
‰ÁÓ Ô·¯˜ ·È¯˜˙ ÈÎ ˘ÙÂ...  
 )· ‡¯˜ÈÂ ,'‡'( 

, קר התשובה היא בחינת קרבן מנחהיע
ינו ידה, לה לענייבחינת קרבן עני בחינת תפ

וכל . שיבטל גאותו לגמרי וידע שפלותו באמת
ופגמיו , ידיעת והרגשת שפלותו וקטנותו

ינו שלא יה, ושלום-המֻרבים לא יהיה לרעה חס
' רק יבטח בחסדי ה, ה ביותרידי ז-יתרחק על

שיכולין לזכות להתקרב , שיש תקוה גם אליו
ידי בחינת -על, להשם יתברך מכל מקום שהוא

שהוא אף על פי שאינו יכול להביא פר , קרבן עני
אף על פי כן מצא לו הקדוש ', ואיל וכבש וכו
שיביא עשירית האיפה קמח , ברוך הוא תקנה

ונאמר בה , ךוהיא חביבה מאד בעיני השם יתבר
לו נפשו הוא יומעלה עליו הכתוב כא, חוריח ניח
ובזה רמז לנו השם יתברך שרחמיו לא . מקריב

לו אם אין האדם יכול לשוב ישאפ, כלים לעולם
כמו בעלי תשובה , בתשובה כראוי לו לפי מעשיו

אף , הקדמונים שהתענו וסגפו את עצמם הרבה
 גם כי, ע מחמת זה מתשובהועל פי כן חלילה למנ

כי ', נֻקדה אחת של תשובה יקר מאד בעיני ה
קר מאד בעיני ישי, היא בחינת קרבן עני ודל

  .השם יתברך
  
קר ישזה ע, להיקר הקרבן עתה הוא תפיוע

קחו עמכם דברים ושובו : כמו שנאמר, התשובה
ל איני מבקש מכם אלא "וכמאמר רבותינו ז', וכו

לה אצל השם יקר חשיבות התפיוע. דברים
הר ואר בזולת עני כמביהיא גם כן תפיתברך 
כי כשאדם מרגיש עניותו ושפלותו , הקדוש

ושופך שיחו לפני השם , בגשמיות וברוחניות
' ף ולפני הולה לעני כי יעטייתברך בבחינת תפ

ך שיחו לפני השם יתברך ושישפ, ך שיחווישפ
לו אם נדמה לו שהוא בלי יאפ, כמו השופך מים

על פי כן את כל אשר אף , נה הראויושכל ובלי כו
בבחינת , ך שיחו לפני השם יתברךועם לבבו ישפ

זה יקר מאד בעיני ', כח פני הושפכי כמים לבך נ
ידי זה יזכה לשוב ולהתקרב -ועל, השם יתברך
', קץ ענות עני וכויכי לא בזה ולא ש, אליו יתברך

אך רחמיו יתברך רבים . מכלל שראוי לבזותו
  .מאד ואינו מבזהו

  
קון התשובה יקר תיזה תלוי עוהכלל שב

רק אף , לו בדלי דלותיאש את עצמו אפילבלי לי
שזה , על פי כן יתגבר את עצמו בכל מה שיוכל

צם החסד הזה מתגלה בכל ווע. בחינת קרבן עני
ידי הצדיקים הגדולים שממשיכין -על, דור ודור

שעושה עצמו תמיד עני , בחינת התנוצצות משיח
והוא עוסק ,  על החמורבחינת עני ורוכב, ואביון

לתקן ולהושיע לכל העניים בבחינת יחוס על דל 
אפשר לגלות בפירוש כלל -ובאמת אי. 'ואביון וכו

רק כל אחד , עד היכן רחמיו ורבוי סליחתו מגיע
ואל , צריך להבין מעצמו שיחוס על עצמו תמיד

לת ילו אם תפיואפ, יאש מן הרחמים לעולםיית
פלות ורבוי פגמים העני הזה שבא בדלי דלות וש

