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ה היה "אלא ויל� אתא להשמיע שמשה רבינו ע

מדרגה לדרגה  כהצדיקי� שהולכי� כל ימיה�

ולכ� מעידה , ומתעלי� כסדר בעבודת הש� יתבר�

והתעלה כסדר ביומו זה  ק שכמו שהל�"עליו תוה

האחרו� כ� היו כל מאה ועשרי� שנה בעליה תמידית 

  .'של מי יעלה בהר ה

את הדברי� האלה שכמו שדיבר כא� דברי חיזוק וזהו 

את הדברי� 'ואמונה כ� כל ימיו שדיבר היה זה ג� כ� 

שתמיד היו דיבוריו לחזק את ישראל בתורה ' האלה

  .ואמונה ויראת שמי�

ותזכו  'אל תערצו מפני הגויי�'לה�  שכא� אמרוכמו 

למחות את עמלק כ� חיזק� תמיד לא לפחד מיצר 

וכמו , הרע אלא לנצחו על ידי עסק התורה והמצוות

שכא� חיזק� שיזכו לירש את אר� ישראל כ� חיזק� 

ב לנצח וכמו כא� "תמיד שיזכו לרשת אותה ואת עוה

, לפני מותו תמיד עסק לחזק ולשמח אידישע קינדער
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 ירושלי�

  בארא פארק

  בני ברק

  קודשקודש  שיחתשיחת
  ר "ר עט"ק מר
 אדמו"ק כ"מפ

 א"שליט

        
        ג''תשרי תשע 'ו

  ד"פגליו
 תק
 זמני כניסת ויציאת השבת

 

        ככככ""""יוהיוהיוהיוה    - - - - שובהשובהשובהשובה    - - - - יל�יל�יל�יל�וווופרשת פרשת פרשת פרשת 

  ג"תשס\ע"תש יל�ופרשת 
 ב"ארה -לייקווד-בארא פארק

ויל� משה וידבר את הדברי� 

  )א, לא( האלה אל כל ישראל

י כתיב רביאור מהו וידבר והוצרי� 

ויאמר אליה� ומהו ויל� וכי מהיכ� 

להיכ� הל� ומהו את הדברי� ו

האלה הא ממילא שומעי� מה 

, דיבר שזהו מה שכתוב אחרי זה

ה צרי� להביאנו לידי וז

, מוסר או� צו שטייגע�

שא� הוא היה כל כ� 

גדול בזה א, אנו צריכי� 

להתחזק בתורה ויראה 

ולשמח איש את רעהו 

ג וכדר� כל "לחזקו ברו

  
    דברי�דברי�דברי�דברי�    עמכ�עמכ�עמכ�עמכ�    קחוקחוקחוקחו, , , , בעונבעונבעונבעונ    כשלתכשלתכשלתכשלת    כיכיכיכי    אלוהיאלוהיאלוהיאלוהי' ' ' ' הההה    עדעדעדעד    ישראלישראלישראלישראל    שובהשובהשובהשובה
    שפתינושפתינושפתינושפתינו    פרי�פרי�פרי�פרי�    ונשלמהונשלמהונשלמהונשלמה, , , , טובטובטובטוב    וקחוקחוקחוקח    עו�עו�עו�עו�    תשאתשאתשאתשא    כלכלכלכל, , , , אליואליואליואליו    אמרואמרואמרואמרו', ', ', ', הההה    אלאלאלאל    ושובוושובוושובוושובו

        )ג-א יד הושע(
 מתחומי מימיו יצא שלא, ובער בור ב� לו היהש, אחד כפרימשל ל
 כבודה במשפחה נכבדות אביו בו דיבר, לפרקו הב� כשהגיע. הכפר

, החת� של קנקנו על לתהות המשפחה בני ביקשו. הגדולה העיר מ�
 במקרא לא שאינו, בנו נפש את שידע, אביו. בעיר� לביקור והזמינהו

