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כח הדמעותכח הדמעות
שהגיע  זי"ע,  מפשיסחא  בונם  רבי  הרה"ק  על  שהגיע מסופר  זי"ע,  מפשיסחא  בונם  רבי  הרה"ק  על  מסופר 
השנה  ראש  בערב  זי"ע  מלובלין'  ה'חוזה  השנה להרה"ק  ראש  בערב  זי"ע  מלובלין'  ה'חוזה  להרה"ק 
ה'חוזה'  וברכו  החדשה.  לשנה  ברכתו  את  לקבל  ה'חוזה' בכדי  וברכו  החדשה.  לשנה  ברכתו  את  לקבל  בכדי 
כבקשתו, אך להפתעתו הוסיף ואמר לו: דע לך שאני כבקשתו, אך להפתעתו הוסיף ואמר לו: דע לך שאני 
בפרנסה  מאוד  קשה  שנה  לך  תהיה  שהשנה  בפרנסה רואה  מאוד  קשה  שנה  לך  תהיה  שהשנה  רואה 

ואתה תפסיד את כל כספך, ולא ישאר לך מאומה!ואתה תפסיד את כל כספך, ולא ישאר לך מאומה!
וכאשר אמר הרבי - כך הוה! מחודש לחודש ירד קרנו וכאשר אמר הרבי - כך הוה! מחודש לחודש ירד קרנו 
של הרה"ק ר' בונם, עד שלא היה לו במה להחיות את של הרה"ק ר' בונם, עד שלא היה לו במה להחיות את 

נפשות בני ביתו.נפשות בני ביתו.
בצר לו, החליט לצאת למסע רחוק, לתור אחר עבודות בצר לו, החליט לצאת למסע רחוק, לתור אחר עבודות 
אלא  מקום,  שינוי  ע"י  מזלו  לו  יאיר  שמא  אלא מזדמנות,  מקום,  שינוי  ע"י  מזלו  לו  יאיר  שמא  מזדמנות, 
שום  לו  היתה  ולא  יפה,  עלתה  לא  זו  יוזמתו  שום שגם  לו  היתה  ולא  יפה,  עלתה  לא  זו  יוזמתו  שגם 

הצלחה במשלח ידיו.הצלחה במשלח ידיו.
כי  וראה  במצבו  התבונן  בנכר,  בהיותו  הלילות,  כי באחד  וראה  במצבו  התבונן  בנכר,  בהיותו  הלילות,  באחד 
אפסו סיכוייו, וכשנפשו מרה עליו התחילו עיניו זולגים אפסו סיכוייו, וכשנפשו מרה עליו התחילו עיניו זולגים 
דמעות, ומתוך בכי ביקש ממעמקי לבו שירחמו עליו דמעות, ומתוך בכי ביקש ממעמקי לבו שירחמו עליו 
לשוב  יוכל  למען  גשמי,  שפע  לו  להשפיע  לשוב מהשמים,  יוכל  למען  גשמי,  שפע  לו  להשפיע  מהשמים, 

לביתו ולהביא טרף בפי עולליו.לביתו ולהביא טרף בפי עולליו.
מגוריו,  לעיר  פעמיו  והועיד  חפציו  את  ארז  מגוריו, למחרת,  לעיר  פעמיו  והועיד  חפציו  את  ארז  למחרת, 
באותו  ואכן,  ה'.  מעם  עזרתו  על  ובטוח,  סמוך  באותו בהיותו  ואכן,  ה'.  מעם  עזרתו  על  ובטוח,  סמוך  בהיותו 
יום, הגיע אליו אחד בשליחותה של גבירה אחת מעיר יום, הגיע אליו אחד בשליחותה של גבירה אחת מעיר 
הגון.  תשלום  תמורת  אותו  להעסיק  החפצה  הגון. מגוריו,  תשלום  תמורת  אותו  להעסיק  החפצה  מגוריו, 
אך הרבי ר' בונם, שזה עתה שב מגלות נוראה, וחיפוש אך הרבי ר' בונם, שזה עתה שב מגלות נוראה, וחיפוש 
והשיב  בנפשו  עוז  אזר  כלשהו,  פרנסה  מקור  והשיב אחר  בנפשו  עוז  אזר  כלשהו,  פרנסה  מקור  אחר 
לשליח כי אין הוא חפץ לעבוד כעובד רגיל, אלא בתור לשליח כי אין הוא חפץ לעבוד כעובד רגיל, אלא בתור 

שותף שוה בחלקי הרווחים.שותף שוה בחלקי הרווחים.
אותה אשה, שידעה עד כמה המצב קשה בביתו, היתה אותה אשה, שידעה עד כמה המצב קשה בביתו, היתה 
כי  יתכן  ואיך  מאד,  קשה  הרב  של  המצב  הן,  כי תמהה:  יתכן  ואיך  מאד,  קשה  הרב  של  המצב  הן,  תמהה: 
עוד,  ולא  משכורת.  תמורת  לעבוד  מעוניין  הוא  עוד, אין  ולא  משכורת.  תמורת  לעבוד  מעוניין  הוא  אין 
אלא שהוא חפץ להיות שותף שוה בעסק, בעוד שאין אלא שהוא חפץ להיות שותף שוה בעסק, בעוד שאין 
הוא נותן מאומה לחיזוק השותפות. כך הלכה והרהרה הוא נותן מאומה לחיזוק השותפות. כך הלכה והרהרה 
כ'שותף',  הרב  את  לקחת  ניאותה  לבסוף  אך  כ'שותף', בלבה,  הרב  את  לקחת  ניאותה  לבסוף  אך  בלבה, 

ולחלוק ביניהם את הרווחים בשוה.ולחלוק ביניהם את הרווחים בשוה.
כמובן שר' בונם חזר ונתעשר, וכאשר שב למעון קדשו כמובן שר' בונם חזר ונתעשר, וכאשר שב למעון קדשו 
רבו  נענה  ארע,  אשר  כל  את  לו  וסח  ה'חוזה'  רבו  רבו של  נענה  ארע,  אשר  כל  את  לו  וסח  ה'חוזה'  רבו  של 
לא  דמעות  'שערי  אך  נתקיימה,  אכן  הגזירה  לא ואמר:  דמעות  'שערי  אך  נתקיימה,  אכן  הגזירה  ואמר: 
ננעלו' והם אשר המשיכו עבורך שפע חדש, שלא היה ננעלו' והם אשר המשיכו עבורך שפע חדש, שלא היה 

מזומן עבורך מקודם.מזומן עבורך מקודם.
אכן רואים אנו מועבדא זו, עד היכן כוחה של דמעות אכן רואים אנו מועבדא זו, עד היכן כוחה של דמעות 
זאת  בכל  אך  דין,  גזר  לאחר  אפילו  המה  מועילים  זאת כי  בכל  אך  דין,  גזר  לאחר  אפילו  המה  מועילים  כי 
בימי  ובעמדינו  קודם,  אחת  שעה  יפה  כי  לדעת  בימי עלינו  ובעמדינו  קודם,  אחת  שעה  יפה  כי  לדעת  עלינו 
הרת עולם, מוטל על האדם לעורר הבכי בתפילתו על הרת עולם, מוטל על האדם לעורר הבכי בתפילתו על 
נפשו ונפשות בני ביתו, ולהרמת קרן ישראל,  ובזכות נפשו ונפשות בני ביתו, ולהרמת קרן ישראל,  ובזכות 

זה נזכה לשנת ישועה ורחמים. זה נזכה לשנת ישועה ורחמים. 
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הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע, כאשר ניגש לפני העמוד לשחרית הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע, כאשר ניגש לפני העמוד לשחרית 
נחרד  'ה–מ–ל–ך',  לומר  ובמורא  בחיל  הקדוש  פיו  ופתח  השנה  נחרד דראש  'ה–מ–ל–ך',  לומר  ובמורא  בחיל  הקדוש  פיו  ופתח  השנה  דראש 
חרדה גדולה עד שנפל בחלשות, ארך זמן עד ששבה אליו רוחו והמשיך חרדה גדולה עד שנפל בחלשות, ארך זמן עד ששבה אליו רוחו והמשיך 
נתקף  מה  בשל  כששאלוהו  התפלה  אחר  הקדושה,  תפלתו  נתקף בעבודת  מה  בשל  כששאלוהו  התפלה  אחר  הקדושה,  תפלתו  בעבודת 
הגמ'  דברי  עיניו  לנגד  עלה  'המלך'  לומר  שכשהתחיל  ענה  הגמ' בחלשות?  דברי  עיניו  לנגד  עלה  'המלך'  לומר  שכשהתחיל  ענה  בחלשות? 
הידועה הידועה (שבת נו.) (שבת נו.) בה מסופר שרבי יוחנן בן זכאי קרא לאספסיינוס קיסר - בה מסופר שרבי יוחנן בן זכאי קרא לאספסיינוס קיסר - 
"מלך", שאל אספסיינוס את רבי יוחנן: "אי מלכא אנא אמאי לא אתית "מלך", שאל אספסיינוס את רבי יוחנן: "אי מלכא אנא אמאי לא אתית 
עד להכי"?! "אם אתה באמת אוחז אותי למלך, מדוע אכן לא באת אלי עד להכי"?! "אם אתה באמת אוחז אותי למלך, מדוע אכן לא באת אלי 
עד עתה"?! המשיך הרה"ק ואמר: כשנזכרתי בשאלה נוקבת זו נפל עלי עד עתה"?! המשיך הרה"ק ואמר: כשנזכרתי בשאלה נוקבת זו נפל עלי 
פחד וחלחלה, בהיות שאותה תמיהה נשאלת עלינו כשניגשים אנו לפני פחד וחלחלה, בהיות שאותה תמיהה נשאלת עלינו כשניגשים אנו לפני 
השי"ת לומר לו 'המלך', כי אם אכן אנו אוחזים אותו למלך מדוע נזכרנו השי"ת לומר לו 'המלך', כי אם אכן אנו אוחזים אותו למלך מדוע נזכרנו 

הימנו רק עתה? היכן היינו עד כה?!הימנו רק עתה? היכן היינו עד כה?!
בכך,  מה  של  דבר  בעולם  השי"ת  המלכת  שאין  אנו  למדים  זה  בכך, ממעשה  מה  של  דבר  בעולם  השי"ת  המלכת  שאין  אנו  למדים  זה  ממעשה 
אלא משמעות עמוקה ומיוחדת טמונה בזה, ואם אצל רבי אהרן הגדול, אלא משמעות עמוקה ומיוחדת טמונה בזה, ואם אצל רבי אהרן הגדול, 
שקיים את ה'שויתי ה' לנגדי תמיד' בכל רגע ורגע מימות השנה, גרמה שקיים את ה'שויתי ה' לנגדי תמיד' בכל רגע ורגע מימות השנה, גרמה 
לו תיבת 'המלך' להתמוטטות מפחד ה' והדר גאונו, מה נענה אנן אזובי לו תיבת 'המלך' להתמוטטות מפחד ה' והדר גאונו, מה נענה אנן אזובי 
לא  אמאי  האידנא  עד  אנא,  מלכא  "אי  הזו:  הנוקבת  השאלה  על  לא הקיר,  אמאי  האידנא  עד  אנא,  מלכא  "אי  הזו:  הנוקבת  השאלה  על  הקיר, 

אתית לגבאי?!" היכן שהינו והתמהמהנו עד כה?!... אתית לגבאי?!" היכן שהינו והתמהמהנו עד כה?!... 

להתוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל הארץלהתוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל הארץ
זוהי העבודה בראש השנה, ההמלכה, לגלות ולהודיע לעצמנו ולכל באי זוהי העבודה בראש השנה, ההמלכה, לגלות ולהודיע לעצמנו ולכל באי 
עולם 'כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד'. ביום נשגב זה – עולם 'כי המלכות שלך היא ולעולמי עד תמלוך בכבוד'. ביום נשגב זה – 
יום ההמלכה - אנו ממליכים את השי"ת עלינו ועל כל העולם כולו, וביד יום ההמלכה - אנו ממליכים את השי"ת עלינו ועל כל העולם כולו, וביד 
כאחד  כולנו  השי"ת,  את  להמליך   – שיהיה  מצב  בכל   - ואחד  אחד  כאחד כל  כולנו  השי"ת,  את  להמליך   – שיהיה  מצב  בכל   - ואחד  אחד  כל 
אומרים בתפלת היום, בבקשה בתפילה ובהמלכה: "ְמלֹו ַעל ָּכל ָהעֹוָלם אומרים בתפלת היום, בבקשה בתפילה ובהמלכה: "ְמלֹו ַעל ָּכל ָהעֹוָלם 
ָּכל  ַעל   ֻעֶּז ְּגאֹון  ַּבֲהַדר  ְוהֹוַפע   ,ִּביָקֶר ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  א  ְוִהָּנֹשֵ  ,ִּבְכבֹוֶד ָּכל ֻּכּלֹו  ַעל   ֻעֶּז ְּגאֹון  ַּבֲהַדר  ְוהֹוַפע   ,ִּביָקֶר ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  א  ְוִהָּנֹשֵ  ,ִּבְכבֹוֶד ֻּכּלֹו 
יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצ, ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו, ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצ, ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו, ְוָיִבין ָּכל ְיצּור ִּכי ַאָּתה 
ּוַמְלכּותֹו   -  ֶמֶל ָרֵאל  ִיֹשְ ֱאֵקי  ה'   - ְּבַאּפֹו  ְנָׁשָמה  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ְוֹיאַמר  ּוַמְלכּותֹו ְיַצְרּתֹו,   -  ֶמֶל ָרֵאל  ִיֹשְ ֱאֵקי  ה'   - ְּבַאּפֹו  ְנָׁשָמה  ֲאֶׁשר  ּכֹל  ְויֹאַמר  ְיַצְרּתֹו, 

ַּבּכֹל ָמָׁשָלה".ַּבֹּכל ָמָׁשָלה".
הנה ידוע שישנם ארבעה עולמות זו מעל זו, כשהסדר מלמטה למעלה הנה ידוע שישנם ארבעה עולמות זו מעל זו, כשהסדר מלמטה למעלה 
כך הוא: עשיה, יצירה, בריאה ואצילות. מובא על כך בספרי חכמת האמת כך הוא: עשיה, יצירה, בריאה ואצילות. מובא על כך בספרי חכמת האמת 
(ע"פ סידור האר"י הקדוש - תפילת ר"ה סג, ב)(ע"פ סידור האר"י הקדוש - תפילת ר"ה סג, ב), שבתפילת "מלוך על כל העולם כולו", , שבתפילת "מלוך על כל העולם כולו", 

נרמזים הארבעה עולמות הללו: "וידע כל פעול כי אתה פעלתו" - מרמז נרמזים הארבעה עולמות הללו: "וידע כל פעול כי אתה פעלתו" - מרמז 
מלכות  על  בעלמא  'ידיעה'  רק  שייך  בה  מכולם,  הנמוך  העשיה  מלכות עולם  על  בעלמא  'ידיעה'  רק  שייך  בה  מכולם,  הנמוך  העשיה  עולם 
השי"ת. "ויבין כל יצור כי אתה יצרתו" - מורה על עולם היצירה הנעלה השי"ת. "ויבין כל יצור כי אתה יצרתו" - מורה על עולם היצירה הנעלה 
נשמה  אשר  כל  "ויאמר  פנימית.  והשגה  'הבנה'  גם  כבר  יש  בה  נשמה יותר,  אשר  כל  "ויאמר  פנימית.  והשגה  'הבנה'  גם  כבר  יש  בה  יותר, 
באפו" - רומז על עולם הבריאה, בה כבר מרגישים את המלוכה באופן כה באפו" - רומז על עולם הבריאה, בה כבר מרגישים את המלוכה באופן כה 
מוחשי עד שכבר מסוגל לבטא ידיעה והבנה זאת מפיו על ידי 'אמירה'. מוחשי עד שכבר מסוגל לבטא ידיעה והבנה זאת מפיו על ידי 'אמירה'. 
“ומלכותו בכל משלה" - עולה על עולם האצילות, שבה מתגלה שהשי"ת “ומלכותו בכל משלה" - עולה על עולם האצילות, שבה מתגלה שהשי"ת 

בקדושתו מולך ושולט בשליטה מוחלטת על כל היצירה, גם על הקליפות בקדושתו מולך ושולט בשליטה מוחלטת על כל היצירה, גם על הקליפות 
אשר נכנעים ונשברים בפני גאון עוזו.אשר נכנעים ונשברים בפני גאון עוזו.

כל אחד לפום דרגא דיליהכל אחד לפום דרגא דיליה
בדרך זה יש להוסיף עוד, שארבעה עולמות הללו הם ד' מדרגות בעבודת בדרך זה יש להוסיף עוד, שארבעה עולמות הללו הם ד' מדרגות בעבודת 
השי"ת הפרטית של כל אחד ואחד, ולהורות בא שבכל מדרגה שהאדם השי"ת הפרטית של כל אחד ואחד, ולהורות בא שבכל מדרגה שהאדם 
ובין  העולמות,  משאר  הנמוך  העשיה  בעולם  עומד  הוא  אם  בין  ובין נמצא,  העולמות,  משאר  הנמוך  העשיה  בעולם  עומד  הוא  אם  בין  נמצא, 
אם הוא ממליך את ה' בדרגות הגבוהות יותר, בבחינות של יצירה בריאה אם הוא ממליך את ה' בדרגות הגבוהות יותר, בבחינות של יצירה בריאה 
ואצילות, תמיד עליו לדעת ש"מלכותו בכל משלה", היינו שהשי"ת הוא ואצילות, תמיד עליו לדעת ש"מלכותו בכל משלה", היינו שהשי"ת הוא 
המלך והוא היוצר, עושה ובורא ואין עוד מלבדו, והאדם הוא אין ואפס, המלך והוא היוצר, עושה ובורא ואין עוד מלבדו, והאדם הוא אין ואפס, 
וכל מה שנדמה לו שהוא עושה, אין זה אלא בחמלת ה' עליו, שהוא נותן וכל מה שנדמה לו שהוא עושה, אין זה אלא בחמלת ה' עליו, שהוא נותן 
לו כוחות וכלים לעבדו בלבב שלם. ובזמן שהשי"ת יתגלה ל'מלך על כל לו כוחות וכלים לעבדו בלבב שלם. ובזמן שהשי"ת יתגלה ל'מלך על כל 
הוא  בו  מצב  שכל  יבין  אחד  וכל  ומגולה,  ברורה  תהיה  האמונה  הוא הארץ',  בו  מצב  שכל  יבין  אחד  וכל  ומגולה,  ברורה  תהיה  האמונה  הארץ', 

נמצא, הוא מרצון השי"ת שהכניסו למצב כזה.נמצא, הוא מרצון השי"ת שהכניסו למצב כזה.
שמשתנים  ההמלכה  בדרגות  גם  משמעות  לידי  באים  זו  עבודה  שמשתנים דרכי  ההמלכה  בדרגות  גם  משמעות  לידי  באים  זו  עבודה  דרכי 
שהם  אנשים  שישנם  הקדוש,  מהאר"י  ידוע  שהרי  למשנהו,  אדם  שהם בין  אנשים  שישנם  הקדוש,  מהאר"י  ידוע  שהרי  למשנהו,  אדם  בין 
שהם  כאלו  ויש  לחמם,  פת  להרוויח  העובדים  אלו   - העשיה'  שהם מ'עולם  כאלו  ויש  לחמם,  פת  להרוויח  העובדים  אלו   - העשיה'  מ'עולם 
אופן  יתברר  אלה  דברים  ולפי  וכו',  הלומדים  המה  הלא  יצירה -  אופן מעולם  יתברר  אלה  דברים  ולפי  וכו',  הלומדים  המה  הלא  יצירה -  מעולם 
ההמלכה ודרגותיה השונות, כך שכל אחד לפום דרגא דיליה ובכל מצב ההמלכה ודרגותיה השונות, כך שכל אחד לפום דרגא דיליה ובכל מצב 
בו הוא נמצא, ימליך את השי"ת על כל מעשיו. זהו 'וידע כל פעול כי אתה בו הוא נמצא, ימליך את השי"ת על כל מעשיו. זהו 'וידע כל פעול כי אתה 
יחדיר  העשיה',  'עולם  של  פחותה  במדרגה  שהוא  מי  אפילו   – יחדיר פעלתו'  העשיה',  'עולם  של  פחותה  במדרגה  שהוא  מי  אפילו   – פעלתו' 
בקרבו את הידיעה שהשי"ת עשה הכל. 'ויבין כל יצור' - מי שהוא כבר בקרבו את הידיעה שהשי"ת עשה הכל. 'ויבין כל יצור' - מי שהוא כבר 
מעולם היצירה, שזו מדרגה גבוהה יותר, כבר יהיה בו אף ההבנה 'כי אתה מעולם היצירה, שזו מדרגה גבוהה יותר, כבר יהיה בו אף ההבנה 'כי אתה 
יצרתו', שהכל מה' יתברך. כך כל כמה שנמצא בדרגה גבוהה יותר כך יש יצרתו', שהכל מה' יתברך. כך כל כמה שנמצא בדרגה גבוהה יותר כך יש 

לו להשיג ולהמליך את השי"ת יותר בהבנה ויותר במוחש.לו להשיג ולהמליך את השי"ת יותר בהבנה ויותר במוחש.

מהות ההמלכה שיקבל עליו את עול המלכות בשלמותמהות ההמלכה שיקבל עליו את עול המלכות בשלמות
ברם, מצד האמת יש להדגיש שהחלת המלכות מצד הקב"ה הוא בכל עת ברם, מצד האמת יש להדגיש שהחלת המלכות מצד הקב"ה הוא בכל עת 
באופן השווה ללא שום שינוי, אמנם החסרון במלכות הוא מצדינו - מכח באופן השווה ללא שום שינוי, אמנם החסרון במלכות הוא מצדינו - מכח 
מעשינו הרעים, שעל ידי מעשים אלו פרקנו את עולו מעל צווארינו ונגרם מעשינו הרעים, שעל ידי מעשים אלו פרקנו את עולו מעל צווארינו ונגרם 
מצד  ולא  המלוכה  בני  מצד  הוא  שהחסרון  אומרת  זאת  במלכות,  מצד חסר  ולא  המלוכה  בני  מצד  הוא  שהחסרון  אומרת  זאת  במלכות,  חסר 
להשיב  המלך שמלכותו שווה בכל עת. זהו אכן עבודתנו בראש השנה, להשיב המלך שמלכותו שווה בכל עת. זהו אכן עבודתנו בראש השנה, 

עלינו את עול המלכות כבראשונה.עלינו את עול המלכות כבראשונה.
אך שומה לנו להבין ולהשכיל שמהותה של מלכות היא מוחלטת, דהיינו אך שומה לנו להבין ולהשכיל שמהותה של מלכות היא מוחלטת, דהיינו 
לא די בזה שהוא ממליך את המלך בפיו ובמעמד מפואר על פי כל גינוני לא די בזה שהוא ממליך את המלך בפיו ובמעמד מפואר על פי כל גינוני 
שעשה  והפעולות  המעשים  כל  את  ולפאר  להלל  מרבים  בו  שעשה המלכות,  והפעולות  המעשים  כל  את  ולפאר  להלל  מרבים  בו  המלכות, 
המלך למען עמו מאז ומעולם, אלא צריך שיהיה בו הרצון וההכנה להחיל המלך למען עמו מאז ומעולם, אלא צריך שיהיה בו הרצון וההכנה להחיל 
את ההמלכה בפועל ולהכניע את עצמו מתחת למלך למלאת אחר רצונו את ההמלכה בפועל ולהכניע את עצמו מתחת למלך למלאת אחר רצונו 

ולשמור את חוקיו, על ידי שיעבוד כל מאווייו למען ולשמור את חוקיו, על ידי שיעבוד כל מאווייו למען 

ָך ֶת ּו כ ְל ַמ א  ֹשֵ ּנָ ִת ֹו  ב ָךּו ֶת ּו כ ְל ַמ א  ֹשֵ ּנָ ִת ֹו  ב ּו
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א. א. התפילות והפיוטים שמתפללין בימים התפילות והפיוטים שמתפללין בימים 
שתהא  מקודם  להסדיר  צריך  שתהא הנוראים  מקודם  להסדיר  צריך  הנוראים 
שגורה בפיו, ולא מהני מה שהוא מתפלל שגורה בפיו, ולא מהני מה שהוא מתפלל 

מתוך הסידור מתוך הסידור (מ"ב סי' ק' סק"ג).(מ"ב סי' ק' סק"ג).
ב. ב. כתב בשל"ה כתב בשל"ה (מס' ר"ה נר מצוה אות י"ג) (מס' ר"ה נר מצוה אות י"ג) הש"ץ הש"ץ 
תשובה  בעל  להיות  צריך  התוקע  תשובה וכמ"כ  בעל  להיות  צריך  התוקע  וכמ"כ 
התפילות  בתחילה  ילמוד  וגם  התפילות גמור,  בתחילה  ילמוד  וגם  גמור, 

וכוונת התקיעות ביותר.וכוונת התקיעות ביותר.
הכנסת  לבית  יכנס  השנה  ראש  בליל  הכנסת   לבית  יכנס  השנה  ראש  בליל  ג.ג. 
להכין  העת  הגיע  כבר  כי  ורעד,  להכין ביראה  העת  הגיע  כבר  כי  ורעד,  ביראה 
אדם  (חיי  אדם   (חיי  ממעל  בשמים  למשפט  ממעלכסאות  בשמים  למשפט  כסאות 

כלל קל"ט ס"א). כלל קל"ט ס"א). 

