
יעצט שטייען מיר באלד נאך די הייליגע טעג פון ראש השנה, וואס מיר האבן אין זיי געקרוינט 
השי“ת אלץ דער קעניג פון די וועלט, און שוין הערן מיר אין די אויערן די טרייסלדיגע ווערטער 
פונעם נביא הושע (יד ב-ג), ווערטער וואס וועבן אין זיך א טרייסט צוזאמען מיט א שטארקע 

רוף צו תשובה: ”ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ה‘ ֱאֶהי ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעֹוֶנ. ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה‘“. 
”גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד“, דאס לערנען די חכמים (יומא פו א ע“פ המהרש“א 
ח“א שם) פון דעם וואס די פסוק כאפט אן ”שובה... עד ה‘ אלוקיך“ און נישט ”אל ה‘ אלוקיך“.

די דרש איז ברייט אראפגעברענגט אין פסיקתא רבתי (פמ“ד), און אלץ די טייערקייט פון די 
ווערטער וועלן מיר דא ציטירן דעם לשון פון חז“ל: ”די כח פון תשובה איז זייער גרויס, ווייל 
ווען איינער טראכט ביי זיך אין הארץ צו תשובה טוהן, גייט עס באלד ארויף – נישט צעהן מיל 
און נישט צוואנציג און נישט הונדערט, נאר א וועג פון פינעף הונדערט יאר, און נישט נאר ביזן 

ערשטן הימל... נאר עס קומט אן ביזן כסא הכבוד“.
אין די ווייטערדיגע ווערטער ברענגען דארט חז“ל נאך א ערקלערונג צו די דרשה (וכן פירש 
רבנו חננאל בדברי הגמרא שם): ”די אידן האבן צו אים געזאגט: רבונו של עולם, מיר האבן מורא 
פון די עבירות וואס זענען אזויפיל... ענטפערט זיי הקדוש ברוך הוא: האט‘ס נישט מורא פון 
דעם, אויך אויב זיי דערגרייכן ביזן הימל, אז ענק טוהן תשובה בין איך מוחל, און נישט נאר ווען 
עס דעגרייכט ביזן ערשטן הימל צי ביזן צווייטן אדער דעם דריטן, נאר אויך ביזן זיבעטן, ביזן 
כסא הכבוד, אויב ענק טוהן תשובה, נעם איך עס באלד אן“; ד.מ.: אז דער כח פון תשובה איז 

אזוי גרויס צו קענען מכפר זיין אויך אויף די עבירות וואס קומען אן ביזן כסא הכבוד.
א טרעפ נאך א טרעפ

אים  מ‘האט  וואס  רמז  טיפן  א  מגלה  איז  זצ“ל  אויסטראפאלי  פון  שמשון  רבי  קדוש  דער 
אנטפלעקט פון הימל מאנטאג פרשת בשלח אין יאר ת“ה, אלץ א הסבר צו די אויבנדערמאנטע 

רייד פון חז“ל, אז ’כסא הכבוד‘ איז בגימטריה ’תשובה‘.
כפול,  ’פשוט,  פון  וועג  א  אויף  רעכנען  מען  דארף  ערקלערט,  שמשון  רבי  האט  גימטריה,  די 
משולש ומרובע‘ [איין מאל, געדאפלט, דריי מאל און פיר מאל]; ד.מ.: אין אנהויב דארף מען 
רעכנען דעם ערשטן אות פון די ווערטער ’כסא הכבוד‘, נאכדעם צולייגן דעם קומענדיגן אות 
און עס צוזאמען רעכנען צום צווייטן מאל, און אזוי אויך ביי די דריטע און ביי די פערטע ביז צו 
די ענדע פון די אלע אותיות [’כ, כס, כסא, כסא ה, כסא הכ, כסא הכב, כסא הכבו, כסא הכבוד‘], 
אויב מיר וועלן אזוי רעכנען וועט באטרעפן ’כסא הכבוד‘ די צאל פון 713 – פונקט וויפיל עס 

באטרעפט ’תשובה‘ (’ליקוטי שושנים‘ יב).
דערהויבן  און  גרעסער  מער  איז  סוד,  דעם  פון  טיפקייט  דער 
אין  שרייבט  שמשון  רבי  ווי  אזוי  השגות,  קליינע  אונזערע  פון 
ענדע פון זיינע ווערטער: ”און צו דעם איבעריגן טייל פון דעם 
דער  און  דערנענטערן...  צו  זיך  געהאט  מורא  איך  האב  סוד 
בדרך  אבער  זיין“,  מכפר  מיר  פאר  וועט  באשעפער  הייליגער 
מוסר ערקלערט דער גאון רבי יוסף ליבערמאן שליט“א, די סיבה 
וואס דער רמז איז אויף דעם וועג פון צולייגן נאך און נאך, אין 
א בחי‘ פון ’מוסיף והולך‘, כדי אונז צו לערנען דעם ריכטיגן וועג 
וויאזוי ארויף צו גיין אין די מדריגות פון תשובה: נישט ארויף גיין 
אויף איינמאל ביזן ’כסא הכבוד‘, נאר ארויף גיין א טרעפל נאך א 
טרעפל ביז מיר וועלן זיך ריכטיג איינקויפן דעם וועג פון תשובה 

