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ìëáìëáìëáìëá  øáãîá úùøô ïéøå÷ äðùíãå÷  àîåéì
 øáëå ,åðéúøåú ïúî ïîæ ,àúøöòãåðúð  íéðåàâä

 åøîàå äæá ïîéñëú 'éñ øåèá àáåä)(ç  äðùì ïîéñ'
ù .'åøöòå åðî äèåùôä úàéø÷ øçà ïéðîá úùøô

 øáãîá âç úà åâåçéå ,úøöò åìéà úøáåòî äðùá
åàø÷é  íäéðéá úà íâ ,àùð úùøôøáúñîå  ïéàù
éñ äæàãéøâ ïî úîàáù àìà , úùøô úàéø÷î

 ,øáãîá,ìàøùé éðá åðîð äá  øùôà ïéëäì
 éåàøë úåááìä áåè íåé ,ùåã÷äå ìåãâä íåéì

å ,åðéúøåú ïúî ïîæ úåòåáù éøáãá åðéðù øáë
ìù åùã÷    àààààààà""""ææææ    äøääøääøääøä""""÷÷÷÷    ìéáàðøòùèîìéáàðøòùèîìéáàðøòùèîìéáàðøòùèî    òéæòéæòéæòéæ""""àààà    

øåàîáøåàîáøåàîáøåàîá    íéðéòíéðéòíéðéòíéðéò )øô 'õ÷î( äìæå"÷ 'òåãé ìë úåöîä 
úåéðîæ àåáá ïîæä ìù äåöî ðøøåòú øáãä äéäù 

úòá ïåùàøä äåèöðùë äåöîä åëå 'ïëåïëåïëåïëå    úåòåáùáúåòåáùáúåòåáùáúåòåáùá    
ìá÷îìá÷îìá÷îìá÷î    ìëìëìëìë    íãàíãàíãàíãà    úàúàúàúà    äøåúääøåúääøåúääøåúä    åðééäãåðééäãåðééäãåðééäã    äæéàáùäæéàáùäæéàáùäæéàáù    ìëùìëùìëùìëù    

êìéêìéêìéêìé    ãåáòìãåáòìãåáòìãåáòì    úàúàúàúà    íùäíùäíùäíùä    äúåàáäúåàáäúåàáäúåàá    äðùäðùäðùäðù .' .÷"äìëò
å åðéìò ïúùøôá àåöîìä úàå úåëøãää úåàøåä

 ,ãçàå ãçà ìëì ãöéë ïéëäì úà øéùëäìå úåááìä
 úà.äøåúä úìá÷ì úåùôðä  

  

óåñáóåñáóåñáóåñá ïúùøô áéúë )æé ,ã -ë( øáãéå' ä 'ìà äùî 
ìàå ïøäà øîàì. ìà åúéøëú úà èáù úçôùî 

éúä÷ä êåúî íéåìä. úàæå åùò íäì åéçå àìå 
åúåîé íúùâá úà ùã÷ íéùã÷ä ïøäà åéðáå 
åàåáé åîùå íúåà ùéà ùéà ìò åúãåáò ìàå 
åàùî. àìå åàåáé úåàøì òìáë úà ùã÷ä  .'åúîå

 ä÷ñôå í"áîøäá ùã÷îä éìëî â"ô)é"ä- (àé

íùë' íéåìäù ïéøäæåî àìù ãåáòì úãåáò 
íéðäëä ,êë íéðäëä ïéøäæåî àìù ãåáòì úãåáò 

íéåìä 'åëå ,ïëå íéåìä íîöò íéøäæåî àìù 
äùòé ãçà úëàìî åøéáç ,àìù òééñé øøåùîä 
øòåùì àìå øòåùä øøåùîì øîàðù ùéà ùéà ìò 

åúãåáò ìàå åàùî .íéåì åãáòù úãåáò íéðäëä 

åà òééñù éåì áäëàìî äðéàù åúëàìî ïéáééç 
äúéî éãéá íéîù øîàðù àìå åúåîé .'ù"ééò 

ç÷åø äùòîáå î"ñëáç÷åø äùòîáå î"ñëáç÷åø äùòîáå î"ñëáç÷åø äùòîáå î"ñëá .úåëéøàá íù  
  

ååååäøåàëìäøåàëìäøåàëìäøåàëì  äæá ùé ,ãàî ìåãâ àìôå äîéú øáã
 ïá òééñé àìù êë éãë ãò ÷"äåúä äãéô÷ä äîì

 äðéàù äãåáòá åøéáçì éåìù àåäù éã àìå ,åì
á àåäù àìà ,äøäæàá ùðåò ,äúéîå àáøãà

åìä ì"éé÷ äìåë äøåúä ìëá à' åäòø úà ùéà
÷æç øîàé åéçàìå åøåæòé',  íéèòåî äîåã åðéàå

 úà íéùåòä íéáåøîì äøåúä úà íéùåòä
å ,äøåúä ë"à éåì ïá åáåø÷ äàøù éåì ïá

 úåìåãâä äøæòä úåúìã úôâäá äù÷úîä
 øåæòì äúéî øåñéàá åéìò øñàé äîì ,úåãáëäå

 àåìäå ,åãéá òééñìåéåìä äù÷úé íà åæéà úåùòì 
äãåáò åúéáá, éàãååá  éåìä åáåø÷ áãðúé òééñì

 úåáéãðá ,äãéîä àéä êëå ,áì åîëå äøîàù
 ÷"äåúä(ä ,âë úåîù) 'åîò áåæòú áåæò'å , ë"à

