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אין טהרה כתורה  -תשובה דורך לימוד התורה
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האט געדויערט נישט מער ווי דריי מינוט( אין זיין ישיבה ,ביי
געזאגט ַא שמועס
אמאל
)וואס ָ
ָ
ָ
האט ַ ָ
א .דער "חפץ חיים" זי"ע ָ
סאך
האבן ַא ַ
דאך ָ
האט ַארויסגעברענגטַ ,אז יעדער מענטש וויל ָ
די "פתיחה" פון חודש אלול .דער "חפץ חיים" ָ
פאר וועלכן צוועק ,נויטיגט זיך ַא בן תורה אין געלט? איז דער תירוץ אויף דעם ,כדי ַאז ווען עס וועט קומען
געלטַ .
מאנגל אין אתרוגים
האט געהערשט געווען ַא ַ
זאל ער קענען קויפן מהודר'דיגע ארבעה מינים )אין יענע צייטןָ ,
דער יום טוב סוכותָ ,
געווארן אויפ'ן וועג ,און
סאך אתרוגים און לולבים זענען ïסול
'האט עס
אין ïוילן און
ָ
געדארפט ברענגען פון ווייטע מדינותַ ,אזוי ַאז ַא ַ
ַ
רוסלאנד ,מ ָ
ַ

האבן מהודר'דיגע ד' מינים(.
האבן זיך געקענט ערלויבן צו ָ
פארמעגליכע אידן ָ
נאר ַ
האט ַארויפגעשרויפט די ïרייזן פון די ד' מיניםַ ,אז ָ
דאס ָ
ָ
טאג
נאר דעם ערשטן ָ
דאך ַא 'דאורייתא' ָ
פארגעזעצט ,די מצוה פון נטילת לולב איז ָ
האט ָ
און דער "חפץ חיים" ָ
נאר 'דרבנן' ,און פונדעסטוועגן ,ווייסט יעדער איינער ַאז
יום טובָ ,אבער אין די ַאנדערע טעג פון יום טוב איז עס ָ
דאך נישט קיין שיעור.
האט ָ
פאר ַא שיינעם אתרוגַ ,אפילו  50רובל ,ווייל די ווערד פון די מצוה ָ
'דארף אויסגעבן ַ
מ ַ
זאגן )ירושלמי פאה ,פ"א ,ה"א( אויפ'ן ïסוק )משלי ג ,טו( "כל
האט דער "חפץ חיים" ווייטער
געזאגט - .די חז"ל ָ
ָ
 נו ָ -זאגט
ווארט ַאפילו פון די תורהָ .
חפציך לא ישוו בה"ַ ,אז ַאלע מצוות פון דער תורה ,זענען נישט גלייך צו איין ָ
ווארט פון תורה איז
דארט(ַ ,אז די כוונה איזַ ,אז ַאפילו איין ָ
אויף דעם דער ווילנער גאון זי"ע )"שנות אליהו" הארוךָ ,
צוזאמענגענומען.
חשוב'ער ווי ַאלע מצוות
ַ
האב געזעהן ַאז
האב זיך מתבונן געווען אינעם זייגער ,און איך ָ
האט אויסגעפירט" ,איך ָ
און דער "חפץ חיים" ָ
זאגן  200ווערטער .לויט דעם קומט אויסַ ,אז יעדע מינוט פון לימוד התורה ,איז
אין איין מינוט קען דער מענטש ָ
צוזאמען .קומט
וואס יעדע איינצעלנע מצוה איז מער ווערד פון ַאלע תרי"ג מצוות
ַ
דער מענטש מקיים  200מצוותָ ,
וואס יעדע
אויסַ ,אז אין לויף פון פינף מינוט ,קען דער מענטש זיך 'איינקויפן' נישט ווייניגער ווי  1,000מצוותָ ,
פארשïעטיגן ַאפילו בלויז פינף
מצוה פון די מצוות ,איז חשוב'ער ווי ַאלע תרי"ג מצוות .אויב ַאזוי ,ווי קען מען ַ
מינוט פון סדר הישיבה...
האט
טאטן ,הרה"ק בעל "אמרי אמת" זי"עַ ,אז ער ָ
נאמען פון זיין ַ
ב .דער "לב שמחה" ברענגט )עשי"ת תשמ"ג( אין ָ
געזאגט אויף דעם לשון פון די ברכה )תפלת שמ"ע( "השיבנו אבינו לתורתך ...והחזירנו בתשובה שלימה לפניך",
ָ
דערנאך בעטן מיר ַאז
זאל אונז אומקערן צו זיין הייליגע תורה ,און
ָ
אין ָאנהויב בעטן מיר ַאז דער אויבערשטער ָ
פאר איהם תשובה שלימה ,ווייל דער וועג און דער טויער צו תשובה ,איז לימוד התורה.
זאלן קענען טוהן ַ
מיר ָ
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¨ ïâàæ
¨ ì"æç éã
àìù äàåáú úô ,íéçáè ìù ïìéîò" (:áî íéçñô) ì"æç äáù øåàîä" (á ø"ëéàã àúçéúô) êàã
ג
"àîäåæä úáàåùå äøéã÷ éô ìò äçéðîù ,ùéìù äàéáä èâðòøá äøåú éã ïåô ïééù øòã . "áèåîì åðøéæçé
¨ éåæà© ïåà .âòåå ïèåâ íåö ùèðòî íòã ÷éøåö
óéåà âééè à© ïâééì ïâòìô ééæ æà© ,ïòååòâ æéà ñøòëò÷ éã ïåô øãñ éã) øòã èâàæ
©
¨ ñàã
¨ ïåà ,èëà÷
¨ ñàåå
¨ ôàè
¨ éã
ïåà íéåù éã êéæ ïåà èôàæòâðééà
èàä
éáø ïåà äéîøé éáø ïåà àðåä áø (áôø æîø äéîøé) èå÷ìé
¨ íòðåô õéä
¨ ÷åñt øòã ,èâàæòâ
¨
¨ àáà øá àééç
èéö "íéçáè ìù ïìéîò" éåå è÷ðåt æà© ,(ôàè
äéîøé) èâàæ
ïáàä
¨ íòã ïåô "àîäåæ" éã ñéåøà© éúåà éàååìä" ,"åøîù àì éúøåú úàå åáæò éúåà" (àé ,æè
ìù äìîò" èåè éåæà© ,tàè
¨
©
¨ éã ¯ "äøåú èãòø ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã ."åøîù åúøåúå ,åáæò
åö ,äøåú óéåà ùéðòâàìt
ïåà òéðàååòøàä
© ¯ èðøòì'î ñàåå
¨ èåâ ïééèùøàô
©
¨ éàååìä æà© ,øòãðé÷ òùéãéà óéåà tà¨ êéæ
ìèá ïåà "ïòéöñéåøà"
ééæ ïèìàåå
© íòã ïëàî
©
¨ ééæ ùèàë
¨ äøåúä ãåîéì ïéà ïòååòâ ÷ñåò
.ùôð íòðåô "àîäåæ" ïöðàâ
.èâéãðéæòâ ïáàä
¨ ééæ ¯ "åøîù éúøåú" áéåà ìééåå
,äøåú èðøòìòâ ïèìàåå
ïåùàø" øôñ ïééæ ïéà èáééøù ,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã
¨
.âòåå ïèåâ íåö èâðòøáòâ÷éøåö ééæ äøåú éã èìàåå
¨ ïòðòæ ñò æà© ,(æ ,á éìùî) "ïåéöì
ïåô ïâòåå ééøã àã
äøåúä ãåîéì .ùàá ïåáéì ïåà ,äìòâä ,äìéáè :äøäè èàä
¨
àçñéùô ïåô ò"éæ íðåá äçîù éáø ÷"äøä
éã ìééåå ,"ùàá ïåáéì" éåå éåæà© ùèðòî íòã øäèî æéà íòã (àöú 'ô ,"áéáà éøåëéá" 'ñá àáåî) èùèééèòâ
ùàë éøáã äë àìä" :øòééô åö èðëéìâòâåö èøòåå äøåú ,"ùôð úáéùî äîéîú 'ä úøåú" (ç ,èé íéìäú) ÷åñt
.(èë ,âë äéîøé) "'ä íàð
ïåô ñéåøà© äîùð ïééæ èééâ ,èâéãðéæ ùèðòî øòã ïòåå
¨ ,ì"çø íäéà
åö äîùð éã ÷éøåö èâðòøá äøåú éã øàð
 שבת שובה- ש'בת ב'ו ת'שוב
© © .("ùôð úáéùî") èâéãðéæòâ èàä
¨ ñàåå
¨ ùèðòî íòã
÷ðàãà
¨ àéáð øòã òìà© ïåà äîùð òðééæ ÷éøåö øò èîå÷àá
êìâø úáùî áéùú íà" (âé ,çð äéòùé) èâàæ
© ,äøåúä ãåîéì
¨ ."éùã÷ íåéá êéöôç úåùò
øòâéìééä øòã èâàæ
©
© ïòðòæ ñàåå
¨ ùôðä úåçåë òðééæ
áéìåö ïòâðàâòâ
ïøéåìøàô
.äáåù úáù ïâòåå èãòø àéáð øòã æà© ,ò"éæ øòðéæåø
.íéàèç òðééæ
¨ øòèùøòáéåà øòã
åã áéåà ,"úáùî áéùú íà" :èâàæ
ד
"êéìâø" , (äáåù úáù) úáù íòã ïéà ïäåè äáåùú èñòåå éåå ,äòéâéá äøåúä ãåîéì êøåã æéà äøäè ø÷éò øòã
¨
¨ íé÷éãö
èñòåå åã ,("ìâøä" ïåùì ïåô) ïèééäðéåàååòâ òðééã ïåô ¯ éã ïåô øòèøòåå éã óéåà èâàæòâ
ïáàä

געזאגט ַא רמז אויף די ווערטער פון די חז"ל
האט
ָ
ָ , הרה"ק בעל "בית ישראל" זי"ע, דער גערער רבי.ג
" און אויך "כנגדו, "לילה" איז מרמז אויף פינצטערניש ברוחניות ח"ו." שכינה כנגדו,"כל העוסק בתורה בלילה
 אפילו ווען ער איז אין דער,וואס לערנט תורה
ָ  ַאז דער איד,האבן די חז"ל אונז געלערנט
ָ .איז מרמז אויף דעם
. רוהט אויף איהם די הייליגע שכינה, ווען ער לערנט תורה, פונדעסטוועגן, און "כנגדו" ח"ו,בחינה פון "לילה" ח"ו
 און געזעהן,נאכטס ַאריינגעקומען אין בית המדרש
אמאל
ַ פרייטאג צו
ָ
ָ ַ  איז, הרה"ק בעל "חידושי הרי"ם" זי"ע.ד
דא
ָ האט אייך מתיר געווען יעצט צו זיצן
ָ  "ווער,האט ער געפרעגט די חסידים
ָ .ווי דער עולם זיצט און לערנט
סוקï  אנשטאט ַאהיימצוגיין און מקיים זיין די מצוה פון "קידוש" און עסן די שבת'דיגע סעודה? דער,אין שוהל
!" יג( "וקראת לשבת עונג,דאך )ישעיה נח
ָ זאגט
ָ
זאגט
"אבער
ָ סוקï  אויף וועלכע דער,וויבאלד איר זענט עוסק אין תשובה
ַ
ָ :באלד צוגעגעבן
ַ האט ָאבער
ָ ער
 ממשיך, ממילא מעגט איר,דאך דוחה שבת
ָ  און די מצוה פון מילה איז," טז( "ומלתם את ערלת לבבכם,)דברים י
.(קנא- ע' קנ, פ' עקב,"" )מובא בחלקו בס' "ליקוטי יהודה...זיין אין תורה ועבודת ה' אין בית המדרש
וואס מילה איז דוחה
ָ דאס
ָ דאך ַאז
ָ  מיר ווייסן,האט הרה"ק בעל "פני מנחם" זי"ע געפרעגט
ָ ,אויף די מעשה
דאך עס געווען
ָ דא איז
ָ  ָאבער,טאג פונעם קינד'ס געבורט
ָ  צום ַאכטן- "נאר אויב עס איז "מילה בזמנה
ָ  איז,שבת
האבן די חסידים געמעגט
 איז דער זמן פון תשובה,באקאנט
ָ  און אויב ַאזוי ווי ַאזוי,פרייטאג
ָ
ַ ַ  ווייל ווי,""שלא בזמנה
 ַאז פון דעם,האט ער געענטפערט
ָ ...פאר "מילה" שלא בזמנה
ַ "דוחה זיין די מצוה פון "כבוד שבת" און "עונג שבת
דערפאר איז
 און, איר צייט איז שטענדיג...באשטימטע צייט
ַ
ַ האט נישט קיין
ָ  ַאז די מצוה פון תשובה,זעהט מען
(..." איז ממש אין דער בחינה פון "מילה בזמנה, ַאז שבת שובה,שוטï דאך
ָ עס דוחה שבת )און עס איז
(:)תמיד לב

â

 יום הכיפורים- דער פרשה קוואל
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 אויף יו"כ פעלט זיך אויס ַא ריכטיגע- שבעת ימים קודם
הכנה
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 צו זיצן נעבן די, "רעוא דרעוין" פון שבת שובה, ביי שלש סעודות,האבן זיך געפירט
ָ  די בעלזער צדיקים זי"ע.ה
דערבארימען אויף
זאל זיך
ַ
ָ באשעפער ַאז ער
ַ פאר'ן
ַ וואס שטייט ביי די טיר און בעט זיך
ָ טיר ווי ַאן ָארימ ַאן
האט דער
ָ ,יאר שבת שובה
ָ  איין.(232-233 ' ע, תשרי," "כעני בפתח" )ס' "ביתו נאוה קודש,איהם און ָאננעמען זיין תשובה
,זאגן מיט ַא קול געשטיקט מיט טרערן
ָ  זיך ַאוועקגעזעצט ביי די טיר און ָאנגעהויבן,בעלזער רב הרה"ק מהר"א זי"ע
וואס זענען ַארויס פון
האט ער נישט
ָ  די ווערטער.ווארט
ָ געזאגט ַאפילו ַא
ָ
ָ  און מער..." כעני בפתח,"כעני בפתח
 און מעורר געווען צו תשובה און,גאנצן עולם
ַ האבן ַאריינגעדרינגען אין די הערצער פון
ָ ,הארץ
ַ זיין הייליג מויל און
.תיקון המעשים

 יום הכיפורים- דער פרשה קוואל
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,סאך צדקה
האט מען זיך געפירט
ַ  צו טיילן ַא,צוזאמען מיט די כפרות
ַ
ָ  ַאז צוליב דעם, דער "מאירי" געבט צו.ו
. כדי צו צורייסן דעם גזר דין דורך די מצוה פון צדקה,פאר ָארימעלייט
ַ דאס גע'שחט'ענע הינדל
ָ און ַאוועקגעבן
ב( "אני הגבר ראה- א,סוקים )איכה גï געזאגט )בדרך מליצה( אויף די
האט
 הרה"ק רבי מאיר'ל.ז
ָ
ָ רעמישלאנער זי"עï
ַ
סוקים זענען מרמזï  די." אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, אותי נהג ויולך חושך ולא אור,עני בשבט עברתו
 און נעמען ַא הינדל און דרייען,פארטאגס
וואס שטייען אויף פון
ָ ַ ורïשלאף ערב יום כי
ָ
ָ אויף די יעניגע מענטשן
 אויף דעם.וואס זיי טוען
 ָאבער זיי, ווי ס'איז דער מנהג,ïעס ַארום זייערע קע
ָ טראכטן נישט ַאריין בשעת מעשה
ַ
האב געזעהן ַא
דאס הינדל
ָ
ָ  איך," "ראה עני,(. יומא כ- ")וואס ווערט אויך ָאנגערופן "גבר
ָ ," "אני הגבר,זאגט דער נביא
ָ
 ָארים- "( "אין עני אלא בדעת.זאגט )נדרים מ
ָ "ארים" אין שכל און אין מעשים טובים )ווי די גמרא
ָ וואס איז
ָ מענטש
האט געזינדיגט
ָ  ער- " "בשבט עברתו.(פארשטאנד צו דינען דעם אויבערשטען
ַ
ַ האט נישט
ָ וואס
ָ איז דער מענטש
()דאס הינדל
האט ער מיך
ָ
ָ ," "אותי נהג ויולך,ראטעווען
ַ  און כדי זיך צו.("באשעפער )"עברתו" פון לשון "עבירה
ַ קעגן דעם
 ערב יום,)דאס מיינט
 און נישט לעכטיג,נאך געווען טונקל
ָ
ָ  ווען עס איז- " "חושך ולא אור,ïקא
ָ געפירט ַארום זיין
 איז,אזא אופן
ַ ַ  אויף... אויפ'ן הינדל,נאר אויף מיר
ָ ' ער וויל ַארויפלייגן זיין 'תשובה- " "אך בי ישוב.(פארטאגס
ָ ַ כיפור
 וועט עס...'זאגן 'זה חליפתי
ָ  און,טאג
ָ גאנצן
ַ האנט 'דרייען' מיט'ן הינדל ַא
ַ  קען זיין,"ַאפילו "יהפוך ידו כל היום
.שלאגן
דאך נתעורר צו ווערן צו תשובה בשעת'ן כפרה
ָ
ָ  ווייל דער עיקר איז,אויך נישט העלפן