כן -לה הזאת בעצמה גםיוגם מעט התפ, כך-כל
לת ובמחשבות וומערבת בפס, אינה בשלמות

דאי אינה ראויה לעלות ושבו, מֻקלקלות הרבה
-אף על פי כן רבים רחמיו יתברך כל, ושלום-חס
 הקדוש ברוך הוא ,לו איך שהואיעד שאפ, כך

מאחר שמרגיש עניותו , מרחם עליו ומקבלה
מתוך ,  להתפלל ולשיח איך שהוא יכולומתגבר

ולא עוד אלא . מרירות דמרירות עניותו ודלותו
קא עד אין קץ ילה זאת מגיע תקונה דיישתפ

וכל זה מֻרמז בדברי . מסוף העולם ועד סופו
, כך במעלת קרבן העני-שהפליגו כל, ל"רבותינו ז

הלכות  -לקוטי הלכות ( .אר הכל בפניםוכמב
 לפי  מ מא מב מדיותאות - 'תפלת המנחה ז

  )ט"י,  תשובה–אוצר היראה 
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, ואמר) ל"הסרסור הנ(וביום מחר בא     ☺
ויש להם , לארץ עם יהודים-שבא ספינה מחוץ

היה , באותה ספינה, ושם, כן שוחט ֻמבהק-גם

נרו , וולףמורנו הרב זאב , הרב החסיד המֻפרסם
, סטרהא ושאר אנשים חשוביםאו-מטשרני, יאיר

לה להם יוג, נו זכרונו לברכהיושאלו על רב
, האמת, נו זכרונו לברכהישהיה עם רב, האיש

נו זכרונו יל אחרי רב"ותכף שלח רבי זאב הנ
שיבוא אליו לאכסניא שלו ויקבלו , לברכה

נו יולא רצה רב, באהבה להתארח עמו יחד
 כאן טוב: כי אמר, זכרונו לברכה ללכת אצלו

, כי היה עושה בסטנבול כל מיני קטנות, לפני
, והיה הולך יחף ובלי חגורה ובלי כובע עליון

האריג  ["שלאק-אינטער"והיה מֻלבש רק בה
 שהיה לו ]שתופרים אותו בחלק הפנימי של בגד

-והיה הולך בשוק כדרך בני, מאיזה מלבוש
והיה עושה , הרצים בשוק ומצחקים, הנעורים

והיו , הנעורים-דרך בנימלחמות בדרך צחוק כ
,  בשם אחר—ואחד , מכנים אחד בשם הצרפת

, והיה כעין תכסיסי מלחמה ממש, ועשו מלחמה
והיה עושה עניני קטנות הרבה מאד שם 

  .בסטנבול
 
בחאן , רחמנא לצלן, ברכך נפל הֵד-אחר    ☺
וֻהכרח , ח משםווהיה ֻמכרח לבר, נו חצריהי, זה
ועשה עבורו , ל"ס באכסניא של רבי זאב הנולכנ

ל נוהג בו "והיה הרב רבי זאב הנ, סֻעדה גדולה

נו זכרונו יורב, כבוד גדול מאד מאד בלי ערך
שהיה כנגד רצון , לברכה עשה כמה דברים אז

 אהבה —כן -פי-על-אך אף, ל"רבי זאב הנ
צם האהבה וומע, )יא-ר נה"ב( מקלקלת השורה

פי שהיה בעיניו -על-אף, לא הסתכל על זה כלל
כי בכל עת שהיה רבי זאב , אות גדולותפלי

, כדרך המֻפרסמים, מתפלל לפני העמוד בשבת
כי , נו זכרונו לברכה אוכל באותו העתיהיה רב

עד שבעת תפלתו של רבי , דםוהיה מתפלל מק
  .זאב היה הוא זכרונו לברכה אוכל סֻעדתו

 
שבת ובשבת בשחרית -וכן היה בליל    ☺

רבי זאב לסֻעדה ובעת שישב , ובסֻעדה שלישית
וצוה , המזון-נו ברכתיכבר ברך רב, השלישית

