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ברוך אתה בבואךברוך אתה בבואך
חמש  כבן  ילד  שבהיותו  הק'  הבעש"ט  על  חמש מסופר  כבן  ילד  שבהיותו  הק'  הבעש"ט  על  מסופר 
על  מוטל  ז"ל  אליעזר  ר'  הנסתר  הצדיק  אביו  על היה  מוטל  ז"ל  אליעזר  ר'  הנסתר  הצדיק  אביו  היה 
ערש דוי, וקרא לבנו ואמר לו: 'בני, אל תירא מאיש ערש דוי, וקרא לבנו ואמר לו: 'בני, אל תירא מאיש 
לדרך  לו  היו  אלו  מילים  ואכן  לבד',  מהשי"ת  לדרך מלבד  לו  היו  אלו  מילים  ואכן  לבד',  מהשי"ת  מלבד 
חיים כאשר היה הולך כבר מילדותו בשדות וביערות חיים כאשר היה הולך כבר מילדותו בשדות וביערות 
פחד  ללא  בדבקות  אליו  ומתפלל  קונו  עם  פחד ומדבר  ללא  בדבקות  אליו  ומתפלל  קונו  עם  ומדבר 
טוב  שם  בעל  בספר  כתב  וכך  הפרעה,  שום  טוב וללא  שם  בעל  בספר  כתב  וכך  הפרעה,  שום  וללא 
מאוד  מאוד  השכל,  במעט  שאנו  'בדורותינו  מאוד עה"ת:  מאוד  השכל,  במעט  שאנו  'בדורותינו  עה"ת: 
מחשבתו  ולהתבודד  ית"ש,  ביראתו  להתחזק  מחשבתו צריך  ולהתבודד  ית"ש,  ביראתו  להתחזק  צריך 
טוב  הלימוד  בעת  ואפילו  ובאימה,  ביראה  טוב תמיד  הלימוד  בעת  ואפילו  ובאימה,  ביראה  תמיד 
ואף  מחשבתו,  ולהתבודד  מלימודו,  פעם  בכל  ואף לנוח  מחשבתו,  ולהתבודד  מלימודו,  פעם  בכל  לנוח 

שמחמת זה יתבטל קצת מלימודו' עכ"ד.שמחמת זה יתבטל קצת מלימודו' עכ"ד.
אתה  'ברוך  היא  בפרשתנו  הכתובות  הברכות  אתה אחת  'ברוך  היא  בפרשתנו  הכתובות  הברכות  אחת 
מפרש  הק'  ורש"י  בצאתך',  אתה  וברוך  מפרש בבואך  הק'  ורש"י  בצאתך',  אתה  וברוך  בבואך 
כביאתך  חטא  בלא  העולם  מן  יציאתך  כביאתך 'שתהא  חטא  בלא  העולם  מן  יציאתך  'שתהא 
 - בגמרא  שמקורם   - רש"י  דברי  ולכאורה  - לעולם',  בגמרא  שמקורם   - רש"י  דברי  ולכאורה  לעולם', 
'אין  המלך  שלמה  אמר  כבר  שהרי  מאוד,  'אין תמוהים  המלך  שלמה  אמר  כבר  שהרי  מאוד,  תמוהים 
יחטא',  ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  יחטא', אדם  ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אדם 
ואיך יתכן שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא אם ואיך יתכן שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא אם 
התשובה  חייו?  בימי  יחטא  לא  שאדם  אפשר  התשובה אי  חייו?  בימי  יחטא  לא  שאדם  אפשר  אי 
לשאלה זו נמצאת באבות דרבי נתן: 'ושוב יום אחד לשאלה זו נמצאת באבות דרבי נתן: 'ושוב יום אחד 
לפני מיתתך, מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיה לפני מיתתך, מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיה 
אומר לתלמידיו שובו לפני מיתתכם יום אחד, אמרו אומר לתלמידיו שובו לפני מיתתכם יום אחד, אמרו 
אמר  תשובה?  ויעשה  ימות  אימתי  יודע  אדם  אמר וכי  תשובה?  ויעשה  ימות  אימתי  יודע  אדם  וכי 
להם בכל יום יאמר אדם היום אעשה תשובה שמא להם בכל יום יאמר אדם היום אעשה תשובה שמא 
וכבר  בתשובה',  באים  ימיו  כל  נמצאו  למחר,  וכבר אמות  בתשובה',  באים  ימיו  כל  נמצאו  למחר,  אמות 
זדונות  שמהפכת  תשובה  ש'גדולה  חז"ל  זדונות לימדונו  שמהפכת  תשובה  ש'גדולה  חז"ל  לימדונו 

לזכויות'.לזכויות'.
של  מעלתו  גדולה  מה  למדים  אנו  אלו  דברים  של עפ"י  מעלתו  גדולה  מה  למדים  אנו  אלו  דברים  עפ"י 
של  דרכם  היתה  וכך  יום,  בכל  עצמו  את  שדן  של אדם  דרכם  היתה  וכך  יום,  בכל  עצמו  את  שדן  אדם 
הקדושים  מהאבות  החל  הדורות,  בכל  הקדושים הצדיקים  מהאבות  החל  הדורות,  בכל  הצדיקים 
הצדיקים  כל  דרך  בשדה',  לשוח  יצחק  'ויצא  הצדיקים כמ"ש  כל  דרך  בשדה',  לשוח  יצחק  'ויצא  כמ"ש 
כמו  האחרונים,  הדורות  צדיקי  עד  הדורות,  כמו בכל  האחרונים,  הדורות  צדיקי  עד  הדורות,  בכל 
שמסופר על החפץ חיים זצ"ל שהיה יושב שעתיים שמסופר על החפץ חיים זצ"ל שהיה יושב שעתיים 

בכל יום לעשות חשבון נפשו בהתבודדות.בכל יום לעשות חשבון נפשו בהתבודדות.
אלו  בימים  וכמה  כמה  אחת  על  כך,  השנה  בכל  אלו אם  בימים  וכמה  כמה  אחת  על  כך,  השנה  בכל  אם 
שכל  הדין,  וליום  הנוראים  לימים  מתכוננים  שכל שאנו  הדין,  וליום  הנוראים  לימים  מתכוננים  שאנו 
אחד יקבע לעצמו איזה זמן להתבוננות והתבודדות אחד יקבע לעצמו איזה זמן להתבוננות והתבודדות 
דין  יש  ו'אם  מעשיו,  ולתקן  מחשבותיו  לכונן  דין כדי  יש  ו'אם  מעשיו,  ולתקן  מחשבותיו  לכונן  כדי 

למטה אין דין למעלה'.למטה אין דין למעלה'.

         (עפ"י טיב התורה-כי תבוא וטיב המועדים-אלול)(עפ"י טיב התורה-כי תבוא וטיב המועדים-אלול)
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

עדכון זמני 
קבלת קהל בבית מורנו 
ורבנו שליט"א אך ורק 
בתא קולי שמספרו
052-7168366

נחלה  לך  נתן  אלקיך  ה'  אשר  הארץ  אל  תבוא  כי  נחלה והיה  לך  נתן  אלקיך  ה'  אשר  הארץ  אל  תבוא  כי  והיה 
וירשתה וישבת בה: ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר וירשתה וישבת בה: ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר 
תביא מארצך אשר ה' אלקיך נתן לך ושמת בטנא והלכת תביא מארצך אשר ה' אלקיך נתן לך ושמת בטנא והלכת 

אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם: אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך לשכן שמו שם: (כו, א ב)(כו, א ב)
להשריש  היא  בפרשתן  המפורשת  הביכורים  מצוה  תכלית  להשריש הנה,  היא  בפרשתן  המפורשת  הביכורים  מצוה  תכלית  הנה, 
בלבות בני ישראל שכל הטובות הבאים עליהם הינם מתנת אלקים, בלבות בני ישראל שכל הטובות הבאים עליהם הינם מתנת אלקים, 
ואילו לא רצה הקב''ה שיזכו לכל אלו הטובות לא היו זוכים בהם, ואף ואילו לא רצה הקב''ה שיזכו לכל אלו הטובות לא היו זוכים בהם, ואף 
אם יודע האדם כי כדי שיזכה לכל זאת היה עליו לעמול קשות, עליו אם יודע האדם כי כדי שיזכה לכל זאת היה עליו לעמול קשות, עליו 
להבין כי אילו לא רצה הקב''ה היה כל עמלו לריק, יכול היה לעמוד להבין כי אילו לא רצה הקב''ה היה כל עמלו לריק, יכול היה לעמוד 
השדה,  לצמיחת  הנצרך  כל  ולעשות  ולזרוע  ולחרוש  השמש  השדה, תחת  לצמיחת  הנצרך  כל  ולעשות  ולזרוע  ולחרוש  השמש  תחת 
ולבסוף לא תוציא הארץ את יבולה כדבעי, ורק מחסדי המקום אכן ולבסוף לא תוציא הארץ את יבולה כדבעי, ורק מחסדי המקום אכן 

הצמיחה הארץ את יבולה וזיכו אותו מן השמים להחיותו בה. הצמיחה הארץ את יבולה וזיכו אותו מן השמים להחיותו בה. 
ויזכור  עולם,  של  ומנהגו  טבעו  הוא  כך  כי  האדם  יתרגל  שלא  ויזכור וכדי  עולם,  של  ומנהגו  טבעו  הוא  כך  כי  האדם  יתרגל  שלא  וכדי 
שעל  תורה  אמרה  העולם,  והיה  שאמר  מי  של  ברצונו  הוא  תלוי  שעל כי  תורה  אמרה  העולם,  והיה  שאמר  מי  של  ברצונו  הוא  תלוי  כי 
זו,  מצוה  מטרת  האדם  שיבין  וכדי  ביכורים,  מצות  לקיים  זו, האדם  מצוה  מטרת  האדם  שיבין  וכדי  ביכורים,  מצות  לקיים  האדם 
קדמה תורה ואמרה: מצוה זו עליך לקיים 'כי תבוא אל הארץ אשר ה' קדמה תורה ואמרה: מצוה זו עליך לקיים 'כי תבוא אל הארץ אשר ה' 
אלקיך נותן לך נחלה' אחר שהיית עמל זה ארבע עשרה שנה בכיבוש אלקיך נותן לך נחלה' אחר שהיית עמל זה ארבע עשרה שנה בכיבוש 
בקרב  קשות  לעמול  עליך  היה  בה  לזכות  שכדי  אף  וחילוקה,  בקרב הארץ  קשות  לעמול  עליך  היה  בה  לזכות  שכדי  אף  וחילוקה,  הארץ 
המלחמה, ואם כן נראה לך כי ירושה היא לך מצד כוחך ועוצם ידיך, המלחמה, ואם כן נראה לך כי ירושה היא לך מצד כוחך ועוצם ידיך, 
והנך בעל הבית השלם בכל אשר לך, בכל זאת עליך לדעת כי טעות והנך בעל הבית השלם בכל אשר לך, בכל זאת עליך לדעת כי טעות 
היא בידך, ולולא השגחת השי''ת לא היית זוכה לכל זאת, ולכך הנך היא בידך, ולולא השגחת השי''ת לא היית זוכה לכל זאת, ולכך הנך 