 ùã÷îä úéáá ,øúåéá ùãå÷îä íå÷îá äîì
 ïá ìò øñàé íù à÷ééã ,äðéëùä úàøùä íå÷î

.éåìä åøéáçì òééñì éåì  
  

ðäåðäåðäåðäåàøàøàøàøääää ã"ôò äæá  ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä à"òéæ ïéìøà÷î à"òéæ ïéìøà÷î à"òéæ ïéìøà÷î à"òéæ ïéìøà÷î
ïøäà úéááïøäà úéááïøäà úéááïøäà úéáá (àöåéä ä"ã ïúùøô óåñá) ,ù áúë íù ãåñé

' ÷"äìæå ,'ä úãåáòì ãàî ãáëðàöåéä åðì äæî 
áåéçù ìò ìë ùéà ìàøùé òãéì áåùçìå, àåäù 
ãéçé íìåòá åúðéçáá, àåäùå íâå ùéà øçà 

åäåîë àì äéä ïééãò íìåòá, éë àí äéä øáë 
åäåîë äæá íìåòä, àì äéä àåä êøöð åòã úåéäì 

 ,íìåòá÷ø úîàá ìë ùéà ùéàå àåä øáã ùãç 
áòíìå, êéøöå ï÷úì úà åúãî äæá íìåòä, 

éàãååáù åäæ áåëéòä úàéáì åðçéùî àáéù 
,åðéîéá äøäîá êéøöå ï÷úì åéúåãî åúøåúå 
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íéëééùä äîùðäì åìù ãò ï÷åúéù ìë äòúåîìå 
éãé ìò ììë ìàøùé äéäéå éà"ä úàéá ìàåâ ÷ãöä 

åðéîéá äøäîá ïîà ïë éäé ïåöø .'.÷"äìëò  
  

øåàéáøåàéáøåàéáøåàéá åéøáã íéùåã÷ä , çìùð ìàøùé ùéà ìëù
 úåçéìùå íéåñî ãé÷ôú úåàìîì ,íìåòä äæì
 ìåëéù íìåòá ãéçéä àåä ÷ø øùà ,äãçåéî

 úåàìîìïåöø  ,äæá åàøåáä"á÷äå  ìë àøåá
 íéîìåò åúåà àøá úåðåëúáå úåîéåñî úåãéîá

 ãîòîá íéåñî íå÷îì åçìùå ,úåîéåñî ùôð
 ,øúåéá áåèä ïôåàá åãé÷ôú àìîéù éãë ,íééåñî

 êøöð ïë ìò øùàåíãà ìë  ãåáòì úà åúãåáò
 ïéàù áåùçéù ïôåàá ãçà óà ìåëéù íìåòá øçà

 úåùòìë åçåë ìëá ãàî õîàúé ïë ìòå ,åéùòî
.òâøå òâø ìëá åéìò ìèåîä úà úåùòì åúìåëéå  

  

ååååæ"ôòæ"ôòæ"ôòæ"ôò ã ì"é åðîîù íå÷î ,ùã÷îä úéáá
ùãå÷ä çåø íéáàåù,  úëùîðå úéìâúî åðîîå

 ,ìàøùé ùéà ìëì äðéëùä úàøùä à÷åãá íù
 úåéäì êøöåä ãçåéîä ïôåàá ïéðòä ùéà' ìù äæä

 ãé÷ôúá ãçà ìë ,'åàùî ìàå åúãåáò ìò ùéà
 åéúåðåøùë éôì ãçà ìë ,íéîù éîùî åì ãçåéîä
 ïáù àðîçøã éùáëî òá÷ð ïë ìòå ,åéùòî éôìå

 ,çáåùîå íéòð ìå÷á êøáúé ãçà éåì úà ãåáòéå
 åàøåá ÷øå êà ,øéùä úãåáòá åøîàù ïéðòëå

ïéëøò) àé.( ø÷éò' äøéù ïî äøåúä øîàðù  ,çé íéøáã)

 (æ'úøùå íùá ä 'åé÷ìà,' åäæéà úåøéù íùáù éåä 
øîåà äæ  .'äøéùå íâ å÷ìçúð åîöò äæ ãé÷ôúá

 ,äæî äæ íé÷åìçå íéãçåéî íéãé÷ôúì íééåìä
÷á íéäéáâîù íééåìä éøòåö éøä àìå ,÷ãå ìåìö ìå

íéðùá íéàáä íäéçàë  ÷æç ìå÷ íéòéîùîä
 íé÷ñåòä íééåìä éøäë íäéðù éøä àìå ,äåáâå

 ,éìëá äøéùá úåøåðëá íéìéìçå íéìáðá úåøöåöçá

ìöìöáå , ìë íé÷ìçúî íéãé÷ôúäå úåãåáòä ìëå
.åðéðò éôìå åúìòî éôì ãçà  

  

êãéàîåêãéàîåêãéàîåêãéàîå  àì íééåñî éåì ïáù àéîù éîùî òá÷ð
áòá åúãåáò àäú åìå÷ ìò àìù éôì ,øéùä úãå

 ìáà ,çáåùîå íéòð ìå÷á êøáúð àìù ,åúøàôú
 àåä íå÷î ìù åãåáëì äáåùçä äãåáòì äðîúð

 ,ùã÷îä éøîåùî úåéäì ,ùãå÷ä úøîùî éøîåù
 íäîå ,úåúáùáå ìåçä úåîéá äìéìáå íåéá
 åì ïúéðù ,íéøòåùä ïî åéäéù íéîùî òá÷ðù

 çåë úøåáâ íéîùî ,äøæòä úåúìã óéâäìå ìò
 ,áåè øúåéä ãöä ìò åãé÷ôú àìîî ãçà ìëù éãé
 úàøùä úà àéáäì íéìåëé êë êåúî à÷ééã
 ìëá ìàøùé éðá íò ìëì ,ùã÷îä úéáî äðéëùä

.åéäéù áöîå ãîòî ìëá ,íäéúåáùåî úåîå÷î  
  

ë"òåë"òåë"òåë"òå  ,äæ ïéðòá êë éãë ãò ÷"äåúä äøéîçä
 ïî åà íéøòåùä ïî åãé÷ôúù éåìù äøîàå