 פרות במחיצת ימיו כל ובילה, אר  בדר ולא במשנה ולא
 תפגוש כאשר. בני, ראה. "ונימוסי� הליכות ללמדו החל, ותרנגולי�

: ותענה יד את תושיט, עליכ� שלו� בברכת פני את ויקדמו, בה�
, הנסיעה עברה כיצד אות כשישאלו? שלומכ� מה, שלו� עליכ�
: תאמר, בעבור שהקצו החדר את ל כשיראו. הש� ברו: תאמר
 כשתקו� .לכולכ� טוב ערב: תאמר, לנוח כשתל. רבה תודה
 מה כל, הלאה וכ" ?שנתכ� עליכ� הערבה, טבא צפרא: תאמר
, יאכזב לא שהב� בטוח להיות וברצותו. ועונה אומר הישוב מ� שאד�

 מאה תלמודו על לחזור הורהו, בשינונו ינקש ולא בלשונו יכשל לא
 על ושגורי� רהוטי� ,בפיו משונני� הדברי� שיהיו עד, ואחד פעמי�
 שהיה, המשפחה לבית והגיע הגדולה העיר אל נסע דנ� החת�. לשונו
 ליד הסבו הכל. באורח לחזות באו אשר וקרובי� מכרי� הומה

 בעל, המחות� אל ניגש הוא. הופיע והחת�, טוב בכל ערוכי� שלחנות
 מה ,שלו� עליכ�: "בוטחת ברהיטות ואמר ידו הושיט, הבית

, טבא צפרא, לכולכ� טוב ערב, רבה תודה, הש� ברו, שלומכ�
 כבר הנער ואילו, החוירו המחות� פני!" ?שנתכ� עליכ� הערבה
, שוב עליו וחזר שלידו ולזה, הפזמו� על וחזר, שמימינו לזה ידו הושיט

  ..ולבוכי� לצחוקי�: לשני� נחלקו והנאספי�. ובעליזות בשמחה
 יש, נפש חשבו� לערו יש. היא קלה לא התשובה עבודת: והנמשל
 כיצד, עליה� מתגברי� כיצד ולראות המכשול נקודות את לאתר

, וממושכת איטית, קשה עבודה זו. ומתעלי� דר משפרי�
 ימי בעשרת, הסליחות בימי המשכה, אלול בחודש שתחילתה

 הימי� ארבעי� עבודת את מסכמי� בו הכיפורי� ליו� ועד ,תשובה
 בחודש נפש ושוי אדישי� הנותרי� אלו אבל. ובתפילות בוידויי�
 הכיפורי� ביו� ובאי�, תשובה ימי ובעשרת הסליחות בימי ,אלול

 כאותו כמוה�, וידויי� ועשרה תפילות חמש, "ווידויי� תפילות" לערו
 בוקר, טוב ערב, שלו� עליכ�: אחת בנשימה ואמר שפתח נבער נער
 –" אלוקיאלוקיאלוקיאלוקי    ''''הההה    עדעדעדעד    ––––    ישראלישראלישראלישראל    שובהשובהשובהשובה: "הכתוב שאמר זהו... שלו� היו, טוב
' ה לפני הכיפורי� ביו� מתיצב שאתה לפני עוד בתשובה לשוב יש

" בעוונ כשלת כי" ולדעת נפש חשבו� לערו עלי כל קוד�. אלוקי
 ומחילה סליחה ולבקש לבוא תוכל, "דברי� עמכ� קחו" מכ� לאחר

 כה א�". עוו� תשא כל אליו אמרו"ו, ובוידוייו הקדוש היו� בתפילות
        ))))אאאא""""רבי יעקב גלינסקי שליטרבי יעקב גלינסקי שליטרבי יעקב גלינסקי שליטרבי יעקב גלינסקי שליט    הגאו�הגאו�הגאו�הגאו�(((( ".טוב וקח" – תעשו