(’משנת יוסף‘ יומא פו א).
א משל פונעם סוחר

די אויבנדערמאנטע ווערטער האט דער ’חפץ חיים‘ זיע“א ערקלערט מיט א משל: א גרויסער 
סוחר וואס פלעגט פארקויפן זיין סחורה אויף בארג פאר קליינע סוחרים, ווען זיי פלעגן עס 
קודם פארקויפן אין די דערפער, און נאר נאכדעם האבן זיי באצאהלט פארן גרויסן סוחר אויף 

אזא וועג אז עס איז פאר זיי איבערגעבליבן געלט צו קענען שפייזן זייער הויזגעזינד.
אין איין טאג פון די מארק-טעג איז צוגעגאנגען צו אים א סוחר וואס ער האט אים שוין געקענט 
גענומען  מאל  עטליכע  שוין  האט  וואס  מזל,  שלעכט  א  מיט  סוחר  א  די פארגאנגענהייט,  פון 
פון אים סחורה, אבער אייביג האט ער עס דערלייגט אז עס איז אים נישט געבליבן קיין געלט 
אין טאש ער זאל קענען באצאהלן. אין די לעצטערע יארן האט דער סוחר כמעט נישט באוויזן 
פון  געלט  סומע  גרויסע  א  אים  פון  געפאדערט  שוין  האט  וואס  סוחר  גרויסן  פארן  פנים  זיין 
הונדערטער רובל. אבער יעצט איז ער יא צוגעקומען און האט זיך געוואגט צו בעהטן מיט א 
געוויין אז דער דער גרויסער סוחר זאל רחמנות האבן אויף זיין פאמילע וואס גייט אויס פון 
הונגער און זאל מסכים זיין פארקויפן פאר אים נאך דאס מאל, ווען ער זאגט צו אז דאס מאל 

וועט ער באלד באצאהלן ווען ער וועט אנקומען אהיים.
רמנות  באקומען  ער  האט  שפעטער  אבער  ארויסדרייען,  געוואלט  זיך  ער  האט  אנהויב  אין 
אריינגעמישט  זיך  האבן  יעצט  אבער  געבעהט.  זיין  נאכגעבן  באשלאסן  האט  און  געפיהלן 

זיינע בוכ-האלטער און באדינער וואס האבן פארפירט און גע‘טענה‘ט מיט א פעסטקייט: דו 
טאר‘ס עס נישט טוהן! דו טארסט נישט אריינלייגן דיינע געשפעטן אין א סכנה און פארקויפן 

אויף בארג פאר איינעם וואס האט זיך אויפגעוויזן עטליכע מאל ווי א שלימזל!
מיט  ענטפערט  ער  און  לאגיש,  טענה‘ען  זיי  ווען  ווכח‘ענען,  צו  אנגעהויבן  זיך  זיי  האבן  אזוי 
געפיהל, ביז עס איז אנגעקומען דארטן א אלטער סוחר, א קלוגער מיט אסאך ערפארונג, וואס 
נאכן הערן די איינצעלהייטן פון דעם וויכוח האט ער זיך אנגערופן אזוי: אין אמת‘ן, זענען ענק 
ביידע גערעכט, פון איין זייט טאר מען זיך נישט פארלאזן אויף אים, און פון דעם אנדערן זייט 

– וויאזוי קען מען זיך פארהוילן פון זיין געשריי?!
וועגן דעם, טראג איך דיר אן – האט דער אלטער סוחר זיך געוואנדן צום גרויסער סוחר – דו 
ביזסט טאקע א גרויסער סוחר, און געווענליך פארקויפסטו נישט ווייניג סחורה, אבער דאס 
מאל וועסטו אביסל טוישן דיין שטייגער און דו וועסט אויספראבירן די נאמנות פונעם סוחר 
מיט א קליינע קוואנטום סחורה, וואס וועט נישט אריינלייגן דיינע געשעפטן אין א סכנה; און 
אויב דו וועסט זעהן, אז ער וועט שטיין אין די באצאהלדינגען פון דעם געשעפט, וועסטו קענען 
צוביסלעך פארגרעסערן די קוואנטום פון די סחורה וואס דו געבסט אים אויף בארג, ביז ווען ער 