åéñá òéñééù ,íéøîåùä àåäù åøáç éåìì ò
øøåùî ùã÷îä úãåáòá äúéî áééç àåä éøä ,

 íéøçàì òåéñä ïéðò íå÷î ìëáù ô"òàå ,ì"çø
 íå÷î ìëî ,úåãäéä éø÷éòîå úãä úåãåñéî àåä

ùã÷îä úãåáòá ä"á÷ä ù÷éáù  ãçà ìë àìîéù
 úà åéúåãéî éåöéî éãë ãò ,åì ãçåéîä ãé÷ôúä

 ,ïåøçà éëä äö÷ä ãò åéúåðåëúåéñé àåä íàå òé
 àåä ,åøéáçìì ìåìòâø ìùøúé åøéáçù íå

 úðéçá ìëá äîéìù åúåãáò àäú àìå ,åúëàìîá
 ìåëé äæ éãé ìòå ,íéîù íùì äøåîâä úåîéìùä
 ìåëéå ,äãåáòä úåðéçá ìëá ïåéôøì ì"çø àéáäì

å ,äðéëùä éåìéâá å"ç íåâôìêåúî  åéùòî ìåìò
àåáì  úåæçàðä ,úå÷åçøä úåîùðì ìå÷ì÷å äìéôð

à úåúåáòá.ùã÷îä úãåáòá äáä  
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äðäåäðäåäðäåäðäå  åúìòî ãçà ìë òãééù ,åììä íéðéðò
 íéãé÷ôúå íéðéðò ùéù ìéëùéå ïéáéå ,åîå÷îå
 àåäù äîá ãçà ìë íìúùéå ,åéìà íéëééù íðéàù
 ïåøùëá ä"á÷ä åððçù úåãéîáå ,åá ãçåéî

 ,äìòîå ìëá íéáåùçå íééãåñé éëä íéðéðò íä
ù àìà ,àøåáä úãåáòå éðò øåã ,åðà åðøåãá ,íåúé

 ãàî åùèùèéð ,ïéçåîä úåðè÷å äòãä ìåáìá øåã
 ,íéîåçúäèåòéî êåúîå  ,äáùçîä úåøöå úòãä

 ,íúâùä úåìãå úåðè÷á íéðè÷ íéùðà íéìåëé
 íà ãåáë úåúéçô àéäù øåáñì íîöò ìò åøîàé

 ãçà ïéðò ùéùù íðéà íä òåö÷î ùéå ,åá íéðéáî
 ìë ïë ìòå ,ììë äñéôúå äâùä åá íäì ïéàù ãçà

ãçà  ìëá íìùåîå çáåùîå äìåòî àåäù øáåñ
 ìëá äðáäå äòéã åì ùéå ,úåîëçä ìëáå úåãéîä

 àéîùã éìéîá ïä ,ïéðòå ïéðòåîìòã éìéîá ïä ,à
ïë øáåñù éî äìéçîä øçà úîàáå  åì äîãé éîù

 éøä ,åì äåùé éîå àåä åîöòá äàøî úòã éìáù
øáãé , éôì úåðåøñçå úåìòîá àøáð ãçà ìëù

à ìëå ,íéîéåñî ïéàù úåøçà úåìòî åì ùé ãç
 ,åúìåæì ìëá ãàî ãçåéî åîöò àåäù íùëù

 ìë íâ äðä ,åì äåùéù íìåòá øçà ïéàå ,åéúåìòî
 ùéù ,äæ ïéðòá  àøáð ,ìàøùé éðá íòî ãçàå ãçà
 úåàìîì åì ùéå ,íìåòä äæá ãçåéî ãé÷ôú åì
 ,ãáìá åì úåãçåéîä úåìòîá åãé÷ôúå åúåçéìù

áøãàåà ñì÷úé äéðéîå éðéî  ìëäå ,äàìéò
.êìîä úãåáòì ïéòééñî  

  

        
        
        
        
        
        

ïéðòåïéðòåïéðòåïéðòå  ,ïúùøôî äìåòä ãáëðä ãåñéä àåä äæ
 ìëá õîàúéå ,úéîöòä åúìòî ãçà ìë òãééù

 ,ä"á÷ä ìù åîìåòá åãé÷ôú úåàìîì åçåëøéëéå 
 ìåëéù íìåòä ìëá ãçà ãåò ïéàù ìéëùéå ïéáéå
 äìòî éôìë çåø úçð úåìòäìå ,åãé÷ôú úåàìîì

 àìà ,íééåñîä åðéðòá ,åãáì àåä íå÷î ìëîå
 ãçà ìëå ,ìàøùéî ãçàå ãçà ìëá àåä ïëù òãéé
 ìë øùàëå ,åá ãçåéî àåäù äîá åãé÷ôú àìîî
 úåãéîä ìë éåöéî ãò åãé÷ôú àìîî ãçà
 ìù äîéìù äîå÷ä äðáð éæà ,äìåãâ éëä úåîìùá

.ìàøùé éðá íò  
  

äðéçáåäðéçáåäðéçáåäðéçáå  åøîàù ,äøåú ïúîì äðëää íâ àéä åæ
 ì"æçàúìéëî) é"áùøã èé, ãë( øîàéå' åéìà ä 'êì ãø 
úéìòå äúà ïøäàå êîò íéðäëäå íòäå ìà 
åñøäé úåìòì ìà ä 'ïô õåøôé íá (ãë ,èé úåîù), 

ìåëé ìëä åìò åîò, øîåì ãåîìú íòäå ìà åñøäé 
,úåìòì ìåëé íéðäëä åìò ,åîò øîåì ãåîìú 
úéìòå äúà ïøäàå êîò, ïéàå íéðäëä êîò .ìåëé 
ïøäà äéä åîò äöéçîá, ìúøîåì ãåî (á ,ãë íù) 
ùâðå äùî åãáì ìà ä'. øåîà äúòî äùî äöéçî 