***  
 יו� לפני ימי� שלושה שלפחות, עצהה, בדי� לזכות רוצה יהודי א�

 רשעי�: "אומרת )ב. סא ברכות( הגמרא שכ�, מחטא נזהר יהא כיפור
 ושוב... עצמו הרע היצר יד על נידוני� הרשעי�, "שופט� הרע יצר –

 ואיזהו. "שונאו את ו�לד לדיי� אסור –" לדי� אסור שונא"שה ,די� ישנו
 לו שאי� וכיוו�". ימי�' ג עמו דיבר שלא כל – ל"חז אומרי� – שונא
 הרי, תמימי� ימי�' ג עמו מדבר ואינו הרע יצר ע� ומשא מגע לאד�
ק רבי נפתלי ק רבי נפתלי ק רבי נפתלי ק רבי נפתלי """"הרההרההרההרה(((( "!.לדי� אסור שונא"ו –" שונא" כדי� הוא דינו

 ))))עעעע""""מרופשי  זימרופשי  זימרופשי  זימרופשי  זי

        

 

  )ע"תש( .הזיסע צדיקי אמת

***  

יש לית� לב מהו ', וגו" ויל� משה וידבר" בפסוק

דכתיב ויל� משה שלא נמצא בכל התורה כולה 

שהל� משה לישראל כשרצה לדבר עמ� בצוות 

  . אלא ה� היו באי� אצלו, המקו�

ביראיו ' ד הידוע כי יש מדרגות בעובדי ה"ויוב� ע

שמפחד תמיד כי לא יצא ידי חובתו נגד , ובאוהביו

כי בכל יו� ויו� מחמת יראתו והשגתו ', ורא יתהב

המתרבי� ומתגדלי� , ה"בגדולת הבורא ב

הוא מכיר שכל מה שהוא , ומתוספי� תמיד בכל יו�

כמוהו כאי� הוא כנגד החיוב שהוא מחוייב ' עובד ה

ולכ� הוא מחזיק , וכדבעי למיעבד לא עבד, לעבדו

ולכ� , חוטא ומקצר בעבודה' את עצמו תמיד בבחי

ומשה רבינו , וא מתאמ� תמיד לשוב בתשובהה

  ניצוצי אשניצוצי אש

  ר "אדמו רבינו ק מר
"מכ
  א"ט זיע"הקוה

        כול� שוי� לטובהכול� שוי� לטובהכול� שוי� לטובהכול� שוי� לטובה    ––––למחרת יו� הכיפורי� למחרת יו� הכיפורי� למחרת יו� הכיפורי� למחרת יו� הכיפורי� 
ס 'גאט"למחרת יו� הכיפורי� נקרא בפי ישרי� בכינויו 

' ח סי"בוטשאטש או(כדאיתא באשל אברה� , "נאמע�
שהוא מצד שפוסקי� לומר , א"ט זיע"בש� מר� הבעש) ד"תרכ

ובגנזי . ואומרי� הקל הקדוש מאז והלאה, המל  הקדוש
אמרי , )ו"ט הוספות אות ק"כתש, ט"א סקכ"ח(נסתרות 

, )ו"תנינא אות ס(� "ליקוטי מוהר, )ה"מועדי� אות קס(פנחס 
ה חייב "שער הזמני� פורי� ד, ווילעדניק(שארית ישראל 

  , )אינש
מוצאי (הישר והטוב , )ה אתה"ת ד"רמזי שמח(ור ושמש מא
  ).כ"ליקוטי� מוצאי יו(קר� ישועה , )כ"יו

א כי במוצאי יו� "ר זיע"ק אדמו"הסביר על כ  מר� רביה
, כיפור הוא זמ� המוכשר ביותר להתאחד כל ישראל כאחד

דכיו� שכול� נקיי� מחטא ועוו� ואי� הפרעה בא" אחד 
' י הק"וזהו מה שפירש רש, ומלהתחבר באחדות ע� חביר

