
די פאסיגע הכנה צום דאווענען 
אין אונזער פרשה טרעפן מיר עטליכע פסוקים וואס רעדן אין די ענין פון די מצוה פון תשובה, און 
ל  (דברים  פסוקים  די  אין  געווארן  געזאגט  ארויס  אונז  פאר  איז  מצוה  חשוב'ע  די  כח.  גרויסן  איר 
ה ּוָבֶניָך  ָך ַהּיֹום ַאתָּ ר ָאנִֹכי ְמַצוְּ כֹל ֲאשֶׁ כְּ ַמְעתָּ ְבקֹלוֹ  ְבתָּ ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך ְושָׁ בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ...ְושַׁ א-ב): "ַוֲהשֵׁ
קֹול ה'", און אויך  ַמְעתָּ בְּ ה ָתׁשּוב ְושָׁ ָך". אזוי אויך אין די פארזעצונג (שם ח): "ְוַאתָּ ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשֶׁ בְּ

ָך". ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשֶׁ י ָתׁשּוב ֶאל ה' ֱאלֶֹקיָך בְּ (שם י): "כִּ

י  "כִּ יא):  (שם  נאכדעם  געווארן  געזאגט  איז  וואס  פסוק  די  אז  שרייבט  און  צו  לייגט  'רמב"ן'  דער 
ָך ְולֹא ְרחָֹקה ִהוא" רעדט אויך פון די מצוה  ָך ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִממְּ ר ָאנִֹכי ְמַצוְּ ְצָוה ַהּזֹאת ֲאשֶׁ ַהמִּ

פון תשובה.

אין אונזער ארטיקל וועלן מיר פראביר צו פארשטיין עפעס פון דעם ספעציעלן פארבינדונג וואס 
איז דא צווישן תפילה צו תשובה, א קניפ וואס ווערט שטארק ארויס געברענגט מיט דעם אז א טייל 
פון די צדיקים האבן דערמאנט אז פאר יעדע תפילה ליגט א פליכט צו מהרהר זיין בתשובה, און עס 
דא וואס האבן צו דעם צוגעלייגט דעם מאמר חז"ל (ברכות ל ב): חסידים הראשונים היו שוהין שעה 
אחת קודם התפילה ומתפללים, און זיי האבן געטייטשט, אז דאס וואס זיי האבן זיך פארזוימט פאר'ן 
דאווענען, איז געווען כדי זיי זאלן מהרהר זיין בתשובה, ווי א פאסיגע הכנה צום דאווענען ('מעגלי 

צדק' וישלח).

ווי אזוי העלפט צו די תשובה צום דאווענען
אנגענומען  זאל  עס  אז  צו  העלפט  וואס  מיטל  א  ווי  וואס  תשובה  פון  חשיבות  די  פון  יסוד  דעם 

ווערן דאס דאווענען, קענען מיר שוין טרעפן אין די באקאנטע ווערטער 
וואס  דער  פון  מעלה  די  איבער  ז)  ז  תשובה  (הל'  'רמב"ם'  פונעם 
איז  נעכטן  תשובה,  פון  מעלה  די  איז  שטארק  "ווי  תשובה:  טוהט 
נט  (ישעיה  שטייט  עס  ווי  אזוי  השי"ת,  פון  אפגעטיילט  געווען  ער 
און  דאוונט  אלקיכם', ער  לבין  ביניכם  מבדילים  היו  'עונותיכם  ו): 
ווערט נישט געענטפערט, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה א טו): 'גם כי 
תרבו תפלה אינני שומע'... און היינט איז ער באהאפטן צו די שכינה, 
אזוי ווי עס שטייט (דברים ד ד): 'ואתם הדבקים בה' אלקיכם', ער 
שטייט  עס  ווי  אזוי  געענטפערט,  באלד  ווערט  ער  און  דאוונט 
(ישעיה סה כד): 'והיה טרם יקראו ואני אענה ...'און נישט נאר דאס, 
נאר מ'גלוסט צו דעם, אזוי ווי עס שטייט (מלאכי ג ד): 'וערבה לה' 

מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות'".