, שיסתכל אם יש כוכבים, להאיש שהיה עמו
 ולקח הלולקע, והבדיל, והתפלל תכף ערבית

והוא , ונכנס לבית רבי זאב) נה המקטרתק(
כדרך , התחיל בסמוך הסֻעדה השלישית

נו לשם בלי כובע יותכף כשנכנס רב. המֻפרסמים
תכף קבלו , עליון ובלי חגורה והלולקע בידו

המזון -וברך ברכת, ל"בכבוד גדול רבי זאב הנ
נו יודבר עם רב, והבדיל, והתפלל ערבית, מיד

והיתה אהבה ,  הלילהזכרונו לברכה כמעט כל
נו זכרונו לברכה עשה שם כל יורב. גדולה ביניהם
והיה שם על קבר של רבי , ל"מיני קטנות כנ

בעל , נפתלי כץ' הוא ר( נפתלי זכרונו לברכה
  ).ל"זצ, סמיכת חכמים

 
וכל מה שעבר עליו בסטנבול בגשמיות     ☺

וכפי , תקצר המון יריעות לספר, וברוחניות
, שהיה שם בסכנה גדולה ועצומה, המובן מדבריו
נו ידהי, דאי יהיה נשאר שםווהיה סבור שבו
אך השם יתברך עשה עמו נסים , שיסתלק שם

ל הועיל לו " הנוהקטנות, ועבר על הכל, הרבה
נפל , גם כשבא מהקבר של רבי נפתלי. מאד

כך -ואחר, ושכב כך כמה שעות, פתאם על הארץ
ושכב שם כל הלילה עד , הניחו אותו על המטה

עד , והיה שוכב כמו שנגוע, למחרת חצי היום
. שקם ממטתו וחזר לאיתנו, שעזרו השם יתברך

ומניעות , רבות ועצומות, והיה לו סכנות גדולות
, ואמר, אין מספר בכל עת ובכל רגע שם

כנזכר , ל הועיל לו מאד"שהבזיונות והקטנות הנ
  .לעיל
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הזכרת שמות הצדיקים הוא דבר נפלא    
ונורא מאד מאד ומועיל הרבה מאד לעבודת 

גם מֻסגל ; אר במקום אחרוכמב, השם יתברך
כי אי אפשר , ישראל-זה לארץ-ידי-לזכות על

אם בכח הצדיקים -ישראל כי-לבוא לארץ
עין ". 'צדיקים יירשו ארץ וכו"בבחינת , אמתיים

ישראל -בנסיעתו לארץ" ת"ימי מוהרנ"פנים 
הלכות נטילת ידים , "לקוטי הלכות"ין יוע(

ובהלכות דברים , אות ו, הלכה ד, לסעודה
  .)ותבין ביותר, אות ו, הלכה ד, הנוהגים בסעודה
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-אם על-ישראל אי אפשר לבוא כי-לארץ   
וכמה וכמה צדיקים גדולים ונוראים . ידי יסורין

ישראל עד שעברו עליהם -שלא באו לארץ, מאד
ושברו על זה , יסורים רבים וסכנות עצומות
שכן אנשים -ומכל. מניעות רבות וגדולות מאד

ר נפשם ובים למסידאי מֻחיובו, פשוטים וכשרים
כי , ישראל-בוא לארץביותר ויותר אלף פעמים ל

-דם שבאו לארץושגם ק, ל"הלוא הצדיקים הנ
ישראל היתה קֻדשתם ופרישתם ומעלתם 
ולא , וצדקתם גבוהה ונשגבה ונעלה מאד מאד

אם בשביל להשיג השגות -ישראל כי-נסעו לארץ
, אר במקום אחרווכמב', נשגבות יותר ויותר וכו

