
kftk vhvu ovn hbp h,r,xvu oh,czgu tuvv ouhc uc hpt vrju
 wufu ,urmu ,ucr ,ugr uvtmnu(zh-tk)u,hkf,u u,uvn-ohbp r,xv - 

    t,t ,snkn ukt h"ar hrcs /o,rmc vtur hbhta unf 'hbp h,r,xvu :h"ar
w,h u,jdav hbhbgc erp ostvubht usdb guapk ucrva ;t hf 'uhnujrv uhbc kg 

ovhtur kfk vnsbu ,urmu ,ucr ,ugr outmnaf od ;tu 'ovhkgn u,knj ihg rhxn
vtur hbhta unfw ot hf vz ihtu 'ohbpk ot hf rcsv iht otruc oczg u"j hf
ihgc ovhkg jhdanu o,crec v"cev tmnb zt od rcs ka u,hntk lt wo,rmc

 rtucn vz ihbg /adrun rcsv ihta er 'u,knjooooaaaa    kkkkggggccccvvvv    iiiirrrrnnnn    ooooaaaacccc    hhhhcccchhhhhhhh    ccccrrrr    rrrrppppxxxxcccc
gggg""""hhhhzzzz    ccccuuuuyyyylknva inz kfu 'jrxa kg ubc ,t rxhhku ,ufvk vuhma lknk kan :k"zu '

lknv hbpk lkn ka ubc ,t rxhhku ,ufvk trhh,n scgv vhv 'ubcc yhcvu jhdav
vhv ztu 'ubcc yhcvku jhdavkn uhbp rh,xv ?lknv vag vn /lknv vuhma od
inz kf 'kanbv if /uhct kt egmu vcua, vaga sg 'ubc ,t vfnu rxhhn scgv
ubjbta iuhf 'ktrahc yukak ihkufh ihsv hkgc iht 'ktrah hbcc jhdan ,"hava

 /k"fg wudu wkuftk vhvu ovn hbp h,r,xvuw rntb lfk ',"hav ka uhbc ohtreb
ina er 'ubc kg vbu,b u,gs uhbp rh,xn lknva vgac oda uhrcsn ubk hrv    
v"cev hf 'otruck ktrah ihc tuv if unfu 'uhkgn u,gs jhxv ukhtf ,utrvk jrfvv
unmg vaug if kgu 'yrpv kgu kkfv kg ohrcugv ,urmv hucrn ,kgu,v ksud gsuh
kfcu ',g kfc ung v"cev rcs ka u,hntk hf ,gsk ostv kg lt 'u"j oczga hnf
cyhv gsuhu chynu cuy tuv lrc,h tuv hf 'vrmv omgn urgm iht lt 'rm uk uh,urm
u,gs hf 'rgymn ostva rcsv omgn ot hf rgymn ubhtu 'thv vcuy vrmv omga

 

vnha ktrah hbc ,t vsnku ,tzv vrhav ,t ofk uc,f v,gu
 ovhpc(yh-tk)wudu ofk uc,f v,guw ,khn ,buuf ruthc - 

    kc c,wwwwoooohhhhrrrruuuuyyyyvvvv    kkkkggggccccwwww/c,fc vru, (hrcs) iv thrynhdc 'ktrah hbc ,t vsnku" '
v rthc z"pku /"sunk, vz thrynhdc 'ovhpc vnhawwwwiiiiuuuuhhhhrrrrppppttttwwwwijkua rumhewv kgck) 

rnt"-:t"f ihrsvbx ihhg) k"zj usnk itfn" cu,fca wv,guw ,khn ,buuf ,t (wlurg
v,guw rntba ukan cu,fk vumn 'vru, rpx ostk uh,uct uk ujhbva hp kg ;t 'vcr

c c,fu '"w,tzv vrhav ,t ofk uc,fwwwwoooohhhhhhhhjjjj    ,,,,rrrruuuu,,,,wwwwv,gu rntba ukan cu,fk vumn" '
ihta hpk uz vrha vc aha vru,v ,t ofk uc,f 'rnukf ',tzv vrhav ,t ofk uc,f

 iuak] ,uharp ,uharp vru,v ,t ihc,ufoooo""""ccccnnnnrrrrvvvvgnans ahrse wofkws tru,hhnu '[
ihhgu) wvru, rpx ,ch,f ,umnw ,t ("uh,uct kac vhk hdx tku 'ibhgc wofkanws

oooo""""ccccnnnnrrrrcccccu,fk ktrahn ahtu aht kf kg vag ,umn" 't"v vru, rpx ,ufkvn z"p 
,t ofk uc,f 'rnukf 'w,tzv vrhav ,t ofk uc,f v,guw rntba 'unmgk vru, rpx
,buufu '("w,uharp ,uharp vru,v ,t ihc,uf ihta hpk uz vrha vc aha vru,v
v,utu 'c,fca vru,v aurhp thva vp kgca vru,v kt thva k"b wovhpc vnhaw

/"wsunk, vz thrynhdc 'ovhpc vnhawa c,fa ohruyv kgcc ihhg iftu 'ovhpc ohah

ohrenvn rgymn lfn vtmu,fu 'ohrcsv ,cuyc ,rfn vbht ostv ka vhbgv
vagnv omgn lt 'v"cev ka urgm od rrugn rgmv vzu 'ohcuy tkf uk ohtrbv
 /v,cuyc rhfn v"cev hf 'thna hpkf rgm ,rrugn vbht rgmv rrug,n vbhdca
trndc oa uaeva (:yke ihkuj) k"z ubhnfj rntnc od vrutfk rtucn vz ihbg    
uchavu ?vru,c r,xt vagnk znr ubtmn ifhv :aurhp] ?wihbn vru,v in r,xtw
u,uvn k"zj urthc rntnv vzc 'f"g wrh,xt r,xv hfbtuw [cu,fvn ,tz ohsnka
cu,fv ,buuf ,t arpk ohkufh ubhhv ovhrcs tkuk hf 'ohbp r,xv kf ka
i,hkf,c ihta ,urm vhvh lfn vtmu,fu vr,xv vhv, utyja rjtna 'uyuapf
'u"j unmgk er ,hkf, r,xvv ihta urthcu k"z ubhnfj utc ,tzku 'k"r vcuy oua
omga ;ta r,xt vagnc ohtura hpfu 'vcuyk hgmnt tuv r,xv kf tkt
v,hv if hp kg ;t 'k"r vhkf uchhj,b vbhdca runj tyj in vkak,ab vr,xvv
lht vkd,b vrhzdv vkyc,bu vcua,c ktrah urzja rjtu 'vcuyk vchx od
kg 'ohr,xvv kfc tuv vz ihgfu /ktrahk vcurn vcuy lanb r,xvv ,ugmntca
'u"j rmvk o,hkf, rehg iht lt 'guapk ucrva rjt ohtc ov vkhj,fkna ;t
vkdn ztu 'ktrah ,cua,c ,utrk ,ubukjv in v"cev jhdan ub,hba rjtu
/vguahk ohgmntk ohfpvb onmg ovu 'rgmvu vrmv lu,c zubdv cuyv ,t v"cev

     ohjrfun zt 'onmgn ohca ktrah hbc iht vkhj,fkn otc thv uz vdvbv
vcua,c onmgn ohrrug,naf lt 'ohr,xv lu,n vcua,k rrugk ohnav in
,rtv lu,n ohkdb ohsxjk ohfuzu ohbp r,xv lu,n ohsxjc lrum iht cua
txf ihca ohnhc ubhsngc v,g ,gk rrugk iufbv in if kgu /vkgn ka ohbp
,uguahv kfc gauuhvk vfzbu 't,,ks t,urg,tn vcua,c rrug,vk ruagk

 /oukaku ohcuy ohhjk ohehsm ka irpxc o,jvku
ucra ohburjtv ,urusca vn kt ,znrn wv,guw ,ch,a 'k"b z"pku" 'lhannu     
wvp kgca vru,wv ,t cu,fk urh,v vjfav vrcdu ,ucckv uygn,bu ,urmv ovc
vsnku///v,guw era 'ubhhvu wl,ru, urpv wvk ,uagk ,gwa ouan jfahh tka hsf
okut 'wc,fc tku vpc vrnutk lhrma sunk, uz 'ovhpc vnha ktrah hbc ,t
v,t vjfav rcd,,u ,ucckv uygn,hu ,urmv ovc ucr,ha ohburjtv ,urusc

/"wl,ru, urpv wvk ,uagk ,gwa ouan jfahh tka hsf c,fc vrnutk htar
v c,fa vn osevc wv,guw ,khn ,buuf arpk ah odu     wwwwoooohhhhhhhhjjjjvvvv    aaaappppbbbbwwwwws rga) 

ca vca ,h,hntv vnhka vcua,v rehg"a (wufu oa j"h erpcu v"s t"k erp
rfzuva unfu 'hutrf vru,v exg hsh kg er tuv 'vcvtn thva hrndk wv kt
vru,c exugv kfwa ,uct ,fxnn vru, ihbe erp ahrca vru,v ,ukgnc
ubhct ubchavw vrag vbuna ,khp,c ohrnuta unfu 'wouenv ,t cvut///vnak
,t k"zj uars vz lrs kgu '"wlhbpk vnhka vcua,c ubrhzjvu (lfcu)///l,ru,k
/,ntc "wv kt ucuau 'vru, hrcs 'ohrcs ofng uje" vcua ,ca ,rypvc cu,fv

vn jufn 'vnhkau ,h,hnt vcua,k ghd,) v,gu" 'thv cu,fv ,buuf z"pku    
'wsunk, uz '"ovhpc vnha ktrah hbc ,t vsnku ,tzv vrhav ,t ofk uc,f(a

c wg) 'p"gca vru,v exgkkkk""""mmmmzzzz    uuuuppppttttpppp    rrrrzzzzgggghhhhkkkktttt    hhhhccccrrrrkkkk]]]]    wwwwiiiihhhhsssshhhh    iiiisssswwww,cak hba aurs ;ux '
/(vz lrs kg cu,fca wv,guw ,khn ,t rhcxva [wufu runtv hp kgu v"s vcua,

R’ Yehonason Eibeschutz zt”l (Yaaros Devash) would say:

     “wouhv hfbt vba ohragu vtn icw - The Gemara (:cg ihaushe) says that before a tzaddik leaves this world, a new tzaddik is born

who will replace him. The Zohar (:dgr rcsnc) says that there are sparks of Moshe in every generation, and according to the

Arizal, they are embodied in that generation’s leader. Chazal tell us that Haman chose Adar for his decree because that was

when Moshe died. He actually knew that Moshe was born on the seventh of Adar too; however, since he died on the

seventh of Adar, he considered this “a cut-off period” for Klal Yisroel. He did not know that when one tzaddik leaves this

world, a new tzaddik is born to replace him and that Klal Yisroel will be victorious over all their oppressors in his merit.”
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R’ Avraham Shmuel Binyamin Sofer zt”l (Ksav Sofer) would say: 

    “w,tzv vrhav ,t ofk uc,f v,guw - The Torah commands each person to write his own Torah scroll. Chazal teach: ‘Even if

one’s parents left him a Torah scroll, it is proper to write one for himself.’ (:tf ihrsvbx) In figurative terms, a person should

not feel satisfied with the Torah knowledge he has inherited from his forefathers, but rather should toil to seek new insights

on his own, so that they act as spiritual sustenance for his soul and he arrives in the World-to-Come with his own insights.”

A Wise Man would say: 

     “Everything works out in the end. If it hasn’t yet worked out, it’s not the end.”                              

TO SUBSCRIBE TO SUBSCRIBE TO SUBSCRIBE TO SUBSCRIBE 

AND RECEIVE AND RECEIVE AND RECEIVE AND RECEIVE THIS THIS THIS THIS 

TORAH SHEET WEEKLY.TORAH SHEET WEEKLY.TORAH SHEET WEEKLY.TORAH SHEET WEEKLY.

WWW.TORAHTAVLIN.ORGWWW.TORAHTAVLIN.ORGWWW.TORAHTAVLIN.ORGWWW.TORAHTAVLIN.ORG

OR SEND AN EMAIL TOOR SEND AN EMAIL TOOR SEND AN EMAIL TOOR SEND AN EMAIL TO

TORAHTAVLIN@TORAHTAVLIN@TORAHTAVLIN@TORAHTAVLIN@

YAHOO.COMYAHOO.COMYAHOO.COMYAHOO.COM

The Din of Chatzi Shiur by Meilah - Meilah 18b
Meilah has an exclusive halacha that even though normally in order to
combine ,ukhft, they all need to be done xrp ,khft hsfc, regarding
vkhgn small acts of any kind of benefit, even if each one is less than a
vyurp vua and even if each act is done separately over a longer

period of time, they will still combine into one rugha and one is oiver.
The  (yfr' ke) lubhj writes that vkhzd ruxht is even on a vuan ,ujp
vyurp, however there is no vcav cuhj. He quotes the Gemara that
since it’s less than a vyurp, a Yid who is normally generous, is kjun
such a small amount. lubhj ,jbn adds that some say stealing less
than a perutah is considered rugha hmj and that’s why there is no ihs
of vcav. He explains as follows: if less than a vyurp is ruyp because
of vkhjn, than stealing less than a vyurp a few times from the same
person should still be ruyp, because each time he was kjun. But if the
reason is because of rugha hmj, than all the small amounts should add

up and combine to make him chhj, similar to our Gemara in vkhgn.

,nab hukhgk
ovrct wr

ktuna ;xuh
wr ic rykt
k"z whcuy

tahr u,hgru
wr ,c kjr

ovrct
v"g vnka
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         A SERIES IN HALACHAA SERIES IN HALACHAA SERIES IN HALACHAA SERIES IN HALACHA
                            LIVING A “TORAH” DAYLIVING A “TORAH” DAYLIVING A “TORAH” DAYLIVING A “TORAH” DAY

Laws and Customs for the Month of Tishrei
Thirteen Middos HaRachamim. During the Aseres Yemei

Teshuvah, and Yom Kippur (and especially during Neilah), we

recite the holy words of ohnjrv ,usn d"h - the thirteen attributes
of Hashem’s Divine Mercy, many times as a means to bring
down Divine mercy on us so that we may merit blessings for the
new year. In the words of the text that we recite, we immediately
follow these attributes with a request: ubh,tyjku ubhbugk ,jkxu"
"ub,kjbu - “(Hashem) please forgive us for our deliberate sins,

our unintentional sins and make us Your inheritance.” The
source for this is based on the Gemara in Rosh Hashanah (1) that
teaches that when Moshe Rabbeinu davened to Hashem to
forgive the Jews who worshiped the Egel Hazahav (Golden
Calf), Hashem showed him how we, His nation, are to daven in
times of emergency for all generations to come. Chazal tell us
that Hashem appeared to Moshe Rabbeinu as a "ruchm jhka" -
One who leads the congregation in prayer, wrapped in a Talis

and reciting the thirteen attributes of His mercy. It was at this
time that He promised Moshe Rabbeinu, that whenever a group
of Yidden will come together and recite these Divine attributes,
the requests that are made along with them will not be returned
“empty handed.” (oehr ,urzuj ibht) They might be fully or
partially answered, but they will never be entirely ignored. 
How Does it Work. There are two opinions with regard to how
this tefillah operates to create the exceptional iumr ,g - time of
accepting prayer. Rashi (2) as explained in Tzeida L’Derech (3),
holds that saying the words and believing in Hashem’s

tremendous mercy, activates these 13 attributes to increase and
be effective time after time. However, the Reishis Chochma
writes (4) that they work in a different way. When a member of

 

t"yhka skparhv lurc r"vun ,tn       
   xyhhv sbkchke lurc ohhj ,ryg kkuf atr 

the congregation recites the thirteen attributes of Hashem’s

kindness and accepts upon himself to behave in a similar manner
to all those around him, this very acceptance activates Hashem’s

mercy to shine brighter and become more effective. The Shela”h

Hakadosh says that both ways are correct (5).
Practical Application. From the above we can discern how to
successfully recite these holy words and effect Divine mercy. As
one says them, he should concentrate and believe in the endless
kindness of Hashem. At the same time he should also be thinking
about committing himself to be merciful, tolerant, long-tempered,
kind, always judging others favorably, truthful, helpful even to
those who don’t deserve it, helpful even to those who might have
hurt him, forgetful of what others did to him, and forgiving to all.



     Teshuvah is a process. It means changing ourselves into a new creation. When one sins, it is not that he is the same
person he was before - but he sinned. No. When a person sins he is a different person. Sin is like a virus. Just as a virus
attacks the body in a physical sense, aveiros (sins) attack and damage the soul. If we would be able to see what we look like
spiritually before we sin and compare it to after we sin, we wouldn’t even recognize that we are the same person.     
      One of the very important ways of doing teshuva is by making a kabbala. When a person takes upon himself a small
resolution, something that is very doable, he has really accomplished a great achievement. R’ Yisroel Salanter zt”l

explains that this is crucial to the teshuva process, but it is not the goal. It is the means to an end, and a very important
means, but it is by no means the actual goal of teshuva. When one buys a house, he usually puts down a deposit. This means
that the house belongs to him in theory. The owner cannot sell the house to someone else because it officially belongs to the
one who gave the deposit although he cannot move in and live there until he has finished with all the payments. 
     The kabbalah that we make at this crucial time, whether it is not speaking lashon hara an hour a day, or saying asher
yatzar standing in one place - it is our deposit. It shows Hashem that we are serious and we are making a move to improve.
Of course the goal is NEVER to speak lashon hara and to make all our berachos with kavana but with this small kabbalah,
we theoretically achieve the goal. After Yom Kippur we need to learn and delve into the topic of our kabbalah so that we
can achieve the full goal in a practical sense. But the kabbalah is our contract with Hashem. It is our deposit and our way of
showing that B’ezras Hashem we plan to complete all the payments in order to arrive at a complete teshuva.  JJ JJ oo oo
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      Chazal derive from this posuk the obligation for each individual to write a Sefer Torah. Why did the posuk choose the
word "vrha" to describe the Torah? I once heard a beautiful vort explaining this. The Gemara in Megilla says that at one point,
Yehoshua ben Nun was waging a war against the goyim. During that period, Bnei Yisroel were not being makriv the korban
tamid and were also mevatel limud hatorah. A malach was sent to rebuke him. Yehoshua realized his errors and asked, “For
which sin did you come?” The malach replied,“wh,tc v,gw - Now I came.” Tosfos there explains that the word "v,g" (now)
alludes to word "v,g" in our posuk quoted above and refers to the Torah. The deeper meaning of this Gemara is that there are
times in life (such as when one is engrossed in battle), when it is challenging to concentrate on certain things, but a song can be
sung at any and all times. The complaint of the malach was that had you viewed the Torah as a song - a "vrha" - then even
during tense times of battle you would still be engrossed in it, because the Torah is the song of life!
       Rashi in Parshas Ki Savo on the posuk, "vzv ouhv sg gnak ohbztu ,utrk ohbgu ,gsk ck /// wv i,b tku" cites Chazal who say that
Bnei Yisroel came to Moshe Rabbeinu upset that Moshe was giving the Torah only to the Bnei Levi. They declared that they,
too, stood at Har Sinai and are also entitled to it. Moshe was ecstatic and said, “Today, I see that you too cleave to Hashem
and for that you received a real heart, eyes, ears ....” Over the course of Selichos and the Yamim Noraim, we repeat the posuk,
"//// lcck ,t wv knu". To be worthy of Hashem removing our “sinful” heart and replacing it with a healthy, pure and untainted
heart, ready to serve Him faithfully, it is incumbent upon us to realize that the Torah is our lifeline, our song, through thick and
thin. If we realize this and renew our commitments, we will be zoche to selicha and mechila for ourselves and our families.        

                                                                                                                                                                                                             

 //// wv kt ucuau ohrcs ofng uje(vcua ,cak vrypv)

 wufu oc vshgtu vktv ohrcsv ,t ovhbztc vrcstu ofhryau ofhyca hbez kf ,t hkt ukhvev(jf-tk)
     It was well-known that the great Tzaddik and Kabbalist, Chacham Rabbeinu Meir Abuchatzeira zt”l (son of the 
Baba Sali) would travel to various cities in Morocco, intending to remain there for a few days to inspire the residents and
breathe fresh life into the communities which had invited him to strengthen their spiritual state.
     During the Yimei HaSelichot, Rabbeinu Meir arrived in one city. The first night of his stay, Rabbeinu Meir, wishing to
recite the Selichot, asked his host what time the people gathered in the synagogue. The host responded that the Muslim
Mayor forbade them to recite Selichot because, he claimed, it disturbed the sleep of the Muslim neighbors.
     The Chacham was not happy with the situation, yet the people could not defy a decision signed and sealed by the ruling
authority. Rabbeinu Meir, however, did not hesitate and asked his assistant to summon all the communal leaders immediately.
When they arrived, he asked them about their fear of the mayor which was preventing them from reciting Selichot. They
admitted that it was a big problem and they had no solution. Rabbeinu Meir instructed them to assemble the Jews of the city
that night in the local synagogue for the recitation of Selichot. The midnight hour was fast approaching.
     True to form, as simple people with great emunah, hundred of Jews gathered in the synagogue after two o’clock in the
morning, prayer books in hand, in a mood of great anticipation. They were sure the Chacham was about to produce an
incredible miracle. Rabbeinu Meir himself was to serve as the chazzan. Right before he began, he spoke encouragingly,
asking them to pour their hearts out to the Almighty and urging them to make up for all they had missed until that day. He
then began to pray out loud, with the congregation following. The thundering sounds of prayer emanated from the
synagogue, to the surprise of the non-Jewish neighbors who were woken and immediately summoned the police.
     The police officers, hearing about the Jewish prayer service led by a visiting rabbi, made haste to the mayor’s house for
orders. With rings of sleep clearly visible under his eyes, the mayor listened intently to the police commissioner’s report.
Fuming, he ordered the police to halt recitation of the Selichot immediately. One of the officers reported to him that
Rabbenu Meir, son of the renowned Baba Sali, had organized the group and was even serving as their prayer leader. The
mayor, even more infuriated, sneered, “Who is this Baba Meir and who appointed him to so brazenly to disobey the law?”
     No sooner had the red-faced mayor spoken these words, when he suddenly found himself unable to continue. He began
to gag, then choke and his face turned purple. His body became paralyzed and his face was horribly contorted. He sank
helplessly into his armchair while his racing eyes shouted that which he was unable to speak.
     It was obvious that his trouble was caused by his disdain for the honor of the Chacham. A messenger was dispatched to
the synagogue to appeal to Rabbeinu Meir. As the messenger entered the sanctuary, the worshippers held their breath.
There was utter silence as he hastily made his way to the raised platform at the center of the synagogue. Rabbeinu Meir,
however, motioned that he was unable to interrupt even for the emissary of the mayor. To the congregation he signaled
that they should continue praying with still more fervor. Finally, at the conclusion of the Selichot, Rabbeinu Meir turned to
the messenger to hear what he had to say. With some trepidation the man unfolded the full story of the mayor in his
mansion, lying like a stone, steeped in pain. Rabbeinu Meir said to the messenger, “Go and tell him that he will return to
full strength only if he promises not to persecute the Jewish people and permits them to practice their religious beliefs.”
     When the messenger told this to the mayor, he agreed by blinking his eyes to accept these conditions. In a matter of
minutes, his face relaxed, his color returned and his strength was restored as if nothing had happened.
     The mayor trembled as he waited for Rabbeinu Meir at his host’s home. The door opened and he fell at the Baba’s feet,
begging his forgiveness. Rabbeinu Meir demanded that the mayor sign a commitment not to hamper his Jewish citizens in
observing their Jewish traditions. From that day on, the Jewish residents encountered no more troubles in their lives.                    

h"bc ,t vsnku ,tzv vrhav ,t ofk uc,f v,gu 

 /// ,tzv vrhav hk vhv, ignk ovhpc vnha(yh-tk)  

of,ca u,ca, crg sg crgn crgc asjk vga,c ///(ck-df trehu)
llllyyyynnnn: It was the morning before Yom Kippur. In the city of
Lubavitch, where the Rebbe Rashab, R’ Sholom Ber
Schneerson zt”l resided, a most solemn atmosphere
reigned. The Rashab would not sleep the night before Yom
Kippur. He would pray the morning prayers very early. By
noon, he had already eaten his first holiday meal.
     One year, the Rashab was in his study reciting Tehillim on
erev Yom Kippur when a chasid from one of the nearby
towns, R’ Zalman of Sherbin, entered the room and offered
the Rebbe a hearty, “Good Yom Tov!” The Rashab was in a
very serious frame of mind. He responded, “True, it is a
holiday. But holidays are meant to be joyous. On erev Yom
Kippur one has to be awakened to repentance by regretting
the past and making firm commitments for the future.”
    R’ Zalman answered, “Rebbe, we are soldiers. On the eve
of Yom Kippur till midday, Hashem said that it is a Yom Tov
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and we must eat and be joyous. After midday, we daven
Mincha and then it is time to confess and repent. Then, we
can be serious.” R’ Zalman laughed heartily and concluded
with a request, “Rebbe, give me some lekach (honey cake
traditionally given out on Yom Kippur eve).” 
     The Rashab appreciated his chasid’s response and while
giving him a piece of honey cake said, “I am giving you a
piece of lekach. May the Almighty give you a sweet year.”
llllyyyynnnnpppp: Amid the seriousness of the Aseres Yimei Teshuvah
leading all the way through Yom Kippur, a Yid must
remember that Hashem does not want us to stop living our
lives. We must still be b’Simcha, as the posuk says, ,t uscg"
"vjnac wv and even on erev Yom Kippur, the mitzvah of the
day is to eat and enjoy the goodness that Hashem has given
us. When we appreciate that Hashem has given us the
mitzvah of Teshuvah to cleanse us of our sins and thereby
allow us to merit a year of goodness and joy, we cannot
help but feel b’Simcha at the greatness of Hashem.            

 FROM THE WELLSPRINGS OF  FROM THE WELLSPRINGS OF  FROM THE WELLSPRINGS OF  FROM THE WELLSPRINGS OF     
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 //// lhbugc ,kaf hf lhekt wv sg ktrah vcua(c-sh gauv)
   The Haftorah of Shabbos Shuva depicts a spiritually
destitute time when Hoshea HaNavi pleaded with the Nation
to mend their ways and return to Hashem. Hoshea explained
that Hashem has no interest in their donations and sacrifices if
their actions are insincere. “Return, Yisroel to Hashem your
G-d,” he said, expressing the quintessential ideas of Teshuvah,
however, why doesn’t Hoshea use the grammatically correct
word of "k "t" to describe where the Teshuva is being directed
to as opposed to the actual word he uses of "sg"?
   Rabbi Joseph B. Soloveitchik zt”l quotes the Malbim
who explains that had Hoshea used the word "kt", one would

infer that Hashem doesn’t really care if a person does a full
Teshuva or not, so long as he does even a half-hearted
repentance. Either way, Hashem will accept it. The word "sg"
connotes a great distance between two subjects. While it
seems demoralizing that Hashem would rather be at a far
distance from us (sg), in fact, this is a blessing in disguise.
   Says Rabbi Soloveitchik, Hashem created such a great
distance so that we can be sure to do a full and meaningful
Teshuva before entering His “courtyard.” The extra distance
gives us ample time along the way to reflect on our misdeeds
and correct them before the holiest day of the Jewish
calendar. May Hashem accept all of our Teshuva, and may
we all merit a happy and healthy new year.



THE PLAY OF THE GAME
Adapted from Touched by a Story by Rabbi Spero, with permission of the 
copyright holders, ArtScroll / Mesorah Publications, Ltd.
 
Yanky was the best player on his team, whether 
volleyball, basketball or baseball. When his team won 
volleyball, it was no surprise. But when Shloimy’s 
team upset Yanky’s in basketball, it came as a shock. 
It had taken an incredible shot from half-court. It 
would be a winner-takes-all finale. The entire camp 
showed up to the much-anticipated baseball game.

In the top of the ninth inning, Yanky’s team needed 
three runs to win. With two outs, bases loaded, he hit 
a fastball into center field, where Tuli reached for the 
ball in vain. They had done it. Yanky’s team had won!

As everyone walked toward their bunkhouses, Tuli 
walked away. He was a little sensitive. The other boys 
always told him not to take games seriously, but it 
was his nature. Perhaps he could have caught the ball.

At supper, the head counselor grabbed the mic to 
announce the score. “And today in baseball—”

As Chaim was about to announce Yanky’s game-
winning hit, he felt a tap on the shoulder. It was 
Yanky. “Please don’t announce the score,” he said.“I 
won’t forgive you. Change the subject!”

So Chaim made an announcement about campers' 
luggage. Later, he asked Yanky why he had insisted.

“I hit a home run,” Yanky said. “But Tuli felt he 
should have caught the ball. After the game he was all 
down. In his mind it was an error. If you would have 
announced the score he would have felt bad again.”

Chaim was in awe. He could not believe that a child 
had reacted with such sensitivity. Yanky was a great 
player … on and off the field.  

FREE CHOICE
By Rabbi Moshe Pogrow, director, Ani Maamin Foundation

Based on the commentary of Rabbi Shamshon Raphael Hirsch zt"l on Chumash, with permission from 
the publisher. 

In creating man, Hashem tells us to be a miniature likeness of G-d, granting 
us the freedom and the power to master the forces of nature. We are to use 
that freedom and power to master our own impulses, subordinating them to 
His laws.

Implicit in the concept of freedom, however, is the possibility of opposing 
G-d’s will. Without the ability to sin, man ceases to be man. His dignity is 
contingent upon it. If desire were not attractive, if man could not resist 
God’s will, if all evil were bitter to him, and all good were sweet; if he could 
not resist God’s will, as he can resist the urges of his senses; then, he, too, 
would be subject to compulsion, like nature. Nature never deviates from its 
assigned task. Nature cannot sin, but neither does it have morals.

We are all faced with the decision between Hashem and Azazel. We all 
stand at the entrance to the Beis Hamikdash, choosing between God and 

Yehi Chevod is a collection of pesukim that serves as prelude 
to the main part of Pesukei Dezimra, the last six perakim 
of Tehillim. Yechi Chevod revolves around two themes: the 
sovereignty of G-d, and the role of Klal Yisrael. 

The first pasuk of this tefillah is taken from Barchi Nafshi, 
perhaps the most grandiose description of nature in all of 
Torah literature. It is the praise proclaimed by a malach when 
the newly-created plant kingdom developed according to G-d’s 
wishes, the Glory of Hashem revealed on earth, expressed in His 
will.

continued on reverse side
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the power of our senses. Inside, in the Kodesh 
Hakedashim, rests the Torah. With our eyes on 
the Torah, we make our decision.

We can decide laHashem, in favor of God. 
We can muster all our power of resistance 
to become like Him, fulfilling His will. With 
a sharp knife of kedusha, we renounce the 
animalistic side of life. In doing so, we draw 
near to Hashem even in our physical life by 
doing His Will on earth.

On the other hand, a person can decide 
laAzazel. Confronted by the demands of the 
Torah, he can use his power of resistance to 
defy Hashem’s will. He can refuse to surrender 
the animal within to his own knife. But in doing 
so, he surrenders to Azazel, to the power of 
uncontrolled sensuality.

Such a person has no place in the Sanctuary, no 
place in the sphere of human or national life. 
That life can flourish only in the light of the 
Torah. His place is in the wilderness. There, the 
earthy world is not elevated into the sphere of 
freedom through the actions of moral man.  

This choice is up to us. It is not determined by 
physical appearance, social standing, financial 
status—none of our circumstances determine 
our decision. Great or humble, rich or poor, 
today or tomorrow, no matter the extent of 
one’s powers or possessions, at any time—
anyone can become laHashem or laAzazel.

One’s decision to choose Hashem has meaning 
only if he could have chosen otherwise, and the 
opposite is also true. Without temptation, he 
cannot become a free man and servant of God. 
Desire was given to man not to control him, but 
in order that he control it.  

RETURN AND RETRACTION
by Rabbi Dovid Sapirman, Dean, Ani Maamin Foundation

Koresh granted permission for the Jewish people to return to Eretz Yisrael. 
Immediately, the exiled Jews began preparing for a return to the land of their 
forefathers. Their leader at the time was Zerubavel, a descendant of Yechonia 
Hamelech. It had been foretold that because of Yechonia’s evil his descendants 
would never sit on the throne, but he did teshuvah while in prison, and the 
decree was rescinded. Zerubavel was appointed governor of Eretz Yehuda.

The first group of volunteers who would return to Eretz Yisroel under his 
leadership consisted of over 40,000 Jews. They resettled the towns and cities 
from which their ancestors had been exiled. Not many lived in Yerushalayim. 
This first group included some of the greatest men in our history—Daniel, 
Mordechai, Chaggai, Zecharya, Malachi, and many chachamim, among others.

The first Rosh Hashanah after they arrived, the group constructed a mizbei’ach 
on the site where it had once stood. They began bringing korbanos, which was 
permissible without a Beis Hamikdash at the time. By the following Iyar, they 
had laid the foundations for the Bayis Sheni, amid great rejoicing.

History, however, is in the hands of the Creator. Things did not turn out the 
way the Jewish people anticipated. They had many enemies who were eager 
to slander them to the king, among them the Kusim. The Kusim arranged for 
Koresh to walk through the Persian neighborhoods where the Jews had once 
lived, seeing their abandoned storefronts.

“Why are the workshops of these silversmiths and goldsmiths boarded up?” he 
asked.

“These are the shops of the Jews, whom you allowed to immigrate,” the Kusim 
told him.

And so, Koresh ended his policy of free movement between Persia and Israel. 
He announced that anyone who had already gone to Yehuda and Yerushalayim 
would be allowed to stay, but that the border would once again be closed.

This retraction caused great disillusionment for the Jewish people, both 
in Yehuda and in Bavel. How could the few Jews in Yehuda rebuild the Beis 
Hamikdash alone without reinforcements from Bavel? Hadn't Yirmiyahu 
foretold that the redemption was to unfold? Was the Creator was so angry with 
them that He no longer wanted them to come home?

To be continued...  

MUDDYING THE WATERS

How do seals hunt with poor visibility?

Seals are semi-aquatic mammals. Their streamlined body enable them to swim gracefully 
and hunt efficiently for fish, eels, squids, and octopuses. But how can the seal locate its prey? 
Scientists have discovered that seals’ unique whiskers are able to detect tiny disturbances left by 
fish in the water, much as a dog is able to track the scent of an animal on land. The seal's whiskers 
are so sensitive that they can pick up the trail of a fish by the slight ripples the fish creates while 
swimming, for up to 35 seconds after the fish has passed it (up to 230 feet away). In dark or dirty 
waters, seals rely solely upon their whiskers to find and capture their prey.   

Adapted from "It's Amazing!" published by Jewish World of Wonders/Israel Bookshop

CREATED BY THE ANI MAAMIN FOUNDATION • Reinforcing the basics • Increasing passion • Deepening commitment
To receive this newsletter in your inbox each week, send an email to subscribe@animaamin.org



Issue #479  |    Vayelech  |      Friday, October 4, 2019      |      5 Tishrei 5780

R e s t o r i n g  t h e  p r i m a c y  o f  C h o s h e n  M i s h p a t
businessWEEKLY

THE WERDIGER EDITION

Rabbi Meir Orlian
Writer for the Business Halacha Institute

Q: I have no yard or porch on my property. I want 
to build my sukkah on public property, but some 
neighbors have told me that I can’t do so because it 
prevents the public from using that space in a normal 
fashion. Are they correct, or may I build my sukkah 
there? 
A: Rabi Eliezer (Sukkah 27b and 31a) derives from a 
passuk that just as a person cannot fulfill the mitzvah 
of arbaah minim if they are not his, because the Torah 
says, “Ulekachtem lachem — take for you,” the same 
applies to the mitzvah of sukkah, regarding which the 
Torah states, “Chag hasukkos taaseh lecha” (Devarim 
16:13), which means that the sukkah must belong 
to you. The Chachamim argue with Rabi Eliezer, 
however, and maintain that a person may fulfill the 
mitzvah by eating in someone else’s sukkah; they 
deduce from lecha that one is prohibited from using 
a stolen sukkah.
But this applies only to a sukkah that is mobile, such 
as one built on a ship. If someone steals a sukkah 
that is connected to the ground (mechubar l’karka), he 
may fulfill the mitzvah in it. This is because real estate 
cannot be stolen (Choshen Mishpat 371:1; Orach Chaim 
637:3), for it cannot be removed from the owner’s 
property and become the possession of the thief the 
way an object can. Therefore, even when a thief is 
living in stolen property, it is considered as though 
he has borrowed it. Since the Chachamim hold that a 
person can fulfill the mitzvah of sukkah in a borrowed 
sukkah, if someone forced another person to leave 
a sukkah that is mechubar l’karka, it is considered as 
though he borrowed the sukkah and he may use it to 
fulfill the mitzvah.
Similarly, if he stole someone’s property and built a 
sukkah on it, he would be able to fulfill the mitzvah in 
that sukkah.
But this is considered a valid fulfillment of the 
mitzvah only b’di’eved, if he already sat in the sukkah. 
Obviously, one is not permitted to force someone out 
of his sukkah in order to use it, and he may not even 
borrow a person’s sukkah without asking permission, 
because we assume that the owner might not want 
someone violating the privacy of his sukkah (Orach 

Mr. Gold planned to be with one of his children 
for Yom Kippur. Two days beforehand, though, his 
plans fell through and he had to stay at home. He 
approached the gabbai of his shul to ask whether 

there were any seats still available.
“We’re almost at 100% capacity,” said the gabbai. “All the regular seats, including 
where you usually sit during the year, are sold. I’ll see what I can do. There is one 
seat toward the back of the shul with a question mark that might be available.”
Mr. Gold looked at the seating chart. The seat with the question mark was right 
next to Mr. Fine. 
“This will be interesting,” Mr. Gold mused to himself. “Mr. Fine borrowed money 
from me almost a year ago and claims that he cannot pay. I know that he’s in an 
extremely difficult financial situation, but perhaps my sitting next to him on Yom 
Kippur will pressure him to pay. I don’t see how he can bear facing Hashem when 
he has that debt to me still outstanding!”
Later in the evening, the gabbai called Mr. Gold. “I checked, and the seat in the 
back is available,” he said. 
Mr. Gold thanked the gabbai for arranging the seating. He mentioned casually that 
Mr. Fine owed him money and that perhaps some additional good would come 
out of the seating. The gabbai listened attentively. “Hmmm,” he said quietly. “I 
don’t know that Yom Kippur is the time to seek repayment of debts.”
“Why not?” replied Mr. Gold. “Repaying debts is also part of teshuvah. Anyway, I 
don’t plan on saying anything to Mr. Fine. Some tact I have!”
When Mr. Gold came to the shul that evening, he saw that the seats had been 
rearranged, and that he was placed far from Mr. Fine. During the break, he 
approached the gabbai and asked why the 
seats were rearranged.
“When I heard your story, I wasn’t sure whether 
I should seat you near Mr. Fine,” explained the 
gabbai. “I spoke with Rabbi Dayan, and he said 
that you should not be seated near him.”
What’s wrong with seating Mr. Gold near 
Mr. Fine?
“Undoubtedly, the borrower must make every 
effort to repay his debt; repayment of debt is a 
mitzvah,” explained Rabbi Dayan. “Nonetheless, 
the Torah (Shemos 22:24) teaches that the 
lender cannot act as an [oppressive] creditor. 
The Gemara (B.M. 75b) interprets this to mean 
that he should not demand from the borrower 
when he knows that he cannot pay. He should 
not even pass before the borrower, since this 
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Q: An older bachur offered an excessive shadchanus fee to whoever 
would find him a shidduch. Is he liable to pay this excessive fee?
A: Rema rules that the shadchan is entitled only to the standard fee, even 
if he arranged for a large fee. The shadchan is doing a mitzvah and is 
comparable to a ferry boat operator who stipulated an excessive fee to 
transport to safety someone who was being chased, yet is entitled only to 
the standard ferry fee (C.M. 264:7).
However, Shach (264:15) cites Maharshal that the shadchan is entitled to 
the stipulated fee. Ketzos (264:3) also rules that if the shadchan invested 
time, effort or money in arranging the shidduch, he is entitled to the 
stipulated fee, since he entailed some loss. Other Acharonim  follow the 
ruling of the Rema. Some distinguish between a professional shadchan 
and a regular person (Pischei Teshuvah 264:8).
Regardless, if the bachur signed a contract with the shadchan, so that 
he cannot claim insincerity, he is liable for the full sum (Pischei Choshen, 
Sechirus 14:5[6]).

BROKERS #21
Excessive Shadchanus 
Fee

Chaim, ibid.).
There are two reasons why using such a sukkah is not permissible 
l’chat’chilah: One, to some extent it is considered a mitzvah habaah 
b’aveirah (a mitzvah that came about through an aveirah), even if 
it is not completely invalidated due to that rule (Levush ibid. 3; see 
Ran, Sukkah 12b in the Rif folios). Two, because of the issue of lecha 
discussed above. The Chachamim allow the use of a borrowed 
sukkah because once the owner gave his consent for the person 
to use it, it is considered lecha. If someone stole or was a squatter 
in a sukkah, however, it is not considered lecha. Some Poskim rule, 
in fact, that although b’di’eved eating in such a sukkah is not as bad 
as eating outside of a sukkah, one still may not make the brachah 
of Leisheiv basukkah in such a sukkah, and if he did, it is a brachah 
l’vatalah (Magen Avraham ibid. 3 and Shulchan Aruch Harav ibid. 11; 
cf. Eliyahu Rabbah 4 and Mishnah Berurah 10 who rule that if he has 
no other sukkah to use, he may recite the brachah).
Based on these sources, many Poskim rule that one may not build 
a sukkah in the public domain. Even if the entire city is inhabited 
by Jews who, we assume, are willing to allow sukkos to be built on 
public property, the public domain also belongs to anyone else 
who ventures into the city — including non-Jews who are not willing 
to forgo their rights to use that space unimpeded. A sukkah built in 
such a space would therefore be considered a stolen sukkah, and 
he cannot recite the brachah of Leishev basukkah (Magen Avraham 
and Shulchan Aruch Harav, ibid.). 
Other Poskim argue that there are circumstances in which it would 
be permissible to build a sukkah in the public domain. They agree 
that if the sukkah obstructs or impedes public passage, then it 
is prohibited. If, however, it is built near a house, leaving ample 
space for the public to pass relatively unimpeded, it is permissible. 
The Poskim offer several reasons for this leniency. First, such a 
sukkah in not considered “stolen” bebcause the person building 
it is merely borrowing the space for a brief period. Furthermore, 
as long as others saw him building the sukkah and did not protest, 
he would not even be considered a sho’el shelo mi’daas (one who 
borrows something without requesting permission), because 
we take their silence as implicit consent to his use of the public 
domain. 
In addition, since dina d’malchusa dina (local civil law is binding), 
if the local government does not protest people building sukkos, 
then it seems that they consent to the use of the public domain 
for this purpose, and their consent is binding. Certainly, if the local 
government has expressed their consent to sukkos being erected 
in the public domain, then that consent is binding (Mishnah Berurah 
ibid. 10, with Bei’ur Halachah; see also Bnei Yissaschar, Tishrei 10:5).

money matters

will cause the borrower to feel embarrassed” (C.M. 97:2).
“It’s true that you occasionally bump into Mr. Fine in shul. Aruch 
Hashulchan (97:2) writes that if time has already passed so that the 
borrower has gotten used to the situation, and the lender does not 
intend to embarrass him and cause suffering, he is allowed to pass 
before him. But you should not be seated deliberately near Mr. Fine.”
“What if the lender doesn’t know whether the borrower is able to pay?” 
asked Mr. Gold.
“If the lender doesn’t know, he may demand repayment of the loan,” 
replied Rabbi Dayan. “In addition, if the borrower has assets or 
belongings beyond his basic sustenance that Halachah would require 
him to sell, the creditor may demand the loan (C.M. 97:23; Minchas 
Chinuch 67:1; Kesef Kodashim 97:2; Shulchan Aruch Harav, Halvaah #2).
Thus, in many situations the prohibition would seemingly not apply. 
Nonetheless, some write that if the lender does not expect the 
borrower to sell his belongings, but rather pressures him to procure 
money that he does not have by borrowing or receiving tzedakah from 
others, or if the borrower has prior debt greater than his assets, the 
prohibition applies” (Beis Aharon V’Yisrael, vol. 23, pp. 68-76; Pischei 
Choshen, Halvaah 2:8).
Ruling: A creditor may not demand payment from a borrower or 
intentionally pass before him when he knows that he is unable to pay.
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Now You Know! 
During the days between Rosh 

Hashana and Yom Kippur, we 
continue saying, “Selichos,” special 
prayers asking for pardon. 

Each day we have different piyutim, or 
liturgical pieces, but there are some 
basic parts that remain the same such 

as the Thirteen Attributes of Hashem. 

One section finds us asking G-d to 

answer us and goes through an 
alphabetical listing of names and 
roles of His.  

Aneinu Avinu  Aneinu – Answer us our 
Father, Aneinu Boreinu Aneinu – 
Answer us our Creator, and so on. 

Each of these roles shows why 
Hashem has responsibility for us as 
our Redeemer and thus we ask to be 
answered in that manner. 

One of these stands out, however, as 
something that should arouse our 

love of Hashem. While all the others 
are reasons Hashem might ‘have’ to 
answer us, this is one that show why 
He ‘wants’ to answer us. 

Aneinu Dorsheinu Aneinu – Answer us 
the One who seeks us out. Imagine a 

child playing a game of Hide and Seek 
and the other children decide to play 
something else. This poor boy is so 
sad that no one is coming to find him; 

that nobody cares. 

Hashem is always looking for us. He 

always cares because we are always 
important to Him. 

This should arouse our love to Him 

and will be the strongest reason for 
Him to answer our prayers. 

Thought of the week: 
The most beautiful lie is no 
match for the ugliest truth. 

YNBB DEL TAZH HRYwH YL HYHT IEML OHYPB HMYs ...TAZH HRYwH TA OKL WBTK HTEW‰ 
“And now, write for yourselves this song, teach it to   the                                                    (UY:AL OYRBD) „.LARsY  
Children of Israel, place it in their mouths, so that this song shall be a witness for Me 
to the Children of Israel.”(Devarim 31:19) 
The “song” referenced here is Parshas Haazinu which will be read next week. It goes through 
all that the Jews will go through during history and reminds us that all the troubles we will have 
are a result of our own failures to follow the Torah. It seems that Hashem here is stating that 
this song should be so fluent in the mouths of the Jewish People that they cannot deny that they 
were warned and are deserving of this punishment.  

In fact, Rashi, as explained by the Sifsei Chachomim, says exactly that, that the Jews cannot 
say “if we would have realized all the bad things that would come upon us we would never have 
sinned.” On the surface, it seems that Hashem is telling us, “You made your bed, now you will 
lie in it,” an expression meaning this was self-caused. But I don’t think this is why Hashem 
wants this song as a witness. Rashi tells us the parameters of the song are “Haazinu” until 
“V’chiper admaso amo” (Devarim 32:1-43). The final verses find Hashem promising to punish our 
enemies for the evil they perpetrated against us, odd, since we caused it through our sins.  

Rather, the message of these last verses, and of them being connected to the entire song of 
Haazinu, is that Hashem never stops loving us or defending us. Once we have done Teshuva 
and returned to Him, He then repays those who were the mediums of our suffering for allowing 
themselves to be used this way against His people. 

In this light, we can revisit the purpose of the testimony. Hashem wants us to admit our guilt 
freely because if we don’t, we cannot complete our repentance. As long as we find some 
loophole, “If I had known… then I would not have…” we will feel a sense of innocence which 
blocks our true return to Hashem. Therefore, Hashem wants us to KNOW that we have no 
excuse for sinning so that we acknowledge our wrongdoing and ask His forgiveness. When we 
do, He will gladly oblige - and there’s more: 

The Ramban says this song would always be sung with musical tune. We sing when we are 
happy, but this “song” speaks of troubles. Why would we sing it? There is a parallel on Yom 
Kippur that explains this. When we beat our hearts and say “Ashamnu, Bagadnu – we have 
sinned, we have been treacherous,” there is an ancient melody we use. Why? Why would we 
sing about these sins? Because of a special principle of Teshuva. 

When one repents out of fear of punishment, his willful sins are commuted to accidental ones. 
However, repentance out of love turns all those sins into mitzvos. When we sing the Ashamnu, 
we are hopefully repenting out of love and dedication to our relationship with Hashem. 
Therefore we sing because each sin we list is a new mitzvah for which we can now take credit! 

The end of Haazinu that Hashem wants us to learn by heart reminds us that Hashem’s love is 
never taken from us. This should cause us to return that love, repent with love, and be 
welcomed back into Hashem’s embrace accompanied by all those new good deeds. 

R’ Noach Weinberg z”l, who devoted his life to teaching people how to return to HaShem and how to teach 
others to do the same, was once approached by a fellow who told him, “I don’t need your Yeshiva. I 
already have a great relationship with G-d.  He loves me the way I am and does miracles for me.”  
Impressed, R’ Noach asked for details. 

“I ride a motorcycle,” the fellow explained.  “Once, I was riding down a narrow road and a truck came 
around the corner out of nowhere.  I swerved and went over a cliff.  As I began to fall, I called out to G-d to 
save me. Suddenly, my bike caught between two rocks and I was thrown into a soft hedge. I lived to tell 
the tale.  You see? G-d does miracles for me. I don’t need to learn your Torah.” 

R’ Noach smiled, then asked the young man: “And Who do you think sent the truck? Do you want Hashem 
to send you another reminder of how much He loves you?” 
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Best Wishes to all our readers 

for a G’mar Chasima Tova  

from the staff of the  

Migdal Ohr and 

JewishSpeechWriter.com. 
May the coming year bring health, 

happiness and success! 

 

We each have a mitzvah 

to write a Torah. 

Print, e-mail, and share Migdal 
Ohr with others.  You’ll be glad 

you did.   

E-mail ‘Subscribe’ to 

info@JewishSpeechWriter.com 
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IMPORTANCE OF ....  
The Sefer ckk vph asks why we don’t say a brocho on Yom Kippur 
in the form of apb ,ubgk ubumu ... ubase rat, since affliction is 
definitely one of the Taryag mitzvos according to all the 
Meforshim. He gives two answers: 1) We don’t say a brocho over 
a mitzvah that comes about through an aveirah. For example, if 
one steals and then returns what he stole, fulfilling the mitzvah of 
vkhzd ,t chavu, he would not say a brocho. Here too, since the 
mitzvah of ofh,uapb ,t ubg, is meant to provide a vrpf for our 
sins, it is deemed a mitzvah that came about thru an aveirah and 
thus requires no brocho. 2) Since the obligation of hubg on Yom 
Kippur lasts for over 24 hours and there is no guarantee that one 
will be able to fast etc.. until the end, one says no brocho. The 
Sdei Chemed finds difficulty with both of these reasons.  With 
regard to the first, he asks: If one did not steal, he obviously has 
no mitzvah of vkhzd ,cav. However, even if one was careful to do 
no aveirah all year, he must still fast and afflict himself on Yom 
Kippur. Therefore, for such a person, the mitzvah does not come 
about through an aveirah. Why should he not say a brocho ? 
Regarding the second reason, do we not say ubbg during Mincha 
on a fast day, because from Mincha until nightfall we are 
confident we will last ? On Yom Kippur, let us also say a brocho  
over the ohhubg during Mincha for the same reason. He therefore 
concludes that the reason we don’t say a brocho over the ohhubg is 
because berachos were established for mitzvos involving positive 
deeds, such as donning Tefillin or Tzitzis. No brocho was ever 
made for refraining from an action, as we can see from the fact 
that no brocho is associated with a vag, tk prohibition. As such, 
since all the ohhubg are passive, no brocho is said.     

QUESTION OF THE WEEK:  
If a child complains about a teacher, is it Lashon HoRa to accept 
what is said as true, if it affects the child’s Chinuch ? 

ANSWER TO LAST WEEK:   
(May one “unburden” oneself after being shamed or insulted ?)  
One may unburden oneself if it weighs heavily on him, but only 
once, to one person. Otherwise, he may only discuss what 
happened to him if his Kavanah is purely to: 1) remove any 
suspicion that what was said is true; 2) seek advice on how to deal 
with the complaints against him; or 3) engage someone to rebuke 
the disparager.  

DIN'S CORNER:  
Before Yom Kippur, one must seek forgiveness from anyone that 
he has hurt during the year, even if with words alone. One should 
approach the person he has hurt himself, unless the chances of 
forgiveness will be higher if an intermediary is used. If initially 
unsuccessful, one should approach the aggrieved party up to 3 
times, accompanied by three witnesses, and each time with a 
different strategy. One should describe in detail what he is 
seeking forgiveness for, unless the aggrieved party will be 
embarrassed by it. (MB 606:2-3) 

DID YOU KNOW THAT ....   
The Gemara (Yevamos 121b) states that the daughter of 
Nechunya survived a dangerous fall into one of the large water 
ditches that Nechunia had dug for the benefit of those coming to 
Yerushalayim for the Shalosh Regalim. R’ Chanina b. Dosa had 
predicted correctly that she would not die from the very fruits of 
her father’s labor. Yet, Nechunya’s son eventually died from 
thirst. The Gemara explains that Hashem is [more] demanding 
from those who are near to Him, even to the level of  vrgav yuj – 
a misdeed the size of a hair. Why should the righteous be 
punished so severely, for things that everyone else is not punished 
for at all ? The Gemara (Eruvin 13b) states that as a result of 
there being more mitzvos vag, tk (365) than mitzvos vag (248), it 
would have been better for a person not to be born. (The 
MaHarsha explains that there are far more chances to sin than to 
do a positive mitzvah.) Now that he is born, uhagnc apaph – he 
should examine his deeds. As Resh Lakish states, if he does 
vcvtn vcua, all his sins will be converted to mitzvos. This is the 
meaning of uhagnc apaph, to reach the point where it became 
worthwhile for him to have been born, by converting his sins. 
However, this only works for Reshaim, who have many sins. 
What of Tzadikim ? The Noam Elimelech explains why Tzadikim 
Gemurim cannot stand where Baalei-Teshuvah stand (Berachos 
34b), saying that both really refer to Tzadikim Gemurim. The 
Baalei Teshuvah are those who are constantly dissatisfied with 
their behavior, finding the minutest fault with themselves, and 
constantly striving to improve. The Divrei Yoel suggests that 
these Tzadikim/Baalei-Teshuvah have thus “created” sins from 
these faults, providing themselves with sins to convert into 
mitzvos. As such, it is not Hashem who is so demanding of them, 
but rather they themselves, who, through their Teshuvah, 
established a finer level of sin (vrgav yujf), and are therefore, 
punishable for them, where others are not. 

A Lesson Can Be Learned From:  
When R’ Shmelke moved to Nikolsberg, he was approached by a 
delegation asking that he assume the position of Rav. He replied that he 
would give them his answer on Motzai Shabbos. When the delegation 
returned on Motzai Shabbos for his answer, he said reluctantly “I guess 
it is better that I be the Rav” and he accepted. When pressed to explain 
his remark and why he waited until Motzai Shabbos, he said that initially, 
he was concerned over the fact that a Rav would be faced constantly 
with the challenge of treating everyone the same, and not favoring the 
wealthy and powerful people in the community. He thought he might be 
better off assuming the position of bathhouse attendant, who would not 
face such Nisyonos. However, when he “checked out” the bathhouse on 
Erev Shabbos, he saw how the attendant was scurrying around to 
service the wealthy patrons with special treatment and realized that no 
position was safe from this temptation. As such, he decided that he may 
as well assume the position of Rav and deal with the problem, since he 
could in any case not hide from it. 

P.S. Shalosh Seudos sponsored this week by the Sternberg family. 
Shabbos Shuva Drasha will be held at that time. 
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Direct Connection 
ויאמר אליהם בן מאה ועשרים “ 31:2

שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת 

  ”ולבוא

“He (Moshe Rabbeinu) said to them (Klal 

Yisroel), ‘I am a hundred- and twenty-years 

old today; I can no longer go out and come 

in.”  Why was Moshe telling Klal Yisroel 

that he was a hundred and twenty years 

old, and that he could no longer go out and 

come in?     

 The time that a person lives on 

this world serving Hakodosh Boruch Hu is 

considered the years of his life.  Yuma 86b 

– one who does Teshuva turns his sins into 

Zechuyos, which means that he causes his 

wickedness to be considered for good.  One 

who does Teshuva, Hakodosh Boruch Hu 

doesn’t want him to lose out, and therefore 

He takes the times that the person was 

doing nothing, or Chas V’sholom sinning, 

and adds that to the “days of his life.”  

Moshe Rabbeinu was exceedingly humble.  

He told Klal Yisroel, “Today I am one 

hundred and twenty years old.”  Moshe 

believed that he didn’t do all that he could 

have, and there was still more to do.  Moshe 

was telling them that he was going to do 

Teshuva for anything and everything that 

he did not do as he should have, and being 

that he did so, it would change his entire 

life.  One must never give up hope, no 

matter how bad the situation.  Moshe did 

not consider himself a Tzaddik, but being 

that he did Teshuva on the last day of his 

life, he would be considered like a Tzaddik.  

The Medrash Tanchuma says that the 

word, “וילך” is a Loshon of rebuke.  Moshe 

was going around to Klal Yisroel rebuking 

them individually. He did not want to do so 

in public, and told them that there is always 

hope.  There are some who think that the 

situation is hopeless, and there is no point 

in doing Teshuva.  Moshe told them that it 

is incorrect, and that is never the case.  

Even on the last day of one’s life, a life that 

was not utilized properly, one can do 

Teshuva and turn it all around.  One must 

remember that he does not know when his 

last day is, and therefore it behooves all of 

us to do Teshuva now. (מטה נפתלי) 

וד' אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה. ד' “ 

אלקיך הוא עבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה 

 For Hashem has said to“ – ”מלפניך וירשתם

me, ‘You shall not cross this Yarden’.  

Hashem, your G-d – He will cross before 

you; He will destroy these nations from 

before you, and you shall possess them.”  

These Pesukim seem very difficult to 

understand.  Was Moshe saying that it was 

only because he was not going to go into the 

Land, that Hakodosh Boruch Hu would lead 

them into the Land?  Does that mean had 

Moshe been allowed to enter Eretz Yisroel, 

then Hakodosh Boruch Hu would not have 

led them?  We need to first understand the 

human psyche.  As a long as person has an 

ability to somehow, some way, get out of a 

bad situation, he will rely on himself to 

extricate himself from what is not good.  

Once he realizes he is powerless, and no 

longer has any control of the situation, then 

he has “Bitachon” in Hashem, and cries out 

to Hakodosh Boruch Hu.  (As the famous 

saying goes: there is no atheist in a fox 

hole).  While this is a level of Bitachon, it is 

a very low level, and not one that is desired 

by Hakodosh Boruch Hu.  Rather the 

Bitachon that Hakodosh Boruch Hu seeks 

from us is that even when we think we have 

ways of solving the situation on our own, we 

have complete faith in Hakodosh Boruch 

Hu, and know that it is He Who is doing it 

all.  Tehillim 118:9 “ טוב לחסות בד' מבטח

םבנדיבי ” – “It is better to have faith in 

Hashem than to rely on nobles.”  This Posuk 

means, that at the time when one can still 

potentially rely on others for help, even 

then he should have complete Bitachon in 

Hakodosh Boruch Hu.   

Tehillim 27:13,14 “ לולא האמנתי

אות בטוב ד' בארץ חיים. קוה אל ד' חזק ויאמץ לבך לר

 Had I not trusted that I would“ – ”וקוה אל ד'

see the goodness of Hashem on the land of 

life. Place your hope in Hashem, strengthen 

yourself and He will instill courage in your 

heart, and place your hope in Hashem.”  

 when I think that I don’t – ”לולא האמנתי“

need to trust in Hashem for there are other 

places that I can be helped from, “'קוה אל ד” 

– it is then that you shall place your trust 

in Hashem.  One who has full Bitachon in 

Hakodosh Boruch Hu, will not come to sin, 

for one who knows that everything is in the 

hands of Hakodosh Boruch Hu, how could 

he be so foolish as to sin?  When Klal Yisroel 

were in the Midbar, they had no choice but 

to rely on Hakodosh Boruch Hu, for there 

was nothing nor no one else who could help 

them, and therefore, Klal Yisroel should not 

have sinned in the Midbar.  However, we 

know that they did sin, and the reason for 

that was because they did not rely on 

Hakodosh Boruch Hu alone, rather they 

believed that everything that they did 

receive in the Midbar was in the Zechus of 

Moshe Rabbeinu.  Moshe told Klal Yisroel 

that they sinned, and that they rebelled 

against Hakodosh Boruch Hu.  Therefore, 

Klal Yisroel deduced that it must not be in 

their own Zechus the water coming from the 

rock, rather it must be Moshe’s Zechus.  

Had they believed it was their own Zechus, 

and they would have had complete Bitachon 

in Hakodosh Boruch Hu that He would take 

care of them, then they wouldn’t have 

sinned.  Moshe Rabbeinu was not going to 

enter the Land of Eretz Yisroel, for then 

Klal Yisroel would continue to think that it 

was in Moshe’s Zechus, and they would 

therefore sin.  Moshe tells Klal Yisroel, “ לא

 I will not traverse the Land of Eretz – ”יעבור

Yisroel, so that you shall know that it is all 

Hashem, and it is directly for you, without 

me being there, so that Klal Yisroel would 

have complete Bitachon in Hakodosh 

Boruch Hu, and not sin against Him. 

    (מהר"ם שיק)

 Moshe Rabbeinu was letting Klal 

Yisroel know that it was the last day of his 

life.  Moshe Rabbeinu went to give 

Tochacha to Klal Yisroel.  He wanted to 

strengthen their Emunah in Hakodosh 

Boruch Hu.  Klal Yisroel were Zoche to have 

a human being par excellence, who 

ascended to great heights in Ruchniyos, 

including being the one who was the 

medium between Hakodosh Boruch Hu and 

Klal Yisroel, as Moshe was the one who 

brought the Torah down to Klal Yisroel.  

Nonetheless, Moshe needed Klal Yisroel to 

know that despite his leaving this world, 

Klal Yisroel would always have a 

connection to Hakodosh Boruch Hu – not 

just a connection, but a direct connection.  

Klal Yisroel do not need a medium, as they 

made that mistake once before when they 

thought Moshe was dead, and made the 

Eigel.  

Moshe Rabbeinu did not want to 

give them the fire and brimstone speech, 

rather he sought to give each individual the 

Tochacha in the optimal manner.  To get 

each person to recognize what Hakodosh 

Boruch Hu has done in the past, and always 

does, so that the person will have a desire 

to do Teshuva and come close to Hakodosh 

Boruch Hu.  As we prepare for the Yom 

Hakodosh of Yom Hakippurim, we must 

take this lesson from Moshe Rabbeinu to 

heart.  There is no such thing as a lost case; 

on the last day of one’s life, he can do a 

complete Teshuva and return to Hashem.  

One never knows when his last day will be, 

and therefore one should always be doing 

Teshuva.  We must prepare for Yom 

Hakippurim by strengthening our Emunah 

in Hakodosh Boruch Hu, and recognizing 

that everything we have is from Him.  May 

we be Zoche to do a proper Teshuva and a 

    .גמר חתימה טובה
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YomYomYomYom KippurKippurKippurKippur

BeyondBeyondBeyondBeyond TimeTimeTimeTime

T he Gemara (Pesachim54.) states that
teshuvah was created even before

the world was created. Consequently,
when one doesteshuvah, he is tapping
into something that is beyond time and
space. Yom Kippur is the same.
Although Yom Kippur is one of 365
days of the year, its essence is from
beyond time and place, beyond the

boundaries of this world.TorahWellsprings-Yom Kippur

An indication to this concept is thepasuk
(Vayikra 16:2), ùãå÷ä ìà úò ìëá àáé ìàå,
"The cohen gadolmay not enterat all
times into the Holy of Holies” only on
Yom Kippur. The Kli Yakar explains, the
cohen gadolmay not enterúò ìëá, at any
time that is related to time. But he may
go there on a day that is above time,

which is Yom Kippur.

The Kli Yakar writes, “Thecohen gadol
may only enter the Holy of Holies…on
the day that is beyond time – which is
Yom Kippur…. All days of the year are
part of time; Yom Kippur is the only day

that is above time.”

The Bnei Yissaschar (Tishrei 8) writes,
“The masechtathat discusses the mitzvos
of [Yom Kippur] is not called Yom
Kippur, it is ambiguously calledYoma
[‘The Day’]. The Gemara that discusses
Shabbos is calledShabbos. The tractate
with the laws of Rosh Hashanah is called
Rosh Hashanah. Similarly we have the

masechtos SuccahandPesachim.But the
Gemara that discusses Yom Kippur is

called Yoma[‘The Day’]. Why?

“This is because Yom Kippur comes
from a concealed place, and it is
therefore proper to conceal it. This is
also the reason very righteous Yidden
(äùòî éùðà) do not call Yom Kippur by its
name, so easily. When they need to
mention Yom Kippur, they ambiguously
say Yom Hakadosh [‘The Holy
Day’]….We hide its name to show that
it comes from a hidden world that is

above time.”

The concealed nature of Yom Kippur is
also seen in theChumash. When the
Torah discusses theyomim tovim, it
generally first tells the date, and then it
tells the mitzvos that are performed on
that day. The exception is Yom Kippur.
The Torah writes twenty-eightpesukim
discussing thekorbanosof Yom Kippur,
and then, almost as an aside, it says
(Vayikra 16: 29-30), "In the seventh
month, on the tenth day, you shall fast
and not work… because on this day, you
will be atoned ..." As if to say,
everything that I wrote until now, should

be performed on Yom Kippur.

Yom Kippur is so lofty that it is
concealed in the way people mention it,
in the title of its Gemara, and also in the
Torah. All these indicate to the exalted
nature of this day, a day that is not

bound by the laws of nature.
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The gabai of Rebbe Shalom of Belz saw
his Rebbe inhaling very deeply on Yom
Kippur. “Are you feeling well? Perhaps

you need to eat?”

The Rebbe replied, “I'm fine. I simply
wanted to inhale the holy air of Yom

Kippur.” 1111

About Yom Kippur it states (Yoel 2:11),
åðìéëé éîå ãåàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ éë, "For
Hashem's day is great and extremely
awesome; who can sustain it?" The
Midrash tells us that thispasukrefers to
Yom Kippur. It is a very unique and

holy day.

TheTheTheThe TuneTuneTuneTune

The tefillos of Yom Kippur are sung in
special melodies, which have been sung
for centuries. The holysefarim explain

that these tunes annul the harsh
judgment. As it states (Tehillim 47), åøîæ
íé÷ìàì, prune away the harsh judgment

with song."

We can explain this with amashal.
The king's son became insane. He sent
him to an asylum, and paid a lot of
money for his care. Eventually, the son
became better. But the director of the
asylum didn’t want to tell that to the
king. He didn’t want to lose the high
income he was receiving from this royal
patient; he kept the prince locked inside

his asylum.