מצווה לעשות פעולה כדי להשריש זה הדבר בדעתך. מצווה לעשות פעולה כדי להשריש זה הדבר בדעתך. 
פעולה זו עליך לעשות דוקא בדבר אשר הנהגת הטבע מטעה לאמר כי פעולה זו עליך לעשות דוקא בדבר אשר הנהגת הטבע מטעה לאמר כי 
הכל תלוי ביגיעת הבשר, אחר אשר יגעת בעמל ידיך בחרישת הארץ הכל תלוי ביגיעת הבשר, אחר אשר יגעת בעמל ידיך בחרישת הארץ 
יגיעתי  אותות  ניכר  יהיה  מתי  ומצפה  יושב  והנך  הנטעים,  יגיעתי ובזריעת  אותות  ניכר  יהיה  מתי  ומצפה  יושב  והנך  הנטעים,  ובזריעת 
על פני הארץ, ואז כאשר כבר רואים איזה תאנה שבכרה, איי! כמה על פני הארץ, ואז כאשר כבר רואים איזה תאנה שבכרה, איי! כמה 
שמחה  מלא  הוא  כולו  כל  הרי  שעה,  באותה  בעליה  על  היא  שמחה חביבה  מלא  הוא  כולו  כל  הרי  שעה,  באותה  בעליה  על  היא  חביבה 
מתפאר  שעה  ובאותה  בעמלו,  להכיר  דבר  של  בסופו  זכה  אשר  מתפאר על  שעה  ובאותה  בעמלו,  להכיר  דבר  של  בסופו  זכה  אשר  על 
הוא ביגיעו למאוד, ודוקא אז עליו להכיר מיד כי הכל מאת ה', ודוקא הוא ביגיעו למאוד, ודוקא אז עליו להכיר מיד כי הכל מאת ה', ודוקא 
על אותה תאנה יכרוך גמי לאות ולסימן כי זוהי לשמים, דוקא אותה על אותה תאנה יכרוך גמי לאות ולסימן כי זוהי לשמים, דוקא אותה 
תאנה שכל כך משתעשע בה אותה עליו להקדיש לשמים ולהראות תאנה שכל כך משתעשע בה אותה עליו להקדיש לשמים ולהראות 
בזה כי מכיר הוא כי אין הדבר תלוי בו, וכל זאת משולחן גבוה זכה, בזה כי מכיר הוא כי אין הדבר תלוי בו, וכל זאת משולחן גבוה זכה, 
רק שרצון השי''ת היה שיעשה האדם גם כן איזה פעולה טבעית אבל רק שרצון השי''ת היה שיעשה האדם גם כן איזה פעולה טבעית אבל 

אין הדבר תלוי לא בו ולא בפעולותיו. אין הדבר תלוי לא בו ולא בפעולותיו. 
וזהו ענין הוידוי שעל האדם לומר בעת הבאת הביכורים, כי מתחיל וזהו ענין הוידוי שעל האדם לומר בעת הבאת הביכורים, כי מתחיל 
הוא מארמי אבד אבי, ומכוון בזה להגיד איך שאותו רשע טעה ברשעו הוא מארמי אבד אבי, ומכוון בזה להגיד איך שאותו רשע טעה ברשעו 
יעקב  של  משכורתו  להחליף  ניסה  ולכן  בטבע,  תלוי  הכל  כי  יעקב לומר  של  משכורתו  להחליף  ניסה  ולכן  בטבע,  תלוי  הכל  כי  לומר 
עשרת מונים, והכל מחמת טעותו כי על ידה יניב רווחיו על פי הטבע, עשרת מונים, והכל מחמת טעותו כי על ידה יניב רווחיו על פי הטבע, 
ידי  על  הוא  והכל  בטבע,  תלוי  הדבר  אין  כי  פעם  בכל  ראה  אם  ידי ואף  על  הוא  והכל  בטבע,  תלוי  הדבר  אין  כי  פעם  בכל  ראה  אם  ואף 

להאמין  מסוגל  היה  לא  רשעו  מחמת  זאת  בכל  העליונה  להאמין ההשגחה  מסוגל  היה  לא  רשעו  מחמת  זאת  בכל  העליונה  ההשגחה 
בכל זאת ושוב ושוב ניסה בתחבולותיו, כל זאת אינו שייך כי אם בגוי בכל זאת ושוב ושוב ניסה בתחבולותיו, כל זאת אינו שייך כי אם בגוי 
נבל, אך לא כן אנו בני ישראל, מאמינים אנו כי הכל הוא בהשגחתו נבל, אך לא כן אנו בני ישראל, מאמינים אנו כי הכל הוא בהשגחתו 

העליונה, ועל ידו זכינו לכל הטובות והחסדים. העליונה, ועל ידו זכינו לכל הטובות והחסדים. 
שראינו  ואיך  במצרים,  אבותינו  ירידת  ומזכירים  אנו  ממשיכים  שראינו שוב  ואיך  במצרים,  אבותינו  ירידת  ומזכירים  אנו  ממשיכים  שוב 
ידו  ולולא  עלינו,  המשגיח  והוא  המנהיג  הוא  שהקב''ה  איך  בגלוי  ידו אז  ולולא  עלינו,  המשגיח  והוא  המנהיג  הוא  שהקב''ה  איך  בגלוי  אז 
החזקה הרי היינו עד היום עבדים שפלים ומרודים, וכיון שכן מאמינים החזקה הרי היינו עד היום עבדים שפלים ומרודים, וכיון שכן מאמינים 
אנו שגם לעת עתה מנהיג הוא את העולם, אך מטעם הכמוס עימו ראה אנו שגם לעת עתה מנהיג הוא את העולם, אך מטעם הכמוס עימו ראה 
לנכון להנהיגו על פי הטבע, כל זאת אומר האדם בהבאת הביכורים, לנכון להנהיגו על פי הטבע, כל זאת אומר האדם בהבאת הביכורים, 
ומסיים ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי וגו' ומסיים ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי וגו' 

וכל זאת כדי לבטא כי מכיר אני בטובתך ואינני בגדר כפוי טובה. וכל זאת כדי לבטא כי מכיר אני בטובתך ואינני בגדר כפוי טובה. 
יבוא  זה  ידי  ועל  שמים,  בידי  הכל  כי  להכיר  זו,  מצוה  תכלית  יבוא זוהי  זה  ידי  ועל  שמים,  בידי  הכל  כי  להכיר  זו,  מצוה  תכלית  זוהי 
לידי הכנעה לפני בוראו, ויבין כי אכן מלא כל הארץ כבודו, ומתוך כך לידי הכנעה לפני בוראו, ויבין כי אכן מלא כל הארץ כבודו, ומתוך כך 

יתעורר היראה בו ויהיה חרד לקיים דבר ה'. יתעורר היראה בו ויהיה חרד לקיים דבר ה'. 
עלינו  זאת  בכל  בפועל,  זו  מצווה  לקיים  יכולים  אנו  שאין  כהיום  עלינו גם  זאת  בכל  בפועל,  זו  מצווה  לקיים  יכולים  אנו  שאין  כהיום  גם 
אנו  וכשלומדים  שפתינו'  פרים  'ונשלמה  בבחינת  זו  מצוה  אנו לקיים  וכשלומדים  שפתינו'  פרים  'ונשלמה  בבחינת  זו  מצוה  לקיים 
להתעורר  כדי  המקראות,  באלו  להתבונן  עלינו  מוטל  זו,  להתעורר פרשה  כדי  המקראות,  באלו  להתבונן  עלינו  מוטל  זו,  פרשה 
באמונה זו, שהכל תלוי במאמרו של הקב''ה,  ולולא רצונו להטיב אין באמונה זו, שהכל תלוי במאמרו של הקב''ה,  ולולא רצונו להטיב אין 

ביכולת האדם לעשות שום פעולות להטיב לעצמו. ביכולת האדם לעשות שום פעולות להטיב לעצמו. 
מסופר על כ''ק מרן בעל דברי יואל מסאטמער זצ"ל, שכידוע דרכו מסופר על כ''ק מרן בעל דברי יואל מסאטמער זצ"ל, שכידוע דרכו 
אדירים  סכומים  מחלק  והיה  הצדקה,  במצות  מאוד  להרבות  אדירים היה  סכומים  מחלק  והיה  הצדקה,  במצות  מאוד  להרבות  היה 
לצדקה. היה פעם שהיה זקוק לשם כך לסכום נכבד, וביקש מעשיר לצדקה. היה פעם שהיה זקוק לשם כך לסכום נכבד, וביקש מעשיר 
אחד שירים תרומה הגונה לצורך הענין, אך הלה לא היה יכול לפעול אחד שירים תרומה הגונה לצורך הענין, אך הלה לא היה יכול לפעול 
על  באמרו,  רבו  אוזן  לשבר  ניסה  עצמו  להצדיק  ובכדי  לעצמו,  על זאת  באמרו,  רבו  אוזן  לשבר  ניסה  עצמו  להצדיק  ובכדי  לעצמו,  זאת 
הרבי להבין כי לא עלה לי הדבר כל כך בנקל עד שהגעתי למעמדי, הרבי להבין כי לא עלה לי הדבר כל כך בנקל עד שהגעתי למעמדי, 
את  בניתי  אצבעותי  עשר  ובכל  רכושי  את  להשיג  כדי  עמלתי  את רבות  בניתי  אצבעותי  עשר  ובכל  רכושי  את  להשיג  כדי  עמלתי  רבות 
שיתרום  יבקש  שלא  הרבי  את  לדחות  כיוון  בכך  מסחרי,  קיום  שיתרום כל  יבקש  שלא  הרבי  את  לדחות  כיוון  בכך  מסחרי,  קיום  כל 
מהונו, מובן מאליו שהרבי לא סבל את סגנון דיבורו, ועל אתר העיר מהונו, מובן מאליו שהרבי לא סבל את סגנון דיבורו, ועל אתר העיר 
לו: 'אצלנו קורים כל זאת סייעתא דשמיא' כלומר לא העמל הביאך לו: 'אצלנו קורים כל זאת סייעתא דשמיא' כלומר לא העמל הביאך 

עד הלום, אלא הרצון העליון.עד הלום, אלא הרצון העליון.
כשיחדיר האדם אמונה זו שהכל מן השמים, יועיל לו זה הדבר למאוד, כשיחדיר האדם אמונה זו שהכל מן השמים, יועיל לו זה הדבר למאוד, 
כי נמצאים אנו בתוך עולם טבעי, שבו עלול האדם בקל לטעות אחר כי נמצאים אנו בתוך עולם טבעי, שבו עלול האדם בקל לטעות אחר 
לו,  אין  עובד  וכשאינו  פרנסה,  לו  יש  שכשעובד  הוא  רואה  לו, הטבע,  אין  עובד  וכשאינו  פרנסה,  לו  יש  שכשעובד  הוא  רואה  הטבע, 
כי  לב  על  שם  ואינו  בסיבה,  ח''ו  תלוי  הדבר  כי  הוא  טועה  כי ממילא  לב  על  שם  ואינו  בסיבה,  ח''ו  תלוי  הדבר  כי  הוא  טועה  ממילא 
כל ענין הסיבה הינו רק צינור האיך להמשיך את הפרנסה אליו, ואם כל ענין הסיבה הינו רק צינור האיך להמשיך את הפרנסה אליו, ואם 
הפסיד הסיבה אות הוא שרצון השי''ת להמיר סיבה זו בסיבה אחרת, הפסיד הסיבה אות הוא שרצון השי''ת להמיר סיבה זו בסיבה אחרת, 
ועליו רק לצפות לישועת ה' ולראות האיך יפול דבר. אך כדי לזכות ועליו רק לצפות לישועת ה' ולראות האיך יפול דבר. אך כדי לזכות 
בטעם  בפרשתן  בהאמור  להתבונן  עלינו  מוטל  זו  בהירה  בטעם לאמונה  בפרשתן  בהאמור  להתבונן  עלינו  מוטל  זו  בהירה  לאמונה 

ובענין מצוה זו.ובענין מצוה זו.