דער ראש ישיבה פון לעיקוואד דער גאון רבי אהרן קאטלער זצ"ל 
האט אין דעם ענין א לענגערן שמועס, און ברענגט פון די ווערטער 
פאר'ן  תשובה  די  זיין  מקדים  פון  חשיבות  דאס  איבער  חז"ל  פון 
דאווענען, און צווישן די זאכן ברענגט ער די פסוק אין קהלת (ד יז): 
"שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוקים", וואס אין תרגום ווערט 
עס געטייטשט בדרך מוסר אויף דעם וועג: דו מענטש, געב אכטונג 
אריינקומען  נישט  זאלסטו  דאווענען,  שוהל  די  צו  גייסט  דו  ווען 
דו  און  טוהן,  תשובה  קודם  זאלסט  נאר  עבירות,  מיט  פול  דארטן 
קרבן  א  ברענגען  וואס  מענטשן  נארישע  די  ווי  זיין  נישט  זאלסט 
זייער  פון  געקערט  צוריק  זיך  האבן  זיי  פאר  עבירות  זייערע  אויף 
קרבן  זייער  אנגענומען  נישט  ווערט  דעם  וועגן  און  וועג,  שלעכטן 

מיט ליבשאפט...

האט רבי אהרן ערקלערט, אין די צייט וואס צו אלע מצוות, ווי ציצית, לולב א.ד.ג. איז נישטא קיין 
ספעציעלע פארבינדונג צו תשובה, אנדערש איז אבער די מצוה פון תפילה. ווייל ווען א מענטש גייט 
עפעס בעטן פונעם קעניג, וועט ער זיכער זיך נישט דערוואגן צוקומען מיט שמוציגע קליידער, איז 
דאך זיכער ווען עס האנדלט זיך וועגן דאווענען, אויב דער מענטש וועט חלילה קומען צו דעם קעניג 
ווערן  אנגענומען  נישט  וועט  תפילה  זיין  אז  נאר  נישט  איז  עבירות,  מיט  פארשמירט  וועלט  די  פון 
ברצון, נאר עס וועט נאך ערווקט ווערן אויף אים א שטארקע פאדערונג – ווי אזוי שעמסטו זיך נישט 

צוקומען אזוי צום קעניג?!

אויפן  עדות  אליין  אונז  זאגן  עשרה  שמונה  דאווענען  ביים  אז  אהרן,  רבי  צו  לייגט  איבערהויפט, 
באשעפער: "אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה", ד.מ. אז די גאנצע מיליטער פון 
השי"ת וואס לויבן אים זענען קדושים און טהורים, אויב אזוי ווי וועלן מיר זיך נישט שעמען צו שטיין 
גרויס  ווי  אויס,  ער  פירט  דעם,  וועגן  עבירות.  מיט  פארשמירט  קליידער,  שמוציגע  מיט  זיי  צווישן 

ווערט די פליכט צו תשובה טוהן פארן דאווענען ('משנת רבי אהרן' - מחשבה ומוסר, ח"ב עמ' כד).

אויך דער 'חתם סופר' אין אונזער פרשה, אויפן פסוק וואס מיט דעם האבן מיר אנגעהויבן אונזער 
טוהן,  תשובה  וועסט  דו  אויב  "אז  ער:  טייטשט  אלוקיך"  ה'  ....ושב  אלוקיך  ה'  עד  "ושבת  ארטיקל 
דעמאלטס וועט השי"ת אננעמען זיין תפילה, און ער וועט דיך צוזאמנעמען פון אלע פעלקער 

צו די גאולה שלימה.

און בפירוש'דיגע ווערטער אין דעם ענין האבן חז"ל געזאגט אין מדרש 'אותיות דרבי 
עקיבא' (עס ווערט געברענגט אין 'אוהב חסד' פרשת ויחי): "אויב האט ער מקדים 

געווען תפילה פאר די תשובה – איז עס נישט קיין תפילה!" 

די טויערן פון תשובה זענען אייביג געעעפנט
זאלן מיר נישט מיינען אז די חשיבות פון תשובה טוהן פארן דאווענען, מיינט נאר צו די פשוט'ע אידן 
וואס קענען נישט גוט מכוון זיין ביים דאווענען ווי עס דארף צוזיין, ווייל דער 'מבי"ט' שרייבט שוין 
אין זיין ספר 'בית אלקים' (פי"ז) אז אויך איינער וואס דאוונט מיט די ריכטיגע כוונה, דארף תשובה 

טוהן פאר ווען ער דאוונט, ווייל אן דעם, ווערט זיין דאווענען נישט אנגענומען.