åîöòì ïøäàå äöéçî 'åîöòì. é ãçîù ãçà ìë òãé
àìîéå ,åãé÷ôúå åúìòî  åúåçéìùíìåòá  éåöéîá 

 ìë ãçàå ãçà ìë êéøòäì ìéëùé êãéàîå ,åéúåçåë
 åúåçéìù àìîî åãé÷ôúá ãçà ìëù ,ìàøùéî

 ,íìåòá äëæð äæáå ,äìòî éôìë çåø úçð àéáîå
ìàøùé íù ïçéå úðéçáì àåáì ,øää ãâðë  ùéàë

ãçà áìá ãçà, .ø"éëà  
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  מאמר א
  

  :האות  אתנדבא"ר פרק 

 יום זה (תהלים קלט, טז) בהם אחד וול יוצרו ימים'

 לפני גדולה שמחה שהיתה לפי ,לישראל הכפורים
 משל משלו ,לישראל רבה באהבה שנתנו ה"הקב
 ובני עבדיו שהיו ודם בשר למלך דומה הדבר למה
 פתח כנגד אותו ומשליכין הזבלים את מוציאין ביתו
 הוא הזבלים את ורואה יוצא וכשהמלך ,המלך בית

 שנתנו הכפורים יום נדמה לכך ,גדולה שמחה שמח
 אלא בלבד זו ולא ,ובשמחה רבה באהבה ה"הקב

 מתעצב אין ישראל של לעונותיהן מוחל שהוא בשעה
לו,  יחזקאל( נאמר לכך ,גדולה שמחה שמח אלא בלבבו

 לאפיקים ולגבעות להרים יםקאל' ה אמר כה )ג
 מוחל שאני גדולה שמחה ושמחו באו' וגו ולגאיות

  .וכו' 'ישראל של לעונותיהם להם

  

בהשגחה פרטית ללמוד דברי אליהו  זכינו
הנביא זל"ט הללו, במוצאי שב"ק במדבר, שבת 
דרך ארץ הקודמת למתן תורה, ומגלגלין זכות 

(שמות עליו נאמר ליום זכאי, ליל ראש חודש סיון, 

לצאת בני ישראל מארץ בחודש השלישי 'יט, א) 
והנה ענין יום  מצרים ביום הזה באו מדבר סיני'.

הכיפורים יש לו שייכות מיוחדה עם זמן מתן 
ניתנו יום הכיפורים בשלפי תורתינו הבעל"ט, 

הראשונות  שהיו השלמת הלוחותלוחות אחרונות, 
מחילה  שנתנו בשבועות, ובני ישראל זכו ליום

הוא המשך ענין נתינת שוסליחה לכל הדורות, 
  לוחות ראשונות.

  

לוחות  הלואהה גדולה, תמיבזה יש לתמוה  והנה
, לא ב' אלפים תמ"ח ' בסיוןוראשונות שניתנו ב

נשתיירו זמן רב בידי עם בני ישראל, אלא 'עוד 
ולא עברו  (גיטין לו.) בו נרדי נתן ריחו'.המלך במס

ראל את העגל וחלו ארבעים יום, וכבר עשו בני יש
ירד ושיבר את הלוחות, ומשרע"ה לפניו במחולות, 

ואחר ששרף את העגל, עלה למרום לבקש 
  ולהתחנן, ובעשירי בתשרי ביום הכיפורים 

ב' אלפים תמ"ט הוריד בידו את הלוחות השניות, 
נמצא שמן הלוחות הראשונות לא נשאר מאומה 

בעת למה עושים יום טוב א"כ לעם בני ישראל, ו
 ראשונות,היום מתן לוחות זמן מתן תורתינו, 

לדורות, ואף לא  מאומה מהםלא נשאר והלוא 
  .לדור המדבר עצמו

  

יש לתמוה, שמצינו כמה וכמה דינים  וביותר
ומנהגים ביו"ט שבועות, שנעשים בכל תפוצות 

כמו ענין ישראל זכר למעמד מתן תורה בהר סיני, 
שטיחת עשבים ופרחים ושושנים לזכר מעמד מתן 

סי'  לבוש(תורה בהר סיני, שנמלא עשבים ופרחים 

ומנהג אכילת מאכלי חלב, שלאחד מן  ,א)סק"ד תצ
הטעמים הוא זכר למעמד מתן תורה שאכלו 

לפי שלא היו יכולים לאכול  סעודת יו"ט בחלב
בשם גדול אחד, וקדמו  ד סקי"בסי' תצ משנ"ב( מאכלי בשר

ונהגו שלא לישון  )במדרש פנחסהובא  הרה"ק מקאריץ זיע"א
בליל יו"ט שבועות, לתקן ענין מצאן ישנים במתן 
תורה, ולכאורה מאחר ולוחות ראשונות שניתנו 
במתן תורה בהר סיני, נשתברו ופרחו אותיותיהן 

ד, אחר באויר, למה יש לעשות זכר לאותו מעמ
אשר נסתיים במפח נפש גדול, והלוא הכל הולך 

שמחה ענין ה אחר החיתום, ואם סופם לישבר, מה
  בנתינת דבר שאין לו קיום.והיום טוב 

  

הענין נראה בהקדים יסוד נפלא שכתב  ליישב
וזלה"ק  ,(תשא תרל"ט) הרה"ק השפת אמת זיע"א

 וקשה הצניעות, מן יפה לך אין (שמות לד, ג) י"'ברש
 בוודאי אבל בצינעא, הראשונות גם נתן לא למה

 הקודם התלהבות לולי כי וכו', צריכין שניהם
 צניעות, בדרך לילך יכולת כ"אח היה לא בפירסום