דער פרשה קוואל  -יום הכיפורים
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øôåë" à© øò èàä
¨ "ïéã úéá úåúéî òáøà" éã èàèùðà ïåà ,"ùôð
ñàåå
©
¨
ùèðòî øòã èòåå ,óåò íòã óéåà èëàîòâ
èàä'î
©
íéëåøà íéáåè íééçì ,äçôùî ïééæ èéî ïòîàæåö
©ïééâñéåøà
.ïîà ,íåìùìå
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כל האוכל ושותה בשביעי  -די גרויסע שמחה ביי די סעודה
פון ערב יו"כ
¨ ÷åñt øòã
íëéúåùôð úà íúéðòå" (áì ,âë àø÷éå) èâàæ
øòtøò÷ øòééà ïâéðéét èìàæ øéà ."ùãåçì äòùúá
¨ ïèðééð íòã ïéà
.(øåtéë íåé áøò) éøùú ùãåç ïåô âàè
© ïòã åö (.è ä"ø) àøîâ éã èâòøô
ïèðééð ïéà ïòî èñàô
¨ èñàô
© ïòî ?éøùú ùãåç ïåô âàè
¨
ïèðòö íòã êàã
¨
øîåì" :àøîâ éã èøòôèðò ?øåtéë íåé ¯ ùãåç ïåô âàè
¨ åö øéã èîå÷ ñò ,"êì
,éòéùúá äúåùå ìëåàä ìë" ,ïâàæ
¯ "éøéùòå éòéùú äðòúä åìéàë ,áåúëä åéìò äìòî
¨ ïèðééð ïéà è÷ðéøè ïåà èñò ñàåå
¨ ùèðòî øòã
ïåô âàè
¨ øò éåå éåæà© èðëòøòâ íäéà ñò èøòåå ,ùãåç
èìàåå
¨ ïèðééð íòã ,âòè òãééá èñàôòâ
©
,éøùú ùãåç ïåô âàè
¨ ïèðòö íòã ïåà
 ùãåç ïåô âàèח.

וויבאלד לגבי מחילת
נאמען פונעם "שפת אמת" הקדמוןַ ,אז
ַ
ח .דער "ענף יוסף" )אויף "עין יעקב"( ברענגט )יומא פא (:אין ָ
דארף איין איד זיך איבערבעטן
טאג ,ווי אין יום כיïור ,ווייל ערב יום כיïור ַ
עוונות ווענדט זיך עס מער אין ניינטן ָ
זאגט )יומא פהַ (:אז יום כיïור איז נישט מכïר אויף עבירות שבין אדם לחבירו,
מיט'ן ַאנדערן ,ווי רבי אלעזר בן עזריה ָ
האט דער אויבערשטער געגעבן די מצוה צו עסן און טרינקען ערב יום
ביז מ'בעט איבער דעם חבר .וועגן דעם ָ
האט ער צוויי
הארץ פונעם מענטש .איידער דער מענטש עסטָ ,
דאס ַ
בארואיגט און דערפרייט ָ
דאס עסן ַ
כיïור ,ווייל ָ
זאגט דער נביא )ישעיה
וואס אויף דעם ָ
הארץָ ,
הארץ ,און ַא "לב רגז" ַ -אן אויפגערעגט ַ
הערצער :זיין "געווענליך" ַ
טאג ווען ַא מענטש
האט
געפאסט זיך צו קריגן איינער מיט'ן ַאנדערן .אין דעם ָ
ַ
נח ,ד( "הן לריב ומצה תצומו" ,איר ָ
וואס פירט איהם צו קריגן זיך מיט ַא צווייטן.
פאסט,
גאל פונעם מענטשָ ,
שטארקט זיך דער כח פון די ַ
ַ
ַ
דאס עסן דערפרייט דעם
באפוילן צו עסן און טרינקען ערב יום כיïור ,ווייל ָ
האט דער אויבערשטער ַ
דעריבער ָ
מ'זאל אויך קענען מוחל זיין די עבירות שבין אדם
זאל זיך איבערבעטן מיט זיין חבר ,כדי
ָ
הארץ ַאז ער ָ
מענטשן'ס ַ
למקום אין יום כיïור.
האט זיך געפירט מעורר צו זיין די
דער מירער ראש ישיבה אין ירושלים ,הגאון רבי חיים שמולעוויץ זצ"לָ ,
געווארנט אין ענינים שבין
מ'דארף זיין
וואס
ָ
ַ
פאר "כל נדרי" ,וועגן די זהירות ָ
תלמידים אין ישיבה אין זיינע דרשות ַ
האט געטייטשט דעם ïסוק )ש"ב כד ,יד( "נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו ,וביד אדם אל אïולה".
אדם לחבירו .ער ָ
דאך ַאז "רבים רחמיו"  -דער
וואס זענען "ביד ה'"  -עבירות שבין אדם למקום ,ווייסן מיר ָ
וועגן די "נפילות" ָ
טאגָ .אבער "וביד
אויבערשטער איז מוחל ,מיט זיין גרויס רחמנות ,די עבירות שבין אדם למקום ,אין דעם הייליגן ָ
אדם"  -ביי די עבירות שבין אדם לחבירו" ,אל אïולה" – וועל איך נישט פאלן ,ווייל יום כיïור איז נישט מכïר
ביז מ'בעט איבער דעם חבר.
זאגט )דרשות לש"ש שנת תקנ"ה ,יז (.אויף די ïסוקים )הושע יד ,ב-ג( "שובה ישראל עד
דער גאון בעל "חתם סופר" זי"ע ָ
זאגט )דברים ד ,ד( "ואתם הדבקים ה' אלקיכם חיים כולכם
ה' אלקיך וגו' קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" .דער ïסוק ָ
דא איז מרומז ַאז אויב מ'וויל זיין דבוק אין דעם אויבערשטען " -ואתם הדבקים
זאגט דער "חתם סופר"ַ ,אז ָ
היום"ָ .
דארף מען צוערשט זיין "דבוק" איין איד אין ַאנדערן" :חיים כולכם היום".
בה' אלקיכם" ַ -
דארפסטו תשובה טוהן אויף די ענינים
זאגט דער נביא הושע" :שובה ישראל עד ה' אלקיך" ,ערשט ַ
אויף דעם ָ
זאגט "עד",
וואס זענען "עד ה' אלקיך" )ווייל מיר ווייסן ַאז "עד ולא עד בכלל" )ברכות כו .(:ווען דער ïסוק ָ
שבין אדם לחבירוָ ,
נאך דעם ווי דער מענטש טוט
דארט( .ערשט ָ
נאר "ביז" ָ
וואס מ'רעדטָ ,
איז עס נישט אין דעם כלל פון דעם וועגן ָ
וואס עס שטייט אין קומענדיגן ïסוק" :קחו עמכם
תשובה אויף די עבירות שבין אדם לחבירו ,קען ער מקיים זיין ָ
דברים ושובו אל ה'"  -תשובה טוהן אויף די עבירות שבין אדם למקום.
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נאך זיין חתונה ,נישט זוכה געווען צו קינדער .ער
ַא חשוב'ער
יארן ָ
סאך ָ
האט ַא ַ
יונגערמאן ,פון די בני עלי'ָ ,
ַ
ïארפאלק איז נישט
דאס ָ ָ
פארשידענע סגולותָ ,אבער ָ
באנוצט מיט ַ
האט מתïלל געווען ביי קברי צדיקים ,און זיך ַ
ָ
געווארן.
געהאלפן
ָ
ָ
האט זיך
האט זיין בני בית
פאר ,ביז זי ָ
דא ָ
וואס עס קומט ָ
פארשטיין ָ
געמאכט ַא חשבון הנפש ,צו ַ
ַ
טאג ָ
איין ָ
אמאל געטשעïעט מיט ַא לערערין )טיטשער( אין שולע ,און ווער ווייסט ,ס'איז
האט זי ַ ָ
דערמאנט ַאז אין איר יוגנטָ ,
האלט זיי צוריק פון געבוירן קינדער.
גאנץ מעגליך ַאז די עוולהַ ,
דאך ַ
ָ
אויסגעגאסן
האט זיך
זענען ביידע ,דער
ָ
אריבערגעגאנגען צו די לערערין ,וואו די פרוי ָ
ַ
יונגערמאן און זיין בני ביתַ ,
ַ
נאך
פאר איר ,דערציילנדיג ַאז עס זענען שוין
יארן פון די חתונה ,און זיי זענען ָ
דורכגעגאנגען מערערע ָ
ַ
הארץ ַ
דאס ַ
ָ
האט איר
געהאלפן
נישט
האט געפרעגט איר געוועזענע לערערין ,אויב זי געדענקט ַאז זי ָ
געווארן מיט קינדער .זי ָ
ָ
ָ
דעמאלטס
האט
ָ
וואס זי ָ
נארישן אויסדרוק ָ
הארץ ,אויף דעם ַ
גאנצן ַ
געטשעïעט ,און צו זי קען איר מוחל זיין מיט'ן ַ
געמאכט קעגן איר.
ַ
דעמאלטס
האט איר
האט די געוועזענע לערערין איר
ָ
געזאגט מיט ַא קרעכץַ ,אז זי געדענקט זייער גוט ווי זי ָ
ָ
ָ
צובראכן
וואס זי דערמאנט זיך דערפון ,ווערט זי
ָ
מאל ָ
נאך פריש ...יעדעס ָ
געטשעïעט ,און ליידער ,איז דער וואונד ָ
יונגערמאן ַאריינגענומען אין דעם ענין עטליכע עסקנים,
האט דער
ַ
פונדאסניי ,און זי קען איר נישט מוחל זייןָ .
ָ
פאר איר געוועזענע תלמידה .די לערערין איז
זאל מוחל זיין ַ
האבן אויך גערעדט מיט די לערעריןַ ,אז זי ָ
וועלכע ָ
זאל זי טוהן,
וואס ָ
זאגן מיט ַא פול מויל ַאז זי איז איר באמת מוחלָ .
ïארטַ ,אז זי קען נישט ָ
ָאבער געווען איינגעש ַ
האט איינער פון די גדולים גערעדט מיט די לערערין ,ביז זי
ַאז זי איז נישט
אימשטאנד מוחל צו זיין? ...צום סוףָ ,
ַ
געווארן מיט ַא
געהאלפן
ïארפאלק
האט
ָ
ָ
דאס ָ ָ
יאר ,איז ָ
געזאגט "סלחתי" " -כ'בין איר מוחל ,מוחל" ...ביז ַא ָ
ָ
ָ
טאכטער למזל טוב.
ָ
וואס עס שרייבט דער רמ"א )או"ח סי' תר"ו ,ס"א( "והמוחל לא יהא
דארף מען געדענקען ָ
פון דער צווייטער זייטַ ,
טאר נישט זיין ַאן "אכזר" ח"ו ,נישט מוחל צו זיין
וואס איז געטשעïעט
געווארןָ ,
ָ
אכזרי מלמחול" .דער מענטש ָ
טאקע זייער שווער מוחל צו זייןָ ,אבער דער
מאל איז ַ
האט מיט איהם געטשעïעטָ .אפט ָ
וואס ָ
פאר זיין חבר ָ
ַ
פארזיכערונג פון די חז"ל )ר"ה יז" (.מעבירין
האט ַא ַ
אזא איינער ָ
וואס ַ ַ
דאך זיין ַא "מעביר על מדותיו"ָ ,
דארף ָ
מענטש ַ
ממנו כל ïשעיו" .מ'איז איהם מוחל ַאלע זיינע עבירות.
טראכטנדיג ַאז דער אויבערשטער וועט סיי-ווי
וואס זענען זיך מייאש תשובה צו טוהן,
ַ
דא מענטשן ָ
עס זענען ָ
וואס אויף דעם העלפט נישט תשובה ביז
האבן געטשעïעט מיט ַא צווייטןָ ,
נישט ָאננעמען זייער תשובה ,ווייל זיי ָ
פאר זיי איבערצובעטן
פארשידענע סיבות ,איז שווער ַ
'האט געטשעïעט ,און צוליב ַ
מ'בעט איבער דעם וועמען מ ָ
יענעם ,און ַאזוי זענען זיי זיך מייאש פון תשובה.
שטארקע ווערטער פון חיזוק .ער ברענגט פון
זאגט אויף דעם דער "סידורו של שבת" )ח"א ,השורש השישי ,ענף ב'(
ַ
ָ
דאס איז באמת נישט ריכטיג ,ווייל יעדער חטא בין אדם לחבירו
ספה"ק "חובות הלבבות" )שער התשובה ,פ"י( אז ָ
האט
אנטהאלט צוויי טיילן :א( דעם חלק פון בין אדם לחבירו ,און ב( ַא חלק פון בין אדם למקום ,ווייל ווען ער ָ
ַ
ַ
דאך אויך עובר געווען אויף דעם ציווי פון דעם אויבערשטען ,און ער נויטיגט
האט ער ָ
געטשעïעט מיט זיין חברָ ,
זיך אין ַא כïרה אויף ביידע חלקים.
האט
וואס ער ָ
זאל תשובה טוהן לויט זיינע כוחות אויף דעם חלק ָ
גיט איהם דער "חובות הלבבות" ַאן עצה ,ער ָ
הארץ ,און דער אויבערשטער וועט איהם
געזינדיגט קעגן דעם אויבערשטען.
גאנצן ַ
וויבאלד ער טוט תשובה מיט'ן ַ
ַ
הארץ פון
מוחל זיין אויף "זיין" חלק ,וועט דער אויבערשטער טוהן מיט איהם ַא חסד ,און ער וועט ַאריינגעבן אין ַ
באגאנגען קעגן איםַ .אזוי
וואס איז ַ ַ
זאל איהם מוחל זיין די עוולה ָ
האט געטשעïעט ,ער ָ
דעם מענטש וועמען ער ָ
ווערן בטל ביידע חלקים פון די עבירה :סיי דער חלק "בין אדם לחבירו" ,סיי דער חלק "בין אדם למקום".
זאגט דער ïסוק )תהלים קיח ,כג( "מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו"" .נפלאת" איז פון לשון
אויף דעם ָ
דאס מיינטַ ,אז דער מענטש זעהט נישט ווי ַאזוי ער קען תשובה
וואס איז "צוגעדעקט"ָ ,
דאס ָ
"צוגעדעקט" .אויך ָ
טוהן אויף ַאן עבירה שבין אדם לחבירו ,קען ער ָאבער ,דורך אמת'ע תשובה אויף דעם חלק פון "בין אדם למקום",
זאל איהם מוחל זיין.
זוכה זיין ַאז דער געטשעïעטער ָ
זאגןַ ,אז יום כיïור איז מען נישט מוחל אויף עבירות שבין אדם לחבירו "עד שירצה את חבירו" ,ביז
די חז"ל ָ
ער וועט איבערבעטן זיין חבר.
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øòèùøòáéåà øòã èàä
¨ ì"æç éã ìééåå ,(øåtéë íåé áøò ïñò óøàã'î
©
¨ ñò éåå ,ïñò ïåô äåöî éã èðëòøòâ ééæ øàô
©
,ä"ô úåáà) ïâàæ
©æà
èìàåå
ט
èîå÷ ñò øòååù éåå èéåì ¯ "àøâà àøòö íåôì" (â"ëî
. ("íúéðòå") âðåâéðéét ïåô ïôåà ïà© óéåà ïòîå÷òâ
̈© ïà
øëù ìéô éåæà© ,äåöî à© ïééæ åö íéé÷î ùèðòî ï'øàô
© øëù øòã æéà íòã ïâòåå .øàôøòã
©
©
,ò"éæ òì'òùåäé éáø ÷"äøä ,áø øòæìòá øòìòèéî øòã øàô
øò èîå÷àá
¨
¨
¨
©
¨ äåöî éã
èàä
äøåúä ïî äåöî éã óéåà íòè à èâàæòâ
,ùéðòâàìt
ïåà äéî èéî èëàîòâ
èøòåå ñàåå