היה " ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"בפרשת ויקהל ד
  .למחרת יו� כיפור

א בטע� הדבר למה למחרת "ר זיע"עוד ביאר רבינו מר� אדמו
  , "ס נאמע�'גאט"יו� כיפור נקרא 

ד מלעלוב "ק מוהר"על פי מעשה הידוע שהל  פע� מר� הרה
אי  מלמד אחד מלמד ועבר באיזה כפר ושמע , א בדר "זיע

): כזה(ובהגיע� לסימ� ניקוד סו" פסוק , את התינוקות חומש

  . הרי הפסק הוא, אדרבה', ש� ה
אזי יש , רק כששני יהודי� נאחזי� ביחד באחדות ובריעות

  . השראת השכינה
פ "ז הרי יש להסביר טע� למה נקרא למחרת יוהכ"ולפי

  , "ס נאמע�'גאט"בתואר 
כל היהודי� " [זענע� אלע יודע� גליי "כ "כי במוצאי יו

וא" אחד אינו יותר גבוה , שהרי היתה מחילת עוונות, ]שוי�
לכ� לא , "ס נאמע�'גאט"כ נקרא "ע, במעלה על חבירו

ולא כ� , כ לחג הסוכות"שולטי� עוונות בימי� האלה שבי� יו
כשמגיע חג הסוכות וכל אחד מכי� את עצמו בעני� 

  . ובמדריגה אחרת ושונה מחברו ברוחניות
ואי� , לזה יש יותר יפה ולזה פחות, מיני�' במצות הד, כגו�

ועני� ההתנשאות . קיו� המצוה באותה מדריגה שוה
שמחזיקי� את עצמ� אחד גבוה יותר מחברו יכול לשלוט 

  . אז
) ויקרא(פ "עה) תנחומא אמור כב(ל "וזהו העני� שדרשו חז

כי , "ראשו� לחשבו� עוונות, ולקחת� לכ� ביו� הראשו�"
ועלול , ההתנשאות והגאות ה� המביאי� לחשבו� עוונות

  , להתחיל בהתקרב ובא ימי חג הסוכותהדבר 
  , פ עדיי� כול� שוי� כאחד לטובה"כ למחרת יוהכ"משא

 .ק"עכל, "ס נאמע�'גאט"ולכ� נקרא 

  

  ". ש� ה"הוציא ילד אחד בפיו את 
צעק עליו המלמד כי אסור לומר 

  . לבטלה' ש� הוי
הרי המלמד לימד : "ענה לו הילד

אותי כי כשיש שני פינטעלע  
  ". הרי זה ש� הש� –) נקודות(

רק כשה� אחד : "אמר לו המלמד
אבל ', אז הוה ש� הוי, יד השני על

הוה סו" , א� ה� אחד על גבי השני
  . פסוק

שאכ� , ד לקח מזה לימוד"ומר� מוהר
ואכ� כי שני , ד"פינטעלע הוא יו

? אימתי, פינטעלע  ה� ש� הש�
רק כשה� צמודי� ביחד אחד ליד 

אבל כשאחר הוא קצת , השני בשוה
למעלה יותר גבוה מעל לשני או 

פי מטה אי� זאת אחד מוטה קצת כל

        ''''''''בבבבבבבב' ' ' ' ' ' ' ' המש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמהמש� בעמ
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  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

' ד(הוא מר בר רב אשי , ורב טביומידמר זוטרא ' רב הונא ברי –] ס נאמע
'גאט[ 
  )ז"רכ

' מראשוני בעלי התוס' י הק"ר אשר הלוי משפירא תלמיד רש"רבי יצחק ב
  )ג"תתצ' ד(באשכנז 