  .כך בשביל זה-כן מסרו נפשם כל-פי-על-ואף
 

שכן איך אנחנו יתמי דיתמי צריכין -מכל   
להתגולל ברפש וטיט ולרחש על הארץ גם בין 
-נחשים ועקרבים עד שנזכה לנשק עפר ארץ

-על-אף, ב מאוירה הקדוש והנוראוישראל ולשא
-פי שאין אנו יודעין ומשיגין כלל מה הוא ארץ

 די לנו במה שהודיעה לנו התורה ,ישראל
 לנו בכמה פה ורמזה-הקדושה שבכתב ושבעל
-דל מעלת קֻדשת ארץומקומות עצמו מספר ג

, ושכל קֻדשת איש הישראלי תלוי בזה, ישראל
, דאי אשרי לווע דירתו שם בווומי שזוכה לקב

-לו מי שזוכה רק לילך ארבע אמות בארץיאך אפ
גם זה טוב ויפה מאד כמו שאמרו , ישראל

הלכות , "לקוטי הלכות"ועין (ל "רבותינו ז
ובהלכות , אות ו, הלכה ד, ת ידים לסעודהנטיל

  .)אות ו, הלכה ד, דברים הנוהגים בסעודה
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  . ז"אייר תשכ' ז, ה"ב  
  . שלום וברכה... לכבוד 

ואף עכשיו , לבי ונפשי נאמנו לך במאד מאד
אני מתגבר בכל , בעוצם כאבי וחולשתי לא עליך

ביצליח ,  להתפלל עליך'לעמוד לפני ה, כחי
ובכל מדינה ומדינה ובכל מקום ומקום . דרכך

, חן ושכל טוב' יתן לך ה, אשר תלך ותדרוך שם
ותפעול כרצונך לטובת , בעיני השרים והעמים
כל עיקר , כי רק זה. עמינו וארצינו הקדושה

   - - -. כוונתך בנסיעתך והלוכיך וטלטוליך
ב אוהבך ועבדך הנאמן המברכך בכל ל  

ומצפה מתי יגיע העת שאזכה לראותך בכל . ונפש
  . פעם בשובע שמחות
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 כל העולם לא נברא :צריך כל אדם לומר  
ין יעל כן צריך כל אדם לראות ולע. אלא בשבילי
קון העולם ולמלאות חסרון העולם יבכל עת בת

 .ולהתפלל עבורם
ידי זה -ועל,   צריך להתפלל עם כל הכחות

ינו שהלב יה. וןוואז יוכל לכ, יפגע הקול במחו
ידי זה יזכה -ועל, ישמע מה שהוא מדבר

עד , שיתפשט עקמומיות שבלבו ויבוא לשמחה
ות ות בשמחה גדולה מהמצושיעשה המצו

ויזכה שיוכל להלביש את תפלתו בספורי , בעצמן
 .לו לאחר גזר דיןידברים ולבטל כל הגזרות אפ

ח וריכין ליזהר לפנות את המ  מאד מאד צ
מחמץ שלא , מחכמות חיצוניות וממחשבות זרות

כי , יחמץ את חכמתו בחכמות חיצוניות ובתאוות
אפשר לו -ואי, חווהם מטמטמין ומטמאין מ

גם צריך . חואפשר לו לשמ-ון בתפלתו ואיולכ
,  שלא יהיה לו יראה חיצונית,ר עצמו מאדולשמ

כי , רך לבדשלא יירא משום דבר רק מהשם יתב

ון וידי יראות חיצוניות אי אפשר לכ-גם על
חו ור מוקר לשמיוהע. בתפלתו ומונע השמחה

שלא יהרהר בהרהורים רעים , שלא יחמיץ
. ובתאוות שהם בחינת חמץ שהם סטרא דמותא

סטרא (וצריך לגער באלו המחשבות שהם 
ולגרשם מדעתו , סטרין אחרנין) דמותא

ר עצמו מאד ושמול, ומחשבתו שלא יתקרבו אליו
גם . ושלום-חו אלו המחשבות חסושלא יכנס במ

