פתקא טבא
רשימות וכתבים מלאים זיו ומפיקים נוגה
מעטרו"ת מורנו הרב אליהו בן ר' נחמן טאבאק זצ"ל הכ"מ
מתוך מה שרשם בכתב ידו על מאות פתקאות ועל גליוני ספריו

פרשת בהר בחקותי
ויקרא כו מב :וזכרתי את בריתי יעקוב וגו'
זה לשון השל"ה הק' :וזכרתי את בריתי יעקב כו' ,קשה זה הפסוק הוא של נחמה ועדיין לא גמר הקללות
ואיך הפסיק בפסוק של נחמה בתוך הקללות ,וקבלתי כי אף זה הפסוק מתוכחת מוסר ,כי אינו דומה רשע בן
רשע לרשע בן צדיק ,כי הרשע בן צדיק עונשו מרובה ,שראה אביו מתנהג בחסידות והוא אין מנהג אבותיו
בידו .וכן אינו דומה מי שהוא דר במקום מכוער למי שהוא דר במקום תורה ,על זה אמר 'אני אזכור לך אצו
הדברים לכף חו בה שאצה מזרע אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב וגם הארץ אזכור כי נתתי לך ארץ
ישראל שאוירא דא"י מחכים ,ועכ"ז לא הלכת בדרך ישר .על כן כל איש ישים אל לבו ובפרט מי שיש לו
אבות שהיו יראי אלקים ,וגם מי שיושב במקום חכמים לומדי תורה צריך לראות ביותר לילך בעקביהם
לתורה ולמעשים טובים ולילך בדרכי החמודות .עכל"ק.
ונראה לפרש לפי דבריו הקדושים בקשת דהע"ה "אל תזכר לנו עוונות ראשונים" ,אשר לכאורה קשה מהיכי
תיתי שיזכור ה' לנו עונות הראשונים ,הלא בנים לא יומתו על אבותם  -איש בחטאו ימות?
אלא יש לפרש ד'עוונות ראשונים'  -בעוונות שלנו הכתוב מדבר ,ושם "עוונות ראשונים" הכוונה העוונות
שנדונים אנו עליהם בגלל אבות שלנו שעשו רצונו ,והיינו שמעשי אבותינו הראשונים עושים את מעשינו
לעוון יותר גדול.
וקרא ד'אל תזכר לנו' הואיל ואתא לידן נימא בה מילתא .דלפעמים כשאדם מתבונן מה היה נחשב אצלו
עוון בצעירותו ומעריך אותם לעומת עוונותיו בימי גדלותו ,ילבוש בושת וכלימה בזכרו על מה התוודה
ביו"כ הראשון אחר שנעשה בר מצוה ,ועל מה הוא מתוודה כעת .וזהו אל תזכר לנו עוונות ראשונים כלומר,
אל תתן שיקטרגו עלי עוונותי הראשונים.

הפטרת בחקותי
ירמיה יז ה-ח :ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו וגו' והיה כערער בערבה וגו' .ברוך הגבר אשר
יבטח בה' והיה ה' מבטחו .והיה כעץ שתול על מים וגו'.
אאמו"ר ז"ל היה רגיל לפרש ,שאין הנביא מברך את הבוטח בה' ומקלל את השם מבטחו באדם .אלא רק
שהנביא מתאר אושר הבוטח לעומת חייו האומללים של הבוטח באדם .דער לעבט א "גיבענטשטע" לעבן
און דער א "פארשאלטענע" ,והיינו ארור הגבר ,וברוך הגבר.
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