הבאת הביכורים ותכליתההבאת הביכורים ותכליתה

א

פר˘˙ כי ˙ב‡
כ"‡ ‡לול ˙˘ע"ו
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א. א. קודם שמתחילין כל פזמון מן הסליחות 
מלבד  אבותינו',  ואלוקי  'אלוקינו  אומרים 
של  משמותיו  אחד  בשם  כשמתחילין 

הקב"ה (סי' תקפ"א מ"ב סק"ד). 
ב. ב. סליחות ותחנונים צריך לאומרם בנחת 
מדות  י"ג  להזכיר  ואסור  ובכוונה,  ובמתון 

שלא בכוונה (ברכ"י סק"ד). 
וכו'  אבינו  עננו  לומר  קצת  שנהגו  מה  ג. ג. 
יש  גדול,  במהירות  וכו'  שמך  למען  עשה 

לבטל מנהגם (שם סק"ה). 
בסליחות  וידוי  פעמים  שלש  אומרים  ד.ד. 
רק  הוידוי  לומר  דאין  וי"א  תר"ב).  סי'  (שו"ע 

ככלב  נראה  שהכופל  מפני  אחת,  פעם 
ששב על קיאו (שעה"כ להאריז"ל דף נ"א ט"ג, וכ"כ 

בספר מעשה רב להגר"א אות ר"ב). 

אנחנו  'אבל  מן  הוא  הוידוי  עיקר  ה.ה. 
ואבותינו חטאנו' עד 'תעתענו', ואין לדבר 
בשעת הוידוי, ומכל מקום פוסק לאמירת 
אשמנו  באמצע  אפילו  ומודים  קדושה 

(מט"א סי' תר"ז סי"א). 

אפים,  לנפילת  הסליחות  בין  לדבר  אין  ו. ו. 
של  התיקון  גמר  הוא  אפים  נפילת  כי 
התפילה וצריך להיות תיכף אחר התפילה, 
צריך  ודיבר  עבר  אם  אף  מקום  ומכל 
אסור  רשות  לדבר  ודוקא  פניו.  על  ליפול 
וכן  איש"ר  לענות  מותר  אבל  להפסיק, 

אמן של שאר ברכות (אלף המגן שם סקל"ח). 
בלילה,  אינה  אפים  שנפילת  פי  על  אף  ז. ז. 
אפים  לנפילת  כשהגיעו  אם  מקום  מכל 
על  ליפול  רשאים  היום,  האיר  לא  עדיין 
פניהם, כיון שהוא קרוב ליום, ומכל מקום 
שתהיה  כדי  בסליחות  קצת  להאריך  טוב 
תקפ"א  סי'  (מט"א  ממש  ביום  אפים  נפילת 
סי"ט). ובא"ר הביא להקל מחצות ואילך וכן 

משמע במ"א (מ"ב סי' קל"א סקי"ח). 
אומרים  אין  הכנסת  בבית  חתן  כשיש  ח. ח. 
הסליחות,  סדר  שבסוף  אפים  נפילת 
אומרים  בביהכ"נ  ברית  בעל  כשיש  אבל 
לומר  כשהתחילו  ודוקא  אפים,  נפילת 
אם  אבל  השחר,  עלות  קודם  סליחות 
אומרים,  אין  השחר  עלות  לאחר  התחילו 
כי  ומסיימים  הסליחות  אז  מקצרים  וכן 
סי'  (מל"ח  והסליחות  הרחמים  אלוקינו  לה' 

י"א סכ"ד, הלי"ש ס"ה). 

שם  שיתאספו  עד  אשרי  להתחיל  אין  ט.ט. 
עשרה. כדי שיוכל לומר אחריו קדיש מיד 

(מט"א שם סי"ז). 

שיהיו  עד  להמתין  להם  אפשר  אי  אם  י. י. 
אשרי,  אחר  קדיש  יאמר  לא  עשרה 
ומתחילין לך ה' הצדקה. ואם באו עשרה 
איזה  יאמר  אשרי,  שסיים  אחרי  מיד 
כתב  ובא"ר  הקדיש.  ויאמר  פסוקים 

מנין  כשיש  פסוקים  ג'  אח"כ  שיאמרו 
(מט"א שם, מ"ב סק"ד).

לומר  שהתחילו  אחר  באו  ואם  יא.יא. 
השליח  נסתלק  לא  עדין  אם  הסליחות. 
דברי  מעט  לומר  יש  התבה  מן  ציבור 
עם  קדיש  לומר  בכדי  ותחנונים.  סליחות 

תתקבל (מט"א שם). 
אמירת  בתחילת  מנין  היה  אם  יב. יב. 
הסליחות ולבסוף יצאו מקצתן, י"ל דמכל 
(מט"א  הסליחות  אחר  קדיש  אומר  מקום 

ומ"ב שם). 

יג. יג. כתב בספר חסידים (אות רנ"ו) וז"ל: ושמע 
הקרובץ  אומרים  סביביו  שהיה  החכם 
והפסוקים  [במתינות]  במשך  [הפיוט] 
היו ממהרים, אמר להם החכם: הפסוקים 
כשם  נתייסדו,  שמהם  הקרובץ  יסוד  הם 
כך  במשך,  הקרובץ  את  מנגנים  שאתם 
הפיוטים  יהיו  שלא  להפסוקים,  תעשו 
עכ"ל,  וכו'  טפל  ברוה"ק  ואשר  עיקר 
(סי'  ומחצה"ש  המג"א  דבריו  והעתיקו 
ס"ח), וכ' שם דלפי זה הוא הדין בפסוקים 

שקודם הסליחות גם כן יש לאמרם בנחת, 
דלא כמנהג העולם שממהרים באמירתם.
בסליחות  שיש  הפסוקים  המדלג  יד. יד. 
מפני שכבר אומרים בכל יום, עליו נאמר: 
תפילתו  גם  תורה  משמוע  אזנו  "מסיר 

תועבה" (מל"ח סי' י"א סכ"א).
טו. טו. ציבור שרוצים לומר סליחות ואין להם 
שליח ציבור רק מי שאמר סליחות, לענ"ד 
פשוט דיכול לומר לפניהם, כמו שאר ש"צ 
ברכת  שאר  וכמו  מוציא,  שיצא  שאע"פ 
ש"צ  אין  דכמעט  בזמנינו  ובפרט  המצות, 
מוציא בשום דבר, כי כל הקהל עונים הכל 
בקול רם, ואי משום שהוא כופל התפילות 
והסליחות והי"ג מדות, גם בזה אין חשש 
כמו  ב"ה  לבורא  שבח  תוספת  בו  יש  אם 

בנ"ד (שבה"ל ח"ה סי' ס"ו). 

שהמתפלל  שנוהגים  מקומות  יש  טז.טז. 
דגם  וי"א  היום,  כל  מתפלל  סליחות 
דמטעם  המג"א  וכתב  שלפניו,  ערבית 
וליארציי"ט,  ולמוהל  לאבל  קודם  הוא  זה 
ס"א  שם  (שו"ע  עיי"ש  בזה  מפקפק  והא"ר 
ובמ"ב שם). ובערוה"ש (שם ס"ו) כתב דאצלינו 

אין המנהג כן, ובדרך כלל יזהרו מאד שלא 
וכל  אלו,  בעניינים  מחלוקת  לידי  לבא 
דעתו,  יבטל  בקרבו  אלוקים  יראת  אשר 
כדי  כהוגן,  שלא  שעושים  לו  שנראה  אף 
הרוב  וע"פ  מחלוקת,  לידי  לבא  שלא 
ולכן  כידוע,  כאלו  בעניינים  מרקד  השטן 
שכרו  מחלוקת  למנוע  א"ע  המשתדל 

גדול מאד.

'זוחלים ורועדים' – האומנם?!
מובא במטה אפרים מובא במטה אפרים (סי' תקפא, באלף המגן סק"א) (סי' תקפא, באלף המגן סק"א) בשם הקדמונים, בשם הקדמונים, 
שתיבת ארי"ה – ראשי תיבות: א'לול, ר'אש השנה, י'ום כיפור, שתיבת ארי"ה – ראשי תיבות: א'לול, ר'אש השנה, י'ום כיפור, 
ה'ושענא רבה. כי ימים אלו הם 'ימים נוראים' המטילים מורא ה'ושענא רבה. כי ימים אלו הם 'ימים נוראים' המטילים מורא 
כשמתקרבים  עתה  יירא  לא  ומי  ואחד,  אחד  כל  על  כשמתקרבים ופחד  עתה  יירא  לא  ומי  ואחד,  אחד  כל  על  ופחד 
אריה  אריה :  ח):  ג,  ח)(עמוס  ג,  (עמוס  ושואל  תמה  כבר  והנביא  הדין,  ימי  ושואל לקראת  תמה  כבר  והנביא  הדין,  ימי  לקראת 

שאג מי לא יירא.שאג מי לא יירא.
וידוע המעשה באותו תלמיד ששאל את הרבי מקאצק זי"ע, וידוע המעשה באותו תלמיד ששאל את הרבי מקאצק זי"ע, 
מהי מדת היראה הנדרשת מהאדם, ועד היכן היא מגעת. אמר מהי מדת היראה הנדרשת מהאדם, ועד היכן היא מגעת. אמר 
ביער  בודד  תועה  שהוא  לעצמו  לתאר  צריך  אדם  הרבי:  ביער לו  בודד  תועה  שהוא  לעצמו  לתאר  צריך  אדם  הרבי:  לו 
מסובך, ורואה למולו אריה גדול רץ לקראתו בשאגה אדירה! מסובך, ורואה למולו אריה גדול רץ לקראתו בשאגה אדירה! 
לעצמו  ויחשב  האדם  יעמוד  ופחד  אימה  רגעי  באותם  לעצמו האם  ויחשב  האדם  יעמוד  ופחד  אימה  רגעי  באותם  האם 
אחרי  אחרי :  י):  יא,  י)(הושע  יא,  (הושע  הנביא  אומר  וכך  כעת?!  הפחד  שיעור  הנביא מהו  אומר  וכך  כעת?!  הפחד  שיעור  מהו 

