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ìåìà Y àåáú éë úùøô
ל ה' הצדקה – בקשת 'סליחות' בהכרה כי
הבורא אדו הכל כיצד חטאנו לפניו

úáù' úàø÷ìå ,íîåöéòá 'úåçéìñ'ä éîé
éøáãá ïééòì åðéìò äîåù 'úåçéìñ
',(á"é úåà à"ù) äáåùú éøòùá 'äðåé åðéáø
(åéñëð ìëî é÷ð àöéù éîî¯) äîäî øúåéå' ,ì"æå
úà äøîäù éî çðàéå øòèöéù éåàø

àìå ,åéðôì äìéìò áéòúäå úéçùäå ú"éùä
äùò ãñçå ,ïéàî ùé åàøá øùà åøöåé øëæ
åùôð øöåðå ,úò ìëá åäçðú åãéå ,åîò
.åéðôì ñéòëäì åáì åàìî êéàå ,òâø ìëá
ìéëùäî ,àèåçä éðéò úåàøî çè êéàå
å÷çåé åéðéò åç÷ôð øùà ìéëùîäå .åááì
 'åçåø éøãç åàåáéå åáìá äìàä íéøáãäא.

א .בתחילת הסליחות אומרי פסוקי שבח בגדלות השי"ת ,וא שכבר נאמרו בזה
כמה טעמי להבי מה עניינ של פסוקי דזמרה אלו קוד בקשת הסליחות,
מ"מ נביא בזה ביאור נפלא ,הגע בעצמ ,הול לו אד מ השורה ברחובה של
עיר ,כשהוא נחפז וממהר מאד ל'עבודתו' ,מרוב מהירות לא נזהר כראוי ובדר
מרוצתו פגע באחד העוברי והשבי והפילו ארצה ,והנה ,מתחילה היה נדמה לו
שפגע בילד קט ,ע"כ נענה לקראתו בשפה רפה 'מחל נא '...וכמעט שהמשי
במנוסתו .אלא שלפתע הבחי כי לא נער קטו הפיל בפחזותו אלא אד מבוגר ובא
בימי ,מיד התחנ לפניו 'אוי ,מה עשיתי ,מחל נא ...סליחה ומחילה' בכל פה ובאופ
יותר מכובד ,תו שהוא מתר עצמו במאה ואחד תירוצי מדוע לא ש לבו לכל
הנעשה ,והנה משא החל לפייס את הנופל ,פרצה זעקה קורעת מגרונו כי ראה
לתדהמתו הגדולה שאי ה'נופל' סת אד מכובד מ השורה ,אלא אחד מגדולי
זקני וצדיקי הדור ....כעת כבר לא מצא מנוח לנפשו אשר נבהלה מאד ,ובקושי רב
הצליח לחל מפיו בלב נשבר ונדכה בקשת סליחה ומחילה בתחנוני ודמעות ,על
אשר בפזיזותו השפיל את כבוד גדול הדור עד עפר.
עתה ,נחזי אנ ,א היה זה האיש ממשי באותה בקשת סליחה למחצה לשליש
ולרביע כבתחילה – א לאחר שנתברר בפניו שהנופל רשכבה"ג הוא ,הרי היה
מוסי בזה חטא על פשע ,בהראותו כי אינו מתייחס בכל חומר העני הראוי
למעשהו הנלוז ,נמצינו למידי שעצ הידיעה וההכרה במי שחטא כנגדו היא
הנדרשת תחילה בטר יגש לבקשת הסליחה והמחילה .לכ מקדימי תחילה פסוקי
המדברי בגדולת ה' ונוראותיו ,ובחסדיו העצומי עמנו ,ויקויי דע לפני מי אתה
עומד לבקש רחמי.
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 ø÷éòäåבïéáäì ,íéìâð íéãñçå íéîçøá ä÷åúîå íéäåáâå íéùåã÷ íéîé ìöðì ,
 åìàëגäååù òâø ìë éë ,åììä íéðîæä úø÷éá äðúîá åðì åðúéð øùà ,
åðà éøäù ,àîìòã éìììçå ïåä ìëî øúåé äáåè äðù åîöòì ùéà ìë 'øãñ'ì äáåè
ב .עומדי אנו שתי שבתות קוד ראש השנה ,היה רגיל הגה"צ רבי יחזקאל
לעווינשטיי זצ"ל לעורר מדי שנה בשנה )ובשנתו האחרונה כשכבר היה חלוש ולא היה
בכוחו למסור שיחתו ברבי אזי שלח זאת בכתב ידו ע חתנו הגר"ז גינזבורג( בדברי חז"ל )שבת
קיח (:אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלי ,ולאו דווקא לעני גאולה
הכללית בביאת המשיח ,אלא ג לגאולה הפרטית של כל אחד ואחד ,וכל הרוצה
להיגאל בראש השנה לטוב לו כל הימי יקיי סגולה זו לשמור שתי שבתות אלו
כהלכת )אור יחזקאל ימי נוראי( .וכעי"ז איתא מהרה"ק החידושי הרי" זי"ע )ליקוטי
הרי" ר"ה בתחילה(.
ג .הרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע )מובא ב'שרפי קודש' מערכת הר"ר שמעלקא( היה אומר מש
הרה"ק רבי רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע ,שאינו רוצה להפטר מזה העול ,כי
בעול הבא אי חודש אלול ,ואיזה פני יש לה לחיי מבלי חודש אלול.
הנה זה מכבר נהגו אנשי השלטו הממוני על הדרכי להתקי 'מצלמות' )(Cameras
הרואות ומודדות את מהירות של הנוסעי בכביש ) (roadוכל הממהר יותר מ המותר
מקבל לביתו דו"ח ובו חובת תשלו 'קנס' .הגדילו עשות בכמה מדינות בעול
)ביניה באנטווערפ ועוד( שהתקינו מצלמה אחת בתחילת כביש ארו וגדול ושניה לה
בסו הכביש ,וזה מעשי המצלמה ,כל רכב שעובר 'זוכה' לתמונה ה בתחילה וה
בסו  ,עתה ,א לפי המהירות המותרת ש אור הדר כעשרה דקות וזה האיש
ער 'סיו' על נסיעתו בארבע דקות הרי זה מוכיח בעליל שנסע כ'חיה רעה' ודינו
לשל קנס גדול .מה עשה נהג חכ ש'טס' ובתו שתי דקות התקרב לער 'סיו'
על הכביש ,מיד בראותו כי לפניו עומדת מצלמה בקירוב מקו ,וברגע שיעבור דרכה
'אחת דתו '...ויישלח לביתו נאווה קודש 'דו"ח' ...מיד החל להאט את דרכה כאות
זקני העיירה המהלכי ד' אמות בכדי הילו מיל ...עקב בצד אגודל ...עד שעבר
שיעור הזמ שאמורה נסיעתו לארו על פי חוקי המדינה.
ולדיד ,א מי של"ע התנהג כל השנה כחיה רעה ,מבלי לשמור את עצמו כפי
חוקי התורה והמצווה ,הרי עתה נראית כבר לנגד עינינו כביכול ה'מצלמה'  -שבעוד
כמה ימי נעבור לפניו כבני מרו ,כי זכר כל היצור לפני בא ,אתה זוכר מעשי אד
ותחבולותיו ויצרי מעללי איש ,וח"ו עלולי לקבל 'דו"ח' ,אי לו אלא עצה אחת,
לעצור עתה מבעוד מועד ,לשנות דרכיו לטוב ,ובזה ינצל ויכתב לשנה טובה ומתוקה
)מבעל 'נוע זיוו'(.
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èìçðå ÷÷çð ,áö÷ðå òá÷ð ìëä ,ô"ùú ,åðì øùà ìëù ,íéðéîàî éðá íéðéîàî
 è"ìòáä äðùä ùàø íåéá äðùä ìë êùîá åðì òøàé øùà ìëåדíä êë íà ,
âàãé àìù äèåù éúô éî íéøáãä éðô ä"ø ãò è"òùú äðùä ùàøî Y è"ìòáä
והרי ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא ,ומצינו רמז לכ ,דכתיב )לעיל יא יב( 'עיני
ה' אלוקי בה מראשית השנה ועד אחרית שנה' ,שכביכול יש 'עיני ה'' בראשית
השנה ובסופה ...עומדי אנו לפני עיני ה' המביטי עלינו ביו הזכרו  -אי חכמה
ואי עצה אלא 'להאט את המהירות' – לעצור בעצמו ולעשות חשבו הנפש בימי
האחרוני שעוד נותרו לפליטה עד סו השנה.
משל אמרו בש הגר"ח מבריסק זי"ע ,לסוחר ממולח שהחליט להבריח סחורה יקרה
מגבולות המדינה למדינה השכנה ,וכ דרכה של ההברחה ,קובעי ע 'בעל עגלה' מהי
העת המוכשרת להברחה ,ומאז ועד היו המיועד הסוחר מכי את הסחורה האמורה,
והנה מעת קביעת הזמ נודדת שנתו של הסוחר – א שעדיי רחוקה ממנו ההברחה,
כי הסחורה שלו היא ,ואוי לו ולנפשו אילו ייתפס 'על ח' ...שהרי הסחורה ששוויה
הו תועפות תוחר בידי השלטונות ,והוא עצמו 'ישב' בבור לאור ימי ושני ,אכ
בעל העגלה נ את שנתו בשלווה ,בידעו כי לא לו החטא ,הסחורה איננה שלו ,מה ג
שהוא רגיל לעשות את דר הגבולות מפקידה לפקידה ומזמ לזמ ,אמנ ,ככל שמתקרבי
לעת וזמ אשר נקבע ,מתחלת ג שנתו לנדוד בלילות ,היחידי שאיננו מרגיש בכל
הנעשה והוא יש את שנתו בשלווה בטוב ובנעימי הרי הוא הסוס בכבודו ובעצמו
הנושא את כל המשא הכבד הלז והוא יש כ'שינת הסוס '...ומדוע ,כי לגביו שווי
המסע ברחובה של עיר והמסע בהרי הגבולות שבי המדינות – מה לי הכא מה לי הת...
אחי ורעי אהובי וידיד ,דוד המל מתחנ לפנינו )תהלי לב ט( אל תהיו כסוס כפרד ,הנה
ימי באי ימי הדי ,עומדי לפשפש באמתחותינו לראות איזה 'סחורה' נמצאת ברשותנו,
אל תהיו כסוס שאינו מבי את משמעות הדברי ,ונ לו בשלווה על מיטתו ,וכשהוא
מהל אינו 'תופס' א הוא ברחובה של עיר או במעבר גבולות המסוכ...
וכבר אמרו צדיקי )עבודת ישראל ראה ד"ה עשר תעשר בש הרה"ק רבי אלימל מליזענסק
זי"ע ,ובעוד הרבה ספרי( על המשנה )ר"ה ב' (.באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה,
רבי אלעזר ורבי שמעו אומרי באחד בתשרי' ,שתנא קמא סבירא ליה שהמתמהמה
מלשוב בתשובה עד אחד באלול הרי הוא כעושה מעשה 'בהמה' ,ואילו רבי אלעזר
ורבי שמעו חולקי עליו ואומרי ,שאכ זה השב באחד אלול עדיי בגדר 'אד'
הוא ,ורק מי שאינו נזכר לשוב עד ראש השנה 'נמשל כבהמות נדמו'.
ד .בעירו של רבינו יחיאל מפארי"ש )מגדולי הראשוני( דרו שני צורפי זהב ,ש האחד
ר' יעקב אבודרה וש השני ר' נפתלי עזריה ,באחת השני בערב ראש השנה
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החליטו השני בעצה אחת לצו ולהתענות בערב ראש השנה ולבקש מהקב"ה
שיגלה לה את סכו הכס שנגזר עליה להרוויח בשנה ההיא )עי' מהרש"א ברכות
יח :ש'חלומות של ליל ר"ה יותר אמיתיי'( ,וכ עשו .ואכ ,לרבי יעקב גילו בחלו שבמש
השנה הקרובה ירוויח מאתיי זהובי ,ואילו לרבי נפתלי נתגלה שירוויח רק מאה
וחמישי זהובי .מרוב התרגשות שנתקבלה בקשת עלו אל מעו רב רבי יחיאל
מפארי"ש וסיפרו לו על דבר החלו ,והוא הציע לה להעלות ע"ג הכתב בפנקס
מיוחד מידי יו ביומו את הרווחי שירוויחו ,כדי שיוכלו לבדוק בסו השנה א
חלו אמת חלמו א לאו.
באמצע השנה הגיעו השני אל רבי יחיאל כדי שידי לה די תורה ,ומעשה
שהיה כ היה ,לפני זמ מה השקיעו שניה יחדיו מעות ב'עסק' וכבר הרוויחו סכו
נאה מעסק זה ,אלא שכעת נתעורר ויכוח ביניה ,ר' יעקב טע ששניה השקיעו
בעסק סכו כס שוה בשוה וממילא ג הרווח מתחלק שוה בשוה ,ואילו ר' נפתלי
הכחיש וטע כנגדו ,שהוא השקיע שני שליש מ הכס לעומת ר' יעקב שלא השקיע
אלא שליש מ הסכו ,וממילא ג ברווחי יבוא בחלקו שני שליש רווח ולא רק
מחצה ,וכיו שלא היה לה שטר הסכ חתו על כ לא יכלו לברר הצדק ע מי.
הרב שמע את שני הצדדי וג שמע שלא ערכו ביניה הסכ בכתב ,על כ
שאל מי ה'מוחזק' במעות ,השיבו השני שהכס נמצא בידו של ר' יעקב ,או אז
פנה אל ר' נפתלי ושאלו אולי יש לו עדי שהצדק עמו ,א הוא השיב שכל ההסכ
נעשה בע"פ ובלא עדי ,ואי לו כל דר להוכיח את צדקת דרכו ,לפיכ פסק רבי
יחיאל שאי אפשר להוציא את הכס מידי ר' יעקב שהרי 'המוציא מחברו עליו
הראיה' )ב"ק מו ,(:א מ"מ על ר' יעקב להישבע שהצדק עמו ואז יוכל ליהנות
ממחצית הרווחי ,אול ר' יעקב זה ירא היה להישבע על כ ב'ש שמי' ,מכיוו
שכ ,פסק הרב דעל ר' יעקב לשל לר' נפתלי כתביעתו ,שכל מי שאינו רוצה
להישבע עליו לשל .והנה ,ההפרש שבי מחצית הרווחי לשני שליש הרווח עלה
יחדיו לס עשרה זהובי וסכו זה נת ר' יעקב לר' נפתלי.
ויהי באחרית שנה  -בערב ראש השנה בבוקר עלו שני השותפי אל ביתו של
רבי יחיאל מפארי"ש ,וכל אחד הראה את פנקסו ע חשבו ההכנסות שהרוויח
בזאת השנה ,וכאשר עשו את החשבו מצאו שר' יעקב אבודרה הרוויח במש
השנה קפ"ט ) (189זהובי – וה אחד עשר זהובי פחותי ממה שנקצב לו ,ואילו
ר' נפתלי הרוויח קס"א ) (161זהובי – אחד עשר זהובי יתירי על קצבתו...
כראות רבי יחיאל כי כ ה פני הדברי ,פנה אל ר' נפתלי ואמר לו  -הלא
בראשית השנה חלמת שאתה תרויח רק ק"נ ) (150זהובי ואילו חבר ירוויח מאתי,
ועתה מצאת כי אתה העדפת אחד עשר זהובי וחבר ר' יעקב החסיר אות ,הרי
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åðéìäàá äååìùå íåìù ,íéðåâä íéâååéæ ,áåøì úåòî ,äáåè äðùá åîöò øãñì
.äòåùéå äëøá éðéî ìëå ,åðéðçîáå
,äðúéàå äáåè úåàéøá ,áåøì úçðå ÷"ùæ
ל להדיא ,שבאותו די תורה שהיה ביניכ באמצע השנה צדקו דברי ר' יעקב,
ואתה קבלת ממנו עשרה זהובי שלא כדי .איעצ ,מהר קח את מלא הסכו
ותתנהו לר' יעקב ,א ר' נפתלי לא הסכי לכ בטענתו ש'דברי חלומות לא מעלי
ולא מורידי' ,והא ראיה  -שהרי הרווחתי בזו השנה אחד עשר זהובי יתר על מה
שנאמר בחלו וג ר' יעקב חסר 'אחד עשר' מתו הקצוב לו בחלו ,וא היו דברי
החלו אמת היה ההפרש בינינו רק עשרה זהובי .הפרי רבי יחיאל את טענתו,
וכה אמר ,הרי בעת שדנתי אתכ נתחייב ר' יעקב לשל זהוב אחד לספרא דדיינא
כיו שיצא חייב בדי – ג זהוב זה עלי לקבל ע"ע ,כי ע"פ האמת עלי היה
לשל על כ) ,ולכ יש הבדל של י"א זוז ברווחי( ,א ר' נפתלי לא אבה להודות על
האמת ,ועמד בטענתו הראשונה שהוא השקיע שני שליש מ הממו לכ כספו בא
אליו כדי ומשפט ,שמע הרב וקיבל ,כי אכ אי אפשר מחמת טענות אלו להוציא
כס מצד הדי ,ופטר לשלו...
באותו היו רבו הקוני בחנותו של ר' יעקב ,ובבואו לסגור את החנות בחצות
היו חישב את רווחיו ,ומצא שהרוויח היו י"א זהובי ,ובזה נשלמו רווחי אותה
השנה למאתיי זהובי ,כפי שחזה בחלומו בראשית השנה ,ואילו אצל עמיתו ר'
נפתלי לא דרכה כ רגל בחנותו במש כל היו ,ולא עוד אלא שביציאתו מ החנות
נתקל בדרכו ,ובנפילתו גרר בבגדו שלח מלא בכלי זכוכית יקרי שהעמיד אחד
הרוכלי הנכריי בשוק ,ויחר א הרוכל ותבעו תשלומי נזקו ,א ר' נפתלי הצטדק
בטענת אונס ,ופרצה מריבה ביניה ,אשר במהרה באה לידי מכות נמרצות והגוי
הכהו עד זוב ד ,וא העמידו מיד למשפט לפני שופט העיר ...הלה ששונא ישראל
פסק לאחר שעות ארוכות שעל ר' נפתלי לשל את מלא הסכו ,וראה זה פלא
– כי סכו ההפסד שנתחייב לשל לנכרי היה בס י"א זהובי ,וחזר לביתו כשהוא
חבול ומוכה בגופו ובנפשו כשכמעט קידש עליו היו.
כאשר הגיע למחוז חפצו פנה תיכ אל ביתו של המרא דאתרא ,וסיפר לו דברי
כהווית ,וביקש סליחה ומחילה מכבוד הרב ,נענה הרב והשיב ,שכלל לא היה לו
עמו כל 'די ודברי' ,אלא עליו לפייס את שותפו ר' יעקב קוד ראש השנה ,וכ
עשה ,ולמחרת בעת ה'דרשה קוד התקיעות' סיפר רבי יחיאל מעשה זה לפני בני
הקהילה ...ללמד דעת ,כי אי אד מרוויח ומפסיד אפילו שווה פרוטה בשונה
מהנכתב ונקצב בספרי הנפתחי בשמי ממעל בזה 'היו' דא ראש השנה )רבי יוס
משאש' ,מעיי המועד'(.
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ììë òãé àì øëåîäå øçàî ,äðå÷ä íò
ïåéëå ,ìåãâ äë ùåëø ùé ìéãáä úçúù
àìå 'óñë'ä ìù åîåé÷ ìò òãé àìù
íà éë (éøëðä ïî åðééð÷ úòá) úåð÷ì ïéåëúð
'íéìòá' äùòð àì ïë íà ,àãéøâ ìéãá
.íú åðéáø åì äãåäå ,'ìéãá' ìò íà éë
ò"éæ àöéá'æéàî ÷"äøä ãîì ïàëî
åððééðòì (430 ãåîò [á]à úåéôìú õáå÷
íà ,íéìåãâ íéðîæ øàùå ìåìà ùãåçá
ùãåç àåäù íéîéä çëá øéëî íãàä
äáåè äðúî' àåäå ,úåçéìñäå íéîçøä
åéðôì øùà úà òãåéå ,'ìàøùé éðáì
ìëìå åîöòì åìà íéîéá ìåòôì åçåëáù
úðù ä÷åúîå äáåè äðù ìàøùé éðá íò
ìù åéìòáë àåä áùçð ,äòåùéå äìåàâ
òãåéå øéëî åðéà íà êà , הäæ øéãà ùåëø
áùçð ,(òãåé åðéàë åîöò äùåò åà) úàæ ìë úà
'ééò)
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ìàøùéî ùéà ìë úåëæå úáåçî ,äðä
,íéðîæä úìåãâá øéëäìå ïéáäì
(è"ñ á"ô î"á) é"øùà úåäâäá åðéöîãëå
åðéáø ìà åàáù íééðùá äùòî àéáîä
úà ïåãéù ('íéàøé'ä ìòá) õéîî øæòéìà
'ìéãá' éøëðî äð÷ íäî ãçà éë ,íðéã
úà åá çéèäì éãëá (ãàî ìåæ úëúî ïéî)
ìéãáä ìë úà øëîå êìîð óåñáìå ,åââ
ìéãáä úà äìä ç÷ìù úòá ,åøéáçì
ìéãáä úçú ùéù àöî ,åââ úà úåñëì
êøòù (äìòîìî åäôéç ÷ø ìéãáäå) 'éç óñë'
ìòå ,ìéãáä úîåòì êåøò ïéàì áø åéååù
ïòåè øëåîä ,íäéðéá êåñëñä áåñð êë
äðå÷ä ìòå ,ïàë äéä 'úåòè ç÷î'ù
óéñåäì åà ,'éçä óñë'ä úà åì øéæçäì
øúé éç óñë äååùù äî éôë íåìùúá åì
øåèô åãâðë ïòè åøéáç åìéàå ,ìéãá ìò
÷ãöäù õéîî øæòéìà åðéáø ÷ñôå ,éðà

