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השנה  ראש - החסידות פניני אוצר
ïנחס התנהגäת|אמרי éל / ה⁄נה éל Łל הáלäפה הäא ה⁄נה Łרא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

מïŁיעה זה àיõם האדם Łל •קêה ïנחסא יחפזäן'|אמרי 'äמלאכים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
האדם מëעłי äבראìŁ הëלאכים –• יõסףב יעקב ג'|õôלדõת ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

נתäנה הàחירה אדם, àני הנהגõת סäגי ג' – הâין àיõם הìפôחים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָספרים
להéתב ספר àאיזה אדם éל •àיד מוהר"ןב áדõל|לäñטי חסד ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

הקב"ה áם זקäק õà Łחד Łראà הâין יõם ìŁקàע üרàית õôמא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹורחמנäת
לכïרה •éביכõל יłראלג Łïע'|עבõדת מáיד מäל יŁר מליץ 'àאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

להכעיס לפŁõע äאפיל äŁôבה üרâ הכין àרחמיו üרàית ה⁄ם –ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
•חלילה אהרןג ויראה|àית ïחד üõôמ העבõדה עñר ה⁄נה Łראà ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹ

äבסõéת הäïéרים àיõם לאהבה àאים זה üõôמä• אמתד יł|Łפת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ
éל הàñלה מתקçמת éן ידי ועל łàמחה Łמים מלכäת על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלקàל

•ה⁄נה צâיקה והאימה|ïרי מהïחד łמחה מקàל üרàית ה⁄ם ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
êàב łמחה להם אף üŁנמ äמëילא יłראל àלבבõת •õìŁפלים לäñטי ו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

Łמים|łיחõת  מלכäת על וקàלת äæàל – עליכם •'ôמליכäני עבõדתז ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
צריü|יłראל העñר – הõìראים çàמים àתפêה לצעק העõלם מנהג ְְְְִִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָֹ

ה' אל לàם 'צעק •להיõת יקריםח àאמירת|לäñטים הäéנה חŁיבäת ְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ
çàמים äברכõתיה Łמע äקריאת âזמרה äפסäקי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהñרàנõת

•הõìראים חõתםח להתàáר|äôïחי זהיר להיõת Łי ה⁄נה àתחêת ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ה⁄נה לתחêת מיחדõת ôפõêת äנתקנ לכן הçצר, •על אמריםי לäñטי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

זעקה| היא החçים על ŁהŁñàה éיון àקõל מתêïלים ה⁄נה Łראàְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
הêב מעמק äבõקעת •הìגעת לוייא לבŁñ|קד⁄ת לאדם מôר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֻֻ

ôענäג üרàית לõàרא çŁהיה õנתäé ôŁהא äבלבד הõìראים çàמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָצרכיו
õבäæמ äלנ ⁄ïŁëיע •מëה יłראליא ðŁריü|אõהב אף על ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

Łâקëה àית àנין על ôהא הŁñàה עñר äמזõני, חçי àני על ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָלהתêïל
ה⁄כינה •וגäêי Łלמהיב Łמים|ôפארת éבõד עבäר רק הëתêïל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

ממêא üרàית וה⁄ם äìëמ àטלים המקטרגים éל צרכיו Łñמב õְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָואינ
õàל •מŁאלõת צâיקיב ïרנסה|ïרי על האדם על מæל אם áם ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹֻ

להיõת לזõéת יõôŁקק ïנים éל על üא üé על Łñלב עליו äְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָבהכרח
ה' àית •מŁçבי ïניםיג ראŁ|ייטב àליל מזמõר' 'לדוד אמירת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹ

üרàית õבדõלע äìŁכל היא õנתäéŁ éיון Łáמäçת על מבŁñים – ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָה⁄נה
זה ידי •על אהרןיד äבפרט|àית ה⁄נה Łראà הäŁôבה ידי על ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מקõרõת ונפôחים העõלמõת éל נתעêים õŁפר ôקיעת àְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹעת
•הרחמים מŁהטו הäŁôבה|יłמח עם יחד רק õïעל •ה⁄õפר ïריטו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

לבæא|צâיק אפŁר Łאי עד הêב מעמק לצעק זõכים ה⁄õפר ידי על ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
àיõתר מתקàלת äז äתפêה הõŁñàת, את •fiàפתים õôלדõתטז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

יõסף à⁄מים|יעקב להתעõררäת וגõרם àתäŁבה לחזר מעõרר ה⁄õפר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹ
הfiטן את מערàב àתäŁבה החõזר אחד אדם äאפיל /• סõדיז ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

Łעתיד|יŁרים והôפõêת הבעל"ט ה⁄נה üŁמà האדם מארעõת éל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ה⁄õפר Łל הäŁïט õñàל נכללים – üé על •להתêïל ôפארתיז ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הïסäלõת|Łלמה והôפõêת äמצוõת הõôרה מתעêים ה⁄õפר ידי על ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹֹ
ה⁄נה éל •Łל יłfiכריח łçŁראל|àני מרëז õŁפר àתקיעת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

äבזה חõבתם ידי äיצא לא Łעדין äסבäרים לàם àכל קõנם רצõן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעłõים
העõלם אõëת על מעלתם •áדלה Łמäאליח ה⁄õפר|õôרת קõל ְְֲֵַַַַָָָָָָֹֻ

üמל לבן מŁל / üרàית מה⁄ם äקינäרח על הêב מעמק צעקה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהäא
הבלי על õïסé וכêה רחõקה àמדינה äלהéłיל להתלëד אביו õלח⁄Łְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

מעמק ðŁעק עד üמל àן Łהäא õל äהאמינ ולא •העõלם äôïחייט ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
נקõçת|חõתם להיõת צריכים õ⁄àפר הõôקעים הfiפתים ְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

•äטהõרõת ארäכהכ האõחזת|Łערי והחרדה õŁפר לתקיעת רמז ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
•äàðàר יłראלכא מçראה|יłמח לתäŁבה זõכים âמי⁄ב àתקיעõת ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַָָָָֻ

מאהבה לתäŁבה âמעëד •äבתקיעõת חçיםכא ה⁄נה|Łפע Łראà ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
äתינõרמיז את הëבין àŁ⁄מים äואבינ àרמזים üרàית לה⁄ם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמדàרים

äלרצõן לרחמים äבתינäŁô •מקàל הëאירכב עלינä|אõר ŁâחôŁ' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ה⁄כינה צער והקלת הâינים המôקת - äמתäקה' טõבה •Łנה אŁלכד ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָ

האכילה|אברהם חטא äñôן – ההיא àעת והôפêה הíימנים אכילת ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
הראõŁן אדם •Łל סõפרכד חתם äïôח|âרõŁת לאכילת טעם ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

למעłים רמז והäïôח הõàרא àעבõדת למתיקäת רמז Łבâה – Łבâ ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָעם
•הõæבים äŁôבהכה עłרת|Łערי לנäðל äמäסר התעõררäת âברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

àעסקים äמעäט äŁôבה •ימי יחזקאלכה ה⁄נה|âברי Łראà ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
äïéר יõם עד והäŁôבה ה', •המלכת כו ְְְִַַַַָָ

האזינו  - החסידות פניני אוצר
מיŁרים Łלמäת|מáיד הäא ה⁄נה Łרא אחר החל •àŁת מאõרכו ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

הõàרא|יםעינ ôפארת יקר זיו יłראל עם על נאצל äז •àŁàת קד⁄תכז ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
łמחת|לוי על 'Łירה' קרäיה היא – äהאזינà הáלäת ëŁרëזת אף על ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻ

הõðìצõת •העלאת âפרקאכז להìצל|אáרא äהאזינ ïרŁת סגêת ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻ
•מאïיקõרסäת קדŁכז על|זרע ארץ àעניני וגם Łמים àעניני áם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

àתäŁבה להיõת •האדם יחזקאלכז רק|âברי טõבים הäíçרים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
לטõבה Łהם הëבין •לâðיק החçיםכח ללמד|אõר מחçב אחד éל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

õôיכל éפי והëצוõת הõôרה •äלקçם ïנחסכח חכמים|אמרי ôלמידי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
הõôרה לäëד àעת àחליים מרáיŁים אינם •החõלים מיםכט àאר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ

וłמחה|חçים ôענäג Łהäא õמŁ להזéיר äנéåŁ על לõàרא üלבר Łי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ãתõמé •Łאין החçיםכט הâין|אõר את הõàרא מעמיד מתחêה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

àתחנäנים מתçïס מéן äלאחר õêô •על טõבל Łם מה|àעל éל ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַֹ
עłõה הäא õלעצמ עłõה •⁄האדם הëאירל Łהרעב|אõר Łéם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

האדם על üé àרעב ימäת êŁא éדי ללחם לצעק õחé àכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹמתאëץ
õמתŁנ אבâן על ולזעק •להתאëץ Łלמהלא ה⁄õמר|ôפארת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

מה⁄מים עליו õŁמרים •עיניו הלכõתלב האזינä|לäñטי Łירת ְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
לתäŁבה •מעõררת צâיקלג לטõב|łפתי üïלהתה יכõל יהäדי éל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

אחד •àרגע הŁçרלג הרמב"ן|קב àתלמיד õìרא •מעłה ספרלד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
äמהäתã|הåכרõנõת âאõרייתא עłה מצות היא äהאזינ Łירת קריאת ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָ

הõàרא àהáŁחת àאמäנה והתחåקäת התõàננäת •היא łפתילד ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָ
éדי|צâיק àפעõêת ירàה ולא Łמים לגזרת õנõרצ éל לבæל האדם על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

ãלæלב• יłראללה לכל|אוהב עיêאה יראה מïŁעת äז מ⁄àת ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻ
ה⁄נה •àŁתõת מ⁄מäאללו ŁאינŁ|õם מי äאפיל זõכה äז àŁàת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מאהבה לתäŁבה •ראäי הõàרא|ôניאלו אל Łיבה – הäŁôבה עñר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
הïéרה äלזרז למרק רק הäíçרים מæרת הäא, üäרà• אמתלז łפת ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

äבàŁת| àתפêה àה⁄ם להâבק äçŁכל éדי àתäŁבה חõזר ה⁄ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָעõבד
מאהבה äŁôבה •לזוזõהי ְְֲִֵַָָ

השנה  ראש - הדורות גאוני אוצרות
הëנחה קמץ ה⁄נה|äçŁרי Łרא àערב •äŁôבה äמŁיבלח õŁאל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ה⁄נה| Łראà Łדñה על מחõל •הõספה אלעזרלח הרמז|מŁמרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
õפõס עד õתêחôמ טõב ŁìŁאר Łבâà• הר"ןלט רחמיו|חŁäâי àרב ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

äלכïרה לסליחה המיחד לåמן üäסמ הâין יõם ה' •קבע נחלתמ ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָֻ
יהŁõע ה⁄נה|יעקב Łראà נגזר Łמים àŁידי רפäאה •על àריתמ ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

יłראל|Łלõם ôפêת - רחמים המעõרר איל Łל õŁàפר לתקע מצוה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
לאçלה •נמŁלה חכמהמא üŁראל|מłי éלל Łל Łנפ המסירäת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

éתקיעת äמרצה מפלגת רäחנית עקדה היא àŁàת õŁàפר לתקõע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא
•õŁפר חדŁמב יאיר הàעל|חäת éח áדל על מõרה áדõלה ôקיעה ְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

•äŁôבה מגדיםמב ï|õàêŁרי äŁôבה לבעל àיõתר õŁמע ה' ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
•נàŁר הïרâסמג חçים'|ספר אלקים ýלמענ' היא החçים Łñàת ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹ

לקב"ה רäח נחת לעõłת -• העëדיםמג צבאõת|ווי ה' ãàגçו' ְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ
רחמים הקב"ה אצל אז למæה âין עłõים łçŁéראל - ïŁëàְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָט'

•áמäרים מŁהמד ôחêה|וידàר Łלדר יłראל Łל למנהגן üסמ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הלכה •àדבר מה ְֲִַָָ

האזינו  - הדורות גאוני אוצרות
על|אïריõן אף חרõן ירàה êŁא éדי הלכה àדברי ôחêה õïתחים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

הäëסר õôכחת àעת •יłראל יłראלמו à⁄מים|חמâת הäñôנים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ
הôחõôנים מעłי על •מõרים éהןמו למטר|łפתי הõôרה נמŁלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

לבõíף אêא נראה õבתõט •Łאין סõפרמז הõôרה|éתב עמל ידי על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
õôרה Łל לאמôה לכäן מëעל לעזר •זõכים יõסףמח âברי|áנזי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

âרכים לעõברי נח õאינŁ ëéטר האדם Łל õפäá מכניעים •מäסר âרŁמח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
äמתäקים|מŁה ערבים àדברים ôלמידיו על הרàה •להïŁיע חäטמט ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

חסד עליו|Łל הàאים äíçàרים מêבעט •לה⁄מר מäסרמט Łבט ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הäא| üäרà Łõדñלה לקרõת האדם õŁכח הëחלקת •àעת äôïחימט ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

àיłראל|חõתם ôלäיה הëלאכים •עבõדת àחçימט äנàהצדקת|ר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
הëיתה על Łמים •âין אפרסמõןנ ליłראל|Łמן מõעלת הäŁôבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
לëקõם àנים Łהם •לפי חכמיםנ מåיק|אספת רŁע נעłה Łéאדם ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אחריו •לבניו יקרנא יצרé|õלי את לכף õבידä àחירה àעל האדם ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
חמרי õפäáŁ אף •הרע Łלõםנא אבי מאàד|יד הרע לõŁן המסïר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

õחבר עוõנõת ונõטל •זכõçתיו טõבנב הðדקה|חן äנתינת הõôרה לäëד ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֻ
האדם Łחטא לאחר אף הçצר להכנעת •מסçעים łמחהנב Łערי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

àבחינת| הäא הרי לריק äחלפŁ ימיו על õŁנפ חõàŁן üרõע õאינŁ ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמי
•נבל יחזקאלנג äלכü|חזõן äכאב üמלé äנëע מתנהג üרàית ה⁄ם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

חכם ולא נבל הäא הרי õêע •הõïרק אהרןנד רàי Łéאין|מŁנת ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ
ונלקחת נאבדת היא הרי õôרה Łל ãéער àטäב הàרõçת ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמéירים

•מהם הõëרנד יłראל|צרõר את äמקçמים מעמידים הáלõçת יäíרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
•àגלäתם éהןנה àזכäת|łפתי האõëת éל על יłראל äêנתע ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻ
•הõôרה יõסףנה ãà|מæה õŁכח üא õבתõלט לאדם נôנה ה⁄כחה ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ

õראõà •את יצחקנו עõלם|àרéת àעניני רק עצמם המיáעים áנäת ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
•הåה נו ֶַ

ויהלום.......סו ספיר • דהילולא........סה יומא • רבותינו.......נז סיפורי
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הּׁשנה ַָָֹראׁש

מ�ה  ֶַַֹ�עת 
זיע"א  מק
ז 'ניץ �ריעה אליקים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַָָֹר�י 

וטהרה ה�ד�ה על מאד ל�מח י� ה�נה �רא�ְְְְְֳִֵַַַַָָָָָֹֹֹֻ
ה�נה #ל למ�$ %� ְְֶֶַַַַָָָֻה'�&עת

íâäקדּׁשה מּמּנּו נמׁש מקֹום מּכל הּדין, יֹום ׁשהּוא ÂÇְְִִִִֶֶַָָָָֻ
ראׁשית ׁשהּוא ּבאׁשר הּׁשנה, ימֹות ּכל על ְְֲֳִֵֶֶַַַָָָָָוטהרה
קדֹוׁש יֹום מקֹום מּכל הּדין יֹום ׁשהּוא והגם הּׁשנה, ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָוכֹוללת
הוינא ּכד ּוזכּורני ּכן. ּגם ׂשמחה ּבֹו יׁש ּובוּדאי הּוא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָוטהֹור
אאמו"ר הה"ק ּכבֹוד על עצמי מתמּה ּתמיד הייתי ְְְְִִִִַַַַַָָָטליא

זיע"א)זצלה"ה מקוז'ניץ למאד,(המגיד ׂשמח היה הּׁשנה ְְִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּבראׁש
הּוא אמנם עֹוׂשה, ּזּו מה לׂשמחה ההּוא ּבּיֹום ְְְְְִִַַַָָָָָולכאֹורה
ּבֹו יֹורד הּׁשנה ראׁשית ׁשהּוא מחמת ּדּברנּו, אׁשר ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּדבר

הּׁשנה: ימי לכל טּוב וכל וטהרה ְְְְְֳֵַָָָָָָָֻקדּׁשה

הâין ִַיõם

&נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מ�
ריץ �נחס ְִִִִַָר�י

#ל �ל ה(ל)פה ה)א ה�נה ְֶַַָָָָֹרא�
�ל ק*ה התנהג)ת #ל / ְֲִֶַַַָָָָה�נה

מ�&יעה זה �י%ם ְְִֶַָָָָהאדם

Làøa,הּׁשנה ּכל ׁשל הּגלּופה הּוא הּׁשנה ÀÙְֶַַַָָָָָָ
הּׁשנה ּבראׁש נֹוהג ׁשאדם ְְֵֶַָָָָֹּוכמֹו
רּבי ואמר הּׁשנה. ּכל עּמֹו יתנהגּו ְְֲִִִַַַַָָָָָּכ

זיע"א)ׁשמעֹון אֹוכלין(מווארחיווקא אין לכ , ְְְִִֵָ
יצטר ׁשּלא הּׁשנה, ּבראׁש חמּוצים ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹּדברים
ּכל על ּגלּופה מּזה ונעׂשה ּפיו ְְְֲִִֵֶַַַָָָלעּקם
[ּדברי ּכלל לֹומר רצה לא ולכן ְְְִֵֵַַָָָָָָֹהּׁשנה.
וׁשלֹום חס ׁשּמא הּתקיעֹות, לפני ְְְִִֵֶַַָָָּתֹורה]
מֹורא והּוא הגּון, ׁשאינֹו ּדבר מּפיו ְִִֵֵֵֶָָָָיצא
על רׁשם נעׂשה ׁשהּוא ּכזה, ּביֹום ְֲֶֶֶַַָָָֹּגדֹול
הּׁשנה ּבראׁש לאדם אין ולכן הּׁשנה, ְְְֵֵַַָָָָָָָָֹּכל

ּובתפּלה ּבתֹורה הּיֹום ּכל לבּלֹות אם ְְְִִִִַַָָָּכי
הּסעּודה. אחר ְַַַַָּגם

øéañäåׁשאדם ּכמֹו הּׁשנה, ראׁש ענין ÀÄÀÄְְִֶַַָָָָֹ
מצּיר אזי ּבית לבנֹות ְְֲִִֵֶַַַרֹוצה
עם צּורתֹו הּבית הּטבלא על ְְִִִַַַַַָָָּתחּלה
הּבנין, הּוא זה ּדר ועל וכו' ְְֲִֶֶֶַַָָָחדריו
על הּׁשנה ראׁש ׁשל רׁשימּו הּוא ְִֶַַָָָֹּכ
ּכמֹו הּלׁשֹון: ּבזה ואמר הּׁשנה. ְְְֶַַַָָָָָּכל
טאלפין ׁשּקֹורין מלח חתיכה ְְֲִִִִֶֶֶַָָׁשּלֹוקחים
חדׁש, טאלפין לעׂשֹות ּבקדרה ְְְֲִִִֵַַָָָָויבּׁשלּו
למּטה עליֹונים הּמלח, ּכל נתּבלּבל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּבוּדאי
נהּפ הּׁשנה ּבראׁש ּכן למעלה, ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹותחּתֹונים
ׁשּפעם וסּפר וכו'. העֹולם ּכל ְְִִֵֵֶַַָָָָּומתערב
אליו וקרב הּמדרׁש לבית הרב ּבא ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָאחת
סטענּדיר ׁשאפילּו ואמר אחד, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָסטענּדיר
יתקּים אם הּׁשנה ּבראׁש אֹותֹו ּדנים ְְִִִֵֶַַָָָֹזה

וכו': יּׁשבר ִֵָאֹו
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&נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מ�
ריץ �נחס ְִִִִַָר�י

ה'לאכים – יחפז)ן' ְְִִֵֵַַַָָָ')מלאכים
האדם מ'ע�י 6�ְְֲִִֵֶַָָָברא)

íéëàìîe'וקׁשה הּׁשנה. ּבראׁש יחפזּון' ÇÀÈÄְְֵֵֶַָָָָֹ
אין הלא ׁשּלהם, הּמֹורא ֲֵֶֶַַָָֹמה
מלאכים ּדבאמת ותרץ, וׁשלֹום. חס ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאים
ּבאמת וגבריאל, מיכאל ּכמֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָהּקדמֹונים
החדׁשים הּמלאכים א לירא, להם ְֲִִִֵֶַַַַָָָָאין
אדם, ּבני ׁשעֹוׂשים מצוה מעׂשּית ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָהּנבראים
עׂשּו אם לדין הּׁשנה ּבראׁש ְְְְִִִֶַָָָֹ[ּוכׁשעֹומדין]
חּסרֹון, ׁשּום ּבלי ּבׁשלמּות ְְְִִִִֵַָהּמצוֹות
הּנבראים הּמלאכים ּגם חסרים ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָלכׁשּיּמצאּו

ו יד חסר זה חסרים, רגל,מהם חסר זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ
יראים, לכ וכּדֹומה, אּלם וזה סּומא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ[זה
לתּקן האדם ּביד עדין היא הּׁשנה ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹּובראׁש
על מעׂשיו], ּולהׁשלים ּבתׁשּובה ולׁשּוב ְְְְֲִִֶַַַָָָזה
ּכי עברֹות, לֹו אין אם אף לדאג יׁש ְֲִִִֵֵֵֵַֹּכן
הּבעלי לֹו ּכׁשּיּתנּו הּבא לעֹולם ּיעׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָמה

הנ"ל. ִמּומים

ìòåהּפרּוׁש ׁשּזה נ"י, הּוא אמר זה ּדר ÀÇֵֶֶֶֶֶַַָ
קנג.)ּבּגמרא רּבי(שבת להם ׁשאמר ְִֶֶַַַָָָָ

ימּות ׁשּמא הּיֹום יׁשּוב לתלמידיו ְְְִֶֶַַָָָָָָאלעזר
וקׁשה ּבתׁשּובה. ימיו ּכל ונמצא ְְְְְִִֶָָָָָָָָלמחר
ׁשּיהיה אפׁשר אי וכי ימיו, ּכל ְְְִִִֶֶֶָָָָָָלּמה

ּכתיב א חטא, ּבלי אחד (קהלתיֹום ְְְִִֵֶַָ
כ) ּופרּוׁשז וגו'', ּבארץ צּדיק ִֵֵֶַָָ'אין

יחטא', ולא וגו' 'קֹולע ּכמֹו יחסר, ְְְֱֱֵֶֶֶַַָָֹ'יחטא',
ּדפֹולנאה הרב ספר ּבׁשם ּבענין ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָוהארי

ׁשּנאמר סו)ּכמֹו כח חּיי(דברים 'והיּו ְְֱֶֶֶַַָ
ּברכֹות, ּכּלם הם הּקללֹות ּכי וגו'', ְְְִִֵַָָָֻּתלּוים
חדׁשה, חּיּות ל יתוּסף יֹום ּבכל ְְְְְֲִֵַַַָָָּדהינּו
ּתׂשּכיל ואז הּׁשם ּבעבֹודת ּדעת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּיתוּסף
וכן חסרה, היתה אתמֹול ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶֶָָָָָׁשהעבֹודה
ּבתׁשּובה ׁשּיׁשּוב צרי זה ועל יֹום, ְְְִִֶֶַָָָָּבכל

ימיו: ָָָּכל

י%סף יעקב %8ְֲֵַֹלד%ת
זיע"א 
לנאה�מ י
סף יעקב ְְֲִִֵַַָֹר�י

ג' – ה�ין �י%ם ה6פ8חים ספרים ְְְִִִִַַָָג'
ה�חירה אדם, �ני הנהג%ת ְְְִֵֵַַָָָָס)גי
ספר �איזה אדם #ל �יד ְְְֵֵֶֶַָָָָנת)נה

ְִֵָלה#תב

Lé'ג ׁשהם ואפׁשר אנׁשים, סּוגי ג' Åְְֲִֵֵֶֶָָ
ׁשּנזּכר הּׁשנה ּבראׁש הּנפּתחין ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹספרים

טז:)בש"ס סּוג(ר"ה והּוא, יבאר. וכאׁשר ,ְְְֲֶַַֹ
עקב ּבפרׁשת לעיל ּׁשּבארנּו מה ּפי על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָא'
וגו' האּׁשה עם ׂשיחה ּתרּבה אל ְְִִִִֶַַָָָָמׁשנה

פ"א) ׁשהיּו(אבות לאיׁש מׁשל ּבעקדה ּדכתב ,ְְֲִֵֶַָָָָָָ
ב' וסֹוחרת, ּתאר יפת אחת נׁשים, ב' ְְִֶֶַַַַָֹלֹו
והעֹולה ׁשם. יעּין וכו', ּבנים רּבת ְְְִֶַַַָָָָֻצנּועה
האּׁשה עם ּדירתֹו עּקר לקּבע ׁשראּוי ְִִִִִִֶַַָָָָָֹמּׁשם,
הּסֹוחרת האּׁשה ועם הּתֹורה, ׁשהיא ְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּצנּועה
הסּתּפקּות, ּבמּדת חּיּותֹו ּכדי רק ְְְְְִִִֵֵַַַַַיׁשּתּמׁש
סּוג הרי וכו', ּתֹורה ׁשל ּדרּכּה היא ְְֲִֵֶַָָָוכ
ּדירתֹו ׁשּקֹובע ,ּבהפ העֹוׂשה ב' סּוג ְִֵֵֶֶֶַָָא'.
ועם והּסֹוחרת ּתאר הּיפת האּׁשה ְְְִִִֶֶַַַַָָֹעם
ׁשּלא ג' סּוג וכו'. ארעי הּצנּועה ְֲִֶַַָָָֹהאּׁשה
רק הנ"ל, נׁשים ב' מן לאחת לּבֹו ְִִִַַַָָׂשם
לא ה' ּופעל יין וסֹובאי ּבׂשר ְְְְִֵֵַַָָֹֹּבזֹוללי
ׁשּנאמר ּוכמֹו אינֹו, ארץ ּבדר וגם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַיּביט,

וכו''. ונבל כּנֹור ְִֶֶָָָ'והיה

eäæåלכל ׁשּנֹותנין וכו', ספרים ג' ענין ÀÆְְְְִִִֶָָ
ׁשּיהיה רֹוצה ספר ּבאיזה ּברירה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָאחד
ׁשּיהיה הּׁשנה ּבראׁש מתּפּלל אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹנכּתב,
חּיים נקרא והּוא א', מּסּוג להיֹות ְְְִִִִֶַָזֹוכה
ּכמֹו הּטֹוב, ׁשהּוא לחּיים ׁשּיזּכה ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַּבאמת,
ואת החּיים את לפני נתּתי 'ראה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר

טו)הּטֹוב' ל ואם(דברים לחּיים. נכּתב לכ , ְְְְִִִַַַָ
ּכמֹו מיתה, נקרא ג', מּסּוג ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָמתּפּלל
ׁשרֹוצה הרע', ואת הּמות 'ואת ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר
ּבינֹוני ּבזה וכּיֹוצא חברֹו, לנּצח ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּיּוכל

והבן ב', ּבסּוג ב)ׁשּמתּפּלל אות - תצא :(כי ְְְִֵֵֶַָ
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מוהר"ן ִֵל�)טי
זיע"א מ�רסלב נחמן ְְְִִֶַַַָר�י

ית�ר$ מא%8 ורחמנ)ת (ד%ל ְְְִִֵֶֶַַָָָחסד
%� חד� �רא� ה�ין י%ם 6�ְְִִֶֶַַֹֹק�ע

לכ&רה #ביכ%ל הקב"ה (ם ְְִַַָָָָזק)ק

eðàראׁש לנּו ׁשּקבע ּבּמה רחמנּותֹו רֹואין Èֲִֶֶַַַָָָֹ
חדׁש, ּבראׁש הּדין, יֹום ׁשהּוא ְִֶֶַַָָֹֹהּׁשנה,
היינּו אי ּכי ּגדֹול, חסד הּוא זה ִִִֵֶֶֶָָּכי
,יתּבר מאּתֹו ּכּפרה לבּקׁש ּפנינּו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמרימין
הּדין יֹום וקבע חסד עּמנּו עׂשה ּכן ְִִֵֶֶַַַָָָָעל
ּכביכֹול ׁשאז חדׁש, ּבראׁש הּׁשנה ְְִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש
ּבבחינת ּכּפרה, מבּקׁש ּבעצמֹו יתּבר ְְְְְִִִֵַַַַַָָָהּוא
חדׁש ּבראׁש הּנאמר ּכּפרה' עלי ְֱִֶֶַַַָָָָָֹֹ'הביאּו

ט.) ׁשבּועֹות לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ועל(ּכמֹו , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָ
ּכּפרה, לבּקׁש הּדין ּבּיֹום ּבּוׁשה לנּו אין ְִֵֵֵַַַַָָָָּכן
אז מבּקׁש ּבעצמֹו יתּבר ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶַַַַַָָמאחר

ּכּנ"ל. ַַַָָּכּפרה,

íbּכביכֹול ּבעצמֹו יתּבר ׁשהּׁשם ידי על Çְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
הביאּו לֹומר ׁשּיצטר זה לידי ְִִִֵֵֶֶַָָָּבא
ׁשהצר ּדבר ׁשעׂשה הינּו ּכּפרה, ְְֶֶַַַַָָָָָָָֻעלי
וכּו', עלי הביאּו ולֹומר עליו ְְְְִִֵַַָָָָָלהתחרט
ּבחטאינּו לפניו לבֹוא ּבּוׁשה לנּו אין ּכן ְֲֵֵֵַַָָָָָָעל
ּכי עליהם, ּולהתחרט ּכּפרה עליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלבּקׁש
להתחרט ׁשהצר ּדבר עׂשה יתּבר הּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻּגם
רחמנּות ּגדל רֹואין ׁשאנּו נמצא ּכּנ"ל. ְֲִִֶֶַַַָָָָָֹעליו
לדּון ראּוי יתּבר לבּדֹו הּוא ּכן על ְְִֵֶַַַָָָׁשּלֹו,
מקֹום יֹודע יתּבר הּוא ּכי העֹולם, ְְִִֵֶַַָָָאת
הם הּמקֹומֹות כל ּכי ואחד, אחד ְְִֵֶֶַָָָָּכל
עֹולם, ׁשל מקֹומֹו הּוא ּכי ,יתּבר ְְְִִֶֶַָָאצלֹו

מקֹומֹו העֹולם ּפיואין על אף ּכי ּכּנ"ל. ְְִִֵַַַַָָ
הׁשראת ּבהם ׁשהיה מקֹומֹות מֹוצאים ְְְִֶֶֶַַָָָָָׁשאנּו
הּכּונה אין הּמקּדׁש, ּבבית ּכגֹון ְְְְִִֵֵַַַַָָָָהּׁשכינה,
יתּבר אלקּותֹו ׁשם ׁשּנתצמצם וׁשלֹום ְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹחס

ׁשלמה ׁשאמר ּכמֹו וׁשלֹום, אחס (מלכים ְְְְִֶַַָָָֹֹ

יכלּכלּו,ח) לא הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹ'הּנה
ׁשהיה מחמת רק וכּו', הּזה' הּבית ּכי ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָאף

היה הּמקּדׁש ּבבית ּכי נאים, ּדברים ְְְִִִִֵַָָָָָָׁשם
עדן ּדגן וצּיּורא ּדבראׁשית ּדעבּדא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻצּיּורא

הּתּקּונים) ּבהקּדמת לׁשם(עּין המׁשי ּכן על , ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָ
אין יתּבר הּוא אבל ,יתּבר ְְְֲִִֵַַָָָָֻקדּׁשתֹו
עֹולם, ׁשל מקֹומֹו הּוא רק מקֹומֹו, ְְֶַָָָהעֹולם
ראׁש לעׂשֹות יכֹול יתּבר הּוא ּכן ְְֲִֵַַַָָֹועל
מקּים הּוא ּכי הּדין, יֹום ׁשהּוא ְִִֵֶַַַָָהּׁשנה
למקֹומֹו', ׁשּתּגיע עד חבר את ּתדין ְְֲִִִֵֶֶַַַַָ'אל

ּכּנ"ל: עֹולם ׁשל מקֹומֹו הּוא ְִֶַַָּכי

Łמים מלכäת על וקàלת äŁôְְְִַַַַָָָֹבה

י�ראל ְֲִֵַָעב%דת
זיע"א מ�
ז'ניץ י"ראל ְְִִִִֵַָר�י

&�ע' מ(יד מ)ל י�ר מליץ �אין'ְִִֵֵֶֶַַֹ
�ר$ הכין �רחמיו ית�ר$ ה�ם –ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
חלילה להכעיס לפ%�ע אפיל) �8ְְְְֲִִִֵַַָָָ)בה

ïéàa'הרב ּפׁשע'. מּגיד מּול יׁשר מליץ ÀÅִִֵֶֶַַַָֹ
זצ"ל ּפאליצקר יׂשראל מֹורנּו ְְִִֵֵֶַָָָהּגדֹול
ּתׁשּובה ׁשל עׂשה מצות ּדהּנה הּפרּוׁש, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָאמר
למׁשל הּתּקּון, ענין וכן החטא, ענין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָלפי
ּבמעׂשה להרּבֹות ּתּקּונֹו ּבׁשֹוגג ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָמי

חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו כאמצוֹות, רבה (ויקרא ְְְִֶָ
חבילֹותה) יעׂשה עברֹות חבילֹות עׂשה ֲֲֲֲִִִֵֶַָָאם

ּבכּונה ּכ ּכל יהיּו ׁשּלא והגם ְְְֲִִֶַַַָָָָֹמצוֹות,
ׁשּנעׂשהּכראּו הּנזּכר החטא נגד ּתּקּון הם י, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבמזיד ׁשחטא ּומי ּכּונה, ּבלי ּכן ְְִִִֵֵֶַַָָָָּגם
הרׁשע, מּדר לׁשּוב ּתּקּונֹו אז ְִִֶֶֶַַָָָָָּובכּונה,
ּכּונה ּפי על ּבמצוֹות להרּבֹות ּכ ְְְְְִִַַַַַָָָואחר
אכן מּקדם. ׁשעׂשה החטא ּכעין ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהראּוי,
ּפׁשע, ּדבר ּכל על ידֹו ׁשלח חלילה ְִִֶַַַַָָָָָאם
יֹוצרם את להכעיס הּמֹורדים אּלּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָּכרׁשעים
ּבמעׂשה ּכן אין הּזה ּכמׁשקל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָחלילה,
מעׂשה נגד ּבּמצוֹות ּתּקּון אין לכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמצוֹות,
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החטא. ּכדגמת לעׂשֹות ׁשּי לא ּכי ְְְֲִֵֶַַַַַָֹֻּפׁשע,
מּול יׁשר מליץ 'ּבאין הּפּיטן ׁשאמר ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹוזה
אז ּבפׁשע, ּכׁשּמקטרג ּדהינּו ּפׁשע', ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָמּגיד

עכ"ל. כנ"ל, נגּדֹו יׁשר מליץ ְִֵֵֶֶֹאין
éìå,הרחמן אב ׁשאבינּו לֹומר, נראה ÀÄְֲִִֶֶַַַָָָ

ותּקן הכין נּדח מּמּנּו יּדח ְְְִִִִִִִֵֵֶַָלבלּתי
ו'אּתה והּמֹורדים, החֹוטאים לכל ְְְְְְִִַַַָָָּתׁשּובה
ופׁשע עוֹון ׁשל והּתּקּון לּפֹוׁשעים', יד ְְִִֵֶֶַַַָָָנֹותן
רק עצמֹו, ולהנאת לתאבֹון ׁשּלא ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹׁשעׂשה
לעּמת זה ּתּקּונֹו ּולהכעיסֹו, ליֹוצרֹו ְְְְְְִִֶַַַֻלמרֹות
ׁשּלא ּגדֹולה ּבכּונה הּמצוֹות לעׂשֹות ְְְֲִֶֶַַַָָָֹזה
לא ׂשכר לקּבל ולא ּפרס לקּבל מנת ְְְְְֵֵַַַָָָָֹֹעל
יתּכּון רק הּבא, ּבעֹולם ולא הּזה ְְִֵֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם
הּתּקּון הּוא ואז ליֹוצרֹו, רּוח נחת ְְְֲִַַַַַָלעׂשֹות
ּבכּונתֹו ּברׁשעתֹו ׁשעׂשה הּפׁשע מעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנגד
ׁשאינֹו אי"ן, ּבחינת נקרא וזה ְְְְְְִִֵֶֶַַָֻּכמתּכנּתֹו.
ולא ּגּופֹו ׂשכר לא עבֹודתֹו עבּור ְְֲֲֶַָֹֹרֹוצה
'ּבאין', הּפּיטן ׁשאמר וזה נׁשמתֹו. ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָׂשכר
לׁשֹון הּוא מּול' יׁשר 'מליץ כנ"ל, ְְִֵֶַֹהינּו
ּכ ואחר המקטרג, את ׁשּכֹורת ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָּכריתה,
ׁשּממּתיקֹו ּדהינּו מגדים, לׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַָ'מּגיד',
ׁשּיתהּפ ּומּמילא הנ"ל. הּפׁשע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמקטרג
על ׁשּיבֹוא ּדהינּו לׁשפע, ּפׁשע ְְְִֶֶֶַַַַָאֹותּיֹות
ּכי והבן ּונדבה. רצֹון ּברכה ׁשפע ְְְִֵֶַָָָָָָָידֹו

הּוא: ָֹעמק

אהרן �יתֲֵַֹ
זיע"א מ�רלין אהרן ְֲִִִַַַֹר�י

מ$%8 העב%דה ע�ר ה�נה �רא�ְֲִִַַָָָָֹ
לאהבה �אים זה )מ$%8 ויראה ְְְֲִִִֶַַַָָָ&חד

)בס#%ת ה#&)רים �י%םְְִִַֻ

àúéàּפסּוק על ג)ּבּמדרׁש נז (תהלים ÄÈְִַַָָ
ראׁש זה עליֹון' לאלקים ְְִֵֶֶֶָֹֹ'אקרא
הּכּפּורים, ּביֹום עלי' ּגמר 'לאל ְִִֵֵַַָָָָָֹהּׁשנה,

הרּבה מּזה ּדּברנּו ּכבר אחי, אהּובי ְְְֲִִֵֶַַַַַָעכ"ל.
הּיראה, מן קֹודם מתחיל ּדבר ּכל ְְֲִִִֶֶַַָָָָאׁשר

יֹוׁשיעני' וד' אקרא אלקי"ם אל (שם'אני ְֲִִִֵֵֶַָ
יז) ּוכתיבנה ו), מז אלקי"ם(שם 'עלה ְֱִִָָֹ

ּוכתיב ׁשֹופר), ּבקֹול ד' (בראשיתּבתרּועה ְְְִִָָ
ה) ּבאמתא ּכי בוק"ר', ויהי ער"ב ְְֱִִִֶֶַַ'ויהי

מהּקדֹוׁש לירא יׂשראל איׁש ּכל ְִִִִֵֵַָָָָָצרי
ענׁש, יראת ּתּתאה יראה הגם הּוא, ְְֲִִֶַַַָָָָֹּברּו
ּבא ּומּזה לאהבה, מּזה ּבא ּכ ְְֲִִֶֶַַַָָָָואחר

עּלאה. ְְִִָָָליראה

úîàáeּדדינא יֹומא הּוא הּׁשנה ראׁש ÆÁÆְִַָָָָֹ
מהּקדֹוׁש לירא מאד וצרי ְְְִִֵַַָָָָֹקׁשיא,
ּופׁשיטא ּבאמת. אליו ולׁשּוב הּוא ְְֱִֵֶֶָָָָּברּו
ּבזה ׁשאמרנּו ּוכפי ׁשֹופר, ּתקיעת ְְְְְִִֵֶֶַַָָּבעת
ּבני' ׁשֹופר, ּתקיעת ּבעת הּׁשנה ְְִֵֶַַָָָָָֹהראׁש

משב"ר' עד ג)ּבאּו יט ב' הינּו(מלכים , ְַַָ
הינּו לׁשברים, ׁשּבאּו עד ּתׁשּובה ְְְִִֶֶַַָָָָׁשעׂשּו
ּכּונֹות ּכּידּוע נׁשּבר, ּבלב ּתׁשּובה ְְְִֵֶַַַָָָָָׁשעׂשּו
לאחריה, ּופׁשּוטה לפניה ּפׁשּוטה ּתקיעֹות ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָׁשל

הּפחד,ּותרּו ּגדל הינּו ּבאמצע ּוׁשברים עה ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
ללדה' אין 'וכח ׁשהּכח(שם)ּומּזה הינּו , ְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

הֹולדה ׁשּיהיה 'ללדה' אי"ן, מּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָנמצא
ּתחּלת הּיֹום 'זה ּכי ׁשּידּוע ּובפרט ְְִִִֶֶַַַָָָטֹובה.

