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צריך אתה , "ושבית שביו", שעה שאתה לוחם את מלחמתך התמידית נגד אויבך התמידי הוא היצר הרע

ובאותו מידה של זריזות ועקשנות שהוא משתמש בה כדי , כיצד לנהל את המלחמה, ללמוד ממנו לקח

  .תשתמש אתה כדי לשבות אותו ולהתגבר עליו, לשבותך

 

 

 – 

"אלקך ' ונתנו ה"אלא האמן ש, חך או בתשועת השקר של הסוסואל תהא בוטח בכ" כי תצא למלחמה

כבר " שביו", שמה שאתה שובה, "ושבית"אז תזכה , דךיבך תחת יהוא הנותן לך כח ומכניע אוה "הקבש" בידך

  .כאסוף בצים מקן עזובה, צריך רק לאסוף ואינך, עצמויהיה שבוי מ

 

 

 – 

היה לו לומר חודש או ירח, "ימים"היה קשה לו למה נאמר ירח , כלומר ,דא ירחא דאלול, כתב בזוהר חדש ,

 לא ישבותוויום ולילה , ים לילות כימיםו לשדהיינ, ולכן פירש שהכוונה לחודש אלול שצריך להיות כולו ימים

וחודש זה על כרחך , 'מלעסוק בתורה ועבודת ה  , כי בכל השנה אין חודש המסוגל לתשובה

  .כחודש זה בתורה והתמדה

 
 

 

 – 

וגזירה נגזרה , אושו  תה אדנוולד העלילו על התושבים היהודים עלילריבעי: א"ופר זיעסיפר החתם ס

לבוא  ,ל"זצוק עדת ישראל שבעיר בקשו ממורי ורבי רבי נתן אדלר, מטעם המושל לגרש את היהודים

מצע הדרך בא. נוסעים בעגלה רתומה לסוס אחדכשאנו , ויחד יצאנו לדרך, להעביר את רוע הגזירה להשתדלו

הסמוך להביא רגל אל הכפר עגלון הלך בה, ולא יכולנו להמשיך בנסיעה, שקעו רגלי הסוס עמוק בתוך השלג

מורי ורבי קפץ  ,מד החדשצבעוד העגלון עומד ואוסר את ה, לושהסוס ד סוסים להוסיפם על מצמשם 

והנה , הצביע רבי על הצמד "עושה לשמחה מה זו: "תי את רבישאל, ך השלגמהעגלה והתחיל לרקוד בתו

אמרתי לו שעל פי תורת ישראל , ליד הסוס וורים והצמיד אותםרואה אני כי העגלון הנכרי הביא שני ש

העוד , למה השמחה והריקוד, למדני רביי: שוב יתר שאל"מואת ו. תיו להביא צמד סוסיםוציו, אסור

עכשיו שבאה , ימנהואקי" כלאי בהמה"ת תבוא לידי מצו כל ימי הייתי מצטער אימתי, ענה לי? תשאלנו

י נוסע להמליץ טוב ובשכר המצוה שאנ" מצוה גוררת מצוה"עין בעין אני רואה כי ? לידי ולא אשמח ומצוה ז

  .םמצוות כלאי -אלקים במצוה אחרת ניזיכ, שראלעל י



  
  

 

  כי אחיך הוא– 

 אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו"ככתוב " מיםואד"עוונות נקראים "

לא תתעב "ולכן אמר , גדולה תשובה מאהבה שמהפכת זדונות לזכיות) ו"יומא דף פ(איתא ו, )ח"י –' ישעיהו א(

" כי אחיך הוא", כדי שיהפכו לזכיות עשה תשובה מאהבהתאלא , אל תשאיר את החטאים בתועבתם" אדומי

  .לבינושלג שנים טאיכם היו ם הוא " כי אחיך"ת של "ור. זכיות, כלומר, יך להיות אחיךחטאיכולים  –

 
 