 ומכיוו,' ידוע משלו של ה'חפ חי' לכפרי נבער מדעת שחמד לו ליסע ב'רכבת.ה
 החל,שלא הייתה הפרוטה מצויה בכיסו לקנית טיקעט )כרטיס( ליסע ברכבת
 ופרוטה לפרוטה מצטרפת עד שבשעטומ"צ קיב לידו סכו,לחסו מלחמו הדל
' וב'חשיבות, בבוקר השכי קו ומיהר לתחנת הרכבת, אותו היו יו חג היה לו,נאה
 הללו שאלוהו באיזה טיקעט יחפו מר )שהרי כמה דרגות,ניגש אל מוכרי הטיקעטס
 ובשלישית היו קרונות,' שניה לה מחלקת 'עמ, 'מחלקת עסקי' היושבי ראשונה בכבוד ויקר,היו

 מששמע כי יש כמה מיני טיקעטס החליט לקנות,(המיוחדי להעברת 'בהמות' מהכא להת
 אלא שסכל זה לא...היקר ביותר – מחלקת עסקי העולה פי כמה מכרטיס רגיל
 על כ כשעלה על הרכבת ולא ידע איה מקומו הל אחרי,ידע את אשר לפניו
 והיו מתגנבי עצמ בי הבהמות,רעיו וידידיו הנבערי שלא אבו לשל על נסיעת
...מקו שאי העי שוזפת
,על א הדר עלה 'שומר' בכדי לבדוק הא כל נוסעי הרכבת שילמו על נסיעת
 והטמינו עצמ במהרה,בהתקרבו אל קרונ של הבהמות חששו הגנבי על נפש
 ולא, שלא היה רגיל בכגו דא, לבד מטיפש דיד,תחת הספסלי אשר בקרו זה
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äãåáò åðîî úùøãð éë áåùçé ìàå
ïéà Y äîéé÷ì åçåëá ïéàù äìåãâ
ïéáäì ,àøåáä éðôì åîöò òéðëäì åì
åìå åðùò àåä ,åìù ìëä éë ìéëùäìå
åì ïéà éë òãé æà ,åðì øùà ìëå åðçðà