ואיתא ,'בראשית)מעׂשי תחילת ּבראׁשית(זוהר ְְֲִִֵֶַָ
ּתּמצא, מאי"ן והחכמ"ה ּבחֹוכמא ְְִֵָָָָּברא
ללדת, מאי"ן ׁשּמקּבל אי"ן, וכח ְְְֵֶֶֶֶַַָֹוזהּו
וזהּו הּׁשֹופר, קֹול ידי על החסד ְְְִֵֵֶֶֶַַַָּומתעֹורר

וד"ל. ׁשֹופר', ּבקֹול ְָ'ד'

ìòמן הּוא התחלה ּדבר ּכל ּפנים ּכל Çְְִִַַָָָָָ
וכו', ּבמחׁשבה עלה ּבתחּלה ְְְְִִִַַָָָָָָהּיראה.
להתחיל צרי הּוא ּברּו הּבֹורא עבדּות ְְְְִִֵֵַַַָָוכן
הּמדרׁש ׁשאמר וזהּו הּיראה. מן ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל
הּׁשנה, ראׁש זה עליֹון' לאלקים ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ'אקרא
ּביֹום עלי' ּגמר 'לאל מהּפחד, ְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּמתחיל
החסד להתנֹוצץ מתחיל אז ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָהּכּפּורים,

נעילה. ּתפּלת ּבעת ּובפרט ְְְְִִִֵֵַָָאל,
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ולרא%ת �ת�)בה ל�)ב האדם ְְְִִַָָָָָעל
לא�)ד יל$ לא ח>יו מימי חלק ְִִֵֵֵֵֶֶַָֹ��)ם

øwòäåּתׁשּובה לעׂשֹות ׁשּנראה ּבנּו, ּתלּוי ÀÈÄÈְְֲִֶֶַָָָ
וׁשּלא ויראה, ּפחד ּבגדל ְְְְֱִֶֶֶֶַַָֹֹּבאמת
ׁשנה ׁשּום לאּבּוד וׁשלֹום חס אצלֹו ְְְִֵֵֶַָָָיל
ׁשּום ולא ׁשבּוע ׁשּום ולא חדׁש ׁשּום ְְְֶַָֹֹֹֹולא
עצמֹו לדּבק רק ורגע, ׁשעה ׁשּום ולא ְְְְֵֶַַַַָָֹיֹום
מּמדרגה יל ּומּמילא הּוא, ּברּו ְִִֵֵֵֵֵַַָָָלּבֹורא
וזהּו עּלאה. ליראה ׁשּיבא עד ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלמדרגה
יתּבר הּׁשם לֹו ּוכׁשעֹוזר עליֹון'. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָֹ'לאלקים
ּבא אזי ּכזֹו, עּלאה ליראה ּבאמת ְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָׁשּבא
ראׁש זה עליֹון' 'לאלקים וזהּו ְְְֱֲִֶֶֶֶַָֹֹלאהבה.
הּׁשנה. ראׁש ׁשל הּפחד ּגדל ּכּידּוע ֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהּׁשנה,

ו לּבֹו לׁשּבר מהּקדֹוׁשוצרי מאד לירא ְְְְִִִִֵַָָָֹֹ
ּולקּבל ּבאמת ּתׁשּובה ולעׂשֹות הּוא ְְְֱֲֵֶֶַַָָּברּו
ׁשב ּככלב וׁשלֹום חס להיֹות ׁשּלא ְְְִֶֶֶַָָָָֹעליו

עּלאה. ליראה יבא ּומּזה קיאֹו, ְְִִִִֶֶָָָָֹאל

eäæåּגמר לאל עליו"ן לאלקי"ם אקרא ÀÆְֵֵֶָָֹ
ּכל א"ל חסד הּכּפּורים, ּביֹום ְִִֶֶַָָָעלי
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל חסּדֹו עליו נׁשּפע ְְִֶַַַַָָָָהּיֹום,
ּכבר ׁשּדּברנּו ּכפי הּכּפּורים, ּביֹום ְְְְִִִִֶַַָהּוא
התעֹוררּות התחלת הּכּפּורים ּביֹום ְְְְֲִִִֶַַַָאׁשר
סּכה ידי על ּבסּכֹות ונגמרים ְְְְֲִִִֵַַָָָֻֻהחסדים,
הּיחּוד נׁשלם עצרת ּובׁשמיני ואתרֹוג, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָולּולב
מקּבלים 'וכּלם ׁשּדּברנּו, ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָֻּבׁשלמּות
הינּו מּזה' זה ׁשמים מלכּות על ְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹעליהם
זה רׁשּות ּבאהבה 'ונֹותנים הּׁשנה, ְְְְְֲִֶַַָָָֹּבראׁש

עצרת. ּוׁשמיני ולּולב סּכה זה ְְֲִִֶֶֶֶָָָֻלזה'

ה'ע�ים ל�&ר – מע�יכם' ְְֲֲִֵֵֶַַַַַ'�&ר)
&נ>%ת עם יהי) ְְִִִֶֹ�*א

ìòּתכלית עּקר אחי אהּובי ּפנים ּכל Çְֲִִִַַַַַָָ
ּתׁשּובה, לעׂשֹות הּוא הּׁשנה ראׁש ְֲֶַַָָָֹׁשל
לׁשּפר הינּו מעׂשיכם' 'ׁשּפרּו ׁשּדּברנּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַּוכפי
ועל ּכהגן, ׁשּלא וׁשלֹום חס ׁשעׂשה ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעׂשּיֹות
וזהּו ּכזכּיֹות, נעׂשּו זדֹונֹות אזי ּתׁשּובה ְְְְְֲֲִֵֶַַָֻידי
על מעׂשיכם' 'ׁשּפרּו ועֹוד מעׂשיכם'. ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַ'ׁשּפרּו

ׁשּלא ׁשּלכם טֹובים הּמעׂשים לׁשּפר ּפׁשּוט ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּפי
ּומחׁשבה, ּפנּיה ּבאיזה וׁשלֹום חס ְְְְֲִֵֶַַַָָָָּתעׂשּו
והעּקר טֹוב. רק וׁשּיהיה ּדבר ּכל לברר ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹרק
ולעׂשֹות אהבה לידי הּיראה מן ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹׁשּיבא
חס ּבעצבּות ולא ּבׂשמחה מצוה ּדבר ְְְְְְְִִַַַָָָֹּכל

ּפסּוק על ׁשאמרנּו ּוכפי ג)וׁשלֹום, קמז (תהלים ְְְִֶַַָָָ
הינּו לעּצבֹותם', ּומחּבׁש לב לׁשבּורי ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ'הרפא
ּברּו הּקדֹוׁש לפני נׁשּבר לב לֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶַָָָמי
הינּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לֹו עֹוזר ּבאמת ְֱֵֶֶַַָָהּוא

רקׁשהּוא לּבֹו ׁשּיהיה ׁשּלֹו להעצבּות מחּבׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
ׁשמֹו: יתּבר הּבֹורא ּבעבֹודת לב וטֹוב ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָׂשמח

אמת ְֱֶַ�פת
זיע"א מ$#ר לי� יה#דה ְִִֵַָר�י

��מחה �מים מלכ)ת על לק�ל ְְְְִִֵֵַַַָָֹי�
#ל ה��לה מתק>מת #ן ידי ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָועל

ַָָה�נה

àéápäאכלּו' הּׁשנה, ּבראׁש לׂשמח צּוה ÇÈÄְְְִִִַַָָָֹֹ
מעּזכם' היא ה' חדות כו' ְְְִִֶֶַַַָֻמׁשמּנים

י) ט לׂשמח(נחמיה יׂשראל, לבני העז עּקר .ְְְִִִִֵֵַַָָֹֹ
יׂשראל, ּבני לנפׁשֹות המיחד אלקּות ְְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָֹֻּבחלק
ׁשּבֹו הּכח, זה מתחּדׁש הּׁשנה ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹּובראׁש
חּיים' נׁשמת ּבאּפיו 'וּיּפח האדם ְְְִִִִַַַַַָָָָָנברא

ז) ב מלכּות(בראשית מקּבלים הּׁשנה ּובראׁש .ְְְְִַַַָָֹ
ׁשאמרּו ּכמֹו ּבׂשמחה, להיֹות וצרי ְְְְְְִִִִֶַָָָָׁשמים,

קל.) ּבׂשמחה(שבת עליהם ׁשּקּבלּו מצוה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָּכל
ּבראׁש הּׂשמחה ּוכפי ּבׂשמחה. עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִִַַָָֹעדין
ּכן ׁשמֹו יתּבר מלכּותֹו ּבקּבלת ְְְְִֵַַַַַָָָָהּׁשנה

הּׁשנה. ימי ּכל ְְִֵֵַַָָָמתקּים

והעל ה�ר)אים, רא� הם י�ראל �ניְְְְִִֵֵֵַָָֹֹ
עצמם על �'ק�לים �מים ְְְְִִֶַַַַַָָמלכ)ת

הע%לם #ל על ְִַַָָָנ�&ע

Bîëeּכל ׁשל ראׁש ׁשהּוא הּׁשנה ׁשראׁש Àֶֶֶַָָָֹֹ
מלכּותֹו לקּבל צריכין ּובראׁש ְְְִִֵַַַָָָֹהּׁשנה
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יתּבר אליו הראׁשית לתת ׁשמֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָיתּבר
הם יׂשראל ּבני ּבנפׁשֹות, כן ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֵָָׁשמֹו,
ׁשמים, מלכּות לקּבל עליהם ולכן ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹהראׁש,

ראׁש נקראים נמׁשׁשהם זה ּובכח ית, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּומבּקׁשין העֹולם. ּכל על ּגם ׁשמים ְְְִִַַַַַָָָָמלכּות
ּבאמת ּכי ,'מעׂשי ּכל על כו' ותמל'ְְֱֲִִֶֶֶַַָֹ
עליהם ׁשּיחּול ּכדאי ּומלאֹו העֹולם ְְֲֵֵֶֶַָָָֹאין
הּמלכּות 'ּכי ׁשאֹומרים וזהּו ׁשמים. ְְְְִִִֶֶַַַַָמלכּות
לן. מׁשמע קא מאי ּפׁשיטא היא', ְְְִִֶַַַָָָׁשּל
אינֹו ׁשמים מלכּות קּבלת ׁשּגם הּכּונה ְִֵֶַַַַַַַַָָָָרק
יׂשראל ּובני ,ׁשּל הּכל רק המקּבלים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹֹּבכח
עליהם ׁשחל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אֹותם ֲִֵֶֶַָָָָָזּכה

ּבאמרֹו ׁשמֹו יתּבר ב)מלכּותֹו כ (שמות ְְְְְִַַָָ
.'אלקי ה' ֱִֶָֹֹ'אנכי

úîàáeהּים על ׁשהקּדימּו ּבּמה לזה זכּו ÆÁÆְְִִֶֶֶַַַָָ
חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו ,'ימלֹו ְְְִֶָ'ה'
ׁשּיהיה מבּקׁשין ואנּו ּתחּלה. המליכּוני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהם
זהּו העֹולם. ּכל על למל לפניו ְְִֶַָָָָָָֹרצֹון
ּולעֹולמי היא ׁשּל הּמלכּות 'ּכי ְְְְְִִִֵֶֶַַׁשאֹומרים
לפניו רצֹון ׁשּיהיה ּבכבֹוד', ּתמלֹו ְְְְִִֶֶַָָָָעד
ידי ועל הּמעׂשים. ּכל על מלכּותֹו ְְְְֲִֵַַַַַַָלגּלֹות
אמרּו ׁשאמרּו ּכמֹו הּמלכּות, לנּו נׁשאר ְְְְְִִֶֶַַַָָזה
הגם עליכם, ׁשּתמליכּוני מלכּיֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֻלפני
זה ידי ׁשעל רק העֹולם, ּכל על ְֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּבּקׁשה
הּנאמן עבד ּכי עליכם, ּתמליכּוני ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבּקׁשה
ּכל: על הּמלכּות התּגּלּות לבּקׁש ְְְִִֵַַַַַָָצרי

צ�יק ְִִַ&רי
זיע"א מ&�לין צד
ק ְִִִַָֻר�י

מה&חד �מחה מק�ל ית�ר$ ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָה�ם
י�ראל �לבב%ת �%6פלים ְְְְִִִֵֵֶָָָָוהאימה
�*ב �מחה להם אף נמ�$ ְְִִִֵֵֶַַָָָָ)מ'ילא

øîàiå'ּוׁשתּו מׁשמּנים אכלּו לכּו להם ÇÙÆְְְְִִֶַַָ
הּיֹום קדֹוׁש ּכי וגו' ְִִַַַָממתּקים

הּוא ה' חדות ּכי ּתעצבּו ואל ְְֲִֵֵֵֶַַַָֹלאדנינּו
י)מעּזכם' ט איתא(נחמיה מקֹום ּומּכל . ְִִֶָָָֹֻ

ּבראׁש להתעּנֹות רּׁשאי ירצה ּדאם ְְְְְְִִִִֶַַַַֹּבּפֹוסקים
איתא א ּבזה. מצוה עֹוד ויׁש ְְִִֵֶַַָָָָָהּׁשנה

ג.) יהא(ברכות ועֹונין וכו' ׁשּיׂשראל ְְְְִִֵֵֶָָָּבׁשעה
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מבר הּגדֹול ְְַַָָָָֹׁשמֹו
אֹותֹו ׁשּמקּלסין הּמל אׁשרי ּבראׁשֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹמנענע
ּבניו את ׁשהגלה לאב ּלֹו מה ּכ ְְְִֵֶֶַָָָָָּבביתֹו
אביהם. מּׁשלחן ׁשּגלּו לּבנים להם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֻואֹוי
אז ּכׁשּׁשמעּו הּׁשנה ׁשּבראׁש הענין ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֹוזה
טענֹות ׁשּיׁש ּבעצמם וידעּו ּתֹורה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָהּדברי
אבל ויראה, ּפחד להם ׁשהיה אם ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָעליהם

לעצבּות. ּגם מּזה ְְִֶַַָּבאּו

øîàåמׁשמּנים אכלּו 'לכּו נחמיה להם ÀÈÇְְְְְִִֶֶַַָָ
ׁשּיֹום לאדנינּו', הּיֹום קדֹוׁש ּכי ֲִֵֶַַָֹוגו'
ּכמֹו ּבּלב, ופחד יראה מכניס ּבאמת ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָהּזה

ּבּתּקּונים זה יֹום מ"א)ׁשּנקרא ּדרֹועא(תיקון ְְִִִֶֶַָָ
וגו' ּתעצבּו' 'ואל ּתנינא, יֹומא ְְְֵֵֵֵַָָָָּתנינא
אבינּו ׁשּיצחק עצבּות. לכם יביא ְְִִִֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
וכן והּׂשמחה הּׂשחֹוק ׁשם על נקרא ְְְְְִִֵֵַַַָָע"ה

בזוה"ק קלה.)הּוא ח"א הנעלם ְּתֹולדֹות(מדרש
והינּו וכו' והּׂשמחה הּׂשחֹוק ּתֹולדֹות ְְְְְְְִִַַַָָיצחק

יצחק. ּפחד הּוא יצחק ְְִִִֶַַַָָׁשּמּדת

àúéàå(:לא ּברּו(שבת הּקדֹוׁש ּברא לא ÀÄÈַָָָָֹ
ׁשּיראּו ּכדי אּלא עֹולמֹו את ְְִֵֶֶֶָָהּוא

ׁשּנאמר יד)מּלפניו ג עׂשה(קהלת 'והאלהים ְְֱֱִִֶֶַָָָָָֹ
אמרּו וכן מּלפניו'. מי"א)ׁשּיראּו פ"ו (אבות ְְְְִִֵֶָָָ

ּבעֹולמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא מה ְֶַַָָָָָָּכל
ׁשּיהיה הינּו וכו' לכבֹודֹו אּלא ּברא ְְְִִֶֶֶַָָָֹלא
ידי על וזה ׁשמים. מלכּות ּכבֹוד ְְְְְִִֵֶַַַַָהתּגּלּות

ׁשאמרּו ּכמֹו לב:)הּיראה, מל(קידושין ְְְִֶֶֶַָָ
מלכּותֹו על ּוכׁשּמקּבלין .עלי אימתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּתהא
ּכמֹו מּזה, ׂשמחה יתּבר לה' יׁש ְְְִִִֵֶַַָָָאז

לא)ׁשּנאמר קד ּבמעׂשיו',(תהלים ה' 'יׂשמח ְְֱֲִֶֶַַַָ
ּומּזה ּכאמּור, הּבריאה ּתכלית היה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּזה
ׁשאמרּו ּכמֹו ׂשמחה ליׂשראל אף ְְְְְְִִִֵֶַָָָָיצמח
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ג') פרק רבה אליהו דבי מּתֹו(תנא ְִִִָׂשמחתי
ְִִָיראתי.

äæåיביא ׁשּלא ּתעצבּו', 'ואל להם ׁשאמר ÀÆְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
חדות 'ּכי עצבּות, לידי והּפחד ְְְְִִִֵֶַַַַַַָהּיראה
ׂשמח יתּבר ׁשה' זה ּכי מעּזכם', הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָֻה'
עליהם מלכּותֹו וקּבלת יׂשראל ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהּיראה
ׂשמחה יכניס ּכ ידי ׁשעל מעּזכם', ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻ'הּוא
מׁשמּנים' 'אכלּו לכּו לכן ּבלבבכם, ְְְְְִִִֵֶַַַַָאף
יהא עֹונין ׁשּיׂשראל ּכׁשּׁשֹומע וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָוגו'.
הּמל אׁשרי אֹומר וכו' מבר הּגדֹול ְְְֵֵֶֶַַַָָֹׁשמֹו
ׁשּגלּו. לּבנים להם ואֹוי לאב ּלֹו ּומה ְְִֶֶַַָָָָוכו'
רׁשּות חרּבן ּבׁשעת עּתה הכי ְְְִִִַַָָָֻּומּׁשּום
ּבגלּות אף מקֹום ּומּכל ּכן. ּגם ְְְִִֵַַַָָֹלהתעּנֹות
ׁשּכל מלכּותֹו על ּבקּבלת ׂשמח יתּבר ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹה'
וחרדין הּׁשנה ּבראׁש עליהם מקּבלין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל
ּכל זה מעּזכם הּוא ה' וחדות ְְְִֵֶֶֶַַָָֻמהּדין

ּוכתיב ׁשּלהם. יב)הּתּקיפּות ח 'וּילכּו(נחמיה ְְִִֵֶֶַַַָ
ּכי ּגדֹולה ׂשמחה ולעׂשֹות וגו' העם ְְְֲִִַָָָָָכל
הינּו להם', הֹודיעּו אׁשר ּבּדברים ְְֲִִִֵֶֶַַָָהבינּו
הּוא ׁש'הבינּו' ּבלּבם, הּדברים ְְְְִִִִֵֶֶַָָׁשּנכנסּו
ידי על ּבהם והכניס ליּבא, ּבינה ְְְְִִִִֵֶַָָָלׁשֹון
ׂשמחתי והיה הּׂשמחה והּכירּו הּדעת ּגם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָזה
ידי על הּבאה והּׂשמחה יראתי. ְְְְִִִִֵַַַָָָָמּתֹו
נאמר ולכן ּגדֹולה ׂשמחה הּוא ְְְְֱִִֵֶַַָָָָהּיראה

ּגדֹולה': ׂשמחה ְְְֲִַָָ'ולעׂשֹות

�יח %ת ִִֵל�)טי 
זיע"א  מלי #�אביץ מנדל מנחם ְְְִִִֵֶֶַַַר�י

וק�לת �<)ל – עליכם ְְֲִִִֵֶַַַָ'8מליכ)ני
�מים מלכ)ת ְִַַָֹעל

Bðéðòמכּתירים שבנ"י הּוא הּׁשנה ראׁש ׁשל ÄÀÈְִִֶַַָָֹ
,למל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֶֶֶַָָאת
אמרּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְִַַָָָכמארז"ל

ּכדי מלכּיֹות בר"ה עליכם,ׁשּתמליכּונילפני ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֻ

יׂשראל מל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נעׂשה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאז
הארץ, ּכל על מל ּגם נעׂשה זה ידי ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָועל
הוי'ה, צבאֹות נקראים יׂשראל ּבני ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָּכי
ּומגּלים ממׁשיכים ׁשהם ,מל ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַלגיֹון
העֹולם ּבכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֶַַָָָָָמלכּותֹו
ּבּתחּתֹונים. ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות ְְֲִִִַַַַָָֻּכּלֹו

äpäåהּבּטּול ידי על נעׂשית הּמל הּכתרת ÀÄÅְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ
ּובראׁשם העם, ּכל ׁשל על ְְֶַַָָָָָֹֹוקּבלת
ּבמלכּותא ּבמּוחׁש ּׁשרֹואים ּכפי הּצבא, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָאנׁשי
הּצבא ׁשאנׁשי אוה"ע אצל אפילּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּדארעא
הּמל ׁשל ּומרּותֹו עּולּו עליהם ְְֲִֵֶֶֶֶַַָמקּבלים
ׁשהּיסֹוד ועד עליהם, ׁשּיצּוה מה ּכל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָלעׂשֹות
הּוא לׁשמֹו הראּוי צבא ּכל מׁשּתת ְְִֶָָָָָָָָֻׁשעליו
הּמל ּפקּודת למּלא על וקּבלת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹמׁשמעת
הּפקּדה ּכאׁשר ּגם כו' החיל ּפקידי ידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻעל

ּבׂשכלם. מּובנת ְְִֵֶֶָָאינּה
íâåעד עליהם והּממּנים החיל ּפקידי ÀÇְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֻ

הּצבא את מנהיגים ׁשהם הּצבא ְְִִֵֶֶַַַַָָָָלׂשר
מהּצבא, חלק הם גם הרי ׂשכלם, ידי ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָעל
על, וקּבלת מׁשמעת הּוא ׁשּלֹו ְְְִֶֶַַַַַָֹׁשהּיסֹוד
הקב"ע מתּבּטאת החיל אנׁשי ׁשאצל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא
הּמבחרים אצל ואילו ּבלבד ּבפעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻּבמעׂשה
ׂשכלם מעלת ׁשּבגלל הּצבא אנׁשי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמּבין
הּצבא מנהיגי להיֹות הּמל ידי על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָנתמּנּו
ׁשּמנּצלים ּבׂשכלם, ּגם הקב"ע ְְְְְִִִֵֶַַַָמתּבּטא
הּצבא ּבהנהגת הּמל צּוּוי למּלא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשכלם
ּגבּולֹותיה להרחיב ועד הּמדינה על ְְְְְְִִִֶַַַַָָלׁשמֹור
להיֹות צריכים החיל ּפקידי ּגם ׁשּלכן ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָכו',
ּגבֹוּה מעל וגבֹוּה עליהם לּממּנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבטלים
ועד המל אל ׁשּבטל הּצבא לׂשר עד ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָכו'
הרי הקב"ע ּבענין חסר ׁשּכאׁשר ּכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָּכדי
הפ ּגם אּלא ּבמל מרידה רּק לא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹזה

הּצבא. ואנׁשי הּצבא מציאּות ְְְִֵַַַָָָָָּכל
ïéðòå,דרקיעא מּמלכּותא נׁשּתלׁשל זה ÀÄÀÈְְְְִִִִֵֶַַָָ

ּתֹורה, דמתן הענין לכללּות ְְְִִֶַָָָָׁשהּיסֹוד
יׂשראל נעׂשּו ׁשאז לעם, נהיית הּזה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּיֹום
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הקּדמת על ּדקּבלת הו"ע ,מל ׁשל ְְְִֶֶֶַַַַָָֹלגיֹון
צ"ל לראׁש ׁשּלכל היינּו לנׁשמע, ְְְְֲִִֶֶַַָָֹנעׂשה
על, קּבלת ׁשל ּבאפן הּצּוּוי קּיּום ְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹנעׂשה,
נׁשמע, ּגם להיֹות וצרי יכֹול ּכ אחר ְְְְִִִַַַַַָָָורק

והׂשגה. ֲֲַָָָָהבנה

÷îòáeׁשהכּתרת היֹות עם יֹותר: ÀÙÆְֱִֵֶַַָ
ּתמליכּוני הּׁשנה ּבראׁש ְְִִֶֶַַַָָֹהּמל
מּכל עול קּבלת ׁשל הו"ע ֲִֵֶֶֶַַָָָעליכם
הכרח ׁשל ּבאפן זה אין ְְֵֵֶֶֶֶַָֹמקֹום
קּבלּו ּברצֹון 'מלכּותֹו אּדרּבה ְְְְִֶַַַָָָאּלא
נעׂשית הּמלך ׁשהכּתרת ּכלֹומר ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָעליהם',
ּברגׁש חדּורה ותענּוג, חּיּות ְְֲֲִֶֶַַָמּתֹו
היא ההכּתרה ׁשּלכן הּמל אהבת ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

ּגדֹולה: ְְְִָָּבׂשמחה

ה⁄נה Łראà ְְִַַָָָֹהôפêה

י�ראל ְֲִֵַָעב%דת
זיע"א מ�
ז'ניץ י"ראל ְְִִִִֵַָר�י

�>מים �תפ*ה לצעק הע%לם ְְְִִִִִַַָָָָֹמנהג
'צעק להי%ת צרי$ הע�ר – ְִִִִַַָָָָָה%6ראים

ה' אל ִֶָל�ם

äîערּו ּבׁשלחן ט)ּׁשּכתּוב תקפ"ב (או"ח Çְְֶַָָֻ
רם, ּבקֹול הּנֹוראים ּבּימים ְְְִִִֵַַַָָָלהתּפּלל
העֹולם ׁשּנֹוהגין ּכמֹו וׁשלֹום חס ּכּונתם ְְֲִֵֶַַָָָָָָאין
קֹולם, ּולהרים עׂשרה ׁשמֹונה ּבתפּלת ְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹלצעק

אמר זה על ח)אׁשר יב עלי(ירמיה 'נתנה ְֲֶֶַַַָָָָ
אל לּבם 'צעק ׁשּיהיה העּקר רק ְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבקֹולּה',
ואמרּו ה'. אל לּבֹו ּולהגּביּה רם ּבקֹול ְְְְְִִֶַַָָה''

שם) ּכלֹומר(שו"ע חייׁשינן', לא ְְְְִַַַָֹ'ּולהטעֹות
'ּכיון ּבּדבר. עצמֹו את יטעה לא ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבוּדאי
ׁשּמחזירים ּכלֹומר מחזֹורים', ּבידם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָׁשּמצּויים
ׁשּיׁשּוב העּקר ּומתּפללים ה', אל ְְִִִֶֶַַָָָֹהּכל

רחמיו ויֹופיע הארץ ּכל על מל ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָלהיֹות
ועל הארץ. ּבקרב ׁשמֹו ׁשּיּודע ּכדי ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעֹולם
ּומזֹוני חּיי ּבני קדׁש ׁשפע יׁשּפיע זה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹידי

אמן ּבֹו החֹוסים ּולכל לנּו טּוב (פרשתוכל ְְִֵַָָָָ
:נצבים)

יקרים ְִִִָל�)טים
זיע"א מ*זריט� �ער +ב ְְִִִֵֶַֹר�י

ה�ר�נ%ת �אמירת ה#)נה ְֲֲִִַַַַַָָָָח�יב)ת
�מע )קריאת �זמרה ְְְְְִִֵַַָ)פס)קי
מ�ל / ה%6ראים �>מים ְִִִֶַַָָָָָ)ברכ%תיה
)פחד) ה'ל$ על �?רחה ְְֲִִֶֶֶַַָָָָלמדינה
לפניו (��הר ידי ועל מ@עמ% ְְְְְֲִִֵֶַַָָֹמאד
לפניו (�והר )מליצה �בח ְְְְְִִִֵֶַָָָ�ברי

להם נתרAה ְְִִֶַָָָ�מחה

æîøּבּכסה ׁשֹופר בחדׁש 'ּתקעּו הּפסּוק ÈÇְִֵֶֶַַַָָֹ
ּכל על ׁשרֹומז אפׁשר חּגנּו', ְְֵֵֶֶַַָֹליֹום
הּׁשנה. ּבראׁש הּמתּפּללים יׂשראל ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹּבני
הּתפּלֹות להתּפּלל העם המֹון מנהג ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָוהּנה
ּגדֹולה ּובכּונה ּבמּלה מּלה עמידה ְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשל
ועיניו הּׂשגתֹו, לפי ואחד אחד ְְְִֵֶֶַָָָָָֹּכל
ולא הּתפּלה ואל הרּנה אל רק ְְְְִִִֶֶַַָָָֹולּבֹו
חס זרה מחׁשבה איזה אחר ּדבר ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָאל
הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשהּתפּלֹות מּפני ְְְִִֵֶֶַַָָָֹוׁשלֹום,
ליּה, ּדחביבי ואיידי אצלֹו, חדׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָהם
והתעֹוררּות הּדין ּפחד מּפני ּגם ְְְְִִִֵַַַַַּומה
מּזה הּלבבֹות, מׁשּברים ׁשהם ְְְְִִִֵֶֶַַַָהּתפּלֹות
הּתפּלֹות כן לא אבל הּכּונה. להם ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹנתעֹורר
ויֹוצר ּדזמרה ּפסּוקי ּכמֹו העמידה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָׁשּלפני
והם הּׁשנה ּכל הרּגלּו ׁשּבהם ְְְֵֶֶַָָָָֻאֹור,
ּדעּתם יהבי ולא יׁשנה, ּכדיּוטגמא ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹלפניהם
הּׁשנה ּכל ּבהם ּדׁשּו ּכאׁשר ְֲֲֶֶַַַָָָָָעלייהּו
ּובלי ּגחלים ּגּבי על הֹול ּכאׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבמרּוצה

ּכ לל.ּכּונה ְַָָָ
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ט 

äæìå,'ׁשֹופר בחדׁש 'ּתקעּו ואמר הזהיר ÀÈÆְְְִִִֶַַָָֹ
להזהיר צרי אינּני זה על ְְְִִִֵֶֶַַַָּכלֹומר
ּבוּדאי ּכי העמידה, עּקר על ְְֲִִִֶֶַַַַָָאתכם
ונגמר ּתקּוע ּכבר זה ּכי ּבּה, ְְְְְִִֶַַַָָָּתכּונּו
מּפני חדא ּגדֹולה, ּכּונה ׁשּצריכה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּבלּבם
ּדיּוטגמא ּפרקים ׁשל ּתפּלה חדׁש, ְְְְְִִִֶֶָָָָָׁשהיא
ׁשֹופר, ׁשהּוא ועֹוד החביבה, ְֲֲִֶַָָָָחדׁשה
ּדלזּכרֹון ּכיון ׁשֹופר חז"ל ׁשאמרּו ְְְִִֵֶָָָָּכמֹו
ּובוּדאי ּדמי, ולפנים ּכלפני ּבא ְְְְְִִִִֵַַָָהּוא
עצּומה ּבכּונה לכּון מעצמכם ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּתתעֹוררּו
ּכי לטֹובה, לפניו זכרנכם ׁשּיעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹּבכדי
אׁשר לב חסר והּבער הּכסיל הּוא ְְֲֲִִֵֶַַַַַמי
ּבּמׁשּפט יעמֹוד הּיֹום ּכי יֹודע ְֲִִֵַַַַָהּוא
ויׁשּתק ויחׁשה יתּבר לפניו והּנֹורא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹהּגדֹול
ּובני ּבניו ונפׁש נפׁשֹו על יתחּנן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹולא
מעׂשיו ּולפי ּבֹו ּתלּויים הם אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶַָּביתֹו
יכלּתֹו ּכל יעׂשה ּבוּדאי ּכי הם, ְְְֲִֵֶַַַָָֹידּונּו
עז ויתר ׂשאת ּביתר ויתּפּלל ּכחֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹּבכל
מל לפני ּדבריו ויתנאּו ׁשּיׁשּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכדי
וזהּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים ְְְִֵֶַַַָָָמלכי

שופ"ר. בחוד"ש

ìáàּבׁשארי אתכם, מזהיר אני ּבזה ÂÈְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ
ּופסּוקי וקרּבנֹות והּתחנּונים ְְְְְֲִִֵַַַָָהּתפּלֹות
ׁשאּתם ּוברכֹותיה, ׁשמע ּוקריאת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָּדזמרא
ּברּומֹו עֹומדים והם ּבעקב, אֹותם ְְְְִִֵֵָָָּדׁשים
עצמֹו ּבפני ואחד אחד ּכל עֹולם, ְְְִֵֶֶֶַָָָֹׁשל
מאד, ונּׂשא רם עליֹון ׁשלם עֹולם ְְְִֵֶָָָָֹהּוא
ּכי אּלּו, לתפּלֹות נֹואׁש אֹומרים ְְְִִִִֵֶַָואּתם
אבל העמידה, לתפּלת מגּמֹותיכם ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָעּקר
ׁשּבאמת הגם ּבזה. ּומבֹוכים טֹועים ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָאּתם
ּכמדּבר ׁשהיא העּקרית, היא ְֲִִִִִִֵֶַָָָָהעמידה
עצמֹו, האצילּות ּבעֹולם הּמל ְְְֲִִֵֶֶַַָָלפני

מפ לֹו ׁשאין מי חדריםאכן ׁשל ּתחֹות ְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ּבחדרים לכנס יכֹול האי ְֲִִִִֵַַַָָֹהחיצֹונים
מּתחּלה הּקדמֹונים ּתּקנּו לכן ּכי ְְְְִִִִִִִֵַַַָָהּפנימים,
נגד ׁשהם ּכּידּוע הּסדר, על ֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהעֹולמֹות

עׂשּיה יצירה ּבריאה אצילּות עֹולמֹות ְְֲֲִִִִָָָָד'
לעילא. ְִֵַָָמּתּתא

àèéLôe,הּזה והּנֹורא הּגדֹול הּדין ּביֹום ÀÄÈְְִֶַַַַָָ
העמידה לתפּלת ׁשּיבא ְֲִִִֶֶַָָָֹקֹודם
ּפרּוׁש חּגנּו', ליֹום 'ּבּכסא ׁשּיהיה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָצרי
הּגדֹול הּדין יֹום את ולמּתֹוק לכּסֹות ְְְִִִֶַַַָָצרי
ּכמֹו יו"ם, הּנקרא הּׁשנה ראׁש ְְִֶַַָָָֹׁשהּוא

א)ׁשּכתּוב ב גם(איוב וּיבֹוא היו"ם 'ויהי ְִֶַַַָָ
ּבֹו מתּגּבר ׁשהּדין הּׁשנה ראׁש זה ְִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשטן',
ּומבּדילים הּמֹונעים והם המקטרגים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַורּבּו
ׁשל עֹונֹותיו ויזּכרּו הּתפּלֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָמּלהתּפּלל
ּכּונתֹו ּכל ּיֹועיל ּומה וׁשלֹום, חס ְִַַַָָָָָֹאדם
ּתחּלה ּתּקנּו לכן ּכי העמידה, ְְְֲִִִִִִֵַָָָָּבתפּלת
ׁשאמרּו ּכמֹו ׁשּמכּפרין, הּקרּבנֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָסדר

קי.)חז"ל עֹולה(מנחות ּבתֹורת העֹוסק ְֵַָָֹּכל
ׁשאר ּבזה וכּיֹוצא הקריבם, ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָוחּטאת
ּפסּוקי לֹומר ּתּקנּו זה ואחר ְְְְִֵֶַַַַָָהּקרּבנֹות,
ׁשהּוא ּולהכניעם, הּקלּפֹות לזּמר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָּדזמרא
ׁשּכן ּומּכל ּכּידּוע, תזמו"ר לא ְִִֵֶַַָֹֹמּלׁשֹון
ּבהם להּזהר ׁשּצרי הּׁשנה ראׁש ְְִִֵֶֶַָָָָָֹּביֹום
למׁשּפט הּמל היכל אל ּבֹואֹו טרם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹמאד
לֹו ׁשּיהיּו ולראֹות המקטרגים ְְְְְְְְִִִִֶַַַלהׁשּתיק

טֹובים. ְִִִמליצים

ãBòåׁשירֹות זמירֹות מּתחּלה לֹומר ּתּקנּו Àְְְִִִִִַָ
זעם, ׁשל ּפנים להעביר ְְְֲִִִֶַַַָָותׁשּבחֹות
אחד יֹום ׁשּבחר למל מׁשל הּוא זה ְִֶֶֶֶֶַָָָָּכי
הּמדינה ּבני ּבמעׂשה ּולהׁשּגיח לעּין ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֻמגּבל
להצּדיק ּכפעלֹו, ואחד אחד לכל ְְְְְְֳִֵֶֶַַָָָָּולׁשּלם
ּולׁשפטֹו הרׁשע, את ּולהרׁשיע הּצּדיק ְְְְִִֶֶַַַַָָָָאת
ּבני את לׁשּפט ויׁשב ידיו. ּכגמּול ְְְְְְִִֵֶַָָָָֹּולענׁשֹו
ּומקטרגים מליצים הּמל והעמיד ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָהּמדינה

ה ּבניּכנימּוס ׁשמעּו ּכאׁשר והּנה ּמלכּות. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָ
אימה והּנֹורא, הּגדֹול הּדין את ְְִִֵֶַַַַָָָָהּמדינה
עֹוד קמה ולא עליהם נפלה ּגדֹולה ְְְֲֲֵֵֶָָָָָָֹחׁשכה
לאמר ּגדֹולה צעקה וּיצעקּו ּבהם, ְְְֲִֵֶַַָָָָֹרּוח
הּתֹוכחה, מּיֹום לנּו אֹוי הּדין מּיֹום לנּו ִִִֵַַָָָאֹוי
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ׁשהרּבינּו עלינּו זעמה הּמל ׁשּפני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּוביֹותר
ּומי ּבֹו ּומרדנּו ּדברֹו עׂשינּו ולא ְְְְִִִַַָָָֹֹלפׁשע
זעם מּפני ּובוּדאי זעמֹו. מּפני לעמֹוד ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָיכֹול
עלינּו הּטֹובים הּמליצים ּפי נסּתם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָהּמל
הּמדינה ּבני ויתיעצּו המקטרגים. ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָויתּגּברּו
להׁשּתּדל מּתחּלה ּדמּלתא סמא ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹלאמר
איׁש ּבחרּו עׂשּו, מה .הּמל זעם ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָלהעביר
הּדבר, לכלּכל ויּוכל ונבֹון מאד חכם ְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹאחד
וכאׁשר מאד, ּבדחן ההּוא האיׁש ְְְְֲִֶַַַָָָָֹוהיה
לדּבר התחיל ,הּמל אל ּבא ההּוא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָהאיׁש
חׁשק ּובדברי ּומליצה מׁשל ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָלפניו
ּוגדּלתֹו ׁשבחים ּובדברי ּגדֹולה ְְְְְְְִִִֵָָָָֻּובׂשמחה
ּדבדיחּותא ּובמיּלתא ,הּמל ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶַָָורֹוממּותֹו
ּבכלל ואינֹו הּמדינה ּבני ּבכלל אינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָּכאּלּו
מּמׁשל ׁשּבא עד מּׁשם זז ולא ְִִִִֶַַָָָָָֹהּנּדֹונים,
זעם ׁשהעביר עד לׂשמחה ּומּׂשמחה ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָלמׁשל
ותענּוג ׂשמחה ׁשּגרם אּלא עֹוד ולא ,ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹהּמל

.לּמל ֶֶַָּגדֹול

äæåמׁשּפטים ּבּזהר מלּכא(קז.)ׁשּכתב ּדוד ÀÆְְִִִֶַַַַָָָָֹ
מׂשּמחֹו ׁשהיה הוי, ּדמלּכא ְְְְְִֵֶַַָָָָָּבדיחא
ּבׁשירֹות ּדבדיחּותא, ּבמּלתא ְְְְְִִִִִָָָּכביכֹול
ּבהם מזּמר ׁשהיה ּומזמֹורים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָותׁשּבחֹות
זעם ׁשל ּפנים העביר ּובזה ְֱִִִֶֶֶַַַָָהּקלּפֹות,
ׁשהּמל המקטרגים ּובראֹות .מהּמל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַוהּכעס
ּדבריהם נסּתּתמּו וׂשמחה, ּברצֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָנתרּצה
ויצא נתּגּברּו הּטֹוב ּומליצי להם, ְְְְְִִֵֶַַָָָָּוברחּו
ּתפּלת קֹודם ּתּקנּו ולכן מׁשּפטם. ְְְְִִִֵֶַָָָָלאֹור
ּוׁשאר ּדזמרה ּופסּוקי קרּבנֹות ְְְְְֲִִֵָָָָָָהעמידה
צרי לכן הנ"ל. לּטעם ּוברכֹות ְְִִֵַַַָָָָׁשבחים

ּבכּונה לאמרם מאד ּבהם ּובהתלהבּותלהּזהר ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
ּבטּוחים ׁשאנּו להראֹות ּגדֹולה, ְְְְְְִִֶַָָָוׂשמחה
והּטֹוב מׁשּפטינּו לאֹור ׁשּיֹוציא ְְְְִִֵֶַַָָּבחסּדֹו

יעׂשה. ְֲֵֶַָּבעיניו

äæåאף ּכי חּגנּו', ליֹום 'ּבּכסה ׁשאמר ÀÆְִֵֵֶֶַַַַָ
נקרא זה ּכל עם הּדין, יֹום ְִִִֶֶַָָׁשהּוא
רצה ּג'בּורה, ח'סד ּתבֹות ראׁשי ׁשהּוא ְֵֵֶֶֶָָָָח"ג

וזהּו החסד. ידי על נמּתקת ּגבּורה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָלֹומר
הּגבּורֹות, וימּתקּו יכּסּו ׁשהחסדים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָ'ּבּכסה'

ׁשּנאמר ּדר ג)על פה כל(תהלים 'ּכּסית ֱִִֶֶֶֶַַָָ
חּטאתם העברּת נאמר ולא סלה', ְְֱֱֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּטאתם

ׁשּכתּוב יג)ּכמה יב העביר(ש"ב ה' 'ּגם ְֱִֶֶַָָ
ּדין ימי ׁשהם מּפני א וגו', 'ְְְִִֵֵֵֶַַָחּטאת
ּכמֹו למּתקם, רק וכל, מּכל להעבירם ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹאין
ׁשער עּין זללה"ה האר"י ּבכתבי ְְִֵֵֶַַַַָׁשּכתב
צב: ּדף ג' ּדרּוׁש הּׁשנה ראׁש ענין ְְִַַַַַָָָֹהּכּונֹות

ח%תם ִֵָ&8)חי
זיע"א א�יחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹר�י

זהיר להי%ת י� ה�נה �תח*תְְִִִִֵַַָָָ
8פ*%ת נתקנ) לכן ה>צר, על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָלהת(�ר

ה�נה לתח*ת ְְִִַַָָָֻמיחד%ת

Lãçä'ראׁשֹון חדׁשים ראׁש לכם הּזה ÇÙÆֳִִֶֶַָָֹ
הּׁשנה' לחדׁשי לכם (שמותהּוא ְְֵֶַָָָָ