The prince was wise, and he sought ways
to free himself from his unlawful
imprisonment. He tried writing to his
father, telling him that he was better, but
the director destroyed all those letters.

1. If Rebbe Shalom of Belz was ill and needed to eat he wouldn’t hesitate. We know this
from the following letter that his son, Rebbe Yehoshua, wrote to Rebbe Mendel of

Vizhnitz, (5655): “To my beloved mechutan, the holy tzaddik and pride of the Jewish nation,
Rebbe Mendel shlita: The reason I’m writing this letter is because I was startled when I heard
that your chassidim are worried you may choose to fast on the holy day, Yom Kippur. But
who can believe that a holy man like you would do such a thing? The same Shepherd Who
told us to fast on Yom Kippur warned us to preserve our lives. I remember that when my
father [Rebbe Shalom of Belz] was ill, we were worried and concerned that he might want
to fast on Yom Kippur. But he was righteous and a zariz. Immediately after Kol Nidrei, he
asked us to bring him food. Before eating he said “hareinu muchan… I am prepared to do
the mitzvah of my Creator [to preserve my life]” and he ate his food joyfully, with the same
joy that we generally only saw when he ate matzah at the Seder or when he shook the
lulav… Certainly, you will also be cautious with this mitzvah and follow the doctors’ counsel.
Especially since you are a great person and many people watch what you do. If you will be
stringent and not eat, others will learn from you, and this could be dangerous for them.
“Believe me; I didn’t want to write this letter to advise you how to act. I am writing this letter
against my will because I care for you so much. Hashem should bless your bread and water
and remove your illness and send you a complete refuah, quickly.
“These are the words of your mechutan who truly loves you, who hopes and trusts to hear
good news about your good health.”
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The clever child wrote a letter to the
king, but this one looked totally different
than all the others. He scribbled all over
the page; it looked like a very insane
child wrote it. Only a discerning eye
would notice the words camouflaged

within the scribbles.

When the director saw that letter, he was
glad to send it to the king, for it would
prove to the king that his son was still ill

and needed professional care.

When the king received the strange letter,
he studied it closely. (He loved his son,
so he took the time to study the letter,
even though it appeared like nonsense.)
The king was able to read the words
concealed under the pictures and
scribbles. It read, "I am already well.

Bring me home."

We say manytefillos to our King, our
Father in heaven, but the angels intercept
our tefillos and do not let them go up to
heaven. So we sing melodies. The
malachimdon’t see importance in them,
and they allow the songs to go up to
heaven. They don’t know that concealed
within these tunes are all our requests for
the upcoming year. Hashem understands
our concealed message, and grants us all

our wishes.

EatingEatingEatingEating onononon ErevErevErevErev YomYomYomYom KippurKippurKippurKippur

On Erev Yom Kippur we have a mitzvah
to eat. Surprisingly, the Torah calls the
meals of Erev Yom Kippuríúéðò, fasting.
As it states (Vayikra 23:32), úà íúéðòå
ùãåçì äòùúá íëéúåùôð, "You shall fast on

the ninth of the month…" and Chazal say
this means one should eat on this day.

Why does the Torah call eating fasting?
In order to increase the reward. When
one eats on Erev Yom Kippur, he will
be rewarded as though he has fasted on

that day.

The Levush (604) explains,àøâà àøòö íåôì,
Hashem gives reward in accordance to
the hardships and difficulties involved in
keeping the mitzvos. Hakadosh Baruch
Hu wants to give us a large reward for
eating on Erev Yom Kippur, so He
considers it as though we fasted – which

is harder, and the reward is greater.

What is the purpose for this mitzvah?
Why do we eat Erev Yom Kippur?

The Rabbeinu Yonah (Shaarei Teshuvah
4:8-10) states three reasons:

1) We eat and celebrate that our sins will
be forgiven on Yom Kippur. As the
Rabbeinu Yonah writes, "The joy he
expresses at this time when his sins are
forgiven testifies that he is worried about

his sins and he regrets them."

2) When a person keeps a mitzvah with
joy it greatly increases the value of the
mitzvah. Therefore, we have meals on
Shabbos and Yom Tov, so these mitzvos

will be performed with joy.

However, the mitzvos of Yom Kippur
lack the joy that prevails by aseudah. To
fill this need, we have a mitzvah to eat

on Erev Yom Kippur.
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The Rabbeinu Yonah writes, "All other
yomim tovimwe celebrate with a festive
meal…because joy immensely increases
the reward for the mitzvos… But since
we are fasting on Yom Kippur, we must
have that meal on Erev Yom Kippur to

express the joy of the mitzvah."2222

3) "A third explanation is so we will
have strength to pray a lot on Yom
Kippur, and to seek counsel to do

teshuvah."

The Sfas Emes Hakadmon(quoted inEin
Yaakov 81:) teaches that there's a
mitzvah to eat on Erev Yom Kippur so
people will be in a good mood that day,
and will forgive one another. For, a
primary part of the kaparah of Yom
Kippur is forgivness. He writes,
"Hakadosh Baruch Hu gave the mitzvah
to eat and drink on this day so a person
will be in good spirits. Before one eats,
he has two hearts, because then he has
an angry heart… Therefore, on a fast
day, there is bitterness, and fights occur.
Hashem commanded us to eat, drink, and
to enjoy, so the heart will be joyful, and
all of Yisrael will unite in friendship on

the holiday that they stand barefoot
before Hashem."

Rebbe Yehoshua of Belz taught yet
another explanation for the mitzvah of

eating on Erev Yom Kippur:

There's atefillah said in minchah on a
fast day (and is printed in many
Shemonah Esreiof minchah):êéðôìî ïåöø éäé
ìò çðåî áìçë íåéä èòîúðù éîãå éáìç èåòéî àäéù
êéðôì çáæîä éáâ, "May it be Your will that
the fats and blood of my body, which
became less today due to the fast be
considered like the fats and blood that go
on themizbeiach…" Rebbe Yehoshua of
Belz zt'l said that due to the specialness
of the fast of Yom Kippur, we don’t
want regular fats and standard blood
should be the sacrifice. We want fats and
blood from a mitzvah to be the sacrifice.
Therefore we have a mitzvah to eat on
Erev Yom Kippur. Eating increases the
fats and blood in the body, and when we
fast on Yom Kippur we “sacrifice” those

holy calories to Hashem.

The meal should be eaten withyiras
shamayim.

2. A somewhat similar idea is taught by the Ramak. He explains that on Yom Kippur
people are worried about the outcome of the judgment. They aren't wholly happy. Their

dejection prevents Hashem from accepting their service (because Hashem desires a service
with joy). The Torah therefore commanded us to eat and to be happy on Erev Yom Kippur.
That joy continues over when we perform the mitzvos of Yom Kippur, and Hashem accepts
our service on Yom Kippur.
Joy abolishes the dinim (harsh judgment) as it states (Tehillim 47:7), זמרו אלקים ,זמרו  with
song and joy one can prune and cut away the middas hadin. זמרו) means song, and it
also means to prune. אלקים represents the harsh judgment. Thus, the pasuk can be read:
,זמרו with singing, זמרו ,אלקים  you prune away the attribute of din this is signified with the
name .(אלקים
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The Beis Avraham said that when one
eats on Erev Yom Kippur, he should
imagine that a lion is in front of him.
When one eats in front of a lion he is
cautious with each motion not to stir the
lion. That's how one should eat the Erev

Yom Kippur meal.3333

TzedakahTzedakahTzedakahTzedakah

Throughout the year, we say in
Shemonah Esrei, èôùîå ä÷ãö áäåà êìî. The
Me’il Tzedakah explains, ä÷ãö áäåà êìî
èôùîå means Hashem lovestzedakah
when it is done withmishpat, according
to law. Tzedakahhas laws, such as how
much to give, to whom one should give,
who receives first, who receives more.
There are also halachos regarding how to
give tzedakah, such as with a happy
countenance, discreetly so as not to
embarrass the receiver, etc. Hashem
loves tzedakah when it’s done with
mishpat, according to law. During the
Aseres Yemei Teshuvah, we sayêìîä

èôùîä, because on these days, Hashem
judges whether we gave tzedakah
according to mishpat, according to

halachah, throughout the year.

The Meil Tzedakah writes that although
we are judged for all our deeds,
nevertheless, we single out the
judgment on tzedakah, "so we should
know that nothing is as beloved to

Hashem like tzedakah."

Rabbeinu Efraim explains thispasuk
(Devarim 16:20), óåãøú ÷ãö ÷ãö, that we
should pursue the mitzvah oftzedakah,
äéçú ïòîì, so you will be sentenced for
life. Rabbeinu Efraim says that the letters
úùøéå spell éøùú Y å. The gematriyaof 'å is
six, and it hints to the six days in Tishrei,
during the Aseres Yemei Teshuvah,
when we should be givingtzedakah. We
can't give tzedakahon the two days of
Rosh Hashanah, on Shabbos Shuvah, and
on Yom Kippur. That leaves six days for

giving tzedakah.

3. Reb Mordechai Chaim of Slonim zt'l would tell the following mashal, each year at his
seudah hamafsekes:

There was a person who had a rooster he loved very much. He fed it good food, cared for
it, and enjoyed looking at its beauty. Unfortunately, it was stolen. The thief didn’t know how
to care for the rooster, and it became thin and scrawny. The thief realized that the rooster
wasn't good to look at anymore, so he brought it to the local shochet. The rooster's original
owner happened to be there and said, "That's my rooster! Give it back to me!"
"What are you talking about? You had a beautiful, fat rooster, and this is a thin scrawny
one."
The shochet didn’t know what to do, so he sent both of them to the rav to determine who
the rightful owner is. The rav untied the rope around the rooster's leg, and the rooster ran
to its original owner… That proved he was the rightful owner.
Reb Mordechai Chaim concluded, "Throughout the year, the yetzer hara clutches at us and
causes us to sin. But on Yom Kippur, Hashem purifies us and we are loosened from the
yetzer hara's grip. Now we can run to our true owner; to Hakadosh Baruch Hu."



6666 TorahTorahTorahTorah WellspringsWellspringsWellspringsWellsprings ---- YomYomYomYom KippurKippurKippurKippur

TorahTorahTorahTorah

When we look through theal chets, one
major sin seems to be missing: that of

bitul Torah.

The Sfas Emeszt'l answers that it is
stated in the al chets; in fact, it is

mentioned twice:

Once is,úòã éìáá êéðôì åðàèçù àèç ìà, "for
the sin that we committed before you
without knowledge." This is referring to
the sins people do because they don’t
know the halachos. In other words, one
cries and repents, “Why didn’t I learn
Torah and know the halachah?" We also
say, ìåò ú÷éøôá êéðôì åðàèçù àèç ìà "For the
sin we committed before You by
throwing off the yoke of Heaven." The
Sfas Emes said that this is referring to

throwing off the yoke of Torah.

TheTheTheThe GreatGreatGreatGreat BattleBattleBattleBattle

The Mishnah inAvos (5:7) writes, "Ten
miracles happened to our forefathers in
the Beis HaMikdash…" One of them is
that the cohen gadol never became
impure on Yom Kippur, and therefore,
every Yom Kippur thecohen gadolwas

able to preside over theavodah.

Cohanim would keep thecohen gadol
awake all night, so he wouldn’t fall
asleep and become impure. If they saw
him falling asleep, they would snap their

fingers to awaken him…"(Yoma1:7).

Taking that into account, the Tosfos
Yom Tov asks, why was thecohen

gadol's purity a miracle? He was awake
all night, and cautious fromtumah!

The Tosfos Yom Tov answers, "The
yetzer haraand theyetzer tovfight like
two sworn enemies. When one of them
sees his end is near, and that he will soon
lose the battle, he becomes stronger and
fights even harder, because he knows
that if he loses this battle he has lost
everything. And since the night of Yom
Kippur is, an especially holy night for
the cohen gadol, because the next
morning he will carry out theavodah in
the Beis HaMikdash to atone for the
entire Jewish nation for all their sins, the
yetzer haraand the Satan try hard, with
all their might to make him sin and to
make him tamei. This is the reason the
cohen gadolneeded so muchshemirah."

It was a miracle, because theyetzer hara
knows the greatness of Yom Kippur and
the holiness of theavodah. He worked
hard to make thecohen gadolimpure. But
he remained pure, and that’s a miracle.

On a personal level, when one sees that
his yetzer harais very strong, that is a
good sign. That is a sign that theyetzer
hara is afraid of him, and he is therefore

trying very hard to get him to sin.

Similarly, if a generation sees theyetzer
hara is battling against them with all its
might, that's a sign theyetzer hara is
afraid of what they can accomplish. And
it's a sign theyetzer haraknows its end
is near, and he must fight with all its

might to survive.4444

4. The cohen gadol said Hashem's name הוי"ה) , as it is written) ten times on Yom Kippur.
The gematriya of Hashem's name is twenty-six. 10 x 26 = 260 .(ר"ס ) We have two eyes.



TorahTorahTorahTorah WellspringsWellspringsWellspringsWellsprings ---- YomYomYomYom KippurKippurKippurKippur 7777

TheTheTheThe TurnTurnTurnTurn OverOverOverOver

One of the wonders ofteshuvahis that
when it is done out of love — not
because he is afraid of punishment,
rather because he loves Hashem and
doesn’t want to be distant from Hashem
— his aveiros become úåéåëæ,

virtues/merits.

Reb Chaim Dovid Doctorzt’l wasn't
always religious. Through the influence
of Rebbe Dovid of Lelovzy'a and other
tzaddikim he didteshuvahand became a

great tzaddik and chassidic leader.

When he was on his deathbed, the
Tiferes Shlomozt’l visited him, and Reb
Chaim Dovid Doctor moaned from pain.
The Tiferes Shlomo thought he was
moaning because of his sins of his youth,
before he did teshuvah. The Tiferes
Shlomo said,åìôé íéðåùàøä íéîéäå, "The first

days will fall away."

Reb Chaim Dovid Doctor replied, "Chas
veshalom! I'm not mevateron even one
of them!" He didn’t want to lose those
sins, because they all turned into mitzvos

when he didteshuvahout of love.

There was a Yid who was very upset,

because he greatly regretted all the sins
he committed. Rebbe Yitzchak Meir of
Zinikov zt'l (the son of the Apter Rav
zt'l) wanted to cheer him up. He said,
"It's written (Yirmiyahu 50:20), àéää úòáå
åððéàå ìàøùé ïååò úà ù÷åáé ,'ä íåàð, "At that time
[in the future] Hashem says, they will
search for the sins of Yisrael, and they
will not find." It seems that people will
desire to find sins. Why? My father, the
Apter Rav, answered that every sin is a
zero, and when a zero is placed next to
a number, it becomes a large number. As
Chazal say, when one doesteshuvahout
of love, the sins become virtues.
Therefore, don’t be so broken over your
past, because when you will repent,
everything will turn around and your sins

will become virtues."5555

The Joy of Yom Kippur

The last Mishnah inYomastates,'ø øîà
øäèî éîå íéøäèî íúà éî éðôì ìàøùé íëéøùà àáé÷ò
íéîùáù íëéáà íëúà, "Fortunate are you,
Yisrael. Before Who do you purify
yourself and Who is purifying you? It's
your Father in heaven." These words are
written in Misechta Yoma, because it is
referring to the purity from sins that
happen on Yom Kippur. On Yom Kippur

Twice עין  is gematriya 260. This implies that when one is careful with his eyes, he is likened
to a cohen gadol on Yom Kippur.
5. A bachur was once staring at Reb Yitzchak Meir of Zinikov zt'l. "Why are you looking

at me?" he asked.
"It's written in sefarim that it is a great inyan (concept) to look at tzaddikim. It purifies the
soul."
The Rebbe replied, "It is also written (Yeshayah 60:21), צדיקים כולם ועמך , all Yidden are
tzaddikim. I think that it will be better if you look at yourself than to look at me." He was
hinting to him that he should look over his deeds, and see where he has to improve. That
will accomplish even more…
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all our sins are forgiven, and that is the
greatest joy and good fortune.6666

The Rambam (Hilchos Teshuvah7:6)
writes, "Yesterday Hashem hated him.
He was disgusting, distant, an
abomination. Today he is beloved,
precious, close, a friend."7777 For teshuvah
totally changes our status, from being

distanced to being beloved.

Rebbe Moshe of Kobrinzt'l taught (from
tachanun):íéàèçå íéòùåô ìá÷ì äáåùúá ãé çúåôä
, “Hashem opens His hands to welcome
the sinners who repent,áåøî åðéùôð äìäáð
åðéðåáöò, so we are shocked that we are so
sad.” How can we be sad when Hashem

forgives all our sins?

There's a mitzvah to eat on Erev Yom
Kippur, and (as stated above) the purpose
of the mitzvah is to express our joy that

Hashem is forgiving all our sins.

The Tur (quoting a Midrash) writes, "A
king sent his servant to buy fish. The
servant went to the market, and saw there
was only one fish available. He was
ready to pay one gold coin for it. But
there was a Jewish tailor in the market,
who bargained with the fishmonger, and
raised the price to five gold coins. [The

king's servant realized that it was
outrageous to pay such a high sum for a
fish, so he backed down] and the Jewish
tailor bought the fish. The servant
returned to the king and told him what
happened. The king summoned the tailor:
"What do you do?"
"I'm a tailor."
"Why did you buy a fish that's worth one
gold coin for five gold coins? And why
did you buy it, when you knew I wanted
it?"
The tailor replied, "I would pay even ten
gold coins so I can eat it on this day that
Hakadosh Baruch Hu commanded us to
eat and drink, for we trust in Hakadosh
Baruch Hu that He will forgive our sins."

The officer said, "If so, you did
correctly," and he let him go.

The Midrash concludes, "The tailor cut
open the fish and found a diamond
inside. He hadparnassahfrom it for the

rest of his life."8888

The Chasam Soferzt'l says that Hashem
places into our hearts the desire to
repent, so we don’t deserve reward for
doing teshuvah. We get rewarded for
being happy that we are doingteshuvah.

6. One year, before Ne'ilah, students heard Reb Yechezkel Levenstein repeat this Mishnah
over and over again.

7. The Rambam's holy words are as follows: לפני  שנאוי זה  היה אמש  הרחוקים. את מקרבת התשובה

וידיד  קרוב ונחמד אהוב הוא והיום  ותועבה, ומרוחק  משוקץ .המקום,
8. Tzaddikim taught that we learn from this episode that the meal of Erev Yom Kippur is

mesugal for parnassah.
The Prishah writes that it must be that the tailor and servant came to the market place at
the same time (or the tailor was there first), for if the servant got there first, the tailor wouldn’t
be permitted to take it for himself. "Is it possible that because Hashem commanded us to
eat on this day, it is permissible to take away or to steal from others?"
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This is the explanation of thepasuk
(Tehillim 14:7), ìàøùé úòåùé ïåéöî ïúé éî,
how can the Jewish nation have
salvations? åîò úåáù 'ä áåùá, Although
they do teshuvah, that is 'ä áåùá,
Hashem'steshuvah, for He places into
their hearts to repent. The answer is,
ìàøùé çîùé á÷òé ìâé, they are happy with

their atonement.

Hashem’sHashem’sHashem’sHashem’s JoyJoyJoyJoy onononon YomYomYomYom KippurKippurKippurKippur

In Tehillim (139:16) it states,åìå åøöé íîåé
íäá ãçà, "Hashem created days, and one
is Hashem's day."Tana d'Bei Eliyahu
(ch.1) writes, "Thispasuk is referring to
Yom Kippur. Hakadosh Baruch Hu had
immense joy to give this day to the

Jewish nation with love.

This can be explained with amashalof
servants who were cleaning the king's
palace. When the king went outside, he
saw all the garbage that was thrown out,
and he was extremely happy. This is how
it is on Yom Kippur… When Hashem
forgives the sins of the Jewish
nation...He's extremely joyous… Hashem
says 'Rejoice immensely because I am
forgiving the sins of the Jewish people.'"

Rebbe Simchah Bunim of Peshischazt'l
tells another mashal to help us
understand Hashem’s immense joy on

Yom Kippur:

A compassionate father saw his son was
in immense pain. Doctors said he is
suffering from worms. They gave him
medicine, and all the worms came out.
When the father sees the worms, he is
very happy. Hashem is similarly happy

when He sees that all our sins were taken
out from our system.

The Midrash (Tana d’Bei Eliyahu Zuta,
end of ch.4) tells, “The day Moshe went
up to Har Sinai for forty days [on Rosh
Chodesh Elul until Yom Kippur, to bring
down the secondluchos] Bnei Yisrael
decreed a fast day. On the fortieth day
[Yom Kippur] they decreed another fast
day. They started to fast on the preceding
night, so they would be protected from
the yetzer hara. In the morning, they
went towards Har Sinai. They were
crying as they came towards Moshe, and
Moshe was crying as he came towards
them. Their cries went up before
Hashem, and then Hashem’s compassion
was roused on Bnei Yisrael and He
accepted their teshuvah… Hakadosh
Baruch Hu said, ‘Bnei Yisrael, I swear
by My name and by My throne that your
tears will become immense joy. This day
will be a day for atonement for you, for
your children, and for your

grandchildren, for all generations.’”

Reb Simchah Bunim of Peshischazy’a
told the following parable:
Someone's home was very dirty, and
although tried many times to clean it, he
didn’t succeed. He thought of a plan. He
invited the king to his house. The king’s
servants came to this man's house to
clean it, so it would be fitting for the
king’s visit. The man gained double: He
had the merit to host the king, plus his

house was cleaned.

This is what happens on Yom Kippur.
As we say in thezemiros of Motzei
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Shabbos,éàèç ìò, for my sins, øåáòú øåáò,
come over to visit me. We earn
double: Hashem comes to us, and our

sins are removed.9999

TeshuvahTeshuvahTeshuvahTeshuvah

The Baal HaTanya (Igeres HaTeshuvah
11) writes, "One must haveemunahand
bitachon, without any doubts at all…that
Hashem will forgive us immediately
when we ask for forgiveness… Every
day in Shemonah Esreiwe ask Hashem
to forgive us, as we say,åðì çìñ. After
that, we immediately say,ïåðç 'ä äúà êåøá
çåìñì äáøîä, blessing Hashem for
forgiving us. But behold, when one has
a doubt he mustn’t make abrachah, lest
his brachahbe said in vain. So how can
we bless Hashem for forgiving us?
Perhaps Hashem didn’t accept our
teshuvah? Perhaps Hashem didn’t forgive
him? It must be that we have no doubt.
After one says, åðì ìçî åðì çìñ, he is
forgiven.
If we wouldn’t sin again, we would

immediately be redeemed, as the next
brachahstates,ìàøùé ìàåâ 'ä äúà êåøá."

The Noam Elimelechzy’a writes, "The
Torah teaches us to sayviduy… with
confidence in Hashem's compassion,
believing He will have compassion on us
and forgive our sins. One shouldn’t say
viduy with despair, as this brings on
dinim. Rather say viduy with perfect
bitachon. Trust in Hashem that He will
forgive you. As it states (Mishlei 28:13),
íçåøé áæåòå äãåîå, ‘When one admits his sins
and he leaves them, Hashem will have

compassion on him.’"10101010

We say the brachah åðééçäù for new,
joyous events. Rebbe Yissachar Dov of
Belz zy'a sought an explanation why we
say a åðééçäù on Yom Kippur? Yom
Kippur doesn’t seem to be the right time
to say thisbrachah because the fear of

the judgment abates our joy.

Rebbe Yissachar Dov answered that the
shehechiyanugoes on him, as due to his
doing teshuvah he becomes a new

9. If one of the greatest tzaddikim of all time came to your shul for Yom Kippur, wouldn’t
everyone be inspired to daven with kavanah, and to do teshuvah sincerely? On Yom
Kippur, Hashem Himself comes to our beis medresh. Shouldn’t we daven properly?

10. Reb Shlomo Kluger zt'l (Chachmas Shlomo 602) writes, "With regards to the custom
that people don’t make chasunos until after Yom Kippur… The reason might

be…because Chazal tell us that when one marries a woman, all his sins are forgiven. At
the beginning of the year, one shouldn’t make attempts to attain עוונות  ,מחילת forgiveness,
until Yom Kippur, when Hakadosh Baruch Hu, together with the holiness of Yom Kippur,
atones for all his sins. If a person will try to attain atonement before Yom Kippur, it would
be המלך  על יד ,מרים  like going against the king…This can be compared to the Chazal that
teaches us that when one takes off his tefillin before a king, it is יד  ,הרמת as though he is
going against the king, because he is showing that the time to take off the tefillin has come,
before the king takes off his. [He’s undermining the king's agenda]…" That is why we don’t
make chasunos during the Aseres Yemei Teshuvah, because that would imply that we want
atonement on an earlier day than Hashem’s plan.
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person. As Chazal say, when one does
teshuvahhe becomes like a newly-born

child.11111111

HowHowHowHow totototo saysaysaysay VidduyVidduyVidduyVidduy

The Rambam (Hilchos Teshuvah1:1)
states, "Regarding every mitzvah of the
Torah — both theäùòú àì úååöîå äùò úååöî
— if one transgressed one of them, on
purpose or by accident, when he does
teshuvahand abandons the sin, he must
say viduy before Hashem. As it states,
…åùò øùà íúàèç úà åãåúäå, this is [referring
to] viduy devarim, to verbally confess all

his sins. It’s amitzvas asei."

Since viduy is a mitzvah, it should be
performed with joy, as all mitzvos are
performed with joy. This is the reason

viduy is customarily said in a tune.

Once, after leadingviduy, the chazanof
Zaslav said, "Ribono Shel Olam, if the
Jewish nation hadn’t sinned, from where
would we get such a sweetAshamnu?"

Rebbe Zusha of Anipolizt'l would say,
"If the Jewish nation hadn’t sinned,
where would Hakadosh Baruch Hu get a

çìñðå, such as the Jewish nation says on
Yom Kippur night with a tune, and with

an outpouring of the soul?"

The Yismach Yisraelzt'l said that when
he was young, he heard frommagidim
that when one saysviduy he should
think: a time will come when I will stand
before thebeis din in heaven. I will be
dressed in a tallis and akitel, and I will
sayviduy like I'm saying it now, but then
it won't help me. Now I can fix

everything with myviduy…"

Rebbe Yaakov Yechezkiyahu of Pupazt'l
said that when one saysviduy, he should
imagine being alone in the forest
surrounded by thieves with drawn knives,
ready to murder him. He pleads for
permission to sayviduy, and they grant
him that last wish. One should envision
himself in that situation when he says

viduy on Yom Kippur.

Obviously, a prerequisite for saying
viduy is regret. If one saysviduy, but he
doesn’t feel that he did something wrong,
or if he doesn’t care, theviduy doesn’t

have much value.

11. Reb Baruch Ber zt’l (Birchas Shmuel) excelled in the mitzvah of honoring his parents.
When his father was ill, Reb Baruch Ber stayed with his father every night. One night,

Reb Baruch Ber couldn’t be with his father, so he appointed someone else to tend to his
father. That was the night his father was niftar. Reb Baruch Ber blamed himself for his
father's death. He felt that had he been more devoted, he may have prevented his father's
death. The shivah passed, but Reb Baruch Ber didn't return to his yeshivah to give his
shiurim. His spirits were too low. He traveled to Radin to speak with the Chofetz Chaim zt'l.
The Chofetz Chaim told him, "When one does teshuvah, he becomes a brand-new person.
He isn't the same person who committed the sin. And this is the reason teshuvah
atones..."
Reb Baruch Ber came out of the Chofetz Chaim's house and he began to dance: "I'm a new
Baruch Ber! I'm a new person!"
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Someone disrespected Rebbe Boruch'l of
Mezibuzh zy’a, and caused him a lot of
distress. One Erev Yom Kippur he said
to Rebbe Boruch'l, "I really don’t need
to ask you for mechilah because the
machlokesI made on you was wholly
leshem shamayim and necessary.
Nevertheless, since it’s customary to ask
forgiveness on Erev Yom Kippur to
increase peace, I'm asking for your
forgiveness, too."
Rebbe Boruch'l replied, "êéøáãë éúçìñ , I
forgive you in the manner that you're
asking for forgiveness." You don’t really
mean to ask forgiveness, and I don’t
really mean it when I say that I forgive
you. When one asks forgiveness, one
needs to sincerely regret what he did.
Similarly, the viduy we say before
Hashem must be with sincere remorse.12121212

חטאתי 

"Bilaam said to the angel,éúàèç, I
sinned" (Bamidbar 22:34), and this
confession helped him. The Midrash
writes, "Bilaam was a shrewdrasha. He
knew that his only protection against
punishment is teshuvah,and when he

said éúàèç he was protected."

The Beis Yisrael zt'l said that it’s a
mitzvah to tell this Midrash tobachurim
to encourage them, so they know that the
errors of the past can be rectified so

quickly with regret and confession.

The viduy is written in alphabetical
order: åðìæ'â åðãâ'á åðîù'à and so on.13131313 The
exception is the first word, as theviduy
begins with åðàèç, as we sayåðçðà ìáà
...åðîùà åðàèç åðéúåáàå. Therefore, the first
letter of viduy is 'ç from åðàèç, and not
'à. The Reishis Chachmahexplains that
it is important to begin theviduy with
éúàèç, because this one word removes
the mekatreg(the Satan who broadcasts
our sins) and one is now able to say
viduy, without the Satan speaking out
against us. This demonstrates the great
power of saying the one wordéúàèç, and
likewise, each word of viduy

accomplishes so much.

In the era of the Beis HaMikdash there
was a mitzvah called viduy maasros, to
go to thebeis hamikdashtwice in seven
years to confess and to state that you
observed all the halachos ofmaasar,
terumah, and the likes. It’s surprising
that this mitzvah is calledviduy maasros,

12. "Sometimes, when one says "I'm sorry" there's no regret at all. For example, if
someone is in your way, you might say, "I'm sorry, can you move to the side." Or

during a meal, you might say to someone, "I’m sorry, can you pass the plate…" There is no
remorse here at all, it’s just a form of speech.
Everyone says Al Chet on Yom Kippur, and they say that they are sorry, but being sorry
has many meanings, depending on the context. According to the degree of remorse, that's
how much atonement they will attain.
13. The Reishis Chachmah explains that this is because sins tainted the twenty-two letters

of the alef-beis, which were used for Creation, and teshuvah and viduy amend the
letters and Creation.
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since he is proclaiming that hekept the
halachos. He isn't saying that he sinned.
Generally,viduy is a confession of sins,
but viduy maasrosis a confession that he

kept the mitzvos.

For example, byviduy maasrosone says
éúçëù àìå êéúåöîî éúøáò àì, "I didn’t
transgress your mitzvos and I didn’t
forget" (Devarim 26:13). Why are these

words calledviduy?

Rebbe Shalom Chaim of Koidenovzt'l
answered that both Hashem and the
person are speaking in thesepesukim:
The person says êéúåöîî éúøáò, "I
transgressed your mitzvos," and
Hashem replies éúøáò àì "you didn’t
transgress." The person sayséúçëù, "I
forgot to keep the mitzvos," and
Hashem replies,éúçëù àì, "you didn’t
forget." This explains why it’s called
viduy, a confession. He confesses his
errors and Hashem responds that he
didn’t sin. This is becauseviduy wipes
away sins entirely. When we sayéúàèç,
Hashem replies, "You didn’t sin," and

the sin is entirely gone.

Chazalsay ïåò éìá íéøåñé ïéà, “Whenever one
suffers difficulties and pain, it's always
due toaveiros.” Therefore, the remedy to
all problems isteshuvah. When the sin is
erased, the castigation will depart, too.

Reb Chaim Volozhinerzt’l traveled to
his son’s chasunah. When he came
home, people told him that hissefer

Torah was stolen.

Reb Chaim understood thatéìá íéøåñé ïéà
ïåò, that he had some sin, which caused

this loss, so he began checking his deeds,
to see what needs correction.

He didn’t have to think long; he
immediately knew the answer:

Traveling to his son'schasunah, he
stopped in a small village to daven
Shacharis. It was on a day that the sefer
Torah is read, but this beis medresh
didn’t have asefer Torahthat day. Reb
Chaim Volozhiner asked the rav about
that, and the rav replied that the closest
sefer Torahwas distant and there was no
obligation to get it. Reb Chaim
Volozhiner didn’t want to disagree with
the rav — certainly not in front of his
congregation — so he let it pass and
forfeited hearing kriyas HaTorah that
morning. Reb Chaim Volozhiner
understood that he was being punished
because he should have spoken up and
insisted that they bring asefer Torah. He
began doingteshuvahand sayingviduy
for this sin. He was still in the middle of
his viduy when the police came and told
him that they found the thief, and they

returned thesefer Torah.

Because all suffering comes from sins,
and when the sins are removed the

problems leave too.

TheTheTheThe ImportanceImportanceImportanceImportance ofofofof ViduyViduyViduyViduy

Rebbe Bunim of Peshischazt'l taught
that the primary judgment isn't on the
aveiros; the judgment is mostly on why
he didn’t do teshuvah. People often have
lots of excuses why they act as they do,
and sometimes their excuses are valid.
For example, "I didn’t have teachers to
show me the right way." Or, "I had
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health issues, which prevented me from
devoting myself to serving Hashem." Or,
“The yetzer hara took control of my
heart and mind, and prevented me from
serving Hashem.” He has excuses,
excuses, excuses, and it’s possible that
Heaven will accept his alibis. But the
question is: Why didn’t you regret your
sins? Why didn’t you sayviduy? Why
were you complacent about your sins?

Why didn’t you at least try?14141414

The Midrash (Naso 13:3) states that
after Adam ate from the Tree of
Knowledge, Hakadosh Baruch Hu
pleaded with him to doteshuvah. "If
you do teshuvah, I will welcome you,"
but Adam didn’t repent, and that was
the worst part of his sin. He was

therefore banished from Gan Eden.

Adam had excuses for his sins. He said,
"The woman… gave me from the tree…"
The problem wasn't the sin, as much as
that he had no regret for what he did.

The Torah tells us the story of theíéìéôòî
who (after themeraglim’ssin) decided to
go up to Eretz Yisrael, even without

Hashem's permission.

They said, 'ä øîà øùà íå÷îä ìà åðéìòå åððä,
"We will go up to the place that Hashem
said, åðàèç éë, because we sinned"
(Bamidbar 14:40). This pasuk can also
be read,íå÷îä ìà åðéìòå åððä, "We will go up
to the placeåðàèç éë 'ä øîà øùà, because
Hashem said we sinned." According to
this second translation, they thought they
did nothing wrong, only, “Hashem said
we sinned.” This act of denial prevents
people from doingteshuvah. We must
recognize our sins and regret doing them,

and then Hashem will forgive us.15151515

We say, ..êéðôì åðàèçù àèç ìò, "For the sin
that we committed before You." Rebbe
Asher of Stolin zt'l explained that our
primary regret is,êéðôì åðàèçù, that we
sinned beforeYou. People can regret

14. In the beis medresh of the Beis Yisrael of Gur, there were two bachurim who were
speaking during Shacharis, on Shabbos. The Beis Yisrael said to one of them, "Since

you spoke, you may not return to our beis medresh for two weeks."
The bachur said, "I didn’t speak. The other bachur spoke to me. I only listened…"
The Beis Yisrael replied, "Now you can't return for six weeks."
The Beis Yisrael called for the other bachur and said, "Since you spoke, you can't come to
our beis medresh for two weeks…"
The bachur said, "I know I was wrong for speaking, and I regret it. I won’t speak again…"
The Rebbe told him, "You can return right now."
This is because the first bachur didn’t recognize he did something wrong, and that is the
worst. If he doesn’t know he did something wrong, he will never improve. The other bachur
acknowledged and regretted his mistake.
15. The Maharal (Nesivos Olam) states that when one begs forgiveness from his friend

who is sitting down, he will often kneel, bend forward, and speak close to his friend’s
face. This indicates that when one says viduy, he becomes very close to Hashem, and
Hashem will listen to him.
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their sins for several reasons (a common
motive is fear of punishment) but the
most ideal regret is to feel badåðàèçù
êéðôì, that we sinned to Hashem. One
should think, “How could I sin to
Hashem, Whose greatness and Whose
kindness is boundless?”
Rebbe Henoch of Alexanderzt'l made a
cheshbon hanefeshon Erev Yom Kippur,
and he considered himself very guilty
and sinful. He was a chassid of Rebbe
Bunim of Peshischa zt’l. Generally,
Peshischa chassidim would come to
Rebbe Bunim of Peshischazt'l on Erev
Yom Kippur to receive hisbrachos. But
Reb Henoch was feeling so low, he was
embarrassed to face his Rebbe. But he
didn’t want to lose the opportunity to
receive the Rebbe'sbrachos. He thought
how he could receive thebrachos,
without having to meet directly with the
Rebbe. When a large group of chassidim
entered to receive the Rebbe’s brachos,
he went in with them, and received the

Rebbe's blessings.

But as he was leaving, the Rebbe called
him back. The Rebbe wanted something

from him.

Reb Henoch felt better already. He
thought, "I'm not so bad after all. The
Rebbe wants to speak with me." When
he approached the Rebbe, the Rebbe
seemed to have changed his mind,
because he didn’t want to speak with

Reb Henoch.

Reb Henoch understood:

Rebbe Bunim wanted Reb Henoch when
Reb Henoch was humble, but when Reb

Henoch began feeling pride, he lost the
Rebbe's admiration.

Although we are not on this level, it is
an example of the broken heart we
should seek to have on Yom Kippur for

our sins.

Asking Mechilah

Siman 606 in Shulchan Aruchhas the
following title: íåé áøòá åøéáç íãà ñééôéù
íéøåôéëä, "One Should Ask Forgiveness
from his Friend on Erev Yom Kippur"
because sins ofben adam lechavor
aren't atoned until the person you hurt

forgives you.

The Mishnah Berurah writes, "Although
throughout the year one must also ask
forgiveness from the people you sinned
to, nevertheless, if one doesn’t have the
opportunity, he can push off asking
forgiveness for a later date. But on Erev
Yom Kippur one must fix everything so
he can become cleansed from all his
sins. As it states, "Because on this day,
He you will atone all your sins…"

(Vayikra 16:30).

Reb Dovid Nachman Kirshenbaumz’l,
a student of the Chidushei HaRim, who
later moved to Yerushalayim, had a
collection of Torah letters and
manuscripts, from the Chidushei HaRim
zt'l. Reb Dovid Nachman treasured
those manuscripts and studied them
every Friday afternoon, after going to

the mikvah.

One Friday afternoon, after themikvah,
Reb Dovid Nachman looked for the
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letters, but they weren't in their usual
place. He asked his wife whether she

knew where they were.

"I threw them out," she said. "I was
making pesachdig..." Needless to say, he

was angry.

Reb Dovid Nachman davened in the beis
medresh of Rebbe Elozor Mendel of
Lelov zy’a. That Friday night, he came
to the beis medresh, appearing unsettled.
Rebbe Elozor Mendel asked him about
that and Reb Dovid Nachman told him

what happened.

Reb Elozor Mendel said, "Forgive her.
Don’t foster any hard feelings. Go to the
mikvah again, purify yourself, and wipe
off all anger from your heart. We will
wait for you. We won't begin until you
return."
Soon afterwards, Reb Dovid Nachman
returned to the beis medresh in much
happier spirits. Rebbe Elozor Mendel
said, "Now you’re not angry. Now we

can daven."

BenefitsBenefitsBenefitsBenefits ofofofof ForgivingForgivingForgivingForgiving

In Shulchan Aruch, after stating the
obligation to ask forgiveness on Erev
Yom Kippur, it states,éøæëà äéäé àì ìçåîäå
ìåçîìî, "When asked forgiveness, one

shouldn’t be cruel and not forgive…"

For forgiving, he will receive many
brachos. Sometimes, miracles will

happen to him because he forgave his
friend. There is a source from theZohar

to prove this point:

The Zohar states, "Reb Abba was sitting
at the gates of Lud and saw someone,
tired from his travels, lie down on a
mound of earth. A snake came towards
him, but suddenly a heavy object fell and
killed the snake. When the man awoke,
he saw the dead snake. He got up to
leave. As soon as he walked away, the
mound of earth he was sleeping on
crumbled, and slid down a steep cliff.

His life was saved a second time.

"Reb Abba went over to him and said,
'Tell me what you do. I see that
Hakadosh Baruch Hu made two miracles

for you, and it isn't for nothing.'

"The man replied, 'Every day, I make
peace with all the people who hurt
me… I don’t go to sleep, until I
forgave everyone who wronged me. I
ignore the bad they did to me, and
instead, I seek to do kindness with
them.'
"Reb Abba cried and said, 'Your deeds
are greater than Yosef's, because Yosef
forgave his brothers, and it is proper to
forgive family. But what you do is even
greater [because you forgive even those
who aren't family]. It is indeed fitting
that Hakadosh Baruch Hu should do

many miracles for you.'"16161616

16. Some years ago, one of the great Rebbes of Yerushalayim told his gabai, "This year,
by Chanukah lecht, I want the bachurim to stand in the first row, near me. And since

there are many bachurim, ke’h, there should be a rotation. Every night of Chanukah, a
different group of bachurim should stand in the front row, so everyone will have a turn."
The gabai worked out a schedule, and the first night of Chanukah went over well, without a
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problem. On the second night, one of the bachurim wanted another opportunity to be near
the Rebbe. So with a fair dose of chutzpah, he said to his friends, "The gabai stands next
to the Rebbe every night of Chanukah, why can't we?" Together with his friends, they pushed
their way near the Rebbe's menorah, and waited for the Rebbe to come.
The gabai noticed these bachurim were not standing in their rightful places, and he rebuked
them. "Go back to your places," he said. "Let the other bachurim have their turn."
The boys were stubborn. A heated argument ensued, but the gabai wasn’t able to send them
away. The gabai shouted at the instigator, "Return to your place, right away."
But the bachur, with calm chutzpah, replied, "If you go away from your place, I will also
leave."
There were only a few more minutes until the Rebbe would come in to light the Chanukah
lecht and the bachur with his friends were still there.
"Go back to your place," the gabai said to the ringleader again, but it didn’t help. Then, the
gabai hit the bachur. The bachur ran away in shame, and his friends scrambled away
together with him. Just then, the Rebbe came in.
On the following day, the gabai sent a message to the bachur, saying that he regrets having
slapped him, and he asks his forgiveness. The bachur replied, "I will never forgive you. You
embarrassed me in front of everyone."
On Thursday, the fifth night of Chanukah, the Rebbe called for the bachur. When the bachur
came into the Rebbe's room, there was a Chok l'Yisrael Chumash on the table, opened to
that day's lesson. He asked the bachur to read the Zohar. The bachur began studying the
Zohar. It told the story (stated above) about Reb Abba who saw two miracles happen to a
person, because that person was cautious to forgive everyone before going to sleep.
The Rebbe waited until the bachur finished reading the passage, and then he said to the
bachur, "Do you understand? The way of the Torah is to forgive. There is no other way.”
The bachur understood the Rebbe's brief, but powerful, message. He should forgive the
gabai, because the way of the Torah is to forgive. He went to a bakery and bought some
cake. Then he went to a supermarket and bought a drink for lechayim. He brought these to
the gabai's home. When the gabai saw him, he was a little frightened. He feared the bachur
had come to take revenge. But the bachur showed what he brought, and they sat down and
wished each other lechayim. The gabai apologized for hitting him, and the bachur apologized
for his chutzpah. They spoke some more, until the episode was forgotten.
That night, the bachur returned to the dormitory but he couldn’t fall asleep, so he decided to
learn some Gemara. The light in the dormitory was turned off, so he collected the shamashim
from all the Chanukah menorahs, and he put them on a chair near his bed. Lying in bed, he
studied Gemara, and he fell asleep. The Gemara dropped onto the candles and his bed
caught fire. He awoke, and saw fire all around him. He quickly woke up the other bachurim
in his room and called the fire department. The bachur was alive and well, although his
mattress was totally consumed by the fire, and his pajamas were singed. A miracle happened
to him. It was uncannily similar to the story mentioned in the Zohar he read earlier that day
with the Rebbe. In the merit of forgiving his fellow man, Hashem performed a miracle for him.
The bachur quickly ran into the beis medresh to find the Rebbe. It was three o'clock in the
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1967, in Yerushalayim, during the Six
Day War, people took refuge in bomb
shelters. One shelter was the basement of
yeshivas Mir, which served thebachurim
of yeshivas Mir and several people from
the neighborhood. They always studied
Torah and said Tehillim for their
protection when they were inside the
shelter. When the war was over some
students went onto the roof and found
three bombs, which miraculously hadn’t
detonated. Reb Chaim Shmuelevitzzt'l
told them, "You probably think you were
saved in the merit of your Torah and
tefillos, but I know the real reason for
this miracle. A divorced mother with her
five children was with us in the bomb
shelter. Her husband abandoned her years
ago, and since then she’s struggling to
support her family. I heard her say,
'Hashem, you know that if I would bring
my husband before You for judgment, I
will be in the right, and he will be guilty
of abandoning me… Nevertheless, I
forgive him. And in the merit that I
forgive him, You shall forgive our sins
and save us…"
Reb Chaim Shmuelevitz concluded, "It
was because of her prayer and her

forgiveness that we were saved."

Approximately two hundred years ago,

there lived a tzaddik andmekubalcalled
Reb Yaakovzt'l. One Yom Kippur night
he was thechazan, and he davened an
extra-long Shemonah Esrei. When he
took three steps back, a wealthy person
came and smacked him in the face for
davening so long. (According to another
version, before Yom Kippur began, Reb
Yaakov was distributing the Yom Kippur
machzorim, and he gavemachzorim to
some other people before he gave one to
this wealthy person. The wealthy man
felt slighted. He believed he deserves to
receive amachzor first, so he slapped

Reb Yaakov.)

Reb Yaakov didn’t respond. After
davening, he greeted everyone happily,
and wished everyone agut Yom Tov,
with no inference of anger on his

bearing.

Some members of the shul tried to
appease Reb Yaakov. "He really respects
you. He probably had a hard day…"
Reb Yaakov told them that there was no
need to appease him, since there were

no hard feelings.

Reb Yaakov was rewarded for forgiving
this man, because a year later his wife
gave birth to a holy child: Reb Aharon

HaGadol of Karlinzy'a.

morning, but he knew the Rebbe would be there, as he always studied Torah early in the
morning. "Rebbe, I made up with the gabai. I forgave him." The Rebbe nodded his head in
approval.
The bachur continued, "Right now, the fire department is at the dormitory… A miracle
happened… The fire department is stunned by the miracle that saved my life, and the lives
of the bachurim."
The Rebbe replied, "Sometimes heaven puts the right words into my mouth, to help bring
about a salvation."
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A family in Bnei Brak used to host a
divorcee in their home for Shabbos
and yom tov. One Shabbos the
divorcee insulted his host. The host
answered back, the divorcee left and

never returned.

On Erev Yom Kippur the wife
suggested, "Maybe you should ask
mechilah."
The husband replied, "I should askhim
for mechilah? He was the one who
insulted me first."
"Yes, but it's Erev Yom Kippur. Maybe
in the merit of askingmechilah, our older

daughter will find hershidduch..."

“O.K. I will try to call him.”

He found out that the divorcee wasn't in
Bnei Brak anymore — he was now
living in Boro Park. He managed to
contact him moments beforeKol Nidrei.

They had a cordial conversation.

"Do you remember that time when you
were in my home…? I said some unkind

words … I ask yourmechilah."

"Don’t worry about it. You did nothing
wrong. It was my fault. I shouldn’t have
spoken to you that way. So I'm asking
you for forgiveness.”
They forgave each other, and then the
divorcee said, "I will be in Bnei Brak on
Chol HaMoed Succos. I'll come to visit

you then."

The salvation came soon afterwards.
Motzei Yom Kippur, a shadchancalled,
and offered what seemed to be a fitting
shidduch for their daughter. Things

moved along quickly and smoothly, and
they were engaged Chol HaMoed
Succos. The divorcee came in for a visit
just when they were celebrating thevort.
He said to the host, "I'm coming from
my own engagement party! I'm also
engaged for marriage. Ourlechayimand
vort was just before…" They danced
together with tears in their eyes. It seems
that as soon as they forgave each other,
the channel for their salvation opened up

for them.

SimilarSimilarSimilarSimilar totototo thethethethe MalachimMalachimMalachimMalachim

When people forgive each other and
increase peace, they become similar to

the malachim.

The Midrash states, "The Satan sees that
the Jewish nation doesn’t have sins on
Yom Kippur and the Satan says, 'Master
of the world, you have a nation in the
world similar to malachim. Just as
malachimgo barefoot, so do the Jewish
nation go barefoot on Yom Kippur… just
as themalachimare clean from sin, so is
the Jewish nation clean from sin. Just as
the malachim have peace, so does the
Jewish nation have peace on Yom
Kippur [because they all made up with
each other before Yom Kippur].'
Hakadosh Baruch Hu hears this
testimony from the [Satan and his]
prosecuting angels and He forgives
them" (Pirkei d’Reb Eliezer46, brought

in Tur 606).

The Bnei Yissaschar states that we fast
on Yom Kippur because we are like

angels who don’t need to eat.
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When Moshe Rabbeinu was in heaven,
he heard themalachim say, ãåáë íù êåøá
ãòå íìåòì åúåëìî. Moshe taught the Jewish
nation to say it silently. However, "On
Yom Kippur, we become pure like
malachim and we say Baruch sheim
kevod malchuso leolam vaed' out loud"

(Devarim Rabba2:36).17171717

ViturViturViturVitur

Pirkei Avos teaches,ïøäà ìù åéãéîìúî éåä
íåìù óãåøå íåìù áäåà, "Be like the students
of Aharon: Love peace and pursue

peace…" (1:12).

Avos d'Reb Nosson (12) adds,
"Thousands of children born in the desert
were named Aharon, because if not for
Aharon HaCohen the child wouldn’t be
born. Aharon made peace between
couples…therefore they named their

child for him."

We wonder what were the couples
arguing about in the desert? They ate
manna, water came from Miryam's well,
clothing grew together with them, so
parnassahwasn’t a problem. Why were
there so many disputes? What were they
arguing about?
One gadol said, "It seems the wife said
she wants the chair to be on the side of
the room, and he said he wants the chair
to be in the middle of the room. He put
the chair in the middle, and she moved
it to the side. That was the gist of all
their disputes."
The gadol was showing us how people
tend to fight over nothing at all. It is
therefore wise to bemevater, and to let
the other person have his way, since
anyway the issues are inconsequential

and not really important.

Vitur is especially essential in a
marriage. 18181818 It is written, (Koheles4:9)

17. The Gemara teaches, “A person should sell the walls of his home and buy shoes”
(Shabbos 129). Why are shoes so important?

The mekubalim explain that when Adam HaRishon sinned the earth was cursed (see
Bereishis 3:17). We wear shoes to separate us from the cursed earth. However, on Yom
Kippur, and likewise, inside the Beis HaMikdash, we don’t need shoes, because the earth
is holy.
The Mishnas Chassidim adds that it is beneficial for us to go without shoes Yom Kippur and
in the Beis HaMikdash, because this enables us to acquire the holiness of Yom Kippur and
the holiness of the Beis HaMikdash.
18. Rava said to the people of Mechuza, "Honor your wives, and you will become wealthy"

(Bava Metzia 59). What is the connection between honoring a wife and becoming
wealthy?
Belashon tzachus, we can explain that after the sin of eitz hadaas man was cursed אפיך  בזעת

לחם ,תאכל "By the sweat of your face you will eat bread" (Bereishis 3:19). He must work hard
for his parnassah. The women’s curse was בך  ימשל  ,והוא "[The husband] will rule over her"
(3:16).
When the husband honors his wife, he frees her from her curse [since he isn't ruling over
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ãçàä ïî íéðùä íéáåè. This pasuk can be
explained íééðùä íéáåè, when two people
are getting along,ãçàä ïî, it is because

one of them is beingmevater.

Reb Aryeh Levinezt'l became achasan
during a famine in Yerushalayim, and it
disturbed him that he couldn’t afford to
buy gifts for hiskallah. He told her, "In
lieu of a gift, I will give you a promise:
For the rest of my life, I will always be
mevater and do your will. This is my
engagement gift to you."
She replied, "And I give you the very

same gift."19191919

The Divrei Shmuelzy'a once said to his
son, “When I was ayungerman, I used
to travel to many towns to give classes
in Torah and chassidus. There was one
person who disagreed with everything I
said. At first, I didn’t know what he
wanted from me. But then I understood
that he simply desires to disprove
whatever I say. So I decided to make
things easier for him. I began saying
things that were easy to disprove, and
he enjoyed refuting me. Today, he's
among my closest chassidim. Why am I
telling you this? So you should know
that this is how one must deal with
people. Don’t fight with them; it’s better
to bend and let them have their way.

That's the only way."

BenefitsBenefitsBenefitsBenefits ofofofof beingbeingbeingbeing MevaterMevaterMevaterMevater

Chazal say, "Whoever is maavir al
midosov Hashem forgives all his sins"
(Yoma23). One aspect of beingmaavir
al midosov is to be mevater, and to let

the other person have his way.

The Zohar (hakdamah 2:) teaches,
"When Hashem wanted to create the
world, all the letters of thealef beiscame
before Hashem." Each letter wished to be
the letter with which Hashem would

begin Creation.

The letter 'ú came first, and then the
letter 'ù, and then 'ø, and so on. Each
letter asserted its virtues, why he thought
Hashem should create the world with
him. Hashem praised each letter, but told
them they weren't fitting for the great
mission of creating the world. This
continued until the letter'á came. "The
letter 'á said to the Ribono Shel Olam,
'Perhaps it is Your will to create the
world with me, since through me, all
worlds are blessed [asäëøá begins with

the letter 'á]."

"Hakadosh Baruch Hu answered, 'I will
definitely create the world with you. You
will be the beginning of Creation."
"All this time, 'à didn’t come forward.
Hashem called her: 'Alef, Alef. Why
aren't you coming before Me like all the

other letters?'

her]. Heaven will say, "If you are lenient with your wife's curse, we will be lenient with your
curse too, and you will earn your livelihood easily."
19. This wonderful marriage bore very good children. Reb Eliyashiv zt'l was one of

their sons-in-law.
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"Alef answered, 'Master of the World, I
saw that all letters left without receiving
their wish, so I thought, why try?
Furthermore, I saw that you gave this
great gift to letterbeis, and it isn't proper
for the exalted King to take away a
precious gift He gave to one servant, to
give it to another servant.'"
Alef was mevater. He allowedbeis take
the honors. Hakadosh Baruch Hu said,
"Alef, Alef, although the world will be
created with thebeis, you will be the first
from all the letters, and your essence will
express My Oneness…" TheZohar lists

other privileges thealef earned.

Alef earned these benefits by remaining
silent, because when one ismevaterhe

always wins.

The Midrash (Yalkut Midrashim) tells
that Rav Hunah the son of Reb Yehoshua
ben Levi was very ill and his soul went
up to heaven for a few days. When he
came back to life, he told his students,
"Fortunate is the one who ismevater!
Angels listed all my merits and claimed
that I deserved to live longer, but their
words weren’t accepted until onemalach
came forward and said, ‘Who are you
referring to? Are you talking about this
person, who wasmevater?’ and I was
brought back to life immediately" (see
alsoReishis Chachmah, Chuppas Eliyahu

Rabba3).

GrabGrabGrabGrab MeritsMeritsMeritsMerits

On Erev Yom Kippur afternoon, the
Chasam Soferzt'l asked his daughter to
arrange ashidduchbetween two orphans.

"I will do it right after Yom Kippur" she

said. There was just too much to do on
Erev Yom Kippur.
The Chasam Sofer asked her to take care
of it immediately. "I want to have this

merit for Yom Kippur," he explained.

She began theshidduchprocess, and told
her father, "The boy is concerned since
she has no money."
The Chasam Sofer replied, "Tell him that
he will always haveparnassah. He will
not necessarily be rich, but he will
always have all his needs." Theshidduch
was finalized right then and there, on
Erev Yom Kippur. When the Chasam
Sofer came into the beis medresh forKol
Nidrei, the gabai pointed to his watch. It

was late.

"It’s not late" the Chasam Sofer told him.
"Heaven begins the judgment when I say

Kol Nidrei."

When we consider the Chasam Sofer's
greatness, to the extent that thebeis din
in heaven didn't begin adjudicating on
Yom Kippur only when the Chasam
Sofer beganKol Nidrei, we wonder why
he felt he needed more merits before

Yom Kippur?

The Chasam Sofer's son-in-law once saw
a pillar of fire in the Chasam Sofer's
house on Erev Yom Kippur and fainted
from fright. When he came back to, the
Chasam Sofer told him that it was

Eliyahu HaNavi.

For all the Chasam Sofer's greatness, he
still felt that he doesn’t have sufficient

merits for Yom Kippur.
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How much more so should we seek to
earn as many merits we can, so we can
earn a better judgment on Yom Kippur.

Rebbe Shlomke of Zvhil zy’a was
walking to shul for Kol Nidrei wearing
his tallis andkittel, when he noticed that
someone’s plumbing system broke. He
immediately summoned a plumber, and
didn’t leave until the pipe was fixed.
Someone passed by and saw Reb
Shlomke helping the plumber. He said,
“It's Erev Yom Kippur! Is this the right
time for such things?!”
Reb Shlomke answered “I'm doing what
the cohen gadoldid when he was in the
Kodshei Kedoshim.” Rebbe Shlomke
understood thatchesed is paramount,

especially at such a holy time.

Rebbe Dovid of Lelovzy’a, too, was
seen moments before Yom Kippur
rocking the crib of a child. Apparently,
the baby's mother had rushed to beis
medresh forKol Nidrei, and didn’t know

that her baby was crying at home.

The Rambam writes, "Throughout the
year, everyone must see himself as being
50% virtuous (éàëæ) and 50% guilty (áééç),
and also the entire world is 50% virtuous
and 50% guilty. If he sins, he will tip his
own scale and the entire world to the
side of guilt, and will bring destruction
to the world. And if he does a mitzvah,
he tips himself and the entire world to
the side of merit, and he will bring
salvation to the world… This is the
reason all of Bnei Yisrael are accustomed
to increasetzedakah, good deeds, and to
do mitzvos from Rosh Hashanah until

Yom Kippur, more than the rest of the
year…" (Hilchos Teshuvah3:4).

We should always feel that we need just
one more mitzvah to be on the side of
zechus (merit) and grab every
opportunity to perform another good

deed.

Herschel Kamenitzer was a
sixty-year-old bachelor who learned in
the Chofetz Chaim's yeshiva. He never
married, because he had a lung disease

and couldn’t find ashidduch.

One Yom Kippur night, the beis medresh
was empty. Only Hershel Kamenitzer

was there, bemoaning his lonely life.

Suddenly, the Chofetz Chaim came in.
He came especially to speak with Reb

Hershel, to give him encouragement.

The Chofetz Chaim told Reb Herschel
about his younger years, when he was an
orphan. The Haskalah movement was
making inroads and many people were
being swept up in its tempest. At that
time, evil people tried to draw the
Chofetz Chaim to Haskalah, and he
needed iron-clad strength to pass those

tests.

Then, the Chofetz Chaim told Reb
Herschel about his life as a young adult
when he sought ashidduch. A girl from
a wealthy family was suggested to him.
The Chofetz Chaim was interested in the
shidduch, because he wanted to devote
his life to studying Torah, and a wealthy
shidduch could help make that happen.
But his step-father wanted the Chofetz
Chaim to marry his daughter. The
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Chofetz Chaim understood that if he
doesn't agree, it will create a rift in his
mother'sshalom bayis, so he agreed to

marry his step-father's daughter.

“Now, years later, I realized that this
was better for me,” the Chofetz Chaim
told him. "My close friend married a
wealthy girl, and soon after his marriage
he went into business and lost all the
money. He was left without Torah and
without money. Butbaruch Hashem, I'm
still learning Torah. My wife stood by
my side all these years, and with her
help I printed my sefarim, which are
zikuy harabim. If I married the wealthy
girl, I would have been sucked into
business. So you see, it turned out to be

for the best.”

The Chofetz Chaim spoke with Reb
Herschel Kamenitzer for a long time, and
explained to him that everything Hashem
does is for the good. We don’t always
understand, but we believe that
everything is arranged for our benefit.

The Chofetz Chaim was known to be
very careful with his time. But on that
Yom Kippur night, he spent hours
talking to a lonely bachelor, to help him
be happy with his lot, and thus earned

more merits.

The Chofetz Chaim gave amashalof a
woman selling apples at a fair. Her
basket tipped over and all the apples fell
out. Everyone began grabbing the apples,
as if they were for free. She began to cry.
Someone told her, "Why are you crying?
If everyone is grabbing, you should grab

too. Get whatever you can." We should
attain this attitude of seeking to grab as

many merits as we can.

KolKolKolKol NidreiNidreiNidreiNidrei

The Or HaChaim Hakadosh writes in a
letter, "A wealthy person bought me the
honor of taking out thesefer Torahfor
Kol Nidrei. When I opened thearon
kodesh, a bright light filled the beis
knesses. It was like the gates of Gan

Eden opened up..."

Klal Yisrael intrinsically knows thatKol
Nidrei is a special time, and they say it
with awe and passion. But many wonder,
what is special with Kol Nidrei that
touches people's heart so deeply?Kol
Nidrei is essentially hataras nedarim,
annulling vows. We also makehataras
nedarim on erev Rosh Hashanah, but it
isn't done with nearly the same awe as
on Kol Nidrei night. What is it aboutKol
Nidrei that is so inspiring and uplifting?"

Here are three explanations:

1] The Zohar teaches that withKol
Nidrei we annul Hashem's oaths. If a
harsh decree, sealed with an oath, is to
befall the Jewish nation, we undo it with
Kol Nidrei when we say it withteshuvah.
Kol Nidrei can only annul the oath when

there'steshuvah, too.

2] The holy sefarim tell that on Yom
Kippur we daven together with the
malachim. Rebbe Pinchas of Koritzzy'a
explains that at the beginning of Yom
Kippur, Hashem sends people thoughts
of repentance, because themalachim

don’t want to be among sinners.
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3] The Gemara says, "ïèùä is gematriya
364, since the Satan has permission to
persecute us 364 days a year. On Yom
Kippur (day 365) he may not prosecute"
(Yoma20.). The Satan knows that he will
not be working on Yom Kippur, so he
tries to cause people to sin moments
before Yom Kippur arrives, and then

bring these sins in the court Above.

The Baal Shem Tovzy'a said that Klal
Yisrael can intrinsically sense what is
happening Above. They sense that they
are in danger and that the Satan is
prosecuting them, so they doteshuvah.
That is the reason people doteshuvahby

Kol Nidrei.

TeshuvahTeshuvahTeshuvahTeshuvah isisisis forforforfor EveryoneEveryoneEveryoneEveryone

The Gemara says,àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ
ãåáëä"Teshuvahis great for it reaches

Hashem's honored throne.
A king stores his most precious items in
his throne room. The Gemara tells us that
in front of Hashem's throne isteshuvah.
That shows us how preciousteshuvahis
to Hashem. That is the meaning of the
pasuk in Hoshei'a, ìàøùé äáåùrepent
Yisrael, and yourteshuvahwill be placed

êé÷ìà 'ä ãò, before Hashem's throne.

Rebbe Yissachar Dov of Belzzt'l asks,
why did the Gemara choose to prove the
greatness ofteshuvahfrom a pasuk in
Navi, when a pasuk in Chumashcould

have been used? As it states,'ä ãò úáùå
êé÷ìà (Devarim 30:2) and the Targum
Yonoson translates it,éøî àé÷éãöã ïåëéáåè
éñøåë ãò ïåëúáåéú àéèî ïåáåúúå ïåáåçú ãëã àáåúú
...ïåëé÷ìà 'äã àø÷é, "Fortunate are the
tzaddikim who do teshuvah, because
when they repent, theirteshuvahreaches

Hashem'sKisei HaKavod..."

He answers that theChumashis speaking
about àé÷éãöã ïåëéáåè, the teshuvah of
tzaddikim, while the pasuk in Navi
discusses theteshuvahof resha'im. As it
says,êðååòá úìùë éë...ìàøùé äáåù, "Do teshuvah
Yisrael…because you have stumbled in
sin…" The Gemara wants to show us that
even the teshuvahof resha'im reaches
Hashem's throne, for every person's

teshuvahis precious to Hashem.

The Rabbeinu Chananel explains,äìåãâ
àñë ãò úòâîù äáåùú, that even if one's sins
reached Hashem's throne, and brought
blemishes up to there, he can repent and

his teshuvahwill be accepted.

It's very hard to doteshuvahbecause
changes are difficult to make. Therefore,
tzaddikim advise us to do it in small
steps. Reb Shmelke of Nikulsburg said
that this is implied in thepasuk, äáåù
ìàøùé, do teshuvah, ãò, up to a certain
point. Don’t take on yourself too much
at the beginning, because then you will

never succeed.20202020

20. At shalash sheudos, the Beis Yisrael of Gur zt'l discussed how Shabbos is an ideal
day for teshuvah. Someone asked him, "Why does the Rebbe tell us this at shalash

sheudos, right before Shabbos is over? If we knew in the beginning of the day, we may
have done teshuvah. But you tell us moments before Shabbos is over."
The Rebbe replied that he wants them to know that teshuvah can be done in a moment.
Even in the last few seconds of Shabbos, one can do teshuvah.
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ChangeChangeChangeChange

The holy sefarimtell the amount of fasts
one must undergo to purify himself from
sins. Each sin has specific regimen of
fasts (and there are other forms of
castigations) until the stain of the sin is

totally removed.

Someone committed several severe sins
and he asked the Shevet HaLevi (Reb
Shmuel Wosnerzt'l) what he should do
to get rid of his sins. The Shevet HaLevi
(vol.4 55) told him about a dream the

Yismach Moshezy'a had.

The Yismach Moshe was told in a dream
that afflictions and fasts aren't necessary,
because the greatest affliction is to
change oneself. It is very hard to change
your ways. To succeed, you must endure
many hardships. Such a person has
already received his afflictions. He
doesn’t need anything else. The effort it
takes to make changes itself isyesurim.

In this dream, he was told that when the
holy sefarim discuss fasting and other
forms of yesurim, they apply to a sin that
one generally doesn’t do. He had a bad
moment, and fell, and now he seeks to
rectify that. But if one is accustomed to
sinning, he doesn’t need anything other
than to change, as the effort involved in

effecting a lasting change isyesurim.

The Shevet HaLevi concludes that
although we don’t learn halachic rulings
from dreams, this time it is logical and it

makes sense.

Rebbe Michel of Zlotchevzy'a (quoted in
Igra d'Pirka 24) teaches that when one
extends himself beyond his nature to

perform mitzvos, Hashem will perform
miracles for him in turn. Each person has
his limits, and it's very hard for him to
go beyond it. However, if one goes
beyond his limits and nature to do
Hashem's will, he will receive reward

and miracles above nature.

There was a childless couple who
decided to follow Rebbe Michel
Zlotchever's counsel. They were
determined to go beyond their comfort

zone to do a good deed.

They decided to throw away their
IPhones. It wasn't easy for them to do
something like that. They were addicted
to it (as is common with IPhone users),
and changes is always hard. However,
they were willing to extend themselves
beyond their comfort zone, so Hashem
should perform a supernatural miracle

for them.