צרכיו  לשאול  שאסור  פי  על  אף  צרכיו   לשאול  שאסור  פי  על  אף  ד.ד. 
שחל  ויוה"כ  בר"ה  מקום  מכל  שחל בשבת,  ויוה"כ  בר"ה  מקום  מכל  בשבת, 
בקשות  להוסיף  מותר  בשבת  בקשות להיות  להוסיף  מותר  בשבת  להיות 
ואפילו  נצור,  באלוקי  הלחש  ואפילו בתפילת  נצור,  באלוקי  הלחש  בתפילת 
בדיבור, דבהרהור בלבד אף בכל שבתות בדיבור, דבהרהור בלבד אף בכל שבתות 

השנה מותרהשנה מותר (הליכות שלמה פ"א סט"ו).  (הליכות שלמה פ"א סט"ו). 
ה.ה. נוהגין לבכות ולהוריד דמעות בתפלות  נוהגין לבכות ולהוריד דמעות בתפלות 
כשחל  אף  הכפורים,  ויום  השנה  כשחל ראש  אף  הכפורים,  ויום  השנה  ראש 
בשבת, ומי שאין בכיה נופלת עליו בימים בשבת, ומי שאין בכיה נופלת עליו בימים 
הגונה  נשמתו  שאין  הוראה  הוא  הגונה האלה,  נשמתו  שאין  הוראה  הוא  האלה, 
ושלמה. והנה יש בני אדם שנדונין בראש ושלמה. והנה יש בני אדם שנדונין בראש 
ויש  קשה,  דין  שהוא  ראשון  ביום  ויש השנה  קשה,  דין  שהוא  ראשון  ביום  השנה 
שהקדוש ברוך הוא מרחם עליהם ונדונים שהקדוש ברוך הוא מרחם עליהם ונדונים 
ביום שני, והאדם שנופל עליו בכיה רבה ביום שני, והאדם שנופל עליו בכיה רבה 
באלו הימים בתפלתו, הוא הוראה שנדון באלו הימים בתפלתו, הוא הוראה שנדון 
ראשון  ביום  אם  למעלה,  שעה  ראשון באותה  ביום  אם  למעלה,  שעה  באותה 
ואם ביום שניואם ביום שני (מטה אפרים שם סכ"ח, וכ"כ האריז"ל  (מטה אפרים שם סכ"ח, וכ"כ האריז"ל 

בשער הכוונות דרוש ר"ה בהקדמה). בשער הכוונות דרוש ר"ה בהקדמה). 

ו. ו. מי שהיה נוהג לבכות בתפילות דראש מי שהיה נוהג לבכות בתפילות דראש 
השנה ויום כיפור כמו שכתב רבינו האר"י השנה ויום כיפור כמו שכתב רבינו האר"י 
נוראים,  בימים  בבכיה  להתעורר  נוראים, שיש  בימים  בבכיה  להתעורר  שיש 
ראות  מפני  וירא  בימים,  בא  הזה  ראות והאיש  מפני  וירא  בימים,  בא  הזה  והאיש 

עיניו, ותמנ"ע היתה דמעתו, יפה עשה כי עיניו, ותמנ"ע היתה דמעתו, יפה עשה כי 
בכי,  קול  לעשות  טוב  אך  רצויה,  בכי, כוונתו  קול  לעשות  טוב  אך  רצויה,  כוונתו 
ורחמנא  בכיי",  קול  ה'  שמע  "כי  ורחמנא וכתיב  בכיי",  קול  ה'  שמע  "כי  וכתיב 
ברכה  שיורי  בספר  ברכה (חיד"א  שיורי  בספר  (חיד"א  נשבר  לב  בעי  נשבר ליבא  לב  בעי  ליבא 

יו"ד סי' שצ"ג ס"ג). יו"ד סי' שצ"ג ס"ג). 

ז. ז. וטוב להעביר צרעת עונותיו הנרשמים וטוב להעביר צרעת עונותיו הנרשמים 
ירחץ  לכן  הדמעות,  ידי  על  ירחץ במצחו  לכן  הדמעות,  ידי  על  במצחו 
יעביר  ובזה  מצחו,  את  עיניו  יעביר בדמעות  ובזה  מצחו,  את  עיניו  בדמעות 
בהדמעות  ידיו  שירחץ  טוב  וכן  בהדמעות הצרעת,  ידיו  שירחץ  טוב  וכן  הצרעת, 
(סידור (סידור  יחתם"  האדם  כל  "וביד  יחתם" שנאמר  האדם  כל  "וביד  שנאמר 
באלף  הובא  פ"ט,  היראה  שער  חכמה  ראשית  באלף האריז"ל,  הובא  פ"ט,  היראה  שער  חכמה  ראשית  האריז"ל, 

המגן סקמ"ו וכף החיים סק"ס). המגן סקמ"ו וכף החיים סק"ס). 

ח. ח. ואמרו הראשונים ז"ל כי אף מי שנכתב ואמרו הראשונים ז"ל כי אף מי שנכתב 
הרשעים  בין  השנה  ראש  ביום  הרשעים ונחתם  בין  השנה  ראש  ביום  ונחתם 
ח"ו, מ"מ אם יבכה ויעשה תשובה באותו ח"ו, מ"מ אם יבכה ויעשה תשובה באותו 
חיים  בספר  ויכתב  דינו,  גזר  יתקרע  חיים יום  בספר  ויכתב  דינו,  גזר  יתקרע  יום 
אשר  הגבר  ואשרי  הצדיקים,  בין  אשר טובים  הגבר  ואשרי  הצדיקים,  בין  טובים 

עם  חסד  ועושה  לבו,  בכל  ה'  אל  עם שב  חסד  ועושה  לבו,  בכל  ה'  אל  שב 
ימיו,  במיטב  ח"ו  יכרת  שלא  וגופו  ימיו, נפשו  במיטב  ח"ו  יכרת  שלא  וגופו  נפשו 
מעולם  הנפטר  כי  אמרו  הבהיר  מעולם ובספר  הנפטר  כי  אמרו  הבהיר  ובספר 
בב"ד  ממנו  תובעים  שנים  בקצרות  בב"ד הזה  ממנו  תובעים  שנים  בקצרות  הזה 
ולא  מעשיך  תקנת  לא  מדוע  מעלה  ולא של  מעשיך  תקנת  לא  מדוע  מעלה  של 
גם  ומה  לנפשיך,  שלימות  משיג  גם היית  ומה  לנפשיך,  שלימות  משיג  היית 
יצטרך  הימים  בקצרות  הגוף  בהיכרת  יצטרך כי  הימים  בקצרות  הגוף  בהיכרת  כי 
להתגלגל בכמה גלגולים לתקן את אשר להתגלגל בכמה גלגולים לתקן את אשר 
הוא  הגלגול  כי  וידוע  הזה,  בעולם  הוא פגם  הגלגול  כי  וידוע  הזה,  בעולם  פגם 
רע ומר מאד לנשמה הק', ולכן בכח יגבר רע ומר מאד לנשמה הק', ולכן בכח יגבר 
לבכות  בתפילתו  האלה  האדירים  לבכות בימים  בתפילתו  האלה  האדירים  בימים 
במיטב  יכרת  שלא  בתפילתו  במיטב ולהתחנן  יכרת  שלא  בתפילתו  ולהתחנן 
ימיו למען יתקן את כל אשר פגם, ובזוהר ימיו למען יתקן את כל אשר פגם, ובזוהר 
עליו,  ותחמול  מיד  בוכה  הנער  והנה  עליו, הק'  ותחמול  מיד  בוכה  הנער  והנה  הק' 
גדולה  סגולה  הוא  דמעות  הורדת  גדולה כי  סגולה  הוא  דמעות  הורדת  כי 
חיים  בספר  ויכתב  תפילתו  חיים שתקובל  בספר  ויכתב  תפילתו  שתקובל 

טוביםטובים (אלף המגן שם סקמ"ד).  (אלף המגן שם סקמ"ד). 

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡טיב ‰‰לכ‰
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

ב

תפילת ראש השנהתפילת ראש השנה

כאן  יש  אבל  כאן,  אין  שמלכות  נמצא  לאו  אם  כי  כאן המלכות,  יש  אבל  כאן,  אין  שמלכות  נמצא  לאו  אם  כי  המלכות, 
דיבורי מלכות בעלמא, ואין זה כי אם חוכא ואיטלולא.דיבורי מלכות בעלמא, ואין זה כי אם חוכא ואיטלולא.

ה' אלקי ישראל 'מלך' - בהווהה' אלקי ישראל 'מלך' - בהווה
הבנה זו תתבאר היטב כאשר נדייק בפירוש המלות 'וידע כל הבנה זו תתבאר היטב כאשר נדייק בפירוש המלות 'וידע כל 
פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו', ויש להתבונן פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו', ויש להתבונן 
במה שאנו אומרים, דהנה כאשר אנו משבחים ומפארים את במה שאנו אומרים, דהנה כאשר אנו משבחים ומפארים את 
מעשי אלוקינו, אנו מתארים זאת בלשון עבר, פעלתו יצרתו, מעשי אלוקינו, אנו מתארים זאת בלשון עבר, פעלתו יצרתו, 
אולם כאשר מגיעים לשלב ההמלכה אנו אומרים: 'ויאמר כל אולם כאשר מגיעים לשלב ההמלכה אנו אומרים: 'ויאמר כל 
אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה', אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה', 
בין  חילק  ומדוע  עבר,  בלשון  'ָמָלך'  ולא  הווה  בלשון  בין 'ֶמֶלך'  חילק  ומדוע  עבר,  בלשון  'ָמָלך'  ולא  הווה  בלשון  'ֶמֶלך' 
הלשונות, אלא לומר לך שהעיקר הוא ההכרזה שהשי"ת הוא הלשונות, אלא לומר לך שהעיקר הוא ההכרזה שהשי"ת הוא 
מלכנו 'עתה' - בהווה, ואנו מקבלים עלינו את מלכותו 'כעת' מלכנו 'עתה' - בהווה, ואנו מקבלים עלינו את מלכותו 'כעת' 
בלבב שלם, ולא בדיבורים מן הפה ולחוץ אלא על ידי קבלת בלבב שלם, ולא בדיבורים מן הפה ולחוץ אלא על ידי קבלת 

עול מלכותו בשלמות.עול מלכותו בשלמות.
בקשות  השנה  ראש  תפלות  בסדר  חז"ל  קבעו  לא  זה  בקשות מטעם  השנה  ראש  תפלות  בסדר  חז"ל  קבעו  לא  זה  מטעם 
כסא  על  היום  יושב  שהקב"ה  למרות  עצמו,  צרכי  על  כסא פרטיות  על  היום  יושב  שהקב"ה  למרות  עצמו,  צרכי  על  פרטיות 
דין ופוסק בו מי לחיים ומי למוות, גם זאת ידוע שכל מזונותיו דין ופוסק בו מי לחיים ומי למוות, גם זאת ידוע שכל מזונותיו 
הנחוץ  הזמן  זוהי  ולכאורה  השנה,  מראש  לו  קצובים  אדם  הנחוץ של  הזמן  זוהי  ולכאורה  השנה,  מראש  לו  קצובים  אדם  של 
ביותר לבקש על צרכי עצמו עוד יותר מתפילות כל השנה בהם ביותר לבקש על צרכי עצמו עוד יותר מתפילות כל השנה בהם 
מבקשים קודם על כל צרכיו כדעת רפואה ומזון וכהנה וכהנה, מבקשים קודם על כל צרכיו כדעת רפואה ומזון וכהנה וכהנה, 
ורק לאחר מכן פונים לבקש על כבוד השכינה 'ולירושלים עירך' ורק לאחר מכן פונים לבקש על כבוד השכינה 'ולירושלים עירך' 
בשעה  צרכיו  על  לבקש  קבעו  לא  אכן  ומדוע  וכו',  צמח'  בשעה 'את  צרכיו  על  לבקש  קבעו  לא  אכן  ומדוע  וכו',  צמח'  'את 
שהקב"ה יושב על כסא דין ופוסק את חלקו לכל השנה? אך לפי שהקב"ה יושב על כסא דין ופוסק את חלקו לכל השנה? אך לפי 
דברינו יובן היטב הסיבה לכך, כי כאשר נוגעים הדברים למלכות דברינו יובן היטב הסיבה לכך, כי כאשר נוגעים הדברים למלכות 
חוץ  כלום'  מגרמיה  ליה  'לית   - כלום  בעולמו  לאדם  לו  אין  חוץ ה',  כלום'  מגרמיה  ליה  'לית   - כלום  בעולמו  לאדם  לו  אין  ה', 
לדבר  מצטמצמת  עתה  מגמתו  וכל  בעולם,  השי"ת  לדבר מהמלכת  מצטמצמת  עתה  מגמתו  וכל  בעולם,  השי"ת  מהמלכת 
רצונך  לעשות  וכו'  מעשיך  כל  על  פחדך  תן  'ובכן  ומהו?  רצונך אחד,  לעשות  וכו'  מעשיך  כל  על  פחדך  תן  'ובכן  ומהו?  אחד, 
בלבב שלם', 'מלוך על כל העולם כולו בכבודך', וכן על זה הדרך, בלבב שלם', 'מלוך על כל העולם כולו בכבודך', וכן על זה הדרך, 
איך  אך  השנה  בראש  צרכיו  לשאול  מותר  הדין  שמן  איך ולמרות  אך  השנה  בראש  צרכיו  לשאול  מותר  הדין  שמן  ולמרות 

ישים לבו לזה, אין לו כלום אלא בלתי לה' לבדו.ישים לבו לזה, אין לו כלום אלא בלתי לה' לבדו.

לתקן עולם במלכות ש-ד-ילתקן עולם במלכות ש-ד-י
היאך  ההמלכה  עניין  עצם  את  ולהאיר  לבאר  צריך  עדיין  היאך אולם  ההמלכה  עניין  עצם  את  ולהאיר  לבאר  צריך  עדיין  אולם 
ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  הרי  אדם,  בידי  ולא נמסרה  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  הרי  אדם,  בידי  נמסרה 
וכמה  השנה  משך  חטא  הוא  כמה  נפשו  מרת  יודע  ולב  וכמה יחטא,  השנה  משך  חטא  הוא  כמה  נפשו  מרת  יודע  ולב  יחטא, 
נראה  הלא  ה'?  את  להמליך  בא  הוא  ולפתע  קונו,  כלפי  נראה העווה  הלא  ה'?  את  להמליך  בא  הוא  ולפתע  קונו,  כלפי  העווה 
הדבר כחוצפה, הרי אם יחטא אדם כלפי המלך לא יעז פניו לבא הדבר כחוצפה, הרי אם יחטא אדם כלפי המלך לא יעז פניו לבא 
אל המלך לומר לו דעות בענייני המלכות, כגון, במדינה זו תעשה אל המלך לומר לו דעות בענייני המלכות, כגון, במדינה זו תעשה 
כדי  זו  בצורה  תפעל  זה  ובכרך  מלכותך,  להשליט  כדי  וכך  כדי כך  זו  בצורה  תפעל  זה  ובכרך  מלכותך,  להשליט  כדי  וכך  כך 
לרומם שם את קרן מלכותך, הרי לעז לרומם שם את קרן מלכותך, הרי לעז 
פנים ייחשב, לא דיו שחטאת לפני פנים ייחשב, לא דיו שחטאת לפני 

המלך ועוד אין אתה בוש לחלוק דעות למלך, ואיך ייתכן שאחר המלך ועוד אין אתה בוש לחלוק דעות למלך, ואיך ייתכן שאחר 
כל השנה בו לא התנהגנו כשורה לפני הקב"ה, ובהגיע ראש השנה כל השנה בו לא התנהגנו כשורה לפני הקב"ה, ובהגיע ראש השנה 
יש לנו דעות לפניו יתברך, ואנו אומרים לו "מלוך על כל העולם יש לנו דעות לפניו יתברך, ואנו אומרים לו "מלוך על כל העולם 

כולו בכבודך", האם זה מן הראוי הנהגה כזאת?כולו בכבודך", האם זה מן הראוי הנהגה כזאת?
אמנם לכשנתבונן במהות ושורש הפגם הנגרם על ידי החטא, אמנם לכשנתבונן במהות ושורש הפגם הנגרם על ידי החטא, 
לכל  ש-ד-י,  במלכות  חסרון  הוא  ממנה  היוצא  שהפועל  לכל נחזה  ש-ד-י,  במלכות  חסרון  הוא  ממנה  היוצא  שהפועל  נחזה 
את  המחייבים  משלה  והוראות  חוקים  מערכת  לה  יש  את מלוכה  משלה המחייבים  והוראות  חוקים  מערכת  לה  יש  מלוכה 
כל בני המלוכה, בציות להם נבחנת עוצמת המלוכה, ולהיפך, כל בני המלוכה, בציות להם נבחנת עוצמת המלוכה, ולהיפך, 
בממשלה  חסרון  ועל  המלוכה  רפיסות  על  מראה  ציות  בממשלה האי  חסרון  ועל  המלוכה  רפיסות  על  מראה  ציות  האי 
לפני  חטא  שכאשר  יובן  זה  הסבר  ולפי  מלוכה,  אותה  בני  לפני על  חטא  שכאשר  יובן  זה  הסבר  ולפי  מלוכה,  אותה  בני  על 
במעשהו  מגלה  הוא  כביכול  במלכות,  כפוגם  הריהו  במעשהו השי"ת  מגלה  הוא  כביכול  במלכות,  כפוגם  הריהו  השי"ת 
שמלכות שמים לא חלה עליו ואינו מחויב למצוות ה', ובחטאו שמלכות שמים לא חלה עליו ואינו מחויב למצוות ה', ובחטאו 
דוחק את רגלי השכינה, עתה יובן היטב סיבת ריבוי בקשתנו דוחק את רגלי השכינה, עתה יובן היטב סיבת ריבוי בקשתנו 
ויכירו  המלוכה  תתפשט  כאשר  כי  ה',  מלכות  על  אלו  ויכירו בימים  המלוכה  תתפשט  כאשר  כי  ה',  מלכות  על  אלו  בימים 
כל  יתוקנו  ממילא  האלוקים,  הוא  ה'  כי  עולם  באי  כל  כל וידעו  יתוקנו  ממילא  האלוקים,  הוא  ה'  כי  עולם  באי  כל  וידעו 
תהיה  כאשר  כי  החטאים,  ידי  על  שנגרמו  במלכות  תהיה הפגמים  כאשר  כי  החטאים,  ידי  על  שנגרמו  במלכות  הפגמים 
ימלוך  ואזי  ופשעינו,  עוונותינו  כל  יסורו  בשלמות  ימלוך המלכות  ואזי  ופשעינו,  עוונותינו  כל  יסורו  בשלמות  המלכות 
לבדו עליון על כל הארץ, זאת אומרת, שאין זה כאילו וכביכול לבדו עליון על כל הארץ, זאת אומרת, שאין זה כאילו וכביכול 
הוא  רצוננו  כל  אלא  שמו,  יתברך  הבורא  כלפי  דעות  לנו  הוא יש  רצוננו  כל  אלא  שמו,  יתברך  הבורא  כלפי  דעות  לנו  יש 

שיתוקן העולם במלכות ש-ד-י.שיתוקן העולם במלכות ש-ד-י.

אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם 
– שיהיו כל מעשיו לשם שמים– שיהיו כל מעשיו לשם שמים

וכאן הבן שואל: "כיצד אני - העני בדעת - ללא השגות נעלות וכאן הבן שואל: "כיצד אני - העני בדעת - ללא השגות נעלות 
וללא דרגות גבוהות אמליך עלי את ה' בפועל"? בזה נען ונאמר וללא דרגות גבוהות אמליך עלי את ה' בפועל"? בזה נען ונאמר 
"אמר  "אמר   טז.)  טז.)(ר"ה  (ר"ה  חז"ל  אמרו  למאד,  עד  פשוטה  שהתשובה  חז"ל לו  אמרו  למאד,  עד  פשוטה  שהתשובה  לו 
הקב"ה לישראל: אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם", הקב"ה לישראל: אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם", 
דהיינו שבכל מעשיו שעושה יכוון לבו לשמים, שיידע תכלית דהיינו שבכל מעשיו שעושה יכוון לבו לשמים, שיידע תכלית 
בצרכי  אמורים  הדברים  ואין  בעולמו,  חובתו  ומה  בצרכי בריאתו  אמורים  הדברים  ואין  בעולמו,  חובתו  ומה  בריאתו 
שמים בלבד, אלא אדרבה, גם בצרכי גופו שמן הכורח לעסוק שמים בלבד, אלא אדרבה, גם בצרכי גופו שמן הכורח לעסוק 
לבורא  רוח  נחת  לעשות  כדי  זאת  עושה  שהוא  יידע  לבורא בהם,  רוח  נחת  לעשות  כדי  זאת  עושה  שהוא  יידע  בהם, 

יתברך שמו ולצורך גבוה ולא כסוס וכפרד אין הבין.יתברך שמו ולצורך גבוה ולא כסוס וכפרד אין הבין.
יאירו יאירו  האחרון)  האחרון) (בפרק  (בפרק  ישרים'  ב'מסילת  הרמח"ל  רבינו  של  ישרים' דבריו  ב'מסילת  הרמח"ל  רבינו  של  דבריו 
את עינינו שבעתיים, וזה לשונו: "כללו של דבר, ענין הקדושה את עינינו שבעתיים, וזה לשונו: "כללו של דבר, ענין הקדושה 
מעשה  שבשום  עד  באלוקיו,  כך  כל  דבק  האדם  שיהיה  מעשה הוא  שבשום  עד  באלוקיו,  כך  כל  דבק  האדם  שיהיה  הוא 
אשר יעשה לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו אשר יעשה לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך, עד שיותר יתעלו 
במה  מתשמישיו  לאחד  ישמשו  אשר  הגשמיים  במה הדברים  מתשמישיו  לאחד  ישמשו  אשר  הגשמיים  הדברים 
ומעלתו  מדביקותו  הוא  שיורד  ממה  בהם,  משתמש  ומעלתו שהוא  מדביקותו  הוא  שיורד  ממה  בהם,  משתמש  שהוא 
בהתשתמשו מדברים גשמיים. ואמנם זה בהיות שכלו ודעתו בהתשתמשו מדברים גשמיים. ואמנם זה בהיות שכלו ודעתו 
עד  וקדושתו,  ורוממותו  יתברך,  בגדולתו  תמיד  עד קבועים  וקדושתו,  ורוממותו  יתברך,  בגדולתו  תמיד  קבועים 
עודהו  ממש  העליונים  למלאכים  מתחבר  הוא  כאילו  עודהו שימצא  ממש  העליונים  למלאכים  מתחבר  הוא  כאילו  שימצא 
בעולם הזה, וכבר אמרתי שאין האדם יכול לעשות בזה מצדו, בעולם הזה, וכבר אמרתי שאין האדם יכול לעשות בזה מצדו, 

אלא להתעורר בדבר ולהשתדל עליו".אלא להתעורר בדבר ולהשתדל עליו".