הצליח להחביא עצמו כמות ,והיו רגליו מציצות מחו לספסלי ...ואכ בהיכנס
השומר לקרו מיד צדו עיניו שני רגלי אד המציצי מחו לספסלי ...תפש ברגלי
וגרר אחריה את האד בעל רגלי הללו ,וגער בו בקולי קולות גנב ,גנב .מדוע לא
שילמת על הנסיעה ברכבת ,נזדעק הלה לעומתו ,וכי גנב אנכי הרי טבי ותקילי
שלמתי על הנסיעה ותו כדי זעקותיו הראה לשומר את ה'טיקעט' שקנה במיטב דמו,
נענה אליו השומר שוטה שבעול ,יש ביד זכות ליסע במחלקה הראשונה והחשובה
והינ שוהה ויושב כא בי הבהמות ...לדיד הדברי אמורי ,ימי כה גבוהי ניתנו
לנו מ שמיא ,והננו עסוקי בשטויות – מעשה בהמה ...במקו להיכנס למחלקה
הראשונה – פלטרי של מל ,להתקרב אל ה' ולהישאר קרוב לימי ושני רבות.
ו .כה אמרו צדיקי )עיי' משמיע שלו להרה"ק רבי שמעו מאמשינוב זי"ע  -אלול ,ועוד( לרמז
בדברי חז"ל )ע"ז ג' (.מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת' ,כי חודש אלול – חודש
השישי למני החדשי )המתחילי בניס( הוא כנגד יו השישי – ערב שבת ,ואכ מי
שטרח והכי עצמו בערב שבת – חודש אלול לקראת חודש תשרי – חודש השביעי
)שהוא כנגד יו השביעי – שב"ק( הוא יאכל בשבת – בחודש השביעי כשייגמר דינו
לטובה ולברכה לשנת גאולה וישועה.
הוסי ה'בית אברה' )נצבי ד"ה הכל( וז"ל' .הכל הול אחר החתו'  -אלול הוא
בחי' ערב שבת ותשרי בחי' שבת ,וכמו שאמרו רבוה"ק זי"ע שכל ההשפעה היורדת
מש"ק לימי החול הוא ע"י 'תוספת שבת' ,מה שאיש יהודי מוסי מחול אל הקודש
 כי קדושת שבת עצמה גבוהה מאוד ,כמו"כ ההשפעה והברכה לכל ימות השנה הואממה שמוסי בתשובה ומעש"ט מאלול על תשרי ,וא עברו ימי אלול עד עכשיו,
ועדיי לא הוסי בה כלו ישתדל לכה"פ שאלו הימי האחרוני לא יעברו לריק.
הרה"ק מסאטמאר זי"ע היה מספר בחודש אלול כשדמעתו על לחיו ,משל נפלא
מאוצרו של זקנו הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע ,משל למל שאחת בשנה ביו הולדתו
היה יוצא אל רחבי ממלכתו לבקר את נתיניו ,בעת ביקוריו היה כל אחד מנתיניו
כותב את בקשתו על גבי הכתב וזורקו למרכבתו של המל ,והיה המל ממלא את
משאלותיו ,וירא אחד מבני המדינה שבכל שנה הוא זורק 'פיתקא' אל המל ואי
בקשתו נענית ,וכ נשנה הדבר שנה אחר שנה ,עד שנתברר לו שכמה משונאיו
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ה ממקורבי המל וה מדברי עליו סרה בעוד מלווי את המל ,ולכ אינו
ממלא את מבוקשו .מכיו שכ אמר לעצמו ,וכי שוטה אנכי להמתי עד שיבוא
המל הנה מוק במלוויו השונאי אותי ,אנכי אקדי להיכנס אל שער המל קוד
שיתכנסו שונאי מסביבו ,ואדבר עמו פני בפני ,אשטח את כל בקשותיי בפניו ,וכ
עשה ,ואכ המל מילא כל משאלותיו לטובה ולברכה ,והיה מסיי ה'ייטב לב' את
הנמשל בבכיות נוראות ,יהודי אהובי ,אל נא אחיי תרעו להמתי עד בא יו ראש
השנה ,יו הדי שאז מסובב כביכול במקטרגי המריעי לישראל ,אלא הקדימו
עצמכ לדבר ע המל פני בפני בחודש אלול קוד שישב על כסא די ,בקשו
ממנו רוב רחמי שיחוס וירח עלינו ,ותפעלו לטובה ,ויגזור עלינו שנה טובה ומתוקה.
אמרו בעלי הרמז כי 'מזל אלול בתולה' – והנה 'בתולה' היא בכלל הנשי  -שניתנו
לה בינה יתירה )נדה מה ,(:ובהקד הביאור הידוע מדוע אשה פסולה לעדות ,ואי
לומר שפסולה מחמת שאי בה דעת – שהרי בפירוש אמרו 'בינה יתירה ניתנה באשה
יותר מבאיש' .אלא אכ ,אדרבה ,מאחר שיש בינה יתירה והיא מבינה דבר מתו
דבר ,מטע זה גופא פסולה לעדות ,דחיישינ שמא כשתראה אחד רוד אחר השני
להרגו כבר תראה בעיני שכלה את כל המעשה ותבוא להעיד ,ובאמת על העד לראות
את המעשה בעיניו ממש ,על כ אמרו מזל אלול בתולה  -שננהג כאותה אשה
המבינה דבר מתו דבר ,וכבר עתה נראה בעיני השכל כי ממש בקרוב בוא יבוא ר"ה
ועמו כל השנה הבעל"ט התלויה בו ,ונבי כי הכל תלוי בהנהגתנו בחודש זה...
פע ראה הרה"ק מסאטמאר זי"ע בבית מדרשו בחודש אלול אנשי הנחפזי
לסיי במהרה את תפילת ולעזוב את כתלי בית ה' ,פנה אליה ואמר לה ,הנה
אשתקד היו כא עמנו עוד כמה וכמה יהודי ,וכבר עתה אינ בחיי אתנו ,אילו
היו הללו יודעי ב'אלול' דאשתקד שזו לה השנה האחרונה לימי חייה ,ודאי
ללא כל ספק היו מאריכי יותר את שהות כא בבי כנישתא .ובדבר הזה יתעורר
כל אחד לנצל את אלו הימי.
שמעתי מאחד מבני חבורתנו ,שנסע לאחרונה לחו"ל ,בדר חזרתו עלה למטוס
כשעייפותו גוברת עליו ,והנה הוא רואה כי בתחילת המטוס )פירסט קלאס( ישנ
כסאות רחבי אשר אפשר להטות כמיטות ,והרי 'דבר בעתו מה טוב – מיטה
לאיש עיי וייגע' ,על כ התיישב ש באחד המקומות שמצא ריקי ושקע בשינה
מתוקה ועמוקה ,לא ארכו הדקות ,ומיד ניגשו אליו משרתי המטוס )דיילי( הקיצוהו
מפרק היש שעסק בו ,ציווהו לעמוד ממקומו החדש כשה משלחי אותו למקו
הראוי לפי התשלו ששיל על ה'טיקעט' )כרטיס( ,מסכ זה שבקושי התעורר מעמקי
חלומותיו היה מוכ לעשות הכל למע שנתו בזו השעה ,ע"כ התחנ בפני הדייל
שינחהו לנפשו ,וממילא זה נהנה וזה לא חסר שהרי רוב הפירסט קלאס נשאר ריק,
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ולא הסכי הדייל בשו פו"א כי מקו זה שוויו פי כמה ,אמר לו הנוסע ,נו ,אשל
ל כל ההפרש ,אמר לו הדייל ,לא ולא ,כא בשמי רו אי כבר אפשרות לשל,
רק בעוד על הקרקע בטר הנסיעה אז תוכל לשל ולקנות מקו כאוות נפש,
אבל עתה ,איחרת את המועד ...ולדיד ייאמר ,ימי אלו ה הזמ המיועד מ
השמי לבטל את כל הגזירות ולהכי לעצמינו שנה טובה ומתוקה ,ועלינו להיזהר
שלא נאחר את המועד.
הנה כתב ב'ספר הזכרו' – דרשת החת סופר עיו"כ ,וז"ל .יותר רצוי התפילה
בימי אלו ימי רצו לה' ,וקראו לחדש אלול וימי תשובה 'ירח ימי' גמטרי' שיח -
לשפו שיח לפני ה' ,וירצה לפניו ,וה מ' יו של קבלת התורה מר"ח עד י"כ ,וא
תצר מ' לשי"ח נעשה משיח  -שמקרב הגאולה.
יש שפירשו מה שאומרי בליל ר"ה שנהיה לראש ולא לזנב ,שהנה מדר בעל
חי כשרוצה להביט על זנבו צרי לסבב ראשו לאחור ,ועל כ אנו מבקשי שנהיה
לראש  -שננצל את ראש השנה כדבעי ,וממילא לא נצטר בכל השנה להביט לאחור
בכאב ובצער למה לא נצלנו את ראש השנה שעבר.
משל נאה משלו ,לדייג שפרש בנהר באישו ליל רשת ע מזו לפתות את דגי
הי שייכנסו למכמורי הרשת )בכ רצה להרוויח את הזמ העובר לאלו שבאי לצוד רק בבוקרו
של יו( ,ויבוא בבוקר ,משה את רשתו מ המי ומצא בה דגי למכביר .הדגי
שברשת נענו ואמרו זה לזה ,אוי כמה טפשי היינו ,שנשארנו בתו הרשת לאחר
אכילתנו מהמזו שהיה בו ,הרי היה עלינו לצאת מיד מהמצודה הפרושה ולברוח,
ובזה היינו נשכרי במאכל שאכלנו וא ניצולי מציפורניו של אותו צייד ,ובבערות
כי רבה אינ מביני שבשעת אכילת כבר היו 'ניצודי' .כזאת יש לומר לדיד,
אי דבר או מאורע קורי באמצע השנה – כי הכל כבר נעשה ביו ראש השנה...
וא לשחוק הוא לומר באמצע השנה מתו חרטה – אוי ,מדוע לא עשינו 'עתה'
פעולה זאת וזאת ,כי הכל כבר נגזר בתחילת השנה ,אי לנו אלא להשכיל לבא
לפני המל ולהתחנ לו בימי אלו קוד שנגזרה הגזירה ,שיוציאנו מ המיצר אל
המרחב ,ויכתבנו ויחתמנו לשנה טובה ומתוקה ,ובוודאי ננצל מ הכל.
מסופר שאחותו של הרה"ק ה'אור המאיר' מז'יטאמיר זי"ע השיאה את אחד
מצאצאיה בחודש אלול ,והפצירה מאד באחיה הקדוש שיבוא לפאר את שמחת
הנישואי ,א הוא שלא רצה לאבד לבטלה רגע מחודש זה מיא ליסע לשמחת
הנישואי ,אול משהרבתה להפציר אמר לעצמו ,אצא לדר ,ומ השמי יורוני
הא אל או לא ,ויהי א יצא לדרכו ,ראה גוי העומד ומכה מכות נמרצות בגוי
אחר ,שאלו ה'אור המאיר' מדוע הנ מפליא בו את מכותי ,ענהו הערל ,זה האיש
אבי הוא והמכות באות לו כי סיכמתי עמו שבחודש זה 'עת הזריעה' הוא ישמור
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על בני הקטני ,וכ אוכל להתאמ בעבודת השדה ,א למעשה הוא יש ,ובגינו
לא יהיה לנו כדי צרכנו מש כל השנה הבאה ,מששמע ה'אור המאיר' דברי אלו
אמר ,מ השמי שלחוני לראות זה המחזה ,שאלמד שכל המניח לעצמו בזה החודש
ואינו מנצלו עד תו ,הרי יחסר לו במש כל השנה הבאה ,ובאומרו זאת חזר על
עקביו ושב לביתו לעבודתו הקדושה
ז .איתא בספה"ק בני יששכר )מאמרי ניס א ג( מביא מה דאיתא במדרש )שוח"ט תהילי
צא ,עיי"ש( 'מפני מה ישראל מתפללי ואינ נעני מפני שאינ יודעי להתפלל
בש' ,וכבר תמה ה'בני יששכר' מהו שאמרו שאי אנו יודעי להתפלל בש ,וכי
אי אנו אומרי ברו אתה ה' אלוקינו )ועיי"ש מה שביאר בזה( .יש שאמרו בדר רמז,
לבאר על פי משל למי שהל בדר באישו לילה ובכיסו סכו כס גדול מאוד,
לפתע התנפלו עליו חבורת אינשי דלא מעלי ,גררו אותו לצידי הדרכי – מקו
שאי בו נפש חיה ,בו תרמוש 'חייתו יער' – אלו מהלכי על שתיי הדומי לחיות,
כפתו אותו בחבלי שלא יברח והחלו מחטטי בכיסיו ,לפתע שמע קול של שוטרי
העיר המהלכי מרחוק פתח האיש בכוחות לא לו ,ש-ו-ט-ר-י -הצילו ,ש-ו-ט-ר-י-
הצילו ...פשיטא ואי צרי לומר שכל זעקות אלו הגיעו מתו ההכרה כי צרתו צרה
ורק ה היכולי להציל את חייו ואת ממונו מיד שודדי אלו ...באופ זה ממש
צריכי להיות התפילות והתחנוני לאבינו שבשמי ,כי אי לנו מל גואל ומושיע
אלא אתה ,ורק הוא היכול לעזרנו .זהו שאמרו חז"ל מפני מה ישראל מתפללי ואינ
נעני מפני שאינ יודעי להתפלל בש ,שא שאנו 'יודעי' את שמו הגדול ,א
אי אנו יודעי ומכירי 'בש' שרק הוא ה'כתובת' אליו נפנה ,ואי התפילות באות
מתו ההישענות בו בלבד ,וממילא אינ פועלות מה שיכולות באמת לפעול.
ח .ואדרבה סגולה יש בדבר – להמשי על עצמו שפע ברכה עליונה ש'תחל שנה
וברכותיה' ,כמו שפירשו צדיקי )דבר"י וישלח ,ועוד( בפסוק )בראשית לב יג( 'ואתה
אמרת היטב איטיב עמ' ,ואתה אמרת היטב – הקב"ה אומר לאד אתה אמרת
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על מצב שטוב הוא ,איטיב עמ  -ארא טוב מה הוא ,ומשפיע עליו שפע רב
טוב עד שיבלו שפתותיו מלומר די די...
ובכלל אמרו שבעת ההיא שהאד מודה ומשבח לבוראו ,מתעורר באותו זמ עת
רצו העליו ואפשר לו לפעול ישועה ורחמי ,והוכיחו כ מפרשת ,שאחר 'וידוי
ביכורי' שהוא הודאה על כל הטוב והחסד נאמר 'השקיפה ממעו קדש' ,כי עת
רצו היא שתתקבל תפילתו מאחר שהודה לבורא תחילה .ולא זו בלבד שבכוחו לבקש
על עצמו ,אלא גדול כוחו להתחנ בעד הכלל כולו ,וכמו שאומר 'ובר את עמ ישראל'.
ומפורש איתא במדרש )ילקו"ש תהלי פה יד( המצדיק את הקב"ה הקב"ה מצדיקו.
כי לא רק תפילת הבקשה מועלת אלא א תפילת ההודאה יש בה סגולה רבה
לפעול ישועה ורחמי .ב'כ החיי' )סי' רפ"א ס"ק ח( מביא מה שכתב הגה"ק ה'חסד
לאברה' זי"ע שקבלה יש בידו משמיה דרבי יהודה החסיד ששבח נשמת כל חי
מסוגל על כל צרה שלא תבוא  -לקבל האד על עצמו שכשיהיה ניצול מצרתו
יאמר נשמת כל חי בתודה וקול זמרה בפני עשרה ,ובו ניצולו רבי.
במדרש )אוצר המדרשי עמוד שלד ,והביאו בספר 'ארחות יושר' ,גמילות חסדי( הובא מעשה
נורא בגודל השכר למי שמשבח את בוראו ,וז"ל .מעשה באד אחד שהיה הול
בדר בסחורה ,ראהו אכסנאי א"ל רבי ומורי א רצונ אבא עמ ,א"ל בא עמי
בשלו .הל עמו ,כשהיו הולכי בדר פגעו באד אחד שהיה סומא בשתי עיניו
והיה יושב קרוב לעיר ,מיד הוציא סלע אחד ונת לו ,אמר לאכסנאי שהיה הול
עמו ,ת לו ג אתה כמו שנתתי אני ,א"ל איני נות לו כלו ,שאיני מכירו כמו
שאתה מכיר אותו ,לפיכ נתת לו ויפה עשית ,א"ל א אתה אינ רוצה לתת לו
הרשות ביד .הניחוהו לאותו סומא וה הלכו לדרכ .כשה הולכי בדר פגעו
במלא המות ,א"ל להיכ את הולכי ,א"ל לסחורה ,וה לא ידעו שהוא מלא
המות ,מיד כאשר נגלה אליה ואמר אני מלא המות ,פחדו ונפלו על פניה ,אמר
מלא המות לראשו ,אתה נפדה ממות ,וקרא עליו המקרא הזה )ישעיה נח ח( 'והל
לפני צדק כבוד ה' יאספ' ,וא"ל הואיל והקדמת צדקה מממונ בדרכ תחיה עוד
חמישי שנה .אח"כ אמר לאכסנאי ,כבר סופ בידי והגיע יו מיתת ,מיד ענה
וא"ל אני וחברי באנו יחד והוא חוזר לביתו ואני אמות בכא ,א"ל ה ,זה קד
ועשה צדקה משלו .א"ל א"כ הניחה לי ואל ואעשה צדקה ,א"ל שוטה שבעול,
אד פורש בי בספינה א לא יתק אותה באר מה עושה בפני ובתהומות
כשבאי עליו גלי הי ,כ מי שלא תיק עצמו בחייו מה יעשה במיתתו .ועכשיו,
מה שעשית עשוי ומכא ואיל אי ל כלו ,שהגיע זמנ למות .א"ל א כ המת
לי עד שאל לספר בשבחו של מקו על מה שעשה עמי ,א"ל מאחר שאתה מבקש
לספר בשבחו של מקו יוסיפו שנותי ,עכ"ל.
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נמצינו למידי גודל ה'מתנה טובה' שנת לנו הבורא – שיש בידנו לקנות לעצמנו
עוד ועוד שנות חיי שובע וברכה ע"י ההודאה גרידא ,שגדולה היא יותר מ הצדקה,
כי רצונו לתת עתה צדקה לא הועיל לו להותירו בחיי ,ואילו ההודאה והסיפור בשבחו
של מקו הועילה לבטל את הגזירה ולהוסי לו שנות חיי .ישמע חכ ויוסי לקח,
ובפרט בעמדנו בזו השעה בגמר השנה ,והנה הכל מברכי 'תכלה שנה וקללותיה',
א א אכ 'כל לבב דוי וכל ראש לחלי' מ"מ לא נמצא איש שלא היטיב עמו הבורא
בכל השנה 'על חיינו המסורי ביד ...על ניס שבכל יו עמנו ,ועל נפלאותי וטובותי
שבכל עת ערב ובוקר וצהרי' ,מדוע לא יודה כל אחד באשר הוא ,למי שאנו אומרי
עליו בכל יו 'הטוב כי לא כלו רחמי ,והמרח כי לא תמו חסדי'  -על כל הטובה
שגמל עמו הבורא בזו השנה ...וכי רק רעה )טובה הנראית כרעה( גמלוהו מ השמי,
וכי מי נת לו חיי ,לח לאכול ובגד ללבוש ,בית מדור ללו ש ...וכו' וכו'.
והאמת אגיד ,כי לאו דווקא כשיארע לאד נס מחו לדר הטבע עליו להודות,
אלא עני ההודאה היא – להודות בזה כי ה' ברא עולמו ובכל עת פניו אלינו להיטיב
לנו ולהוסי לנו טובה על טובתנו ללא הפסק שיעור ורגע ,וכבר הוכיח כ הגאו
רבי יחזקאל אברהמסקי זצ"ל מדברי המשנה )אבות ה ה( 'עשרה ניסי נעשו לאבותינו
בבית המקדש' ,וראה זה פלא ,כל הניסי שהמשנה מונה ה בדר השלילה 'לא
הפילה אשה ...ולא הסריח בשר הקודש מעול ,ולא נראה זבוב ...ולא כיבו גשמי
אש של עצי המערכה' ,ללמד שג זה לנס ייחשב ,ועל האד להודות ג כשמהל
החיי הול לו למישרי מבלי שיארעו לו תקלות והפרעות ,וההודאה עליה תהיה
לא פחות מהניסי הגלויי .הוא שאומר הכתוב 'הודו לה' כי טוב כי לעול חסדו',
שיש להודות לקב"ה לא רק כשהיה לו רע ויצא ממצבו זה ,אלא ג בשעה כי טוב
בכל מצב ובכל עת כי לעול חסדו.
מעשה נפלא שמעתי מבעל המעשה ,שחזר יחד ע כל בני משפחתו מביקור
באר הקודש לבית שבלאנדא הבירה ביו שני ב' אלול שנה זו ,בהגיע ל'שדה
התעופה' )עירפארט( בלאנדא מצאו את כל מזוודותיה מלבד אחת יחידה וחשובה של
אחת מבנותיו ובה היו הרבה דברי נחוצי כבגדי וכיו"ב ,מיד הפכו את כל שדה
התעופה ,ביררו בהנהלת החברה של ) British Airwaysחברת תעופה( ובשדה התעופה
שבאר הקודש ,ו...הילד איננו ,כמי שבלעתו האדמה ,אי לתאר ולשער גודל העגמת
נפש שהיו מנת חלקה של הבת ,כעבור שבוע ועדיי בוששו פעמי המזוודה )(Suitcase
מלבוא ,פנה האב אל אחד מגדולי ומאורי הדור הדר בעירו ,והלה שאלו כמה שאלות,
כגו ,הא אמרה הבת פרקי תהלי ,הא נתנה צדקה למע ישיב ה' את המזוודה,
ועל הכל השיב האב ב'ה' ,שוב שאל ה'גדול' הא הודתה הבת להשי"ת על כל חסדיו
ובפרט על חסד זה של איבוד המזוודה ...מתחילה שתק האב ,כי לא ידע מה הוא
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סח ,על מה ולמה עליה להודות ...יעצו הגדול אמור לבת שתודה לה' על כל חסדיו,
ועל חסדו הגדול שעשה עמה באיבוד חפציה החשובי לה כל כ .ואכ ,נס ופלא,
בשעה  ,10העביר האב לבתו את דברי הגדול ,הודתה לה' על חסדו הזה ,ואכ בשעה
חמש אחר הצהרי נתקבלה הודעה מחברת  British Airwaysשהמזוודה נמצאת
בשלמותה .כי המכיר בטובתו של מקו א בעת הקושי אזי יראה בטובתו השלימה.
ביאור נפלא הביא בעל ה'אלופי יהודה' בש אחיו הגאו ר' יעקב ש .פריינד זצ"ל
על האמור )רש"י בראשית יח טז( 'כל השקפה שבמקרא לרעה חו מהשקיפה ממעו קדש
מ השמי' )פרשת כו טו( ,כי הנה המשקי ומביט על הנעשה בעול פעמי ייראה לו
כי יש כא הנהגת די ורעה ...אבל כשמשקי 'מ השמי' ש רואי כי הכל לטובה,
ואי כא כל רעה כלל וכלל.
הנה ,איתא בחז"ל )דב"ר ד א ,מס' סופרי פי"ב א ב( 'אי מפסיקי בתוכחה' ,היינו
שאי מפסיקי באמצע קריאת התוכחה להעלות עולה אחר לתורה ,שהרי ה'עולה
לתורה' פותח ב'ברכו את ה' המבור' ,והקב"ה צווח ואומר 'אינו בדי שאתבר ובני
בצער' ,והיינו כדאמר ,בבוא על אד צרות וייסורי חלילה ,עצתו ,שיפתח פיו
בשבח והודאה להשי"ת בכל לבו ונפשו ,וממילא יתבטלו כל צרותיו ומכאוביו ,כי
הקב"ה יענה כנגדו לומר היא אתבר מפי בני יקירי והוא בצער  -אעלי ממנו
את הצער והמכאוב.
וביאור הדבר שכל תכלית ה'הסתרה' שהקב"ה מסתיר עצמו בכדי שנדרוש אחריו,
וברגע שהאד 'גילה' את בוראו בתוככי ההסתרה ,תיכ ומיד יסיר הקב"ה את
הסתרתו מעמו.
וכ איתא ב'שפת אמת' )ראה תרל"ה( בביאור הדי ש'אי מפסיקי בתוכחה' ,פירוש,
אי מפסיקי להעמיק ולחשוב מחשבות על ההרפתקאות דעדו עליו ,והוא עני 'מדת
ההשתוות'  -שיקבל את כל הבא עליו בשווה – בחסדי מגולי או בדי .כי א
אי האד משתנה בפגעו בו מידת הדי ,אי לה קיו להקללה וחולפת ועוברת ממנו
)א א ח"ו האד מתפעל יותר מדי ,בזה נוס קיו וחיזוק להרע( ,וזהו אי מפסיקי  -שלא
יפסיק מדביקות ובטחו שיש לו בהקב"ה א שיעבור עליו מה שיעבור ,ע"כ .נמצינו
למדי שבמה שהאד מקבל את הבא עליו באמונה ובטחו ,בשלוות הנפש הוא
מבטל מכל וכל ,אבל א הוא מתפעל מה יותר מדי וכל היו חופ עליה
במחשבתו ,אזי אינו כי א 'שומר' עליה לבל יסתלקו מאתו.
עצה נוספת לביטול התוכחה מצינו בדברי הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )נצבי ד"ה
את נצבי( שלפי המבואר בפרק ערבי פסחי )פסחי קיז (.יש קמ"ז פרקי בספר
תהלי ,וה מסלקי ומבטלי קמ"ז קללות הנאמרות בתורה הקדושה ,מ"ט שבבחוקותי
וצ"ח שבכי תבוא ,כי בשירות דוד מל ישראל ממתיקי את כל הקללות שבעול.
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åè