 כ"אח נתקיים קולות בקולי הקדימו שכבר י"ע רק
 צריך בתחילה כי לדורות לימוד וזה הצניעות,

 נשאר יהיה לא כי ואם ,עצום בהתלהבות להיות
 הוא עם כל זה קיימא, של דבר ההתלהבות זאת

  עכלה"ק.אחר כך'.  הירידה לימי גם העצה
  

העמוקים מאירים ומשובבים לבבות,  דבריו
שבאמת תמיהתו עצומה ונוראה, מאחר ואין לך 
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יפה מן הצניעות, ולוחות ראשונות שניתנו 
בפרהסיא נשתברו, ולא נשתיירו אלא לוחות 

ניתנו לוחות אחרונות שניתנו בצינעה, למה באמת 
ראשונות בפרהסיא ובקולות וברקים, והלוא גלוי 

שאין לך יפה מן הצניעות,  וידוע לפניו ית"ש
והניתן בקול רעש גדול הפרסום פוגם ומזיק, ולמה 
ניתנו בקול רעש גדול, אלא ביאר לן הרה"ק 
השפ"א זיע"א שבאמת גם בבחינת פרהסיא וקול 
רעש גדול יש מעלה נפלאה, שאין תוקף לחסידות 
כבתחילתה, ואם אין מתחילים בקול רעש גדול 

"כ לזכות לבחינת ובחילא סגי, אין יכולים אח
הקיום במעשים הנעשים בצנעה וחשאי, וכך היא 
המידה, להתחיל בקול רעש גדול, בקולות וברקים 

 אפשר אח"כרק זדעזע כל העולם כולו, ויעד ש
לבוא לבחינת הצניעות והחשאי, וזה בלא זה לא 

  סגי.
  

הענין בזה, לפי שעם בני ישראל שרק זה  ועומק
עתה יצאו ממצרים אחר מאתיים ועשר שנים של 
קושי השעבוד, בערות טומאת הארץ, בתוך 
חשכיות הקליפות ותוקף הטומאות, היו צריכים 
לכוח גדול וחזק שיזעזע את לבם, עד עומק מורשי 

 רואים העם 'וכל) זט-(שמות כ, טוהלבבות, וע"כ כתיב 
 ואת השופר קול ואת הלפידים ואת הקולות את

 ויאמרו  .מרחוק ויעמדו וינועו העם וירא עשן ההר
 עמנו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה דבר משה אל

 למה 'ועתה )ה, כב (דבריםנמות'. וכתיב עוד  פן אלקים
 יוספים אם הזאת הגדולה האש תאכלנו כי נמות

והיה ומתנו'.  עוד אלקינו' ה קול את לשמוע אנחנו
נצרך שיזדעזע כל העולם כולו כדי שכל כוחות 
הקליפה יסורו מעם בני ישראל ותנטל זוהמתם 

ש לגמרי, אמנם אחר מכן חזרו לעבודת הקוד
קיך, בלא שעליהם, בבחינת הצנע לכת עם אל

  גילויים ובלא קולות וברקים, אלא בצנעה וחשאי.
  

זה שהוצרכו עם בני ישראל כביכול לב'  וענין
תינת התורה, לוחות ראשונות בפרהסיא בחינות נ

וקול רעש גדול, ולוחות אחרונות בחשאי וצינעא, 
עומק טעם הדבר לפי שבורא כל עולמים ברוב 
רחמיו וחסדיו, כבר הכתיב בעצמו שאינו בא על 
ישראל לפי כוחו, אלא לפי כוחן, לפי מעלתם 

 'בוא ה, ט) (שמו"רוהשגתם הגשמית, וכדרך שאמרו 
 אחד כל ישראל כל אצל, יוצא הקול היאך וראה
 לפי הבחורים, כחן לפי הזקנים, כחו לפי ואחד

 והנשים, כחן לפי והיונקים, כחן לפי והקטנים, כחן
 )יט, יט שמות( שנאמר, כחו לפי משה ואף, כחן לפי

 יכול שהיה בקול, בקול יעננו והאלקים ידבר משה
, בכח' ה קול )כט, ד תהלים( וכן הוא אומר, לסובלו

 אחד כל של בכחו, בכח אלא נאמר לא בכחו
ועל כן לפי כוחם והשגתם של עם בני ואחד'. 

ישראל, עד הדרגות הכי נחותות בעם, הוצרכו 
, תחילה באופן של קולות אלדרג אלילך מדרג

וברקים, ואח"כ לבוא לבחינת הצנע לכת, ואע"פ 
קולות וברקים לא נתקיימו זמן רב, וכבר שאותן 

אחר כן חלו העם במחולות לפני העגל, מכל מקום 
עשו איזה רישומא דקדושה לפי כוחן של ישראל 

  באותה העת.

  
בחינת הימים הללו שאנו עומדים בהם, ימי  והיא

ההכנה לקבלת התורה, שכל ענין ההכנה אינו 
אלא לפחיתות האדם הגשמי, שפחיתותו היא עצם 
מעלתו, ובזה הוא יכול להתעלות ולהתקרב אליו 

האלקי  הרה"קית"ש, וע"ד מאמרו היקר של 
מאמרי הרה"ק מקאצק זיע"א אות  רמתים צופים( מקאצק זיע"א

אמור תרע"ב ד"ה  ובשם משמואל, אמור אות ב בשפתי צדיקב, וע"ע 

 צו'. וגו' ה 'וידבר א) צו (תנחומאבדברי המדרש  במד"ר)
זה . )ב-א ,ו ויקרא( זאת תורת העולהוגו'  אהרן את

' לה יערך בשחק מי כי (תהלים פט, ז)שאמר הכתוב 
 אילו הוא ברוך הקדוש אמר, אלים בבני' לה ידמה
 למיכאל אומר הייתי לא, קרבן מבקש הייתי