ה' ילכו כאריה ישאג. זהו שיעור היראה הנדרשת מהאדם!ה' ילכו כאריה ישאג. זהו שיעור היראה הנדרשת מהאדם!
קדושת  את  הפייטן  שם  מתאר  תוקף',  'ונתנה  בפיוט  קדושת הנה  את  הפייטן  שם  מתאר  תוקף',  'ונתנה  בפיוט  הנה 
היום 'כי הוא נורא ואיום', ובו – 'מלאכים ייחפזון וחיל ורעדה היום 'כי הוא נורא ואיום', ובו – 'מלאכים ייחפזון וחיל ורעדה 
ולא  בחירה  בעלי  שאינם  המלאכים  שאפילו  היינו  ולא יאחזון",  בחירה  בעלי  שאינם  המלאכים  שאפילו  היינו  יאחזון", 
שיודעים  משום  הדין,  יום  מפני  ורועדים  זוחלים  כלל,  שיודעים חטאו  משום  הדין,  יום  מפני  ורועדים  זוחלים  כלל,  חטאו 
הם – 'כי לא יזכו בעיניך בדין'. ולא רק המלאכים נידונים, אלא הם – 'כי לא יזכו בעיניך בדין'. ולא רק המלאכים נידונים, אלא 
– 'וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון' – 'וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון' (כדאיתא בגמ' ר"ה טז, א)(כדאיתא בגמ' ר"ה טז, א). . 
וכל הבריאה: דומם, צומח, חי ומדבר, כולם נשפטים ביום זה, וכל הבריאה: דומם, צומח, חי ומדבר, כולם נשפטים ביום זה, 
בריותיך  לכל  קצבה  'ותחתוך  הפיוט:  בהמשך  שאומרים  בריותיך כמו  לכל  קצבה  'ותחתוך  הפיוט:  בהמשך  שאומרים  כמו 
בחירה  בעלי  שאינם  הללו  שגם  היינו  דינם',  גזר  את  בחירה ותכתוב  בעלי  שאינם  הללו  שגם  היינו  דינם',  גזר  את  ותכתוב 
וחלים  קיומם,  המשך  על  זה  ביום  נשפטים  חוטאים,  וחלים ואינם  קיומם,  המשך  על  זה  ביום  נשפטים  חוטאים,  ואינם 

ורועדים מגזר דינם.ורועדים מגזר דינם.
שחטאנו  בחירה,  בעלי  האדם  בני  אנו  נדבר,  ומה  נאמר  שחטאנו ומה  בחירה,  בעלי  האדם  בני  אנו  נדבר,  ומה  נאמר  ומה 
מצבנו  הלא  בדין?!  נזכה  כיצד  השנה,  במשך  הרבה  מצבנו ופשענו  הלא  בדין?!  נזכה  כיצד  השנה,  במשך  הרבה  ופשענו 
קלקלנו  אנו  שהרי  הבריות,  שאר  של  ממצבם  יותר  קלקלנו גרוע  אנו  שהרי  הבריות,  שאר  של  ממצבם  יותר  גרוע 
במעשינו, ואיך נוכל להישאר שלווים ונינוחים לעת כזאת, בה במעשינו, ואיך נוכל להישאר שלווים ונינוחים לעת כזאת, בה 
עומדים אנו למשפט של חיים, בו ידונו אותנו על כל עתידנו, עומדים אנו למשפט של חיים, בו ידונו אותנו על כל עתידנו, 
בפרט  ובגשמיות,  בפרט ברוחניות  ובגשמיות,  ברוחניות 

ובכלל. הרי הכל מונח עתה על כף המאזניים!
שלפני  מנוחה  במוצאי  סליחות,  לומר  מתחילים  כשאנו 
'זוחלים  אומרים:  אנו  'זוחלים ,  אומרים:  אנו  האשכנזים],  מנהג  האשכנזים][לפי  מנהג  [לפי  השנה'  'ראש 
כך  מרגישים  אנו  באמת  האם  בואך'.  מיום  ורועדים 
בשבוע זה שלפני ראש השנה? האם אנו זוחלים ורועדים 
מבית  יוצאים  הסליחות,  את  מסיימים  שאנו  או  מבית בפועל?!  יוצאים  הסליחות,  את  מסיימים  שאנו  או  בפועל?! 
הכנסת בניחותא, וכל אחד ממשיך לסדר יומו כאילו לא ארע הכנסת בניחותא, וכל אחד ממשיך לסדר יומו כאילו לא ארע 

מאומה.מאומה.
אנו  בה  הדירה  על  משפט  לנו  היה  אילו  ונתבונן,  נעצור  אנו הבה  בה  הדירה  על  משפט  לנו  היה  אילו  ונתבונן,  נעצור  הבה 
של  האמתיים  הבעלים  אנו  האם  ידונו  משפט  ובאותו  של גרים,  האמתיים  הבעלים  אנו  האם  ידונו  משפט  ובאותו  גרים, 
ללא  ואילך  מכאן  ולהישאר  מיד  לפנותה  שעלינו  או  ללא הדירה,  ואילך  מכאן  ולהישאר  מיד  לפנותה  שעלינו  או  הדירה, 
קורת גג לראשנו, האם גם אז היינו נשארים שלווים ואדישים קורת גג לראשנו, האם גם אז היינו נשארים שלווים ואדישים 
עד יום המשפט? ודאי שלא! הלא בעת כזאת, היינו מספרים עד יום המשפט? ודאי שלא! הלא בעת כזאת, היינו מספרים 
ואף  ראשינו.  על  המרחפת  הצרה  על  והידידים  החברים  ואף לכל  ראשינו.  על  המרחפת  הצרה  על  והידידים  החברים  לכל 
דין,  עורכי  הם  אין  שהרי  לנו  להושיע  ידם  לאל  אין  דין, שבאמת  עורכי  הם  אין  שהרי  לנו  להושיע  ידם  לאל  אין  שבאמת 
מכל מקום כשאדם שרוי בלחץ כלשהו, דרכו לספר את הדבר מכל מקום כשאדם שרוי בלחץ כלשהו, דרכו לספר את הדבר 
לכל אחד. ולא זו בלבד, אלא שבנוסף היינו גם שוכרים עורכי לכל אחד. ולא זו בלבד, אלא שבנוסף היינו גם שוכרים עורכי 
דין מנוסים בכסף מלא, שיוכיחו את צדקת דברינו, חוץ ממה דין מנוסים בכסף מלא, שיוכיחו את צדקת דברינו, חוץ ממה 
שהיינו מפזרים הרבה צדקה ומבקשים ברכה מכל הצדיקים, שהיינו מפזרים הרבה צדקה ומבקשים ברכה מכל הצדיקים, 
גג  קורת  ללא  נשאר,  שלא  רחמים  ויעוררו  עבורנו  גג שיעתירו  קורת  ללא  נשאר,  שלא  רחמים  ויעוררו  עבורנו  שיעתירו 

לראשנו.לראשנו.
ואם נתבונן נראה, שהפחד לפני משפט הוא גם לפני משפט ואם נתבונן נראה, שהפחד לפני משפט הוא גם לפני משפט 
של שופטים בשר ודם - כפי שהזכרנו, ואם כן מה נאמר ומה של שופטים בשר ודם - כפי שהזכרנו, ואם כן מה נאמר ומה 
הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  בפני  לדין  אנו  כשעומדים  הקדוש נדבר  המלכים  מלכי  מלך  בפני  לדין  אנו  כשעומדים  נדבר 
ואם  כלל.  לתיאור  ניתנים  לא  והפחד  האימה  הרי  הוא,  ואם ברוך  כלל.  לתיאור  ניתנים  לא  והפחד  האימה  הרי  הוא,  ברוך 
כל המהומה הזאת אנו מקימים עבור חשש הפסד של דירה כל המהומה הזאת אנו מקימים עבור חשש הפסד של דירה 
בריאות  על  ולא  ממון,  הפסד  של  שאלה  שהיא  בזה,  בריאות וכיוצא  על  ולא  ממון,  הפסד  של  שאלה  שהיא  בזה,  וכיוצא 
כן,  אם  משלוותו.  האדם  את  להוציא  בזה  ודי  חיים,  על  כן, או  אם  משלוותו.  האדם  את  להוציא  בזה  ודי  חיים,  על  או 
כיצד אנו מסתובבים בשובה ונחת בחודש אלול, הרי לא רק כיצד אנו מסתובבים בשובה ונחת בחודש אלול, הרי לא רק 
על הדירה עתידים לדון כעת בראש השנה, אלא על כל חיינו על הדירה עתידים לדון כעת בראש השנה, אלא על כל חיינו 
הרוחניים והגשמיים: בריאות, פרנסה, נחת מהילדים וכו'. על הרוחניים והגשמיים: בריאות, פרנסה, נחת מהילדים וכו'. על 
הכל ידונו בראש השנה, האם להמשיך להעניק לנו, או חלילה הכל ידונו בראש השנה, האם להמשיך להעניק לנו, או חלילה 
להפסיק. במצב כזה, איך יתכן להישאר בשלוה? היכן 'עורכי להפסיק. במצב כזה, איך יתכן להישאר בשלוה? היכן 'עורכי 

הדין' שלנו? היכן השתדלנות? היכן ההתייעצויות למיניהן?הדין' שלנו? היכן השתדלנות? היכן ההתייעצויות למיניהן?
נשמעו  ליצלן,  רחמנא  צער  של  שמועות  כמה  וניזכר  נשמעו הבה  ליצלן,  רחמנא  צער  של  שמועות  כמה  וניזכר  הבה 
קיפחו  צעירים  אנשים  כמה  נסתיימה:  עתה  שזה  זו  קיפחו בשנה  צעירים  אנשים  כמה  נסתיימה:  עתה  שזה  זו  בשנה 

את חייהם מתוך חולי או מיתות משונות; כמה יתומים נוספו את חייהם מתוך חולי או מיתות משונות; כמה יתומים נוספו 
בשנה החולפת; כמה יסורים סבל כלל ישראל בכל מקומות בשנה החולפת; כמה יסורים סבל כלל ישראל בכל מקומות 
מושבותיהם; כמה אנשים ירדו מנכסיהם. הלא כל זה נחתם מושבותיהם; כמה אנשים ירדו מנכסיהם. הלא כל זה נחתם 
ולעורר  להתחנן  הדבר  היה  ובידינו  שעברה,  השנה  ולעורר בראש  להתחנן  הדבר  היה  ובידינו  שעברה,  השנה  בראש 
אירע  זה  כל  ואם  דיננו.  גזר  רוע  את  יקרע  שהקב"ה  אירע רחמים,  זה  כל  ואם  דיננו.  גזר  רוע  את  יקרע  שהקב"ה  רחמים, 
במשך השנה, סימן הוא שלא עשינו את הנדרש מאתנו בראש במשך השנה, סימן הוא שלא עשינו את הנדרש מאתנו בראש 

השנה הקודם!השנה הקודם!
הן אפילו אדם מן השורה המגיע לפני מלך בשר ודם, הינו ירא הן אפילו אדם מן השורה המגיע לפני מלך בשר ודם, הינו ירא 
וחרד מאד מפני המלך. וכידוע הסיפור שהיה מספר המשגיח וחרד מאד מפני המלך. וכידוע הסיפור שהיה מספר המשגיח 
צריך  שהיה  פשוט  אדם  על  זצ"ל,  לאפיאן  אליהו  רבי  צריך הגה"צ  שהיה  פשוט  אדם  על  זצ"ל,  לאפיאן  אליהו  רבי  הגה"צ 
למסור עדות בפני המלך, על חבירו שנגזר עליו גזר דין מות. למסור עדות בפני המלך, על חבירו שנגזר עליו גזר דין מות. 
שסביב  המשמרות  כל  את  ועבר  הארמון,  לתוך  שסביב הכניסוהו  המשמרות  כל  את  ועבר  הארמון,  לתוך  הכניסוהו 
נפלה  הקיסר  את  בראותו  עצמו.  לקיסר  שהגיע  עד  נפלה הקיסר,  הקיסר  את  בראותו  עצמו.  לקיסר  שהגיע  עד  הקיסר, 
עליו אימה גדולה ונוראה, עד שלא היה מסוגל להוציא הגה עליו אימה גדולה ונוראה, עד שלא היה מסוגל להוציא הגה 