Ten months later, they had their first
child.

During the Chasam Sofer's lifetime, the
gedolim warned people to keep away
from the Enlightenment. The Chasam
Sofer forbade his students to studyúåîëç
íéðåöéç, foreign subjects, and instead they
put all their efforts into the Gemara,

Rashi, and Tosfos.

One student writes that he was from the
best bachurim in the yeshiva, and he
obeyed the Chasam Sofer. However,
once, he awoke in the middle of the night
and was tempted to read those forbidden
books. All the other bachurim were
sleeping, so no one would know. He
reached for the book, but suddenly he
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saw an image of a person with a drawn
sword. Frightened, thebachur threw the
book down. The image disappeared. "It
must have been my imagination," the
bachur decided, after he calmed down,
and once again he picked up the book.
Again, he saw a man brandishing a
sword. He put the book down again, and

went to sleep.

The next morning, after the Chasam
Sofer finished his dailyshiur, he said,
"It's time to remind thebachurim of the
prohibition against readingíéðåöéç íéøôñ.
We haven't spoken about it for a while,
so this is a reminder that there is aíøç
on them and it is strictly forbidden.íøç
have the same letters asçîø (sword)
because if one isn't careful and
transgresses theíøç, he can be punished,
chalilah, with a sword…" Hundreds of
bachurim heard the Chasam Sofer's
words, but only one understood exactly
what the Chasam Sofer was referring to.21212121

This is a reminder for us to be careful
with the internet. In the Chasam Sofer's
day íéðåöéç íéøôñ was the problem. Today,

it is the internet, and we must be
exceedingly careful. We should do
everything to avoid falling into that mire
in the first place, but if we fell and
manage to pull ourselves out, miracles
will happen to us, and the struggle one
has to go through to change his routines

will totally erase all his sins.

There was abaal agalahwho served his
town loyally for many years. But he was
getting old and wasn't keeping up with
the demand, so the townspeople decided
it was time to train a new wagon driver

to take his place.

A strong, young lad was chosen to
become the new wagon driver.

The old wagon driver was insulted. He
worked for so many years as the town's
wagon driver, and now there was a
young competitor. He said, "I will test
the new wagon driver and see whether he
is fitting for the job. If he passes the test,
I will graciously hand over the reins to
him. But if he can’t answers my
questions, he isn't fitting for the job and

I will retain my post."

21. It is known that the Chasam Sofer's holiness protected his students from sins. The
following story is an example:

There were many bachurim learning in Tzanz, who would attend the Divrei Chaim's shiurim,
but it wasn't an organized yeshiva. A wealthy person asked the Divrei Chaim, "Since the
bachurim are anyway learning here, why not open a yeshiva?" He was ready to pay for all
the expenses.
"I’m afraid of the responsibility," the Divrei Chaim replied.
"But the Chasam Sofer also opened a yeshiva," the man said.
"We can't compare ourselves with the Chasam Sofer," the Divrei Chaim said. "When the
Chasam Sofer merely looked at a bachur's face, that bachur wasn’t able to sin afterwards."
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The old man asked the young wagon
driver, "What will you do if your wagon
gets stuck in the mud?"
The lad replied, "I will get off the wagon
and push the wagon, until it gets out of

the mud."

"What will you do if that doesn’t help?"
"I will tell everyone to get off the wagon,

and help push it together with me."

"And if that doesn’t work, what will
you do?"

"I will unload the packages, to make it
easier for the horses, and we will try
again."
"And if that doesn't work, what will you

do then?"

The lad thought for a moment, and
admitted that he didn't know the answer.

"Then you are not worthy of the
position."
The lad humbly accepted the rebuke but
he still wanted to know the answer:
"Please tell me; what should one do if
the wagon is stuck in the mud and can't
get out?"
The old wagon driver looked at him and
replied, "An expert doesn’t drive into the

mud in the first place."

The lesson is that after one fells into sins,
it is hard to get out. Therefore, one
should take precautions so he won't fall

in the first place. But if he did fall into
the quagmire of sins, and even if he has
accustomed himself to sin, he should
keep trying and trying until he succeeds

to do teshuvah sheleimah. 22222222

KabbalosKabbalosKabbalosKabbalos

As we often recommend, it is good to
make akabbalah, some resolution for the
new year, and to keep it up the entire
year. It should be something easy to
keep, but the main thing is not to cease.
Every day of the year, he should keep

this kabbalah.

The Beis Avraham zt'l told the
following mashal:

A shiker (drunkard) decided he can't go
on living as a drunk. "I will never take
another alcoholic drink again," he
promised himself. "I will get a job, and

put my life in order."

The next morning he was thirsty. He
began walking towards the bar, but
midway he remembered his new
kabbalah, and returned home. By noon
he was craving a drink again. This time,
he walked almost all the way to the bar,
but then turned around and went home.
He promised he wouldn’t drink, and he
would stick to his resolution. This
happened a few times. By nighttime, he
complimented himself. He said, "Today
was a really good day. I controlled

22. The Tzemech Tzedek of Lubavitch zy'a asked: Why do people pay more money for
a fast horse? It's true that a fast horse will bring you to your destination quicker, but

if you are on the wrong road, a fast horse will also get you lost quicker.
He answered; if they get lost, a quick horse will run back to the right road quickly.
The lesson is that we should be careful to remain on the right path. But if we stray, we
should get back on track quickly.
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myself from drinking all day long. I had
four or five difficult tests, I almost failed
them, but I was strong like iron, and I
kept my resolve. For this, I deserve a
reward." He went to the bar to celebrate.

Often our teshuvahlooks the same. We
resolve to improve in some matter and
we are successful sometime. Then we pat
ourselves on our shoulder, and allow
ourselves to revert to our old pattern,
“just once”.
This mashalreminds that when we make
a kabbalah, we should keep at it until we

change completely.

NeilahNeilahNeilahNeilah

The climax of Yom Kippur isNeilah. 23232323

As the Mishnah Berurah writes, "One
should be veryzariz with this tefillah
because the purpose of the Aseres Yemei
Teshuvah is Yom Kippur, and the
purpose of Yom Kippur isNeilah, for
everything is dependent on the closure

(íåúéçä øçà êìåä ìëä)."

Neilah is when Hashem signs the decrees
for the upcoming year, and we trust that
Hashem will sign us for life, happiness,

nachas, and wealth.

There is immenserachamimat this time,
and all our sins are atoned.

Even the severe sin ofchilul Hashemcan
be atoned by Ne'ilah. Although the
Gemara (Yoma 86) teaches thatchilul

Hashem isn't atoned until one dies,
nevertheless, the Meshech Chachmah
proves that duringNeilah one can receive

atonement for that grave sin too.

He bases this on theYerushalmithat tells
the reason why there is no atonement for

chilul Hashem.

When a person sins withchilul Hashem,
the malachimcan't speak up in his merit.
They can't exonerate him, and say his sin
wasn't so severe, because that would be
belittling the King. It would be likened
to someone who rebelled against the
king, and someone comes to court and
says that his sin isn't all that severe. To
belittle the crime is itself a rebellion, for
it implies the king doesn’t deserve
perfect honor, and it isn't so severe when

one goes against Hashem!

This is the reasonchilul Hashem is
generally not atoned, (only by death).
The malachim can't speak up in his

merit.

However, duringNeilah Hashem Himself
judges us. He determines what will be,
and He can forgive us, even when we
chas veshalomcommitted the severe sin

of chilul Hashem.

At Neilah one mustn’t lose hope. This is
our opportunity to be alone with
Hashem, to request forgiveness and a
good year. And ourtefillos will surely

be answered.

23. The Ramchal writes that during Neilah one can attain the level of Adam HaRishon
before his sin.



  

 

 בס״ד
 

Pirchei Agudas Yisroel of America 

 לרפו״ש ר׳ יוסף בן איטא חיה, ור׳ אלטר חיים בן יהודית, ור׳ ברוך מרדכי בן טעסיל, ור׳ אברהם בן רחל, ור׳ מתתיהו חיים בן עטיל  
 ולרפו״ש לאה בת שרה ריבא, ורחל בת חיה ביילא, ושרה לאה בת אסנה רחל בתוך שאר חולי ישראל

 
Yahrtzeits of our 

 ְגדֹוֵלי ִיְשָרֵאל
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ין ְנָימִּ  ַחָנה and ְיהּוָדה was born to ַזַצ״ל Zeilberger ר׳ בִּ
in KoenigShaufen, Germany. At age 14, just two 
months before the יָרה ר׳ ְירּוָחם  of the ailing ְפטִּ

יץ ַזַצ״ל ָבבִּ  he went to learn in Mir and managed ,לִּ
to hear several shmuessen from the  ַיח  which had a ,ַמְשגִּ
profound impact on him. He escaped the ֻחְרָבן ֵאירֹוָפא 
along with the יר יַבת מִּ  to Shanghai, where he remained ְישִּ
for the duration of the war. In 1947, he arrived in the 
USA where he learned in יר יַבת מִּ  in Brooklyn, NY. He ְישִּ
married ָשָרה ָרֵחל, a granddaughter of ר׳ ְירּוָחם. He then 
joined ֵבית ַהַתְלמּוד, transmitting תֹוָרה and ְרַאת ד׳  to יִּ
generations of ים ידִּ  for the rest of his life, vigilantly ַתְלמִּ

ensuring that the יָבה  would remain רּוחַ  s unique’ְישִּ
unchanged from that forged by its founders. 

  

 
 

 

Understanding Davening 
 לע״נ ר׳ משה צבי בן הר׳ טוביה הלוי זצ״ל

קֹו׳  ים. …ַעל ַדַעת ַהמָּ ֲעַבְריָּנִּ ם הָּ ל עִּ ְתַפלֵּ ין ְלהִּ ירִּ ָאנּו ַמתִּ  

With ה׳’s approval …  we grant permission to daven 
together with habitual transgressors. 

Many have sought to explain the origin of this beautiful 
ָלה  uniting all Jews together in our prayers. Others — ְתפִּ
have asked why do we say ְדֵרי  ,All vows, prohibitions ,ָכל נִּ
oaths…? One theory is that this was added at the time 
of the Spanish Inquisition when Jews, known as 
Maranos, were forced to renounce Judaism and join 
another religion. Their conversion was made under oath. 
On פּור  these Maranos would risk their lives to ,יֹום כִּ
secretly daven and express their remorse for the vows 
which they made. The Jews of the other lands knew of 

their plight and added this introduction and the 
annuling of all vows — ְדֵרי    .ָכל נִּ

  

 
 

 
  

Torah Thoughts Some מצות and Ideas based on: 
וילך -נצבים -ספר החנוך על פרשת השבוע   

ב ָכל ֶאָחד ִמִיְשָרֵאל ֵסֶפר תֹוָרה ְלַעְצמֹו -ִמְצָוה תריג  ִמְצָוה ִלְכתֺּ  

 We are commanded that every man in ְשָרֵאל  It is most praiseworthy if .ֵסֶפר תֹוָרה should own a personal ְכַלל יִּ
the person is able to write the תֹוָרה himself, and ֲחַז״ל tell us (.ְמָנחֹות ל) that it is considered one’s personal ַקָבַלת ַהתֹוָרה. 
If an individual cannot write a ֵסֶפר תֹוָרה, then he should hire someone to write it for him. This is learned from the 
words ֺּאת ְוַלְמָדה יָרה ַהז ְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהשִּ …ְוַעָתה כִּ  — So now write for yourselves the ּתֹוָרה, [that contains] this song, and 
teach it …  (ים לא:יט    .(ְדָברִּ

 ִמָשָרֵשי ַהִמְצָוה

 The ּנּוְך ְצָוה offers an interesting reason as one of the many ideas behind this חִּ  gave us ד׳ He explains that .מִּ
an obligation to write a ֵסֶפר תֹוָרה so that it should be readily available in the home. Owning a ֵסֶפר תֹוָרה, will increase 
the learning of תֹוָרה because the owner will want to learn from it on a regular basis. It is well-known fact that people 
usually have a closeness and try to use objects that are in their possession, especially items like a ֵסֶפר תֹוָרה that are 
very expensive or involve months of hard work. Of course, a person who owns a ֵסֶפר תֹוָרה will also find it easier to 
find the time to learn תֹוָרה and will be saved from the barrier that is created by needing to go over to a friend or 
neighbor’s home to borrow a ֵסֶפר תֹוָרה to learn. 
  This ְצָוה  from a parent or ֵסֶפר תֹוָרה applies even if an individual has inherited a ֵסֶפר תֹוָרה to write a personal מִּ
grandparent. The more ְפֵרי תֹוָרה ְפֵרי תֹוָרה a person owns, the more סִּ  he can lend out to people who cannot afford to סִּ
buy a ֵסֶפר תֹוָרה on their own, and the additional ְפֵרי תֹוָרה  ,in the world. Also תֹוָרה will increase the learning of סִּ
commissioning someone to write a brand new ֵסֶפר תֹוָרה will increase learning in a subtle way. Learning from a 
newer ֵסֶפר תֹוָרה has a special charm compared to an older ֵסֶפר תֹוָרה and a newer ֵסֶפר תֹוָרה is far more enjoyable to 
learn from than an older ֵסֶפר.  
  “Know, my son,” continues the ּנּוְך ְצָוה that although the ,חִּ ן ַהתֹוָרה) מִּ  there is no ,ֵסֶפר תֹוָרה is to write a (מִּ
doubt that this ְצָוה ים is applicable to copying and lending out other מִּ  If a person has the means, he should invest .ְסָפרִּ
in ים ְרֵאי ד׳) and lend then out for others to use. It was the way of great people ְסָפרִּ  who were blessed with money to (יִּ
make their home a place where people could write ים  and have others learn from them. They will get the reward ְסָפרִּ
of both the learning of the תֹוָרה and also in increasing תֹוָרה in this world.  
 If one has the means to buy and lend out ים ְצָוה this important ְמַבֵטל and he is ְסָפרִּ  .it is a serious offense ,מִּ

The reason why this offense is really serious is because there is no way to replace the eternal lost opportunity to 
learn תֹוָרה. However, if a person invest his monies wisely and buys ים  and then lends them out to others, he ְסָפרִּ

will increase תֹוָרה learning and he will be blessed and he and his sons will be blessed with ָחְכָמה, as it says  ְתבּו כִּ

יָרה  ְשָרֵאל… ָלֶכם ֶאת ַהשִּ ְוַלְמָדה ֶאת ְבֵני יִּ , write the ּתֹוָרה  and [you will merit to] teach it to your children… 

 

 

ין צֵײלֶברֶגר ַזַצ״ל ְנָימִּ  ר׳ בִּ
taught by his own example a 
fundamental quality for a 
growing ָיה  The bigger“ .ֶבן ֲעלִּ
a person becomes, the more 
he understands that there is 
no such thing as a 
something small.” He 
recalled one of the ים ידִּ  ַמְספִּ
at ר׳ ְירּוָחם’s ְלָוָיה saying, “…  ר׳
 s ‘Good morning!’ was’ְירּוָחם
equivalent to a ְשמֹוֶנה ֶעְשֵרה!” 
  s total concentration’ר׳ ְירּוָחם
involved giving a blessing 
from every fiber in his 

body!” 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 ר׳ ִבְנָיִמין צֵײלֶברֶגר ַזַצ״ל

 

  
 

 לע״נ הב׳ ישעיהו דוב ע״ה בן יבלחט״א יצחק צבי נ״י,  לע״נ הב׳ מתתי׳ ע״ה בן יבלחט״א משולם זישא הלוי נ״י בס״ד 
 לע״נ לאה בילא בת אלכסנדר משה ז״ל, לע״נ אסתר בת יהושע ע״ה,  לע״נ ר׳ דוד שמעלקא בן אברהם אביגדור ז״ל, לע״נ שפרה בת ר׳ מרדכי ז״ל

טשרנה בת ר׳ מאיר ליבער ז״ל״נ לע״נ ר׳ אברהם אליעזר בן ר׳ נתן בנימין ז״ל,  לע״נ ליבא ע״ה בת ר׳ דוד זאב הי״ד,  לע״נ ר׳ שמואל מנחם משה בן ר׳ יצחק הכהן ז״ל, לע  
 לזכות לשידוך בקרוב לר׳ מנחם צבי בן איטקה שליט״א  ור׳ אברהם בן זיסל בתי׳ שליט״א
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PAI NEWS 
 

The editorial staff of this 
publication would like to 
take this opportunity to 
express our heartfelt 
prayers that our loyal 
readership and all of  כלל
 be inscribed and ישראל
sealed for a year full of 
 .רפואות, ישועות, ובשורות טובות

גמר חתימה טובה   

 

 This week’s issue & Pirchei Learning Program are dedicated: 

 לרפואה שלמה לר׳ יוסף בן איטא חיה שליט״א
 ולע״נ הבחור הנחמד ישעיהו דוב ע״ה בן יבלחט״א יצחק צבי נ״י

 This week’s issue is dedicated by the Mermelstein Family 

 לע״נ הבחור משה דוד ע״ה בן יבלחט״א
 ר׳ פנחס דוב שליט״א, יארצייט ט׳ תשרי

 

 
שבת        יום כפור       —    Locality only 

  
   הדלקת נרות עש״ק

 עיו״כ 

 
סוף זמן 

 קריאת שמע 
 

  סוף זמן תפלה 

  שקיעה 

   מוצש״ק 



 

 :Questions of the week ַרִש״י 
1.What important leadership message that הקב״ה advised  ְַיהֹוֻשע, 

was contrary to the advice of ֶשה  ?מֺּ
2.From where do we see that a יד י is as dear to the ַתְלמִּ  as the ֶרבִּ

י  ?s self’ֶרבִּ

Answers 

ֶֺּשה .There is one leader to a generation, not two :ְיהֹוֻשעַ  told הקב״ה .1  ְיהֹוֻשעַ  advised מ
that he should enlist the wise counsel and assistance of the ִּים  of the ְזֵקנ
generation (31:7 — ד״ה ִכי ַאָתה). 

ִּ״י .2 ֶֺּשה :explains ַרש  s life as if it was part of’ְיהֹוֻשעַ  looked upon the entire era of מ
ֶֺּשה  .(31:29 — ד״ה ִכי ָיַדְעִתי) s own lifetime’מ

For sponsorship or comments, please call: 718 972 2188 or Fax: 718 506 9633. 

 

י…  בִּ ים ְמַכֵפר ַעד ֶשְיַרֶצה ֲחֵברֹו, ְוַעל ֶזה ָדֶוה לִּ פּורִּ י ַעל ֵחְטא ֶשֵבין ָאָדם ְלֲחֵברֹו ֵאין יֹום ַהכִּ י, כִּ ְרבִּ … ְבקִּ
יָלה ְגמּוָרה  ְמחִּ י מֹוֵחל בִּ ְננִּ י מֹוֵחל … ְוהִּ י… ּוְכֵשם ֶשֲאנִּ ְמֲחלּו לִּ ָכל ָאָדם ֶשיִּ  

 …therefore my heart aches within me, because a sin between man and 
his neighbor, ּפּור  does not atone until one appeases his neighbor…I extend יֹום כִּ
complete forgiveness [to everyone who has sinned against me]…And just as I 
forgive everyone…[grant me favor] that everyman shall forgive me! 
 In the original text of ָלה ַזָכה י the paragraph ְתפִּ ְהיֹות ֶשָיַדְעתִּ  But since I ,ְולִּ
know, appears at the end. The ים  however, asked that because of the length ,ָחֵפץ ַחיִּ
of ָלה ַזָכה  and the importance of forgiveness between man and his fellow, this ְתפִּ
paragraph should be said near the beginning. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 R’ Dovid Hirsh Meyer ַזַצ״ל related the following true story:  
 Moshe was enjoying a beautifully warm and lively wedding, until he saw 
Berel. His heart went cold. The Berel of today was a distinguished יד ָחָכם  but ,ַתְלמִּ
Moshe saw the Berel of the past: Berel the Bully, who had made Moshe his 
scapegoat throughout their יָבה  years. Moshe realized that he had to speak to ְישִּ
Berel. The emotional wounds still festered. It was high time they were healed. 
 With a smile, Berel held out his hand. “ָשלֹום ַעֵליֶכם, Reb Moshe,” he said 
politely. “How wonderful to see you after all these years!” 
 Moshe replied neutrally. “I want to tell you that when I ”!ַעֵליֶכם ְלָשלֹום“ 
saw you tonight, I couldn’t help but remember our days together in יָבה  ”.ְישִּ
 Berel flushed. Moshe continued, “I remember how you teased me and 
belittled me in front of the other boys.” Moshe paused. It wasn’t easy for him to 
bring up a matter that had lain dormant for so many years. 
 “I’m sorry, Moshe,” Berel said, “I hope that you’ve forgiven me after all 
these years.” 
 Moshe shook his head. “I’m sorry I just can’t forgive you!”  
 Berel had turned pale, “Is it possible to ask you forgiveness?”  
 “It’s not that simple,” Moshe finally said. “I can’t just grant you 
forgiveness if I don’t really mean it. Over the years, I have tried many times to 
forgive and forget. I tried to tell myself that ‘boys will be boys,’ But it has not 
worked. So far, I have not been able to forgive you in my heart.” 
 Berel asked in a whisper. “What do you suggest?”  
 Moshe sighed. “Please call me in two weeks or so, and I’ll see if I can 
forgive you.” He gave Berel his phone number and left.  
 Two weeks later, Moshe’s telephone rang. Berel was on the line. 
“Moshe, can you accept my apology now?” Moshe replied, “Berel, I’ve thought a 
great deal about this over the last two weeks. I know I’ve been able to slightly alter 
my ill—feelings towards you … ” 
 Berel sighed with relief. “ָברּוְך ַהֵשם! In that case … ” 
 “However,” Moshe interrupted, “I do not think I am able to truly forgive 
you yet. Please give me another week to think about it. Maybe I will be able to 
forgive you by then.” 
 A week later, Berel called again. Before Moshe could say a thing, Berel 
said, “During the last week, I have mentally reviewed our יָבה  years. I know now ְישִּ
how bad it was. I am truly sorry for all I did.” Berel’s voice was clearly pleading by 
now “Please, Moshe. I beg you, accept my apology.” 
 “I, too, have spent this past week in thought,” Moshe replied. “I realize 
that you are now truly sorry for the way you treated me. Therefore, Reb Berel, I am 
happy to say that I can now forgive you completely and wholeheartedly.” 
 Thank you, thank you!” Berel was jubilant. “I must tell you !ָברּוְך ַהֵשם“ 
that these last three weeks have been torture for me. My entire eternity hung in 
the balance for the pranks I played as a young boy. Thank you, Reb Moshe. I can 

finally breathe easily again.” 
 Moshe hung up the phone and cried warm and comforting tears. 

He had finally healed a decades long wound. 

 Due to a number of requests from our readers we have continued listing 
some common mistakes in reading that will be a surprise to most of us. 
Please fax any reading errors that you would like to share to 718-506-

9633. For example, please read each of the following and then look at the below: 
1) We “bentch” every ַשָבת (and even every day) after eating bread: ָשיו יראו …ֶאת ד׳ ְקדֺּ  

2) We say everyday (נּוָסח ְסָפַרד): …יָנה ֶשל דִּ ית, ּומִּ גיהנם ֶבן ְברִּ  
3) We daven daily putting on ין לִּ י ְלעֹוָלם וארשתיך :ְתפִּ …לִּ  
 *This is intended only as a brief synopsis. Pay close attention as you read from your דּור לֹות to avoid misreading the holy words of your precious סִּ   .ְתפִּ

Understanding Davening - Creating Awareness* 

1) Often mispronounced as ִיְראּו meaning may we see; correct translation of …ָֺּשיו  :is ִיראּו ֶאת ד׳ ְקד
Fear ד׳, you - His holy ones. 2) ֺּם  should be pronounced gay’hee’nome; often, this is mispronounced as ֵגיִהנ
gih’ heh’nim. 3)  Correct: ְוֵאַרְשִתיְך; commonly mispronounced as: ְוֵאַרְשִתיָך. 

  

Living with the Torah 
The Right Time  

Adapted from: Visions of Greatness III (with kind permission from CIS) 
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*Since we only discuss 1-3 ֲהָלכֹות, it is important to consider these ֲהָלכֹות in the context of 
the larger picture. Use them as a starting point for further in-depth study. 

*Halacha Corner:  
 ִעְנָיֵני ְדיֹוָמא: ִהְלכֹות )ֶעֶרב( יֹום ִכּפּור

 דּוי  is said in a bent position, but not leaning on any item in a way וִּ
that one would fall if the item would be removed.  

 Although no meals will be eaten on פּור  nevertheless, the tables ,יֹום כִּ
should be covered in honor of the holy day, just as they are on ַשָבת. 
The tables in the shul should be covered as well. 

   
ין ְנָימִּ ים s’ַזַצ״ל Zeilberger ר׳ בִּ ידִּ  were amazed by the instant ַתְלמִּ
recall of names and so many personal details so characteristic of 
their extremely personable י  The same phenomenal memory .ֶרבִּ
was manifested in his learning. ים ידִּ ישט “ ,explained ַתְלמִּ יז נִּ דָאס אִּ

ָכרֹון יב זַײן אּומגֶעווֵײנטלֶעכֶע זִּ  this was not because of his — גֶעווֶען צּולִּ
unusual memory;  יבשַאפט צּו תֹוָרה אּון יֶעדֶער יגֶע לִּ יב זַײן גווַאלדִּ נָאר צּולִּ

יד  this was simply a reflection of the depth of his immense — ַתְלמִּ
love of learning and of each יד   !ַתְלמִּ

Sage Sayings 
Source: Heard around the Shabbos table 

 

 
 

 Focus on Middos בס״ד
A letter from a Rebbi, based on interviews 

 

Dear Talmid, 
 There was a group of ים ידִּ יָבה in the Mir ַתְלמִּ  ,from Germany ְישִּ
and for these ים יַרת  to learn in the Mir represented a form of ָבחּורִּ ְמסִּ
ין One of the lions of that group was .ֶנֶפש ְנָימִּ  who ,ַזַצ״ל Zeilberger בִּ
learned with tremendous ַהְתָמָדה and was well-respected in the יָבה  .ְישִּ
 One פּור  he took ill. As the day progressed, his condition יֹום כִּ
worsened. Shortly before יָלה ְדָרש someone returned to the ,ְנעִּ  from ֵבית מִּ
a visit to ין ְנָימִּ  .with the news that his life was in danger בִּ
 As ין ְנָימִּ ים hovered near death, the thoughts of the בִּ  were ָבחּורִּ
with him. They prepared to daven יָלה  ,with renewed concentration ְנעִּ
ready to storm heavens for this budding יד ָחָכם  ,At that holy hour .ַתְלמִּ
the angelic figure of the  ַיח  .ָארֹון קֹוֶדש suddenly headed towards the ַמְשגִּ
He ascended the steps, opened the ֶכת  and burst into weeping — the ,ָפרֺּ
simple, trusting cries of a child entreating his father. “Tatte zisse! The 
 is sufficient to have You ,ְזכּות says that one defending angel, one גמרא
tear up a judgment. ין ְנָימִּ  came here from Germany to learn and בִּ
persevered despite many obstacles to toil in learning. בֹונֹו ֶשל עֹוָלם  !רִּ
Does ין ְנָימִּ  to judge him favorably? He who invested ַמְלָאְך not have one בִּ
such energy and heart to becoming what he is, does he not have one 
 ”?to counter the evil decree ְזכּות
 The  ַיח  and in the waning ,ָארֹון קֹוֶדש descended from the ַמְשגִּ
minutes of the day, the ים ָלה lost themselves in ָבחּורִּ  charged and ,ְתפִּ
invigorated by the conversation they had just overheard. 
 On פּור  they were greeted by the joyous sight of מֹוָצֵאי יֹום כִּ
their friend’s face slowly regaining its normal color. Within days he had 
returned to full strength and took his place at the top of the יָבה  …ְישִּ
 My יד ים the ,ַתְלמִּ  is a חֹוֶלה explains that davening for a ָחֵפץ ַחיִּ
ְצָוה ָכמֹוָך ְלֵרֲעָך ְוָאַהְבתָ  of מִּ . The easiest ֶחֶסד you can do for a friend, even if 
you cannot physically help, is to daven for him. Imagine the ים  of an ְזכּותִּ
entire יָבה  in exile, torn away from their families, spending their last ְישִּ
moments of פּור ְשָרֵאל...!.solely davening for someone else יֹום כִּ י ְכַעְמָך יִּ  מִּ
(Often when one does a ֶחֶסד for others, ד׳ pays them back directly from 
that ין — ֶחֶסד ְנָימִּ  (!ר׳ ְירּוָחם Zeilberger married the granddaughter of ר׳ בִּ

ְכרֹו ָברּוְך! י זִּ    ְיהִּ
ידּות י Your                         ,ְבְידִּ   ֶרבִּ

  

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%91#Hebrew
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Shabbos: Ta’am HaChaim  

Vayeilech-Shabbos Shuva 5780

Repentance is a State of 

Joy 

Introduction 

This week is referred to as Shabbos 

Shuva, Shabbos of Repentance. What is 

the association between Shabbos and 

repentance? It is said that the word 

Shabbos is derived from the word shav, 

return. Thus, on Shabbos, everything 

returns to its source. Yet, one must 

wonder, how this idea is connected to 

repentance? 

Prohibition of reciting Avinu 

Malkeinu on Shabbos 

The halacha is that we do not recite the 

prayer of Avinu Malkeinu on Shabbos. 

The Pinei Menachem cites one reason 

for this prohibition is that on Shabbos 

we do not supplicate HaShem for 

mundane matters such as sustenance. 

The difficulty with this interpretation is 

that on Shabbos we recite the 

supplication of bisefer chaim, where we 

request from HaShem to be inscribed in 

the Book of Repentance. For this reason 

the Levush writes that the text of Avinu 

Malkeinu is based on the middle 

blessings of Shemone Esrei which are 

related to mundane matters. Thus, when 

one of the Ten Days of Repentance 

occurs on Shabbos and we only recite 

seven blessings, we do not recite Avinu 

Malkeinu. The Pinei Menachem finds a 

difficulty with this interpretation as the 

halacha is that we do not recite Avinu 

Malkeinu in the Friday Mincha Shemone 

Esrei, and in that Shemone Esrei we 

recite even the blessings that pertain to 

mundane matters. The Pinei Menachem 

suggests an esoteric answer which is 

beyond the scope of this essay. 

Crying on Shabbos for the purpose of 

Teshuva 

Perhaps we can suggest an answer to this 

question based on an incident regarding 

the Chiddushei HaRim. A person was 

once crying on Shabbos and the 

Chiddushei HaRrim remarked that it is 

permitted for one to cry on Shabbos for 

the purpose of repentance. The 

Chiddushei HaRim cited as proof to this 

halacha that we find that removing the 

covering of the heart is referred to as 

milah, circumcision, and the mitzvah of 

milah, circumcising a male child on the 

eighth day overrides the prohibitions of 

Shabbos. Thus, removing the covering 

of the heart, i.e. repentance, is also 

permitted on Shabbos.  

The distinction between crying and 

reciting Avinu Malkeinu on Shabbos 

The permit to cry on Shabbos would 

seem to be in direct contradiction to the 

Halacha that we do not recite Avinu 

Malkeinu on Shabbos. Yet, upon further 



 
 

2 

examination, we can see a distinction 

between the two halachos. One is 

normally forbidden to cry on Shabbos 

because this makes a person despondent, 

and on Shabbos one is required to be 

joyous. Thus, when the crying is for the 

purpose of repentance, it is understood 

that it is permitted because one who 

repents from his sins feels elated. The 

requests of Avinu Malkeinu, however, 

contain a sense of despondence. 

Examples of this are the requests to 

remember those who were martyred for 

the Name of HaShem and the request 

that HaShem favor us as we are lacking 

merits. The Halacha mandates that one 

should not feel despondent on Shabbos, 

and for that reason one is prohibited to 

recite Avinu Malkeinu on Shabbos. 

The Shabbos connection  

Bases on this distinction between the 

permit to cry on Shabbos for the purpose 

of Teshuva and the prohibition to recite 

Avinu Malkeinu, we can better 

understand why this Shabbos is referred 

to as Shabbos Shuva. On Shabbos one 

should be joyful when he is cognizant of 

HaShem’s Kingship. One who cries and 

is inspired to Teshuva will feel the 

requisite joy. Shabbos Shuva is 

essentially synonymous with Shabbos 

Simcha, a Shabbos of joy. Hashem 

should allow us to be inspired to true 

repentance and we, together with the 

entire Jewish People, should merit a 

Gmar Chasima Tova, to be sealed in 

HaShem’s Book of Life. 

Shabbos in the Zemiros 

Dror Yikra 

The composer was Dunash ben Librat, 

the famed medieval grammarian and 

paytan who lived from 4680-4750 

(920990 C.E.). He was born in Baghdad 

and, except for twenty years in Fez, 

lived there his entire life. He was a 

nephew and disciple of Rabbeinu 

Saadiah Gaon and was acquainted with 

many of the Sages of his time. Rashi and 

Ibn Ezra quote him extensively. His 

name appears four times as the acrostic 

of the stiches in stanzas 1,2,3, and 6. 

This zemer is a prayer to HaShem to 

protect the Jewish People, destroy its 

tormentors, and bring the Nation peace 

and redemption.  

ָנה. ְלׁשֹוֵננּו ְלָך ִרָנה ה ּוְנַמְלאֶּ  may we ,ְוַנְרִחיב פֶּ

open our mouth and fill it, our tongue 

sing Your joyful song. It is noteworthy 

that the words  ְלׁשֹוֵננּו הִרָנה, our tongue 

[the] joy, equals in gematria the word 

 as Shabbos is an ideal time to ,שבת

praise HaShem with song.  

Shabbos Stories 

There’s more to Yom Kippur than 

earning a livelihood 

Rabbi Yissachar Frand writes: The 

Shemen HaTov tells of the following 

incident, which involved the grandfather 

of the present Belzer Rebbe. It was Yom 

Kippur in Belz. They had finished the 

Mincha prayer early, and the Chassidim 

went to take a rest or a walk before they 

began the Neilah prayer, the final prayer 
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of Yom Kippur. Everyone left the Beis 

HaMedrash [Study Hall]. Like many 

others, one of the honorable and wealthy 

Chassidim left his Shtreimel [fur hat 

worn by Chassidim] at his seat. When he 

returned before Neilah, the Shtreimel 

was missing. Someone stole a Shtreimel 

from the Beis HaMedrash in Belz on 

Yom Kippur!  

There was a great commotion. Who 

could do such a thing?! The Rebbe 

(unaware of what had happened) went to 

begin Neilah as scheduled. After Yom 

Kippur the Rebbe called over the 

Chassidim and asked them, “What was 

the big commotion before Neilah?” They 

told him, “Someone stole a Shtreimel.” 

The Rebbe told them to all to go and 

break their fast. Later, the Rebbe asked 

to see a certain chassid.  

The chassid came to the Rebbe and the 

Rebbe told him, “You stole the 

Shtreimel.” The fellow denied it. The 

Rebbe persisted in the charge until 

finally the chassid broke down and 

confessed.  

The next day in Belz, “For the Jews 

there was Light” [Esther 8:16]. Everyone 

proclaimed a miracle: “the Rebbe has 

Ruach HaKodesh [Divine Spirit].” 

However, the Rebbe explained that “It 

was not Ruach HaKodesh. The way that 

I knew who stole the Shtreimel was as 

follows. Before Yom Kippur, all of my 

Chassidim gave me a kvittel (a small 

written note with their prayer requests). 

Everyone had needs. This one asked to 

see nachas from his children, this one 

asked to marry off a daughter, all sorts 

of requests. One Chassid, however, 

asked only for Parnassah (livelihood). A 

Jew who can only think of Parnassah 

before Yom Kippur is the type of person 

who would steal a Shtreimel on Yom 

Kippur.” That is how the Rebbe knew.  

If this is what Judaism is all about, I 

wish to be a part of it 

Rabbi Frand tells a story that he heard 

from a Rabbi in Dallas, Texas.  

One day a man walked into the office of 

his orthodox shul in Dallas. The man 

was obviously not an observant Jew. In 

fact, the Rabbi never saw him in the 

synagogue before.  

“Rabbi,” he said, “I’d like to make a 

contribution.” He proceeded to hand 

over a check for ten thousand dollars.  

The rabbi was flabbergasted. He did not 

know this man, nor had the man ever 

seen the Rabbi. Yet, he just handed over 

a tremendous gift to the synagogue. 

“Please,” said the rabbi. “There must be 

a reason. After all, you are giving this 

donation to a rabbi whom you do not 

know and to a shul in which you do not 

participate. Please tell me the reason.” 

The man answered very simply. “Not 

long ago I was in Israel. I went to the 

Wall. There I saw a man. He was 

obviously a very observant Jew. He was 

praying with such fervor, with 

unparalleled enthusiasm and feeling. I 

just stood there and listened. I heard his 

pleas and supplications, I saw him sway 

with all his might, I saw his outpouring 

of faith, love, and devotion all 
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harmoniously blending as an offering to 

G-d. From the day I saw that man pray, I 

could not get him out of my mind. If this 

is Judaism, I want to be part of it. I want 

to help perpetuate it.” (www.Torah.org) 

These are G-d’s children, let them 

rejoice 

A story is told about Reb Levi Yitzchak 

of Berditchev. It was Kol Nidrei night 

and the people of Berditchev had 

gathered together to daven. Behind them 

was a year of hunger, privation, and 

torture. The Maggid of the city was 

invited to preach. This Maggid, as was 

the custom in those days, lashed out at 

the congregants, yelling at them for their 

sins and telling them the terrible 

punishments that they were going to be 

given.  

As you can imagine, the people started 

crying and wailing. At that moment, R. 

Levi Yitzchak of Berditchev ascended 

the pulpit in anger, pushed aside the 

Maggid, called for silence, and shouted: 

“Stop your scolding. These are God’s 

holy children. This is a time for 

rejoicing.” He then ordered the Torahs to 

be taken from the Ark and he and his 

Hasidim danced with joy.  

Shabbos and Yom Kippur even more 

so 

Rebbe Shalom of Belz used to say the 

following on the eve of Yom Kippur: 

The Talmud says, (Shabbos 34a) “Three 

things a person must ask in his house the 

eve before Shabbos as it begins to get 

dark. 1. Asartem, did you take tithes? 2. 

Aravtem, did you make an Eruv? 3. 

hidlaktem as haNeros, did you light the 

Shabbos lights? If it is true that we 

should do this on the eve of Shabbos, 

then even more so on the eve of the 

Shabbos of Shabbasos [a reference to 

Yom Kippur] that we should say these 

three things. 

Therefore, continued the Belzer Rebbe, 

‘asartem?’ in a short amount of time the 

10, eser, days of repentance will have 

passed. Aravtem? also the eve, erev, of 

Yom Kippur is ending. Hidlaktem, did 

you light the Shabbos lights? The lights 

of Yom Kippur are already lit, and still 

we have not returned, done teshuvah 

before HaShem. 

The Rebbe used to add before Kol 

Nidrei in the big shul in Belz in a loud 

voice. ‘Oy, we have erred, we have 

wronged, and we have sinned.’ When 

the people heard this, they were all 

struck with fear and they started to 

become inspired to teshuvah. (Sefer 

Yerach HaAysanim, teachings of the 

Rebbes of Belz page 61) 

Mother and Child  

One Yom Kippur eve, when Chassidic 

master Rabbi Yaakov Yisroel of 

Kriminitz was granting the traditional 

blessing to his children, he noticed that 

one of his daughters, overcome by the 

emotion of the moment, was weeping 

softly. The young child in her arms was 

also crying. 

“Why are you crying, my child,” asked 

the Rebbe of the tot. 

http://www.torah.org/
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“My mother is crying,” answered the 

child, “so I am also crying.” 

In the synagogue that evening, the 

Rebbe ascended the podium and related 

what his young grandchild had said to 

him. Bursting into tears, he then said: 

“A child who sees his mother weeping, 

weeps as well, even if he cannot 

comprehend the reason for her tears. Our 

mother, too, is weeping. Our sages tell 

us that the Shechinah ‘keens like a dove 

and cries: “Woe is to My children, that 

because of their sins I have destroyed 

My home, set fire to My sanctuary, and 

have exiled them among the nations.”’ 

“So even if we ourselves have become 

inured to the pain of the exile,” wept 

Rabbi Yaakov Yisroel, “at least we 

should cry because our mother is 

crying.” 

Prayer by Example  

In a small village in the backwoods of 

Eastern Europe, many hours’ journey 

from the nearest Jewish community, 

lived a Jewish family. Once a year, for 

the holy day of Yom Kippur, they would 

make the long trip to town in order to 

pray together with their fellow Jews. 

One year, the villager woke bright and 

early on the day before Yom Kippur and 

readied himself for the journey. His 

sons, however, not quite as industrious 

as he, had slept in. Impatient to get on 

his way, he said to his family: “Listen, 

I’m going to set out on foot while you 

get yourselves together. I'll wait for you 

at the large oak at the crossroads." 

Walking swiftly, the villager soon 

reached the tree and lay down in its 

shade to wait for the family wagon. 

Exhausted from several days of 

backbreaking labor, he fell asleep. 

Meanwhile, his family loaded up the 

wagon and set out. But in the excitement 

of the journey, they forgot all about their 

old father and drove right by the 

sleeping figure at the crossroads. 

When the villager woke, evening had 

already fallen. Many miles away, the 

Kol Nidrei prayers were getting 

underway in the town's synagogue. 

Lifting his eyes to the heavens, the old 

man cried: 

“Master of the Universe! My children 

have forgotten me. But they are my 

children, so I forgive them. You, too, 

should do the same for those of Your 

children who have abandoned You....” 

“He’s Already There”  

Those who arrived early at the village 

synagogue on Yom Kippur eve could not 

but notice the man sleeping in a corner. 

His soiled clothes, and the strong scent 

of alcohol that hovered about him, 

attested to the cause of his slumber at 

this early hour. A Jew drunk on the eve 

of the Holy Day? Several of the 

congregants even suggested that the man 

be expelled from the synagogue. 

Soon the room filled to overflowing, 

mercifully concealing the sleeping drunk 

from all but those who stood in his 

immediate vicinity. As the sun made to 

dip below the horizon, a hush descended 
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upon the crowd: the Rebbe entered the 

room and made his way to his place at 

the eastern wall. At a signal from the 

Rebbe, the ark was opened, and the 

gabbai began taking out the Torah 

scrolls in preparation for the Kol Nidrei 

service. 

This was the moment that the drunk 

chose to rise from his slumber, climb the 

steps to the raised reading platform in 

the center of the room, pound on the 

reading table, and announce: “Ne’um 

attah horeissa!” The scene—the crowded 

room, Torah scrolls being carried out of 

the open ark—seen through a drunken 

haze, appeared to the man as the 

beginning of hakkafos on Simchas 

Torah! The drunk was confusing the 

most solemn and awesome moment of 

the year with its most joyous and high-

spirited occasion. 

The scandalized crowd was about to 

eject the man from the room when the 

Rebbe turned from the wall and said: 

“Let him be. For him, it’s already time 

for hakkafot. He’s there already.” 

******************************** 

On the following evening, as the Rebbe 

sat with his chassidim at the festive meal 

that follows the fast, he related to them 

the story of Reb Shmuel, the Kol Nidrei 

drunk. 

On the morning of the eve of the Holy 

Day, Reb Shmuel had heard of a Jew 

who, together with his wife and six small 

children, had been imprisoned for failing 

to pay the rent on the establishment he 

held on lease from the local nobleman. 

Reb Shmuel went to the nobleman to 

plead for their release, but the nobleman 

was adamant in his refusal. “Until I see 

every penny that is owed to me,” he 

swore, “the Jew and his family stay 

where they are. Now get out of here 

before I unleash my dogs on you.” 

“I cannot allow a Jewish family to 

languish in a dungeon on Yom Kippur,” 

resolved Reb Shmuel and set out to raise 

the required sum, determined to achieve 

their release before sunset. 

All day, he went from door to door. 

People gave generously to a fellow Jew 

in need, but by late afternoon Reb 

Shmuel was still 300 rubles short of the 

required sum. Where would he find such 

a large sum of money at this late hour? 

Then he passed a tavern and saw a group 

of well-dressed young men sitting and 

drinking. A card-game was underway, 

and a sizable pile of banknotes and gold 

and silver coins had already accumulated 

on the table. 

At first he hesitated to approach them at 

all: what could one expect from Jews 

who spend the eve of the Holy Day 

drinking and gambling in a tavern? But 

realizing that they were his only hope, he 

approached their table and told them of 

the plight of the imprisoned family. 

They were about to send him off empty-

handed, when one of them had a jolly 

idea: wouldn’t it be great fun to get a 

pious Jew drunk on Yom Kippur? 

Signaling to a waiter, the man ordered a 

large glass of vodka. “Drink this down in 
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one gulp,” he said to the Reb Shmuel, 

“and I’ll give you 100 rubles.” 

Reb Shmuel looked from the glass that 

had been set before him to the sheaf of 

banknotes that the man held under his 

nose. Other than a sip of l’chayim on 

Shabbos and at weddings, Reb Shmuel 

drank only twice a year—on Purim and 

Simchas Torah, when every chassid 

fuels the holy joy of these days with 

generous helpings of inebriating drink so 

that the body should rejoice along with 

the soul. And the amount of vodka in 

this glass—actually, it more resembled a 

pitcher than a glass—was more than he 

would consume on both those occasions 

combined. Reb Shmuel lifted the glass 

and drank down its contents. 

“Bravo!” cried the man, and handed him 

the 100 rubles. “But this is not enough,” 

said Reb Shmuel, his head already 

reeling from the strong drink. “I need 

another 200 rubles to get the poor family 

out of prison!” 

“A deal’s a deal!” cried the 

merrymakers. “One hundred rubles per 

glass! Waiter! Please refill this glass for 

our drinking buddy!” 

Two liters and two hundred rubles later, 

Reb Shmuel staggered out of the tavern. 

His alcohol-fogged mind was oblivious 

to all—the stares of his fellow villagers 

rushing about in their final preparations 

for the Holy Day, the ferocious barking 

of the nobleman’s dogs, the joyous tears 

and profusions of gratitude of the 

ransomed family—except to the task of 

handing over the money to the nobleman 

and finding his way to the synagogue. 

For he knew that if he first went home 

for something to eat before the fast, he 

would never make it to shul for Kol 

Nidrei. 

“On Rosh HaShanah,” the Rebbe 

concluded his story, “we submitted to 

the sovereignty of Heaven and 

proclaimed G-d king of the universe. 

Today, we fasted, prayed and repented, 

laboring to translate our commitment to 

G-d into a refined past and an improved 

future. Now we are heading towards 

Sukkos, in which we actualize and 

rejoice over the attainments of the ‘Days 

of Awe’ through the special mitzvos of 

the festival—a joy that reaches its 

climax in the hakkafos of Simchas 

Torah. But Reb Shmuel is already there. 

When he announced the beginning of 

hakkafos at Kol Nidrei last night, this 

was no ‘mistake.’ For us, Yom Kippur 

was just beginning; for him, it was 

already Simchas Torah....” 

Shabbos in Halacha  

Wringing and Laundering 

 

Two melachos that pertain to washing 

dishes and cleaning spills on Shabbos 

are סחיטה; wringing, and כיבוס: 

laundering. Previously we discussed 

sechita as it applies to extracting juice 

from fruits. Here we will discuss the 

halachos of wringing liquid from an 

absorbent fabric. We will also briefly 

discuss the laws of laundering as applied 

to common situations.  
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1. Wringing Liquid from a Fabric 

 

C. Saturating a Fabric 

 

The Sages forbade saturating any fabric 

that one might be inclined to wring out, 

i.e. a sponge, a mop or a garment. This 

decree does not apply to rags and similar 

articles, i.e. paper towels, which people 

generally do not wring out.  

 

Additionally, the Decree only applies to 

truly absorbent materials that are subject 

to the Torah Prohibition of sechitah. 

Materials that merely trap water, though 

subject to sechitah by Rabbinic Decree, 

were not included in the decree against 

saturating. 

 

Summary 

 

It is forbidden to wring out any 

absorbent material, whether to save the 

liquid, to cleanse the fabric, or for no 

specific purpose. The prohibition applies 

to natural, truly absorbent materials and 

to materials that tarp water between their 

fibers. 

 

Additionally, one is prohibited from 

saturating and truly absorbent fabric that 

one may be inclined to wring out.  
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)31:1וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל (  
 Parshas Vayeilech begins by relating that Moshe went and spoke to the entire Jewish nation. 
However, the Ohr HaChaim HaKadosh points out that the Torah conspicuously omits the location to 
which Moshe traveled. In his sefer Divrei Shaul, Rav Yosef Shaul Nathanson explains this anomaly based 
on a fundamental difference between angels and human beings. The Vilna Gaon (Berachos 64a) notes that 
the prophet Zechariah (3:7) describes angels as  עומדים – standing, while referring to humans as  הולכים – 
goers. The Gaon explains that although angels are virtually flawless and on an extremely high spiritual 
level, this greatness actually limits them, as they remain static and unchanging throughout their entire 
existence. Humans, on the other hand, certainly make mistakes, but they also possess the unique ability of 
evolving and improving. Applying this concept to Parshas Vayeilech, Rav Nathanson suggests that the 
Torah intentionally omits Moshe’s destination because its emphasis is on teaching us that spiritual growth 
was such an innate part of Moshe that even on his final day, he was still “going.” 
 Along these lines, the Haftorah for Parshas Vayechi contains Dovid’s final conversation with his 
son Shlomo prior to his death. It begins by relating (Melochim 1 2:1-2) that Dovid commanded Shlomo, 
saying, אנכי הולך בדרך כל הארץ – I am going the way of all the earth, meaning that he would soon die. 
Dovid then proceeded to warn Shlomo to be careful to observe all of the Torah’s laws. However, the 
K’sav Sofer (Parshas Tetzaveh) quotes his father, the Chasam Sofer, who notes that the text seems to 
indicate that אנכי הולך בדרך כל הארץ was part of Dovid’s instructions, which is difficult to understand. In 
what sense was informing Shlomo that his life was coming to an end considered a command? 
 The Chasam Sofer explains that Dovid was informing Shlomo that he would soon die and no 
longer be able to perform mitzvos. Seemingly, he would be transformed from a הולך into an עומד. 
However, the Gemora (Bava Basra 116a) teaches that somebody who leaves a righteous son who 
continues in his pious ways after his death is still considered spiritually alive, as the mitzvos that his son 
performs are partially attributed to the model and education that he provided, and therefore the father is 
able to continue accruing merits and growing spiritually even after his death. Accordingly, Dovid’s words 
 הולך  can be understood as a command to Shlomo to ensure that he remains a אנכי הולך בדרך כל הארץ
even after his death by continuing to follow in his righteous ways. 
 Rav Yitzchok Hutner (Igros U’Kesavim 242) beautifully uses this concept to elucidate the 
Gemora’s teaching (Eiruvin 70b) that children are considered extensions of their parents. The specific 
expression used by the Gemora is ברא כרעא דאבוה – a son is the foot of his father. Why did Chazal 
specifically compare a child to a parent’s foot as opposed to any other part of the body? Rav Hutner 
explains that when a child performs mitzvos after his parent’s death, he transforms his dead parent from a 
stagnant  עומד into a vibrant הולך, and because the child enables his parent to continue to walk 
posthumously, it is appropriate to describe him as his father’s feet. 
 
 

וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל  
) 16:21(ויקרא   חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה  

 The central component of our prayers and repentance on Yom Kippur is the viduy that we recite 
10 times throughout the day, five times in our silent prayers and five times during the chazzan’s repetition 
of each tefillah. Although the term “viduy” is commonly translated as “confession of sins,” this 
understanding is difficult to reconcile with a Mishnah discussing the beginning of Parshas Ki Savo. 

There is a three-year cycle governing the tithes that a farmer must separate from his crops. In the 
year following the conclusion of this cycle, he has until the day before Pesach to deliver all of them to 
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their respective destinations. On the last day of Pesach, he recites a passage affirming that he has properly 
observed all the laws regulating the distribution of the tithes (Devorim 26:13). The Mishnah in Sotah 
(7:1) refers to this declaration as “viduy maaser” – the “confession” of the tithes. However, in this 
statement, the farmer is not admitting any wrongdoing and is specifically attesting that he followed all the 
applicable commandments, which seems to indicate that “viduy” does not mean “confession.” 
 Rav Yisroel Reisman explains that successful teshuvah requires a person to possess two different 
feelings, and one without the other will not suffice. The first component of repentance is to admit and 
verbalize that we have sinned. Acknowledging the mistakes we have made and how far we have sunk is 
an expression of shiflus ha’adam (the lowliness of man). Additionally, teshuvah requires a person to 
accept upon himself not to repeat his sin in the future. Understanding that although we may have erred in 
the past, we are capable of improving and living up to our spiritual potential emanates from gadlus 
ha’adam (the greatness of man).  

Both of these aspects are necessary to effect lasting repentance, for a person who perceives his 
shiflus but not his gadlus will become mired in feelings of failure, unable to accept that he is capable of 
true change. In order to apologize, a person first needs an internal confidence that he can do better. We 
must therefore act and feel like angels on Yom Kippur, because a person who doesn’t sense his innate 
gadlus ha’adam and ability to grow will find it impossible to do teshuvah.  

The viduy that we say on Yom Kippur is intended to strengthen our internal feelings of gadlus 
ha’adam. This is alluded to by the fact that the Kohen Gadol was selected to say viduy on behalf of the 
entire nation in the Beis HaMikdash. Why was such a righteous person chosen for this role instead of a 
renowned evildoer with far more sins to confess? Rav Reisman explains that the key to viduy isn’t the 
acknowledgement of our past misdeeds, but rather recognizing the change that we are capable of in the 
future. This is illustrated by the viduy maaser said by the farmer who proudly declares that he was tested 
with the challenge of giving away so many of his crops, but his sense of gadlus ha’adam enabled him to 
pass the test. 
 
 

)16:30ויקרא ( מכל חטאתיכם לפני ד' תטהרו  הר אתכם כי ביום הזה יכפר עליכם לט   
 Yom Kippur is commonly translated as “Day of Atonement.” However, Rav Yisroel Reisman 
points out that when we discuss forgiveness in our prayers, we almost always ask for mechilah or 
selichah. The blessing in Shemoneh Esrei in which we request forgiveness begins:   ,סלח לנו אבינו כי חטאנו

, כי מוחל וסולח אתהמחל לנו מלכנו כי פשענו   – Forgive us, our Father, for we have erred; pardon us, our 
King, for we have sinned; for You pardon and forgive. Similarly, in the Avinu Malkeinu prayer, we 
beseech Hashem to write us in the book of selichah u’mechilah, with no mention of kapparah. If Yom 
Kippur is the day on which Hashem forgives us for our transgressions, wouldn’t it be more appropriate to 
call it “Yom Selichah” or “Yom Mechilah?” What is the specific connotation of the term “kapparah,” and 
what does it teach us about the fundamental nature of the day? 
 In Parshas Vayishlach (Bereishis 32:21), Yaakov sends messengers to deliver an elaborate gift to 
his irate brother. He instructed them to tell Eisav that his intention in sending the tribute was אכפרה פניו. 
In this case, the word אכפרה cannot mean “forgive,” as it would not make sense for Yaakov to talk about 
forgiving Eisav’s anger. Therefore, Rashi explains that wherever the concept of “kapparah” appears in 
conjunction with sin or anger, it refers to cleaning and removing, not atonement.  

Rashi adds that this terminology is based on an Aramaic expression, and he cites an example 
from the Gemora (Gittin 56a) where Nero remarked that Hashem wishes לכפורי ידיה – to wipe His hands 
on Nero. Rashi also notes that in Ezra (1:10), the golden bowls in the Temple are called כפורי זהב as a 
reference to the fact that the Kohanim used to wipe the blood off their hands on the rim of the bowls. Rav 
Reisman adds that when Hashem instructed Noach to build an ark, He told him (Bereishis 6:14)  וכפרת

ומחוץ בכפראותה מבית   – Cover it inside and out with pitch. These Biblical and Talmudic sources reveal 
to us that kapparah” does not mean “forgiveness” or “atonement,” which are more accurately translated as 
“selichah” and “mechilah.” In contrast, kapparah refers to wiping away and cleansing, as Yaakov 
expressed his hope that his extravagant present would appease Eisav and remove the anger from his face. 
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 With this insight, we can now understand that when asking people we have harmed for 
forgiveness, we always ask for “mechilah,” never for “kapparah,” which can only be given by Hashem. 
We can also now appreciate that our focus on Yom Kippur should not solely be on getting pardoned by 
Hashem for our transgressions, but on wiping them away so that we emerge cleansed and purified. When 
a person sins repeatedly, he becomes habituated to acting improperly, to the point that it no longer bothers 
him and he forgets that it is even forbidden (Kiddushin 20a). On Yom Kippur, the accumulated bad habits 
and negative influences of our misdeeds are wiped away, and we emerge cleansed with a fresh slate and a 
new opportunity to make better choices in the year ahead. 
 
 

Parsha Points to Ponder (and sources that discuss them): 
 

1) In what case is a minor included in a mitzvah even though he will be exempt from that mitzvah as 
an adult? (Minchas Chinuch 612:4) 

2) The Gemora (Rosh Hashana 16b) teaches that three books are opened on Rosh Hashana: one for 
tzaddikim (the completely righteous), one for reshaim (the totally wicked), and one for beinonim 
(those in the middle). Tzaddikim are immediately written and sealed for life, while reshaim are 
written and sealed for death. The judgment of beinonim is suspended until Yom Kippur, at which 
time they are written for life if they are found meritorious, and for death if they are not. The 
Rambam (Hilchos Teshuvah 3:3) explains the last line of the Gemora to mean that if he repents 
his sins before Yom Kippur he will be sealed for life, but if he does not do teshuvah, he will be 
sealed for death. Why does the Rambam require a beinoni to do the mitzvah of teshuvah to tip the 
scales in his favor more than any other mitzvah that could also create a merit for him? 

 
 

Answers to Points to Ponder: 
 
1) The Torah (Devorim 31:12) obligates all children to be brought to Yerushalayim for the mitzvah of 
hakhel, in which the king publicly reads the book of Devorim. The Minchas Chinuch points out that this 
also applies to children who are blind, deaf, or lame, even though they will no longer be required to 
participate after becoming Bar Mitzvah (Rambam Hilchos Chagigah 2:1, 3:2).  
 
2) The Gemora (Yevamos 49b) teaches that during the 10-day period from Rosh Hashana to Yom Kippur, 
Hashem is near to us and more readily accessible. Rav Yitzchok Blazer explains that although doing any 
mitzvah would indeed generate additional merit, the failure to take advantage of the unparalleled 
opportunity to draw close to Hashem is so egregious that it outweighs any mitzvah we could possibly do. 
Others answer that once Rosh Hashana has passed, any mitzvos we do will be credited to our account for 
the new year and are thus unable to improve our judgment for the previous year. Therefore, the only 
option is to do teshuvah, which has the unique ability to expunge sins from our ledger for the year before. 
Rav Yitzchok Hutner posits that the term “beinoni” doesn’t refer to a person whose mitzvos and 
transgressions are equal. Rather, a tzaddik is someone who normally makes the right decision, and a rasha 
is a person who usually chooses incorrectly. In between them is a beinoni, who fluctuates between doing 
what is right and what is wrong. When the Rambam writes that such people must do teshuvah during 
these 10 days, he is not referring to repenting their prior misdeeds, but to doing teshuvah for being a 
beinoni, transforming himself into a tzaddik who no longer struggles to do what is right and makes that 
his default approach. Thus, doing one additional mitzvah will not suffice to tip the scales for a beinoni, 
for the Gemora’s focus is not on weighing our actions, but on what type of Jews we are at the core.  
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 בס"ד

  וילך פרשת

 
]לא יג[ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה"  " 

 

This week's Parsha discusses the Mitzvah of Hakhel, where Klal Yisroel all gathered in the Beis Hamikdosh to 

hear the Torah being read by the King. All were to come, males, females and youngsters too. 

 The Sefornoh explains that the above Posuk is telling us that although the youngsters were too 

young to understand, never the less they still would be able to ask the elders who did understand and 

they'd learn from them as to what was going on. This shows us how important are the younger years of 

every child and they need to be instilled from a very young age to see and hear Kovod Hatorah and basic 

fundamentals in Yiddishkeit. 

I personally remember certain events from a young age. My father would forever take me a long 

when Gedolei Yisroel would arrive in town to speak. Even though I was too young to understand what 

exactly they said, it never the less left a great impact on me. I especially remember going to the daily 

shiurim from the Manchester Rosh Yeshivah during the month of Elul. He would learn from the Sefer Shaarei 

Teshuvah from Rabeinu Yona. I never understood what he said, but today, thirty years later, his impact still 

stands before my very eyes! 

 

 Yankeleh was a sweet and innocent young boy, a mere five years of age who would enjoy playing 

in his parents' garden in the town they lived. One day he simply disappeared! His parents Mr and Mrs 

Kopolovitch were hysterical. The whole town went on a search. The police were not too friendly and did 

not take the matter too seriously. Never the less, the Yiden of town took the matter into their own hands 

and made a thorough search. Eventually all leads led to non-other than priest himself! They had learnt 

from passersby, unknown to the Kopolovich's, that he'd been hanging around lately around their premises 

and they were almost certain that he'd had a big hand in the matter. 

 The town 'machers' kept no stone unturned and demanded from the authorities to get involved and 

bring the priest before the town's judge. At first this was basically impossible, but they did not give up. 

After lobbying for over two years they finally agreed to hold a court case on the matter. 

 The day of the court case arrived. After a short hearing, the judge already gave the verdict. "Seeing 

that the family is certain that their son is being kept in the monastery, and the priest almost totally denies 

the fact. The family or another member of the Jewish community whom they will appoint has permission to 

enter and meet the child. If they manage to persuade him to go with them then they would be allowed to 

take him. The time allowance would be up to five minutes!!!" 

 The parents accepted the verdict with mixed feelings. On the one hand they had managed to get 

somewhere. But on the other side of the coin, they had only five minutes to get their boy out! How would 

they possibly ever mange that? It was basically impossible! 

 They cried their hearts out to their Rov, Reb Zvi Binyomin Auerbach, author of Nachal Eshkol. To 

their surprise he did not look too concerned. He even offered to be the one to enter the monastery and try 

his best to get young Yankeleh out! 

 On the destined date, both parents met up with the Rov at his home. The Rov emerged from his 

study wearing…..a Talis and a Kittel! The parents were at first quite shocked. The Rov noticed their 

surprised looks and smiled, "Let's go!" he exclaimed and they walked together towards the monastery. 

 Entering, they were met by the staff that showed them to the dining room. Hundreds of young 

children met their eyes and stopped eating their lunch as the small delegation entered. "Ok five minutes 

from now!" the Priest called out.  



 "But wait! Where is the boy? Mr Kopolovich asked. 

 "No time to waste. Just get on with it!" was all they answered. They were in a real predicament. 

First they had to find their son amongst all those hundreds of pairs of eyes. And only then, to try to make 

him want to come with them…..?? The parents realized that there was just no hope. They knew that their 

chances were nil. They turned to their Rabbi. But he was already engrossed. He began to…….sing. He sang 

the tune of ……Kol Nidrei. The tune that ushers in the holiest day of the year. The famous tune that is sang 

every year all over the world. As he sang there was silence in the room. All eyes were gazing at this 

interesting personality who had come to 'disturb' their lunch. Imagine a Rabbi dressed in Talis and Kittel in 

a monastery…..singing away Kol Nidrei davenning!!! What a sight!! 

 Two minutes passed. Three minutes, and then four. Still no sound. Only the Rov's Kol Nidrei song 

in middle of a winter's day at a monastery could be heard. 

Four and half minutes had already passed!  

Then suddenly with only a few seconds still left to the deadline a voice from the other end of the 

hall was heard. A little goisheh looking boy jumped up "Tatteh! Mammeh!" he screamed and came running 

up to his parents. "I missed you so long! Get me out of here fast!" He burst in to tears as his tears mixed 

with his parents tears too! 

Sometime later the Rov explained his actions. This was the strength of a good Chinuch that stayed 

deeply embedded regardless to how much the staff at the monastery tried to uproot and wipe out. Little 

Yankeleh had remembered the days he went to Shul for the Yom Kippur davenning.  

It was for this very reason why the youngsters were to participate in this great affair of Hakhel. The 

long lasting effects would be felt for many years after and would have a strong influence for the future of 

their Chinuch.  

  May our hard efforts to instill a love for Torah and Mitzvos in our children bear fruit and we 

should all be zoche to see much nachas from all our offspring all year round! 

Good Shabbos and Gemar Chasimah Tovah! 
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åìà íéîéá äìéôúä çë Y ïéøéáòî äìéôúå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ח.

íéîçø ìù úåãéî â"é úøéîà úìåâñ Y úåáéú äøùò ùåìùá éúåãéúé éúëîú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י.

àøåáä éðôì úåòîã úëéôù Y éðéò òîã äàøå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יב.

äáåùú ìù äçë Y äáåùúå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד.

'÷éãö'ë áùçð øáëå åëøã áåæòé ÷ø Y åëøã òùø áåæòé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יז.

úåáåè úåìá÷ ïéðò Y úåéåëæ øôñá åðáúë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כב.

ììëä ïî àöåé éìá íìåëì äååù äáåùúä ïéðò Y çãé àì éë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כה.

åìà íéîéá ãñçå ä÷ãöä éåáéø Y ä÷ãö áäåà êìî. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כז.

äáåù úáù ¯ áåùú åá úáù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לג.

íãà ìù åùôð øäèú äøåúä ãåîéì é"ò Y äøåúë äøäè ïéà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לג.

íéøåôéëä íåé

ë"äåé úàø÷ì äðëää ïéðò Y íãå÷ íéîé úòáù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לה.

úåøôë âäðî Y éúøôë äæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לה.

ô"ëäåéòá äìéëà úåöî Y éòéùúá äúåùå ìëåàä ìë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לה.

ô"ëäåé áøòá ñòëä ïî úãçåéî úåøéäæ Y íåéä ñåòëà àìù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לח.

ë"åéòá äìéáèä ïéðò Y íëúà øäèî éîå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לח.

ô"ëäåé ìù åîåöéòå åúùåã÷ ó÷åú Y 'ä íåé ìåãâ éë. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לט.

íåéä úøäè Y íëúà øäèî éîå ïéøäèî íúà éî éðôì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מא.

äçîù êåúî äáåùú ¯ ìàøùé íëéøùà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מב.

éåãéååä úìåâñå úååöî Y íçåøé áæåòå äãåîå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מד.

íéøåôéëä íåé úñéðë ïîæ áâùá Y áøò úåðôì äéäå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מו.

úéðòúä úìåâñ Y íëéúåùôð úà åðòú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מז.

äìéòð ïîæ ó÷åú Y øòù úìéòð úòá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מח.

ועימוד: סדר

אשדוד א.י.ש.