מישראל'. שוודאי  קרבן מבקש אני וממי, שיקריב
ממעשי שמעשי המלאכים מעולים ומושבחים יותר 

בני אדם, שמלאים בפניות ונגיעות, אמנם לא 
ביקש הקב"ה להקריב קרבנות אלא מבני ישראל, 

 העריכהלפי שעם בני ישראל יש בהם מעלת 
וההכנה למצוה, ומעלה זו אין לכל מלאכי מעלה, 
שהם תיכף ומיד עושים כל אשר נצטוו, בלא הכנה 

 יערוךכלל וכלל, וזה שאמר הכתוב כי מי בשחק 
 והעריכהידמה לה' בבני אלים, שענין ההכנה לה' 

אין יכולים המלאכים ובני אלים להגיש ולעשות, 
וכביכול אמר הקב"ה איני חפץ אלא בקרבן בני 
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ישראל, שהם עמלים ומתייגעים בבחינת העריכה 

, והוא ענין לפי כוחם הגשמי פחות וההכנה למצוה
  הערך.

  

, דייקא ביום זה מאד נכבד הענין לשוח בו ומה
מא, ראש חודש סיון, רבחינה שהזמן גשהוא ממש 

 ירחא איקבע בשבא 'בחד ):פו (שבתעליו אמרו חז"ל 
 חולשא משום מידי ולא להו אמר לא בשבא ובחד

ויש להבין ענין זה, הלוא עם בני ישראל דאורחא'. 
כשהם מהלכים לא נתייגעו כלל בהיותם במדבר, 

 על כנפי נשרים, מוקפים בתוך ענני הכבוד,
השפים ומגהצים ומלבינים כסותם, ומזונם מסופק 
להם מלחם שמים שטועמים בו כל הטעמים 
שבעולם, ובארה של מרים מעלה להם מים 
מתוקים, לחמו נתן מימיו נאמנים, ואינם מצטערים 

ולא די בזה אלא שהם כלל בדרכי עקלתון, 
עמוסים ומסובלים בתשעים חמורים לוביים 

ומהו שביומא רים, טעונים כספם וזהבם של מצ
קמא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא 

הרגישו עם בני  דאורחא, וכי איזה חולשא דאורחא
ישראל, אך ביאור הדבר שבורא כל עולמים ברוב 
רחמיו וחסדיו, היודע כל תעלומות ולפניו נגלו כל 
סתרי לב, מצא שהדרך הארוכה שעשו עם בני 
ישראל, מאז היותם לעם עבדים מוכה ונרדף על 
צווארו במיתות ועינויים, בקושי השעבוד הנורא, 

ה של ממלכת עד להיותו מרומם במעלה הכי נפלא
כהנים וגוי קדוש, נצרך לו עוד יום אחד מנוחה 
משום חולשא דאורחא, היינו כל הדרך הארוכה 
והמייגעת שעשו לבוא עד מעמדם הזה, וע"כ 
המתין להם לפי כוחם עוד יום אחד שלם של 

בה תלוי מנוחה, והרחיק את נתינת התוה"ק, ש
יום אחד, כדי שיקבלו ב ועומד קיום כל עולם כולו

  ת התורה לפי כוחם, באופן המתקבל והראוי.א

מצינו שהרבה מדיני התורה שניתנו לעם  וע"כ
בני ישראל, מדברים מענינים של נפילות וירידות, 
כל דיני הטומאות וכל דיני רוצח בשוגג וכדו', לפי 
שניתנה התורה לכל אחד ואחד מישראל, כל אחד 
לפי כוחו והבנתו והשגתו, לטהר ולקדש ולרומם 

ל אחד מישראל, להתקרב אליו ית"ש, והכל כ
מסייעין לעבודת המלך, וכלשון שאמרו בזוה"ק 

'לימטי טהור להאי יומא'. ולימדה תורה  (אמור צז:)
בדרך ארץ שקדמה לתורה, היאך לבוא בהדרגה 

  ולעלות במעלות זו למעלה מזו לפי כוח המקבל.
  

כבר מילתנו אמורה פעמים רבות, שכל  והנה
האנשים הבוגרים, הוא ממעתיקי  אחד ואחד מן

השמועה וממעבירי המסורת, הן המלמדים בפועל 
ומחנכים לצעירי הצאן בנים ובנות מצאן קדשים, 
והן האבות והאמהות לבניהם, והן כל אחד ואחד 
המלמד ומשפיע מכוח מעשיו לאחרים, ברצונו או 
שלא ברצונו, וכל אחד העוסק בהנחלת התורה 

עיר, יש לו לזכור ענין זה, ומסירת התורה לדור הצ
שכל נתינת התורה היתה לפי כוח המקבלים, 
אע"פ שהיה הקב"ה יכול לעשות ניסים ונפלאות, 
וליתן את התוה"ק בהשגה הגבוהה ביותר לפי 
כוחו, מכל מקום צמצם עצמו ליתנה לפי כוח 
המקבלים, וענין זה הוא יסוד היסודות בחינוך 

לילך לפי כוחם  הבנים והבנות לתורה ולחיי תורה,
ולפי הבנתם וקבלתם באופן הראוי, ופעמים שיש 
לזכור ענין יומא קמא לא אמר להו ולא מידי משום 
חולשא דאורחא, לידע ולהכיר את דרגת הנפשות 

  המקבלים, ולילך עמם בהדרגה לפי כוחם.