'זאל
אין דעם כלל פון "עד שירצה את חבירו" ,גייט ַאריין די אויפפירונג בכלל צווישן איין מענטש און צווייטן .מ ָ
זעהן צו טוהן חסד איינער מיט'ן ַאנדערן.
אמאל ערב יום כיïור
האט ַ ָ
עס שטייט אין ספר "חוט המשולש"ַ ,אז ַאן איידעם פונעם "חתם סופר" זצ"ל ָ
געקלאïט אויף זיין טיר אינמיטן די סעודה פון ערב יום הקדוש ,און ווי נאר ער האט געעפענט דיטיר ער איז
ַ
האט דער איידעם געענטפערטַ ,אז ער
ïאסירטָ ,
האט ַ
וואס עס ָ
'האט איהם געפרעגט ָ
געפאלן צו דער ערד .ווען מ ָ
ַ
האט יעצט געזעהן אליהו הנביא ביי זיין שווער!
האט זיך
דערשראקן ,ווייל ער ָ
ָ
ָ
אהיימצובאגלייטן דעם "חתם סופר"
האבן
ַ
געהאט ַא חזקה ַ
ַ
די מענטשן פון דער חברה קדישא אין ïרעשבורגָ ,
פאר'ן ïרעשבורגער רב ,הגאון רבי
האט שïעטער דערציילט ַ
נאך די מקוה ערב יום הקדוש ,און איינער פון זיי ָ
ָ
דאן נישט געקענט קוקן אויף די הייליגע צורה פונעם "חתם סופר"!
'האט ַ
עקיבא סופר זצ"ל )בעל "דעת סופר"(ַ ,אז מ ָ
האט דער "חתם סופר"
פאר'ן זמן פון כניסת היוםָ ,
און פונדעסטוועגן ,איז ידוע די מעשהַ ,אז ַא קורצע צייט ַ
זאל
האט
טאכטער ,וועגן ַא שידוך צווישן צוויי
געוואלט ַאז זי ָ
ָ
וואס ער ָ
צובראכענע מענטשןָ ,
ָ
גערופן צו זיך זיין ָ
געזאגט ַאז מ'וועט עס שוין נישט קענען ענדיגן
האט
ָ
טאכטער ָ
פאר יום טוב .ווען די ָ
נאך ַ
אנטראגן דעם שידוך ָ
ָ
ָ
געזאגט צו איר:
האט דער "חתם סופר"
ָ
פאר יום כיïורָ ,
ַ
זאלסטו זיך משתדל זיין דערויף ,ווייל מיר נויטיגן זיך אין ַא זכות צום יום הדין.
 פונדעסטוועגןָ ,האט זוכה
וואס ער ָ
וואס מיר דארפן זיך אפלערנען פון דעם ַ -אז דער גרויסער און הייליגער "חתם סופר"ָ ,
ָ
געפלאמט ווען ער איז
האט
ַ
געווען צו זעהן אליהו הנביא ביי די סעודה ערב יום הקדוש ,און זיין הייליגן ïנים ָ
צובראכענע
האט געזוכט ַא זכות צום יום הדין ,דורך מחזק זיין צוויי
ָ
צוריקגעקומען פון די מקוה ,מרוב קדושת היוםָ ,
זאלן צוגיין צום יום הדין מיט ַא פרייליך
פאר יום טוב ,כדי זיי ָ
נאך ַ
פאר זיי רעדן ַא שידוך ָ
נפשותַ ,אז מ'וועט ַ
הארץ
ַ
נאמען פון מדרשַ ,א מעשה מיט'ן הויïט "שוטר"
וואס דער טור )או"ח סי' תר"ד( ברענגט אין ָ
באקאנט ָ
ט .עס איז ַ ַ
פאר איהם פיש .אין געשעפט
)דער שר( פון דער
זאל גיין קויפן ַ
פאר זיין קנעכט ער ָ
באפוילן ַ
האט ַ
וואס ָ
שטאטָ ,
ָ
גאלדן רענדל .בשעת
פאר דעם פישַ ,א ָ
באצאלט ַ
האט ַ ָ
איז ָאבער געווען בלויז איין פיש ,און דער קנעכט פונעם שר ָ
גאלדענע
דארט
פאר זעלבן פיש ,פינף ָ
אנגעבאטן ַ
ָ
האט ָ
געשטאנען ַא אידישער שניידער ,וועלכער ָ
ַ
מעשה ,איז ָ
טאקע געקויפט דעם פיש.
האט ַ
רענדלעך ,און ער ָ
געלאזט רופן דעם שניידער ,און
האט ער
ָ
ïאסירטָ ,
האט ַ
דא ָ
וואס ָ
האט געהערט פון זיין קנעכט ָ
ווען דער שר ָ
האט דער
האט ער געענטפערטַ ,אז ער ַארבעט ַאלס ַא שניידערָ .
באשעפטיגונגָ .
וואס עס איז זיין ַ
איהם געפרעגט ָ
האסט
פאר פינף רענדלעך ,און דו ָ
קאסט איין רענדלַ ,
וואס ָ
האסטו געקויפט ַא פיש ָ
"פארוואס ָ
שר איהם געפרעגטָ ַ ,
האט דער
פאר מיר קויפן דעם פיש?"ָ .
זאל ַ
האב איהם געשיקט ער ָ
וואס איך ָ
נאך צוגענומען ביי מיין קנעכטָ ,
עס ָ
שניידער געענטפערט:
דערפאר צען רענדלעך? דער
דארף אויסגעבן
ַ
זאל איך נישט קויפן דעם פישַ ,אפילו אויב איך ַ
 ווי ַאזוי ָפארזיכערט ַאז דער אויבערשטער
באפוילן צו עסן ַא סעודה ערב יום כיïור ,און מיר זענען ַ
האט אונז ַ
אויבערשטער ָ
וועט מוחל זיין אונזערע עברות.
האט איהם ָאïגעזעגנט.
האט דער שר איהם
האסטו גוט געטוהן" ,און ער ָ
געזאגט" :אויב ַאזויָ ,
ָ
ָ
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¨
íã ïåà áìç "òâéã'äåöî" ïòååòâ áéø÷î èàä'î
éåå òáè éã æéà'ñ ìééåå ,øåtéë íåé áøò äãåòñ à© ïñò åö
© øò ïòåå æà© ,øòtøò÷ ñ'ïùèðòî éã ïåô
.çáæî ï'ôéåà
èøòåå ,èñàô
©
¨ èåìá ïåà ñèòô ñàã
¨ øòâéðééåå
ïåô ïôàùòâ
èøòåå ñàåå
¨
,ïäåæ ïééæ èàä
,áø øòæìòá ïåô øòèøòåå éã èéåì
¨ à© ïñòâòâ èàä
¨ øò ñàåå
¨ íéìëàî éã
éåå ,øòéøô âàè
èùèééèòâ ,æìòáî ò"éæ áåã øëùé éáø ÷"äøä
¨ øéî
èåòéî àäéù" (.æé úåëøá 'éò) úéðòú ïãòé ééá ïâàæ
¨ øéî ñàåå
¨ øòèøòåå éã
:øåtéë íåé áøò ïåô èåét ïéà ïâàæ
çáæîä éáâ ìò çðåî áìçë ,íåéä èòîúðù éîãå éáìç
"ìòë åáìç áåùç ,äæî êì åîã øùà êîò íåö äöøé
© éã ."éðöøúå ,êéðôì
ïåà ñèòô ïééî ïåô âðåøòðéîøàô
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© ñàã
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©
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©
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¨
¨ ñèòô ñàã
¨
,çáæî ï'ôéåà ïòååòâ áéø÷î èàä'î
ñàåå
øéî ïèòá ,çáæî íòã óéåà èåìá ïééæ èöéøtù'î ïåà
¨ øò ïåà
.ïééæ ìçåî øéî ìàæ
øòã ¯ "çáæ ìòë åáìç áåùç" :ïòèùøòáéåà íòã ïåô
¨ ,úéðòú ï'ëøåã ïøòåå èøòðéîøàô
© èòåå ñàåå
¨ áìç
ìàæ
íòã áéìåö æà© ,ò"éæ áø øòæìòá øòìòèéî øòã èâàæ
¨
©
¯ "åðáø÷å" .ïáø÷ à© éåå éåæà© ïøòåå èðëòøòâ æðåà øàô
© øòèùøòáéåà øòã èàä
¨
äåöî à© ñìà© ïìéåôàá
© ,ïèñàô
© ïåô ïáø÷ øòâéãðâøàî
¨ øòã ïåà
"¯ "äæáú ìà
¨ èìàåå
¨ ñò áéåà ìééåå ,øåtéë íåé áøò ïñò åö
ïòååòâ øàð
¨ ñò .ïòîòùøàô
© èùéð åèñìàæ
¨
çåçéð çéøì ïééâôéåøà© ïìàæ
©¨ ,úåùø à
ñìà© ïøòåå èðëòøòâ èðò÷òâ èùéð ñò èìàåå
©
úåìôú éã ïåà úéðòú øòã ,ïòèùøòáéåà íòã øàô
© äøåú éã èàä
©¨ íòã ïâòåå .ïáø÷ à
ïéà ïñò åö ïìéåôàá
¨ ïâéìééä íòã ïéà ììtúî ïòðòæ øéî ñàåå
¨
 øåtéë íåé âàèי.
¨ ïåà ñèòô ñàã
¨ éãë ,éøùú ùãåç ïåô âàè
¨ ïèðééð
ñàã
©
¨ èåìá
ìàæ
èâðòøá (ãì÷ úåà ,øåà äøåú ,àîåé 'ñî) ùåã÷ä ä"ìù øòã ïåà ,"äåöî úãåòñ" à© ïåô ïøòåå ïôàùòâ
¨
¨
)© øò ñàåå
¨
("é÷ìàä ïåùì" ñìà© èðëééöàá
ïåùì òâéìééä ñàã
êééìâ (úéðòú ï'ëøåã) ïøòåå èðëòøòâ ñò èòåå ñèìàîòã

די זעלבע מעשה ווערט געברענגט אויך אין "בית יוסף" ,וועלכער געבט צוַ ,אז דער מדרש )ב"ר פי"א ,ד( פירט
האט
האט געעפענט דעם פישָ ,
באצאלט דעם שניידערַ ,אז ווען ער ָ
האט ַ ָ
אויס די מעשהַ ,אז דער אויבערשטער ָ
גאנץ לעבן.
האט
דארט
געהאט ïרנסה בריווח זיין ַ
ַ
דיאמאנטן שטיין ,פון וועלכן ער ָ
געטראפן ַא טייערן ַ ַ
ָ
ער ָ
געזאגטַ ,אז פון דעם דערמאנטן סיום פון די מעשה לערנען מירַ ,אז די סעודה פון ערב יום כיïור
האבן
ָ
צדיקים ָ
גאנץ לעבן.
האבן ïרנסה בריווח זיין ַ
זאל ָ
איז מסוגל ַאז דער מענטש ָ
וואס דער "ïרישה" שרייבט וועגן די דערמאנטע מעשה) ,או"ח סי' תר"ד סק"ה( ַאז
דאָ ,
עס איז כדאי צו ברענגען ָ
זאגן ַאז דער שניידער איז ָאנגעקומען אינעם פיש-געשעפט ,ממש אין די זעלבע סעקונדע ווען
ס'איז מוכרח צו ָ
וואלט דער ערליכער
וואלט ָאנגעקומען שïעטערָ ,
דער קנעכט פונעם שר איז ָאנגעקומען ַאהין ,ווייל אויב ער ָ
דערפאר ווייל דער
שניידער זיכער נישט עובר געווען אויף הסגת גבול ,צוצו'גזל'ען דעם פיש ביי דעם קנעכט ,בלויז
ַ
האט געהייסן עסן ַא סעודה ערב יום כיïור.
אויבערשטער ָ
וואס
'דארף זעהן צו טוהן השתדלות מקיים צו זיין יעדן אידישן מנהגָ ,
כאטש מ ַ
טאקעַ ,אז ָ
פון דעם לערנען מיר ַ
פארגעסן פונעם
דארף מען זיין זייער
געווארנט נישט צו ַ
ָ
דאך ַא הייליגן מקור ,פונדעסטוועגןַ ,
האבן ָ
ַאלע מנהגים ָ
טראכטן
עיקר ,און חלילה נישט געשטרויכלט ווערן מיט השגת גבול ָאדער ַאן ַאנדערע עבירה שבין אדם לחבירו ,און
ַ
דאך יעצט מקיים זיין ַא מנהג ישראל"...
ביי זיך" ,איך בין ָ
ïראוועט ווערן בקדושה ובטהרה ,ווייל מ'גייט
דארפן גע ַ
פארשטענדליךַ ,אז די סעודות ערב יום כיïורַ ,
י .עס איז ַ
מארגן ,יום כיïור ,מקריב זיין ַאלס ַא קרבן.
דאך ָ
עס ָ
געזאגטַ ,אז ווען מ'עסט די סעודות ערב יום כיïור,
האט
דער
ָ
סלאנימער רבי ,הרה"ק בעל "בית אברהם" זי"עָ ,
ָ
וואס זויפט און פרעסט (...צו
)א מענטש ָ
א "זולל וסובא" ַ
פארשטעלן ַאזוי ווי ווען איינער וויל אויסלערנען ַ
דארף מען זיך ָ
ַ
דארף ער
פארנט פון ַא לייב ,ווייל ווען ער זיצט נעבן ַא לייבַ ,
האט מען איהם ַאוועקגעזעצט ָ
עסן ווי ַא מענטשָ ,
דארף אויסזעהן די סעודה פון יעדן איד ערב
באוועגונגעןָ .אט ַאזוי ַ
דאך ַאכטונג געבן ,וועגן און מעסטן ַאלע זיינע ַ
ָ
יום כיïור.
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èøòåå äçîù êøåã ìééåå ,úòãä áåùé èéî ïåà äçîùá ïåà ,"íéîùáù íäéáàì ïééåìú íä ìàøùé ìë éðéòå"
¨
¨ ïòðòæ ïãéà òìà© ïåô ïâéåà éã
øòã ïòåå æéà äáåùú ïåô ø÷éò øòã ïåà ,ïééø çåî øòã íåö ïòâðàäòâðà
© ïñéåøâ
.(úåøéáò òøòæðåà ïééæ ìçåî ìàæ¨ øò) ìîéä ïéà ïèàè
."÷ יאìëò ,ïééø æéà çî
¨ à© ïñò åö ïìéåôàá
© äøåú éã èàä
¨ íòã ïâòåå
,øòéøô âàè
¨
ïøòåå ïòîåðòâðà¨ èòåå éåæà© ïåà ,äçîùá ïééæ ìàæ'î
éãë
אריינפאלן אין
ַ
ַ  ַאכטונג געבן פון ח"ו- שלא אכעוס היום
,øåtéë íåé ïåô "éåðéò" øòã .øåtéë íåé ïéà úéðòú øòã
כעס ערב יום כיפור
© èâéìéååàá
© èùéð æéà
¨ ,øåtéë íåé áøò äãåòñ à© ïñò åö äåöî éã ïâòåå øòã áéåà ,ïòèùøòáéåà íòã øàô
èâàæ
© ïåà èâøàæàá
¨ © æéà ùèðòî
øò áéåà øòáà¨ ,è'äâàã'øàô
©
ïòååàøt
øéî æà© (á"ñøú ë"åé) "úîà úôù" øòã
¨ èùéð ïáàä
¨ ïãéà ìééåå ,øåtéë íåé áøò äãåòñ à© øòèùøòáéåà øòã ïà¨ èîòð ,øåôéë íåé áøò êéìééøô æéà
êàð
.øåtéë íåé ïéà úéðòú ïééæ
© ©
ïòðòæ úåçåì òèééååö éã ïòåå ,øåtéë íåé éåå áåè íåé àæà
¨
ä"ò åðéáø äùî åö ïøàååòâ
ïáòâòâ äçîù éã æà© ,÷"îø ïåô øòèøòåå éã ïåô ñéåà èîå÷
ïåà .('åëå "íéøåôéëä íåéëå áàá øùò äùîçë ìàøùéì íéáåè íéîé äáåùú éã ïåô "ïéòî" à© æéà øåtéë íåé áøò ïåô
¨ ïòî ïò÷ øåtéë íåé ãìàáéåå
©
ïòî æéà ,ïñò èùéð êàã
¨
.øåtéë íåé ïéà ïòåè øéî ñàåå
©
.äãåòñ à øòéøô íéã÷î
"äáåùú éøòù" ïéà ,ì"æ äðåé åðéáø øòã èáééøù êéìãðò
¨ ïò÷'î æà© ,"úîà úôù" øòã èâàæ
ètéåä øòã æà© ïâàæ
¨
¨ íòã áéìåö æà© (ç úåà ,ã øòù)
ä"ø) ì"æç éã ïâàæ
¨
¨ © íòè
åö ïòååòâ äëåæ ïáàä
ïãéà éã ñàååøàô
¨ ùèðòî øòã æà© (.è
íåé áøò è÷ðéøè ïåà èñò ñàåå
©
ïòååòâ æéà ,øåtéë íåé ïéà úåðåøçà úåçåì éã ïòîå÷àá
© èìàåå
¨ øò éåå èðëòøòâ íäéà èøòåå ,øåtéë
ïìéåôàá
¨ ééæ ñàåå
¨ äáåùú éã áéìåö âàè
,øåtéë íåé áøò ïäåèòâ ïáàä
¨ ïèðòö íòã ïåà âàè
¨ ïèðééð íòã ïèñàô
© åö ïøàååòâ
¨
©
¨ ,úåçåì òèùøò éã ééá ìééåå øò æà© ïæéååòâ èàä
èëàîòâ
ééæ ïèù øòã èàä
¨ øò ìééåå ,èñàôòâ
©
¨ øò ïåà
èàä
¨ ééæ éãë ïâéãðéæ úìéçî åö äëåæ æéà øò ïòåå èééö éã ïéà êéæ èééøô
ïéà úåçåì éã åö ïééæ äëåæ èùéð ïìàæ
©
¨ ä"ò åðéáø äùî ïòåå âàè
¨ ïèöòì íòã æéà øò æà© ,úåãò ïà© ñìà© ïòðéã èòåå ñàã
èôøàãòâ
èàä
¨ ïåà ,úåðååò
© ïåô ïòîå÷tàøà
¨ ©
.âøàá
¨ ©
.úåøéáò òðééæ øòáéà èâøàæàá