וועט זיך שטארקן און זיך קענען שטעלן אויפן פלאץ.
אויך אונז, האט דער חפץ חיים ערקלערט, יעדעס יאר זאגן מיר צו נאכאמאל און נאכאמאל אז 
מיר וועלן זיך פארבעסערן, אבער למעשה איז עס שווער אויסצופירן, און אין דעם קומענדיגן 
יאר איז די מדת הדין מקטרג... וועגן דעם, די ריכטיגע וועג איז אנהויבן מיט א קליינע קבלה, 
נאר א קליינע אונטערנעמונג וואס מ‘קען עס איינהאלטן, און אזוי ארויפגיין מער און מער, ביז 
מ‘וועט אנקומען צו די ריכטיגע תשובה, וואס דערגרייכט ביז צום כסא הכבוד (קונטרס ’בית 

ישראל‘ פ“ה).
די תשובה פון די צדיקים

ה‘  ’עד  הפטורה  די  פון  פסוק  די  פון  ארויס  עס  לערנען  חכמים  די  וואס  מאמר  עצם  די  אויף 
אלוקיך‘ אז תשובה איז אזוי גרויס אז עס דערגרייכט ביז צום כסא הכבוד, פרעגט דער מהרש“א 
לשון  דעם  פון  נאר  גע‘דרש‘נט  חז“ל  עס  האבן  פארוואס  תירוצו):  שם  וראה  א  פו  יומא  (ח“א 
ב): ”ושבת  ל  (דברים  נצבים  פרשת  אין  פסוק  בפירוש‘ער  א  דאך  איז  עס  הושע,  נביא  פונעם 
דעם  דרש‘ענען  געקענט  אויך  מען  וואלטן  דעם  פון  וואס  בקולו“,  ושמעת  אלוקיך  ה‘  עד 

אויבנדערמאנטן דרש?
א וואונדערליכער תירוץ אויף דעם האט געזאגט הרה“ק מהרי“ד 
(דברים  יונתן‘  ’תרגום  פונעם  לשון  אויפן  געבויעט  בעלזא,  פון 
שם): די פסוק אין פר‘ נצבים [וואס איז געזאגט געווארן בלשון 
יחיד] רעדט פון צדיקים וואס טוהן תשובה אויף דעם וואס זיי 
האבן נישט מקיים געווען די מצוות בשלימות אזוי ווי עס דארף 
חז“ל  ענדערשט  האבן  דעם  וועגן  מדריגה,  זייער  לויט  זיין  צו 
עס ארויס געלערנט פון די פסוק אין הושע [וואס דערט וועגן 
כלל ישראל], אז אויך די רשעים קענען אנקומען צו די הויכע 
עבירות  זייערע  אויף  תשובה  אמת‘דיג  טוהן  זיי  ווען  מדריגה 

(’אדמור“י בעלז‘ ח“ג עמ‘ כד).
פארוואס האט רב סעדיה גאון זיך מסגף געווען

צדיקים  פון  תשובה  די  פון  מדריגה  די  פון  טיפקייט  די  איבער 
קענען מיר זיך אפלערנען פון וואס עס ווערט דערציילט אויף 
תלמידים  זיינע  פון  איינער  איז  אייינמאל  גאון,  סעדיה  רבינו 
ער  וויאזוי  רבי  זיין  געזעהן  האט  ער  ווען  געווארן  איבערראשט 
וואלגערט זיך אויף די שניי, האט ער אים געפרעגט: רבי, עס פעהלט דען אויס פאר אייך די 

סיגופים, דער רבי געבט דאך זיך אזוי אכטונג פון יעדע ברעקל עבירה?
האט ער אים געענטפערט: ריכטיג, טאקע מצד הדין דארף אים נישט מאכן די סיגופים, נאר 
איך בין צוגעקומען צו די אויפפירונג אלץ א מעשה שהיה. איך בין אמאל איינגעשטאנען ביי א 
בעל בית וואס האט מיר נישט געקענט, און וועגן דעם האט ער מיר מכבד געווען פונקט ווי א 
אנדערע. זייענדיג דארט איז מען געוואר געווארן אין שטאט אז איך געפין זיך דארט, זענען די 

אלע איינוואוינער באלד ארויס מיר מקבל פנים זיין, און אלע האבן מיר מכבד געווען.
מיך  האט  און  געווארן,  אויפגעציטערט  ער  איז  געזעהן,  דאס  האט  אכסניא  בעל  דער  ווען 
אנגעהויבן צו מכבד זיין מיט גאר א גרויסער כבוד, אסאך מער פון וויפיל ער האט געהאט די 
מעגליכקייט, און ער האט זיך נישט בארוהיגט ביז ווען איך האב געוואלט אהיים גיין, איז ער 
געפאלן צו מיינע פוס מיט א געוויין און מיר איבערגעבעטן אויף דעם וואס אין אנהויב ווען ער 