052-7627127 טל:
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äáåùú éîé úøùò

האמונה  ע"י ישראל של טהרת� – תטהרו ה' לפני

øîàêìîä ãåã(åô èé÷ íéìäú)äðåîà êéúååöî ìë,
øùà 'ìàøùé ìù ïúøäè'á ÷åñòì åðàåáá óàå
äøäèì íéëåæå äáåùúä éîé úøùòá åðîöò ïéøäèî åððä

úòãì êì ùé ,íéøåôéëä íåéã 'àáø àîåé'á äøåîâäéë
íãà ìù åúðåîàá ãîåòå éåìú äøäèä ùøåùå ãåñé,
ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä úåàøåð áúëù åîëå

ò"éæ(åð÷ úåà ÷éãöä ú÷ãö)Y øúåéá íéù÷ä úåðååòä éë
íäéìò ìéòåú àìù ùåã÷ä øäåæá åãéòäù íúåà óà
.íìåò àøåáá äðúéà äðåîàá íä óà åð÷åúé Y äáåùúä
ìëä àìà íìåòá 'äø÷î' ïéàù ïéîàäì ,ïå÷éú .ì"æå

äîéìù äðåîàá ïéîàäì ,ìòîî äçâùäáíåù ïéàù
úðååëá ìëäù òãé åì òøàéù äî ìëå ììë íìåòá äø÷î

åîù êøáúé ïååëî,ìëä ø÷éò úîàá àåä äæ øáãå .
ïéèéò ÷ø íä äøåúä úååöî â"éøú ìëå(úåöò)òéâäì

.êøáúé íùäî ìëäù åæ äòéãéìàø÷ð úåøéáòä ìëå
'éø÷ éîò åëìú íà' äçëåúá(æë åë àø÷éå)äø÷î ïåùì

ïëå ,øãñ íäì ïéàå øãñä ïî äàéöé íä úåøéáòä éë ¯

íù àø÷ð íéùðåòä ìë(çë ÷åñô).'éø÷ úîç'éãé ìòå
íéðéãä ìë ÷éúîî äø÷î ïéàù ïéîàîù äæאìë ï÷úîå

...úåøéáòäב

ïëåíé÷éãö åøîàà÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøäî àúéà æ"éòë)

(ò"éæ,øáâ äéçé åììëá äàøéå íãàä äéçé íà Y
úà úòïéôìàïéîàäì ,íìåòä ìù åôåìàä ä"á÷ä úà Y

åá çåèáìåגå íéðéã éðéî ìëî ìåöéð àåä éøä ,ìåòé àì
ä úà íéîùá åáéùçé àì Yêúøåáâéðééðò úà øîåìë Y

...íéîâô úîçî åéìò ùéù úåøåáâäå íéðéãäàéðáùåçá
ìëä éë åððéàå åðååò úà ù÷åáé àìà ,åéúåðååò ïåáùçá Y

.äìòîì åðåáùçî ãøé

óéñåäáåúëä ïåùì ÷åéãá ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä
(à ä äéîøé)åàöîú íà ...íéìùåøé úåöåçá åèèåù'

...ùéàù÷áîùé íà øîàð àìù ,'äì çìñàå äðåîà
ô"òà ì"ø' øàáîå ,äðåîà ù÷áî àìà 'ïéîàî' ùéà

,úåîéìùá äðåîà åì ïéà ïééãòùäðåîà ù÷áî ÷ø íà
øáë åì çìñà Y àåä'(âð ïåçèáå äðåîà ,úåáà úøåú).

בפסוקא. לבאר זי"ע מקאברי משה רבי הרה"ק אמר כד)כה ד הוא'(דברי� אכלה אש אלוקי� ה' שוכח 'כי שאינו מי

 
הגיהנו לו יזיק לא וממילא ממנו ישכח לא 
בגיהנו א� ,
לעול הרע.מהקב"ה היצר של אש שהוא אשו ויכבה

נפלאה  התורה'סגולה 'אור בספר הובאה פלאות קמא)ומחוללת עמו' בא זי"ע (פרשת תאומי� שלו� רבי להרה"ק 

ועוד) ממעז'בוז ברו� רבי הרה"ק  אפרי�, מחנה הדגל ומתלמידי מגדי�, הפרי של אחיו שציוה (ב� עליו וקדוש צדיק מפי שמעתי וז"ל. ,

יתרמי כאשר ממקורביו, בעניני� (ימצא)לאחד או בממו שיהיה, ממה יהיה – בעול� דבר בשו� צער איזה ח"ו לו

,הלשו בזה לע"ז בלשו שיאמר לו צוה ר"ל, חיות,אחרי� מיר געבסט דו באשאפי�, מי� האסט דו ,
עול של רבונו

ניט  קיינער מיר צו האט ווייטער או� אליי�, דיר אי� נאר מי� האלט ממ�,אי� אלא אינה חיותי וכל בראתני, אתה (רבוש"ע,

עלי) כח או שליטה איזה זולת� לאיש ואי� תלויות, עינינו לבד ל� כי ב�, רק עצמי אני ואמרמחזיק ונזק , צער מכל לו יועיל שבוודאי

בדוק  עכ"והוא ל.,

זי"עב. אמת' ה'שפת הרה"ק פירש החיי�)וכ� ד"ה תרנ"ז הפסוק(ר"ה ב)את יד אלוקי�',(הושע ה' עד ישראל 'שובה

יתב"ש אליו ולהתקרב ולחזור לשוב האד� שרקעד שעל אלוקי� שיכיר ומיוחד ה' יחיד אחד והוא עולמו, מנהיג

לחברו, אד� ובי למקו� אד� שבי התנהגויותיו כל ישתנו ממילא ואז אלוקי�,  אי יתב"ש ומבלעדיו ויהיה, הוה היה

.נכתבי בספר מעשיו וכל ורגע, עת בכל עליו משגיח שהקב"ה ומאמי יודע שהרי

זי"עג. קלוגער שלמה רבי תקצ"ד)הגה"ק  לעיו"כ כח דרוש יעקב חז"ל(קהלת שאמרו מה ח:)מבאר האוכל (ברכות 'כל

שמוכיח מה פי על ועשירי', תשיעי התענה כאילו את בתשיעי מהפכת לטובה שהכל ואמירתו בהשי"ת שהבטחו�

לטובה  באמת 
הדיני לטובה כל הכל באמת נהפ� לטובה' זו 'ג� שאמר ידי שעל גמזו, איש בנחו� שמצינו וכמו ,

כא.) בתענית באריכות מאוד,(כמובא ונורא גדול   הדי יו� להיות הכיפורי� יו� ראוי  היה עצמו מצד 'דבאמת כתב ועפי"ז

הטור שכתב וכמו ית' בו בטחונ� ומראי יוה"כ בערב ושותי� אוכלי שישראל ע"י תר"ד)רק החייט,(סי' ולכ� בש�

,
גמורי 
רחמי 
יו להיות די� 
מיו יוה"כ את שמהפ� 
גור זה יוה"כ,בטחו� לכל גורמת  יו"כ ערב דאכילת כיו וא"כ

עצמו , כיוה"כ שקול הוא הכיפורי
'לכ� 
יו של 
העצ עכ"ל.והוא .
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לו  שנותני� מה יאבד  ואל לקבלנו פשוטה ידו – בהמצאו

äìéçú,íéðîæä úìåãâá øéëäìå ïéáäì åðéìò ùàøå
é"øùà úåäâäá åðéöîãëå(è"ñ á"ô î"á)àéáîä

õéîî øæòéìà åðéáø ìà åàáù íééðùá äùòîìòá)

(íéàøéä'ìéãá' éøëðî äð÷ íäî ãçà éë ,íðéã úà ïåãéù
(ãàî ìåæ úëúî ïéî)óåñáìå ,åââ úà åá çéèäì éãëá

äìä ç÷ìù úòá ,åøáçì ìéãáä ìë úà øëîå êìîð
ìéãáä úçú ùéù àöî ,åââ úà úåñëì ìéãáä úà

'éç óñë'(äìòîìî åäôéç ÷ø ìéãáäå)ïéàì áø åéååù êøòù
,íäéðéá êåñëñä áåñð êë ìòå ,ìéãáä úîåòì êåøò
øéæçäì äðå÷ä ìòå ,ïàë äéä 'úåòè ç÷î'ù ïòåè øëåîä
äî éôë íåìùúá åì óéñåäì åà ,'éçä óñë'ä úà åì
åãâðë ïòè åøáç åìéàå ,ìéãá ìò øúé éç óñë äååùù
,äðå÷ä íò ÷ãöäù õéîî øæòéìà åðéáø ÷ñôå ,éðà øåèô
ùåëø ùé ìéãáä úçúù ììë òãé àì øëåîäå øçàî

,ìåãâ äëàìå 'óñë'ä ìù åîåé÷ ìò òãé àìù ïåéëå
úåð÷ì ïååëúð(éøëðä ïî åðééð÷ úòá),àãéøâ ìéãá íà éë

,'ìéãá' ìò íà éë 'íéìòá' äùòð àì ïëìåì äãåäå
íú åðéáø.

ïàëîò"éæ àöéá'æéàî ÷"äøä ãîì[á]à úåéôìú õáå÷ 'ééò)

(430 ãåîò,íéìåãâ íéðîæ øàùìå åððééðòìíãàä íà
åéðôì øùà úà òãåéå øéëîåìà íéîéá ìåòôì åçåëáù

îå äáåè äðù ìàøùé éðá íò ìëìå åîöòìúðù ä÷åú
äòåùéå äìåàâ,äæ øéãà ùåëø ìù åéìòáë àåä áùçð ,

úàæ ìë úà òãåéå øéëî åðéà íà êàéîë åîöòá âäåð åà)

(òãåé åðéàù'ìéãá' ÷øå êà åúåùøá ùéù éîë áùçð ,
éãéî àì åúå úåèòåî úåèåøô åéååùùד.

äëåàéáðä øîà(å äð äéòùé)åàöîäá 'ä åùøãùøéôå ,
¯ åàöîäá 'ä åùøã' é"ùøíëì øîåà àåäù ãåòá

éðåùøãì"æç åùøã ¯ äæä ïîæä àåä éúîå .'(.çé ä"ø)

íéøåôéëä íåéì ä"ø ïéáù íéîé äøùò åìàåìà íéîéá .
éìà åáåù Y äáéç ìù äàéø÷á ä"á÷ä åðì àøå÷ה,

מצויה ד. הפרוטה הייתה שלא ומכיוו ב'רכבת', ליסע לו שחמד מדעת נבער לכפרי חיי�' ה 'חפ� של משלו ידוע

טיקעט לקנית  שבשעטומ"צ (כרטיס)בכיסו עד מצטרפת לפרוטה ופרוטה הדל, מלחמו לחסו� החל ברכבת, ליסע

אל  ניגש וב'חשיבות' הרכבת, לתחנת ומיהר קו� השכי� בבוקר לו, היה חג יו� היו� אותו נאה, סכו� לידו קיב�

מר יחפו� טיקעט באיזה שאלוהו הללו הטיקעטס, ויקר,מוכרי בכבוד ראשונה היושבי� עסקי�' 'מחלקת היו, דרגות כמה (שהרי

להת�) מהכא 'בהמות' להעברת המיוחדי� קרונות היו ובשלישית 'עמ�', מחלקת לה� החליט שניה טיקעטס מיני כמה יש כי מששמע ,

על  לפניו, אשר את ידע לא זה שסכל אלא רגיל... מכרטיס כמה פי העולה עסקי� מחלקת  – ביותר היקר לקנות

והיו  נסיעת�, על לשל� אבו שלא  הנבערי� וידידיו רעיו אחרי הל� מקומו איה ידע ולא הרכבת על כשעלה כ

שוזפת�... העי שאי מקו� הבהמות בי עצמ� מתגנבי�

של  קרונ� אל בהתקרבו נסיעת�, על שילמו הרכבת נוסעי כל הא� לבדוק בכדי 'שומר' עלה הדר� א� על

שלא  ,דיד מטיפש לבד זה, בקרו אשר הספסלי� תחת במהרה עצמ� והטמינו נפש�, על הגנבי� חששו הבהמות

השומר  בהיכנס ואכ לספסלי�... מחו� מציצות רגליו והיו כמות�, עצמו להחביא הצליח ולא דא, בכגו רגיל היה

רגלי�  בעל האד� את אחריה� וגרר ברגלי� תפש לספסלי� ... מחו� המציצי� אד� רגלי שני עיניו צדו מיד לקרו

קולות בקולי בו וגער גנב.הללו, הרי גנב, אנכי גנב וכי לעומתו, הלה נזדעק ברכבת, הנסיעה על שילמת לא מדוע

אליו  נענה דמו, במיטב שקנה ה'טיקעט' את לשומר הראה זעקותיו כדי ותו� הנסיעה על שלמתי ותקילי טבי

הבהמות...השומר בי� כא� ויושב שוהה והינ� והחשובה הראשונה במחלקה ליסע זכות ביד� יש ,
שבעול שוטה

להיכנס  במקו� בהמה... מעשה – בשטויות נתעסק בל שמיא, מ לנו ניתנו גבוהי� כה ימי� אמורי�, הדברי� לדיד

רבות. ושני� לימי� קרוב ולהישאר ה' אל להתקרב מל�, של פלטרי – הראשונה למחלקה

פעמי�ה. כמה זי"ע מבעלזא דוב ישכר רבי הרה"ק חזר אחת המיוחדת)שנה ובתנועה הפסוק(בניגו� לשו יד,על (הושע

שובה) לשבת בהפטרה שאומרי� רש"יט; ופירש 'רענ כברוש הנכפ� 'אני רענ� כברוש בי, ידו אוחז להיות נכפ� לו אני

בענפיו, אוחז 
שאד ,�ומבקש לאר ומתחנ אלינו  �מתכופ הקב"ה שכביכול הקהל, את מעורר היה הנפש ובהשתפכות

שהוא מצב בכל יהודי מיר...מכל אי� אה� זי� אלא כאפ אינו עלי� המוטל וכל לקבל�, יד ל� מושיט הנני כלומר

אלי. ולחזור בידי לאחוז

בגמ' אמרו יח.)הנה הפסוק(ר"ה לח)על כה א' עבידתייהו,(שמואל מאי ימי� י' נבל', את ה' �ויג הימי� כעשרת 'ויהי

אבוה  בר רבה אמר נחמ רב אמר הימי�, אות� כל הקב"ה לו המתי ומדוע אלו ימי�  עשרת של טיב� מה כלומר
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íéòùåôì ãé ¯ åãé èéùåîåוäáåùúá áåùì íäì òééñîåז.
'äèåù'ë áùçäìî åîöò øåîùé àéää úòá ìéëùîäå

ì"æç åøîàù äî êøã ìò(.ã äâéâç)ãáàîä äèåù åäæéà'
'åì íéðúåðù äîחãçà òâø åìéôà ãáàé àìå ,

ליוה"כ  ר"ה שבי� 
ימי י' רש"י,אלו ופירש שב , ולא שישוב הקב"ה לו ומחכה שהמתי� מצפה שהקב"ה מכא ולמדנו .

תשובה שיעשה אחד לכל כנבל בעשי"ת רשע  הוא הכתובואפילו בלשו שהמליצו יש עפי"ז  ט). לט 'מכל (תהילי�

- שאלתי' ש'אחת תשימני', אל נבל חרפת הצילני הצילני פשעי פשעי שלא מכל לפני� שלמה בתשובה והחזירני

בי 'נבל'יהא עונשו.מחרפת את שקיבל עד ימי� באות� התעורר שלא

זי"עו . אברה�' ה'בית הרה"ק אמר לפושעי
 וכ� יד נות� הרי אתה הזידוני� המי� לתו� נופל האד� כאשר שהנה ,

 ואי ראשו את  המי� עברו כבר א� אול� המי�, מ ולמשותו להצילו שיוכלו כדי ומגביהה חוצה  ידו מוציא הוא

הקב"ה כ� להצילו, יד� נותני� בחו� העומדי� אזי ידו להוציא יד ביכולתו ושקעו נות� טבעו שכבר לפושעי� �א

ראש... למעלה בזדונ�

לשני ז . יו�, שבכל במעשי� העני את להמחיש יש האוז את יותר לשבר וכדי מאוד, עד מחייבת זו שזכות אלא

והלה  לשלו� חברו את האחד יבר� א� הדבר טוב לא עיר, של ברחובה ומהלכי� זה את זה המכירי� אנשי�

אמרו וכבר לו, ישיב ו:)לא א� (ברכות הוא מזה גרוע אמנ�, ,'גזל נקרא החזיר, ולא שלו�] [חברו לו נת 'א�

ולא  הילוכו בדר� המשי� רק ממנו הלה התעל� ואעפ"כ לשלומו, ושאלו בשמו לשני וקרא מללכת עצר הראשו

.�עור אליו מפנה אלא לעברו מביט אינו והלה לשלו� ידו אליו מושיט כשהאחד מזה, עוד וגרוע כלל, אליו התייחס

וכביכול  לפושעי�, יד מושיט אלא עוד ולא בתשובה, לחזור האד� מ ומבקש דורש הקב"ה אלו בימי� כיו"ב,

אינו  ידע ולא בער ואיש יתב"ש, אליו להתקרב מחומר קרו� וד� מבשר ומבקש 'רענ 'כברוש �מתכופ יתב"ש הוא

אוי  מזה, יותר טובה וכפוי מבעט ל� אי הלא שורשו, למקו� להשיבו חפ� וברחמיו עליו העומד להקב"ה מתייחס

כלימה. לאותה אוי בושה לאותה

ביער  הל� אשר לגביר משל בדר� אלו, בימי� להתעורר אחד כל על המוטלת האחריות גודל לבאר אמרו עוד

הרגיש  כי להזמנתו נענה לא הגביר א� בביתו, להתאכס 'בורגני' המכונה והמוני פשוט איש – היער שומר והזמינו

והשיב בכבודו.. זלזול הבורגני בזה אצל ללו� הגביר דר� ונבעת אי� החמה, ששקעה עד הגביר ש� נתעכב �לבסו א� .

מקו�  היער בהיות מאד עד פחדו וכדכתיבוגבר רעות, חיות כ)סכנת קד תרמוש (תהילי� בו לילה ויהי חוש� 'תשת

את  השיב שהלה אלא הבוקר, אור עד ש� ללו שברצונו וצעק הדלת על והקיש השומר לבית חזר יער', חייתו כל

לו , ואמר  ריק�, בלילה פניו דלתו לפתוח הבורגני דר� בגמ 'אי� דאיתא מהא הוא הדברי� ומקור ז.)... הא (ברכות על

כ)דכתיב לג למשה (שמות הקב"ה לו אמר כ� קרחה, ב יהושע דר' משמיה תנא – פני את לראות תוכל לא 'ויאמר

רוצה  איני אני רוצה שאתה עכשיו רצית לא לראות 'כשרציתי משה רצה לא בסנה בעמדו משה לפני להיראות הקב"ה (שכשרצה

לו) להראות הקב"ה רצה לא כבוד� את נא הראני כשביקש כ� ועל פניו, הסתיר אליו אלא לשוב עלינו כמה עד ונשכיל נבי ומכא .

דרשוני  
לכ אומר שהוא הקב"ה בעוד ספק כל שללא �א רצית... לא כשרציתי לנו שיאמרו למצב ח"ו נבוא שלא ,

בעתו'. 'דבר כראוי לנצל לדיד כא יש לימוד מ"מ ושעה, עת בכל יהודי כל ותפילת תשובת מקבל

אחד,ח . תעשה' ו'לא אחד ב 'עשה' כלולה כולה התורה שכל זי"ע מראפשי� הרה"ק של מאמרו היה עשה ידוע –

ופיקח, תעשה חכ� שלא לא נזהר הבה הצלה' 'חבל השמי�  מ לנו כשמושיטי� ולעניינינו שוטה... תהיה אל –

לה�... שנותני� מה המאבדי� השוטי� מ להיות

אשתי  את אדוני את 'אהבתי המבקש עברי עבד של אזנו את רוצעי� מדוע זי"ע ישראל' ה'בית הרה"ק ביאר כה

 שנית בשעה �שא עד ממצבו הוא מרוצה ועוד נכר, בת שנשא עד המדרגות לתחתית נפל זה יהודי כי בני', ואת

וכמו  אזנו, את לרצוע ונאה יאה אכ לזה את... אהבתי ה'שפלות'... בכל חזק הוא תופס הכל לעזוב הזדמנות לו

תשובה' ב'שערי ב)שכתב להמלט (א מיהרת לא מדוע לפני�, חתורה המחתרת 'הלא היא ביותר הגדולה ה'טענה' כי

נפש�'... על

בגמרא כתיב טז:)הנה שקיבלו (מגילה שעה השועל �א כלומר, ליה', סגיד בעידניה תעלא אינשי, דאמרי 'היינו

 �א בשררה שנתמנה מי כל תחת להיכנע שיש ללמד הוא אד� בני ומשל לו, השתחוה עליה�, למל� החיות אותו

מלכות�. בעת להכנע יש ועכבר לחתול �א הלא שועל, 'תעלא'- נקטו ומדוע וראוי, חשוב כ"כ אינו א�
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äìèáìטåúðù úà íðä ùéàä äæ éë(ïîæä éìáäá)יïîæá
'áåùéä ïî åðéà' äæëיא.

éëäðùä úåîé ìëî åììä íéîé íéðåùיבä"á÷äù ¯
ãáìá åæ àìå ,åðéðéá àöîðå éåøù åîöòáå åãåáëá

הלבבות' 'חובת מבעל הידוע המעשה בדר� פ"ט)ותירצו ה' עבודת להמלי� (שער נהגו הודו מדינת מאיי שבאחד

אחד  והנה ממדינת�, אותו משלחי� היו למלכותו שנה ובגמר המדינה מבני איננו אשר זר איש שנה בכל עליה�

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

לקחו  אחרת לשנה למל�... נתמנה בטר� לו שהיה רכושו את ג� הפסיד כי – כל בחוסר עצמו ומצא הודו ממדינת

רב, ממו לו נת �וא סוד, עמו ממתיק והיה השרי�, אחד את לקרב החל בגו, דברי� יש כי שהבי פיקח זר איש

שנה  שכעבור - הגדול הסוד את לו גילה אליו אהבתו מרוב שר ואותו  הקורות, לפשר שאלו הימי� מ שביו� עד

לש�  שלח �וא ונחושת. �כס זהב ומרגליות, ח אבני הי� למדינת לשגר החל הלה וממדינת�, מכסאו יסלקוהו

כעבור  ,ואכ מרוחק. מקו� לאותו שלח עול� מנעמי וכל והיופי. הפאר בתכלית מפואר ארמו לשמו שיבנו משרתי�

והגדולה  העושר מכל ש� ונהנה מרוחק, מקו� לאותו הל� מעפרו, התנער למדינה  מחו� עצמו את כשמצא שנה

חיי�. ושנות ימי� לאור�

תישאר  למע אוצרות לעצמו שמניח – ומעלה חשיבות יש כשועל חכ� של למלכות רק כי שפיר, יוב השתא

בימי�  ייאמר, לדיד לו... השתחווה מול� השועל כאשר אינשי, אמרי ולכ מלכותו... גמר לאחר �א עשירותו לו

תפילה  ובתשובה כולה, השנה לכל צידה השעה בזו לעצמו יכי דעת בר וכל כ'עשירי�', אנו הרי 'המצאו' ימי אלו

י  ומתוקה...צדקה  טובה שנה לעצמו פעל

'ג ט. אל ליל� בדעת� וגמרו גופו, ענייני וכל אריה של חייו על ללמוד רצו אשר ומחקר מדע באנשי 'מעשה'

בחיי� בעודו האריה אברי את ולהוציא ושלמי�)החיות' 'בריאי�' בתקפ� עדיי� ה� הרופאי�',(שאז כ'משפט ולנתח�

ישב  בו... צור� יהיה לא ושוב כמת עצמו לעשות לו שמוטב לעצמו שחשב עד ליבו, ויחרד  לאריה הדבר ויוודע

ולהניד  אבר להזיז ומבלי אוני� אי ארצה ונפל עורו, על בשרו שכחש עד לילות' ושלושה ימי� 'שלושה בתענית

...הופכי לו שאי כאב מוטל שהארי וראו עבודה' 'כלי ע� חבלה' מלאכי 'משלחת והגיעו המיועד היו� ויהי .�עפע

באריה  ג� להסתפק נית ברירה בדלית כי הראשי' ה'רופא אמר �לבסו א� שבאו, כלעומת לחזור חשבו בתחילה

אמר  כי האריה ושתק הימנית, האוז על בחזקה להניפו ועמדו ומשונ כבד קרדו� נטלו למעשה, ומדיבור מת.

האריה  מראשו, ותלשוה זממו כאשר עשו ואכ חי... אני שעדיי לה� יתברר מאשר אוז על לוותר �עדי לעצמו

ואח"כ  שמאל, לאוז ג� במעשיה� והמשיכו שפתותיו, וחשק כאביו מחמת לזעוק שלא ארי' ב'גבורת התגבר דנ

הבה  לחברו אומר אחד ששמע עד בשתיקתו... ממשי� והאריה השיניי� , כל את עקרו הגונה ובמכה פיו את פתחו

מעפר, התנער  אחת  ובבת לפליטה, הנשארי� כוחותיו  כל  �אס אלא האריה התאפק לא שוב ה'כבד', את ממנו נוציא

לרווחה, פתוח שהיה השער דר� היער אל וברח לפניה�... אשר המתי�' 'תחיית מנס הנדהמי� השומרי� את הכה

אמר  ולהתאושש, להירגע מצליח אינו מדוע שביער חבריו שאלוהו נפשו. הנח� ומאנה הפוגות לאי בוכה כשהוא

ועל  בתחילה... כבר ברחתי ולא ושיניי אוזניי את לעקור לה� נתתי מדוע העת, בכל פתוחה היתה הדלת הרי לה�,

ורעיי, אחיי בכינא. קא לא דא מדוע אח"כ לבכות נצטר� שלא עתה, 'נברח' הבה אלו, 
בימי 
פתוחי 
השערי כל

מועד  מבעוד ...נמלטנו

בלעדיה�, ג� לחיות נית הדחק' 'בשעת כי לוותר, נית השיניי� ועל האוזניי� על האריה... של 'לשיטתו' ג� והנה

אלו ימי� כלפי יאמר  בדבר כיוצא בו'... תלויה שהנשמה 'אבר הוא כי לוותר, אפשר אי הכבד על שהנשמה אכ

 
בה עליה�...תלויה לוותר אפשר ואי אלו, בימי� תלויה הבאה שנה בכל האד� חיי כל ,

ויומוי. יוהכ"פ ליל עבודת בסדר העוסקת במשנה ו-ז)איתא א כשביקש(יומא מכי (הכה"ג), כהונה פרחי להתנמנ�,

בדבר, יש שרמז אפרי�' 'פני בספר ופירש הימי�, ובדברי באיוב לפניו קורי שמתחילה ש� ומבואר צרדה, באצבע

גדול, כה אישי לו כל שאומרי� קורות – '
הימי ב'דברי בדקת וכי כזה, בוער' ב'זמ� 
ולהתנמנ ליש� אפשר כיצד

שתהא  עולמות להרעיש אלא לנו אי� איוב... כשל 
יסורי לסבול זו בשנה נכנסו 
אנשי כמה הידעת שעברה, השנה

.
ולשלו 
טובי 
לחיי ומתוקה טובה שנה הבאה השנה

על אחת והפג עומד גדול כה 'אישי לכה"ג שאמרו ש� המשנה דברי בהמש� ביארו לו,הרצפה'כיו "ב שאמרו ,

רד  הרצפה, על אחת והפג עמוד א� העליוני�', ב'עולמות משוטט כול� וכל הקדושה בעבודת� עסוק שאתה �א
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àìàåðéìà åîöò àéöîî àåäùàîåçðú ùøãîá àúéàå ,
(ã åðéæàä)...éðà íìù áìá éðôì äáåùú íúéùò íàå

íéîù éøòùù ,úåëæ óëì íëúà ïåãàå íëúà ìá÷à
íëúìôú òîùàå ïéçåúôיג.úåðåìçä ïî çéâùî éðàù

íéëøçä ïî õéöî...íéøåôëä íåéá ïéã øæâ íåúçà àìù ãò
åàöîäá 'ä åùøã øîàð êëìîé úøùò åìàäáåùú é

íëéðéá éåøù àåäùיד.

,áâàíåé úãåáòå úìòîá àð äøéëæðúåçéìñä úà íéøîåà åáù)

(íéàø÷ðäúøéîàá åá úåáøäì åâäðù ,'úåãéî â"é'
'éèðà÷éø'ä úòãì èøôáå ,íåé ìù åçåë ìåãâ éë ,íéìéäú

äãé÷òä úùøôá(â æè àø÷éå ø÷é éìëá àáåä ;ãé áë úéùàøá)

íãå÷ íééîåéù àöîð ,ùåã÷ä íåéá ÷çöé úãé÷ò äúéäù
íåéå ,äéøåîä øäì ÷çöéå íäøáà åàöé éøùú 'ç íåéá ïëì
.ùãå÷ éàø÷îì äìéçúå ïåùàøä íåéä äéä úåãéî â"é ìù äæ

אל כאלו האר� נא רצו בימי כי הדחק, זו הלח� ומגודל הצרות מרוב וכאובי� הסחופי� אחי� בשלו� ותראה ...

חנינה. הנפש בעד לזעוק ומכופלת כפולה חובה

ה 'מלחמה' שנות של תש"ה)באמצע הבתרי�'(בשנת בי ב'ברית מצינו כי זצ"ל פוניבז' גאב"ד הגאו (בראשית דרש

יב-יג) זרע� טו יהיה גר כי תדע ידוע לאבר� ויאמר עליו, נופלת גדולה חשכה אימה והנה אבר� על נפלה 'ותרדמה

ארבע  אות� ועינו ועבדו� לה� לא כל באר� גזירת – כאלו מראות לראות ייתכ כיצד יתמה והרואה שנה'. מאות

ירושלמי  בתרגו� [וכדאיתא ומתוקה עמוקה שינה לישו ולהמשי� 'עש ותמרות ואש 'ד� ישראל בני על הגלויות

כלא  לישו ימשיכו והערפל החוש� כל שבתו� מהגזירה, חלק זה כל כי תאמר, בע"כ אלא, עמוקה]... שינה שיש

הגזירה. רוע את לקרוע ותחנוני� בתפילה ומלואו עול� ירעישו ולא היה...

'זק נקרא הקב"ה כי אמרו אשר מלא וכבר המשקה יישפ� קל נענוע בכל אשר מלא כלי כדוגמת והוא רחמי�'

טוב. וכל רחמי� נשפע עליו יישפכו ומיד הכבוד, כסא את כביכול בתפילתו לנענע איש כל ביד יש כ� בתוכו,

ה'ברכת יא. בעל בער ברו� רבי הגאו של ובתו זצ"ל ראוב רבי הגאו א"ח ע"ה גראזאווסקי הרבנית שחלתה בעת

העתירו  והכל חופתו, תחת להיכנס מצאצאיה שעמד קוד� ממש זה היה רח"ל, מוות לשערי עד והגיעה שמואל'

ליוצרה  נשמתה והשיבה הגזירה נגזרה א� החתונה, שמחת לאחר עד החיי� באר� להיות הפחות לכל שתזכה בעדה

בעלה  לה ספד הלוויה במסע .ראשו ביו� למחרת להיות נועדה הנישואי כששמחת לתורה', 'עליה שבת במוצאי

עוד לה �להוסי ח"ו ה' יד קצרה וכי אמר, דבריו ובתו� ,ראוב רבי  אחד הגאו 
ש'תספיק'יו בכדי חייה על בלבד

ללמדנו אלא החתונה... בחינ
 את 
ימי מחלק הקב"ה לחברו ...שאי� האומר וכאחד בכ�, שמה כדבר נראה בשר שבעיני (כלומר,

ושקולה, מדודה היא הקב"ה של הנהגתו אכ� היא... פעוטה בקשה כי לאו, א� לתת הא� 'חשבונות' עושי� שאי� שבמדינה, הפחותה מטבע לי ת�

הקצרה) מדעתנו ועמקו שגבו אשר בחשבונות הדקה, מ� מתקרב דקה הקב"ה אשר כאלו קדושי� בימי� להתעורר יש ורבות .

סיבה, בלא 'סת�' ימי� מחלק הקב"ה אי שהלא בהמצאו, ה' דרשו ומבקש ניסא אלינו איתרחיש יומא בכל ...ולאו

לטובה. לנצל� ומכופלת כפולה חובה וממילא

תקצז)ה'טור'יב. ב'שבת (סי' וכ דר"ה ב' ביו� וג�  בעשי"ת בתענית לישב שנוהגי� גאו נטרונאי  רב דברי הביא

' להתענות אסור ויו"ט שבת שבכל �וא השנה שובה', ימות מכל משוני� אינו� 
ימי דעשרה 
שלהלכה משו והג� ,'

מכל  לטובה משוני� אלו ימי� כי ורגע רגע בכל לזכור צרי� א� ובשבת, בר"ה להתענות ואסור כדבריו קיי"ל לא

השנה. ימות

דבש'יג. ב'יערות זי"ע אייבשי� יהונת רבי ו)הגאו דרוש את (ח"א מקבל הקב"ה מדוע מילתא, להא טע� נת

תחינות  יתקבלו לא די שבימי מסתברא איפכא דלכאורה ,די כסא על יושב שמל� בימי� והתפילות הבקשות

את  שד יו� כבכל ולא העול�, את וד הקב"ה יושב כיפור יו� ועד מר"ה כי רק וחסדי�, לרחמי� לזכות ובקשות

ביו� הראשונות שעות בג ' רק ד.)העול� בע"ז די (כמבואר בעל על לכעוס לדיי שאי הדי ונימוס מחוק  'ידוע והנה ,

מעוקל   די פסק  יוציא שלא כדי וג� די הבעל טענת יסתתמו שלא חדא טעמי�, שני משו� וזאת המשפט', בעת

ולכ אפו, ומארי� כלל לכעוס יכול אינו משפט כסא על ישבו בעת הכי ומשו� כעסו, כחול,מתו� עוונות רבו כי א� 

כלל  יכעס תשובה,לא ימי בעשרת המתעוררי� רחמי� של גדושה מנה לבקש האד�  וביד ימי , 
ה אלו 
ימי ולכ�

די�  ימי 
ה כי א� לה' רצו� וימי �.חפ

ה'טור'יד . קטו)כתב ברכת(סימ� אבינו שלכ עשרה)השיבנו –(בשמונה ה באות וגומרת ה, באות הרוצה מתחלת

לרמז בתשובה  כדי יש בזה וג� זו, בברכה תיבות עשר שיש רמז, עוד שנתנו יש תשובה. ימי עשרת על לרמז ,

יתב"ש. אליו ולהתקרב לחזור האד� ביד ויש תשובה, ימי שה� אלו ימי� עשרה על
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הימי�  מאלו אחד רגע אפילו יאבד לא – נרד� ל� מה

áúë'õòåé àìô'ä(äáåùú êøò)äðùä ìë íàå ,ì"æå
,äîãøú åéìò ìéôä åøöéå ,åáì úåøéøùá êìä
éîé úøùòå íéîçø ùãåç ïåöø éîé õôç éîé òéâäá äðä

ïùéìå íåðì úò àì äáåùúטוãéîòé èôùîá êìî éë ,
...åúðùî øåòé øùà ùéàë øøåòúéå ùáìé äãøçå ,õøà

Y íéîéä éëïåöø éîéטזéøô äùåò åúáåùúå åúìéôúå .יז,
íéøôñá áåúëåäáåùú éîé úøùò ïéá ùé ùøôäù

ïî øåàä ùøôäë äìéôúå äáåùú ïéðòì íéîéä øàùì
,êùåçääôéåäòùíéáåè íéùòîå äáåùúáäìàä íéîéá

íéîìù íéîéîùåçì éåàø ïë ìò øùà ,íéîéä øàùá
åìà íéîé ìù òâø ìë ìòיח...åãáàì àìùיט

ודעת, לב ומעורר נפלא עני למדנו, אורחא השנה אגב ימות לרמז שבכל אבינו' 'השיבנו ביו� ג"פ מתפללי� אנו

בעשי"ת תלוי השנה כל של ה'תשובה' שעני בזה לרמז יש ואולי עשי"ת... למעלה)על .(וכמבואר

נו,טו . ושאלו, הישיבה' 'ראש בו פגע אחת פע� ובלילה, ביו�  ליש מרבה  שהיה  בחור כאותו יהיה שלא ויזהר

בישיבה, מהנלמד מאומה ידע שלא הבחור החובל'... 'רב של קושייתו על התשובה מהי כבר ידעת הא� יקירי,

יונה  את החובל רב הקשה כבר כי  הישיבה, ראש לו אמר הישיבה... ראש מדבר סוגיא באיזו – רה"י את שאל

יתעשת.... אולי אלוקי�... אל קרא קו� נרד�' ל� 'מה הנביא

הבריות  בי מהל� והיה הכפריי� , כאחד עצמו ולובש שמלותיו  �מחלי לפע� מפע� היה ניקולאי שהצאר ידוע

המזיגה, בבית היושבי� אנשי� בכמה פגש הלילות באחד במדינה. הנעשה על דעת� ומה סחי� הבריות מה לשמוע

ויענו  מאתו, מבקשי� היית� מה בחברתכ�, יושב שהמל� שמעת� לו – שאל� הדברי� בתו�  עמה�, שיחתו פתח

מעות  סכו� ביקש והשלישי גדולה, שדה ביקש השני גדולה, אחוזה לקבל מבקש הייתי אמר זה דרכו, לפי אחד כל

המל�  אי והרי – והבלי� בשטויות עוסקי� לכ� מה גבוהה, תדברו כי לכ� 'מה בזלזול אמר מה� אחד רק אדיר...

לנפשי', אותי  והניחו שתקו ,כא עמה
 נמצא מדבר שהמל� ידעו לא 
שליח וה ע"י מה� אחד כל קיבל ממחרת, ויהי .

הסכו�  מלוא את קיבל והשלישי שדה, זה אחוזה, קיבל זה האתמול, ביו� נפשו שאלה אשר ככל המלכות מבית

בה, רוצה שאתה שלימה מנוחה לנפש� נניח ,אכ המל�, בידי חתו� מכתב קיבל והרביעי אתמול.... עליו שדיבר

אלו... בדבריו אלפי� אלפי שהפסיד הגדול צערו את גליו עלי לתאר אפשר וכי המל�... מבית אלי� יגיע לא ומאומה

מאד עד גבוהי� אלו ימי� ,שלא ולדיד שוטה כאותו נהיה בל בהמצאו... ה' דרשו – אלינו עצמו ממציא הקב"ה כי

אליו... בסמו� נמצא המל� כי ג� הרגיש מאד, עד גדול שפע עצמנו על להמשי� בידנו הלב מעומק בקשה ידי ועל

לרחמי�, מדי ולהפכו הדי גזר ולבטל לקרוע בידנו לדעת יש עצמו מאבד אלא אינו 'מנוחה' העת בזו ר"ל.המבקש

כשבאמתחותיה�  מהלכי� ע� עשירי אשר מקו� הנמל, ברחבי להסתובב הגנבי� מדר� כי לומר, רגילי� היו  בפולי

דעתו  מסיח והיה להגביהו �מתכופ העשיר שהיה ובשעה האר�, על מטבע משליכי� היו הללו לרוב, וזהב �כס

למי  רק מועיל זה ש'קונ�' כ� על ואמרו בידיה�. הגדול האוצר ע� בורחי� הגנבי� היו לרגע עמו שהביא מאוצרות

דעת  מסיח ואינו שווא מחזות אחרי ללכת שלא ביותר נזהר בנכליה� המכיר אבל הגנבי�, מערמימות יודע שאינו

הרע היצר כ� בידו. כשאוצרותיו ונשאר דעתכלל, לבלבל 'מטבע' משלי� הריהו 
גבוהי 
זמני עסוקי� בהגיע (להיות

וכו') פלוני לנו שאמר במה או בביהמ"ד, כ'מקו�' להכיר בזוטות, אלא לנו אי� לפניו, בתפילה נעמוד שלא העיקר מ� להסיחנו

מאד. עד ממנו ולהיזהר בנכלותיו

הוא טז. הרי זאת בכל ומשפט, די ימי ה� האלו שהימי� שהג� לומר, רגיל היה זי"ע משינאווא שהרה"ק ידוע

טובי�. בימי� כמו אהבה התעוררות מרגיש

יודעיז . 'לב אמרינ א� כי אמרו, צחות יודעמרת בדר� ש'לב וודאי הרי ביכולתו מתיקות נפשו' היכ עד - נפשו'

אלו. ונעלי� מסוגלי� בימי� וכמה כמה אחת על הרי השנה, ימות בכל אמורי� הדברי� וא� להגיע,

אתיח . מרובי� בדמי� שקנה אחד לעשיר פע� שאל זי"ע מפרעמישלא מאיר רבי 'מפטיר הרה"ק של ה'עליה'

גודל  בה שנאמר מפני בפשטות הלה השיב זו, הפטרה של חשיבותה מהי יודע הוא הא� דיו"כ במנחה יונה'

דכתיב רעות, גזירות שמבטלת התשובה י)מעלת וינח� (ג הרעה, מדרכ� שבו כי מעשיה� את האלוקי� 'וירא

קרא  קו� נרד� ל� 'מה עניינה עיקר כי ,כ לא ואמר, הרה"ק נענה לה�', לעשות דיבר אשר הרעה על האלוקי�

נאבד ולא לנו האלוקי� יתעשת אולי אלוקי� ו)אל ...(א

מסחר יט . באיזה לעסוק לו מותר הא� עסקי� מבעלי אחד ע"י זצ"ל הדור מגדולי אחד נשאל הימי�' ב'תשעת

היא להשתדלות העת  וכי ליהודי, וענה הגדול שחק 'השתדלות'... ה� ב'תשעת מטע� והזמ העת – הימי�'
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áúëò"éæ 'ìçð éáøò'ä ÷"äøä(á"ð÷ú äáåùú úáùì ùåøã)

åà íåé ìèáúé øéòä éðáî ãçà ìë úåçôì ,ì"æå
åúéá éðééðòî ìåìà ùãåçá íéîé äùåìù åà íééîåé÷åñòéå

úòì úòîä ìëú"éùä éðôì ììôúéå åúîùð é÷ñòá,
äðùä ìë ãåøè åúåéäìù÷ñò åìéàë åìà íéîé åáùçé
úååöîáå äøåúá äðùä ìëåéøáã 'ìåìà'á éë óàå .'åëå '

.íäî 'äáåùú éîé' úøùò åòøâ àì íéøåîà

áúë'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáø(ãé úåà éðù øòù).ì"æå
åáì ,íùä øáã úà àøéä ,äáåùú éîé úøùòá
úòáå ,íéáúëð øôñá åéùòî ìëù åúòãá ,åáø÷á ìéçé
ìë ìò äùòî ìë úà èôùîá àéáé íé÷åìàä àéää
äðùä ùàøá ïåãð íãàä éë ,òø íàå áåè íà íìòð
òãé øùà úòáå .íéøåôëä íåéá íúçð åìù ïéã øæâå

,íãå øùá êìî éðôì åðéã úà åàéáé éë íãàäàìä
éëøã ìëáå ,åùôðá úåöò úéùéå äìåãâ äãøç ãøçé
ìò úåðôì åçåø ìò äìòú àìå ,åì èìôî ùéçé úåöéøç

,åéöôç øúéá ÷ñòúäìå ìàîù ìò åà ïéîéçéâùé àìå

àìå ,íéîøë êøã äðôé àìå ,åúîãà ããùìå çúôì
ïëì .ãéî éáöë ìöðäì áì ïéëäî äøö íåéá äôøúé

áøò éãò íúãåáòå íìòôì íéàöåéä åìàåð äîíéîéá ,
äéäé äî íéòãåé íðéàå ,èôùîäå ïéãä éîé íéàøåðä

...íèôùîúåéäìå åé÷ñòá èòîì íé÷åìà àøé ìëì éåàøå
íéúò äìéìáå íåéá òåá÷ìå ,íéúçð åéðåéòøããåáúäì ,

,úåøåîùà íã÷ì ,øå÷çìå åéëøã ùôçìå ,åéøãçá
äùòîä ïåøùëå äáåùúä éëøãá ÷ñòúäìå,.ì"ëò

óéñåä'äîëç úéùàø'ä åéøáã ìòúåà íééç úåàöåú åøôñá)

(ðìëá äëàìîá ÷åñòé àìù øîåà éðàå .ì"æå
éë ,íåöîöá åì ÷éôñéù äî àìà íéîéä íúåàî íåé

,íäéøçàìå íäéðôì áåè íåéù ,íéùãå÷î åìà íéîéíäå
,ãòåî ìù åìåç åîë÷åñòì çøëåîä óàù åðééäå .ì"ëò

íéîé åìàá áèéä øåëæé ,äìëìëä ìòå äéçîä ìò åéðééðòá
....íéàöîð åððäכ

åáúëíé÷ñåôä(à âøú)øäæé äáåùú éîé úøùòáù ,
í"åëò úô ìåëàìîכא,àøîåç ìò äðååëä ïéà úåèùôáå)

ובתחינותיו ב'עשרת  ב'תהלי�' השתדלות יעשה ואז השנה  כל קצבת לאד� לו קוצבי� האלו שבימי� כלומר הימי�',

השי"ת. לפני

זי"ע מקארי� פנחס רבי הרה"ק דברי את הבאנו תפד)וכבר אות  פינחס פרשת (אמרי לומר ציוה אחת פע� ג� וז"ל,

הצטרכויות ושארי הפרנסה על להתפלל מזהיר שהיה שמעתי פעמי� וכמה תשובה, ימי עשרת בכל ולהאמי� המ

רבה. מצווה והיא בוודאי, שאלתו ימלא שהשי"ת

חיבור'כ. 'בית א� כי בבית לו היה ולא מכל, ריק ביתו אשר מהודר' ל'אביו שקע)PLUG(משל לתוכו , לחבר אחד

העלעקטרי"ק זר� ע"י נעשית פעולת� אשר וכלי� התנור (חשמ"ל)מכונות את א� בו, משתמש היה הצור� ולפי ,

הפרידז' את א� השבת, ליו� וחלות החול לימות לח� בו הימי� (מקרר)לאפות מ ביו� וכיו"ב. כביסה למכונת או

שבה  המכונה את שעות כמה למש� לביתו יקבל בגורל שיזכה ומי העיר, עניי בי הגרלה המלכות בבית  ערכו

ורגע  רגע כל כי שידע הלה לביתו, המכונה את מיד שלחו בגורל פלוני עני משעלה .�הכס שטרות את מדפיסי�

נוצצות  החלו ועיניו החשמ"ל, לזר� המכונה את חיבר וחשקו, מרצו בכל למלאכתו ניגש דעלמא הו כל לו שווה

לרוב  נפשו את ידע לא וממש ביתו, לחלל חוצה מהמכונה מתגוללי� ה'שטרות' את בראותו ותענוג אושר מרוב

מה  זמ לאחר יחד.... ג� חייה� ימי כל במש� ואבותיו הוא ראו שלא מה שטרות הרבה כ� כל מראיית 'שכרותו'

ללח� ה� רעבי� כי בוכי� הקטני� בניו בבית(הדל)החלו לח� אפו לא עדיי היו� בביתו כי את – לחבר 'שקע' (מחוסר

נענה ה'תנור') ...�הט לפי לח� וית ביותר קצר  לזמ עכ"פ התנור את לחבר אביה� נא שיואיל מבקשי� ה� כ על ...

ברשותנו  יהיו וכאשר אלפי�, אלפי שווה השעות באלו רגע כל כי לח�, מעט משכננו ושאלו נא לכו ואמר, האב

שוב  בעיר. אשר  הלח� כל את רשותנו תחת לקנות נוכל ג� 'שקעי�', עשרות ע� חדש בית נבנה ה'אלפי�' אלו

מעט  לסבול להמשי� לנו טוב כי נא, חוסו  אביה�, לה� אמר שנתלכלכו, המטולאי� מלבושיה� לכבס ממנו בקשו

ורגע  רגע כל - עשי"ת ייאמר, לדיד �א כמימריה. לרגע לא �א זו מכונה תשבות שלא העיקר אלו, בבגדינו ליל�

לחשיבותו, ערו� אי אלו דעלמא בימי� במילי בו להתעסק עתה הזמ� כאותו אי� עצמו על יביט לעסוק, לו שמוכרח מה (וא�

ההכרחיי�) א� צרכיו עבור הנ"ל המכונה פעולת את שמפסיק וחסד.עני צדקה רחמי�, בקשת תפילה, לתורה, רגע כל וימלא

הפוסקי�כא. סק"ג)כתבו המג� באל� הובא יוה"כ, עבודת בסדר הרמ"ק כתב וכעי"ז ב, קל אלו (קיצשו"ע בימי� שיתנהג לאד� ראוי

השנה כל בה� נוהג שאינו בחומרות בחסידות ג�  עמנו שיתנהג שמו יתבר� ה' מאת 
מבקשי אנו 
ג ,כי

לזה. וכדומה ישראל פת א� כי אלו בימי� יאכל לא פלטר פת השנה כל והאוכל
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(äøéúé äøîåçáå äùåã÷á âäðúäì íãàä óéñåéù ÷ø ,à÷ååã åæøàéáå ,
'ùåáì'ä(íù)úåøîåç øàùî øúåé åæ àøîåç åè÷ð òåãî
,äøåúáùíäî íéìãáåî åðàù åðááì ìò úåìòäì éãë

(úåöøàä ééåâî)äáåùú äùòðå äøäèáå äùåã÷áøéëéå ,
Y åúùåã÷áìàøùé éðá úùåã÷÷çøúé àìéîîå ,

.íìåòä úåîåà ìù íúåáòåúî

íðîà,'äøùé êøã' åæ éëå ,øîàì åøöé åðúôéù íéîòô
åúå íéîé äîëì 'úåøîåç' éîöò ìò ìá÷ì Y àéä
åúåà äðò øáë ,àîìòá äîøòä àìà äæ ïéà ,éãéî àì

'ìçð éáøò'ä(á ùåøã éçéå úùøô)àîéé÷ã äî ïéòë àåäù
ïì(.áî ïéìåç)àåäù ìë á÷ð á÷éð íàù 'äôéøè' úåëìäá

ãéî çåîáù á÷ðá åìéàå ,äôéøè äððéà ïééãò äîäáá
éë ,øáãä íòèå ,àåäã ìë á÷ðá óà äîäáä úôøèð
äéåìú äîùðäù øáà àåäå ,çåîá äéåìú äîäáä úåéç
äúåà äùåò àåäù ìë ïåøñçå íâô åìéôà ïë ìòå ,åá

,äúìéëà úøñåàå äôéøè,åììä íéîé íä ùîî äæá àöåéë
äîùðäù øáàë íäù(äìåë äðùä ìë).åá äéåìúíäå

øäæéäì êéøö êëéôì ,äìåë äðùä ìë ìù úåéçäå ùøåùä
ìëî äðùä úåîé øàùî øúåé íäá,øåñéà êøñå ãåðãð

ïåøñç íåù åìöà àåöîì åìëåé àìù éãëá÷ðåכב.

אלו  בימי� התפילה כח – מעבירי� ותפילה

ììëáä"á÷äù àåä 'åàöîäá 'ä åùøã' åðøîàù äî
òåîùì åðéìà åîöò àéöîîåðéúìéôú ìå÷כגì"æå

'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáøä(ãé úåà éðù øòù)úøùòá ,
ìéôäìå ,äðøå äìôú úàùìå ,çéù êåôùìå ...äáåùú éîé

,äðçúïéðòë ,äá úòîùð äìôúäå ïåöø úò úòäå
øîàðù(ç èî äéòùé)äòåùé íåéáå êéúéðò ïåöø úòá'

,'êéúøæòì"ëòכד.

äðäåíìåòáù âäåðá(íìåòä úåîåà áø÷á)ãîòåäù éî ìëù
åéùòîå 'èôåù'ä øçà øåúé èôùîìåðãçùé æà

åðéãá äëæéå ...íéðééðò øàùá åà ïåîîáìéãáäì åðà óà ,
úà ìåëéáë ãçùì êøã åðéöî úåìãáä éôìà óìà

Y ä"á÷ä,õøàä ìë èôåù,ä÷ãöäå äìéôúä àéäå
àøîâá àúéàã(:çë úåëøá),éàëæ ïá ïðçåé éáø øîàù

íéëìîä éëìî êìî éðôì éúåà íéëéìåîù åéùëò'...
éðéàå ,...íéîìåò éîìåòìå íìåòì íéé÷å éç àåäù ,ä"á÷ä
'...äëáà àìå ...ïåîîá åãçùì àìå íéøáãá åñééôì ìåëé

à"ùøäîä áúëå(éðéàå ä"ã à"ç)' øîàù óàøùôà éà
íìåòì àìà åðéà äæ 'íéøáãá åñééôìå ïåîîá åãçùì

,àáäàéäù íéøáãá åñééôì ïéìåëé äæä íìåòá ìáà

החיות כב. של ושיג� שיח� בנוע� לחזות גמרו אחר החיות', ב'ג לבקר שנכנס באיש שהיה במעשה עוד ויתבאר

ל�  שיש כאילו לי 'מכרת' מדוע רמיתני...' 'למה באמרו בו וגער המנהל לחדר �וזוע סר כשכולו בא למיניה�,

איני  ה'מנהל', לו אמר המת, אריה עור תחת המחופשי� פרנסה המחפשי� אברכי� אלא אינ� הרי  בגנ�, 'אריות'

לאבר�  הועילו ולא עוזה... במלוא הארי' 'שאגת את שומע הנני היו� וכל בחדרי כא יושב  הריני סח, אתה מה יודע

שמעתי  האריות יד על עמדי בעת הנה, האבר�, לו  שאמר עד בעלמא... אברכי� אלא אריות כא שאי טענותיו כל

המנהל, לו אמר היו�... כא סוגרי� מתי כוחי, תש ידידי, נא אמור – אד�' בני ב'לשו חברו את שואל מה� אחד

אד�... כבני מדברי� אחד לרגע ששמעת� בכ� ומה בסוגר, כאריה ולילה יומ� שואגי� אות� ותשמע כא עמוד

במעשינו, ג"כ דומי� אנו כ כי עתה הנה, נעמוד 
א מ"מ השדה' כ'חיות 
ומתנהגי 
נוהגי אנו השנה כל 
א א�

אלו 
התעוררות)בימי עת בכל ולא (או אנחנו, '
'אנשי כי מוכיחות 
ידי כבר זה הרי ...'
אד כ'ב� אחד לרגע א� ונדבר

חיות...

אשר כג. 'למשפט' מנתיניו פלוני אליו שיחיש מעבדיו אחד  על ציווה אשר ונישא ר� למל� פי, במשל אפתחה

בדמעות  בפניו להתחנ הלה החל זה, תושב אל המשרת משהגיע ביותר, מאוי� המשרת מראה והיה לו, קבע 

הוא  המל� א� כי למשפט לעמוד קראתי� אני לא המשרת, ענהו המשפט, מ לו ולהניח לו לוותר שיואיל שליש

 אי כ כמו ל�. ימחל למע לב� מעומק אליו התחנ להינצל ברצונ� א� אות�, לחונ יכול הוא ורק אות�, הקורא

שבע  טצדקי שו� לעשות לאד� בבכי לו ובוראו יוצרו לפני יתחנ אלא במאומה, לו יועילו לא ה� כי להינצל, ול�

שחת. מרדת להצילו יוכל אשר המשפט המל� הוא רק שהרי ודמעה,

יוה"כ כד. בערב התפילה מעלת תגדל משמואל'וביותר ה'ש� הרה"ק וז"ל תרע"ב), שנת בעיוה"כ...(יוה"כ סעודה חיוב

השנה, כל של האכילות כל מתקני עיוה"כ שבאכילת ידוע כי הטע� לומר השנה ויש כל של התפילות כל וכ�

עיוה"כ  בתפילת ומזדככי� בהדי מתתקני� עליה התפילות לכל יש שלימה, אחת תפילה �לצר כדי מכול יש וא� ,

זו. תפילה
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äìéôúäכהä÷ãöä àåäù ïåîîá åãçùìå ,åòîù ,ë"ò .
éìç ùôðä ãòá àð éáöééúä àð éøåò' ìàøùé éðá àð
èøôáå ,ììëá íìåòä äæá åáø÷á åúîùð ãåò ìë 'àð

åììä íéîéáכוåððéã àöéå ä÷ãöå äìéôúá úåáøäì
øåàìכז.

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

ò"éæ àæìòáî ù"øäîä ÷"äøä(ãé á ù"äù ìò çñô)ìòù ,
úåðòúäìå íåöì åçåëá ïéàù øîåì íãàä ãéá ùé 'íåö'
àì øîàéå äðòé 'ïåîî' ìò ïë åîëå ,ùìçä åòáè éðôî

דהרה"ק כה. בפומיה וכדמרגלא תפילותיו, ומקבל תמיד עוזרו שהקב"ה היא� יראה בנפשו האד� יתבונ כאשר ואכ

לו שיש בסליחות, שענה' 'מי כל אחר לומר זי"ע מפשיסחא 'לבונ
'הרר"ב  שענה מי היינו עצמו, על שענה' 'מי

יעננו  הוא עת אחרי בכל אחד כל כי לכתבו, צור� שאי משו� עצמו על שענה' 'מי אחד כל אומר שאי ומה ,

שעברו העתי� מכל עצמו על �להוסי לו שאפשר יראה שענה' ה'מי סדר את ומזכיר לח)שמונה שמחה .(מאמרי

דווי,כו . ערש על מוטל והיה למאד עד זי"ע שלו�' ה'נתיבות הרה"ק חלה אב מנח� חודש �בסו אחת בשנה

הנוראי�, הימי� עבור עד שינתחוהו הסכי� לא הרבי א� שהיות, שו� ללא מיד לנתחו צור� שיש קבעו הרופאי�

וב  אד� של דינו נגזר השנה' ב'ראש כי מאמיני� הננו כי באמרו  המשפחה בני משראו הגזירה, לשינוי לפעול ידנו

שתיה  באכילה הילוכו דר� כל את לרבי סידר והוא פנימה הקודש אל הרופא את שלחו דעתו, על עומד הרבי

בדקוהו  הקדוש יו� ממחרת ויהי הקדוש, יו� למחרת עד הניתוח תארי� ונדחה הקדושי�, הימי� אחר עד ושינה

ואמר  הרופא נענהו לניתוח, נזקק אינו וכבר כליל, חלפה הסכנה וכל נתחרש גדול פלא כי ויראו שנית, הרופאי�

לטובת�' פעל 'הזמ בלשונו  לטובה)לו להשתנות הגו� למערכות הועיל שעבר שהזמ� הייתה ואמר (כוונתו שלו� ה'נתיבות נזדעק ,

ה�הזמ� ' הכיפורי� ויו� השנה ראש וימי הרחמי�  חודש של הגדולי� הזמני� היינו לטובתי', יכול הזמ� פעל שבה�

הטבע. מדר� למעלה לגמרי שאבריא פעל אשר וזה ולברכה, לטובה דינו גזר את לשנות לפעול אד� כל

עת כז. שבכל העיירות מרבני לאחד לו היה מנהג ,לובלי חכמי ישיבת ראש זצוק"ל שפירא מאיר רבי  הגאו סיפר

לכל  'גראש' של מטבע מעניקה הרבנית הייתה לצדקה מטבע לבקש ביתו דלתי על מתדפקי� העניי� שהיו

מטבע  לו מעניק היה והוא  בעצמו, הרב אל אותו מכנסת הייתה לפניה עומד טובי�' 'ב עני כי בראותה ,אכ אחד,

הרבנית, מאת נדבה לבקש ערב בכל לבוא רגיל שהיה העניי� אחד 'גראש', מאה שווה היה אשר 'זלאטע' של

עוד  הרב לו שיעניק ולהפציר להתחנ העני החל 'זלאטע', כהרגלו לו נת אשר בעצמו הרב אל להיכנס פע� הצליח

שנתתי  ממני ואילו עוד, בקשת לא ומעול� אחד גראש יו� בכל ל� נותנת הרבנית הנה הרב, שאלו לבו. מנדבת

השיב  עוד. לבקש תעז ולא זו  גדולה בנדבה שתסתפק הראוי מ היה ולכאורה שוב, מבקש הנ� של� זלאטע ל�

נדבה  בשביל להתחנ בעיני שווה ואי גראש, עוד אלא לי תת לא הרי הרבנית לפני אתחנ א� �א הנה העני, לו

גדולה  מתנה בעוד לזכות בשביל תחינתי להפיל לי 'שווה' כ על גדולה, מטבע מחלק הרב זאת לעומת כזו, מועטת

עיניו  והחכ� מיד, מתקבלת והצעקה די, בלי שלמי� זלאטעס השמי� מ מעניקי� האלו שבימי� יאמר ולעניינו כזו.

ירח�. ואולי יחוס אולי חנינה הנפש בעד לבקש בראשו

אחד כח. על שעבר על אותו שתפסו באחד 'מעשה' התפילה, כח את להמחיש זצ"ל מבריסק הגרי"ז אמר כה

ששכר 'מהעברו  כמוב מוות, די גזר הוא החוקי�  בספר כ� על הקבוע שהעונש המלכות שבחוקי החמורות' ת

מה  עשה זה פלוני שאכ והוכיח בדבריו הקטגור פתח הדי יו� בהגיע צדקתו, את שיוכיחו מלא �בכס די עורכי

חשכו  רח"ל. למיתה דינו את השופט ופסק הקטגור יד גברה א� לחפותו, וטענו הסנגורי� נעמדו לעומתו שעשה,

ערכאה  בפני ערעור להגיש שעומד אמר מיד תקוותו, איבד לא עדיי א� התמוטט שלא וכמעט הנאש� של עיניו

עו"ד  שכר הלה הקערה', את 'להפו� יתכ עדיי א� זכאי, לצאת הסיכויי� פחתו הטבע שבדר� פשיטא יותר, גבוהה

הרשיע  'הגבוה' הדי הבית ג� אול� זכות, לידי להביאו כוח� בכל ניסו וה� תועפות, הו העולי� ביותר מומחי�

המל�  א� לחובה דינו שנפסק �א כי הנאש�, התייאש לא עדיי מקומו. על הדי פסק את והשאיר הנתבע, את

שידברו  המלוכה משרי שיבקשו ל'עסקני�' ולהתחנ 'קשרי�' להפעיל החל ומיד 'חנינה', לו לתת יכול רחמיו ברוב

כמו  וחולי�, זקני� בהורי� לרבות וג� רכי�, ובעוללי� חולנית באשה הוא מטופל שהרי בחיי� , להשאירו המל� על

הוא, שכשר טיבו על להעיד המלוכה לבית מכתבי� שישלחו וידידיו מכריו מאת לבקש כוחותיו בכל השתדל כ

באותה  .הדי פסק יבוצע שעות כ"ד שבעוד ופסק המרובי�, להפצרות נעתר לא המל� אמנ� ירח�. אולי יחוס אולי

ותקווה  תוחלת מתו� החיי� רצו בו לפע� המשי� עדיי א� הטבע , בדר� ההצלה שערי כל בפניו שננעלו ידע שעה
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ìò ìáà ,ä÷ãöì øæôì ìëåàù úåòî íò 'ä éúåà ïðç
äúòîå ...äáåùú åì ïéà 'ä éðôì äìéôúá 'ìå÷' úîøä
ìéìòá çéëåî äæ éøä ä÷òæå äìéôúá 'åìå÷' íéøé ïëà íà
ä÷ãö ïúð àìå äùìåç úîçî íö àì éë åú÷ãö úà
òøôîì øøáúé 'ìå÷'á íâ ìùøúé íà ìáà ,ïåîîä øñåçì
äæå .'ïåîî'ä ìò àìå 'íåö'ä ìò àì 'õåøéú' íåù ïéàù

÷åñôá æîåøî(ãé á íéøéùä øéù)éë êìå÷ úà éðéòéîùä'
'ìå÷'ä éë ,'áøò êìå÷áøòìå÷äå íåöä ìòכט.

ùéåáúë äðäù ,åìà íéîéá íéðåðçúä úáåç ìò ãåîìì
øåèä(áøú)øîåì ïéáøî úáùá íâù ãøôñá ïéâäåðå

ïéàù ì"éé÷ éøäù íäéìò äù÷äå .íéðåðçúå úåçéìñ
ïúéì äàøð .ì"æå ,'óñåé úéá'ä õøúîå .úáùá ïéòéøî
ïéòéøúî ã"îë äëìäì íéøáåñ íäù íâäðîì íòè

øäð äåôèù åà íéáéåà äåôé÷äù øéò ìò úáùáéôì

õåçð øáã àåäùïåéëå 'åëåäìôúä äáåùú éîé úøùòáã
íãàä íéîéä íúåàá íâå ,íéøçà íéîéáî øúåé úòîùð
øáã êì ïéà ,íéøåôéëä íåéá åðéã øîâð úåéäì ïëåî

äæî øúåé õåçðøîåì íéâäåð ïéà ïãéãì éë íàå .ì"ëò .
êì ïéà'ù ìåçä úåîéá ùéâøäì êéøö ô"ëò êà ,úáùá

'äæî øúåé õåçð øáãל.

י"ג  אמירת סגולת – תיבות עשרה בשלוש יתידותי תמכתי
של רחמי� מידות

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

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

אל  והובילו השוטר נכנס הנקוב... הזמ הגיע להצלתו. גלוי נס שיתחולל או הטבע כדר� שלא משהו יארע אולי

הנאש�... �כת על והניחה ספק... בלי ההריגה תתבצע למע חרבו את והשחיז הטבחי� שר עמד ש� ההריגה, מקו�

שזהו... היטב הוא יודע סיכויו, ובטל סברו אבד החיי�, חלו� נגוז רגע אי� באותו וכבר לחייו, האחרו� הרגע הגיע

להינצל... דר� 
להאמישו מחויב יהודי מ� אמנ� יתייאש אל  
אד של צווארו על  מונחת חדה חרב שאפילו

...
לפני הרחמי שיחו ישפו� א� להיוושע הוא יכול עדיי בו להיכנס דחוק פתח שו� שאי זה, נואש במצב ג�

ליבות בשאנחאי)בוח מיר ישיבת של ההצלה נס לספר בהקדמה .(מובא

'עסוקי�' היו וה� אלול חודש עליה� שעבר אנשי� יש שהנה הללו, הימי� כלפי ג� לומר יש דבריו משקל ועל

המשיכו  ועדיי הדי יו� הגיע בו , נכנסו ולא לרווחה נפתח בתשובה לדופקי הראשו השער אחרי�..., בדברי�

שה�  ומרגישי� כאלו, ונעלי� יקרי� זמני� החמיצו כיצד עליה� כבד ליב� ועתה ומשונות, שונות מסיבות ב'שינת�'

לא  עדיי הרחמי�, מ יתייאש אל מונחת חדה חרב אפילו א� ממערב, מזרח כרחוק תשובה' ימי מ'עשרת רחוקי�

לפעול  יכולי� ועדיי לפליטה, שנותרו בימי� 'להיאחז' עתה  יכולי� אלא מלהתייאש, לה� וחלילה תקוות� אבדה

דמיטב. מילי כל לעצמ�

המהרי"ד  הרה"ק אצל שחרית כבעל ששימש זצ"ל פעל� מרדכי רבי המפורס� החסיד אצל מעשה היה וכבר

הבתי�, מאחד הבוקע תמרורי� בכי קול בבוקר השכ� לביהכנ"ס הילוכו בדר� שמע השני� באחת זי"ע, מבעלזא

מפני  והסיק עצי� הביא ר"מ הל� הבית, לחמ� להסקה' ל'עצי� ומיד �תיכ הזקוק חולה ש� מצא הביתה משנכנס

'והנורא  מסיי� התפילה שבעל שמע הכנסת בית בפתח ובעמדו שחרית לתפילת לבוא איחר והכי אדהכי נפש. פיקוח

תנועת  להשמיע מיד החל לכ הקודש, קהל את לעכב שלא כדי 'המל�', מיד להתחיל שעליו והבי בנוראותי�',

נענה  התפילה גמר אחר מש�, שנשמע הקול מחמת הפתח לעבר הביט המהרי"ד עמדו, ממקו� 'המל�' אה... אה...