úåìòì ,íéøåëéá úååöîì äáø àîòè úåøéøùá åøöé åðçéãéù øùôà ,ãàî áåøì
éðéð÷î åðéãéá éåöîù äî ìëù åððåøëæá úà éì åùò éãé íöåòå éçåë' øîàì åáéì
.ë"ò ,åðì àá 'ä úàî ìëä íìåòä êøáúé àøåáä ìù åëøãå ,'äæä ìéçä ìë
øùà åðééð÷ éë íãàä áåùçé å"ç øùàëù
åðì ïéàå ùã÷îä úéá áøçùî óàå úà åúàî 'ä øéñé ,åì àá åçåëá ùëø
íéëééù ïééãò ,äæä íåéäë íéøåëéá
åì ïúð øùà íéîù úëøáå äáåèä ìë
ìëù øéëðù Y íéøåëéáä íòèå ïéðòá åðà úååöî êøáúé àøåáä åðååéö ïëì ,ì÷ä
êëå .àá êøáúé åúéàî ìëä åðì øùà ìà äðùá úçà íãàä àåáéù ,íéøåëéá
øîàù äæ ,(à ïúùøôá àîåçðú) ùøãîá åðéöî àðèá åéùòî éøåëéá éøôùë åðé÷åìà úéá
äòøëðå äåçúùð åàåá (å äö íéìéäú) áåúëä øîàéå ,êøáúé 'ä éðôì åäçéðéå ,åéãéáù
äùî äôöùë ...åðùåò 'ä éðôì äëøáð ,àåä êîî úàæ ìë ,êéðôì 'êìù' éøä ,åì
íéøåëéáäå ,áøçéì ùã÷îä úéá ãéúòù ìåáéä ìë úà éìò úàáäù àåä äúàå
ìàøùéì ïé÷úäå ãîò ,÷ñôéì íéãéúò äðúîá ìëä ú"éùä åì ïúé æà .áåèä
 äáåè éåôë åðéàù øçà äøåîâט,íåé ìëá íéîòô ùìù ïéììôúî åéäéù åäæå .
עוד עצה נת הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע )ריש פר' שופטי( על הכתוב
יח( 'שופטי ושוטרי ...אשר ה' אלוקי נות ל' ,ובמדרש )דב"ר ה( רבנ אמרי,
שיהיו השוטרי כשופטי ,ונדחקו המפרשי לפרש כוונת המדרש ,וביאר המהרי"ד
על פי מה שאמר אביו הרה"ק המהר"י זי"ע ,דכמו שאיתא )בסו מנחות( כל העוסק
בתורת עולה כאילו הקריב עולה ,כ נמי ב'תוכחה' שבתורה ,על ידי שעוסק האד
בה וממשי על עצמו פחד ה' והדר גאונו ,עוזר לו השי"ת שנשל על ידי הלימוד,
וניצול מ העונש ,ובזה מפרש המהרי"ד זי"ע את המדרש הנ"ל 'שיהיו השוטרי
כשופטי' דכמו שהשופט אינו אלא מוציא פסק די בפיו ,ואינו מעניש בידיי ,כ
לא יצטר השוטר לעשות מאומה כי על ידי שהאד כבר ימשי עליו פחד ה' על
ידי לימוד התורה יינצל מ הכל.
ט .וממשיל ש ה'אלשי' את הדבר ,למל ר או שר גדול אשר ברשותו כר
נחמד והוריד בו אריס לעבדו ולשמרו ,ובראות האריס שהגפ ראשונה ביכרה
או שהתאנה חנטה פגיה ,הרי הוא מביאה אל פני אדונו ואומר לו ,הנה נוע פרי
זה של הוא ,ולא ערב ללבי לאכול ממנו טר הצגתיו לפני ,כי לא לי היה הזרע
כי א ממ הכל ,וכראות המל או השר כי גדול דר אר האריס ההוא ,נות לו
שישאר לו בידו כל אותה הטובה וא מוסי לו כהנה וכהנה ,כיו"ב לדיד החיטה
והשעורה גפ ותאנה וכו' הכל משלו המה ,כי אדו הכל הוא ,אמנ כאשר נביא
אליו ית לנו את הכל באמונה ובמתנה...
)לעיל טז
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åìùî çë åá ïéàù äøëä êåúî ,ä"á÷ä
,úåëæ íåù åì ïéà óàå ,äîåàî úåùòì
çúôá éðòë íéðåðçúå íéîçø ù÷áî àìà
íéðåéìòá äìùîîäå çëä åìù éîî
òéðëî øùàëå . יåðåöøë úåùòì íéðåúçúáå
éðôîå ,åúìéôú úìá÷úîù éàãå åîöò úà
äåçúùð åàåá ÷åñôä úà ì"æç åëéîñä äæ
Y åðùåò 'ä éðôì äëøáð äòøëðå
, יאøåîâä ìåèéá ìò äøåî äàååçúùäù
çðåî àåä àìà åîöòì íå÷î ñôåú åðéàù
úåàøäì õøàä ìò íééìâøå íééãé èåùéôá
åðãîììå ,éøîâì ìèåáîå ìèá àìà åðéàù
.äìéôúä 'ãåñ' ìò
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æè