האט נישט געווען ווער איך בין האט ער מיר נישט גענוג מכבד געווען.
זיינע ווערטער זענען מיר אריין אין די טיפענישן פונעם הארץ; איך האב געטראכט צו מיר, 

אויב האט דער בעל אכסניא געשפירט פאר וויכטיג מיך איבער צו בעהטן אויף דעם וואס 

פרשת וילך – שבת שובה

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

הש ש

פון ם
תשובה דערגרייכט ביזן כסא הכבוד

פארזעצונג אויפן קומענדיגן זייט

דאס שוואכקייט אין אמן ברענגט צו שלעכטס
”ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה“ (לא יז)
’כי  ’על‘ באטרעפט 100, און די ווערטער  די ווארט 
פון  גימטריה  די  איז  עס  וויפיל   91 באטרעפן  אין‘ 
’אמן‘, פון דא איז א רמז אז דאס שוואכקייט אינעם 
אינען  גרינגשעצן  דאס  און  ברכות  מאה  די  זאגן 
”מצאוני  זיין  זאל  עס  צו  ברענגט  אמן  ענטפערן 

הרעות האלה“ רח“ל.
נוטרי אמן ח“ב עמ‘ רצה

"ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים“ "ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים“  (ְיַׁשְעָיהּו כו ב) (ְיַׁשְעָיהּו כו ב)
טייערע אידן!

אין די הייליגע טעג, א צייט וואס מיר בעהטן און האפן צו פארשריבן און פאר‘חתמ‘עט ווערן לחיים טובים ולשלום, 
נעמט אריין אין ענקערע הערצער וואס עס שטייט אין זוהר הקדוש אין אונזער פרשה (וילך רפה ב): 
ווען אידן געבן אכטונג צו הערן די ברכה פון דער וואס זאגט –  און ענטפערן אמן מיט כוונה 
ווי עס איז פאסיג וויפיל טויערן פון ברכה עפענען זיך אויבן, וויפיל גוט‘ס קומט  אראפ אין 

אלע וועלטן און וויפיל פרייד איז דא אין יעדע פלאץ
און דער קול גייט און רופט אויס אין אלע וועלטן:”פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר 

אמונים“ -זאלסט נישט ליינען די פסוק ווי עס שטייט ’אמונים‘ נאר ווי עס שטייט ’אמנים‘ – 
די וואס געבן אכטונג צו ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין.
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עס איז זייער באקאנט געווען דעם נאמען פון דער גאון און צדיק רבי יעקב יוסף זצ“ל, דער וואס 
איז אנגערופן געווארן מיטן טיטול ’הרב הכולל‘ פון דער שטאט ניו יארק. נאך בעפאר ער איז 
אויסגעוועלט געווארן צו דעם רבנות אמט אין ניו יארק, איז שוין זיין נאמען באקאנט געווען ווי 

א אויסדערוועלטער בעל דרשן און א באזונדערער רוחניות‘דיגע מוסטער.
אלץ א געטרייער תלמיד פון דער גאון רבי ישראל סאלאנטער וואס האט אויפגעשטעלט די 
’מוסר באוועגונג‘ האט רבי יעקב יוסף אריינגעלייגט זיין גאנצע כח צו פארשפרייטן דעם מהלך, 
ער האט געדינט אלץ א רב אין חשוב‘ע קהילות אין פוילן, און נאכדעם איז ער אויך געווען דער 

הויפט דרשן און א מו“ץ אין די שטאט ווילנא.
די אידן אין ניו יארק וואס האבן געזיכט א רב און א וועג-ווייזער וואס זאל פירן זייער קהילה 
אין די צייט וואס רוחניות האט געהאלטן אין איין שוואכער ווערן, האבן געשיקט שליחים צו די 
רבנים פון ווילנא - וואס איז געווען אין יענע צייטן די הויפט פון די תורה‘דיגע וועלט - ווען זיי 

בעהטן מ‘זאל זיי אנווייזן אויף א רב וואס איז פאסיג צו דעם פאסטן.
פון צווישן די נעמען וואס מ‘האט זיי פארגעשלאגן האבן זיי אויסגעוועלט דעם רבי יעקב יוסף, 
וואס כאטש ער איז געווען יונג איז זיין נאמען שוין פארשפרייט געווען צווישן די ווילנער אידן 
אלץ א גרויסער גאון און א גוטער דרשן – אזאך וואס איז זייער וויכטיג געווען ער זאל קענען 

מצליח זיין אין די שטעלע.
רבי יעקב יוסף האט אפגעלאזט זיין גרויסער פאסטן, ער האט מוותר אויף דעם כבוד און די 
שטעלע וואס ער האט געהאט, און האט מסכים געווען צו נעמען אויף זיך דעם אויפגאבע מיט 
דעם גרויסן אחריות, טראכטנדיג אז מיט דעם וועט ער מצליח זיין צו משפיע זיין אויף דאס 
נייע אידנטום אין דעם גרויסן ניו יארק און פארמיידן דעם רוחניות‘דיגע פאלן פון אזא גרויסע 