מפיו, והפך לאילם כל ימיו!מפיו, והפך לאילם כל ימיו!
ועל אחת כמה וכמה, בעמדנו לדין בפני המלך הגדול הגבור ועל אחת כמה וכמה, בעמדנו לדין בפני המלך הגדול הגבור 
והנורא, אשר אפילו בגדולי המלאכים ימצא דופי, ואיך יצדקו והנורא, אשר אפילו בגדולי המלאכים ימצא דופי, ואיך יצדקו 
קרוצי חומר במשפט, וכמו שאמר אליפז התימני לאיוב קרוצי חומר במשפט, וכמו שאמר אליפז התימני לאיוב (איוב (איוב 
טו, יד-טו):טו, יד-טו): מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה, הן בקדושיו  מה אנוש כי יזכה וכי יצדק ילוד אשה, הן בקדושיו 

יכולים  שאינם  יודעים  המלאכים  אפילו  הלא,  וגו'.  יאמין  יכולים לא  שאינם  יודעים  המלאכים  אפילו  הלא,  וגו'.  יאמין  לא 
לא  הראשון  ומאדם  המלכים,  מלכי  מלך  לפני  בדין  לא לעמוד  הראשון  ומאדם  המלכים,  מלכי  מלך  לפני  בדין  לעמוד 
וכדאיתא  מעלה,  של  דין  בפני  לעמוד  יכול  שהיה  אחד  וכדאיתא היה  מעלה,  של  דין  בפני  לעמוד  יכול  שהיה  אחד  היה 
בגמרא (ערכין יז, א): תניא רבי אלעזר הגדול אומר, אלמלא בגמרא (ערכין יז, א): תניא רבי אלעזר הגדול אומר, אלמלא 
בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין, אין יכולים לעמוד בא הקב"ה עם אברהם יצחק ויעקב בדין, אין יכולים לעמוד 

בפני תוכחה.בפני תוכחה.
בפיוטי  האפשר,  ככל  ולהתבונן  לעיין  מאד  וראוי  חשוב  בפיוטי לכן,  האפשר,  ככל  ולהתבונן  לעיין  מאד  וראוי  חשוב  לכן, 
את  לנו  המתארים  הנוראים,  הימים  ותפילות  את הסליחות  לנו  המתארים  הנוראים,  הימים  ותפילות  הסליחות 
ולחשוב  להתבונן  וכן  הדין.  יום  של  האמתית  ולחשוב המשמעות  להתבונן  וכן  הדין.  יום  של  האמתית  המשמעות 
הרוחני?  מצבו  מה  בעולם?  עומד  הוא  היכן  נפשו,  הרוחני? חשבון  מצבו  מה  בעולם?  עומד  הוא  היכן  נפשו,  חשבון 
את  לשפר  ואיך  תיקון,  הטעון  את  לתקן  איך  עצות  את ולטכס  לשפר  ואיך  תיקון,  הטעון  את  לתקן  איך  עצות  ולטכס 

מעשיו שיהיו יותר ראויים ויעשו נחת רוח אמיתי ליוצרו.מעשיו שיהיו יותר ראויים ויעשו נחת רוח אמיתי ליוצרו.
יעזור השי"ת שנזכה גם אנו, להכין את עצמנו כראוי וכיאות, יעזור השי"ת שנזכה גם אנו, להכין את עצמנו כראוי וכיאות, 
לקראת יום הדין הגדול והנורא הקרב ובא, ויראה ה' בעניינו, לקראת יום הדין הגדול והנורא הקרב ובא, ויראה ה' בעניינו, 
של  בספרן  להיכתב  ונזכה  והנפש,  הגוף  מתחלואי  של ויחבשנו  בספרן  להיכתב  ונזכה  והנפש,  הגוף  מתחלואי  ויחבשנו 

צדיקים גמורים, אמן.צדיקים גמורים, אמן.
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ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

כמה פרטי דינים באמירת הסליחותכמה פרטי דינים באמירת הסליחות



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

˘ב˙ סליחו˙

טעם שמתחילין טעם שמתחילין באמירת הסליחותבאמירת הסליחות תיכף לאחר השבת,  תיכף לאחר השבת, 
בשבת,  בה  שיש  והתשובה  הכפרה  מכוח  להמשיך  בשבת, כדי  בה  שיש  והתשובה  הכפרה  מכוח  להמשיך  כדי 
מחול  ח"ו  זרה  עבודה  עובד  שאפילו  מחול   ח"ו  זרה  עבודה  עובד  שאפילו  קיח:)  קיח:)(שבת  (שבת  כמ"ש כמ"ש 

הוא לו בשבת.הוא לו בשבת.
ולכן תקנו ולכן תקנו בזמירות למוצאי שבתבזמירות למוצאי שבת את בקשת הסליחה:  את בקשת הסליחה: 
"המבדיל בין קודש לחול חטאותינו הוא ימחול וכו', על "המבדיל בין קודש לחול חטאותינו הוא ימחול וכו', על 
סלח  וכו',  מעשי  טינוף  טהר  וכו',  תעבור  עבור  סלח חטאי  וכו',  מעשי  טינוף  טהר  וכו',  תעבור  עבור  חטאי 
נא על קל וחומר" וכיוצא. וכן איתא נא על קל וחומר" וכיוצא. וכן איתא במדרשבמדרש (ב"ר ס"פ כב (ב"ר ס"פ כב 

ופרדר"א פר' יט)ופרדר"א פר' יט) שמוחלין לו בשבת עי"ש.  שמוחלין לו בשבת עי"ש. (פרי צדיק).(פרי צדיק).

שהראה שהראה  עג),  ס"ק  עג), (ש"ד  ס"ק  (ש"ד  פנחס  פנחסאמרי  אמרי  הקדוש  בספר  הקדוש ומובא  בספר  ומובא 
בפזמון  חידוש  דבר  בפזמון   חידוש  דבר  זצוק"ל  מקוריץ  פנחס  רבי  זצוק"להרה"ק  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה"ק 
של יום א' דסליחות המתחיל "במוצאי מנוחה", שהוא של יום א' דסליחות המתחיל "במוצאי מנוחה", שהוא 
הא"ב  מאותיות  אות  וכל  א"ב,  סדר  פי  על  כולו  הא"ב מיוסד  מאותיות  אות  וכל  א"ב,  סדר  פי  על  כולו  מיוסד 
יש לה חרוז בפני עצמה, רק אותיות נ' וס' באו שניהם יש לה חרוז בפני עצמה, רק אותיות נ' וס' באו שניהם 
טעמא  וגילה   – וכו'".  טעמא גבם  וגילה   – וכו'".  ס'ס'גבם  "נ'נ'א א  אחד:  בחרוז  "יחדיו  אחד:  בחרוז  יחדיו 
דכד  וסמ"ך,  נו"ן  בענין  עלאין  ורזין  בסודות  דכד דמילתא  וסמ"ך,  נו"ן  בענין  עלאין  ורזין  בסודות  דמילתא 
בחינת  ונעשה  לנופלים,  סמיכה  בהם  יש  יחד  בחינת מתחברין  ונעשה  לנופלים,  סמיכה  בהם  יש  יחד  מתחברין 
פעמים  כמה  מבקשים  פזמון  אותו  בכל  [כאשר  פעמים .  כמה  מבקשים  פזמון  אותו  בכל  [כאשר  נסנס. 
צ'  ובאות  פלאיך",  "ויודו  ט'  באות  ונפלאות,  ניסים  צ' על  ובאות  פלאיך",  "ויודו  ט'  באות  ונפלאות,  ניסים  על 
"מפליא פלאות", ובאות ת' "תראם נסיך"]. לכן נסמכו "מפליא פלאות", ובאות ת' "תראם נסיך"]. לכן נסמכו 

הנו"ן והסמ"ך יחדיו, לסמוך הנופלים בנסים גדולים.הנו"ן והסמ"ך יחדיו, לסמוך הנופלים בנסים גדולים.
הנופלים"  לכל  ה'  "סומ"ך  הנופלים"   לכל  ה'  "סומ"ך  קלה)  ס"ק  קלה)(שם  ס"ק  (שם  בזה  הרמז  בזה ונתן  הרמז  ונתן 
הינם  הינם פרה",  כ'כ'פרה",  מ'מ'חילה חילה  "ס'ס'ליחה ליחה  תיבות   ," תיבות  יד),  קמה,  יד)(תהלים  קמה,  (תהלים 

ראשי תיבות ראשי תיבות סמ"ך,סמ"ך, ושפתי פי חכם חן. ושפתי פי חכם חן.
• ~ • ~ •• ~ • ~ •

מסאטמאר  משה"  "ויואל  מסאטמאר בעל  משה"  "ויואל  בעל  רבינו  מרן  כ"ק  רבינו סיפר  מרן  כ"ק  סיפר 
זצוק"ל.זצוק"ל.

בעיר בעיר בארדיטשובבארדיטשוב הגדולה לאלקים, התגורר איש חסיד  הגדולה לאלקים, התגורר איש חסיד 
סנגורם  הקדוש  הרבי  של  קדשו  בצל  שהסתופף  סנגורם נכבד  הקדוש  הרבי  של  קדשו  בצל  שהסתופף  נכבד 
של ישראל, של ישראל, הרה"ק רבי לוי יצחק זצוק"ל, בעל קדושת הרה"ק רבי לוי יצחק זצוק"ל, בעל קדושת 

לוי זי"ע.לוי זי"ע.
בבית  מתפלל  היה  הנוראים  בימים  בשנה  שנה  בבית מדי  מתפלל  היה  הנוראים  בימים  בשנה  שנה  מדי 
זקן  שהיה  רב,  הבארדיטשובער  של  הגדול  זקן מדרשו  שהיה  רב,  הבארדיטשובער  של  הגדול  מדרשו 
צדיקי הדור בזמנו, וכבר הורגל מעודו בכל הליכות חצר צדיקי הדור בזמנו, וכבר הורגל מעודו בכל הליכות חצר 

קדשו.קדשו.
ביתו  במרתף  יינות,  בסחר  דנן  החסיד  עסק  ביתו לפרנסתו  במרתף  יינות,  בסחר  דנן  החסיד  עסק  לפרנסתו 
מבחר  טובי  אוכסנו  שם  היין,  מסחר  בית  את  מבחר הקים  טובי  אוכסנו  שם  היין,  מסחר  בית  את  הקים 
כל  ובמשך  ענק,  בחביות  בקפידה  שנשמרו  כל היינות,  ובמשך  ענק,  בחביות  בקפידה  שנשמרו  היינות, 
השנה היה מוכר מן היין בעיקר בסיטונאות עבור סוחרי השנה היה מוכר מן היין בעיקר בסיטונאות עבור סוחרי 

האזור.האזור.
ערים  אל  רבתי  'נסיעה'  עורך  היה  בשנה  אחת  ערים פעם  אל  רבתי  'נסיעה'  עורך  היה  בשנה  אחת  פעם 
רחוקות, ופעמים אף מחוץ לגבולות המדינה, בודק את רחוקות, ופעמים אף מחוץ לגבולות המדינה, בודק את 
השונים,  והיקבים  בכרמים  למכירה  המוצע  היין  השונים, טיב  והיקבים  בכרמים  למכירה  המוצע  היין  טיב 
בכמות  קנייה  ועורך  ביותר,  הטובים  את  לעצמו  בכמות בוחר  קנייה  ועורך  ביותר,  הטובים  את  לעצמו  בוחר 