øúåé ä"á÷ä éðôì äìôú áéáçù éôì
êëù ,úåðáø÷ä ìëîå íéáåè íéùòî ìëî
úøåè÷ éúìôú ïåëú' (á àî÷ íù) áéúë
ã"ëò .'áøò úçðî éôë úàùî êéðôì
àäú àìù äùî äàøùë åðééäå .ùøãîä
íäì øùà ìëù øåëæì êøã ìàøùéì íäì
úåìéôúä 'â íäì ï÷éúå ãîò ,àåä 'ä úàî
äìéôúá åéðôì åãîòéù éãé ìòù íåé ìëá
.íé÷åìàä 'äî ìëä éë åøëæé øåëæ

úðååë øåàéáá íéùøôîä åãîò øáë ,äðäå
åàåá áåúëä øîàù äæ ùøãîä
,åðùåò 'ä éðôì äëøáð äòøëðå äåçúùð
ïéðòì äæ ÷åñô à÷ééã àéáäì äàø äîù
ïééðò úà íéøôñá åøàéá ã"äæòå àì òåãîå ,íäéðéá úåëééù äîå ,äìéôúä
¯ äðùä ùàøáù 'úåëìî'ä
íäá ùøåôîù íéøçà ùãå÷ éàø÷î àéáä
éðåëéìîúù ãò úåéåëìî éðôì åøîà
.äìéôúä ìò
åðà íéáøî äðùä ùàøá éøäù ,'íëéìò
áåøá ä"á÷äå ,ïéãá úåëæì úåìéôúá úåäîå ø÷éò åðãîì ïàëù ,åøàéá àìà
ìòù êøãäå 'çúôî'ä úà åðì ïúð åéîçø ,ïåöøá ìá÷úúù êøãäå äìéôúä
ìá÷ðù Y íåøî éîùì åðéúåìéôú åìòé äãé åð÷ôã íéùøëå íéìãë' àåä äðééðò ìëù
úåìèáúä êåúî åúåëìî ìåò åðéìò éðôì åîöò ìèáîå òéðëî íãàäù ,'êéúìã
 וכה אמר האר"י הקדוש זי"ע שבאמירת 'ועוזר דלי' בשחרית על כל אחד.י
'להחשיב עצמו כדל וכרש ומתו כ יעמוד בתפילת העמידה )הובא ב'מחזיק ברכה
.( או"ח צח ב,לחיד"א
 איתא ב'פרק שירה' )פ"ו( שחיברו דוד המל ע"ה שכלבי אומרי בואו נשתחוה.יא
 שהנה, וביארו הטע שאומרי פסוק זה דייקא,ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו
 וכאשר עינינו הרואות,(כבר העיד הכתוב על הכלבי שה 'עזי נפש' )ישעיה נו יא
 ואינ מקבלי, אמנ מטבע נכנעי ה כלפי בעליה...את הני כלבי דחציפי
 שיודעי.. ואפילו כלבי אלו אומרי בואו ונשתחוה ונכרעה.מרות אלא מאדוניה
ה שהאדו האמיתי הוא 'ה' עושנו' וצרי להשתחוות ולכרוע בר לפניו מתו
... ועלינו להתעורר שלא נהיה גרועי מאות כלבי.התבטלות הגמורה
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úãéî åðéìò øøåòúú äæáå ,äòðëäå
.åðúìéôúì íéîù éøòù åçúôéå íéîçøä
åéøòðì øîàù åðéáà íäøáàá åðéöî êëå
úà úåìòäì äéøåîä øäì åúëìá
íò äô íëì åáù' çáæîä ìò ÷çöé
äåçúùðå äë ãò äëìð øòðäå éðàå øåîçä
éë ,(ä áë úéùàøá) 'íëéìà äáåùðå
øúåé åìéôàå úåðáø÷äî äìåãâ äàååçúùä
ïàöá ä"á÷äì õôç ïéàù ,÷çöé úãé÷òî
åúåäî ìë úà ìèáé íãàù àìà ø÷áå
(èé àð íéìéäú) áéúëãëå ,'úé åéìà åúåîöòå
'íòìáá ÷øå .'äøáùð çåø íé÷åìà éçáæ
øîàðù åðéöî 'ääåáâ çåø' åì äéäù òùøä
...'åúìåò ìò áöéð äðäå' (å âë øáãîá) åá
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æé

äòáùå íéøô äòáù áéø÷äì íéëñäù
...áéø÷äì íéëñä àì åîöò úà êà ,íéìéà
áéáçù éôì' ùøãîä éøáã íåéñ åäæå
íéùòî ìëî øúåé ä"á÷ä éðôì äìôú
äìéôúäù ,'úåðáø÷ä ìëîå íéáåè
éðôì äáéáç äòðëä êåúî äðå÷éúë
.úåðáø÷ä ìëî øúåé ä"á÷ä
גלגל החוזר בעול – באמונתו יעמוד לו הגלגל
למעלה לעול

àìå ùàøì 'ä êðúðå' ,(âé çë) ïúùøôá
àìå äìòîì ÷ø úééäå ,áðæì
áúë òåãî øàáì êéøöå ,'äèîì äéäú
åøàéáå .'äìòîì úééäå' øîåì éâñ àìå ,÷ø
 (äøòäá 'ééò) íéøôñáיב àøîâá àúéà äðäã

יב .בספר 'ליקוטי חבר ב חיי' הביא מעשה שסיפר רבו הרה"ק ה'חת סופר'
זי"ע .וזה דבר המעשה ,הגה"ק רבי אליעזר אשכנזי זי"ע בעל 'מעשי ה'' )חי
בזמ ה'בית יוס'( היה שר גדול אצל מל מצרי והיה מהיושבי ראשונה במלכות,
ותרב אהבת המל אליו יותר ויותר ,עד שמרוב אהבה העניק לו המל את טבעתו
אשר הוריד מעל ידו .אלא ש'הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב' ו'הרבה קנאה עושה',
ולעומת אהבת המל כ גדלה שנאת שרי המלוכה שקנאו בו והמתינו לשעת הכושר
להורידו מגדולתו ולאבדו מ העול ,ויהי ב'יו הולדת' המל עשה המל משתה
גדול לכל שריו ועבדיו ,וא רבי אליעזר ש את פעמיו אל עבר ארמו המלוכה,
בדרכו עבר על הגשר שמעל נהר הנילוס ,ש פגע בו אחד השרי הצוררי אשר
שאלו הא לא שכח להביא עמו את הטבעת אשר נת לו המל ,הראה לו רבי
אליעזר את הטבעת הנתונה בידו ,לקחה אותו רשע מתו ידו וזרקה לתוככי הנהר,
וא בנס הצליח רבי אליעזר לתופסה בעודה באויר – מחו לגשר מעל הנהר.
משהגיע רבי אליעזר לארמו המלוכה אל המשתה הגדול התקבל על ידי המל
בכבוד גדול יותר מכל השרי הרבי ,ולא זו בלבד אלא א בצאתו ליל לביתו
ליווהו המל עד לפתח ארמונו .כאשר חזר בעל 'מעשי ה'' לביתו הרהר במאמרו
של החכ מכל אד )משלי טז יח( 'לפני שבר גאו'  -שלפני 'נפילה' מתעלי עד
מאד ,וכיוו שנתעלה היו כל כ שתפס את הטבעת בטר תשקע במצולות י,

çé
)(:àð÷ úáù
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'íìåòä ìëù ,øîåìëå ,'íìåòá øæåçù àåä ìâìâ ìàòîùé 'ø éáã àðú

ולאחר מכ האיר לו המל כל כ את פניו ,א כ הגיע גלגל מזלו עדי מרו ועתה
עומד ה'שבר' לבוא .מיד אס לתו תיבה אבני טובות ומרגליות ,עלה על אניה
והפליג לדרכו באישו ליל – לברוח אל עבר טורקיה ,אכ לאחר מכ שמע שבאותו
היו העלילו עליו השונאי בפני המל עלילה גדולה ,ובברחו מש ניצל מה.
להוותו נחבטה הספינה בסלע בעת אשר כבר קרובה היתה לחו העיר טורקיה
ונטבעה ע כל אשר בה ,וא אבני הח שלקח עמו ממצרי נעלמו במצולות י,
ובקושי הצליח להציל את נפשו ,והגיע לחו מבטחי בעיר קאנסטאנטינאפל בעירו
ובחסר כל .בהגיעו לש עשה חשבו הנפש על מה בא עליו כל הסער הזה ,פשפש
ומצא לתלות בביטול תורה אשר ביטל בכל השעות שעמד לפני המל ,שהיה יכול
לעסוק אז בדברי תורה ,וחיפש אחר דירה קטנה ולח צר לעסוק בתורה ,ותאספהו
מלחמה העני ,יומא חדא לא הביאה לו כי א
אלמנה אחת אל ביתה והאכילתו ַ
מעט מרק ,וכשבא להכניסו לתו פיו נפלה לתוכו שממית ונפסל המרק מלאכלו,
ולא היה לו במה להשיב את נפשו ,ויהי כאשר ראה כי כ עלתה בידו והבי שאי
שפלות מזה ,אמר לנפשו הנה מכא והיל ודאי ירו קרני ,ואכ באותו היו שמע
כרוז המכריז שהיות ומת השר שהיה משחק בכל יו ע המל את משחק ה'שא'
)שחמט( ,על כ מי שרוצה למלא מקומו לשחק ע המל יבוא להציע את עצמו
ולהוכיח את יכולתו ,רבי אליעזר שהיה חכ גדול ובקי נפלא ברזי ה'שא' הל
תיכ אל היכל המל והציע את עצמו ,ואכ מיד כאשר ראה המל את הצלחתו
ב'שא' העלהו להיות אחד משרי המלוכה ,וכ היה רבי אליעזר יושב מידי יו
ביומו בחצר גינת בית המל ומשחק עמו ,א מכיוו שכבר קיבל על עצמו שלא
לבטל תורה היה משלי את לימודיו על חשבו שנתו בלילות .פע אחת בעת אשר
ישב לפני המל והמל חישב את מהלכו במשחק גברה עליו עייפותו מחמת שלא
יש בלילות ועיניו נעצמו מאליה ,ושקע בתרדמה עזה ,והנה לא די שלא קצ עליו
המל על מרידה זו אלא א ק מכיסא מלכותו ,וש את הכר שלו תחת ראשו
של רבי אליעזר .משהקי רבי אליעזר וראה את אשר קרהו הבי ששוב הגיע לרו
המעלה ,ועזב תיכ את המדינה ,ולאחר מכ נהיה לרבה של פוזנא המעטירה )לאור
מעשה זה ביאר בספרו 'מעשי ה'' את ביאורו המובא למעלה(.
על פי האמור אפשר לבאר את הכתוב )כח מג( 'הגר )היינו הנכרי( אשר בקרב יעלה
עלי מעלה מעלה ,ואתה תרד מטה מטה' ,שהכוונה היא שהגוי יעלה מעלה מעלה
לראש הפסגה במקו שאי גבוה ממנו ,וממילא מש 'נפול יפול' ,ואילו אנו נרד
מטה מטה מש אפשר רק לעלות ולהתרומ.
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,äèî ãöì åà äìòî ãöì åà ìâìâá òð
äìòîì íãàä äìòå ìâìâúä ìâìâäùëå
æà ,åðîî äìòîì ïéàù íå÷î Y äìòîì
êøéá ïëìå ...úãøì ìéçúäì àåä ïëåñî
äéäú àìå äìòîì ÷ø úééäå' íúåà
,:æé ä"ø) èåòéî ïåùì àåä '÷ø' ,'äèîì
÷ø ìáà äìòîì äéäú íðîàù ,(ãåòå
æàå äìòîä íåøá éøîâì àì ,äìòîì
éë ,ìåôéú àìå êúìòîá ãåîò ìëåú
äðúéà äðéà øúåéá äðåéìòä äâøãîä
äìåòä ìëù êø øáãî äéåùòë àéäå
 óëéú ìôåð äéìòיג.
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èé