פ"ג),  מדרש (איכ"ר  די  פון  ווערטער  די  אין  טרעפן  מיר  קענען  ווערטער  פריערדיגע  די  צו  יסוד  א 
וואס דארט זאגן חז"ל: "תפילה איז צוגעגלעכנט צו א מקוה, און תשובה איז צוגעגלעכנט צום ים, 
זענען  תפילה  פון  טויערן  די  אויך  אזוי  פארמאכט,  אמאל  און  געעפנט  אמאל  איז  מקוה  די  ווי  אזוי 
אמאל געעפנט און אמאל פארמאכט, אבער די ים איז אייביג אפן, אזוי אויך די טויערן פון תשובה 

איז אייביג אפן".

אויף די ווערטער פון חז"ל האט צוגעלייגט הרה"ק מהר"י פון בעלזא זצ"ל, און האט מחדש געווען 
זענען  עס  אפילו  אז  צו  ער  ברענגט  דאווענען,  פארן  תשובה  טוהט  מענטש  א  וואס  דעם  דורך  אז 
פון  טויערן  פון  וועג  די  אין  אריינגיין  קענען  תפילה  זיין  וועט  תפילה,  פון  טויערן  די  פארשפארט 

תשובה ווייל די טויערן פון תשובה זענען דאך אייביג אפן ('נועם דברים' עבודת הלב פ"ג).

די אורזאך אז די טויערן פון תשובה זענען אייביג אפן, קענען מיר פארשטיין לויט די ווערטער פון 
דער מהרש"א (ח"א יומא פו א) אויפן מאמר חז"ל (שם) "גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד", 
זענען  וואס  מלאכים  די  פון  הילף  די  צו  צוקומען  נאך  דארפן  תפילות  די  וואס  צייט  די  אין  ווייל 
געשטעלט אויף דעם ארויפצוברענגען די תפילות צו השי"ת, ווערט אבער די תשובה אנגענומען פאר 
השי"ת אן קיין שום פארמיטלער, נאר עס גייט ארויף גראד ביזן כיסא הכבוד. לויט דעם קען מען 
זאגן אז עס איז נישט גלייך א זאך וואס קומט דורך א פארמיטלער וואס עס איז זיכער אז ער האט 
א באשטימטן צייט, צו א זאך וואס קומט אן גראד צום אויבערשטן, 
וואס ער איז אייביג גרייט צו העלפן די אידן, און דורך דעם קענען 
מיר אויך פארשטיין פארוואס איז אזוי וויכטיג מ'זאל תשובה טוהן 

פארן דאווענען (שם).

די טעם פון די וויכטיקייט פון תשובה פארן דאווענען

אינטערסאנטע  עטליכע  מיר  טרעפן  ספרים  חסידישע  אין 
די  זיין  מקדים  פון  חשיבות  ספעציעלע  די  אויף  ערקלערונגען 
פון  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  פון  נאמען  אין  תפילה.  די  צו  תשובה 
וויטעבסק זצ"ל ברענגט מען אז ער האט עס צוגעגלעכנט צו דער 
מענטש וואס האט זייער שטארק זיך געוואלט טרעפן מיטן קעניג 
און פון אים בעטן א געוויסע געבעהט, אבער וויבאלד ער איז געווען 
פול מיט קרעץ פון זיין קאפ ביז זיין פוס, האבן די באדינער פונעם 
קעניג אים אפגעהאלטן ער זאל נישט אריינגיין אין די היכל פונעם 
מלך. נאר דער מענטש איז געווען מיט א הארטע כאראקטער, און 
זיך  ער  האט  קעניג,  צום  ארייצוגיין  געגלוסט  זייער  האט  ער  ווייל 
האט  און  כוחות  זיינע  אלע  מיט  באדינער  די  מיט  געקריגט  ארום 

נישט געטראכט פון נאכלאזן.

ווילן  שטארקן  דעם  אין  איבערגעצייגט  געווארן  אז  מלך  דער  ווען 
צו  געוואנדן  זיך  ער  האט  אים,  צו  אריינצוקומען  מענטש  דער  פון 
צו  טוהן  וויסנדיג  נישט  זיך  זאלן  זיי  געהייסן  זיי  און  קנעכט  זיינע 
באלד  אים  נאר  קערפער,  גאנצן  זיין  ארום  נעמט  וואס  קרעץ  די 
אריינלאזן, ווייל עס דערקענט זיך פון זיין אויפפירונג ווי שטארק איז 
זיין הארץ ביטער אין אים, און ווי ווייט ער הענגט אן זיין האפענונג אין אים אז ער וועט אים העלפן 

פון יעדע שווערעקייט.