åéä àì" :åë úéðòú)

áëòì åçë ìëá ïèùä ãîò úåðåøçàá íâ éàãååáå"
ñò ."åéìò åøáâ åðéúåáàå ,ïàéèçäìå ïúåà
èôøàãòâ èàä ä"ò åðéáø äùî ïòåå êéåà æà© øòëéæ æéà
© êéæ ïèù øòã èàä
¨ ,úåçåì òèééååö éã ïòîå÷àá
èâééìøàô
© åö úåçåë òðééæ òìà© èéî
éãë ,ïâéãðéæ ïãéà éã ïëàî
© ïòðò÷ èùéð ïìàæ
¨ ééæ
øòáà¨ ,úåçåì òèééååö éã ïòîå÷àá
©
¨ ïøòèìò òøòæðåà
íäéà øòáéà è÷øàèùòâ
êéæ ïáàä
¨ ééæ ñàåå
¨ äáåùú éã èéî)
äáåùú ìòá ø÷éòå" .(ïäåèòâ ïáàä

ì"æ äðåé åðéáø øòã èáééøù íòè à© êàð
¨
©
úåãåòñ øéî ïòååàøt
íéáåè íéîé òøòãðà© éã ìééåå
øòã æéà ñéåøâ ìééåå ,äåöî éã ïåô äçîù éã áéìåö
¨ ÷åñt øòã éåå ,äåöî à© øàô
© äçîù ïåô øëù
èâàæ
äçîùá éúéàø ,ät åàöîðä êîò äúòå" (æé ,çë à"äã)
¨ êéåà ."êì áãðúäì
úçú" (æî ,çë íéøáã) ÷åñt øòã èâàæ
."ááì áåèáå äçîùá êé÷ìà 'ä úà úãáò àì øùà
© øéî ïòðòæ ,øåtéë íåé ïéà ïèñàô
© øéî ãìàáéåå
©
ïìéåôàá
(è úåà ,íù)

 ז( "זמרו,סוק )תהלים מזï געזאגט בדרך רמז אויף דעם
האבן
ָ
ָ  ווי צדיקים, שמחה ברענגט אויך המתקת הדינים.יא
 ַאז דורך דעם,דאס איז ַא רמז
ַ פארשניידן
ָ .(")אזוי ווי "זמר עריצים
ַ  איז פון לשון,"ווארט "זמרו
ָ דאס
ָ ."אלקים זמרו
.וואס איז מרומז אין שם אלקים
ָ ,הארץ פון מענטש( קען מען צושניידן די מדת הדין
ַ דאס
ָ וואס דערפרייט
ָ זמר )דער ניגון

é
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òëéì÷òøù éã ïåô ,úåçåë òìà© èéî ïôéåìèðà© âòè æéà äáåùú ïåô ø÷éò øòã ."ïîæä åúåàáå íå÷î åúåàá
©
 ñòë ïåô äãîיב.
éã ãìàáéåå
ïåà .èééö òðòé ïéà ïåà ,èøà¨ íòðòé ïéà
¨ ,ïèù íòã ïâò÷ èñòô ïèìàäòâ
©
¨ ïãéà
ïáàä
êéæ ïáàä
éùåøã') ì"öæ ç"ìö øòã èáééøù ,øòèøòåå òâéã'àøåî éåæà© ïåà ,úåîéìùá äáåùú ïäåè åö ïòååòâ äëåæ ééæ
© èðò÷òâ ééæ ïáàä
¨
.úåçåì òèééååö éã ïòîå÷àá
äðäå" :(áé úåà ,ãë ùåøã ,äáåù úáù ,'ç"ìöä
ïéàá ïáåø íéøåôéëä íåé áøò ùåã÷ä íåéá ïèù äùòî
"éôì ,øåtéë íåé áøòá øáâúî ïèùäù àúéà ïëìå
ïèù øòã æéà øòãééì ."úåèù øáã øåáò ñòë éãéì
,"äæä íåéá åúåà åçöðù ìò åì äøç áèéäù
¨
,øåtéë íåé áøò ïåô âàè
ïâéìééä íòã ïéà çéìöî
©
è÷øàèù
ïèù øòã æà© ì"æç éã ïéà èééèù íòã ïâòåå ïåà
©à© áéìåö ,ñòë ïéà ïùèðòî áåø ïòâðòøáåöðééøà
ìééåå ,å"ç ïâéãðéæ ïùèðòî ïëàî åö øåtéë íåé áøò êéæ
© ïòî ïåà ¯ "êéøö åðéà øðä íâå" .èéé÷ùéøàð
©
óøàã
¨
¨
© øòééæ íäéà èàä
¨
ïáàä
ïãéà éã æà© ïñàøãøàô
ñò
¨ øò ñàåå
¨ ,ìèëéì ñàã
¨ èùéð
"íééç øð" ï'èéî êéæ èâàé
¨ íòã ïéà èâéæàá
© íäéà
.÷"ìëò ,âàè
© ïéà
øòã æéà'ñ éåå) ,ìäåù ïéà ïãðéöåöðà¨ ñò éãë ,èðàä
© ,âäðî
øáëù" .(ã"ñ é"øú 'éñ ç"åà à"îø ¯ ïîéñ ïèåâ à© øàô
èøéáåøt ïèù øòã òëìòåå èéî úåøéáò éã ïåô òðééà
¨
ïéåù èàä
øò ìééåå ,"íåðäéâ úøåãî äøåãîä ìéãâä øòãðé÷ òùéãéà ïééæ åö ìéùëî úåçåë òìà© èéî
©
¨ à© ïåà øåtéë íåé ,èééö øòã ïéà ò÷àè
© ,å"ç
,íåðäéâ íòã ïéà øò÷àìô
ïñéåøâ à© ïãðåöòâðà¨ øòãééì øòéøô âàè
©
© å"ç ïìàæ
¯ ¨ ééæ æà© ,æéà ,øåtéë íåé áøò
øòã ìééåå ,"åá ïéèìåù íåðäéâ éðéî ìë ,ñòåëä ìëù" ïéà ïìàôðééøà
¨ ùèðòî éã éåå ,äøæ äãåáò éåå áøàä
© éåæà© æéà ñòë ñàåå
¨ ,ñòë
òìà© íäéà óéåà ïâéèìòååòâ ,ñòë ïéà æéà ñàåå
¨
¨
¨ ì"æç
.ì"ëò ,ì"çø íåðäéâ ïèøàñ
ïééæ èñééøòö ñàåå
øòðééà æà© (:ä÷ úáù) ïâàæ
©
èôøàååòö
÷øò øòãà¨ ,éìë à© èëòøáòö øò øòãà¨ ãééì
¨ øò éåå êééìâ æéà ,ñòë ïéà æéà øò ïòåå ,èìòâ
¨ ñàåå
¨ ùèðòî øòã æà© ,ïâàæ
¨ åö èðééî ç"ìö øòã èìàåå
èàä
©
¨ ïéåù èàä
¨ ,èøòæééáòâ êéæ
© ,øòáéøòã .äøæ äãåáò éã èðéãòâ
"à© "ïãðåöòâðà
éã ïéà ïòî óøàã
"íàìô
האבן
טאג ,מיט ַא
דארף מען זייער זייער
"פארזויערט ïנים" ,ווי מיר ָ
ַ
געווארנט נישט ַארומצוגיין אין דעם ָ
ָ
יב .אויך ַ
אמאל ערב יום כיïור געזעהן ווי ַא איד גייט אויף
האט ַ ָ
סאלאנטער זצ"ל ָ
שוין דערציילטַ ,אז הגאון רבי ישראל ַ ַ
האט
ארא
גאס מיט ַא
קא ,ïצוליב זיין התמרמרות אויף זיינע עבירות .יענער ָ
ïגעלאזטן ָ
ָ
"פארכמארעט" ïנים און ַ ָ
ָ
ַ
די ַ
געזאגט מיט ַא שמייכל:
סאלאנטער איהם
"געווארפן" ַא
ïשוט
ָ
האט רבי ישראל ַ ַ
גאנצן ַארוםָ ...
צובראכנקייט אויפ'ן ַ
ָ
ָ
האסט געזינדיגט?!...
גאנצע וועלט שולדיגַ ,אז דו ָ
וואס איז די ַ
 ָפאר ַאנדערע מענטשן.
האבן געדולד ַ
אנגארטלען מיט די מדה פון סבלנות ,צו ָ
'דארף זיך ָ ַ
אדרבה ,מ ַ
פארנאכטס,
אמאל ערב יום כיïור ַ ַ
וואס איז בטבע געווען ַא "פגע" ביים רעדן מיט ַאנדערע מענטשן ,איז ַ ָ
ַא איד ָ
האט גערעדט צום רבי'ן ,און גערעדט ,און
באיאנער רבי'ן ,הרה"ק רבי מרדכי שלמה זי"ע ,און ער ָ
צוגעקומען צום ָ ַ
האבן די שטוב
האט איהם אויסגעהערט געדולדיג .ווען יענער איז ַארויס פון הויזָ ,
באיאנער רבי ָ
גערעדט ...דער ָ ַ
נארישע
האט נישט
געטראפן ַא בעסערע צייט צו רעדן זיינע ַ
ָ
באיאנער רבי'ן ,צו יענער ָ
מענטשן געפרעגט דעם ָ ַ
פאר "כל נדרי".
נאר אין די יעצטיגע מינוטןַ ,
ריידָ ,
באקאנטן
וואס ער שרייבט אין זיין ַ ַ
באיאנער רבי זיי געענטפערט מיט די ווערטער פון רמב"ן ז"ל ָ
האט דער ָ ַ
ָ
טאן ,מיט
זאלסט זיך פירן צו רעדן אין ַא רואיגן ָ
בריוו" :תתנהג לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ,ובכל עת" .דו ָ
אזא
האט צוגעלייגט" :לכל אדם" מיינט ,מיט יעדן איינעםַ ,אפילו ַ ַ
יעדן איינעם ,און אין יעדע צייט .און דער רבי ָ
פארנאכטס!...
"פגע" ווי יענער" ...ובכל עת" ַ -אפילו אין ַא צייט ווי יעצט ,ערב יום כיïור ַ ַ
געזאגט צו זיינע חסידים:
אמאל
ָ
האט ַ ָ
הרה"ק רבי יחזקאל'ע קוזמירער זי"ע ָ
פארנאכטס צו 'כל נדרי' ,און גייענדיג
יאגט זיך אין שוהל ַאריין ערב יום כיïור ַ ַ
זאלט אירַ ,אז אויב ַא איד ָ
 וויסן ָוואס ער ליידט נעבעך,
הארץ וועגן די צרות ָ
פאר איהם זיין ביטער ַ
קומט צו איהם ַא איד און ער וויל אויסגיסן ַ
גאנצער תכלית פון 'כל נדרי' ,און פון יום הקדוש
טאר ער נישט
איבערלאזן יענעם און לויפן צו 'כל נדרי' ,ווייל דער ַ
ָ
ָ
דאך צו טוהן תשובה שלימה ,און תשובה שלימה מיינט ,מקיים צו זיין 'ואהבת לרעך כמוך' בהידור...
בכלל ,איז ָ
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© øò ïåà ,ñòë ïééæ èéî ì"çø "øòééô
èùéð ïéåù óøàã
¨
"...ìèëéì à© "ïãðéöðà

טאג יום הקדוש
כי גדול יום ה'  -די גרויסקייט פונעם עצם ָ

àé

¨ ïâéìééä íòã ïéà ,øò èâàæ
èâðòøá ,øåtéë íåé ïåô âàè
¨
¨ © øòèùøòáéåà øòã
øòã óéåà ãåáë ïééæ tàøà
¨
à© éåå éåæà© ãéà øòãòé èøòåå ñèìàîòã
ïåà ,èìòåå
¨ ÷åñt øòã éåå ,êàìî
."åøäèú 'ä éðôì" (ì ,æè àø÷éå) èâàæ
.ùîî "'ä éðôì" ïåô äðéçá øòã ïéà êéæ ïòðéôòâ øéî
¨ íòã ïâòåå
êåøá" ìå÷ ï'ôéåà êéåä øåtéë íåé ïòî èâàæ
¨ íéëàìî éã éåå éåæà© ,"ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù
ïâàæ
.øòèøòåå éã êéåä

¨ ÷åñt øòã
àøåðå 'ä íåé ìåãâ éë" (àé ,á ìàåé) èâàæ
æéà âéã'àøåî ïåà ñéåøâ éåå ."åðìéëé éîå ,ãàî
¨ ïò÷ øòåå ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô âàè
¨ øòã
ñàã
©
)¨ "úåãåöî" ïåà ÷"ãø øòã ,úåèùôá ïùèééè éåæà
© ïèìàäñéåà
.(èøàã
¨
èãòø ÷åñt øòã æà© (á ,çìùéå 'ô àîåçðú) ì"æç éã ïâàæ
,úåùøã) "øôåñ íúç" øòã èáééøù ,øòèøòåå òâéã'àøåî
¨ íòã ïâòåå
éîå" øòèøòåå éã ïåà ,øåtéë íåé ïåô âàè
æéà øåtéë íåé ïåô úéðòú øòã æà© (:èñù á"ç
âéùî èùéð ïò÷ ùèðòî øòã æà© ,æðåà ïòðøòì "åðìéëé
øòãðé÷ òùéãéà ïééæ øòöî ïåà ùôð íòã ïâéðéét åö èùéð âéèëøàô
¨ øàâ
¨ æéà ñò .âàè
¨ íòã ïåô èéé÷ñéåøâ éã ïééæ
éëàìîë úå÷éáãå úåáéø÷å äùåã÷ úîçî íà éë" ,å"ç
 âéã'àøåî ïåàיג äâùä òãòé ïåô øòëòä ,יד.
¨ ,ïãéà éã ïåô èéé÷âéìééä éã áéìåö øàð
¨ ,"úøùä
ñàåå
¨ ñèìàîòã
¨
¨
¨ ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
òâéìééä éã ïéà ÷åáã ïåà èðàð
ïòðòæ ééæ øòã ,èâàæòâ
èàä
¨ íéëàìî éã éåå éåæà© ,äðéëù ïééèùøàô
© åö õøå÷¯åö æéà ùèðòî íòðåô ìëù
ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã ñàåå
âéöøòô òèééååö ïåà òèùøò éã éåå è÷ðåt ïåà ,ìîéä ïéà èùéð øéî ïòðò÷ éàãååà© ïåà ,êàìî à© ïåô èéé÷ñéåøâ éã
¨ ,âøàá
© ï'ôéåà ïòååòâ æéà ä"ò åðéáø äùî ñàåå
¨ âòè ïáòð æà© ïñééåå øéî øòáà¨ ,ãåáëä àñë íòã ïééæ âéùî
ñàåå
íòã ïéà úå÷éáã áéìåö ,"äúù àì íéîå ìëà àì íçì" ïòðéã ïåà ,íéëàìî òâéìééä éã ïòééèù ãåáëä àñë íòã
¨ øò ïòåå ,ïòèùøòáéåà
.äòéæáå úúøá ,äàøéá ,äîéàá øòèùøòáéåà íòã
.äðéëùä åéæî ïòååòâ äðäð èàä