בחמימות... להתפלל אפשר מתחילה מסיקי� כאשר ,אכ ואמר, הרה"ק

להמל�, מיד  'קופ�' כיצד - דזמרה פסוקי ולא שאמר ברו� לא אמר לא הרי מרדכי, ר' על השואל ישאל ולכאורה

ייאמר, ולדיד הקודש . קהל וכל המהרי"ד הרה"ק רבו את לעכב שלא המלכות', 'כבוד מפני כ שעשה א
 אלא, א�

מעתה  עצמו על קוב"ה וימלי� עכשיו '�'יקפו המלכות  כבוד מפני עכ"פ ר"ה, ובימי הסליחות בימי  
האד התעורר .לא

כיכט. ש�, רמז ממו�עוד קול 
קל"ו,צו פעמי� ב' בגימטריא עולה ו'ערב' 'קול'. בגמטריא עולה מה� אחד כל

לעשות. בידו שאי האחרי� שני� במקו� הקול הרמת מועלת הדחק שבשעת ללמדנו

החיי� ל. בספר וכתבנו בחיי� חפ� מל� לחיי� 'זכרנו – 'אבות' בברכת בעשי"ת לבקש �להוסי הגאוני� תקנו הנה

ית"ש, לבורא ותהילה 'שבח' אלא אינ� שמו"ע של ראשונות ברכות ג' שהרי הקשו וכבר חיי�', אלוקי� למענ�



תשובה  ימי עשרת � הפרשה àéבאר

,äìéòð úìéôú íåéñ øçàì ãò úåçéìñã ïåùàø íåéî ¯
,úåáéúä ùåøéôá øøåòúäìå ïééòì åùàøá åéðéò íëçäå
.äùãçä äðùä úàø÷ì äëøáå äáåè ìë ìòôéå

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

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

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

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

ãéî ïðéøîà øéôù ,úåãéî â"éä åìà úà ìàøùéáùåé
.íéîçø àñë ìò

áúëééçá åðéáø(å ãì úåîù)ìë éë ,úòãì äúà êéøöå
,ïø÷éòå ïùåøéô òãåéå úåãéî äøùò ùìù ïéáîä

äðååëá íäá ììôúîåלאí÷éø úøæåç åúìéôú ïéà ,àìà ,
äæä ïîæá ,äðäå .äæ úåáëòîù úåøéáò åãéá åéä ïë íà

,úåìâá íééåøù åðçðàùøôëì ìåãâ ïäë àì åðì ïéàå
àìå ,úåðáø÷ åéìò áéø÷äì çáæî àìå ,åðéúåàèç ìò
'ä éðôì åðì øàùð àì ,åëåúá ììôúäì ùã÷îä úéá

,åéúåãéî äøùò ùìùå åðúìéôú íà éúìáùìù êåúîå

íéîçø úù÷áå äìéôú éøãñ åðãîì äìà úåãéî äøùò
.øúåîì êà íééúôù øáãå .ì"ëò äìòúé ìëä ïåãà úàî

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

,øàáîä"éåäàìà åðéàå ,úåãéîäî åðéà ¯ ïåùàøä
éôì åúåðãà íù ìò ,åúåà ïéøéëæî êëù ¯ 'åøàåú íù'

.ìë ìò ïåãà àåäùä"éåäíéîçøä úãéî ¯ éðùä
,äæ íùá æîøðäà àåäù éôìùêéøö ,ìë ìò ïåã

íéîçøä úãéîá ìë íò âäðúäì.ì¯àúãéî àåä ¯
÷æåçáéúëãë úåéøáä ìëì ïåæî ïéëî àåä ä÷æç ãéá éë

(àë ã÷ íéìäú)ù÷áìå óøèì íéâàåù íéøéôëä'ì¯àî
.'íìëàíåçø'ä øùà íéîçø ìù äãéî àåä íâ Y

íâ .äáåùú äùòù íãå÷ óà åúåà àøå÷ä ìò íçøî
úãéî éà÷íåçøíçøî àåä äøöä åéìà òéâúù íãå÷ã

.äøöä àåáú àìùïåðçåìåàâì ÷çãä úòá ïðåçù ¯
áéúëãë ,÷òåöä(èé ì äéòùé),'ê÷òæ ìå÷ì êðçé ïåðç'

óà ÷òåöä ìò ïåçì àåä çåë ìòáù ,åæ äãéî ïéðòå
áéúëãë ,ïéãë àìù(åë áë úåîù)éìà ÷òöé éë äéäå'

úãéî ãöîù éô ìò óà øîåìë 'éðà ïåðç éë éúòîùå
èåáòä øéæçäì äååìîä úà íéáééçî åéä àì ïéãä
÷ãöä ïéàå ,åéúåòî åì äååìäù ìò åãéì àá ïéãá éøäù

,åì åðáéùú éëä åìéôà ,'åú÷òö'á éðòä äååìä íòéë
éôì ,åú÷òö òîùàù äãéîä àéä êë ¯ éìà ÷òöé íà

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

øçàìå .ã"åúëò ,ïåâä åðéàù éô ìò óà ïåçà øùà

הראשונה הברכה באמצע לבקשות מקו� תקפ"ב)ומה סי' טור רבי (עי' הגאו ע� שהיה מעשה פי על הוא  והביאור .

לאנדא הבירה עיר ברבנות שכיה בעת זצ"ל אברהמסקי מנכסיו (לונדו�)יחזקאל ירד המקו� מתושבי אחד אשר ,

לעזרתו  אברהמסקי  הרב נחל� ממש, נפש ' 'פיקוח לידי  הדברי�  והגיעו ברעב, גווע שלא וכמעט ל"ע מטה מטה

מממונ�. להתרימ� גבירי� בבתי והסתובב מגבית ער� בעצמו שב"ק והוא לבקש בליל והחל אחד לגביר הרב עלה

וית ידו את שיפתח לאחר עכשיו ממנו לביתי מר נא יסור היו�... שבת רבי, ואמר, העשיר נדה� נכבדה, תרומה

שאפילו  עד הבקשה נחיצות גודל ותשכיל שתבי כדי עכשיו הגעתי תחילה בכוונה הרב , לו אמר ,את אז ואו השבת

דווקא לחיי� זכרנו מבקשי� הננו בדבר כיוצא ועשה'... 'קו� א� כי עתה דברי� עת ולא מפניה, נדחית שלא שבת

הסדר  פי ועל הראוי 
המנהגי� ..במקו ועל ה'גינוני�' על לשמור שצרי� כתיקונ� הימי� אי כי בוער , הזמ� אלא

אימתי  עכשיו לא 
וא ...
לחיי זכרנו רבש"ע בדבר, יש נפש ופיקוח ...כאש,

תשובהלא . א)בשערי כוונה.(תקפ"א בלא רחמי� של מידות י"ג לומר שאסור כתב

אינ� לב. כי לחשוש שלא הכל ידעו וממילא אלו, תוס' דברי על לחזור שמצווה אמר זי"ע מגאסטיני הרה"ק

א� מישראל איש כל אלא בתפילת� רחמי� שערי על לדפוק מיד ,יצעק ראויי� ייענה הקב"ה הוא אל חנו� כי

עמו  בעני לראות כביכול יכול –ואינו אליו בטענתו הצועקי� צודק איננו הצועק 
א .א�
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ìåòôì øúåé ìëåð ,ïééøåá ìò úåáéúä éùåøéô ïéáðù
.íåøîî íéîçøå äòåùéã éãéî ìë íäá

הבורא  לפני דמעות שפיכת – עיני דמע  וראה

úåàìôð'íéãéñç øôñ'á åðéöî(ì÷ úåà),ì"æåíãà ùé
øåáòá àìà ,åúìôú íå÷îä ìá÷éù éàëæ åðéàù

,ïðçúîå äëåá ãéîú øùà åéðéò äòîãå íéðåðçú ó÷åú
ä"á÷ä ìá÷î íéáåè íéùòîå úåëæ åãéá ïéàù ô"òà

åöôç äùåòå åúìôúלג.

áúë'ïâä øôñ' ìò çôñðä 'äùî êøã' øôñáúçëåú)

(ã"ë íåéì ,øñåîàéä äòîãá íéììôúîù äìôúä

שאומרי� הלשו כפילות לנו תתיישב אלו 'הגה"ה' דברי פי הסליחות)על קוד� יו� בכל הנאמר הצדקה' ה' 'כדלי� (ב'ל�

חינ�  מתנת לו שיעניקו לבקש הבא שהעני רואות, עינינו הנה כי ,'וחנו רחו� דפקנו דלתי� – דלתי� דפקנו וכרשי�

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

את  בזה ומעוררי� הרוחות מאלוקי מבקשי� בתחילה אנו, כ ותעצומות, בעוז חובו בעל דלת על דופק הוא הרי

של  הכוח את עוררנו שכבר ולאחר בקשתו, שתעשה ראוי אינו א� �א אליו הצועק כל אל שתענה ''חנו מידת

לטובה. לבנו משאלות כל ולפעול השערי� כל לבקוע יכולי� אנו זו במידה כי בחזקה, דפקנו' 'דלתי� שוב הרי ,חנו

כי  הוא שומע והנה בביתו שיושב למי משל ע"ד דפקנו', 'דלתי� לפרש זצ"ל שבדרו שלו� רבי הגאו אמר עוד

איש בא כי ישמע א� אבל לאו, או שעריו לפתוח א� ה'בחירה' בידו הרי בדלת, דופק דהו על ובועט מא בחזקה

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

מרעב  מת  הריני לח� פיסת הרגע בזה לי תעניק לא א� – כוחותיו בשארית וזועק לאחוריו עומד ודל עני כי שומע

אומרי� אנו �א ממות... נפשו ויחיה לעזרתו ויחיש ימהר שהלה ספק כל אי אתר'... 'על דלתי� כא ,
וזועקי

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

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

הפיוט פירוש כ ג� אשכנז)וזהו א' ליו� בוא�...(סליחות מיו� ורועדי� עתירת
'זוחלי� כי רצה בלילות', בעמד�

מרובה הפצרה מלשו היא ה')'עתירה' לו ויעתר עה"פ תולדות  פר' גרידא (רש"י בבקשה מסתפקי� איננו ב'סליחות' כי ,

חיי�' ה'חפ� הגה"ק אמר כבר כי שמיא, כלפי להטריח ל� התיר מי תאמר ואל מרובה, והפצרה בתחינה (ש� אלא

פ"ז) ישראל נפוצות  יתבר�,עול�, הש� לפני בתפלתו נבר איש וצרי� וז"ל. אביו , לפני קט� כב� לפניו יבקש לדבר זה כל ...

מזונותיו. לו ויקצוב ח ברוב תתקבל הזו תפלתו את הקב"ה כשישמע ובוודאי לבו, מעומק יתבר� וכידוע מהש�

 
הש לכבוד שהוא כאלו 
קדושי 
בדברי שכ� וכל 
פשוטי 
בדברי אפילו מהניא שמיא כלפי עכ"ל.שחוצפה ,

בביהמ"ד  או בביהכנ"ס ממו נדבת לבקש העני בבוא העול� מדר�  כי דפקנו', 'דלת� זה בעני אמרו ביאור עוד

 אי הבית דלת על העני כשמתדפק אבל בכיסי... כעת מצויה הפרוטה אי לי' 'אי ויאמר כנגדו שיענה מי יש

אומרי�  אנו לזה ויותר. אחת פרוטה שווה לכה"פ יש שלבעה"ב ביודעו הנה העני  בא לכ כי – ריק� פניו משיבי�

דפקנו ריק�,דלתי� פנינו שתשיב א"א רבש"ע לו', 'יש שבוודאי במקו� העשיר אל שבא העני דוגמת – כביכול

לארצ�  'שמחה וישועה גאולה שנת  ומתוקה, טובה שנה לנו ת - ביד� והכל ל�, שיש להדיא אנו יודעי� שכ

עבד�'. לדוד קר וצמיחת לעיר�, וששו

שמלפני לג . יקר מאבר� ושמעתי וז"ל. במכתב, '�יוס ה'משנת בעל שליט"א ליברמ �יוס רבי הגדול הגאו כתב וכ�

ראב"ד  זצ"ל פישר יעקב ישראל רבי הגדול הגאו אל והל� המאירי ספר את בידו לקח גדול, בצער היה שני�

המאירי דברי פי ועל ,ויגו בצרה שהוא לו ואמר עיי"ש)ירושלי� קטז. ענה (ב"ב להתפלל. כיצד שילמדהו לבקשו בא

כיצד  שואל אתה וא� שנה, שישי� כבר יודעו הנני כי לי להראות המאירי את להביא צרי� היית לא הרב לו

דמעות,להתפלל, תחסו� ואל 
רחמי בקשת תחסו� אל הקב"ה לפני 
ובתחנוני בבכי שיח ותשפו� המערבי לכותל ל�

.
רחמי תבקש רב וכ� ברגש ליבו בכל בדמעות תהילי� באמירת שעתיי� ש� ועמד לכותל מיד מש� האבר� הל�

הוי. וכ נתקבלה, תפילת� הרב ענהו ציווני, כאשר עשיתי ואמר הרב אל וחזר תחנוני� ובקשת

חת"ס בדרשות שכתוב כמו שנה)והוא ד� שתפילתו (ח"ב סימ זה הרי בתפילתו מהלב יוצאות חמות דמעות שא�

החת"ס  וז"ל היתה נתקבלה, ה' ומאת תפלתו נתקבלה כי יודע ובזה מהלב 
היוצאי ודמעות בבכי ממילא יעורר ואז ,

ויחילו  פ' בזוה"ק מקור לזה ויש ייקרע,(רכג.). משהו עליו שנגזר אע"ג הקב"ה לפני דמעות השופ� אד� שכל



תשובה  ימי עשרת � הפרשה âéבאר

ìá÷úäì ãåàî äáåø÷å äáåùçלדøîàî éô ìò òåãéë ,ì"æç(:áì úåëøá)úåòîãáù úåìôú ìù úåáéùç áåøîלה.

מתפללי�  א� שכ וכל להתפלל. אי� ישראל גדולי לימדונו שכ� הרי ליעקב. להינשא זכתה שבתפילתה מלאה מנל

חנה מתפילת למדי� תפילה עניני כל כי קדושי� מקומות יד לא.)על והכה (ברכות ביהמ"ק ידי על התפללה והיא

עכ"ד. הגדול.

מארי�לד . זי "ע אסאד מהר"י תצא)הגה"ק כי לפר' מהרי"א התעוררות(דברי דמעה בדברי  כנחל ולהוריד 
כמי לב ,לשפו�

לטהרה, האד� זוכה יד� אלו שעל 
בימי אשר ובפרט עשיר לאיש משל ומביא ב'מי�'. אלא טהרה אי כי ,

אוכלי�  והיו מטעמי�, וכל ודגי� בשר שולחנו על מעלה היה יו� סעודת� כל עיקר כי לח�, מעט הבית בני כל

מאכלי�  אות� כל להביא בידו היה ולא מנכסיו, וירד ל"ע הגלגל עליו נהפ� לימי� המשובחי�, המאכלי� ממיני היה

 שאי עתה בניו, לו אמרו ימימה, כמימי� צר' 'לח� להביא והמשי� מ'מנהגו' זז לא אול� לאכול', 'לח� רק אלא

להביא  אתה צרי� אלא הבשר... סיר על כבשבתנו כמו לח� במעט לשבוע לנו אפשר  אי לח� אלא אוכלי� אנו

ונשבע. שנאכל כדי לרוב לח�

בעדנו, לכפר וקרבנות מזבח לנו היה ותפארתו תילו על עומד המקדש בית שהיה בעת כי הוא, בעת והנמשל א�

הבכיה  כח אלא לנו  נשאר לא כפרה'גלותנו 'כדי שיהיו עד בה� להרבות יש אלא בה�, 'לקמ� ' אפשר אי וממילא ,

הכתוב שאמר וזהו הקרבנות. אות� ב)כמו מד הרי(תהילי� הגלות בחשכת שהיו� לח�', דמעתי לי הדמעה 'היתה

הכתובכלח
 היא  בלשו פירש עפי"ז כביכול. מה� 'לשבוע' שיוכלו עד הרבה לדמעות אנו זקוקי� וממילא (איכה ,

יט) ה'',ב פני נוכח ליב� כמי� שפכי בלילה... רני אז בלילה 'קומי ללילה, הנדמית בגלות ליב� היינו 
כמי שפכי

וזהו הלב, את המטהרת ה'בבכיה פני  וכדכתיבנוכח ל), טז ה'(ויקרא תטהרו'.'לפני 

בגמ' דאיתא במה נפלא באופ מבאר טו:)ובזה נודע (מנחות כי ימי�', עשרה עד ונסכיו היו� זבחו אד� 'מביא

חז"ל שאמרו כט)מה נאמר(ויק"ר השנה דראש �במוס ואילו 'והקרבת�' נאמר המועדות מוספי ב)שבכל כט (במדבר

 
בראתי 'ועשית היו� כאילו לפני, נעשית� היו� כאילו עליכ� אני מעלה בני לישראל, הקב"ה לה אמר – עולה'

חדשה' בריה מחדש)אתכ� נברא כאילו ועי"ז עולה כקרב� עצמו את 'לעשות' שצרי� אמרו(וכלומר, זה וכנגד כו:), כמה (ר"ה 'בר"ה

וישבר  �שיכו ידי על הוא עצמו את 'להקריב' והדר� נשברה', רוח אלוקי� 'זבחי כי מעלי', טפי דעתיה איניש �דכיי

לשונ� במתק חז"ל שרמזו וזהו וליבו. נפשו השנהרוחו ראש דא 
היו – 
היו זבחו 
אד בזוה"ק)מביא כי (כדאיתא ,

זבחו, את להביא צרי� ה'דמעות'בר"ה 
וה ,
נסכי בלא קרב� אמרוואי� כ ועל עשרה , אלו ,
ימי עשרה עד ונסכיו

 
הכפורי 
ביו וביותר אצלנו, 
מצויי דמעה שערי 
שבה ,
הכפורי 
ליו השנה ראש שבי� 
עוד ימי מבאר ובזה .

הכתוב יג)בלשו לט שמעה(תהילי� תחרש', אל דמעתי אל האזינה ושועתי ה' תפלתי –תפלתי 'שמעה בראש ה'

תפילה,השנה  שערי על דופקי� אנו –שועתי שאז תשובה האזינה ימי ואלבעשרת היינודמעתי , תחרש ביוה"כ אל

ד  בשערי  אנו מעה.שמתעוררי�

הרחמ,לה. 'אב ליבו בד� מכתבי� לו ושולח לאביו מתגעגע הב והיה רחוק, למקו� בנו את שהרחיק למל� משל

למכתביו  מתייחס אינו אוהבו אביו כיצד ,להבי הצליח ולא 'תשובה', שו� קיבל לא א� ואשובה', אלי� השיבני 

אות�  ששולח  הב השיב המכתבי�, את שולח הנ� כיצד נא, הגידה ידידו, ששאלו עד מאומה, לו משיב ואינו כלל

המכתבי�  את  משמידי� וה� שונאי�, יושבי� הדואר בבית כי הדבר, נודע אכ ידידו, לו אמר ה'דואר', בית דר�

לעבר  עד באניה אות� לשלוח רק אחרת, עצה ל� אי אחת... 'אגרת' אפילו אבי� לידי באה לא ועדיי ממ�, הבאי�

המל�. לבית שליח יקחנו ומש� הי�,

התפילה  עלתה לא מדוע שואל ליבו ובמר נענה..., לא ושוב ומתפלל וחוזר נענה ולא מתפלל שהאד� פעמי� כ�

לעלות  ממנה ומונעי� תפילה שערי הסותמי� 'מקטרגי�' עליו שיש פעמי� אכ כל... אדו לפני ולרצו לרחמי�

הכתוב כלשו אלא עצה לו ואי יח)למרומי�, ב 'תפליג'(איכה אז ואו דמעה, בנהרי להרבות דמעה', כנחל 'הורידי

ומקטרגי�. מפריעי� מבלי חפצה למחוז ותגיע אלו בנהרות תפילתו

שנאמר במה זי"ע משה' ה'ישמח הרה"ק פירש הדברי� א)מעי יא ברוב (קהלת כי המי� פני על לחמ� 'שלח

למרומי� הנשלחת לבקשה היא שהכוונה תמצאנו', המי
 הימי� פני עושות על שה� כמי�, ששופ� הדמעות אלו -

תמצאנו  הימי� ברוב הנפעל – הימי� ברוב כי וזהו רבי�, ימי� של ויגיעה עבודה כמו ופועלות במרומי�, רב רוש�

בדמעות. תבקש א� בנקל



תשובה  ימי עשרת � הפרשה באר ãé

,äðäåäîä øùà úåìôúä íù íéñðëð øùà çúôä
,äðåîî åà êàìî íåù çúô åúåà çúåô åðéà úåòîãá

åãåáëáå åîöòá ä"á÷ä íà éë,'åëååéîçøá ä"á÷äå
ïåöø éäé ïë ïîà äáåèì åéúåìàùî àìîéå åì øúòé,
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äùòî÷"äåæá àáåî àøåð(.äø â"ç)ìù íçåë ìò
åèåùôë íéúîä úééçú íéîåøîá ìåòôì úåòîã

ùîîíìåòä ïî ÷ìúñä ïéòé÷ôã éñåé éáø ,àúéà êëå ,
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תשובה  של כחה – ותשובה

áúëí"áîøä(å æ äáåùú úåëìä)äáåùú äìåãâ ,ì"æåלז

äáåù' øîàðù äðéëùì íãàä úà úáø÷îù
øîàðå ,'êé÷åìà 'ä ãò ìàøùé(å ã ñåîò)íúáù àìå'

זי"ע אייבשי�  יהונת ר' הרבי הגה "ק לשו ד)וזה דרוש ח"א דבש ונדכה (יערות נשבר ובלב  בדמע שמתפלל למי ואשרי

 
ריק ישוב לא .כי

ה'חת� לו . שכתב מה הזכרנו שכבר וכמו שמחה, מתו� אלא ח"ו, עצבות מתו� לבכיה הכוונה שאי פשיטא א�

' כי זי"ע דסתרי.ה לכ גילוי שמ�ב סופר' תרתי ואינ� בזה זה משולבי� והבכיה שהשמחה ללמד� בכיה, ר"ת יו�'

מרדכי' ה'לבושי כתב כבר לבכיה, השמחה בי לשלב נית אכ כיצד תאמר דושינסקי)שמא �המהרי" של בלישנא (חותנו

ח)דקרא מז  כיצד (תהילי� האר�' כל על 'מל� הוא כי מתעוררי� אנו שא� משכיל', זמרו אלוקי� האר� כל מל� 'כי

וכלל. כל סתירה זה שאי יודע ושכל דעת בו שיש שמי – 'משכיל' הכתוב אמר כ� על א� לפניו, לזמר שיי�

לפתע  לפעול מוחו הפסיק הרב וצערו לבו שלמגינת יקיר, ב לו שהיה למל� נחמד, במשל בזה ביארו וכבר

ברירה  בלית למכתו, ורפואה מזור למצוא הצליחו לא ומומחי� גדולי� ברופאי� שדרש ואע"פ ,ליצל רחמנא פתאו�

שהמל�  מפני רב, שלל כמוצא כ� על שמח זה מוסד מנהל והנה נפש. לחולי מיוחד למוסד להכניסו המל� נאל�

לא  המל� ב נרפא חודשי� כמה לאחר כאשר ולפיכ� במסירות, בבנו שטיפל ויו� יו� כל על רחבה ביד לו שיל�

המל�. מבית מאומה יקבל לא ושוב מש� אותו יוציא שאז ידע כי למל�, רפואתו דבר על לגלות המנהל הסכי�

המל�  לאביו בקשה מכתב שלח כ על נכזבה, תוחלתו א� מש�, להוציאו שיבואו המל� ב חיכה ויו� יו� בכל

מיד  השמיד לשלחו רצה שלא המנהל אביו, לחיק לשוב בכליו ממתי והוא מחליו, הבריא כבר שב"ה נאמר בו

מדוע  ידע ולא מכתבי� ועוד עוד לשלוח �הוסי הב א� המל�, אל הבשורה דבר תגיע לא קיווה וכ� המכתב את

מבוא  מונע שהמנהל והבי בנעשה שהתבונ עד אליו, אביו ואהבת לאביו אהבתו גדולה והרי לקחתו, אביו יבוא לא

וציורי�  מקוטעי� דברי� כתב בו 'מכתב' וכתב הערי� ,הב עשה מה ש�. להשאירו רצונו מחמת ליעד�, המכתבי�

שיוצ  למל� זעק בה� אותיות, כמה  הסתיר השורות ובי שלוש... בני הפעוטות כדר� שראה שוני� המנהל מש�, יאו

נתקבל  כאשר ויהי .הראשו במצבו עדיי עומד שבנו יחשוב בזה שהרי המל�, לבית ושלחו שמח כזה 'מהודר' מכתב

 �ותיכ החביב, בנו ובקשת זעקת את מיד והבי הדברי�, בקשקושי בחכמתו המל� התעמק המל� בבית המכתב

מש�. להוציאו שלח

התפילות  את ומעכבי� מניחי� אינ� שהמקטרגי� ובתחנוני�, בתפלה ה' אל זועקי� ישראל בני כי והנמשל,

וקי�, חי א-ל למל� ותשבחות זמירות לשיר מתחילי� ובחכמה ישראל בני מתחכמי� ולכ הכבוד, כסא לפני מלהגיע

ובקשה, תחינה שו� בה� שאי בסובר� לעכב�, מתאמצי� אינ� שהמקטרגי� מפני מפריע באי למעלה עולי� ואלה

עמו  תפילות לקול שומע הרחמי� אב והקב"ה ובקשה, תפלה דברי מסתירי� והשירה הרנה שבתו� האמת  א�

ולברכה. לטובה משאלותיה� וממלא ישראל

בגמראלז. פו.)איתא חנינא(יומא ברבי חמא רבי לעול
 'אמר רפואה שמביאה תשובה דעת''.גדולה ה'חוות הקשה

הש"ס אגדות על ליעקב' 'אמת דקאמר (ש�)בספרו רפואה עני� מה להבי� בפירושו קשה כתב דהרמב"� אלא .
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øîàðå ,''ä íàð éãò(à ã äéîøé)íàð ìàøùé áåùú íà' ¨©

,÷áãú éá äáåùúá øåæçú íà øîåìë ,'áåùú éìà 'ä
éåàðù äæ äéä ùîà ,íé÷åçøä úà úáø÷î äáåùúä
áåäà àåä íåéäå ,äáòåúå ÷çåøîå õ÷åùî íå÷îä éðôì

ãéãéå áåø÷ ãîçðåלחí"áîøä áúë ãåò .(ã"ä íù)ìò

'ù äáåùú ìòáåìéàë àøåáä éðôì àåä ãîçðå áåäà
íìåòî àèç àì'לט.

úîàáù÷áî ä"á÷ä äìåë äðùä ìëá éë ,åøîà
÷"äåæá àúéàãëå ,åéìà áåùì åéðáî(:ãë ç"åæ)

ד)למשנה ז לו (סנהדרי� שא"א הד� ברתיחת הנולד ויש רעות, מתאוות לפרוש לו וקשה רע בטבע שנולד מי דיש

שהרי  הרבה לשכר יזכה ואז הללו, טבעיו על להתגבר - נברא זה לש� אמנ�, מידות, משאר וכיו"ב מכעס, לפרוש

חז"ל כג)אמרו ה חטא '(אבות לידי בא שא� בגמרא לומר באו  זה ועל אגרא', צערא הקב"ה לפו� – תשובה ועושה

בזה  וכיוצא ותאווה מכעס השמירה שוב עליו תקשה שלא טבעו ומכאמרפא עכ"ל. , 
למתייאשי מצינו גדול חיזוק

לטוב  
טבע 
ג ישתנה התשובה ע"י כי לרע, נוטה 
טבע רוע או 
ליב ותאוות הואיל – 
.מעצמ

זי"ע סופר' ה'חת� הרה"ק כתב נפלא אפשר)דבר בדר� שחרב, מיו� ד"ה ל. ב'עדי� (כתובות בי"ד מיתת שנתחייב  שמי ,

כי  שחטא, מאז שני� מאה עברו כבר א� ואפילו שלימה בתשובה שב שכבר טענתו מקבלי� בי"ד אי והתראה',

מטה... של בבי"ד מועלת ה'תשובה' העדי
 אי יבואו שלא מסבב הקב"ה בתשובה, שב 
שא אמרינ�, 
מקו מכל

צדיק להעיד  נפש ה' ירשיע לא כי והבדיקות', ה'חקירות בעת שיוכחשו הקב"ה עושה יבואו א� �וא ל� , והרי .

המגיעו  מעונשו להצילו בי"ד, מיתת בו שמתחייב בחטא אפילו מועילה .שתשובה

בחז"ל איתא נב:)באמת אי� (סוכה זה, תמוה מאמר  ובביאור הרע. היצר את שברא על מתחרט הקב"ה שכביכול

קודש' ב'זרע זי"ע מראפשי� נפתלי רבי הרה"ק  הסביר מעשיו, על מתחרט שהוא הקב"ה על לומר נצבי� שיי� (פרשת

ושב) ובקטנות ד"ה ובסכלותו ,הקט בנו ביד וחדה גדולה סכי שהפקיד רחו� לאב דומה , הדבר למה משל, בדר�

בחת�  הסכי ידי על אצבעותיו נחתכו זהירות ומחוסר כראוי, עליה שמר ולא הצור� די השגיח לא בב בו שהיתה

צער, לאותו לו גר� שהוא על לבו אל התעצב הב צער את האב ראה כאשר וצערו, מכאוביו ורבו מאד עמוק

שנכשל  בנו צער את רואה הרחמ האב הקב"ה כאשר נמי והכי בידו. הסכי את מתחילה שהפקיד על מתחרט והוא

שג�  עד רב, צער כביכול מעלה כלפי ומעורר גור� הוא הרי שעה באותה שעשה, מה על מתחרט והוא בחטא

דכתיב והיינו בו, לעמוד  הצליח שלא בנסיו אותו שניסה הרע היצר את שברא על מתחרט ג)הקב"ה ל 'ושב (דברי�

על  וישוב יתחרט הוא שג� להקב"ה, כביכול יגרו� שזה עד הלב מעומק תשובה שיעשה שבות�' את אלוקי� ה'

מתחילה, הרע היצר את האד�.שברא ע� יחד ובוכה מתאונ שהקב"ה ונמצא

נולד לח . אשר שטעפנשט חסידי וחשובי מזקני זצ"ל יאס'ער נחו� רבי הצדיק הגאו התגורר מעלה של בירושלי�

הקומוניסטי�, מסביבת מבניו אחד ל"ע הושפע בחו"ל עדיי בהיותו רוסיה, אדמת על רבות שני� והתגורר

לרעות  שהל� זה מבנו לו שיש הגדול צערו על נחו� רבי דיבר לא ומעול� ,ליצל רחמנא התורה דר� את ועזב

דברי  לפניו הזכיר המשתתפי� מ ואחד ומבקשי�, דורשי� אברכי� חבורת אצלו ישבו פע� ורק זרי� , במקומות

לאהוב  ומתועב ומרוחק ממשוק� יתהפ� כמימרא שברגע הזה, כדבר יתכ אי� ותמהי� שואלי� והיו אלו, הרמב"�

יו�, באיזה הב יבוא א� הנה בני...' אודות את� יודעי� 'הרי  מורתח בלב ואמר החסיד פתח וידיד, קרוב ונחמד

שעה, באותה אליו אהבתי תגדל כמה אלי�', וחוזר דרכי את עוזב הנני 'טאטע, אלי: ויצעק ביתי, דלת על ידפוק

שחזר  שמח הנני עכשיו שהרי הזה, היו� ועד מעודו לי שגר� נפש והעגמת והצער התלאות על לרגע אחשוב ולא

שנא  לא בתשובה, אליו החוזר יהודי בכל כביכול שמח הקב"ה ממש כ כמו המל�, דר� על ועולה מחצבתו למקור

ה', אל להתקרב ורוצה שעשה מה כל על מתחרט הוא כעת שהרי לחטוא, הרבה חלילה א� �וא לחטוא מיעט

אגדה במדרש שאמרו וכמו ,לב האב מ עזה אהבה מעורר לא)וזה פרק אליהו דבי ואר�,(תנא 
שמי עלי אני מעיד

תשובה  שיעשו לבעלה והאשה לבנו האב שמצפה ממה יותר לישראל, לה� ומצפה יושב .שהקב"ה

בנביאלט . האמור את לבאר שמעתי כה)ובזה ב יואל שובה, שבת הארבה'(הפטרת אכל אשר השני� את לכ� 'ושלמתי

עוונות�) על אות� וא� (בהענישו חטא�, על כ'עונש' תבואת� את הארבה לה� אכל בצדק הרי הדברי�, ותמוהי� ,

על  לה� ולשל� להשלי� להקב"ה יש מה אבל בחייה�, חדש פרק פותחי� ה� מעתה הרי בתשובה, שבו עתה א�

לחוטאי�. כראוי מעול
,שהעניש� חטא לא כאילו  
האד נחשב ידה  שעל תשובה, של כוחה תלמד ונחשב ומכא�

עליו בא שהעונש  כמי השני�...'בחינ
 לו את לכ� 'ושלמתי לומר שיש עד
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ãøèðù ïåéë ïåùàøä íãà ÷çöé øá ïîçð áø øîà ,÷"ìæå
áùå ïðçúîå äëåá äéäå ,ãéî úåîéù áùç ïãò ïâî
,åéîé êéøàäå ,äáåùúá ä"á÷ä åìá÷ù ãò ,äáåùúá

áéúëã åøáã åá íéé÷å(æé á úéùàøá),'åðîî êìëà íåéá'
øîàðù åîëå] äðù óìà àåäù åîåé åì ïúðåö íéìéäú)

(ã,['øåáòé éë ìåîúà íåéë êéðéòá íéðù óìà éë'úåøåäì
äáåùúá ìá÷îå àåä íåçøå ïåðç ä"á÷äù íìåòä ìëì

åéçéù éúìåæ íäî õôç åðéàå ,íéáùìáéúëãçé ìà÷æçé)

(áì¯àì...ìàøùé úéá åúåîú äîìå'åéçå åáéùäåøîà .
,÷çöé éáøêë íäì øîåà áàäù íéðáä íäéøùàמéåå ,

,åðîî íéòîåù íðéàù íéðáì íäìî"î êà ,ãåò ù"ééò
.'àîøâ ïîæäù äåöî'ë úáùçð äáåùúä åìà íéîéá

÷åæéç'íé÷åìà úéá'á è"éáîä áúë ìåãâ(å"ô ùéø)áùäù ,
åúåàá ìùëðå øæçå åàèç ìò äîéìù äáåùúá

äáåùú äæ äúéä àìù øøáúäù íéøîåà ïéà ,àèç
äáåùúä ïééãò àìà ,ïåùàøä àèçä òøôîì øæçå úîàá
äøéáòë áùçð åéùëò äùòù äîå ,úãîåò äîå÷îá àéää

äðåùàøäøçàîù ,àúìéîã àîòè øàáîå ,åãéì äàáù
øéáòî ú"éùä' àåèçì àìù åáìá øîâå äáåùúá øæçù

äáåùúá åúàèçמאíéðåùàøä íéàèçä åéäé àìå ,'åëå
íéøåòéðå íéøæåçúîãå÷ä äáåùúá åìèáúðù øçà.'

àúéààøîâáïéà íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá' ):ãì úåëøá)

'ãåîòì íéìåëé íéøåîâ íé÷éãöמב'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë .

(è"ìøú íéáöð) ò"éæàèçá åìùëð é"ðá éë àåä ïéðòä .ì"æå
,íéáöð íúà ù"æå ...ìâòäíúàíå÷îá éë Y à÷ééã

ïëì ,ãåîòì ïéìåëé íéøåîâ íé÷éãö ïéà ïéãîåò ú"òáù
ï÷úîù ú"òá ìù ïåøúéä äæå ...ììëä ïî åîöò àéöåä

.úåì÷ì÷ò úåçøåàåðéúåøåãì äðëä äæ ìë 'éä úîàáå

התפלהמ . בנוסח זי"ע מקאברי משה רבי הרה"ק ביאר וחמישי)כ� לשני פושעי� (תחנו� לקבל בתשובה יד 'הפותח

מצב  בכל פושע לכל בתשובה יד פותח שהקב"ה רואי� שאנו מה כי עצבוננו', מרוב נפשנו נבהלה וחטאי�,

החטאי�  על בעצבות שרויי� אנו מדוע עצבוננו', 'מרוב ולהשתומ� לתמוה נפשנו', 'נבהלה להיות לנו גור� זה שהוא,

גדולה. ובחדוה עצומה בשמחה לקראתו לרו� ועלינו פתוחות, בידי� אותנו מקבל הקב"ה הלא שעשינו,

מרוב 'נבהלה אמרו כ דעל עוד ביארו זה פי מרובעצבוננו'על לזה עווננו ולא כי להיבהל מה אי העוו על כי ,

מחמתו. בתשובה חוזרי� שאיננו הייאוש ועל העצבו על אלא נבהלה ולא התשובה, כח לנו נית

מעוונותי, מוצא דר� כל רואה איני מאד, עד קשה הרוחני מצבי זצ"ל, טשעבי גאב"ד לפני בחור התאונ פע�

הימנית  בידו ל'כפרה' כשהתרנגול עיר של ברחובה לבדו הל� יהודי איש שהיה, למעשה נא שמע הרב לו אמר

עיניו בתי כי מרגיש הוא ולפתע... הכפרות' 'סדר את מתוכו לאמר 'מחזור' השמאלית מתחילות (משקפיי�)ובידו

אוי  לעצמו, חושב היהודי החל נו, ארצה... העיניי� בתי נפלו בעד� כ למנוע הספיק שלא ועד אפו מעל ליפול

גדול  הקודש ביזוי ל� אי הרי האר� על מידי המחזור את להניח המיצר, מ אחל� כיצד ,כא אעשה מה רבש"ע,

,�לבסו עשה ומה נו, הבחור, שאלו נפשי... תתכפר ובמה התרנגול יברח הרי הימנית מידי התרנגול את לעזוב ממנו,

ה  שיבי וציורי� בתיאורי� הפליג רק מיד, ענהו  לא הרב שאל א� ושוב הלז.... היהודי עומד ביש מצב באיזה בחור

תשובת�  ע�  אתה �א ש�... נמצא איננו שכבר אדע זאת אבל ידעתי, לא הרב, לו אמר עשה, מה נו... נו... הבחור,

זה. מקומ� על תעמוד לא כבר שבקרוב תזכה

'לולי זי"ע מלעלוב רמ"מ הרה"ק אמר רבות תשובהפע� לומר בפומיה מרגלא והיה בעניי'. אבדתי אז שעשועי

שוי�...'' שוי� שוי� תשובה... 
א כי תשובה... 
א כי ותקנה עצה כל רואה תשובה)איני לשו� אלא 'ועתה' חוזר (אי� והיה ,

שלימה. לתשובה מתעוררי� הנוכחי� כל שהיו עד אלו, דבריו ומשלש ושונה

השבי'מא . 'תקנת בספרו מביא זי"ע מלובלי  הכה צדוק רבי ה)הרה"ק אות א שתשובה (סימ� מפאנו הרמ"ע מדברי

בתשובה  שחזרו נינווה באנשי שמצינו מה זה על ומקשה העול�. באומות לא אבל ישראל בבני רק מועילה

א, בתשובה, מצינו ענייני� ב' כי ומבאר, יושביה. על העיר שתתהפ� הגזירה את לבטל תשובת� עצירת והועילה

חטאיו  על עליו לבוא שראוי העונש ומניעת ב,הפורענות מועילה, גוי תשובת �א ובזה כאילו , למפרע החטא עקירת

ישראל  לבני רק ברחמיו הקב"ה שנת� טובה מתנה וזו כלל, היה גוי.לא לכל כ עשה ולא ,

זצ"מב. לארנ" התשובה מעני 'מאמרי� בספרו מפאנו הרמ"ע  של תלמידו ביאר נפלא דאיתא ביאור מה בהקד� ל',

פו.)בגמרא הכבוד,(יומא לכסא מתחת היהודי עומד מתחילה כי הכבוד', כסא עד שמגעת תשובה 'גדולה

יגיע בתשובה וישוב משחטא ואילו לשכינה, מרכבה אלא אינ� העול� אבות שאפילו הכבוד,עדוכדמצינו כסא

הכבוד. כסא עד יותר הרבה נתעלה עליו שלאחריה והתשובה החטא שבזכות נמצא
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íéìôùäìàøùé éðáì äùî øîà ïë ìò .(è èë íéøáã)

','íëé÷åìà 'ä éðôì íéáöð' úåéäì íéëåæ íúà ÷ø ¯ 'íúà
äâøãîì ìàøùé éðá åëæ äáåùúä é"ò éë ,éðà àìå
éìòáù íå÷îá éøäù ,ù"áúé åéðôì ãåîòì åæë äàìôð

ãåîòì íéìåëé íéøåîâ íé÷éãö ïéà ïéãîåò äáåùúמג.

êøãáå'ì"éøäî éèå÷éì'á øàéá äæäøèôä ìò åðéæàä úùøô)

(äáåù÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø ÷"äøä éãéîìúî
åøîàù äî ,ò"éæ(:æè ä"ø)ùàøá ïéçúôð íéøôñ äùìù'

,ïéøåîâ íé÷éãö ìù ãçàå ,ïéøåîâ íéòùø ìù ãçà ,äðùä
øúìàì ïéîúçðå ïéáúëð ïéøåîâ íé÷éãö ,íééðåðéá ìù ãçàå
,äúéîì øúìàì ïéîúçðå ïéáúëð ïéøåîâ íéòùø ,íééçì
,íéøåôëä íåé ãòå äðùä ùàøî ïéãîåòå ïééåìú íééðåðéá

åëæíééçì ïéáúëðåëæ àì,àéùå÷ä äòåãéå ,'äúéîì ïéáúëð
'êùôð äîî' éøä ,'íéðåðéá'ì øôñ ãçééì åëøöåä òåãî

íà ¯äëæéàäé åàì íàå ,íé÷éãö ìù ïøôñá åîù áúëé
,àìà ,ãçåéî øôñ íøåáò ãçééúð òåãîå ,å"ç êôéäì

ù éðåðéáä éë ,ïë åðéàãäëæéøä 'äáåùú ìòá'ì êôäúäì
ïî åðéàå ,'íé÷éãö'äî äåáâ 'íå÷îáå äìòî'á ãîåò àåä
.ãçåéî øôñ íøåáò åãçéé ïëì ,íäîò ãçé áúëééù éåàøä

óéñåä÷åñôá ïë æîøì ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä
(á æè àø÷éå)Y 'ùãå÷ä ìà úò ìëá àáé ìàå'

éë 'íéùã÷ä ùãå÷'ì ñðëéäì 'ìåãâ ïäë'ì øúåä àìù
àåä øåîâ ÷éãö ìåãâ ïäëäù éðôî ,ãáìá ô"ëäåéá íà
ìà ñðëéäì ìëåéù úàæë ääåáâ äâøãîá åðéà ïëìå

,íéðôìå éðôì ùåã÷ íå÷îùîùî àåäùë ô"ëäåéá ÷øå
æàå ìàøùé éðá úåðååò ìò øôëì àáå ,øåáéö çéìùë

,'äáåùú ìòá' ïéòë àåäæà ñðëéäì åì øúåä ïëì
íé÷éãöî øúåé äáåùú éìòá íéìåãâ' éë ,'íéùã÷ä ùãå÷'ì
.íéùã÷ éùã÷ì ñðëð àåä éøä äæ çåëáå ,'íéøåîâ

כ'צדיק' נחשב וכבר דרכו  יעזוב רק – דרכו רשע יעזוב

íéáø,íéøåîà íéøáãä 'åðì àì' øîåì íéððåàúîä
éëøã úåðùì ìëåà àì ,ääåáâ éìà åøáãú òåãî
éîë íäá éðà òå÷ù éë ,íä íéúååòî íà óà éâäðîå
åìâø àéöåé íà óàù ,åôà ãò ùôøáå õåáá òå÷ùù
áåù ñðëú äéðùä åìâø åàéöåäá éøä õåáäî úçàä
óèåòä õåáäî éëåðà àöà ãöéë ,äìéìç øæåçå äðåùàøä

÷åñôá åúáåùú ,éúîùðå éùôð úà(áé â÷ íéìäú)÷åçøë'
àåä äîëå Y 'åðéòùô úà åðîî ÷éçøä áøòîî çøæî
åéðô ááåñì àìà êøöð åðéà ¯ áøòîì çøæîî ÷çøîä

ì ãîåò àåä øáëåúà åðîî ÷éçøä' éîð êë ,çøæî ãö
íäî åîöò ááåñé ¯ 'íéòùôäמדêìäîë áùçð øáëå ,

במעלותוזל"ק, יעלה שהאד� ית' חפצו יצר (למעלה)להיות כ על כבודו, בכסא אצלו שיעמוד עד שנברא ממקו�

הכבוד',עמו  כסא עד שמגעת תשובה 'גדולה חכמי� אמרו ולזה מפתוייו, להנצל אפשר אי שכמעט אחד מסית

אצלו פירוש, שמעמידו עד השי"ת אל חביב להיות בשלימות אותה העושה 
האד והואשמגעת ממקור למעלה ,

היא צדיקי� של שנשמת ידוע שכבר מתולדתו, צדיק היה א� �א עולה מתחת מחצבתו ובתשובה הכבוד, כסא

ומפני עד ומגיע לעמוד, יכולי� גמורי� צדיקי� אי עומדי� תשובה שבעלי במקו� כי אמרו ולזה הכבוד. כסא

בראשית למעשי קדמה נד.)חשיבותה .(פסחי�

חידוש מג . אמנ� ,�וכס מזהב תכשיט לעשות חידוש כל אי כי זי"ע, אברה�' ה'בית הרה"ק אמר הדבר בביאור

גודל  כ אד� של שפלותו כגודל – כיו"ב יפה, לתכשיט ופשוטה קרועה בד חתיכת להפו� היא גדולה וחכמה

בתשובה. כשישוב חשיבותו

הימי� מד. מ וביו� בתי�, לבנייני וכיו"ב חימר אבני�, מכר שבו מסחר' 'בית ברשותו שהחזיק למי דומה הדבר

מוכרי�  כא כי חוצות כל בראש המודיע השלט את יוריד בראשונה הרי 'רפואות', של לסוחר להפו� החליט

בנפש  או �בגו לרפואה הנצר� וכל ,לכא באו חדשות' 'פני� והלאה שמהיו� המודיע גדול שלט ויתלה ,בני כלי

לש  דרכו לשנות הרוצה כל נמי, כ� הנה. מהיו� יגש להל� ממקומו, 'לזוז' 'מהותו', לשנות עליו ה' אל להתקרב וב

ישרות... בדרכי� והלאה

הרה"ק  ידי על בתשובה וחזר ומפורס� גדול ד"ר שהיה זי"ע גראדיא אהר רבי הרה"ק על מסופר זה בעניי

זי"ע ממעזריטש המגיד)המגיד של בייסורי� המדוכאות ברגליו מטפל היה הגדול (הוא המגיד אל אהר רבי פנה הימי� מ ביו� ,

ליהודי  במשל המגיד פתח מנוחתו, את וטורדות אותו הפוקדות עלומיו, מימי שונות מחשבות על בפניו והתאונ

שולחנ�  וכל לוט, של שכרותו כדי עד לשתות לילה מידי באי� הערלי� והיו מזיגה, בית ברשותו מחזיק שהיה

הזאת, הצרה לכל די לומר החליט הימי� מ שביו� עד הבית, חפצי את לו ששברו אלא בלבד זו ולא קיא, מלא
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äðåëðä êøãáמהäáåùúä úååöî ìò äøåú äøîà øáëå .
(áé¯ç ì íéøáã)éë ...'ä ìå÷á úòîùå áåùú äúàåäååöîä

úàæäêîî àéä úàìôð àì íåéä êååöî éëðà øùà
...àéä íéîùá àì ,àéä ä÷åçø àìåמו

כמה  באו – הלילה בחצי ויהי 'בדי�', לממכר מסחר בית 'זמ ובאותו מקו� 'באותו ופתח המזיגה', 'עסקי את סגר

בזעק� הבית, דלתות על לדפוק ערלי� יי"ש'...''שיכורי�' יי"ש צמא, מרוב לשוננו דבקה כי לנו, פתח יהודי, 'יהודי

עוד  לדפוק המשיכו בשלה�, ה� א� מה�, זע ולא ק� לא אליה�, התייחס לא ליל, בעוד זעקת� היהודי כשמוע

הבית, תוככי אל ה'שיכורי�' יפרצו ואז הדלת, ותשבר קט, מעט שעוד היהודי שראה עד הבית, דלתות על ועוד

 יי 'מוזג', אינני כבר - הנעולה לדלת מבעד לה�  השיב כ על הבית, מ ולהרחיק� לסלק� וכמה כמה פי ויקשה

המגיד  סיי� כ�, ,כא תמצאו 'בדי�' רק ואיל� מכא בביתי... לחפש מה לכ�  אי מעתה ,כא אי שיכורי� ,כא אי

כי  ודק , קל פתח אפילו לו תפתח אל ורעות, זרות מחשבות ע� היצר, אלי� יבוא כאשר ,אהר לרבי ואמר הגדול

שמלפני  ד"ר אותו איני כבר - ביד� גדולה טעות לו, אמור 'לדלת' מבעד אלא ולסלקו, להוציאו ביותר יקשה אז

המחשבות. אלו לכל הרגל דריסת כל כבר ואי ה', עובד הנני מעתה חדשי�, 'עסקי�' כא פתחתי אלא שני�,

הרכבת על עלה שבטעות אלא הרכבת... על עלה וכבר לווארשא, להגיע שהוצר� למי המשילוהו, החוזרת וכבר

ברכבת  נוסע הנ� הרי ידידו לו אמר כ מששמע חפצו... למחוז ושאלו ,נאמ ידיד אליו פנה הדר� א� על  מווארשא,

שירד  במקו� וווארשא, לכיוו ברכבת בעודו  פניו סובב ובחכמתו הלה הל� נסיעת�, ממטרת ההפו� לצד הנוסעת

יגיע  לא לעול� כזאת בהנהגה כי ממנו גדול שוטה ל� אי הרי – הנכונה הרכבת על ויעלה זו, מרכבת לגמרי

ה' אל לשוב הרוצה – לדיד נמי כ� הבו�,לווארשא... בתו� עמדו, על לעמוד יישאר 
א למטרתו יגיע לא 
לעול

ושטויותיו  תאוותיו אלאומאסר בדיליה. חד כל דרכו, הנכונה.יעזוב בדר� להל� ויתחיל

 השלטו מטע� ורצו בקלקלתו, נתפס פע� כחוק. שלא הגבולות בי סחורה מבריח שהיה יהודי על מספרי�

ושאלו  זי"ע מצאנז חיי�' ה'דברי הרה"ק רבו אל היהודי נכנס לו בצר .הדי חומר בכל ולהענישו במשפט להעמידו

פתח  כל כא שאי לו אמר הסניגור ואפילו היות אחרת, למדינה נפשו על ולנוס לברוח הא� לעשות, מה כדת

המשפט  בעת , הדי יו�  ויבוא למשפט , חשש  כל ללא וליל� מקומו על להישאר חיי�' ה'דברי לו הורה לישועה,

חזר  ,' 'כה אלא ''קאה שמי אי היהודי ענהו ,' 'קאה משה  הוא אתה הא� ושאלו, היהודי אל השופט פנה

'הנאש�' זה יהודי אי השופט אמר כ א� בשלילה, השיב והיהודי ,''קאה הוא שמ� הא� לו, ואמר השופט

של  שמו ואילו ,''קאה ש� על נכתבו האשמה' 'כתבי כל כי אותו, לשפוט יכול ואיני בטעות לכא הובא אלא

עומדי�  הנה ואמר, חיי�' ה'דברי נענה הגדול, המופת על  לו והודה הקדוש רבו אל היהודי חזר .''כה הוא זה

לשנות  עלינו להינצל נרצה ובא� יפקדו, בו בריות אשר ,הדי ביו� והנורא הגדול המשפט קוד� הימי� באלו אנו

אחר, לאיש נהפכנו כי קטרוג שו� עלינו יהיה לא כבר וממילא חדשה, כבריה שנהיה עד הניכר שינוי מעשינו את

החוטא. האיש זה ולא

בגמ 'מה. שפירשו מה ביאר זצ"ל מלצר זלמ איסר רבי יח.)הגאו עוברי (ר"ה העול� באי כל שבר"ה דאיתא מה

אחד  שיש הרואות עינינו שהנה ,מרו בית כמעלות אמר לקיש ריש  וכו', מרו כבני מאי  ,מרו כבני  לפניו

ויורד  ועולי� היוצרות התהפכו מה זמ ולאחר ההר, בתחתית עומד ורעהו ההר בראש ברצוננו העומד וא� בו, י�

בהר, העולה הוא הרי  ההר כלפי שפניו שמי פניה�, אחר להביט אלא לנו אי היורד הוא ומי העולה הוא מי לידע

למעלה  למעלה נמצא עתה א� �וא הוא, יורד בחזקת  הרי האר� כלפי שפניו מי זאת ולעומת לפסגה, שיגיע וסופו

אזי  ה', בהר לעלות ורוצה מעלה כלפי נשואות שעיניו מי אשר ה', עבודת בענייני הוא זה דר� על שירד. סופו א�

שעומד  מי זאת לעומת סופו, ש� על ידו וכבר עליו, 'עולה' ש�  א� המצב שפל בתחתית עתה נמצא א� �א

הוא. מר כי סופו על יוכיח תחילתו אזי ירידה, של מצב הוא והרי למטה פניו ל"ע א� ההר בראש

'מצווה'מו. איזה על הראשוני� התורה ונחלקו כל על שקאי סוברי� ראשוני� ועוד ברש"י היא, בשמי� לא נאמר

בכלל. התשובה מצוות הרי כ� ובי כ� בי קאזיל. דמינה תשובה מצוות על דקאי ס"ל והרמב" כולה,

הקשות  מהעבודות היא התשובה והרי היא', רחוקה ו'לא היא זוטרתי מילתא תשובה אטו תמוה, לכאורה והנה

מצוה שהיא בפסוק נאמר לא שאכ אלא כיקלה שבמקדש, נאמר זאת אלא מאוד,קרוב , הדבר תלויה אלי� שאינה

 
אחרי אלאבעזרת לאד�קרובה , בתשובה היא  לחזור 
הנצרכי הכוחות כל את בו יש .כי
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øáëåàú÷éñôá àúéà(è"ô ìàøùé äáåù à÷ñéô)ì"æå ,
äéäù êìî ïáì ,êé÷åìà 'ä ãò ìàøùé äáåù
øåæç ,åéáäåà åì åøîà ,íåé äàî êìäî åéáàî ÷åçø

,ìåëé éðéà íäì øîà ,êéáà ìöàåì øîàå åéáà çìù
êçë éôì ìåëé äúàù äî êåìäמז,êìöà àá éðàå

êøãä øàùáמחéìà äáåù ìàøùéì ä"á÷ä øîà êë ,

לדעת צרי� גיסא מאיד� עבורו אמנ� שילחמו 
אחרי על יסמו� וההכרה שלא הידיעה מתו� בעצמו ילח� אלא ...

בגמ' דאיתא במה הביאור וזהו בלבד בו אלא תלוי הדבר יז.)שאי לחזור (ע"ז שכשרצה דורדיא, ב אלעזר רבי על

עלי�  מבקשי� שאנו עד לו אמרו רחמי�, עלי בקשו וגבעות הרי� אמר וגבעות, הרי� שני בי וישב  הל� בתשובה

וכו', עצמנו על נבקש עלי� מבקשי� שאנו עד אמרו רחמי�, עלי בקשו ואר� שמי� אמר וכו', עצמנו על נבקש

רבי  ואמרה, קול בת יצתה נשמתו. שיצתה עד בבכיה וגעה ברכיו בי ראשו הניח בי. אלא תלוי הדבר אי אמר

בשעה  עולמו קונה ויש שני� בכמה עולמו קונה יש ואמר רבי בכה וכו', הבא העול� לחיי מזומ דורדיא ב אלעזר

אות שקורי אלא אות שמקבלי תשובה לבעלי דיי לא רבי ואמר באמת רבי אחת, מדוע המפרשי� והתקשו .

שנקרא  עד דורדיא ב אלעזר רבי אותנו לימד ומה דר�, ומורה המלמד רב מלשו הוא זה שש� 'רבי' בש� נקרא

באמת א� בי רבי. אלא תלוי הדבר שאי� מדבריו למדנו גדול בלבד.יסוד כ� על 'רבי' שייקרא הוא ובדי ,

שנאמרמז. ממה זי"ע חיי�' ה'חפ� הגה"ק הוכיח יב)וכ� ל '(דברי� רש"י, ופירש היא', בשמי� היתה 'לא שאילו

וללמדה  אחריה לעלות צרי� היית 
המוצב בשמי גדול סול� יש וכי לשמי�, לעלות שיי� מה להקשות, ויש ,'

ואח"כ  שבידו מה כל לעשות האד� שעל גדול, ועיקר כלל ללמדנו בא שרש"י אלא השמימה... מגיע שראשו  ארצה

שנאמר דר� ועל בעדו יסייעו השמי� ג)מ נז האד� (תהילי� על היה בשמי� התורה היתה  אכ וא� עלי', גומר 'לא-ל

לשמי�... עד להגיע מרו� משמי לו עוזרי� והיו עליו... לעלות שנית ביותר הגדול הסול� על לעלות

הטור תרו)פסק כולנו (סי' הזה שבזמ �וא טהרה, במקוה בטבילה הכיפורי� יו� בערב עצמו לטהר אד�  חייב

היוצאת  מטומאה לטהר עכ"פ תועיל הטבילה מקו� מכל מת, מטומאת לטהרו הטבילה לו תועיל ולא מת טמאי

מזה)מגופו מטהרת 'המקווה' כהיו� סעד (שא� רבינו של טעמו את שמסביר בב"ח ש� ועיי הסובר,  גאו בטור)יה ש� (מובא

מקו�לבר� דצרי� מכל מת, מטומאת ידה על נטהר שלא �א זו טבילה לטהר על לו שאפשר וטהרה טהרה בכל

עצמו  כשמטהר עליה לבר� חייב הברכה)עצמו לעני� כמותו הלכה שאי� והיינו(אלא לאל , אשר ככל לעשות 
האד שעל

עשאה ידו, כאילו הדבר לו וייחשב מגעת, שידו כמה עד יעשה מקו� מכל לגמרי עצמו לטהר יוכל לא א� �וא

שבשמי�, באביו אחיזתו את ירפה ולא ידיו את האד� ירי� אל התשובה, שע"י הנפש טהרת לגבי הוא וכ בשלימות.

עלי'. גומר 'לא-ל בו ויקויי� רבה, ויגיעה בעמל שביכולתו, מה כל יעשה אלא

במשנהמח . פה:)איתא שנאמר(יומא ישראל... את מטהר הקב"ה �א הטמאי� את מטהר מקוה כא)'מה לו (יחזקאל

זי"ע, מליובאוויטש האדמו"ר כ"ק הקשה קושיות ד' וטהרת�', טהורי� מי� עליכ� אומר א.וזרקתי הכלל הרי

המקווה... טהרת - בקט הקב"ה - הגדול את כא ותולה מהפ� כיצד – בגדול נתלה פסוק ב.שהקט לו בחר מדוע

תטהרו'... ה' 'לפני הזה שביו� מפורשות אמרה כבר כשהתורה נביאי�, מטהר'ג.מדברי מקוה 'מה לומר סגי לא וכי

את 'מטהר לומר �הוסי שהרי הטמאי
'מדוע ה'משל', ע� אחד בקנה  עולה אינו הקב"ה' �'א הנמשל הרי ועוד, ,

אתמהה... ה�, 'טמאי�' ישראל כל וכי ישראל' את מטהר הקב"ה �א מטהר, מקוה 'מה אמר

'שמשו ב'זרע איתא כבר וכעי"ז נפלא, באופ שופטי�)ומבאר המשנה(פרשת דברי ו)עפ"י משנה פ"ג שראה (ברכות 'זב

טבילה' טעו באותו קרי... מיד לטבול לאד� לו יש קרי טומאת על ואילו הללו, ימי� שבעה באמצע טבילה לו תועיל ולא 'שבעה' טמא (הזב

שמש') ב'הערב היו� בסו� ויטהר האיש,היו�, זה יאמר שלא כלומר, אשאר , עדיי� אטבול 
א א� הרי ולטבילה, לי מה

עצמ�,טמא  לטבול עלי� אלא כי, לא התנא, אמר לזה שבעה', 'טומאת טמא שהנני אחרי הטבילה אותי תטהר ולא ,

'טהור' 
בש ותקרא במקוה, עצמ� זו)'טהר' טומאה לגבי הקב"ה (עכ"פ �'א מעתה, אמור עתה, לעשות שביד� מה זה כי

האיש, יאמר שלא כזה, באופ ישראל' את קט�,מטהר דבר איזה עזיבת לי תועיל מה וכי טובה, ולקבלה לי מה

וכיו"ב, קט� 'גדר' באיזה עצמי האיש לטהר לזה מתו�, בי אי ראש ועד רגל �מכ כי 'חוטא', אשאר ממילא הרי

אחד, הרגל אפילו לעזוב עלי� כי , לא אומרי�, 'טהור'...אנו  הנכס� 
בש ותקרא זאת, בהתגברות עצמ� ומעתה 'טהר'

טמא  שנשאר אפילו מצב בכל שטהרה זה עני ללמד� רק ,בקט גדול כא תלה לא הקושיות, כל ויתיישבו יבוארו

נקט  ולכ בשלימות , גמורה מטהרה המדברת התורה מ ולא הנביאי� מדברי דייקא למד  זה ודבר טהרה, נחשבת

את מטהר מקוה טהרה.הטמאי
''מה נחשבת טהרה מעט כל מ"מ בטומאת�, הנשארי� את אפילו שמטהרת
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äðåé åðéáø áúë êëå .ì"ëò ,íëéìà äáåùàåúìéçúá)

(äáåùú éøòù,äøåúá øàáúäå'øùàë íéáùì 'ä øåæòé éë
øåäè çåø íáø÷á ùãçéå úâùî íòáè ãé ïéàâéùäì

.'åúáäà úåìòî

åïëàãéúòä ìò äìá÷ä àåä äáåùúä úéìëúמטáåæòì ,
äúò ãò íäá åîöò ìéâøäù åéìâøä úàנåîëå ,

áöåç ìå÷á ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ùøã ùåøãù
ùãå÷ ùà úåáäì(áö÷ ãåîò á"ç ùãå÷ éôøù çéùá àáåä)

שנאמר מה צחות בדר� לפרש שיש וכמו דהו, כל תשובה אפילו ומקבלה בתשובה חפ� ג)והקב"ה יד 'אמרו (הושע

ללמד�  אלא זה, לשו נקט ואמאי 'עו כל 'תשא לומר צרי� שהיה מדוקדק הלשו אי שלכאורה ,'עו תשא כל אליו

היא  �א משובש, ובאופ תשא כל בבחי' היא אלא צרכה, כל ומיושב מסודרת שאינה דא, כגו תשובה שאפילו

ובחיבה. באהבה לעילא מתקבלת

כלומר מט. בבית... אינו הבית הבעל דופק, ל� מה לו אמרו הווידוי, באמירת לבו על שהכה באחד המעשה ידוע

לרשותו. הלב יחזור אז ואו העתיד על עצמו על יקבל אלא לחינ� יכה ואל ברשותו, אינו שלבו

יהא  בחטא, שנכשל לאחר הלב על היד ע� להכות שבמקו� עניינא, בהאי אמר זצ"ל חיי� ' ה'חפ� בעל הגאו

שאינו  דבר לעשות לאבריו ית ולא הלב על שליט יהא שהראש החטא, טר� היד על הלב ע� ומכה דופק

השי"ת. כרצו

וקרא  דליקה, פרצה שלפתע ראה והנה בעיר ששהה כפר  לב דומה שהדבר אמרו זי"ע מבעלזא המהרי"ד בש�

הכפרי  כשחזר השריפה. את וכיבו מי� דליי ע� העיר אנשי כל רצו מיד  משתוללת, שריפה הצילו... לאמור ה'כרוז'

הדליקה... ונכבית שצועקי� בעיר, פלא דבר שראה לו, הדומי� הכפר אנשי לכל בהתלהבות סיפר לביתו מדעת הנבער

הועילו  שלא וכמוב וזעקו... עמדו בכפר זמ לאחר שריפה פרצה וכאשר זה... נכבד במנהג ה� �א לנהוג ונמלכו

 שאי לה� הסבירו 'הסגולה'... הועילה אצלכ� מדוע בפניה� והתמרמרו העיר לאנשי במרוצה הגיעו כלו�... ולא

של  עיקרה כיוצ"ב כ� האש. את לכבות הע�  את �לאסו כלי אלא הזעקה ואי במעשה... אלא בזעקה התכלית

ולהבא. מכא המעשי� לשינוי התעוררות הוא אלא והזעקה החרטה אינו תשובה

זי"ענ. אברה�' ה'בית הרה"ק אמר  וישלח)כ� ד"ה נח חיה (פרשת מי דיש זי"ע, שמואל' ה'דברי הרה"ק אביו בש�

כשרוצי�  וממילא ממש, בדיוק דר� באותו תשוב חזרתה בדר� הרי שתל�, להיכ דרכה, היא וכ� 'ביבער', הנקראת

באותו  'מלכודת' לה ומכיני� הליכתה, בדר� מתבונני� לתוככי לצודה ישר תל� חזרתה בדר� תשוב וכשהיא מקו�,

אבל  לבכות, תתחיל – להילכד עומדת היא כי – לפניה אשר את רואה והיא חוזרת כשהיא ובאמת המלכודת,

 מ האד� 'מותר א� למלכודת... בכיה כדי תו� ונכנסת בוכה היא וכ� דרכה, לשנות בדעתה מעלה אינה עדיי

אלא  לבכיה טע� ואי מלכודת... לאותה וליפול הרעה בדרכו להמשי� שלא בעצמו לשלוט שיכול בכ� הבהמה'

מעשה... לעשות

 דמיו אלא זה אי באמת א� וכדרכו, כמנהגו לנהוג הוא 'מוכרח' כי לאד� לו נראה הרבה פעמי� כי ודע,

והשני  כעגלו משמש כשהאחד ששיחקו קטני� אחי� לשני פאגערמאנסקי מרדכי רבי הגאו זאת והמשיל בעלמא.