תפילה  זיין  ווען  דארף  נאטורליך  וואס  עבירות,  מיט  פול  איז  וואס  מענטש  דער  גלייך  איז  דעם  צו 
ווערן אוועק געשטויסן, אבער אויב ער שטארקט זיך צו תשובה טוהן און שטופט זיך אריין צום קעניג 
פון די וועלט מיט זיין גאנצן ווילן און זעהל, זאגט באלד השי"ת פאר די מלאכים זיי זאלן אריינלאזן 

זיינע תפילות כאטש זיינע וואונדן – זיינע פול זינד (קובץ 'אז נדברו' גיליון 19 תש"מ עמ' 5).

א  אנטוהן  מ'זאל  זאגט  וואס  הלכה  די  לויט  ערקלערט  עס  האט  וואלבראזש  פון  רי"ד  הרה"ק 
א  אויך  האט  קלייד,  קיין  נישט  האט  וואס  מענטש  א  אויך  דאווענען.  דעם  לכבוד  קלייד  עקסטערן 
עצה – ער זאל תשובה טוהן און זיך מתוודה זיין אויף זיינע זינד, און דורך דעם וועט עס גערעכנט 

ווערן ווי ער וואלט אנגעטוהן א נייע קלייד ('אוהל יששכר' עמ' קיט).

דער 'נועם מגדים' (בפרשת שמיני) האט עס ערקלערט לויט די ווערטער פון חז"ל (זבחים ז ב) וואס 
האבן ערקלערט פארוואס א קרבן חטאת איז מען מקריב פארן קרבן עולה, מיט א משל, אזוי ווי א 
מענטש וואס קומט עפעס בעטן פונעם קעניג, איז פאסיג אז פאר ווען ער דערלאנגט פארן קעניג 

זיין מתנה, זאל ער זיך קודם איבערבעטן דורך א אדוואקאט, אזוי אויך ביי די קרבנות דארף מען 
פריער מקריב זיין דעם חטאת פארן עולה, ווייל בעפאר מ'ברענגט א מתנה פאר השי"ת, איז 

פאסיג צו מקדים זיין צו דעם א כפרה.

וועלן  אונז  פאר  איז  קרבנות,  די  ווי  אזוי  איז  וואס  דאווענען  ביים  אויך  דעם  לויט 
געבן פאר השי"ת אונזער מתנה וואס דאס איז די תפילה, איז פאסיג אז מיר זאלן 

תשובה טוהן און איבער בעטן השי"ת אויף אונזערע מעשים.

 פרשת נצבים וילך
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תשובה איז ווי א תנאי אז די תפילות זאלן אנגענומען ווערן
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

להצילם מכל צרה
אין די ווערטער פון חז"ל ווערט געברענגט אז דוד 
מאה  זאגן  צו  אידן  די  פאר  מתקן  האט  ע"ה  המלך 
ברכות כדי זיי צו ראטעווען פון די מגיפה, די זעלבע 
פלעצער  נאך  אין  און  זוהר  אין  מיר  טרעפן  זאך 
וואס  דער  פון  שטראף  דעם  אויף  זאכן  הארבע 
טוהט גרינג שעצן אין דעם ענין פון ענטפערן אמן. 
א רמז צו דעם קענען מיר זיך לערנען פון די פסוק 
ּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל  אין פרשת וילך (לא יז): "ְוָאַמר בַּ

ה". י ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאלֶּ ִקְרבִּ י ֵאין ֱאלַֹקי בְּ כִּ

די ווארט "על" באטרעפט 100, און די ווערטער "כי 
פון  'אמן'.  באטרעפט  עס  וויפיל  באטרעפן 91  אין" 
דא איז א רמז אז ווען עס פעלט פון די מאה ברכות 
ענטפערן  אינעם  גרינגשעצן  דאס  זעלבע  דאס  און 
הרעות  "מצאוני  צו  צוברענגען  חלילה  קען  אמן, 

האלה" 
(נוטרי אמן חלק ב עמוד רצה).

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

א צובראכן און א צוקלאפטן הארץ

די  צחות:  בדרך  געזאגט  שוין  האט  זצ"ל  קאריץ  פון  פנחס  רבי  הרה"ק  און 
אויב  דו,  אויך  טהור.  עס  ווערט  צוברעכן  דורכן  אז  כלים  ערדענע  ביי  איז  הלכה 
זיך  דארפסטו  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  דאווענען  צום  צוגיין  פארן  רייניגן  זיך  ווילסטו 

רייניגן, און ווי אזוי?! דורך צוברעכן די הארץ מיט תשובה (שם).