ר צבי הירש ממזריטש "מ בעל ברכת אברה# ב"רבי אברה# אביש מפפד
  )ט"תקכ(

  )א"תקע(ר שמואל הלוי מסטעפ
 "רבי דוד ב
  )ב"תקע(א ר אברה# לנד"רבי צבי אריה מאליק ב

  )ד"תרס(ת זכר יהוס$ "שו' ר נת
 שטר
 משאוול ב"רבי יוס$ זכריה ב

  )ג"תש(ר דוד מבוהוש "רבי מנח# מנדל ב
  )ד"תשס" (יד עזרא"מרדכי פריינד מייסד ' ר ארי"רבי אשר ב

  )ז"תקל' ה(ר דב בער ממזריטש "רבי אברה# המלא� ב –
  )ו"תקס(שער המי# ' ר רפאל ב"$ מרדכי ברבי משה יוס –ג תשרי "ק י"יו# שב

  )ח"תקצ(ר משה גינז מפוזנא "רבי עקיבא אייגר ב
  )ג"תרמ(ר מנח# מנדל מליובאביטש "ש ב"רבי שמואל מהר

  )ה"תרמ(בעל אבני צדק ומעגלי צדק , ר יחזקאל פאנעט מדעש"רבי מנח# מנדל ב
  )ז"תרס(ר אברה# יעקב מסדיגורא "רבי ישראל ב

  )ג"תקס(ר אברה# המלא� "רבי שלו# שכנא מפרוהוביטש ב –
  )ז"תקס(אור הגנוז ' ר יוס$ גרשו
 הכה
 מאניפולי ב"רבי יהודה לייב ב

  )ה"תקע(עבודת ישראל ' ני% ב'ר שבתי הופשטיי
 מקוז"רבי ישראל ב
  )א"תרס(ר יחיאל מיכל מזוועיהל "רבי מרדכי ב

 )ט"תש(ירושלי# - דושינסקי מחוסט ר ישראל"רבי יוס$ צבי ב

  

    - - - - אאאא""""יייי' ' ' ' יו# היו# היו# היו# ה
  תשריתשריתשריתשרי

  
 

        
        
        

ב ב ב ב """"יייי' ' ' ' יו# ויו# ויו# ויו# ו
  תשריתשריתשריתשרי

  

  

  

  

  

ד ד ד ד """"יייי' ' ' ' יו# איו# איו# איו# א
 תשריתשריתשריתשרי

ולא ' מוסי, והול� בעבודת ה' ה הי"ע

, והל� מדרגא לדרגא, עמד לרגע אחד

וידבר את הדברי� ", "ויל� משה"