יעידון יגידון כולם כאחד ה' אחד ושמו אחדיעידון יגידון כולם כאחד ה' אחד ושמו אחד
על  השי"ת  את  להמליך  משתדל  אחד  שכל  הדברים,  על תכלית  השי"ת  את  להמליך  משתדל  אחד  שכל  הדברים,  תכלית 
את  רואה  שעושה  מה  ובכל  מגעת,  שידו  כמה  עד  מעשיו  את כל  רואה  שעושה  מה  ובכל  מגעת,  שידו  כמה  עד  מעשיו  כל 
ח)  טז,  ח)(תהלים  טז,  (תהלים  המלך  דוד  שאמר  כדרך  עיניו,  לנגד  עומד  המלך השי"ת  דוד  שאמר  כדרך  עיניו,  לנגד  עומד  השי"ת 
"ושויתי ה' לנגדי תמיד", וכך פסק רבינו הרמ"א בשו"ע "ושויתי ה' לנגדי תמיד", וכך פסק רבינו הרמ"א בשו"ע (סעיף (סעיף 
ח), ,  טז,  ח)(תהילים  טז,  (תהילים  תמיד  לנגדי  ה'  "שויתי  קדשו:  לשון  לך  והא  תמיד ,  לנגדי  ה'  "שויתי  קדשו:  לשון  לך  והא  א')א'), 

לפני  הולכים  אשר  הצדיקים  ובמעלות  בתורה  גדול  כלל  לפני הוא  הולכים  אשר  הצדיקים  ובמעלות  בתורה  גדול  כלל  הוא 
לבדו  והוא  ועסקיו  ותנועותיו  האדם  ישיבת  אין  כי  לבדו האלקים,  והוא  ועסקיו  ותנועותיו  האדם  ישיבת  אין  כי  האלקים, 
ולא  גדול,  מלך  לפני  והוא  ועסקיו  ותנועותיו  כישיבתו  ולא בביתו,  גדול,  מלך  לפני  והוא  ועסקיו  ותנועותיו  כישיבתו  בביתו, 
דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו 
במושב המלך. כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול במושב המלך. כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול 
הקב"ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, הקב"ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, 
נאם  אראנו  לא  ואני  במסתרים  איש  יסתר  'אם  שנאמר:  נאם כמו  אראנו  לא  ואני  במסתרים  איש  יסתר  'אם  שנאמר:  כמו 
ה''ה'' (ירמיה כג, כד) (ירמיה כג, כד), מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת , מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת 

ובושתו ממנו תמיד ובושתו ממנו תמיד (מורה נבוכים ח"ג פרק נב)(מורה נבוכים ח"ג פרק נב)".".
זו הייתה עבודת הצדיקים והקדושים שהיו ממליכים את השי"ת זו הייתה עבודת הצדיקים והקדושים שהיו ממליכים את השי"ת 
המלוכה  כי  העידה  הבריאה  שכל  עד  ודרכיהם  מעשיהם  המלוכה בכל  כי  העידה  הבריאה  שכל  עד  ודרכיהם  מעשיהם  בכל 
שניאור  רבי  הרה"ק  על  כמסופר  העולמים,  לחי  שניאור והממשלה  רבי  הרה"ק  על  כמסופר  העולמים,  לחי  והממשלה 
זלמן מלאדי זי"ע - בעל ה'תניא', שכאשר היה אצל רבו הרה"ק זלמן מלאדי זי"ע - בעל ה'תניא', שכאשר היה אצל רבו הרה"ק 
ה'מגיד' ממעזריטש זי"ע, וכבר סיים ה'מגיד' את תפילתו בליל ה'מגיד' ממעזריטש זי"ע, וכבר סיים ה'מגיד' את תפילתו בליל 
ראש השנה, ועדיין עמד הבעל ה'תניא' בתפילתו, ה'מגיד' המתין ראש השנה, ועדיין עמד הבעל ה'תניא' בתפילתו, ה'מגיד' המתין 
לו בעריכת שולחנו הטהור עד שיסיים את תפילתו, ובמחשבתם לו בעריכת שולחנו הטהור עד שיסיים את תפילתו, ובמחשבתם 
של התלמידים עלתה קצת קפידא על כך שהרבי נאלץ להמתין של התלמידים עלתה קצת קפידא על כך שהרבי נאלץ להמתין 
להם:  אמר  במחשבתם  שהרגיש  ה'מגיד'  התלמידים,  להם: לצעיר  אמר  במחשבתם  שהרגיש  ה'מגיד'  התלמידים,  לצעיר 
זז  אינו  פעלתו',  אתה  כי  פעול  כל  'וידע  אומר:  'זלמניו'  זז "כאשר  אינו  פעלתו',  אתה  כי  פעול  כל  'וידע  אומר:  'זלמניו'  "כאשר 
מהעמוד [הסטנדר] שעליו הוא מתפלל, עד שגם העמוד מרגיש מהעמוד [הסטנדר] שעליו הוא מתפלל, עד שגם העמוד מרגיש 
לבבנו  בכל  ה'  את  לעבוד  מוסר  ניקח  ומזה  פעלתו'".  'אתה  לבבנו כי  בכל  ה'  את  לעבוד  מוסר  ניקח  ומזה  פעלתו'".  'אתה  כי 
להמליך את השי"ת על כל מעשינו, ואזי נזכה שתתפשט כבוד להמליך את השי"ת על כל מעשינו, ואזי נזכה שתתפשט כבוד 
מלכותו בכל העולם כולו ותינשא יקרו על כל הארץ, כי המלכות מלכותו בכל העולם כולו ותינשא יקרו על כל הארץ, כי המלכות 

שלו הוא ולעולמי עד ימלוך בכבוד.שלו הוא ולעולמי עד ימלוך בכבוד.

ים  ָבִאּיִ ידּו  ְוַיּגִ בֹוֶדָך.  ּכְ ם  ׁשֵ ִויָבְרכּו  ְלָעְבֶדָך.  ֹכל  ים ְוֶיֱאָתיּו  ָבִאּיִ ידּו  ְוַיּגִ בֹוֶדָך.  ּכְ ם  ׁשֵ ִויָבְרכּו  ְלָעְבֶדָך.  ֹכל  ְוֶיֱאָתיּו 
ַאְפֵסי  ל  ּכָ ִויַהְללּוָך  ְיָדעּוָך.  לֹא  ים  ַעּמִ ְוִיְדְרׁשּוָך  ַאְפֵסי ִצְדֶקָך.  ל  ּכָ ִויַהְללּוָך  ְיָדעּוָך.  לֹא  ים  ַעּמִ ְוִיְדְרׁשּוָך  ִצְדֶקָך. 
ִזְבֵחיֶהם.)  ֶאת  ְלָך  חּו  (ְוִיְזּבְ ה'.  ל  ִיְגּדַ ָתִמיד  ְוֹיאְמרּו  ִזְבֵחיֶהם.) ָאֶרץ.  ֶאת  ְלָך  חּו  (ְוִיְזּבְ ה'.  ל  ִיְגּדַ ָתִמיד  ְוֹיאְמרּו  ָאֶרץ. 
ֶכם  ׁשְ ְוַיּטּו  ִסיֵליֶהם.  ּפְ ִעם  רּו  ְוַיְחּפְ יֶהם.  ֲעַצּבֵ ֶאת  ֶכם ְוִיְזְנחּו  ׁשְ ְוַיּטּו  ִסיֵליֶהם.  ּפְ ִעם  רּו  ְוַיְחּפְ יֶהם.  ֲעַצּבֵ ֶאת  ְוִיְזְנחּו 
ירּו  ְוַיּכִ ָפֶניָך.  י  ְמַבְקׁשֵ ֶמׁש  ׁשֶ ִעם  ְוִייָראּוָך  ְלָעְבֶדָך.  ירּו ֶאָחד  ְוַיּכִ ָפֶניָך.  י  ְמַבְקׁשֵ ֶמׁש  ׁשֶ ִעם  ְוִייָראּוָך  ְלָעְבֶדָך.  ֶאָחד 
בּוָרֶתָך.  ּגְ ֶאת  ִויַמְללּו  יָנה.  ּבִ תֹוִעים  דּו  ִויַלּמְ ַמְלכּוֶתָך.  ַח  בּוָרֶתָך. ּכֹ ּגְ ֶאת  ִויַמְללּו  יָנה.  ּבִ תֹוִעים  דּו  ִויַלּמְ ַמְלכּוֶתָך.  ַח  ּכֹ
ֶניָך.  ּפָ ְבִחיָלה  דּו  ִויַסּלְ ְלֹראׁש.  ְלֹכל  א  ִמְתַנּשֵ אּוָך  ֶניָך. ִויַנּשְ ּפָ ְבִחיָלה  דּו  ִויַסּלְ ְלֹראׁש.  ְלֹכל  א  ִמְתַנּשֵ אּוָך  ִויַנּשְ
ים  ִאּיִ ְוִיְצֲהלּו  ה.  ִרּנָ ָהִרים  ְוִיְפְצחּו  ְפָאָרה.  ּתִ ֵנֶזר  רּוָך  ים ִויַעּטְ ִאּיִ ְוִיְצֲהלּו  ה.  ִרּנָ ָהִרים  ְוִיְפְצחּו  ְפָאָרה.  ּתִ ֵנֶזר  רּוָך  ִויַעּטְ
ְקַהל  ּבִ ִוירֹוְממּוָך  ֲעֵליֶהם.  ַמְלכּוְתָך  ֹעל  לּו  ִויַקּבְ ָמְלֶכָך.  ְקַהל ּבְ ּבִ ִוירֹוְממּוָך  ֲעֵליֶהם.  ַמְלכּוְתָך  ֹעל  לּו  ִויַקּבְ ָמְלֶכָך.  ּבְ

ֶתר ְמלּוָכה.  נּו ְלָך ּכֶ ְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו. ְוִיּתְ ֶתר ְמלּוָכה. ָעם. ְוִיׁשְ נּו ְלָך ּכֶ ְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו. ְוִיּתְ ָעם. ְוִיׁשְ
(מתוך תפלת ראש השנה)(מתוך תפלת ראש השנה)

טיב ההתחזקות |  המשך מעמוד א'  |



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור לח‚

כל ב‡י עולם עוברים לפניו 
ון כאני מ

השנה  "בראש  מפרש:  שלמה  שלמהתפארת  תפארת  הקדוש  בספר 
כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון. ולקמן בגמראבגמרא 
בפסח,  עומר  לפני  הביאו  תורה  אמרה  מה  מפני  (שם), 

לפני  ואמרו  וכו'.  שבשדות  תבואה  לכם  שאברך  כדי 
מלכיות זכרונות ושופרות, כדי שתמליכוני עליכם וכו', 

ובמה בשופר". 
דבריו  'מגיד  יט)  קמז,  (תהלים  הפסוק  לפרש  "נקדים 
'דיבור'  הידוע  לפי  לישראל'.  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב, 
להמתיק  עצה  נתן  יתברך  והשם  קשות,  לשון  הוא 
אותם ברחמים, על ידי התורה והמצוות, שהם בחינת 

חסד, כמ"ש (משלי לא, כו) ותורת חסד". 
בהם,  נידון  העולם  אשר  האלו  פרקים  בארבעה  "ולכן 
העומר  לפני  הביאו  תורה  אמרה  התבואה,  על  בפסח 
חסד'  'תורת  בחינת  בה  הנהוג  מצוות  ידי  ועל  בפסח, 
יומתקו הדינים. בעצרת על פירות האילן וכו'. ובראש 
נעשה  כאשר  וממילא  בשופר,  לתקוע  המצוה  השנה 
מזה תורה, אשר ציוה לעשות דבר יום ביומו, ממילא 
לרחמים  ויתהפכו  חסד,  תורת  ידי  על  הדינים  יומתקו 

ולברכה" אמן.

• ~ • ~ •

עם פתיחת השנה החדשה הבעל"ט, 
נקדמה נא בברכתא טבתא,

לפני מורנו ורבנו הרב הצדיק שליט"א
בניו וחתניו החשובים והיקרים, הנושאים 

עמו תמיד בעול. ולכל שאר העוסקים 
והמסייעים במלאכת הקודש, לכל בני 
הקהילה הקדושה, ולכל בית ישראל: 

לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר 
לחיים טובים, אמן.

• ~ • ~ •
אין קצבה לשנותיך

היה  זצוק"ל,  מדזיקוב  אליעזר  רבי  זצוק"להרבי  מדזיקוב  אליעזר  רבי  הרבי  הקדוש  הרב 
זצוק"ל.  חיים  הדברי  בעל  רב  זצוק"להצאנזער  חיים  הדברי  בעל  רב  הצאנזער  של  מחותנו 
ארע פעם לפני הימים הנוראים, שהיה הרבי מדז'יקוב 
תיכף  ושלח  למות,  שנטה  וכמעט  רח"ל,  מסוכן  חולה 
שליח נאמן להזכיר עצמו אצל רבן של ישראל בצאנז, 

משום  בשמים,  למעלה  רחמנות  עליו  לעורר  וביקש 
דטפלא תליה ביה, ויש עליו עדיין עול כבד של גידול 
הילדים הקטנים שבביתו, ומי יגדלם באם יעזוב אותם 

לאנחות חלילה. 
על  מקבל  אני  בעיה,  אינה  זו  לאמר,  חיים  הדברי  ענה 

עצמי לגדלם ולפרנסם בכבוד! 
הדז'יקובער,  של  חוליו  מיטת  אל  התשובה  כשהגיעה 
שם  ולומר  לצאנז,  תיכף  לחזור  השליח  את  ביקש 
בבית  העמוד  לפני  שניגש  בעת  שנה  שבכל  להצדיק, 
השנה,  ראש  של  מוסף  לתפילת  שבדז'יקוב  מדרשו 
הרי בשעה שפותח את פיו בפייט "אין קצבה לשנותיך "אין קצבה לשנותיך 
וגו'", וגו'", הרי נעשה אז שמחה גדולה בכל העולמות, וכל 
הפמליא באים לשמוע את שירתו הערבה, ונעשה מזה 
ומי  המלכות,  ביום  יתעלה  המלך  לפני  גדול  רוח  נחת 
הוא  יסתלק  באם  למעלה,  הזו  רוח  הנחת  אפוא  יעלה 

מן העולם?
כשהגיע השליח בשנית עם דברים אלו שנמסרו בידו, 
ברשפי  מכסאו  קם  הוא  רב,  הצאנזער  מאוד  התלהב 
אש שלהבת ק'ה, והכריז, אכן צודק הוא המחותן! אין 

תחליף בעולם לשירת 'אין קצבה' שלו!
את  נטל  באדרתו,  מצאנז  הק'  הצדיק  אפוא  התעטף 
להעתיר  כדי  המקווה,  אל  תיכף  ויצא  בידו,  מקלו 
המקווה  מן  וביצאתו  מדז'יקוב,  הק'  מחותנו  לישועת 
למחותן  לו  שעלתה  באומרו  גדולה,  בשמחה  היה 
הבריא  אכן  והוא   – ה'!  ברוך  שלמה,  ורפואה  ארוכה 
מעשה  אותו  לאחר  עוד  וחי  הקשה,  ממחלתו  מהרה 

יותר מעשרים שנה!
[פרטיות, קובץ 130830-2]

• ~ • ~ •
ותשובה וכו' וצדקה – מעבירין את רוע הגזירה

בספר 'מעיל צדקה''מעיל צדקה' לבעל השבט מוסרהשבט מוסר זצוק"ל מובא 
בחייו  שמר  שלא  מישראל  אחד  באיש  נורא,  מעשה 
התורה והמצוות, וכמעט שלא הניח עבירה שלא עבר 
עליה רח"ל, וכל ימיו היה רחוק מאוד מן היהדות. והנה 
שלשה ימים לפני מותו, בעת שחלה את חוליו האחרון, 
כובד  ומחמת  דוי,  ערש  על  הרפואה  בבית  שוכב  היה 
מאכל,  שם  לאכול  כמעט  באפשרותו  היה  לא  חוליו 
לבשל  וביקש  מים,  מעט  עם  מבושלות  ביצים  אם  כי 

עבורו ביצה למאכלו.
אחד  חכם  תלמיד  נכנס  מתבשלת,  הביצה  בעוד  והנה 
שהיה גם הוא מאושפז במקום מחמת חוליו, והיה רעב 
על  עומד  הוא  כי  לאכול,  משהו  יש  אם  ושאל  מאוד 
סף עילפון ממש. ותיכף ציווה האיש להגיש לפניו את 
אותה ביצה שבישלו עבורו, ונתנו הביצה לפני התלמיד 
נסתלק  יומיים  וכעבור  בה,  נפשו  את  שהחיה  חכם, 

האיש לבית עולמו.
לבנו,  בחלום  הנפטר  הגיע  חודשים  כמה  לאחר  והנה 
לנו  אין  כי  הצדקה,  בנתינת  להרבות  מאוד  והזהירו 
מאה  לאחר  לאדם  ומועילה  היא  נצרכת  כמה  מושג 

"בארבעה פרקים העולם נידון כו', בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו "בארבעה פרקים העולם נידון כו', בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו 
כבני מרון, שנאמר כבני מרון, שנאמר (תהלים לג, טו) (תהלים לג, טו) היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם"היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם" (ר"ה טז.) (ר"ה טז.)

'אדון הסליחות... זוכר הנשכחות ''אדון הסליחות... זוכר הנשכחות '
סיום  מסיבת  בגמר  פני  את  קדמו  נענו  שלא  שיחות  וחמש  סיום עשרים  מסיבת  בגמר  פני  את  קדמו  נענו  שלא  שיחות  וחמש  עשרים 
ומגיד  דרשן  חשוב  מיהודי  היו  מתוכם  עשרים  בת''ת,  ומגיד לתלמידים  דרשן  חשוב  מיהודי  היו  מתוכם  עשרים  בת''ת,  לתלמידים 
למספרו  חזרה  התקשרתי  אתר  על  קשר,  מעט  לי  יש  איתו  למספרו מישרים  חזרה  התקשרתי  אתר  על  קשר,  מעט  לי  יש  איתו  מישרים 
דבריי  ובראשית  אליו  שחזרתי  שמח  הוא  בסדר.   שהכל  דבריי בתקווה  ובראשית  אליו  שחזרתי  שמח  הוא  בסדר.   שהכל  בתקווה 
התנצלתי מאוד והסברתי לו שהסלולרי לא היה עלי כל זמן המסיבה... התנצלתי מאוד והסברתי לו שהסלולרי לא היה עלי כל זמן המסיבה... 
הוא מצידו ניגש תיכף לעניין ואמר: "אני חייב את עזרתך בדחיפות,  הוא מצידו ניגש תיכף לעניין ואמר: "אני חייב את עזרתך בדחיפות,  
יש אירגון שמארגן מידי שנה יום כיף  מיוחד לילדים שחלו במחלה יש אירגון שמארגן מידי שנה יום כיף  מיוחד לילדים שחלו במחלה 
יחד עם כל בני המשפחה במטרה לשחרר את כל המשפחה המורחבת יחד עם כל בני המשפחה במטרה לשחרר את כל המשפחה המורחבת 
דרשה  גם  יש  בתוכנית  כולה.  השנה  משך  אותם  המלווה  דרשה מהמתח  גם  יש  בתוכנית  כולה.  השנה  משך  אותם  המלווה  מהמתח 
מיוחדת שלי בסוף הערב אחרי ארוחת ערב מפנקת כמיטב המסורת...  מיוחדת שלי בסוף הערב אחרי ארוחת ערב מפנקת כמיטב המסורת...  
לא  אני  מחליף!!!  חייב  ואני  להגיע  ממני  נבצר  גמורה  בהפתעה  לא אני  אני  מחליף!!!  חייב  ואני  להגיע  ממני  נבצר  גמורה  בהפתעה  אני 

יכול לאכזב את הילדים והמשפחות שכ''כ מחכים לרגע הזה!!!"יכול לאכזב את הילדים והמשפחות שכ''כ מחכים לרגע הזה!!!"
אני  הרי  לעניין  קשור  אני  "מה  לו:  והשבתי  מהבקשה  המום  אני הייתי  הרי  לעניין  קשור  אני  "מה  לו:  והשבתי  מהבקשה  המום  הייתי 
מקסימום מספר סיפורים יפים לילדים אבל לרתק ילדים ומשפחות מקסימום מספר סיפורים יפים לילדים אבל לרתק ילדים ומשפחות 

שלימות זה ממש לא המקצוע שלי!!!"שלימות זה ממש לא המקצוע שלי!!!"
ומה  שלי  המקסימום  את  שאעשה  ושוב  שוב  וביקש  התעקש  ומה הוא  שלי  המקסימום  את  שאעשה  ושוב  שוב  וביקש  התעקש  הוא 

שיהיה יהיה!!!שיהיה יהיה!!!
ניסיתי לסרב שוב ושוב באמת מתוך פחד שאינני מתאים לדבר, אך ניסיתי לסרב שוב ושוב באמת מתוך פחד שאינני מתאים לדבר, אך 
הוא בתחנוניו הציע מונית שיאסוף אותי מעיר מגוריי עד לאולם בעיר הוא בתחנוניו הציע מונית שיאסוף אותי מעיר מגוריי עד לאולם בעיר 

אחרת ומשם גם יחזיר אותי הביתה בתוספת שכר טרחה בצידה...אחרת ומשם גם יחזיר אותי הביתה בתוספת שכר טרחה בצידה...
המונית  הגיעה  שעתיים  וכעבור  הסכמתי  את  נתתי  הפצרות  המונית מרוב  הגיעה  שעתיים  וכעבור  הסכמתי  את  נתתי  הפצרות  מרוב 

לאסוף אותי לאירוע המדובר.לאסוף אותי לאירוע המדובר.
מרוב לחץ שכחתי את כל הסיפורים ששגורים תדיר על לשוני, ניסיתי מרוב לחץ שכחתי את כל הסיפורים ששגורים תדיר על לשוני, ניסיתי 
של  פחד  מרוב  והתבלבל  התערבב  הכל  אבל  אחד  בסיפור  של להזכר  פחד  מרוב  והתבלבל  התערבב  הכל  אבל  אחד  בסיפור  להזכר 
ומבקש  מתפתל  עודי  הקהל,  כל  מול  לעשות  עומד  שאני  ומבקש הבושות  מתפתל  עודי  הקהל,  כל  מול  לעשות  עומד  שאני  הבושות 
הגענו  הרב  כבוד  הנהג: "בבקשה  לי  אומר  התוכן  עם  לי  שיעזור  הגענו מה'  הרב  כבוד  הנהג: "בבקשה  לי  אומר  התוכן  עם  לי  שיעזור  מה' 

לאולם!!!" לאולם!!!" 
ירדתי מהרכב וצעדתי בפחד אך בדביקות בה' שיחוס וירחם על הקהל ירדתי מהרכב וצעדתי בפחד אך בדביקות בה' שיחוס וירחם על הקהל 
הקדוש וישים דברים בפי. עם הכניסה לאולם המפואר ניגש אלי יהודי הקדוש וישים דברים בפי. עם הכניסה לאולם המפואר ניגש אלי יהודי 
ואמר: "אתה הדרשן המחליף?! ברוך הבא!!! אני מקווה שלא תהיה ואמר: "אתה הדרשן המחליף?! ברוך הבא!!! אני מקווה שלא תהיה 
לרעוד  החלו  כבר  הרגליים  עכשיו  הקבוע!!!"   מהדרשן  טוב  לרעוד פחות  החלו  כבר  הרגליים  עכשיו  הקבוע!!!"   מהדרשן  טוב  פחות 
מהלחץ  ומהציפיה שהם מצפים ממני להיות טוב כמו המומחה אותו מהלחץ  ומהציפיה שהם מצפים ממני להיות טוב כמו המומחה אותו 
אני מחליף...  הרגליים רועדות והוא אומר לי: "בוא לעלה לפודיום!" אני מחליף...  הרגליים רועדות והוא אומר לי: "בוא לעלה לפודיום!" 
מעודי לא שמעתי על המילה פודיום אבל הבנתי שזה לעלות לבמה...  מעודי לא שמעתי על המילה פודיום אבל הבנתי שזה לעלות לבמה...  
בדרכי ראיתי כי את הבמה מפארת להקה שלימה המורכבת מעשרות בדרכי ראיתי כי את הבמה מפארת להקה שלימה המורכבת מעשרות 
לחץ  ומישהו  מהמחזה  מסוחרר  עדיין  שונים,   בכלים  המנגנים  לחץ נגנים  ומישהו  מהמחזה  מסוחרר  עדיין  שונים,   בכלים  המנגנים  נגנים 
אלי:  לו  דחופה  ושאלה  התזמורת,  כמנצח  עצמו  את  והציג  ידי  אלי: את  לו  דחופה  ושאלה  התזמורת,  כמנצח  עצמו  את  והציג  ידי  את 