ותשובה ותפילה וצדקה
לויט דעם אויבנדערמאנטן יסוד האט ערקלערט הגרמ"ש שפירא זצ"ל פארוואס ביי די תפילה פון 
'ונתנה תוקף' זאגן מיר "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", כאטש אז אין די לשון פון 
חז"ל (קהלת רבה ה ו) זענען זיי אזוי אויסגעשטעלט: "תפילה, צדקה ותשובה". ווייל אין מדרש האבן 
חז"ל אנגעכאפט די זאכן לויט ווי זיי זענען אויסגעשטעלט אין פסוק, אבער ביים דאווענען זאגן מיר 
לויט דעם סדר וואס עס פאסט זיך, און לויט דעם איז פאסיג אז די תשובה זאל זיי פאר די תפילה 
און די צדקה, כדי אז דורך איר זאל דערהויבן ווערן די מדריגה פון די תפילה און די צדקה פון רשעים 

צו די מדריגה פון די צדיקים – ווייל זיי האבן שוין תשובה געטוהן ('מגד תבואות שמש' עמ' כו).

תשובה פארן שליח ציבור
דער 'כף החיים' לייגט צו און שרייבט אין זיין ספר (סי' נג אות טז), אז די ענין פון מקדים זיין די 
תשובה צו די תפילה איז זייער וויכטיג ספעציעל פאר'ן שליח ציבור וואס אויף אים פארלאזט זיך 
די ציבור מיט זייערע תפילות. און דער 'כף החיים' ברענגט אויף דעם די קלארע ווערטער פונעם 
זוהר הקדוש (ויקרא יז ב): א שליח ציבור וואס איז דא אין אים א זינד, וויי איז פאר די פאלק וואס 
פארלאזט זיך אויף אים מיט זיין דאווענען, און אויף אזעלעכע שליחי ציבור האט די פסוק געזאגט 

(ישעיה מג כז): "ּוְמִליֵציָך פשעו בי".

יד):  השירים (ב  שיר  אין  פסוק  די  החיים'  'כף  דער  ברענגט  ווערטער  זיינע  פון  פארזעצונג  די  אין 
פריער  האט  ער  וואס  דעס  לויט  עס  טייטשט  ער  און  קולך",  את  השמיעיני  מראיך  את  "הראיני 

דערמאנט, אז אויך דא האט שלמה המלך מרמז געווען אויף די חוב וואס ליגט 
פארעכטן  פריער  פון  דארף  ער  דאווענען,  צום  זיך  גרייט  ער  ווען  מענטש  אויפן 

פאר   – אנהויב  אין  געווען  איז  ער  ווי  אזוי  אויסזעהן  זיין  באנייען  און  מעשים  זיינע 
השי"ת  פאר  שטימע  זיין  הערן  לאזן  וועט  נאכדעם  נאר  און  געזינדיגט,  האט  ער  ווען 

ווען ער דאוונט. אויף די לשון פון די פסוק ווייטער "כי קולך ערב ומראך נאוה" ווערט אזוי 
געטייטשט לויט די ווערטער פונעם 'כף החיים', אז השי"ת זאגט, אז ווען דיין אויסזעהן וועט 
זיין פאר מיר שיין אזוי ווי אין אנהויב, דעמאלטס וועט דיין שטימע זיין אנגענעם און געשמאק.

הייליגע  די  ברענגען  אראפ  פאסיג  איז  טוהן,  תשובה  פון  חוב  די  איבער  שוין  רעדן  מיר  אז  און 
ווערטער פון רבי אהרן פון קארלין זצ"ל וואס שטעלט זיך אויף דעם פארבינדונג פון די מצוה פון 

ענטפערן אמן צו די מצוה פון תשובה:

"חז"ל זאגן "כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן", און זיי האבן נישט געזאגט 'יפתחו לו', 
וואס איז טייטש 'מ'וועט אים עפענען', נאר 'פותחין לו' וואס איז טייטש 'מ'עפנט אים'- באלד – די 
טויערן פון גן עדן, ד.מ. די טויערן פון תשובה, ווייל די 'שערי גן עדן' ווערן אנגערופן 'שער התשובה'" 

('בית אהרן' הגדה של פסח).