געזאגט ,ווי ַאזוי
האט
נאמען פון
ָ
שינאווער רב זי"עַ ,אז ער ָ
ָ
נאכגעזאגט ,אין ָ
ָ
האט ָ
יג .הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ָ
מאכן די ברכה "שהחיינו" יום כיïור )ביי "כל נדרי"( ,עס הערשט דאך ַא גרויסער ïחד ,ווי ַאזוי קען ַא
קען מען ַ
פארכטיגן מצב?
אזא ָ
דאנקען דעם אויבערשטען ,ווען ער שטייט אין ַ ַ
בשר ודם ַ
וויבאלד דער אויבערשטער רייניגט אידישע קינדער פון ַאלע זייערע עבירות ,און יעדער
האט ער געענטפערטַ ,אז
ַ
ָ
מאכן די ברכה "שהחיינו" ,ווייל
טאג ,וועגן דעם קען מען ַ
באשעפעניש אין דעם הייליגן ָ
מענטש ווערט ווי ַא נייע ַ
פונדאסניי.
באשאפן
מ'ווערט
ָ
דעמאלטס ַ ַ
ָ
פארוואס די מסכתא וואו עס רעדט זיך וועגן די
עס שטייט אין ספה"ק "בני יששכר" )תשרי ,מאמר ח'( ַא טעם ַ ָ
הלכות פון יום כיïור ,ווערט גערופן "מסכת יומא" ,און נישט "מסכת יום הכיפורים" ,ווי די ַאנדערע מסכתות פון
דאס קומט צו לערנען אונזַ ,אז די
זאגט דער "בני יששכר"ַ ,אז ָ
סדר מועד ,ווי שבת ,ראש השנה ,פסחים ,סוכהָ .
האבן
ראמען פון ַא "צייט" .וועגן דעם ָ
קדושה פון יום כיïור איז "למעלה מן הזמן" ,עס איז נישט אונטער די ַ
'דארף רעדן וועגן
נאר ווען מ ַ
נאמען "יום כיïור" סתם ַאזויָ ,
ערליכע אידן זיך געפירט ,נישט צו דערמאנען דעם ָ
טאג ,ע"כ.
טאג ,רופט מען עס "יום הקדוש"  -דער הייליגער ָ
דעם ָ
טאג פון יום הקדוש ,ווי דער של"ה
פארשטעלן וויפיל רחמים עס ווערט נתעורר אין דעם ָ
יד .מיר קענען זיך נישט ָ
פאר חילול יום כיïור במזיד ,און נישט סקילה ווי ביי חילול
פארוואס עס קומט כרת ַ
זאגט ַא טעם ַ ָ
הקדוש ָ
געווארן,
סאך רחמים .צוליב דעם איז אויך דער עונש נמתק
ָ
טאג פון יום כיïור ווערן נתעורר ַא ַ
שבת ,ווייל אין דעם ָ
פאר חילול שבת.
זאל זיין לייכטער ווי ַ
עס ָ
באקומט
וואס ַ
זאך .דער מענטש ָ
דא ַא מורא'דיגע ַ
'באטראכט זיך אין די ווערטער פונעם שלה"ק ,זעהט מען ָ
ווען מ ַ ַ
דאך נישט ַא שייכות מיט יום כיïור .אדרבה ,ער איז מחלל יום כיïור במזיד רח"לָ ,אבער
האט ָ
דעם עונשָ ,
פאר
באקומט ער ַא לייכטערע
טאג איז מעורר רחמים אויך ַ
פאר חילול שבת ,ווייל דער ָ
שטראף ווי ַ
ָ
פונדעסטוועגןַ ,
טאג ,און ער טוט ַא מלאכהָ ,אדער ער איז עובר אויף די פינף
פארשוועכט די הייליגקייט פונעם ָ
וואס ַ
אזא איינעם ָ
ַ ַ
עינויים.
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ìééåå ."íäá èìåù ïîæä ïéàå ,ïîæä ïî äìòîì íäù
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¨ ,øòãðé÷ òùéãéà ïåô úåøéáò éã ìçåî
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¨ íòðåô âòè òøòãðà©
?úåôéøè
.ì"ëò ,øàé
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èàä
¨
,äâøãî òøòëòä ìéô à© óéåà ïòééèù ééæ øàð
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¨
¨
íòã èùå÷òâ èàä
øò ïåà èìòèùòâôéåà êéæ èàä
òùéãéà ïåô úåìéôú éã ïåô óìéä øòã èéî ïáéåäòâôéåà
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ïåô äùåã÷ éã ïééæ åö âéùî çëá èùéð ïòðòæ íéëàìî øòî êàð
¨ ïééæ øòëòä óéåà íäéà øò èáééä ,áéì
© éã ééæ ïâòøô íòã áéìåö ïåà ,èøà¨ íòã áéåà ïåà ,tà÷
:èééö òöðàâ

זאגט
גאר
ָ " ווי דער "בני יששכר,ורïשטארק אויפגעהויבן אין יום כי
ַ
ָ  ווערט,דאס "ארציות" פון די וועלט
ָ  אויך.טו
( ַאז.זאגן )שבת קכט
ָ  ווייל די חז"ל,ורïפארוואס מ'טוט נישט ָאן שיך אין יום כי
ָ ַ  אות ד"ש( ַא טעם,")"אגרא דפרקא
. און קויפן שיך ָאנצוטון אויף די פיס- באלקנס פון הויז
וואס
ַ  אויך די- מ'פארמאגט
ָ ַ
ָ פארקויפן ַאלעס
ַ דארף
ַ מען
" ווייל דער "משנת חכמים,(טראגן שיך )וויכטיגער ַאפילו פון אייגענעם הויז
פארוואס עס איז ַאזוי וויכטיג צו
ָ
ָ ַ דער טעם
האט געזינדיגט און געגעסן פונעם
ָ  ַאז ווען אדם הראשון,נאמען פון די חכמי הרמז
ָ  ברענגט אין,למהר"ם חאגיז ז"ל
 די ערד איז," יז( "ארורה האדמה בעבורך,זאגט )בראשית ג
געשאלטן
 איז די ערד,עץ הדעת
ָ סוקï  ווי דער,געווארן
ָ
ָ
 כדי,פאר די פיס
ַ 'פארמאגט און קויפן שיך
ָ ַ וואס מ
ָ פארקויפן ַאלעס
ַ דארף מען
ַ  צוליב דעם.פארשאלטן צוליב דיר
ָ
ַ
.(געווארן )די ערד
געשאלטן
וואס איז
ָ
ָ
ָ 'זאל נישט טרערטן אויף ַאן ָארט
ָ מ
 ווייל,(:בארוועס )עי' ברכות סב
האט מען
ָ געדארפט גיין
ַ
ָ  די הלכה איז ַאז אין בית המקדש,"זאגט דער "בני יששכר
ָ
טאר
 איז אויך די ערד הייליג,אין בית המקדש
ָ )דארט
ָ
ָ  און עס,(האט נישט חל געווען דעם אויבערשטען'ס קללה אויף די ערד
טראגט מען נישט שיך
 צוליב דעם.דארט נישט זיין ַא "חציצה" צווישן די פיס פונעם מענטש און די הייליגע ערד
ָ
ָ
 און מ'קען טרערטן אויף די, מחמת קדושת היום, איז די ערד אויך געבענטשט,ורï ווייל אין יום כי,ורïאין יום כי
!הייליגע ערד

ãé
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"¨ æéà åàåå ."åöéøòäì åãåáë íå÷î äéà
íòã ïåô èøà¨ ñàã
¨ øéî æà© ,ãåáë ñ'ïòèùøòáéåà
.ïáéåì ïòðò÷ íäéà ïìàæ
¨ øàôøòã
©
èùéð ïòî èâàæ
æà© ,"äùî äèî" øòã èâàæ
¨
¨ ,øåtéë íåé âàè
"¨ ïâéìééä íòã ïéà "êùéã÷ð
øàð
"¨ "êùéã÷ð" ïéà ìééåå ,"øúë
åðëìî "êîå÷îî" ïòî èâàæ
ïòèùøòáéåà íòã åö èãòø'î "çëåð" ïåùìá ,òéôåú
¨ ïâéìééä íòã ïéà ïòðò÷ íéëàìî éã ïåà ,è÷òøéã
âàè
ïñééåå ééæ ìééåå ,"çëåð ïåùìá" ïãòø èùéð ,øåtéë íåé ïåô
¨ ,ãåáëä àñë øòã êéæ èðéôòâ ñò åàåå èùéð êàã
¨
øàð
¨
¨
ïåùìá ïòî èãòø "øúë" ïéà ñàåå
,"øúë" èâàæ'î
.'åëå åîòì åéîçøá ïôé àåä "åîå÷îî" ,øúñð

וואס מיר זענען זוכה
ומי מטהר אתכם  -די גרויסע טהרה צו ָ
טאג
אין דעם ָ

¨ ïéà âàè
¨ ïééà èîéèùàá
©
úåøéáò éã ïééæ åö ìçåî ,øàé
¨ äáåùú éã èéî
éã áéåà ìééåå ,ïäåè ïìòåå ïãéà ñàåå
¨ ,øàé
¨ êàð
¨ øàé
¨ èìîàæòâôéåðåö
©
¨ úåøéáò
èìàåå
êéæ ïèìàåå
¨
¨ ééøã ïåô øòãà¨ ,øàé
¨ ééååö ïåô óåñ íééá
ïøàååòâ
ìåô ,øàé
¨
ïéà ïòðéôòâ êéæ èòåå èìòåå éã ïåà ,å"ç ìèñòî ñàã
© å"ç äðëñ àטז.
¨ èìòåå éã éãë ,íòã ïâòåå
,ïøéèñéæ÷ò ïòðò÷ ìàæ
¨
ïééæ èéî ,àåä êåøá øòèùøòáéåà øòã èàä
¨ ïåô âàè
¨
©
ïééæ åö ìçåî øàé
ïééà èîéèùàá
,äîëç
¨
©
ïåà ,äáåùú âéøòäòâ ïòåè ñàåå
ïùèðòî éã øàô
¨
©
øòã èàä
,íìåòä úàéøá ïåô áééäðà¨ ïåô ãìàá
© âàè
¨
©
÷òååö íòã øàô
íòã èîéèùàá
øòèùøòáéåà
יז
. äøäè ïåà äøtë ïåô

© âàè
¨ íòã èîéèùàá
© èàä
¨ øò ñàåå
¨ íòã êàð
øàô
òñéåøâ ïééæ èéî æà© (äô÷ äåöî) èáééøù "êåðéç" øòã
¨
¨ ïåà ,âéìééä ïøàååòâ
¨
¨ ,øòãðé÷ òùéãéà óéåà ãñç
ñò æéà ,úåðååò úøtë
øòèùøòáéåà øòã èàä
èàä

באזוכט
האט ַ
אמאל ווען ער ָ
האט דערציילטַ ,אז ַ ָ
טז .הרה"ק רבי יהושע'לע דזשיקוב'ער זי"ע ,בעל "עטרת ישועה"ָ ,
האט איהם
די
גאס ,און ער ָ
באמערקט ווי ַא מענטש ַארבעט שווער ביים רייניגן די ַ
האט ער ַ
שטאט וויעןָ ,
ָ
פארשמירט,
געפרעגט:
גאס ווידער זיין ַ
דאך די ַ
ïאר שעה ,וועט ָ
דארפסטו ַארבעטן ַאזוי שווער? ביז ַא ָ
"פארוואס ַ
ָ
גאס ,געענטפערט:
האט גערייניגט די ַ
וואס ָ
האט דער מענטש ָ
ַאזוי ווי פריער?"ָ .
דאס
גאס ווידער זיין שמוציגָ ,אבער אויב איך וועל נישט כסדר רייניגן ָ
ïאר שעה וועט די ַ
 ריכטיג ,ביז ַא ָאינגאנצן נישט קענען גיין
בארג ...עס וועט זיין ַאזוי פיל מיסטַ ,אז מ'וועט
ַ
גאנצער ַ
מיסט ,וועט פון דעם ווערן ַא ַ
גאס...
אויפ'ן ַ
האט אויסגעפירט:
און דער "עטרת ישועה" ָ
זאל נישט
דאס איז די עבודה פון אידן אין די הייליגע טעג ,צו "רייניגן און שווענקען" די נשמה .דער מענטש ָ
 ָפארדינען מיט דעם
וואס וועל איך שוין ַ
מאכן ח"ו ,און ָ
קאליע ַ
דאך שïעטער סיי-ווי ַ
טראכטן ביי זיך" ,איך וועל ָ
ַ
דאס איז ָאבער נישט ַא ריכטיגע טענה ,ווייל אויב מ'רייניגט זיך נישט יעצט פון
וואס איך רייניג זיך יעצט?ָ ."...
ָ
פארריכטן.
יעדע זוהמא ,וועט עס חלילה "איבערגיין" ,און מ'וועט עס נישט קענען ַ
וואלטן געוואוסט ווי ריין זייער נשמה ווערט אין דעם
האט
געזאגטַ ,אז אויב מענטשן ָ
ָ
קאצקער רבי זי"ע ָ
דער ָ
פארשמירן זייער נשמה ח"ו.
וואלטן זיי זיך
שטארק געהיטן מער קיינמאל נישט צו ַ
ַ
טאג יום כיïורָ ,
הייליגן ָ
מאטיל
באקאנטן משל:
זאגן דעם ַ ַ
סלאנימער זי"ע ,פלעגט ביי די סעודה המפסקת ערב יום כיïורָ ,
ָ
יז .הרה"ק רבי ָ
דאס הינדל מיט
האט געשïייזט ָ
האט זייער ליב געהאט .ער ָ
וואס ער ָ
פארמאגט ַא הינדלָ ,
האט ַ ָ
ַא מענטש ָ
שïייז ,עסן און טרינקען ,און ַאפילו ָאנגעטוהן מלבושים אויפ'ן הינדל.
האט זיך
האט דער
פאר זיך ...ער ָ
דאס הינדל ַ
'אדאïטירן' ָ
באשלאסן צו ַ ָ
ָ
שטאטישער גנב ַ
ָ
טאגָ ,
ַא געוויסן ָ
דארט .דער
נאכט אין הויז פון דעם אייגנטימער פונעם הינדל ,און עס ַארויסגענומען פון ָ
אריינגעבראכן אינמיטן ַ
ָ
ַ
האט
כאïן דעם גנבָ ,אבער ָאן
ערפאלג .דער גנב  -פון זיין זייט ָ -
ָ
האט געזוכט צו ַ
אייגנטימער פונעם הינדל ָ
געווארן פון
שוואכער
דאס הינדל
ָ
ַ
דאס הינדל ,נישט געבנדיג צו עסן און טרינקען .פון הונגער ,איז ָ
פארנאכלעסיגט ָ
ַ ַ
דאס הינדל צום שוחט.
האט דער גנב געפירט ָ
טאג ,און בלית ברירהָ ,
טאג צו ָ
ָ
האט זיך געפונען מיט'ן הינדל ביים שוחט ,איז דער אייגנטימער ַאריינגעקומען ,און
אין דער צייט ווען דער גנב ָ
דאס
זאפארט אומקערן די גניבהָ ,
זאל איהם ָ ָ
באלד ָאנגעשריגן דעם גנב ,ער ָ
האט ַ
האט דערקענט זיין הינדל .ער ָ
ער ָ
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©
ïéà ééæ èâéðééø øò ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà ïåô úåøéáò ,àåä êåøá ïòèùøòáéåà íòã ïåô úåëæ íòã ïòîå÷àá
יח
¨ ïâéìééä íòã
.âàè
. äøtë éã ïéà ñéåøà© èôìòä øò æà© ,èééåå éåæà© óéåà
¨ íòã ïâòåå (à"ñ á"ô÷ú 'éñ) èâàæ
¨ "ùåáì" øòã
øéî ñàåå
© ,áéøòî ééá èëàðééá
©
¨
úìôú øàô
øåtéë íåé ïâàæ
íëéìò øôëé äæä íåéá éë" ÷åñt íòã ,äøùò äðåîù
øòã æà© ,"åøäèú 'ä éðôì íëéúåàèç ìëî íëúà øäèì
ïåà "ìàøùé ìàâ" ïùéååö "÷ñôä" à© èùéð æéà ÷åñt
)© ïòî æà© ïñééåå øéî ñàåå
¨
ïééæ êîåñ óøàã
äøùò äðåîù úìôú
"éã ïòðòæ äøäè ïåà äøtë éã ìééåå ,("äìôúì äìåàâ
"éã ïåô ñéåà ééæ èæééì ñò .øòãðé÷ òùéãéà ïåô "äìåàâ
¨ ,íòã èéåì äìåàâ") äìåàâ òøòâðòì à© àã
¨ èùéð æéà ñò .íéâøè÷î
éèå÷éì") ò"éæ "í"éøä éùåãéç" øòã èâàæ
¨ øéî ñàååøàô
¨ © íòè à© ("í"éøä
¨ ñàã
¨ éåå ,("àúëéøà
úìôú ééá ïâàæ
éã ìçåî æéà øòèùøòáéåà øòã ñàåå