החוטי� את עזב העגלה' 'בעל זלעפות, גש� לירד החל והנה בסוס..., מוש� העגלה' ו'בעל לסוס, (מושכות)נדמה

לבוא, בושש הוא מדוע אחיו לשלו� דאגה הביתה שב האחד בנה רק כי שראתה הבני� א� הבית, אל ומיהר

ותשאלהו, עצמותיו, לשד עד רטוב וכולו השמי� כיפת תחת �כפו כשהוא עומד  ומצאתו חוצה, לצאת מיהרה

על  'סוס'... אנוכי והרי הביתה, אכנס כיצד הנער, השיב הפסק, ללא עלי� יורד הגש� והרי בחו�, תעמוד מדוע

אני', סוס כי להיכנס יכול 'איני אומר והלה בעשי"ת, אנו עומדי� ...'הבי אי כפרד כסוס תהיו 'אל דוד אמר כ�

לטובה... דרכיי ולשנות לעזוב יכול 'סוס',איני להיות להמשי� אות� מכריח ומי סוס, שאתה זה 'רז' ל� גילה מי

ומעלות  למדרגות להעפיל ובכוח� ,'
אד 'נעשה הבורא אמר עלי�  כי וראה עינ� פקח ,
הנלוזי הרגלי� את עזוב

ערו�. לאי� טובות

הפיל שלשמירת יברח)ידוע יד,(שלא כלאחר החבל את לעקור פיל של בכוחו שבוודאי �א וחלוש, דק בחבל די

דק, חבל בקשירת לו סגי היה יומו ב קט הפיל שכשהיה מכיוו הדבר, והסבר היא'... מעולה 'שמירה מקו�  מכל

וכבר  החבל, קשרי את לקרוע בידו אי שלעול� בנפשו קבע לכ בידו, עלתה לא ממנו להשתחרר אז וכשניסה

עצמי  לשחרר אני יכול כבר אדירי�, משאות נושא ואני משגדלתי עתה אולי לחשוב אחת פע� אפילו מנסה איננו
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íò íãàä àöîð íù úàöîð íãà ìù åúáùçîù íå÷îá
êåúá åäéøä ìå÷ì÷ä ìò áùåç íãàùëù àöîð ,åùôð ìë

òøäנאíåøâéå íùâúé åçåî éë äáåùúá áåùé àì éàãååáå ,
äáùçîå ,äìéìç úåáöò êåúì ìåôéì ìåëéå áìä íåèîèì

àèçä íöòî äòåøâ åæנבìòå òøî øåñ ìò áåùçéùë éë ,
Y õåáä,àèç àì àèç ïë ,õåá øàùé àåäå õåáá êåôä

åäéøä äæ ìò áùåç àåäù ïîæáå ,äæî ä"á÷äì ùé äî
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øäøäú ìà ,òøî êîöò äðôä Y òøî øåñ ïëì ,íéîù
úååöî äùò úåøéáò úåìéáç úéùò ,áåè äùò ,òøá
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ì"æç(å àë ø"øá)ïéà'äúòåùãçúéù øîåìë ,'äáåùú àìà

באיזה  יצרו על להתגבר ניסה כבר א� �שא להבי הבהמה', מ האד� 'מותר – לדעת עלינו זה... וקלוש דק מחבל

לנצח. ויוכל כוחותיו נתחזקו שהיו� יתכ הרי יצליח, לא עתה ג� הכי משו� וכי בידו, עלתה ולא עני

עצמו נא . לנקות מיד יתחיל א� בבו�, ונפל בדרכיו המהל� כי אומר היה זי"ע מפרוהבישט שכנא שלו� רבי הרה"ק

אד�  יעשה ומה יותר, וילכלכנו הבגד  על יותר יתפשט הבו� אלא בגדיו, את בזה ינקה שלא די לא בגדיו, ואת

כל  ללא מבגדו ויפול הבו� כל יתפורר אחת בגרירה אזי הבו�, כשיתייבש זמ ולאחר היה, כלא בדרכו ימשי� – זה

אלא  עצמו ינקה שלא די לא היה, טוב שלא מעברו הרבה ויחשוב מרע' ב'סור שיתבוסס מי בו כיוצא ויזע. עמל

יותר, להתלכל� הוא בעסק מסוכ בדרכו יל� אלא כלל, מרע בסור יעסוק ולא – לעברו כלל יתייחס לא תקנתו, ומהי

דבר, אירע לא כאילו והמצוות כדבעי,התורה אחד תשובה בהרהור – אחת  בגרירה הבו�, 'כשיתייבש' הזמ ובבוא

דגמ' בלישנא שהעמיסו יש שלו�, (משמיע מאתו הרע כל ויפול ק.)ינקה שיפרוס (פסחי� ומקדש', - מפה 'פורס 

עצמו). לקדש יוכל אז ואו העבר על מפה

לנקות  יתחיל שא� שריפה, ב'אפר' בגדיו שנתלכלכו למי במשל זצוק"ל, אייזנער גד'ל רבי הגה"ח אמר זה בסגנו

יותר, בגדיו יטנפו אלא עצמו את ינקה שלא די  לא אזי הבגד, �שפשו ידי על בפיו עצמו ינפח – יעשה כ� אלא

מבגדיו  האפר כל ויעו� יתפזר אחת ובנפיחה האפר, –על �ישפש לא ב... נכתמה נפשו כי בנפשו המרגיש ,ולדיד ,

זה. מעי ובמחשבות ובזה, בזה נכשל כי עברו, אודות לחשוב ה'עבר'ויתחיל כל על פיו ברוח אחת 
פע ינפח ,אלא

כמי  ויראה בתורה ויעסוק בוראו את יעבוד ומעתה עבר, לכל התפזר שכבר כאפר עברו שכל אי� רוחו בעיני ויראה

עתה. זה שנולד

הפסוק בלשו המפרש הזוה"ק לשו הביאו ב)בספה"ק נב דאיתנערת (ישעיה תרנגולתא כהאי - קומי מעפר 'התנערי

בשעה  אמנ� ומטונפת, מלוכלכת כולה שכל עד בעפר להתפלש התרנגולת מדר� שהנה בזה, והכוונה עפרא'. מ

כל  אחת ובבת עצמה ומנערת עומדת אלא ,�סו לדבר אי שהרי נוצה אחר נוצה לנקות מתחילה אינה שקמה

ויאמר  יתחזק אלא וחטא, חטא כל על ולשוב לנקות יתחיל שלא ה', בעבודת הדר� הוא וכ� ממנה. סר הלכלו�

כראוי. אותו שתנקה היא היא עתה עד דרכו מכל זו הגונה והתנערות קוני, רצו אעשה מעתה

היזהר  מדרגה יורד 'כשאתה ואומרת המכרזת מודעה ראה טהרה במקווה לטבול שכשירד אחד , גדול אמר וכבר

אויסגליטשע�)מהחלקה' זי� ונכשלת (פו� כשנפלת כלומר – מדרגה' יורד 'כשאתה לאד� אומרי� כי זאת, ממודעה ולמד ,

המדרגות. מכל ליפול �תוסי שלא – מהחלקה' 'היזהר ופג�, חטא באיזה

הקרב,נב. לשדה חייליו גדוד ע� שיצא המל� בחיל הצבא שר לאותו  דומה והדבר בקרבו, רוחו תפול לא ולעול�

דברי  לשאת המפקד יעמוד שלא דעת בר לכל ברור נפש, והרגו החיילי� באחד ח� פגע המערכה ובאמצע

ויקל  להסתער  האויב  ימשי�  הזמ באותו כ יעשה א� שהרי החייל, של הסתלקותו על תמרורי� בכי בנהי הספד

 ומכא הלחימה ורוח ה'מוראל' ויאבדו עצבות עליה� תשתרר מההספד שכתוצאה ועוד חללי�, עוד להפיל עליו

ורק  כלו�, היה לא כאילו במלחמה להמשי� המפקד יצווה אלא מכולהו, קשיא ודא ידיי�, ברפיו ילחמו ואיל�

בכ�  כי שחורה ולמרה  לעצבות יכנס אל ח"ו יצרו עליו  גבר א� ג� ממש, זה דר� ועל יתפנה, הקרב סערת כשו�

לגמרי. שדוד יפול

זי"ע מלובלי הכה צדוק רבי הרה"ק בדברי מצינו י)נוראות תבוא כי צדיק אותו (פרי שכל לדעת התשובה שמעיקרי

העליונה חכמתו גזרה כ� כי אלא היה לא לברוח חטא עליו המוטל התפקיד אלא אלו למחשבות מקו� אי� החטא שקוד� (פשיטא

להתחזק) שיוכל כדי כ� לומר מקו� יש א� התשובה, מ� להיפטר כדי כ� לחשוב לו אסור נכשל שכבר לאחר וג� הבחירה, ובידו העבירה וממילא מ� ,

וחבול... מרוסק וכולו לאר� עד הגג מראש שנפל לחשוב אותו מפתה הרע היצר כי כלל. לנפילה סיבה כא אי

רוחו. בדמיו היא הנפילה וכל הגג, בראש הוא שעדיי האמת א�
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äúòîנגãìåðù ÷åðéúëå äùãç äéøáëנדàåáì ìëåé êëå ,
.øåîâ äáåùú ìòáë åéìà áø÷úäå åé÷åìà 'ä éðôì

טובות  קבלות עני� – זכויות בספר כתבנו

ììë,'äáåùúä éëøã'á ìåãâúåìá÷ åîöò ìò ìá÷ì
åáöîå åðééðò éôì ãçà ìë ,íéâééñå íéøãâå úåáåè,

øúåéáå .ù"úé åúãåáòá äìòúéå äìòé äæ éãé ìòå
'äðùä úéùàø'á åðãîòá íéøåîà íéøáãäúáåçîù
äàáä äðùä ìë ìò åîöò ìò ìá÷ì íãàäנהäéä êëå .

ìá÷îù 'äáåè äìá÷'ù ,ò"éæ '÷ãö çîö'ä ÷"äøä øîåà
ùåáìîä' àåä åìàä íéùåã÷ä íéîéá åîöò ìò íãàä

.'äùãçä äðùì ,äùãçä ùôðì ,ùãçä

ברוחניות,.נג  השפל מצבו על לבו מקירות לפניו ובכה זי"ע, מטאלנא דוד רבי הרה"ק אל שנכנס אחד בחסיד מעשה

ביותר  הגדול הבו� - לו והשיב מטאלנא הרה"ק נענה ובו�, ברפש טבוע כולו שהוא בלשונו פלט דבריו ובתו�

גמורה  בהחלטה  להחליט א� כי עליו שאי כלומר, מי�..., בו לתת מוסיפי� אי א� �לבסו ויתייבש קיו� לו אי

גדול. לאור מאפילה ויצא מאליו הבו� יתייבש וממילא עוונות, בנתינת ולהפסיק רשע דר� לעזוב

 �לא מניח אינו שהיצר לכ� דעו פע�, אמר שמואל' ה'ברכת בעל זי"ע מקאמעני� בער ברו� רבי הגדול הגאו

אמת  ה ממנו, נמלט אינו ישיבה' ה'ראש �וא מדרגותיו, כפי יקוש בפח  להפילו הדר� את ימצא אחד ולכל אחד,

ינסהו  לא שמי� מיראת להדיחו �וא לו, ישמע ולא הוא ישיבה ראש שהרי תלמד אל לו לומר אליו יבוא שלא

''נערווע כדי עד המידה על יתר בחומרות שיחמיר לעוררו יבוא כ על לו, ישמע שלא בעצמו יודע שהיצר מכיוו

לגמרי.(עצבי�) יפילנו ובזה דעתו, על האד� את המעבירות

שמואל  רבי  הגאו אביו ע� יחד בווילנא להתגורר עבר המלחמה שאחר הימי�, בראשית עמו קרה אשר את וסיפר

מקורביו  אול� חליו, ממיטת מש ולא וימי�, לילות מיטתו ליד ישב בער ברו� ור' האב חלה וש� זצ"ל, לייבאוויט�

כל  החולה. מיטת ליד לשבת שהואיל הישיבה מבני  אחד ע� מקומו את �שיחלי לו הציעו לבריאותו שחששו

באביו  טיפל לא כי עצמו את בהאשימו בער, ברו� רבי  של דעתו חלשה נפטר, הזק והאב פרי נשאו לא המאמצי�

נשקפת  היתה וסכנה מאד עליו גבר הגאו של צערו ימיו, להארי� עשוי היה הצור� די בו מטפל היה א� וכי כראוי,

ה'חפ�  הסתגר ש�. נוכח היה חיי�' ה'חפ� ג� בווילנא, שהתקיימה רבני� לאסיפת הגאו נזדמ הימי� באחד לחייו,

רבי  של בידיו אוחזת כשידו התשובה  נושא על בשיחה ופתח הצדדיי� , החדרי� באחד בער ברו� רבי ע� חיי�'

נהפ�  האד� של מהותו כל אלא כליל, נמחק שהעוו די לא - התשובה  שכח רבות פעמי� עמו וחזר בער, ברו�

שהחל עד אחר, שמחה,לאיש מרוב לומר בער ברו� בער'רבי ברו� נייער א בער, ברו� נייער חדש)'א בער כי (ברו� ,

אותי. החיה ממש חיי�' ה'חפ� באמרו חיי�', ל'חפ� טובה בער ברו� רבי הכיר ימיו כל ,לכא באו חדשות  פני�

הפסוקנד. על הק' רש"י מדברי דורנו מצדיקי אחד פירש יא)כבר כט היו (נצבי� כ� - אלוקי� ה' בברית 'לעבר�

ברית  לכרות הרוצה שכל היא שהכוונה בינתיי�', ועוברי� מכא ומחיצה מכא מחיצה ,עושי בריתות כורתי

כתינוק  עצמו יחשב אלא עברו, על כלל לחשוב שלא - 'מכא 'מחיצה לעשות עליו התשובה ידי על אלוקיו ה' ע�

הקשה, בעבודה עמוד אוכל היא� העתיד על ידאג שלא עתידו, לבי בינו - 'מכא 'מחיצה לעשות עליו ועוד שנולד,

הברית. עמו ולכרות אלוקיו ה' לפני לבוא יוכל וכ�

זצ"ל אריה' ה'קול בעל הגה"צ המלי� יצחק)כה רב אמר בר"ה ד"ה בגמרא(ליקוטי� איתא טז:)דהנה יצחק (ר"ה רבי אמר

שנאמר שעה, אותה של מעשיו לפי אלא האד�  את דני יז)'אי כא באשר (בראשית הנער קול אל אלקי�  שמע כי

ק"ו  של בנו ב ק"ו שעה, באותה מעשיו לפי נידו היה השפחה' 'ב ישמעאל מה ק"ו, נישא ומעתה ש�', הוא

והולכי�  נכשלי� שלפעמי� הג� קונ�, רצו לעשות חפצי� לב� שבפנימיות ויעקב יצחק אברה� בני חי, א-ל שבני

שהרי  עכשיו, בו עומדי� שה� המצב כפי אות� ידונו אזי מעשיה�, לתק עצמ� על יקבלו א� תאוותיה�, אחרי

ומתוקה. טובה שנה לה� הקב"ה יפסוק וממילא התשובה, ידי על הוא חדשה בריה מעתה

את  לפניו מזכיר שהוא ידי ועל מאומה, שווה שאינו שירגיש אד� של רוחו את להשפיל היצר של דרכו זה כי

צדיקי� אמרו כבר זה ועל בהווה. רוחו את מפיל הוא הרי להחריב עברו זכות אי� עבר של 
שני לאל� שאפילו

הווה  של אחד רגע חושבנא.אפילו ואיל� מכא הוה, דהוה מאי ולומר, עברו מכל לשכוח האד� על כי .

לשו הוא 'והיה' ואילו צער לשו אלא 'ויהי' אי דלכ אמרו ועל וכבר שהיה מה על המחשבות 'ויהי' כי שמחה ,

גדולה... שמחה זהו – 'והיה' העתיד אודות רק לחשוב אבל גדול, צער זהו העבר

זי"ענה. אברה�' ה'בית הרה"ק פירש כט)כ� אות כז)בפסוק(ליקו"א לא שהנוסע (משלי שכש� ביתה', הליכות 'צופיה
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åæåö"äâä øàéáù éôëå ,ïéãá úåëæì äöåòéä äöòä
ì"öæ ïàééôàì åäéìà éáøäáåùúä úåëøòî ,åäéìà áì)

(àîù 'îòäðùîä éøáãá(à ã úåáà)ïá øæòéìà éáø'
,øîåà á÷òéäùåòääåöîúçàèéì÷øô åì äðå÷

äååä ïåùìá áúëù åäî ÷ééãì ùéå ,'ãçàäùåòä

øáò ïåùìá àìå úçà äååöîäùòù éîåäî ,ãåòå ,
øáåãî àìù ,êì øîåì àìà ,'úçà' äååöîíéé÷îá

äååöî íéé÷éù ò"ò ìá÷îå 'òáå÷'á àìà ,äååöîä äæéà
ïéãä íåéì 'èéì÷øô åì äðå÷' àôåâ äæá ,úéðåìôנוêëå .

÷åñôä ìò íé÷éãö íùá àøîàúî(ã¯â æë íéìäú)íà'

בכל  לזכור צרי� כ� לביתו, שיחזור לאחר לו הנצרכי� דברי� לקנות הוא ביריד שהותו בעת דעתו כל אזי ליריד

לביתו'. 'כשישוב ג� לו שיהיו בקנייני� אסמיו למלא טוב זמ

בפסוק רמזו בצחות אלו... בימי� רק ית' מלכותו עול בקבלת די שאי דפשיטא מילתא ז)ואכ סא 'ימי� (תהלי�

אלו  מל�' 'ימי על ימי�  �יוסי אלא ישכחנו, ואח"כ הנוראי� לימי� רק הקב"ה את ימלי� שלא ,'�תוסי מל� ימי על

שעה. ובכל עת בכל יתב"ש אליו גידיו ושס"ה איבריו רמ"ח כל וישעבד 'המל�', בה� שאומרי� הנוראי� ימי�

משמש  שהוא עצמו את והזכיר השנה ראש קוד� זי"ע מבעלזא אהר רבי הרה"ק אל שנכנס חסיד וכההוא

אמר  'רחמנא לכוו יש התקיעות 'בשעת ואמר הרבי נענה התקיעות. כוונת את ילמדנו שהרבי ומבקש תוקע' כ'בעל

דאורייתא], עשה מצות [ולקיי� תוקע'...תקעו' 'בעל שהנ� תזכור השנה ימות בכל 
אחד אול לכל אמורי� והדברי�

הכתוב בלשו כ לרמז ואפשר .הדי ימי את לזכור צרי� כולה השנה שבכל כד)ואחד, כג שהחובה (ויקרא תרועה' 'זכרו

השנה. באמצע ג� בר"ה התקיעות את לזכור

פירש  'יו�וכ נקרא ר"ה שיו� זי"ע, ישראל' ה'אהבת  השנה הזכרו�'הרה"ק שבכל פעולות לעשות האד� על כי

השנה.יזכור  בכל אותו שתלווה קבלה ע"ע שיקבל ע"י השנה. בתחילת השנה' 'ראש עליו עבר כי

בגמ' קיח.)איתא יש (פסחי� .'�סו י� כקריעת אד� של מזונותיו קשי� ,�סו י� כקריעת אד� של זיווגו 'קשה

י�  של שרו ע� הקב"ה התנה הבריאה מתחילת  שכבר אחר �סו י� בקריעת הקושי היה מה שלכאורה שהקשו,

מראש  כבר קצובה הפרנסה כל שהלא אד�, של במזונותיו הקושי על לתמוה יש זה וכעי ישראל, בני מלפני שיבקע

ג�  תמוה הזה וכדבר וחתו�, וכתוב קצוב כבר שהכל אחר ביומו יו� דבר פרנסה בהשפעת יש קושי ומה השנה,

של  שרו ע� הקב"ה התנה שאכ בזה, ביארו אלא היצירה. קוד� יו� ארבעי� נגזר הוא �שא אד� של זיווגו לעני

 שאי י� של שר טע הי� על ישראל ועמדו השעה שבהגיע אלא בו, לעבור ישראל בני יצטרכו כאשר שיבקע י�

אז כי התנאי, היה שעליה� אנשי� אות� הבריאה)זה אנשי� (קוד� על 'לא וממילא ועתה... חטא, שו� בלא היו

לגבי  הוא בדבר כיוצא ישראל'... 'בני אות� ה� ה� שאכ הסכמה לידי להביאו גדול קושי והיה דברנו'... כמות�

כשהגיעו  עתה ואילו ...�גו בלא נשמות וטהורי�, זכי� כששניה�  לפלוני' פלוני 'בת  בי הזיווג שנגזר אד�, של זיווגו

בראשית  הפרנסה שנקצב בשעה כי המזונות, כלפי ג� הוא ממש וכ� לגמרי... אחר באופ נראי� ה� הרי לפרק�

עומדי�  אינ� השנה במש� ואילו נוראי�', 'ימי� של במצב ונמצאי� בתשובה, וחוזרי� בטלית' 'עטופי� הכל השנה

קושי  נחשב הוא כ ועל פלוני, אותו זה ואי פרנסה, 'הצדיק' פלוני על נגזר טוע הפרנסה ומלא� דרגא, באותה

הפרנסה... את להשפיע עליו גדול שייראה בכדי ואיל� מר "ה טובה קבלה עצמו על  
האד שיקבל קמ"ל טובה ועצה

הטובות  ההשפעות וכל וכלכלה טובה פרנסה וביוה"כ בר"ה עליו שנגזר האיש הוא הוא כי השנה .בכל

זי"ענו . הרי"�' ה'חידושי הרה"ק אמר תרצ"ב)כה תשובה שבת אמת באמרי אומר�(הובא מ:)על כמחצה (קידושי� קבוע 'כל

האד� שא� דמי', מחצה לא קובעעל שבעול� רוחות כל שאפילו איתנה בקביעות – מצווה דבר לאיזה עצמו

זכויות, ומחצה עוונות מחצה רק בידו שיש כמי לו נחשב כבר כרוב יזיזוהו, נעשה כבר אחד טוב דבר שבעוד נמצא

זכות  לכ� הכ� את ומטה .זכויות

באזניו  מ'חור' מרורות שסבל הרבה שני� לו זה כי נערותו, משנות מכירו הנני אשר מופלג ת"ח אבר� לי סיפר

התו�) למי (בעור מסוכני� המי� כי  במקוה לטבול עליו נאסר הללו השני� שבכל ג� מה ומרי�, קשי� יסוריו והיו ,

רבה הושענא ביו� והנה באזניו... לו כמה (תשע"ה)שחור באזניו. ניתוח לעבור זמנו הגיע כי לו  שהורה רבו אצל היה

הגדול  הרופא לפני בבואו כי והפלא, האות אירע כא לנתחו, ועת זמ לו הושג ובמהרה לעזרתו חשו רפואה עסקני

כי  ידעו ומכיריו רואיו כל כי סתומה כחידה הדבר ויהי לחור... זכר כל באזנו ואי ושל� בריא הכל כי הרופא ראה

התפילה, בשעת לדבר שלא עצמו על קיבל העעל"ט שבר"ה נזכר שהאבר� עד באזניו... קשות סובל הנראה הלה ומ�

כנגדו  אחר חור 
נסת פיו 
שסת בזכות .שזכה
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ù ,'úçà ,çèåá éðà úàæá äîçìî éìò íå÷úúàæáéðà
¯ çèåá,ïéãä íåéáå 'äîçìî ïîæ'á íãàä çèáé äîá

áúçà÷æçúäì åîöò ìò ìáé÷ù äáåèä 'äìá÷'á åðééä ,
åìéôàå ,äðùä ìëì 'íéàøåðä íéîé'ä úà êéùîäì Y

÷ø'úçà'áõéìîì åì ãåîòú àéäå ,ïè÷ ãçà øáã .נז¯

ìëåúòãá äùòé íåøòåúìåëé éôë ÷ø åîöò ìò ìá÷ìנח,
åðîî úåàìôðáå úåìåãâá êìäé àìåנטãåîòé æà ,

àâøãì àâøãî äìòúé äæ éãé ìòå ,åúìá÷áסàéäå ,
éã éìá ãò äëøá åéìò òéôùúסאùøãîá àúéàãëå ,

(á á ø"äù)éì åçúô' ìàøùé úñðëì øîåà ú"éùäù

זי"ע  אאדמו"ר לכ"ק המקושרי� מ שהיה מארה"ב אחד יהודי טובה, קבלה של כוחה על נורא מעשה נא שמעו

טהרה, במקווה ויו� יו� בכל לטבול עצמו על שיקבל זי"ע אאדמו"ר לו הורה בדרכיו, יצליח היא� בעצתו פע�  שאל

היו� ויהי מטבילתו, אחד יו� �א חיסר לא אז ומני עצמו, על היהודי קיבל ה'תשס"א)ואכ אלול היה (בשלהי וכבר

ונזכ  עסקיו, בענייני סוחרי� כמה ע� ש� להיפגש התאומי�' 'בנייני לעבר בדרכו היו� ברכבת היה לא שעדיי ר

הול�  אני - מה עלי יעבור והחליט התגבר, �לבסו א� ויחידה, אחת פע� כ� על לוותר חשב דבר בתחילת במקווה,

והיהודי  הבנייני�, שני אלו את והפיל המטוס נכנס שעה ובאותה טהרה, במקווה לטבול מהרכבת ירד ואכ למקווה,

הטובה. הקבלה של בכוחה טובי� לחיי� ממוות ניצל

מאמר� על פירשו שכבר והאס�)וכפי ד"ה האזינו ראובני, בלבד',(ילקוט השערה כחוט אלא עד לג גהינו� בי 'אי

.עד לג מגהינו� לאד� שמהפכת טובה, קבלה לאותה והכוונה

נחמיה'נז. �יוס רבינו ב'דרשות שפירש מה לדברי� להסמי� הפייט(קארניצער)ויש אלוקי�)בלשו 'מידת (אזכרה

רחמי�  עמ� ובעד התגוללי עלינו אנו שאלי'הרחמי� הנה כי היא, והכוונה והלוואה, 'שאלה' מלשו הוא כי ,

'להשאיל' שיואיל מבקשי� אנו כ על מעשי�, בידנו אי אכ דיננו, לאור ויוציא עלינו שירח� מהקב"ה מבקשי�

לטובה. עלינו הבאה בשנה הטובי� במעשינו לו ו'נשל�' עתה לנו

יקבל נח . קבלה איזו והסליחות, הרחמי� בימי רבו את זצוק"ל חסמ לייב רבי הגה"צ מתלמידי אחד שאל פע�

שתוכל  בטוח הנ� קל דבר באיזה בעצמ� התבונ צא הרב, ענהו המשפט, בעת כסניגור לו שתהא עצמו על

עתה  רבו לו אמר מסקנתו, את לפניו והעלה רבו אל משחזר ,כ התלמיד ויעש השנה, כל למש� זו בקבלה עמוד

הנולד. את הרואה החכ� להיות האד� על כי אחת. מחצית רק ע"ע וקבל לשניי�, הקבלה את נא חצה

ימ"ש  הערביי� אז ערכו חברו בעיה"ק בישיבה בהיותו תרפ"ט שבשנת זצ"ל, חדש מאיר רבי המשגיח סיפר

 בי עצמו השכיב - להינצל כדי עשה מה הבחורי�, בי היה הוא �וא כידוע, הי"ד הישיבה בתלמידי האכזרי טבח

חי, שעודנו ויראו בו, יבחינו פ פחדו ולגודל הישמעאלי�. מידי ניצל זה ידי ועל כמת, עצמו והשי� המתי� ערימת

מעל  הוריד כבר מחבוא למקו� כ� אחר מנוסתו כדי תו� א� חייו, לכל גדולות קבלות במחשבתו עצמו על קיבל

לקיימ�. יכול אי שהרי יכולתו, מפי יותר לקבלות ער� אי אכ כי הקבלות... כל את כמעט עצמו

היה. לא קט 'טיפש' �וא גדול, 'חכ�' היה שלא הכפר' מ'בני  אחד ביהודי מעשה המשל, חכמי סיפרו זה, בעניי

למקו� נקלע 'רכבת פ"א המכונה התענוג את בחייו לראשונה לנסות הלה החליט לביתו, לחזור זמנו הגיע וכבר מרוחק

הטיקעטס למוכר בבואו הסוסי�. לעזרת צריכה שאיננה ברזל עגלת באותה לנסוע הנסיעה)הברזל', לו (כרטיסי הסביר

ב'. לרוב. ומשרתי� המל� כיד מסעודות היושבי� נהני� ש� תבל לעשירי א'. ברכבת, ישנ� קרונות ג' כי המוכר

הסערוויס מצד ה האחר מהקרו במעלה יורד קרו כל יו�. וקשי לפשוטי� ג'. יותר. המחיר...(שרות)לפשוטי� מצד ה

מה  אבל הראשונה, במחלקה טיקעט לעצמו יקח הרכבת תענוגי בפתח הוא עומד כבר שא� החליט הכפר' 'ב

רק  הרכבת ע� ואסע אקנה לעצמו חשב ביתו, עד ראשונה למחלקה טיקעט לקנות מעות די לו כשאי הב יעשה

חלילה. וחוזר תחנות, כמה עוד לנסוע מעות עוד לי שיהיו עד נדבות ואקב� ארד ש� – פלוני מקו� עד

פלוני  במקו�  כי והודיעו הממונה נכנס קלה שעה  כעבור א� רגע, מכל ונהנה הרכבת על מאושר היהודי עלה

לבקש  ממי לו ואי נידח, מקו� המקו� כי וירא מהרכבת ברדתו עיניו חשכו מה הרכבת. מ כבוד אחר לרדת עליו

פתי  כי לי אוי וצעק, ראשו על האיש טפח ימי�... לאור� יישאר וש� ממו �לאסו ביכולתו ואי ,בממו וסיוע עזר

עתה  הייתי כבר ובזה השלישית, למחלקה - זול טיקעט לקנות יכול הייתי ברשותי שהיו מעות באות הרי הייתי,

מאומה. ללא נשארתי ועתה ממני, ובנפלאות בגדולות שהילכתי הייתי סכל כמה מנוחות, מי על בביתי יושב

יראה  לקראתנו. הבאי� הנוראי� הימי� לקראת  וחיזוקי� טובות קבלות עצמו על לקבל הבא ייאמר, לדיד �א

ליפול. מבלי ארו� זמ למש� בה לעמוד יוכל דעתו אומד שלפי קבלה מעתה ע"ע יקבל בראשו', עיניו ה'חכ� להיות
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ìù åçúôë íëì çúôà éðàå èçî ìù äãåçë çúô
'íìåàסב.

הכלל  מ� יוצא בלי לכול� שווה התשובה עני� – ידח לא כי

íéøáãàøîâä éøáãá 'ìàððç åðéáø' øàéá íéàøåð
ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ' ,ìéòìã

¯'ãåáëä àñë ãò åúàèç òéâä íà åìéôàøîåìëå ,
,ãåáëä àñëì ãò åéúåðååò åáøå àèçá ìéãâä íà óàù¦

åðìá÷é ãéî áåùé íà Y åéðôá úìãä äìòðð àì ïééãò
ìàøùéî ùéà íåù 'àöîé ìáå äàøé ìá' ïë ìò .àøåáä
éðôá ãîåòä øáã êì ïéà éë ,äáåùúä ïî ùàééúéù

äáåùúäסג.

קבלותיו  מכל ליפול סופו יכולתו, מכפי יותר טובות קבלות עצמו על ומקבל ממנו ובנפלאות בגדולות המהל� כי

למדרגה  ממדרגה ויבוא יעלה כוחו כפי יקבל א� אמנ� רוחני... שממה מדבר באמצע עצמו את ולמצוא הטובות

טוב. דר� על שיעמוד עד

כתיבנט. ג)הנה יט כי (משלי וז"ל. למשלי, בפירושו הגר"א  כתב נוראות לבו', �יזע ה' ועל דרכו �תסל אד� 'אוולת

ז"ל קד.)אמרו פירש (שבת ואח"כ מצות, ולעשות תורה ללמוד מתחיל אד� ולפעמי� אותו', מסייעי ליטהר 'הבא

ה' על �וזוע לו, מסייעי שאי לפי מאוד לו שקשה מחמת סייעוהו - לא ובאמת,למה סייעוהו), שלא מחמת (זה הוא

יסייעוהו �א בדרכו, לבטח יל� ואז למעלה כמ"ש יקפו�, ולא מדרגתו לפי ליל� צרי� אד� כל כי והוא (מ� אולתו,

בדרכוהשמי�) ליל� התחיל לא האד� שזה א� ממנו), גבוהה  במדרגה כבר העומדי� של – אחרות דרכי� לו לא (וחיפש לכ�

והוא דרכו, �סיל הדעת ישוב בלתי שעשה אוולתו מחמת כלומר, אד�, אולת וזהו, בצדק)סייעוהו. שלא על (בא �זוע

סייעוהו... לא למה ה'

ישראלס. 'שובה הפסוק את בבארו זי"ע מניקלשבורג שמעלקא שמואל רבי הרה"ק לנו נת אלוקי�',עד עצה ה'

עשה, מה בהליכתו, להמשי� בידו ואי כוחותיו, אזלו כי הרגיש הדר� ובאמצע משא, הנושא  לאד� משל, בדר�

רק  אל� המשא, לישא עלי יקשה ולא רב, מרחק אינו פלוני בית עד הרי לעצמו  וחשב סימני�, לעצמו עושה החל

רקעד ואמר פלוני במקו� גדולה אב על הביט זאת, תחבולה על חזר לש� בהגיעו אבוא עדש�. המשי� ,ש� כ�

ישראל 'שובה פירוש וזה חפצו. ולמחוז לתכליתו שהגיע עד עת עד בדרכו שבכל - תשובה של דרכה היא כ� ,'

עצמו את אבואיחזק פה פלוני,עד אבואבעני 
ש יגיעועד אז אחר,  אלוקי� בעני ה' לתכלית עד לבוא שיזכה -

השי"ת. לבי בינו המבדילי� המסכי� כל מאתו ויסורו השלימות,

רבי סא. הגה"צ את ששאל בבחור מעשה היה וכבר בה, יש טע� ומה קטנה לקבלה לה יש ער� מה תאמר שמא

אתהפ�  וכי בה אעמוד �וא טובה' 'קבלה עצמי על אקבל א� וכי באמרו, זה כעי זצ"ל דסלר אליעזר אליהו

שבארה"ב, מאנהעט הגדולה בעיר לבקר ליה שאיתרמי לאחד אמריו, בנוע� דסלר הרב לו השיב הדור ... לצדיק

שישבו  הפקידי� ידי על פני� במאור ש� והתקבל הבנייני� לאחד ונכנס שחקי�, גורדי ענקיי� בנייני� ש� יש אשר

ה'מעלית' דלת על באדיבות  לו והראו הכניסה, כפתור (עליוועטער)בחדר ובלחיצת זה קט לחדר להיכנס שבידו ,

הכפתור, על לח� לא בפני� בהיותו אול� המעלית, תו� אל ונכנס הזה הדבר על הלה שמח העליונה, לקומה לעלות

במעלית, האור  נכבה דקות כמה לאחר אלא עוד ולא מקו�, לשו� עלה לא והוא אחריו נסגרה שהדלת לציי למותר

הוזעקו  מיד הגדולה, צרתו  על קולות בקולי לצעוק התחיל כ� עומד ובהיותו וחשיכה, לאפילה גדול מאור עליו ונהפ�

וענו  ב'מעלית', תקלה שו�  ואי כשורה שהכל כשראו הפתעת� היתה רבה ומה אותו, לחל� והמסייעי� העוזרי�

לטפשות  הגובלת בתמימות והשיב האיש נענה הכפתור, על לח� שלא בגלל הזה למצב הגיע כי איש לאותו ואמרו

 שכא מאי, אלא קטנה, לחיצה ידי על קומות הרבה כ� כל להעפיל יתכ לא מסברא דהנה  תומי, לפי 'חשבתי

'...הבני בקומות לעלות רצוני על בדעתי שאהרהר במה לי די כ וא� הטבע, מדר� למעלה הכל מתנהל

לעשות  האד� מחויב ה' בהר לעלות שכדי מזה הלימוד אמנ� הדעת, חסרי בדבריו להארי� למותר א� והנה

א-ל, בית העולה בסול� מעלה מעלה לעלות ויצליח דשמיא לסייעתא יזכה ואז שהיא, כל פעולה ואפילו מה דבר

אחת. קבלה של בכוחה זה וכל

וכלומר,סב. מחט, של כחודו אדור�' או 'אדור� מפולש הפתח שיהא למעשה' קוד� 'תנאי כי בדבר, יש רמז אמנ� 

פשרות... וללא בצורה כחומה עליה ויעמוד ואיתנה חזקה קבלתו שתהא

הכיפורי
 סג. 
ביו שניתנו שניות' 'לוחות נתינת 
מעצ תשובה של בכוחה מצינו נפלאה ומי הוכחה פילל מי כי ,

עשה  מה הלוחות,  בעני לישראל 'תקנה' יימצא שעוד הלוחות את שבר רבינו שמשה שעה באותה מילל
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ìòåãîåòä øáã êì ïéàù ,äáäà äñëú íéòùô ìë
íéèôùî úùøôá ÷"äåæá àúéàãëå ,äáåùúä éðôá

(.å÷ á"ç)êì ïéàù ,íéøáãä úéöîúå ,äìåãâ úåëéøàá
äìéòåî íéàèçä ìë ìòå äáåùú éðôá ãîåòä øáã
,ìåëéáë ä"á÷ä ìù äòåáù ìèáì óà äãéáå ,äáåùú

' ùåã÷ä åðåùìáå,ïéðéãå ïéøæâ äîë øáúî äáåùúã ïàëî
àúáåéúã éî÷ àîéé÷ã ïàî úéìå ,àìæøôã ïéàìùìù äîëå'
ìù úåàìùìù äîëå ,íéðéãå úåøæâ äîë úøáùî äáåùúäù ïàëî)

(äáåùúä ãâðë ãîåòä øáã ïéàå .ìæøáòáùðù äîî ïë çéëåîå ,
ùéàä úà åáúë 'ä øîà äë' äéðëé ìò øîàå ä"á÷ä

'åâå åòøæî çìöé àì éë åéîéá çìöé àì øáâ éøéøò äæä
(ì áë äéîøé)íéîéä éøáãáå ,(æé â 'à)äéðëé éðáå' áéúë

àìå íéùðà òøæ åì äéäù éøä ,åðá ìàéúìàù øéñà
äìåãâå ,äáåùúá øæçù éðôî àìà äæ ïéà ,éøéøò úî
äîò ùéù ïéã øæâ óà äãé ìò ïéòøå÷ù äáåùúä

.ù"åòòå ,äòåáù

,òãååáéì ìëá ÷÷åúùîä ùéàä éëסד,åàøåá ìà áåùì
åáöî ìò íéøáù éøáùì øåáù àåäåסהäöåø'å ,

øåæçì ìëåé ïëàù àéîùã àúòééñì äëæé Y 'äáåùúá

שג�  ל�, הרי והתחנוני�, התפילה התשובה, ע"י זכו ולזה מחדש... התורה קבלת – שניות' 'לוחות על ציווה הקב"ה,

יברא  ית"ש שהבורא ולזכות להתחדש יכול עדיי שלו הלוחות' 'ונשתברו תקנה שו� כבר לו אי כי לו שנדמה מי

מחדש. אותו

זהב,סד. תכשיטי של לחנות קטנה ילדה שנכנסה הקודש, באר� כא שני� כמה לפני שהיה למעשה נא שמעו

הילדה  המשיכה , ה – המוכר ויע אמיתי, מזהב הוא הא� המוכר את שאלה בתכשיטי� שהתבוננה אחר 

לביישה  שלא רק אותה שאל כזה, לתכשיט מעות די לקטנה שיש לרגע חשב שלא  המוכר עולה, הוא כמה לשאול

את השולח על ושפכה ארנקה את ופתחה ,ה הילדה ענתה מעות, ברשות� יש שראה כל וכי המוכר שבו, המעות

כי – 'עסק' כא לו יש מי הילדה כל ע� אבל פניו , מעל לשלחה רצה בודדות פרוטות לכמה יחדיו עלו המעות

לבדנו, בבית קטני� יתומי� כחמשה ונשארנו ז"ל, אמי עלי מתה השנה כמחצית לפני נא, שמע לעומתו, נענתה

אותנו, ומשקה מאכילה ומכבסת, מבשלת – רחמניה כא� לנו דואגת היא אשר בבית, לנו יש  גדולה אחות והנה

רכושי  כל אספתי לכ זה, תכשיט מאד היא אוהבת כי 'טעמה' את מכירה והנני הולדת' 'יו� זו לאחות יש היו�

אמר  ע"כ אלו... דיבורי� לנוכח להתפל� עמד המוכר של לבו זה... נחמד תכשיט עבורה לקנות ע"מ הנה  והבאתיו

כס�...לה  אי חנ� זה תכשיט נא קחי ,

תכשיט  וקנתה קטנה ילדה היו� כא הייתה הא� ושאלה, בידה, התכשיט ע� ה'אחות' הגיעה יו�, של בערבו

– המוכר השיב כ�, על שילמה הא� ושאלה חזרה ,בה המוכר לה השיב המלא.זה, מחירו שילמה תמהה היא

מחיר  לה� אי האלו התכשיטי� הנה המוכר, לה אמר מעות, הרבה כ� כל לה שאי אנכי יודעת והרי האחות

– התכשיט תמורת כל את שילמה זו קטנה והקונה, המוכר לפי והכל עבורו קבוע... לבה כל את נתנה היא ,שכ�

זו... יתומה של לבה רגשות כנגד לעמוד יכולתי שלא עד אותי ג� לרגש והצליחה

אזחיל, לכ מעש קטונתי – מאומה בידינו אי א� �א ונישא, ר� כסא על יושב מל� לפני בעמדנו בדבר, כיוצא

כאילו  הדבר ייחשב לבבנו' את 'נית א� כל...נתנו א� לו

המהר"לסה. זאת המשיל פ"א)כבר התשובה לשמור (נתיב וציווהו מאוד עד ער� יקר כלי המל� אצלו שהפקיד לאחד

עתה, יעשה מה רעהו את ושאל המל� מחמת מאוד פחד ונשבר. מידו החפ� ונפל מזלו איתרע א� עליו,

כדברי�  לו השיב הוא �וא עמו להתייע� המל� לידיד והל� מהמל�. מיתה עונש לקבל אלא בידו אי כי לו השיב

היה  מעט נסדק היה שא� באומרו דחהו  הלה א� אותו, שיתק בבקשה הכלי  את שיצר האומ אצל הל� האלו.

לרגלי  ליפול בדעתו שגמר עד מיתתו. היא זו ושבירתו לתקנו אפשר אי כ� כל שנשבר עתה א� לתקנו, אפשר

' שבור הכלי א� המל� לו אמר דינו. את עליו ולקבל בו המל� משתמש ראשוני אני כבודי , מפני כ ל� אמרו שלא �

דאיתא מה ביאר ובזה הנהגתי'. מצד לא י.)אמרו מכות 'חטאי� (ירושלמי אמרה החוטא, משפט מה לחכמה שאלו

רעה' �âרô(כא יג תמות'(משלי היא החוטאת 'הנפש אמרה החוטא, משפט מה לנבואה שאלו ד). יח שאלו (יחזקאל . ְֵַ

להקב"ה  שאלו לו. ויתכפר קרב יביא אמרה החוטא, משפט -מה העול� נברא ידו שעל האומ שהיא – לתורה

אמר החוטא, משפט לו מה ויתכפר 
בדברי תשובה וכנאמריעשה ג), יד כי (הושע ה''. אל ושובו דברי� עמכ� 'קחו

משתמש. הוא ובו שבור בלב הקב"ה של רצונו זה
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ìéäòååæî ä÷'îåìù éáø ÷"äøä øîåà äéä êëå .äáåùúá
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àîåé úëñî óåñá äðùîä éøáã úà(:äô)øîåàä'
úåùòì åãéá ïé÷éôñî ïéà áåùàå àèçà áåùàå àèçà

,'äáåùúàèçà øîåàäéë ãåò àèçéù òãåéù åðééä
áåùàå ìáà ,íìùåî åððéà ïééãòäáåùúá áåùì éðåöø,

éæàïé÷éôñî ïéàù äæá ÷ôñ ïéà ¯äáåùú úåùòì åãéá,

ì"ëòøòù íìùä ñçðô éøîà êåúáù ñçðô éøîà éèå÷ìá àáåä)

(àë úåà íùä úãåáò.

אלו  בימי� וחסד הצדקה  ריבוי – צדקה אוהב מל�

íéîéáä÷ãöá ìàøùé éðá ïéáøî åìàסוíé÷òåæ åðà êëå ,
äìéôúå äáåùúå' ë"äåéå ä"ø éîéáïéøéáòî ä÷ãöå

וכבידה  גדולה ''אב אתה הרואה לבנו, שאמר במל� הידוע וכמשל ה', אל ולהתקרב להתעלות יזכה זה ידי ועל

כי  – בנפשו עצות לשית ידע ולא נבו� הנער והיה המלוכה. ארמו של גגו על לי שתעלהו אות� אני מצווה זו,

וכובדה, גודלה לרוב זה בכהוא אפילו האב את להזיז ביד� עלתה לא שיעזרוהו מחבריו לכמאה שקרא אחר �א

המל�, אביו לו אמר תעשה, אשר את ל�  יורה והוא ובעצמו, בכבודו הגדול המל� אבי� אל נא ל� ידידו, לו יע�

להעלותה  ביד� יהא וכ� שברי� לשברי האב את ונתו� החזק פטיש ביד� קח בשלמותה, האב להעלות ציוויתי� וכי

ונאמר לפניו כשנבוא ,לדיד נמי כ� ביותר, גבוה מקו� נקיי
עד והיא� הוא, אב�' 'לב לבנו אל הרי לבבנו 'נישא

בשמי� ' א-ל אל מא)כפיי� ג הבורא ,(איכה לנו יענה וכ� – לב�' את נא 'שבור אדרבה בשלמותה, זה אב� צרי� אינני

אלי... להעלותו ביד� יהא

השמי
 סו . מ� '
ל'רחמי במהרה שיזכה 'מתבר�' אינו  מביננו מי כי אגיד, שאמרו האמת זו בעצה ידבק לא מדוע –

מפורש קנא:)חז"ל השמי�',(שבת מ עליו מרחמי� הבריות על המרח� כשאינו'כל א� עצמו והיינו מצד ראוי

 
השמי מ� 
רחמי רוב עליו להריק זו ב 'סגולה' די ,
יענקל לרחמי רבי ושמו  יהודי  בא  זי"ע חיי�' ה'חפ� הגה"ק אל .

קראקא)קראקובער מהעיר ולמצב (יעקב לשלומו הח"ח שאלו שנה, ארבעי� מלפני  דמר מתלמידיו  שהוא סיפר הלה

ארבעי�  ס� מרוויחי� שהכל בשעה כי  מרובה, בעשירות שנתבר� על עול� לבורא והודאה בשבח ר"י ויענהו פרנסתו,

נמכרת  רובל כ-10 ברוסי' שוויה אשר עצי� חבילת הנה כי בחודש, רובל אלפיי� ס� מרוויח הוא בחודש רובל

שלא  הגבולות שוטרי עיני מתחת לפולי מרוסי' עצי� להעביר - ומעשיו עיסוקו ובזה רובל, 200 תמורת בפולי

חשודי�  ה� והרי הגבולות... שוטרי יתפסוהו שמא מר חושש לא וכי הח"ח שאלו תועפות. להו העולה מכס יבקשו

מעביר  הייתי בתחילה כי ,ועני דבר לכל עצה מוצאי� כיהודי� אנו ר"י, לו אמר כזאת, 'עבירה' על הרציחה על ג�

מרוויח  הוא כמה מר לי יגלה שאלתיו אחד שביו� עד הגבול, שומר את פע� בכל ומשחד העצי� חבילות את

שאלני  חודש, בכל רובל מאתיי� מעתה ל� נות אני נא, שמע לו , אמרתי רובל, כארבעי� השומר לי אמר בחודש,

אני  הרי הגבולות בי עובר שאנכי וזמ עת בכל כי עמו קבעתי אז כ�, כל עצו� שכר לי תת מה תמורת  השומר

לשמע  העצומה. עשירותי באה ומש� הווה, וכ כלל... ראני שלא כמי עצמו יעשה - נראה' ואינו 'רואה שהוא כמי

את  ר"י ביקש האלה הדברי� אחרי פעמי�. ג' המעשה את לספר ושוב דבר� על חזור חיי�, החפ� לו אמר דבריו

הבא  השומר יהיה מי יודע ואינו לאחרונה הזקי הלה כי ממלכתו על ימי� יארי� הנכרי שהשומר הח"ח ברכת

השוחד... בעסקי טיבו ומה לאחריו

לישיבה, נכנס הח"ח היה לא כבר תקופה שבאותה �א הישיבה, להיכל יחדיו נכנס  הבה הח"ח לו אמר אח"כ

לה�  וספר ל'דרשני�' המיוחד במקו� הקודש' 'ארו על נא  עלה לר"י הח"ח ויאמר יחדיו, ונכנסו מגדרו יצא כא

רצה לא ר"י א� עשירות�, מעשה הבושה)את על (מחמת שכ מכיוו ולדבר, פיו המעשה,לפתוח את וסיפר הח"ח ה

שזכה  אלא הגבולות, גניבת על הרגוהו שלא די שלא היהודי הרוויח שע"י 'שוחד' של העצו� בכוחו מזה, ולמד

ואינ�  לחלוחית כל מבלי יבשי� מכל, ריקי� מצוותינו כי ייאוש ברוב לנו שנראה פעמי� אנו �א עצומה. לעשירות

יחדיו... עבירותיו כל מעל שתגדל עד ממצוותיו אחת וינפח יגדיל מלא� שיבוא פעמי� באמת אבל מאומה, חשובי�

לא  הכיפורי�, יו�  של שחרית שמא שחרית, תפילת יענהו כ�, כל הגדלת מצווה איזו המלא� את האד� וכשישאל

החול... מימי רגיל יו� של שחרית אלא כל ולא, – ה'שוחד' ומהו שמיא, כלפי כביכול שיחד זה איש כי ומדוע

.
השמי מ� עליו מרחמי� הבריות על 
הגבולות המרח שומר את ששיחד כאותו לעצמו קנה הבריות על ברחמיו כי

המהרש"א דברי לעיל הובא (וכבר ערו� לאי ע"י עשירותו התפילה,גדלה שהיא 
בדברי לפייסו יכולי� הזה 
'בעול

הצדקה  שהוא בממו� ').ולשחדו
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רבי סז . הגדול הגאו של למעונו עלה ישראל, בחורי  על ליטא מדינת של הצבא אימת כשהיתה  מקד� בימי�

קדוש, רבי לפניו, בכה וכה הצבא, לפני להתייצב זמנו שהגיע עשירי� ב בחור זצ"ל ספעקטאר אלחנ יצחק

שטר  'ה'מצלצלי כנגד מוציאי� היו והללו רב בממו הצבא פקידי את משחדי� העשירי� בני היו לאחרונה עד

ולאחר  רבה, בשמחה השוחד את הנוטלי� הצבא פקידי של רשעות� גדלה לאחרונה א� מהצבא, ו'פטור' שחרור

על  יחדיו, ג� ואביה� הבחורי� את האסורי� בבית אוסרי� וכ�  המשחדי� את 'למסור' שבי� ה� בכיס� שהממו

השוחד  נתינת ג� הרי ולאיד�, לצבא, אלקח מיד הרי שוחד את לא א� כי לעשות, מה כדת  בשאלתי, נפשי כ

גדול עסק לי יש נא, שמע ואמר, נענה מכ ולאחר דקות, כמה הגאו חשב עצה... דלת (מאכער)איננה אי שלגביו 

תנומה  ת לדרכ�, בשלו� ל� ,עסק לאותו אותו אמסור ואני מעותי�, צרור לי  הב – לפניו פתוח הכל נעולה,

הבחור. עשה וכ בית�, לפתח עד הדואר ע"י יגיע השחרור ושטר לעפעפי�

משירות  הפוטרו הצבא מטע� מכתב הבחור לידי ומסר הדואר איש בבית� נקש ימי� שבועיי� כעבור ,ואכ

ושמח  אורה הייתה וליהודי� פלוני... יו� עד ערעור זכות בידו נית וש� בריאות' 'מטעמי הבחור בצבא ,וששו ה

אמר  הדברי� ובתו� ,הנאמ שליחו את ולבר� לו להודות הגאו של לביתו מיהר שמחה מרוב נפשו את ידע  שלא

לבקש  אעיז אבל בו, השתמש שהרב העסק מיהו חוצות כל בראש לפרס� אפשר שאי מאליו מוב הנה, לרי"א,

לא  הוא טוב זה עסק היטב, שמע רי"א, לו אמר  העשירי�... בי ועכ"פ אנ"ש, בי לכה"פ שמו את שיפרס� מהרב

היו�  באותו שיחתי, ואפרש לעשירי�... רק ולא לה�, צריכי� דורנו שבני הצלות מיני לכל אלא הצבא לענייני רק

 אי ולרש ובא קרב הנישואי מועד כי ליב� לשפו� באו אשר ואמה כלה אלי נכנסו כשבועיי� לפני אלי שבאת

לעצמי, אמרתי 'שאלת�' ע� נכנסת שניה משיצאו החבילה, שתתפרד ובהלה פחד מרוב פניה� תכסה ובושה כל,

פורעניות  מיני מכל להג צדקה גדולה אשר הצדקה נותני  פני את ריק� ישיב לא בוודאי הגמול בעל הקב"ה הנה

עד  ה'פטור' כתב אלי� בא לב� שמחת ובזכות לה� נתתיו ,�הכס צרור את ממ� ביקשתי כ על ויסורי�, צרות

לשנחאי הבית... אירופה מאדמת נדודיו בימי - בעמיו' 'בעל להיות נהפ� שכבר בעצמו מהבחור ששמע זצ"ל, פיי� ראוב� רבי הגדול הגאו� (מפי

המלחמה) בימי .שביפא�

וז"ל.סח. כתוב נמצא זי"ע גראדז'ינסקי עוזר חיי� רבי הגאו פטירת על וואסערמא אלחנ רבי הגאו שכתב במכתב

מה באחת יוהכ"פ, מערבי קבלות וה ז"ל, ממר פתקאות המבקש כתוב...מעיו"כ 'נמצאו כל 
ע חסד .לעשות

בצינור  ומתק מטפל זי"ע מזוועהיל שלומ'קה רבי הרה"ק נראה ערב לפנות הכיפורי� יו� בערב השני� באחד

שופכי מי של נדרי'(ביוב)שבור 'כל לקראת וטלית בקיטל לבוש כבר  כשהוא מדרשו לבית  בסמיכות אחד שעמד ,

מה  קדוש, רבי הרבי, את הלה שאל תדהמה מרוב לשונו נעתקה וכמעט הנורא... המחזה את שראה העוברי�

ר' לו אמר והנורא. הגדול היו� של פתחו על עומדי� שאנו בשעה שופכי במי לטפל - השעה בזו כא מעשיכ�

הקדשי�' ב'קודש ולפני� לפני בשנה אחת  שעמד בשעה גדול הכה של כמעשיו ה� אלו מעשיי מסביב שלומ'קה, (כי

שעשה) מה שלומ'קה ר' עשה הסערה ולהשקיט השכני�, בי� מחלוקת פרצה שבצינור ה'שבר' .אותו

 �מוק כשהוא בעיוה"כ המפסקת' 'סעודה את וער� ירושלי� מעיה"ק זי"ע בידערמא דוד רבי הרה"ק ישב פע�

מדברי�  – וניחותא בדיחותא בדברי לב� על ומדבר יושב והיה ונדכאי�, חולי� ומשפחה בית חסרי – לב בנשברי

וכולו  נדרי' ל'כל הכנסת לבית בדרכו זצ"ל בהר " דוד רבי הגאו עבר שעה באותה לב�. את ומשמחי�  המיישבי�

זו  וכי הרבי, את ושאל בהר" ר"ד נכנס דוד'ל, ר' אצל הנעשה את ראה לחלו ומבעד קודש, וחרדת הדרת אומר

תעשה  מה ל"ע, שיניי�' 'כאבי שתקפוהו לתינוק משל, לכ� אמשול הרבי לו אמר אלו, אנשי� ע� לשחוק וזמ עת

לפניו ותרקד לפניו תשחוק וענייניה, עסקיה כל את תעזוב כוחה)אמו הנורא,(בכל מהכאב דעתו להסיח אלו – א�

ולשמח  
לפניה לרקוד זמ� ובכל עת בכל לעמוד אלא לנו אי� הקב"ה, של '
השניי 'כאב כביכול 
הינ הלב נשברי

בשלימות... קוננו רצו� 
עושי הננו כביכול בזה כי 
אות

קאמניצער' מ'הרשל'ע ששמע מה זצ"ל ש� אמ"מ רבי הגדול הגאו סיפר ,לעני בעולמו)מעני יחיד מבוגר ,(בחור

בליל  המדרש בית את עזבו הבחורי� שכל לאחר הקדוש, ביו� זי"ע חיי�' ה'חפ� הגה"ק אצל כשהיה אחת בשנה

לימינו  ובעצמו בכבודו חיי�' ה'חפ� התיישב ספורות דקות תו� א� המדרש, בית בהיכל 'בדד' הוא נשאר יוה"כ,

נישואיו  ועל הקשה, יתמותו על חייו, מאורעות כל בפניו מגולל והחל הא, ועל דא על רעי�' 'שיחת עמו פתח



תשובה  ימי עשרת � הפרשה èëבאר

משו�  רק עשה זאת וכל יותר, הגוני� שנראו אחרי� שידוכי� לו שהציעו בזמ חורגו אביו של בתו את שנשא

ידידו  כי בלבד, לטובה זאת הייתה ה' שמאת ראה השני� ברבות ,ואכ זה. על מאד בקשתו היא כי א�, כיבוד

ממונו  את הפסיד �ולבסו הרבי�, העסקי� לטובת מדרשא דבי ספסלי את מכ לאחר עזב עשירי�  לבת נישא אשר

עוזרי� ביתו בני כ שאי מה ,ומכא מכא קרח וכ� ונשאר ספרי� , ושאר ברורה' ה 'משנה בעריכת לו ומסייעי�

לקח, נלמד ומזה בוקר. אור עד הקדוש יו� ליל כל במש� בכ� מה של בדברי� ועודדו חיי�' ה'חפ� עמו שוחח

של  השבורה נפשו את ראה כאשר מקו� מכל א� יוה"כ, כמו וקדוש 'יקר' זמ ואי חיי�', כה'חפ� גדול לנו מי כי

מישראל. אחת נפש ולחזק לעודד בשנה ביותר הקדושות בשעות וישב 'מידות' של חשיבות את הבי הבחור אותו

זי"ע, מקארלי הגדול אהר רבי הרה"ק של אביו יעקב רבי הרה"צ על מקובל הוותרנות, בעני אספרה, עוד

רבות  שני� במש� שהיה, מעשה ידי על העול� עיני את שהאיר בב וזכה רח"ל, בני� חשו� היה רבות ששני�

נדרי' 'כל לתפילת כדרכו ניגש הקדוש יו� בליל אחת שנה הנוראי�, בימי� בביהמ"ד ציבור כשליח יעקב רבי שימש

העשירי�  אחד של כעסו לעורר  גר� זה דבר מהרגלו, יותר מעט מעריב של הלחש בתפילת והארי� התיבה, לפני

הפסיעות  שלש את יעקב רבי פסע כאשר ויהי הש"�, על זמ הרבה כ� כל לחכות שנאל� הקהילה מנכבדי שהיה

בגאווה  בו �נוז כשהוא ועדה, קהל לעיני לחיו על לו וסטר וחוצפה, עזות העונה העשיר אליו ניגש להתפלל, בסיימו

אות�, השתיק יעקב רבי א� רשע באותו למחות הקהל רצו  מיד ,זמ הרבה כ"כ לחכות צרי� שהקהל על וכעס

כלל  התייחס לא התפלה בסיו� וג� מערב', תחנונינו 'יעלה הפיוט את בנעימה לומר התחיל דבר ארע לא וכאילו

על  שוקד בהיותו מה זמ לאחר לביתו. וחזר  טוב' יו� 'גוט בברכת המתפללי� כל את ביר� רק המאורע, אותו לכל

את  לו למכור ממנו שביקש העיר, מעשירי אחד ש� עמד הדלת את וכשפתח הדלת, על דפיקות שמע תלמודו

כדי  בתו� כבר כי שח, הוא מה על יודע שאינו לב, בתו� השיב יעקב רבי א� ברבי�, היו� שספג  הבזיונות זכות

ההוא  בלילה ח"ו. בלב והקפדה טינה שו� עליו לו ואי חפצה, ובנפש של� בלב עשיר לאותו ומחל סלח דיבור

 ואכ בתורה, ישראל עיני שיאיר ב להוליד יזכה וותרנותו שבשכר לו וגילו בחלומו, אלוקי� מחזה יעקב רבי חזה

בקדושתו. העול�  את שהאיר זי"ע הגדול אהר רבי הרה"ק לו נולד שנה כעבור

שבא� תורה, שבמשנה האחרונות הפרשיות בסדר שרמזו שנ נצבי
 יש אחד כאשר וכל יחדיו שוהי� אנשי� י

דבר של בסופו אזי לחבירו, לוותר מוכ מה� אחד ואי דעתו ועל שלו על מוכרח ויל�,'ניצב ' יהיה מה� אחד

בא� א� שלו, על עומד אחד  כשכל יחדיו לחיות לשני� אפשר אי כי וליל�, מאזי האזינו לעזוב אחד כל בא�

אזי חברו  של ודעתו הברכה לדבריו ורעות.וזאת שלו� ואחוה באהבה ישבו ויחדיו ראש� על שורה הברכה הרי

חכמי� בלשו ה)ונרמז ה זקופה (אבות בקומה שלו על עומד אחד כל שא� רווחי�', ומשתחווי� צפופי� 'עומדי�

שניה� יעמדו אזי לזולת לוותר מוכ אבל צפופי
 ואינו בחלקו, לעול� מסתפק אינו רעה עי במדת הלוקה כי ,

ממילא יזכו אזי חברו בפני נכנע אחד וכל 'משתחוי�' ענייניה�לרווח כאשר בכל מסטאלי� והצלה אשר רבי מהרה"ק (כעי"ז

קמג:) ד� ליקוטי� אהר� בבית הובא .זי"ע

 
בעול 
ברואי עוד 
שישנ 'רואה' ואינו הואיל – 
לאחרי משלו ומעניק מוותר ואינו שלו על העומד ולהיפ�,

רח"ל ישורנו מי תוצאותיו הרי אנשי�)מלבדו, עוד להכיר שיתחיל בעיר (עד זי"ע, לוי' ה'קדושת של במחוזו שהיה מעשה ,

משה  ר' היה בדורו' 'יחיד והנה משה, ר' העני וש� ,זלמ ר' היה העשיר  ש� יחדיו, ג� ועני עשיר דרו אחת

לה�, היה לא המפסקת לסעודה חריבה פת �שא עד בביתו, העניות כ"כ רבתה יוה"כ בערב אחת פע� בעניות,

היו�  מבעוד לביהמ"ד משה ר' הל� לו בצר פני�, בבושת מהבית ב"ב ושלחתו בבית מריבה פרצה שכ� ומכיוו

וכבר  חמה' 'דמדומי שעת בהתקרב רותחות, ודמעות תהלי� פרקי בכמה הגדול רעבונו את להשקיט וניסה גדול,

בבושת  מאתו וביקש משה ר' אליו ניגש ביניה�, העשיר זלמ ר' מיודענו �וא המדרש בבית להופיע הע� החלו

טאביק' 'שמעק להרחה)פני� טבק �בשמעק (קמצו ניחוח ריח לעלות נדרי' ל'כל 'הכנת�' זה וכי – זלמ ר' בו ויגער

'שמעק  �שא עד מצבו, על עצומה בבכיה הקיר אל פניו ויסב הסבל, כח כשל כי משה ר' הרגיש כא טאביק,

יעלה  זה – מזל� להשתנות שניה� על נגזר יוה"כ ובאותו האלוקי�...' אל שוועתו 'ותעל שווה, איננו כבר טאביק'

ירד. וזה

החלה  משה ר' של קרנו ולעומתו, מטה, מטה וירד בעסקיו להפסיד זלמ ר' החל יוה"כ' 'למחרת מיד הווה, כ�

היה  יכול ובזה רובל, מאות ג' לו ונת מצבו, שפל את שראה נעוריו ידיד איזה שפגש שהיה ומעשה להתרומ�,

המעות  שאר את לביתו, לשרור השלו� שב וממילא לביתו, ללבוש' ובגד לאכול 'לח� להביא – לרווחה לנשו� מעט
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לחודש  ומחודש ליו� מיו� ונתעלה עלה וכ� ההשקעה, מסכו� מוני� עשרות בו הרוויח אשר מסחר באיזה השקיע

מאד. עד וגדול הלו� משה האיש כי עד

ר' לעליית  נפילתו צמודה האחרונה עת בכל כי פלא, דבר רואה והנה משבר, בעת פע� התבונ הנ"ל זלמ ר'

מרורי�  בבכי ופר� לוי', ה'קדושת רבו אל זלמ ר' וימהר בגו, דברי� יש כי בנפשו והבי נופל' זה ק� 'כשזה – משה

'ייזכר  לו ואמר נענה דבריו, לכל הקשיב לוי' ה'קדושת האי, מאי רבינו' 'ילמדנו ויבקשהו לפניו, נפשו את וישפו� -

'ההכנה' מעשה בדבר ונזכר במעשיו זלמ ר' פשפש ומריבה, מצה איזה ודברי� , די איזה ביניכ� היה הא� עתה' ל�

עליה� העבר כיפורי� יו� של בערבו נדרי מאומה...(לטובה)לכל לעזר� בידי אי הדברי� פני ה� כ� א� הרבי, לו אמר ,

ל�. מלתת ימנע והוא טאביק שמעק ממנו תבקש שאתה ההפו� באופ גופא כזה מעשה יחזור א� זולתי,

ר' התקרב שרק אימת וכל הלבב ר� היה משה ר' שכ מלבוא, בוששה היא א� כזו, להזדמנות חיכה זלמ ר'

ע�  להשתד� זכה משה ר' של 'עשירותו' לרגל שבעזהשי"ת עד מבוקשו, כל לו ונת פני� במאור קירבו אליו זלמ

הגדול, ביהמ"ד בחצר הגדולה החתונה לקראת גדולות בהכנות העיר כל ותיהו�  ובעצמו, בכבודו דאתרא' ה'מרא

הני  מ'מעמדי' באחד כי משה ר' חשב ר'כא ראה החופה מעמד בהתקרב  משה, ר' את 'לסדר' בידו יעלה שואי

 לעיי ה'כתובה' לו שית מבקשו והרב משה, ר' דנ מחותנו ע� יחד  הבימה על עומד דאתרא' שה'מרא היא� זלמ

זלמ ר' לעברו הגיח אז או הכתובה להוציא כיסו אל ידו את משה ר' הכניס וכבר דבר, איזה עתה בה כי (בחשבו

הכושר') זלמ 'שעת לר' נת פני� ובמאור לכיסו, הכתובה את משה ר' החזיר להוותו א� טאביק', 'שמעק ממנו וביקש

ר' אליו ניגש שעוררוהו, אחר האר�, על �מעול כשהוא נפל זלמ ר' כי הקהל כל נבהלו ברגע בו הטאביק, את

המשתה'. ימי 'שבעת אחר בינינו נדבר הבה אלי�' לי 'דבר זלמ ר' ויענהו ל�, אירע מה ושאלו משה

והטאביק', העשירות 'פרשת כל את משה לר' זלמ ר' ויספר והעשיר', 'העני יחדיו נתוועדו המשתה ימי בגמר

עד  – בידו עלתה לא זה �שא ומשראה בנסיו משה ר' יעמוד שלא הכושר' ל'שעת עיניי� בכליו המתי הוא וכי

והוא  לוי', ה'קדושת אל משה ור' זלמ ר' – יחדיו ויסעו ,�והתעל נפל כ על ביד טאביק' 'שמעק  ע� רק שנשאר

מעלה'. 'מעלה שניה� עלו ומאז משה, ר' ברשות ה� אשר בנכסי� ביניה� לחלוק בקדשו ציוו�

לבקשסט. מרבי� הננו אלו בימי� כתבנו 'אבינו הנה, בספר... כתבנו שלימה, רפואה שלח עלינו, חמול מלכנו',

ונזכה בספר, 'אבינו' הקב"ה יהיה אז ,
טובי '
כ'אחי לרעהו איש להתנהג נפלאת, כ'סגולה ' להוסי� 
המקו וכא�

הב�  על האב .לרחמי

כל. חסר מרוד עני נשאר השני ואילו מופלגת, בעשירות ונתעשר לגדולה עלה מה� שאחד אחי� בשני מעשה

- לחשב העני החל כל, אי ולרש ,לפרק הגיעו העני האח של ובנותיו היו� אספר ויבוא אחי, של לארמונו אל�

,
ירח אולי ואביו� עני יחוס אולי מצוקתי, על אחר לו שיכניסוהו '�הס מ'שומרי ביקש אחיו לבית בהגיעו עשה, וכ�

'מי  ושאלו מכיר', ש'אינו כמי עצמו לעשות החליט 'העשיר' א� הבית, אל הכניסוהו מיד 'בעה"ב '. של אחיו שהוא

לו  אמר אנכי', ובשר� 'אחי� – פני� בבושת ויענהו אתה, מי - בשלו העשיר א� אנכי, אחי� העני ויענהו אתה',

להורי, אנכי יחיד ב כי סח', אתה מה יודע 'איני באדרעסהעשיר שטעית לי נראה כלל, אח לי ויצא (כתובת)ואי ,

נפש. ובפחי פני� בבושת מלפניו העני

הזק אביו את כדרכו לבקר העשיר האח פנה אחדי� ימי� שכח)כעבור לא עדיי� העשיר,(שממנו - הב כשנכנס מיד ,

אתה  מה יודע 'איני האב לו אמר בכור�', בנ� ראוב 'אנכי העשיר ויע אתה, מי - ושאלו בפליאה האב בו הביט

שהחל  - העשיר הב ידעתי�, ולא מכיר� איני כי באדרעס, שטעית דברי�  מתוכ נראה ,ראוב הנקרא ב לי אי סח',

שני  הלא אבי, אבי, – אביו אל מתחנ והחל נפשו, את ידע לא האב של דעתו לשפיות משהו אירע שמא לחשוש

שלו... על ועמד בו חזר לא האב א� בכור�, ראוב הוא ואני ל� אביו בני� הנני אני לו, ואמר האב נענה שבסו� עד

חסד  גומל והוא באחיו, המכיר יהודי זה דר� על לאו... 
וא אבי�, כ� 
ג אני הרי אחיו הינ� 
א (העני), שמעו� של

'
בני על אב 
'כרח עמ� ואתנהג – אבי� אני א� הקב"ה אומר לרעהו, להטיב יג)ומרבה קג ...(תהלי�

הספיקה  לא בבנו' מקדש 'האיש לפרק שבהגיע קדישא', 'חברא מחברי הקודש מאר� אחד יהודי על מסופר עוד

אחד  דר היה ש� שבקאנאדא, לטאראנטא פעמיו היהודי ש� כ על כזאת, לעת המרובות ההצטרכויות כדי ידו
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ולש�  לשמו ושאלו – עורו את הלה הפ� בשרו שאר של ביתו פתח על דפק  משא� מופלג. עשיר שהיה מקרוביו

פרוטות  כמה א� כי מאומה לו נת ולא מדבר, אתה 'קירבה' באיזה יודע ואיני מכיר�, איני - כאומר משפחתו

ועשה  ק� קמצנותו, גודל את היהודי כראות הדר�, מהוצאות קימעא אפילו לכסות בכדי בה�  היה שלא שחוקות

עלי�, אנכי חס בשר�, שאר שהנני מכיוו קדישא', ה'חברא חברי על נמנה שאני ל� כידוע לו, ואמר נענה - מעשה

לבוא הדר� טרחת את טרחתי כי ולזה לחיות ל� נותרו לא - אצלינו המקובלי� הסימני� פי על כי להודיע� ֵָהנה,

למבוקשו, וישאלהו יפות, פני� בסבר שוב לקבלו וישב מאוד, עד נבהל דבריו את העשיר כשמוע מועטי�. ימי� א�

בפחדו  העשיר החתונה. שמחת לצורכי שנזקק הגדול בסכו� ונקב כל, אי ולרש בנו את להשיא שעומד לו ענה

הסכו�... מלא את אתר על לו העניק עיניו לנוכח המוות את ראה באשר רב כי

האורח  – היהודי לו נענה קרב. שקיצו אד� על להבחי שבידכ� הדבר נכו הא� העשיר, שאלו מכ לאחר

 זמ תו� כי המובהקי� הסימני� ואחד  נשמה', 'יציאת בעת הנפטר לבית אנו נקראי� רבות פעמי� הנה בפקחותו,

וראיתי  הנה בבואי עתה סובביו, את להכיר מפסיק החולה כאשר - ליוצרה נשמתו את החולה ישיב מאד קצר

סובבי� את להכיר הפסקת מכירני)אשר אינ� שלפתע את (בראותי ל� בישרתי כ על אתה, מסוכ חולה כי הבנתי ,

קרובי� את להכיר וחזרת 'ההכרה' אלי� חזרה כי ראיתי שראו עתה א� הנוראה, סכו� הבשורה לי ונתת הכרתני (באשר

ומתוקות.הגו�) רבות שני� תחיה ועוד ממ�, הסכנה שחלפה אני מבי ,

בגמ'ע. סז:)מובא דכיפורי'(כתובות יומא 'מעלי בכל רגיל היה עוקבא יו"כ)שמר ערב - בשכנותו ( שהיה לעני לשלוח

המהרש"א וכתב זוזי�. מאות ארבעה ארבע)ס� ד"ה זו וז"ל,(ח"א שזכות יו"כ, ערב הגדולה זו צדקה לית� דקדק

לטובה  מכריע לסעודתו),יהא יותר העני צרי� ביו� בו עכ"ל.(א"נ .