אמן אין די פרשה
אין די ווערטער פון חז"ל ווערט געברענגט אז דוד המלך ע"ה האט מתקן פאר די אידן צו זאגן מאה 
ברכות כדי זיי צו ראטעווען פון די מגיפה, די זעלבע זאך טרעפן מיר אין זוהר און אין נאך פלעצער 
הארבע זאכן אויף דעם שטראף פון דער וואס טוהט גרינג שעצן אין דעם ענין פון ענטפערן אמן. א 
ּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל  רמז צו דעם קענען מיר זיך לערנען פון די פסוק אין פרשת וילך (לא יז): "ְוָאַמר בַּ

ה". י ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאלֶּ ִקְרבִּ י ֵאין ֱאלַֹקי בְּ כִּ

די ווארט "על" באטרעפט 100, און די ווערטער "כי אין" באטרעפן 91 וויפיל עס באטרעפט 'אמן'. 
אינעם  גרינגשעצן  דאס  זעלבע  דאס  און  ברכות  מאה  די  פון  פעלט  עס  ווען  אז  רמז  א  איז  דא  פון 

ענטפערן אמן, קען חלילה צוברענגען צו "מצאוני הרעות האלה" (נוטרי אמן חלק ב עמוד רצה).
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דער  זי"ע.  טוב  שם  בעל  פונעם  המדרש  בית  אין  כיפור.  יום 
צדיק רבי דוד פוירקעס, פון די שטוב מענטשן און פון די נאנטע 
תלמידים פונעם בעל שם טוב, האט זיך אוועק געשטעלט פארן 
שוין  מנהג.  שטענדיגן  זיין  ווי  אזוי  שחרית  דאווענען  צו  עמוד 
ימים  די  אין  שחרית  דאווענען  פון  זכות  די  וואס  יארן  אסאך 

נוראים  איז געווען אין זיין חזקה.
ווי ער איז געווען געוואוינט, האט ער זיך אנגעטוהן דעם קיטל, 
טלית.  זיין  מיט  אנגעטוהן  און  גארטל,  מיטן  אנגעגארטלט  זיך 
אלע  עולם,  די  צווישן  דערקענט  זיך  האט  אנגעצויגנקייט  דאס 
האבן געווארט אויף די מינוט וואס די ציטערדיגע שטימע פון ר' 

דוד וועט אנפילן דעם גאנצן בית המדרש. 
ווען  שוהל,  אין  געהערשט  האט  שטילקייט  אנגעצויגענע  א 
וואס  טוב  שם  בעל  פונעם  שטימע  די  געדינערט  האט  פלוצלינג 
אנטקעגן  תפילה,  בעל  דער   – תלמיד  זיין  צו  געוואנדן  זיך  האט 
אלעמען  האט  וואס  רייד  שארפע  גאר  מיט  עולם,  גאנצן  דעם 

צוטומלט:
- נידריגער און ליידיג גייער! ביליגער און פארשעמטער! ווי אזוי 
דערוואגסטו זיך צוגיין צום עמוד? דו דארפסט זיך שעמען פאר 
דיר אליינ'ס ווען דו שטעלסט זיך אוועק צו זיין א שליח ציבור פון 
כלל ישראל וואס זיי זענען א הייליגע פאלק אינעם הייליגן טאג?!

ווערטער  די  געזעצט  האבן  וואסער,  קאלטע  מיט  שיסל  א  ווי 
פונעם צדיק אויפן קאפ פונעם באגלייבטן תלמיד, און עס לאזט 

איבער דעם ציבור פארוואונדערט און ווייטאגלעך.
רבי דוד אליינ'ס איז געווארן דערשראקן ביז צו די טיפעניש פון 
זיין זעהל, ער איז געווארן פארגליווערט אויף זיין פלאץ ווען ער 
שווענקען  געפילן  שלעכטע  ערד.  די  צו  פנים  זיין  אראפ  בייגט 
אים זיין מוח. זיכער אז דער צדיק האט געטראפן אין מיר עפעס 
אויף  מיר.  צו  איז  וויי  זיך.  צו  געטראכט  ער  האט  זאך,  שלעכטע 
דאווענען  צוגיין  וועל  איך  ווען  פאר  טוהן  צו  תשובה  ליגט  מיר 

פארן ציבור.
האט  ער  און  טריט  עטליכע  געטרויטן  צוריק  האט  דוד  ר' 
פארלאזט דעם עמוד פארשעמטערהייט מיט א צובראכן הארץ. 
נאר דעמאלטס האט נאכאמאל געדונערט די שטימע פונעם בעל 

שם טוב בקול נזיפה: 
דעם  פון  אוועק  נישט  דיך  ריק  פלאץ,  דיין  אויף  שטיין  בלייב   -
מלכי  מלך  פארן  שטייטסט,  דו  פארוועמען  וויסן  זאלסט  עמוד! 