© øòã æà© ,õøàä
© ïöðàâ
© ï'èéî ïáééìâ ïôøàã
© øéî
øòôòùàá
øòã éåå ,øåtéë íåé ïéà úåøéáò òøòæðåà ìçåî æéà
¨ èâðòøá (å"ñ ,æ"øú 'éñ ç"åà) à"îø
í"áîø ïåô ïåùì ñàã
)àìà øôëî åðéà íéøåôéëä íåé" (é"ä ,â"ô ,úåââù úåëìä
,øtëî æéà øåtéë íåé ,"åúøôëá íéðéîàîä íéáùä ìò
¨ ïùèðòî éã øàô
© øàð
¨
ïáééìâ ïåà äáåùú ïòäåè ñàåå
©¨ øòã æà
 äøtë à© èâðòøá âàèיט.

קיינמאל נישט גענומען
האב
ָ
האט ָאבער געענטפערט חוצïה'דיג" :לא היו דברים מעולם" ...איך ָ
הינדל .דער גנב ָ
האט ַאפילו געברענגט ַא "ראיה" ַאז ער איז נישט דער גנב" ...דיין הינדל איז געווען פעט און
דיין הינדל .ער ָ
אויסגעדארט."...
מאגער און
ַ
'געבויט'ָ ,אבער מיין הינדל איז  -ווי דו קענסט זעהן ָ -
דאïלטן
באגאנגען ַא ָ
דא ַ ַ
האט ָאבער נישט מוותר געווען ,און גע'טענה'ט ַאז דער גנב איז ָ
דער אייגנטימער ָ
אïגעשוואכט.
ַ
נאך דערצו ָ
האט עס ָ
באלאנגט נישט צו איהם ,און ער ָ
וואס ַ ַ
זאך ָ
האט גענומען ַא ַ
פארברעכן :ער ָ
ַ
שטאט-רב,
האט דער שוחט געשיקט ביידע  -דעם אייגנטימער און דעם גנב  -צום
ָ
דערזעהענדיג דעם טומלָ ,
זאל ïסק'ענען ווער פון זיי ס'איז גערעכט.
ער ָ
דאך גע'טענה'ט "כולה
האט ָ
פארלעגנהייט ,ווייל יעדער איינער פון די צוויי בעלי דין ָ
דער רב איז געווען אין ַא ַ
געדאנק ,ווי ַאזוי ער וועט קענען אויפווייזן ווער ס'איז גערעכט:
איינגעפאלן דעם רב ַא
שלי"ָ ...אבער שïעטער ,איז
ַ
ַ
אראïנעמען דעם שטריק מיט וועלכן די פיס פונעם הינדל זענען געווען צוגעבונדן ,און ַאזוי וועט
האט געהייסן ַ ָ
ער ָ
געלאפן צו ָאריגינעלן
דאס הינדל איז
דאס הינדל איז
ָ
פארשטענדליךַ ,אז ָגעלאפן ...זעלבסט ַ
ָ
מען זעהן צו וועמען ָ
בעל הבית...
באווייזט ליידער דער
מאטל
יארַ ,
האט אויסגעפירט דעם משל מיט טרערן :אין לויף פונעם ָ
סלאנימער ָ
ָ
און רבי ָ
אריינצוכאïן דעם מענטש אין זיין נעץ .ער 'פליקט' ָא ïזיינע 'פליגל' דורך איהם מכשל מיט עבירות.
ַ
יצר הרע ַ
טאג פון יום כיïור ,און עס ווערט מקוים דער ïסוק )יחזקאל לו ,כה( 'וזרקתי עליכם מים
ָאבער ווען עס קומט דער ָ
דאן קערט זיך יעדער איינער
טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם' ,ווערן
אויפגעמאכט ַאלע 'שטריק' פונעם שטן ,און ַ
ַ
ליבשאפט.
באשעפער  -זיין אמת'דיגער 'בעל הבית'  -און ער 'לויפט' צו איהם מיט גרויס
ַ
צוריק צום ַ
זאגט דער "אור החיים" הקדוש )ויקרא כג ,כח( "כי יום כיפורים הוא ,פירוש כי עיצומו של יום מכפר" וכו'
יחַ .אזוי ָ
וואס
טאג איז מכïר" .והמשכיל על דבר עיצומו של יום ,לבבו יבין המכïר"  -דער מענטש ָ
 דער עצם ָפארשטייט ַאז עס איז מכïר אויף די עבירות" .כי הוא אדון המאיר היום
טאגַ ,
פארשטייט די גרויסקייט פון דעם ָ
ַ
האבן די
זאל ָ
טאגַ ,אז עס ָ
וואס שיינט ַאריין אין דעם ָ
האר ָ
לסגל סגל דבר זה" ,ווייל ער )דער אויבערשטער( איז דער ַ
פאר כïרת עוונות ,עכל"ק.
סגולה ַ
ïראווען
פאר'ן מנהג ישראל נישט צו
ַ
יט .דער גאון רבי שלמה קלוגער זצ"ל שרייבט )"חכמת שלמה" ,סי' תר"ב( ַא טעם ַ
זאגט )ביכורים פ"ג ,ה"ג( ַאז יעדער
חתונות אין די עשרת ימי תשובה )"מטה אפרים" ,סי' תרב ,ס"ה( ,ווייל דער ירושלמי ָ
דאס
האבן אין די עשרת ימי תשובה ,ווייל ָ
חתן איז זוכה צו מחילת עוונות .וועגן דעם איז נישט ראוי חתונה צו ָ
ווייזט כאילו דער מענטש זוכט ַא וועג ווי ַאזוי צו זוכה צו זיין צו כïרת עוונות" .ובזה הוא כמרים יד במלך מלכי
באשעפער ב"ה ,דער
האנט ח"ו קעגן דעם ַ
וואס הייבט אויף ַא ַ
המלכים" ,און מיט דעם איז ער ַאזוי ווי ַא מענטש ָ
צוגעזאגט )ויקרא טז ,ל( "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם",
האט
ָ
וואס ער ָ
מלך מלכי המלכיםָ ,
האבן ַאנדערע סגולות...
דארף מען נישט ָ
טאגַ ,
אזא ָ
און אין ַ ַ
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,(øàé¨ õðàâ© à© åö òâåðá) ò"éæ àéðúä ìòá øòã èáééøù éåæà©
äðåîàä êéøöù" (à"éô) "äáåùúä úøâà" ïéà
ùèðòî øòã æà© ,"'äá çåèá åáì ïåëð úåéäì ïåçèáäå
¨ óøàã
©
øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,ïåçèá ïåà äðåîà ïáàä
ïééæ ìçåî ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà èéî íéãñç ïäåè ìéåå
¨ éåæà© äìéçî èòá ùèðòî øòã øàð éåå ïåà .úåøéáò òøòééæ
íéñéð åðéáø ïåô "ìåãâä éåãéå" íòã ïéà øéî ïâàæ
,"êúåéøá ìò íçøì êâäðîå" (ãåòå ,"ïè÷ øåôéë íåé")
© íòã ïåô äçéìñ ïåà
øòã æéà àåä êåøá øòôòùàá
¨
òðééã óéåà ïáàä
úåðîçø åö êéæ èñøéô åã ïåà ÷ôñ íåù ïà¨ ,úåøéáò òøòæðåà ìçåî øòèùøòáéåà
©
,êéðôì íéãåîå êéìà íéáùì øúåéáå" .ïùéðòôòùàá
.à÷éôñ ÷ôñ øòãà̈
,"íúåà íéñëî àìå ,íäéòùt ìò íéîçðúîå íéáæåòå
¨ ïùèðòî éã óéåà øòî êàð
¨ ïåà íòã ïåô ,åöøòã äéàø à© èâðòøá àéðúä ìòá øòã
÷éøåö êéæ ïøò÷ ñàåå
¨ ééæ æà)
© øéã øàô
© äãåî ïòðòæ ïåà øéã åö âàè
¨ à© ìàî
¨ ééøã äìéçîå äçéìñ ïèòá øéî ñàåå
¨
(èâéãðéæòâ ïáàä
¨ ïåà ïåðç" äëøá éã ïëàî
© øéî ïåà ,äøùò äðåîù úìôú ïéà
ïèìàäàá ééæ ïåà úåøéáò òøòééæ óéåà äèøç ïáàä
¨ éåæà© ìééåå ,èùéð ñò íù ù"àøáå .àë úåëøá) êàã
¨ ïñééåå øéî ."çåìñì äáøîä
äñëî" (âé ,çë éìùî) ÷åñt øòã èâàæ
ùèðòî øòã ." כאíçåøé áæåòå äãåîå ,çéìöé àì åéòùt åö ÷tåñî æéà'î áéåà ."ì÷äì úåëøá ÷ôñ" (å"èñ
© ñàåå
¨
©
© ìé÷î ïòî æéà ,äëøá à
© ïëàî
© óøàã'î
©
øòáà¨ ,ïééæ çéìöî èùéð èòåå ,ãðéæ òðééæ è÷òãøàô
èùéð óøàã'î
æà)
¨ øò æà)
© äãåî æéà ñàåå
¨ ùèðòî øòã ïòååòâ èùéð ïèìàåå
¨ øéî áéåà ,àìéîî .(äëøá éã ïëàî
©
ïåà (èâéãðéæòâ èàä
¨
¨
øòã èàä
,øåôéë íåé ïåô âàè
ïâéìééä íòã ïéà
éã ¯ äðúî òèåâ à© ïáòâòâ æðåà øòèùøòáéåà
©
êéæ èîéøàáøòã
øòèùøòáéåà øòã .éåãéåå ïåô äåöî
¨ øò æà© äãåî æéà ñàåå
¨ ùèðòî íòã óéåà
.èâéãðéæòâ èàä

" קען מען זעהן פון די ווערטער פונעם "מטה אפרים,ורïרה אין יום כיï ווי ווייט עס דערגרייכט די טהרה און כ.כ
 און ער ווינטשט איהם,באגריסט איינער דעם ַאנדערן
ַ ,ורïנאך קידוש לבנה מוצאי יום כי
ָ  ס"ה( ַאז,)סי' תרכ"ד
.יאר
ָ פרייליכערהייט ַא גוט געבענטשט
,ורïפארוואס מ'ווינטשט איינער דעם ַאנדערן מוצאי יום כי
ָ ַ  דער טעם:" דער "אלף המגן,שרייבט אויף דעם
גאנצן
ַ האט זיין ברכה ַא כח צו ווירקן אויפ'ן
ָ ,'האט מוחל געווען זיינע עבירות
ָ האט זוכה געווען ַאז מ
ָ וויבאלד ער
ַ
.יאר
ָ
יע צו זיין ַא שפעï מש,האנט דעם שליסל צו די ברכות
ַ האט אין זיין
ָ  ַאז יעדער מענטש,זעהען מיר פון דעם
, לערנען מיר פון דעם,דאך אין דער בחינה פון ַא "צדיק גמור" )אגב
 ווייל,יאר
ָ דעמאלטס איז ער
ָ
ָ גאנצן
ַ פאר'ן
ַ פון ברכה
דאך
ָ ור זענעןï ווייל מוצאי יום כי,דארף ָאנקומען צו די ברכות פון ַאנדערע אידן
ַ - ...ורï ווי יעדער איד איז מוצאי יום כי- "ַאז אויך ַא "גברא רבה

.(...לאזן בענטשן איינער ביים ַאנדערן
ָ דארפן זיי זיך
ַ , און פונדעסטוועגן,ַאלע אידן ריין פון יעדן חטא
 וועמען ער פלעגט,נאמען רבי ירוחם
האט
ָ געהאט ַא חסיד מיט'ן
ַ
ָ ,קארלין
ַ  הרה"ק בעל "בית אהרן" זי"ע פון.כא
געוואלט
האט אויך
.מאל צושיקן צו דינען ַאלס שליח ציבור
ָ
ָ  וועלכער,האט ַאן ַאנדערער חסיד
ָ אמאל
ָ
ָ סאך
ַ ַא
דאווענט ער כסדר
ַ ," "צו דען ווייל ער הייסט "ירוחם," געפרעגט דעם "בית אהרן,צוגיין צום עמוד ַאלס שליח ציבור
:האט דער "בית אהרן" איהם געענטפערט
ָ ."...!?פאר'ן עמוד
ַ
..." וועסטו אויך הייסן "ירוחם," אויב דו וועסט זיין ַא "מודה" און ַאן "עוזב-