ב) הּזהיב ּבּפסּוק ּכפל לּמה לדקּדק יׁש .ְְֵֵֶַַַַָָָָ
לחדׁשי לכם הּוא 'ראׁשֹון ואמר ְְְְִֵֶַַָָָָוחזר
ּתהיה ּדהּׁשכינה לֹומר, ּבא אּלא ְְְִִֶֶַַַָָָָָהּׁשנה'.
ּכל ּדעּקר ּדבר, ּכל ּבראׁשית ּבּה ְְִִִֵַָָָָָָזהיר
הראׁשֹונים ׁשאמרּו ּכמֹו ּבכניסתֹו, הּוא ְְְִִִִֶָָָָָּדבר
זהיר יהיה הּׁשנה ּדבתחּלת לברכה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָזכרֹונם

ּב ּכדיהאדם ּכראּוי, ּובתפּלה תׁשּובה ְְְִִִֵָָָָָָָ
יעזרהּו הענין ּבתחּלת יצרֹו על ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּכׁשּיתּגּבר

ּתמיד. יהיה וכן ְְְִִֵֶָיֹוצרֹו,

Cëéôìeלתחּלת מׁשּנֹות ּתפּלֹות נתקנּו ÀÄÈְְְְְִִִִַֻ
ּובתחּלת חדׁש ּבראׁש וכן ְְְִִֵֶַַָָֹֹהּׁשנה,
הּוא ּתחּלתּה ּבּלילה נמי והכא ְְְִִַַַַַָָָָָָהּׁשבּוע,
וכל ּבתפּלה. הּוא הּיֹום ּותחּלת ְְְְִִִִִַַָָָּבתפּלה,
ּכמֹו ּבּתחּלה, זריז אדם ׁשּיהיה ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָזה

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו א)ׁשאמרּו עה (ב"ר ְְְִִֵֶַָָָָ
יקּדמּנ לא עד לרׁשיעא בא)קּדמּה :(פרשת ְְְְִִִֵַַַָָָ
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אמרים ֲִִֵָל�)טי
זיע"א מ&�לין ה,הן צד
ק ְִִִֵַַָֹֻר�י

#יון �ק%ל מת&*לים ה�נה �רא�ְְְְִִֵַַָָָֹ
זעקה היא הח>ים על ְִִֶַַַַַָָָָ�ה���ה

ה*ב מעמק )ב%קעת ֵֵֶַַַַַַֹֹה6געת

älôzaׁשּנאמר ּכמֹו ודּבּור, קֹול יׁש ÇÀÄÈְְֱִֵֶֶַ
ב) עז וגו'',(תהלים ה' אל ִֶ'קֹולי

ּבתפּלת רק ּכי ּבקֹול, הּוא ּוזעקה ְְְְִִִַַָָָָּוצעקה
ּתפּלתֹו ּפֹורט ׁשהּוא וכּדֹומה עׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָׁשמֹונה
לגמרי חסר ּכאׁשר אבל ּבלחיׁשה, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָהּוא
הּצעקה אז ּבכלל, נא הֹוׁשיעה ְְְִִֵַָָָָָָוצֹועק
טעם וזהּו יּליל. וּיּלּולי ּגנח ּגּנּוחי ְְְִִֵֵֶַַַַַָּבקֹול
ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ׁשּמתּפּללין העֹולם ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹמנהג
חּיים על הּצעקה ׁשאז ּבקֹול, ְְִִִֶַַַַָָָהּכּפּורים
ׁשֹופר ּדקֹול הּמצוה אז וכן ּבכלל, ְְְְִִֵֶַָָָָׁשהּוא
ּבּקׁשת ּכי וכו', ּדּבּור ּבלא קֹול ְִִֶַַָֹׁשהּוא
עמק עד ונֹוגעת ּכללית ּבּקׁשה הּוא ְְִִֶַַַַַַָָָֹהחּיים

ּבל לסּבל אפׁשר ׁשאי וקֹולהּלב צעקה א ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
ּדבר הּוא החּיים ּבּקׁשת ּכי היׁשּועה, ְִִַַַַַַַָָָָרעׁש

החּיּות למקֹור יא)ׁשּנֹוגע :(אות ְִֵֶַַַ

ה⁄נה Łראà הŁáמäçת צרכי Łñàְְְִֵַַַַַָָָָֹת

לוי ְִֵַֻקד�ת
זיע"א מ�רדיט�
ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

�>מים צרכיו לב�� לאדם ְְְִֵַַָָָָָָֻמ8ר
�>היה #)נת% �8הא )בלבד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָה%6ראים
�'�&יע מ'ה 8ענ)ג ית�ר$ ְְֲִִִֵֶַַַַַַָל�%רא

מ<)ב% ִָלנ)

ïôàaּזה מה ּולהקּדים לֹומר, נראה אחר ÀÙÆְְְִִֵֶֶַַַַ
הּׁשכינה, ּגלּות נזּכרת ׁשּלרב ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹענין
הּבֹורא ּכי הּוא, הּכלל הּׁשכינה. ּגלּות ְְִִֵַַַַָָָמהּו
העֹולמֹות, לכל ּתמיד מׁשּפיע הּוא ְְִִַַָָָָָּברּו
מקּבל לֹו ׁשּיהיה חפץ הּוא ּברּו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָוהּבֹורא

ּכביכֹול ּכי ּתמיד, להׁשּפיע ׁשרֹוצה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָלהּׁשפע,
מאּתֹו ּׁשּמקּבלים מה יתּבר להּׁשם ּתענּוג ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָיׁש
וׁשלֹום חס מקּבלין אנּו אין ואם ְְְְִִֵֶַַַַָָהּׁשפע,
ונֹותן מּזה צער לֹו יׁש ּכביכֹול מאּתֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּׁשפע
ּבּזהר הּמּובא ּכּמׁשל לחיצֹונים, ְִִַַַַַַָָָָָֹהׁשּפעתֹו
ּבארץ היֹותנּו ּבין יׁש אׁשר החּלּוק ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָהּקדֹוׁש
לארץ. ּבחּוץ נּדחים עּתה היֹותנּו ּובין ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָיׂשראל

ìòåלֹומר מּיׂשראל נׁש ּבר לכל ראּוי ּכן ÀÇְְִִֵֵַַַָָָ
חּיים ּבעד להתּפּלל מּוכן הנני ְְְְְִִִִִֵַַַָּבלּבֹו,
ׁשּיהיה הּוא, ּברּו הּבֹורא ּבׁשביל ְְְִִִֵֶֶַַָָָּופרנסה
הּׁשפע. לידי מקּבל ׁשאני מּזה ּתענּוג ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָלֹו

הּזהר ּכּונת ו)וזהּו תקון ּכל(תיקו"ז ּבריׁש ְְֵֶַַַַָָֹ
הב חּיי לן הב צווחין אינּון וׁשּתא ְְִִֵַַַַַָָָָׁשּתא

ּככלבין כו' מזֹונא ּדאינןלן ּדמצּוחין ְְְְְִִִִֵַָָָָ
יתחּמץ ולכאֹורה לגרמּייהּו. אּלא ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָמצּוחין
לּמה האּלה, הּדברים ּכראֹותֹו אנֹוׁש ְְְֱִִֵֶַַָָָָלבב
ׁשנה ּבכל מבּקׁשין אנּו כן ּפי על ְְְִִֵַַַָָָָאף
ּדברי לפי אבל ּומזֹונא. חּיי ּבני ְְְֲֲִֵֵַַָָָָעבּור
ּבבּקׁשתינּו האדם ּכּונת ׁשּיהא ׁשּכתבנּו ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלה
הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּיהיה ּכדי לנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיּתן
ּבזה, חפץ יתּבר הּׁשם ּכי מּזה, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּתענּוג
הב צוחין הנ"ל הּקדֹוׁש הּזהר ּכּונת ְְִֶַַַַַַָָָֹוזה
וכן חּיים, ּתן למעננּו ּכלֹומר חּיי, ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָ'לן'
לגרמּייהּו. מצּוחין אינּון ּככלבים וזהּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָמזֹונא,
ׁשּיהיה יהיה ּכּונתינּו אּלא רּׁשאין, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואינן
נמצא מּזה. ּתענּוג הּוא ּברּו ְְֲִִֶַַָָָלהּקדֹוׁש
מׁשּפיע, הּוא המקּבל ׁשּגם אּלה ּדברינּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָלפי
ּתענּוג. הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּמׁשּפיע ְְְְֲִֶַַַַַָָּדהינּו

חפצנ) – 'Bלמענ' וכו' לח>ים ְְְְְִֵֵֶַַַָזכרנ)
�>היה #די ה)א הה�&עה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָלק�ל

מ#$ 8ענ)ג Bְֲִַָל

eäæåּתן ּכלֹומר לחּיים', 'זכרנּו ׁשאמר ÀÆְְְִֵֵֶַַַָָ
ּבבחינת אנחנּו ׁשּנהיה ּכדי חּיים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָלנּו
ולּמה ּתענּוג, ל מׁשּפיעים ּדהינּו ְְְְְֲִִַַַַָָָָהּזכר,
ונמצא אּתה, ּבחּיים' חפץ מל' ּכי זה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָל
,חפצ מׁשלימים אנּו מאּת מקּבלין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּכׁשאנּו



החסידות  פניני השנה |אוצר ראש

יב 

אלהים למענ החּיים ּבספר 'ּכתבנּו ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָֹלכן
ּתענּוג ל ׁשּיהא 'למענ' ּכלֹומר ְְְְְֲִֵֶַַַַַחּיים',

הּתּנא ׁשּמזהיר וזה מ"ד)מּזה. פ"ב אבות (עי' ְְִִֶֶֶַַַָ
רצֹונֹו ׁשּיעׂשה ּכדי ּכרצֹונֹו רצֹונ ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַ'עׂשה
ּכמֹו ּכרצֹונֹו, רצֹונ עׂשה ּפרּוׁש ,'ְְְְְְֲִִֵֵּכרצֹונ
ּכ להׁשּפיע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִֶַַַָָָׁשרצֹון
,ּכרצֹונ רצֹונֹו ׁשּיעׂשה ּכדי ,רצֹונ ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַיהא
למעלה ראּוי אּלא הּוא, טעם נתינת ְְְִֶַַַַָָָֹלא

ׁשוין: ּכרצֹונ רצֹונֹו ְְְְִִֵֶָׁשּיהא

י�ראל ְִֵֵָא%הב
זיע"א מא�טא ה�ל יה
�ע אברהם ְְְְִֵֶַַַַָָָֻר�י

�ני על להת&*ל �Aרי$ אף ְְִִֵֵֶַַַַָָעל
על 8הא ה���ה ע�ר )מז%ני, ְְִֵֵֵַַַַַָָח>י

ה�כינה וג*)י ה'ק�� �ית �ניןְְְְִִִִֵַַָָָ

eðøë'æ,הב"ל מסּפר ּתבֹות ראׁשי ל'חּיים ÈÀÅְְִִֵֵַַָ
ּתבֹות ראׁשי ּב'חּיים ח'פץ ִֵֵֵֶֶַַָָמ'ל
ׁשּבאמת אף ּכי הּוא, והענין נ'. ְְְֱִִִֶֶֶַַָָמסּפר
ויֹום הּׁשנה ּבראׁש להתּפּלל האדם ְְְְִִֵַַָָָָָָֹצרי
ּכי ּבני, ּומזֹוני, חּיי ּבני על ְִִִֵֵֵֵַַַָָהּכּפּורים

י)ּכתיב ב להׁשקֹות(בראשית מעדן יצא 'ונהר ְְְְִֵֵֵֶַָָֹ
מימיו ּפסק לא נהר והאי הּגן', ְֵֶַַַָָָָָֹאת
להאי מרּכבה להיֹות הרֹוצה ואדם ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָלעלמין,
וגם הּבנים. על להתּפּלל הּוא צרי ְְְִִִֵַַַַָָָָנהר
ּכי להתּפּלל, האדם צרי ּומזֹוני חּיי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָעל
ּבעֹולם. נמצא להיֹות אפׁשר אי ְְְִִִֶָָָָָָזּולתם
סֹוף ּבבחינת להיֹות צרי זה ּכל ְְֲִִִִֶַָָָאבל
ּבראׁש להיֹות צרי הּתפּלה ועּקר ְְְְְִִִִֵַַָָָֹוטפל,
ּבית ּבנין על ּדוקא הּכּפּורים ויֹום ְְְִִִֵַַַַָָָָהּׁשנה
ּגלּות ועל ּבימינּו ּבמהרה ׁשּיּבנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש
עצמֹו על מחׁשבּתֹו יהיה ּובל ְְְְְִִֶַַַַַַָהּׁשכינה,

וׁשלֹום. ְַָחס
íàåּבית לבנין ּלי מה האדם יאמר ÀÄְְִִֵַַָָָָֹ

חז"ל ּׁשאמרּו מה ּדע ְְִֶַַַָָהּמקּדׁש,

ה"א) פ"א יומא נבנה(ירושלמי ׁשּלא ּדֹור ְִֶָָֹּכל
ּבימיו, נחרב ּכאּלּו ּבימיו הּמקּדׁש ְְְְְִִֵֶַַָָָָָּבית
הּמחריבים אנחנּו ּכאּלּו וׁשלֹום חס אנּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָוהרי
להׂשים אדם צרי לכ הּמקּדׁש. הּבית ְְְִִִֵֶַַָָָָָָאת
ּבית ּבנין על ּותפּלתֹו מחׁשבּתֹו ְְְְִִִֵַַַַָָעּקר

ּבימינּו ּבמהרה ׁשּיּבנה יתּגּלההּמקּדׁש ואז ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
העליֹון ההבל ויתּגּלה ּבעֹולם ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָמלכּותֹו
ה' פי מֹוצא ּכל על 'ּכי סֹוד ִִַַָָָהּקדֹוׁש,

האדם' ג)יחיה ח ּׁשאנּו(דברים מה וזהּו . ְְִֶֶֶַָָָָ
מסּפר ּתבֹות ׁשראׁשי לחּיים זכרנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָמתּפּללין
אנּו וגם העּקרית. החּיים ׁשהּוא ְִִִֶֶַַַָָָָהבל
ּתׁשּובה ּבחינת ּבינה ׁשערי נ' על ְְְְֲִִִִֵַַַַָָמתּפּללין

והבן: ּבעֹולם. ְְִֵֶַָָָׁשּיתּגּלּו

�למה 8ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד
מסק �למה ְְְִֵַָֹֹר�י

ואינ% �מים #ב%ד עב)ר רק ְְְֲִִֵֵַַַַָה'ת&*ל
�טלים המקטרגים #ל צרכיו ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמב��
מ�אל%ת ממ*א ית�ר$ וה�ם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָמ'6)

%�ִל

ízà'.'אלהיכם ד' לפני ּכּלכם הּיֹום נּצבים ÇÆְְֱִִִֵֵֶֶַָֹֻ
ׁשּזה המפרׁשים ּׁשּכתבּו מה ְְְִֶֶֶַַַָָָידּוע
ראׁש זה 'הּיֹום' הּׁשנה. ראׁש יֹום על ֶֶֶַַַָָֹֹרמז
היׁשרה ּדר הּכתּוב לנּו ּומרּמז ְְֵֶֶַַַַָָָָָָהּׁשנה.
ּכל להיֹות הּתפּלה, ואל הרּנה אל ְְְְְִִִִֶֶַָָָָּבגׁשּתֹו
הּבֹורא לכבֹוד ּׁשּנֹוגע מה על רק ְְִֵֵֶַַַַַַָמגּמתֹו
וזהּו הּׁשכינה. ּגלּות צער על הּוא ְְִֶַַַַָָָּברּו
ּבּגמרא ּׁשאמרּו מה על הרמב"ן ְְֶֶַַַַָָָָׁשּכתב

ב.) לבבכם'(תענית ּבכל יא'ּולעבדֹו (דברים ְְְְְֶַָָ
עבֹודהיג) ּבאמת הּוא ּכי ּתפּלה, זּו ְֱֲֲִִֶֶָָָעבֹודה

ּבמחׁשבה הּתפּלה נּסח ּכל לגמר ְְְְִִַַַָָָָָָֹֻקׁשה
יׂשים אם ּכי למעלה, ּכּונתֹו ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָנכֹונה
ּתפּלה היא לֹו ּׁשּיחסר מה מגּמתֹו ְְְִִֶֶַַַָָָּכל
חנינא רּבי מעלת היה וזה ּכּנֹודע, ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָּפסּולה



החסידות  פניני השנה |אוצר ראש
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נּזֹון העֹולם ּכל עליו ׁשאמרּו ּדֹוסא ְִֶֶָָָָָָָּבן
ּבקב לֹו ּדי ּבני וחנינא ּבני חנינא ְְְְֲֲִִִִִִַַַָָּבׁשביל
ּבדבר ּבמעּוט מסּתּפק היה ּכי ְְְִִִִֵַָָָָָחרּובין,
לבּקׁש הצר ולא עת ּבכל לֹו ְְְְֵֵַַַָָֹֻהּמצּוי
למעלה ּׁשּנֹוגע מה רק מאּומה צרכיו ְְְְֲֵֶַַַַָָָָעבּור
הּוא לכן יׂשראל, ּוכללּות הּבֹורא ְְְִֵֵֵַָָָּכבֹוד

יׂשראל. לכלל הּׁשפע צּנֹור ְְִִִֵֶַַָָָָהיה

äæåא)הּפרּוׁש קא כי(בתהלים לעני 'ּתפּלה ÀÆְְִִִֵַָָ
ּפרּוׁש ׂשיחֹו'. יׁשּפ ד' ולפני ְְְֲִִִֵֵַֹֹיעטף
ּכמֹו אחּור, לׁשֹון יעטף' 'ּכי עני, ְְֲִִִֶַָֹׁשהּוא
אחר ויׁשלי כו'', העטפים 'והיּו ְְְֲִִֶַַַָָָֻׁשּכתּוב
רק לעצמֹו, הּנֹוגע ׁשּלֹו הצטרכּות ּכל ְְְְִֵֵֶַַַַַָּגוֹו
לכבֹוד ּׁשּנֹוגע מה ׂשיחֹו', יׁשּפ ד' ְְְִִִִֵֵֶַַֹ'לפני
הרמז וזה כנ"ל. ּתפּלתֹו עּקר יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָהּבֹורא

ח:) דף השנה ּדאמר(בראש הּגמרא' ְְְֲַַַַָָָּבמאמר
ּתחּלה נכנס מל וצּבּור מל חסּדא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָרב
ארעא אֹורח לאו אימא איבעית וכו'. ְְִִֵֵַַָָָָלדין
ּפרׁש חסּדא רב כו'. אבראי מלּכא ְְְְִֵֵֵַַַַָָָלמיקם
ּׁשּנֹוגע מה ּפרּוׁש וצּבּור, מל חסד. ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַרב
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָלכבֹוד
צרכי ּׁשּנֹוגע מה הינּו וצּבּור, הּוא. ְְְִֵֵֶַַַָָּברּו
ּפרּוׁש ּתחּלה, נכנס מל אדם. ּבני ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכללּות
ּׁשּנֹוגע מה יהיה ּתפּלתֹו מגּמת ועּקר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּתחּלת
צער על עֹולם, ׁשל מלּכֹו הּבֹורא ְְִֵֶַַַַַָלכבֹוד
ּדליקּום ארעא אֹורח ּדלאו הּׁשכינה, ְְְְִֵַַַָָָָּגלּות

והבן. אבראי ְְְֵַַַָָמלּכא

ékהּׁשנה ּבראׁש עֹומד האדם ּכאׁשר Äְֲֵֶַַָָָָָֹ
עצמֹו עבּור יׁשּגיח ולא נפׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַֹּבמסירּות
מּמילא אז הּׁשכינה, ּגלּות עבּור רק ְְֲִִֵַַָָָָָּכלל
אׁשר ּומסטינים המקטרגים ּכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָּבטלים

ׁשאמרּו ּכמֹו כח.)עליו, מיכּתת(ר"ה ּכתּותי ְְְְִֵֶַָָָ
ּובטל ּבדעּתֹו ׁשפל האדם אם ּכי ְְִִִֵֵֵַָָָָָׁשיעּוריּה.
וכל נפׁש, המסירּות מחמת ְְְֲִִִֵֶֶַַָּבמציאּותֹו
ּכאין והּוא ּדמי, ּכׂשרּוף לׂשרף ְְְְִִֵֵָָָֹהעֹומד
יּמלא מּמילא ואז לׂשטנֹו, עליו יעמֹוד ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָּומי

לטֹובה. צרכיו וכל לּבֹו מׁשאלֹות ְְְְֲִִָָָָָּכל

ékאבינּו על להּׁשען לנּו יׁש ּבאמת Äְֱִִֵֵֶֶַָָָ
ּבכל הּמֹוׁשיע אדֹון הּוא ּכי ְֲִִִֶַַַַָָׁשּבּׁשמים,
עֹוזר אין הּקדֹוׁשה הּׁשכינה א ְְִֵֵֵַַַָָָצרֹותינּו,
ּבאתערּותא ּתחּלה נתעֹורר אנּו אם ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָלּה

ׁשּכתּוב וזהּו ו)ּדלתּתא. כ 'ימּלא(תהלים ְְְִֵֶֶַַָָ
מׁשאלֹות ּכל לֹומר רצה ,'מׁשאלֹותי ּכל ְְֲֲִִֶַָָָָד'
הויה ׁשם ׁשּיהיה ד'', 'ימּלא יהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלבב
'אּתם ׁשּכתּוב וזהּו ּפרּוד. ּבלי ְְְִִֵֵֶֶֶַָּבׁשלמּות
'נּצבים 'אמת'. אֹותּיֹות 'אּתם' ֱִִִִִֶֶַָָנּצבים',
יהיה הּׁשנה ראׁש הּוא 'הּיֹום' ּכּלכם', ְְִֶֶַַַָָֹֻהּיֹום
מה ' ד' 'לפני לתפּלה, ּומצבֹו עמדֹו ְְְִִִֵַַָָָָּכל
מּמילא ואז .יתּבר הּׁשם לכבֹוד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּׁשּנֹוגע
מׁשאלֹות ּכל למּלאֹות ּתפּלתנּו לקֹול ְְְְְֲִִִֵַַָָֹיׁשמע

אמן: ְֵֵָָלבבנּו

צ�יק ְִִַ&רי
זיע"א מ&�לין צד
ק ְִִִַָֻר�י

&רנסה על האדם על מ<ל אם ְִַַַָָָָָָֹֻ(ם
על א$ $# על לב�� עליו ְְְֵֵֶַַַַַָָָ)בהכרח
להי%ת לז#%ת י�%8קק &נים ְְְִִִִֵָָ#ל

ה' �ית ְִֵֵֹמ>�בי

àúéàו')ּבּתּקּונים צווחין(תיקון ּכלהּו אּלא ÄÈְְִִִֶַָָֻ
הב ּככלבים ּדכּפּורי ּביֹומא ְְְְִִִִֵַָָָּבצלֹותא
ּדר על והּכּונה וכו'. מזֹונא לנּו הב ְְֶֶַַַַָָָָ

זה ּׁשּגּנה ּומה ּככלב, ּפרנסני ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאמר
הּגמרא מאמר ולכאֹורה ח.)ּבּתּקּונים, (ב"ב ְְְֲִִִַַַַָָָ

ּפרנסני לרּבי ׁשאמר עמרם ּבן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּביֹונתן
ּבכבֹוד לעצמֹו טֹובה יחזיק ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹּככלב

לזה. סֹותר ְֵֶַָהּתֹורה

íðîàטֹובה להחזיק לאדם אין ׁשּבוּדאי ÈÀÈְְְֲִֵֶַַַָָָ
נפׁשֹו על לֹומר ּבעצמֹו ְְְְְִֵַַַַָּולהתּפאר
ואין חּייו ימי ּכל ה' ּבבית מּיׁשבי ְְְְִֵֵֵֵֶַָָֹׁשהּוא
הּזה, עֹולם ּבהצטרכּות ׁשּיכּות ׁשּום ְְְִֶַַַָָלֹו
ּכל ּלׂשּום הּמּדה על יפריז לא ּגם ְֲִִַַַַָָָָֹאבל
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וזה ּגּופֹו, צרכי על רק מגּמתֹו ְְְְֵֶַַַַָָֹּתחלּתֹו
הב, הב ּככלבים ּדצוחין ּבּתּקּונים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָׁשּמגּנה
האדם על מּטל אם ּגם ּפנים ּכל על ִִִַַַָָָָָָֻּכי
לזּכֹות ויׁשּתֹוקק ּבנפׁשֹו יקּוה הּפרנסה, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹעל
הרּבי ׁשאמר ּוכמֹו ה'. ּבבית מּיׁשבי ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹלהיֹות
'אחת הּפסּוק על זצ"ל מּפׁשיסחא ּבּונם ְְִִַַַַָָָר'
ׁשּדוד וגו'', אבּקׁש אֹותּה ה' מאת ְֲִִֵֵֵֶַַָָָׁשאלּתי
ׁשהּוא ּבעצמֹו החזיק לא ע"ה ְְֱִֶֶֶֶַַֹהּמל
ׁשאל ּבעצמֹו ׁשּזה רק ה', ּבבית ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹמּיׁשבי
אבּקׁש', 'אֹותּה להיֹות ,יתּבר ְְֲִִֵֵֵַַַָָמהּׁשם
המבּקׁש ּכל זאת ּפנים ּכל על ְְִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּיהיה
ּכל ה' ּבבית 'ׁשבּתי להיֹות לזּכֹות ְְְְִִִִֵֶָׁשּלֹו,

וגו'': חּיי ְֵַַימי

&נים ִִֵָייטב
זיע"א מ/יגעט יה#דה יק#תיאל ְְִִִִֵֵַָר�י

הארץ לה' מזמ%ר 'לדוד ְְֲִִִֶַַָָָאמירת
מב��ים – ה�נה רא� �ליל 'Cמלא(ְְְְִֵַַָָָֹֹ
�6)כל היא �#)נתנ% #יון (�מ>)ת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָעל

זה ידי על ית�ר$ ְְְְִֵֶַַָלע%בד%

øàáîהּׁשנה ראׁש ּבליל לֹומר ּבּספרים ÀÙÈְְִֵַַַָָָֹ
ּומלאּה' הארץ 'לה' הּכּפּורים ְְִִֶַַָָָֹויֹום
ּבֹו ׁשּיׁש מּלבד למזֹונֹות, ׁשּמסּגל ְְְִִֵֶֶַָֻוגו'',
ּפׁשט ּפי על להבין לי נראה הּתֹורה, ְְְִִִִֵֶַַָָָָרזי

ּכתיב הּנה ט)ּכי כט נּצבים(דברים 'אּתם ְִִִִִֵֶַָ
ראׁשיכם אלקיכם ה' לפני ּכּלכם ְְֱִֵֵֵֶֶֶַָֹֻהּיֹום
לעבר מימ ׁשאב עד עצי מחטב ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹוגו'
'מימ' ּובּמסֹורה וגו'. 'אלקי ה' ְֱִִֵֶֶַָָֹּבברית
את ּובר אלקיכם ה' את 'ועבדּתם ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַֹג',

'מימ ואת כה)לחמ כג מימ(שמות 'ואם , ְְְְִֵֵֶֶֶַ
וגו' מכרם' ונתּתי ּומקני אני (במדברנׁשּתה ְְְְֲִִִִִֶַַָָ

יט) אנּוכ ּכי לפרׁש יׁש 'מימ ׁשאב 'עד .ְִֵֵֵֵֶַָָֹ
ּבג' הּׁשנה ּבראׁש ּומתּפּללים ְְְְְְִִִַַַָָֹמבּקׁשים
ּבּספרים ּכתבּו ּוכבר לחּיים, זכרנּו ְְְְְִִִֵַַָָָָראׁשֹונֹות

ּדבקים רּוחנים לחּיים ּדהּכּונה ְְְְִִִִֵַַַָָָָהּקדֹוׁשים
הינּו וכלּכלה ּפרנסה וכן חּיים, ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹּבאלקים

חכמה. ׁשפע הּנפׁש ְְֶֶֶַַַַָָָּפרנסת

íðîàåמּגיע ׂשכלם יד ׁשאין עם המֹוני ÀÈÀÈְֲִִֵֵֶַַַָָ
הּגּוף, צרכי ּכפׁשּוטֹו מבּקׁשים ְְְְְִִֵֶַַָלזה,

ּבּתּקּונים זה על צוח כב.)ּוכבר ו תיקון ) ְִִֶַַַָָ
ּכבר אבל וכו', מזֹוני לנא הב ְְְֲִֵַָָָָָצווחין
אין הּגּוף ּבצרכי ּגם ּכי ּבעדם, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָהמלצנּו
ה', לׁשם אם ּכי עצמם, ּבׁשביל ְְְִִִִֵַַַָָָהּכּונה
יהא ולא ההּוא ּבּכח ה' את לעבֹוד ְְְֲֵֶַַַַַַֹֹלמען
ותֹורתֹו, מעבֹודתֹו ּומעּכבים מֹונעים ְְְְֲִִֵֶַָָָלהם

מא:)ּכמאמרם האדם(עירובין מעביר ענּיּות ְֲֲֲִִַַָָָָָ
הּברכה הּתֹורה יעּודי וכל קֹונֹו, ּדעת ְְְֵַַַַַָָָָעל
הרמב"ם לדעת זה ּדר על הם ְְְֵֶֶֶַַַַָָוהּקללה
הּטֹוב ה' יּתן מצֹותיו ּתׁשמרּו אם ְְְִִִִֵַָז"ל,
ואם מעבֹודתֹו, ּומעּכב הּמֹונע ּכל ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹויסיר
וזהּו מעבֹודתֹו. ּומעּכב מֹונע יבא ְְֲֵֵֵֶַַָָֹֹלא
ּבספר וכתבינּו לחּיים' 'זכרנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָׁשאֹומרים
למענ' אם ּכי למעננּו הּכּונה אין ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָהחּיים'

חּיים'. ֱִִַֹאלקים

øáëeהּכתּוב ׁשאמר ׁשּזה (תהליםאמרנּו ÀÈְֶֶֶַַַָָָ
כז) לֹומרקד רצה ,'אלי ֵֶַָָָֻ'ּכּלם

ּבעּתֹו' אכלם לתת 'יׂשּברּון ,(למען)ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵַָָָ
לקט ּכמֹו רק ּכלֹומר ילקטּון' להם ְְְִִֵֶֶֶַַָֹ'ּתּתן
לענּיים יחּלקּו והּיתר לעצמן יקחּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָהּנׁשאר

טֹובים) ּולמעׂשים יׂשּבעּון(ּולמצֹות יד 'ּתפּתח , ְְְְְְְֲִִִִִַַָ
ונמצא טֹוב, ׁשּנקרא ּבּתֹורה יׂשּבעּון ְְְְְִִִֶַָָָטֹוב'
ּבתפּלה להתיּצב הּׁשנה ּבראׁש ּכּונתן ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹֻּכּלן
וזה .יתּבר למענֹו לֹומר רצה ה', ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלפני
זה הּיֹום', נּצבים 'אּתם הּכתּוב ִִֶֶֶַַַַָָָׁשאמר

ּדכתיב הּיֹום ׁשּנקרא הּׁשנה אראׁש (איוב ְְִִִֶַַָָָֹ
וגו'.ו) להתיּצב' וגו' וּיבאּו הּיֹום ְְְִִֵַַַַָֹ'ויהי

ׁשבטיכם ראׁשיכם אלקיכם ה' לפני ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹֻ'ּכּלכם
אפילּו אּלא ה', לׁשם ּכּונתן וּדאי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָזקניכם'
ׁשאב עד עצי מחטב וגו' נׁשיכם ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹֹ'טּפכם
ּגם הּגּוף, ּומזֹון חּיים המבּקׁשים 'ְְְִִֵֶַַַַַמימ
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הּזה, ּבעֹולם 'לעבר' ה'. לׁשם הּכּונה ְְְְֵֵֶַַַָָָָָּכן
.'אלקי ה' ְֱִִֶֹ'ּבברית

úàæå'ה את 'ועבדּתם הּמסֹורה, ּתֹורת ÀÙְֲֵֶַַַַָָ
ּובר' ּתפּלה, זּו עבֹודה ְֱֲִֵֵֶַָָֹאלקיכם'
למען לֹומר רצה וגו' מימי ואת לחמ ְְְְֵֶֶֶַַַַָָאת
ּבעצמנּו אנּו זה ועל וגו', ּומימ לחמ ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָיבר

ּדעּתנּו ּכימגּלים עצמנּו, לצר זה ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ
אליו 'וּיאמרּו נעלה(יתברך)אם (ּכי)ּבמסּלה ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשאּתן מכרם', ונתּתי וגו' נׁשּתה מימ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואם
טֹובים, ּומעׂשים ּוצדקה מצֹות לסּגל ְְְְֲִִִִֵַַָָָמחירם
ׁשאין ּכלֹומר אעברה', ּברגלי ּדבר אין ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָֹ'רק
ּברגלי אם ּכי למעננּו, ּדבר מבּקׁשים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָאנּו
העליֹון. לעֹולם הּזה עֹולם ּדר ְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹאעברה
הּכּונה ,'מימ ׁשאב עד עצי 'מחטב ְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹוזה
וגו''. אלקי ה' ּבברית הּזה ּבעֹולם לעבר'ְְְְֱִִֶֶַָָָֹ

äæåהּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ׁשאֹומרים ÀÆְְְִִִֶַַָָֹ
ּתבל ּומלֹואּה הארץ 'לה' ְְִִֵֵֶַָָָָלמליצה
ּביׁשיבה ׁשעֹוסקים אֹותן אפילּו בּה', ְְְֲִִִִֵֶָָָֹויׁשבי
ּומּׂשא ּוקצירה ּוזריעה ּבחריׁשה עֹולם ְְֲִִִֶַַָָָָָׁשל
לעצמן. לא ה' לׁשם ּכּונתן ּכן ּגם ְְְֵֵַַַַָָָָָֹּומּתן,
למּלא ּבׁשביל מבּקׁשים ׁשאינם ּכיון ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָאם
הּוא ּבדין ,יתּבר ׁשמֹו למען רק ְְְְֲִִַַַַַָָָּתאותם
ּבעניני ּגם מׁשאלֹותם ה' וימּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּיּטלּו
ּולפרנסה: למזֹונֹות מסּגל הּוא ּכן על ְְְְְִִֵַַַַָָָֻהּגׁשמי,

õŁפר ôְִַָקיעת

אהרן �יתֲֵַֹ
זיע"א מ�רלין אהרן ְֲִִִַַַֹר�י

)בפרט ה�נה �רא� ה�8)בה ידי ְְְְִֵַַַָָָָֹעל
#ל נתע*ים �%פר 8קיעת �עתְְְִִִֵַַָֹ
הרחמים מק%ר%ת ונפ8חים ְְְֲִִִַָָָָהע%למ%ת

Bììkאדם ּכל צרי מאד ּדבר, ׁשל ÀÈְִֶָָָָָָֹ
ּובפרט הּׁשנה, ּבראׁש ּתׁשּובה ְְְֲִַַָָָָֹלעׂשֹות

ּבמּסכ וכדאיתא ׁשֹופר, ּתקיעת ראׁשּבעת ת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
ׁשּיאחזּנּו ּכדי הּוא הּׁשֹופר ׁשעּור ְֲִֵֶֶַַָָָֹהּׁשנה
ּבזה ּׁשּיׁש ּומה ּולכאן. לכאן ויראה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָּבידֹו
רק מּזה, לדּבר לנּו אין עליֹונים ְְִִֵֵֶֶַַָסֹודֹות
הּצדדין, מּׁשני לראֹות ׁשּצרי ּפׁשּוט ּפי ְְְִִִִִֵֶַַָָָעל
מּצד ורחב זה מּצד קצר ׁשהּׁשֹופר ְִִֶֶַַַַַָָָָָָּכּידּוע
ׁשּצר אי לראֹות אדם ּכל צרי ּכי ְִִִֵֶֶַָָָָזה,
ּברּו להּקדֹוׁש הּמצר מן ויקרא מאד ְְְְִִֵַַַָָָֹלֹו
רק מצר, וׁשלֹום חס לֹו ׁשּיהיה לא ְְִֵֶֶַַַָֹהּוא,
צרי האֹופּנים ּבכל עצמֹו על ְְְְִִִֶַַַַַָָָּכׁשּיׁשּגיח
ּבכל לֹו ּולהרחיב הּמצר מן ׁשּיצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָלראֹות
הּׁשֹופר. ׁשל הרחב צד ידי על ְִֵֶַַַַָָָָָהאֹופּנים
ּבּימים עֹוׂשה ׁשהאדם הּתׁשּובה הּוא ְְִִֶֶַַָָָָָָועּקר
ׁשֹופר, ּתקיעת ּבעת ּופׁשיטא האּלּו, ְְְִִִֵֵַַָָָָהּנֹוראים
העֹולמֹות ּכל נתעּלים זה ידי על ְְֲִִֵֶֶַַָָֹאׁשר
מחּדׁש אזי ּכ ּוכׁשעֹוׂשה למעלה, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָמּמּטה
לזה ּומביא ליראתֹו לּבֹו יתּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּׁשם
ונפּתחים עליֹונים, האֹורֹות ּכל ְְְִִִֶָָָָֹהעֹולם

הרחמים: ְֲִַָמקֹורֹות

מ�ה ְִֶַֹי�מח
זיע"א מא
העל מ�ה ִֵֵֶַֹר�י

ה�8)בה עם יחד רק &%על ְִֵַַַַַָָה�%פר

äpäידי ּדעל הּוא ּכ ּדאם להקׁשֹות, יׁש ÄÅְְְְְִֵֵַַָ
מעל לגמרי הּדין מסּלק ׁשֹופר ְְְְִִֵֵֵַַַַַָּתקיעת
ּתמיד ּכן אם רחמים, ּכּלֹו ונׁשאר יׂשראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻּבני
נצמח ּומהיכן טֹובה, ּכתיבה להיֹות ְְְִִִֵֵַָָָָראּוי
יׁשמרּנּו הּׁשם ׁשעברה, ׁשנה רעה, ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה
צדקנּו מׁשיח וגם ּכזֹו. רעה מּׁשנה ְְְִִִֵַַָָָָָעֹוד
לגמרי. הּדין ׁשּנסּתּלק ּכיון ּבא, לא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלּמה
הּׁשֹופר קֹול ּכי מאליו, מּובן הּתרּוץ ִֵֵֵַַַָָָרק
ּדאם עּמֹו, ּתׁשּובה ּכׁשּיׁש רק ּפֹועל ְְְִִֵֵֵֶַָאינֹו
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשֹופר, קֹול מקרי לא ּכן ְְְִֵֵֵֶַָֹֹלא
מעׂשיכם': 'ׁשּפרּו הינּו ּדׁשֹופר אחר ְְְְֲֵֵֶַַַַָָּבמקֹום
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טז 

צ�יק ְִִַ&רי
זיע"א מ&�לין צד
ק ְִִִַָֻר�י

לצעק ז%כים ה�%פר ידי מעמקעל ְְִִֵֵֶַַָֹֹ
�Dפתים לב<א אפ�ר �אי עד ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָה*ב
מתק�לת ז) )תפ*ה ה���%ת, ְְִִֶֶֶַַַָָאת

�י%תרְֵ

Làøaּתׁשּובה ימי עׂשרת ּובכל הּׁשנה ÀÙְְְֲֵֶֶַָָָָ
הּמעלֹות 'ׁשיר הּקּפיטל ְְֲִִִַַַַאֹומרים
בקֹולי ׁשמעה אדני ה' קראתי ְְְֲֲִִִִִַַָָָֹמּמעמּקים
ּולהבין ּתחנּוני'. לקֹול קּׁשבֹות אזני ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻּתהיינה
חז"ל אמרּו הלא בקֹולי', 'ׁשמעה ְְְֲִִַָָָֹהּלׁשֹון

כד:) זה(ברכות הרי ּבתפּלתֹו קֹולֹו ְְֲִִִֵֶַַַָהּמׁשמיע
אלּיהּו ׁשהתל ׁשּמצינּו ּוכמֹו אמּונה. ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּקטּני
בקֹול 'קראּו להם ואמר הּבעל ְְְְִִִֵֶַַַַָָּבנביאי
חּלּוק אין יתּבר ה' אצל ּכי וגו', ְִִִֵֵֶַָָּגדֹול'
עֹונה הּוא ּכי ּבלחׁש, מתּפּלל אפילּו ְְֲִִִִֵֶַַַאם

ַַלחׁש.

íðîàהּיֹוצא צעקה קֹול על הּוא המכּון ÈÀÈְְֵַַַָָָֻ
יכֹול ׁשאינֹו עד הּלב ֲִֵֵֵֶַַַַָמּמעמּקי
רק הּדּבּור, ּבחּתּו אפילּו ּבׂשפתיו ְְְֲִִִִִַַָָֹלפרט
ּותפּלה לּבֹו, מּכאב ּפׁשּוט ּבקֹול ְְְִִִֵֵֶָָׁשּצֹועק

ׁשּנאמר ּכמֹו ּביֹותר, מקּבלת קבּכזֹו (תהלים ְְְֱֵֶֶֶֶַָֻ
יׁשּפא) ה' ולפני יעטף ּכי לעני ְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ'ּתפּלה

הּתפּלֹות, ׁשאר עֹוטפת העני ׁשּתפּלת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָׂשיחֹו',
ּכמי הינּו ׂשיחֹו', יׁשּפ ה' ׁש'ּלפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַֹמּפני
ּכדי אֹוהבֹו לפני ודאגתֹו צערֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָׁשּמׂשיח

מּלּבֹו. הּצער ְִִִַַַָלהפיג

ïBLlëåהּגדֹולה ּכנסת ּבאנׁשי נמצא הּזה ÀÇÈְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ
ד)ׁשּנאמר ט ּבקֹול(נחמיה 'וּיזעקּו ְְֱֲִֶֶַַ

ז"ל ואמרּו וגו', סד.)ּגדֹול' ׁשאמרּו(סנהדרין ְְְֶָָָ
ּפׁשּוט קֹול צעקת הינּו וכו', בייא ְֲַַַַַָָָבייא
ׁשל הּצער ּגדל על הּלב ּכאב ְֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמעמק
'ּתהיינה הּפרּוׁש וזה הרע. הּיצר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהתּגרּות
ּדייקא 'לקֹול' ּתחנּוני', לקֹול קּׁשבֹות ְְְְֲֶַַָָָָֻאזני
רצֹון עת נצר לּתפּלה ּכי להּתחנּונים, ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹלא
צעקה הּקֹול אבל נענה. עּתים ּבכל ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹולא

נׁשמע זה הּלב מעמּקי מאנקת ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהּיֹוצא
יתּבר ׁשּלפניו הרחמנּות מּדת מּצד ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָּתמיד
נפעל הּזה והענין הרחמן. האב ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּנקרא
על הּׁשנה ּבראׁש יׂשראל נפׁשֹות ְְְְִִֵַַַָָָָֹּבכללּות
נתעֹורר ׁשּיהיה ׁשֹופר, קֹול ׁשמיעת ְְְְִִִֵֵֶֶַָידי
מּפנימּיּות ׁשּיהיה הּצעקה זה ידי על ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבהם

ז"ל בהרמב"ם ּכדאיתא הּלב, (הלכותנקּודת ְְִִֵַַָ
ד') הלכה ג' פרק ּתקיעתתשובה על ְִֶֶַַָהרמז

יׁשנים 'עּורּו מּפסּוק הּׁשנה ּבראׁש ְְִִֵַָָָָֹׁשֹופר
ְְִֵֶַַמּתרּדמתכם'.