 –  

 ולהכניסו לעצבות ולמרה שחורה כדי צה להכשיל האדםורדהנה היצר הרע הבוער בקרבנו מנסה ו, פ"יל   

גה ה חסרונותיו ואיך שהוא בשפל המדרי שמפתהו שימנה חטאיו וירא"וזאת ע ,לא יוכל להתעלות שובש

 "ונשמרת מכל דבר רע"ר אזי "להלחם נגד היצה" כי תצא מחנה על אויבך"וזה  ,ז מפילו לשאול תחתית"ועי

  .ה להכשילךזבמר מאוד כי רוצה שיה ,היינו ממה שאומר לך היצר כי רע אתה ורעים מעשיך

 

 – 

א בעת עלות "ק רבי דוד מלעלוב זיע"הזדמנתי פעם אל הרה: א"ק רבי יצחק מווארקי זיע"סיפר הרה   

ובקש  גוי ולביתוהנה נכנס . וכולו מוכן לתפלת שחרית, ליןהצדיק היה עטוף בטלית ועטור בתפ ,השחר

נעדרה אותה עת , שהיתה מוכרת מזון ושתיה לכלכלת הבית של רבי דודאשתו הרבנית  ,כרלקנות חצי לוג ש

קש אלא בי, פק בכךתהס אך הגוי לא, קשיומדד לאיש את כמות השכר שב, הלך איפה רבי דוד בעצמו, מביתה

נטל ממנו , רבי דוד שלא חפץ להתווכח עם הגוי. ורת אותו מחיר שנתבקש לשלםמתשיוסיפו לו עוד שיכר 

ן המשיך וסיפר רבי ינאתי על כל העהתפל. ושב לחדרו והתחיל להתפלל, שפכו חזרה לתוך החבית, את השכר

אם כבר מזג לו שכר מדוע , ויותר מכך, לא הבנתי מדוע פנה בתחילה אל הגוי ומזג לו שכר, יצחק מווארקי

דע נא כי : לאחר התפילה הסביר זאת רבי דוד מלעלוב .כרמכר לו את השיע עמו לעמק השוה ולא הג

 זויא, אותו לפני שעושה הוא, לדעת בכל מעשה ומעשה צריך אדם, כלומר, "ובכל דרכיך דעה"שיטתנו היא 

נתי והיתה כו, המשיך רבי דוד, בעת שהלכתי למדוד את השכר לגוי. ברך מן המעשהתי' נחת רוח תגרם לה

אולם . י בזריזותתהלכלשמה וזוהי הסיבה ש, "הין צדק ואיפה צדק יהיה לכם"לקיים את המצוה של 

  .ת"להשיוכי איזה נחת רוח תהיה לכך , משכתי ידי מכך, משנוכחתי שיש כאן סתם ענינים של מקח וממכר

 

 

  
  

השוק , בצהרי היום בערב שבת עירשל פעם לשוק  ןא שנזדמ"ק רבי אהרן מקארלין זיע"מסופר על הרה   

נכנס רבי אהרן לבית , לא ניכר בו קרבתתהמ שבתהמה של וקים וטרודים ורישושהיו עדיין עס, שיםהמה אנ

 לכשהגיע א, "כי טוב' הודו לה"ובקול חוצב להבות אש קודש קרא את המזמור , קוהמדרש שניצב בטבור הש

והיה . מהטה תוך כדי קריאה את פניו מזרחה מערבה צפונה ויה, "יםממזרח וממערב מצפון ומ"המילים 

וקונים ומוכרים נטשו את הדוכנים ואת , עד שלפתע נאלמה המולת השוק, עז רושם דבריו הקדושים כל כך

תוך כדי שהם נמשכים אל נעימת , ומכל העברים החלו לנהור אל בית המדרש, החנויות על סחורותיהם

  .אבתהקדושה של דברי הצדיק כברזל אחר האבן השו

 

 