קהילה.
אין אנהויב האט מען אויפגענומען רבי יעקב יוסף‘ן מיט כבוד מלכים, זיינע דרשות וואס האבן 
געצויגן צו זיך א גרויסער עולם איז אויך פאשפרייט געווארן אין די צייטונגען און האבן געהאט 
פארבעסרן  און  טויש  א  מאכן  געוואלט  האט  ער  ווער  שפעטער,  נאר  קאמפלימענטן.  גרויסע 
אנגעהויבן  האט  ער  וואס  דעם  מיט  מיטגלידער  קהילה  די  פון  צושטאנד  רוחניות‘דיגן  דעם 
מחמיר זיין זיין אויפזיכט אויף די רעגליעזע זאכן, ווי שחיטה, כשרות און אנדערע ענינים וואס 
האבן אויסגעפעלט א גרויסן תיקון, האט ער אנגעהויבן צו באקומען אסאך קריטיג – אין אנהויב 
פון די אמעריקאנער ראביי‘ס וואס ביז דעמאלטס האבן זיי זיך געשפירט ווי די בעלי בתים אויף 
אלע אידישקייט זאכן אין ניו יארק, און יעצט האבן זיי געציטערט אויף זייער כבוד וואס ווערט 
געוואלט  האבן  וואס  בתים  בעלי  דורך  געווארן  פארגעזעצט  עס  איז  שפעטער  און  צוטרויטן, 

ווייטער לעבן א גשמיות‘דיגע לעבן אן קיין שטערונגען.
דעם  מיט  און צוזאמען  כבוד אינגאנצן צוטרויטן געווארן,  זיין  איז  יאר  ביז געציילטע  אז  אזוי, 
איז זיין געזונטהייט צושטאנד פארערגערגט געווארן, ביז ער איז געווארן א שבר כלי, ווען ער 

זיצט אין שטוב געלעמט און קראנק, און ווי איינער וואס איז אינגאנצן פארגעסן פונעם עולם.
אבער, אויף זיינע וואונדערליכע דרשות זענען זיי נישט גרייט געווען צו מוותר זיין, זיי האבן 
נישט אויפגעהערט צו בעהטן פון אים ער זאל ווייטער אויפטרעטן ווי אין אנהויב, אבער זיין 

שווערער געזונט צושטאנד האט עס אפגעהאלטן.
עס האט זיך דערנענטערט ’שבת שובה‘, און צו די וואוינונג פון רבי יעקב יוסף זענען אנגעקומען 
א דעלעגאציע פון די גבאים פונעם הויפט שוהל פון ניו יארק, און זיי האבן נאכאמאל געבעהטן 

פונעם רב אז ער זאל דאס מאל יא אננעמען זייער געבהט און אויפטרערן מיט א דרשה.
צו זייער גרויסער איבערראשונג האט ער יא אנגענומען זייער געבעהט, זייער שנעל האט זיך 
פארשפרייט די באריכט - ווי א פייער אין א דערנער פעלד - אז אין דעם נאנטן שבת וועט דער 

רב, דער וואונדערליכער דרשן, קומען אויפטרעטן מיט א דרשה אין שוהל.
טויזנטער מענטשן האבן זיך צוזאמגענומען אין שוהל דעם שבת, אסאך פון זיי האבן שון נישט 
געזעהן דעם רב א לאנגע צייט, און יעצט זענען זיי ערשטוינט געווארן צו זעהן זייער רב אין 
זיין שווערן צושטאנד, ווען זיין געלעמטער קערפער שלעפן עטליכע שטארקע מענטשן און 

זיי טראגן אים ארויף אויפן בימה.
זיי  אבער  דרשה,  פייער‘דיגע  פלאם  א  אים  פון  הערן  צו  ווייניגסטנ‘ס  צום  געווארט  האבן  זיי 
זענען צום צווייטן מאל פארוואונדערט געווארן ווען ער האט אנגעהויבן צו זאגן מיט א שוואכע 
שטימע: ’דער רמב“ם אין הלכות תשובה זאגט...‘, און האט נאכאמאל פראבירט: ’דער רמב“ם 
איז  ער  ביז  מאל  עטליכע  נאך  איבערגעשפילט  זיך  האט  אזוי   – זאגט...‘  תשובה  הלכות  אין 