ותמיד למד תורה ועלה  -  ,"האלה

ל "ר –" אל כל ישראל. "מעלות רמות

בני ישראל , שזכה וזיכה את הרבי�

  .ליל� בעקבותיו וללמוד תורה

, תהילי� יט (ה נאמר "דוד המל� עבג� 

שעלה ', וגו" יו� ליו� יביע אומר" )ג

, ונתעלה מיו� ליו� ביתר שאת ועוז

כל רגע ורגע ' ואצל כל הצדיקי אמת הי

' וכל רגע בלתי לה, יקר מפז ומפניני�

והלכו תמיד מדרגא לדרגא , לבדו

  , מוסי, והול� במרומי השגת�

ל אי� "ז מרבי סעדיה גאו!ויסופר 

למידיו ראוהו בוכה ומתאונ� ומסג, שת

עצמו ביותר ושאלו אותו מה זה ועל 

מה זה כי עבר חלילה על עבירות כה 

א נתארחתי "פ, והשיב לה�, חמורות

ז כיבדני "אצל אד� אשר לא הכירני ובכ

איש ' ביותר וסיפק לי כל צרכי כי הי

לאחר ימי� אחדי� , חסד ואוהב אחרי�

ודי ביתר נודע לו מי אני ואז הרבה בכב

שאת ועשה סעודות גדולות לכבודי 

וכאשר נפרדתי מאתו נפל לרגלי בכה 

והתחנ� שאסלח לו על שלא כבדני 

כראוי בימי� הראשוני� בעת שלא ידע 

ומאז נתתי אל לבי הלא בכל יו� , מי אני

ויו� אני מכיר ומשיג יותר מגדולתו של 

ה ונמצא שאתמול עדיי� לא "הקב

אותו כראוי  הכרתיו וממילא לא עבדתי

' ועל דא קא בכינא ומתאונ� ושב אל ה

  )ג"ויל� תשס( .בתשובה

  קודשקודש  שיחתשיחת

  ''אא' ' מעממעמ  המש�המש�
  כי ביו� הזה יכפר עליכ�

  ק"מספה אמרות צדיקי� ועובדות
  ליו� הכיפורי�

   
  קחו עמכ� דברי� לכל השנה

דברי� נפלאי� על סגולת הימי�  "פלא יוע�"כתב בעל ה
מזיו שפעת� של הימי� האלה ימש� לאד� לכל : "הנוראי�

ולפי מה שיתעורר בימי� האדירי� האלה ויתחזק ליראה , השנה
ויעשה גדרי� וסייגי� לעצמו ויקבל עליו להתנהג ג� ', את ה

כ� ימצא עזר כנגדו לכל  –אחר יו� הכיפורי� בדרכי התשובה 
ויעלה , טהורה עומדת לעד' ויראת ה, 'השנה ליראה את ה

  .במעלות עד אשר יהיה טהור מטומאתו ומצא כדי גאולתו
  סליחה תמידית

י� 'רבי ישראל מרוזק "בעל תשובה התמרמר והתאונ  בפני הרה
וג� אחרי , נגד הש� יתבר�על שהרבה לפשוע ולמרוד  ע"זי

 –הוא דואג  –כיצד . חזר לפעמי� על העבירות, ששב בתשובה
  ?קבל עוד תשובתותת

  :הרגיעו הצדיק בדברי תפילת יו� הכיפורי� וכה אמר
כי אתה : "האמצעית שבשמונה עשרה מסתיימת כ�הברכה 

, לכאורא". סלח  לישראל ומחל  לשבטי ישורו  בכל דור ודור
כי אתה סולח לישראל : היה ראוי לומר, לפי דקדוק הלשו 

  ?ומחל  לשבטי ישורו 
שסליחתו , לחזקינו ולעודדנו שרצו מתקני התפילה אלא

כי א� , אינו עני  חד פעמי, ומחילתו של הקדוש ברו� הוא
ומצינו . שדרכו לסלוח ולמחול כל אימת שיחזור יהודי בתשובה

כי תראה חמור שונא� "שדרשו על הפסוק  .)מ לג"ב(בגמרא 
רוב" ולא " "רוב" תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו

ה הוא רוב" עתה תחת משאו אז צרי� לעזור כלומר במקר" רבצ 
  .לו ולא שרגיל בכ�

כי אתה סלח  לישראל ומחל  לשבטי "רב אומרי� אנו ובדקדוק 
יתבר� אומנותו לסלוח ולמחול שוב ' כי ה, "ישורו  בכל דור ודור

  .ושוב
  בושתי ונכלמתי

עזרא : "לפיסקהע "� זי'רבי חיי� מוואלוזיכשהגיע הגאו  
בושתי ונכלמתי להרי� אלקי פני , אלוקי, הסופר אמר לפני�

ולבסו# נפל , חזר על כ� כמה פעמי� בהתרגשות עצומה, "אלי�
א� עזרא הסופר העיד על : כששב להכרתו הסביר, והתעל#

מה אנו , ה"עצמו שהוא מתבייש ונכל� להרי� את פניו אל הקב
  .?נאמר
  ליותלוי ביחול א' החסד 