ìòåהּפסּוק נאמר טז)זה פט 'אׁשרי(תהלים ÀÇְֱֵֶֶַַַָ
ּדייקא, 'ידעי' תרּועה', ידעי ְְְְֵֵָָָָָֹֹהעם
הּתרּועה, ׁשל הּדעת ּבהם ׁשּנכנס ְְְִֶֶֶַַַַַַָָהינּו
הּלב ׁשבירת ׁשל והּדעת ההּכרה ְְְִֵֶַַַַַַַַָָהינּו
ּבחינת ּכי הּלב. עמק נקּודת ְְְִִִִִֵֶַַַֹּבפנימּיּות
הּלב, עם הּמח חּבּור ידי על הּוא ְִִֵֵַַַַַַֹּדעת
הּלב. ּבעמק ההּכרה נכנס זה ידי ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹועל
בקֹולי' ׁשמעה 'ה' מבּקׁשים זה ידי ְְְְְְִִִֵֶַַָועל
מקּימים ׁשאנּו ידי על נפעל זה ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַָוגו',
ׁשּמברכין ּכמֹו ׁשֹופר, קֹול ׁשמיעת ְְְְְִִִֶַַָָמצות
ׁשעל ׁשֹופר', קֹול לׁשמע וכו' קּדׁשנּו ְְֲִִֶֶַַָָֹ'אׁשר
מעמּקי ּבפנימּיּות הּדעת נתעֹורר זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַידי
ׁשֹומע יתּבר ה' זה ידי על ּומּמילא ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּלב,
ּתחנּונינּו, לקֹול קׁשּובֹות ואזניו ְְְְֲֵֵַַָָּבקֹולנּו

ּדאיתא ג)ּכמֹו לה רבה יתּבר(ויקרא ׁשה' ְְְִִֶַָָ
ּבׁשם וכדאיתא הּמצוֹות. ּכל מקּים ּכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָּגם
.'צּל 'ה' ּפסּוק על זצ"ל טֹוב ׁשם ְִֵַַַַָהּבעל
'ּכי ׁשֹופרֹות ּבברּכת מסּימין אנּו זה ְְְְְִִִֶַַַָָועל
תרּועה', ּומאזין ׁשֹופר קֹול ׁשֹומע ְֲִֵַַַָָָאּתה
הּלב, ׁשבירת מעמק הּיֹוצא הּקֹול ְְִֵֵֵֶַַַַַֹהינּו
יׂשראל עּמֹו ּתרּועת קֹול 'ׁשֹומע ְְְִֵֵֵַַַָוחֹותם

ְֲִַּברחמים':
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י%סף יעקב %8ְֲֵַֹלד%ת
זיע"א 
לנאה�מ י
סף יעקב ְְֲִִֵַַָֹר�י

וג%רם �ת�)בה לחזר מע%רר ְְְְִֵֵַַָָֹה�%פר
אדם אפיל) / ��מים ְְְֲִִִַַָָָלהתע%רר)ת
את מער�ב �ת�)בה הח%זר ְְְִֵֵֶֶַַָָאחד

ַָָהDטן

øàáðe(טז פט ידעי(תהלים העם 'אׁשרי ÀÈÅְְֵֵַָָֹ
וכי ּדקׁשה, והּוא וכו'. ְְְְִֶָָתרּועה'
,ּכ יׂשראל מנהג ׁשהּוא הּׂשטן ידע ְְִִֵֶַַַָָָָָֹלא
ׁשּמתערּבב ּכמֹו הענין, א מתערּבב. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָולּמה
ּכ ּגדֹול, ּבׁשֹופר ּדיתקעּו ּכללית ְְְְְְִִִָָָָָֻּבגאּלה
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפרטית, ּבגאּלה ְְְְְִִִֵֶַָָָֻמתערּבב

גאלּה' נפׁשי אל יט)'קרבה סט ּוכמֹו(שם . ְְְְִֶַָָָָ
ּכל יתּפּלל זה ׁשעל מֹורי ּבׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּׁשמעּתי
ּבפרט הרע, מּיצר נפׁשֹו לגאֹול ְְְִִִִֵֶַַָָָחסיד
ודפח"ח. וכו', הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ְְִִַַָָֹּבראׁש

éìeìåּׁשּכתּוב מה אֹומר, הייתי ּדמסּתפינא ÀÅְְִִִִֵֶַָָָָ
קֹול ידי ׁשעל זלה"ה האר"י ְְְִֵֵֶַּבכתבי
קֹול יתעֹורר הּתחּתֹון הּזה ּדעֹולם ְְְִֵֶַַַָָׁשֹופר
יעו"ש, וכו', הּבא ּדעֹולם העליֹון ְְֶַָָָָׁשֹופר
ּומּוסר, ׁשֹופר קֹול ידי ׁשעל לֹומר ְְֵֶַַָָּורצֹונֹו
ׁשֹופר קֹול ידי על הּתחּתֹון לאדם ְְְְֵַַַָָָָלעֹוררֹו
ׁשֹופר לקֹול ּגֹורם מהּׁשינה, הּזה ְְֵֵֵֶַַַָָּדעֹולם
מהּׁשינה, העליֹון אדם לעֹורר ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָהעליֹון
ׁשּכתּוב וזהּו יעו"ש. הּנסירה, ּבכּונת ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹהמבאר

לה) סח, ּוכמֹו(תהלים לאלהים', עז ְְִֵֹֹ'ּתנּו
בש"ס ׁשאמרּו וזהּו ּבּתּקּונים. (קדושיןׁשּכתּוב ְְִִֶֶֶַָָ

וכו',מ.) עצמֹו את אדם יראה ְְְִֶֶַָָָלעֹולם
העֹולמֹות, ּכל ואת עצמֹו את ׁשהכריע ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָאׁשרי
עליֹונֹות, עֹולמֹות ּובין ּתחּתֹון עֹולם ְְֵֵֶַָָּבין

והבן. ְְִֵָלזכּות,

eäæåעל ּכי הּׂשטן, לערּבב הש"ס ּדמׁשּני ÀÆְְְִִֵֵַַַַָָ
קֹולֹו להרים הּמּוסר ׁשהּוא ׁשֹופר ְְִֵֶַָָָידי
אחד איׁש ּפנים ּכל על נתעֹורר ְִִִֵֶַַָָָָּכּׁשֹופר,
ּפרטּיֹות ּגאּלה נתעֹורר זה ידי ועל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֻמהּׁשינה,
יתעֹוררּו ואם ּכן, ּגם למעלה ּפנים ּכל ְְְְְִִִֵַַַָָָעל

למעלה, ּכללית ּגאּלה יתעֹורר ּכּלם אֹו ְְְְְִִֵַָָָָָֻֻֻרּבם
מצרף הּׂשטן. ונתערּבב לנצח, הּמות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּובּלע

מ' נהר לאברהם ּבחסד ּדכתב (מעיןלזה, ְְְְֶֶֶַַָָָָָָ
וזהד) הּתׁשּובה, ּבסֹוד ע"ד, מ"ב ְְְֶַַָּדף

אי עצּומה, קׁשיא להקׁשֹות יׁש ְְְְֲֵֵַָָֻלׁשֹונֹו:
לּבֹו, ּבׁשרירּות ימיו ּכל ׁשהל ְִִִֶַָָָָָָָהרׁשע
ּכי ּומׁשּני, יקּבל. ּכׁשּמתחרט ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֻואחר
זה, ּכׁשּמתחרט להּׂשטן ׁשּיׁש הּצער ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָעבּור
וׁשּפיר יעו"ש. וכו', יתּבר להּׁשם נחת ְְְִִֵֵַַַַַָיׁש
אחד, אדם יׁשּוב אם ּגם הּׂשטן ְְִִֵֶַַַָָָָָָמתערּבב

וק"ל:

י�רים ְִָס%ד
זיע"א מראדז'ין העני1 $ר�
ן ְְִִִֵֵֵַַר�י

ה�נה �מ�$ האדם מארע%ת ְְֶֶַָָָָָָֹֹ#ל
לה �עתיד וה8פ*%ת ת&*להבעל"ט ְְְְִִִֵֶַַָ

�ל ה&�)ט ��%ל נכללים – $# ְִִֶַַַָָָעל
ַָה�%פר

àúéàרכו:)בזוה"ק הּׁשנה(ויחי ראׁש ּתּנא ÄÈַַָָָֹ
וכו'. ּדמלּכא ּדׁשּתא ריׁשא הּוא ְְְֵַַָָָָּדא
ּכמֹו הּיֹום, ּבזה נכלל הּׁשנה ׁשּכל ְְְְִֶֶַַַָָָָהינּו
הראׁש, ּבדעת נכללים הּגּוף אברי ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּכל
מסּכימים ּכ נֹוטה הראׁש ּׁשּדעת מה ּכל ְִִִֶַַַַָָָֹֹּכי
נמׁשכין הּמה ּומּיד ותכף הּגּוף אברי ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכל
האברים ׁשּכל הרי אחת, ּבסקירה ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאחריו
נכללים ּכן ּבהראׁש, נכללים האדם ְְְִִִִֵֶָָָָָָֹׁשל
ׁשל הּצרכים וכל והרצֹונֹות הּתפּלֹות ְְְְְִִֶַַָָָֹּכל
ראׁש ׁשל הּיֹום ּבאֹותֹו הּׁשנה מּכל ְִֶַַָָָָָֹאדם
הּׁשנה ראׁש ּבגמרא נמי וכדאיתא ְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹהּׁשנה,

אחת.(יח.) ּבסקירה לפניו נסקרין ְְְְִִִִַַָָָָָֻוכּלן
ּדׁשּתא ריׁשא הּוא ּדא הּׁשנה ראׁש ְְֵֶַַָָָָָֹוזהּו

ְְַָּדמלּכא.

Cëìeלתקע הּׁשנה ּבראׁש הּמצוה הּוא ÀÈְְְִִַַַָָָֹֹ
ּבלי ּפׁשּוט קֹול ׁשהּוא ְְִֶָָּבׁשֹופר,
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ּפׁשּוט הּקֹול ׁשּבזה להֹורֹות אֹותּיֹות, ְְִִֶֶַָחּתּו
והּתפּלֹות הּצעקֹות ּכל נכללים ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמהּתקיעה
עכׁשו ׁשאינם אף הּׁשנה, ּכל אדם ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמּצרכי
ּכ אחר ּׁשּיבּקׁש מה ּתפיסתֹו ּבהבנת ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּכלל
ּׁשּיחסר מה האדם יֹודע מי ּכי הּׁשנה, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבכל
אחר ּולבּקׁש להתּפּלל ּׁשעתיד ּומה ְְְִִֵֵֶַַַַַָלֹו
ּכל עם האדם צרכי ּכל זאת ּבכל ְְְִֵַָָָָָָֹֹזמן,
מה וגם הּׁשנה, ּבכל עליו ּׁשּיעבר ְְֲֶַַַַַָָָָָֹמה
ּבזה נכלל הּכל ,ּכ אחר להתּפּלל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּׁשעתיד
מחּתּו הּצירּופין ואפילּו ּפׁשּוט. ֲִִִֵֵַַַָהּקֹול
ּבהּתפּלֹות אצלֹו להיֹות ׁשעתיד ְְְְִִִִֶֶַָָהאֹותּיֹות
ּבהּקֹול הּיֹום ּבזה נכלל הּכל הּׁשנה ּכל ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹׁשל
ּדמלּכא: ּדׁשּתא ריׁשא נקרא לזה ְְְְְִֵֶַַָָָָָּפׁשּוט,

�למה 8ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרדומסק �למה ְְְִֵַָֹֹר�י

ה%8רה מתע*ים ה�%פר ידי ְְִִֵַַַַָָעל
#ל �ל ה&ס)ל%ת וה8פ*%ת ְְְְִִֶַַָ)מצו%ת

ַָָה�נה

òîLì'ּפי על לרמז הּנראה ׁשֹופר'. קֹול ÄÀÙÇְְִִִֶַַָֹ
ּׁשאיתא כז:)מה הּקֹולֹות(ר"ה ּכל ִֶַַָָ

ּכי ּׁשאמרּו מה ּפי על ּבׁשֹופר. ְְְִִִֵֶַַָָּכׁשרים
הּתפּלֹות ּכל להעלֹות הּוא הּׁשֹופר ְְֲִַַַַָָֹּכח
הּתֹורה ּכל וגם הּׁשנה מּכל ְְִִַַַַָָָָָהּפסּולים
עׁשקּו אׁשר החיצֹונים ּבידי ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָּומצוֹות

חכז"ל ׁשאמרּו וזהּו י:)זרים. ּבראׁש(שם ְְְִֶֶָָֹ
על רמז האסּורים, מּבית יֹוסף יצא ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנה
הּמׁשּפיע, ּבחינת עֹולם, יסֹוד צּדיק ְְְְִִִִַַַַַַָּבחינת
יהיה מּמילא ואז האסּורים, מּבית ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָיֹוצא
ּבֹו ׁשאין ׁשֹופר לכן מׁשּפיע, ְְִִִֵֵֶַַַָָּבבחינת
צריכים הּמצֹות ּכל ּכי לרמז ּפסּול, ְְְְִִִִִַַָָֹזכרּות

כמ"ש מׁשּפיע, ּבחינת מ)להיֹות טו (במדבר ְְְִִִַַַ
מצֹותי'. ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָ'למען

ְֵָוהבן.

eäæå,'ׁשֹופר קֹול 'לׁשמע מברכים ׁשאנּו ÀÆְְְִִֶַָָָֹ
ׁשּנאמר ּכמֹו אספה, א'לׁשֹון (שמואל ְְֱֲֵֶֶַָ

ד) ּכןטו ּכי העם', את ׁשאּול ְִֵֶַַַָָָ'ויׁשּמע
הּתֹורה לכל מאּסף להיֹות הּׁשֹופר ְְְְִֵַַַַָָָֻסגּלת
ּגם הּׁשנה, מּכל טֹובים ּומעׂשים ְֲִִִִַַַָָָּומצוֹות
לעלֹות, ׁשּנתעּכבּו ׁשנה מּכל הּתפּלֹות ְְְֲִִִֶַַַָָָָּכל
ּפעם זלה"ה הבעש"ט ּבׁשם ׁשאיתא ְְִֵֶַַָּכמֹו
הּתפּלֹות ּכל ׁשהעלה אמר ּכּפּור ּביֹום ְְֱִִֶֶַַַַָָָאחת

והעל ׁשנה אלף זה אֹותםׁשּנתעּכבּו ה ְְְֱִֶֶֶֶֶַָָָָ
הּפסּוק ּפרּוׁש וזה ׁשּלֹו. הּתפּלה עם ְְְִִִֵֶֶַַָָָלמכֹונם

יב) יא מראׁשית(דברים ּבּה אלהי ד' ֱִֵֵֵֵֶָֹ'עיני
ּתקיעת ׁשל ּכח ׁשנה', אחרית עד ְֲִִֶַַַַַָָָָֹהּׁשנה
הּתפּלֹות ּכל ּולקרב להׁשּפיע הּׁשנה ְְְְִִֵַַַַָָָָֹראׁש
עד הּׁשנה מראׁשית לרצֹון למעלה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָׁשּיעלּו

ׁשנה: ֲִַָָאחרית

י�Dכר �ניְִֵָָ
זיע"א מ+ינ
ב אלימל1 צבי ְֱִִִִִֶֶַר�י

ע%�ים �>�ראל מר'ז �%פר �תקיעתְְְִִִִֵֶַָָָֻ
�עדין )סב)רים ל�ם �כל ק%נם ְְְֲִִִֶַָָָרצ%ן
(דלה )בזה ח%בתם ידי יצא) ְְְֵֶָָָָָֹֹלא

הע%לם א'%ת על ֲַַָָָָֻמעלתם

éøLà''וכו תרּועה' ידעי פטהעם (תהלים ÇÀÅְְֵָָָֹ
רז"לטז) ּדקּדקּו ד). כט וכי(ויק"ר ְְְִִ

אּלא וכו', להריע יֹודעים אינם הּגֹוים ְְִִִֵֶַַָָָָּכל
והּקׁשיא ּבתרּועה. ּבֹוראם את לרּצֹות ְְְְְְִִֶַַָָָֻיֹודעים
מּפני אם הרּצּוי, היא מה ְְְִִִִֵֶֶַָֻמפרסמת,
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל מצֹותיו ְְְִִֶֶַַָָָׁשּמקּימין
ּבציצית הּדין הּוא ּכן אם להריע, ְְִִִִִִֵֶַַָָׁשּצּוה
את לרּצֹות יֹודעים נאמר וכּיֹוצא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַּותפּלין

וכו'. ְָּבֹוראם

äàøðåּבספר ּׁשּכתב מה ּפי על לפרׁש לי ÀÄÀÆְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הּלבבֹות פ"ז)חֹובֹות ה' אהבת (שער ְַָ

י"י יראי סימני ׁשּמסר חסיד ְְִִִֵֵֶַַָָָּבההּוא
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אמר הּמבהקים מהּסימנים ואחד ,ואהביו, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
ּוכׁשּתעמֹוד האֹור, עליהם ׁשעלה ּפניהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּתראה
לאלקים. נׁשּברֹות לבבֹות ּתראה הּלבבֹות ְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹעל
מחמת ּכאֹור אדּמים הם ּפניהם לֹומר ְְֲֲִֵֵֵֶַַָֻרצֹונֹו
ּולבבֹותיהם ּובֹוראם, ליֹוצרם ְְְְְֵֶָָָָָּתׁשּוקתם
אׁשר ועל ּומֹוראֹו מּפחּדֹו לאלקים ְְְֱֲִִִֶֶַַָָֹנׁשּברֹות
יתּבר ּבעבֹודתֹו חֹובתם ידי יֹוצאים ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאינם
איׁש סימן הּוא והּנה ּומצֹותיו. ְְְִִִִֵָָׁשמֹו
אין האּמֹות ּכל אבל האמּתי, ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָֻהּיׂשראלי
ּבעֹוׂשה אפילּו הּגֹוי ּכי הּסימן, זה ְֲִִִֶֶֶַַָָלהם
וכּיֹוצא, צדקה ּכגֹון מצוה מעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָאיזה
להּׁשם מאּתֹו לצדקה ּבחׁשבֹו לבבֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָָָּגבּה

.ְִַָיתּבר

äpäåּכי ּבתרּועה, רמּוז הּזה הּסימן ÀÄÅְִִִֶַַָָָ
הּלב מהבל הברה הּוא ְֲֵֵֶֶַַָָָהּתרּועה
ּופני נׁשּבר, לב על יֹורה נׁשּברֹות, ְְְִִֵֵֶַָָקֹולֹות

מתאּדם הארתהּתֹוקע כונת האריז"ל בכונת (עיין ְִֵֵַַַ
ז') דרוש השנה ראש ד' הכוונות (שער התוקע ),פני

את לרּצֹות יֹודעים רז"ל ׁשאמרּו ְְְְִֶֶֶַָוזהּו
הּתרּועה רמיזת ידי ׁשעל ּבתרּועה, ְְְְְִִֵֶַַַָָָּבֹוראם
ּבינינּו מה נא ראה לבֹוראם ְְְְְִֵֵֵַַָָמרּמזים
ׁשאמר ּכמֹו הּתרּועה סימן וסימנינּו ְְְִִֵֶַַָָָָָֻלאּמֹות,
עליהם ׁשעלה ּפניהם ּתראה חסיד, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָההּוא
על ּוכׁשּתעמֹוד הּתֹוקע, ּפני ּדמיֹון ְְְֲִֵֵֶַַַַָהאֹור
לאלקים נׁשּברֹות לבבֹות ּתראה ְְְְֱִִִֶֶַָָָֹהּלבבֹות
וזהּו הּלב, מהבל הּתרּועה ּתנּועת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּדמיֹון
קּצרּתי: ּכי הבן יהּלכּון', ּפני ּבאֹור ְְְִִִֵֵֶַַָָ'י"י

�מ)אל %8ְֵַרת
זיע"א מ&י#�אביץ ְִִָמוהר"ש

ה*ב מעמק צעקה ה)א ה�%פר ְֵֵֶַַָָָֹק%ל
מ�ל / ית�ר$ מה�ם רח)קינ) ְִִֵֵֵַַַָָָעל
להתל'ד אביו ��לח% מל$ ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָלבן

#ס&% וכ*ה רח%קה �מדינה ְְְְְְִִִִַַָָָ)לה�#יל
ל% האמינ) ולא הע%לם הבלי ְְֱִֵֶַַָָֹעל
מעמק �Aעק עד מל$ �ן ֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ�ה)א

ק%ל% אביו וה#יר %�ְִִִִָל

äòé÷zäׁשהיא ּפׁשּוט, קֹול ּבחינת ּבּׁשֹופר ÇÀÄÈְִִֶַַָָ
לבבֹו ועמק מּתֹו ּפׁשּוטה ְְְְִֶָָָָֹצעקה
והּוא כו', אחד מה' נפרד היֹותֹו ְְֱִֵֶַָָעל
תֹוׁשיע ּובהמה 'אדם ׁשם על ּבהמה ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבקרן

ז)ה'' לו זה(תהלים על מׁשל ונתּתי .ְִֶַַָָָ
ּבן לֹו ׁשהיה למל ז"ל, הבעש"ט ְְֵֶֶֶֶָָּבׁשם
אצלֹו חביב ׁשהיה היטב מלּמד ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻיחיד
האב ּבדעת ועלה מּמׁש, עינֹו ְְְֵַַַַָָָָָָּכבבת
חכמֹות ללמד אחרֹות למדינֹות ׁשּיּסע ְְְְֲִִִִֵֶַָֹּובנֹו
אביו לֹו נתן אז אדם, ּבני הנהגת ְְְִֵֵַַַַָָָָָָולידע
ׁשּיל רב והֹון ּומׁשרתים ׂשרים ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּמל
הּבן יּגיע למען הּים, ואּיי ּבמדינֹות ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָויתּור
אצל היֹותֹו מּכמֹו יֹותר יתרה ְְְֱֲִֵֵֵֶַָָלמעלה
אׁשר וכל הּימים ּברבֹות ויהי ּבביתֹו. ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָאביו
הּדר הֹוצאֹות על הל אביו לֹו ִֶֶַַַַָָָָנתן
והעּקר מרּגל, ׁשהיה ּתפנּוקיו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻמהצטרכּות
ּבענינים ּתאותֹו על ּתאוה ׁשהֹוסיף ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָּבּמה
עד מרּבה להֹוצאה זה לֹו ׁשעלה ְְִֶֶַַָָָָָֻרּבים

לֹו. אׁשר ּכל ֲֶֶַָָׁשּמכר

ïéáeׁשּגם עד רחֹוקה למדינה הל ּכ Åְְִִֶַַַָָָָ
ּובאמרֹו ּכלל, ׁשם נֹודע לא ְְְִַָָָָֹאביו
מאמינים ׁשאינֹו מּלבד ּפלֹוני, מל ּבן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשהּוא
ראה וכאׁשר אביו. ׁשם ּכלל נֹודע לא ְְֲִֵֶַַָָָָֹלֹו
את להחיֹות ּתעלֹות ּתרּופֹות ּכל ְְְְֲֶֶַָָָָׁשּכלתה
למדינת לחזר ּבלּבֹו עלה לֹו ּבּצר ְְְְִִִַַַַַָָֹנפׁשֹו,
ּגם ׁשכח הּזמן אריכּות מחמת אבל ְֲֲֲִִֵַַַַַָָָאביו,
ּיכֹול מה למדינתֹו ּובבאֹו מדינתֹו. ְְְְִִִַָָָֹלׁשֹון
והתחיל ׁשכח, הּלׁשֹון ׁשּגם מאחר ְְֲִִֵֶַַַַַַָָלעׂשֹות
אצלם והיה מלּכם, ּבן ׁשהּוא להם ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָֹלרמז
יל ּכזה אּדיר מל ׁשּבן היּתכן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלׂשחֹוק,
קדקדֹו על אֹותֹו והּכּו ,ּכ ּכל ּובלּוי ְְִַַָָָָָָקרּוע
טרּיה. ּומּכה וחּבּורֹות ּפצעים מלא ְְְְֲִִֵַַַָָָָָונעׂשה
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לרמז והתחיל ,הּמל לחצר ׁשהּגיע ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַֹעד
ׁש עליולהם הׁשּגיחּו ולא ,הּמל ּבן הּוא ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבכדי ּבקֹול לצעק ׁשהתחיל עד ְְְְְִִִִֵֶַֹּכלּום,
קֹולֹו הּמל ּוכׁשהּכיר קֹולֹו. הּמל ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַׁשּיּכיר
ּדֹוחקֹו מּתֹו צֹועק ּבני קֹול זהּו הלא ְֲֲִִֵֶַָֹאמר
כו'. ונּׁשקֹו וחּבקֹו ּבנֹו אהבת אצלֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַונתעֹורר

Cëåיׂשראל ׁשּנׁשמֹות למעלה, הּנמׁשל יּובן ÀÈְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ׁשהגם לּמקֹום, ּבנים ְֲִִִֶַַָָָנקראים
ּוקראן חּבבן זה ּכל עם לֹו, אין ואח ְְְִִֵֶֶֶָָָָָׁשּבן

ׁשּכתּוב ּכמֹו כב)ּבנים, ד בכרי(שמות 'ּבני ְְְִִִֶָָֹ
ּוכתיב א)יׂשראל', יד אּתם(דברים 'ּבנים ְְִִִֵֶַָָ

ׁשּזהּו ּבּגּוף, הּנׁשמה והֹוריד אלקיכם'. ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹלה'
ּבכדי רחֹוקה ּבדר ׁשהל הּמל ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּכמׁשל
ּומעׂשים מצוֹות ידי ׁשעל הינּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַלהתלּמד,
ּבעּלּוי הּנׁשמֹות מתעּלים זה ידי על ְְְְִִִִֵֶַַַָטֹובים

מּקדם. ׁשהיּו מּכמֹו נעלה ְֲִִֵֶֶֶַָֹיֹותר

íðîàåהּממֹון ותאוֹות הּגּוף אהבת ידי על ÀÈÀÈְְֲֲֵַַַַַַָ
להן, מתאּוה האדם ּתאוֹות, ְְֲִֵֶֶַַָָָָָּוׁשארי
ידי על ּכ ּכל מׁשּקע היֹותֹו ידי ְְְְֱֵֵַַָָָֻועל
ּכלל יֹודע ׁשאינֹו לּמקֹום מאד נתרחק ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹזה
הויה 'מי ּפרעה ׁשאמר ּוכמֹו אביו, ְְִִֵֶַַָָֹׁשם
הויה' את ידעּתי לא ּבקלֹו אׁשמע ְְְֲִֶֶֶַַָֹֹאׁשר

ב) ה מצרים,(שמות ׁשם על נקרא והּכל ,ְְְִִִֵַַַָֹ
רחּוק ידי ועל רּבה, ּבמדרׁש ׁשּכתּוב ְְְְְִִֵֶַַָָָּכמֹו
ּבהיֹותּה רגילה ּׁשהיתה מה ּכל ׁשכחה ְְְְִִֶֶַָָָָָָֹזה
הן אצלּה, ונחסר לגמרי ׁשכחה ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָלמעלה,
ּבגׁשמּיּות וגם ּׁשהיתה, מה ּכל ְְְְְִִֶַַַָָָֹּברּוחנּיּות

רז"ל ּוכמאמר מחּסר, הּוא (קידושיןהרי ְְֲֲֵַַָֻ
ּפרנסתי.פב.) את וקּפחּתי מעׂשי את ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָהרעֹותי

ּומטלטלים ׁשּגֹולים הּזמן ְְְֲִִִֶַַַָֻּובאריכּות
ׁשּכתּוב ּוכמֹו וכל, מּכל (שופטיםּומתּדלּדלים ְְְְִִִֶַָָָֹ

ו) ּברּוחנּיּותו ּבין והינּו יׂשראל', ְְְְִִִֵֵַַַָָ'וּיּדל
ּגם ׁשּׁשכח ּבמׁשל וכנ"ל ּבגׁשמּיּות, ְְְִֵֶַַַָָָּובין
ּבדבקּות הרגילה ענין ּבּנמׁשל והינּו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּלׁשֹון,
ּבקֹול ולצעק לׁשּוב ׁשהתחיל עד ְְְְֱִִִֶַָֹֹאלקּות.
ּדקלא. עין ּבטביעת יּכירֹו ׁשאביו ְְִִִִִֶַַַָָָָּפׁשּוט

eäæåּבחינת ׁשהּוא ׁשֹופר, ּבקֹול הּתקיעה ÀÆְְְִִֶַַָָ
אי ּדלּבא מעמקא ּפנימית ְְְְִִִֵֵָָָָָצעקה
עצמֹו על ּומקּבל העבר על מתחרט ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
צעקה ידי ועל אביו, ּבקֹול לׁשמֹוע ְְְְְְִִֵַַַָָָָלהּבא
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל מתעֹורר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָזּו
ּומֹוחל יחידֹו לבנֹו חּבתֹו ּומראה הּוא ְְְִִִֵֶַָָּברּו
יֹום ענין ׁשּזה העבר, על לֹו ְְִֵֶֶֶַַַָָוסֹולח
ׁשּיֹום עד ּוסליחה, מחילה יֹום ְְִִִִֶַַָָהּכּפּורים,
ראׁשֹון הּוא סּכֹות הּמֹועד ּדחל ְִִֵַָֹֻהראׁשֹון

רז"ל ּכמאמר עוֹונֹות, ז)לחׁשּבֹון ל (ויק"ר ְְְֲֲֶַַ
הראׁשֹון'. ּבּיֹום לכם 'ּולקחּתם ּפסּוק ְְִֶֶַַַָָָעל
ּתחּבקני וימינֹו ענין זהּו החּבּוק ְְְִִִִִֵֶַַַָָּומׁשל

כו': ּדסּכה הּסכ הּקפת הּסּכֹות ְְְַַַַַָָָֻֻּדחג

ח%תם ִֵָ&8)חי
זיע"א א�יחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹר�י

צריכים ��%פר ה%8קעים ְְְִִִִַַַַָָהDפתים
)טה%ר%ת נק>%ת ְְְִִלהי%ת

éëå'הּצר על ּבארצכם מלחמה תבאּו ÀÄְְְְִֶַַַַָָָֹ
ּבחצצרֹות והרעתם אתכם ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹֹֹהּצרר

ונֹוׁשעּתםונזּכרּתם אלהיכם ה' לפני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַֹ
י)מאיביכם' ט יֹום(במדבר על לרמז ּבא . ְְִֵֵֶַָֹֹ

והּׂשטן הּדין, יֹום ׁשהּוא הּׁשנה ְִֶַַַָָָָֹראׁש
ה' לפני יׂשראל ּבני עֹונֹות ּומביא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָמקטרג
ּבּׁשֹופר לתקע צריכים הּיֹום ואֹותֹו ְְְְִִִִַַַַָָֹלּמׁשּפט,
הּׁשֹופר הּתֹוקעים ׁשהּׂשפתים צרי ְְִִִֶַַַַַָָָָמּמׁש,
אין הכי לאו ּדאי ּונקּיים, מתּקנים ְְְְִִִִִִֵָָָֻיהיּו

ׁשֹופר. ּכאן ואין ּתפּלה ְְִֵָָָָּכאן
eäæå,'ּבארצכם מלחמה תבאּו 'וכי ׁשאמר ÀÆְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

חֹוגרים ׁשאנּו הּׁשנה ראׁש יֹום ְִֶַָָָֹהּוא
הּמלחמה ּוכלי הּׂשטן, נגד מלחמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכלי
ּכׁשּיהיּו הּׁשֹופר. ּותקיעת הּתפּלה ְְְְִִִֵֶַַַָָהם
'והרעתם ּכראּוי, מתּקנים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻׂשפתֹותיכם
ׁשהם ׁשּלכם הּׂשפתים ּדהינּו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבחצצרת',
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כא 

מה ּכל מתּקנים ׁשהם ּכיון ְְֲִֵֵֶַַָָָֻהחצֹוצרֹות,
ׁשאמר וזהּו ּומקּבל. רצּוי ּבהם ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָֻּׁשּתעׂשה
ונֹוׁשעּתם אלהיכם ה' לפני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַֹ'ונזּכרּתם
עליכם המקטרג הּׂשטן הּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמאיביכם',

בהעלותך) :(פרשת

אר)כה ֲֲֵַָ�ערי
זיע"א א�יחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹר�י

הא%חזת והחרדה �%פר לתקיעת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָרמז
�)רA�ִַ

ïziå'יראּו לאלהינּו ּתהּלה חדׁש ׁשיר ּבפי ÇÄÅְְְִִִִֵֵָָָֹ
ּבה'' ויבטחּו וייראּו מרּבים (תהלים ְְְְִִִַַָ

הּׁשֹופרד) ּתקיעת על לרמז ּבא ּכאן .ְְִִַַַָָָֹ
הּׁשֹופר ּדתקיעת הּׁשנה. ּבראׁש ְְְִִִֶַַַָָָֹׁשּתֹוקעים
ּבהם ּולהכניס אדם ּבני לבבֹות לׁשּבר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהיא
ּכמֹו ּבתׁשּובה, לׁשּוב ׁשּיתעֹוררּו ּכדי ְְְְְֲִִֵֶָָָָחרדה

ו)ׁשּכתּוב ג ּבעיר(עמוס ׁשֹופר יּתקע 'אם ְִִִֶַָָָ
העם מחריד ּדהּׁשֹופר יחרדּו', לא ְְֱֲִֶַַָָָָָֹועם
חדׁש' ׁשיר ּבפי 'וּיּתן וזהּו ּבתׁשּובה. ְְְִִִִֵֶַָָָָלׁשּוב
ּגימטרּיא הּכֹולל עם ׁשיר' 'ּבפי הּׁשֹופר, ְְִִִִִֵַַַָָהּוא
ועל לאלהינּו'. 'ּתהּלה ׁשהּוא הּׁשֹופר' ְְִֵֵֶֶַַָָֹ'זה
וייראּו', רּבים 'יראּו הּׁשֹופר ּתקיעת ְְְְִִִִֵַַַָָידי
לׁשּוב ּבה'' 'ויבטחּו חרדה, ּבהם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס

ְִָּבתׁשּובה:

י�ראל ְְִִֵַָי�מח
זיע"א מאל,סנדר יצחק י"ראל ירחמיאל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָר�י

לת�)בה ז%כים �מי�ב �תקיע%תְְְִִִִִָָֻ
לת�)בה �מע'ד )בתקיע%ת ְְְְִִִִִִָָָֻמ>ראה

ֲֵַָמאהבה

íøîàîטז.)ז"ל השנה מה(ראש מּפני ÇÂÈÈְִֵַ
יֹוׁשבין, ּכׁשהן ּומריעין ְְְְִִִִֵֶּתֹוקעין

לערּבב ּכדי עֹומדין, ּכׁשהן ּומריעין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַותֹוקעין
ּובּתֹוס' כדי)הּׂשטן. ד"ה ע"ב ּבׁשם(שם ְֵַַָָ

זמנא ּבהיל ולא ּבהיל חדא זמנא ְְְְְֲִִִִִַָָָָָֹירּוׁשלמי,
מׁשיחא אתי ּבוּדאי אמר ּבהיל .(ע"ש)ּתנינא ְְְִִֵֵַַַָָָָָ

éìeàּתקיעֹות ידי על ּכי לֹומר, נּוכל Çְְִִֵַַַ
ּתׁשּובה לבחינת אנחנּו זֹוכים ְְְְֲִִִַַָָֻמיּׁשב
וליראֹות, להחריד הּׁשֹופר מּטבע ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּיראה,

ׁשּנאמר ו)ּוכמֹו ג ׁשֹופר(עמוס יּתקע 'אם ְֱִִֶֶַַָָ
אֹומרם ּדר על וגם יחרדּו'. לא ועם ְְְְֱִֶֶֶַַָָָֹּבעיר

כא.)ז"ל מעּמד,(מגילה רּכֹות מיּׁשב ְְַָָָֻֻקׁשֹות
הּמה החטאים הּתׁשּובה קֹוּדם ּכי ְְְֲִִֵֶַַַָָָוהינּו
הּתׁשּובה ידי ועל מאד, וקׁשים ְְְְְְִִִֵַַָָֹמזידים
ואחר ׁשֹוגגים, ּפנים ּכל על נעׂשים ְְְֲִִִִִַַַַָָָמּיראה
הּברכֹות סדר על הּתקיעֹות ידי על ְְְִֵֵֶַַַַָָּכ
הש"ץ ּבחזרת רק הּוא הּדין ֲִִֵֶַַַַַָׁשּמעּקר

ְַָהּברכֹות.
ïéðòåּבּספרים מּובא ּבקֹול, הש"ץ החזרת ÀÄÀÈְְֲִַַַָָָ

אנּו מפחדים מּקדם ּכי ְְֲִִִִֶַַָֹהּקדֹוׁשים,
אנּו לכ ּבתפּלתנּו החּצֹונים יׁשלטּו ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹׁשּלא
ּבלחׁש הּתפּלה ואחר ּבחׁשאי, ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָמתּפּללים
ּולפיכ ,ּכ ּכל מתיראים אנּו אין ְְְִִִֵָָָָָׁשּוב
ּגם והינּו רם. ּבקֹול ּתפּלתֹו הש"ץ ְְְְְִִַַַָָמחזיר
הּתפּלה ידי על ּכי הּפׁשּוט, ּדר על ְְִִֵֵֶֶַַַַָָּכן
מּיראה, לתׁשּובה ּפנים ּכל על זֹוכים ְְְִִִִִַַַָָָָּבלחׁש
אנּו אין לׁשגגֹות, נתהּפכּו החטאים ְְְְֲִִִֵַַָָָָואז
ועל החּצֹונים, לאחיזת ּכ ּכל ְְְֲִִִִִַַַַָָָמתיראים
לתׁשּובה זֹוכים הש"ץ וחזרת ּתפּלת ְְְֲִִִֵַַַָָידי
מֹורים הש"ץ ּבחזרת הּתקיעֹות וכן ְְֲֲִִֵֵַַַַָָמאהבה.
יען ,ּכ ּכל מפחדים אנּו ׁשאין ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּומרּמזים
ידי ועל לׁשגגֹות, נתהּפכּו העברֹות ְְְְְֲִִִֵֵַַָָּכי
מאהבה, לתׁשּובה זֹוכים מעּמד ְְְֲִִִֵַַָָָֻהּתקיעֹות
מעּמד, רּכֹות וזהּו זכּיֹות. מעברֹות ְְְְֲֲִֵֵֶַַָֻֻונעׂשים
ונתהּפ רּכֹות נעׂשים מעּמד ידי על ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָֻהינּו

לזכּיֹות. ְִַֹֻהּכל
äæåהּפרּוׁש טז)הּוא פט העם(תהלים 'אׁשרי ÀÆְֵֵַַָָ

יהּלכּון'. ּפני ּבאֹור ד' תרּועה ְְְְֵֵֶַָָֹידעי
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מּווארקא מוהר"י הּזקן אדמו"ר מרן ְְֲִֵַַַָָָָָּוכמאמר
הּכתּוב על זי"ע ח)זצללה"ה צ 'ׁשּתה(שם ַַַָָ

ׁשּׂשמ הינּו ,'לנגּד ּגּופאעֹונתינּו העֹון ּת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
זאת ׂשמּת ,רצֹונ נגד ּומרדנּו ְְְְֶֶֶַַָָָָֹׁשחטאנּו
,'ּפני למאֹור 'עלמנּו ּכ ואחר ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֻלעיני
ׁשּנעׂשינּו החטא, מחמת ּׁשהעלמנּו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַמה
למאֹור קרבנּו ולא ּומרחקים, ְְְְְִִִֵָָָֹֻֻמגּׁשמים
זֹוכים ידיהם ׁשעל מצוֹות לעׂשֹות ְְֲִִֵֶֶֶַַָּפני

.ּפני לאֹור ְְְִֵֶָָלהתקרב

äæå,'תרּועה ידעי העם 'אׁשרי הּכתּוב ּבאּור ÀÆְְְֵֵֵַַָָָָֹ
מּלׁשֹון יצחק, ּפחד ט)הּוא ב (שם ְְִִַַָ

ּבּספרים וכּמּובא ּברזל', ּבׁשבט ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ'ּתרעם
זכינּו והּיראה הּפחד ידי ועל ְְְְְִִִֵַַַַַַָָהּקדֹוׁשים,
עֹוד זכינּו לא אבל מּיראה, ְְֲִִִִָָָָֹלתׁשּובה
ׁשגגֹות נׁשארּו ּכי ,ּפני לאֹור ְְְְְֲִִִֵֶָָָלהתקרב
על יהּלכּון', ּפני ּבאֹור 'ד' ְְֲֵֵֵֶַַָָמהעברֹות,
לתׁשּובה זֹוכים ּדמעּמד הּתקיעֹות ְְְְִִִִֵַָָֻידי
ידי ועל זכּיֹות, מעֹונֹות ונעׂשים ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָֻמאהבה

חּיים. מל ּפני לאֹור נתקרבּו :(כתי"ק)זה ְְְְִִֵֶֶֶַָ

ח>ים ִֶַַ�פע
זיע"א מ4אנז יה#דה יק#תיאל ְְְִִִֵַַָר�י

ית�ר$ לה�ם מד�רים ה�נה �רא�ְְְְְִִֵַַַַָָָֹ
את ה'בין ��מים� ואבינ) �רמזיםְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
לרחמים �8)בתינ) מק�ל ְְְְֲִִֵֵֵַַָרמיז%תינ)

ְָ)לרצ%ן

÷eñtaליֹום ּבּכסא ׁשֹופר בחדׁש 'ּתקעּו ÇÈְְִֵֶֶַַָֹ
מׁשּפט הּוא ליׂשראל חק ּכי ְְְִִִֵֵַָָֹחּגנּו
ּתקיעת ענין לבאר וראּוי יעקב'. ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹֹלאלקי
ויּלּולי ּגנח ּגּנּוחי בחז"ל ׁשּמבאר ְְֵֵֶַַַָָָֹׁשֹופר
ׁשֹופר ּבקֹול זאת מעלימים לּמה ְֲִִִַַָָָֹיּליל,
והגם המבּקׁש. את ּבמפרׁש אֹומרים ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֻולא
ּגם מקֹום מּכל עּלאין, רזין ּבזה ְְִִִִִֶֶַָָָָׁשּטמּונים

טעם. לנתינת ראּוי ּפׁשטּות ּפי ְְִִִַַַַַָעל

øàáéåהּקדֹוׁש הרב על המסּפר ּפי על ÄÙÇְִַַַַַָָָֻ
זי"ע מּבארּדיטׁשֹוב לוי קדּׁשת ְְְִִִֵַַַָֻּבעל
הּיריד ּביֹום ּפעם ׁשּפגע יׂשראל, ּכל ְְְִִֵֶַַַַַָָָָועל
ּומבליע ּבתפּלתֹו ממהר ׁשהיה אחד ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאיׁש
ּבתם לדרּכֹו. ללכת ּבהחפזֹו הּתבֹות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹאת
אליו ּופנה הּקדֹוׁש הרב אליו נּגׁש ְִִֵֵַַַָָָָָָָּתפּלתֹו,
ׁשאינּה הברה ּבקֹול ּבׂשפתיו ממלמל ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּכׁשהּוא
לֹו נענה הּלה ׁשל ּתמיהתֹו לפׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָמּובנת.
ּדּברּת האּלה ּכּדברים הלא הּקדֹוׁש, ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהרב
לקּבלת ּתצּפה ואי ,קֹונ לפני ְְְְְִֵֵֶַַַַָָעּתה
ּדּבּורים מבין לא אּתה ּכׁשּגם ְְְִִִִֵֶַַָָֹּתפּלת
ׂשיחֹו ּבן את הּכיר ׁשּלא הּלה ִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכאּלה.
התחיל ׁשּטרם לתינֹוק מׁשל ּפי על ְְִִִִֶֶֶַָָָָענהּו
מּלים ּבחצאי לפטּפט ּדרּכֹו אׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָלדּבר
ׁשּמּכרת אּמֹו ׁשּתבא עד מּובנים ִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאינם
אֹו לאכֹול ׁשרֹוצה מתי צעקֹותיו ְֱֲֶֶֶַַָָּבקֹול
יֹודע ׁשּבּׁשמים אבינּו ּכ וכדו', ְִִִֵֶַַַָָָלׁשּתֹות
חטּופים. מּלים מּתֹו ּגם מבּקׁשנּו את ְֲִִִִִֵֶַַָֻּומּכיר
וקּבלֹו זּו ּבתׁשּובה ׂשמח הּקדֹוׁש ְְְִִַַַָָָָהרב
עם יׂשראל על יׁשר למליצת ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹּבאהבה

ָקדֹוׁש.