אינגאנצן שטיל געווארן.
רמב“ם  דער  וואס  פארגעסן  האט  ער  אז  זעהן  צו  געווארן  איז אויפגעציטערט  יוסף  יעקב  רבי 
זאגט, און האט אנגעהויבן צו וויינען, א מורא‘דיגער געוויין וואס האט נאכגעשלעפט נאך זיך 
אסאך פון די קהילה מיטגליגדער. זיי האבן זיך דערמאנט אין אלעס וואס זיי האבן געטוהן פאר 
אין  צושפרייט  זיך  האבן  געפילן  חרטה  און  לעבן,  זיין  פארביטערט  האבן  זיי  רב, וויאזוי  זייער 

זייער הארץ.
עטליכע מינוטן זענען אריבער, ווען דער עולם קוקט אנגעצויגענערהייט אויף דעם צובראכנעם 
האבן  זיי  וואס  רב  דעם  דערמאנט  נישט  זיי  האט  וואס  געשטעל  א  רב,  זייער  פון  געשטאלט 
געקענט פון די פריערדיגע צייטן; און פלוצלינג האט זיך רבי יעקב יוסף ווי אויפגעכאפט און 

האט געזאגט מיט א וויינענדיגע שטימע:
רבותי, ליידער האב איך פארגעסן וואס דער רמב“ם זאגט! כאטש אז איך בין געווען באקאנט 
ווי א בקי און א חריף אין אלע חלקי התורה, דאך האב איך פארגעסן די באקאנטע ווערטער 

פונעם רמב“ם.
זעהט‘ס נאר – האט דער רב אויסגערופן – זעהט נאר וואס איז דער סוף פון א מענטש! איך בין 
פאר ענק א לעבעדיגער מוסטער, לערנט ענק פון מיר א התעוררות פון מוסר און טוהט תשובה 
ווען עס איז נאכנישט שפעט, ווען עס איז נאכנישט פארלוירן! טוהט תשובה נאך בעפאר ענק 
קומען אן אין די יארן וואס אין זיי – כאטש ענק וועלן זיך וואונטשן זיך דערמאנען צו תשובה 

טוהן – וועלן ענק נישט קענען צוקומען צו דעם.
מ‘האט געזאגט, מער וואס אלע זיינע וואונדערליכע דרשות האבן אויפגעטוהן ביז דעמאלטס, 
זענען  וואס  פארזאמלטע  טויזנטער  די  אויפגעטוהן;  דרשה  שובה‘  ’שבת  קורצע  די  האט 
אנוועזענד געווען ביי די געשעהעניש האבן ביטערליך געוויינט, און די רוחניות‘דיגער התעוררות 

וואס האט דעמאלטס געהערשט האט אנגעהאלטן אסאך יארן נאכדעם.
’אוצרות התורה‘ ימים נוראים פ“י

די השגחה איז אנגעהאנגען אין אמונה
ְוא   ַיְרְּפ א   ִעָּמ  ַהֹהֵל הּוא   קֶיֱא ה‘  ִּכי  ִמְּפֵניֶהם  ַּתַעְרצּו  ְוַאל  ִּתיְראּו  ַאל  ְוִאְמצּו  ”ִחְזקּו 

ַיַעְזֶבָּך“ (לא ו) 
דער משגיח פון פאנאוויטש הגה“צ רבי יחזקאל לעווינשטיין זצ“ל האט זיך געוואונדערט: 
אויב די אידן זענען פארזיכערט אז השי“ת וועט אונז נישט אפלאזן און נישט פארלאזן, 

פארוואס דארפן מיר צוקומען צו די באפעל פון: ”חזקו ואמצו“?
האט ער ערקלערט: די הבטחה פון ”לא ירפך ולא יעזבך“, איז אנגעהאנגען לויט וויפיל 

מיר וועלן זיך שטארקן און אנשטרענגען אין אמונה אין ה‘ יתברך.
’מליץ יושר‘ פר‘ וילך עמ‘ רטו

די תפילה בציבור העלפט אויך ווען ס‘איז ביחיד
פארואס הייבט אן דער פסוק מיט א לשון רבים: ”חזקו ואמצו“ און ענדיגט מיט א לשון 

יחיד ”לא ירפך ולא יעזבך“?
די פראגע איז געפרעגט געווארן פון דעם גאון רבי יעקב חאגיז פון די ירושלים‘ער רבנים 
פון זיינ‘ס א אייניקל, און ער האט אים געענטפערט: פון חז“ל אין עטליכע פלעצער זעהט 
אויס אז א תפילה פון א רבים ווערט מער אנגענומען פון א תפילה פון א יחיד, אויב אזוי 
וואס דעמאלטס טוהן איינער וואס וועגן געוויסע סיבות קען ער נישט דאווענען בציבור?
די עצה צו דעם קען ער זיך לערנען פון דער לשון פון דער פסוק: ”חזקו ואמצו“ – אויב 
ווען דו דאוונסט מיטן ציבור וועסטו זיך שטארקן צו בעהטן פון השי“ת אז שטענדיג זאל 
ער אננעמען דיינע תפילות; ביזסטו פארזיכערט אז אויך ווען דו דאוונסט אליין ”לא ירפך 