דער פרשה קוואל  -יום הכיפורים
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כב .דער מהר"ל ז"ל איז מסביר ,אין ספר "נתיבות עולם" )נתיב התשובה ,פ"א( דעם ענין פון מחילת עוונות ,על דרך
האט ַא גערעכטע טענה ַאז ראובן
בא'עוול'ט שמעון'ען מיט ַא גרויסע עוולה ,און שמעון ָ
האט ַ
משל .ראובן ָ
פאר שמעון'ס פיס און ער
פאלט ַ
האט זיך געפירט מיט איהם אויף ַאן אומרעכטן וועג .פונדעסטוועגן ,ווען ראובן ַ
ָ
זאל איהם מוחל זיין ,און שמעון וועט דערקענען ַאז ראובן מיינט ערנסט זיך איבערצובעטן
פאר איהם ַאז ער ָ
וויינט ַ
האט איהם געטוהן ,וועט שמעון מסתמא נישט זיין
וואס ער ָ
האט באמת חרטה אויף דעם ָ
מיט איהם ,ווייל ער ָ
דאך ַאוודאי
באגאנגען קעגן איהם .איז ָ
וואס איז ער איז ַ ַ
פאר ראובן די עוולה ָ
ַאן אכזר ח"ו ,און ער וועט מוחל זיין ַ
באשעפער ,דער "בעל הרחמים",
געוויס ַאז ווען ַא מענטשַ ,א "בשר ודם" אנערקענט זיין עבירה און ער בעט פונעם ַ
יאר.
פארשרייבט איהם ַא גוט ָ
מחילה סליחה וכפרה ,איז ער איהם ַאוודאי און ַאוודאי מוחל און ַ
נאנט צו
נאר אויב ער שטייט ָ
און דער מהר"ל ז"ל גיט צוַ ,אז ïונקט ווי דער מענטש קען איבערבעטן זיין חבר ָ
פאר דעם אויבערשטען און ער
וואס איז זיך מתוודה ַ
איהם און בעט פון איהם מחילהַ ,אזוי אויך דער מענטש ָ
בעט ַא כפרה אויף זיינע זינד ,געפינט ער זיך "נעבן" דעם אויבערשטען כביכול ממש ,און ממילא ,קענען די שלעכטע
דא ַא בעסערע שוץ
מלאכים נישט מקטרג זיין אויף איהם ,ווייל דער אויבערשטער שיצט איהם ,און ס'איז נישט ָ
וואס ער שטייט נעבן דעם אויבערשטען כביכול ַאליין.
דאס ָ
פאר'ן מענטש ווי ָ
ַ
זאגט אין זיין ספר "אגרת הטיול" )חלק הרמז ,אות יט(
כג .דער גאון רבי חיים ברבי בצלאל זצ"ל ַ
)א ברודער פונעם מהר"ל( ָ
זאגט
פארוואס מען
'זאגט ווידוי ,ווייל דער ïסוק ָ
הארץ ווען מ ָ
קלאïט מיט'ן פויסט אויפ'ן ַ
ַ
בדרך הלצהַ ,א טעם ַ ָ
)דברים יז ,ז( "יד העדים תהיה בו בראשונה" ,און עס שטייט אין ספרי )פ' האזינו ,סי' שז( ַאז ווען דער מענטש גייט
האסטו
"אזוי ָ
זאגן איהםַ ,
פאר איהם ,און ָ
ַאוועק פון דער וועלט קומען ַאלע זיינע מעשים און ווערן ַאוועקגעשטעלט ַ
נאמען ,ווי דער
זאל אונטערשרייבן דערויף זיין ָ
"יא" .שïעטער ז ָאגט מען איהם ער ָ
געטוהן" ,און ער ענטפערט ָ
האט געזינדיגט
האנט איז דער "עד" ַאז דער מענטש ָ
זאגט )איוב לז ,ז( "ביד כל אדם יחתום" .קומט אויס ַאז די ַ
ïסוק ָ
הארץ ,ווייל "יד העדים תהיה בו בראשונה"...
דארף ער צוערשט
"קלאïן" אויפ'ן ַ
ַ
רח"ל ,און וועגן דעם ַ
וואס
דארף מען זיך מתבונן זיין אין די ווערטער פון הייליגן בעל "ישמח משה" זי"עָ ,
'זאגט "אשמנו"ַ ,
כד .איידער מ ָ
דארף מען
האט
זאגט ווידויַ ,
האט געהערט אין זיין יוגנט פון "מגידי אמת"ַ ,אז בשעת מען ָ
געזאגטַ ,אז ער ָ
ָ
ער ָ
פאר'ן
זאגן "ווידוי" ַ
אמאל זיין ָאנגעטוהן אין ַא קיטל )תכריכים( ,און אין ַא טלית ,און מ'וועט ָ
געדענקען ַאז מ'וועט ַ ָ
דעמאלטס וועט זיין ווידוי שוין נישט ָאנגענומען ווערן ,ווייל אויף יענע וועלט ,העלפט
בית דין של מעלהָ ,אבער
ָ
דאס וועט
זאגט ,און ָ
וואס ער ָ
האנט מתקן צו זיין דורך די ווידוי ָ
נאך אין זיין ַ
שוין נישט תשובה .יעצט איז עס ָ
מאכן אויף איהם ַא רושם.
ַ
געזאגט אויף ַאן ַאנדערן אופן ,ווי ַאזוי
האט
ָ
דער ïאïא רב ,הרה"ק רבי יעקב יחזקיהו זצ"ל ,בעל "ויגד יעקב"ָ ,
וואלד ,און עס
פארשטעלן ווי ער שטייט אינמיטן ַא גרויסן שרעקעדיגן ַ
זאל זיך ָ
זאגן ווידוי .דער מענטש ָ
'דארף ָ
מ ַ
באגעגענט רויבערס ,און איינער פון די רויבער שטייט שוין מיט ַאן אויסגעשטרעקטע שווערד .דער
האבן איהם ַ
ָ
ïאר מינוט ,כדי ער
זאל
צואווארטן מיט'ן איהם הרג'ענען ַא ָ
ַ
מענטש ער בעט זיך בתחנונים ביים רויבערַ ,אז ער ָ
זאגן ווידוי איידער ער גייט ַאוועק פון דער וועלט רח"ל.
נאך קענען ָ
זאל ָ
ָ
זאגן
דאך נישט ָ
כה .דער "משך חכמה" ברענגט ַא ראיה ַאז דער עיקר פון מצות תשובה איז ווידוי ,ווייל מ'קען ָ
טאר מען סיי-ווי
פארלאזן די עבירה ,ווייל אויך ָאן תשובהָ ,
ַאז דער עיקר פון תשובה איז עזיבת החטא ,צו ַ ָ

çé
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©
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¨ © èîòð ñò
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¨
¨ êéà" ,èâàæ
¨
êàìî ïééà ïéé÷ èàä
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¨
¨ øò æà© (ãì ,áë
 ïøéøåöðà¨ íäéà úåùø èùéðכח.
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èàä
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¨
æà© (åè ,ë"ô ø"áãîá) ïâàæ
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וואס העלפט די מצוה פון תשובה ַאז ער נעמט אויף זיך ַאז ער
דא און ווייטער ,און אויב ַאזויָ ,
נישט זינדיגן פון ָ
בארג סיני...
באשוואוירן פונעם ַ
וואס אויף דעם איז ער שוין "מושבע ועומד מהר סיני" ַ
וועט מער נישט זינדיגןָ ,
הארץ.
זאגט ַארויס פון טיפן ַ
וואס דער מענטש ָ
אלא מאי איז ַא ראיהַ ,אז דער עיקר פון תשובה איז דער ווידוי ָ
וואס ליידט יסורים ל"ע און ער איז זיך
האט
געזאגטַ ,אז דער מענטש ָ
ָ
וואלאזשינער זצ"ל ָ
כו .דער גאון רבי חיים ָ ָ
דאס איז "בדוק
מתוודה אויף זיינע עבירות ,וועלן די יסורים זיכער ַאוועקגיין פון איהם .ער פלעגט צולייגןַ ,אז ָ
נאך דעם ווי דער מענטש טוט תשובה ,ווערן נמתק די דינים און ווערן איבערגעדרייט צו רחמים.
ומנוסה"ַ ,אז תיכף ָ
כז .עס שטייט אין ספה"ק "שפתי צדיק" )בלק ,אות כב( ַאז פון די מעשה פון בלעם לערנען מיר ַארויס ַא "לימוד
זאגן" ,איך בין נישט גרייט תשובה צו טוהן" ,וכדומה "מחסידישע תירוצים
זאל נישט ָ
עצום" ַאז דער מענטש ָ
נאר אין יעדע צייט ,זענען ָאפן
נארישקייטן " -רק בכל עת פתוחין שערי תשובה"ָ ,
וואס זענען הוילע ַ
הכל הבל" ָ -
די טויערן פון תשובה.
דארף דער מענטש אויך
אז אויף די עצם מחשבה אליין ַ
)אז ער איז נישט בכוח תשובה צו טוהן(ַ ,
שרייבט ער ווייטערַ ,
האט נישט
תשובה טוהן ,ווייל עס איז זיכער ַאז דער רשע בלעם איז נישט געווען גרייט תשובה צו טוהן ,און ער ָ
דאס
האט איהם
געהאלפן ָ
ָ
פארענדערן זיינע שלעכטע וועגן ַאפילו אויף איין רגע ,און פונדעסטוועגן ָ
געטראכט צו ַ
ַ
דאך ַא קל וחומר ַאז יעדער איד ,יהיה מי שיהיה ,ווען ער נעמט אויף זיך
האט
געזאגט "חטאתי" ,איז ָ
ָ
וואס ער ָ
ָ
באשעפער אין הימל" ,באהבה וברצון".
תשובה צו טוהן ,ווערט ער ָאנגענומען פון ַ
כח .דער גערער רבי ,הרה"ק בעל "בית ישראל" זי"ע ,פלעגט כסדר איבער'חזר'ן די ווערטער פון מדרש ַאז בלעם
זאגן,
האט געוואוסט ַאז תשובה איז ַא שוץ קעגן ïורעניות ,און ער פלעגט ָ
איז געווען ַא "רשע ערום" ,און ער ָ
פארנומען מיט "תירוצים"
זאלן שטענדיג זיין ַ
פאר די יוגנטַ ,אז אנשטאט זיי ָ
ַאז עס איז ַא "מצוה מפרסם צו זיין" ַ
זאגן "חטאתי" ,און צוריקקערן זיך צום "דרך המלך"  -דער וועג פונעם מלך מלכי
זאלן זיי ָ
פאר זייערע מעשיםָ ,
ַ
המלכים הקב"ה.
באמערקט ווי צוויי בחורים שמועסן אינמיטן
אמאל ַ
האט ַ ָ
ïאסירטַ ,אז ער ָ
טאקע ַ
האט ַ
ביים "בית ישראל" ָ
"זאלסט נישט איבערטרעטן די שוועל פון בית
צוגעגאנגען צו איינעם פון זיי ,און איהם
דאווענען .איז ער
געזאגטָ :
ָ
ַ
ַ
נאר דער צווייטער בחור
גארנישט שולדיגָ ,
פארענטפערטַ ,אז ער איז ָ
האט דער בחור זיך ַ
וואכן"ָ .
המדרש צוויי ָ
געזאגט:
האט דער "בית ישראל" איהם
ָ
זאגןָ ...
האט צו ָ
וואס יענער ָ
נאר געהערט ָ
האט ָ
האט גערעדט צו איהם ,ער ָ
ָ
וואכן...
 אויב ַאזוי,זאלסטו נישט קומען אין שוהל זעקס ָ
האסט אויף ַאלעם ַא 'תירוץ'ָ ,
וויבאלד דו ָ
ַ
זאל נישט קומען אין שוהל במשך
האט דער "בית ישראל"
פאר'ן צווייטן בחורַ ,אז ער ָ
געזאגט אויך ַ
ָ
שïעטער ָ
האט דער "בית
האט דער בחור
געזאגט" :רבי' ,חטאתי' ,און איך וויל תשובה טוהן דערויףָ ."...
ָ
וואכן צייטָ ,
צוויי ָ
געזאגט:
ישראל" איהם
ָ
 קום ַאריין צו מיר אין שטוב ,צו 'קידוש'...אמאל געקומען אויף ַא
נאמען פון דעם בעל העובדאַ ,אז ער איז ַ ָ
האבן מיר געהערט אין ָ
ַאן ענדליכע מעשהָ ,
פארוואס ער איז
האט דער "בית ישראל" איהם געפרעגט ַ ָ
"נסיעה" צום "בית ישראל" ,און ביים נעמען שלוםָ ,
געזאגט:
האט דער "בית ישראל" איהם
ָ
האט געענטפערט" :איך בין געקומען צום רבי'ן"ָ .
געקומען ,און ער ָ
זאגן,
זאלסט מיר נישט ָ
זאגן ,דו ָ
האט געמיינט צו ָ
דאווענען ,קומט נישט צו מיר אויף שבת) ...ער ָ
וואס רעדט ביים ַ
 דער ָאזא מצב ביזטו געקומען.(...
ַאז אין ַ ַ
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וואס איז געזעסן נעבן איהם
נאר דער ָ
דאווענעןָ ,
האט ער נישט גערעדט ביים ַ
דערציילט דער אידַ ,אז באמת ָ
האט זיך ָאבער נישט
נאר אויסגעזעהן ווי ער שמועסט-מיט מיט יענעם .ער ָ
האט ָ
האט גערעדט צו איהם ,און עס ָ
ָ
האט דער "בית ישראל" איהם
נאר
געזאגט צום רבי'ן" :איך וועל שוין מער נישט רעדן"ָ ...
ָ
פארענטפערןָ ,
געזוכט צו ַ
געזאגט "תוך כדי דיבור":
ָ
טאקע געקומען אויף שבת...
 ָאה ,ביזטו ַגעזאגטַ ,אז ביים בית דין של מעלה פרעגט מען נישט דעם מענטש
האט
ָ
דער רבי ר' בונם פון פשיסחא זי"ע ָ
האט
האט נישט תשובה געטוהן דערויף ,און אויף דעםָ ,
פארוואס ער ָ
נאר ַ ָ
האט געטוהן ַאן עבירהָ ,
פארוואס ער ָ
ַ ָ
האבן אויפ'ן עבר ,און צו
האט איהם דען געשטערט חרטה צו ָ
וואס צו ענטפערן ,ווייל ווער ָ
דער מענטש נישט ָ
נעמען אויף זיך מתקן צו זיין זיינע וועגן פון יעצט און ווייטער.
געווארן פון גן עדן,
ַאזוי שטייט בפירוש אין מדרש )במדב"ר פי"ג ,ג( ַאז איידער אדם הראשון איז ַארויסגעטריבן
ָ
"אפילו עכשיו ,עשה
האט איהם
געזאגטַ :
ָ
זאל תשובה טוהן ,און ער ָ
האט דער אויבערשטער איהם געבעטן ער ָ
ָ
האט
נאך תשובה טוהן ,און איך וועל דיך ָאננעמעןָ .אבער
וויבאלד ער ָ
ַ
תשובה ,ואני מקבלך" ,אפי' יעצט קענסטו ָ
האט מען איהם ַארויסגעטריבן פון גן עדן.
נישט תשובה געטוהןָ ,
פארענטפערונג ,ווי ער
דאך
דאס איז
געהאט ַא שטיקל ַ
ַ
האט אדם הראשון ָ
דערפאר ,ווייל אויף דעם עצם חטא ָ
ַ
ָ
פארוואס
האט ַאליין
געזאגט )בראשית ג ,יב( "האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל"ָ .אבער אויף די טענה ַ ָ
ָ
ָ
געווארן.
געשטראפט
געהאט קיין שום תירוץ ,און צוליב דעם איז ער
האט ער נישט
ָ
ָ
ַ
האט נישט תשובה געטוהןָ ,
ער ָ
האט
בארגט געלט פון זיין חבר .ווען דער מלוה קומט שïעטער
געזאגט ַא משל ,איינער ָ
ָ
כט .דער "חפץ חיים" זי"ע ָ
וואך ָאדער צוויי ,וועט
זאל
צואווארטן מיט'ן חוב ַא ָ
ַ
איינמאנען דעם חוב ,אויב דער לוה וועט איהם בעטן ער ָ
ָ
באצאלונג פונעם חובָ .אבער אויב ער וועט טענה'ן "איני יודע מה
ווארטן מיט די ַ ָ
דער מלוה ַאוודאי מסכים זיין צו ַ
באלד רופן צו ַא דין
האבן פון מיר" ...וועט דער מלוה איהם ַ
וואס דו ווילסט ָ
אתה סח" " -איך ווייס בכלל נישט ָ
פאר'ן בית דין...
תורה ַ
פאר
דאס איז די כוונה פון ïסוק )ירמיה ב ,לב( "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי" ,איך וועל דיך משïט'ן ַ
ָ
האט געזינדיגט,
האסט
האב נישט געזינדיגט"ָ .אבער אויב דער מענטש איז מודה ַאז ער ָ
געזאגט" ,איך ָ
ָ
וואס דו ָ
דעם ָ
דאך ַאז "ומודה ועוזב ירוחם".
ווייסן מיר ָ
זאגן "אשמנו" ,כדי מרמז צו
זאגטַ ,אז וועגן דעם זינגט מען זיך אונטער ַא סïעציעלע "תנועה" ביים ָ
ל .די וועלט ָ
'דארף עס טוהן
נאר אדרבה ,מ ַ
טאר מען נישט זיין צוגעלייגטָ ,
'זאגט ווידויָ ,
זייןַ ,אז אפילו אין די צייט ווען מ ָ
געשמאקן ניגון.
מתוך שמחה ,און מיט ַא
ַ

ë
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¨ ¯ "ìåãâ ïåçèáá
,"ä¯é ìòð" ïåùì ïåô æéà "äìéòð" æà© ,ì"æéøàä øåãéñ íòã ïéà ïåçèá ñéåøâ èéî øàð
¨ ãçééúî êéæ æéà øòèùøòáéåà øòã æà© ,èæééåå ñàåå
¨
¨ ÷åñt øòã éåå ,ïòèùøòáéåà
øàð
äãåîå" (âé ,çë éìùî) èâàæ
ïùéîðééøà© èùéð êéæ ïò÷ øòãîòøô à© ïåà ,ïééìà© ïãéà èéî
.÷"äìëò ,"íçåøé áæåòå
לא
... äçîù éã ïéà