ענק שתספיק בשביל כל ימות השנה.ענק שתספיק בשביל כל ימות השנה.
נסיעתו  את  לסדר  תמיד  השתדל  דנן  החסיד  נסיעתו הסוחר  את  לסדר  תמיד  השתדל  דנן  החסיד  הסוחר 
וימי  אלול  חודש  שלקראת  כדי  הקיץ,  חודשי  וימי במשך  אלול  חודש  שלקראת  כדי  הקיץ,  חודשי  במשך 

שלא  ולעירו,  לביתו  לשוב  יספיק  והסליחות  שלא הרחמים  ולעירו,  לביתו  לשוב  יספיק  והסליחות  הרחמים 
להחסיר מעבודת הקודש הגדולה של הימים הללו בצל להחסיר מעבודת הקודש הגדולה של הימים הללו בצל 

רבו הקדוש.רבו הקדוש.
'אוהעל'  העיר  אל  נסיעתו  היתה  השנים  העיר באחת  אל  נסיעתו  היתה  השנים  באחת 
שבאונגארין, לאחר שנודע לו על יקב אחד שם שהצליח שבאונגארין, לאחר שנודע לו על יקב אחד שם שהצליח 
שפרטי  לאחר  ביותר.  משובח  יין  להנפיק  שנה  שפרטי באותה  לאחר  ביותר.  משובח  יין  להנפיק  שנה  באותה 
ההם,  בימים  כנהוג  המכתבים  בחליפת  סוכמו  ההם, העסקה  בימים  כנהוג  המכתבים  בחליפת  סוכמו  העסקה 

יצא החסיד לדרכו כדי לבצע את הרכישה.יצא החסיד לדרכו כדי לבצע את הרכישה.
'גנרל בשנה ההיא התאחר מעט זמן הבציר שבכרמים, 'גנרל  בשנה ההיא התאחר מעט זמן הבציר שבכרמים, 
מקומו  את  לפנות  ומיאן  נמשך  הקשה  ההונגרי  מקומו חורף'  את  לפנות  ומיאן  נמשך  הקשה  ההונגרי  חורף' 
לעמיתו הקייצי... ובעקבותיו התאחרה כל עונת הבציר לעמיתו הקייצי... ובעקבותיו התאחרה כל עונת הבציר 
עד סוף הקיץ, שרק אז הבשילו הענבים בשלמות. – כך עד סוף הקיץ, שרק אז הבשילו הענבים בשלמות. – כך 
ימי  בסוף  דקייטא,  בשלהי  מיודענו  עצמו  את  ימי שמצא  בסוף  דקייטא,  בשלהי  מיודענו  עצמו  את  שמצא 
חודש אלו"ל, עדיין טרוד בעסקיו בעיר 'אוהעל' הרחוקה חודש אלו"ל, עדיין טרוד בעסקיו בעיר 'אוהעל' הרחוקה 

מאוד מביתו ומרבו שבברדיטשוב שבאוקרינה. מאוד מביתו ומרבו שבברדיטשוב שבאוקרינה. 
התהלך  דנן  החסיד  התהלך ,  דנן  החסיד  סליחות",  סליחות""שבת  "שבת  ובא  אתא  ובא והנה  אתא  והנה 
הנוראים  הימים  שהנה  כראותו  ועצוב,  הנוראים מדוכדך  הימים  שהנה  כראותו  ועצוב,  מדוכדך 
לשהות  כנראה  יצטרך  והוא  ובאים,  לשהות ממשמשים  כנראה  יצטרך  והוא  ובאים,  ממשמשים 
נזכר  הוא  ומנוכר.  רחוק  זר  במקום  אלו  נשגבים  נזכר בימים  הוא  ומנוכר.  רחוק  זר  במקום  אלו  נשגבים  בימים 
שניגש  המופלאה  ובמתיקות  הקדוש,  רבו  שניגש בתפילות  המופלאה  ובמתיקות  הקדוש,  רבו  בתפילות 
יוכל  כיצד  ותהה  דסליחות,  ראשון  בליל  העמוד  יוכל אל  כיצד  ותהה  דסליחות,  ראשון  בליל  העמוד  אל 
תפילותיו  בנכר. –  הנוראות  התפילות  אלו  כל  תפילותיו להתפלל  בנכר. –  הנוראות  התפילות  אלו  כל  להתפלל 
בימים  מבארדיטשוב  האלקים  איש  של  בימים הנוראות  מבארדיטשוב  האלקים  איש  של  הנוראות 
והתלהבות  יתרה,  במתיקות  היו  מפורסמות  והתלהבות הנוראים  יתרה,  במתיקות  היו  מפורסמות  הנוראים 

עצומה בקול חוצב להבות אש.עצומה בקול חוצב להבות אש.
וותיק  ידיד  בבית  באוהעל  התארח  סליחות  וותיק בשבת  ידיד  בבית  באוהעל  התארח  סליחות  בשבת 
שהכיר בקשרי המסחר, אף הוא איש חסיד רם המעלה, שהכיר בקשרי המסחר, אף הוא איש חסיד רם המעלה, 
השבת  במשך  לב  שם  אשר  שבאוהעל,  הקהל  השבת מחשובי  במשך  לב  שם  אשר  שבאוהעל,  הקהל  מחשובי 

שנפשו של האורח עגומה עליו, והוא שרוי במצוקה.שנפשו של האורח עגומה עליו, והוא שרוי במצוקה.
את  ושאל  הכושר,  שעת  לו  מצא  וקרובו,  ידידו  את בהיותו  ושאל  הכושר,  שעת  לו  מצא  וקרובו,  ידידו  בהיותו 
אורחו במפגיע, אמור נא ידידי הנאמן, מה מעיק עליך? אורחו במפגיע, אמור נא ידידי הנאמן, מה מעיק עליך? 

מדוע אינך שמח ועליז כדרכך תמיד?מדוע אינך שמח ועליז כדרכך תמיד?
מתחילה דחה אותו החסיד באמתלות שונות, ולא אבה מתחילה דחה אותו החסיד באמתלות שונות, ולא אבה 
הניחו  לא  האכנסיא  בעל  ידידו  אך  במועקתו.  הניחו לשתפו  לא  האכנסיא  בעל  ידידו  אך  במועקתו.  לשתפו 
להתחמק, הוא לא היה מסוגל לראות את רעהו בדכדוך להתחמק, הוא לא היה מסוגל לראות את רעהו בדכדוך 

שכזה.שכזה.
שמא  לך?  מציק  מה  ושוב,  שוב  אותו  שאל  נא,  שמא אמור  לך?  מציק  מה  ושוב,  שוב  אותו  שאל  נא,  אמור 

יכול אני לעזור בידך?יכול אני לעזור בידך?
עזוב, ענה החסיד, לא נראה שזה בידך! עזוב, ענה החסיד, לא נראה שזה בידך! 

אך מה הענין, תבע הידיד לדעת, הרי כבר לימדנו החכם אך מה הענין, תבע הידיד לדעת, הרי כבר לימדנו החכם 
פן  ישיחנה",  איש  בלב  "דאגה  פן :  ישיחנה",  איש  בלב  "דאגה  כה):  יב,  כה)(משלי  יב,  (משלי  האדם  האדם מכל  מכל 
ואולי אוכל כן לעזור במשהו, או לכל הפחות להקל מן ואולי אוכל כן לעזור במשהו, או לכל הפחות להקל מן 

הצער העמוק!הצער העמוק!
כמה  עד  לחבירו  וסיפר  החסיד,  נכנע  דבר  של  כמה בסופו  עד  לחבירו  וסיפר  החסיד,  נכנע  דבר  של  בסופו 
רחוק  בשנה  ביותר  היפה  זו  בתקופה  להיות  לו  רחוק קשה  בשנה  ביותר  היפה  זו  בתקופה  להיות  לו  קשה 
גודל  את  החסיד,  סיפר  לך,  לתאר  יכול  אינני  גודל מביתו.  את  החסיד,  סיפר  לך,  לתאר  יכול  אינני  מביתו. 
הקדוש  ורבי  מורי  של  מדרשו  שבבית  הקדוש ההתעוררות  ורבי  מורי  של  מדרשו  שבבית  ההתעוררות 

"במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה""במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה"
(ליל א' דסליחות)

יפה שעה אחת בתשובה  יפה שעה אחת בתשובה  
"תזכרי בתי לשמור על קשר עם דוד אהרון גם אחרי המאה "תזכרי בתי לשמור על קשר עם דוד אהרון גם אחרי המאה 

ועשרים שלי"ועשרים שלי"
הייתה זו בקשתו האחרונה של אבי מורי קודם פרידתו מן העולם. הייתה זו בקשתו האחרונה של אבי מורי קודם פרידתו מן העולם. 
והתבולל  הדרך  לו  אבדה  צרות  שמרוב  יהודי  היה  אהרון  הדרך והתבולל דוד  לו  אבדה  צרות  שמרוב  יהודי  היה  אהרון  דוד 
אבא  לפליטה,  שנותרה  המשפחה  לב  לדאבון  הגויים  אבא בין  לפליטה,  שנותרה  המשפחה  לב  לדאבון  הגויים  בין 
הקפיד לשמור איתו על קשר חם ולשמר את הגחלת שאולי הקפיד לשמור איתו על קשר חם ולשמר את הגחלת שאולי 

תבער מחדש. תבער מחדש. 
בבקשתו  נזכרתי  תיכף  יורק,  בניו  בעלי  עם  בקרתי  בבקשתו הקיץ  נזכרתי  תיכף  יורק,  בניו  בעלי  עם  בקרתי  הקיץ 
האחרונה של אבא לשמור על קשר עם דוד אהרון... הבקשה האחרונה של אבא לשמור על קשר עם דוד אהרון... הבקשה 
מצווה  אבא  כאילו  פעם  אחר  פעם  הרף  ללא  במוחי  מצווה התנגנה  אבא  כאילו  פעם  אחר  פעם  הרף  ללא  במוחי  התנגנה 
למרות  פטירתו,  מאז  כעשור  שחלף  למרות  עכשיו  למרות אותי  פטירתו,  מאז  כעשור  שחלף  למרות  עכשיו  אותי 
שעדיין לא היינו מאורגנים באכסניה בקשתי מבעלי להשיג לי שעדיין לא היינו מאורגנים באכסניה בקשתי מבעלי להשיג לי 
את מספר הטלפון של הדוד המתגורר לא הרחק כדי לתאם את מספר הטלפון של הדוד המתגורר לא הרחק כדי לתאם 
יהיה  הלוא  שלי  הלחץ  מה  הבין  לא  שבעלי  למרות  יהיה ביקור,  הלוא  שלי  הלחץ  מה  הבין  לא  שבעלי  למרות  ביקור, 
מספיק זמן לעשות זאת בנחת, נענה להפצרותיי והתקשרתי מספיק זמן לעשות זאת בנחת, נענה להפצרותיי והתקשרתי 

לדוד, התבשרתי שהוא כבר אינו בין החיים, לדוד, התבשרתי שהוא כבר אינו בין החיים, 
"מתי הוא נפטר?""מתי הוא נפטר?"

"לפני שלושה ימים!""לפני שלושה ימים!"
"היכן קברתם אותו?""היכן קברתם אותו?"