המלכים הקדוש ברוך הוא!
שטורעמדיגע  א  מיט  אויסגעפלאצט  דוד  רבי  האט  דעמאלטס 
געוויין, זיין הארץ איז צוגאנגען אין אים, זיינע אויגן זענען אראפ 
פארפלייצט.  עס  האבן  טרערן  אסאך  און  ערד,  די  אויף  געלאזט 
אזוי, צוזאמען מיט די בכיות נוראות האט ער אנגעהויבן צו זאגן 
די ווערטער פון די שמונה עשרה, ווען אן א צאל קרעכצן שטערן 
שטייט  ציבור  גאנצע  די  ווען  צו,  איין  אין  דאווענען  צו  פון  אים 

דערשראקן.
א  און  אונטערטעניגונג  פולע  א  מיט  יראה,  מיט  און  אימה  מיט 
לויף  אין  טאג.  יענעם  געדאוונט  דוד  רבי  האט  הארץ  צובראכן 
נאך  ביז  עמוד  פונעם  אוועק  נישט  ער  איז  טאג  הייליגן  פונעם 
תפילת נעילה. ווען עס איז געווארן נאכט האט ער געענדיגט צו 

דאווענען, ווען זיינע פוס ווייקן זיך אין די טייך פון זיינע טרערן.
יענעם יאר האט דאס דאווענען אין שוהל פון דעם בעל שם טוב 

אויסגעזעהן אנדערש...
זיך  האבן  אלע  כיפור,  יום  מוצאי  אנגעקומען  איז  עס 
געוואנדן צו זייערע הייזער צוברעכן דעם פאסטן, און 
אנצוהויבן די צוגרייטונגען צו די יו"ט סוכות וואס 
דוד  רבי  אבער  אן.  קומט  און  זיך  דערנענטערט 
ער  אלע,  ווי  אזוי  געאיילט  נישט  זיך  האט 

הייליגן  זיין  פון  וואוינונג  די  פון  ריכטונג  צום  געוואנדן  זיך  האט 
רבי'ן, און ער האט אנגעקלאפט אויפן טיר ווען זיין געזיכט זאגט 

פון זיך א טיפע וואונדער:
מיר  אויף  איז  טאג  גאנצן  דעם  דוד,  רבי  אנגעהויבן  האט  רבי, 
אריבער מיט תשובה טוהן פון טיפן הארץ. אבער איך בעהט, דער 
רבי זאל מיר יעצט אנטפלעקן די סוד פון מיין גרויסע זינד, ווייל 
עס איז פארהוילן פון מיר, און עס קען זיין אז איך האב זיך נישט 

ריכטיג מתוודה געווען אויף דעם ווי עס דארף צו זיין...
שטארק פארוואונדערט איז רבי דוד געווארן ווען מיט א רוהיגן 
געזיכט האט דער בעל שם טוב אים בארוהיגט, און מיט א שפראך 

פון ליבשאפט און איבערבעטן האט ער אים געזאגט: 
וחלילה,  חס  תלמיד!  טייערער  מיין  ריין,  אינגאנצן  ביזסט  דו   -
איך האב נישט געטראפן אין דיר קיין שום שלעכטס. נאר אין די 
פארטאג'ס שעה'ן, ווען עס איז אנגעקומען די צייט פון דאווענען, 
זיך  האבן  השנה  ראש  דעם  אין  אז  געזעהן  פלוצלינג  איך  האב 
פארמערט די מקטריגים אויף די אידן אן קיין אויפהער. איך האב 

אזוי  ווי  עצה,  א  געזיכט  און  געדאנקען  מיינע  אין  געקווענקלט 
און  אידן  די  פון  שטראף  די  פון  מאכן  גרינגער  קענען  איך  וועל 