"אילו מנגינות הנך רוצה שילוו את הנאום שלך?!" "אילו מנגינות הנך רוצה שילוו את הנאום שלך?!" 
לא  מעודי  לנאום?!  מוסיקלי  ליווי  ממני,  רוצה  הוא  מה  הבנתי  לא לא  מעודי  לנאום?!  מוסיקלי  ליווי  ממני,  רוצה  הוא  מה  הבנתי  לא 

שמעתי על כזה דבר!!! שמעתי על כזה דבר!!! 
טוב  יהיה  וזה  מחליט  שהוא  מנגינה  איזה  יבחר  שהוא  לו  טוב השבתי  יהיה  וזה  מחליט  שהוא  מנגינה  איזה  יבחר  שהוא  לו  השבתי 

עבורי...עבורי...
אתה  מחליט!!!  לא  עצור: "אני  כעס  בנימת  לי  והסביר  התעצבן  אתה הוא  מחליט!!!  לא  עצור: "אני  כעס  בנימת  לי  והסביר  התעצבן  הוא 
שלך!!!"  הנאום  של  קטעים  עבור  לנגן  מנגינות  אילו  לי  להגיד  שלך!!!" צריך  הנאום  של  קטעים  עבור  לנגן  מנגינות  אילו  לי  להגיד  צריך 
שוב הסברתי לו שהוא יחליט ושוב הוא הסביר לי שאני אומר והוא שוב הסברתי לו שהוא יחליט ושוב הוא הסביר לי שאני אומר והוא 

רק דואג לביצוע!!!רק דואג לביצוע!!!
בה'  לדבוק  מנסה  ורק  ומבוהל  מפוחד  לגמרי  מסוחרר  הייתי  בה' כבר  לדבוק  מנסה  ורק  ומבוהל  מפוחד  לגמרי  מסוחרר  הייתי  כבר 
שירחם עלי ויעזור לי כי אם הוא שם אותי כאן אז הוא בודאי יעזור שירחם עלי ויעזור לי כי אם הוא שם אותי כאן אז הוא בודאי יעזור 
לי.  חשבתי בליבי רבונו של עולם, איזה סיפור אספר איני יודע כי הכל לי.  חשבתי בליבי רבונו של עולם, איזה סיפור אספר איני יודע כי הכל 

נעלם ממני ועכשיו הוא רוצה לדעת איזה מנגינות לנגן?!נעלם ממני ועכשיו הוא רוצה לדעת איזה מנגינות לנגן?!
הסתובבתי אליו ואמרתי לו ברוגע: "תשמע טוב, אני דרשן מסוג אחר, הסתובבתי אליו ואמרתי לו ברוגע: "תשמע טוב, אני דרשן מסוג אחר, 
אצלי אני מתאים את עצמי תמיד למוסיקה... לא המוסיקה אלי . יש אצלי אני מתאים את עצמי תמיד למוסיקה... לא המוסיקה אלי . יש 

לי כישרון מיוחד להתאים את עצמי למנגינות!!!לי כישרון מיוחד להתאים את עצמי למנגינות!!!
הוא כנראה הבין שיש לו עסק עם עוף מוזר ונכנע.הוא כנראה הבין שיש לו עסק עם עוף מוזר ונכנע.

בטישטוש  רואה  הפודיום  על  עומד  ואני  להתנגן  החלה  בטישטוש המוסיקה  רואה  הפודיום  על  עומד  ואני  להתנגן  החלה  המוסיקה 
לצלילי  באוויר  שהתנגן  הרגש  למוסיקת  מקשיב  הגדול  הקהל  לצלילי את  באוויר  שהתנגן  הרגש  למוסיקת  מקשיב  הגדול  הקהל  את 
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פטירתו  אחר  שבהגיעו  עצמו,  על  וסיפר  ועשרים. 
הגדול  המשקל  לפניו  ראה  מעלה,  של  דין  בית  לפני 
החלו  והנה  אדם.  של  וחובותיו  זכויותיו  שוקלים  שבו 
להניח על גבי המשקל את כל מעשיו שעשה ופעל עלי 
אדמות, למן יום היוולדו ועד יום מיתתו, כולם נפרטים 
ורואה  הצד  מן  עומד  והוא  יא.).  (תענית  בפרטות  לפניו 
בחוש ובוחן בעצמו כל מעשה ומעשה שעשה בעולמו, 
והיתה כף של חובה מתמלאת והולכת הרבה יותר מכף 
יום,  אחר  יום  חייו,  ימי  כל  לפניו  עברו  וכך  זכות,  של 
המשקל.  על  היום  אותו  מעשי  את  מוסיף  יום  כשכל 
הרבה  כבדה  חובה  של  כף  היתה  ימיו  סוף  עד  ובהגיעו 
יותר מכף של זכות, והיתה ההכרעה כמעט ברורה לצד 
ליומיים  בהגיעו  לפתע  אך  ליצלן.  רחמנא  חובה,  של 
לפני מיתתו, נפלה פתאום 'ביצה' אחת פשוטה אל תוך 
בעלת  ביצה  אותה  היתה  הפלא  ולמרבה  זכות,  של  כף 
משקל כבד עד מאוד, והצליחה ביצה יחידה זו להטות 
זו  היתה   – זכות.  של  לצד  כולה  המאזניים  כף  כל  את 
לאותו  לאכול  משלו  האיש  שנתן  ביצה  אותה  כמובן 
תלמיד חכם, ובכך הצילה אותו אותה ביצה מרדת שחת 
פגם  אשר  את  לתקן  נצרך  [רק  לזכות.  דינו  ויצא  עולם,  לאבדון 

בשאר עבירות כמובן]. 

ומבאר שם בספר מעיל צדקה טעם הכרעת אותה ביצה 
את כל הכף לטובה, משום שהיא היתה הצלת חייו של 
'בולמוס',  של  סף  על  עמד  שכבר  חכם,  תלמיד  אותו 
והיה נתון בסכנה גדולה באותה עת, ומכוח אותה ביצה 
התורה  כל  נזקפים  וממילא  לחיים,  נפשו  את  החיה 
אחר  ודורותיו  הוא  חכם  תלמיד  אותו  שעשה  והמצוות 
כך בזכות אותה ביצה, לזכותו של מציל שהעניק לו את 

חייו. 
וחסד,  צדקה  של  כוחה  גדול  כמה  מכאן  וחסד, ולמדנו  צדקה  של  כוחה  גדול  כמה  מכאן  ולמדנו 
ולהפוך  להכריע  ניתן  אחד  חסד  במעשה  ולהפוך שלפעמים  להכריע  ניתן  אחד  חסד  במעשה  שלפעמים 
בצדקה  ואם  הגדול.  הדין  ביום  לטובה  הכף  כל  בצדקה את  ואם  הגדול.  הדין  ביום  לטובה  הכף  כל  את 
הגשמית הדברים אמורים, קל וחומר בצדקה הרוחנית, הגשמית הדברים אמורים, קל וחומר בצדקה הרוחנית, 
כשמחיה ומשמח את חבירו, לעודדו ולרומם את נפשו, כשמחיה ומשמח את חבירו, לעודדו ולרומם את נפשו, 
צדקה  של  אחת  בשעה  עולמו  כל  את  קונה  צדקה שלפעמים  של  אחת  בשעה  עולמו  כל  את  קונה  שלפעמים 

וחסד.וחסד.
[פרטיות, קובץ 130728]

• ~ • ~ •
פחד ומורא יום הדין!

חסיד אחד התייצב בפני רבו הרה"ק בעל התניא זצוק"להרה"ק בעל התניא זצוק"ל, 
וביקש מלפניו עצה על תפילה, כיצד יחוש בעצמו בדין 
של  בעצמה  המעכבת  כוונה  שהיא  המלך',  לפני  'עומד 

תפילה, כנודע [עיין חידושי הגר"ח הלוי הל' תפילה פ"ד ה"א].
ומה יום מיומיים? שאלו הבעל התניא, כיצד התפללת 

עד הלום? ומדוע באת רק עכשיו לבקש העצה בדבר?
אל  לנסוע  נצרכתי  שנים  כשש  לפני  הנה  האיש:  ענה 
ראיתי  הקיסר,  ארמון  יד  על  שם  ובדרכי  הבירה,  עיר 
משומרי  באחד  מכותיהם  המפליאים  ז'נדרמים  שני 
חיילים  פלוגת  שהיתה  המלוכה.  הארמון  של  הפתח 
מיוחדת העוברת מדי כמה שעות לבדוק אם לא קפאו 
בקור  כי  מבחוץ,  העומדים  הסף  שומרי  של  אוזניהם 
בכפור  שעות  כמה  של  עמידה  לאחר  שברוסיה,  הנורא 
הגדול היתה האוזן עומדת בסכנת קיפאון, אך מאימת 
וזיע  רתת  של  בתנועה  העת  כל  עומדים  היו  המלכות 

ומונעים בכך את קיפאון האוזן.
השוט  עם  מכים  כשהיו  הז'נדרמים  אז  שמעתי  והנה 
לעוררו  כדי  אוזנו,  שקפאה  השומר  את  שבידיהם 
מקיפאונו, צעקו עליו: כיצד יתכן כזאת שקפאה אוזנך 
משמעות  מבין  שאינך  ברור  סימן  הרי  זה  בשמירה? 
המלכות מה היא, ומשמעות השמירה מה היא! וכי כך 
עומדים בתפקיד לפני המלך? הרי כל עצמותיך צריכים 

לבעור מאימת המלך!!
סיים אותו חסיד ואמר לבעל התניא, שש שנים שלמות סיים אותו חסיד ואמר לבעל התניא, שש שנים שלמות 
שומר  עם  מעשה  אותו  עצמי  הזכרתי  תפילה  כל  שומר לפני  עם  מעשה  אותו  עצמי  הזכרתי  תפילה  כל  לפני 
ומה  נפשי,  חשבון  ועשיתי  המלכות.  שבארמון  ומה הסף  נפשי,  חשבון  ועשיתי  המלכות.  שבארמון  הסף 

אם מלך בשר ודם כך, הרי כשעומדים לפני מלך מלכי אם מלך בשר ודם כך, הרי כשעומדים לפני מלך מלכי 
דארעא  מלכותא  והלא  וכמה,  כמה  אחת  על  המלכים 
שנים  שש  כעבור  עתה  אך   – דרקיעא.  מלכותא  כעין 
לא  שכבר  אני  מרגיש  זה,  בסיפור  הורגלתי  שכבר 

משפיע עלי מספיק, וצריך חיזוק מחודש לתפילה.משפיע עלי מספיק, וצריך חיזוק מחודש לתפילה.
• ~ • ~ •

השלמת נסיעה לראש השנה לרבי
יהושע  רבי  הרה"ק  של  וחסידיו  מתלמידיו  אחד 
מבעלזא זצוק"ל מבעלזא זצוק"ל היה מגדולי רבני גאוני הדור, ה"ה הרב 
שבצעירותו  זצוק"ל,  והגלילות  ראצפערט  דק"ק  זצוק"ל, אב"ד  והגלילות  ראצפערט  דק"ק  אב"ד 
ובתוקף  זצוק"ל.  סופר  החתם  מרן  זצוק"למתלמידי  סופר  החתם  מרן  מתלמידי  עוד  היה 
אחד  והיה  המחוז,  בכל  והתפרסם  שמו  יצא  רבנותו 
היו  שהופיע  מקום  בכל  הגר.  בארץ  היהדות  ממנהיגי 
באים  היו  הגויים  מן  הרבה  וגם  לכבודו,  רוחשים  הכל 
פניו  זיו  ותואר  קומה  בעל  היה  הוא  עמו,  להתייעץ 
מאירים תמיד באור עליון. והכל היו באים לשטוח לפניו 
היה  ברכה  ממנו  כשביקשו  אך  וצרותיהם.  שאלותיהם 
לצדיקים,  נתון  הברכה  שכח  ואומר  בענוותנותו,  נמנע 
ושיכולים לנסוע לבעלז לבקש ברכה... ולא היה נותן כי 

אם 'עצות' בלבד.
לקראת  בשנה  שנה  מדי  נוסע  היה  ברבו,  דבוק  בהיותו 
אונס  לו  אירע  השנים  באחד  אך  לבעלז,  השנה  ראש 
ולכן  השנה,  בראש  בראצפעט  להישאר  מוכרח  והיה 
לעצמו  ועשה  השבועות.  לחג  לבעלז  שנה  באותה  נסע 
דראש  רבא  ביומא  הנהוגים  מנהגים  כמה  שנה  באותה 
חג  אותו  שהחשיב  מחמת  השבועות,  בחג  גם  השנה, 
וכבר  השנה.  דראש  הדין  ליום  כהשלמה  השבועות 
היא"  השנה  ראש  נמי  "עצרת  לא:)  (מגילה  בגמרא  אמרו 
עי"ש. באותה שנה הוא רכש 'סכין' חדש לפני שבועות 
כסגולת יומא דראש השנה, ונטלו עמו בדרכו לבעלז, וכן 

בעוד כמה מנהגים. 
בהיותו בדרכו מהונגריה לגליציה, שם פעמיו אל העיר 
איש  של  הקדוש  בציון  ערב  שיח  לשפוך  ליז'ענסקליז'ענסק, 
האלקים הרבי ר' אלימלך זצוק"ל זי"עהרבי ר' אלימלך זצוק"ל זי"ע. בהגיעו אל הציון 
הקדוש, שמח שמצא המקום ריק מאדם, כי היה זה יום 
הציון  על  לבו  את  ושפך  אייר.  חודש  בשלהי  רגיל  חול 
שעה ארוכה, וביקש שם על כל ענייני החיים והרבנות, 

ועל הצלחת נסיעתו לרבו וכו'.
אחד הדברים שהעיקו על לבו, וביקש על כך הרבה בציון 
כאמור,  לברך  תמיד  שסרב  הברכות  ענין  היה  הקדוש, 
רק השתתף תמיד בנתינת עצות בכל דבר. אך לפעמים 
להתברך  שרוצים  מאוד,  עד  בו  שהפצירו  אנשים  היו 
פניהם  להשיב  רצה  שלא  ומתוך  דייקא,  הקדוש  מפיו 
מי  כי  בדבר,  נוקפו  לבו  היה  אבל  לברכם.  נאות  ריקם 
הוא ומה הוא לחלק ברכות... ועל כך היה שואל ומבקש 
בכל לב, שאם יברך את איש ישראל שלא תשוב ברכתו 

ריקם, ויתקיימו הברכות שמברך את ישראל.
לאחר שעה ארוכה של השתטחות על ציון הקדוש יצא 
הקדוש  ברבו  שם  לפגוש  הופתע  מאוד  ומה  החוצה, 
הקדוש  הציון  במעלה  שעלה  מבעלזא,  יהושע  ר'  הרבי 
הוא  אף  שהגיע  משמשיו,  שני  עם  נתמך  כשהוא 

להתפלל על הציון הקדוש. 
והנה תיכף כשראהו רבו הקדוש, שמח מאוד לקראתו, 
ופנה אליו מיד ואמר: ראצפערטע רב, ווינטש מיר! [הרב 
לא  מעולם  כי  מאוד,  הופתע  הרב   – נא!].  ברכני  מראצפערט 

בציון  שהתפלל  שבקשתו  והבין  לברכו,  רבו  ביקשו 
התקבלה. ותיכף פתח את פיו בברכות רבות לרוב, ככל 

מה שעלה בדעתו.
לאחר תקופה לא ארוכה נסתלק הרבי הק' מבעלז לבית 
את  בירך  שלא  הרב  תלמידו  פתאום  נזכר  ואז  עולמו, 
על  לו  וכאב  טובה,  ובשיבה  ושנים  ימים  באריכות  רבו 
כך מאוד, ולתקן זאת התחיל מאז לברך כל אחד שבא 

לפניו באריכות ימים ושנים טובות, אמןאמן.
 [פרטיות, קובץ 130929-4]

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ג'  |
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ופשוט  אותי  עטפה  עלי  הטובה  ה'  ורוח  המדהימה  ופשוט המקהלה  אותי  עטפה  עלי  הטובה  ה'  ורוח  המדהימה  המקהלה 
התחלתי לדבר ולספר מבלי שידעתי  רגע קודם מה המשפט הבא העומד התחלתי לדבר ולספר מבלי שידעתי  רגע קודם מה המשפט הבא העומד 
לצאת מפי...  הקהל צחק ובכה ושוב צחק ושוב התרגש ושוב התחזק  ואני לצאת מפי...  הקהל צחק ובכה ושוב צחק ושוב התרגש ושוב התחזק  ואני 

רק דבוק בה' אחד וברחמיו המרובים. רק דבוק בה' אחד וברחמיו המרובים. 
ומחצה  שעה  שחלפו  התברר  סוערות  כפיים  מחיאות  לקול  ומחצה כשסיימתי  שעה  שחלפו  התברר  סוערות  כפיים  מחיאות  לקול  כשסיימתי 

במקום ארבעים וחמש דקות כמתוכנן...במקום ארבעים וחמש דקות כמתוכנן...
אף אחד לא עצר אותי. המנחה של האירוע עלה לבמה ואמר בהתרגשות: אף אחד לא עצר אותי. המנחה של האירוע עלה לבמה ואמר בהתרגשות: 
הוא  היום  הפתעת  ספק  כל  ללא  השנה  אבל  הפתעה  לנו  יש  שנה  הוא "כל  היום  הפתעת  ספק  כל  ללא  השנה  אבל  הפתעה  לנו  יש  שנה  "כל 

הדרשן המחליף!!!הדרשן המחליף!!!
כאן  שישנם  "שתדע  באומרו:  הלב  מכל  לי  והודה  אלי  ניגש  מכן  כאן לאחר  שישנם  "שתדע  באומרו:  הלב  מכל  לי  והודה  אלי  ניגש  מכן  לאחר 
אנשים ששנה שלימה לא העלו בת צחוק על פיהם ואתה הצלחת לשחרר אנשים ששנה שלימה לא העלו בת צחוק על פיהם ואתה הצלחת לשחרר 
אותם מהלחץ היום יומי איתו הם מתמודדים, אתה לא ראית את הקהל אותם מהלחץ היום יומי איתו הם מתמודדים, אתה לא ראית את הקהל 

אבל שתדע כי שכרך גדול מאוד!!!אבל שתדע כי שכרך גדול מאוד!!!
מהקהל  שהאחרון  עד  לי  להודות  רבים  אנשים  אלי  ניגשו  הדרשה  מהקהל אחרי  שהאחרון  עד  לי  להודות  רבים  אנשים  אלי  ניגשו  הדרשה  אחרי 
ותיכף  אותו  מזהה  אני  אם  אותי  שאל  הוא  ילכו:  שכולם  והמתין  ותיכף נשאר  אותו  מזהה  אני  אם  אותי  שאל  הוא  ילכו:  שכולם  והמתין  נשאר 
החל  הוא  ואז  שנזכרתי  כמובן  קטנה.  בישיבה  יחדיו  למדנו  כי  לי  החל הזכיר  הוא  ואז  שנזכרתי  כמובן  קטנה.  בישיבה  יחדיו  למדנו  כי  לי  הזכיר 
לחקור ממתי נהייתי כזה דרשן  בעל פה מפיק מרגליות?  אך אני שראיתי לחקור ממתי נהייתי כזה דרשן  בעל פה מפיק מרגליות?  אך אני שראיתי 
לא  זה  אני  מה  השבתי:  גלגלים,  לכסא  הרתוק  החולה  בבנו  מלווה  לא אותו  זה  אני  מה  השבתי:  גלגלים,  לכסא  הרתוק  החולה  בבנו  מלווה  אותו 
משנה, מה שמשנה זה מה קורה עם הבן שלך? איך אתה מתמודד עם זה?!משנה, מה שמשנה זה מה קורה עם הבן שלך? איך אתה מתמודד עם זה?!
הוא הרכין ראש וואמר: תשמע, הבוקר לקחו את כל המשפחות לשיחת הוא הרכין ראש וואמר: תשמע, הבוקר לקחו את כל המשפחות לשיחת 
חיזוק מאחד מצדיקי הדור כאשר בסוף הדרשה כל אבא קיבל יחידות עם חיזוק מאחד מצדיקי הדור כאשר בסוף הדרשה כל אבא קיבל יחידות עם 
הצדיק להכניס קוויטל (פיתקא לברכה)  עם הילד החולה, גם אני נכנסתי הצדיק להכניס קוויטל (פיתקא לברכה)  עם הילד החולה, גם אני נכנסתי 
בעקבות  באה  בני  של  המחלה  כי  מפורשות  לי  אמר  והצדיק  קוויטל  בעקבות עם  באה  בני  של  המחלה  כי  מפורשות  לי  אמר  והצדיק  קוויטל  עם 
אדם שפגעתי בו והוא עוד ממתין לסליחה שלי...  אמרתי לרב שאני כבר אדם שפגעתי בו והוא עוד ממתין לסליחה שלי...  אמרתי לרב שאני כבר 
ולפייס  טוב  לחשוב  שעלי  אמר  הרב  אך  זה?  מי  לדעת  אוכל  ואיך  ולפייס   טוב  לחשוב  שעלי  אמר  הרב  אך  זה?  מי  לדעת  אוכל  ואיך  בן בן 4040 

אותו!!!אותו!!!
כל היום מאז אני נוסע עם אשתי ומנסה לחשוב במי פגעתי ואת מי עלי כל היום מאז אני נוסע עם אשתי ומנסה לחשוב במי פגעתי ואת מי עלי 
אתה  אולי  ממני,  להפגע  היה  שעלול  אחד  אף  מוצא  לא  אני  אבל  אתה לפייס  אולי  ממני,  להפגע  היה  שעלול  אחד  אף  מוצא  לא  אני  אבל  לפייס 

יודע על מישהו שפגעתי בו?! יודע על מישהו שפגעתי בו?! 
"בוודאי שאני זוכר!!!""בוודאי שאני זוכר!!!"