עלינו ' יהי חסד� ה: "את הפסוק א"ט זיע"מר� הבעשאר יב
  :וכה אמר, "כאשר יחלנו ל�

א� אנו , תלוי לפי מדת הבטחו  שבנו, שמעניק לנו' חסד ה
וא� זה מ  , אז אנו מקבלי� הענקה מ  השמי� –בוטחי� באמת 

יהי , חלילה', כי אז יתרחקו חסדי ה, השפה ולחו" בטחונינו
  .באמת ובתמי�זה תלוי רק כאשר יחלנו ל�  –עלינו ' חסד� ה

  קושיית רב החובל
קנה אבר� אחד במחיר גבוה את , בתפילת מנחה של יו� כיפור

, לאחר מנחה, הוא עלה על כל המתחרי� וזכה בה, "מפטיר יונה"
  :ושאל אותו ע"רבי מאיר מפרמישלא� זיק "קרא אליו הרה

מצאת כבר תשובה לקושייתו של רב , ובכ  אמור נא אבר�
ונשאר עומד נבו� , דיק זוג עיניי�נע" האבר� בצ? החובל

  ?איזו מי  קושיא זו: ומבולבל
הרי זה עתה קראו לפני� את : לו הרבי מפרמישלא  אמר

מה אתה ? "מה ל� נרד�: "הקושיא ששאל רב החובל את יונה
זוהי הקריאה  –" מה ל� נרד�. "קו� קרא אל אלוקי�? יש 

רא אל קו� ק: "נתעורר כולנו, שתהדהד באזנינו ביו� הדי 
  ".!אלוקי�

  האלוקי� לא תבז ונדכה לב נשבר
 א"זיע' ט הק"מר� הבעשיו� הכיפורי� בבית מדרשו של  ליל

את הדביקות הנוראה , היכול אי מי לשער את היראה העצומה
  ?ששררה בהיכל

לאו את ההיכל באימה ייהודי� רבי� מ, כל נדרי קרב ובא זמ�
אל , ל נדרימצפי� לרגעי� המרוממי� של אמירת כ, ובחרדה

 ע"רבי זאב וואל  קיצעס זיק "העמוד קרב בחיל וברעדה הרה
ששימש כשליח ציבור , ט"מבחירי תלמידיו של מר  הבעש

  .בתפילות יו� הכיפורי�

מבט חודר  ט את עיניו ונע""נשא מר  הבעשלפתע 
הכיצד מעיז : "תהומות בפני תלמידו והרי� קולו בגערה

הרי הנ� ? אתה לשמש כשליח ציבור לקהל הקדוש הזה
והוסי# עוד , "נבער מדעת, יהודי פשוט שבפשוטי�

  . מילי� קשות לעבר תלמידו
רצה לעזוב את , ואימה וחרדה נפלה עליו, רבי וול# שמע

ט הניד ראשו "עשא� מר  הב, העמוד מיד ולשוב למקומו
בשלילה ואיל" אותו להישאר במקומו ולהתחיל את 

  .תפילת כל נדרי
, כשברכיו פקות וכל גופו רועד, שבור עד דכאבלב 

תפילותיו שנבעו , התפלל רבי וול# את תפילות היו�
, יללות והתייפחויות, מעומק לבו הרצו" לוו בקולות בכי

כחוטא והוא חש ', כל העת לווהו מילותיו של רבו הק
  .ופושע המעז פניו ומתפלל בפני העמוד

במוצאי יו� הכיפורי� נקרא רבי , הכיפורי� חל#יו� 
בפחד נורא נכנס אל , ט"וול# אל חדרו של מר  הבעש

ט "קיד� אותו הבעש, ולגודל הפתעתו, הקודש פנימה
כי ראיתי מיד שיד המקטרגי� , דע ל�: "במאור פני�

י  קשה על וחששתי שיחת� גזר ד, בשמי� גוברת
לב נשבר "ביקשתי לשבור את לב� כי ידעתי כי , ישראל