ערוועקן זייערע הערצער צו תשובה טוהן פארן דאווענען.
ווען איך האב זיך דערמאנט די הייליגע ווערטער פון דוד המלך 
ע"ה: "קרוב ה' לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע", האב איך נישט 
כדי  הארץ,  דיין  צוברעכן  צו  נאר  וועג  אנדערע  קיין  געטראפן 
זיי  ווען  פאר  תשובה  צו  דיר  דורך  ווערן  ערוועקט  זאלן  אלע  אז 
וועלן צוגיין צום דאווענען, אזוי – האב איך געוואוסט – וועט זיך 
שטארקן זייערע תפילות אויף אלע שטרויכלונגען וואס שטייען 
וועט  עס  און  מקטריגים  אלע  געווינען  וועט  זי  איר,  אנטקעגן 

ארויף גיין לרצון פאר השי"ת.
א גוטער שליח ביזסטו געווען, האט געענדיגט דער בעל שם טוב, 
האט  הארץ  טיפן  פון  געקומען  ארויס  איז  וואס  דאווענען  דיין 
עס  און  אויפטוהן,  געדארפט  האט  עס  וואס  אויפגעטוהן  טאקע 

איז אנגענומען געווארן לרחמים פארן באשעפער.
('רבי ישראל בעל שם טוב' עמ' 105)

 ‡מן, ווייל ‡ויך ‡יך ‚לייב

בס"„

די  צוהערן  אכטונג  געבן  וועלט  דעם  אויף  אידן  די  ווען 
ברכה און ענטפערן אמן מיט כוונה אזוי ווי עס דארף צו 
אויבן,  זיי  פאר  זיך  עפענען  ברכות  פון  טירן  וויפיל  זיין, 
וויפיל גוט'ס געפונען זיך אין אלע וועלטן און וויפיל פרייד 

איז דא אין יעדן פלאץ.
וואס איז די שכר פון די אידן וואס אין זייער זכות איז דא 

אלעס גוט'ס?
אידן,  די  טשעפען  און  דריקן  פיינט  די  וואס  צייט  די  אין 
א  ראטעווען,  זיי  זאל  ער  השי"ת  פאר  דאווענען  זיי  און 
קול גייט ארויס אין אלע וועלטן מיט א רוף "פתחו שערים 
ליינען  נישט  זאלסט  אמונים",  שומר  צדיק  גוי  ויבוא 
ענטפערן  צו  אכטונג  געבן  וואס  די   – אמנים  נאר  אמונים 
אמן ווי עס דארף צו זיין, און אזוי ווי די אידן עפענען די 
די  עפענען  יעצט  זיי  מען  וועט  אזוי  ברכות,  פון  טויערן 

טויערן עס זאל אנגענומען ווערן זייערע תפילות.

משמרין  לתתא  ישראל  "כד 
לבייהו  לכוונא  אמן,  לאתבא 
פתחין  כמה  דאצטריך,  כמה 
כמה  לעילא,  להו  פתיחן  דברכאן 
עלמין,  בכלהו  משתכחין  טבאן 
להו  אגר  מאי  בכולא.  חדו  כמה 

לישראל דגרמין האי?

לישראל  להו  דעאקין  בשעתא   
מאריהון,  קמי  צלותא  ומצלן 
עלמין  בכלהו  מכרזא  קלא 
שערים  "פתחו  ב)  כו  (ישעיה 
אמונים"  שומר  צדיק  גוי  ויבוא 
אמנים,  אלא  אמונים  תקרי  אל   -
תערין  להו  פתחין  דישראל  כמה 
דברכאן, כך השתא פתחו שערים 

ותתקבל תפלתם.

טייערער איד!
דורך דעם וואס דו וועסט זיך שטארקן צו זאגן די ברכות השחר 

מיט א חברותא און  ענטפערן אויף זיי אמן מיט כוונה
וועסטו זוכה זיין, און דו וועסט מזכה זיין מיט דיר דעם כלל ישראל 

מיט א שפע פון ברכות און ישועות
די טויערן פון הימל זאלן זיך עפענען צו אונזערע תפילות, און מיר זאלן 

זוכה זיין געבענטש צו ווערן מיט א כתיבה וחתימה טובה, אמן.

פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים
אין די הייליגע טעג, אין די צייט וואס מיר בעטן מיטן גאנצן הארץ אז אונזערע 
תפילות זאלן נתקבל ווערן לרחמים ולרצון, לייג צו דיין הארץ צו די ווערטער 

פונעם זוהר הקדוש אין אונזער פרשה (וילך רפה ב): 