ïBéòøׂשפה לנּו ׁשּיׁש ּבזה, לנּו יׁש נפלא ÇÀְְִֵֵֶֶָָָָָ
ּבבחינת ׁשּבּׁשמים, אבינּו עם ְֲִִִִִִִֶַַַָָחריׁשית
ׁשאין הּזה ּבּזמן ירֹון', ּבׁשיר אלם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ'ואז
ולא ׂשפתים', 'ניב ּבחינת נבי"א, ְְְִִִִַָָָֹאּתנּו
הּלילה, חלֹום ּבהתּגּלֹות מה עד ְְְֲִֵַַַַַַָיֹודע
ּבמצרים, ׁשהיה ּכמֹו ּבּגלּות ּדּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשּבחינת
מדּברים הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבפנימּיּות ְְְְְִִִִַַַַַָָָוכּידּוע
כן עׂשה ולא ּברמזים. יתּבר להּׁשם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹאנּו
ּכיון קרֹובֹו, עם יׂשראל זּולת ּגֹוי ְְְִֵֵַַָָָלכל
רמיזֹותיו מבינים הם ּגם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשּבני
מארע ׁשּבכל הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֶֶַָָָָֹׁשל
ּכגֹון מסּים, סימן איזה רֹואים ְְִִֵֶֶָָָָֻׁשּבעֹולם
והּזמן רצֹון עת עכׁשו מׁשיחא אתי ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָהׁשתא
ׁשּצריכי סימן אֹו רחמים, לבּקׁש םּגרמא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

הם ּגם לפיכ וכדו', ּבתׁשּובה ְְְִִֵַַָָֹלחזר
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כג 

ּברמיזה. יתּבר הּׁשם אל לדּבר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָרּׁשאים
בחז"ל ׁשּמבאר ּדר ה:)ועל ר'(חגיגה ְְֶֶֶַָֹ

אחוי קיסר, ּבי קאי הוה חנניה ּבן ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻיהֹוׁשע
ּגברא אמרּו וכו', אּפקֹורּסא ההּוא ְְְִֵֶַַָָָליּה
וחוי ּבמחֹוג ליּה מחּוו מאי ידע ְְְְֵֵַַַַָָֹּדלא
ואם עיי"ש. וקטלּוהּו אּפקּוהּו מלּכא ְְְְְִֵַַַַָקּמי
אחת על ,הּמל ּבפני לחברֹו ּברמז ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכ
ולפני עצמֹו, הּמל על לרמז וכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּכּמה
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי ְְִֵֶֶַַַָָָמל

äæìåמּיׂשראל ואדם הּזה, הּזּכרֹון יֹום ּבבא ÀÈÆְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
אי ּדּבּוריו על ּבעצמֹו ְְְִִֵֵַַָמתּבֹונן
הּוא וכדו', ּורכילּות הרע ּבלׁשֹון ְְְְִִֶַָָׁשּנפּגמּו
,הּמל אל עֹוד ּולדּבר מּלבֹוא ּדּומּיה ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָנאלם
ּבׁשֹופר לתקֹוע עצה רחמנא לן יהב ּכן ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָעל
ּכבר יתּבר והּׁשם ויּלּולי, לגּנּוחי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשרֹומז
הּׁשֹופר. קֹול מּתֹו מבּקׁשנּו את ְִִֵֵֶַָָֻמבין
הּתקיעֹות על ּכּונֹות הרּבה מבאר ְְְִִֵַַַַַָָֹּבּסּדּור
אּתנּו ואין וכו' יצחק ּוכנגד אברהם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָּכנגד
ּבׁשֹופר ּתֹוקעים אנחנּו אבל מה, עד ְְְֲֲִֵַַַַָָיֹודע
מחׁשבֹותינּו יצר ּכבר ׁשּבּׁשמים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָואבינּו

חז"ל במ"ש המכּון וזה (כריתותלטֹובה. ְְְֶַָָֻ
היא,ו.) מיּלתא סימנא ּדאמרּת ְְְְְִִִַַָָָָָהׁשתא

קרא ׁשּתא ריׁש למיכל אינׁש רגיל ְְֱִֵֵֵַַַַָָָיהא
זה ּביֹום ּכי ותמרי, סילקי ּכרּתי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָורּוּביא
רמזים ּפי על ּבּקׁשֹותינּו את מסּדרים ְְְִִִֵֶַַַָָָאנּו

ְִִָוסימנים.

äæìåאגֹוזים לאכֹול לא ׁשּמדקּדקים איתא ÀÈÆְְְֱֱִִִֶֶַָֹ
ּבגימטרּיא ׁשאגֹוז לפי הּׁשנה ְְְְֱִִִֶַַָָָֹּבראׁש

ב)חט תקפג סי' לֹומר(שו"ע ּבֹוׁשים אנּו ִִַָּכי
ּכיון ּבתׁשּובה וחֹוזרים מתחרטים ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָׁשאנחנּו
ּכה ׁשהבטחּתי ּפעמים אלפי לי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּזה
אֹומר ואם לסּורי, וחזרּתי ׁשבּתי ְְְְְְִִִִַַַַָּולבּסֹוף
עלי יׂשחקּו הרי ּבאמת ׁשב אני ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּכעת
סֹוף סֹוף אמנם מּמעל. ּבּׁשמים ְְִִִַַַַַַָָָָהּמלאכים
ּבתׁשּובה לחזר רצֹוננּו עז הּלב ּבתֹוכּיּות ְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹהרי
אגֹוז מאכילת נמנעים לפיכ ְְְֱֲִִִִֵֵַָָָׁשלמה,

ׁשרצֹוננּו ּבכ ּומראים חטא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבגימטרּיא
הּמבין ׁשּבּׁשמים ואבינּו החטא, מן ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלפרׁש
לרחמים ּתׁשּובתינּו יקּבל רמיזֹותינּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָאת

ְָּולרצֹון.

Bîëeחז"ל ׁשאמרּו ׁשֹופר ּבתקיעת כן Àְְִִֵֶַָָ
טז.) ׁשל(ר"ה ּבׁשֹופר ּתֹוקעין ְְִֶָָָלּמה

לפני ּתקעּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ְְִִַַַַָָָָאיל,
עקידת לכם ׁשאזּכר ּכדי איל ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבׁשֹופר
ּכאּלּו עליכם אני ּומעלה אברהם ּבן ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָיצחק
ׁשּכל מחמת הינּו לפני. עצמכם ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָעקדּתם
נפׁשֹו לעקד ּומזּמן מּוכן מּיׂשראל ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֻאחד
טֹובה ּומחׁשבה יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת ְְְְִַַַַָָָָֻעל
אבל למעׂשה, מצרפּה הּוא ּברּו ְְְֲֲֵַַָָָָָהּקדֹוׁש
ׁשּמא מלא ּבפה זאת להּגיד יראים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹאנחנּו
מזּמן להיֹות ּכ ּכל ׁשלמה ּכּונתינּו ְְְִֵֵֵַָָָָָֹֻאין
זאת מעלימים ּכן על ּבאמת, לכ ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹּומצּפה
יֹודע יתּבר והּׁשם ּדּקה, ּדממה קֹול ְְְְִֵֵַַַַָָָָּבתֹו

ּכּונתינּו. את ִֵֵֶַָָּומבין

Cëåּדבר ּובכל זה, ּביֹום מעׂשינּו ּכל ÀÈְְְֲֵֶַַָָ
ּוכגֹון ּכּונה, לאיזה מכּונים ְְְְֲִֵֶַַַָָָמאכל
ארּבה ל'הרּבה מכּונים ארּבעס ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָּכׁשאֹוכלים
ּומאכלינּו סעּודתינּו ּכל וכן ,'זרע ְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָאת
הּׁשם לפני ּובּקׁשֹות ּתפּלֹות אּלא ְְִִֵֵֵֶַַָָָאינם

'ּתק הּכתּוב ּדבר וזה .ּבחדׁשיתּבר עּו ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
מעׂשינּו ׁשּכל חגנ"ו', ליו"ם בכס"ה ֲֵֶַָָׁשֹופר
'כ"י רמז ּדר והעלם ּבכּסּוי הם זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶּביֹום
חק לבחינת ּׁשּנראה מה לישרא"ל' ְְִִִֶֶַַֹחו"ק
לאלק"י משפ"ט 'הו"א מּובן, לֹו ֵֶָׁשאין
עם ּבזה ונׁשּפטים מדּברים אנחנּו ְְְְְֲִִִִֶַַָָיעק"ב',
ׁשאנחנּו סֹוברים הּמלאכים יעקב, ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָֹֹאלקי
ולאמיתֹו הּזה, הּדין ּביֹום ּומתעּנגים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַאֹוכלים
עם ּומׂשֹוחחים מתּפּללים אנחנּו ּדבר ְְְְֲֲִִִִֶַַָָׁשל
יתּבר הּׁשם יעזר עֹולמים. ּכל ְֲִִֵֵַַַַָָֹֹהּבֹורא
ּבני אליו ׁשּמראים הרמזים ּכל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָויקּבל
טֹובֹות ּומחׁשבֹות ּתׁשּובה והרהּורי ְְְְְִִֵֵַָָָיׂשראל,
יקּבלם אּלּו ּבימים יׂשראל לבני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָׁשּיׁש
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כד 

ויׁשּועה ּגאּלה לׁשנת ונזּכה ּולרצֹון, ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָֻלרחמים
אמן: ּבימינּו ּבמהרה עֹולם ְְְִִֵֵֵַָָָָֻּבגאּלת

מêתא ְִִָָָסימנא

ה'איר ִֵַא%ר
זיע"א מ5'יט
מיר ו
אלף זאב ְְִִִִֵַר�י

)מת)קה' ט%בה �נה עלינ) ְְֵֵֶַָָָָָ'�8ח��
צער והקלת ה�ינים המ8קת -ְְִִַַַַַַַָָ

ְִַָה�כינה

àðîéñהּקדמֹונים לנּו ׁשּנתנּו הּוא מּלתא ÄÈÈְְְִִֶַַָָָ
א) תרפג או"ח ּבתחּלת(שו"ע לאכֹול ,ְֱִִֶַ

ּבדבׁש, מתֹוק ּתּפּוח הּׁשנה ּבראׁש ְְְִַַַַָָָָָֹהּסעּודה
ּומתּוקה', טֹובה ׁשנה עלינּו 'ּתחּדׁש ְְְְִֵֵַָָָָָואֹומרים
ּבזה הּכּונה חכמים, ׁשּנתנּו הּסימנים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ּולהׂשּכיל להבין טהֹור, לב לנּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשּיחּדׁש
הּדינים ּכל להמּתיק אי הּבאה, ְְְִִִֵַַַָָָָָּבׁשנה
עצמם מּמתיקת יחּוׁשּו ואל ְְְְְִִַַַָָָָּבׁשרׁשם,
וגלּות צער להקל אם ּכי להם, ְְְְִִִֵֶַַַָָָלהמּתיק
חס צער איזה לּה יּגיע ׁשאל ְִִֵֶֶַַַַַַַָָהּׁשכינה,

טֹובה'. 'ׁשנה נקרא וכזה ְְְִֶָָָָָָוׁשלֹום,
eäæåמּסב ּדייקא, 'עלינּו' ּתחּדׁש ׁשאֹומרים ÀÆְְְִֵֵֶַָָָָֻ

מראׁשינּו, למעלה ׁשהיא הּׁשכינה ְְְִִֵֵֶַַַָָֹעל
ׁשּיּוכלּו ּדהינּו – ּומתּוקה' טֹובה ְְְְֶַָָָָ'ׁשנה
הּצער להקל ּבׁשרׁשם, הּדינים ְְְְְִִִֵַַַַַָָָלהמּתיק
ּוכמֹו מעליה, הּׁשכינה אל ּבסּבתינּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמּגיע

אֹומרים נקּוה)ׁשאנּו ּכן ועל 'ויקּבלּו(ּבתפּלת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
על ּכלֹומר עליהם', מלכּות על את ְְְֲֵֶֶַַָֹֹֻּכּלם
ּבתענּיֹות עליהם זאת יקּבלּו לּמלכּות, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַֹהּמּגיע
לׂשים עבֹודה, מּתֹוספת וכּדֹומה ְְֲִִִִֶֶֶַָָוסּגּופים

מהּזמן. למעלה ׁשם ונפׁשֹו רּוחֹו ְְְְְֵֶַַַָָָאת
,äðekäåעצמֹו את ׁשּמפּׁשט ּבהיֹות ÀÇÇÈÈְְְִֵֶֶַַ

על מסּתּכל ואינֹו ְְְִִִֵֵַַַמּגׁשמּיּות,
עצמֹו את להפריד הּזמּנים, ּופגעי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַמקרי

וכל ,יתּבר ועבֹודתֹו מּדביקתֹו זה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָמחמת
וׁשלֹום, חס רע עד מּטֹוב אֹותֹו ְִֶַַַַָהּקֹורה
ּכאׁשר הּגׁשמּיּות על ודעּתֹו לּבֹו נֹותן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַאינֹו
התלּבׁשּות מּׁשם רֹואה אם ּכי לפניו, ְְְְִִִִִֶֶַָָָנדמה
ּומּצּדֹו ּגונים, ּבה' הּמאיר ואֹור ְְְֱִִִִֵַָֹאלהּות,
נהּפ ודין אחד, אחּדּות הּכל ְְְְִִֶֶַַַַָָֹיתּבר
את ׁשּמעלה נקרא ּכזה ּובעׂשֹות ְְֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָלרחמים,
על מסּתּכל ׁשאינֹו מהּזמן, למעלה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָעצמֹו
הּכּונה וזהּו ּומקרּיּותם, הּזמּנּיים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָחלקי
ּכלֹומר, ה'', ּתרּועה ידעי העם ְְְְֵֵַַָָָֹ'אׁשרי
לׁשֹון ּדין, מֹורה 'ּתרּועה' ּומבינים, ְְְְִִִִֶָָׁשּיֹודעים

ט) ב ּברזל'(תהלים ּבׁשבט ח"ג'ּתרעם (זוה"ק ְְְֵֵֶֶַֹ
ּגמּוריםרלא:) רחמים מֹורה הוי"ה (ב"רוׁשם ְְֲִִֵֶַ
ג) טֹובים,לג ׁשניהם ׁשּגם ּומבינים יֹודעים ,ְְְִִִִֵֶֶַ

ּבדבריהם רמזּו ולזה ּגמּור, אחּדּות ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָוהּמה
ּבתרּועה, ּבֹוראן את לפּתֹות מּכירים ְְְִִִֵֶֶַַָָׁשהן
והוי"ה ׁשּתרּועה יֹודעים הּׂשגתם ְְְִֶֶַָָָָֹּבעצם

ּבׁשרׁשֹו הּדין ונמּתק אחד, וכו'.הּכל ְְְְִִֶַַַָָֹ
,ììkäå,הּׁשנה ּבראׁש עּתה הּכּונה ּתכלית ÀÇÀÈְְִַַַַַָָָָָֹ

עצמֹו את לפּׁשט אדם ּכל ְְִֵֶַַָָָָצרי
ּדאפׁשר, מה ּכל הּזה עֹולם ְְְִִֶֶַַַָָָמּגׁשמּיּות
עֹומד ּכאּלּו מחׁשבּתֹו ּבפנימּיּות ְְְְְְִִִִִֵַַַּולהרּגיׁש
ׁשם ׁשאין עליֹונים ּבעֹולמֹות ְְְְִֵֶֶַָָָלמעלה
עֹוד ּכל נאמנה, וידע הּזמּנים, ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָהתחּלקּות
זֹוכר ואינֹו מהּגׁשמּיּות יֹותר מפׁשט ְְְִֵֵֵֵֶַַָֻׁשהּוא
הּדין: מן ּבֹורח ּככה ּכלּום, הּזה ְִִֵֵֶַַַָָָמעֹולם

אברהם ְֵֶַָָא�ל
זיע"א מ�#ט�אט� +וד אברהם ְְְִִִַַָָָָר�י

ההיא �עת וה8פ*ה ה?ימנים ְְֲִִִִִֵַַַַָָָאכילת
אדם �ל האכילה חטא �8)ן –ְֲִִֵֶָָָָ

ִָהרא�%ן

ïéðòּבראׁש הּסימנים אכילת ּבׁשעת הּתפּלה ÄÀÇְְְֲִִִִִַַַַָָֹ
היה הּׁשנה ׁשּבראׁש מּצד ּכי ְִִֶַַַָָָָָָֹהּׁשנה,
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כה 

ונעׂשה הראׁשֹון, אדם ּבריאת מעׂשה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָּתחּלת
הּדעת ּדעץ ּפגם שבאותואז בפסיקתא (כדאיתא ְְֵַַַַָ

סרח) היום באותו שנברא אנּוהיום ּכן על ,ֵַָ
ׁשל זּו אכילה ידי על זה חטא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָמתּקנים
לזכּות, מעֹון להּפ טֹוב יֹום לכבֹוד ְְְְִִִֵֵַָָמצוה
ויסּתּלק זכּיֹות ׁשּירּבּו אֹומרים אנּו ְְְְְְִִִֵֶַָָֻּולכ
ּבּפה ּכחם יׂשראל ּבני עם ּכי ְְֲִִֵֵֶַַָָֹעֹונֹות,
אכילת חטא הינּו ּדאכילה, ּפה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָלתּקן
ולזה הּדּבּור, ּפה ידי על הּדעת, ְְִֵֵֶֶַַַַַָעץ
הּסימנים, אכילת ּבׁשעת ּבּפה ְְְֲִִִִִִֶַַַַַָמתּפּללים
ּבני עם ּדּבּור ּכח ידי על רחמים ְְְֲִִֵֵֵַַַַֹלעֹורר
ׁשהיה הראׁשֹון אדם חטא לתּקן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל
לזכּות מעֹון ּולהפכֹו ּדאכילה ּפה ידי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָעל

תקפ"ג) חיים :(אורח

ס%פר חתם ְֲֵַָ�ר�%ת
זיע"א ס
פר מ�ה ִֵֶַֹר�י

– �ב� עם 8&)ח לאכילת ְֲִִַַַַַַָטעם
ה�%רא �עב%דת למתיק)ת רמז ְְֲִִֵֶֶַַַַָה�ב�

ה<%בים למע�ים רמז ְְֲִִֶֶַַַַַוה8&)ח

íéìëBàואֹומרים ּבדבׁש מתֹוק ּתּפּוח ÀÄְְְִִַַָָ
ׁשנה עלינּו ׁשּתתחּדׁש רצֹון ְְִִֵֵֶַָָָָיהי

ּומתּוקה א)טֹובה תקפג סימן ּכי(שו"ע . ְִָָ
וצּדיק והחכם ּומֹועיל, ערב, טֹוב, ְְִִֵֵֶַָָָיׁש
ּכּידּוע, טֹוב הּוא ּבאׁשר הּטֹוב ֲֵֶַַַַָּבֹוחר
אמנם לחּכֹו. ערב ׁשאינֹו ּפי על ְְִִֵֵֶַַָָָאף
ׁשּנתקע אחר ה' ׁשעֹובד מי מּזה ְִִִֵֵֶֶֶַַַיֹותר
ואז ּבּׂשכל, ותקּוע ּבּלב ה' את ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָאהבתֹו
לעינים האֹור מתֹוק ּכי ּבמתיקּות, ְְִִִִֵֶַַַָָָיעבדּנּו
מּמילא, ּבא והּמֹועיל וערב. טֹוב ְְְְִִִֵֵֶַָָָויהיה
ּבעל הּוא ונאמן לבֹוא הּכבֹוד סֹוף ְֱִֶַַַָָָּכי
'טֹובה ׁשּיהיה מתּפּללין לכן וגו'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָמלאכּת
ונעׂשה והׂשּכל לבינה ׁשּנזּכה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָּומתּוקה'

ּבמתיקּות. האמּתי ְֲִִִִָטֹוב

מר�ים מע�יו �>הי) מר'ז ְְְֲִִֵֶַַַַַָֻה8&)ח
ְֵָָמחכמת%

ïëìåּד'עה ׁשּלֹו ּתבֹות ׁשראׁשי דב"ש ÀÈÅֵֵֵֶֶָָ
הּמתיקּות, על מרּמז ׂש'כל, ְְִִֵֵֶַַַָּב'ינה
ׁשאמרּו ּכמֹו טֹובים, מעׂשים על ְְְֲִִֶַַַַַָוהּתּפּוח

פח:)חז"ל קֹודם(שבת ּפריֹו ּתּפּוח ְִֶַַַמה
לנׁשמע, נעׂשה הקּדימּו יׂשראל אף ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלעליו
נמי ּומרּמז הּמעׂשים, על מרּמז ּתּפּוח ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַַָהרי
הּׂשכל ׁשמיעת ׁשהּוא לנׁשמע מקּדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשּנעׂשה
וקֹודמים מרּבים יהיּו מעׂשיו ּכי ְְְְֲֲִִִִַַָָָֻוהבנה,
טפל, ּודבׁש עּקר הּתּפּוח ּכן ועל ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָמחכמתֹו,
אין ּכן ׁשעל ׁשם אברהם מגן ׁשּכתב ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו

יהיּומבר מעׂשיו נמי הכי הּדבׁש, על כין ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ
ּבּזמן, מקּדם יהיּו וגם טפל. וחכמתֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָָֻעּקּור
הּמצֹות, ּכל ׁשּיבין עד לעׂשֹות ימּתין לא ְְֲִִִִֶַַַַָָֹּכי
חס ּתֹורה ּבלי ימיו רב יכּלה ּכן ְְְִִֵֶַַָָָֹּדאם
ּגם מקּדמים מעׂשיו יהיּו אּלא ְְְֲִִֶַַָָָָֻוׁשלֹום,

ְַַּבּזמן:

äŁôבה ימי ְְֲֵֶֶָעłרת

�8)בה ְֲֵַָ�ערי
זיע"א מ$יר
נדי י
נה ְִִִֵַָר�נ#

ע�רת לנA)ל )מ)סר התע%רר)ת ְְְְֲִִִֵֶֶָ�ברי
�עסקים )מע)ט �8)בה ְְֲִִֵַָָימי

úøNòaּדבר את הּירא ּתׁשּובה, ימי ÇÂÆÆְְְֵֵֶַַָָ
ּבדעּתֹו ּבקרּבֹו, יחיל לּבֹו ְְְְִִִֵַַָהּׁשם,
ההיא ּובעת נכּתבים, ּבּספר מעׂשיו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכל
על מעׂשה ּכל את ּבמׁשּפט יביא ְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹֹהאלקים
האדם ּכי רע, ואם טֹוב אם נעלם ְְִִִֶַָָָָֹּכל
נחּתם ׁשּלֹו ּדין ּוגזר הּׁשנה ּבראׁש ְְְִִֶֶַַַָָֹנּדֹון
ּכי האדם ידע אׁשר ּובעת הּכּפּורים. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָּביֹום
הלא ודם, ּבׂשר מל לפני ּדינֹו את ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹיביאּו
ּבנפׁשֹו, עצֹות ויׁשית ּגדֹולה חרדה ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָיחרד
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כו 

ולא לֹו, מפלט יחיׁש חריצּות ּדרכי ְְְְֲִִִֵַָָָֹּובכל
על אֹו ימין על לפנֹות רּוחֹו על ְֲִִֶַַַַָּתעלה
יׁשּגיח ולא חפציו, ּביתר ּולהתעּסק ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹׂשמאל
ּדר יפנה ולא אדמתֹו, ּולׁשּדד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹלפּתח
לב מהכין צרה ּביֹום יתרּפה ולא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּכרמים,

מּיד. ּכּצבי ְְִִִֵַָָלהּנצל
ïëìועבֹודתם לפעלם הּיֹוצאים ּנֹואלּו מה ÈÅְְֲֲֳִַַַָָָָ

הּדין ימי הּנֹוראים ּבּימים ערב, ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָעדי
מׁשּפטם. ּיהיה מה יֹודעים ואינם ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָוהּמׁשּפט,
ּבם, ׁשּידּבר ּבּיֹום לּבם יהּגה להגֹותם ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹֻהלא

ח)רׁשּנאמ ח השירים לאחתנּו(שיר ּנעׂשה 'מה ֱֲֲֵֶֶֶַַַַֹ
אלקים ירא לכל וראּוי ּבּה'. ׁשּידּבר ְְְְֱִֵֶַַָָָֹֻּבּיֹום
ולקּבע נחּתים, רעיֹוניו ולהיֹות ּבעסקיו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹלמעט
ּבחדריו, להתּבֹודד עּתים, ּובּלילה ְְְֲִִִֵַַַַָָָּבּיֹום
אׁשמּורֹות, לקּדם ולחקר, ּדרכיו ְְְְְְֵֵַַַַָָֹּולחּפׂש
הּמעׂשה, וכׁשרֹון הּתׁשּובה ּבדרכי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָּולהתעּסק
ּולהּפיל ורּנה, ּתפּלה ולׂשאת ׂשיח, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹולׁשּפ
נׁשמעת והּתפּלה רצֹון עת והעת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּתחּנה,

ׁשּנאמר ּכענין ח)ּבּה, מט, רצֹון(ישעיה 'ּבעת ְְְֱִֵֶֶַָָָ
רז"ל ואמרּו ,'עזרּתי יׁשּועה ּוביֹום ְְְְְֲֲִִִַָָעניתי

מט:) ּבהּמצאֹו'(יבמות ה' ו)'ּדרׁשּו נה (ישעיה ְְְִִָ
ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ימים עׂשרה אּלּו -ְֲִֵֵֶַָָָָָֹ
להעיר הּתֹורה מן עׂשה ּומצות ְְֲִִִִִֵַַַָָהּכּפּורים.
הּכּפּורים, ּביֹום ּבתׁשּובה לחזר רּוחֹו את ְְְִִִֶַַָָָֹאדם

ל)ׁשּנאמר טז לפני(ויקרא חּטאתיכם 'מּכל ְֱִִֵֵֶֶֶַַֹֹ

ׁשּנטהר הּכתּוב הזהירנּו ּכן על ּתטהרּו', ְְְִִִִֵֶַַַָָָה'
עלינּו יכּפר והּוא ּבתׁשּובתנּו ה' ְְְְִִֵֵֵֵַָָלפני

אֹותנּו לטהר הּזה יד)ּבּיֹום אות שני :(שער ְֵֶַַַָ

יחזקאל ְְְִֵֵֶ�ברי
זיע"א מ7ינאווה יחזקאל ְְִִִֵֶַָֹר�י

וה�8)בה ה', המלכת ה�נה �רא�ְְְְַַַַָָָָֹ
#&)ר י%ם ִַעד

øàáîז"ל האר"י שבתיּבסּדּור ר' (סידור ÀÙÈְֲִִַָ
ימיעשי"ת) ּדעׂשרת יֹום ׁשּבכל ,ְְֲֵֶֶֶַָ

ּבכ לתּקן יכֹולים מהּתׁשּובה ויֹום יֹום ל ְְְְְִֵַַָָ
ּדבריו. ּכאן עד זה. ּביֹום ימיו ּכל ְְֶֶַַָָָָָָָּׁשּפגם
ּתׁשּובה ימי ׁשבעה ּדי היה זה לפי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָוהּנה
ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּׁשבּוע. ימי ׁשבעה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָנגד
יתּבר הּבֹורא להמלי העּקר הּׁשנה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹּבראׁש
ּדצריכים רק ּבחטאים, לחׁשב אין ּדאז ְְְֲֲִִִִֵַַַָָֹׁשמֹו,
ּולהמלי ׁשּנֹולד ּכקטן עצמֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָלהעׂשֹות
ׁשהמלכנּו ּולאחר ׁשמֹו, יתּבר ְְְְְִִֵֶַַַַַָהּבֹורא
ימי ׁשבעה לנּו נּתן ׁשמֹו יתּבר ְְְְִִִֵֵַַָָָָהּבֹורא
מעׂשינּו ּבכל לפׁשּפׁש להתחיל ְְְְְְֲִֵֵַַַָָּתׁשּובה
לבא הּכּפּורים ּוביֹום ּולתּקנם, הּולדנּו ְְְְִִִִֵַַָָָֹמּיֹום

נקי: ִָֻּכּלֹו

האזינּוּפרׁשת ֲִַַָָ

מי�רים ִִֵַָמ(יד
זיע"א י
סף ה�ית ֵֵַָָמרן

ה)א ה�נה רא� אחר החל ֶַַַַָָָָֹ��ת
ְֵ�למ)ת

àäåרמיזי הּׁשנה ּדראׁש יֹומין ּתרין ÀÈְְְִִִִַָָֹ
וחכמה רֹומזיםלבינה הּׁשנה ראׁש ימי (ׁשני ְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹ

וחכמה) יֹומאלבינה ּדהני ׁשּתא ּובהאי וכו', ְְְְְִֵַַָָָָָָ
איהּו ׁשלימּותא ּבתריהֹון, (ּובׁשנהּדׁשּבתא ְְְְְִֵֵַַָָָָ

ׁשלמּות) הּוא אחריהם, חל הּׁשּבת ׁשּיֹום ּדההּואזּו , ְְֲֵֵֶֶַַַַָָ
לכתר רּמז ּדׁשּבתא הּׁשּבתיֹומא ׁשּיֹום (ּכיון ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לכתר) צֹוםרֹומז יֹומא האי ׁשנין ּובׁשאר , ְְְִִֵֶֶַָָ
ּגדליה)ּגדליה צֹום הּוא זה יֹום הּׁשנים ,(ּובׁשאר ְְְְְִִֶַַַָָָָ
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כז 

יֹומא ארע ּכד ּכמֹו ׁשלימּו לאו ְְֲִֵַַָָָאבל
הּׁשנה לראׁש סמּו ׁשלמּותּדׁשּבתא אינֹו (אבל ְְְְֲֵֵַַָָָָָֹ

סמּו הּׁשּבת יֹום חל ּכאׁשר הּׁשנה)ּכמֹו וכו'לראׁש ְְֲֶַַַַָָָָָֹ

נצבים) :(פרשת

עינים ְִֵַמא%ר
זיע"א מט�רנ
�יל נח#ם מנחם ְְְִִִֵֶַַָר�י

זיו י�ראל עם על נאצל ז) �ת��ְְֱִִֵֶַַַַָָ
ה�%רא 8פארת ְְִֵֶֶַַיקר

íãwîּתׁשּובה ּבׁשּבת קֹורין הּכּפּורים יֹום ÄÙÆְְִִִַַָָ
התחלת ׁשּסימן האזינּו, ְֲִִֶַַַַַָָָּפרׁשת
מרּמז ׁשהּוא ּכּנֹודע, ל"ך הזי"ו ְְִֵֶַַַָהּקרּואין
יׂשראל נׁשמֹות ּכל ׁשּיתעֹוררּו התעֹוררּות ְְְְְְִִִִֵֶַָֹעל
צלם סֹוד ׁשהּוא העליֹון, הּזיו עליהם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָלקּבל
ידי על האּלּו ּבּימים עליהם הּמֹופיע ְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאלהים
ידם ׁשעל אּלּו, ּבימים ׁשּמקּימין הּמצֹות ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּתּקּון
הּכל, לׁשרׁש יׂשראל ׁשל החלקים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמתקרבין
עליהם נאצל לׁשרׁשן ׁשּמתאחדין ידי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָועל
ּכּנֹודע ב"ה. הּבֹורא ׁשל ּתפארּתֹו יקר ְְְִִֵֶַַַַָזיו
נׁשמֹות ׁשרׁשי ּכל מרּמז האזינּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹֻׁשּבׁשירת

מאֹורעֹותיהן ּכל עם אמור)יׂשראל :(פרשת ְְְִִֵֵֶָֹ

לוי ְִֵַֻקד�ת
זיע"א מ�רדיט�
ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָר�י

– �האזינ) ה(ל)ת �'ר'זת אף ְְֲִֶֶֶַַַַָֻעל
העלאת �מחת על '�ירה' קר)יה ְְֲִִִַַַַָָָהיא

ִַהA6%צ%ת

eøîàז"ל פז:)רּבֹותינּו ּגלּו(פסחים לא ÈÀֵַָֹ
ּכדי אּלא האּמֹות לבין ְְְִֵֵֵֶָָָֻיׂשראל
מעלים ּדיׂשראל ּגרים. עליהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּיתוּספּו
ועל האּמֹות ׁשּבתֹו הּקדֹוׁשֹות ְְְִֶַַַָֻהּנּצֹוצֹות
ּולהכי הּנּצֹוצֹות. ּכל מאּתם נֹוטלים זה ְְְִִִִֵֵֶַָָֹידי
האזינּו ּבפרׁשת ׁשאמר מׁשה ּדברי ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקרא

ׁשרֹומ ׁשירה, ׁשּנאמר– הגם ׂשמחה, על ז ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ
כן ּפי על אף ּבּגלּות, יהיּו ׁשּיׂשראל ְְִִִֵֵֶַַַָָּבֹו

יׂשראל ׁשּיעלּו ׂשמחה הּוא ּגּופא ְְֲִִֵֶַַָָָָהּגלּות
מאּתם ּבכלֹות ואז מאּתם, הּקדּׁשה ְְְִִִִֵֵַָָָָֻנּצֹוצֹות

וזהּו יכלּו. מּמילא ל)הּקדּׁשה לא (לעיל ְְְִִֵֶַָָֻ
הּזאת', הּׁשירה ּדברי את מׁשה ְְִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ'וּיכּתב
הגם הּׂשמחה על ׁשמּורה ׁשירה ְְְֲִִִֶַַַָָָָׁשּנקרא
ּתּמם', 'עד אמר לזה ּגלּות. ּבֹו ְֱֶֶֶַַַָָָֻׁשּנאמר
ּכי ּכליה, להאּמֹות ּגֹורם ׁשהּגלּות ְְִֵֵֶַָָָָֻּפרּוׁש
הּקדּׁשה: נּצֹוצֹות מּתֹוכם מעלה ְְֲִִִֵֶַַָָָֻיׂשראל

�פרקא ְְְִַָָא(רא
זיע"א מ+ינ
ב היר� צבי ְְִִִִִַר�י

לה6צל האזינ) &ר�ת ְְֲִִֵַַַָָָֻסג*ת
ְִֵַמא&יק%רס)ת

äàøðׁשירת יֹום ּבכל ללמד ּבסגּלה לי ÄÀÆְְְִִִִַָָֹֻ
להּנצל סגּלה והּוא ְְְֲִִֵַָָֻהאזינּו,
מה עּין הּכֹוזבּיֹות, ּומּדעֹות ְְִִִֵֵֵַַַַמאּפיקֹורסּות
,וּיל ּבפרׁשת ּדכּלה אגרא ּבספרנּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּׁשּכתבנּו
הרב והּנה הּתֹורה. מּפסּוקי זה ְְְִִֵֵֶַַַָָהֹוכחנּו
ּבעל על ּתמּה ׁשּלֹו ּבּסּדּור יעב"ץ ִֵֶַַַַַָמו"ה
האזינּו ּפרׁשת סּדר לּמה מעמדֹות ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָמסּדר
עּמֹו, הּדין ּכי ּבספרנּו ׁשם ועּין ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּבמעמדֹות,

הּתֹורה ּפי על ּבסגּלה הּוא :(קטו)ּכי ְִִִַַָָֻ

קד� ֶֶַֹזרע
זיע"א ��יץ
מר נפ8לי ְְִִִֵַַָר�י

ארץ �עניני וגם �מים �עניני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ(ם
�ת�)בה להי%ת האדם ְְִִַָָָָעל

eðéæàä'ז"ל ואמרּו וגו'. (ספריהּׁשמים' ÇÂÄְְִַַָָ
א) להפ,האזינו אמר ְְְֵֶֶַַָָׁשּיׁשעיה

ז"ל אמרּו ּגם וארץ. לּׁשמים האזנה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלּתן
ׁשהיה(שם) הגם לּׁשמים, קרֹוב היה ֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמׁשה

ּבמחׁשבּתֹו הּפרּוׁש, רק ּבארץ, עֹומד ְְֲֵֵֶַַַַָָָאז
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ּבמדרגה ּתמיד היה מׁשה והּנה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹּודבקּותֹו.
קרֹוב ׁשהּוא ּפעמים אחר, ואדם ְְִֵֶַָָָָֹזאת,
זה ּדר על ולפעמים ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָלּׁשמים
ּבגׁשמּיּות, ועֹוסק הּגׁשמּיי, לארץ קרֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָהּוא
ּתמיד, אחת ּבמדרגה להיֹות אפׁשר אי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּכי
ולארץ, לּׁשמים האזנה לּתן צרי זה ּכל ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹעם
ועֹוסק לּׁשמים וקרֹוב ּבמדרגה ּבהיֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּבין
לארץ קרֹוב ּבהיֹותֹו ּובין ׁשמים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָּבדברי
זה ׁשעל ּבתׁשּובה, יהיה ּבארצּיּות, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָּבעסקֹו
הּכֹולל, עם ס"ג ּגימטרּיא אוז"ן ְְִִִֵֵַַַָמרּמז
הּתׁשּובה ּובעל הּתׁשּובה, לעֹולם ְְְֵַַַַָָָָהרֹומז

ׁשאמרּו ּוכמֹו לּׁשמים, קרֹוב לד:)נקרא (ברכות ְְְִִֶַַָָָָ
מכרח ּכי כו', עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ְְְֲִִֵֶַָָָֻמקֹום
יֹותר וארצּיּות מּתאוֹות עצמֹו את ְְְְֲִִִֵֶַַַֹלפרׁש
לּׁשמים: קרֹוב הּוא נמצא ּגמּור, ְִִִִַַַָָָָמּצּדיק

יחזקאל ְְְִֵֵֶ�ברי
זיע"א מ7ינאווה יחזקאל ְְְִִִֵֶַָר�י

ה'בין ל�Aיק רק ט%בים ִִִִִֵַַַַַה>?)רים
לט%בה ְֵֶָ�הם

,äL÷ּדּבּור הזּכיר הּׁשמים ׁשאצל ּזה מה ÈÆְִִִִֵֶֶֶַַַָ
אמירה הארץ ואצל קׁשה, ְֲִֵֶֶֶֶָָָָׁשהּוא
ּדתכלית הּוא, ּכ הענין אבל רּכה. ְְְֲִִֶַַָָָָָׁשהּוא

ז"ל ּכמאמרם טֹוב, הּוא (קידושיןהּיּסּורין ְֲִִַַַָָ
מבימ:) הּוא ּברּו עלהּקדֹוׁש יּסּורין א ִִִֵַַָָ

עֹולם ׁשּירׁשּו ּכדי הּזה ּבעֹולם ְְִִִֵֶֶַַַָָָהּצּדיקים
ואמרינן מא:)הּבא, לקּבֹולי(עירובין ּדצרי ְְְְִִֵַַַָָָ

לדעת לב לֹו ׁשּיׁש ּומי מאהבה. ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהּיּסּורין
לטֹובתֹו הּמה ׁשהּיּסּורין יבין לראֹות, ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָועינים
הּפׁשּוטים האנׁשים א ּבאהבה, ְְְְֲֲִִַַַַָָָָּומקּבלן
ּבאהבה, מקּבלים ואינם ּביּסּורין ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָיבעטּו
ּתכליתן. אצלם ּפֹועלים הּיּסּורין אין ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָלכן

äæìהאזינּו' הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה אמר ÈÆֲִֵֶַַַַָָָָֹ
ּכּנּוי הם 'ׁשמים' ואדּברה', ֲִִִֵֵַַַַַָָָהּׁשמים

עּמהם ׁשאדּבר הינּו 'ואדּברה' ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלּצּדיקים,
הּקדֹוׁש אם ניחא ּדזה לֹומר רצה ְִִֶַַָָָָָקׁשֹות,
על וׁשלֹום חס יּסּורין מביא הּוא ְִִִֵַַָָּברּו
ּכיון ּתכליתן, הּיּסּורין מצאּו ְְִִִִִֵַַַַָָָהּצּדיקים
הארץ 'ותׁשמע ּבאהבה. הּיּסּורין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּמקּבלין
להאנׁשים ּכּנּוי הּוא 'הארץ' פי', ְְֲִִִִֵֶָָָָאמרי
'אמרי ּפׁשּוטים, אנׁשים ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָהארצּיים
אבל לֹומר רצה רּכֹות, להם אֹומר ֲִֵֶַַָָָָפי',
יבעטּו ּביּסּורין מיּסרן אם ּפׁשּוטים ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָלאנׁשים
ּתכליתן ּפֹועלים ואינם ּדעּתן לקצר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּבהם
אין לכן ּבאהבה, מקּבלין ׁשאינם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלפי
וׁשלֹום, חס עליהם יּסּורין להביא ְְֲִִִִֵֶַָָָצרי

ּבהתּגּלּות: וחסד טֹוב ְְִֶֶַַָא

łéעירם אמרתי æéל åôל לקחי ëéטר ְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָֹיערף
עłב עלי וכרביבים דŁא ב)עלי (לב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶ

הח>ים ִַַא%ר
זיע"א עטר �ן ח9ים ִִֶַַָָר�י

ה%8ר )לק>ם ללמד מח>ב אחד ה#ל ְְְִֵֶַַָָָָֹֻ
יכל%8 #פי ְְְְְִִַָוה'צו%ת

'íøéòNk'אֹומרם ּדר על יתּבאר וגו'. ÄÀÄÄְְִֵֶֶַָָ
י')ּבּבריתא משלי אמר(מדרש ְְַַַָָ

ּבדין האדם את ּכׁשּמעמידין יׁשמעאל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָרּבי
לּמה מּמּנּו ׁשֹואלין מקרא ּבידֹו יׁש ְְֲִִִִֵֶָָָָאם
ׁשֹואלין מׁשנה ּבידֹו יׁש ואם ׁשנה, ְְְֲִִִֵָָָָֹלא
הּנה .הּדר זה על וכן ּתלמּוד, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַמּמּנּו
הּדברים מֹוכיחים הּבריתא ּדברי ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹמעמק
מּמּנּו ׁשֹואלין אין מקרא ּבידֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָׁשּמי
ּכפי אחת מדרגה אּלא מרּכבה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָמעׂשה
היה ׁשעליו ּׁשּטרח, מּמה יֹותר ְְִֵֶֶַַָָָָָָיכלּתֹו
אֹומר והּוא מּזֹו. למעלה ּגדר ְְְְִִֵֵַַָָֹלטרח
ּפרּוׁש וגו', 'וכרביבים' וגו', ְְְִִִִִִֵ'ּכׂשעירם'
הּדׁשא על קטּנים טּפין ה' ׁשּימטיר ְְְִִִִִֶֶֶַַַַּכׁשעּור
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ּגדֹולים טּפין ׁשהם וכרביבים קטן, ְְְִִִִִִֵֶֶָָׁשהּוא
לסּבל, ׁשּיכֹול ּגדֹול ׁשהּוא עׂשב עלי ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹועבים
ּכפי אחד ּכל הּתֹורה מצות זה ְְְְִִִֶֶַַָָֹּכדמיֹון
ּולהחמיר, להקל ּבזה ויׁש להּׂשיג, ׁשּיכֹול ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכח
יֹותר, להּׂשיג יכֹול ׁשאינֹו מי על ְְִִֵֵֵֶַַָָלהקל
ׁשּׁשֹואלין הרּבה ׁשּיכֹול מי על ְְְֲִִִֵֶֶַַַָּולהחמיר

מרּכבה: מעׂשה ואפילּו הּכל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמּמּנּו

&נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מ�
ריץ �נחס ְִִִִַָר�י

אינם הח%לים חכמים 8ְֲִִִֵֵַַָָלמידי
ה%8רה ל')ד �עת �חליים ְְְְִִִֵַַָָֹמר(י�ים

íøéòNk'רש"י ּפרׁש וגו''. דׁשא עלי ÄÀÄÄֲֵֵֵֶֶ
הּתֹורה ּכ וכו' [ׁשהרּוחֹות ְֶַָָָּכמֹו
ּגדלים חכמים ׁשהּתלמידי לֹומדיה] ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמגּדלת
וקרֹוב הּדבּוק ׁשּכל ואמר הּתֹורה, ידי ְְְֵֶַַַַָָָָָעל
החרף ּבימֹות והעצים ּבריא, הּוא ְְִִִֵֶַַָָֹלחּיּותֹו
וחּיּותם ׁשהם חּיים והּבעלי יבׁשים, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָהם
הארץ ועּמי יֹותר, ּבריאים הם ּכאחד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּתמיד
ׁשּצרי רק הּזה, ּבהעֹולם וחּיּותם ְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהם

ּבית לֹו לבנֹות ּכמֹו ּתענּוגיםלטרח ּוׁשאר ְְְְֲִִִִַַַָֹ
חכמים ותלמידי ּבריאים, ּכן ּגם ְְְֲִִִִֵֵֵַַָהם
הם מהּתֹורה ּכׁשּנפטרּו ּבּתֹורה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָׁשחּיּותם
ׁשּום מרּגיׁש אינֹו לֹומד ּוכׁשהּוא ְְִִֵֵֶַחֹולים
מׁשה ׁשאמר ּפרּוׁש וזה חּיּותֹו, הּוא ּכי ְִִֵֶֶֶַַָֹֹחלי,
מלאּו הּיֹום ודרׁשּו הּיֹום אנכי ׁשנה ק"כ ְְְִִֶַַָָָָֹּבן
ופרש"י וגו', לצאת אּוכל לא ּוׁשנֹותי ְֵַַַָָֹימי
ונפרׁש החכמה מעינֹות מּמּנּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָׁשּנסּתמּו
חכם. לתלמיד חּיּות היא הּתֹורה ּכי ְְִִִַַַַָָָחּיּותֹו,

נענ)ע ידי על מנ�ב%ת ְְְְִֵַַַָהר)ח%ת
ס%ד / ה%8רה ל')ד �עת ְְִִֵֵַָָי�ראל

ה?#%ת חג ֲֵַַַֻנענ)עי

íøéòNk'הרּוחֹות רש"י ּפרׁש דׁשא'. עלי ÄÀÄÄֲֵֵֵֶֶָ
העׂשבים את מחּזקין ְְֲִִֶַַָָָהּללּו

הרּוחֹות ּכל ּכי ואמר, אֹותם. ְְְִִַַָָָֹּומגּדלין
ׁשּיׂשראל ידי על הּוא ּבעֹולם ְְְְִֵֵֶַַַָָָהמנּׁשבֹות
ּבּתֹורה. ׁשעֹוסקים ּבעת עצמם את ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָמנענעים
אפׁשר ׁשאי ּכׁשם ּבּגמרא ׁשאיתא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָוזהּו
לעֹולם אפׁשר אי ּכ רּוחֹות ּבלא ְְִֶָָָָָָֹלעֹולם
לרּוחֹות, אֹותם ּדּמה ולּמה יׂשראל. ְְְְִִֵָָָָָֹּבלא
יׂשראל. ידי על הם ׁשהרּוחֹות לא ְְִִֵֵֵֶַָָֹאם
וזה הּנׁשמֹות. את מחזיקין הם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָוהּנענּועים
הּסּכֹות. חג ׁשל נענּועים ּכּונֹות ּכל ֲִֶַַַַָֹֻסֹוד
נ"א ּתבֹות ּבסּכֹות ּׁשאֹומרים מה ּכן ְְְִֵֵֶַַֻוגם
'הֹוׁשיעה 'הֹוׁשענא', ּכמֹו ּפעמים, ְְְִִַַָָָָּכּמה
נא', הֹוׁשיעה 'אּנא ּכן ּגם ּובהּלל ְִֵֵַַָָָָָנא',
נענּוע. לׁשֹון ּכן ּגם הּוא 'נא' ּתבֹות ְְִִֵֵַַָּכי

חדּתא: מּלתא ׁשהּוא זה על ְְְִֶֶַַַָָָואמר

ח>ים מים �ארְִִֵַַ
זיע"א מ4'רנ
ביץ ח9ים ְִִִִֵַַר�י

להז#יר �@#נ) על ל�%רא לבר$ ְְְִִֵֵֵֶַַַָָי�
�אין ו�מחה 8ענ)ג �ה)א ְְְֲִֵֶֶַָ�מ%

Cמ%ת#ְָ

ék'מה ּדר על יתּבאר וגו'. ' ה' ׁשם Äְִֵֵֶֶַַָ
והרא"ש יֹונה רּבנּו ּתלמידי ְְִֵֵֶַַָָּׁשּכתבּו

פ"ג.) ׁשאנּו(ברכות ּדרּבנן מֹודים נּסח ְְִֵֶַָָָָֻּבפרּוׁש
אל ּברּו ל מֹודים ׁשאנּו על ְְִִֵֶַָָאֹומרין
זּכיתנּו ּׁשאּתה מה על ׁשהּוא ִִֶֶַַַַָָָההֹודאֹות,
על ,ל להֹודֹות ׁשּנזּכה זאת לנּו ְְְְִֶֶַַָָָֹונתּת
מברכין ׁשאנּו ההֹודאֹות, אל ּברּו ְְִֵֶֶַָָָָזה
הּגדֹול לׁשמ ּומׁשּבחין ּומהּללין ְְְְְְְִִִַַַָאֹות
הּגדֹולה והּטֹובה והחסד החן על ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָוהּקדֹוׁש
ל מֹודים ׁשאנחנּו ּבזה עּמנּו ְְְֲִִִֶֶֶַָָָׁשעׂשית
ה' ׁשם 'ּכי יאמר ולזה .אֹות ְְְְִִֵֶַָָֹּומברכין
זה ׁשעל ּפרּוׁש לאלהינּו', גדל הבּו ְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאקרא
וׁשבח וכבֹוד ּגדּלה לתת אנּו צריכין ְְְְִִֵֶַָָָָָֻּגּופא
זּכה אׁשר על הּוא ּברּו ּבראׁשית ְְֲִִֵֵֶַָָליֹוצר
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שכל עיני אם ּכי ּבׁשמֹו. לקרא ְְִִִִֵֵֶֶָֹאֹותנּו
ונׁשמת ורּוח נפׁש מֹוסר היית ל ְְְְְְְֲִִֵַָָָָָהיה
הזּכרת ּבׂשמחת עצּומה ּבאהבה הּכבֹוד ְְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָלאל
ׁשאין ּתענּוג ׁשהּוא ויתעּלה יתּבר ה' ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָׁשם
והּכל ּבּה, ּכּיֹוצא ׁשאין וׂשמחה ְְְִֵֵֶַַָָָֹּכמֹוהּו
הּכתּוב ּכמאמר והכנעה ּובּוׁשה ְְְְֲַַַַָָָָָּבמֹורא

ה) ב הּוא'.(מלאכי נחת ׁשמי ְְִִִֵַ'ּומּפני

ìòåחז"ל למדּו כא.)ּכן הּזה(ברכות מּפסּוק ÀÇְִֵֶַָָ
לפסוקנו) על(כוונתו ּברכה לבר ְְִֵֶַָָָָׁשּצרי

ּכל הן ּכי ולּמּודה, קריאתּה קֹודם ְְִִִֵֶַָָָָֹהּתֹורה
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹותיו ְֶַַָָָָהּתֹורה

ּכּנֹודע קכד.)הּוא ח"ב ּתענּוג(זוה"ק ואיזה . ְֲֵֶַַָ
ּונעימה ערבה וׁשעׁשּוע וחמּדה ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָוחּבה
והתּדּבקּות ּכהתקרבּות וחׁשּוקה ְְְְְְֲֲִִִַַַָָָוחביבה

הּג מעלהּבׁשמֹו מלאכי ׁשּכל והּקדֹוׁש דֹול ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
ואֹופּנים ׂשרפים ּתרׁשיׁשים איׁשים ְְְְִִִִִִִֵֶַַָאראּלים
ּבׁשמעם ּומזּדעזעין נרּתתין הּקדׁש ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוחּיֹות
מהראּוי ּובוּדאי והּנֹורא. הּנכּבד ׁשמֹו ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָהזּכרת
ּבׁשירה ּובטהרה ּבקדּׁשה קֹודם, ְְְְֳִִֵֶָָָָָֻלבר
הּקדֹוׁשה ּתֹורתֹו ּבחּבת זּכנּו אׁשר על ְְְְֲִִִֶַַַָָָָוזמרה

:יתּבר ּבׁשמֹותיו ְְְִִֵַַָָָהּדבקה

אל מïŁט âרכיו כל éי õעלï ôמים ְְֳִִִֵַָָָָָָהäðר
הäא ויŁר צâיק עול ואין ד)אמäנה (לב ְְֱִֵֶַָָָָ

הח>ים ִַַא%ר
זיע"א עטר �ן ח9ים ִִֶַַָָר�י

ה�ין את ה�%רא מעמיד ְֲִִִִֵֶַַַָמתח*ה
�תחנ)נים מת&>ס מ#ן )לאחר %*8 ְְְֲִִִִֵֵַַַַַעל

÷écö''ה האדֹון ּכי ּפרּוׁש, הּוא'. ויׁשר ÇÄְִֵָָָָ
ּדכתיב ּבמׁשּפט, העֹולם ּברא ְְְְִִִָָָָָָצבאֹות

ד) כט ואמרּו(משלי ארץ', יעמיד ְְְְֲִִֶַָָָ'ּבמׁשּפט
שופטים)ז"ל ׁשּיעמיד(תנחומא ה' ְֲִִֶֶַַׁשּנׁשּבע

י"ג לֹו מצינּו אבל הּמׁשּפט, על ְֲִִַַָָָָָהעֹולם

הּמׁשּפט על נׁשּבע ואם רחמים, ׁשּכּלן ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֻמּדֹות
על הּוא הּסדר אכן לרחמים. ּמקֹום ְֲִֵֵֶַַַַָָמה
הּמׁשּפט על ּכׁשּיֹוׁשב מתחּלה ּכי ,הּדר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָזה
ּוכׁשּבא ּתּלֹו, על הּמׁשּפט מעמיד ְְֲִִִֶַַַָָהּוא
ּומתּפּיס ּברחמים מתרּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַלהׁשּתּלם

אֹומרֹו ּדר על והּוא (תהליםּבתחנּונים, ְְְֲִֶֶַַ
יז) ּבכלקמה וחסיד ּדרכיו ּבכל ה' ְְְְִִַָָָָָ'צּדיק

ּדבר להדרי ּבא ּכׁשהּוא ּפרּוׁש ְְְֲִֵֶַַָָָָמעׂשיו',
'ּבמעׂשיו', אבל הּדין, קו על מדריכֹו ְְֲֲִִַַַַַָָהּוא

ּומתחּנן,ּפר אדם ּכׁשּבא מעׂשה, ּבׁשעת ּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
ירחמּנּו. וחּנּון רחּום ְְֲֵֶַַַאל

àeäå,ּפרּוׁש הּוא', ויׁשר 'צּדיק אֹומרֹו Àְְִֵַָָ
רש"י ּוכפרּוׁש הּדין, קו על ְִִֵַַַַ'צּדיק'

ּבּגמרא ׁשאמרּו ו.)ּבּמה זרה ודלמא(עבודה ְְְְִֶֶַַָָָָ
ּביּה, ּכתיב ּתמים ּומתרץ הוה, טרפה ְְְֱִִֵֵֵֵַָָָֹנח
ּבמעׂשיו, ּתמים ּבדרכיו צּדיק ודלמא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָּומקׁשּו

הּדין(רש"י)ּופרׁש ּפי על ּבדרכיו צּדיק ְִִִִֵֵַַַָָ
'ויׁשר', ּכ אחר אבל ּבתחּלה, וזה ְְְֲִִֶַַָָָָָוכו'.
ּכאֹומרם הּדין, מּׁשּורת לפנים 'יׁשר' ְְְִִִִֵַַָָָּפרּוׁש

לה.)ז"ל הּיׁשר(ב"מ 'ועׂשית ּפסּוק ְְִֵַָָָָָּבפרּוׁש
יח)והּטֹוב' ו :(לעיל ְַ

מäמם àניו לא õל ה)Łחת (לב ִֵָָָֹ

ט%ב �ם �עלֵַַ
זיע"א ט
ב �ם �על י"ראל ְִִֵֵַַַָר�י

ה)א לעצמ% ע%�ה �האדם מה ְְֶֶַַָָָֹ#ל
ֶע%�ה

ézòîLåלהּכנס ׁשּנהג למל מׁשל, מּמּנּו ÀÈÇÀÄְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ואחד ּבעסקם, לפּקח ענּיים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּבין
עֹוׂשה ּׁשאדם מה ּכל – ּתמיד מׁשיב ִִֵֶֶַָָָָָֹהיה
וחרה לעצמֹו. עֹוׂשה הּכל רע אֹו טֹוב ְְְֵֶַַַָָֹּבין
ּומׁשיב טֹובה לֹו מחזיק ׁשאינֹו על ֲִִֵֵֶֶֶַַַָלּמל
ּבסם מפּטם ּתרנגֹול לעׂשֹות וצּוה ,ּכ ְְְְְֲִַַַָָָֻלֹו



החסידות  פניני האזינו |אוצר

לא 

ולקח .ּכ ּכן ּגם והׁשיב לֹו, ונתן ְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּמות
והצנ העיר ּבקצה ׁשהיה לביתֹו זה יעֹו,העני ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

מּצידת ויגע עיף הּמל ּבן ּבא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלימים
אצלֹו ׁשּבא זה מעני ּובּקׁש ועֹוף, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָחּיה
זה לֹו ונתן מאכל, ּדבר ׁשּום לֹו ְְֲִֵֶַַַָָלּתן
אמרּו לאכֹול ּוכׁשרצה לאכֹול, ְְְְֱֱֶֶֶַַָָָהּתרנגֹול
סם ונמצא ּתחּלה, ּבדק ׁשעּמֹו ְְְְְִִִִֶַָָָֹהרֹופאים
ׁשהּוא והתנּצל לּמל הּדבר ּובא ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמות,
אּתֹו. ׁשאמת הּמל הֹודה ואז ְֱִִֶֶֶֶֶַָָמּמּנּו,

ודפח"ח וכו', מּזה הּיֹוצא (תולדותוהּמּוסר ְִֵֶַַָ
הברכה) וזאת יוסף, :יעקב

הלõא חכם ולא נבל עם זאת äגמלô ְְְֲִַַַָָָָֹֹהêה'
ýויכננ ýłע הäא ýנñ ýאבי ו)הäא (לב ְְְִֶֶַָָָֹ

ה'איר ִֵַא%ר
זיע"א מ5'יט
מיר ו
אלף זאב ְְִִִִֵַר�י

#ח% �כל מתא'ץ �הרעב ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ#�ם
�רעב ימ)ת �*א #די ללחם ְְְִֵֶֶֶָָָָֹֹלצעק
על ולזעק להתא'ץ האדם על $#ְְְְִִֵַַַָָָָֹ

נ�מת% ְְִַָָאב�ן

÷eñtaולא נבל עם זאת ּתגמלּו 'הּלה' ÇÈְְְִַַַָָֹֹ
ו)חכם' לב ׁשּבא(דברים הּנראה . ְִֶֶַָָָ

ההֹולכים עּמנּו, ּבני רּבֹות על לתמּה ְְְִִֵֵַַַַַַָֹהּכתּוב
להּוטים ולילה יֹומם אֹור, ולא ְְְִֶַַָָָֹֹּבחׁש
ויׁשנים הּגׁשמּיּות, מזֹון אחר ְְְִִִִֵַַַַּובהּולים
לדאג לנפׁשם, עצֹות לּתן הּזמן, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹּתרּדמת
להחיֹות להם נאֹות ּבּמה ּבקרּבם, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָלּבם
עיני וׂשא ונׁשמתם. ורּוחם נפׁשם ְְְְְִֵֶֶַָָָָָאת
ּבן קנ"ה, הּקדֹוׁש ּבּספר ּדאיתא מה ְְִֵֵֶֶַַַָָּוראה
הרּוחני מזֹון מהּות לדעת ל יׁש ְִֵַַַָָָָָָאדם,
ּבראֹות ּתחזה ואּתה הּגּוף, מּמזֹון ְְְְְֱִִִִֶֶַַָָמּנׁשמת
האחרֹונה ׁשעה והּגיע ללחם, ׁשּנֹודד ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאדם,
ּברעב, ימּות הּזאת ּבעת יאכל לא ִֵֶַַָָָָָֹֹֹׁשאם

ּבעבּור והתאּמצֹו הׁשּתּדלּותֹו ּגדל ּתראה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַֹאזי
להּקדֹוׁש וצֹועק ּגּופֹו, להחיֹות ּבכדי ְְְְֲִֵֵֶַַָָֹהאכל
לֹו היה ואּלּו אדם. ולבני הּוא ְְְִִֵָָָָָּברּו
הּגּוף, מזֹון להדּביק מעֹופף היה ְְְְְִִֵַַַָָָּכנפים,
מעט עֹוד ּכי ּברעב, ימּות ׁשּלא ְְִִֵֶַָָָָֹּבכדי
מהראּוי ּככה לחמֹו. ּבחסר וימּות ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹואינּנּו
ויאמין נׁשמתֹו, מזֹונֹות אחרי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָלהׁשּתּדל
ונפסדת ּכלה נׁשמתֹו, מזֹון יחסר ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָּבאם
ּכמיתת מיתה, ּבחינת לּה והיא ְְְִִִִִֶַַָָמּמּנּו,
לא לּמה ּכן ואם לחמֹו. ּבהחסר ְְְְִֵֵֶַַָָֹהּגּוף
ה' אל וּיצעק ּבהרים, ּכקֹורא האדם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹירּדף
ּתנּו ואבֹוי אֹוי ּבלׁשֹון אדם, ּבני ְְְְֲִֵֶַָָואל
הֹול אני הרי לאו ואם לנפׁשי, ְְְֲֲִִִֵֵֵַָעצֹות
חכמה לי ׁשאין נׁשמתי, מּמּני ּתאבד ְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלמּות,
לׁשֹונֹו, ׁשם עּין להחיֹותּה, ּבּמה ְְְֲֵֶַַַָָָּותבּונה

הּכּונה. ּתכן ּכתבּתי ְִִֶַַַָָָֹּכי

äpäåעצמם ּכל עּתה, הרֹואֹות עינינּו ÀÄÅְֵֵַַָָָֹ
אחרי עצה לׁשאֹול רק ְְְְֲִִֵֵַַַָָוהׁשּתּדלּותם,
אחד אפילּו ראינּו ולא הּגּוף, ְְְֲִִִֶַַָָֹהצטרכּות
אחר ּבעצה לׁשאֹול ּובכה, יל ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהל
וגם נׁשמתֹו, להחיֹות נאֹות ּבּמה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהחכמה,
ּומצּפים יֹוׁשבים והרגעים, העּתים ְְְְְִִִִִֵַָָָָּפרטי
ּכי חּיּות, להם לּתן צּדיק ׁשל ּבֹואֹו ִִִֵֵֶֶַַָעת
הּנבראים ּפרטי וגם ּכלּום, מּגרמם להם ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלית
וכל ועֹופֹות, וחּיֹות והּצֹומחים ְְְְְְְִִַַָודֹוממים
עם על ממּתינין ּבריאה, לכלל ְְְֲִִִִַַַָָָָהבאה
אּלא נבראּו לא עצמם ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹיׂשראל,
ּותפּלתֹו ּבתֹורתֹו הּיׂשראלי ואיׁש ְְְְְְִִִִִִֵַָָָּבׁשבילם,
ּבּפרׁשּיֹות לנּו ּכּנזּכר חּיּות, להם ְְִִֵֶַַַַָָָנֹותן
רע ּבעׂשֹות ּולהפ ּפעמים, ּכּמה ְְְֲִֵֶַַַַָָהּקֹודמֹות
ּתבל ּפני ּכל נתמּלא אזי וׁשלֹום, ְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹחס
חּיּותם מּמקֹום המׁשלחים ּוׂשנּואי ְְְִִִֵַַָָָֻערים

מות. ׂשנאת אֹותֹו ְְִִֶֶַָׁשּׂשֹונאים

ïëìåׁשּנ האדם החכמהּבראֹות מּמּנּו עּדר ÀÈÅְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
נפׁשֹו להחיֹות ּבּמה לדעת ְְֲִֶַַַַַָָּובינה,
להחיֹות וגם אחת, רגע אפילּו ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָונׁשמתֹו
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ּכן ּגם ראּוי הּנבראים, ּופרטי הּזמּנים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָחלקי
ּבעצה. לׁשאֹול אדם, ּבני ואל ה' אל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּיצעק
עֹולם, ׁשינת ויׁשנים ,הּטֹות הּותל לב ְְִִִֵֵֵַַָָָאמנם
ואֹוי לּבם, מּלּוח ׁשכֹוח העבֹודה ְְֲִִִַַַָָָָועּקר
לאחריתם, ּיעׂשּו מה ּוכלּמה, ּבּוׁשה ְְְֲֲִִַַַָָָָלאֹותּה
ּומעּתה מלּכא. קדם יקּומּו אנּפין ְְְִֵֵַַַַָָָָָּובהאי
הראּוי והתאּמצּות ההׁשּתּדלּות ּגדל ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹּתחזה
לׁשאֹול ולילה, יֹומם לרּדף הּיׂשראלי ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹלאיׁש
נפׁשֹו את להׁשלים לֹו נאֹות ּבּמה ְְְְִֵֵֶֶַַַָּבעצה
אין. והחכמה מּדעת ׁשּנבער ּכיון ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבאלהים,

ìeî,הּכללי מּוסר ּבּתֹורה הרמז ּבא ְִֶֶֶַַַָָָָזה
'ּתגמלּו', הּמתקּימת, ּבתמיה ְְְְִִִִֶֶַַַַָ'הּלה'',
מחלב' 'ּגמּולי ּכמֹו הפרדה לׁשֹון ְְְְְֵֵַַָָָָָמׁשמעֹו

ט) כח מה(ישעיה ראּו הּנרּדמים, לב לעֹורר ,ְְְִִֵֵַָָ
ּכּנּוי זאת', ּתגמלּו 'הּלה' ּגֹורמים, ְְְִִִֶַַַֹאּתם
אֹותּה ּתגמלּו ,קֹומת זאת הּנקראת ְְְְִִִֵֵַַָָָֹלּׁשכינה
והּכל הּדבקים, ּבין ּפרּוד ונעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹמה',
לרּדף הּדעת, התּפּׁשטּות להם ׁשאין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹּבעבּור
נׁשמה נּזֹונה היא ּבּמה לדעת החכמה, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָאחר
ּבאצּבע, ׁשּמֹורה וזהּו ּבקרּבכם, ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָהּנפּוחה
ודק: הּגֹורמת זה חכם' ולא נבל ְְֶֶֶַַָָָָֹֹ'עם

äיסבבנה יŁמן ילל äבתהä מדàר àארץ äְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹימצאה
õעינ éאיõŁן äרנהðי äננהõי)יב (לב ְְְְְִִֵֵֶ

�למה 8ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד
מסק �למה ְְְִֵַַֹֹר�י

מה�מים עליו �%מרים עיניו ְִִֵֵֵַַַָָָָה�%מר

eäðøvéעּקר ּכי ידּוע וגֹו'. עינֹו ּכאיׁשֹון ÄÀÆÀְְִִִֵַָָ
העינים, ׁשמירת הּוא הענינים ְְִִִִִֵַַָָָָמּכל

עין' ּבת 'ּכאיׁשֹון הראּות, יזחּוׁש (תהלים ְְִִַָָ
מראהח) ּכמֹו הּוא אׁשר הּפנימית הּנקּדה ,ְְְְֲִִֶַַַָָֻ

מּביט האדם אם [ׁשּפיגל], ׁשּקֹורין ְְְִִִִֶַַָָָָהּלטּוׁשה
וזה ּבתֹוכֹו. ּכּלֹו ּבֹו צּורתֹו נראה הּוא ְְְִֶֶָֻּבֹו

האדם ׁשּצרי הּׁשמירה ּגדל ּבּכתּוב ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהרמז
איׁשֹון ׁשּׁשֹומר ּכמֹו הראּות חּוׁש ְְְִִֵֶָֹלׁשמר
מאד קׁשה הּדבר ּכי האמנם עינֹו. ְְִֵֶַַַָָָָָֹּבת
ולא אפׁשר לא הּוא ּכי ּובפעל, ְְְְִֶַַָֹֹֹֹּבכח
לעׂשֹות צרי האדם זה ּכל עם ְֲִִֵֶַַָָָָָָקמכּון,
הּׁשמים, מן אֹותֹו מסּיעין ואז ּׁשּביכלּתֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָמה

ׁשּנאמר ט)ּכמֹו ב א' חסידו(שמואל 'ורגלי ְְְֱֲִֵֶֶַַָ
ּומּתן ּבמּׂשא עֹוסק ּכׁשאדם ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָֹיׁשמר'.
יראת מחמת ּבא וזה מעּלה. ׁשמירה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻצרי
'יראה', עֹולה 'ראּיה' אֹותּיֹות ּכי ְְִִִִִֶַָָָׁשמים,

ׁשאמרּו ב.)ּכמֹו לראֹות(חגיגה ׁשּבא ּכדר ְְְְִֶֶֶֶָָ
לראֹות. ּבא ֵָָָּכ

äæåז"ל רּבֹותינּו ּבדברי פ:)הרמז (ב"מ ÀÆְְִֵֵֶֶַַָ
ׂשכר. ׁשֹומר ל אׁשמר ואני לי ְְְֲִִֵֶַָָֹֹׁשמר
ּכּידּוע לי, ּׁשּנֹוגע מה ׁשֹומר אּתה ִִֵֵֶַַַַַָָאם
ׁשבירת אחר ּתּקּון עּקר ּכי חן ְְְִִִִֵֵַַַַליֹודעי
אׁשמר ואני העינים, מּבחינת הּוא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹהּכלים
רצה עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַָָל
האדם את ׁשֹומר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֵֶֶַַָָָָָלֹומר

ׁשּנ ּכמֹו ּכּנ"ל, עינֹו איׁשֹון אמרהּׁשֹומר ְֱִֵֵֶֶַַַַ
ה) קכא ּדבר(תהלים ועל וגֹו'. 'ׁשמר ְְְֶַָָֹ'ה'

עֹוד עתיד ּכי ׂשכר, ׁשֹומר נקרא עֹודּנּו ְִִִֵֶֶָָָָזה
ׁשאֹומרים וזה מּׁשלם. ׂשכרֹו אמתלקּבל (ברכת ְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ּכיויציב) יׂשראל', ּבעזרת קּומה יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶַָָָ'צּור
עֹוזרים הּמה יׂשראל ּבני התעֹוררּות ידי ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָעל
אחר. ּבמקֹום ּכמבאר ׁשלמה 'קֹומה' ְְְְִֵֵַַָָָָֹלתּקּון

äæåלהּלן י)ׁשּנאמר ּבארץ(פסוק 'ימצאהּו ÀÆְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ
ּבלעם ׁשאמר ּכמֹו כדמדּבר', (במדבר ְְְִִֶַָָָ

היּוב) ׁשּלא לׁשבטיו', ׁשכן יׂשראל ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹ'וּירא
זה נגד זה מכּונין ס.)פתחיהן ׁשהיּו(ב"ב , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָֻ

ּכי ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּבבית מהסּתּכלּות ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַזהירין
הּזק ׁשמּה ראּיה ב:)הּזק הּצּדיקים(שם לכן . ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

העדה' 'עיני כד)נקראים טו ׁשהם(במדבר , ְִִֵֵֵֵֶָָָ
לבל הראּות, ּבבחינת הּדֹור את ְְְְִִִֶַַַָׁשֹומרים
ּבפרׁשת ּפרׁשּתי ּובזה וׁשלֹום. חס ּברע ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּבט

ז)וּיל לא ליהֹוׁשע(להלן מׁשה 'וּיקרא ְִִֵֶֶַַַָֹֻ
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ּפרּוׁש ואמץ', חזק העדה לעיני אליו ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוּיאמר
ּבׁשמירת אֹותם לזרז הענין ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתחּזק

הּתֹורה ׁשּמסּים וזה יב)העינים. לד (להלן ְְִֵֵֶֶַַַָָ
ּפרּוׁש יׂשראל', ּכל לעיני מׁשה עׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ'אׁשר
ּכּנ"ל: הראּות ּבבחינת אֹותם מתּקן ְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשהיה

הלכ%ת ֲִֵָל�)טי
זיע"א מ�רסלב נתן ְְִִֶַַָָר�י

לת�)בה מע%ררת האזינ) ְְֲִִִֶֶַַָ�ירת

äæåהאזינּו ּבׁשירת ׁשם (דבריםׁשּנאמר ÀÆְֱֲִִֶֶַַַָ
י) ּובתהּולב מדּבר ּבארץ ְְְְִִֵֶֶָָֹ'ימצאהּו

ׁשהּוא הּטֹוב ּבחינת הינּו וכּו'. יׁשמן' ְְְְְִִֵֶַַַֹילל
מדּבר ּבארץ הּנמצא יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָחלק
ּבמדּבר ּכבּוׁש ׁשהּוא ּדהינּו וכּו', ְְְְְְִֶַָָֹּובתהּו
וזהּו אחרא. והּסטרא העּכּו"ם ּבין ְְְְֳִֵֶַַָָָָֹּובתהּו
אחרא ׁשהּסטרא וכּו', יבֹוננהּו' ְְְְְֲֲֳִֵֶֶַָָָ'יסֹובבנהּו
אֹותֹו ּומּקיף עליו ּובֹונה אֹותֹו ְִֶֶֶַַָָמסּבבת
יתּבר ה' אבל ּברזל. ׁשל מחּצֹות ְְְְֲִִֶֶַַַָָָּבכּמה
נּדח, מּמּנּו יּדח לבל מחׁשבֹות ְֲִִִֵֶַַַָָחֹוׁשב
ההּוא הּטֹוב את לעֹורר ּתחּבּולֹות ְְְֵֶֶַַַועֹוׂשה
ּכּנׁשר עינֹו ּכאיׁשֹון 'יּצרנהּו וזהּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַּכּנ"ל.
ּברחמיו יתּבר ׁשה' ּדהינּו וכּו', קּנֹו' ְְְְְֲִִִֶַַַָָָיעיר
ועֹוׂשה וכּו', ההּוא הּטֹוב את וׁשֹומר ְְְֵֵֶֶַַנֹוצר
לׁשרׁשֹו. ׁשּיׁשּוב ּולהזּכירֹו לעֹוררֹו ְְְְְְְִֶַַָָּתחּבּולֹות

ìòåהאזינּו' הּׁשירה, מׁשה התחיל ּכן ÀÇְֲִִִִֵֶַַָֹ
אמרי הארץ וּתׁשמע ואדּברה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשמים
ׁשהּׁשמים וגזר צּוה רּבנּו ׁשּמׁשה ּדהינּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹפי',
הּקדֹוׁשים, ּדבריו היטב ויׁשמעּו יאזינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוהארץ
הּנח האויר ּבבחינת יזּדּכ ׁשהאויר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָּדהינּו

נ הּקדֹוׁשים ּדבריו ׁשּיהיּו ּכדי ,ׁשמעיםוהּז ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
רּוח רעה, להרּוח ּכח יהיה ולא ְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹהיטב
הּכל רק האויר, ּולערּבב לבלּבל ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹסערה
היטב ּדבריו ויׁשמעּו ויאזינּו נחים ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָיהיּו
ּדבריו את הּכבּוׁש הּטֹוב ׁשּיזּכר ְְְִֵֶֶַַָָָֹּכדי

הּגדֹולה מעלתֹו את ׁשּיזּכר ּכדי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹהּקדֹוׁשים,
אפּלּו ׁשם ׁשהּוא מּמקֹום לׁשרׁשֹו ְְְֲִִֶָָָָויׁשּוב
העלמה מּתֹו אפּלּו הּללּו, הּדֹורֹות ְֲֲִִַַַָָָּבסֹוף
עכׁשיו ּכמֹו מאד מאד יתרה ְְְְְְְֵַַָָָָֹֹוהסּתרה
לא ּכי וכּו' הּזאת הּׁשירה 'וענתה ְְְִִִִַַַָָָֹֹּבבחינת
הּוא האזינּו ׁשּׁשירת נמצא, וכּו'. ְְֲִִִִֶַַַָָתּׁשכח'

הּכבּוׁש: הּטֹוב לעֹורר הּנ"ל, ְְִֵַַַַָָּבחינה

אחריתם מה אראה מהם פני אסôירה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוçאמר
àם אמן לא àנים הëה ôהïכת דõר כ)éי (לב ְִִֵֵַָָָֹֹֻֻ

צ�יק ְִִֵַ�פתי
זיע"א מ�ילץ מנחם �נחס ְְְִִִִֵַַָר�י

�רגע לט%ב להתה&$ יכ%ל יה)די ְְְְְִִֵֶַַָָ#ל
ֶָאחד

øBã'ׁשּמרּמז לֹומר יׁש וגו'. הּמה' ְְֵֵֵֶַַַָֹֻּתהּפכת
רגע ּכמֹו ּבכחֹו יׂשראל איׁש ׁשּכל ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹהגם
יׁשּוב ׁשּבל ּבלּבֹו ׁשּיגמר רק לטֹוב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹלהתהּפ

ּביחזקאל ּכּמפרׁש כז-כח)לכסלה, ׁשאפילּו(יח ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ
וגו', מרׁשעתֹו' רׁשע ּו'בׁשּוב ימיו ּכל ְְִֵָָָָָָָֹרׁשע
ימּות', לא יחיה 'חיֹו וגו', יחּיה' נפׁשֹו ְְְִֶֶֶַַָָֹ'את
אבל ימּות, לא לֹומר ּדי ׁשהיה ּכפל ֲֶַַַָָָָָָָֹלּמה
אברים ּבכל חדׁש חּיּות ׁשּמכניס ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמׁשמיענּו
ּבעוֹונֹותיו. ׁשּלהם חּיּותם נסּתם אׁשר ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָוגידים

יחיה', 'חיֹו ּׁשּכפל עברהּומה איתא ּכי ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
נמחלּו הּתׁשּובה ידי ועל מצוה ְְְְְְֲִִֵַַַָָָמכּבה
מּכבר ׁשעׂשה הּמצוֹות מּׂשיגים ְְֲִִִִֶַַָָָָהעוֹונֹות,
ּׁשּמבּקׁשים מה ּבזה לפרׁש ויׁש חדׁש. ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָחּיּות
מּמה זכּיֹות, ּבספר ּכתבנּו מלּכנּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻאבינּו
ּדלא ּתיתי מהיכי זכּיֹות עׂשה אם ְְְְִִֵֵֵֵַָָֹֻּנפׁש
ּמֹועיל מה עׂשה לא ואם ּבּספר, ְְִִִֵֶַַָָָֹיּכתבּו
ּתׁשּובה ידי ׁשעל מיּׁשב, בהנ"ל ְְְֵֶַַַָָָָֻהּבּקׁשה,
ּגּופייהּו ּבעוֹונֹות אף חּיּות מכניס ְְֲֲִֵַַַַַַָמאהבה
חדׁשים: זכּיֹות ונכּתבים לזכּיֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶָָֻֻׁשּנהּפכּו
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זכרם Łõאנë אàŁיתה אפאיהם כו)אמרôי (לב ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָ

ה>�ר ַַָָקב
זיע"א קיידנ
בר היר� צבי ְְְִִִֵֶַר�י

הרמב"ן �תלמיד %6רא ְְֲִֵַַָמע�ה

äNòîּתלמיד לֹו ׁשהיה ז"ל ברמב"ן ÇÂÅְִֶַָָ
ּוׁשמֹו רעה לתרּבּות ׁשּיצא ְְְֶֶַָָָָָאחד
חכמתֹו רב ּומחמת ּכּותי, ונעׂשה ְְְֲֲִֵֵַַַָָָֹאבנר,
ויהי ּבּכּותים. ּגדֹול ׂשר נעׂשה ְְֲִִִַַַָָָֻּבטמאתֹו
ׁשּיבא הרמב"ן ליּה ׁשלח יו"כ ׁשהיה ֵֶֶַַָָָָֹהּיֹום
רמב"ן הרב ּבפני ולקח לפניו ּבא ְְְִֵֵַַָָָָָָאליו,
ּכ ואחר ּובּׁשלֹו, ונחרֹו אחד חזיר ְְְְֲִִֶַַָָָז"ל
ּכריתּות ּכּמה על רּבי, לרמב"ן, ְִִַַַַָָׁשאל
ּכריתּות ארּבע על לֹו והׁשיב הּיֹום. ְְְְִִִֵַַַַַָעברּתי
הלא הנ"ל הּתלמיד וא"ל הּיֹום, ְְֲִַַַַָָֹעברּת
לפלּפל, והתחילּו עברּתי, לאוין ה' ְְְְְִִִִֵַַַָָעל
לאוין ה' על ׁשעבר הֹודה שהרמב"ן ִֶַַַָָָעד

ּכריתּות. ְִֶׁשל

ìàLåמי לי נא הּגד אֹותֹו, הרמב"ן ÀÈÇִִֵַָ
ּבתֹורת ׁשּכפרּת זּו מּדה אל ְְֱֲִִֶֶַַָָָהביא
ׁשמעּתי אחת ּפעם ּכי לֹו, והׁשיב ְְִִִֵֶַַַַַָֹמׁשה.
ּכל ּכלּולים האזינּו ּבפרׁשת ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּדרׁשּת
וכּלן העֹולם עניני ּכל וכֹוללים ְְְְְְִִִֵַָָָֹֻהּמצֹות
סּייעּתא ׁשּצרי רק האזינּו, ּבפרׁשת ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָנרמזים

א והּסֹודֹות הענינים ּכל להבין ׁשרּדׁשמּיא ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹ
עד הּנמנע, מן זה היה ּובעיני ְְִִֵֶַַַָָָָׁשם.
ׁשאין החטא ּבלבבי קבע ּכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּבׁשביל
ּופקר ויצא הרמב"ן, הרב כמ"ש ּכן ְֱֵֶַַָָָָָהאמת

אחר. לאיׁש ְְְִֵֶַַונהּפ

ïòiåׁשּדברי ּכן אֹומר אני עדין הרמב"ן, ÇÇÇְֲֲִִֵֵֶַַָ
ּבפ' ּומבאר נרמז ׁשהּכל הּוא ְְְִֵֶַָָֹֹּכן
.ל ואּגיד ׁשאל ּתאמין לא אם ְְֲֲִִִִַַַַָֹהאזינּו,
א"כ ואמר ההּוא הּכֹופר הּתלמיד ְְְְִִֵַַַַַָָויתמה
אבנר ׁשהּוא ׁשמי אם ּתראני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּכדברי
הרמב"ן וּיתּפּלל ּתמצא. האזינּו ְְְֲִִִֵַַַַָָָּבפרׁשת
ּבפיו ּפסּוק ּובא ונפׁשֹו לבבֹו ּבכל ה' ְְְְְִֶַָָָָאל

זכרם", מאנֹוׁש אׁשּביתה אפאיהם ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָ"אמרּתי
אבנר. ר"ת זה ּפסּוק מן ׁשליׁשית ְְִִִִֵֶַָאֹותּיֹות

òîLëåמאד חרד הּדבר את הּתלמיד ÀÄÀÙÇְְִֶַַַַָָָֹ
לרּבֹו וׁשאל ּפניו, על ְְִַַַַָָָֹוּיּפל
ּתּקּון לֹו יהיה ּבתׁשּובה יחזר אם ְְְִִִִֶַָֹהרמב"ן
ׁשמעּת והלא רמב"ן לֹו והׁשיב ְְְֲִֵַַָָָֹּותרּופה,
יֹועיל ולא זכרֹו מאנֹוׁש ׁשּיׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶַַָֹלהּפסּוק
ּתלמיד אֹותֹו הל ותכף ּתרּופה. ׁשּום ְְְִֵֶַַָָלֹו
והל ּומלח, וחבל סּפן ּבלא ספינה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹולקח
ּבמר צֹועק הֹוליכֹו ּבאׁשר הּספינה ְְֲִִִֵֶַַַָעם
ואחר מאּומה. מּמּנּו נֹודע לא ועדין ְְְֲִִֶַַַַַַָֹנפׁשֹו,
ׁשּיהיה ּבתפּלה הרמב"ן הרב הרּבה ְְְִִִִֶֶַָָָָּכ

ּכּפרה. מקצת ְִַָָָלֹו

øçàåוהחזיק ּבחלֹום להרב ּבא רב זמן ÀÇÇְְְֱֲִֶַַַַָָ
להֹוליכֹו ּתפּלתֹו ׁשּגרמה טֹובה ְְְִִֶָָָָלֹו
ּדינים אֹותֹו ּדנין והיּו לּגיהּנם, ְְְִִִִִֵֵַַָָֹלהתלּמד
לֹו היה חדׁש י"ב ואחר ּבּגיהּנם, ְְִֵֵֶַַַַָָֹֹהרּבה
לדּון ולא לג"ע להֹוליכֹו לא ּותרּופה ְְְִָָָֹֹמזֹור
היה הּפעם אֹותֹו עד ּכי ּבּגיהּנם, ִִֵַַַַַָָֹאֹותֹו

הּקלע ּבכף כג)הּתלמיד :(פרק ְְִֶַַַַַ

אŁר הâברים לכל לבבכם äימł אלהם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוçאמר
àניכם את ôצäם אŁר הõçם àכם מעיד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻאנכי

הåאת הõôרה âברי éל את לעõłת מו)לŁמר (לב ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

ה@כר%נ%ת ְִֵֶַספר
זיע"א מ&�לין ה,הן צד
ק ְִִִֵַַָֹֻר�י

מצות היא האזינ) �ירת ְְֲִִִִִַַַַקריאת
היא Cמה)ת( �א%רייתא ְְֲִֵַָָָע�ה
�אמ)נה והתח@ק)ת ְְְְְֱִִֶַָהת�%ננ)ת

ה�%רא �ה�(חתְְֵַַַָ

éúàöîזּוטרּתי דףּבפסיקּתא ואתחנן (פרשת ÈÈÄְְְִִִַָ
ד') עמוד ּכתבס"ז זה, ּפסּוק ֶַַָָעל

ּולהׂשּכיל להבין יׂשראל על מצוה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשהּוא
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ּולקּבצם להֹוׁשיעם יכֹול הּוא ּברּו ְְְִֶַַָָָָָׁשהּקדֹוׁש
ּבמצרים לאבֹותינּו ׁשעׂשה ּכׁשם האּמֹות, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻמן
על ּכּונתּה עּקר אם ׁשּזכר, והּמצוה ְְִִִֶַַַַַָָָָָוכו'.
העתידה ּוגאּלה מׁשיח ּבביאת ְְֱֲִִִַַָָָָָָֻהאמּונה
לא אבל הּתֹורה מעּקרי רמב"ם ְֲֲִֵֵֶַָָָֹׁשעׂשאֹו
לי נראה וכו', מיחדת מצוה ּבֹו ְְְִִִֶֶֶָָָֻמנה
ּפרׁשת סֹוף הּכתּוב מּלׁשֹון למנֹותּה ְְִִֵֶַַָָָָׁשּיׁש
לבבכם 'ׂשימּו אמר, הּׁשירה אחר ְְֲִִִֶַַַַַַָָהאזינּו
הּיֹום ּבכם מעיד אנכי אׁשר הּדברים ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלכל
לעדּות לב לׂשּום עׂשה מצות וזה ְְְֲִֵֵֵֶַָוגו''.
ּׁשהעיד מה הּוא זה לב וׂשימת ְִִִֵֵֶֶַַַָהּׁשירה,
והּצרֹות הּגלּיֹות עניני מּכל יתּבר הּׁשם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻלנּו
עבדיו דם הּכל וׁשּסֹוף עלינּו, ְְֲֵֶַַָָָָֹהעֹוברֹות
ּבביאת והּוא לצריו, יׁשיב ונקם ְְְְִִִַָָָָָיּקֹום
זֹו. אמּונה על מבארת מצוה וזה ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּמׁשיח.

eäéîeזה ּדבר על עּקרּה ׁשאין יראה Äְִִֵֶֶֶַָָָָ
הּׁשירה עניני ּכל על רק ְְְִִֵַַַָָֹלבד,
ׁשּיתּבֹונן – לב ׂשימת לׁשֹון טעם וזה ְְִִֵֵֶֶַַַָָֻּכּלּה,
,והֹול מתקּים ּבּׁשירה הּכתּוב ּכל ְְִִֵֵֵַַַָָֹאי
הּצרֹות ּבעניני ּכן ּגם ההתּבֹוננּות ְְְְְְִִֵֵַַַָוהּוא

יתחּזקוהּגלּיֹות ּובזה יקּום, ה' ּדבר אי ְְְִֵֵֶַַַָָָֻ
מצוֹותיו. ועׂשּית ְֱֲִִֶַַָָּבאמּונתֹו

ïëåהּזה הּדר על זּו מצוה ענין מבארת ÀÅְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
'ועּתה ׁשּנאמר ,וּיל ּבפרׁשת ְְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה
ׂשימּה יׂשראל ּבני את ולּמדּה וגו' ְְְְְִִִֵֵֶַָָָּכתבּו
תמצאן ּכי והיה וגו' ּתהיה למען ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּבפיהם,
לעד לפניו הּזאת הּׁשירה וענתה וגו' ְְְְִֵַַָָָָָֹֹאתֹו

וגו'' יצרֹו את ידעּתי ּכי לאוגו', (לעיל ְְִִִֶַָ
אצליט-כא) נמנה 'ּכתבּו' מאמר והּנה .ְְְֲִִִֵֵֶַָָ

על מיחדת עׂשה מצות הּמצוֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַֻמֹוני
'ולּמדּה ּׁשאמר מה אבל ּתֹורה. ספר ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּכתיבת
לא אצלם נמנה לא מיחד צּוּוי הּוא ְְְִִֶָָָֹֹֻוגו''

טעם. לֹו ְִַַַָידעּתי
éôëeמצוה זה למנֹות ראּוי היה הּנראה ÀÄְְְִִִֶֶַָָָָ

לכל זּו ׁשירה לּמּוד על ְְִִֶֶַָָֻמיחדת
לֹו נקּבע ׁשּלא לפי אּלא מּיׂשראל, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹאחד

ימי ּכל אחד ּבפעם ּדי ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹזמן
הּפרׁשה ּבקריאת ּדי ּפנים ּכל ועל ְְִִִַַַַַָָָָָֹחּייו,
על אבל חכמים. ּכתּקּון ּבׁשנה אחת ְְֲֲִִַַַַַָָָָּפעם
מצות זּו ּפרׁשה קריאת יהיה ּפנים ְְְִִִִֶַַָָָָֹּכל

ּדאֹורייתא. ְְֲֵָָעׂשה

äpäå,הּצרֹות ּבעת לעד ׁשּיהיה מבאר ּבּה ÀÄÅְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
קֹודם הּכל יתּבר הּׁשם ידע ְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּכבר
ּבאמּונת ּבזה ויתחּזק ּבהׁשּגחתֹו, ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשהּכל
הּלּמּוד על הּוא ּדׁשם והּמצוה .יתּבר ְְְְִִִֵַַַַַָָָהּׁשם
הּׂשימה על וצּוה וחזר ּבפיהם, ולׂשּום ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבּפה
ּכל אי הּׁשירה ּבענין וההתּבֹוננּות ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹּבּלב
ּבכלל מקֹום מּכל אבל הּכל. נתקּימּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹעניניה
ויהיה ּכּלּה, ּבקּיּום האמּונה ּכן ּגם ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֻהּמצוה
מה מּתֹו וההבנה לב ׂשימת ּדר על ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהּמצוה

להתקּיםּׁשּכבר עתידה ׁשּכ מּמּנה נתקּים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
הּפסיקּתא ּבעל ׁשּבאר הּדר על והּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּכּלּה.
וההבנה: ההׂשּכל ּדר על ּבזה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָלהאמין

לאמר הåה הõçם àעצם מŁה אל ה' ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹוידàר
מח) (לב

צ�יק ְִִֵַ�פתי
זיע"א מ�ילץ מנחם �נחס ְְְִִִִֵַַָר�י

לגזרת רצ%נ% #ל לב<ל האדם ְְְִֵֵַַַָָָֹעל
Cלב<ל #די �פע*%ת יר�ה ולא ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹֻ�מים

íöòa'ׁשהיּו ברש"י וגו'. עלה' וגו' הּיֹום ÀÆÆֶַָָָ
מּניחין. אנּו אין אֹומרים ְְִִִִֵֵַָָיׂשראל
ריבי יסֹובבּו ּבּתבה נח ּגּבי הּתינח ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּופלא,
לּתבה להּכנס יּניחּו ׁשּלא אנׁשים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹרבבֹות
ּכמֹו ּכּונתם אּולי ּכאן. ּכן ּׁשאין ְֵֵֶַַַָָָָמה

ׁשּבת ּבגמ' הּמל(ל:)ׁשּמצינּו ּדוד ּגּבי ְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ולא ימּות קדׁש ׁשּבׁשּבת לֹו ׁשּנֹודע ְְֶֶֶַַָָֹֹע"ה
ולא קדׁש הּׁשּבת ּכל מּגירסא ּפּומיּה ְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹּפסיק
ׁשּיתאּספּו ּכאן ּכן אליו. לגׁשת הּׁשליח ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיּוכל
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יּוכל ולא הּקדֹוׁשה ּתֹורה ללמד יׂשראל ְְְְִִֵַַָָָֹֹֹּכל
להם ויכינּו ע"ה, רּבנּו אל הּׁשליח ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלגׁשת
יּגיׁשּו אחת על ּכׁשּיׁשיב רּבֹות, ְְִִֵֶַַַַַָׁשאלֹות
רּבים חכמים ּתלמידי אצל ּכי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּׁשנּיה,

קל ּדבר היה אז הּנביאּכמֹו יׁשעיה ׁשהל (ּכמֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָ

זּו) לכּונה הּמל חזקּיה ּפתח על יׁשיבה .להֹוׁשיב ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

ïëàאליו ּבא לא ע"ה הּמל ּדוד ּגּבי ÈÅִֵֵֶֶַַָָָֹ
לכ ׁשּיסּתּלק יתּבר הּׁשם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָמאמר
ּׁשאין מה הּקדֹוׁשה, ּבּתֹורה עסקֹו ְְִִֵֶַַַָָהֹועיל
והאסף' וגו' 'עלה מיחד צּוּוי ׁשּבא ּכאן ְְִֵֵֵֶֶָָָָֹֻּכן
רּבנּו מׁשה ּגם ּותבּונה. עצה אין ְֵֵֵֶַַָָֹוגו',
וׁשלֹום חס רֹוצה היה לא ּבעצמֹו ְְְֶַַָָָֹע"ה
ּבּספרים ׁשּמּובא ׁשמֹו. יתּבר רצֹונֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָָנגד
מתּפּלל היה ׁשאם עמּקֹות, מגּלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻּבׁשם
ואתחּנן מנין על יֹותר אחת ּתפּלה ְְְִִֵֶַַַַַָָָעֹוד
ראה אכן הּקדׁש, לארץ נכנס ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹהיה
יּוכל זה מנין ׁשעד הּמאירה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבאסּפקלריא
רצֹונֹו נגד וׁשלֹום חס יהיה ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹלהתּפּלל
ּׁשּמדּמים מה להבין קׁשה ּכי ׁשמֹו. ְְְְִִִִֶֶַַַָָָיתּבר
נפׁש עד ׁשּמצּירים יׂשראל ּכלל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּדברי
ּולדברי מצרים לדברי ראׁשם, עטרת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבהּלקח

הּמּבּול, הּזה)ּדֹור הּיֹום ּבעצם נאמר ּבהם ,(ׁשּגם ְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ

לבּטל יקר מּכל יקר ּכי מּובן בהנ"ל ְְִִֵֵַַָָָָָאכן
ירצּו אם ׁשמֹו יתּבר לרצֹונֹו ְְְְְִִִִֵַַָעצמנּו

ּבּפעּלֹות: ְְְִֵַַֻלהתאּמץ

י�ראל ְִֵֵָֹאוהב
זיע"א מא�טא הע�יל יה
�ע אברהם ְְְִִֵֶַַַַָָָֻר�י

לכל עי*אה יראה מ�&עת ז) ְְְִִִַַַָָָָָֻמ��ת
ה�נה ְַַָָ��ת%ת

úòaּדגדלּות מֹוחין התחילּו מצרים ּגאּלת ÀÅְְְְְִִִִִַַַֻ
העליֹון. חּיּות והם ּבהעֹולמֹות ְְְְִֵֶַָָָָלהאיר
העליֹון האֹור מתנֹוצץ אזי וׁשּבת ׁשּבת ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָוכל
הּׁשבּוע ימי וכל להעֹולמֹות ּדגדלּות ְְְְְִִֵַַַָָָָֹמּמחין

וכל קדׁש, מּׁשּבת עיּלאה ׁשפע ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹמקּבלין
מּׁשני הּוא ּומבֹוען מקֹורן הּׁשנה ְְְִֵַַָָָָָׁשּבתֹות
וׁשּבת הּגדֹול ׁשּבת הינּו ׁשּבּׁשנה, ְְֶַַַַַַָָָָָָׁשּבתֹות
הּׁשנה, ׁשּבתֹות לכל הראׁשים והם ְְְְִֵַַָָָָָָּתׁשּובה,
ּובתׁשרי, ּבניסן היה העֹולמֹות ּבריאת ְְְְִִִֵַָָָָָָאּולם
הרת הּיֹום הריֹון, ּבבחינת היה ּבתׁשרי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָא
ּולכ נראה, ואינֹו נראה ּבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַָָעֹולם,

ּתׁשּובה, ׁשּבת והּואנקרא הּיראה, (מעֹולם ְְְְִִֵַַָָָָָ
הּׁשנה) ׁשּבתֹות לכל עיּלאה יראה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָהּנֹותנת

הגדול) לשבת :(השמטה

מ�מ)אל ְִֵֵ�ם
זיע"א מ/
כט�
ב �מ#אל ְְְִִֵַר�י

�אינ% מי אפיל) ז%כה ז) �ת��ְֲִִֵֶֶַָ
מאהבה לת�)בה ְֲִֵַָָָרא)י

ïéðòהיא ׁשּבת ּדהּנה ׁשּובה. ׁשּבת ÄÀÇְִִֵַַָָָ
הּׁשמים מן מּתנה ורצֹון, ְֲִִַַַַָָָָָאהבה
ועל לֹו, ּומתּקנים ראּויים לבלּתי ְְְְְֲִִִִִַָֻאפילּו
עליו ׁשּבת אימת הארץ עם אפילּו ֲִֵֵֶַַַָָָָָּכן

ה"א) פ"ד דמאי לפרׁש(ירושלמי יׁש ּובזה .ְֵֵֶָָ
'ׁשּבת ּבׁשּבת, רחמנא ּדכתב ְְֲַַַַָָָָָָמֹוׁשבֹות

מֹוׁשבתיכם' ּבכל לכם ג)היא כג ,(ויקרא ְְִֵֶֶָֹֹ
יׂשראל, מֹוׁשב ׁשּיהיה ענין ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָהינּו
מאד, מּוזר ּבמּצב וׁשלֹום חס ְְְֲִַַָָָֹאפילּו
ליׂשראל ׁשּבת מּדת מאירה מקֹום ְְְִִִִֵַַָָָָָמּכל
ּפנים וכּמים ּפנים, ּכל על מה ְְִִִַַַַָָָָּבצד
קֹול יהיה ׁשּלא אפׁשר אי ּפנים ְְִִִֶֶֶֶָָֹאל
יׂשראל לב מיתרי על ּדֹופק ְְִִֵֵֵֵֵַָּדֹודי
זּו ׁשּבׁשּבת הּתׁשּובה ּכן ואם ְְְְֲִֵֶַַַָָָּבאהבה.
מאהבה, ׁשלמה ּתׁשּובה ׁשהיא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָּבהכרח
עדין עוֹונֹות ׁשל ׁשהכּביׁשה מי ְֲֲֲִִִִִֶֶַַָואפילּו
זֹוכה מאהבה, ּתׁשּובה לֹו ּגרמה ְְֲֵֶַָָָָֹלא
והעוֹונֹות מאהבה לתׁשּובה זּו ְְְֲֲִֵַַָָָָּבׁשּבת

לזכּיֹות: ְְְִֶֻנהּפכּו
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8ְַָניא
זיע"א מ&אדי זלמן �ניא
ר ְְִִִֵַַָָר�י

ה�%רא אל �יבה – ה�8)בה ְִִֵֶַַַָָע�ר
למרק רק ה>?)רים מ<רת ה)א, �ר)$ְְִִֵַַַַָָ

ה#&רה ְֵַַָָָ)לזרז

øwòאל לׁשּוב – ּתׁשּובה לׁשֹון ּפרּוׁש ÄÇְְֵֶָָ
לעבדֹו נפׁשֹו ּובכל לּבֹו ּבכל ְְְְְִַָָָה'
'יעזב ׁשּנאמר ּכמֹו מצֹותיו, ּכל ְְְְֱֲִִֶֶַַָֹֹולׁשמֹור
אל ויׁשב מחׁשבתיו און ואיׁש ּדרּכֹו ְְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹרׁשע
'וׁשבּת ּכתיב נּצבים ּובפרׁשת וכו''. ְְְְִִִַַָָָָה'
ּבכל וכו' בקלֹו וׁשמעּת אלקי ה' ְְְְֱֶַַָָָֹֹעד
אלקי ה' עד יׂשראל 'ׁשּובה וכו'', ְְְֱִֵֶַָָָֹלבב
ּכדעת ולא וכו''. אלי ה' הׁשיבנּו ְְֲִֵֵֶַַֹוכו'

הּתעּנית. היא ׁשהּתׁשּובה ְֲֲִִֶַַַַָההמֹון

eìéôàåּומיתֹות ּכריתּות על ׁשעבר מי ÇÂÄְִִִֶַַָ
על היא ּכּפרתֹו ׁשּגמר ּדין ְִִֵֶַַָָָּבית
עליו מביא שהקב"ה הינּו יּסּורים. ְְִִִֵֵַָָידי

ּדייקא)יּסּורים 'ּופקדּתי' וכו'', בׁשבט 'ּופקדּתי (וכמ"ש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

יתּבר לפניו רצּויה ּכׁשּתׁשּובתֹו ְְְְְְְִֶַַָָָָָוהינּו
מאהבה ונפׁשֹו לּבֹו ּבכל ה' אל ְְְְֲִֵֶַַָָּבׁשּובֹו

ּבאת וכו'אזי הּפנים וכּמים ּדלתּתא ערּותא ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָ
וחסד האהבה לעֹורר ּדלעילא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָאתערּותא
ּוכמֹו הּזה, ּבעֹולם ּביּסּורים עֹונֹו למרק ְְְֲִִֵֶַָָָה'
וכו''. יֹוכיח ה' יאהב אׁשר את 'ּכי ֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַׁשּנאמר

ïëìåׁשּום והסמ"ג הרמב"ם הזּכירּו לא ÀÈÅְִִֹ
אף הּתׁשּובה ּבמצות ּכלל ְְְְֲִִַַַַָָּתענית
הּוּדּוי רק ּדין, ּבית ּומיתֹות ְִִִִִֵַַּבכריתּות
'והתוּדּו ּבּתֹורה ׁשּנאמר ּכמֹו מחילה, ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָּובּקׁשת
ּביֹואל ּׁשּנאמר ּומה וכו''. חּטאתם ְֱֵֶֶֶַַַָָאת
כו'', ּובבכי ּבצֹום לבבכם ּבכל עדי ְְְְְִִֶַַָָֻ'ׁשבּו
עֹון למרק ׁשּנגזרה הּגזרה לבּטל ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָהינּו
הּטעם וזהּו ּבאהבה. יּסּורים ידי על ְְְֲִִֵֶַַַַַַָהּדֹור
ׁשּלא צרה ּכל על ׁשּמתעּנין ּתענּיֹות ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹּבכל
אסּתר. ּבמגּלת וכמ"ש הּצּבּור, על ְְִִִֵֶַַַָֹּתבא

äîeספר ּובראׁשם הּמּוסר ּבספרי ּׁשּכתבּו Çְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּתענּיֹות הרּבה חסידים וספר ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהרֹוקח

ּבית ּומיתֹות ּכריתּות על לעֹובר ְְִִִִֵֵַָוסּגּופים
ׁשמים ּבידי מיתה ׁשחּיב למז"ל וכן ְִִִִֵֵֶַַָָָּדין,
ודינֹו ואֹונן ער ּגּבי ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָּכמֹו
להּנצל ּכדי הינּו זה, לענין ּכריתּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּכחּיבי
ּכדי וגם ח"ו, מעלה ׁשל יּסּורים ְְְִִֵֵֶֶַַָֹמענׁש
אּולי וגם נפׁשֹו, ּכּפרת ּגמר ּולמהר ְְְְְֵֵַַַַַַַָָלזרז
מאהבה ונפׁשֹו לּבֹו ּבכל ה' אל ׁשב ְְְֲִֵֵֶַַָָָאינֹו

מּיראה אם א)ּכי פרק התשובה :(אגרת ְִִִִָ

אמת ְֱֶַ�פת
זיע"א מ$#ר לי� יה#דה ְִִֵַָר�י

�>)כל #די �ת�)בה ח%זר ה�ם ְְִֵֵֵֵֶַַָע%בד
וז%הי )ב��ת �תפ*ה �ה�ם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלה�בק

מאהבה �8ְֲֵַָָ)בה

úaL'ּדתׁשּובה מאהבה. ּתׁשּובה הּוא ÇÈְְֲִֵַָָָ
הרׁשעים ּתׁשּובת היא ְְְִִִִַָָָמּיראה

ּותׁשּוב הּגיהּנם, הּואמאימת הּצּדיקים ת ְִִִֵֵֵַַַַַֹ
ּבהיכלֹו ּולבּקר ה' אל להתקרב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָמּתאותם
הּצּדיקים אל ּגם זּו ּותׁשּובה עדן. ְְִִֵֶֶַַַַָּבגן

עה.)ּכדאיתא אחד(ב"ב מחּפתֹו(נכוה)ּכל ְִִֵֶָָָֹֻ
חטא וכל מאד, נׂשערה ּוסביביו חברֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָֹׁשל
ּגבֹוּה. ּבמקֹום לעלֹות יּוכל ׁשּלא ּפֹוגם ְֲֵֶַַַַָָֹקל
ּולהתּדּבק להתּפּלל ּכׁשּבא ה' עֹובד ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָוכל
ּפגם מחמת ּבידֹו עֹולה ואינֹו יתּבר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָּבֹו
לבֹוא ׁשּמבּקׁש זּו מאהבה ׁשב ְֲִֵֵֶַַַַָָָָהחּטאים

יכֹול. ואינֹו האהבה ְֲֵֶַָָָאל

eäæåקין ּגּבי ה)ׁשּכתּוב ד 'ואל(בראשית ÀÆְִֵֶֶַַָ
'אם לֹו ואמר ׁשעה', לא ְְִִַָָָָֹמנחתֹו
להרים העבֹודה ׁשעּקר ּפרּוׁש ׂשאת', ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּתטיב
אליו להתקרב הּגּוף מאסר מּתֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּנפׁש
ּובחינת קרּבן ּבחינת וזהּו ׁשמֹו. ְְְְְְִִִֶַַַָָָיתּבר
מּצב על והעדּות הּסימן והּוא ְְְִִֵַַַַָָָּתפּלה,
הּנפׁש להגּביּה יכֹול ּתטיב, ואם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהאדם.



הדורות גאוני השנה |אוצרות ראש

לח 

'ׂשפתי 'אדני ּתבֹות ראׁשי וגם 'ׂשאת'. ְְְֲֵֵֵֶַַָָָֹזה
רבץ', חּטאת לּפתח תטיב לא 'ואם ְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ'ּתפּתח.
סגּור הּפתח אז טֹובים הּמעׂשים לֹו ְֲִִֵֶֶַַַַָָָּכׁשחסר
ּבראׁשית הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשם ּכתב וכן ְְְִֵֵַַַַָָָָָֹלפניו.

קיד:) תיקו"ז הּׁשּבת,( יֹום ּבבא כן ּוכמֹו .ְְֵַַָֹ
סימן ּכן ּגם והּוא יּפּתח, הּׁשּבת ּביֹום ְְְִִֵֵַַַָָָָואז
זֹוכה ּכ מעׂשיו ּכפי ה' עֹובד לכל ְְְֲִֵֶַָָָואֹות
הּבא. עֹולם מעין ׁשהּוא הּׁשּבת ְֵֵֶֶַַַַָָָָלהארת
מתּדּבק ּכ הּבא עֹולם אל ּׁשּמּוכן מה ְְִִֵֶֶַַַָָָָּוכפי
ׁשּמרחק ּכׁשרֹואה ולכן הּׁשּבת. ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהארת
ּכמֹו ּבתׁשּובה לׁשּוב צרי הּׁשּבת ְְְִִִַַַָָָָֻמּקדּׁשת
ירא ׁשּבת, ירא הּקדֹוׁש ּבּזהר ְְֵֵֶַַַַָָָֹׁשּכתּוב

ּב ולכן מאהבה.ּבׁשת. ּתׁשּובה זמן ׁשּבת ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָֹ

äpäåּובבחינת הּנׁשמה, ּבבחינת ּתׁשּובה יׁש ÀÄÅְְְְִִִִֵַַַָָָ
ּתׁשּובה וׁשמֹור. זכֹור ּבחינת ְְְִַַָָָהּגּוף
ּבחינת הּגּוף מּצד והם החטאים על ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָמּיראה
מאהבה ּותׁשּובה ּתעׂשה. מּלא מרע ְֲֲִֵֵֶַַָָָֹסּור
הארת ּומעּוט טֹובים הּמעׂשים חסרֹון ְֲִִִֶֶַַַַָעל
ׁשּתׁשלט נברא האדם ׁשעּקר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹהּנׁשמה,

וכתּוב הּגּוף. על ב)הּנׁשמה ו, א 'האזינּו(לב ְְֲִַַַַָָָ
פי'. אמרי הארץ ותׁשמע כו' ְְְִִִִֵֶַַַָָָהּׁשמים
ּגי' נשמ"ה להּנׁשמה, רֹומז ְְִִֵַַַָָָ'הּׁשמים'
אמר לכן הּגּוף. חלק 'והארץ' ְֵֵֶֶַַָָָָהשמי"ם.
ּכּטל' 'ּתּזל הּגּוף. הכנעת על ּכּמטר' ְֲִַַַַַַַַַָָָֹ'יערף
ּדנׁשמתא יֹומא וׁשּבת הּנׁשמה. הארת ְְְְִֶַַַַָָָָָָָעל
כנ"ל: הּנׁשמה מּצד מאהבה הּתׁשּובה ְְְֲִֵַַַַָָָָוהּוא

הּדֹורֹות ּגאֹוני הּׁשנהאֹוצרֹות ראׁש ְֵַַָָָֹ
ה'נחה קמץ ְִִֵֶַָֹ�>)רי

צינץ לי� אריה ְְִִֵֵַַר�י

ה�נה רא� �ערב �8ְְֶֶַָָָֹ)בה

øákנג.)אמרּו אמר(שבת אליעזר ׁשרּבי ÀÈְֱִִֶֶֶַַָָ
,מֹות לפני אחד יֹום ׁשּוב ְְְְִִֵֶַָָלתלמידיו
ימּות, יֹום ּבאיזה יֹודע וכי לֹו ְְְִֵֵֶַָָאמרּו
וזאת ּבתׁשּובה. ימיו ׁשּכל ׁשּכן ּכל ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹוהׁשיב
הּטּורים ּבעל ׁשהביא הּמסֹורה ּתֹורת ְִִִֵֶֶַַַַַָָּתהיה

סו) כח 'ועּמי(דברים ּתלאים', חּיי ְְְִִֶַַָֻ'והיּו
למׁשּובתי' ז)תלּואים יא לסּבת(הושע ּכי , ְְְִִִִִַָ

יֹום ּבאיזה יֹודע ואינ ּתלּואים ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַׁשחּיי
אבל למׁשּובתי'. תלּואים 'עּמי לזאת ְְְֲִִִִַָָָֹימּות,
לפי הּׁשנה ראׁש ּבערב ּכפׁשּוטֹו, ְְְְִִִֶֶַַָָֹיצּדק

חז"ל ּׁשּקּבלּו טז:)מה ספרים(ר"ה ׁשלׁשה ְְְִִֶַָָֹ
נכּתבים רׁשעים הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִִִִַָָָָָֹנפּתחים
יֹום ׁשּוב ׁשּיצּדק נמצא למיתה, ְְְְְִִִֶַַַָָלאלּתר
ׁשּביֹום רׁשע ׁשהּוא ּבמי מֹות לפני ְְְְִִֵֶֶֶָָָאחד
וראּוי לּצלן, רחמנא למיתה נכּתב ְְְְֲִִִַַָָָָָָָמחר

יֹום הּיֹום ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח מי ְִֶֶֶַַַַָָלֹומר
ּביֹום ּבׁשּבת יאכל הּׁשנה, ראׁש ערב ְְֶֶַַַָָָֹֹוי"ו
ׂשכרֹו על יבֹוא ּכי צדקתֹו ּבֹו ּתענה ְְֲִִֶַַָָָָָמחר

לחּיים הּכתּוב ּכל עם לחּיים [דרושלהּכתב ְְְִִִִֵַַַָָָ
לער"ה] יז

)מ�יב ִֵֵ�%אל
נתנז
ן �א#ל י
סף ְִֵַָָָר�י

�רא� ה�ד� על מח%ל ְֵֶַַָָֹֹה%ספה
ַָָה�נה

ìòלהֹוסיף יׁש אם ּׁשּׁשאל מה ּדבר Çְְִִֵֶַַַָ
ּכמֹו הּקדׁש על מחֹול הּׁשנה ְְֵֶַַַָָֹֹּבראׁש
לא לכאֹורה הּנה טֹובים, ימים ְְִִִִִֵָָָֹּבׁשאר
ראׁש ׁשנא ּדמאי ׁשּלֹו, ספק מקֹום ְְֲִִֵֶַָָָֹהבינֹותי
עּינּתי וכאׁשר טֹובים. ימים מּׁשאר ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָהּׁשנה
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לט 

מהרי"ל בשו"ת מצאתי הובאּבזה לג, (סי' ְִֶָָ
עלבאחרונים) מחֹול להֹוסיף ּדאין ְְִֵֵַוכו'

וכו'. הּוא ּדדינא ּדיֹומא מּׁשּום ְְִִֶַָָֹהּקדׁש
הּוא, קׁשיא ּדיֹומא מהרי"ל ּדברי ּגּוף ְְְִֵַַָָא
ּבזה ׁשּי ּדלא מפרׁשת ראיה ְְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹלכאֹורה
ׁשהחינּו מברכין אנּו ּדהרי קׁשיא, ְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָיֹומא
מברכין אין ּדׁשהחינּו מבאר והרי ְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָֹעליו,
העמר ּבספירת ּולכ ׂשמחה, ּדבר על ְְְְִִִֶַַַַָָָֹרק
ּדבר ּדאינֹו מּטעם ׁשהחינּו מברכין ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָאין
ּבית לחרּבן נפׁש עגמת רק הנאה לֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּיׁש
ּפסחים סֹוף הרז"ה ׁשּכתב ּוכמֹו ְְֲִֵֶַַָָָמאויינּו,

ּבּתׁשּובה סי'והרשב"א דעה יורה ועיין קכו, (סי' ְַָ
בהג"ה) ס"ב שם ובפר"ח נימאכח אם ּכן ואם ,ְִִֵֵָ

ּדלא ּפׁשיטא קׁשיא ודינא הּוא נפׁש ְְְְְִִִֶֶַָָָֹּדעּגּום
ערּובין ועּין ׁשהחינּו, דהש"ס(מ:)ׁשּי ְֱִֵֵֶֶַַָָ

אינֹו אם הּׁשנה ּבראׁש ּכלל נסּתּפק ְְְִִֵֵַַָָָֹֹלא
ורק קׁשיא, יֹומא ׁשהּוא ּבׁשביל זמן ְְְְִִֵֶַַַָָאֹומר
הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה וראׁש רגל, ְְְִִֵֶֶַַָָֹּדאינֹו
הּכּפּורים יֹום והרי מחתינהּו, מחּתא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָּבחדא
ואם וכּפרה סליחה ויֹום רּצּוי יֹום ְְְְֱִִִֵַָָָהוה
הּכּפּורים, ליֹום ּדֹומה הּׁשנה ראׁש ּגם ְִִֵֶַַַָָֹּכן
וכו'. ּדקׁשיא ּדינא ּדהּוא לֹומר ְְְְִִַַָָָָוחלילה

ã"ðòìåּדאמרּו מהא לזה ראיה עֹוד ְְְְִֵֶֶָָָָָנראה
יהיּו(ה.)ּבביצה ׁשּלא התקינּו ְְְִִִֵֶָֹ

הּמנחה עד אּלא החדׁש עדּות ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹמקּבלין
אֹותֹו נֹוהגין ּולמעלה הּמנחה מן ּבאּו ְְְְֲִִִִַַָָָואם
ּדלמחרת אף והינּו קדׁש, ּולמחר קדׁש ְְְְֳִֶֶַַַַָָָֹֹהּיֹום
ּבֹו נֹוהגין זאת ּבכל הּׁשנה ראׁש ְֲִַָָָֹֹהּוא
ואם טֹוב, יֹום ּבקדּׁשת לזלזל ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶַַֹֹֻקדׁש
על להֹוסיף זֹו ּתּקנה התקין היא ְְִִִִֵַַַָָָאיתא
חלילה, קׁשיא ּדינא יֹום עֹוד ולעׂשֹות ְְֲִִִַַַָָָָהּדין
והּוא קׁשיא, ּדינא נקרא ּדאין ּכרח ְְְְְְֲִִֵַַָָָָועל
נפקדּו ּוכבר קדֹוׁש והּיֹום עֹון יכּפר ְְְְְִֵַַַָָָרחּום
וׁשפעת הּטֹובֹות וכל יֹום ּבאֹותֹו ְְְְִִַַָָָהאּמהֹות
הּיֹום עד והרי ההּוא, ּבּיֹום נׁשּפעּו ְְְֲִֵַַַַַָֻקדּׁשה

ימים ׁשני הּׁשנה ּבראׁש ְְִִֵַָָָֹעֹוׂשין

óàּדלא ּכרח ועל וכו', יׂשראל ּבארץ Çְְְְְֲִֵֶֶַָָֹ
קׁשיא. ּדינא ח"גמקרי רביעאה [מהדודה ְְִִֵַָָ

קכ"ה]סי '

אלעזר ְְִֶֶֶָָמ�מרת
�רא1 �א#ל ְִַַָר�י

מ8ח*ת% ט%ב ��6אר ��ב� ְְְִִִֶֶֶַַָָָהרמז
ס%פ% ַעד

âäðnä,הּׁשנה ּבראׁש ּדבׁש לאכֹול ּביׂשראל ÇÄÀÈְְְְֱִֵֶַַָָָֹ
ׁשּכתב ּפי על טעם לֹומר ִֵֶַַַַַָיׁש
הּוא ּדבׁש ּכי הּׁשירים ּבׁשיר ְְְִִִִִַַָָהאלׁשי
ּופרחים, ציצים ּדהינּו מאד טֹוב ְְְְְִִִִַָָֹּתחּלתֹו
ּולפי עכ"ד. מאד, טֹוב הּוא סֹופֹו ג"כ ְְִֵֹּכן
ׁשּכמֹו ורמז יפה סימן ׁשהּוא מּובן ְְִֶֶֶֶֶֶָָָזה
ּגם ּכן ונׁשאר טֹוב ּבתחּלתֹו היה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשהּדבׁש
הּׁשנה ׁשּתחּלת ּכמֹו אנּו ּגם ּכן ְְְִֵֶַַַָָָּבסֹופֹו,
ּכל ּגם יהיה ּכן ּדבׁש, ׁשאֹוכלין ְְְִִֵֶֶַָָָמתֹוק

הּׁשנה. וסֹוף ְַַָָָָהּׁשנה

ïëåלתֹוכֹו יּפל ׁשאם הּדבׁש מּטבע ראינּו ÀÅְְִִִִֶֶַַָָֹ
מהר זמן ּבמעט ּפרּוס, אֹו חתּו ְְִֵַַַָָָָּדבר
יהיה ולא צּורתיו ויׁשּתּנה יפסד ְְְְְְִִֶֶַַָֹֹֹֻמאד
עֹומד היה ואם הּדבׁש לבין ּבינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָהפרׁש
עֹוד קּים להּׁשאר יכֹול היה עצמֹו ְְְִִֵֵַַָָָָָּבפני
ׁשלם ּדבר נפל אם זה ּולעּמת מה, ְְִֵֶַַַַָָָָֻזמן
יפסד ולא הרּבה ׁשנים ּבֹו יתקּים ְְְְְִִֵֵַַַַָָֹֻּבּדבׁש
נפסד היה עצמֹו ּבפני עֹומד היה ְְְְִִִֵֵַַָָָָואם
,הּפּו אל מהּפּו ּפלא ּדבר והּוא ְְְִִֵֶֶֶַָּכבר,
ּכי ּדּברנּו אׁשר הּדבר הּוא ּבאמת ְֱֲֲִִֶֶֶַַָָָאבל
טֹוב, סֹופֹו וגם טֹוב ׁשּמּתחּלתֹו הּדבׁש ְְְִִִֶַַָָטיב
הּוא אם ּתֹוכֹו אל ׁשּבא ּדבר ּגם ְִֵֶֶַָָָָולכן
ּכבר אם אבל ּבׁשלמּותֹו, נׁשאר וׁשלם ְְְְֲִִִֵֵַָָָטֹוב
הרמז ּבא ולזה מּיד, נפסד ּופרּוס ְְִִֶֶֶַָָָָָָחתּו
הּׁשנה ּבראׁש ׁשלמים יׂשראל יּמצאּו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשאם
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ׁשּום להם יּגיע ולא הּׁשנה ּכל ְְְִִֶַַַַָָָָֹיתקּימּו
מז]הפסד. אות הימים [עשרת ְֵֶ

הר"ן ִֵח�)�י
$יר
נדי רא#בן �ן נ/ים ְְִִִִֵֵֶַר�נ#

סמ)$ ה�ין י%ם ה' קבע רחמיו �רבְֲִַַַָָָֹ
)לכ&רה לסליחה המיחד ְְְְִִַַַַָָָָֻל@מן

Làøaלפניו עֹוברין עֹולם ּבאי ּכל הּׁשנה ÀÙְְִֵַָָָָָָָ
מרֹון טז.)ּכבני לׁשאֹול(ר"ה יׁש . ְְִִֵֵָ