בעת נעילת שער  -דער הייליגער זמן פון "נעילה"
"úåðååëä øåöé÷" ïéà èáééøù ì"æ ì"çîø øòã
¨ ò"éæ áø øòöéùtàø
¨ øòã
ïåô èééö øòã ïéà æà© (äìéòð úìéôúì ,íéøåôéëä íåé
"ùãå÷ òøæ" ÷"äôñ ïéà èâàæ
)¨ èééèù éåæà© ïåà (íéøôñ ãåòáå ,ë"åé áøòì
íãà ïåô äâøãî éã åö ïòîå÷åö ãéà øòãòé ïò÷ ,äìéòð ïéà êàð
)úãåáò

זאסלאווער חזן זי"ע
באקאנטער ָ ָ
מ'דערציילטַ ,אז הרה"ק רבי מרדכי ,דער ַ ַ
געזאגט:
זאגן "אשמנו",
ָ
אמאהל ,ביים אונטערזינגען זיך בשעת'ן ָ
האט ַ ָ
זי"ע ,און שïעטער ביים רבי'ן ר' אלימלך זי"ע( ָ
אזא זיסן 'אשמנו'...
וואלסטו גענומען ַ ַ
וואלטן נישט געזינדיגט ,וואו ָ
 רבונו של עולם ,אויב אידישע קינדער ָאניïאלי,
נאמען פון הייליגן רבי'ן ר' זושא זי"ע פון
ָ
נאך אין ָ
'זאגט ָ
דאס נישט סתם ַא "מליצה" ,ווי מ ָ
באמת ,איז ָ
באשעפער גענומען
האט
וואלט דער ַ
וואלטן נישט געזינדיגט ,פון וואו ָ
געזאגט לזכותן של ישראל" ,אויב מיר ָ
ָ
ַאז ער ָ
'דארף
זאגן מיט ַאזוי פיהל נעימות און השתïכות הנפש" ...פון דעם ַאלעם זעהען מירַ ,אז מ ַ
וואס מיר ָ
אזא 'ונסלח'ָ ,
ַ ַ
זאגן ווידוי מתוך שמחה של מצוה.
ָ
נאך ַא טעם
האט
געזאגט ָ
ָ
דער ערלויער רב ,הגאון רבי שמעון סופר זצ"ל הי"ד ,בעל "התעוררות תשובה"ָ ,
דאך )יומא פוַ (:אז ווען מ'טוט תשובה מאהבה ,ווערן
זאגן ָ
'זאגט "אשמנו" מיט ַא תנועה ,ווייל די חז"ל ָ
פארוואס מ ָ
ַ ָ
די עבירות איבערגעדרייט צו מצוות ,און ממילא "איז עס ביי אונז ַא גרויסע שמחה ווען מיר טוהען תשובה )מאהבה(
האבן מער מצוות"...
אויף אונזערע זינד ,ווייל ַאזוי וועלן מיר ָ
יאר ז' אדר
פארן יעדעס ָ
פאר די ביטערע צווייטע וועלט מלחמה ,פלעגט הרה"ק מסאטמאר זי"ע זיך פירן צו ָ
לאַ .
פארנאכטס,
יאר ָאנקומען צום "ציון" ַ ַ
קאלובער רב זי"ע .ער פלעגט יעדעס ָ
קאלוב ,צום "ציון" פון הייליגן ַ
קיין ַ
ארויפגעגאנגען
ַ
פארמיטאגָ ,אבער ער איז ַ
ָ
קאלוב ַ
יאר ,איז דער רבי זי"ע שוין ָאנגעקומען אין ַ
פאר די שקיעה .איין ָ
קורץ ַ
"אז דער רבי איז געקומען
יאר .אויף די
פראגע פונעם משמש בקודשַ ,
ַ
פארנאכטס ,ווי יעדעס ָ
צום "ציון" ערשט ַ ַ
האט דער רבי
פרי אין
פארנאכט צו גיין צום 'ציון' ,מתïלל זיין?"ָ ,
פארזוימט ביז ַ ַ
האט ער זיך ַ
פארוואס ָ
שטאטָ ַ ,
ָ
זי"ע געענטפערט:
'כאïט מען מציאות'...
זאגטַ ,א אין דער לעצטער מינוט ַ
 די וועלט ָטאג.
זאגןַ ,אז דער עיקר התעוררות פון רחמים ,איז דווקא ביי 'נעילה' ,ביים סוף פונעם ָ
האט געמיינט צו ָ
ער ָ
האבן געהערט
טאג ,ווי מיר ָ
פארלירן די געלעגנהייט בעת די "חתימה" פונעם הייליגן ָ
דער עיקר איז ,נישט צו ַ
האט זיך
פון דעם משמש פונעם גאון רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל ,גאב"ד ירושלים ,בעל "מנחת יצחק"ַ ,אז דער רב ָ
האבן צוויי יונגעלייט געבעטן דעם
אמאל ָ
זאגן יעדן שבת ביי שלש סעודותַ ,א דרוש בדרך פלפולָ ַ .
געפירט ,צו ָ
געזאגט מיט זיין גרויס עניוות,
האט דער "מנחת יצחק"
ָ
פאר'ן עולםָ .
זאגן אביסל חיזוק ַ
זאל אויך ָ
"מנחת יצחק" ,ער ָ
צו זיין זוהן ,הרה"ח ר' בעריש שליט"א" ,ווער בין איך ,מחזק צו זיין ַאנדערע אידן?."...
וואס ווערט געברענגט
נאכגעזאגט ַא משלָ ,
ָ
יא ָ
האט דער "מנחת יצחק" ָאבער ָ
וואך שïעטער ,ביי שלש סעודותָ ,
ַא ָ
האט
וואס ווערט געברענגט אין די ספרי הקדמוניםַ ,א מענטש ָ
אין ספה"ק "חובות הלבבות" )שער התשובה ,פ"י( ,און ָ
געוואלט ַאריבערגיין ַא גרויסן און טיפן טייך ,און
האט ער
סאך זילבערנע מטבעות.
ָ
איינמאל ָ
ָ
געטראגן מיט זיך ַא ַ
ָ
פארשטאïט ווערן און ער וועט
ָ
אריינגעווארפן זיינע מטבעות אין טייך ,מיינענדיגַ ,אז ַאזוי וועט דער טייך ַ
ָ
האט ַ
ער ָ
נאך
האט געזעהן ַאז דער טייך איז ָ
האנט ,און ער ָ
פארבליבן מיט איין מטבע אין זיין ַ
קענען דורכגיין .ווען ער איז ַ
קאïיטאן,ַ
פאר ַא שיף ַ
האט ער געגעבן זיין לעצטע מטבע ַ
וואסער ,און ער וועט נישט קענען ַאדורכגייןָ ,
פול מיט ַ
האט
פארביי
קאïיטאן ָ
ַ
זאל איהם ַאריבערפירן דורכ'ן טייך .דער ַ
געפארן מיט זיין שיף ,כדי ער ָ
ָ
דארט ַ
וואס איז ָ
ָ
האט ער איהם ַאריבערגעפירט דעם טייך.
האט איהם ַאוועקגעגעבןָ ,
וואס ער ָ
פאר די מטבע ָ
טאקע ַאזוי געטוןַ .
וואס איז
ראטעווען ביי די לעצטע געלעגענהייט ָ
באוויזן צו ַ
האט זיך ַ
דער לימוד פון דעם משל איז ,דער "חכם" ָ
וואס מ'גיט
פארלירט ַאלעס ָ
וואס ַ
האט זיך געפירט ווי ַא שוטה ָ
נאך דעם ווי ער ָ
איהם אונטערגעקומען ,און אויך ָ
)וועלכער איז נאך געווען ביים מעזריטשער מגיד
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¨ øò øòãééà ïåùàøä
ïåà èìééö ééæ ïåô øòðééà ,"åôåñ ãòå íìåòä óåñî" ïòðòæ ùîî ïééæ åö ïåà ,èâéãðéæòâ èàä
,íééçì èò'îúç ïåà èìééö øòðééà ïåà å"ç äúéîì èò'îúç ,"àåä êåøá ùåã÷ä ìù åétë øéöé" ïåô äðéçá øòã ïéà
© ¯ "úîà íúåç" ¯ øòèùøòáéåà øòã ïåà
¨
.ñò èìâéæøàô
 ïøàååòâלב.
ìùëð æéà øò øòãééà

øåtéë íåé æà© (æéø 'éñ ,ë"äåé 'ìä) èáééøù "ç÷åø" øòã
© ©
ïåà ,ïòèùøòáéåà íòðåô äîéúç éã æéà ñèëàðøàô
¨ ìééè ,èééèù äìòî ìù àéìîô òöðàâ
© éã
ïåà èåâ ïâàæ
© úåîùð òìà© ïòééèù ïàã
© ïåà ,å"ç èøò÷øàô
© ìééè
ï'øàô
¨ åö ãåáëä àñë
ééååö ïåà ,ïãéà óéåà øòèøòåå òèåâ ïâàæ
ìâéìô òøòééæ ïåà ,èôåì ïåô øòãòø óéåà ïòééèù íéëàìî

¯ "áåùì ãéçéä ìåëé íåúéçä úò ãòå" :ñéåà èøéô øò
¨ èééö éã æéá
ãéçé øòã ïò÷ ,øòèðåà èáééøù'î ñàåå
¨
,äîéìù äáåùúá åáì øáùé íà" ,ïäåè äáåùú êàð
© ïééæ ïëòøáåö èòåå øò áéåà ¯ "úìá÷úî
äáåùú èéî õøàä
©
íòã øàô
 äîéìùלגïøòåå ïòîåðòâðà¨ ñò èòåå ,
.ïòèùøòáéåà

ראטעווען זיין לעבן .פון דעם קען יעדער איינער זיך ָאïלערנען ,נישט
באוויזן צו ַ
האט ער אין איין מינוט ַ
איהםָ ,
פארברענגט ַאלע
אריינצופאלן אין יאוש ברוחניות ,צו
האב ַ
פארלוירענער ח"ו ,ווייל איך ָ
טראכטן ,איך בין שוין ַא ַ
ַ
ַ
ַ
פארבליבן צו
נאך ַ
וואס זענען איהם ָ
יארן ָ
נאר אדרבה ,מיט די לעצטע "מטבע"  -די ָ
נארישקייטןָ ,
יארן מיט ַ
מיינע ָ
לעבן  -קען ער "דינגען ַא שיף" ,און ָאנקומען דערמיט צו זיין ציהל און תכלית אין לעבן )די שטוב מענטשן פונעם בעל
מאל איבערגע'חזר'ט דעם דערמאנטן משל(.
האבן עדות
סאך ָ
האט ער ַא ַ
געזאגטַ ,אז זינט יענעם שלש סעודותָ ,
ָ
"מנחת יצחק" זצ"לָ ,
האט געבעטן פונעם "רב
מיר געפינען ביי יונה הנביא
זאגן אין "מפטיר יונה" ,ביי תפלת מנחה יום כיïור(ַ ,אז ער ָ
)וואס מיר ָ
ָ
מאטראזן פון די שיף" ,שאוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם"
החובל"  -דעם
שיף-קאïיטאן  -און פון די ַ ָ
ַ
ַ
האט הגה"צ רבי לייב
בארואיגןָ .
ווארפט מיך ַאריין אין ים ַאריין ,וועט דער ים זיך ַ
)יונה א ,ח( ,הייבט מיך אויף ,און ַ
חאסמאן זצ"ל ,דער משגיח פון דער חברון'ער ישיבה )מובא בס' "משחת שמן" ,להג"ר חיים שאול קויפמאן זצ"ל ,משגיח אין דער
ַ
ַ
טראגט
ווארט "שאוני" -
האט יונה
ָ
דאס ָ
געדארפט צולייגן ָ
ַ
פארוואס ָ
ישיבה אין געיטסהעד ,בראשית ,עמ' ס'( געפרעגטָ ַ ,
אריינווארפן אין ים ַאריין?
ַ
זאלן איהם ַ
זאגןַ ,אז זיי ָ
פאר איהם צו ָ
וואלט געווען גענוג ַ
מיך? עס ָ
נאך
מ'זאל איהם
געוואלט
האט
פארדינען ָ
זאל ַ
"טראגן" ,כדי ער ָ
ָ
ָ
ָ
חאסמאן געענטפערטַ ,אז יונה ָ
ַ
האט רבי לייב ַ
ָ
אומשאצבאר ַאפילו איין מינוט פון לעבן ,ווען דער מענטש קען תשובה טוהן אויף
ַא מינוט פון לעבן ,ווייל ס'איז
ַ ַ
דאך ַאז "יש קונה עולמו בשעה אחת" )ע"ז יז.(.
זיינע עבירות ,און מיר ווייסן ָ
דאך ַאוודאי געוויס אין
זעהען מיר פון דעם ווי חשוב עס איז ַאפילו איין מינוט אין לעבן פון ַא מענטש ,איז ָ
אנכאïן אין דעם זמן ,און עס אויסנוצן ריכטיג.
'דארף זיך ָ ַ
טאג יום כיïורַ ,אז מ ַ
די לעצטע מינוט פון הייליגן ָ
וויבאלד דער מענטש קען
פארשטענדליך ַאז ממילא,
דעמאלטס זיין ַאזוי ווי אדם הראשון קודם החטא ,איז ַ
ָ
ַ
לב.
פארשïרייט
קען ער
דאך ַ
נאכ'ן חטא עץ הדעת זענען ָ
דעמאלטס מבטל זיין פון זיך יעדע גזירה רעה ח"ו ,ווייל ָ
ָ
דארף מען
געווארן די הייליגע "ניצוצות" איבער דער וועלט ,אין ַאלע גשמיות'דיגע עניינים ,און אין ַאלע דורות ַ
ָ
מתקן זיין דעם חטא און צוריקקערן ַאלעס צום שורש .אויך דער תכלית פון יסורים איז כדי מתקן צו זיין די
געווארן .ממילא ,אויב דער מענטש איז זוכה בשעת נעילה צו ווערן אין
פארשïרייט
ָ
וואס זענען ליידער ַ
"ניצוצות" ָ
האט
דאס ָ
דאך ָאïטוהן פון זיך ַאלע צרות און יסורים ,און ָ
די מדרגה פון "אדם הראשון קודם החטא" ,קען ער ָ
באלד פון ָאנהייב בריאה ַאנטïלעקטַ ,אז יעדער איד איז בכח צו זיין ווי אדם הראשון
טאקע ַ
דער אויבערשטער ַ
באשעפער ַאליין!
באשאפן
געווארן דורכ'ן ַ
ָ
ווען ער איז ַ ַ
פאר "כל נדרי"ַ ,אז ַאלע טויערן זענען
אמאל
געזאגט מיט בכיות ,אין ַא דרשה ַ
ָ
האט ַ ָ
לג .הרה"ק מסאטמאר זי"ע ָ
נאך ליידער
הארץ  -איז ָ
וואס פירט צו ַאלע טויערן  -דער טויער פון ַ
נאר דער ערשטער טויער ָ
יעצט ָאפעןָ ,
פארשלאסן...
ָ
ַ
ïארן די טויערן ,על דרך משלַ ,א מענטש
פארש ַ
דאס ַ
פארמיידן ָ
באמת ,קען מען ָאבער מיט ַא גוטע קבלהַ ,
פאר איהם די טירָ ,אבער אויב ער שטעקט ַאריין זיין
פארמאכן ַ
שטייט ביים טיר פון ַא הויז ,און די וועכטער ווילן ַ ַ
פאר איהם ,און ַאזוי קען ער ַאריינקומען אין
פארמאכן די טיר ַ
פוס אינעווייניג אין הויז ,קענען די וועכטער נישט ַ ַ
וואס דער מענטש נעמט אויף זיך" ,שטעקט ער ַאריין ַא פוס" אין דעם
דאס זעלבע ,דורך ַא גוטע קבלה ָ
הויזָ ...
פארשïארן דעם טויער!
ַ
פאר איהם נישט ַ
טויער פון תשובה ,און קיינער קען ַ
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