תיכף באה אשתו ולקחה את הבן לפינה אחרת ועתה נשארנו רק אני והוא תיכף באה אשתו ולקחה את הבן לפינה אחרת ועתה נשארנו רק אני והוא 
באולם, הוא פרץ בבכי ואמר לי בבקשה תזכיר לי!!!   אמרתי לו כי בבית באולם, הוא פרץ בבכי ואמר לי בבקשה תזכיר לי!!!   אמרתי לו כי בבית 
בתנועות  מתעוותות  ידיו  היו  פעם  שמדי  יהודי  היה  לישיבה  סמוך  בתנועות כנסת  מתעוותות  ידיו  היו  פעם  שמדי  יהודי  היה  לישיבה  סמוך  כנסת 
לא רצוניות (טיקים) עד שהתיישר חזרה, ופעם ראיתי אותך חולף על פניו לא רצוניות (טיקים) עד שהתיישר חזרה, ופעם ראיתי אותך חולף על פניו 
ומחקה את תנועותיו!!! הייתי בהלם ממך ואז שמתי לב שכל פעם שאתה ומחקה את תנועותיו!!! הייתי בהלם ממך ואז שמתי לב שכל פעם שאתה 
חולף על פניו הדבר נשנה שוב ושוב!!! כל פעם שאני נזכר בשם שלך אני חולף על פניו הדבר נשנה שוב ושוב!!! כל פעם שאני נזכר בשם שלך אני 

נזכר בחיקויים  שלך!!!"נזכר בחיקויים  שלך!!!"
הוא פרץ בבכי אימים ואמר שהוא אפילו לא זוכר כזה דבר... ולא מצליח הוא פרץ בבכי אימים ואמר שהוא אפילו לא זוכר כזה דבר... ולא מצליח 

להזכר שכך הוא אכן עשה!!!להזכר שכך הוא אכן עשה!!!
המחליף  ושאני  מגיע  לא  הקבוע  שהדרשן  ראה  שהוא  שברגע  אמר  המחליף הוא  ושאני  מגיע  לא  הקבוע  שהדרשן  ראה  שהוא  שברגע  אמר  הוא 
הוא היה בטוח שה' זימן כך עבורו ושאני יעזור לו להזכר בפגיעה בהיותו הוא היה בטוח שה' זימן כך עבורו ושאני יעזור לו להזכר בפגיעה בהיותו 
נער ולכן המתין שכולם ילכו ועתה הוא רואה שאכן כך הוא הדבר!!!  הוא נער ולכן המתין שכולם ילכו ועתה הוא רואה שאכן כך הוא הדבר!!!  הוא 
הביתה  בדרך  לפייסו.   מנת  על  היהודי  את  לאתר  שאנסה  אלי  הביתה התחנן  בדרך  לפייסו.   מנת  על  היהודי  את  לאתר  שאנסה  אלי  התחנן 
חבר  שמצאתי  עד  האדם  את  לאתר  מנת  על  טלפונים  עשיתי  חבר במונית  שמצאתי  עד  האדם  את  לאתר  מנת  על  טלפונים  עשיתי  במונית 
שאיתר את האדם שהיה בדיוק באמצע אירוע משותף החבר חשב שאני שאיתר את האדם שהיה בדיוק באמצע אירוע משותף החבר חשב שאני 
את  הוציא  הוא  ממש,  נפשות  בדיני  מדובר  כי  התחננתי  אך  אותו  את מותח  הוציא  הוא  ממש,  נפשות  בדיני  מדובר  כי  התחננתי  אך  אותו  מותח 
היהודי המבוגר משולחן הכבוד אל מחוץ לאירוע ושם אותו על הטלפון. היהודי המבוגר משולחן הכבוד אל מחוץ לאירוע ושם אותו על הטלפון. 
תיכף פתחתי ואמרתי לו שיש יהודי שבנו חולה מאוד והוא מנסה לאתר תיכף פתחתי ואמרתי לו שיש יהודי שבנו חולה מאוד והוא מנסה לאתר 
אותו על מנת לפייסו, כאשר שמע את שם הפוגע ,אמר בכאב: "הוא רצח אותו על מנת לפייסו, כאשר שמע את שם הפוגע ,אמר בכאב: "הוא רצח 
חשבתי  פניי,  על  שחלף  אימת  כל  נשמתי  עמקי  עד  בי  פגע  הוא  חשבתי אותי  פניי,  על  שחלף  אימת  כל  נשמתי  עמקי  עד  בי  פגע  הוא  אותי 
מה  אבל  אותי,  לפייס  שיבוא  חופתו  ביום  לו  והמתנתי  שכל  לו  מה שיהיה  אבל  אותי,  לפייס  שיבוא  חופתו  ביום  לו  והמתנתי  שכל  לו  שיהיה 

לעשות שהוא לא עשה זאת!!!"לעשות שהוא לא עשה זאת!!!"
בנו  ואמר:"אם  צדיק  יהודי  אותו  של  ליבו  התרכך  בנו  מצב  את  בנו מששמע  ואמר:"אם  צדיק  יהודי  אותו  של  ליבו  התרכך  בנו  מצב  את  מששמע 
חולה אז חס וחלילה שיהיה חולה והנה אני מוחל לו בלב שלם, ובזכות זה חולה אז חס וחלילה שיהיה חולה והנה אני מוחל לו בלב שלם, ובזכות זה 

שאני מוחל לו שה' ישלח רפואה שלימה לבנו!!!"שאני מוחל לו שה' ישלח רפואה שלימה לבנו!!!"
בכה  הבן  אבי  מחילה,  קיבל  כי  לו  לבשר  הבן  לאבי  התקשרתי  בכה תיכף  הבן  אבי  מחילה,  קיבל  כי  לו  לבשר  הבן  לאבי  התקשרתי  תיכף 

מהתרגשות והודה לי מקרב לב.מהתרגשות והודה לי מקרב לב.
באותו שבוע עשה בנו בדיקות מקיפות וכל הצוות הרפואי ישבו על ניתוח באותו שבוע עשה בנו בדיקות מקיפות וכל הצוות הרפואי ישבו על ניתוח 
כ''כ  טוב  היה  לא  מעולם  הילד  של  שהמצב  אחד  פה  והחליטו  כ''כ התוצאות  טוב  היה  לא  מעולם  הילד  של  שהמצב  אחד  פה  והחליטו  התוצאות 
ממה  יתר  טוב  במצב  להיות  חזר  הוא  דרדור  במקום  מחלתו,  ממה מתחילת  יתר  טוב  במצב  להיות  חזר  הוא  דרדור  במקום  מחלתו,  מתחילת 

שהיה כאשר התאשפז לראשונה...שהיה כאשר התאשפז לראשונה...
תוך  לבית  אותו  ושחררו  הקשים  הטיפולים  כל  את  הפסיקו  אתר  תוך על  לבית  אותו  ושחררו  הקשים  הטיפולים  כל  את  הפסיקו  אתר  על 
ללמוד  הילד  חזר  כיום  והשתפרו,  הלכו  שרק  לחודשיים  אחת  ללמוד מעקבים  הילד  חזר  כיום  והשתפרו,  הלכו  שרק  לחודשיים  אחת  מעקבים 

בת''ת כאחד הילדים וחזר לבריאות שלימה ב''ה!!!בת''ת כאחד הילדים וחזר לבריאות שלימה ב''ה!!!
בעל המעשה:י.רבעל המעשה:י.ר

טיב המעשיות |  המשך מעמוד ב'  |



מברכים ‡-ל-ו-ל   |  ר"ח יום ˘לי˘י ורביעי
‰מול„: ביום ˘לי˘י      חל˜ים

יפה שעה אחתיפה שעה אחת
שפעם  מוקדון  אלכסנדר  המלך  על  שפעם מסופר  מוקדון  אלכסנדר  המלך  על  מסופר 
יצא לציד ביער כדרך המלכים, כמובן התחפש יצא לציד ביער כדרך המלכים, כמובן התחפש 
לאדם פשוט ויצא לדרכו, והנה ביער הוא רואה לאדם פשוט ויצא לדרכו, והנה ביער הוא רואה 
משפחתו  את  שעזב  ימים  ושבע  זקן  משפחתו יהודי  את  שעזב  ימים  ושבע  זקן  יהודי 
קטנה,  בבקתה  לבדו  ביער  לגור  ועבר  קטנה, ומכריו  בבקתה  לבדו  ביער  לגור  ועבר  ומכריו 
ובסמוך  חיים,  מים  מעין  נובע  בקתתו  ובסמוך וליד  חיים,  מים  מעין  נובע  בקתתו  וליד 
התפעל  חי,  הוא  ומהם  תפוחים  עץ  גדל  התפעל אליו  חי,  הוא  ומהם  תפוחים  עץ  גדל  אליו 
להכנס  והחליט  זה  אדם  על  והתפלא  להכנס המלך  והחליט  זה  אדם  על  והתפלא  המלך 
והחל  המלך  נכנס  טיבו,  על  ולעמוד  והחל לביתו  המלך  נכנס  טיבו,  על  ולעמוד  לביתו 
עזבת  'מדוע  שאלותיו,  את  הזקן  את  עזבת שואל  'מדוע  שאלותיו,  את  הזקן  את  שואל 
את העיר ועברת לגור ביער לבדך, ועוד, האינך את העיר ועברת לגור ביער לבדך, ועוד, האינך 
אך  טרף'?  המחפשות  היער  מחיות  אך מתפחד  טרף'?  המחפשות  היער  מחיות  מתפחד 
כך  כשראה  כלל,  המלך  אל  התייחס  לא  כך הזקן  כשראה  כלל,  המלך  אל  התייחס  לא  הזקן 
המלך  הוא  'אני  ואמר  נשקו  את  הוציא  המלך המלך  הוא  'אני  ואמר  נשקו  את  הוציא  המלך 
לשאלותי  תענה  לא  ואם  מוקדון  לשאלותי אלכסנדר  תענה  לא  ואם  מוקדון  אלכסנדר 

אהרוג אותך'!אהרוג אותך'!
יודעים  היהודים  'אנחנו  למלך,  היהודי  יודעים ענה  היהודים  'אנחנו  למלך,  היהודי  ענה 
שהעולם הזה וכל עסקיו אינם אלא הכנה לחיי שהעולם הזה וכל עסקיו אינם אלא הכנה לחיי 
להכין  אדם  כל  ועל  יותר,  וגבוה  עליון  להכין עולם  אדם  כל  ועל  יותר,  וגבוה  עליון  עולם 
מאה  לאחר  למעלה  כראוי  שיבוא  עצמו  מאה את  לאחר  למעלה  כראוי  שיבוא  עצמו  את 
ושנותי  זקן  כבר  שאני  ראיתי  והנה  ושנותי ועשרים,  זקן  כבר  שאני  ראיתי  והנה  ועשרים, 
בתפקיד  להתרכז  לי  קשה  ובעיר  בתפקיד ספורות,  להתרכז  לי  קשה  ובעיר  ספורות, 
הכל  לעזוב  החלטתי  לכן  שלי,  הכל העיקרי  לעזוב  החלטתי  לכן  שלי,  העיקרי 
לעולם  כראוי  להתכונן  כדי  כאן,  לגור  לעולם ועברתי  כראוי  להתכונן  כדי  כאן,  לגור  ועברתי 
מיתתי'!  לאחר  אליו  לבוא  אני  שעתיד  מיתתי'! הבא  לאחר  אליו  לבוא  אני  שעתיד  הבא 
ולבקר  לבוא  והזמינו  מהיהודי  התפעל  ולבקר המלך  לבוא  והזמינו  מהיהודי  התפעל  המלך 
בארמונו, ושם - הבטיח המלך - תוכל לבחור בארמונו, ושם - הבטיח המלך - תוכל לבחור 
לך מתנה מכל אשר תרצה, ענה היהודי ואמר, לך מתנה מכל אשר תרצה, ענה היהודי ואמר, 
שתוכל  ביותר  הטובה  המתנה  המלך,  שתוכל 'אדוני  ביותר  הטובה  המתנה  המלך,  'אדוני 
לתת לי היא, שלא תבזבז כעת את זמני היקר לתת לי היא, שלא תבזבז כעת את זמני היקר 

בדיבורים מיותרים על ענייני העולם הזה'!!בדיבורים מיותרים על ענייני העולם הזה'!!
בתשובה  אחת  שעה  'יפה  אומרים  בתשובה חז"ל  אחת  שעה  'יפה  אומרים  חז"ל 
העולם  חיי  מכל  הזה,  בעולם  טובים  העולם ומעשים  חיי  מכל  הזה,  בעולם  טובים  ומעשים 
ימי  בעשרת  עומדים  כשאנו  עכשיו,  ימי הבא',  בעשרת  עומדים  כשאנו  עכשיו,  הבא', 
התשובה, עלינו להחשיב ולייקר מאוד כל רגע, התשובה, עלינו להחשיב ולייקר מאוד כל רגע, 
כי ערך שעה אחת של תשובה, גדול יותר מכל כי ערך שעה אחת של תשובה, גדול יותר מכל 
חיי העולם הבא, אז כמה ערכו של שבוע כזה! חיי העולם הבא, אז כמה ערכו של שבוע כזה! 
עלינו לנצל כראוי את הזמן הזה, כל אחד כפי עלינו לנצל כראוי את הזמן הזה, כל אחד כפי 
התורה,  בלימוד  ולהרבות  מכך,  ויותר  התורה, יכולתו  בלימוד  ולהרבות  מכך,  ויותר  יכולתו 
ובתפילה ואמירת תהילים, ויה"ר שנזכה כולנו ובתפילה ואמירת תהילים, ויה"ר שנזכה כולנו 

לגמר חתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה.לגמר חתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה.
 (עפ"י טיב המועדים-ימים נוראים-עשי"ת) (עפ"י טיב המועדים-ימים נוראים-עשי"ת)
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|  ıזמנים לפי ˘עון ˜י‰  ||  ıזמנים לפי ˘עון ˜י‰  |

‡בו˙ פר˜ ‰-ו'‡בו˙ פר˜ ‰-ו'

|  ˘ב˙ ˘וב‰  ||  ˘ב˙ ˘וב‰  |

ב: (לב, ב) (לב, ב)טיב ‰מערכ˙ ∆ׂ̆ י ע≈ ים ֲעל≈ ƒיב ƒב ר¿ ƒכ ‡ ו¿ ∆ ׁ̆ י „∆ ם ֲעל≈ ƒיר ƒע ¿ׂ̆ ƒי ּכ ƒ̇ ָר מ¿ ƒ‡ ל ּטַ ל ּכַ ּזַ ƒּ̇ י  ƒח ¿̃ ƒָטר ל ּמָ ב:ַיֲער…ף ּכַ ∆ׂ̆ י ע≈ ים ֲעל≈ ƒיב ƒב ר¿ ƒכ ‡ ו¿ ∆ ׁ̆ י „∆ ם ֲעל≈ ƒיר ƒע ¿ׂ̆ ƒי ּכ ƒ̇ ָר מ¿ ƒ‡ ל ּטַ ל ּכַ ּזַ ƒּ̇ י  ƒח ¿̃ ƒָטר ל ּמָ ַיֲער…ף ּכַ
רצויה  אינה  לשמה  שלא  הלימוד  כי  רצויה   אינה  לשמה  שלא  הלימוד  כי  ז.)  ז.)(תענית  (תענית  חז"ל  דרשו  המקרא  זה  חז"ל על  דרשו  המקרא  זה  על 
לשמים, והא לך לשונם: תניא, היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה לשמים, והא לך לשונם: תניא, היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה 
תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר: 'עץ חיים היא למחזיקים בה'. וכל העוסק תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר: 'עץ חיים היא למחזיקים בה'. וכל העוסק 
בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות, שנאמר: 'יערוף כמטר לקחי', ואין בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות, שנאמר: 'יערוף כמטר לקחי', ואין 

עריפה אלא הריגה, שנאמר: 'וערפו שם את העגלה בנחל'.עריפה אלא הריגה, שנאמר: 'וערפו שם את העגלה בנחל'.
הפתח לכל המצוות שבתורה הוא העסק בתורה, וכשהתורה היא לשמה אזי הפתח לכל המצוות שבתורה הוא העסק בתורה, וכשהתורה היא לשמה אזי 
גם תוצאותיה הם לשמה, ולכן צריכים לתת דגש מיוחד למצוה זו לעשותה גם תוצאותיה הם לשמה, ולכן צריכים לתת דגש מיוחד למצוה זו לעשותה 
להיעשות  צריכים  היו  המנורה  עניני  כל  גם  כי  אנו  רואים  כן  ועל  להיעשות לשמה,  צריכים  היו  המנורה  עניני  כל  גם  כי  אנו  רואים  כן  ועל  לשמה, 
מדברים מזוככים, עצם המנורה נעשית מזהב טהור, וגם השמן שממנו היו מדברים מזוככים, עצם המנורה נעשית מזהב טהור, וגם השמן שממנו היו 
שיוצא  וכפי  'כתית'  גם  לכך  ובנוסף  זך'  זית  'שמן  היתה  נרותיה  שיוצא מדליקים  וכפי  'כתית'  גם  לכך  ובנוסף  זך'  זית  'שמן  היתה  נרותיה  מדליקים 
והיתה  ראשונה,  מכתישה  יצאה  השמן  והיתה שזה  ראשונה,  מכתישה  יצאה  השמן  שזה  כ)  כז,  כ) (שמות  כז,  (שמות  רש"י  של  רש"י מפירושו  של  מפירושו 
ענין  כי  והוא  כלל.  הטחונים  מזתים  זו  שמן  היתה  לא  כי  משמרים,  ענין מזוככת  כי  והוא  כלל.  הטחונים  מזתים  זו  שמן  היתה  לא  כי  משמרים,  מזוככת 
המנורה מורה על התורה, ולכן אמרו חכמינו ז"ל המנורה מורה על התורה, ולכן אמרו חכמינו ז"ל (בבא בתרא כה:)(בבא בתרא כה:) הרוצה שיחכים  הרוצה שיחכים 
ידרים, והרוצה להעשיר יצפין. וסימנך, שולחן בצפון ומנורה בדרום. הרי לנו ידרים, והרוצה להעשיר יצפין. וסימנך, שולחן בצפון ומנורה בדרום. הרי לנו 
כי המנורה מורה על עניני התורה ולכך נחשב עמידתה בדרום כסימן לחכמה, כי המנורה מורה על עניני התורה ולכך נחשב עמידתה בדרום כסימן לחכמה, 
ומאחר שמנורה מורה על תורה, ותורה הלוא מן הראוי שתהיה מזוככת מכל ומאחר שמנורה מורה על תורה, ותורה הלוא מן הראוי שתהיה מזוככת מכל 

פניה ונגיעה, לכן היו צריכים להיות כל עניני מנורה מדברים מזוככים. פניה ונגיעה, לכן היו צריכים להיות כל עניני מנורה מדברים מזוככים. 
ומן הראוי להביא דברי החפץ חיים בספרו תורת הבית ומן הראוי להביא דברי החפץ חיים בספרו תורת הבית (פרק ח) (פרק ח) המאריך בענין המאריך בענין 
רשות  שאין  לשמה  בשלא  וההפסד  לשמה,  התורה  וקיום  הלימוד  רשות מעלת  שאין  לשמה  בשלא  וההפסד  לשמה,  התורה  וקיום  הלימוד  מעלת 
לתורתו לעלות אתו לשמי מרומים, ונעתיק את תוכן דבריו הנוראים, וז"ל: לתורתו לעלות אתו לשמי מרומים, ונעתיק את תוכן דבריו הנוראים, וז"ל: 
ודע עוד, דאפילו אם האדם בעצמו זכה לקום במקום קדשו, דהיינו למעלה ודע עוד, דאפילו אם האדם בעצמו זכה לקום במקום קדשו, דהיינו למעלה 
בשמי מרומים במחנה שכינה, אפילו הכי כל תורתו ומצוותיו אין להם רשות בשמי מרומים במחנה שכינה, אפילו הכי כל תורתו ומצוותיו אין להם רשות 
לעלות לשם, אלא אותם שעשה לשמה. ואף דמצינו בזוהר הקדוש שאפילו לעלות לשם, אלא אותם שעשה לשמה. ואף דמצינו בזוהר הקדוש שאפילו 
בגמ'  גם  מוכח  וכן  מגיהנום,  אותו  להציל  כח  בה  יש  לשמה  שלא  בגמ' תורה  גם  מוכח  וכן  מגיהנום,  אותו  להציל  כח  בה  יש  לשמה  שלא  תורה 
במעשה דאחר, אפילו הכי להעלותם מעל השמים אין בם כח כל זמן שלא במעשה דאחר, אפילו הכי להעלותם מעל השמים אין בם כח כל זמן שלא 

היה לשמה, והוא גמרא מפורשת וכדלקמיה.היה לשמה, והוא גמרא מפורשת וכדלקמיה.
והנה אספר לקורא ענין אחד, וממנו ניקח מוסר השכל לעיניננו: איש אחד והנה אספר לקורא ענין אחד, וממנו ניקח מוסר השכל לעיניננו: איש אחד 
ומכר  ביתו.  אנשי  ושאר  בניו  וכל  הוא  הקודש,  לארץ  לנסוע  אצלו  ומכר הוסכם  ביתו.  אנשי  ושאר  בניו  וכל  הוא  הקודש,  לארץ  לנסוע  אצלו  הוסכם 
ביתו ועסקיו שהיה לו בחוץ לארץ, ויקח צרור כספו בידו, והזמין עצמו בכל ביתו ועסקיו שהיה לו בחוץ לארץ, ויקח צרור כספו בידו, והזמין עצמו בכל 
שר  לו  אמר  האוניה,  אל  קרב  כאשר  ויהי  לנסיעה.  שייך  שהיה  שר ההצטרכות  לו  אמר  האוניה,  אל  קרב  כאשר  ויהי  לנסיעה.  שייך  שהיה  ההצטרכות 
האוניה האוניה [בשם הרופא המיוחד שהיה לו שם]:[בשם הרופא המיוחד שהיה לו שם]: אין לי רשות להוליכך וכל בניך לשם, ויבך  אין לי רשות להוליכך וכל בניך לשם, ויבך 
ויתחנן לו, ויאמר לו: התבוננתי על בניך, שיש מהם שלא יהיה בכוחם לסבול ויתחנן לו, ויאמר לו: התבוננתי על בניך, שיש מהם שלא יהיה בכוחם לסבול 
אויר הים, ולא תחשב שבזמן אחר יוכלו ליסע על הים, כי גופם חלש מאוד אויר הים, ולא תחשב שבזמן אחר יוכלו ליסע על הים, כי גופם חלש מאוד 
ואינם רשאים לעולם ליסע על הים, ועל כן אתה מוכרח להניח מחצית בניך ואינם רשאים לעולם ליסע על הים, ועל כן אתה מוכרח להניח מחצית בניך 
בחוץ לארץ. ויהי כאשר הוכרחו להיפרד, מי יוכל לשער גודל הבכיות והצער בחוץ לארץ. ויהי כאשר הוכרחו להיפרד, מי יוכל לשער גודל הבכיות והצער 
שהיה אז ממנו ומהם בהתבוננו כי הוא איש זקן ולא יחזור עוד לחוץ לארץ, שהיה אז ממנו ומהם בהתבוננו כי הוא איש זקן ולא יחזור עוד לחוץ לארץ, 

וכן הם לא יראוהו עוד לעולם.וכן הם לא יראוהו עוד לעולם.
הנפש- ותולדות  הגוף  תולדות  יש  כי  ידוע  אצלינו.  שייך  הדבר  ממש  הנפש-וככה  ותולדות  הגוף  תולדות  יש  כי  ידוע  אצלינו.  שייך  הדבר  ממש  וככה 
שהם המעשים הטובים, וכשם שבעולם הזה כל חיבתו ושמחתו של האדם שהם המעשים הטובים, וכשם שבעולם הזה כל חיבתו ושמחתו של האדם 
הוא כאשר רואה בניו כשתילי זיתים סביב לשולחנו, כן לעד שמחת האדם הוא כאשר רואה בניו כשתילי זיתים סביב לשולחנו, כן לעד שמחת האדם 
ממעשיו,  שנבראו  המלאכים  עם  מתרועע  תמיד  כאשר  הוא  העליון  ממעשיו, בעולם  שנבראו  המלאכים  עם  מתרועע  תמיד  כאשר  הוא  העליון  בעולם 
שהם ג"כ רעיו האהובים לו מאוד וחשובים אצלו כבניו, וכידוע שתולדותיהם שהם ג"כ רעיו האהובים לו מאוד וחשובים אצלו כבניו, וכידוע שתולדותיהם 
בדרך  אמר הכתוב  זה  אמר הכתוב בדרך ועל  נח] ועל זה  [כדפרש"י בפרשת נח] [כדפרש"י בפרשת  טובים  מעשים  הם  צדיקים  של צדיקים הם מעשים טובים של 

רמז: ואיש את קדשיו לו יהיו.רמז: ואיש את קדשיו לו יהיו.
וכאשר אדם זוכה שאין לו מעכבים, ורוחו תשוב אל אלקים למקום מחצבתה, וכאשר אדם זוכה שאין לו מעכבים, ורוחו תשוב אל אלקים למקום מחצבתה, 
גם צדקותיו הולכים לפניו וכמו שנאמר: והלך לפניך צדקך, שהאדם בעודו גם צדקותיו הולכים לפניו וכמו שנאמר: והלך לפניך צדקך, שהאדם בעודו 
בחייו עושה כמה אלפים פעולות טובות, ומכל פעולה נברא ענין רוחני ככתוב בחייו עושה כמה אלפים פעולות טובות, ומכל פעולה נברא ענין רוחני ככתוב 
בספרים הקדושים, ובכלות ימי חייו ורוחו תשוב אל אלוקים, כולם תשוקתם בספרים הקדושים, ובכלות ימי חייו ורוחו תשוב אל אלוקים, כולם תשוקתם 
לעלות  שבכוחם  הפעולות  הם  מי  תדע:  אבל  למעלה.  הנפש  עם  לעלות לעלות  שבכוחם  הפעולות  הם  מי  תדע:  אבל  למעלה.  הנפש  עם  לעלות 