ה'חת�  בעל הגה"ק אצל שהיה מעשה ב"ב, סופר' חת� 'חוג אב"ד זצ"ל אונגאר שלמה יצחק רבי הגה"צ סיפר

ליתו�  שידו�  להציע שתל� לה, ואמר מבנותיו, לאחת החת"ס קרא המפסקת' 'סעודה אחרי אחת בשנה זי"ע, סופר'

החת"ס, לה אמר לפועל, הכח מ השידו� את להוציא תפעל החג בצאת מיד כי הבת אמרה פלונית, יתומה ע� פלוני

פלונית, יתומה אודות הבחור ע� לדבר הבת שלחה מיד והחתימה. הדי יו� לקראת זכות לאיזה אנכי זקוק הנה

ו  אעשה מה הבחור והשיב ויע החת"ס נענה הגדול, אביה אל דבריו את הבת הביאה בכיסי, מצויה הפרוטה אי

מיד הסכי� החת"ס הבטחת את הבחור מששמע בבית�... דבר לה� יחסר לא שלעול� מבטיח לימי� שהוא (ואכ�,

מעול�) כלו� לו חסר היה לא לעשירות זכה שלא וא� מצויה, פרנסתו היתה שתמיד הלה, בברית סיפר ובאו מיד הסכימו הכלה צד �א ,

נדרי'. 'כל לתפילת הכנסת לבית לצאת פנה הטובה הבשורה את שקיבל אחר שרק החת"ס, לשמחת האירוסי

הגבאי  רימז ובכניסתו רב, זמ מזה לתפילה ומזומני� מוכני� עמדו והכל החמה שקעה כבר המדרש לבית בהגיעו

כלל', אחרתי  'לא ואמר החת"ס נענה המתאחרת, השעה בואי...על 
טר נדרי' 'כל יתחילו לא 
בשמי כי

לעשות  כדי כוחו בכל לפעול והוצר� נדרי', ל'כל לגשת זכות שו� בידו שאי החת"ס סבר גיסא מחד ל� הרי

לביהמ"ד, ביאתו קוד� נדרי כל במרומי� מתחילי� שאי שידע �א נדרי', 'כל קוד� ויתומה יתו� בי השידו� את

אלו. בימי� וחסד בצדקה להרבות עלינו עאכו"כ

מאוהביו,עא. ואינו מכירו שאינו למי חסדי� גומל א� ובפרט הגזירה, רוע להעביר חסדי� גומלי של שכר� רב מה

חכמה' ה'מש� בדברי נוראות במדרש)כדמצינו ד"ה אמור ראש (פר' – הדי יו� את הקב"ה קבע מדוע המבאר

ואילו  העבודות, ושאר ובציר בקציר השדה, בעבודת ישראל בני עסוקי� החמה בימות והרי תשרי, בחודש השנה

בחודש  'הדי 'יו� את לקבוע �עדי היה כ א� בתורה, ועוסקי� יושבי� כשה� זכויות מרבי� ה� �החור בימות

ולעומת�  התורה, עסק מתו� הגשמי� ימות עליה� שעברו אחר ,בדי זכאי� ישראל יצאו אז כי הפסח, בחג ניס

פלא. והוא  אסורי�, ודברי� הזה עול� בתאוות עסוקי� הנכרי�

הגמרא דברי עפ"י חכמה' ה'מש� מבאר יא.)אלא על (ב"ב ממונה שהיה הצדיק' 'בנימי על עליו אמרו תניא וז"ל.

העבודה לה, אמר פרנסני. רבי לו, אמרה בצורת בשני לפניו אשה באתה אחת פע� צדקה, של שבועה)קופה (לשו�

מתי�, בניה ושבעה אשה הרי מפרנסני אתה אי א� רבי לו אמרה כלו�. צדקה של בקופה כ�)שאי עמד (כשמעו

נפש  המקיי� כל אמרת אתה רבש''ע, הקב''ה, לפני השרת מלאכי אמרו למות, ונטה חלה לימי� משלו. ופרנסה
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éðùá éøäù] ä÷ãö íäá úúì ïúéðù íéîé äùéù íðùé
.[ä÷ãö úúì øùôà éà ë"äåéáå äáåù úáùáå ä"øã íéîé

÷ñô'øáçî'ä(à áô÷ú 'éñ)øîåà äáåùú éîé úøùòá'
,ïéáäì êéøöå ,'èôùîä êìîä ,ùåã÷ä êìîä
'ùåã÷ä ì¯àä' íå÷îá øîåàù 'ùåã÷ä êìîä' àîìùáã
êà ,åìà íéîéá úåëìîä ïéðò øéëæäì íéöåøù éðôî ,øéôù
éëä åàìá àìä 'èôùîä êìîä' íéøîåàå íéðLî òåãî§©

íéøîåàùë 'úåëìî' íéøéëæîêìî','èôùîå ä÷ãö áäåà
íéøîåàù ,éôè óéãò äæ çñåðã øîåì íå÷î ùé äáøãàå
.åìà íéîéá äùåòù èôùîå ä÷ãöä úà áäåà ä"á÷äù

øáñäå'ä÷ãö ìéòî' øôñá åðéöî äæì(î÷ú úåà)ìòáì
àåä éøä åéøáã úéùàø ,ì"öæ 'øñåî èáù'ä
Y 'èôùîå ä÷ãö áäåà êìî' äëøáä éøáã úà ùøôî
äèôùîë úéùòðä ä÷ãöä äùòî úà áäåà ä"á÷äù

(åðå÷éúë)êìîä' ¯ ú"éùòá çñåðä úà êë ìò åôéñåä .
åîéé÷ íàä ïã ä"á÷ä åìà íéîéáù ùåøéô ,'èôùîä
äî ìò éà÷ èôùîä êìîäã àöîð .ä÷ãöä úà éåàøë
íåùîå ,'èôùîå ä÷ãö áäåà' äðùä úåîé ìëá íéøîåàù
éùòî ìëù íâä ä÷ãöä úåöî ìò èôùîä åæîø éëä

' íå÷î ìëî ,åìà íéîéá íéðåãéð íãà éðáéë åæîø àì
'ä÷ãöë åéðôì áéáç ïéàù òéãåäì ,ä÷ãöä ïéðòá íàעב.

מיד  הללו, מועטות בשני� ימות בניה ושבעה אשה שהחיה הצדיק  ובנימי מלא, עול� קיי� כאילו מישראל אחת

נקרא  לחינ� שלא שמעתי חכמה', ה'מש� ומביא שנותיו. על שנה ושתי� עשרי� לו הוסיפו תנא דינו, גזר לו קרעו

ומעש"ט, מצוות מלא היה ובוודאי חיי
 'צדיק' לו להוסי� כדי חייו, קצבת כשכלתה ,
חיי לסכנת בבואו ואעפי"כ

משלו  בניה ושבעה אשה לאותה שהחיה וחסד צדקה זכות לו למצוא הוכרחו הדי� משורת 
תתיישב לפני מעתה .

 אכ ובריאות פרנסה אודות רק השנה בראש הנידו היה א�  כי ,�החור אחר הדי יו� קבעו לא מדוע התמיהה

תאוות�, בשפלות העסוקי� הגויי� לעומת בתורה עוסקי� שה� זכות� ישראל לבני מועיל שבר"ה היה מכיוו� אבל

הדי�, משורת 
לפני וחסד צדקה זכות  
מוכרחי לזה ל...' ומי 
לחיי 'מי הוא הקציר הנידו� אחר דייקא לה� יש וזה

מזה  לה� ויש הכהני� למכיריה� ניתני� שה� ומעשרות' מ'תרומות יותר ושכחה, לקט פאה, מניחי� שה� ובציר

הנאה', ייתכ� 'טובת וא� הזוכה, לכל 
ויגיע '
מ'עמל 
ומניחי השדה את 
עוזבי 
שהבעלי ופאה שכחה לקט אבל

בזה, 
זוכי ולשלו�,ששונאיו ארוכי� טובי� לחיי� להיכתב יזכו או עי"ז 
לחיי ראוי הוא 
א 
בשמי לדו� א"א כי

ראוי  שאינו למי א� 
דלי חנ� והוא מידה', כנגד 'מידה בו לנהוג יש שהרי להיות לאו, לנפשו איש כל ילמד ומכא .

ולטובי�'. לרעי� לכל ומיטיב 'טוב

הישיבה, לבני מיטות מספיק היו לא בישיבה אנטוורפ גאב"ד זצ"ל קרייזווירטה חיי� רבי הגאו למד  אשר בימי�

מהישיבה, אדיר במרחק דר שהיה הבית' 'בעל אצל ליש ה'זכות' ניתנה לאיבוד ולו הלכו יומו' מ'סדר שעות וכמה

לקבל  כדי טצדקי מיני כל ועשה ופעל טרח  תמימות שנתיי� במש� מש�... וחזרתו לאכסנייתו ההליכה עבור רק

על  לעלות שעמד בעת הראשו בלילה ויהי מבוקשו. את להשיג הצליח שוני� מאמצי� אחר ואכ בישיבה, מיטה

 הבי הגר"ח מר, של מיטתו היכ ושאלו בישיבה ללמוד עתה זה שהגיע יסורי� ובעל מסכ בחור אליו ניגש יצועו,

זו  מיטה על טרחתי רבות יגיעות הרי הגר"ח חישב מיטת�. לי ת אנא. ,ליש אל� אנה עצמו על לומר שכוונתו

הגר"ח  התגבר דבר, �סו למרחקי�, בהליכה כרו� תורה' 'ביטול הרבה שכ"כ בפרט אותה, לו את ואי� בישיבה, אשר

זו. החלטה עליו קשתה כמה היו� עד מבי אינו הלה כאשר מיטתו, על לישו בחור לאותו ונת רגשותיו כל על

ע�  כל את ולאבד להרוג להשמיד וגאליצי' פולי במדינת עלו ימש"ו וקלגסיו שהרשע עד מרובי� ימי� עברו לא

על  וציוו המדרש לבית חיילי� קבוצת נכנסה הימי�  באחד פסחו, לא קדושה ישיבה אותה על וג� הי"ד, ישראל

הטהור  �הגו את זרקו מכ לאחר כאשר למות, בה� וירו אחד אחד נטלו ובאכזריות בשורה, לעמוד  הבחורי� כל

לי  'זכרה חייו הצלת על וביקש קונו ע� התייחד קרייזווירטה הגר"ח של תורו הגיע טר� והנה בזלזול, החלו מ

,אכ זה. בניסיו לעמוד לי קשה היה כמה יודע תעלומות היודע ה ' אתה רק - הקשה וויתור אותו לטובה' אלוקי

רשע  שאותו הגיו שו� היה שלא והג� עליו, שירח� והרשע האכזר החייל לפני והתחנ הגר"ח ניסה תורו, בהגיע

על  מיד עצמו יפיל ואז בקיר, באקדחו יירה שהוא לו ואמר להצילו, והסכי�  בעיניו ח למצוא זכה לדבריו, יקשיב

זה  ובסיפור חייו. את ויציל יברח איש ש� שאי יראה וכאשר המתי�, בי החלו מ אותו יזרוק והוא כמת, האר�

חסד גמילות  של וזכותה כוחה מוכיח הגר"ח באה.(בגופו)היה היא היכ עד

בירושלמיעב. דאיתא הא המבארי� וגדולי� לחכמי� פאה)ראיתי בעש (סו� רק צדקה מעות נוטלי� היו י"ת שהזקני�

ברמב"� כמובא מלקבל הזקני� נמנעו השנה שבכל ומבארי�, כולה, הנה בכל פ"י)ולא סו� מעלה (מתנ"ע שיש
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שובה  שבת - תשוב בו שבת

÷"äøä÷åñôä ïåùìá øàéá ò"éæ ïé'æåøî(âé çð äéòùé)

íåéá êéöôç úåùò êìâø úáùî áéùú íà'
ä"á÷ä éë ,'äáåù úáù' éáâì øîàð àåäù ,'éùã÷
úáùá äáåùúá øåæçúù ¯ 'úáùî áéùú íà' øîåà

åæעגúà äðùúù ,øîåìë ,'íéìâøä' ïåùìî 'êìâø' ìëî
äëæúù ä"á÷ä êì çéèáî éæà ,äá ìéâø êðäù úåìéâøä
÷åñôìå êéëøö úåùòì ¯ 'êöôç úåùò' àø÷ã àôéñì
ùåã÷ä íåé äæ ¯ 'éùã÷ íåéá' ä÷åúîå äáåè äðù êéìò

àáå ùîùîîäעד.

àúéàò"éæ 'úîà úôù''ä ÷"äøäî(ñ"øú)ùéå ,ì"äæá
ïåùàøä úáù àéäù äáåùú úáùá ÷æçúäì

àúéàãë ,äðùá(:çé÷ úáù)ìàøùé åøîù àìîìàúáù

äðåùàøäùòðù ä"øáå .ïåùìå äîåà íäá äèìù àì
äðùä éîé ìë ìò ùãç øãñïåùàø úáù ïéìá÷îùë

äðùä ìë ï÷åúî éåàøë.ì"ëò .

אד�  של נפשו תטהר התורה לימוד ע"י – כתורה טהרה אי�

ïúùøôá(àë àì ,êìéå úùøô),'åòøæ éôî çëùú àì éë'
àøîâá àúéà(:çì÷ úáù),øîåà é"áùø'ñç

ìàøùéî äøåú çëúùúù íåìùåøîàðù(àë àì íéøáã)

.'åòøæ éôî çëùú àì éë

èøôá÷æçúäì åðéìò äáåùúä éîéá åðãîòá äúò
úåáøäìå 'äøåúä çëúùú àìù' äæ ïéðòá

äøåúä ãåîéìáעהùøãîá àúéà êëå ,(ã çì ø"åîù)

åðì ïéàå åðà íééðò' ,ä"á÷ä ìà ìàøùé éðá åøîàù

בזכויות  להרבות כדי נותני� שה'נותני�' אלו בימי� אבל הציבור, על להטריח שלא כדי הצדקה מ נהנה שאינו במי

לה�. שנת למי 'נתנו' אלא זקני� 'לקחוה' לא שאדרבה נמצא, לאור, משפט� יצא זה ידי שעל

ועוסק עג. יושב הקדוש הקהל את וראה מדרשו, בית אל קודש שבת בליל פע� נכנס זי"ע הרי"�' ה'חידושי הרה"ק

לעסוק  שתלכו במקו� המדרש, בבית עתה לשהות לכ� התיר מי וכי הרי"�', ה'חידושי שאל� ועבודה, בתורה

המשי�  מועט  זמ לאחר זו. מצווה תבטלו והאי� כתיב, עונג' לשבת 'וקראת דהרי שבת, וסעודת היו� בקידוש

רחמנא אמר עליה ב'תשובה', עוסקי� והינכ� מאחר שבת 'ומלת
 ואמר, דוחה מילה ומצוות לבבכ�', ערלת את

המדרש. בבית ועבודה בתורה להמשי� בידכ� מצוה �וא מותר וממילא קודש,

 זמ דהרי בזמנה, שלא הוא וכא 'בזמנה', אלא אינו שבת דוחה דמילה דהא זי"ע, מנח�' ה'פני הרה"ק הקשה

בזמנה, שלא מילה מחמת שבת' ועונג 'כבוד את לדחות לה� הותר והאי� כידוע, קודש שבת בערב הוא ה'תשובה'

השבת את היא דוחה  כ ועל הוא, זמנה ושעתא שעתא כל אלא לתשובה, ''זמ דאי להוכיח יש מכא (ופשיטא אלא

בזמנה...) מילה זה הרי זו קודש  .שבשבת

בפתח עד. העומד לעני כרמז הפתח, ליד לשבת זי"ע בעלזא בית אדמו"רי  נהגו שובה בשבת דרעוי רעוא בסעודת

זי"ע  מבעלזא אהר רבי הרה"ק התיישב אחת שנה בתשובה. אותו ויקבל עליו שירח� הבירה בעל לפני ומתחנ

מידי, לא ותו בפתח' כעני בפתח, 'כעני מדמעות חנוק בקול לומר ופתח הפתח, אצל שובה בשבת שלישית בסעודה

בפתח. כעני בתשובה חזרו ומיד �שתיכ השומעי� בלבות חדרו טהור לב מעומק שיצאו ודבריו

וכ� עה. דקות שלש היה שיחתו כל מש� בישיבתו, אלול זמ בפתיחת שיחה פע� אמר זי"ע חיי�' ה'חפ� הגה"ק

הרי חג אמר, שבבוא כדי ומעות, �לכס תורה ב זקוק מה ולש� הרבה, ממו לו שיהיה רוצה ואחד אחד כל

בכשרות�, מהודרי�  המיני� ארבעת לקנות יוכל מרוחקות,הסוכות מארצות להביא� והוצרכו מיני�, ד' בפולי� גדלו לא הימי� (באות�

משלה�) מיני� ד' היה גדולי� לעשירי� ורק ביותר גבוה האתרוגי� מחיר היה ולכ� בדרכי�, נפסלי� הרבה ואמר,והיו חיי�' ה'חפ� המשי� .

וע�  ,מדרבנ אלא אינו החג ימי בשאר א� חג, של הראשו טוב ביו� רק מדאורייתא היא לולב נטילת מצוות הנה

 אי כי רובלי�, חמישי� של עצו� בסכו� אתרוג לקנות הדבר ויאות שראוי ישראל בני הקודש ע� מביני� זה כל

ירושלמי בתלמוד והנה זו. למצווה ה"א)ערו� פ"א הפסוק(פאה על חכמי� טו)דרשו ג בה (משלי ישוו לא חפציה 'כל

זי"ע מווילנא הגאו וביאר התורה', מ אחד לדבר שוות אינ תורה של מצוותיה כל אפילו ש�)- הארו�, אליהו (שנות

ואמר, חיי� החפ� סיי� יחד. ג� המצוות מכל יותר שווה תורה של אחד 'דיבור' של שחשיבותו היא שהכוונה

השעות' 'מורה על שבכל (שעו�)התבוננתי יוצא זה ולפי תיבות, כמאתיי� לומר האד� יכול אחת שבדקה וראיתי

מצוות  התרי"ג מכל יותר חשיבותה מה� ומצווה מצווה שכל מצוות מאתי� לאד�  לו יש התורה לימוד של דקה

המצוות  מכל חשובה מה� אחת שכל מצוות �אל של עצו� קניי לקנות האד� יכול דקות שבחמש נמצא כול�.



תשובה  ימי עשרת � הפרשה באר ãì

íäì øîà ,úåðáø÷ àéáäìù÷áî éðà íéøáãøîàðù ,
(â ãé òùåä),'ä ìà åáåùå íéøáã íëîò åç÷ìçåî éðàå

äøåú éøáã àìà íéøáã ïéàå ,íëéúåðåò ìë ìòøîàðù ,
(à à íéøáã)åøîà ïëå .'äùî øáã øùà íéøáãä äìà
(à äë ø"÷éå)...äøáòá íãà ìùëð íà',äéçéå äùòé äî

,íéôã éðù àøå÷ ãçà óã úåø÷ì (ìéâø) ãeîì äéä íà¨

íéðù äðùé ãçà ÷øô úåðùì ãåîì äéä íàå'עו.

øåàîäåáèåîì åðøéæçé äáù(á àúçéúô ø"ëéà)עזàúéàãëå ,
ùøãîá(áôø æîø äéîøé èå÷ìé)éáøå àðåä áø'

áéúë ,àáà øá àééç éáøå äéîøé(àé æè äéîøé)éúåà'
éúøåúå åáæò éúåà éàåìä ,'åøîù àì éúøåú úàå åáæò
éàååìäù ìàøùé ìò øîåàå ïðåàúî ä"á÷äù ¯] åøîù
éúøåú åìéàù ,[åàèçù úåøîì äøåúá íé÷ñåò åéäù

åøîùáèåîì ïúøéæçî äúéä äá ïé÷ñòúî åéäù êåúî.'

äëåïåùìá ò"éæ àçñéùøôî íðåá éáø ÷"äøä øàéá
áåúëä(ç èé íéìéäú)úáéùî äîéîú 'ä úøåú'

åúîùð ú÷ìúñî àèåç íãàù äòùá äðä éë ,'ùôð
åì øéæçúå ,'ùôð úáéùî' àéä äøåúä íðîà ,åðîî

åéàèç úîçî åãáàðù åùôð úåçåë ìëå åúîùðàáåî)

(àöú éë úùøô áéáà éøåëéá øôñá.

ø÷éòå,äòéâéáå ìîòá äøåúä ãåîéì éãé ìò àéä äøäèä
'îâã àðùéì ìò íé÷éãö åøîà(:áî íéçñô)ïìéîò'

äçéðîù ùéìù äàéáä àìù äàåáú úô ¯ íéçáè ìù
êøãá äæá æîåøîå ,'àîäåæä úáàåùå äøéã÷ éô ìò

ù íùë ¯ 'ïåùì ìò ìôåð ïåùì'ïìéîòàîäåæä úáàåù
êë äøéã÷äîäìîòúà úìèáîå úáàåù äøåú ìù

.íãàáù àîäåæäå êåìëìä

êéøàäåïåùàø' åøôñá ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä äæá
'ïåéöì(æ á éìùî)ïåáéìì äëåæ íãàä ùôðù

äøéáòä åôåâî èìôðå ,äòéâéá äøåúä ÷ñò é"ò äìòâäå
'â ùé' .åðåùì êì àäå ,àèçä é"ò òìáù øåñéàäå
÷éôñéå íãàä äùòé øùà úåøéáò ùé éë ,íãàá úåøéáò
ùàä ïåáéì éãé ìò ùéå ,äìòâä éãé ìò ùéå ,äìéáèä åì
,ïåáéì ïéëéøö íäå øåàá ùáéá íéòåìáù íéøáã ùéå ,'åëå
ïéîàäì àìù ì"æø éøáã ÷éçøîäå ,ñòåëäå 'åëå íä åìàå

,'åëå ùàá àèåç äæ ìëå ,'åëå íäáêéøö åìà åìà ãâðë
àéäù äòéâéá úåãéîúá äøåúä ÷ñò àåä ïåáéìäå ,ïáìì
òìáðù øåñàä úòéìá àéöåú äøåúä ùà éãé ìò ,ùà

äøéáòá íãàä óåâáøúåéá äìåãâä äøäèä àéäù éøä ,'
.úåôéì÷äå úåàîåèä ìë ãâð äìéòåîä

 נית היא� ונאמר, נעני דבריו משקל ועל הישיבה... לסדר דקות חמש רק אפילו לאחר אפשר כיצד כ א� כול�.

ולבטל�... דקות בחמש לזלזל

מביאעו . זי"ע שמחה' ה'לב תשמ"ג)הרה"ק 'השיבנו (עשי"ת הברכה בלשו לפרש זי"ע אמת' ה 'אמרי הרה"ק אביו בש�

 מכ לאחר ורק לתורת� אבינו השיבנו הזכירו בתחילה כי לפני�', שלמה בתשובה והחזירנו לתורת�.. אבינו

התורה. לימוד ע"י הוא לתשובה והשער ה'מבוא' כי לפני�, שלמה בתשובה והחזירנו מבקשי�

באמר�עז. ליה רמז זי"ע ישראל' ה'בית לב:)הרה"ק שהוא (תמיד שאע"פ כנגדו', שכינה בלילה בתורה העוסק 'כל

שהואלילה בבחינת אלא  עוד  ולא השכינה.כנגדו , להשראת התורה עסק ע"י זוכה אעפ"כ רח"ל, להשכינה



הכיפורי�  יו� � הפרשה äìבאר

íéøåôéëä íåé

יוה"כ  לקראת ההכנה עני� – קוד� ימי�  שבעת

äëò"éæ áåùèàìæî ìëéî ìàéçé éáø ÷"äøä æîøúøåú)

(ë"äåé áåùèàìæî ãéâîääðùîä ïåùìá(:âð àîåé)íù
,íéøåôéëä íåéá â"äë úãåáò ïéðò ìë øàáúðñðëð

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

.ùàøî áöééúäì

äðääðùîá(àîåé óåñ)úà àáé÷ò éáø àðúä äîéã
èå÷ìé'á øàéáå ,äå÷îä úøäèì 'ô"ëäåé úøäè'

'éðåùøâä(äáåùú êøò à"èðå÷)äå÷îä úøäèá íùëù
í"áîøá åðéöî(è"ä à"ô úåàåå÷î)ùéøä äå÷îì õôå÷ä

äðåâî äæïë øîàð ô"ëäåé úøäè éáâì íâ êë ,õôå÷ä
íåéä äæ úøäèììéçúé àìà ,äðåâî æ"éøä äðëä àìì

àòâéøá 'õåô÷é' àìå ,àâøã øúá àâøã ïëì íãå÷ äðëäá
.àãç

ãåò'íéúéòì äðéá'á øàéá(àé ùåøã)úøäèáù åîë éë
äå÷îå ïééòîî"îå êéðôì íéî øåáå ïééòî éøä

äæéà äìéçú äùò àì íà íãàä øäèé àì íìåòì
äáåèì äìåòô,íéøäèîä íéîä úçú åôåâ ìë ñéðëäù Y

úà øäèì àá ä"á÷äù óà ,ô"ëäåé úøäèá àåä êë
,äìéçú åîöò øäèìå úå÷ðì íãàä ìò î"î ,ìàøùé éðá

åøîåà åäæåéðôì'éîíúàøäèé äìéçúîù Y 'ïéøäèî
.åäøäèéå íéøåäè íéî åéìò ä"á÷ä ÷åøæé æàå åîöò

כפרות  מנהג – כפרתי זה

åâäðêéøöå .ùåã÷ä íåé íãå÷ úåøôëä âäðîá ìàøùé
'äáåùúä øåáéç'á éøéàîä éøáãá ïðåáúäìøîàî)

(ç ÷øô áøøåòì éãë àåäù ,'úåøôë' âäðîì íòè øàáîä
ïéàù ,äæá ì"öø éúòãìå ,ì"æå ,ïéãä íåéî ãçôä úà
úåéäì ,åãéòøäìå íãàä áì øéòäì ÷ø âäðîá äðååëä
êëì íéáéåçî åúéá éðáå àåä åìéàë åîöò úà äàøî

,åéúåðååò ãöîåéìà 'ä êåôäé åáì ìëá 'äì áåùé íàùå
åúáåùú úéìëúá åðéã øæâ òø÷éå ,äëøáì äìì÷ä úà
çåìùìå' ä÷ãöá úåáøäì úåøôëä íò åâäð ïëìù ,óéñåîå]
úðúîë ùéà ¯ íää íéìåâðøúä íò 'íéðåéáàì úåðî

,åáúëù íéðåàâá åá àöåéë àöîù ïééöîå ,[åãéø÷éòù
åáì úà øøåòéå åáì ìà ïúé éçäù éãë àåä âäðîä

íéîù úàøéìעח.

ú"åùáåìééåå é"øäîäøú ïîéñ ïåéöä øòùá àáåä ,àö÷ ïîéñ)

(á"÷ñíéâäåðå úåøôëì ìåâðøú íéìèåðù ,áúë
äîá ¯ 'äìé÷ñ' ,ïéã úéá úåúéî òáøà åá úåùòì
,äèî éôìë óåòä úà úåèäì äèéçùä úòá íéâäåðù
÷ìç óåøùì íéâäåð ïë åîëå ,äèéçù éãé ìò 'âøä'
åéúåòáöà ïúåð äèéçùä íãå÷å ,'äôéøù' íå÷îá äöåðäî
áåùçéå' ,'÷ðç' úúéî ìò æîøì éãë ìåâðøúä øàååö áéáñ
ìò äúéî øæâð íàù ...äúéî áééç àåä åìéàë åáìá
úåîä êàìîì åì ïúéì êéøö äøéæâä ìèáéùë íãàä
äîãéù åðééä ,õìçð äøöî ÷éãöù ïéðòä äæå ,'åëå åøôåë
íò íéùåò øùà ìëë åéìò úåùòì íééåàø åéäù åùôðá
øôåëì äëæé íééðòì ìåâðøúä úà ïúéù éãé ìòå ,óåòä
éðáå àåä àöé óåòá úåúéî òáøà åùòù úçúå ,ùôð

.íåìùìå íéëåøà íéáåè íééçì åúéá

בעיוהכ"פ  אכילה מצות – בתשיעי ושותה האוכל כל

áéúëäøåúá(áì âë àø÷éå)íëéúåùôð úà íúéðòå'
ì"æç åù÷äå ,'ùãåçì äòùúá(.è ä"ø)éëå'

בפסוק עח . זי"ע מפרעמישלא מאיר רבי הרה"ק העמיס א-ב)וכ ג אותי (איכה עברתו, בשבט עני ראה הגבר 'אני

בערב  המשכימי כנגד נוקבי� דברי� כא שנרמז היו�', כל ידו יהפו� ישוב בי א� אור, ולא חש� ויל� נהג 

ונרמז  ,בתקנת חכמי� הועילו דמה עמ�, בל ולב� ישראל, כמנהג ראש� על אותו וסובבי� תרנגול ונוטלי� יוה"כ

הגבר בקרא גבראני ג� הנקרא התרנגול כ.)זה מ.)במעשיועני אישראה ,(יומא נדרי� בדעת, אלא עני עברתו (אי� בשבט

להינצל וכדי עבירה, -שעבר ויל� נהג כשעדייאותי לראשו סביב אותי אורסובב ולא השחר חוש� עלות קוד�

ש  חושב שהוא גוונא ובכהאי לתשובה, לבו את מעורר אינו אול� אר�, מכסה שהחוש� -בעוד ישוב בי שרוצה א�

א� אפילו אזי, התרנגול, בי רק התשובה היו
 לתלות כל ידו עיקר יהפו� כי כלו�, יועיל לא חליפתי' 'זה ויאמר

השי"ת. אל ולהתקרב לחזור להתעורר, – אד�' של בלבו אחת 'מרדות הוא זה למנהג הטע�
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êì øîåì àìà ,ïéðòúî éøéùòá àìäå ïéðòúî äòùúá
éòéùúá äúåùå ìëåàä ìëעטåìéàë áåúëä åéìò äìòî

'éøéùòå éòéùú äðòúäפ.

ùåáìäøàáî(à ãøú)äåöîä úà áåúëä àéöåä òåãî
éë ,'íúìëàå' àéãäá äøîà àìå éåðéò ïåùìá
ìîò êåúî úéùòðä äåöî øëùå ,àøâà àøòö íåôì

מתמעט עט. הצו� ידי שעל הוא האד� מטבע כי זה, ביו� האכילה מצות ביאר זי"ע מבעלזא יהושע רבי הרה "ק

תענית בכל מתפללי� אנו זה וכנגד אתמול, ביו� שאכל האכילה מ שנוצרו ודמו יז.)חלבו בברכות 'שיהא (ומקורו

יו�  בערב לאכול הראוי מ אי כ על ותרצני', לפני� המזבח גבי על מונח כחלב  היו�, שנתמעט ודמי חלבי מעוט

כדי  בתשיעי לאכול תורה אמרה לפיכ� המובחר, מ לקרב זה וד� חלב יקריב אי� כי 'רשות', של אכילה כיפור

המזבח. גבי על מצוה של וד� חלב הקריב כאילו חשוב יהא וממילא 'מצוה', מאכילת וד� חלב שיווצר

יו�  בערב בסליחות שאומרי� הפיוט לפרש זי"ע מבעלזא דוב ישכר רבי הרה"ק בנו �הוסי הקדושי� דבריו ולפי

õתפלתä חיי� אõת עליו �õחת ôבזה, אל õנàוקר זבח éעל õàחל חõŁב מזה, ýל õדמ אŁר ýעמ �õצ 'ירצה ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָכיפור

 לכ המזבח, על הד� והזאת קרב כהקרבת חשוב  הכיפורי� ביו� והתענית הצו� כי הזה', האõת יהיה מחר ְֱִֶֶֶֶַָָָתחזה,

לריח  ויעלה תבזה', 'לא מחר' של 'וקרבנו וממילא שלמי�, זבח' 'כעל עכשיו של האכילה את  להחשיב הראוי מ

הקדוש. ביו� למחר שיתפלל תפילתו יקבל ואז לה' אשה ניחוח

לריח  למחר להקריבה עומד  שהרי ובטהרה, בקדושה להיות צריכה בעיוה"כ שהאכילה נקל לנבו דעת ומעתה

וסובא  זולל ולהדרי� לחנ� שבקשו בנפשו יצייר בעיו"כ אכילתו שבעת זי"ע אברה�' ה'בית  הרה"ק אמר וכבר ניחוח...

כ  תנועותיו, ולמדוד לשקול צרי� שש� ארי, לפני לאכול אותו הושיבו כ על אר�, בדר� אכילתו לאכול תהא נמי 

הכיפורי�. יו� בערב

בי פ. להתפייס בידו יהא ובזה רוחו סערת ולהשקיט אד� של דעתו ליישב – יומא האי באכילת יש מיוחד עני

יומא במסכת '�יוס �ה'ענ בעל וז"ל לרעהו. יעקב)איש בעי� פא: אמת'(ד� 'שפת ובספר ולי (הקדמו�), וז "ל, כתב

העשירי, מיו� הט' ביו� תלוי יותר עו כפרת לעני כי ביניה
 נראה 
השלו לתוו� ישראל צריכי� בט' שאמר כי וכמו

עזריה ב אלעזר פה:)רבי חברו,(יומא את שירצה עד מכפר יוה"כ אי לחבירו אד� שבי נת� דעבירות זה 
ומטע

כי  לבבות ב' לו יש 
האד שיאכל 
קוד כי ושמח, אחד לב 
לאד שיהיה זה 
ביו ולשתות לאכול זו מצוה הקב"ה

רגז  לב לו יש הכתובאז אמר ולכ ד), נח כל (ישעיה המחרחרת המרה תתגבר הצו� ביו� כי תצומו', ומצה לריב 'ה

,בדש ולהתענג ולשתות לאכול  ה' צוה ולכ נגע, וכל האהל ריב את לחבר 
פני אל 
נזעמי 
פני ייטיב שמח לב אז

 
חברי ישראל כל ע"כ.ויאסו� ה' לפני עומדי� �יח ברגל

הזהירות  חובת על נדרי' 'כל קוד� בדרשתו הקהל את לעורר זצ"ל שמואלבי� חיי� רבי הגאו נוהג היה וכבר

הכתוב בלשו לחברו' אד� יד)ב'בי כד ב' על (שמואל כי אפולה', אל אד� וביד רחמיו רבי� כי ה' ביד נא 'נפלה

א� רחמיו, רבי� הרי למקו� אד� שבי בענייני� ה'' שביד אד
 'הנפילות לחברוביד אד� שבי חטאי� אפולה - ,אל

לחברו. אד� בבי ליפול �העדי לכ חברו, את שירצה עד מכפר יוה"כ אי כי

זי"ע סופר' ה'חת�  יז.)הרה"ק תקנ"ה תשובה לשבת בהקד� מפר (דרשות אלוקי�' ה' עד ישראל 'שובה הכתוב בלשו ש

שנאמר ד)מה ד פירוש(דברי� היו�', כולכ� חיי� אלוקיכ� בה' הדבקי� אלו-ה 'ואת� חלק 
חיותכ יתואר שלא

זולת  ולא בזה זה 
דבוקי תחלה שתהיו 
א כי ה', חיי נקרא שיהיה באופ� שובה ממעל הכתוב אמר זה וכנגד ,

שה� בדברי� לשוב צרי� בתחילה כי והיינו אלוקי�, ה' עד בכלל ישראל עד ולא אלוקי� ה' שבי עד דברי� וה� ,

לחברו עוד)אד� שמפרש מה למקו�.(עיי"ש אד� שבי בדברי� – ה' אל ושובו דברי� עמכ� 'קחו מכ לאחר ורק ,

בתפילות  הרבה נושע, לא ועדיי מנישואיו שני� כמה עליו עברו אשר עליה מבני חשוב אבר� על ידענא עובדא

והתיישבו  היו� ויהי מאומה. הועילו לא א� שונות, מסגולות בסגולות ידו שלח �וא צדיקי� קברי ופקד ותחנוני�

בנערותה  כי שנזכרה עד מעמ�, דורש ה' מה להבי הדעת ושיקול התבוננות מתו� הנפש חשבו לערו� הבית בני כל

והגור�. המקטרג הוא זה עוו שמא יודע ומי הספר, בבית אותה שלימדה ב'מורה' ופגעה לשונה חרצובות  שלחה

לפרי  זכו לא ועדיי עליה� שעברו שני� כמה כבר אשר ליבה מר לשפו� והחלה מורה, אותה  לבית שניה� וילכו

נאנחה  פה', 'טפשות אותה על מלא בפה למחול יכולה והא� בה שפגעה היא זוכרת הא� 'המורה' את ושאלה ,בט

עת  בכל אלא ארוכה , העלתה ולא טריה המכה ועדיי פגיעה, אותה היטב היא זוכרת שאכ ביגו ואמרה המורה

להפציר  ניסו אשר עסקני� כמה האבר� הכניס מיד לה. לסלוח יכולה ואינה מחדש, ליבה נשבר בה נזכרת שהיא
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äöøå ,éùå÷ àìì úéùòðä äååöîä øëùî ìåãâ äòéâéå
áéùçä ïë ìò ,íøëù ìéãâäìå ìàøùé úà úåëæì ä"á÷ä

éåðéò é"ò äàáù éîë åæ äååöî íäìפא.

ä"ìùä'÷ä(ãì÷ úåà ,øåà äøåú àîåé)'é÷ìàä ïåùì' àéáî
íòèá ,íéøåôë íåé úãåáò øôñá ÷"îøäî
çåîùì øùôà éà ùåã÷ä íåéá éë ,éòéùúá äìéëà úåöî
íééåìú íä ìàøùé ìë éðéòå' úåðååòä úåâàã éðôî
äìéëà úåöî äøåú äîéã÷ä ïëì ,'íéîùáù íäéáàì
,éøéùòá úéðòúä ìá÷úú æàå åá çîùéù éãë éòéùúá
,äâàãá àåäù éðôî åéðôì äöøð åðéà éøéùòä éåðéòù éðôî

éøéùòä úéðòú ìá÷î æà éòéùúá çîù íà àìààöîð ,
.éøéùòä úáåùúå íåö ïéòî åðéä éòéùúä úçîùù

á"åéë'äáåùú éøòù'á áúë(è¯ç ã øòù)åøîà ë"òå
ì"æø(.è ä"ø)íåé áøòá äãåòñ òáå÷ä ìë

äðòúäå éøéùòå éòéùú úåðòúäì äåèöð åìéàë íéøåôëä
,íäáåì äéäúå ,åúøôë ïîæ òéâäá åúçîù äàøä éë

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

øîàðù åîë(æé èë 'à é"äã),äô åàöîðä êîò äúòå'

שאינה  תעשה מה כי באמת, מוחלת שהיא לומר יכולה שאינה שלה על עמדה היא א� לה, שתמחל ב'מורה'

'סלחתי  ותאמר המורה ונתרצתה ליבה, על הרבה ודיבר ממנה וביקש לתמונה' 'נכנס גדול שאד� עד למחול, מסוגלת

עב  לא ל�, מחול  ל�, מחול טוב.כדברי�', במזל ראשונה בת לה� ונולד תמימה שנה רה

הרמ"א שכתב מה לזכור עלינו גיסא לאיד� ס"א)אמנ� תרו מלמחול '(סי' אכזרי יהא לא קשה והמוחל א� �וא ,'

פשעיו. כל ממנו יעבירו ועי"ז מידותיו, על יעביר הדבר לו

שבת' של ב'סידורו מצינו עצו� ב)חיזוק ענ� הששי השורש א הלבבות'(חלק ה'חובות דברי את התשובה המביא (שער

י) בדברי� פרק שפגעו מפני  תשובת� יקבל  לא שהקב"ה חושבי� ה� כי בתשובה, חוזרי� שאינ� אלו את לדחות

לרצות�, לה� אפשר אי שונות סיבות ומחמת חברו, את שירצה עד תשובה מועילה אי זה ובדבר לחברו, אד� שבי

 לבי בינו שהוא חלק בו יש לחברו אד� שבי חטא כי אינו, שזה האמת א� התשובה, מ ה� מתייאשי� וממילא

לפיכ� שניה�, על וכפרה תשובה וצרי� ה', פי על עבר במעשיו שהרי למקו�, אד� שבי וחלק הוא חברו הנה

באמת  כחו לפי תשובה ששיי� יעשה טוב היותר בצד ונפשו, לבבו בכל ששב וכיו המקו�, נגד שחטא החלק בזה ,

חלקו, על לו המוחל הטוב וה' העבירה לה', לתק� באמת נת� שלבו בידו יודע סיפק שאי ורק הכל לתק ורוצה ,

שנות� כמבואר, ,�האר מ� העבירה להעביר וגבורה, כח בידו אשר בעצמו הוא להיות עמו, הקב"ה עושה זאת כ� על

ממנו  ולקח שגזל מה לבבו בכל לו מוחל להיות 
ש הוא באשר הנגזל בחלק בלב וכל מכל העבירה נתבטלה ואז ,

מכוחו  שנמנע מה �שא והיינו מכוסה, מלשו נפלאת בעינינו, נפלאת היא זאת היתה ה' מאת וא� והבריות, השמי�

התשובה. ע"י כ� לידי יגיע האד� של

הטורפא . דברי תרד)מפורסמי�  סימ� לעבדו (או"ח שאמר העיר, בשוטר 'מעשה המדרש, בש� רב מעשה שמביא

לחמשה, שהעלהו עד עליו �והוסי חייט, יהודי ש� והיה זהוב, בו ונת אחד דג אלא מצא ולא דגי� לי קנה

וס  אדוניו, אל העבד בא לחייט, [הדג] מלאכת�,ונשאר מה לו ואמר החייט, אחר השוטר שלח המאורע, כל לו יפר

לקנותו  ששלחתיו עבדי מיד שלקחתו אלא עוד ולא זהובי�, בה' – זהוב שוה דג קנית ולמה לו אמר חייט, לו אמר

בטוחי�  ושאנו ולשתות, לאכול הקב"ה שצונו כזה, ביו� לאוכלו כדי בי' אפילו אקננו לא והיא� לו, השיב לי,

לשלו�'. והל� ופטרו עשית יפה א"כ לו אמר עונותינו, לנו יכפר שהקב"ה

במדרש הובא שכיו"ב הביא '�יוס ד)וב'בית יא לו (בר"ר וזימ אותו וקרע הל� הקב"ה, לו פרע 'מה ש� ומסיי�

ללמדנו המעשה �סו את הוסיפו שכא ביארו צדיקי� ימיו'. כל הימנה מתפרנס והיה טובה, מרגליות שהאכילה בתוכו

ורווח. בכבוד פרנסה שפע לו ויהיה ימיו, כל מזונותיו לו יחסרו שלא מסוגלת יוה"כ בערב

ה'פרישה' שכתב מה להביא הראוי מוכר (סק"ה)ומ אצל השר של עבדו ע� יחד הגיע שהחייט לומר דצרי� ,

' אחריו , שבא אמרת דאי חבירו הדגי�, מיד יגזול או גבול יסיג לאכול הזה 
ביו ה' שציוה שמפני לומר שיי� ',וכי

 מ לשכוח שלא להיזהר יש מאד מ"מ קודש, בהררי שיסודת ישראל מנהגי לקיי� לחזר שיש שהג� ,מכא ולמדנו

מנהג  עכשיו מקיי� שהוא לאמר בלבבו ויתבר� תורה איסורי בשאר או גבול הסגת באיסור להיכשל וחלילה העיקר,

ישראל...
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øîàðå ,'êì áãðúäì äçîùá éúéàø(æî çë íéøáã)úçú'
,'ááì áåèáå äçîùá êé÷åìà 'ä úà úãáò àì øùà

,íéøåôëä íåéá íåöäù éðôîåìò äãåòñ òåá÷ì åáééçúð
íéøåôëä íåé áøòá äåöîä úçîù.

êëå'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øîà(:àì÷ óã)' ò"éæ÷ø
,êëåæî çåîä äçîù é"ò éë ,úòãä áåùéáå äçîùá

'êæ çåî é"ò äáåùúä ø÷éòå.

äìåãâåæîø êøãá åñéîòäå ,íéðéãä ú÷úîäì äçîùä
÷åñôá(æ æî íéìäú)ìòù ,'åøîæ íé÷åìà åøîæ'

ïéãä úãî úà úéøëäìå øîæì øùôà ïåâéðäå øîæä éãé
.'íé÷åìà' íùá æîåøîä

יוהכ"פ  בערב הכעס מ� מיוחדת זהירות – היו� אכעוס שלא

áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(á"ñøú ë"åé).ì"æå
íåé äéä àìù íåùî ë"åéòá ïéùåòù äãåòñä
éôìå .úåðåøçàä úåçåì åðúéð åáù ô"ëäåéë ìàøùéì áåè
åëæù ø÷éòã äàøðå .äãåòñä ïéîéã÷î ë"äåéá ïéðòúîù

,ô"ëåé áøòá åùòù äáåùúä çëî úåðåøçà úåçåììéë
úåðåùàøä úåçåìáïèùä íàéèçäìà åëæé àìù éãë

ãøéì ä"ò åðéáø äùî ïëåî 'éäù ïåøçàä íåéá úåçåìä
.úøçîì øää ïîìëá ïèùä ãîò úåðåøçàá íâ éàãåáå

ø÷éòå ,åéìò åøáâ åðéúåáàå .íàéèçäìå ïúåà áëòì åçåë
ìò åãîòù éôìå ïîæä åúåàá íå÷î åúåàá äáåùú ìòá
.úåðåøçà úåçåì ìá÷ì åëæå äîéìù äáåùúì åëæ íùôð

äøç áèéäù éôì ë"åéòá øáâúî ïèùäù àúéà ïëìå
.äæä íåéá åúåà åçöð øùà åì

øúåéáåãòåîäå úòä òéâäá òøä øöéä äæ ïèùä äñðî
ìàøùé úà ìéùëäì ,åéìà íã÷ù íåéäå ë"äåé Y
åøîà éøäù äøæ äãåáòã åäééøæéáà àéäù ,ñòëä úãîá

(:ä÷ úáù 'éò)ãàî øäæéì êéøöå ,æ"ò ãáåòë ñòåëä ìë
äæä íåéá ñòëä ïî çåøáìפב.

åðéöîåç"ìöä çéëåîù úåðåáøãë íéøáãúáùì åéúåùøãá)

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

úåèù øáãêéøö åðéà øðä íâå ...íéøäîî ìëä éøäù)

ïîéñ íåùî âåäðë í÷éìãäì éãë ,íäéãéá 'íééç úåøð' íò ã"îäéáì

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

.ì"çø

בעיו"כ  הטבילה עני� – אתכ� מטהר ומי

íéâäåðäøäè äå÷îá ìåáèì ìàøùé úåöåôú ìëá
'øåè'á ù"åîë íéøåôéëä íåé áøòá(åøú),

'éøéàî'áå(ç"ô á äáåùúä øåáéçá)åæ äìéáè øå÷îù áúë
àø÷à åäåëîñàå ,'íéð÷æ âäðîî' àéä(æè à äéòùé)eöçø'©£

ù"àøáå ,'éðéò ãâpî íëéììòî òø eøéñä ekfäç"ô àîåé) ¦©¨¦Ÿ©©©§¥¤¦¤¤¥¨

(ã"ëñ,íòèä áúëùåã÷ä íåéá íéøåäèå íéé÷ð åéäéù éãë

יתירהפב. זהירות צרי� וזעופות ג� עצבות נפולות 
בפני ולהסתובב רוח' 'קצר להיות שהיה שלא מעשה וכאותו ...

של ברחובה המהל� מישראל אד� שראה זי"ע סלנט'ער ישראל רבי הגה"ק בפני� אצל יוהכ"פ בערב עיר

אשמי�  מה 'וכי ישראל רבי לו אמר ,ודכאו נכאה רוח סביבותיו משרה הלה והיה 'עונותיו', על יגונו לרוב נפולות

שחטאת'... אורח עוברי כל

יש אחרי
 אלא כלפי ה'סבלנות' במידת בערב להתאזר זי"ע מבאיא שלמה מרדכי רבי הרה"ק אל ניגש פע� .

בשיחה... כמארי� ידוע היה אשר איש ערב לעיתותי הכיפורי�  פעגע)יו� גדול, נעכס הבריות בפי הנקרא וכפי נקיה, (בלשו�

מצא  לא וכי הרבי, את הבית בני שאלו לו הל� �סו �משסו לקולו, והקשיב ישב והרה"ק ודיבר, ודיבר דיבר הלה

כל  לדבר תתנהג - הללו הרמב" בדברי הרבי לה� אמר ,האחרו ברגע בעיוה"כ אלא שטויותיו את לדבר זמ לו

בנחת ו לכלדברי� כזה, פעגע אפילו – ערב...בכלאד� לעת בעיוה"כ אפילו – עת

ולומר  להתפלל המדרש לבית אד� ממהר שא� לכ� דעו לחסידיו, זי"ע מקאזמיר יחזקאל רבי הרה"ק אמר וכבר

הפוקדות  צרותיו על לבו כאב את לפניו לשפו� ורוצה יהודי  אליו ניגש הליכתו כדי ותו� הכיפורי�, יו� בערב נדרי כל

כל  מהות כל הלא כי נדרי . לכל למהר בכדי היהודי בעד מלעצור לו חלילה ישיחנה, איש בלב דאגה ולקיי� אותו

היא, מה ותשובה שלימה, תשובה הרי הוא הקדוש יו� ומהות בהידור נדרי כמו� לרע� ואהבת 
כל לקיי זה כי ...

האד�.
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,äæäø"äòåùä øéòäå(àé óéòñ åøú ïîéñ)äæ íòè ìò
ììë ïéðò ïéà' ïë íàã ,[àö÷ 'ñ ìéåå é"øäîá åøå÷îå]
íòô àìà ìåáèì êéøö ïéà ïëå ,'äå÷îá íéåãéåå øîåì

ì"éøäî ìù åîòè àéáî êëéôì ,úçà'åîò ë"åé áøò 'ìä)

(åèùäáåùú íåùî àåä åæ äìéáè íòèù'øééâúîä øâëפג,
ìëì ìåãâ ÷åæéç äæå ,íéîòô ùìù ìåáèì ùé äæ éôìå
øééð åì çúôð äúòîù ô"ëäåéá øåëæéù ,ãçàå ãçà

ãìåðù ïè÷ë àåä éøäå ,ùãçå ÷ìçפד.

יוהכ"פ  של ועיצומו קדושתו  תוק� – ה' יו� גדול כי

éëåðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ(àé á ìàåé)åùøãå ,
ì"æç(á çìùéå àîåçðú)åðééäå ,íéøåôéëä íåé ìò éà÷ã

éë íåéä úìòî ìãåâ âéùäìå ìéëäì ùåðà ãéá ïéàù
íåéàå àøåð àåäפהäâùä ìëî äìòîìåפו.

êëåïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä íùî íéøîåà
ìëå ,êàìî àåä äî úòãì åðúðéá äøö÷ù ,ò"éæ

åäî íéðéáî åððéàù ïëùãåáëä àñë,åðòãé úàæ ìáà ,
ùãå÷ ùà éëàìî íéãîåò ãåáëä àñëì áéáñùíéùîùîå

íåéá ,äðäå ,òéæå úúøå äàøéå äîéàá ä"á÷ä úà
úà ä"á÷ä ãéøåî íéøåôéëäåãåáëàìéîî ,äæä íìåòì

áéúëãëå ,åìàä íéëàìîä ãçàë éãåäé ìë äùòðàø÷éå)

(ì æè''ä éðôì,ùîî 'ä éðôìë åðà íéãîåòù ,'åøäèú
úîâåã íø ìå÷á 'åúåëìî ãåáë íù êåøá' íéøîåà ïëìå

.íéëàìîä

úåàøåð'øôåñ íúç'ä áúë(:èñù á"ç ,úåùøã)éàäá
' àðùéìøòöìå ùôð úåðòì åððéà ë"äåé úéðòú

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

äðéëùä åéæî äðäðå äùåã÷å úå÷éáãî äúùáéúëãå ,
(èë æè àø÷éå)àìà éåðéò ïåùì åððéà 'íëéúåùôð åðòú'

...úåøøåòúä

áåúëäøåúá(á æè àø÷éå)ìà úò ìëá àåáé ìàå'
ìåãâ ïäëì øåñàù Y 'ùãå÷äñðëéäìå àåáì

éìë'ä äù÷äå .'úò ìëá' íéùã÷ä éùã÷ úéá êåúì
'ø÷é(àåáé ìàå ä"ã)åðéà 'úò ìëá' ïåùì äøåàëìù ,

הפסוקפג. את יוהכ"פ בתחילת אמרינו ביארו כו)ובזה טו כי (במדבר בתוכ�, הגר ולגר ישראל בני עדת לכל ונסלח

שנתגייר. כגר היו� נחשב מישראל איש כל כי הלז, הגר הוא 'בתוכ�' אכ

לא פד . הדי שמצד זי"ע, משינאווא שרגא יחזקאל רבי הרה"ק בש� אמר  זי"ע מבעלזא דוב יששכר רבי הרה"ק

כשהוא  המלכי� מלכי מל� לפני וד� בשר יודה אי� כי פחד, מרוב ביוהכ"פ 'שהחיינו' ברכת לבר� בידינו היה

 לכ ממש, חדשה כבריה נעשה אחד וכל עוונותינו, מכל אותנו  מטהר שהקב"ה מאחר א� כזה, נורא במצב מגיע

כמשמעו. פשוטו ממש חדשה כבריה מתחדש הוא כי 'שהחיינו', לבר� צרי�

יששכר'.פה  ב'בני שכתב מה ח)וכנודע נקראת (תשרי כיפור יו� והלכות בדיני העוסקת שהמסכתא דמילתא בטעמא

פסחי�, שבת, כגו היו� קדושת מעי ששמ מסכתות כשאר הכיפורי�' יו� 'מסכת ולא סתמא יומא' 'מסכת

והłכל], הזמ מ למעלה [שהוא להסתירו ראוי נעל� ממקו� היא היו� קדושת כי 'להורות' סוכה, השנה, ראש

רק  כיפור'], 'יו�  לומר שלא [פירוש דברי� באיזה בפשיטות כ� כל שמו להזכיר שלא מעשה אנשי מנהג כ על

עכ"ל. למשכיל, בזה ודי הקדוש', 'יו� סת� אותו קוראי� הצטרכות לאיזה מעניינו כשמזכירי�

רבא פו. יומא בהאי 
המתעוררי 
העצומי 
הרחמי גודל להשיג בידינו אי� 
זי"ע ג יששכר' ה'בני הרה"ק מדייק וכ� .