יקא יוכל יואז ד, צריך לשתף האהבה עם היראה
, נה גדולה בכל הכחותוחו שיתפלל בכוולזכך מ

ידי זה -שעל, עד שתהיה תפלתו בחינת רעמים
 .ל"כנ' זוכה לשמחה וכו
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דשך ועל עם קאתה נגלית בענן כבודך ...  
בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול . לדבר עמם

שופר עליהם הופעת בהגלותך מלכנו על הר סיני 
ובכן יהי רצון מלפניך . ותוללמד לעמך תורה ומצ

שתעזרנו ברחמיך , י אבותינוקינו ואלק אל'ה
ותזכני , תיך בשמחה גדולהום מצויהרבים לקי

כל ו, ברחמיך הרבים להתפלל לפניך בכל כחי
, ה גידי"ח אברי ושס"מיני כח שנמצא בי ברמ

וכל , בבשר וגידין ועצמות ועורקים בחלב ובדם
ח שמתפשט בכל וובמ, ח שבראשוהכח שיש במ

וכל שאר . וכל הכח שיש בחמשה חושים, הגוף
שאזכה , להימיני כחות ֻכלם ֻיכללו בתוך התפ

. לה בכח גדוליבור של התפילהוציא הקול והד
, לי נשמע כמו רעם גבורותיךואזכה שיהיה קו

שלבי יהיה שומע , נת לביווהקול הזה יעורר כו
שאזכה , ומבין היטב מה שאני מתפלל לפניך

וזכני שיהיה לי יראת . נת הלבולהתפלל בכו
ואהיה נשמר שלא יהיה , שמים יראת הרוממות

שלא אירא ולא אפחד , לי שום יראה חיצונה כלל
 ולא משום ,לא משר ואדון, משום דבר שבעולם

ולא , ולא מחיה רעה ולסטים, אדם שבעולם
ולא יהיה לי שום פחד , משום דבר שבעולם
כי אם ממך לבד אירא , ויראה חיצונה כלל

ואזכה ברחמיך ליראה עלאה , ואפחד תמיד
  .יראת הרוממות

 
שאכניס , ועזרני להתפלל לפניך בכל כחי 

ואוציא את הקול , להיכל כחי בדבורי התפ
עד שיהיה קולי , לה בכח גדוליל התפבור שיוהד

, פוגע במוחי ויהיה נשמע ללבי כמו קול רעמים
לה ויתעורר יעד שהלב ישמע היטב דבורי התפ

ויהיו נעשים מקולי ודבורי , לעבודתך באמת
וזכני שיהיה לי יראת שמים . בחינת רעמים

עד שיהיו דברי נשמעים לבריות לעבודתך , באמת
לה לפניך לרצון כמו וקול תפלתנו יע, וליראתך

, כמו שכתוב, שבעה קולות שאמר דוד על המים
 על מים ' על המים אל הכבוד הרעים ה'קול ה
וזכני שיתפשט עקמימיות .  בכח'קול ה. רבים

שבלבי שלא יהיה בלבי שום עקמימיות ועקשות 
רק ". לבב עקש יסור ממני רע לא אדע. "כלל

 'השיהיה לבי ישר עם , אזכה ליושר לבב באמת
  .תמיד
 
שנוכל להתפלל , ותעזרנו ברחמיך הרבים 

וכל מיני . עבור כל העולם ולמלאת חסרון העולם
ֻכלם נזכה לבטל על ידי , גזרות שנגזרו על העולם

ונזכה לדעת ולהשיג אם הוא קודם גזר . תפלתנו
ותזכנו לידע איך להתפלל . או לאחר גזר דין, דין