ואכ  בכיותי� שנבעו מלב , "ונדכא אלוקי� לא תבזה
ה תבוא עלינו ועל "ובעז, קרעו את גזר הדי , נשבר

  !".ישראל שנה טובה
  להתענג מעינוי היו� הקדוש

, השש ושמח לעשות רצו  קונו, ראוי לו לכל ירא שמי�
הצו� ביו� הכיפורי� בשמחה רבה לקיי� את מצוות 

על כ� שזוכה הוא לעשות רצו  אבינו , ושביעות רצו 
שמי  יסוד ושורש העבודהק "כמבואר בספה, שבשמי�

ולבו מלא , ת"כה לקיי� את מצות אהבת השישז
לא יצטער על , בהשתוקקות וגעגועי� לאבינו שבשמי�

כ� שנאל" להתנזר מאכילה ושתיה אלא ישוש וישמח 
וצא שלל רב על שהוא זוכה לקיי� מצות עשה בזה כמ

י זה גור� נחת רוח "וע" ועינית� את נפשותיכ�"של 
  .ה"להקב

  ביו� כיפור מהוה תענוג עצו�' עבודת ה
ישנה שמחה נוספת הכרוכה בעבודת היו� הקדוש 

מלבד זו , שבכוחה להפיג את צער התענית, ט"הבעל
בי ק ר"הרהוהיא מה שכתב , הנובעת מכפרת העוונות

שביו� קדוש זה מתענג אד�  ע"אברה� מטריסק זי
בעת ששופ� צקו  לחשו , בתענוגי� רוחניי� עילאיי�

. לאבינו שבשמי� ועובד אותו בהשתוקקות וגעגועי�
ודי לו , אי  צור� לאכול ולענג את הגו#, מסיבה זו

שעל ידי גודל הכיסופי  , בקורת הרוח שיש לנשמתו
לא יהיה רעב לאכול  אז, ת"והתשוקה שיש לו אז להשי

  .כלל
  יו� הכיפורי� מכפר על כל העבירות

שלפיכ� נערכו הוידויי� לפי סדר , בדר� צחותאומרי� 
לא היו , שאלמלא נסדרו באופ  זה, ב-האותיות א

  .גומרי� לעול� את הוידוי
בשלמא אות� , לאמיתו של דבר יש לעיי  בזהאמנ� 

ו  מכי, ה"חטאי� שנזכרו בוידוי מכפר עליה� הקב
אבל אלו שאינ� , שמזכיר� בפיו ומתחרט עליה�

אופ   ובאיזה, מה תהא עליה�, בסדר הוידוימוזכרי� 
, ולמרות שכתבו הפוסקי�? ימחקו מספר הזכרונות

יזכירו , שא� יודע שחטא בחטא שאינו כתוב בסידור
הניחא : מכל מקו� עדיי  קשה, בפיו ויתוודה עליו

ה ע� אלו שג� א� מ, חטאי� שנזכר בה� בעת התפילה
וממילא  –בהגיע היו� הקדוש לא הצליח להזכר בה� 

באיזה אופ  תהיה  –אינו יכול להזכיר� ולשוב עליה� 
  ?כפרת�

שבודק עד  )ה"ג קצ"ק ח"זוה(ל "כ� הורונו רבותינו זעל 
עליו לפרט את החטאי� . מקו� שידו מגעת ודיו

ואלו גוררי� , ולהתחרט עליה� מעומק הלב, הידועי� לו
ועל כול� סולח לו , עמ� ג� את החטאי� שנשכחו מלבו

  .ה"הקב
*  

נזכה , ת שביו� הקדוש הבא עלינו לטובה"יעזור השי
עד שיעיד עלינו , כולנו לתשובה אמיתית מעומק הלב
ובזכות זה יכפר , יודע תעלומות שלא נשוב לחטוא

  .'ה ה לטהר אותנו מכל חטאותינו לפני"עלינו הקב
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