למקום גבוה, היינו מעל השמים? אותם שעשה לשמה, אבל אותם שעשה למקום גבוה, היינו מעל השמים? אותם שעשה לשמה, אבל אותם שעשה 
שלא לשמה אין בם כח לעלות רק עד השמים כדאיתא בפסחיםשלא לשמה אין בם כח לעלות רק עד השמים כדאיתא בפסחים (דף נ:) (דף נ:) רבא  רבא 
הא  חסדך,  שמים  מעל  גדל  כי  וכתיב  חסדך  שמים  עד  גדל  כי  כתיב  הא רמי:  חסדך,  שמים  מעל  גדל  כי  וכתיב  חסדך  שמים  עד  גדל  כי  כתיב  רמי: 

כיצד? כאן - בעושין לשמה, וכאן - בעושין שלא לשמה. כיצד? כאן - בעושין לשמה, וכאן - בעושין שלא לשמה. 
והנה כאשר הנפש רואה שזכויותיו הרבות שעשה בחייו הולכים לפניו, כמו והנה כאשר הנפש רואה שזכויותיו הרבות שעשה בחייו הולכים לפניו, כמו 
שכתוב והלך לפניך צדקך, שמחתו ושמחתם גדולה מאוד, אבל כל זה עד שכתוב והלך לפניך צדקך, שמחתו ושמחתם גדולה מאוד, אבל כל זה עד 
השמים, אבל כאשר הגיעו לעלות מעל השמים עם הנפש יחד, בעל כורחו השמים, אבל כאשר הגיעו לעלות מעל השמים עם הנפש יחד, בעל כורחו 
יפרדו זה מזה, שאין בכוחם לעלות יותר, ומי יוכל לשער הצער שיש לו ולהם יפרדו זה מזה, שאין בכוחם לעלות יותר, ומי יוכל לשער הצער שיש לו ולהם 
שבעל כורחו נפרד מהם לעד ולא יראה אותם לעולם, וכדאיתא בשבתשבעל כורחו נפרד מהם לעד ולא יראה אותם לעולם, וכדאיתא בשבת (דף  (דף 
קנג) קנג) שהנשמה תוך י"ב חודש עולה ויורדת, אבל לאחר י"ב חודש עולה אצל שהנשמה תוך י"ב חודש עולה ויורדת, אבל לאחר י"ב חודש עולה אצל 

כסא הכבוד ושוב אינה יורדת לעולם. ועל כן האדם בעודו בחייו יזהר שיהיה כסא הכבוד ושוב אינה יורדת לעולם. ועל כן האדם בעודו בחייו יזהר שיהיה 
לא)  לא) (דף  (דף  בשבת  ועי'  לו.  וטוב  לו  אשרי  ואז  השלמות,  גדר  על  ומעשיו  בשבת תורתו  ועי'  לו.  וטוב  לו  אשרי  ואז  השלמות,  גדר  על  ומעשיו  תורתו 
במימרא דריש לקיש ורבא שם, שכל התורה והמצוות שאדם מסגל בעולם במימרא דריש לקיש ורבא שם, שכל התורה והמצוות שאדם מסגל בעולם 

הזה ישתדל שיהיו מוקפים באוצר של יראת השם עד כאן דבריו הנוראים.הזה ישתדל שיהיו מוקפים באוצר של יראת השם עד כאן דבריו הנוראים.
ולא בכדי העתקנו את דבריו, אלא כדי להוציא מליבנו מה שנשתרשה אצל ולא בכדי העתקנו את דבריו, אלא כדי להוציא מליבנו מה שנשתרשה אצל 
הרבה אנשים, שחושבים שענין הלימוד לשמה לא שייך כלל להם ואינו לפי הרבה אנשים, שחושבים שענין הלימוד לשמה לא שייך כלל להם ואינו לפי 
מדרגתם, והעיקר שלומדים ומקיימים מצוות, ולא איכפת להם אם כוונתם מדרגתם, והעיקר שלומדים ומקיימים מצוות, ולא איכפת להם אם כוונתם 
דבריו  לאור  כי  חמורה,  טעות  היא  זו  דיעה  כי  לדעת  ועלינו  לא,  או  דבריו לשמה  לאור  כי  חמורה,  טעות  היא  זו  דיעה  כי  לדעת  ועלינו  לא,  או  לשמה 
הנוראים של ה'חפץ חיים', רואים אנו שאין זה פשוט כלל וכלל, ויתכן שאדם הנוראים של ה'חפץ חיים', רואים אנו שאין זה פשוט כלל וכלל, ויתכן שאדם 
להיפרד  יצטרך  זמנו  וכשיגיע  חייו,  במשך  ומצוות  תורה  הרבה  וקיים  להיפרד למד  יצטרך  זמנו  וכשיגיע  חייו,  במשך  ומצוות  תורה  הרבה  וקיים  למד 
מתורתו וממעשיו הטובים, משום שאין להם רשות לעלות יותר, כיון שהיה מתורתו וממעשיו הטובים, משום שאין להם רשות לעלות יותר, כיון שהיה 

חסר בהם את ה"לשמה".חסר בהם את ה"לשמה".
הקלים  הדברים  מן  אינם  לשמה  לתורה  הזכיה  כי  לדעת  עלינו  זאת  הקלים אמנם  הדברים  מן  אינם  לשמה  לתורה  הזכיה  כי  לדעת  עלינו  זאת  אמנם 
שבמקדש, כי האדם קרוב מאוד אצל עצמו ובכל מעשיו מכוון הוא לטובת שבמקדש, כי האדם קרוב מאוד אצל עצמו ובכל מעשיו מכוון הוא לטובת 
עצמו, ולא בכדי יעצו לנו חכמינו ז"ל להקדים לה תורה שלא לשמה כדאיתא עצמו, ולא בכדי יעצו לנו חכמינו ז"ל להקדים לה תורה שלא לשמה כדאיתא 
(פסחים נ:) (פסחים נ:) אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על 

פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה - בא לשמה.פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה - בא לשמה.
יג)  (א,  יג)   (א,  באבות  המשנה  דברי  על  זיע"א  מקאמרנא  הגה"ק  שכתב  מה  באבותוראה  המשנה  דברי  על  זיע"א  מקאמרנא  הגה"ק  שכתב  מה  וראה 
'ודלא יליף קטלא חייב' וזה לשונו: ודלא יליף, מזהיר על חסידות של שטות, 'ודלא יליף קטלא חייב' וזה לשונו: ודלא יליף, מזהיר על חסידות של שטות, 
שכיון שעיקר הוא לימוד לשמה ודביקות, וזו מדרגה גדולה מאוד, ואי אפשר שכיון שעיקר הוא לימוד לשמה ודביקות, וזו מדרגה גדולה מאוד, ואי אפשר 
לבא תכף לבחינת לשמה, וצריך לעסוק בתורה אף שלא לשמה, בהכרח כל לבא תכף לבחינת לשמה, וצריך לעסוק בתורה אף שלא לשמה, בהכרח כל 
של  פנימיות  שמתוך  שעשועים,  דאורייתא  לחמידו  לבא  נזדכך  שלא  של עוד  פנימיות  שמתוך  שעשועים,  דאורייתא  לחמידו  לבא  נזדכך  שלא  עוד 

שלא לשמה המאור שבה מחזיר למוטב.שלא לשמה המאור שבה מחזיר למוטב.
והטפשים אוחזים תכף באור הפנימי, וכיון שעדיין אינם זוכים לזה מניחים והטפשים אוחזים תכף באור הפנימי, וכיון שעדיין אינם זוכים לזה מניחים 
לגמרי את לימוד התורה, ואל לשמה לא זכו עדיין, ולהסיר הטפשות הזו-כי לגמרי את לימוד התורה, ואל לשמה לא זכו עדיין, ולהסיר הטפשות הזו-כי 
העיקר הוא לימוד התורה ואין לך דבר יקר בעולם כמו התורה - אמר התנא העיקר הוא לימוד התורה ואין לך דבר יקר בעולם כמו התורה - אמר התנא 
"ודלא יליף קטלא חייב" - מיתה בידי שמים, אין לו חלק בחיים הנצחיים, "ודלא יליף קטלא חייב" - מיתה בידי שמים, אין לו חלק בחיים הנצחיים, 
ודאשתמש בתגא, שלומד שלא לשמה וכיוצא בזה, ומתוך שלא לשמה יבוא ודאשתמש בתגא, שלומד שלא לשמה וכיוצא בזה, ומתוך שלא לשמה יבוא 
להחליף  מה  לו  אין  כלל  לומד  שאינו  מי  אבל  קדושות,  ולמדרגות  להחליף לשמה  מה  לו  אין  כלל  לומד  שאינו  מי  אבל  קדושות,  ולמדרגות  לשמה 

ועומד בבושה גדולה למעלה, עכ"ל.ועומד בבושה גדולה למעלה, עכ"ל.
אך זאת עלינו לדעת כי עצת חכמינו ז"ל לעסוק תחילה בתורה שלא לשמה, לא אך זאת עלינו לדעת כי עצת חכמינו ז"ל לעסוק תחילה בתורה שלא לשמה, לא 
היתה הכוונה שתהיה כל מגמתו שלא לשמה, שהרי הם בעצמם אמור על לימוד היתה הכוונה שתהיה כל מגמתו שלא לשמה, שהרי הם בעצמם אמור על לימוד 
סם המוות  יתכן כי  לעיל, והאיך  'סם המוות' כפי שהזכרנו  לשמה שהיא  'סם המוות' כפי שהזכרנו לעיל, והאיך יתכן כי סם המוות שלא  שלא לשמה שהיא 
הזה תביא את האדם לידי לשמה שהיא 'סם חיים'? ולא כיוונו במאמרם כי אם הזה תביא את האדם לידי לשמה שהיא 'סם חיים'? ולא כיוונו במאמרם כי אם 
שעדיין  מאחר  אך  לשמה,  לתורה  לזכות  ושאיפתו  מגמתו  עיקר  שתהיה  שעדיין לומר  מאחר  אך  לשמה,  לתורה  לזכות  ושאיפתו  מגמתו  עיקר  שתהיה  לומר 
אינו מוכשר לכך מתחיל כעת בלימוד שלא לשמה, להרגיל עצמו בתורה, מתוך אינו מוכשר לכך מתחיל כעת בלימוד שלא לשמה, להרגיל עצמו בתורה, מתוך 

תקוה שבמשך הזמן יזכה להתעלות ויכשיר עצמו להיות עסקו לשמה. תקוה שבמשך הזמן יזכה להתעלות ויכשיר עצמו להיות עסקו לשמה. 
יתברך,  שמו  לכבוד  מעשינו  כל  לעשות  שנזכה  בעזרנו  יהיה  יתברך, השי"ת  שמו  לכבוד  מעשינו  כל  לעשות  שנזכה  בעזרנו  יהיה  השי"ת 

במעלות  ידם  על  להתעלות  במעלות ונזכה  ידם  על  להתעלות  הדבקות הדבקות ונזכה 
והקדושה. והקדושה. 

תורה לשמה – חיובה והשגתהתורה לשמה – חיובה והשגתה

פר˘˙ ‰‡זינו
‚' ˙˘רי ˙˘ע"ח
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המלך הקדושהמלך הקדוש
בברכת  חותם  תשובה  ימי  בברכת בעשרת  חותם  תשובה  ימי  בעשרת  א. א. 
קדושה המלך הקדוש, מפני שהימים הללו קדושה המלך הקדוש, מפני שהימים הללו 
העולם  כל  ודן  יושב  שהקב"ה  דין  ימי  העולם הם  כל  ודן  יושב  שהקב"ה  דין  ימי  הם 
בכל  שהוא  וממשלתו  מלכותו  בכל ומראה  שהוא  וממשלתו  מלכותו  ומראה 

משלהמשלה (שו"ע סי' תקפ"ב ס"א ובמ"ב שם). (שו"ע סי' תקפ"ב ס"א ובמ"ב שם).
ואפילו  הקדוש,  הא-ל  ואמר  טעה  ואם  ואפילו   הקדוש,  הא-ל  ואמר  טעה  ואם  ב.ב. 
הוא רק מסופק אם אמר המלך הקדוש, ה"ז הוא רק מסופק אם אמר המלך הקדוש, ה"ז 
חוזר לראש התפילה. ודוקא כשנזכר לאחר חוזר לראש התפילה. ודוקא כשנזכר לאחר 
כדי דיבור משסיים הא-ל הקדוש, אבל אם כדי דיבור משסיים הא-ל הקדוש, אבל אם 
כדי  דהיינו  דיבור,  כדי  ששהה  קודם  כדי נזכר  דהיינו  דיבור,  כדי  ששהה  קודם  נזכר 
המלך  מיד  יאמר  תיבות,  ג'  אמירת  המלך שיעור  מיד  יאמר  תיבות,  ג'  אמירת  שיעור 
התחיל  כשלא  דוקא  זה  וכל  ויצא,  התחיל הקודש  כשלא  דוקא  זה  וכל  ויצא,  הקודש 
התחיל  כבר  אם  אבל  אחרת,  ברכה  התחיל עדיין  כבר  אם  אבל  אחרת,  ברכה  עדיין 
כדי  תוך  עדיין  אם  אפילו  אחרת  כדי ברכה  תוך  עדיין  אם  אפילו  אחרת  ברכה 
דיבור חוזר לראש דיבור חוזר לראש (שו"ע שם ס"ב ובמ"ב שם),(שו"ע שם ס"ב ובמ"ב שם), וי"א  וי"א 
אין  ג"כ  אחרת  ברכה  כבר  התחיל  אין דאפילו  ג"כ  אחרת  ברכה  כבר  התחיל  דאפילו 

דיבור  כדי  תוך  עדיין  הוא  אם  לראש  דיבור חוזר  כדי  תוך  עדיין  הוא  אם  לראש  חוזר 
(אלף המגן שם סקכ"ב).(אלף המגן שם סקכ"ב).

ויוהכ"פ  השנה  בראש  מסופק  הוא  אם  ויוהכ"פ   השנה  בראש  מסופק  הוא  אם  ג.ג. 
אם סיים המלך הקדוש, אך ברור לו שאמר אם סיים המלך הקדוש, אך ברור לו שאמר 
את כל הנוסח של ובכן תן פחדך על הסדר, את כל הנוסח של ובכן תן פחדך על הסדר, 
לומר  שייך  לא  דאולי  לחזור,  דא"צ  לומר אפשר  שייך  לא  דאולי  לחזור,  דא"צ  אפשר 
בזה שאמר כהרגלו כל השנה, שהרי הוסיף בזה שאמר כהרגלו כל השנה, שהרי הוסיף 
אומר  שאינו  מה  הברכה  סיום  קודם  אומר לומר  שאינו  מה  הברכה  סיום  קודם  לומר 

בכל השנהבכל השנה (מ"ב שם סק"ד).  (מ"ב שם סק"ד). 
אמר  לא  ועדיין  הא-ל  תיבת  אמר  אם  אמר   לא  ועדיין  הא-ל  תיבת  אמר  אם  ד.ד. 
דיבור,  מכדי  יותר  ששהה  אע"פ  דיבור, הקדוש,  מכדי  יותר  ששהה  אע"פ  הקדוש, 
ואח"כ סיים המלך הקדוש, א"צ לחזורואח"כ סיים המלך הקדוש, א"צ לחזור (דע"ת,  (דע"ת, 

אלף המגן שם סקט"ז בשם הרה"ק מבוטשאטש זי"ע).אלף המגן שם סקט"ז בשם הרה"ק מבוטשאטש זי"ע).

ה.ה. ש"ץ שטעה בהמלך הקדוש חוזר לראש  ש"ץ שטעה בהמלך הקדוש חוזר לראש 
ואומר שנית קדושהואומר שנית קדושה (שע"ת סק"א).  (שע"ת סק"א). 

המתים  מחיה  ברכת  בסוף  זוכר  היה  המתים אם  מחיה  ברכת  בסוף  זוכר  היה  אם  ו. ו. 
כשאמר מי כמוך אב הרחמים, שהוא צריך כשאמר מי כמוך אב הרחמים, שהוא צריך 

גם כן לומר המלך הקדוש, אזי אנו אומרים גם כן לומר המלך הקדוש, אזי אנו אומרים 
ואמר  הברכה  בשעת  גם  זכר  ואמר שמסתמא  הברכה  בשעת  גם  זכר  שמסתמא 

המלך הקודשהמלך הקודש (א"א להגה"ק מבוטשאטש זי"ע).  (א"א להגה"ק מבוטשאטש זי"ע). 
בברכת  יאמר  ערבית  שובה  בשבת  בברכת   יאמר  ערבית  שובה  בשבת  ז. ז.  
ואמר  טעה  ואם  הקדוש,  המלך  שבע  ואמר מעין  טעה  ואם  הקדוש,  המלך  שבע  מעין 
אם  באחרונים  דעות  יש  הקדוש,  אם הא-ל  באחרונים  דעות  יש  הקדוש,  הא-ל 
אבל  הברכה,  סיים  אם  ודוקא  לחזור,  אבל צריך  הברכה,  סיים  אם  ודוקא  לחזור,  צריך 
עוד  יתחיל  הברכה,  שסיים  קודם  נזכר  עוד אם  יתחיל  הברכה,  שסיים  קודם  נזכר  אם 

הפעם מן המלך הקדוש הפעם מן המלך הקדוש (שו"ע ס"ג ובמ"ב שם). (שו"ע ס"ג ובמ"ב שם). 
בשבת,  יוהכ"פ  או  ר"ה  חל  אם  וה"ה  בשבת,   יוהכ"פ  או  ר"ה  חל  אם  וה"ה  ח.ח. 
יאמר ג"כ בברכת מעין שבע המלך הקדוש, יאמר ג"כ בברכת מעין שבע המלך הקדוש, 
טוב  יום  בכל  וכמו  לבד,  שבת  בשל  טוב וחותם  יום  בכל  וכמו  לבד,  שבת  בשל  וחותם 
טוב  יום  של  בה  מזכיר  שאינו  בשבת  טובשחל  יום  של  בה  מזכיר  שאינו  בשבת  שחל 

(שם(שם). ). 

המלך המשפטהמלך המשפט
השיבה  בברכת  חותם  אומר  בעשי"ת  השיבה   בברכת  חותם  אומר  בעשי"ת  ט.ט. 
וסיים  טעה  ואם  המשפט,  המלך  וסיים שופטינו  טעה  ואם  המשפט,  המלך  שופטינו 

לחזור,  א"צ  ומשפט  צדקה  אוהב  לחזור, מלך  א"צ  ומשפט  צדקה  אוהב  מלך 
ומ"מ אם נזכר תוך כדי דיבור, אומר המלך ומ"מ אם נזכר תוך כדי דיבור, אומר המלך 
קי"ז  בסי'  הרמ"א  פסק  ע"פ  סק"ו  כאן  קי"ז (מ"ב  בסי'  הרמ"א  פסק  ע"פ  סק"ו  כאן  (מ"ב  המשפט המשפט 
דחוזר  שכ'  כהמחבר  ודלא  לחזור,  א"צ  מלך  שהזכיר  דחוזר דכיון  שכ'  כהמחבר  ודלא  לחזור,  א"צ  מלך  שהזכיר  דכיון 

רגליו,  שעקר  לאחר  נזכר  דאם  וי"א  רגליו, .  שעקר  לאחר  נזכר  דאם  וי"א  לראש)לראש). 

טוב שיתפלל עוד הפעם בתורת נדבה, וא"צ טוב שיתפלל עוד הפעם בתורת נדבה, וא"צ 
אותה  מתפלל  שהוא  כיון  דבר,  בה  אותה לחדש  מתפלל  שהוא  כיון  דבר,  בה  לחדש 

מחמת ספקמחמת ספק (שו"ע הרב סי' תקפ"ב ס"ב). (שו"ע הרב סי' תקפ"ב ס"ב).
י. י. אבל אם סיים הא-ל אוהב צדקה ומשפט, אבל אם סיים הא-ל אוהב צדקה ומשפט, 
לברכת  חוזר  ה"ז  דיבור,  כדי  לאחר  לברכת ונזכר  חוזר  ה"ז  דיבור,  כדי  לאחר  ונזכר 
ואם  הסדר,  על  וממשיך  שופטינו  ואם השיבה  הסדר,  על  וממשיך  שופטינו  השיבה 
נזכר לאחר שעקר רגליו חוזר לראשנזכר לאחר שעקר רגליו חוזר לראש (שו"ע סי'  (שו"ע סי' 

תקפ"ב ובמ"ב שם סק"ט).תקפ"ב ובמ"ב שם סק"ט).

יא.יא. ואומר המלך המשפט בשני ההי"ן, ויזהר  ואומר המלך המשפט בשני ההי"ן, ויזהר 
בדיעבד  ומ"מ  לעיכובא,  דהוא  י"א  כי  בדיעבד בזה,  ומ"מ  לעיכובא,  דהוא  י"א  כי  בזה, 

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡טיב ‰‰לכ‰
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

תפילת עשרת ימי תשובהתפילת עשרת ימי תשובה

ארפא משובתם אוהבם נדבהארפא משובתם אוהבם נדבה
בין כסה לעשור ימים מופלאים המה, ימים מיוחדים המסוגלים בין כסה לעשור ימים מופלאים המה, ימים מיוחדים המסוגלים 
לקרבת השי"ת ולשוב אליו בלבב שלם יותר משאר הימים שעל לקרבת השי"ת ולשוב אליו בלבב שלם יותר משאר הימים שעל 
פני השנה, לא בכדי מכונים ימים אלו בשם 'ימי תשובה', כך כתב פני השנה, לא בכדי מכונים ימים אלו בשם 'ימי תשובה', כך כתב 
(ראש (ראש  הגמרא  מן  הגמרא ומקורם  מן  ומקורם  ב')  פרק  תשובה  ב') (הלכות  פרק  תשובה  (הלכות  ברמב"ם  ברמב"ם מפורשות  מפורשות 
בעשרה  לעולם,  יפה  והצעקה  שהתשובה  פי  על  "אף  בעשרה :  לעולם,  יפה  והצעקה  שהתשובה  פי  על  "אף  יח.):  יח.)השנה  השנה 

הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת 
היא מיד, שנאמר היא מיד, שנאמר (ישעיה נה, ו)(ישעיה נה, ו) 'דרשו ה' בהמצאו' ". וב'סדר היום' 'דרשו ה' בהמצאו' ". וב'סדר היום' 
(סדר ראש השנה) (סדר ראש השנה) הביא זאת, והוסיף להדגיש ביותר את מעלת השב הביא זאת, והוסיף להדגיש ביותר את מעלת השב 

בימים אלו שהוא כיתרון האור מן החושך, והא לך לשונו: "אחר בימים אלו שהוא כיתרון האור מן החושך, והא לך לשונו: "אחר 
כל  כי  והשפלות,  הכניעה  מעליו  ישליך  לא  השנה  ראש  כל צאת  כי  והשפלות,  הכניעה  מעליו  ישליך  לא  השנה  ראש  צאת 
ושב  בהם  החוזר  ואשרי  תשובה,  ימי  נקראים  אלו  ימים  ושב עשרה  בהם  החוזר  ואשרי  תשובה,  ימי  נקראים  אלו  ימים  עשרה 
שלמדו  כמו  מקובלת,  ותשובתו  נשמעת  תפלתו  כי  שלמדו מחטאותיו  כמו  מקובלת,  ותשובתו  נשמעת  תפלתו  כי  מחטאותיו 
מפסוק 'דרשו ה' בהמצאו', ואפילו ליחיד, ויש הפרש בין תשובת מפסוק 'דרשו ה' בהמצאו', ואפילו ליחיד, ויש הפרש בין תשובת 

ימים אלו לשאר ימות השנה כהפרש האור מן החשך".ימים אלו לשאר ימות השנה כהפרש האור מן החשך".

דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרובדרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב
ימים  וגדולת  מעלת  על  משל  משלו  הקודמים  בזמנים  ימים המגידים  וגדולת  מעלת  על  משל  משלו  הקודמים  בזמנים  המגידים 
בו,  ומרדו  לפניו  חטאו  מלכותו  ממדינות  שאחת  מלך  היה  בו, אלו,  ומרדו  לפניו  חטאו  מלכותו  ממדינות  שאחת  מלך  היה  אלו, 
כמובן שיצא הקצף מלפני המלך להשחיתם, מה עשו, נמלכו בני כמובן שיצא הקצף מלפני המלך להשחיתם, מה עשו, נמלכו בני 
אותה המקום ושלחו משלחת שיבואו לפני המלך בהיכלו לפייסו אותה המקום ושלחו משלחת שיבואו לפני המלך בהיכלו לפייסו 
ולרצותו, ואכן נכנסו המשלחת לפניו ועוררו רחמיו שימחל להם, ולרצותו, ואכן נכנסו המשלחת לפניו ועוררו רחמיו שימחל להם, 
דברי ריצויים מצאו מסילות ללב המלך ומסר להם את מחילתו, דברי ריצויים מצאו מסילות ללב המלך ומסר להם את מחילתו, 
כדי  הבירה  לעיר  שהגיע  אחד  המלוכה  בעיר  שהה  עת  כדי באותו  הבירה  לעיר  שהגיע  אחד  המלוכה  בעיר  שהה  עת  באותו 
לא  אותם  המלוכה  כלפי  ומסיו  חובותיו  הפרטיים,  ענייניו  לא לסדר  אותם  המלוכה  כלפי  ומסיו  חובותיו  הפרטיים,  ענייניו  לסדר 
פרע בזמן עד שהסתבך ביותר, והנה רואה הוא שבני אותה מדינה פרע בזמן עד שהסתבך ביותר, והנה רואה הוא שבני אותה מדינה 
והתרצה  המלך  לפני  באו  הקשים  בדברים  המלך  לפני  והתרצה שחטאו  המלך  לפני  באו  הקשים  בדברים  המלך  לפני  שחטאו 
להם, מתוך כך הסיק שוודאי מלך חנון ורחום הוא הנוח לרצות, להם, מתוך כך הסיק שוודאי מלך חנון ורחום הוא הנוח לרצות, 
כך גמלה בלבו ההחלטה שגם הוא ייכנס אל מלך לבקש מלפניו כך גמלה בלבו ההחלטה שגם הוא ייכנס אל מלך לבקש מלפניו 

שימחל לו על חובותיו הקלים בהרבה מחטאי בני אותה מדינה.שימחל לו על חובותיו הקלים בהרבה מחטאי בני אותה מדינה.
ממחשבה למעשה, בא לו אצל ארמון המלך ובקש להיכנס לפני ממחשבה למעשה, בא לו אצל ארמון המלך ובקש להיכנס לפני 
ומנעו  המלך  בשער  העומדים  השומרים  עצרוהו  מיד  ומנעו ולפנים,  המלך  בשער  העומדים  השומרים  עצרוהו  מיד  ולפנים, 
שונה  במה  האיש,  אותו  בפניהם  תמה  פנימה,  מלהיכנס  שונה בעדו  במה  האיש,  אותו  בפניהם  תמה  פנימה,  מלהיכנס  בעדו 
אני מבני אותה מדינה שלהם הניחו להיכנס ואילו ממני מונעים אני מבני אותה מדינה שלהם הניחו להיכנס ואילו ממני מונעים 
זאת, אמרו לו, הם שלחו משלחת חשובה ומכובדת כנאה וכיאה זאת, אמרו לו, הם שלחו משלחת חשובה ומכובדת כנאה וכיאה 
לכבוד המלכות, אבל אתה אחד ויחיד ומפשוטי העם הנך כיצד לכבוד המלכות, אבל אתה אחד ויחיד ומפשוטי העם הנך כיצד 

ל  כ ו ל נ כ ו ידע נ לא  המלך,  אצל  להיכנס  לך  ידע להניח  לא  המלך,  אצל  להיכנס  לך  להניח 
בנפשו,  עצות  להשית  בנפשו, מיודענו  עצות  להשית  מיודענו 

מצד אחד הוא נוכח לראות שהמלך הוא חנון ורחום המרבה 
לסלוח ומהצד השני כיצד יצליח לבא לפני המלך הלא אין 
מניחים אותו להיכנס, עד שהתנוצץ במוחו רעיון, הוא ימתין 
ואז  מלכותו  מחדר  ויוצא  בו  לטייל  יוצא  שהמלך  במקום 
הזמן  בהגיע  ואכן  בקשתו,  ולשטוח  אליו  להתקרב  יצליח 
המיוחל בו יצא המלך מהיכלו המתין לו בצדי הדרכים ומיד 
כשהתקרב אליו המלך ניצל את הזדמנות הפז ונפל לפני המלך כשהתקרב אליו המלך ניצל את הזדמנות הפז ונפל לפני המלך 
המלך  רחמי  לפניו,  חובותיו  על  ומחילה  סליחה  ממנו  המלך ובקש  רחמי  לפניו,  חובותיו  על  ומחילה  סליחה  ממנו  ובקש 

התעוררו, ומיד התרצה אליו במחילה גמורה על כל פשעיו.התעוררו, ומיד התרצה אליו במחילה גמורה על כל פשעיו.
היחיד  ולבקשת  לתפלת  מאד  קשה  השנה  ימות  בכל  היחיד הנמשל,  ולבקשת  לתפלת  מאד  קשה  השנה  ימות  בכל  הנמשל, 
לפני  תפלתם  עם  להגיע  מסוגלים  בכוחם  הציבור  רק  לפני שתתקבל,  תפלתם  עם  להגיע  מסוגלים  בכוחם  הציבור  רק  שתתקבל, 
הקב"ה  אז  תשובה,  ימי  בעשרת  הדברים  שונים  אולם  הקב"ה השי"ת,  אז  תשובה,  ימי  בעשרת  הדברים  שונים  אולם  השי"ת, 
נמצא קרוב לכל אחד ואחד, ואפילו היחיד יכול להגיע עם תפלתו נמצא קרוב לכל אחד ואחד, ואפילו היחיד יכול להגיע עם תפלתו 
ובקשתו עד לפני הקב"ה ולרצותו על המעשים בו כשל לפניו, חז"ל ובקשתו עד לפני הקב"ה ולרצותו על המעשים בו כשל לפניו, חז"ל 
דייקו זאת במסכת ראש השנה דייקו זאת במסכת ראש השנה (יח.)(יח.) מב' מקראות הנראים כסותרים  מב' מקראות הנראים כסותרים 
קראנו  בכל  אלוקינו  כה'  קראנו "מי  בכל  אלוקינו  כה'  "מי  ז)  ד,  (דברים  ז)   ד,  (דברים  בתורה  כתוב  זה,  את  בתורהזה  כתוב  זה,  את  זה 
לבא  ניתן  השי"ת  אל  שקוראים  עת  ובכל  שתמיד  דהיינו  לבא אליו",  ניתן  השי"ת  אל  שקוראים  עת  ובכל  שתמיד  דהיינו  אליו", 
לפניו, ואילו בישעיה לפניו, ואילו בישעיה (נה, ו) (נה, ו) נאמר "דרשו ה' בהמצאו", משמע שלא נאמר "דרשו ה' בהמצאו", משמע שלא 
בזמן  'בהמצאו'  רק  אלא  השי"ת  אל  להתקרב  באפשרי  עת  בזמן בכל  'בהמצאו'  רק  אלא  השי"ת  אל  להתקרב  באפשרי  עת  בכל 
הגמרא  מיישבת  כסותרים,  הדברים  ונראים  אלינו,  קרוב  הגמרא שנמצא  מיישבת  כסותרים,  הדברים  ונראים  אלינו,  קרוב  שנמצא 
לציבור  בציבור",  הא  ביחיד  "הא  אלא  ביניהם,  סתירה  שום  לציבור שאין  בציבור",  הא  ביחיד  "הא  אלא  ביניהם,  סתירה  שום  שאין 
יש תמיד את הכח לבא לפני ה' ועליהם נאמר "בכל קראנו אליו", יש תמיד את הכח לבא לפני ה' ועליהם נאמר "בכל קראנו אליו", 
בהימצאו,  שהוא  בזמן  אלא  ה'  את  לדרוש  יכול  אינו  היחיד  בהימצאו, אבל  שהוא  בזמן  אלא  ה'  את  לדרוש  יכול  אינו  היחיד  אבל 
בעת שממציא הקב"ה את עצמו לפניהם, ואימתי הוא זמן זה של בעת שממציא הקב"ה את עצמו לפניהם, ואימתי הוא זמן זה של 
"בהמצאו"? אומרת הגמרא, "אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, אלו "בהמצאו"? אומרת הגמרא, "אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, אלו 
עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים", שאז אפילו היחיד עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים", שאז אפילו היחיד 

יש בו הכח להתקרב אל ה' ותתקבל תפלתו ותשובתו.יש בו הכח להתקרב אל ה' ותתקבל תפלתו ותשובתו.

העבירה והתשובה שניהם מרועה אחד ניתנוהעבירה והתשובה שניהם מרועה אחד ניתנו
אכן, בעצם מצוות התשובה כבר התחבטו קדמונינו היאך היא פועלת, אכן, בעצם מצוות התשובה כבר התחבטו קדמונינו היאך היא פועלת, 
ככל  יעשה  אחד  שכל  ייתכן  לא  הרי  הבנה,  מוקשה  הוא  ככל לכאורה  יעשה  אחד  שכל  ייתכן  לא  הרי  הבנה,  מוקשה  הוא  לכאורה 
העולה על רוחו ולאחר שיעמידוהו לדין יצעק ויאמר שחוזר בתשובה העולה על רוחו ולאחר שיעמידוהו לדין יצעק ויאמר שחוזר בתשובה 
ויכופר לו, וביותר, כיצד יימחו עוונותיו שחטא בפועל ובמציאות על ויכופר לו, וביותר, כיצד יימחו עוונותיו שחטא בפועל ובמציאות על 
כבר  ובאמת  להשיב?  אין  הנעשה  את  הרי  בלב?  שהיא  תשובה  כבר ידי  ובאמת  להשיב?  אין  הנעשה  את  הרי  בלב?  שהיא  תשובה  ידי 
התקשה בזה רבינו הרמח"ל זיע"א בספרו 'מסילת ישרים' התקשה בזה רבינו הרמח"ל זיע"א בספרו 'מסילת ישרים' (פרק ד)(פרק ד) וכה  וכה 
הוא מיישב תמיהה זו: "אמנם, מדת הרחמים היא הנותנת שהתשובה הוא מיישב תמיהה זו: "אמנם, מדת הרחמים היא הנותנת שהתשובה 
כעקירת  הרצון  עקירת  שתחשב  גמור,  בחסד  לחוטאים  כעקירת תינתן  הרצון  עקירת  שתחשב  גמור,  בחסד  לחוטאים  תינתן 
ומתבונן  בו  ומודה  חטאו  את  מכיר  השב  שבהיות  דהיינו,  ומתבונן המעשה,  בו  ומודה  חטאו  את  מכיר  השב  שבהיות  דהיינו,  המעשה, 
הנדר  כחרטת  דמעיקרא  גמורה  חרטה  עליו  ומתחרט  ושב  רעתו  הנדר על  כחרטת  דמעיקרא  גמורה  חרטה  עליו  ומתחרט  ושב  רעתו  על 
היה  לא  שמעולם  ומשתוקק  חפץ  והיה  לגמרי  מתנחם  שהוא  היה ממש,  לא  שמעולם  ומשתוקק  חפץ  והיה  לגמרי  מתנחם  שהוא  ממש, 
הדבר  נעשה  שכבר  על  חזק  צער  בלבו  ומצטער  ההוא  הדבר  הדבר נעשה  נעשה  שכבר  על  חזק  צער  בלבו  ומצטער  ההוא  הדבר  נעשה 
לו  ייחשב  מרצונו,  הדבר  עקירת  הנה  ממנו,  ובורח  להבא  אותו  לו ועוזב  ייחשב  מרצונו,  הדבר  עקירת  הנה  ממנו,  ובורח  להבא  אותו  ועוזב 
"וסר  "וסר :  ז):  ו,  ז)(ישעיה  ו,  (ישעיה  הכתוב  שאמר  מה  והוא  לו.  ומתכפר  הנדר  הכתוב כעקירת  שאמר  מה  והוא  לו.  ומתכפר  הנדר  כעקירת 

במה  ונעקר  מהמציאות  ממש  סר  שהעוון  תכופר",  וחטאתך  במה עוונך  ונעקר  מהמציאות  ממש  סר  שהעוון  תכופר",  וחטאתך  עוונך 
שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע".שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע".

אינו  האדם',  'מדרגות  בספרו  זצוק"ל  מקעלם  האלטער  אינו אבל  האדם',  'מדרגות  בספרו  זצוק"ל  מקעלם  האלטער  אבל 
מסתפק בביאור זה, באומרו שדוחק גדול הוא לומר שהתשובה מסתפק בביאור זה, באומרו שדוחק גדול הוא לומר שהתשובה 
מחדש  אלא  למפרע,  החטא  את  העוקרת  נדר  כעקירת  מחדש נחשבת  אלא  למפרע,  החטא  את  העוקרת  נדר  כעקירת  נחשבת 
וזהו  התשובה,  במהות  העיניים  את  המאיר  נפלא  חידוש  וזהו הוא  התשובה,  במהות  העיניים  את  המאיר  נפלא  חידוש  הוא 
מסוים  חטא  מעשה  האדם  כשעשה  מדוע  הרי  דבריו:  מסוים תמצית  חטא  מעשה  האדם  כשעשה  מדוע  הרי  דבריו:  תמצית 
נעשה הוא לחוטא? מי אמר שמעשה זה הוא חטא ועוון? הלא נעשה הוא לחוטא? מי אמר שמעשה זה הוא חטא ועוון? הלא 
לחטא,  זה  מעשה  נעשה  ובמאמרו  זאת  אסר  בתורתו  לחטא, הקב"ה  זה  מעשה  נעשה  ובמאמרו  זאת  אסר  בתורתו  הקב"ה 
והנה אותו אחד שאמר שמעשה זה הוא עבירה הוא אמר שהשב והנה אותו אחד שאמר שמעשה זה הוא עבירה הוא אמר שהשב 
בתשובה נמחל לו, נמצא שמי שאסר הוא שהתיר, הקב"ה קבע בתשובה נמחל לו, נמצא שמי שאסר הוא שהתיר, הקב"ה קבע 
שהוא חוטא והקב"ה עצמו נתן לו את מצוות התשובה להתירו שהוא חוטא והקב"ה עצמו נתן לו את מצוות התשובה להתירו 

מחבלי העוון, והעבירה והתשובה שניהם מרועה אחד ניתנו.מחבלי העוון, והעבירה והתשובה שניהם מרועה אחד ניתנו.

התשובה קרובה אליך מאד ב'פיך' ו'בלבבך' לעשותוהתשובה קרובה אליך מאד ב'פיך' ו'בלבבך' לעשותו
כתוב בתורה כתוב בתורה (דברים ל, יד) (דברים ל, יד) "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך 
התשובה,  מצות  על  עולה  זה  שמקרא  הרמב"ן  ביאר  התשובה, לעשותו",  מצות  על  עולה  זה  שמקרא  הרמב"ן  ביאר  לעשותו", 
לא כרש"י הסובר שכוונת כתוב זה אמורה על כל מצוות התורה, לא כרש"י הסובר שכוונת כתוב זה אמורה על כל מצוות התורה, 
הרי  שיטתו  לפי  כי  הרמב"ן,  שיטת  על  וטובים  רבים  הרי והקשו  שיטתו  לפי  כי  הרמב"ן,  שיטת  על  וטובים  רבים  והקשו 
אמורה מצות התשובה להיות קרובה וקלה אצל האדם לקיימה אמורה מצות התשובה להיות קרובה וקלה אצל האדם לקיימה 
מאד  הדבר  אליך  קרוב  'כי  בה  כתיב  דהא  מצוות  משאר  מאד יותר  הדבר  אליך  קרוב  'כי  בה  כתיב  דהא  מצוות  משאר  יותר 
מן  אינה  שהתשובה  רואים  אנו  ובאמת  לעשותו',  ובלבבך  מן בפיך  אינה  שהתשובה  רואים  אנו  ובאמת  לעשותו',  ובלבבך  בפיך 
המצוות הקלות כלל וכלל, הרבה יש להתייגע עליה כדי לקיימה, המצוות הקלות כלל וכלל, הרבה יש להתייגע עליה כדי לקיימה, 

ישנם הרבה מצוות המגיעות לאדם הרבה יותר בנקל?ישנם הרבה מצוות המגיעות לאדם הרבה יותר בנקל?
עליה  ועונה  זצוק"ל  מפטרבורג  איצלה  רבי  אף  שאל  זו  עליה שאלה  ועונה  זצוק"ל  מפטרבורג  איצלה  רבי  אף  שאל  זו  שאלה 
במתק שפתיים: נתאר לעצמנו שהקב"ה לא היה נותן לנו כלל את במתק שפתיים: נתאר לעצמנו שהקב"ה לא היה נותן לנו כלל את 
מה  לו  היה  לא  בחטא  שנכשל  והאדם  בתשובה,  לשוב  מה האפשרות  לו  היה  לא  בחטא  שנכשל  והאדם  בתשובה,  לשוב  האפשרות 
לתקון,  יוכל  לא  מעוות  בבחינת  פגם,  אשר  את  לתקן  כדי  לתקון, לעשות  יוכל  לא  מעוות  בבחינת  פגם,  אשר  את  לתקן  כדי  לעשות 
ואפילו יתחרט על מעשהו יומם ולילה לא יועיל לו מאומה, הרי איך ואפילו יתחרט על מעשהו יומם ולילה לא יועיל לו מאומה, הרי איך 
יכול,  אינו  ולשוב  עיוות  אשר  את  לתקן  הביש?  במצבו  נראה  יכול, היה  אינו  ולשוב  עיוות  אשר  את  לתקן  הביש?  במצבו  נראה  היה 
לא:)  לא:) (שבת  (שבת  משל  בדרך  חז"ל  שאמרו  כמו  שאסור,  וודאי  שוב  משל לחטוא  בדרך  חז"ל  שאמרו  כמו  שאסור,  וודאי  שוב  לחטוא 
'מי שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודף?' 'מי שאכל שום וריחו נודף, יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודף?' 
וכי משום שכבר נכשל בעוון יוסיף חטא על פשע ויחטא עוד? ברור וכי משום שכבר נכשל בעוון יוסיף חטא על פשע ויחטא עוד? ברור 
איפוא שאם היה מגיע אליו אחד ואומר לו שבאפשרותו למרק את איפוא שאם היה מגיע אליו אחד ואומר לו שבאפשרותו למרק את 
חטאיו ולו יצויר שאפילו חטא אחד בכוחו למחוק, הרי אותו חוטא חטאיו ולו יצויר שאפילו חטא אחד בכוחו למחוק, הרי אותו חוטא 
הקב"ה  והנה  דעלמא,  חללא  כל  את  כך  עבור  לו  לשלם  מוכן  הקב"ה היה  והנה  דעלמא,  חללא  כל  את  כך  עבור  לו  לשלם  מוכן  היה 
ברוב רחמיו וחסדיו לא די שחטאנו לפניו אלא הוא עוד נתן לנו את ברוב רחמיו וחסדיו לא די שחטאנו לפניו אלא הוא עוד נתן לנו את 
התשובה שנוכל למרק ולטהר את נפשותינו, כל מה שדרוש מעמנו התשובה שנוכל למרק ולטהר את נפשותינו, כל מה שדרוש מעמנו 
עוד,  לכסלה  נשוב  שלא  'בלב'  ולקבל  'בפה'  להתוודות  זה  עוד, לעשות  לכסלה  נשוב  שלא  'בלב'  ולקבל  'בפה'  להתוודות  זה  לעשות 
נכון אמנם שהתשובה אינה מגיעה בנקל, אך לעומת המצב החמור נכון אמנם שהתשובה אינה מגיעה בנקל, אך לעומת המצב החמור 
היא  שהתשובה  הרי  התשובה,  מצוות  לאו  אי  החוטא  נתון  היה  היא בו  שהתשובה  הרי  התשובה,  מצוות  לאו  אי  החוטא  נתון  היה  בו 
יהיו  בזה  קושי  וכל  לעשותו,  ובלבבך  בפיך  מאד  אליך  שקרוב  יהיו דבר  בזה  קושי  וכל  לעשותו,  ובלבבך  בפיך  מאד  אליך  שקרוב  דבר 

לאפס נחשבים.לאפס נחשבים.

מ
לל
מ
ב

יציצ

טיב ‰‰˙חז˜ו˙

>>>המשך טיב ההלכות בעמוד ז'|

ו
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סיפור ל˘ב˙
המשך טיב ההלכות

ָ ּו ׁ̆ ּאָ   ַ ׁ̆
ברכיה,  רבי  "אמר  ה"א):  פ"ב  (תענית  ירושלמי  ירושלמיבתלמוד  בתלמוד  איתא 
מיד   – לתשובה  עורפן  פו  ּכַָ לקחי',  כמטר  'יערוף  כתיב 

הגשמים יורדין".
והיינו מחמת, שכאשר הגשמים נעצרין מלרדת, סימן הוא 
שעם ישראל חטאו בכל מיני חטאים. כדאיתא בגמראבגמרא (תענית 
מלירד.  נעצרים  הגשמים  שבגללם  חטאים  סוגי  הרבה  ז:) 

ולכן, כאשר כפו ערפן לתשובה, מיד יורדין הגשמים.
הגשם  שבכלל,  מה  אלא  בפרט  אין  בידינו,  הוא  וכללא 
שאמרו  כמו  הענינים.  בכל  טובות  השפעות  לכל  רומז 
שבכיס  פרוטה  שאפילו  הגשמים  יום  "גדול  בגמרא:  שם 
ערפו  מכופף  אדם  אם  בפרטיות,  גם  וממילא  מתברכת". 

לתשובה, מיד מגיעות אליו כל ההשפעות הטובות.
מלהגיע  השפע  שחדל  שמרגיש  למי  טובה  סגולה  גם  וזו 
מעשיו,  את  וייטיב  שלימה  בתשובה  עורפו  שיכוף  אליו, 
שבזה יגיעו אליו כל השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות, 

אמןאמן.
[טיב התורה, פרשת האזינו]

• ~ • ~ •

רבו  אל  'נסיעהנסיעה'  פעם  נסע  זצוק"ל  מלובלין  החוזה  זצוק"להרה"ק  מלובלין  החוזה  הרה"ק 
בדרכו  והנה  זי"ע.  זצוק"ל  אלימלך  ר'  זי"עהרבי  זצוק"ל  אלימלך  ר'  הרבי  האלקים,  האלקיםאיש  איש 
פגש ביהודי טוב אחד, שמצא חן מאוד בעיניו של החוזה, 

ובהליכתם יחדיו נפתחה 'שיחת מרעים' ביניהם.
מסתופף  שהנך  רבי  לך  יש  החוזה:  שאלו  הדברים  בין 

בצילו?
לא! ענה האיש, לצערי לא מצאתי לי רבי כנפשי.

בוא נא עמדי לליז'ענסק, הציע החוזה, שם תמצא בוודאי 
את כל אשר תאווה נפשך!

יחדיו  עסקו  הדרך  כל  יחדיו,  השניים  אפוא  התחברו 
בתורה ועבודה במוחין דגדלות, והיו שמחים מאוד בחיבור 

החברותא שביניהם. 
ובאו  ועלו  עליהם,  טובה  כשנפשם  ליז'ענסקה  הגיעו  כך 

תיכף אל בית הצדיק כדי לקבל ברכת שלום.
על  דרכו  כשרק  שתיכף  לבם,  אל  תמהו  מאוד  מה  אולם 
מפתן הבית בקודש פנימה, וראה אותם הרבי ר' אלימלך, 
פניהם  את  לקבל  רצה  ולא  הכותל,  אל  עצמו  הסתובב 

ולהסתכל בהם!
היה זה דבר מצוי בליז'ענסק, שתהא 'קבלת פנים' שכזו... 
ועליו  כראוי,  עצמו  את  הכין  שלא  לאדם,  סימן  זה  והיה 
על  ויבין  שיידע  כדי  נפשו,  חסרון  ולמצוא  בתשובה  לשוב 

מה נצרך הוא לבוא אל הצדיק.
החוזה הק' שהכיר כבר דרכי רבו ומורו, הלך ועשה תשובה 
הקודש.  מפני  שנדחה  על  הנפש,  בהשתפכות  גדולה 
ולמחרת כשהגיע לתפילת שחרית, כשנכנס הרבי לתפילה 
שמח לקראתו בפנים שוחקות, ורמז לו להיכנס אליו אחר 

התפילה.
יפות,  פנים  בסבר  אלימלך  הנועם  קיבלו  החוזה  כשנכנס 

וקרבו במאור פנים, וגילה בפניו שלא מחמתו דחאו אמש, 
אלא מחמת ה'אורח' החדש שהביא עמו...