, בריםולהלביש את תפלתנו בספורי ד, לפניך
ואם אמנם בעת הזאת . בזמן שהשעה צריכה לכך

עם כל זה , אנו רחוקים מאד מדעת והשגה זאת

 לא 'אתה ה", וממך לא יבצר כל דבר, בידך הכל
". תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני
ותעזרני ותזכני להגיע ולבא לכל מה שבקשתי 

ותיך ושמח נפשנו בישועתך וקדשנו במצ. מלפניך
עבודה שבלב זו , לבנו לעבודתך באמתוטהר 
, לזכות להתפלל לפניך בכל כחי באמת, להיתפ

יערב עליו שיחי , ותיך בשמחה תמידוולעשות מצ
 תשיש 'ונפשי תגיל בה. 'האנכי אשמח ב

מציל ,  מי כמוך'כל עצמותי תאמרנה ה. בישועתו
אור זרוע . עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו

 לעולם אמן 'ברוך ה. לצדיק ולישרי לב שמחה
 .ואמן
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האבא שלי היה עני ולא היה לי , ואני     
זה , מה. שתי לבוא בלי כסף להרבייהתבי, כסף

דש צריכים לבוא עם וח-בראש. כל הפרנסה שלו
 אני , כל הילדים הביאו כסף להרבי,כסף
 איך באים", הלכתי להרבי בלי כסף, ישתיינתב

אין דבר !" ?דשוח-בלי כסף כאשר מגיע ראש
  .כזה

ספר להרבי -אוי הגיהנם שלי שהלכתי לבית
כל . בכל פסיעה הרגשתי גיהנם, בלי כסף

רק אני , דש עם כסףוח-התלמידים באו בראש
  !תלמיד יחיד. באתי בלי כסף

 
מדוע , מה אתה עושה: "הרבי אמר לי     
ש דוח-דש אני מצפה על ראשוכל הח? אתה בא
זה כל הפרנסה . דש ובאת בלי כסףוח-והיה ראש

דש כל התלמידים מביאים לי כסף וח-ראש, שלי
, ואתה ילד יחיד שלא מביא כסף, ויש לי פרנסה
  !"לא הבאת כסף

יש כבר יותר ממאה שנים ואני זוכר את זה 
-מדוע באת ראש: "הוא אמר לי. ויכמו עכש

-בראש, תגיד להאבא? מה זה? דש בלי כסףוח
  !" צריכים להביא כסףדשוח

הטעם שלי היה ,  היה לי דבר גדול-ואני 
איך אני הולך לחדר להרבי בלי , טעם גיהנם

כן -אני באתי למחרת גם. אני לא היה לי, כסף
  ...בלי כסף

  
  
  

קר זכות עקדת יצחק הוא בחינת יע  
קר מעלת ישזה היה ע, רצון וכסופין דקֻדשה

לישחט הנסיון של אברהם ויצחק מה שנתרצו 
ידי שנתרצו לזה -ועל. דוש השםיולמות על ק

לו נשחט ונקרב על י נחשב כא,ברצון שלם באמת
אף על פי שבאמת לא שלח ידו אליו , גבי המזבח

קר זכות העקדה ינמצא שע. ולא עשה לו מאומה
ומחמת שיצחק . הוא רק רצון וכסופין דקֻדשה

זכה אז לכסופין קדושים כאלה באמת במסירת 
משם נמשך קֻדשת נפשות ישראל , נפש כזה

שיש בכל אחד ואחד מישראל נפש , שיצאו ממנו
דוש השם יר נפשו על קוקדושה שמֻרצה למס

נמצא שכל אחד מישראל נפשו ורצונו . תמיד
כי כל אחד מישראל , חזק תמיד להשם יתברך

כי . דוש השםימוכן תמיד ברצון שלם למות על ק
שם בפנימיות נפשו רצונו חזק מאד מאד לה

וזה מחמת שֻכלנו בני יצחק אבינו שנעקד . יתברך
על גבי המזבח ברצון שלם בשביל לעשות רצונו 

  .)'מ,  לפי אוצר היראהד אות י"הלכות אומנין ה(יתברך 
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