ולא יעזבך“ אלץ די תפילה וואס דו האסט דעמאלטס געדאוונט מיטן ציבור.
’קרבן מנחה‘ סי‘ שמו

די חשיבות פון עבודת ה‘ מיט א רציפות
”ְלִיְרָאה ֶאת ה‘ ֱאקֵיֶכם ָּכל ַהָּיִמים“ (לא יג)

דער ’חפץ חיים‘ פלעגט מעורר זיין מיטן לשון פון די פסוק דא ”כל הימים“: יראת ה‘ איז 
קיין זאך וואס מ‘קען עס מקיים זיין פון מאל צו מאל – היינט מער און מארגן ווייניגער... 

נאר ”כל הימים“ אלע טעג דארפן זיין דאס זעלבע מיט יראת שמים.
דאס איז גלייך, האט דער חפץ חיים ערקלערט מיט א משל, צו דעם קראנקן וואס האט 

באגעגנט זיין פריינד אינמיטן שטאט און האט זיך אינטערסירט אויף זיין צושטאנד;
’לא עליכם, מיין גוטער פריינד, איך לייד אויף די מחלה פון היץ...‘ – האט ער געענטפערט.
’איך גלייב נישט‘ – האט דער חבר רעאגירט מיט וואונדער, ’אויף דיין פנים זעהסטו אויס 

אינגאנצן געזונט, איז וויאזוי זאגסטו אז דו ביזסט קראנק?‘
’פון דיינע ווערטער פארשטיי איך אז דו ביזסט נישט  האט דער קראנקער ערקלערט: 
צום  נישט  הויעך  גאר  היץ  דער  איז  טאג  איין  אין  קראנקהייט,  סארט  די  אין  באקאנט 
אויסהאלטן, און אויפצומארגנ‘ס גייט אראפ דער היץ און דער קראנקער קען ארום גיין 

ווי א געווענליכער מענטש‘.
’איז וועגן דעם אויך ווען איך זעה אויס און איך פיר מיך אויף ווי א געזונטער, בין איך 

באמת קראנק‘ – האט ער געענדיגט מיט א פארלאשענע געזיכט.
דאס זעלבע איז ביי אונז, האט דער חפץ חיים געזאגט: אויב דער מענטש האלט נישט 
אן זיין יראת שמים מיט א פעסטקייט, איז א צייכן אז די קרענק פון ’כפירה‘ געפינט זיך 
שטענדיג ביי אים, אויך אין די טעג וואס ער זעהט אויס ווי איינער וואס איז געזונט, וועגן 
דעם איז זיין עצה זיך שטענדיג צו הערן צו וואס דער פסוק פאדערט פון אונז ”ליראה 
את ה‘... כל הימים!“, זיך צו מחזק זיין מיט יראה אן קיין אויפהער, און אזוי וועט ער זיך 

אויסהיילן פון זיין קרענק.
’משלי החפץ חיים‘ לג

לישועתך קויתי ה‘
”ֵהן ָקְרבּו ָיֶמי ָלמּות“ (לא יד)

די ר“ת פון ”קרבו ימיך למות“ איז ’לישועתך קויתי יי‘ – פון דא איז א רמז צו וואס חז“ל 
זאגן (ברכות י א) אויף חזקיהו המלך וואס כאטש דער נביא האט אים געזאגט (מלכים ב‘ כ 
א): ”באפעל דיינע לעצטע רייד צו דיין פאמיליע ווייל דו גייסט שטארבן“, האט ער זיך 
נישט מתייאש געווען און האט אויסגערופן: ”אפילו ווען א שארפע שווערד ליגט אויף 
די האלדז פון א מענטש זאל ער זיך נישט פארמיידן פון צו בעהטן“, און די גזירה איז 

טאקע צושטערט געווארן.
’ילקוט מעם לועז‘

די סיבה פון דעם הסתר הפנים
”ּוְמָצאֻהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהא ַעל ִּכי ֵאין ֱאקַי ְּבִקְרִּבי ְמָצאּוִני ָהָרעֹות 

ָהֵאֶּלה. ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא“ (לא יז-יח)
אויב די אידן וועלן זיך מתוודה זיין אויף זייערע זינד, איז פארוואס ווערן זיי געשטראפט 

מיט ”ואנכי הסתר אסתיר“?
דעם  אין  קוקן  גוט  וועלן  מיר  אויב  ערקלערט:  סלאנימער  מאטיל  רבי  הרה“ק  האט 
קענען  האלה“,  הרעות  מצאוני  בקרבי  אלקי  אין  כי  על  ”ואמר...  פסוק  דעם  פון  לשון 
מיר פארשטיין אז דער הויפט ווייטאג פון די וואס זענען זיך מתוודה איז נאר אויף די 
פון  קומט  א ווידוי וואס  נישט  איז  און ווייל דאס  זיי אנגעטראפן,  האט  שלעכטס וואס 
טיפן הארץ, פארשטייט מען פארוואס ווערן זיין געשטראפט מיט ”ואנכי הסתר אסתיר“.
'נתיבי ישורון' עמ' קעז