  
 תלמידך כבוד 'יהי ב)י ,ד (אבותאמרו חז"ל  וכבר

כשלך'. לדאוג ולחזר אחר כבודו של  עליך חביב
התלמיד, לא פחות מן הדאגה לידיעת התורה שלו 
ולהבנתו בחומר הנלמד, ועד כמה יש לעורר על 
ענין זה בפרט בדורנו אנו, דור עני יתום וחלוש, 
 וביודעי ומכירי כמה נפשות שקעו בבנין, כמה 

  מדרך הישר רח"ל, והיה  נפלו  ובנות  בנים 
לה זו, אשר הקפידו עמם גם בעטיה של רעה חו

ללמוד ולהשיג לפי כוח הנותן ולא לפי כוח 
המקבל, ולא דאגו וחשו לכבודם ולחולשותיהם 
בבחינת חולשא דאורחא, ולא השכילו לירד 
ולמוד כוחם והשגתם בעצמית, ורעה חולה זו רבים 
חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה, וצריך להתחזק 

  ביותר בענין זה.
  

 דפתח מקמי 'רבה (שבת ל:)רא איתא בגמ והנה
 ,רבנן ובדחי דבדיחותא מילתא אמר לרבנן להו
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מצינו נ בשמעתא'. ופתח באימתא יתיב לסוף

למדים לימוד גדול ועצום, שרבה ראש ומנהיג 
הדור, היה אומר בכל יום בתחילת השיעור, 
מילתא דבדיחותא, לשמח לבות תלמידיו, 

ופתח  ומדסיימו בגמרא 'לסוף יתיב באימתא
בשמעתא'. משמע שזה היה ההכנה לשיעור, היינו 
שהבין שבזה יכשיר הלבבות ויכין ההרגשים של 
תלמידיו לקבל את דבריו באופן המתקבל, ובענין 
זה אנו צריכים לחיזוק גדול, ולהתעוררות מחודשת 
בענין זה, כיצד מביאים את הבנים והתלמידים 

י זה לבחינת שמחה, ובאופן דבדחי רבנן, ועל יד
יכולים להנחיל את התורה באהבה וחיבה, לפי 

  כוח המקבלים והשגתם.
  

ממו"ר בכאן מאמר יקר שזכיתי לשמוע  ואזכיר
, שאמר בדברי הכתוב הרה"ק הבית ישראל זיע"א

 לבני ותגיד יעקב לבית תאמר 'כה ג), יט (שמות
 - יעקב לבית תאמר ישראל'. ופירש"י מחז"ל 'כה

 לבני רכה. ותגיד בלשון להן תאמר, הנשים אלו
 דברים. לזכרים פרש ודקדוקין עונשין -  ישראל
כגידין'. והנה לא מצינו שאמר משרע"ה  הקשין

לבני ישראל ב' סוגי דיבורים, דיבור קשה לאנשים 
ואמירה רכה לנשים, אלא אמר לשניהם אותו 
דיבור בדיוק, והיכן נתחלקו דיבוריו בין האנשים 

ית ישראל זיע"א, לנשים, אלא אמר הרה"ק הב
אלא אמר להם לישראל לא משרע"ה באמת 

 ,ו), (שם יט 'קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו 'ואתם
והנה דיבורים הללו כל אחד שמע מה שהיה ראוי 

שמעו שהן יהיו בנות  לו לשמוע, הנשים הצדקניות
מלכים, ושמחו מאד על גודל הכבוד והיקר, אמנם 
האנשים שמעו את עומק דבריו דברים קשים 
כגידים 'וגוי קדוש'. וחייב אדם לומר בלשון רבו 

דברים הנוקבים עד עומקי  .'ן די אדערןעגלי ויסא'
הגידים, בחינת גוי קדוש, ועומק הענין בזה שהיתה 

ח וכלי המקבל, וע"כ הנשים נתינת התוה"ק לפי כו
קיבלו את הראוי להן, והאנשים את הראוי להם, 
ובענין זה צריך לעמול ולהתחשב ולאמוד את כל 
המקבלים, וליתן להם כפי הראוי להם, ולילך 

, פעמים לחשות ולא לומר דבר, אלדרג אמדרג
בחינת לא אמר להו ולא מידי, פעמים בבחינת 

ים כגידים, אמירה רכה, ופעמים בדברים הקש

והכל לפי כוח המקבל וכליו, ולפי מיעוט וקוצר 
המושג, ולפי ערך הזמן, ולכל זמן ועת תחת 
השמים, וכאשר נתחזק ותעורר בזה, נזכה לקבל 
את התוה"ק מחדש לפי הראוי לנו, ולזכות לעבדו 

  אכי"ר. ,ית"ש בלב ונפש חפיצה כל הימים
 

  בר מאמ

  

יומא דהילולא קדישא הממשמש ובא  לכבוד
, שנסתלק ביום הרה"ק האמרי אמת זיע"אשל 

בנו הרה"ק טוב שבועות תש"ח, וכידוע הספדו של 
, שקרא אחריו שהיה בחינת הבית ישראל זיע"א

נטילתה כנתינתה, שנסתלק ביום קבלת התורה 
הקדושה, וכל ימיו היה דבוק באהבת תורה 

י כלל, וכידוע וחשקת התורה, באופן שאינו מצו
ומפורסם גודל התמדתו הנוראה, שכל חפצים לא 
ישוו בה, ונתפרסם עוד בחייו בגודל התמדתו 
  ושקידתו הנוראה בתוה"ק, ובאהבתה ישגה תמיד.

  

מבן הזקונים של בזה מה ששמעתי  ואשוח
הרה"ק הפני  הרה"ק האמרי אמת זיע"א, הוא בנו

, ששח לי שבשבועות האחרון שקודם מנחם זיע"א
מלחמה, שנת תרצ"ט, היה זה בפרוס הבר מצוה ה

שלו, שנעשה בר מצוה ביום כ"א תמוז תרצ"ט, 
וקודם יו"ט שבועות, אמר לו מלמדו ומחכנו, אחד 
מחשובי החסידים בחצר הקודש, שעכשיו שהוא 
מופלא הסמוך לאיש, ישים על לבו לעקוב אחר 
אביו הקדוש, וסדר תהלוכותיו והנהגתו בימים 

ו"ט שבועות ויו"ט שני הבא אחריו, הקדושים של י
היאך הוא משכיל לנצל את זמנו המדוד בימים 

באותה שנה באו נסיעה לגור קדושים הללו, 
רבבות חסידים, ובאמת אמרו שהיתה נסיעה זו 
הנסיעה הגדולה ביותר של חסידים קודם המלחמה 
לחצר רבי אחד, ונסתופפו אז בצל הקודש כמה 

הפני מנחם זיע"א  רבבות מחסידי גור, והרה"ק
בהיותו בן חביב אצל אביו, עמד סמוך ונראה בכל 
העת לעקוב אחר אביו הקדוש ולבחון ולבדוק 

  מעשיו.
  