ìàøùé éðá ìù íáéì ÷æçð úàæá íðîà
íúà íà óà Y íëááì êøé ìà Y
ìâìâ ïéðò ìë éë ,äìòîä íåøá íéãîåò
åéäé åéðáù ä"á÷ä äöø éë àìà åðéà äæ
 äòù ìëáå úò ìëá åá íéæåçàå íééåìúיד,
íé÷å÷æ íðä ãéîúù åòãéå åøéëé ïòîì
íäéðéò åéäé àìéîîå ,íàøåá éãñçå éîçøì
íöåòå éçë' úáùçî éìáî íåøîì úåàåùð
 'éãéטוíðä íä 'íéøñç'ù ãåò ìë ,ïëàå .
êà ,åãñçì íéìçééîå åá ïîöò ïéìåú
éë çëåù àåäå øùòúî íãàäù íéîòô
ìëáù úòã éìáî ,íéîùä ïî åì øùà ìë

יג .ויש בזה חיזוק עצו ,כי כסדר שומעי אנו מאנשי המתלונני ,זה על שבנו
'תקוע' בשידוכי ,וזה על חתנו שהרופאי נואשו מהיות לו זש"ק ועוד כיו"ב,
עצת ,להבי כי טובה יש בדבר שלא יעלו מעלה מעלה עד רו המדרגה כי מש
הינ מסוכני ליפול ,א שבוודאי על כל איש מישראל להתפלל לפני הבורא שיחוס
וירח עליו בכל מיני קשיי וצרות העוברות עליו ,אבל אחר התפילה יתחזק כי
אינו יודע כמה טובה עבורו.
יד .ובזה ביארו צדיקי )בש הרה"ק מקאצק זי"ע ,ועוד( מה הייתה 'קללתו' של נחש –
'ועפר תאכל כל ימי חיי' )בראשית ג יד( ,וצ"ב קללה זו מהי ,הרי אי כא אלא
'ברכה' ,שבכל מקו שהוא הול מזונו מוכ לו ...אלא כי ברכת האד נחשבת כפי
קשריו ודבקותו בה' ,וזה הנחש שכביכול לא אבה הקב"ה להיות עמו מקושר ומחור
עמו – א"ל ,קח נא את מאכל והישמר ל מדבר עמי מטוב ועד רע.
טו .מעשה באיש יהודי שבא לפני רבו ,וקבל בפניו רבי קדוש ,באו מי עד נפש,
כי מעצור ומחסו נתהווה בלבי ,עד שאי בידי לכוו אפילו מעט בתפילתי,
וכל כמה שניסיתי והתאמצתי להתבונ באמרי פי אי בה טיפת 'הגיו לבי' .א"ל
הרבי ,הנ מזכיר לי מעשה שהיה בחדרי זה לפני כשבוע ,שבאה אלי אשה )אלמנה(
אחת שבכתה בפני כי בנה יחידה הנולד לה אחר ט"ו שנות ציפיה תפילות ותחנוני
גדל והיה לאיש בעזהשי"ת ,לפני כשלשה ירחי שלחתיו ללמוד ב'ישיבה גדולה'
בעיר רחוקה כשאני מלווה אותו במש רוב הדר ונפרדת עמו בגעגועי עזי
ובדמעות שליש ,בתחילת דרכו ש היה הב מדבר עמי ארוכות ע"י הטלפו ג'
פעמי ביו כשהוא מסיח את כל אשר בלבו ,ומספר לי את כל קורותיו והמוצאות
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óñëä øàùéù íéîù éîçøì ÷å÷æ àåä úò
ãéîòä ïë ìò ,å÷åôéñ ìò àåáéå åãéá
ãøéùîå 'íìåòá øæåçä ìâìâ'ä úà ä"á÷ä
)øùåòä éî ìù øåëæé åúìåãâî (èòî åìéôà
úò ìëá íãàä øåëæé íà ìáà ,ãåáëäå
íéîùä ïî 'ïåã÷ô' àìà åðéà åì øùà éë
)úåòîä ìòáå (...èòåî ùåëø ìòá ïéðòì íâ ,á"åéë
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éë øåëæéù íãàì æîøì àáå ,íä úåìåâò
íìåòá øæåçä ìâìâ íä äæä íìåò úåçìöä
åæ äøéëæ éãé ìòå ,ìåâòä äæ úòáèë
åðéøáãë åðéðòå .íééðòì åðçìåùî ñðøôé
éë ãéîú åúáùçîá äìòéù ,íéøåîàä
,íéîù úðúî àìà åðéà åùåëøå åôñë ìë
åðåîîá ùîúùé àìéîîå ...'ä úåöøáå
åãéá øéàùéå 'ä åäøæòé æà ,åäòøì áéèäì
.àéîù ïî åãéá åã÷ôåäù ïåîîä úà
והכינו – הכנה לקראת יו הדי

¯ íéøôñá äöò ãåò åðéöî äæ íòèîå
íéáöð) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà éøáãëå ,ä÷ãöä úðéúðá äáøéù
ø÷éòäå .ì"æå ,(ìéçúä ä"ã :ì÷ 'åîò
(åë¯âë äë úåîù) äîåøú úùøôá 'ø÷é éìë'ä
'äàøéä åéìò êéùîäì ãçàå ãçà ìë êéøö åì úéùòå ...íéèù éöò ïçìù úéùòå
 íéîéä åìàá 'úåòáèä' éë .ì"æå ,'áäæ úåòáè òáøàטז ùéùë ¯ äéäéù ïôåà äæéàá
אותו בישיבה ,אחר זמ קצר פחתו שיחותיו התכופות ונעשו נדירות וקצרות יותר
עד שלאחרונה אינו מתקשר אלי רק בערש"ק סמו לכניסת השבת ומדבר עמי
בחפזה ומסיי בברכת 'שבת שלו ומבור' ועד שבוע לאחריו אינני שומעת ומכרת
אותו כלל וכלל ...אמרתי לה ,הנה בראשית דרכו בישיבה כשעדיי לא הכיר אפילו
אחד מחבריו החדשי ,הרגיש את עצמו 'תלוש' ובודד והוצר לשפו נפשו על כ
אכ מצא ב פורק לנפשו ...א במש הזמ קיבל ידידי וחברי ,וכבר מצא
בשיחתו עמה סיפק לנפשו ,והרי שיחותיו המעוטות והקצרות מראי על דעתו
המעורבת בי הבריות ...א אתה אמר לו הרב ,היודע כי כל פרנסתו תלויה ועומדת
בה' יתב"ש ואליו הוא נושא את נפשו ,הרי ג בבואו להתפלל לפניו משיח הוא
בפניו את כל אשר בלבו ,ומוצא פורק לנפשו הדוויה בתוככי תפילתו ,אבל אתה
שמצאת ל חברי ה"ה הביזנעס אשר החילות לסמו עליה ,ובונה אתה 'בנייני'
שלמי בטר תבוא אל תפילת כבר שבעה נפש ממחשבות אודות הפרנסה ושאר
העסקי ...איזה טע תמצא בתפילת אחרי שכבר דברת ע 'ידיד' כהנה וכהנה...
טז .נפלאי דברי ה'כלי יקר' בפרשת על הכתוב )כח יב( 'יפתח ה' ל את אוצרו
הטוב את השמי' ,ומהו אותו ה'אוצר' ,כתב ה'כלי יקר' ,וז"ל )בשינוי( .היינו
אותו אוצר שהקב"ה עושה בשמי מיראת ה' אשר ב כי היא אוצרו כמ"ש )ישעיה
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íéáåø÷å úö÷ íéøéëîä ïúåàî àåä ùåøéô åäæå ,äìòîì ïéã ïéà äèîì ïéã
 ãçôå äàøé íäì ùé éàãååá ú"éùäì ...èôùîä ïéùåò ìàøùéùë' ùøãîäיח
 'ä÷ãö íîò äùåòåיזåàì íàå ,äàìéò äàøé ¯ íéîéä ïúåàá íà Y äàøéä ïôåàå .
לג ו( יראת ה' היא אוצרו ,ר"ל )היראה מונחת באוצרו( של הקב"ה ,כמו שפירש רבינו
בחיי )שמות יט ה( ש'אוצר וסגולה' עושה כל אחד כפי מדרגתו – ממה שאינו מצוי
כל כ בידו ,העני יטמי בכספת )סעי"(  ,$ 1,000ובעה"ב רק  ,10,000העשיר הקט
יטמי  100,000והגדול יותר  ...1,000,000ואילו ה'מל' יטמי דבר שאינו מצוי בידו
בכל עת כמו אבני יקר ,כ הוא כביכול כלפי שמי – שהרי כל העול כולו שלו,
חו מ'יראת שמי' שהיא נחשבת כמי שאינה מצויה בידי הקב"ה שהרי 'הכל בידי
שמי חו מיראת שמי' )ברכות לג ,(:ולכ ,עושה הקב"ה 'אוצר' מיראת ה' אשר
באד .ושמא תטעה לומר שיש אליו ית' איזו צור באוצר זה ע"כ אמר יפתח ה'
ל את אוצרו הטוב .אי לו ית' שו צור באותו אוצר כי א ל הוא שמור  -לית
ל מש כל צרכ ולפרנס מש ,ואי הקב"ה מוסר מפתח של אוצר זה אל השליח
אלא הקב"ה בעצמו ובכבודו מחזיקו בידו כי האוצר הלזה חביב עליו מאד )עיי"ש עוד(.
יז .הנה מדר העול שכאשר מנענעי תינוק הוא נרד ,לעומת זאת כאשר מנענעי
מבוגר הרי הוא מתעורר משנתו ,על דר זה ייאמר ,חודש אלול הוא הזמ בו
'מנענעי' אותנו מ השמי ,התינוק בדעתו נרד וחפ שיעברו ימי הללו ...לעומתו
מי שיש בו דעת כמבוגר מתעורר מתרדמת הזמ לנצל כל רגע וכל שעה.
וכ כתב בספה"ק 'אור פני משה' )ואתחנ ד"ה בדברי( לבאר בדר צחות מה דאיתא
במדרש )דב"ר ז י( שכשאמר משה אל הקב"ה 'אעברה נא ואראה את האר הטובה'
אמר לו הקב"ה 'א אעברה נא אתה מבקש לקיי בטל סלח נא וא סלח נא
אתה מבקש לקיי בטל אעברה נא' ,שהנה יש נ"א יו מר"ח אלול ועד שמחת
תורה ,והרשעי אומרי אעברה נא – שיעברו נ"א יו אלו ,אי לנו כח לימי
'קשי' אלו) ...כי ברצונ 'לראות' את האר הטובה ולהתענג מתענוגי ארציי ושפלי( ,א א
כ אי 'סלח נא' ...שלא יאבה הקב"ה סלוח לה ,ומאבדי בידיי את כל קדושת
הימי .ומי האיש החפ חיי ורוצה לזכות ל'סלח נא' -שיזכה לסליחה ולטהרה
שיש בנ"א הימי אזי מחויב הוא לאחוז בימי ולנצל לבל יעברו נ"א.
יח .עובדא הווה אצלו )ה'בית אהר' ,שמעתי עובדא זאת כמה פעמי מאאדמו"ר זי"ע( שקרא
פע לשני אברכי וציווה עליה לעסוק ב'ראשית חכמה' שער הגיהנו ובואו
אלי לאחר ג' ירחי )כידוע שחיל ורעדה יאחזו במי שלומד 'שער' זה בו מתואר בפרוטרוט כל
סדרי גיהנו( ...אחר כג' חדשי חזרו השניי אל הרבי ,נכנס הראשו שהיה אבר
בעל כובד ראש וענה לרבי ששאלו מה ראית ב'ראשית חכמה'  -נבהלתי כהוג
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 ìéçáú éùôð ïéãä úîéàî Yיטùøôì ùéå .(éøçà 'øô) 'úåôé íéðô'ä ì"æå ãàî êéøö .
 ø÷éòä åäæå ãçôìå àøéìכä"á÷ä æàå ,
'åàöîäá 'ä åùøã' 'ôá ì"æç ù"î
.ì"ëò ,ä÷ãö íîò äùåò
åäåàø÷ æ"ò øîàå ,äáåùú éîé úøùò åìà
ופחד יאחזני ,הרגיעו הרבי כי 'אב הרחמי' יושב במרומי ...משיצא הראשו ופגש
בשני שהיה 'קל בדעתו' ...שאל את הראשו מה אמר ל הרבי ,ומסר לו דברי
כהווית ...כשנכנס השני ונשאל מהרבי מה למדת בראשית חכמה ענה בקור רוח
מה שלמד )וראו על פניו כי נקט בידו את הפסוק 'הנה קל ישועתי ולא אפחד' ,(...אמר לו הרבי,
לא ,לא ,כל מה שראית אינו אלא משל ...הרבה יותר ממה שכתוב כא מוכ בשמי
למי שממרה את פיו של הקב"ה ...משנכנס אבר שלישי שאל את הרבי 'ילמדנו
רבינו' מה האמת ,אמר לו הרה"ק ,אלו ואלו דברי אלוקי חיי ,כי המקבל את הדברי
כפשוט 'ויש די למטה' אזי אי די למעלה ,ואילו מי שמיקל ומזלזל בזה אזי ח"ו...
א לעני ימי הללו ייאמר כ ,המקבל כפשוט יינצל מהדי ,וינהגו בו מ השמי
בחסד וברחמי ויכתבוהו ויחתמוהו לחיי טובי ולשלו )וכ היה שגור בפי הרה"ק הרמ"ח
מסלאני לכל אלו שהיו מתייראי אימתא יתירא כי לא 'חברה גזלני' יושבי למעלה ,אלא 'אב הרחמי'