נישט אויפהערן פון צו אויפזוכן
”ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא“ (לא יח)

קליין  א  אייניקל  זיין  וויי  באמערקט  מעזיבוזש  פון  ברוכ‘ל  רבי  הרה“ק  האט  אמאל 
א  אין  באהאלטן  זיך  האט  ער   – ’באהאלטן‘  שפיל  די  חבר  זיין  מיט  זיך  שפילט  קינד 
גוט  זיך  האט  אייניקל  דער  טרעפן...  געדארפט  אים  האט  חבר  זיין  און  באהעלטעניש 
איז  ער  און  טרעפן,  צו  אים  פון  געווען  מתייאש  שוין  זיך  האט  חבר  זיין  און  באהאלטן, 

געגאנגען שפילן מיט אנדערע שפילערייען.
ער  האט  ארויסגעקומען  איז  ער  ווען  געווארט...  און  געווארט  האט  אייניקל  דער 
ער  האט  זוכן,  צו  פון  אויפגעהערט  אים  האט  חבר  זיין  אז  ווייטאג  זיין  צו  באמערקט 

אנגעהויבן וויינען און ער האט זיך געוואנדן צו זיין זיידע דער צדיק זיך אויסרעדן.
ווען דער רבי ר‘ ברוכ‘ל האט געהערט די רייד פונעם קינד, האט ער פלוצלינג אנגעהויבן 
מיטוויינען מיט אים, ווען ער ערקלערט צו זיינע ארומיגע: אז דאס איז ענליך צו דעם 
הסתר פנים וואס הערשט אין אונזער דור, דער אויבישטער האט זיך באהאלטן פון אונז 
כדי מיר זאלן אים אויפזוכן, און דורך דעם וועלן מיר פארשפרייטן זיין קעניגרייך אויף 
דעם גאנצן וועלט; עס איז א שאד אז מיר האבן זיך שוין מייאש געווען פון אים צו זוכן, 
ווען יעדער פון אונז איז פארנומען נאר מיט זיינע געשעפטן און זיינע דאגות, און מיר 
פארגעסן שוין אינגאנצן פון צו זוכן דעם אויבערשטן, און דער הסתר פנים איז געבליבן 

וואו ביז אהער, אויה...
’גדולי הדורות‘ ח“א עמ‘ 442

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

די קורצע דרשה וואס האט זייער געווירקט

מעפני
איז א שגחה

פער
או אם
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דרשה ווא ע

פארזעצונג פון בנתיבות אמונים
ער האט מיר נישט מכבד געווען ווי עס פאסט זיך פאר מיין כבוד, כאטש וואס נאכדעם וואס 
גארנישט  זיך  מ‘קען  אז  געווען  מכבד  שטארק  גאר  מיר  ער  האט  געוואוסט  שוין  האט  ער 
פארשטעלן – איז דאך זיכער אזוי, ווען עס האנדלט זיך איבער כבוד שמים – איז יעדן טאג 
דארף  אויבערשטן,  פונעם  כבוד  אינעם  מער  און  מער  איינדערקענען  צו  זוכה  בין  איך  ווען 
איך א כפרה אויף דעם וואס נעכטן האב איך אים נישט גענוג מכבד געווען ווי עס פאסט זיך 
לויט זיין אמת‘דיגן כבוד, וואס היינט ווייס איך שוין מער פון זיין גרויסקייט (’סדורו של שבת‘ 

מהדו“ח ח“ב ג ג ה). 
דאווענען אויף תשובה

מיר וועלן ענדיגן מיטן ציטירן דעם ספעציעלן נוסח וואס דער אר“י הקדוש האט פארפאסט 
צו זאגן אינמיטן די ברכה ’השיבנו‘, וואס מיט דעם פאסט צו ענדיגן אונזער ארטיקל איבער 
דאס גרויסקייט פון תשובה וואס דערגרייכט ביזן כסא הכבוד: ”יהי רצון מלפניך ה‘ אלוקינו 
פושעי  כל  שלימה  בתשובה  להחזיר  כבודך  כסא  מתחת  חתירה  שתחתור  אבותינו,  ואלוקי 
ישראל, ובכללם תחזירני לי פלוני בן פלוני [ובפרט לפלוני בן פלוני] בתשובה, כי ימינך ה‘... 

פשוטה לקבל שבים“ (’חמדת ימים‘ ח“ג ר“ח אלול ור“ה פ“ו אות עה).