יהודית  בקבורה  להקבר  רוצה  שהוא  בצוואה  השאיר  יהודית "הוא  בקבורה  להקבר  רוצה  שהוא  בצוואה  השאיר  "הוא 
בלבד ואין לנו כסף לשלם על קבורה, אז בינתיים הוא עדיין בלבד ואין לנו כסף לשלם על קבורה, אז בינתיים הוא עדיין 

בבית החולים היכן שנפטר!!!"בבית החולים היכן שנפטר!!!"
כדת  קבורה  וארגנו  באזור  רבנים  עם  קשר  יצרנו  ומיד  כדת תיכף  קבורה  וארגנו  באזור  רבנים  עם  קשר  יצרנו  ומיד  תיכף 

וכדין בקבורת ישראל.וכדין בקבורת ישראל.
התברר כי בערוב ימיו הביע חרטה על צורת חייו אך כבר לא התברר כי בערוב ימיו הביע חרטה על צורת חייו אך כבר לא 

היה בכוחותיו לחולל שינוי של ממש.היה בכוחותיו לחולל שינוי של ממש.
בעלת המעשה: ג.תבעלת המעשה: ג.ת

ממעשה להלכהממעשה להלכה
בספר  טלפונית  חברותא  לי  יש  בבוקר  חמש  בשעה  יום  בספר מדי  טלפונית  חברותא  לי  יש  בבוקר  חמש  בשעה  יום  מדי 

קיצור שולחן ערוך עם יהודי מארה''ב כתקנת הקהילה.קיצור שולחן ערוך עם יהודי מארה''ב כתקנת הקהילה.
היהודי הנ''ל דובר אנגלית ומעט אידיש, אנגלית איני דובר לכן היהודי הנ''ל דובר אנגלית ומעט אידיש, אנגלית איני דובר לכן 
השיעור מתקיים באידיש כאשר אני מסביר כל דבר באידיש השיעור מתקיים באידיש כאשר אני מסביר כל דבר באידיש 

בסיסית על מנת שיוכל להבין וללמוד הלכה למעשה.בסיסית על מנת שיוכל להבין וללמוד הלכה למעשה.
באחד הבקרים התחלתי להקריא את הכותרת של סימן ס''א באחד הבקרים התחלתי להקריא את הכותרת של סימן ס''א 
ותקף ותקף  פרטיות"  ברכות  קצת  ועוד  הגומל  פרטיות"  "ברכת  ברכות  קצת  ועוד  הגומל  ב: "ברכת  ב:המתחיל  המתחיל 
אותי מתקפת התעטשויות בלתי נשלטות אחת אחרי השניה, אותי מתקפת התעטשויות בלתי נשלטות אחת אחרי השניה, 
גיזונט!  הקו: "צו  מעבר  צעק  ההתעטשויות  מערך  כל  גיזונט! במשך  הקו: "צו  מעבר  צעק  ההתעטשויות  מערך  כל  במשך 
כרגיל.  בלימוד  המשכנו  שנרגעתי  לאחר  כרגיל.   בלימוד  המשכנו  שנרגעתי  לאחר  (לבריאות)(לבריאות)  גיזונט!"  גיזונט!" צו  צו 
הסעיף,  את  לו  לתרגם  הצלחתי  לא  ה'  לסעיף  הגענו  הסעיף, כאשר  את  לו  לתרגם  הצלחתי  לא  ה'  לסעיף  הגענו  כאשר 
והוא  'אסותא'  חברו  לו  אומר  והוא "המתעטש  'אסותא'  חברו  לו  אומר  "המתעטש  הינו:  הסעיף  הינו: לשון  הסעיף  לשון 
 ,' ה'  קיויתי  'לישועתך  אומר  כך  ואחר  תהיה'  'ברוך  לו  ', יאמר  ה'  קיויתי  'לישועתך  אומר  כך  ואחר  תהיה'  'ברוך  לו  יאמר 

והמתפלל על חברו נענה תחילה."והמתפלל על חברו נענה תחילה."
ניסיתי לתרגם לו את המילה, ניסיתי לתרגם לו את המילה, 'המתעטש''המתעטש' בכל דרך אפשרית,  בכל דרך אפשרית, 
אותי  שתקף  האפצ'ים  במתקפת  נזכרתי  שפתאום  אותי עד  שתקף  האפצ'ים  במתקפת  נזכרתי  שפתאום  עד 
בתחילת הלימוד, והחזרתי אותו לתחילת הלימוד שהוא אמר בתחילת הלימוד, והחזרתי אותו לתחילת הלימוד שהוא אמר 
המילה  משמעות  את  והבין  קלט  הוא  זה  ודרך  "ציגזונט"  המילה לי  משמעות  את  והבין  קלט  הוא  זה  ודרך  "ציגזונט"  לי 

ואת הסעיף הנלמד.ואת הסעיף הנלמד.
אז הבנתי עד כמה ה' משגיח שגרם לי להתעטש כהוגן כפי אז הבנתי עד כמה ה' משגיח שגרם לי להתעטש כהוגן כפי 
שאיני זוכר מעודי, הכל בכדי שאוכל להסביר ליהודי הלכה...שאיני זוכר מעודי, הכל בכדי שאוכל להסביר ליהודי הלכה...

בעל המעשה: ר.י.בעל המעשה: ר.י.
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בכבודו  הקדוש  הרב  אלו!  קדושים  בימים  בכבודו בבארדיטשוב  הקדוש  הרב  אלו!  קדושים  בימים  בבארדיטשוב 
שניגש  כשם  מנוחה,  מוצאי  בליל  לסליחות  ניגש  שניגש ובעצמו  כשם  מנוחה,  מוצאי  בליל  לסליחות  ניגש  ובעצמו 
בטרם  הכיפורים.  וביום  השנה  בראש  התפילות  בטרם לשאר  הכיפורים.  וביום  השנה  בראש  התפילות  לשאר 
עומד  עומד ,  ביתך",  יושבי  ביתך""אשרי  יושבי  "אשרי  בזעקת  קדשו  פי  את  בזעקת פותח  קדשו  פי  את  פותח 
הדרשה  היא  הלא  נלהבת,  בדרשה  ארוכה  שעה  הדרשה הוא  היא  הלא  נלהבת,  בדרשה  ארוכה  שעה  הוא 
לתשובה  העם  לב  ומעורר  הסליחות,  שלפני  לתשובה הנודעת  העם  לב  ומעורר  הסליחות,  שלפני  הנודעת 

ותיקון המעשים.ותיקון המעשים.
מרקיעים  בברדיטשוב  הסליחות  שבתפילת  מרקיעים הבכיות  בברדיטשוב  הסליחות  שבתפילת  הבכיות 
לאותה  נכסף  לבי  שמים,  לב  עד  ומגיעים  לאותה שחקים  נכסף  לבי  שמים,  לב  עד  ומגיעים  שחקים 
רבות  בבכיות  תמיד  הורגלתי  כאשר  קודש,  רבות התעוררות  בבכיות  תמיד  הורגלתי  כאשר  קודש,  התעוררות 
בליל ראשון של סליחות ובשאר תפילות הימים הנוראים, בליל ראשון של סליחות ובשאר תפילות הימים הנוראים, 
מכל  מאוד  רחוק  בנכר,  כאן  לשהות  אני  מוכרח  מכל ועתה  מאוד  רחוק  בנכר,  כאן  לשהות  אני  מוכרח  ועתה 

אותה התעוררות קודש! אותה התעוררות קודש! 
אם  ואמר,  התחייך  מועקתו,  את  המארח  ידידו  אם כששמע  ואמר,  התחייך  מועקתו,  את  המארח  ידידו  כששמע 
זו כל מצוקתך, הרי שיכול אתה להיות סמוך ובטוח שגם זו כל מצוקתך, הרי שיכול אתה להיות סמוך ובטוח שגם 
כאן באוהעל תהיה לך התעוררות יפה מאוד! תנוח דעתך, כאן באוהעל תהיה לך התעוררות יפה מאוד! תנוח דעתך, 
ברוך השם לא אלמן ישראל, גם כאן יש צדיק נשגב, ברוך השם לא אלמן ישראל, גם כאן יש צדיק נשגב, ה"ה ה"ה 
הרה"ק בעל ישמח משה זצוק"ל הרה"ק בעל ישמח משה זצוק"ל רב אב"ד אוהעל, גם הוא רב אב"ד אוהעל, גם הוא 
ומובטחני  המקודשים,  בימים  העם  לב  את  מאוד  ומובטחני מעורר  המקודשים,  בימים  העם  לב  את  מאוד  מעורר 
שבהיכל  הקדושות  בתפילות  גם  לנפשך  נוחם  שבהיכל שתמצא  הקדושות  בתפילות  גם  לנפשך  נוחם  שתמצא 
שימש  לוי  הקדושת  של  האחרונות  [בשנתיים  שימש קדשו.  לוי  הקדושת  של  האחרונות  [בשנתיים  קדשו. 
כבר הישמח משה ברבנות העיר אוהעל יצ"ו, אחר שכבר כבר הישמח משה ברבנות העיר אוהעל יצ"ו, אחר שכבר 

שימש ברבנות בכמה מקומות].שימש ברבנות בכמה מקומות].
שנים  זה  הורגלתי  כבר  הרי  קיבל,  ולא  שמע  החסיד  שנים אך  זה  הורגלתי  כבר  הרי  קיבל,  ולא  שמע  החסיד  אך 
צדיקי  מזקני  שהוא  בבארדיטשוב,  ורבי  מורי  בבית  צדיקי רבות  מזקני  שהוא  בבארדיטשוב,  ורבי  מורי  בבית  רבות 
הדור, ומפורסם בכל בית ישראל בגודל השראת השכינה הדור, ומפורסם בכל בית ישראל בגודל השראת השכינה 
על  לוותר  אוכל  וכיצד  מדרשו,  בבית  באתגליא  על שהופיעה  לוותר  אוכל  מדרשו, וכיצד  בבית  שהופיעה באתגליא 

הימים הנוראים במחיצתו?!הימים הנוראים במחיצתו?!
וחרדת  ההתלהבות  גודל  את  מעט  לתאר  החל  וחרדת החסיד  ההתלהבות  גודל  את  מעט  לתאר  החל  החסיד 
רבות  כשפעמים  רבו,  בבית  הנוראים  שבימים  רבות הקודש  כשפעמים  רבו,  בבית  הנוראים  שבימים  הקודש 
בטרם פותח בתפילה שר ומנגן שירי קודש בשיחו עם קונו בטרם פותח בתפילה שר ומנגן שירי קודש בשיחו עם קונו 
"רבוש"ע  המפורסם:  שירו  כענין  אביו,  על  המתחטא  "רבוש"ע כבן  המפורסם:  שירו  כענין  אביו,  על  המתחטא  כבן 
במילים  לתאר  ניתן  לא  וכיוצא.  בייט"...  א  מאכין  במילים לאמיר  לתאר  ניתן  לא  וכיוצא.  בייט"...  א  מאכין  לאמיר 
שופר,  לתקיעת  הקודש  לעבודת  כשיוצא  כהן  פני  שופר, מראה  לתקיעת  הקודש  לעבודת  כשיוצא  כהן  פני  מראה 
או  ולפנים,  לפני  הכיפורים  יום  של  המוספים  לעבודת  או או  ולפנים,  לפני  הכיפורים  יום  של  המוספים  לעבודת  או 
הבכיות הנוראות של תפילת נעילה וכיוצא, היכן ניתן עוד הבכיות הנוראות של תפילת נעילה וכיוצא, היכן ניתן עוד 

לחוש מתיקות שכזו בימים הנוראים? – שאל החסיד.לחוש מתיקות שכזו בימים הנוראים? – שאל החסיד.
הימים  חסרים  לא  באוהעל  כאן  שגם  התעקש  ידידו  הימים אך  חסרים  לא  באוהעל  כאן  שגם  התעקש  ידידו  אך 
אש  להבות  חוצבת  דרשה  יש  כאן  גם  כלום...  אש הנוראים  להבות  חוצבת  דרשה  יש  כאן  גם  כלום...  הנוראים 

לפני הסליחות, וגם כאן ההתעוררות עצומה!לפני הסליחות, וגם כאן ההתעוררות עצומה!
אבל החסיד לא מקבל כלום!אבל החסיד לא מקבל כלום!