יושב בשמי ויש לנו לבטוח בו כי יציל את בניו מ הדי(.
יט .נשאל הגאו רבי חיי קנייבסקי שליט"א ,על הרמז מקדמוני ארי"ה שאג מי
לא יירא )עמוס ג ד( הרומז ב'ראשי תיבות' על אלול ,ראש השנה ,יוה"כ ,הושענא
רבא .מדוע נאמר בלשו עבר 'שאג' ולא אמר ארי שואג בלשו הוה ,הרי בכל שנה
ושנה באי הימי הללו מחדש .השיב הגר"ח ,שהרי מאמיני בני מאמיני אנו
שכל הקורות עמנו בשנה שחלפה הכל נגזר בר"ה ,וכשמתבונני בדברי הימי –
כי פלוני שהיה עמנו לפני כשנה בימי הללו כבר איננו ,רעהו שהיה אשתקד בימי
הללו מ'עשירי העיירה' פשט את רגלו ועתה פושט ג ידו לקב נדבות ,זה חלה
ל"ע וזה הפסיד ...הרי אריה שאג בלשו עבר ,ר"ל האריה דאשתקד שואג ראו מה
נגזר ..כמה וכמה אנשי שלא 'חלמו' ולא חשבו שככה יארע אליה ,וממילא מי
לא יירא לקראת השנה החדשה.
כ .הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע ,היה מזמר בכל חודש אלול ע תנועת ימי נוראי
המיוחדת כשאבריו הק' דא לדא נקש ,את לשו הפייט בתחילת יוצרות לזכרונות
יו ב' דראש השנה' ,אפחד במעשי ,אדאג בכל עת .אירא ביו די בבואי לזיכרו',
בהוסיפו באותה תנועה 'דער רמב" פאסקנט אז מ'דאר תשובה טוה ,או דער ראב"ד
קריגט זי נישט דערוי  ...וואס וועט זיי די סו וואס וועט זיי די תכלית] '...הרמב"
פוסק שיש לשוב בתשובה באלו הימי ,וא הראב"ד אינו משיג עליו בפסקו זה ...מה
יהא הסו ומה תהא התכלית[ .וא באותו קדוש וטהור מצינו כ אנ מה נעני אבתריה.
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ùãåç ùàøá (ìåìà ç"ø úðååë é"øàä øåãéñ) äáåùúá íãà ïéúîé àìù áåø÷ åúåéäá
ïîæ' àåäå íéçúôð íéîçø éøòù ìåìà åðééäã áåø÷ åúåéäá àìà äðùä ùàø ãò
ì"æç åøîàù åîë ,ìåìà ùãåç ùàøá
 ä"ø éðôì 'ã"éáכא.
הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע נסע פע דר רחוקה בימי אלול ,בעודו מהל בי
הרכבות נענה ואמר' ,אצל אבי ז"ל )הרה"ק השפת אמת זי"ע( היו כתלי הבית זוחלי
ורועדי בימי אלול ,ואילו אני ,א בא ארוי א בא אראפ ]יורד מרכבת ועולה על
חברתה[' .ואילו בנו הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע היה מוסי ואומר שבאמת א אצלו
הרגישו את הפחד ששרו בכותלי לבו וכותלי ביתו ולא היו אלו הדיבורי אלא מתו
ענווה )פני מנח ראה תשנ"ד(.
פע שאלו את הגה"ק רבי ישראל סאלאנטער זצוק"ל ,מדוע הנכ עושי מחודש
אלול אזא גרויסער בער ]דוב גדול כל כ[ .השיב רבי ישראל ,צדקו דבריכ ,לא
לדוב הוא דומה אלא הרבה יותר מזה ...הבט וראה ,דוד המל לא התיירא מ הדוב
אלא שיסעו במו ידיו כמו"ש )ש"א יז לו( 'ג את הארי ג הדוב היכה עבד' ,מכל
מקו אמר )תהלי קיט קכ( 'סמר מפחד בשרי וממשפטי יראתי'.
אלא ,שהפרש והבדל יש בי הפחד והבריחה מדוב טור לפחד והבריחה בימי
חודש אלול .כי מדוב אורב ינוס ויתרחק עד כמה שיש לאל ידו להתרחק .ואילו
מפחד ה' ומהדר גאונו אי אנו נסי ומתרחקי ממנו אלא נסי אליו ...וכמו שכתב
הרמב" )פיה"מ ר"ה פ"ד ד"ה העובר( על ימי אלו ' -שה ימי עבודה והכנעה ופחד
ומורא מהש ויראה ממנו ומברח ומנוס אליו' .וכפי שיש בנוסח הסליחות 'אתכסה
מחמת בציל'.
כא .כה ביאר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע )בספרו נצבי ד"ה דתשרי( יהא רעוא – יה"ר
מלפני אבינו שבשמי ,קמיה דתשרי – שעוד בטר יבוא חודש תשרי על
עמיה – יעוררו עצמ ע בני ישראל ,ואז דיתענג לשמיה במתיקי ודובשי – ירגיש
מתיקות בעבודתו יתב"ש ,ויזכה להשפעות טובות בבני חיי ומזוני רוויחי.
מלפני נהג ה'שמש' לנקוש על חלונות הבתי באשמורת הבוקר בימי הסליחות
להעיר את הדרי בו .והנה מי שכבר התעורר מעצמו לא היה נצר שיקיצו אותו
בדפיקות ונקישות על ביתו ,וא מי שלא התעורר מעצמו אבל לכה"פ היה מתעורר
כשדפקו בחלונות השכ הדר בסמיכות אליו לא הוצרכו לדפוק אצלו ,ומי שלא...
הוכרחו לדפוק אצלו .והנמשל מוב – המשכיל יתעורר מעצמו לשוב בתשובה
קוד שיצטרכו מ השמי 'לדפוק' ולהכותו באיזה חלי ומכה ח"ו ,וא מי שלא
נתעורר מעצמו יתעורר לכל הפחות מהצרות אשר אירעו את אחרי .ואז ימנע
מעצמו כל המכות...
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'ééò) ì"æéøàä áúë äðä éë ,'úîàá åéìò
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ìåìà ùãåç ìò éà÷ ãñç áøù 'úîàå
ïåëéå' äúòî øåîà ,éøùú ìò éà÷ úîàå
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(ïåëéå ä"ã ä"øì 'íçðî úéøàù')

...ט( 'אשכיל ואור בדר זו תל-וכ ביאר המלבי" מה דאיתא בתהילי )לב ח
 הלא א''כ טוב שלא, עפ''ז אמר, אשכיל, וז"ל,'אל תהיו כסוס כפרד אי הבי
 כסוס וחמור שאינו מבי ללכת,ימתינו מלשוב בתשובה עד שיכ ה' בשבט מוסר
 לא, הלא טוב שבעת אשכיל ואור בדר זו תל,בדר עד שמכי אותו במקל
אצטר ליסר ביסורי רק איעצה עלי עיני שיהיה די בקריצת עי שתבי ע''י
. עכ"ל,ללכת בדר הישר
 מש הרה"ק מקאצק זי"ע ביאר ש שהנביא צועק אלינו אל תהיו חרשי.כב
. כי בידכ הדבר – שלא להיות חרשי ועיוורי,ועיוורי
 סיפר הרה"ח רבי יוס שטערביצער זצ"ל שהיה 'בעל תפילה' אצל הרה"ק.כג
 פע אחת קוד אמירת הסליחות ביו ראשו של,מהר"א מבעלזא זי"ע
, בא ואלמד כוונת אמירת הסליחות,סליחות קראו הרה"ק מהר"א אליו ואמר לו
, מאחר שהיה בטוח שהנה ישמע עתה רזי מעלה,ר רבי יוס בהתרגשות רבה
, להתפלל בקול ר,א הרה"ק אמר לו בגשת אל העמוד תכוו דבר אחד
 כדי שכל הע,(' )בקול ר... הויע... הויע... ובלשו קדשו 'הויע,ובהתעוררות
 כי אפילו א כבר לא, ואל תית דאגה לנפש שמא יצרד קול,ישמע ויתעורר
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יהא ל קול ר יש מי שיחלי אות ,כי העיקר באמירת הסליחות הוא שימת
הלב וההתעוררות לתשובה שלימה.
כד .וכעי"ז הובא בשו"ת 'שלמת חיי' )או"ח שכ"ה( להגאו הגדול רבי יוס חיי
זאנענפעלד זי"ע רבה של ירושלי עיה"ק ,שענה למלמד אחד ששאלו ,היות
ונפסק )יו"ד רמה יז ברמ"א( שאסור למלמד דרדקי להיות ניעור בלילה יותר מדי ,על
כ שאלתו בפיו כדת מה לעשות ע ה'השכמה לסליחות' ,ולא התיר לו להחסיר
מהשכמה זו )עיי"ש ,שנחשב כהתנו כ מעיקרא(.
כה .אחד אמר אל הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא זי"ע אשר הינו משמש בקודש
בר"ה כ'בעל תפילה' ועליו איבער זעה דע מחזור )לעיי במחזור להכי עצמו(,
נענה לו הרה"ק ה ה'מחזור' נשאר בדיוק כמו שהיה בשנה שעברה ואי בו שו
שינוי ,מוטב שתעיי ותבדוק בעצמ מאשר תבדוק במחזור...
כו .הרה"ק מסטרעליסק זי"ע היה אומר הכתיבה וחתימה של ר"ה ויוה"כ מתחיל
כבר מיו א' של סליחות )אמרי קדוש ימי נוראי(.
כז .צדיקי בית בעלזא לדורותיה זי"ע הורו וא נהגו ,כחוק ולא יעבור לגמור ביו
ראשו דסליחות את כל ספר התהילי בקהל ע .ומסופר על הרה"ק המהרי"ד
מבעלזא זי"ע ,בימי שיבתו כאשר לא היה בקו הבריאות ,רצו המשמשי להניאו