יו"ט ישב הרה"ק האמרי אמת כג' שעות  בערב
ליתן ברכת שלום לאלפי החסידים שבאו נסיעה, 
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עברו לפניו כבני מרון במהירות עצומה אלפי ו

רי אמת שיסגרו מכמה פעמים הורה האהחסידים, 
לאיזה רגעים את הדלת, ונתן מנוחה לעצמו כמה 
רגעים, מיהר הפני מנחם והגיע לחדר אביו מתוך 

באותם רגעים ספורים, הבית, והבחין היאך 
האמרי אמת ממהר ומוציא גמרא קטנה מש"ס 
יונתן, שהיתה מונחת פתוחה במגירת שולחנו, 

כאדם ולומד בצמאון כעשר דקות כמה דפי גמרא, 
שמצא מים אחר זמן ארוך שלא באו  ,הצמא למים

מים לפיו, ואחר שהרוה צמאונו במי הדעת ולמד 
כמה דפי גמרא, הורה שישובו ויפתחו הדלת, כך 
כב' או ג' פעמים, אחר שסיימו רבבות החסידים 

לחדרו, ונכנס האמרי אמת לפניו, מיהר  לעבור
בדרך הילוכו הוא ניגש לרבנית הצדקנית ואמר 

דבר, ואחר נסתגר בחדרו כשעה חדא,  לה איזה
ניגש הפני מנחם לאמו ושאל מה אמר לה הרבי, 

 ,ואמרה לו שאמר הרבי שלא ראה את פלוני
בעת ברכת השלום,  שהיה קרוב של הרבנית,

וראוי לברר על מצבו, שנחלה בימים הללו, ובתוך 
לפניו במהירות נוראה,  וקהל האלפים שעבר

של הרבנית לא  אדם שהיה קרובה הבחין שאותו
  היה בין הבאים, ושלח לברר על שלומו.

  

זמן קצר שנח הרה"ק האמרי אמת זיע"א,  אחר
ת קולו כשהוא י מנחם מבעד לדלתו אשמע הפנ

היה מפזם לומד לעצמו גמרא בניגון הקבוע ש
מביתו  ליכנסהוצרך לעצמו, כך ישב עד הרגע בו 

נאוה קודש לבית המדרש שהיה מלא ודחוק 
דים, אז פתח את דלת חדרו הקדוש באלפי החסי

ובהתלהבות גדולה נכנס לביהמ"ד, בעת סעודת 
"א וטעם מכל אכל הרה"ק האמרי אמת זיעיו"ט, 

הרבנית, ואמר איזה  המאכלים שהכינה עבורו
דברי תורה, ובין הגשת המנות למד שוב בגמרא 

  אחר הסעודה נכנס  לפניו,  פתוחה  שהיתה  קטנה 
  
  
  
  
  
  

לחדרו הקדוש, שם היה מסוגר עד שעות שלפנות 
הבוקר, שירד לחדר לימודו ועסק בתורה כמה 

רך את עשעות עד זמן התפילה, אחר התפילה 
יישב בחדר אחר הסעודה נתו שולחנו הטהור,

לימודו ולמד עד מנחה, וכמעשהו ביום ראשון כך 
   ביום השני.

  

והגיע לפתח יצא מחדרו שכ, יו"ט שני במוצאי
הבחין שהקדים לתפילת מעריב, ליכנס ד "ביהמ

לחדרו  רוב שאם יחזלצאת כג' רגעים, וחיש
איזה זמן מועט, ע"כ קרא לבנו הפני  הקדוש יפסיד

מיר חזר'ן אמנחם, ואמר לו שנותרו כג' רגעים, ל
צוזאמען, הבה ונחזור ונשנן מה שלמדת אצל 
המלמד, ולמד אז עם מלמדו מסכת בבא מציעא, 

בעמידה אצל  אולמד עמו הרה"ק האמרי אמת זיע"
ה ומנוחת הנפש, הדלת כג' רגעים, במתינות והבנ

ואחר יצא להתפלל עם רבבות חסידיו, ואמר לי 
עצום שנחקק בלבו  דוהפני מנחם שהיה זה לימ

  שבערה בו.לדורות, גודל התמדתו וחשקת התורה 
  

להכיר את הרה"ק האמרי  בני דורנו לא זכו והנה
בבואה מדמותו ודמות דיוקנו  אמת זיע"א, אולם

, הפני מנחם זיע"אהרה"ק לראות בבנו  זכינו
וביודעי ומכירי גודל התמדתו ושקידתו, למעלה 
מהשגת אנוש, היאך היה נצמד לכרך הגמרא 
בחשקה וצמאון, חבוקה ודבוקה בך, בהשתוקקות 

ימים רבים    שכבר   למים הצמא  וכיסופים כאדם 
לא באו מים לפיו, וקיים בעצמו באהבתה ישגה 

כל תמיד, בגודל אהבתו ללימוד התורה הקדושה ב
עת וזמן, ועתה בעת שאנו זוכים לקבל את התורה, 
יכול כל אחד לבקש ולהתחנן לזכות לקבל אהבת 
תורה וחשקת התורה, להיות דבוקים בתוה"ק בכל 
עת, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם 

  אכי"ר. ,ולילה
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