את  מעט  שינה  מתקבלים,  דבריו  שאין  הידיד  את כשראה  מעט  שינה  מתקבלים,  דבריו  שאין  הידיד  כשראה 
דיבורו, והחל לדבר עמו בשפה המסחרית... דיבורו, והחל לדבר עמו בשפה המסחרית... [סוחרי'ש][סוחרי'ש]:

לא  באם  הידיד,  הפתיע  עסקה!  עמך  לעשות  אני  לא מוכן  באם  הידיד,  הפתיע  עסקה!  עמך  לעשות  אני  מוכן 
תהיה לך התעוררות כראוי כאן באוהעל בצל רבינו הישמח תהיה לך התעוררות כראוי כאן באוהעל בצל רבינו הישמח 

משה, כמו שיש לך בביתך אצל הרב מברדיטשוב, הרי אני משה, כמו שיש לך בביתך אצל הרב מברדיטשוב, הרי אני 
מתחייב בזאת לתת לך מתחייב בזאת לתת לך מאה חביות יין טוב ומשובח!מאה חביות יין טוב ומשובח!

נו נו, הנהן החסיד, שיהיה כך, ולא האמין לדברי חבירו.נו נו, הנהן החסיד, שיהיה כך, ולא האמין לדברי חבירו.
אוהעל  העיר  תושבי  דסליחות,  א'  ליל  ובא  אתא  אוהעל והנה  העיר  תושבי  דסליחות,  א'  ליל  ובא  אתא  והנה 
התכנסו כולם יחדיו לבית הכנסת הגדול, זוחלים ורועדים התכנסו כולם יחדיו לבית הכנסת הגדול, זוחלים ורועדים 
מידת  היטב  ניכרה  כולם  פני  על  המרומם.  הזמן  מידת בחרדת  היטב  ניכרה  כולם  פני  על  המרומם.  הזמן  בחרדת 
ההכנה  לאחר  אלו,  נעלים  בימים  ישראל  שבנפש  ההכנה היראה  לאחר  אלו,  נעלים  בימים  ישראל  שבנפש  היראה 

דרבה שבכל חודש אלול.דרבה שבכל חודש אלול.
מאועהל  הקדוש  הרבי  המדרש,  בבית  הס  הושלך  מאועהל והנה  הקדוש  הרבי  המדרש,  בבית  הס  הושלך  והנה 
בחרדת  עלה  הדוכן,  אל  ופסע  קדשו,  בהדר  פנימה  בחרדת נכנס  עלה  הדוכן,  אל  ופסע  קדשו,  בהדר  פנימה  נכנס 
קודש במדרגות ארון הקודש, נשק לפרוכת, והחל בדברי קודש במדרגות ארון הקודש, נשק לפרוכת, והחל בדברי 
לתשובה,  מאוד  הלב  את  ומושכים  מתוקים  לתשובה, כיבושים  מאוד  הלב  את  ומושכים  מתוקים  כיבושים 
ומשם  מפה  המדרש,  בבית  גדולה  היתה  ומשם ההתעוררות  מפה  המדרש,  בבית  גדולה  היתה  ההתעוררות 
קדשו  דברי  כאשר  הקהל,  בין  חרישיות  בכיות  קדשו נשמעו  דברי  כאשר  הקהל,  בין  חרישיות  בכיות  נשמעו 
של הרבי חלחלו עמוק אל תוככי לב ישראל, כנודע בכוח של הרבי חלחלו עמוק אל תוככי לב ישראל, כנודע בכוח 
כולם  בין  ישב  דנן  החסיד  אבל   – המפורסמות.  כולם דרשותיו  בין  ישב  דנן  החסיד  אבל   – המפורסמות.  דרשותיו 
מחשבותיו  המקום,  את  הכיר  לא  הוא  'קרח'...  כמו  מחשבותיו קר  המקום,  את  הכיר  לא  הוא  'קרח'...  כמו  קר 
שום  חש  ולא  ברדיטשוב...  עירו  אל  משם  הרחק  שום נסוקו  חש  ולא  ברדיטשוב...  עירו  אל  משם  הרחק  נסוקו 
מאה  כך  בשל  ארוויח  לפחות   – לב.  ופתיחת  מאה התעוררות  כך  בשל  ארוויח  לפחות   – לב.  ופתיחת  התעוררות 

חביות של יין... הרהר לעצמו.   חביות של יין... הרהר לעצמו.   
עדיין  השנה  ראש  בליל  ואף  הסליחות  ימי  כל  במשך  עדיין כך  השנה  ראש  בליל  ואף  הסליחות  ימי  כל  במשך  כך 
ידע  גם  כאשר  לבו,  אל  הגדולה  ההתעוררות  נכנסה  ידע לא  גם  כאשר  לבו,  אל  הגדולה  ההתעוררות  נכנסה  לא 

שיפסיד בזאת מאה חביות של יין...שיפסיד בזאת מאה חביות של יין...
אך בהגיע עת תקיעת שופר, החל הצדיק הקדוש מאוהעל אך בהגיע עת תקיעת שופר, החל הצדיק הקדוש מאוהעל 
העם  כשכל  עצומה,  והתעוררות  בבכיות  כיבושים,  העם בדברי  כשכל  עצומה,  והתעוררות  בבכיות  כיבושים,  בדברי 

בוכים עמו, ועדיין החסיד אדיש!... בוכים עמו, ועדיין החסיד אדיש!... 
קולו  את  משה  הישמח  הרים  הדרשה,  סיום  עם  קולו לפתע  את  משה  הישמח  הרים  הדרשה,  סיום  עם  לפתע 
זעק  אש  להבות  חוצב  בוכים  ובקול  גדולה,  זעק בהתרגשות  אש  להבות  חוצב  בוכים  ובקול  גדולה,  בהתרגשות 

מקירות לבו:מקירות לבו:
יקרים!], ,  יקרים!][יהודים  [יהודים  יודען!  יודען! טייערע  טייערע 
ראו נא גם ראו את גודל השעה ראו נא גם ראו את גודל השעה 
שלפנינו! הנה ביום הדין הגדול שלפנינו! הנה ביום הדין הגדול 
הזה כל באי עולם עוברים לפניו הזה כל באי עולם עוברים לפניו 
הוא  מה  על  מרון!  כבני  הוא יתברך  מה  על  מרון!  כבני  יתברך 
עיקר המשפט ביום נורא כזה? עיקר המשפט ביום נורא כזה? 
האם על כמה 'בילקעס' שנאכל האם על כמה 'בילקעס' שנאכל 
במשך השנה... הרי כל זה דנים במשך השנה... הרי כל זה דנים 
המשפט  ועיקר  אגב...  המשפט בדרך  ועיקר  אגב...  בדרך 
הגאולה  בענין  הוא!  הגאולה לאלקים  בענין  הוא!  לאלקים 
מאוד  הנצרכת  מאוד השלמה  הנצרכת  השלמה 

לישראל.לישראל.
מלכי  כל  מתייצבים  זה  מלכי ביום  כל  מתייצבים  זה  ביום 
כוח  נציגי  העולם  כוח אומות  נציגי  העולם  אומות 
אחרא,  והסטרא  אחרא, הקליפות  והסטרא  הקליפות 
לשנה  להם  הנצרך  את  לשנה ויבקשו  להם  הנצרך  את  ויבקשו 

של  טובתם  היפך  שהיא  הגויים,  של  לטובתם  של החדשה  טובתם  היפך  שהיא  הגויים,  של  לטובתם  החדשה 
ישראל. ישראל. 

וזועק  וזועק   ע"ה  ישראל  מלך  ע"הדוד  ישראל  מלך  דוד  אדוננו  כעת  עומד  מנגד  אדוננו אך  כעת  עומד  מנגד  אך 
בקול גדול ומפיל תחינותיו לפני קל מלא רחמים, לרומם בקול גדול ומפיל תחינותיו לפני קל מלא רחמים, לרומם 
סוף  יהיה  שכבר  המקדש,  בית  את  ולבנות  ישראל  סוף קרן  יהיה  שכבר  המקדש,  בית  את  ולבנות  ישראל  קרן 
ומתפלל  טורח  שהיה  כמו  הזה,  והנמהר  המר  ומתפלל לגלות  טורח  שהיה  כמו  הזה,  והנמהר  המר  לגלות 
ומבקש על כך תמיד כל ימי חייו. – והנה באם לא נתעורר ומבקש על כך תמיד כל ימי חייו. – והנה באם לא נתעורר 
יוכל  ולא  לב,  בכל  שלמה  בתשובה  מלמטה  כאן  יוכל אנו  ולא  לב,  בכל  שלמה  בתשובה  מלמטה  כאן  אנו 
הבחירה,  בית  את  כבר  לבנות  מבוקשו  למלאות  הבחירה, השי"ת  בית  את  כבר  לבנות  מבוקשו  למלאות  השי"ת 

איזה ביזיון יהיה שם לדוד המלך?! איזה ביזיון יהיה שם לדוד המלך?! 
הקדושים  הצדיקים  וכל  מעלה  של  הפמליא  כל  הקדושים הרי  הצדיקים  וכל  מעלה  של  הפמליא  כל  הרי 
שלמעלה כולם עומדים באותו דין עליון, ומה נאמר ומה שלמעלה כולם עומדים באותו דין עליון, ומה נאמר ומה 

נדבר בביזיונות הנוראים שיהיו לנו בפניהם?!נדבר בביזיונות הנוראים שיהיו לנו בפניהם?!
ובאומרו זאת בכה הרבה מאוד, כאשר ידוע גודל ציפייתו ובאומרו זאת בכה הרבה מאוד, כאשר ידוע גודל ציפייתו 
בבכיות  אחריו  געה  העם  וכל  משה,  הישמח  של  בבכיות לישועה  אחריו  געה  העם  וכל  משה,  הישמח  של  לישועה 

והתעוררות עצומה לתשובה. והתעוררות עצומה לתשובה. 
גם  לבו  נפתח  הצדיק,  מפי  זאת  כל  דנן  החסיד  גם כשמוע  לבו  נפתח  הצדיק,  מפי  זאת  כל  דנן  החסיד  כשמוע 
לקל  שלמה  בתשובה  רבות,  בבכיות  ופרץ  כאולם,  לקל הוא  שלמה  בתשובה  רבות,  בבכיות  ופרץ  כאולם,  הוא 
הימים  בתפילות  מעיניו  נשפכו  מאוד  רבות  דמעות  הימים חי.  בתפילות  מעיניו  נשפכו  מאוד  רבות  דמעות  חי. 
שגם  חבירו  בצדקת  ונוכח  שנה,  אותה  של  שגם הנוראים  חבירו  בצדקת  ונוכח  שנה,  אותה  של  הנוראים 

באוהעל ניתן להתפלל במתיקות והתעוררות לב שלם!באוהעל ניתן להתפלל במתיקות והתעוררות לב שלם!
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 130727130727]
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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