åë
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äðéëùä ïéà' éøäå ,'úáù âðåò'á àåä äçåðî éàöåîá úåçéìñ øîåì íéìéçúîù
'äååöî ìù äçîù êåúî àìà äøåù íãàä äðôð ùãå÷ úáùä íåéá éë ,à÷ééã
äçîùá àìîúðù øçàù àöîð ,(:ì úáù) âðòúî ïëå ,äøåúá úåâäì åé÷ñò ìëî
מלהכנס לאמירת תהילי בציבור בבית המדרש ביו א' דסליחות ,א הוא התגבר
מעל כוחותיו ונכנס לבית המדרש ,ולאחר מכ התבטא בקדשו ,האי חשבת למנוע
ממני את ההתעוררות הרבה של ה'יהי רצו' שלאחר אמירת תהילי.
עוד אמר הרה"ק מהרי"ד זי"ע שיגיעתו ב'עבודה' של יו זה גדולה מיגיעתו
בראש השנה ויו הקדוש.
פע בא יהודי לפני הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע )בימי שהיה דר בעיר תל
אביב( ואמר לו ,אספרה נא לרבי מעשה שהיה לזקיני ע זקינ הקדוש ,פע היל
הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע מלובלי אחר שהותו אצל רבו הרה"ק ה'חוזה' מלובלי
זי"ע אל עבר העיר לעלוב ,מרוב עניו ודלותו עשה את דרכו רגלי כי לא היה בידו
אפילו כמה פרוטות לשל ל'בעל עגלה' ,בעודו בדרכו עמד לכבודו יהודי שנסע על
גבי עגלה ושאלו ,לא פניו מועדות ,ענהו רבי דוד שפניו מועדות אל עבר העיר לעלוב,
אמר לו האיש ,יעלה נא מר על מרכבתי ונעשה את דרכינו בצוותא ,כי דר אנכי בכפר
הסמו לעיר לעלוב ,ובדר נסיעתי אעבור ש ,בהגיע אל עבר העיר לעלוב הודה
לו הרה"ק ונענה אליו ,הנה יש לי בית מדרש כא בעיר זה ,ואבקש שתבוא אלי
ביו א' דסליחות .אותו יהודי חשב מיד לעצמו ,אה ,הנה רק עשיתי עמו חסד וכבר
ברצונו לנצל אותי שאבוא להשלי לו מניי בבית מדרשו ,והחליט על אתר שבהגיע
היו לא ישי פניו אל עבר העיר לעלוב.
אתא ובא יו ראשו של סליחות ,והרה"ק נכנס אל בית מדרשו כשהוא תר
בראשו אנה ואנה ,ומשלא מצא את מבוקשו חזר לחדרו וכ היה כמה פעמי בזה
אחר זה ,שיצא מחדרו וחיפש בי הקהל ,ומכיוו שלא מצא חזר אל חדרו .אדהכי
והכי נתעורר אותו יהודי וחשב לעצמו ה הרבי מלעלוב אד קדוש הוא ,ומה כבר
ביקש ממני שאכנס אליו ,מדוע לא אקיי בקשתו ,ובתו כ עלה על מרכבתו ונסע
אל עבר העיר לעלוב הסמוכה ונכנס לביהמ"ד .משיצא עתה הרה"ק וראהו עומד
ש ניגש מיד לאמירת סליחות ,ולאחר מכ אמר לו הנה בשנה זו עשית עמדי טובה
גדולה ,וברצוני היה לברכ ולהשפיע עלי שפע רב וכל טוב ,על כ קראתי שתבוא
אלי ביו א' דסליחות כי עתה עת רצו גדול בשמי ממעל ,וכעת אברכ שתהיה
ל ולזרע אחרי עשירות מופלגת ואריכות ימי ושני .ואמר היהודי ,הריני נינו
של אותו יהודי המתבר ,ומעיד אני שהברכה התקיימה במלואה ,באשר בכל הדורות
מני אז גדלה עשירותינו וכול האריכו ימי ,ומזה נלמד מעלת האי יומא רבה.
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'.'úåçéìñ ù÷áì' åéìò àìà ,'úåçéìñ øîåì
äøéîàá úåçéìñä øîàé àìù åðééäå
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כח .דבר זה א מרומז במאמרינו בתחילת הסליחות' ,אי נפתח לפני פה דר
מתוחי ,באלו פני נשפו שיחי' ,כי הרי אמרו ז"ל )בראשית רבה יא ב( 'ויבר
אלוקי את יו השביעי ויקדש אותו' ,בירכו במאור פניו וקידשו במאור פניו' ,אינו
דומה מאור פניו של אד בחול למאור פניו בשבת' ,וממילא אנו אומרי אחר
שעבר עלינו יו השב"ק ונתברכנו במאור פני  -באלו פני דיקא נשפו שיחנו,
כי ב'פני שבת' נוכל להיכנס לימי הסליחות )עיי' הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע נצבי(.
טע נוס ביאר הרה"ק המהרי"ד זי"ע ,שהרי 'כל האומר 'ויכולו' מעלה עליו
הכתוב כאילו נעשה שות להקב"ה במעשי בראשית' )שבת קיט ,(:ומדר העול שאי
נועלי הדלת בפני שות ,לכ תיכ לאחר השבת משהעדנו על בריאת שמי ואר
באמירת ויכולו ,ונעשינו כביכול שותפיו יתבר ,בידינו לחלות פניו בסליחה ,כי בודאי
יעננו ביו קראנו ,וישיבנו אליו אלוקינו המרבה לסלוח.
כט .הדבר דומה לדרכי בני אד ,שהמפייס את חברו יבא אליו בהכנעה ,ובשפה
רפה יבקשנו 'סלח לי' ,א פעמי שכל כוונתו היא רק לעורר את העומד על
א הדר ומפריעו מלהל על כ אומר לו 'אנטשולדיקט' ' -סלח לי'  -אל תעמוד
בדרכי ות לי לעבור הלאה .כ לעני ימי הסליחות יש ב' כיתות ,יש הבאי אל
בורא ומתחנני אליו בהכנעה שיסלח לה על עוונ כשכוונת היא לטהר עצמ
מכל טינו ועוו ,א יש מי שאינו אלא אומר ,אל תעמוד בדרכי ,כאומר ת לי
לעבור את אלו הימי וכבר יעברו ויחלפו לה כל הימי הנוראי...
ל .מעול לא נראו חוצה רגשות לבו של הגה"צ רבי יעקב לנדא זצ"ל אב"ד בני
ברק ,זולתי בהגיע מוצאי מנוחה ליל א' דסליחות היה נכנס לבית הכנסת הגדול
בבני ברק לאמירת הסליחות ,החל באמירת 'אשרי' כדרכו ,בהגיעו ל'תהילת ה' ידבר
פי' כבר היה נחנק קולו מבכי עד שלא היה אפשר לשמוע את התיבות היוצאות
מפיו מרוב הבכי ,וכ בכה ללא הר עד גמר הסליחות.
לא .מעשה שהיה לפני כמה שני כא באר הקודש ,שנכנסה ילדה קטנה לחנות
של תכשיטי זהב ,אחר שהתבוננה בתכשיטי שאלה את המוכר הא הוא מזהב
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ושמחת בכל הטוב – התורה כוללת כל הטובות óéñåäì àîøâ ïîæäå .'íìåòáù úåáåèä ìë
שבעול
åøîàù åîë ,äøåúä ãåîéìá úåáøäìå
ìéâø äéä íà (à äë ø"÷éå) 'äáåùú ìòá'á ,'áåèä ìëá úçîùå' ,(àé åë) ïúùøôá
åéä íàù' '÷ä ç"äåàä áúëå
.ïéôã éðù ãåîìé ,ãçà óã ãåîìì
áåè úåáéøòå úå÷éúîá ïéùéâøî íãà éðá
,íìåòáù úåáåèä ìë úììåë äøåúä ïëàå íéèäìúîå íéòâúùî åéä ,äøåúä
øùá ãéáå ,äøåúë äìåâñ ïéà éë
 äéøçàלבíìåò àìî íäéðéòá áùçé àìå ,
ìò úåâùääå úåâøãîä ìë âéùäì íãå úììåë äøåúä éë ,äîåàîì áäæå óñë
אמיתי ,ויע המוכר – ה ,המשיכה הילדה לשאול כמה הוא עולה ,המוכר שלא חשב
לרגע שיש לקטנה די מעות לתכשיט כזה ,שאל אותה רק שלא לביישה וכי יש
ברשות מעות ,ענתה הילדה ה ,ופתחה את ארנקה ושפכה על השולח את כל
המעות שבו ,המוכר שראה ע מי יש לו כא 'עסק' – כי כל המעות עלו יחדיו לכמה
פרוטות בודדות רצה לשלחה מעל פניו ,אבל הילדה נענתה לעומתו ,שמע נא ,לפני
כמחצית השנה מתה עלי אמי ז"ל ,ונשארנו כחמשה יתומי קטני בבית לבדנו ,והנה
אחות גדולה יש לנו בבית ,אשר היא דואגת לנו כא רחמניה – מבשלת ומכבסת,
מאכילה ומשקה אותנו ,היו יש לאחות זו 'יו הולדת' והנני מכירה את 'טעמה' כי
אוהבת היא מאד תכשיט זה ,לכ אספתי כל רכושי והבאתיו הנה ע"מ לקנות עבורה
תכשיט נחמד זה ...לבו של המוכר עמד להתפל לנוכח דיבורי אלו ...ע"כ אמר לה,
קחי נא תכשיט זה חנ אי כס ...
בערבו של יו ,הגיעה ה'אחות' ע התכשיט בידה ,ושאלה ,הא הייתה כא
היו ילדה קטנה וקנתה תכשיט זה ,השיב לה המוכר בה ,חזרה ושאלה הא
שילמה על כ ,השיב המוכר – היא שילמה מחירו המלא .תמהה האחות והרי יודעת
אנכי שאי לה כל כ הרבה מעות ,אמר לה המוכר ,הנה התכשיטי האלו אי לה
מחיר קבוע ...והכל לפי המוכר והקונה ,קטנה זו שילמה את כל תמורת התכשיט
– שכ היא נתנה את כל לבה עבורו ,והצליחה לרגש ג אותי עד שלא יכולתי
לעמוד כנגד רגשות לבה של יתומה זו...
כיוצא בדבר ,בעמדנו לפני מל יושב על כסא ר ונישא ,א א אי בידינו
מאומה – קטונתי מעש לכ אזחיל ,א נת את לבנו לבורא ית"ש ייחשב הדבר
כאילו נתנו לו כל...
לב .ובזה ביארו צדיקי איזה ברכה טמונה בתוכחה בפרשת 'והיית משוגע' ממראה
עיני )כח לד( – עפ"י הידוע שרבי מהצדיקי היו מבארי פירושי לטובה
בדברי התוכחה ,ולכ פירשו 'והיית משוגע' שתקיי בעצמ את דברי האור החיי
להשתגע ולהתלהב מעצ התורה הקדושה...
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èë

òôù éðéî ìë íììëáå ,ìëä åì ùé àìî àø÷îå ,äùåã÷ä äøåúä ãåîéì éãé
'ä úøåú' (ç èé íéìäú) áåúëä øáéã
 áåèלג.
äðîàð 'ä úåãò ùôð úáéùî äîéîú
äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ø"äé øùôà äøåúä éãé ìòù ,'éúô úîéëçî
 úåøúñðäåלד
úåìâðä úåëøáì
úðéçáá àåäù éîì ïéá ,úòã âéùäì
'äéåàøä äðëä êåøòì ,ïúùøôá úåøåîàä ,ïéîéëçì äîëçå úòã óéñåäì ïéáå 'éúô
äëæðå ,è"ìòáä íéùåã÷ä íéîéä úàø÷ì ,íìåòáù úåáåèä ìëì äëåæ íâ àìéîîå
äòåùéå äìåàâ úðù ä÷åúîå äáåè äðùì àãã' (.àî íéøãð) åøîà 'úòã'ä ìò éøäù
 â"åøáלה.
úòã åì ùéù éî ùåøéô ,'äéá àìåë äéá

לג .פע שאל הרה"ק בעל ה'אבני נזר' מסוכטשוב זי"ע את תלמידו הגאו בעל
ה'חלקת יואב' זצ"ל מדוע אינו מקבל את הפוני אליו לעצה ולברכה ע
'קוויטלא' ,נענה ה'חלקת יואב' והשיב ,שאי לו חלק בנסתרות וכל ה'רעבישע
מנהגי' רחוקי ממנו והלאה ,השיב האבנ"ז ואמר 'וכי חושבי את שפועלי
ישועות על ידי תורת הנסתר ,לא ולא ,אלא על ידי תורת הנגלה פועלי ישועות',
ובזאת הוסי לגלות לו ,שיש 'נימוקי יוס ' במסכת ב"ק המסוגל לפקוד עקרות.
לד .כה אמר כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זי"ע ,כי בכל מקו שבתורה יש איזה קשר
ושייכות בי ה'קרי' וה'כתיב' ,וכגו שהכתיב הוא נערה בלא אות ה' והקרי ע
ה' ,לא כ ה פני הדברי בתוכחה שהקרי והכתיב הינ תיבות אחרות לגמרי )כגו
עפולי  -טחורי( ללמד שלא כפי שנראה ל כ הוא האמת ...ולדיד ,בבוא על האד
זמ או מצב של 'תוכחה' ,עוברי עליו זמני קשי ,ידע שג א 'רואה' מציאות
לנגד עיניו הרי 'הקריאה' היא אחרת לגמרי ...והנראה כ'צרה' אינו אלא 'חסד ורחמי'...
ורמז לדבר ,שהנה הבעל קורא אסור לו לקרוא התיבה בעל פה ועליו להביט בתו
'ספר התורה' ולקרוא את ה'קרי' מתו ה'כתיב' הג שאינו רואה את אשר הוא
אומר ,כי בא לומר לנו ,עיי היטב ואו אז תראה שאי זה כפי שנראה ל רק טובה
וברכה.
לה .הצדיקי לבית אמשינוב זי"ע היו מברכי א גוטע אחרית שנה ,שג ה'אחרית
שנה' תהיה בטוב...