שמים  וירא  מופלג,  חכם  תלמיד  הוא  והלא  החוזה,  שאל 
מרבים?

ענה לו הנועם אלימלך, הנה ישנם ארבעה סוגי אנשים: 
ומכיר  יודע  גם  והוא  טוב,  לא  שהוא  יהודי  יש  א.א. 
בכך שהוא לא טוב. – איש זה בוודאי יגיע אל התשובה, 

שהרי מכיר את מצבו, ויודע הוא שאינו טוב. 
יהודי שהוא לא טוב, אך חושב על עצמו שהוא  ב.ב. 
כאשר  התשובה,  מידת  אל  יגיע  הוא  גם   – טוב.  כן 
תתגלה לפניו האמת שהוא חי בטעות, והוא אינו טוב, 

וצריך לתקן את עצמו.
יהודי שהוא טוב, אך חושב על עצמו שהוא לא  ג. ג. 
טוב. – זו בוודאי מעלה יפה, שהרי הוא עניו, ובכל עת 

יוסיף עוד ועוד במעלות התשובה.
אבל יהודי כזה שהוא טוב, וגם חושב על עצמו  ד. ד. 
ולא  בתשובה,  יחזור  לא  לעולם  הוא   – טוב.  שהוא 
יידע ולא ימצא חסרון נפשו, מה צריך הוא עוד לתקן 

בעולמו, שהרי מחזיק עצמו טוב...
זו היא הבעיה של האורח שהבאת אתך אמש, סיים הרבי 
הרי  הוא  לו,  להועיל  אני  יכול  מה  יודע  אינני  אלימלך,  ר' 
הוא  נצרך  כן  אם  ולמה  טוב,  כיהודי  עצמו  חושב  וגם  טוב, 

לבוא אצלי?
הלך החוזה ואמר לאותו תלמיד חכם את דברי הרבי, שאינו 
שמחזיק  מאחר  בעדו,  ולסייע  לעזור  הוא  יכול  במה  מוצא 
האיש  פרץ   – כלום!...  נצרך  שאינו  טוב,  כיהודי  עצמו  את 
גופא  שבכך  מעט,  להבין  התחיל  שכבר  תמרורים,  בבכי 

נעוץ חסרונו הגדול, במה שאינו מכיר בחיסרון נפשו...
אחיו  שמה  שיגיע  עד  בליז'ענסק  להמתין  החוזה  לו  הציע 
הגדול של הרבי, ה"ה הרה"ק הרבי ר' זושא זצוק"להרה"ק הרבי ר' זושא זצוק"ל, שהיה 
תדיר מגיע לחצר אחיו הקדוש, והוא בפקחותו בוודאי יוכל 

להמציא העצה עבורו. 
לא עברו ימים רבים, והנה הגיע הרבי ר' זישא לליז'ענסק, 
שיחות,  בכמה  עמו  נכנס  אורח,  אותו  של  עניינו  וכששמע 
ומתוך אותם שיחות הבין האיש והשיג עד כמה רחוק הוא 
אותם  מתוך  בנפשו  וגילה  האמת.  ומן  השלמות  מן  עדיין 
הוא  מלא  שעדיין  זישא  ר'  הרבי  עם  הנוקבות  השיחות 
מתום.  בו  אין  ראש  ועד  רגל  מכף  ממש  רבים,  חסרונות 
והיה מרבה בבכיות באותם ימים, וחוזר בתשובה בדמעות 

רבות.
בקודש  הצדיק  אל  להיכנס  שוב  כשניסה  מכן,  לאחר 
פנימה, קיבלו בשמחה ובמאור פנים, ונעשה לאחד מגדולי 

תלמידיו הקדושים של הרבי ר' אלימלך זי"ע.
 [פרטיות, קובץ 130521]

• ~ • ~ •
גרסינן בפ"ה דשבתדשבת (נו:): "אין לך גדול בבעלי תשובה יותר 
ועוד  יוסף  רב  אמר  וכו'.  בדורנו  ואחד  בדורו  מיאשיהו 

ב" (לב, ב)(לב, ב) א, ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעׂשֶ ִעיִרם ֲעֵלי ֶדׁשֶ ׂשְ ל ִאְמָרִתי, ּכִ ּטַ ל ּכַ ּזַ ָטר ִלְקִחי, ּתִ ּמָ ב" "ַיֲעֹרף ּכַ א, ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעׂשֶ ִעיִרם ֲעֵלי ֶדׁשֶ ׂשְ ל ִאְמָרִתי, ּכִ ּטַ ל ּכַ ּזַ ָטר ִלְקִחי, ּתִ ּמָ "ַיֲעֹרף ּכַ

אם אמר מלך המשפט לא יחזוראם אמר מלך המשפט לא יחזור (מ"ב סי' קי"ח סק"ב). (מ"ב סי' קי"ח סק"ב).

זכרנו ומי כמוך וכו'זכרנו ומי כמוך וכו'
יב.יב. תיקנו הגאונים לומר בעשי"ת זכרנו בברכת  תיקנו הגאונים לומר בעשי"ת זכרנו בברכת 
הודאה  ובברכת  בגבורות,  כמוך  ומי  הודאה אבות,  ובברכת  בגבורות,  כמוך  ומי  אבות, 
וכיון  שלום,  שים  בברכת  חיים  ובספר  וכיון וכתוב,  שלום,  שים  בברכת  חיים  ובספר  וכתוב, 
לאמרם  שכח  אם  הגאונים  תיקון  אלא  לאמרם שאינו  שכח  אם  הגאונים  תיקון  אלא  שאינו 
שם). .  ובמ"ב  ס"ה  תקפ"ב  סי'  (שו"ע  שם)  ובמ"ב  ס"ה  תקפ"ב  סי'  (שו"ע  אותו  מחזירין  אותואין  מחזירין  אין 
ואפילו אם רוצה לחזור אינו רשאיואפילו אם רוצה לחזור אינו רשאי (מג"א שם סק"ד,  (מג"א שם סק"ד, 

ועי' במחהש"ק שם). ועי' במחהש"ק שם). 

אמר  שכבר  רק  עדיין,  רגליו  עקר  לא  אמר אפילו  שכבר  רק  עדיין,  רגליו  עקר  לא  אפילו  יג. יג. 
כל  אבל  חוזר,  אינו  הברכה,  סיום  של  כל השם  אבל  חוזר,  אינו  הברכה,  סיום  של  השם 
ה"ז  הברכה  סיום  של  השם  אמר  לא  ה"ז שעדיין  הברכה  סיום  של  השם  אמר  לא  שעדיין 
חוזר, אפילו אם כבר אמר כמה שמות באמצע, חוזר, אפילו אם כבר אמר כמה שמות באמצע, 
וכו'  החיים  וכל  שהמשיך  הודאה  בברכת  וכו' כגון  החיים  וכל  שהמשיך  הודאה  בברכת  כגון 
במקום  יאמרנה  דבכה"ג  וי"א  במקום .  יאמרנה  דבכה"ג  וי"א  סקט"ז).  שם  סקט"ז)(מ"ב  שם  (מ"ב 

שם  (מט"א  שם   (מט"א  החיים  וכל  לתחילת  יחזור  ולא  החייםשנזכר  וכל  לתחילת  יחזור  ולא  שנזכר 
ס"י עיי"ש).ס"י עיי"ש).

יד.יד. אמר ברוך אתה השם ונזכר שלא אמר זכרנו  אמר ברוך אתה השם ונזכר שלא אמר זכרנו 
או מי כמוך, לא יאמר למדני חוקיך, אלא ימשיך או מי כמוך, לא יאמר למדני חוקיך, אלא ימשיך 
קפ"ח  סי'  בשעה"צ  ממ"ש  וכ"מ  ס"כ,  נצבים  קפ"ח (בא"ח  סי'  בשעה"צ  ממ"ש  וכ"מ  ס"כ,  נצבים  (בא"ח  בתפלתו בתפלתו 

סקי"ח)סקי"ח).

טו.טו. י"א שאם אם שכח לומר זכרנו או מי כמוך,  י"א שאם אם שכח לומר זכרנו או מי כמוך, 
הברכה  התחיל  לא  ועדיין  הברכה,  סיים  הברכה וכבר  התחיל  לא  ועדיין  הברכה,  סיים  וכבר 
שאינו  אע"פ  שם,  לאמרה  רשאי  ה"ז  שאינו האחרת,  אע"פ  שם,  לאמרה  רשאי  ה"ז  האחרת, 
נזכר  דאם  וי"א  נזכר .  דאם  וי"א  א"א).  בשם  סקכ"ה  שם  המגן  א"א)(אלף  בשם  סקכ"ה  שם  המגן  (אלף  חייב חייב 
יאמרנה  לא  הברכה  חתימת  של  השם  יאמרנה לאחר  לא  הברכה  חתימת  של  השם  לאחר 

במקום שנזכרבמקום שנזכר (שו"ע הרב שם ס"ו) (שו"ע הרב שם ס"ו).
אותה  אומר  זכרנו,  לומר  שכח  דאם  י"א  אותה   אומר  זכרנו,  לומר  שכח  דאם  י"א  טז.טז. 
שומע  שא"א  ויו"ט  ובשבת  תפילה,  שומע בשומע  שא"א  ויו"ט  ובשבת  תפילה,  בשומע 
תפלה, וכן אם שכח לומר וכתוב או בספר חיים, תפלה, וכן אם שכח לומר וכתוב או בספר חיים, 
יאמר אותם קודם שיעקור רגליו, אבל אם שכח יאמר אותם קודם שיעקור רגליו, אבל אם שכח 
שאינו  משום  תשלומין,  לו  אין  כמוך,  מי  שאינו לומר  משום  תשלומין,  לו  אין  כמוך,  מי  לומר 
בקשת רחמים בקשת רחמים (בא"ח נצבים ס"כ בשם ספר תורה לשמה)(בא"ח נצבים ס"כ בשם ספר תורה לשמה). . 
יאמר  שכח  אם  ובכולם  בזה,  חילוק  דאין  יאמר וי"א  שכח  אם  ובכולם  בזה,  חילוק  דאין  וי"א 
ובחיי  ובחיי .  סקל"ב).  סקל"ב)(כה"ח  (כה"ח  רגליו  שיעקור  קודם  רגליו אותם  שיעקור  קודם  אותם 
(כלל כ"ד סכ"ה)(כלל כ"ד סכ"ה) כתב שאם שכח לומר בספר  כתב שאם שכח לומר בספר  אדם אדם 
לאומרו  ראוי  הברכה,  שסיים  לאחר  ונזכר  לאומרו חיים  ראוי  הברכה,  שסיים  לאחר  ונזכר  חיים 
תיכף קודם יהיו לרצון, כיון שכבר גמר התפילה.תיכף קודם יהיו לרצון, כיון שכבר גמר התפילה.
בספר,  או  לוכתוב  החזן  שכשמגיע  נוהגין  בספר,   או  לוכתוב  החזן  שכשמגיע  נוהגין  יז.יז. 
אומרים הציבור בקול רם וכתוב או בספר, והחזן אומרים הציבור בקול רם וכתוב או בספר, והחזן 
ממתין עד שיסיימו ואומר אח"כ ממתין עד שיסיימו ואומר אח"כ (מט"א סי' תקפ"ד (מט"א סי' תקפ"ד 
ומי  בזכרנו  גם  כן  שנוהגים  מקומות  ויש  ומי .  בזכרנו  גם  כן  שנוהגים  מקומות  ויש  ס"י)ס"י). 

כמוך כמוך (קצה המטה סקכ"ב, ליקוטי מהרי"ח)(קצה המטה סקכ"ב, ליקוטי מהרי"ח).
אומרים  וערבית  מנחה  שחרית  אומרים בתפילת  וערבית  מנחה  שחרית  בתפילת  יח. יח. 
ויוכ"פ  דר"ה  מוסף  ובתפילת  הרחמן,  ויוכ"פ אב  דר"ה  מוסף  ובתפילת  הרחמן,  אב 
של  במנחה  וכן  הרחמים,  אב  אומרים  של ושבת  במנחה  וכן  הרחמים,  אב  אומרים  ושבת 
הובא  הובא  (שעה"כ,  הרחמים (שעה"כ,  אב  אומרים  ובנעילה  הרחמיםשבת  אב  אומרים  ובנעילה  שבת 

באחרונים). באחרונים). 

ולא  הלמ"ד,  תחת  בשב"א  'לחיים'  ולא יאמר  הלמ"ד,  תחת  בשב"א  'לחיים'  יאמר  יט. יט. 
יאמר בפת"ח דלא לישתמע לאחיים דהיינו לא יאמר בפת"ח דלא לישתמע לאחיים דהיינו לא 
חיים, ודוקא בימים האלו כיון שהם ימי דין צריך חיים, ודוקא בימים האלו כיון שהם ימי דין צריך 
בשאר  משא"כ  תפילתו,  היטב  ולפרט  בשאר לדקדק  משא"כ  תפילתו,  היטב  ולפרט  לדקדק 
ימות השנה אנו אומרים והעמידנו מלכנו לחיים ימות השנה אנו אומרים והעמידנו מלכנו לחיים 
שאחר  לפי  חוששין,  ואין  הלמ"ד  תחת  שאחר בפת"ח  לפי  חוששין,  ואין  הלמ"ד  תחת  בפת"ח 

כוונת הלב הן הדברים כוונת הלב הן הדברים (מ"ב שם סקט"ז). (מ"ב שם סקט"ז). 
כ.כ. ולא יאמר לחיים טובים, רק לחיים, עד שיגיע  ולא יאמר לחיים טובים, רק לחיים, עד שיגיע 
טובים,  לחיים  יאמר  אז  וכו'  לחיים  טובים, לוכתוב  לחיים  יאמר  אז  וכו'  לחיים  לוכתוב 
מועט,  דבר  מתחילה  לבקש  צריך  המבקש  מועט, כי  דבר  מתחילה  לבקש  צריך  המבקש  כי 
שים  בברכת  ולכן  שים   בברכת  ולכן  (שם).(שם).  והולך  מוסיף  והולך ואח"כ  מוסיף  ואח"כ 
וכו'  ושלום  ברכה  חיים  בספר  מוסיפין  וכו' שלום  ושלום  ברכה  חיים  בספר  מוסיפין  שלום 

(טור).(טור).

ז
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בר  עוקבן  ומנו  בדורנו,  אחד 
נתן נתן  והיינו  גלותא,  ריש  נחמיה 

דצוציתא"דצוציתא" ע"כ. 
והנה בסוגיית הגמרא על אתר 
'נתן  'נתן   אותו  הוא  מי  מבואר  אין 
מעשהו.  היה  ומה  צוציתא', צוציתא', 
בסדר בסדר  מוזכר  הוא  אבל 
וראה  ספרים.  ובעוד  הדורותהדורות, 
 325 (דף  המדרשים  המדרשיםאוצר  אוצר  בספר 
אותו  ענין  באריכות  שהביא  ז') 

המעשה. 
'נתן  שהיה  מסופר  ושם 
מעשירי  אחד  צוציתא' 
גדול  נסיון  לו  והיה  ישראל, 
חמורה,  אחת  בעבירה  מאוד 
מחמת  למות  ונטה  שחלה  עד 
רמזו  וכבר  קשה.  נסיון  אותו 
על נסיונו הגדול, ומה שפסקו 

לו חכמים, בשלהי פרק בן סורר (סנהדרין עה.) עי"ש. 
חובות  לו  שהיו  ניסיון,  מאותו  אחד  איש  שם  והיה 
הרבה, ויקחוהו ויתנוהו לבית הסוהר, מחמת שלא היה 
ביום  טווה  אשתו  והיתה  לבעלי חובותיו.  ליתן  מה  לו 
מוליכה  והיתה  מאכל,  המטווה  בדמי  וקונה  ובלילה, 
נפשו  ותקצר  במשמר,  רבים  ימים  ויהי  לאכול.  לו 
אחת  נפש  הפודה  לאשתו,  ויאמר  היום  ויהי  למות. 
בחיי  קצתי  ואני  רבות,  נפשות  מקיים  כאלו  ממיתה, 
בבית הסוהר, חושי ולכי לנתן דציצותא, ובקשי ממנו 
ותאמר  ממוות,  נפשי  את  ויפדה  הממון,  לי  ילווה  כי 
לו הלא ידעת אם לא שמעת שהוא חולה נוטה למות 

וכו'.
אליו  באה  ולא  אף,  בחרי  לביתה  ותלך  עליו,  ותקצוף 
שלשת ימים. ויהי ביום הרביעי ותחמול עליו, ותאמר 
נוטה  ותמצאהו  ותלך  ימות.  בטרם  ואראנו  אלכה 
עלבוני  יבקש  הוא  ברוך  הקדוש  לה,  ויאמר  למות, 
שתרצי  רואה  אני  אבל  בעווני,  ויתפשך  ממך,  וחמסי 
שאמות בכאן וכו', ותזעק בקול גדול ותפול על פניה 

וכו'. 

ותחמול  בעלה,  ובצרת  בצרתה  ותחשוב  לביתה  ותלך 
עליו, ותברר לבה. ותתפלל חנה ותאמר, אנה ה' הצילני 
סריסיו,  ויראוה  דציצותא,  נתן  לבית  ותלך  והושיעני. 
ויאמר  בשער.  עומדת  חנה  הנה  להגיד,  לנתן  וימהרו 
בחצר,  ותבוא  חפשיים,  תהיו  הדבר  אמת  אם  להם, 

את  גם  לה  ויאמר  באה,  חנה  הנה  שפחתו  לו  ותאמר 
תהיי חפשיית. ותבוא אליו חנה, וישא עיניו, ויאמר לה 
גבירתי מה תרצי, ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך 
ותעשה. ותאמר לו שאלתי ובקשתי, שתלווה לאישי 
מהיום  האסורים  בבית  ואסור  חבוש  שהוא  וכך,  כך 
כמה ימים, ולך תהיה צדקה מאת ה'. ויצווה את עבדיו 
להוציא הממון וליתן לה חפצה, ויאמר לה הנני עשיתי 

רצונך וכו'.
חיי  לקנות  שעה  לך  שבאה  אודיעך  חנה,  לו  ותאמר 
העולם הבא, והיזהר שלא תפסיד שכרך וטוב העולם 
דבר  לחפצך  שהגעת  וחשוב  מועט,  בדבר  הבא 
כמה  ליצרו  ששמע  מי  כל  ראה  באחריתך.  שתתנחם 
לקנות  ומועטת  קלה  שעה  לך  וזו  תועלת,  בלי  ינחם 
יוכל  שלא  ובעוה"ב,  בעוה"ז  טוב  ושכר  ארוכים,  חיים 
וביגיעה  הרבה  בעמל  אלא  זה  לדבר  להגיע  אדם  כל 
קלה,  בשעה  בוראך  לרצון  להגיע  יכול  ואתה  גדולה, 
ואם תשמע לשכלך ותגער ביצר הרע אשריך וטוב לך.
כשמוע האיש דבריה, ויגער ביצר הרע, ויקם ממיטתו 
ה',  אל  ויתחנן  ה',  לפני  ויתנפל  ארצה,  פניו  על  ויפול 
הטובה  בדרך  ולהדריכו  תאוותו,  ולשבר  יצרו  להכניע 
ולסלוח  שלימה,  תשובה  אותו  ולהורות  והישרה, 

עוונותיו. ויענהו ה' בהיכנעו לפניו, ויעתר לו. 
ויאמר נתן לחנה, ברוכה את וברוך טעמך, לכי לשלום 
מבית  ותוציאהו  בעלה,  את  ותפדה  ותלך  לביתך. 

הסוהר, ותגד לו את אשר עשתה. 

רבי  וישקף  הימים,  ארכו  כי  ויהי 
איש  וירא  החלון,  בעד  עקיבא 
רוכב על סוס, ועל ראשו זיו גדול 
אחד  ויקרא  כשמש.  מזהיר  וזוהר 
מתלמידיו ויאמר לו מי זה האיש 
זה  לו,  ויאמרו  הסוס,  על  הרוכב 
תראו  לתלמידיו,  ויאמר  נתן.  הוא 
לאו,  לו  ויאמרו  ראשו,  על  כלום 
אלי.  והביאוהו  מהרו  להם  ויאמר 
ראיתי  בני  לו  ויאמר  לפניו,  ויבא 
ואני  בלכתך,  גדול  אור  ראשך  על 
יודע שאתה מיורשי עוה"ב, ועתה 
ויודיעוהו  עשית.  מה  הודיעני 
מאד  עקיבא  רבי  ויתמה  הדבר, 
הרע,  יצרו  את  לכבוש  היכנעו  על 
ותשובתו  מהעוונות,  והתרחקו 
לו,  ויאמר  שלימה.  בתשובה 
כן  ועל  גדול,  דבר  עשית  אמנם 
הזריח הקדוש ברוך הוא על ראשך זיו גדול שראיתי, 
והנה זה בעולם הזה, על אחת כמה וכמה הטוב הצפון 

לך בעולם הבא. 
ועתה בני שמעני וקח עצתי, ושב לפני ואלמדך תורה, 
ויעשה כן, וישב לפני רבי עקיבא, ויפתח הפותח ואין 
למעלה  הגיע  מועטים  לימים  בתורתו.  לבו  את  סוגר 
במעלה  עקיבא  רבי  בצד  וישב  בחכמה,  מאד  גדולה 

אחת וכו', ע"כ עי"ש.
ויעויין נא ברש"יברש"י סנהדרין (לא ע"ב ד"ה לדזיו) שרמז לדברי 

המדרש אלו, עיין שם, ובספר יוחסיןבספר יוחסין. 
הביא  שם,  שבת  למסכת  אגדות  חידושי  ובמהרש"א ובמהרש"א 
מדברי הערוךהערוך (ערך נתן), שהיה לו לנתן צוציתא 'חלוק 'חלוק 
של שער עזים', של שער עזים', שהיה שורט תמיד בבשרו, כדי שיהא 

לו לכפרה, כי היה בעל תשובה גדול, עיין שם.
וכל  צפת,  בעיה"ק  צוציתא'  'נתן  של  כבוד  וכל מנוחתו  צפת,  בעיה"ק  צוציתא'  'נתן  של  כבוד  מנוחתו 
תשובה,  של  גדול  לקירוב  זוכה  קברו  על  תשובה, המשתטח  של  גדול  לקירוב  זוכה  קברו  על  המשתטח 
גדול  לך  שאין  בו  מעידה  בעצמה  הקדושה  גדול שהגמרא  לך  שאין  בו  מעידה  בעצמה  הקדושה  שהגמרא 
איש  לכל  תשובה  דרך  ומלמד  כמוהו.  תשובה  איש בבעלי  לכל  תשובה  דרך  ומלמד  כמוהו.  תשובה  בבעלי 
ישראל, ובפרט לבעלי עבירה הקרובים לייאוש רח"ל, ישראל, ובפרט לבעלי עבירה הקרובים לייאוש רח"ל, 
שאין שום אדם שאינו יכול לתשובה, כי לא ידח ממנו שאין שום אדם שאינו יכול לתשובה, כי לא ידח ממנו 
תמיד  ורוצה  ישראל,  עמו  נדחי  מקבץ  והקב"ה  תמיד נידח,  ורוצה  ישראל,  עמו  נדחי  מקבץ  והקב"ה  נידח, 

בתשובת עמו ישראל באהבה, אמן.בתשובת עמו ישראל באהבה, אמן.

[מתוך שיחה נפלאה בענין התשובה, על ציון דנתן צוציתא, עיה"ק צפת ת"ו]
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