יב:) ברכות  תעלומה דגמ'(מגיד ומשפט,(ש�)בלישנא צדקה אוהב מל� הקדוש הקל מתפלל אד� כולה השנה 'כל

ה' ויגבה אימתי וכו', המשפט והמל� הקדוש המל� שמתפלל הכיפורי� ויו� השנה ראש שבי ימי� מעשרה חו�

'שמר"ה נקט דמילתא שבסיפא לדקדק ויש יוה"כ', ועד שמר"ה ימי� עשרה אלו  במשפט ושלא ועד צבקות יוה"כ',

'להורות שהוא ומבאר הכיפורי�', ויו� השנה ראש  'שבי תחילה שאמרו ולא כפי 
הרחמי 
יו הוא גופיה שיוה"כ

והמשפט  הדי� 
יו כשני נקרא נחשב כיפור יו� ערב כי ומתר� משפט', ימי 'עשרת שאי קשה כ שא� עוד, [וכתב '

ועשירי]. תשיעי התענה כאילו בתשיעי שהאוכל שאמרו וכמו ימי�,

משו�  כשבת, ב"ד במיתת ולא בכרת נענש במזיד יוה"כ שמחלל הטע� את המבאר הק' בשל"ה מצינו נוראות

רבי� רחמי� מתעוררי� הזה בו)שביו� להשטי� רשאי השט� אי� המתבונ (ולכ� הרחמי�. מרוב ממותק שבו העונש �א ולכ

בשאט  ומחללו ליוה"כ כלל שייכות לו אי אשר כזה אישי� וחדל שפל לאד� בא ה'עונש' שהרי ישתומ�, בזה

המרובי� השי"ת ברחמי נכלל הוא �וא עונשו)נפש, מעליו להקל ...(עכ"פ
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,íé÷øôì ÷ø úò ìëá àåáé àìù òîùî éë ,÷ã÷åãî
éë íùì ñðëéäì åì øúåä àì éøäù Y ïë åðéà úîàáå

.äðùá úçà íòô ùåã÷ä íåéá íà

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

àåä àìà ,äðùä úåîé ìë ìù úòä ììëá åðéà ïë ìò
ìàå' øîàùëå ,äðùä úåîé ìëî ìãáð åîöòá ãîåò
àåäù íåé íåùá ììë àáé àìù æîø 'úò ìëá àåáé

,úòä ììëá åðéàù íåéá íà éë ,úòä ììëáíåéá àåäå
úøùä éëàìîì åá åìùîð ìàøùéù äçéìñå äìéçî,
,äðùä úåîé ììëá åðéàå úòä úçú íéìôåð íðéàù

.ì"ëò

äðäå'áèéä øàá'ä áúë(ã"÷ñ èéøú)èåùô âäðîå
êëå ,åéìò ïéëøáîå íåé ãåòáî úéìèá óèòúäì
,åéìò êøáì ïéà äìéìá óèòúð íàå ,ì"æ é"øàä áúë
'úåðååëä øåöé÷' åøôñá ì"çîøá .ì"ëò .úåðååëä øôñ 'éòå

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

,äðéëùäïéà ïëì åîöòî äùòð äæä øáãäù ïååéëîå
.åéìò ïéëøáî

àúéà'øôåñ íúç'á(á øåè æè ãåîò à"ç ,úåùøã)óàù
åôåâíåéá øúåéá ùã÷úîå äìòúî íãà ìù

åðéðùù äîî äéàø àéáîå ,äæä(.áô àîåé)äøáåò'
àúéàå ,'äùôð áéùúù ãò äúåà ïéìéëàî äçéøäù

àøîâá(á"ò íù)øîà ,äçéøäù úøáåòî äùà äúééäù
ìò éìåà ,àåä íéøåôéëä íåéù äðæàá äì åùçìéù åäì
àì íàå ,ìåëàì êøèöú àìå äúååàú ùìçú êë éãé

ùéå .ùôð çå÷éô íåùî ìåëàì äì åðúé æà òâøéú
,øåñéà úåìéëà øàùá äæ ïéã åðéöî àì òåãî úåù÷äì
äì íéðúåðù ,úåôéøèå úåìéáð ìåëàì äååàúîùë ïåâë
.úåôéøèå úåìéáð ìåëàì äøñà äøåúäù äì íéùçåì ïéàå
äàøåð äùåã÷ åì ùé åîà éòîá øáåò éë ,íòèä àìà

êàìîä íò äìåë äøåúä ìë ãîåì àåäù äòùáøàåáîë)

(:ì äãðá,ìåãâ àåä ,åúôé÷î åîà ìù øåëò óåâ àìåìéàå
úøùä éëàìîî øúåééàãååì áåø÷ äðùä ìëá ïëì ,

úåìéáð ìåëàì øåñàù äðæàá åùçìéù äî ìéòåé àìù
óåâä éë ,úåôéøèåúåéîùâ úååàúì åúåà êùåî øåëòä

íâ íéøåôéëä íåéá ìáà .úåéøîåçåóåâ,êëãæî íàä
ïëúé íéøåôéë íåé íåéäù øáåòì åøéëæé øùàë àìéîîå

...ãåò úååàúäìî ÷éñôéùפז

,úîàäåàìà úøùä éëàìîë ÷ø íðéà ìàøùé éðá éë
øúåé íéäåáâå íéìåãâ óàäðùä ìëá äðäã ,

÷øå 'êùéã÷ð' äçðîå úéøçù úåìéôúá íéøîåà äìåë
'øúë' íéøîåà óñåîá('êöéøòð' æðëùà çñåðìå)íåéá åìéàå ,

'øúë' úåìéôúä ìëá íéøîåà íéøåôéë('êöéøòð' æðëùà éðáå),
äæ éåðéùì íòèä äîååðé÷úäù èùôä êøãá ùøéôù ùåáìá 'ééòå)

('åîòì åéîçøá ïôé àåä åîå÷îî' åøîàéù éãë ïë øîåìáúëå ,
'äùî äèî'ä(áòúú úåà)ìåëéáë äìòúî äæä íåéáù ,

ìàøùé úåìéäú éãé ìò 'ãåáëä àñë'÷"äåæá øåîàä ã"ò)

(:å â"ç),('íéîùáù íäéáàì ïéñðøôî ìàøùé'åãåáëå
íäéúåìéäúî êë ìë äåáâ íå÷îì íîåøúîå äáâðå äìåò
úùåã÷ âéùäìå òéâäì úøùä éëàìî ãéá ïéàù ãò

àåää íå÷îä' ïîæä ìë íé÷òåöå íéäîú íä ïëìå ,äéà
'êùéã÷ð' íéøîåà ïéà éëä íåùîå ,'åöéøòäì åãåáë íå÷î
íðéà íéëàìîä éë ,çëåð ïåùìá 'êîå÷îî' íù áåúëù
'íå÷î' úà íéâéùî ïéàù éðôî åæ ïåùìá èå÷ðì íéìåëé
ïåùìá 'åîå÷îî' íéøîåàå íéøæåç éëä íåùîå ,àñëä

.øúñð

זי"עפז. יששכר' ה'בני הרה"ק  כדברי זה, ביו� למאד מתעלה העול� וארציות' 'עביות �דש)וא אות דפרקא (אגרא

לרגליו' מנעלי� ויקח ביתו קורות אד� ימכור 'לעול� חז "ל אמרו כי ביוה"כ, הסנדל' 'נעילת נאסר מדוע בבארו

קכט.) חאגיז'(שבת מהר"מ 'הרב בדברי מבואר כי אלא, נעליי�, בעד כ� כל שהפליגו הנחיצות גודל ומהי חכמי�), (משנת

שנאמר כמו האדמה, נתקללה הראשו אד� שחטא שבשעה הרמז, חכמי יז)בש�  ג בעבור�',(בראשית האדמה 'ארורה

קללה  
מקו על ידרו� שלא כדי לו' שיש מה 'כל 
אד ימכור היא,ולכ� קודש אדמת שקרקעו המקדש בבית אמנ� ,

במנעלו' הבית בהר  אד� יכנס 'לא ולכ ,�יח וליל� המנעלי� להשיל סב:)יש בינו (ברכות חציצה תהא שלא כדי ,

ארור  מכלל היו� יוצאי� שבה החומריות וכל האר� כל כי במנעלי�, נהל� לא הכיפורי� ביו� כיו"ב, קודש'. ל'אדמת

רגלי� מעל נעלי� 'של לו ואמרי� ברו� הוא לכלל קודש אדמת עליו עומד אתה אשר 
המקו '.כי
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äðäáéúë(àé â ù"äù)êìîá ïåéö úåðá äðéàøå äðéàö'
ì"æç åøîàå ,'åîà åì äøèòù äøèòá äîìùúéðòú)

(äøåú ïúî äæ ä"ã é"ùø :åëíåé äæ ¯ åîà åì äøèòù
íéøåôéëäò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä øàéá úåàøåð .

(ïäëä ç÷ìå ä"ã àùð)ùøãîä éøáã é"ôò ,(á â ø"ùäù)ø"à
øîà ,éñåé éáø ïá øæòìà éáø úà é"áùø ìàù ïðçåé
åì äøèòù äøèòá' åäî êéáàî úòîùù øùôà åì

åîàåì øîà ,'(ìùî)äéäå äãéçé úá åì äúééäù êìîì
äááçî ææ àì ,éúá äúåà àøå÷ äéäå éàãî øúåé äááçî

÷ù ãòäúåà àø÷ù ãò äááçî ææ àì ,éúåçà äúåà àø
ïàø÷å ìàøùéì ä"á÷ä éàãî øúåé ááçî äéä êë ,éîà

áéúëã àåä àãä éúá(àé äî íéìäú)éòîùúá,éàøå
ïàø÷ù ãò ïááçî ææ àìåéúåçà'àðù(á ä ù"äù)éçúô

éìéúåçà'àðù éîà ïàø÷ù ãò ïááçî ææ àìå ,éúéòø
(ã àð äéòùé)¯ åðéæàä éìà éîåàìå éîò éìà åáéù÷ä

éîàìååìà øîàå åùàø ìò å÷ùðå é"áùø ãîò ,áéúë
.ééã äæä íòèä êéôî òåîùì àìà éúàá àì

øàáîåáäåàä áàä êøãë àåäù ,'íééç íéî øàá'ä
,áà ìù åùàø úîå÷ ãò åäéáâîå åðá úà

,åùàøî äìòîì åðäéáâé øúåé åááçîùë íéîòôìå
ìò äøèò åäùåòå ùîî åùàø ìò åäéáâî íéîòôìå
éðáù ¯ øúåéá ääåáâä äìòîäå äðéçáä àéäå .åùàø
øúåé ääåáâ àéäù ,'åîà' úâøãîá ìåëéáë íä ìàøùé

áàë ,åîöò íéîìåò ìë àøåáî ìåëéáëåúáäà áåøîù
äåáâ àåäå ,åùàøî äìòîì åîéøîå åäéáâî åãéçé åðáì

.åðîî øúåééãåäé ìë ä"á÷ä íéøî ìåëéáë éîð éëä
íøîåà øàåáé äæ éô ìò ,óåðéè ìëî åøäèîå åëëæîå
íéìåò íåéä äæáù 'íéøåôéëä íåé äæ ¯ åîà åì äøèòù'

åæ äâøãîì åðàפח.

היו�  טהרת – אתכ� מטהר ומי מטהרי� את� מי לפני

áúë'êåðéç'ä(äô÷ äåöî)ìò ì¯àä éãñçî äéäù .ì"æå
ìò äøôëì äðùá ãçà íåé ïäì òåá÷ì ,åéúåéøá
úåðååò åöá÷úé åìéàù ,åáåùéù äáåùúä íò íéàèçä
åà íééúðù óåñì íúàñ àìîúú äðù äðù úåéøáä

äéìë íìåòä áééçúéå ,øúåé åà ùåìùפטäàø ïë ìò ,
äðùá ãçà íåé òåá÷ì ,íìåòä íåé÷ì ä"á åúîëçá

,íéáùì íéàèç úøôëìåãòé íìåòä úàéøá úìéçúîå
êëì åùã÷åצ,äøôëì íåéä åúåà ä"á ì¯àä åãòéù øçàå ,

היו פח . הכפורי�, ביו� נשמת� מתנקה צחצוח באיזה יודעי� אד� בני היו שא� זי"ע, מקאצק הרה"ק אמר וכבר

שוב. יטנפה שלא בטהרה לשומרה ביותר נזהרי�

ה'ע פט. היא� הרה"ק ראיתי הבירה, עיר בווינא עיר של ברחובה בהיותי פע� סיפר, זי"ע מדז'יקוב ישועה' טרת

שעות  כמה בעוד ממילא הרי כ�, כל כבודו יטרח מה לש� ושאלתיו, אליו ניגשתי הרחובות, את מנקה שאחד

ה'מנקה', ויענני לריק, תיגע ומדוע כדאשתקד, מלוכל� להיות הרחוב יתלכלכו ישוב שוב ספורות שעות שתו� אמת ה�

ברחוב... להל� שיי�  יהא שלא עד ראש למעלה עד הזוהמא תעלה כסידר�, 
תמידי 
אות אנקה לא 
א אבל, הרחובות,

הרי  – לחשבונות  מקו� כל כא ואי ,'�ולשטו 'לנקות הטהרה, בימי עבודתנו זוהי ואמר, ישועה' ה'עטרת סיי�

עתה  יעמול לא א� שהרי כלל, טענה זו אי הזאת, כעת עצמי בנקיו ארוויח ומה ,�לבסו לקלקל אשוב ממילא

ח"ו... ראש למעלה עד אותו יציפו ה� הרי וזוהמא, חלאה מכל להיטהר עצמו, לנקות

הבית'צ. ל'בעל הידוע, המשל את בעיו"כ המפסקת' ב'סעודה לספר רגיל היה זי"ע סלאני� חיי� מרדכי רבי הרה"ק

חמד  היו�, ויהי מחסורו, לכל ודואג ומכסהו מלבישו ומשקהו, מאכילו עינו, כבבת מחבבו  והיה תרנגול, לו שהיה

בחצי  ויהי למעשה, וממחשבה הבית... בעל מרעהו הוא שונה במה כי התרנגול, את לעצמו לאמ� העיר'' 'גנב לו

הגנב  את לתפוס ומלואו עול� הרעיש בעה"ב ,'ליקוחי 'מעשה בתרנגול ועשה הבית, דלתות את הגנב פר� הלילה

מיו�  התרנגול נחלש ומי� מזו ומחוסר בתרנגול, לטפל כיצד ידע לא הגנב – הגנב ובבית בידו, חרס העלה  א�

שלו, בתרנגול והכיר בעל-הבית נכנס השוחט לפני ש� בעמדו לשוחטו, כדי  השחיטה לבית הל� ברירה בלית ליו�,

 �והוסי מעול�, דברי� היו שלא נחושה במצח כפר הלה אול� הגניבה, את לו שיחזיר הגנב על לצעוק התחיל מיד

ויתר  לא הבעה"ב א� וחלש, כחוש הינו שבידו התרנגול ואילו ושמ גדול היה שלו התרנגול שהרי כדבריו, לראיה

שלח  המהומה כל את השוחט בראות והכחישו, הזיקו וג� שלו שאינו דבר נטל ג� הגנב, עשה רעות ששתי וטע

שה  להכריע, מה ידע לא טענותיה� הרב מששמע הצדק, מי ע� שיפסוק העיר רב לפני שניה� טע את אחד כל רי

התרנגול, רגלי את הקושר החבל את שיתירו וביה, מיניה האמת את להוכיח ברעיונו שעלה עד שלי', 'כולה ברי טענת

הראשוני�. בעליו אל מטבעו חזר שהתרנגול וכמוב עשו, כ� ואכ ירו�, למי אנ ונחזי



הכיפורי�  יו� � הפרשה באר áî

àåäù ãò äìòúé åúàî úåëæä çë ìáé÷å íåéä ùã÷úð
äøôëá òééñîצא.

'ùåáì'ä(à"ñ áô÷ú ïîéñ)íãå÷ íéøîåàù äî øàáî
äæä íåéá éë' ô"ëäåé ìéìá ò"åîù úìôú
÷ñôä íåùî äæá ïéàù ,'åøäèú 'ä éðôì ...íëéìò øôëé

,äìôúì äìåàâ ïéá,åðúìåàâ àéä àéä äøäèäå äøôëä éë
àååæî äøéúé àúëéøà äìåàâ êì ïé.

êéøöååðéúåðååòì çìåñå ìçåî ä"á÷äù íìù áìá ïéîàäì
äæä íåéáצבà"îøä àéáäù åîëå ,(å"ñ æøú 'éñ)úà
í"áîøä ïåùì(é"ä â"ô úåââù 'ìä)øôëî åðéà íéøåôëä íåé'

íéáùä ìò àìàåúøôëá íéðéîàîäøàéá äæáå .'åëå '
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä(í"éøä éèå÷éì)íéøîåà òåãî

éøäå ,åðì çìñå íåçø àåäå ë"äåé éàöåîã áéøòî úìéôúá
íéù÷áî äî ìòå ,ô"ëäåé øçà àåèçì å÷éôñä àì ïééãò
äðåîàá íéðéîàî ïéàù ,àôåâ àä ìò àìà .'åðì çìñ'

äìéçî ù÷áìå áåùì ùé äøåîâä äøôëá äîéìùצג.

úîàáåò"éæ 'àéðúä ìòá' ÷"äøä áúë øáëìë éáâì)

(äìåë äðùä'äáåùúä úøâà'á(à"éô)êéøöù

õôç éë ,'äá çåèá åáì ïåëð úåéäì 'ïåçèáäå äðåîàä'
ù÷áîù ãéîå óëéú çåìñì áøå íåçøå ïåðçå àåä ãñç
à÷éôñ ÷ôñå ÷ôñ íåù éìá ,'úé åúàî äçéìñå äìéçî

íìåòáäëøá íéëøáîù äîî çéëåä êëì äøåøá äéàøå ,'
íéøîåàå ,ò"åîù úìôúá íåéá íéîòô ùìù äçéìñä ìò

ïì àîéé÷ éøäå ,'çåìñì äáøîä ïåðç'ù"àøáå .àë úåëøá)

(å"èñ íùäçéìñäå äìéçîä ïéà íàå ,'ì÷äì úåëøá ÷ôñ'
,úåëìîå íùá åæ äëøá êøáìî òðîéäì åðì äéä úçèáåî
éàãå àìà ,äìèáì äëøá ùùç íåùî ùçéîì àëéàã
åðì çìñ åðù÷áù øçàî ììë ÷ôñ íåù äæá ïàë ïéàù

.åðì ìçî

שמחה  מתו� תשובה - ישראל אשריכ�

äæåá äçîùðå äìéâð 'ä äùò íåéäצדàåä äçîù úò ,
åðúåà øäèî åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù åðì íåéä

àîåé óåñá åøîàù åîë ,åðéúåàèç ìëî(:äô)éáø øîà'
,àáé÷òíëéøùàìàøùééîå ïéøäèî íúà éî éðôì ,

íéîùáù íëéáà ¯ íëúà øäèîצהøîàðù ,åì ìà÷æçé)

(äëøîåàå ,'íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå'äéîøé)

האד�  את לצוד הרע היצר זה השט מצליח השנה ימות כל במש� שליש, בדמעות דבריו את סיי� ובזאת

בני  על זורק הקב"ה כאשר הכיפורי� יו� כבוא אול� בעוונות, שמכשילו ידי על כנפיו ומורט מכחישו והוא ברשתו,

אל  ור� יהודי כל חוזר מיד דיליה, וגונדא השט של דמעיקי החבילי כל ונפתחי� ומטהר�, טהורי� מי� ישראל

ובחדוה.... באהבה הקב"ה

הק'צא. החיי�' ה'אור כתב כח)וכ� כג מכפר (ויקרא יו�  של עיצומו כי פירוש הוא, כיפורי� יו� כי 'והטע� וז"ל,

זה'וכו ', דבר סגל לסגל 
היו המאיר אדו� הוא כי המכפר יבי� לבבו 
יו של עיצומו דבר על .והמשכיל ְֶֶֶַ

קלוגערצב. שלמה רבי תרב)הרה"ק שלמה תשובה (חכמת ימי בעשרת נשי� נושאי שאי ישראל למנהג טע� נת

ה) תרב אפרי� במטה חז"ל(עי' אמרו דהנה ה"ג), פ"ג ביכורי� לישא (ירושלמי ראוי אינו לכ עוונותיו', כל לו מוחלי 'חת

' עוונות, למחילת לזכות אי� דרכי� מחפש הוא כאילו שנראה מפני המלכי
 אשה מלכי במל� יד 
כמרי הוא ובזה

חטאתיכ�' מכל אתכ� לטהר עליכ� יכפר הזה ביו� 'כי ל)שהבטיח טז .(ויקרא

אפרי�'צג. ב'מטה שכתב ממה ללמוד יש והכפרה הטהרה מגיע היכ ס"ה)עד תרכד פוקדי (סימ� הלבנה קידוש 'אחר

וברכת בשלו� רעהו את 'והטע�איש המג �באל ומבאר בשמחה', טובה עוונותיו שנה לו שמכופרי� מאחר כי

כולה  השנה לכל פירות עושה השנה ברכתו לכל ברכה שפע להשפיע בידו הברכות' 'מפתח ואחד אחד שכל והרי ,'

גמור'. כ'צדיק שהוא ונקיי� מאחר זכי� ישראל כל שהרי אחרי�, לברכות הוא זקוק עדיי� דכוותיה' רבא 'גברא שג� למדנו, אורחא (אגב

מזה...) זה להתבר� עליה� מקו� ומכל ועו�, חטא מכל .עתה

במדרשצד. איתא שלמה)וכ� בתורה הובא ,�החפ שנאמר(מדרש מה י)לפרש י הכיפורי
,(במדבר 
יו זה – '
שמחתכ 
'וביו

 
עוונ במחילת הכפורי�.שנתבשרו יו� והוא ביותר, הגדול השמחה יו� על מכוו בסתמא שמחתכ�' ש'יו� והרי .

של צה. בנו ב ק"ו מסוגל, זה שיו� נשגבי� ענייני� מפני בהתלהבות זה בשיר ורוקדי� מכרכרי� בעומר בל"ג וא�

הכיפורי�. יו� על היא עקיבא רבי כוונת ועיקר פשוטו מידי יוצא מקרא שאי הקדוש, ביו� ק"ו

תלמידיו  אותו ראו ביו"כ אחת ששנה פוניבז', דישיבת משגיח זצ"ל לעווינשטיי יחזקאל רבי הגאו על מספרי�

ישראל', אשריכ� עקיבא, רבי 'אמר המשנה דברי על בהתלהבות חוזר כשהוא לנעילה מנחה תפלת  שבי בהפסקה

נפשו. על ומאירה האופפת ובקדושה בטהרה הרגיש כי
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(âé æéäå÷î'íéàîèä úà øäèî äå÷î äî ,'ä ìàøùé
'ìàøùé úà øäèî ä"á÷ä óàצו.

ùåøéôáååäéìà éáã àðúá åøîà(ã ô"åñ àèåæ)íéòáøàáå
àéáäì éðéñ øäì äùî äìòù íéðåøçàä íåé
íåéáå ,úéðòúå íåö íåé [ìàøùé éðá] åøæâ ,äøåúä úà
åðìå úéðòú åøæâ ,íåé íéòáøà óåñ àåäù ,íìåëáù ïåøçàä
åîéëùä åúøçîìå ,ø"äöé íäá èåìùé àìù éãë íúéðòúá
àåäå ,äùî úàø÷ì íéëåá åéä ìàøùé ,éðéñ øä éðôì åìòå
äúåàá ,íåøîì íúééëá äúìòù ãò ,íúàø÷ì äëåá äéä
úà ìáé÷å ìàøùé ìò ä"á÷ä ìù åéîçø åìâìâúð äòù
úåáåè úåøåùá ùãå÷ä çåø íúåà äøùéá ,íúáåùú

úåîçðåìåãâä éîùá éðà òáùð éða ,ìàøùéì ä"á÷ä øîàå .¨©

ïåùùì åæ äéëá íëì àäúù ,éìù ãåáëä àñëáå éìù
äøôëå äçéìñ íåé äæ íåé íëì äéäéå ,äìåãâ äçîùìå
úåøåãä ìë óåñ ãò íëéðá éðáìå íëéðáìå íëì äìéçîå.

óàåíéðåéìòäî ù÷áîå ,åúçéìñá çîùå ùù åîöò ä"á÷ä
,ùåùî åîò ùåùì íéðåúçúäåàðúá ãåò àúéàãëå

åäéìà éáã(à"ô)ãçà àìå åøöåé íéîé' .ì"æå ,äëåøàá
'íäá(æè èì÷ íéìäú)ìàøùéì íéøåôëä íåé äæ ,éø÷ä éë)

(ìåëéáë ä"á÷ä ìù åîåé àåäù åðééäå ,å"àåá 'åìå' àåä,äúéäù éôì
ìàøùéì äáø äáäàá åðúðù ä"á÷ä éðôì äìåãâ äçîù,
åéäù íãå øùá êìîì ,äîåã øáãä äîì ìùî åìùî
íúåà ïéëéìùîå ,íéìáæä úà ïéàéöåî åúéá éðáå åéãáò
úà äàåøå àöåé êìîäùëå ,êìîä úéá çúô ãâðë
íéøåôëä íåé äîãð êëì ,äìåãâ äçîù çîù àåä íéìáæä
ãáìá åæ àìå .äçîùáå äáø äáäàá ä"á÷ä åðúðù

ïéà ,ìàøùé ìù íäéúåðåòì ìçåî àåäù äòùá àìà
øîàð êëì ,äìåãâ äçîù çîù àìà åááìá áöòúî

(ã åì ìà÷æçé)úåòáâìå íéøäì íé÷åìà 'ä øîà äë'
,'åâå 'úåéàâìå íé÷éôàìéðàù äìåãâ äçîù åçîùå åàåá

ìàøùé ìù íäéúåðåòì íäì ìçåîì"ëò .צז,

àúéàò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä 'úåùøã'á(à"ç ùéø)

áåúëä ùøôì(æ ãé íéìäú)úòåùé ïåéöî ïúé éî'
,'ìàøùé çîùé á÷òé ìâé åîò úåáù 'ä áåùá ìàøùé

ì"æåøøåòì åøæò ùãå÷î çìùé íéùåã÷ä íéîéá äðäã
,äáåùúì ìàøùé ìë áììòáì ùé úàæë äáåùúá ë"àå

úåøøåòúää é"ò ÷ø äáåùú åùò àì éë ,øîåìå ÷åìçì ïéã
íéîùä ïîøáòä ìò äøåîâ äèøçá íéèøçúî íäù øîàé éîå)

(ãåò äìñëì åáåùé àìù,çåîùì äååöî ,ïë íåùî ,íðîà
,äáåùú ìù äùò úååöîá åìà íéîé àåááúçîùîå

åðçðà íéöåøå ,åàåá úàø÷ì åðçðà íéçîù éë øëéð åðáì
úîàá åáù éë øøáúðå .åðéãé ÷ùåòî ìåãçìå áåùì

.íéâøè÷îä éøáã åîúñðå .áåèä íðåöø êåúî

åäæåìàøùé úåøéîæ íéòð øîàùúòåùé ïåéöî ïúé éî
ìàøùééøäå ,ìàøùéì àåáì äòåùéä ìëåú ãöéë ¯

åîò úåáù 'ä áåùáúåøøåòúä é"ò ÷ø äàá äáåùúä ¯
íéàëæ ìàøùé ïéàù íéâøè÷îä åøîàé ïë íàå ,íåøîî

ä"ò êìîä ãåã õòééî äæì ,äòåùéì å"ççîùé á÷òé ìâé
ìàøùé,íúáåùúá ìàøùé éðá åçîùéù ¯åæ äçîùå

íéîùáù íäéáà ìà áåùì íä íéöåø úîàáù çéëåú
øåàùäù àìà ,àéîù ïî íúåà åøøåòéù àìá óà Y

áëòî äñéòáùצח...

המשנהצו . בתחילת איתא אמר הנה תשובה, לעשות בידו מספיקי אי ואשוב אחטא ואשוב אחטא 'האומר ש�

מטהר  מקוה מה שבשמי�... אביכ� - אתכ� מטהר ומי מטהרי את� מי לפני ישראל, אשריכ� עקיבא, רבי

תחילת  על לחלוק בא עקיבא שרבי זי"ע חיי�' ה'שפע הרה"ק וביאר ישראל'... את מטהר הקב"ה �א הטמאי� את

טהרת  וכדוגמת תשובה, לעשות בידו מספיקי כ ג� ואשוב' 'אחטא של זו לכת ששיי� מי �א ולדבריו המשנה,

 �אל אפילו להיטמא וחזר וטבל נטמא ושוב וטבל, נטמא כבר א� �א - הטמאי� את מטהר מקוה מה - המקוה

מטומאתו פעמי� עלה שטבל פעמי�.מכיוו� �אל אפילו ישראל את מטהר הקב"ה 'כ�' ,

לו צז. יש שמחה איזו שלכאורה והנמשל, המשל עומק את זי"ע מפשיסחא הרר"ב הרה"ק הסביר נופ� בתוספת

עזי�  מכאבי� מתפתל בנו את שרואה רחו� לאב הכוונה אלא לביתו, מחו� מונחי� זבל הררי כשרואה למל�

מה  זמ שלאחר עד שוני� סממני� נתנו מיד במעיו, תולעי� לילד שיש שמצאו ברופאי� לדרוש וממהר בבטנו,

עד  שמחתו תגדל בחו�, התולעי� את האב יראה כאשר הנה, לגמרי. נרפא והילד מתוכו כול�  התולעי� כל יצאו

במחילת  שמח הקב"ה ,לדיד ג� כ� שפטרני'..., 'ברו� לבר� נית ועתה בנו את  וייסרו הציקו ה� שהרי מאד,

אהוביו. בניו ברווחת שמח והאב האד�, את מייסרי� המה כי ישראל, של עוונותיה�

מהקדמוני�צח . דאיתא במה פירשו זה פי תצא)על כי פר' למהרח"ו טוב הדעת  �אנ (ע תיבות סופי י ל יודוד י לדוד י כי

של כר"ת ה� י' אות פעמי�  ד' כי יוה"כ, עד אלול שמר"ח יו� לארבעי� ורומז י', אות פעמי� ד' גל י ה�
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áúë'íééðéò øåàî'ä ÷"äøä(àúéà ä"ã åðéæàä)éëäáåùú'
äúåùòì êéøö ïëìå ,äøåúä ïî äùò úåöî àåä

äçîùá'צט.

הווידוי  וסגולת מצוות – ירוח� ועוזב ומודה

äðúî'äãåîä ìëù Y íéîçøä áà åðéáà åðì ïúð 'äáåè
íçåøé åúàèç ìòקéåãéåå'á íéøîåà åðà ïëå ,

íéñéð åðéáø ìù 'ìåãâä(ãåòå ÷"ëåéá)ìò íçøì êâäðîå...
,êúåéøáêéðôì íéãåîå êéìà íéáùì øúåéáåíéáæåòå

íäéòùô ìò íéîçðúîåíúåà íéñëî àìåáåúë ïëù ,
(âé çë éìùî)áæåòå äãåîå çéìöé àì åéòùô äñëî'
'íçåøéקאíåðäéâ ìù äðéãî åùôð úà ìéöîå .קב,

ïîæäåàøîâá àúéàãë ,àîøâúåöî ,ïðáø åðú ):æô àîåé)

éåãéåקגíéøåôëä íåé áøòäëùç íòקדäáåùúì øùôà éà éë ,

אלא י שמחי עקבי  אינה אלו יו�' 'ארבעי� של התשובה מעלת שכל ללמד וקרבה שראל, שמחה מתו� כשנעשית

לי. ודודי לדודי אני כי

הכתוב בדברי היא התשובה אכ נפשו, מרת יודע כשלב ואשמח אגיל כיצד תאמר, ג)שמא קה 'ישמח (תהילי�

לב ישמח נאמר היה אילו כי ה'', מבקשי מיהו עושי לב כי מ'שמחה' רחוקי� להיות צריכי� היינו אכ ה', רצו

מאות� שהוא עצמו על לבהעושי
 שיעיד ישמח  אלא נאמר לא בכתוב אכ ית', יכולי� מבקשי רצונו והכל ה',

בשמחה... שיהיו הוא 'ו'בדי ה', מבקשי בכלל להיות

בזוה"קצט. עליה� שנאמר העבירות אודות נוראי�  דברי� כתב זה פי סט.)ועל רח"ל,(ח"א מועלת התשובה שאי

עצבות, לידי האד� את מביא זה חטא עצבות כי מתו� בתשובה לשוב אפשר הנעשית ואי  שתשובה נמצא .

.�וטינו שמ� מכל האד� את ותטהר תכפר שמחה מתו�

ויל�ק. בפרשת כתיב יז-יח)הנה ההוא (לא ביו� ואמר וצרות רבות רעות ומצאוהו לאכול והיה מה� פני 'והסתרתי

אשר  הרעה כל על ההוא ביו� פני אסתיר הסתר ואנכי האלה, הרעות מצאוני בקרבי אלוקי אי כי על הלא

בחטאת  והכיר האלה, הרעות מצאוני בקרבי אלוקי כי הלוא אמר שכבר שאחר הקושיא, וידועה מגיע עשה'. מדוע ו,

זי"ע סופר' ה'חת� הרה"ק וביאר פני�. הסתר של זה עונש על)לו ואמר ד"ה ואסתירה (תו"מ, מתחלה ונלע"ד, וז"ל,

- דייקא מה� מה�, כי מה
 פני על ויאמרו וישובו יתודו ועי"ז, וצרות', רבות רעות 'ומצאוהו ועי"ז פני�, אסתיר

זה ידי ועל וגו', בקרבי אלוקי פני אי את אסתיר הסתר אלאואנכי מה� עשה לא אשר הרעה כל אל על ופנה

פני אסתיר  - נבוכדנאצר בימי לצל� שהשתחוה הרעה.מאותה אלהי�

לגשת קא. לשלחו מרבה אהר הבית והיה ירוח�, רבי בש� חסיד היה 'אהר ה'בית הרה"ק של חסידיו בקרב

וכי  קדוש, רבי העמוד... לפני להתפלל אוותה נפשו שג� החסידי� אחד שאל פע� העמוד. לפני להתפלל

לעמוד... הרבה כ� כל יגש 'ירוח�' בש� נקרא שהוא עליה)משו� תהא מה נפשי ודברי�, אומר מבלי הרבי,(כטוע� לו אמר ,

תיקראעוזבוג�מודהלכשתהיה אתה ג� ירוח
...אז

עול�'קב. ב'נתיבות המהר"ל מבאר העוונות מחילת פ"א)עני התשובה גדולה (נתיב עוולה שעשה לראוב במשל

ויפול  ראוב יבוא כאשר ואעפ"כ ביושר, שלא כנגדו שהתנהג על עליו תרעומת לשמעו יש ומדינא ,לשמעו

כנגדו  שעשה על מתחרט שהוא אמת דברי ניכרי� ויהיו פשעו, על לו שיסלח רגליו לפני ויתחנ ויבכה שמעו לפני

שבשר  וכ"ש  כנגדו , שעשה  מה על לראוב לסלוח ויתרצה אכזר יהא לא ששמעו מסתברא מחילה, ממנו ומבקש

בקשתו. תקובל לו שיסלח הרחמי� מבעל ומבקש בחטאו המכיר וד�

האד�  נדמה נמי כ מחילה, ממנו ומבקש מקו� בקירוב חברו רגלי לפני נופל וד� שבשר שכש� עוד, �ומוסי

המקטרגי�  אי כ על כביכול, מקו� בקרבת יתב"ש אצלו נמצא שהוא וכיו לו, שיסלח מהקב"ה ומבקש שמתוודה

שהרי  עליו, להשטי מזו.יכולי� יותר טובה הגנה ל� ואי הזאת, בעת עליו וסוכה מחסה הקב"ה

הטיול'קג. וב'אגרת הוידוי , שאומר בשעה הלב על באגרופו להכות יט)המנהג אות הרמז ב (חלק  חיי� רבי  להגאו

מפרידברג בצלאל המהר"ל)רבי הכתוב(אחי פי על ,�באגרו דווקא שמכי� הטע� הלצה בדר� מבאר ז), יז (דברי�

' 
העדי בספרייד אמרו והלא בראשונה', בו שז)תהיה סי' האזינו מעשיו (פר' כל באי� העול� ,  מ נפטר 'כשאד�

שנאמר חתו� לו אומר והוא ,ה אומר והוא פלוני, עשית כ� לו ואומרי� לפניו ז)ונפרטי� לז אד� 'ביד (איוב כל

נמצא העד יחתו�', הוא תחילה.שהיד האד� את להעניש עליו ולכ ,

אמת,קד. מגידי מפי בנעוריו ששמע ממה זי"ע משה' ה'ישמח הרה"ק שאמר במה יתבונ 'אשמנו' לאמירת  בגשתו

ב'קיטל' לבוש להיות הוא שעתיד הוידוי, אמירת בשעת לזכור ויתוודה(תכריכי�)שצרי� מעלה)וטלית של בי"ד (לפני
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(à à äáåùú 'ìä) í"áîøä áúëù åîëå ,éåãéå àìáúåöî ìë ,ì"æå
ìò íãà øáò íà äùòú àì ïéá äùò ïéá äøåúáù

äââùá ïéá ïåãæá ïéá ïäî úçàáåùéå äáåùú äùòéùë
àåä êåøá ì÷ä éðôì úåãåúäì áééç åàèçîøîàðù ,

(æ¯å ä øáãîá)íúàèç úà åãåúäå ...åùòé éë äùà åà ùéà'
,íéøáã éåãéå äæ 'åùò øùàäùò úåöî äæ éåãéåקה.

òãéåúåðòøåô ìë åéìòî øéáòäì éåãéå ìù åçåë ìåãâ éëקו,
äéá áéúëã ,òùøä íòìá éáâ åðéöîãëáë øáãîá)

(ãìùøãîá åøîàå ,'éúàèç 'ä êàìî ìà íòìá øîàéå'
(åè ë ø"áãîá)éðôî ãîåò ïéàù òãåéå ,íåøò òùø äéäù

øîåàå àèåçù éî ìëù ,'äáåùú àìà úåéðòøåôä
'éúàèç'קזåá òâéì êàìîì úåùø ïéàקח.

úéùàø'äúà ì"æ åðéîëç åð÷ú òåãî øàáî 'äîëç
éë ,'á¯'àä úåéúåà øãñ éô ìò éåãéååä øãñ
ïååúà á"ëä éãé ìò àøáð íìåòäù ,åáúë äìá÷ä éîëç
íìåòä úà àåä áéøçî àèåç íãàäùëå ,àúééøåàã
úøøåòúî åùôðù úòá ïëì ,úåéúåàä åìàá àøáðù
äáåùú éãé ìò íâôä úà ï÷úì àáå ,äàøåá ìà áåùì
,àúéá àôìàä øãñ ìò ãñåéîä éåãéååá úåãååúäì åì ùé
'åðàèç' øîåì äìéçú íéîéã÷î íå÷î ìëîù ,óéñåîå

יעשה  וזה הווידוי, ידי על לתק בידו עדיי עכשיו ואילו הוידוי, מועיל אי כבר אז שהרי תשובתו, תתקבל ולא

רוש�. עליו

וידוי, לומר האד� צרי� אי� הנכונה בדר� זי"ע מפאפא יחזקיהו יעקב רבי הרה"ק מש� אומרי� אחר באופ

 מתחנ והוא מנדנה, חרבו את הרוצח הוציא וכבר מצאוהו, דרכי�' ו'שודדי יער בתוככי עומד שהוא בעיניו שיצייר

מותו. קוד� להתוודות שיוכל כדי ספורות דקות ימתי אלא �תיכ יהרגנו שלא לפניו

חכמה'קה. יז)ה'מש� לא ויל� היא (פר' התשובה שעיקר לומר אי שהרי תשובה, מצות עיקר הוא שוידוי מוכיח,

במה  תשובה מצות לו הועילה מה כ וא� ולהבא, מכא לחטוא אסור תשובה בלא ג� דהא החטא, עזיבת

על  הלב מעומק הוידוי הוא התשובה עיקר ודאי אלא סיני, מהר עליו ועומד מושבע שהוא דבר עצמו על שמקבל

שחטא. מה

חטאיו קו. על שעה באותה ומתוודה עליו באי� ייסורי� אשר שהאיש זצ"ל מוואלוז 'י חיי� רבי הגאו אמר וכ�

ימתקו  ויתוודה בתשובה יחזור כאשר שמיד ומנוסה, בדוק שהדבר אומר, והיה  היסורי�, מאתו שילכו ודאי

לרחמי�. ויהפכו הדיני�

זי"עקז. צדיק השפתי הרה"ק זה על כב)וכתב אות מ (בלק לתשובה וז"ל. מוכ� איני 
האד יאמר שלא 
עצו לימוד זה

הבל  הכל תירוצי� מחסידישע תשובה.וכדומה שערי פתוחי� עת בכל רק בכוחו , שאי - זו מחשבה עצ� ועל

לרגע  �א דרכיו לשנות חשב ולא לתשובה, מוכ היה לא בלע�, - הרשע שזה וודאי זה כי תשובה, יעשה לשוב,

– בתשובה לשוב לבו שישו� בעת שיהיה, מי יהיה ישראל בר לכל ק"ו חטאתי , אמירת לו הועיל ואעפי"כ אחד,

.וברצו באהבה שבשמי� אביו יקבלנו

אומרקח . והיה זה, מדרש דברי על חוזר היה זי"ע ישראל' ה'בית הנעורי
 הרה"ק לבני לפרסמו במקו� שמצווה –

עול�. של מלכו – המל� לדר� ויחזרו 'חטאתי' ויאמרו יענו מעשיה�, על תירוצי� ולילה יומ� שיענו

הרה" ראה ואמר פע� מה� אחד אל ניגש התפילה, בשעת ביניה� המדברי� בחורי� שני זי"ע ישראל' ה'בית ק

מדרשי בבית רגל� �כ תדרו� לא ימי
 לו 
שבועיי הלה מש� רק בו, האשמה שאי ולומר להצטדק הבחור החל ,

ע� מתחיל שאתה מכיו ישראל' ה'בית לו אמר לדבריו,  האזי רק כלל דיבר לא והוא תיכנס תירוצי
 דיבר לא

המדרש שבועות לבית ענהו ששה שבועיי�, מדרשי לבית תיכנס אל מעתה לו ואמר חברו אל ניגש מכ לאחר ...

 �תיכ היכנס עצמו] תיר� שלא [אחר  ישראל' ה'בית לו אמר זה, מעשה על לשוב אני ורוצה חטאתי, רבי, הבחור,

רבה. לקידושא ומיד

מחסידיו לאחד פע� אמר הוא �המעשה)א בעל בש� למטרת (שמעתי הרבי שאלו שלו� וכשקיבל 'נסיעה', אליו שער�

הרבי לו אמר הרבי', אל הנה 'באתי לו אמר לשבת בואו, אלי בא לא התפילה באמצע במצב המדבר תאמר אל (כאומר,

אלי...) שבאת דיבר כזה לצידו היושב זה רק התפילה, בעת מאומה דיבר לא הוא אמת שעפ"י  המעשה בעל ומספר ,

נענה  אלא המדבר, אנכי לא – לרבי ענה ולא בחכמה נהג החסיד זה אבל בשיחתו, �השתת שהוא כמו נראה והיה

...רעד נישט מער שוי וועל אי� התפילה)ואמר, בעת אדבר לא דיבור',(יותר כדי ב'תו� הרבי לו אלי אמר באת אכ�,

לשבת...
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úëøöð åðàèç úáéú éë ,'ç úåàá ìéçúî àåäù óà
øçàî ,ùàøì ìëì,'éúàèç' øîåàå äðåò íãàù äòùáå

æàå ,åéâåøè÷å òøä øöéä úà åéìòî úéáùî àåä éøä
,éåãéååä úà øîåì àåä øùëïèùä åéìò âøè÷éù àìì
àìéòìקט.

áúëéèå÷éì'á ò"éæ ÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø ÷"äøä
'äðùåù(äçðî åàù ä"ã)áåúëä åðúåà ãîìîå'

åðçðàù ,äæä êøãá úåãååúäìíéçåèáêøáúé åúìîçá
,åðéúàèç ìò åðì ìåçîéå åðéìò íçøéù åîùúåáöòá àìåקי

íà éë ,åîöò ìò íéðéã øøåòîå åéàèç úà ùøôîù
,ìåãâ ïåçèáááåúëä øîàîë(âé çë éìùî)áæåòå äãåîå

.ì"ëò ,'íçåøé

הכיפורי�  יו� כניסת זמ� בשגב – ערב לפנות והיה

úòá'éøãð ìë' øîåì ìàøùé éðá åâäð íåéä ùã÷úä
íéòâø úàø÷ì íéøøåòúîå íéùòåø ìëä äðäå Y

äøåàëìù óà ,äæ ïîæá íìåòì äàá äìåãâ 'äéëá'å åììä
íúñî éøãð ìë 'äðúùð äî'å ,'úåøøåòúä' ìë åá ïéà
íéôéñä úåîà åòåðéù åðéöî àì éë ,íéøãð úøúä

àúéà ÷"äåæá íðîà .ä"øòáù 'íéøãð úøúä'î(.å÷ á"ç)

íîò ùéù úåòø úåøéæâ ìèáì øùôà äáåùú éãé ìòù
úòùå ïåöø úò äùòð 'éøãð ìë' úìôú úòùáå ,äòåáù
úåîøçå úåòåáù ìèáìå øéúäì ììôúäìå ù÷áì øùåëä
åéäé àìù ïúåà øéúî äèî ìù ïéã úéáù ïåéëã ,åìà
íåøîá íéîçø íéøøåòîå íéìòåô æ"éò ïéîéé÷å ïéøéøù
úøøåòúî éëä íåùîå ,äìòî ìù ã"áá ïéøúåî åéäé êëå
åéùòîá ùôùôî íåøò ìë éë ,äòù äúåàá äéëáä
úåøéæâ ìë ìèáì åçåë ìëá ìãúùîå äáåùúá øæåçå

úåòøå úåù÷קיא.

åìéàåøàéá ò"éæ '÷ä è"ùòáä ïøîä"ø ú"äò è"ùòá)

(áë ô"ëäåéåòåãé äðäã ,(:ë àîåé)äéì úéì ïèùã
äëéùç íò ë"åé áøòá ïëì ,øåôéë íåéá éðåèñàì àúåùø
,ìàøùé éðá ìò âøè÷ì åçåë ìëá ø"äöéä õîàúî

בחטא, נכשל מדוע מעלה של בבי"ד האד� את ישאלו שלא זי"ע מפרשיסחא הרר"ב הרה"ק אמר גדול יסוד

העבר  על להתחרט לו הפריע מי כי להשיב, מה לאד� לו אי כ� ועל בתשובה, שבת לא מדוע - אחת טענה רק

מעתה. דרכיו לתק ע"ע ולקבל

נשא פרשת במדרש להדיא כ ג)ומבואר יג הקב"ה (במד"ר ממנו ביקש עד מג הראשו אד� שגורש טר� כי

 וה אותו, גירשו תשובה עשה שלא ומאחר מקבל�', ואני תשובה עłה עכשיו 'אפילו לו ואמר בתשובה, ֵַשיחזור

בעצמו  שטע וכמו להצטדק, בידו היה החטא עצ� שעל הדברי�, יב)ה ג היא (בראשית עמדי נתתה אשר 'האשה

.הדי מ נענש הכי ומשו� להשיב, מה לו היה לא בתשובה חזר לא מדוע הטענה על  א� ואוכל', הע� מ לי נתנה

חובו,קט. את לתבוע המלווה כשיבוא א� מרעהו, מעות הלווה לאחד הדבר את המשיל זי"ע חיי�' ה'חפ� הגה"ק

איני  כנגדו יטע בא�  א� לו. יחכה אזי שבועיי�, או שבוע ויומיי�, יו� עוד לי המת הנה לו ויאמר ידחהו

זהו  הכחשתו. על למשפט הדי בית אל ויוליכו הלה יתפסהו ומיד �תיכ מעול�, דברי� היו לא סח אתה מה יודע

הכתוב לב)ביאור ב במשפט (ירמיה יבוא מיד הרי חטאתי לא האומר כי חטאתי' לא אמר� על אות� נשפט 'הנני

ירוח�. ועוזב מודה אזי חטאו, על האד� יודה א� אמנ� דבשמיא. מר לפני

אסור קי . כזאת בעת שג� להזכיר כדי הוידוי, באמירת ניגו של מיוחדת 'תנועה' יש שלכ העול�, שאומרי� וכמו

 מנג שהיה מזאסלאב החז בש� שאומרי� וכמו השירה, ונעימת שמחה מתו� יעשנו ואדרבה בעצבות, להיות

מתוק  'אשמנו' לנו היה מהיכ חוטאי�, ישראל בני היו לא א� 'רבש"ע', ואמר נענה כ� ומתו� הוידוי באמירת פע�

בש� קודש בהררי יסודתה רק בעלמא, מליצה זו שאי והאמת זי"ע כזה... מאניפולי זושא רבי רגיל הרה"ק שהיה ,

ישראל, של לזכות הנפש.לומר ובהשתפכות בנעימה 
שאומרי כזה 'ונסלח' להקב"ה היה מאי� 
חוטאי היינו לא 
א

מצוה. של שמחה מתו� להיות חייב שהוידוי וברור, פשוט מזה והלימוד

מאהבה  תשובה ידי על כי נעימה, מתו� הווידוי אמירת בטע� עוד ביאר מערלוי זי"ע סופר שמעו רבי הגה"ק

ומ  לזכויות, העוונות זכויותנו.מילאיתהפכו ירבו שעי"ז בתשובה 
חוזרי כשאנו לנו גדולה שמחה

אמר קיא . הלב ובהשתפכות המדרש, לבית נדרי' 'כל תפלת קוד� זי"ע מבעלזא שלו� רבי הרה"ק נכנס פע�

בשבת שנינו עשרת� (לד.)לסובביו, חשכה', ע� שבת ערב  ביתו בתו� לומר אד� צרי� דברי� 'שלשה

חשיכה  קוד� יוהכ"פ בערב לומר  צרי� לכ ,'שבתו 'שבת נקרא הכיפורי� יו� והלא הנר', את הדליקו ערבת�

הלא נדרי', 'כל תפילת תשובה,עשרת
 טר� ימי עשרת כל כמעט ועברו חלפו שכבר - 
'ערב'ערבת �א –
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éëáä øøåòúî ïëì ¯ éæç åäééìæî éæç àì ïåðéàã â"òàå
...äòù äúåàá

ïôåàáò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä øàéá àøåð
(æì÷ú íìùä ô"îà)úøéîà úòá äééëáä úáéñ

éë ,'éøãð ìë'äìòî ìù àéìîôä ìëå äéúðéëùå ä"áå÷
ùåã÷ä íåéá äæä íìåòì íéãøåéäæá íå÷î íåù ïéàå ,

ïë ìò ,íúùåã÷ úàå íúåà ìåáñì ìëåéù íìåòä
.íìåòä úîäåæ ìë úåòîãá 'óåèùì' ìåãâ éëá øøåòúî

íðîàéãéì åúåà àéáú àì åæ úåøøåòúäù øäæé
úåáöòקיבò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä éøáã øåëæéå ,

(ë"äåé ,úåáà úøåú)ïèùäù ïåéëã ,àñéâ êãéàì øîàù
íåéá íãàä úà ìéùëäìå ïéèùäì úåùø åì ïéàù òãåé
éãë åæë äòùá éëáä úà øøåòî àåä ïëì ,ùåã÷ä
øäæé ïë ìò .å"ç äøåçù äøîå úåáöò éãéì åàåáéù
÷æçìå ,äçîù êåúî úåëáì Y íäéðù éãé úàöì øîùéå

Y ïåçèáå úå÷æçúäá åîöòíëéìò øôëé äæä íåéá éë
áìä úøäèá åøäèú 'ä éðôìקיג.

úåàøåðíåé øçà ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúë
'ìàøùé úñðë' úøáç éðáì â"÷ú úðù ùåã÷ä

,äéìèéàá(íéìùåøéá åéúåøå÷ ìò åøåôéñá)íéøáãä êåúáå ,
àä éúéàø' áúëéì äð÷å ,'éøãð ìë' úòùá 'äìåãâ äø

,'éøãð ìë'ã ú"ñ úàöåä áøòîäî ãçà øéáâäòùáå
ïãò ïâ éøòù úçéúôë éðéòá äéä ùîî ìëéää éúçúôù

úñðëä úéáá äúééäù äøàä êë ìëáéáøòî øðá àáåä)

(æéø 'åîò.

התענית  סגולת – נפשותיכ�  את תענו

òåãéøéîçä ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøäù
úà øéúä àìå ,øåôéë íåé ìù úéðòúá ãàî
,ùîî ùôð çå÷éô íå÷îá ÷çãä úòùá íà éë äìéëàä
úåðòúäì êéøöù äøåúá áåúëù øçàîù øîåà äéäå

éøä äæ íåéáòáèä êøã ãöîùúà ïéæî éåðéòäå íåöä
øîàå ,êëá ì÷äì êøåö ïéà ïëì ,òáèä êøãá óåâä
àéä éë íéîé úåëéøàì úìâåñî ô"ëäåéá úéðòúäù ,ãåò

íãàä éøáà ìë úà äàôøîå äðéæîקיד.

�וא עלינו, כבר עבר נשמה יוה"ק הנר את תשובה,הדליקו עשו לא ואכתי יוהכ"פ, בערב להדליק שנוהגי� -

אימתי... עכשיו לא א� הלא

בפסוקקיב. נפלא רמז שמביא אחד לחכ� יז)ראיתי טז מועד(ויקרא באהל יהיה לא אד� קודש ב'כפרל'בואוב''וכל

ר"תב'כפרו'אתוצ'דע' עצוב,עדו' א� בלב גז "ד חיתו� לעת ואיו� נורא הזה הקדוש היו� היות שע� היינו

דמלכא. בהיכלא ח"ו עצוב בלב יבא אל אד�' 'כל

שנאמרקיג. במה פירשו יט)וכבר ב מעיקר� (איכה שהמי� שכש� למי�, הלב שפיכת שדימה ליב�', כמי� 'שפכי

הרי  נשפכי� המה כאשר ואילו וחיבור�, חיות� ממקור מנתק� הוא הרי בכלי וכשדולה עול�, לקרקע מחוברי�

האמיתי. חיותו ולמקור לשורשו שיחזור עד ה' פני נוכח ליבו האד� ישפו� זה דר� על כ� שורש�, אל חוזרי� ה�

לאכול קיד. החולה מחויב אז כי אכילתו, לו המתיר צדק ומורה מוסמ� מרב הוראה דליכא היכי מילי דהני פשיטא,

טו)משו� ד מצוה (דברי� כ ולצו� להתענות התורה מ מצווה ישראל שכלל וכמו לנפשותיכ�', מאד 'ונשמרת�

נפשו. את להחיות כדי ולשתות לאכול החולה על

לחתנו זי"ע משמואל' ה'ש� הרה"ק שכתב קודש מכתב המועדי�)ונעתיק בחלק הספר בסו� יו� (הובא כאשר ...אבל

ובא, ממשמש תשמור הכפורי� כ� הד"ר ל� יאמר אשר וכפי ,
הצו בדבר הרבה תצדק לבל מאוד להזהיר� הנני

לא לעשות  זה שג� יאמרו בא� א� מינוט, שמונה בתו� ביצה מחצי פחות היינו מכשיעור פחות שדי יאמרו א� 

להחמיר. ל� חלילה לצו
 יספיק, ושלא  לרופא לשמוע ציוה הוא 
הכפורי 
ביו  
לצו שציוה  מי תחשוב כי ואל .

נפש  בפקוח הולכי� אי כי - ספיקא לספק אפילו אלא חלילה, לשעתו, סכנה בו שיש לחולה אלא להתיר שאי

ז"ל אמרו וכ להחמיר. יכול האד� שאי מרובה לזמ ואפילו הרוב, פג.)אחר צרי� (יומא אי אומר החולה אפילו

עצמו  הוא ואפילו אחרי�, בשל לשער  ויודע בטבעיות חכ� הוא החולה ואפילו לרופא, שומעי צרי� אומר והרופא

לו.  שומעי אי מומחה,

דא  הנ� מוציא שהש"� ידוע התפילה, בעני בעצמ�.וכ שמתפללי� כמו וחשוב שבשדות, ע� ואפילו וא
 ניסי

בדבר  אנוס ואתה תתפלל, שלא הד"ר עלי� יצוה 
א הש"� כ� אפילו אלא דעיר� הש"� דוקא ולאו מוציא�, הש"� -

מש"�  יותר להתפלל היודע העול� �בסו חד דליכא אפשר אי כי הש"�, ע"י היוצא כח יפה בזה וא"כ העול�, �דסו

יד"ח דעיר� , המוציא� הוא .והוא
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áúëå'äãåáòä ùøåùå ãåñé'á(éøéùò ÷øô),'àåä èåùôå'
,øúåé äáåøî äøëù åæ äùò úåöî íåé÷ øëùù
úåòöää ìë øçà äðä ,òåãéë óéãò àôåâã àøòö éë

,ééòøå ééçà ,åìàä úåðëäå úåéúéîàäíãà ìë ïðåáúé
ãàî ãò äîåöò äçîù çåîùì åì áåèå éåàø éë åìëùá
,ìãðñä úöéìçå äéúùå äìéëàî éåðéòä øòöá òâø ìëá
òâø ìëá íéé÷îù äøåúä ïî äùò úåöî íåé÷ ìò

éåðéòä ìáåñùàøåáä úáäà åáìá äòå÷úù éî éàãåáå ,
¯ äìòúéå ù"áúéíåöä íåéä êøàúéù åðåöøå å÷ùç

,íéìôë éìôë äæä ùåã÷äøòöá òâø ìëá íéé÷éù éãëá
åàøåáå åøöåé åì äåöù äøåúä ïî äùò úåöî éåðòä

äìòúéå ù"áúéקטו.

נעילה  זמ� תוק� – שער נעילת בעת

àúéà'ùãå÷ òøæ' ÷"äôñá(íéøôñ ãåòáå ,ë"åéòì)øáëå ,
ïåùìî àåä äìéòðù ,é"øàä øåãéñá ïë áúë
éðá íò ãçééúî ä"á÷äù ìò äøåî àåäå Y ä¯é ìòð

'...øæ áøòúé àìå' Y ãåçìá ìàøùéקטז

,קול ובכ בת הוא זה שפסוק וידוע מעשי�, את 
האלוקי רצה כבר כי יינ� טוב בלב ושתה לחמ� בשמחה אכול

הבית  בבני� 
הכפורי 
ביו שאכלו על שלמה בימי ב')שיצאה פי"ז במדב"ר .(עיי

עכ"ל. שמואל, טובה, בחתימה ומברכ� באהבה הדו"ש חותנ�, ידיד� הנני

ואמר כיפור ביו� לאכול שנצטווה לחולה זי"ע איש החזו הגה"ק פע� אמר אוכל כה שלא מכ� לב כאב לי יש


החזו"אלצו השבתהשיבו 
ביו מילה ברית לעשות שצרי� מכ� לב כאב לו שיש מי על שמעתי לא 
(מעשה מעול

קסג) ח"ד .איש

לנר' ה'ערו� בעל השיב כה)וכ� סי' החדשות ציו� בני� נפש,(שו"ת פיקוח חשש מפני ביוה"כ לאכול שהוצר� לאחד

חז"ל דברי בכלל נכל הוא שמא עליו עגומה נפשו כח:)והיתה דומה (סוכה הדבר 'למה בסוכות, הגשמי� ירידת לגבי

הסכנה  מפני ביוה"כ האוכל כי דבריו, את לנר' ה'ערו� ודחה פניו', על קיתו לו ושפ� לרבו כוס למזוג שבא לעבד

ישיבה  שנתבטלה גשמי� לירידת כלל  דמיו ואי לנפשותיכ�', מאד 'ונשמרת� של עשה מצות מקיי� הוא הרי

בדבר]. חילוקי� כמה עוד [ועיי"ש אחרת מצווה בזה קיי� ולא בסוכה

ירצה  לא פ במבוכה והלכנו חולה, היה זצ"ל שאאמו"ר בעת 'זכרתי זי"ע מבעלזא יהושע רבי הרה"ק כתב וכ�

לאכול  לו לית וציוה מיהר נדרי' 'כל אחרי �ותיכ בדבר, זריז היה צדקתו בגודל ז"ל הוא אמנ� ביוהכ"פ, לאכול

הלשו בזה ואמר צרי�, שהיה יתירה,כפי בשמחה ואכל חז"ל, שאמרו כפי בוראי מצות 
לקיי ומזומ� מוכ� הריני

לולב  ונטילת מצה אכילת בעת רק כזאת שמחה ראינו לא קפא)'כמעט עמו' ח"ה אמ"ק לקט בספר  .(נדפס

ומנהמת קטו . ואיו�, נורא הוא כי היו� ובקדושת העינוי בכוונת שמארי� הקדושי�, דבריו בכל ש� לעיי הראוי מ

זה. יו� לקראת כראוי להתכונ הקורא לב את מלהיב הטהור לבו

ושורש  ה'יסוד דברי את להפי� עליה�  וציוה ממקורביו, לשני� זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק קרא פע�

הדברי�. שבקריאת התועלת גודל בראותו מגדרו ויצא דא, בכגו הורגל שלא מה אלו, העבודה'

זי"ע קטז . מקאליב אייזיק יצחק רבי הרה"ק של הק' ציונו על לעלות שנה בכל נוהג היה זי"ע מסאטמאר הרה"ק

דיליה דהילולא אדר)ביומא שנה (ז' השקיעה, לזמ סמו� ערב לקראת ספו מחוקק חלקת אל הגיע ותמיד ,

שאלו  ערב, לעת אלא 'ה'ציו את פקד לא א� גדול, היו� בעוד הבוקר בשעות כבר לקאליב לבוא הקדי� אחת

מקוד�, להגיע סיפק בידו והיה בעיר שהה שכבר ובפרט ערב צללי ינטו כי דווקא לבוא ככה על ראה מה משמשו

מציאות' מע כאפט מינוט' לעצטע די 'אי היריד ביו� שבעול� שבנוהג ואמר הרה"ק לו מוצאי� נענה האחרוני� (ברגעי�

גדולות...) יו�.מציאות פנה כי שער נעילת בעת דווקא הוא הרחמי� התעוררות שעיקר בדבריו לומר ונתכוו

זצוק"ל, יצחק' ה'מנחת הגאו אצל שהיה כמעשה החיתו�, לעת זו הזדמנות להפסיד ולא לאבד שלא והעיקר

וביקשו  אברכי� שני אליו עלו פע� ודרוש, פלפול דברי בשבתו שבת מידי שלישית סעודה בעת לדבר נוהג שהיה

המ  נענה חיזוק', 'דברי ג� לומר �שיוסי שלאחריו ממנו בשבוע בר�, אחרי�... יהודי� שאחזק אנכי מי בענוותנותו נח"י

הלבבות' 'חובות מדברי משל על י)חזר פרק התשובה כס�,(שער מטבעות בידו שהיו לאד� הקדמוני�, שהמשילו משל

את  לסתו� בידו יעלה שכ� חשב כי הנהר, לתוככי מטבעותיו להשלי� האיש התחיל גדול, בנהר לעבור צרי� והיה

ועמוקי�  רבי� מי� עדיי כי וראה בידו, שנשארה מאחת לבד המטבעות כל את השלי� שכבר אחר אמנ� הנהר,

למלח אמר חפצו, למחוז ולהגיע הנהר את לעבור בידו ואי – ספינות)לפניו -(מנהיג ספינתו ע� ש� שעבר אחד
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áúë'úåðååëä øåöé÷'á ì"çîøäúìéôúì íéøåôë íåé úãåáò)

(äìéòð,úåéäì úàæë úòá òéâäì ãçà ìë ãéáù
àèçä íãå÷ ïåùàøä íãàëä"á÷ä ìù åéôë øéöé åîë ,

àèçá òâôðù íøèקיז.

áúë'ç÷åø'ä(ë"äåé 'ìä ,æéø ïîéñ)'áøò úòìíúåç
íéðéîééî åìà ,íåøî àáö ìë íéãîåòå ,ä"á÷ä
àñëä éðôì úåãîåò úåîùðä ìë æàå ,íéìéàîùî åìàå

åéôðë äæ ,çåø éìâìâ ìò íéëàìî éðù íéãîåòå ,õéìäì
ãçà ,íìåò àìîë åéôðë äæå åôåñ ãòå íìåòä óåñî
úîà íúåç ä"á÷äå ,íééçì ãçàå äúéîì íúåçå øôåñ

,'åëåøáùé íà ¯ áåùì ãéçéä ìåëé íåúéçä úò ãòå
åáìקיחúìá÷úî äîìù äáåùúáקיט.

ùåãéç'ïùãä úîåøú'ä ùãéç àìôð(çòø ïîéñ)éàöåîá'
åîéìùéù ãò íé÷ìúñî äîéáäå ïéãä ïéà ,ë"äåé

תמורת  חפצו למחוז והביאו כדבריו, המלח עשה הנהר. עבר אל בספינת� והעבירני  בידי, אשר זו מטבע ממני נא קח

בידו. שנשארה האחרונה המטבע

גמור' כ'שוטה שנהג אחר �וא בידו, שנקלעה אחרונה ב'הזדמנות' עצמו את והציל זכה זה 'חכ�' תחזה, עתה

עצמו... והציל תפס חדא' ורגעא חדא 'בשעתא מ"מ לו, שנותני� מה כל לומר המאבד שלא 
אד כל ילמד מכא�

 
יו ואפילו הבורא'... מ'עבודת ממערב מזרח כרחוק '
והבלי ב'שטויות 
הקדושי 
ימי כל את אבדתי 
ג אבדתי ה�

את  ינצל חדא', ורגעא חדא 'בשעתא אדרבה כי עתה... אעשה מה ... 
יו פנה כי חל�, כמעט כבר עצמו 
הכיפורי

הטוב. לתכלית חפצו ולמחוז למטרתו בס"ד ויגיע האחרונה רבות השעה חוזר היה והלאה מאז כי המנח"י של ביתו אנשי (העידו

אש) ברשפי זה משל .על

מעליכ�' הי� וישתוק הי� אל והטילוני 'שאוני החובל ומרב מה'מלחי�' שביקש הנביא ביונה מצינו א הנה (יונה

הוסי�ח) מה לש�  ,חברו דישיבת ה'משגיח' חסמ לייב רבי הגה"צ והקשה באומרו , היה די והרי 'שאוני', לומר יונה

כדי אותו שישאו רצה שיונה אלא זו, תיבה נכתבה ומדוע הי�, אל רגע הטילוני בעוד 
הי אל זריקתו את לדחות

אחדאחד  ברגע עולמו קונה ויש בתשובה, להרהר עדיי נית בו חיי�, של אחד לרגע ערו� אי כי במשחת , (הובא

ס') עמוד בראשית יאמר שמ� ולעניינו מלכי�, אוצרות לקנות נית בו רגע כל של חשיבותו על ללמד נוקבי� והדברי� .

.וכנכו כראוי ולנצל� בה� לאחוז יומא, האי של האחרוני� הרגעי� אודות

הדעת קיז. ע� חטא לאחר כי עליו, שנגזרו בישי ומרעי היסורי� כל מעליו לבטל שבידו זה, בכלל �א ואולי

הכל  ולהחזיר זה חטא לתק צריכי� הדורות בכל תבל יושבי וכל הגשמיי�, הענייני� בכל הניצוצות נתפזרו

את  לתק כדי הוא הכל ומכאובו' נגעו איש איש מתהומותי�, נוה� יעקב 'קול היסורי� תכלית וג� לשורש�,

 פגעי מיני כל מעליו  להסיר שיכול משמעו  החטא קוד� של במצב להיות האד� זוכה וא� ,עליו במקו� הניצוצות

אחד  כל שביד גילית, אותה ומלפני� הודעת כזאת ומראשית החטא, קוד� הראשו כאד� ונעשה ,בישי ומרעי

הבריאה. בתחילת כמו להיות

השער קיח . אבל עתה, פתוחי� השערי� כל נדרי, כל קוד� בדרשתו זי"ע מסאטמאר הרה"ק פע� שזעק וכמו

הלב... שערי וה� – סגור עדיי עליה� ומביא המולי� הראשו

ועמדו  הבית בשערי שעומד למי דומה הדבר למה משל השערי�, נעילת למנוע יוכל טובה קבלה ידי על אול�

הדלת  את מלנעול מהשומרי� נמנע ובזה הבית לפני� רגלו �דח עשה, מה הדלת, את בפניו ולנעול לסגור השומרי�

לסגור. וא"א מהיו� רוש� נשאר הקבלה ידי על נמי, כ� הביתה, האיש ויכנס בפניו,

דומה,קיט. הדבר למה משל שעה, באותה רחמי� שערי על לדפוק כדי הכוחות בכל ולהתאמ� להתאזר וצרי�

פחד  ומרוב עליו, נפלה וחשיכה גדולה ואימה הדר� לו החשי� לפתע להביא, ציד לצוד ביער שהל� לצייד

דבר  לכל חציו ע� יורה היה לפיכ� לטרפו, ורוצה לפניו עומדת רעה חיה כאילו �ניד עלה קול כל לו נדמה היה

נתגלה  האחרו הח� בידו נשאר כאשר ויהי בכ�, מה של ודברי� עלי� סת� היו כול� א� בדרכו, שאיקלע חשוד

יקל  לא חלילה וא�  להורגו, כדי בלבד אחד ח� רק בידו לו שיש האיש וידע עיניו, מול �טור במטרתו אריה ע

את  לקלוע כוחו בכל התאמ� הח� את זרק בטר� לכ ח"ו, לשיניו �טר להיות הוא עלול מעליו הסכנה את להסיר

וראש  אלול ימי עליו ועברו חלפו שכבר נעילה, תפילת בטר� האד� בלב יעלה הזה המחזה וככל יחטא. שלא הח�

הח�  בידו נשאר ועתה בכ�, מה של דברי� על החיצי� כל את בזבז וכבר תשובה, ימי מעשרת דרובא ורובא השנה

הלב. מעומק ואמיתית כנה תפלה ידי על ביתו בני וחיי חייו את להציל יכול ועדיי האחרו



הכיפורי�  יו� � הפרשה באר ð

ë"äåé úåôñåúå íåéä äðô øáëã â"òàå ,íäéøãñ ìàøùé
,äùò àìà åðéà,íå÷îä éðôì ìàøùé íéáéáç àìà

íäéøãñ øçà äìòî ìù ã"éá âéäðî ä"á÷äãìë ïëì ,'
òåø÷ì ïééãò ìåëé äìéòð úìéôú ììôúî íãàäù ïîæ

.äìéìä ãøé øáëù ô"òà íéîçø éøòù

åðéáàäáåùúá áåùì åðëæéå åðéìò íçøéå ñåçé åðëìî
,äîéìù äìåàâì äëæð äæ úåëæáå ,äîéìù
éìòî éðá ,ùôðäå óåâä úåàéøáá äîéìù äàåôøì
íéáåè íééçì åðìåë íúçðå ,éçéååø éðåæîå éëéøà ééç

.íåìùìå
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