מּבׁשאר יֹותר הּׁשנה ּבראׁש נּדֹון אדם ְְִִִֵַָָָָָָָֹלּמה
ּתבּואה ּדהינּו ּדברים ׁשאר ּדבׁשלמא ְְְְְְְִִִַַָָָָָימים,
נּדֹון ּבזמּנֹו אחד ּכל ּומים האילן ְִִִִֵֶַַָָָָּופרֹות
נּדֹון לּמה אדם אבל ּבּגמרא, ְְְֲִִִַַָָָָָָָָּכדאמרינן
ּתינח ימים. מּבׁשאר הּׁשנה ּבראׁש ְְִִִִֵַַָָָָֹיֹותר
ּדאמר יהֹוׁשע לרּבי אבל אליעזר ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָֻלרּבי
קּוׁשיין הדרא אּכּתי העֹולם נברא ְְְְִִִַַַָָָָָָּבניסן
יֹותר הּׁשנה ּבראׁש נּדֹון לּמה ְְְִֵַָָָָָֹלדּוכּתא
הּמקֹום ׁשרצה לי ונראה ימים. ְְְִִִִִֶֶַָָָָָמּבׁשאר
לדּון ורצה ּבדינם, יׂשראל את ְְְְִִֵֶַָָָָָלזּכֹות
ּוסליחה, לכּפרה ׁשהקּבעּו ּבּזמן ְְְְְִֶַַַָָָָֻאֹותם
ליׂשראל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנתרּצה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשּלפי
לדֹורֹות, סליחה יֹום הקּבע הּכּפּורים ְְְְִִִַַָֻּביֹום
ּבראׁש נּדֹון אדם ׁשּיהא הּׁשם ּגזר ְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּולפיכ
ונחּתמים נכּתבים ּגמּורים ׁשּצּדיקים ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָהּׁשנה
ׁשּלהם ּדין ּגזר הרי ּובינֹונים לחּיים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָלאלּתר
ׁשהּוא הּכּפּורים יֹום עד אּלא נחּתם ְִִֵֶֶֶַַַָאינֹו
ּתֹורה להם נתנה והרי וכּפרה, סליחה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָיֹום
ויׁשּובּו ּבמעׂשיהם יפׁשּפׁשּו ׁשּבֹו ּכדי ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָזמן
ועד הּׁשנה ׁשּמראׁש עֹוד ואפׁשר הּׁשם. ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹאל
למׁשה להתרּצֹות הּׁשם התחיל הּכּפּורים ְְְְִִִִִֵֶַַַֹיֹום
ּולפיכ לגמרי, לֹו נתרּצה הּכּפּורים ְְְְְִִִִֵַַַָָּוביֹום
ׁשהקּבע ּבּזמן ּברּיֹותיו לדּון השי"ת ְְְִֶַַַָָָָֻרצה

ּוסליחה. ְְִַָָָלכּפרה

יה%�ע יעקב ְֲֲַַַַֹֻנחלת
פר#מן יה
�ע יעקב ְְֲִַַַָֹֻר�י

�רא� נגזר �מים �ידי� רפ)אה ְְְִִִֵֶַַַָָֹעל
�נהה  ַָָ

Løôìּתֹוספֹות כמאן)ּדברי דיה טז. (ר"ה ÀÈÅְִֵָ
ּדבראׁש אע"ג ּדכתבּו ר"ת, ְְְְִֵָֹּבׁשם
מתי אבל האדם, יחלה מתי נגזר ְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשנה
והקׁשה דכו"ע. אּליּבא נגזר לא ְְְְִִִִֵַַַָָֹיתרּפא

זרה עבֹודה מּגמרא ּכרמל ּגרׁש (נה.)ּבספר ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּמׁשּגרין ּבׁשעה ּדיּסּורים התם ְְְְְִִִִֶַָָָָָּדאיתא
ּתלכּו ׁשּלא אֹותן מׁשּביעין האדם על ְְִִֵֶַַָָָָָֹאֹותן
ּובסם ּפלֹונית ּובׁשעה ּפלֹוני ּביֹום ְְְְְִִֶַָָָאּלא
האדם על ּדנגזר ּבהדיא הרי כו', ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּפלֹוני
הקׁשיתי ואני עכ"ל. מחליֹו, יתרּפא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָמתי
וכו' הּׁשנה' 'מראׁשית עקב ּפרׁשת ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּספרי
ת"ל הּמעים לתֹו לכׁשּירד אף ְְִִִִֵֶַַַַַָּומּנין
לּתן ּברׁשּותי הן 'מּקרּב מחלה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹ'והסרתי
נמי הּמחלה ּדלהסיר מבאר ּברכה. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹּבהם
מעים. ּבבני הּמחלה לׁשלח ּכמֹו בר"ה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹנגזר

Càהּטּורים ּבעל ּׁשּכתב מה [עללפי Çְִִֶַַַַַַָ

כו) טו (שמות רפא'הּפסּוק ה' אני 'ּכי ְֲִִֶַָֹ
ׁשּבידי ׁשהרפּואה רפּויה, הפ"א ְְִֵֶֶָָָבזה"ל,
ּבאה אדם וׁשּבידי ּבׁשפי. ּבאה ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשמים
מׁשּפטים ּבפרׁשת ירּפא' 'רּפא ּכן ועל ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹּבקׁשי

יט) כא ּדרפּואה(שם ׁשּפיר, אתי ְִִֵַָָָּדגּוׁש],
ּבראׁש נגזר ׁשּפיר ׁשמים ּבידי ּבׁשפי ְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּבאה
רפּואה ּבדגּוׁש יתרּפא מתי אבל ְְְֲִֵַַַָָָָָָהּׁשנה,
ּבראׁש נגזר לא זה אדם ּבידי ּבקׁשי ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹהּבאה
ּומּׁשּום האדם, ּבבחירת ּדתלּוי ּכיון ְְִִִֵַַָָָָָָָהּׁשנה
ּדקאי ׁשּמׁשּגרין ּבׁשעה ע"ז בש"ס ׁשם ְְְְֲִִֵֶַָָָָהכי
ּבראׁש נגזר ׁשּפיר ׁשמים ּבידי ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹלהדיא
ּבׁשפי, הּבאה הרפּואה ּתבֹוא מתי ְְִַַַָָָָָָָָֹהּׁשנה
הן 'מּקרּב מחלה 'והסירתי ּבספרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָֹוכן
ּבידי רפּואה על הּכּונה ּדמבאר ְְְִִִִֵַַַָָָָֹּברׁשּותי
ּדברי אבל הּׁשנה, ּבראׁש נגזר ׁשּפיר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹׁשמים
אדם ּבידי ּבדגּוׁש יתרּפא מתי ְְִִֵֵַַָָָָָּתֹוספֹות
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נגזר לא זה האדם ּבחירת ידי על ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּדבאה
דכו"ע. בשלח]אּליּבא [פרשת ִַָ

�ל%ם �ריתְִָ
ואלדווי אב"ד �ילטא ב"ר �נחס ְְִִִַָָר�י

המע%רר איל �ל ��%פר לתקע ְְְְִִִֵֶַַַָָֹמצוה
נמ�לה י�ראל 8פ*ת - ְְְְֲִִִִֵַַָָרחמים

ְַָָלא>לה

øákלּתן ּובתראי קדמאי חז"ל האריכּו ÀÈְְֱִִֵֵֵֶַָָָ
מּדת ׁשּמהּפ הּׁשֹופר לׁשבח ְְִֵֶֶַַַַַַָטעם
ּדעי, אני אף ואחוה הרחמים, למּדת ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָהּדין
ּדר על והינּו חּדּוׁש, ּבלא מדרׁש ְְְְְִִֵֶֶַַָֹואין

ּבילקּוט ּדאיתא תשמא)מה רמז 'ּכאּיל(תהלים ְְְְִַַַָָ
אלי תערג נפׁשי ּכן מים אפיקי על ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹּתערג

ב)אלהים' מב היא,(תהלים חסידה זֹו אּילה , ֱֲִִִַָָָֹ
מתּכּנסֹות למים צמאֹות ׁשהחּיֹות ְְְְְִִֵֶַַַָָָּבׁשעה
ּומכניסן ּבקרניה חֹופרת והיא האּילה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָאל
את לּה וקֹורע להקב"ה ועֹורגת ְְְֵֶֶֶַַַַָּבּקרקע
ליֹודעי וידּוע וכו', לּה עֹולין והּמים ְְְְְִִֵַַַַָָהּתהֹום
הרחמים, למּדת מרּמזים הּמים ׁשענין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָחן

הּׁשנה ראׁש(כו:)ּובראׁש ׁשל ׁשֹופר אמרּו ְְֶַָָָָֹֹ
הּכּונה וכו', איל ּבׁשל מצותֹו ְְִִֶַַַַָָָָָהּׁשנה

ועֹור ּבקרניה חֹופרת ׁשהאיל ּכׁשם גתּבזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אנּו ּכ מים, לּה ׁשעֹולה עד ִֶֶַַָָָלהקב"ה
איל ׁשל מּקרנֹו ׁשהּוא הּׁשֹופר ידי על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָמצּפים
וק"ל. הרחמים, למּדת הּדין מּדת ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָׁשּיתהּפ

ãBòחז"ל כט.)אמרּו נמׁשלה(יומא לּמה ְְְִָָָָ
לאּילה צּדיקים ׁשל [ּדכתיבּתפּלתן ְְְִִִִִֶַַָָָָ

ברש"י] ׁשם עּין ּתפּלה, לׁשֹון ׁשהּוא הּׁשחר' ,'אּילת ְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּמגּדלת זמן ּכל זּו אּילה מה ל ְְְֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
מפּצלֹות אחד]קרניה ּפּצּול נֹוסף וׁשנה ׁשנה ,[ּבכל ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָֻ

ּבתפּלתן ׁשּמרּבים זמן ּכל צּדיקים ְְְִִִִִֶַַַַָָָאף
ּדאיפכא לֹומר יׁש ולכאֹורה נׁשמעת. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָּתפּלתן

ּבּגמרא ׁשהרי יד.)מסּתּברא, רּבי(סוכה אמר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
צּדיקים ׁשל ּתפּלתן נמׁשלה לּמה ְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָאליעזר
את מהּפ זה עתר מה לֹומר ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַלעתר,
ּתפּלתן אף למקֹום, מּמקֹום ּבּגרן ְְְִִֶַַַָָָָָֹהּתבּואה
הּקדֹוׁש ׁשל ּדעּתֹו מהּפכת צּדיקים ְְִִֶֶֶֶַַַַָׁשל
רחמנּות, למּדת אכזרּיּות מּמּדת הּוא ְְְִִִִַַַַָָָּברּו
לחלק ּדין לבעל מקֹום יׁש ׁשּכן ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹוכיון
ּומהּפכים חֹוזרים ּבתפּלה ּכׁשּמרּבים ְְְְְְְִִִִִֶַַַָולֹומר
ׁשּמהּפכת העתר ּכדר וׁשלֹום, חס ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלאכזרּיּות

ּומהּפכת. וחֹוזרת למקֹום ְְְִֶֶֶֶַָָמּמקֹום

éàäëeּבּמדרׁש ּדאמרּו הא ּגּבי (ויק"רּגונא ÀÇְְְְִֵַַַָָָָ
ו) וגו'כט ׁשֹופר' בחדׁש ְִֶַָֹ'ּתקעּו
ד) פא וכו',(תהלים מעׂשיכם ׁשּפרּו אמר, ְֲֵֶַַַָ

מעׂשיכם ׁשּפרתם אם הּוא ּברּו ְֲִִֵֶֶַַַָָהּקדֹוׁש
ּׁשֹופר מה ּכּׁשֹופר, לכם אעׂשה הריני ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָלפני
מהּפ אני אף ּבזֹו, ּומֹוציא ּבזֹו מכניס ְְְְֲִִִֵֶַַַַהּזה
ּכן ואם וכו', הרחמים למּדת הּדין ְְֲִִִִִֵַַַַָמּדת
עֹוד ּכׁשּיֹוסיף ולֹומר לפקּפק יׁש ּכאן ְְְְִֵֵֶַַַָּגם
להֹוציא ׁשּמרּמז הּׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָוירּבה
מּדת יֹוציא ּכ אחר זה לפי ּׁשּמכניס, ְְִִִִֶֶַַַַַָמה
וׁשלֹום. חס הּדין מּדת ויכניס ְְְֲִִִִַַַַַָָהרחמים
ׁשל ׁשֹופר חז"ל אמרּו זה מּדבר ְְִִֶֶָָָָָָּומּדאגה
ּדקרניו מּׁשּום איל, ּבׁשל מצותֹו הּׁשנה ְְְְִִִֶַַָָָָָֹראׁש
וקרני ּפרה ׁשל קרן ּכן ּׁשאין מה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמפּצלֹות,

ּבּטּור ּכדאיתא מפּצלין, ׁשאין (או"חהחּיֹות ְְִִִֵֶַַַָָֻ
תקפו) ׁשּכלסי' לפי ּבזה, הּכּונה ׁשם, ְְִֶֶַַַָָָָָֻיעּין

ׁשּיעלה ּתפּלתינּו להכניס הּוא הּׁשֹופר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָענין
ּתֹוקעין לכ הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְְְְִִֵַָָָָלרצֹון
ּכל זּו אּילה מה ל לֹומר איל ְְִֶַַַָָָָּבׁשל
ּתפּלתן ּכ מפּצלֹות, קרניה ׁשּמגּדלת ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֻזמן
היא ּבתפּלה ׁשּמרּבים זמן ּכל יׂשראל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשל
מאחר לֹומר מחּוׁש ּבית ואין ְְִִֵֵֵַַַַַנׁשמעת,
ּבתפּלה ּכׁשּמרּבים ּכן אם לעתר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּנמׁשלה
אינֹו, זה לאכזרּיּות, וׁשלֹום חס ְְְְְִִֵֶַַַָָמהּפכין
מרּמזין אנּו זה ודבר לאּילה, נמׁשלה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי

ודֹוק. איל, ׁשל הּׁשֹופר ידי אמור]על [פרשת ְְִֵֶַַַָ



הדורות גאוני השנה |אוצרות ראש

מב 

חכמה ְֶֶָָמ�$
מ+וינסק ,הן "מחה מאיר ְְְְִִִִִֵֵַָֹר�י

לא י�ראל #לל �ל נפ� ְְְִִֵֶֶֶַָָֹהמסיר)ת
עקדה היא �ת�� ��%פר ְְְֲִִֵַַָָָלתק%ע
�%פר #תקיעת )מרצה מפלגת ְְְִִִֶֶַַָָָֻר)חנית

äpäהּׁשנה ׁשנה(טז:)ּבראׁש ּכל אמרּו ÄÅְְַָָָָָָֹ
לּה מריעין ּבתחּלתּה, ּתֹוקעין ְְְִִִִִֵֶָָָׁשאין

הבה"ג ּפרׁש שאין)ּבסֹופּה. ד"ה שם (בתוספות ְֵֵָ
ּדאיתיליד אּלא ּבׁשּבתא, ּדמיקלע ְְְְְְְִִִֶַַָָָלאו
עׂשה מצות הּתקיעה אין ּכי הּכּונה, ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָאּונסא.
על יענׁש ּבהעדרּה אׁשר הּמצוֹות, ּכל ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּכמֹו
ּפטריּה. רחמנא אניס וכי אֹותּה, קּיּומֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָָּבלי
אתי, ּולזּכרֹון ּתעלה רפּואֹות ּכמֹו הּוא ְְְְִִַָָָֹרק
ׁשאמרּו ּוכמֹו הּכּפּורים, ּביֹום מכּפר ְְְְְִִֵֶַַָּוכמֹו

כו:) ּדאתי(ר"ה ּכמאן אתי ּדלזּכרֹון ְְְִִִִֵַָָָָּכיון
ּבאנס אם החֹולה ונמצא, ּדמי. ְְְְִִִִִֶֶַָָֹּבפנים
ּכן יתרּפא, האם ּורפּואה מזֹור יּקח ְְִִִֵֵַַַָָֹלא
זכרֹונֹות ׁשּמכנסת ׁשֹופר, הּזּכרֹון ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשּנעּדר
ּבלא החלי ּתּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹיׂשראל
ּבמקֹומֹו. הּׂשטן וקטרּוג ּורפּואה, ְְְְִִַָָָָמזֹור
ׁשֹופר מּמצֹות המיחד ּדאחד ּבׁשּבת, ְְְְִִֶַַָָָָָֻאּולם
זכּות להזּכיר איל ׁשל ּבׁשֹופר לתקֹוע ְְְְְִִִֶַַַָהּוא
ּפרק ׁשאמרּו ּכמֹו איל, ׁשל ׁשֹופר ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָהעקדה

הּׁשנה ּדראׁש מכניס(טז.)קּמא והּתקיעה , ְְְְִִַַַַָָָָֹ
למסר מּיצחק ּׁשּנחלּו מה יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹזכּות
הּׁשם ׁשם עבּור ּולבּזה ּולמּכה לחרּפה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָעצמם
עקדה, זכּות זהּו עליהם, נקרא ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָיתּבר
והרּגׁשֹותיהם ּתאוֹותיהם ּכל עֹוקדים ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבניו
ותֹורתֹו. ה' אהבת מֹוקד על החּיים ְְֲִֵֵַַַַַָּוׁשאלֹות

,äpäåהּמה והשי"ת יׂשראל ּבני ּכי ידּוע ÀÄÅְְִִֵֵֵַָָָ
ּכל אׁשר נאמנים, אֹוהבים ְֱֲֲִִִֵֶֶָָּכׁשני

וזהּו רעהּו, ּכבֹוד על חֹוׁשׁש (ברכותאחד ְְֵֵֵֶֶַָ
ּבהּוּתפּליןו.) ּכתיב מה עלמא ּדמארי ְְְְְִִִֵַָָָ

ּבארץ'. אחד ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ ְְְִִֵֶֶַָָָָ'ּומי
אמר ב)והשי"ת לא ּבני(במדבר נקמת 'נקם ְְְִֵַַָֹ

אמר ּומׁשה הּמדינים', מאת (שםיׂשראל ְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

ג) ּבזהפסוק וכּיֹוצא ה'', נקמת ְְִֵֵֶַַָָ'לתת
הּתֹועלּיֹות ּגדל לנּו ׁשּידּוע אחרי לכן ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרּבה.
ּבאנס אף יבּטל אם אׁשר ׁשֹופר, ְְְֲִִִֶֶַַַָֹֻמּמצות
יׂשראל אמרּו זאת ּובכל ּגדֹולה, ְְְְִֵַַָָָָָָֹהּסּכנה
מעיד אׁשר ׁשּבת למצות חלילה יבּלע ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּפן
עֹולמֹו חּדׁש ּכי יתּבר ׁשמֹו קדּׁשת ְְְִִִֵַַַָָֻעל
עלינּו יעבֹור מה, יהי הּגמּור, האין ְֲִִֵֵַַַַָָמן
הּׂשטן יקטרג ,יתּבר ׁשמֹו ויתקּדׁש ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמה,
לטֹובה, ׁשּבּׁשמים לאבינּו זכרֹוננּו יּכנס ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹולא
קדּׁשת על הּמעיד לׁשּבת יבּלע לא ְְְִֵַַַַַַָֹֻֻא
ּברׁשּות אּמֹות ד' יעבירּנּו ּפן ,יתּבר ְְְֲִִִֶֶַַַָׁשמֹו

חלילה ׁשמֹו ויתחּלל ויתּגּדל[וכו']הרּבים . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
עבּור ּכּלם ועֹוקדים רּבא, ׁשמיּה ְְְְְֲִִֵֵַַָָֻויתקּדׁש
זה הרי ׁשּכן, וכיון .יתּבר ׁשמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָקּדּוׁש
הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעים אנּו ּׁשאין מה ְְִֵֵֶַַָָָֹּגּופיּה
רּוחנית עקדה ּגּופא זה ּבׁשּבת, ְֲִֵֶֶַָָָָָׁשחל
ׁשּמרּצה ּכמֹו אֹותנּו, לרּצֹות ּומֹועיל ְְְְִֶֶֶֶַַָֻמפלגת,

ׁשֹופר. אמור]זכרֹון [פרשת ְִָ

חד� יאיר ִַַָָָח)ת
קאליר אלעזר ְִִֶַָָָר�י

#ח (דל על מ%רה (ד%לה 8ְְִֶַַָָָֹֹקיעה
�8)בה ְַַַָה�על

äpäׁשברים לתקיעה טעם מביא בשל"ה ÄÅְְִִִִֵַַָָ
הּוא האדם ּדמּקדם ּתקיעה, ְְְִִֶָָָָָֹּתרּועה
ּפׁשּוטית ּתקיעה מֹורה זה ועל ְְְִִֶַָָָּפׁשּוט,
ועֹוׂשה חֹוטא ּכׁשאדם ּכ ואחר ְְְְֵֶֶַַָָָָָלפניו,
והּדר ׁשברים, מֹורה זה ועל ּכלי ְְְְִִֶֶֶֶַָָָׁשבר

ּת ועלעֹוׂשה יּליל, יּלּולי ּגּנח ּגּנּוחי ׁשּובה ְְֵֵֵֶַַַַַָָ
ּברּיתֹו הדרא ׁשּוב הּתרּועה, מֹורה ְְְִֶַַָָָָזה
לראׁשֹונה, ּכמֹו ּפׁשּוטית ּתקיעה ְְְְֲִִִַָָָָונעׂשה
מּׁשּלי, נפ הֹוספּתי ואני ודפח"ח. ְֲִִִִֶֶַַֹעיי"ש
ּתקיעה לבּסֹוף ּתֹוקעים טעמא ְְְְֲִִֵַַַָָּדמהאי
ּתׁשּובה ׁשּבעלי ּדבמקֹום להֹורֹות ְְְְֲִֵֶַָָָּגדֹולה,
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ּכדאיתא לעמֹוד, יכֹולים ּגמּורים צּדיקים ְְְֲִִִִִִֵַַָאין
ּברכֹות הּתׁשּובה(לד:)ּבמּסכת ּכח וגדֹול , ְְְְֶֶַַַָָָֹ

ּדמעיּקרא. הּצּדיק מן ּגדֹול הּוא ּכ ְִִִֵֶַַַַָָָָׁשאחר
ּתקיעה הּתרּועה אחר ּתֹוקעים הכי ְְְֲִִִִַַַָָּומּׁשּום
הּצּדיק על ּכ אחר ׁשּנתּגּדל ְְִִֵֶַַַַַַָָּגדֹולה,

ְִֵָָּדמעיּקרא.

ìòּפׁשּוטית ּדתקיעה מבאר הרי ּפנים ּכל Çְְְֲִִִִֵָָָָֹ
על מֹורה והּתרּועה הּצּדיק, על ְְִַַַַַָָָמֹורה
עֹוׂשה שהקב"ה ּבׁשעה והּנה ּתׁשּובה, ְְְֲִֵֵֶַָָָּבעלי
נׂשערה 'ּוסביביו ּכדכתיב להּצּדיק ְְְְְֲִִִִִִַַָָּדין
הּׂשערה, ּכחּוט עּמֹו הקב"ה ׁשּמדקּדק ְְְְְִֵֶַַָָֹמאד'
אפילּו מוּתר ׁשאינֹו מתקּדׁש ׁשמים ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשם
ׁשּיתקּדׁש הייתי סבּור ּוכמאמרם ּביתֹו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָלבני
מקּבל וכשהקב"ה וכו', ּב אֹו ּבי ְְִִֵַַַהּבית
מתקּדׁש. ׁשמים ׁשם ּכן ּגם ּתׁשּובה ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבעלי
הּׁשם, וקּדּוׁש עלּיה יׁש 'עלה' ׁשאמר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָוזהּו
ּבעל ּגּבי 'ּבתרּועה' הּדין, למּדת ְְֱִִִִֵַַַַַָֹ'אלקים'
החֹוטאת נפׁש הּדין ׁשּורת ּכי ְִִֵֶֶַַַָּתׁשּובה,
הּתׁשּובה לגּבי ּפנים נׂשא הּדין ּומּדת ְְִִִֵֵַַַַָָָֹּתמּות,
ׁשהּוא הויה לׁשם 'וה'', ׁשמֹו. ְְְְֲִֵֶַָָָנתעּלה
ּפׁשּוט ׁשֹופר' 'ּבקֹול ה' קּדּוׁש יׁש ְֲִִֵַָָרחמים,

ּכנגּדֹו. ּגם מוּתר ׁשאינֹו הּצּדיק [אורׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַ
לר"ה] ו' דרוש השביעי

מגדים ְְִִָ&רי
8א
מים מאיר ב"ר י
סף ְִִִֵֵַר�י

%�*� �8)בה לבעל �י%תר �%מע ְְְִֵֵֶַַַָה'
ְִָנ��ר

áúkהאזינּו ּפרׁשת האזינו)ּבעקדה ,(ד"ה ÈÇֲֲִֵַַָָָָ
להּטֹות ׁשּצרי הינּו מרחֹוק ְְֲִֵֶַַַָָָָהאזנה
רק ּומּקרֹוב ׁשֹומע, ּכ ואחר ּתחּלה ְְִִֵֶַַַַָָָֹאזן

ׁשם רש"י עּין ּומתּכּון, לבׁשמיעה (דברים ְְִִֵֵַַָָ
ז"לא) ראּפּפֹורט ּכהן חּיים רּבנּו ּובׁשם .ְְִֵֵֵַַַָֹ

ׁשֹופר' קֹול 'ׁשֹומע ּפרׁש, לּבּוב דק"ק ִֵֵֵַָאב"ד
דר"ה) מוסף ּומאזין(תפילת מרחֹוק, יׁשמע ְֲִִִֵַַַָצּדיק

ּדֹומה ואין ּתׁשּובה, מּבעל ּבקרֹוב ְְְְִֵֶַַָָָּתרּועה
ודם ּבׂשר ּכמּדת ׁשּלא ,אברהםל [ובאשל ְְִֶַָָָָֹ

סק"א) תקצב סי' -(או"ח ׁשֹופר' קֹול 'ׁשֹומע :ֵַָ
ּבעל ּתרּועה' 'ּומאזין מעיּקרא, צּדיק ְֲִִִֵַַַַָָָָּפׁשּוט
ּדר על מּקרֹוב, יֹותר נׁשּבר, לּבֹו ְְִִִֵֶֶַָָָּתׁשּובה
הארץ' ותׁשמע ואדּברה הּׁשמים ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ'האזינּו

א) לב מרחֹוק(דברים ׁשמיעה ּבקרֹוב, האזנה ,ְְֲִֵַָָָָָ
ב) האזינו מל(תנחומא ,'ל ּדֹומה 'ואין ,ְְֵֶֶֶ

ׁשבּורים]. ּבכלים מׁשּתּמׁש אין ודם ְְְִִִֵֵֵַָָָָּבׂשר
יּׁשק. ּוׂשפתים חן חכם פי ְְְִִִִֵֵַַָָָודברי

äàøéåׁשֹומע' ׁשּפיר אתי נמי לעקדה ÀÄÀÆֲִֵֵֵֵַַַָָָ
אין ּבקרֹוב צּדיק - ׁשֹופר' ְִֵַָָקֹול
עברה לבעל מרחֹוק מאזין אבל ְֲֲֲִִֵֵַַַָָָחּדּוׁש,
להּכנס לֹו מּניחים ואין עליו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָּומקטרגים
הארץ כל מלא ׁשֹומע ה' ,הּמל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֹלׁשער
הּנער קֹול אל ה' 'ׁשמע ּדר על ְֶֶֶַַַַַָּכבֹודֹו,

ׁשם' הּוא יז)ּבאׁשר כא ר'(בראשית עּין , ֲֵֶַַָ
ז"ל אלׁשי שם)מׁשה ּומסּים(בראשית . ְְֵֵֶַַֹ

אחר ּכי ּברחמים', כו' ּתרּועת קֹול ְְֲִִֵַַַַַ'ׁשֹומע
ּומּזדֹון מּקרֹוב, וׁשֹומע נתקרב ּכ[נהּפ] ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ורחמים. ס]זכּות אות שניה [אגרת ְְֲִַ

àספר äוכתבנ àחçים, חפץ üמל לחçים, äְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָזכרנ
חçים: אלהים ýלמענ ְְֱִִִַַַַַֹהחçים,

ה&ר�ס ְֵֵֶַַספר
ע��טיין לי� אריה ְְְִֵֵֵֶַַר�י

אלקים Bלמענ' היא הח>ים ���תְְֱִִִַַַַַַָֹ
לקב"ה ר)ח נחת לע�%ת - ֲִַַַַַח>ים'

äîהּוא ּברּו להּקדֹוׁש מתּפּללים ּׁשאנּו Çְְְִִֶַַָָָ
אלקים למענ וכו' לחּיים ְְְְֱִִֵַַַָֹזכרנּו
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'למענ' מהּו עינינּו, נסּמא אי ְְְִֵֵֵֵַַַַַחּיים,
חּיים אלקים ׁשהּוא ּבׁשביל וכי ְְֱִִִִִֶַֹוכו',
ׁשּיׁש הּוא הענין אבל חּיים. לנּו ְֲִִִֵֵֶַָָָָיּתן
חי ׁשּיהיה ּבאפן ּפנים, ּבׁשני ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹחּיים
ולׂשחק לׁשּתֹות לאכֹול הּזה עֹולם ְְְְֱֲִִֶֶַַָֹלתענּוג
וכּדֹומה ּובפרדים ּבצּבים ׁשּפאצירין ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָולּסע
מבּקׁשים החּיים ׁשרב ּכמֹו המדּמה, ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֻּבּכבֹוד
הּקדֹוׁש ּבּזהר נאמר זה ועל הּזה, ְְֱִֶֶֶַַַַַַַַָֹלּתכלית
הב הּצֹועק לכלב ּדֹומים ּפנים עּזי ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּמה
אפן אבל אנּפין. ּבׁשת ליּה ולית ְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹהב
יתּבר הּבֹורא רצֹון לעׂשֹות ּכדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָהּׁשני
ולא יּה יהּללּו הּמתים 'לא ּכי ְְְְְִִִֵֶַַַָֹֹויתעּלה,

ז וכל ּדּומה', יֹורדי חיּכל ׁשהאדם מן ְְְֵֶַָָָָָָָ
ׁשלמּות, קנין ולעׂשֹות עּוותֹו לתּקן ְְְְֲִִֵֵַַַָֻיכֹול
ׁשעה יפה לברכה זכרֹונם חכמינּו ְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָּוכמאמר
הּזה ּבעֹולם טֹובים ּומעׂשים ּבתֹורה ְֲִִֶַַַַָָָאחת
האפן ּובזה הּבא. העֹולם חּיי מּכל ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹיֹותר
ועל לחּיים', 'זכרנּו ּתּקנּו אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָהטיב
הּמל ודוד ע"ה רּבנּו מׁשה ּבּקׁש ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹזה

החּיים. ִַַע"ה
eäæå,הּגדֹולה ּכנסת אנׁשי מאמר ּכּונת ÀÆְְְֲֵֶֶַַַַַָָָ

מבּקׁשים אנּו ולּמה לחּיים', ְְְְְִִֵַַָָָָ'זכרנּו
וׁשלֹום חס לתענּוג לא אֹומר לזה ְְֲִֵֶַַַָָֹחּיים,
ל לעׂשֹות חּיים', אלקים למענ' אם ְְְֱֲִִִִַַַַֹּכי
ּומעׂשים ּבתֹורה ויהי ׁשאמרּת על רּוח ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָנחת
וכּדֹומה, ּב מרדנּו אׁשר את ּולתּקן ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָטֹובים
מה לכ יכּון האדם ואם ה'. לׁשם ְְְְִֵֵַַַָָָָֹהּכל
ּכׁשּמתּפּלל וכן ּתפּלתֹו. ּנעים ּומה ְְְְִִִֵֵֶַַָָּטֹוב
ּבמזֹונֹותיו, יטרֹוד ׁשּלא ּכדי יהיה העׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹעל
על האדם את מעביר העני ח"ו ְֲִִִֶַַָָָָָֹּובפרט
מרחם אין הרּבים ּובעֹונתינּו קֹונֹו, ְֲִֵֵֵַַַַַָֹּדעת
ראׁשי אׁשר ּתֹורה לֹומדי על הּללּו ְֲִִֵֵֶַַָָָָּבעּתים
החּיים ּכן ּׁשאין מה מגלּגלֹות. ְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבבלּיים
טֹובים מעׂשים ּובלא ּתֹורה ּבלא ְְֲִִֶַָָֹֹׁשּלנּו

לתּתם. הּוא ּברּו להּקדֹוׁש לֹו [הקדמהלּמה ְְִַָָָָָ
תצ"ג] שנת ראשון לדרוש

Łõדñה והאל ïŁëàט צבאõת ה' ãàגçו ééְְְְִִֵַַַַַָָָָָתäב,
àצדקה: Łâְְִִַָָנק

הע'דים ִֵַָָֻווי
ה
ר
ביץ ��תי ְִִַַַר�י

- �'�&ט' צבא%ת ה' C�ְְְִִַַַָָ'ו>ג
אז למ<ה �ין ע%�ים ְְְִִִֵֶַָָָ#�>�ראל

(מ)רים רחמים הקב"ה ְֲִִֵֶַאצל

äk'צדקה ועׂשּו מׁשּפט ׁשמרּו ה' אמר Ùְְְֲִִַַָָָָ
לבֹוא' יׁשּועתי קרֹובה נוּכי (ישעיה ְְִִָָָ

היאא) מה למֹודעי אנּו צריכים ְְִִִִַָָוכו'.
הּוא ּברּו להּקדֹוׁש יתּבאר[וכו']יׁשּועה . ְְְִֵַָָָָ

ׁשֹופטים ּפרׁשת רּבה מדרׁש ּדר (דב"רעל ְְִִֶֶַַַָָָָ
סז) אֹוהבפה איני ׁשּבראתי האּמֹות מּכל :ִִִֵֵֶָָָָֻ

איני ּׁשּבראתי מה מּכל כו', ליׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאּלא
ׁשּנאמר הּדין, את אּלא לזאֹוהב (תהלים ֱִֵֶֶֶֶַַָ

הּקדֹוׁשכח) אמר מׁשּפט', אהב ה' ְִִֵַַָָָֹ'ּכי
לעם ּׁשאהבּתי מה נֹותן אני הּוא ְֲִִֵֶַַָָָָּברּו

וׁשטרים' 'ׁשפטים הוי אֹוהב, (דבריםׁשאני ְְְֲִִִֵֵֶָֹֹ
יח) ליׂשראל,טז הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר .ְְִֵַַָָָָ

את מׁשּמרין ׁשאּתם ּבזכּות חּייכם, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּבני,
ׁשּנאמר מּנין, מתּגּבה, אני ההּדין, (ישעיה ְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָ

ידיטז) ועל ּבּמׁשּפט', צבאֹות ה' ְְְְְִִֵַַַַָָ'וּיגּבּה
עֹוׂשה אני אף ּבּדין אֹותי מגּביהין ְֲִִִִִֶֶֶַַַַׁשאּתם
'ּכי עד וכו' ּביניכם קדּׁשתי ּומׁשרה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻצדקה
ּגם והּנה, ׁשם. עּין לבֹוא', יׁשּועתי ְְְִִֵֵַַָָָָקרֹובה
למדרׁש ליּה מנא מּלהבין, עמדּתי לא ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹׁשם
ּבּמׁשּפט' צבאֹות ה' 'וּיגּבּה ּבּפסּוק ְְְְִִִַַַַָָָלדרֹוׁש
ּדלמא מׁשּפט, עֹוׂשים ּכׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶָָָָקאי
מה ּבּמׁשּפט', צבאֹות ה' 'וּיגּבּה ְְְְִִִַַַַָָָּכפׁשּוטּה
ּבעצמֹו. מׁשּפט עֹוׂשה הּוא ּברּו ְְְִֶֶַַָָָּׁשהּקדֹוׁש

øàaúéåוּירא ּפרׁשת הּזהר ּדר על הענין ÀÄÀÈÅְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
קה:) כא)ּבפסּוק(ח"א יח (בראשית ְָ
ואראה' ּנא ּכביכֹול[וכו']'ארדה ידּוע ּכי , ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

יֹוׁשב, ּגבֹוּה מעל ּגבֹוּה ּבמקֹום הּוא ְֵֵַַַָָָָּברּו
רחמים רק ּדין ׁשּום התעֹוררּות אין ְְְֲִִִֵַַָוׁשם
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מה 

וחדוה עז לפניו והדר 'הֹוד ּכענין ְְְְְְְִִֶָָָָָָֹּגמּורים,
כז)ּבמקמֹו' טז א' הימים ידי(דברי על א . ְְִֵַַֹ

צרי הרעה, עֹוׂשי ׁשל הּתחּתֹונים ְְִִֵֶַַַָָָָֻּפעּלת
למקֹום ׁשּלֹו ּגבֹוּה מּמקֹום ּכביכֹול ְְִִֵֵֶַָָָָלירד
ּדינים, התעֹוררּות יׁש ׁשם אׁשר ְְֲִִִֵֶַָָהּנמּו
ּכי וכו', ואראה' 'ארדה אמר הכי ְְְֲִִִֵֶֶַָָּומּׁשּום
הּדינים. למקֹום ּכביכֹול לירד אני ְְֲִִִִִִֵֵַָָצרי

ז"ל רּבֹותינּו מאמר ידעּת (תנחומאּוכבר ְְֲֵַַַַָָָ
ה) איןמשפטים למּטה ּדין ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַָָּבמקֹום

ּדין יׁש למּטה ּדין אין למעלה, ְְְִִִֵֵַַָָּדין
למּטה ּדין עֹוׂשין ּכׁשּיׂשראל ונמצא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלמעלה.
הּוא ּברּו והּקדֹוׁש למעלה ּדין צרי ְְְִִֵַַָָָָאין
עז ּבמקֹום מרֹומים ּבגבהי ּבכבֹודֹו ְְְְְִִִֵֵָֹיֹוׁשב
למּטה ּדין ּכׁשאין ּכן ּׁשאין מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָוחדוה,
ּברּו הּקדֹוׁש וצרי למעלה, ּדין יׁש ְְְִִֵַַָָָָָאז
למּדת למּטה מּמקֹומֹו לירד ּכביכֹול ְְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ִַהּדין.
äfîeׁשאּתם ּבזכּות אֹומר הּמדרׁש הענין ÄÆְְְִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר מתּגּבה, אני הּדין ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָמׁשּמרים

ׁשּמּלת ּומכרח ּבּמׁשּפט', צבאֹות ה' ְְְְִִִֶַַַַָָָֻ'וּיגּבּה
לא ּדאם ׁשּלמּטה, ּדין על קאי ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ'ּבּמׁשּפט'
מקּים יהיה ולא למעלה, ּדין יהיה אז ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֻכן
מּכבֹוד לירד הצר ּכביכֹול ּכי ה'', ְְְְִִִִֵֵַַַָֻ'וּיגּבּה
ּכׁשּיׁש אמנם הּדין, מּדת מקֹום אל ְְְְִִֵֶֶַַָָמקֹומֹו
ּבגבהי צבאֹות' ה' 'וּיגּבּה אז למּטה ְְְְְִִֵַַַָָָָּדין
ּבתהּלים הּפסּוק יּובן זה ּדר ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַָמרֹומים.

ד-ה) עׂשית,(צט אּתה ּביעקב ּוצדקה ְְְֲִִַַָָָָָָֹ'מׁשּפט
מּכח ּפרּוׁש, וגו', אלהינּו' ה' ְֱִֵֵַֹֹרֹוממּו
עׂשית' ו'אּתה 'ּביעקב', ׁשהּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ'מׁשּפט'

ה'הּמׁשּפ 'רֹוממּו ּגֹורם זה למּטה, ט ְְְִֵֶַַָָ
על אלהינּו הּוא ׁשּיתרֹומם ְֱֱִֵֵֵֶַֹֹאלהינּו',
לירד צרי ואין והתּגּבהּות ְְְְְְִִִֵֵֵַָהתרֹוממּות
יּובן זה ידי ועל ּדין. לעׂשֹות ְְְֲִֵֶַַַַָלמּטה

א)הּפסּוק נו יׁשּועתי(ישעיה קרֹובה 'ּכי ְְִִַָָָ
ּכביכֹול אּלא 'יׁשּועתכם' אֹומר אינֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָלבֹוא',
ּבּמקֹום עליֹון ּבסתר ׁשּיֹוׁשב ְְְִֵֵֶֶֶַָָ'יׁשּועתי',
ּכבֹוד ּוברּו לירד, צרי ואין ׁשּלֹו ְְִֵֵֵֶַַָָָהּגבֹוּה
ּכמּדתֹו. ּוברחמים ּבחסד יֹוׁשב מּמקֹומֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָה'

האזינּוּפרׁשת ֲִַַָָ

אמרי הארץ ותŁמע ואדàרה ה⁄מים äְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהאזינ
א)פי (לב ִ

מ�ה ְֵֶַַֹויד�ר
זצ"ל 
לק� זקל מ�ה ְִֶַַַֹר�י

לדר� י�ראל �ל למנהגן ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹסמ$
הלכה �דבר 8ְְֲִִַָָָח*ה

eLøtלתלמידי רמז 'הּׁשמים' המפרׁשים ÅÀְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשמים, ּבמלאכת העֹוסקים ְְֲִִִִֶֶַָָָחכמים
ּכאן ונרמז הארץ. לעּמי רמז ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָו'ארץ'
אמר ּכן ועל ּדׁשמעּתא, מיּלי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָלהקּדים
מיּלי ּכ ואחר קׁשה, לׁשֹון ְֲִֵֵֶַַַַָָָָ'ואדּברה'

נפׁש. לכל הּׁשוה רּכֹות ׁשהם ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָּדאּגדה
אליעזר מו"ה ממו"ח ׁשמעּתי לזה ְְֱִִֶֶֶַַַַָָוהּטעם
דהּו מאן יבא ׁשּלא ּכדי זצלה"ה, ְְְִֵֶַָֹֹצבי

ׁשּנאמר ּכמֹו ה)וידרׁש יב 'ׂשפתינּו(תהלים ְְְְֱִֵֶֶַָֹ
ׁשמעּתא להקּדים הנהיגּו ּכן על כּו', ְְְְְִִִִֵַַַָָאּתנּו'
לעלֹות יתּגאה ולא מפלּפלים, ּתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹולֹומדי
לבב ּובר ּכּפים נקי אם ּכי הּקדׁש ְְִִִִִֵֶַַַַָֹּבמקֹום
ּובעֹונֹותינּו אּמנּותֹו. ׁשּתֹורתֹו חכם ְֲִֵֶַַָָָָֻּתלמיד
ּובמדינת ,ּכ ּבדֹורנּו עלתה ּכבר ְְְְִִִֵַַָָָָָהרּבים
נעילה, לפני אחד ּכמר ּדרׁש ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹדייטׁשלאנ"ד
ּלי מה יׂשראל ּכמר ּלי מה עּמם, ְְִִִִִֵֶַַַָָֹוהּדין
ּדבריו 'מּגיד ּבזה ּופרׁש עּכּו"ם. ְִֵֵֶֶַַָָָֹּכמר
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מו 

יט)ליעקב' קמז להּגיד(תהלים ׁשרֹוצה מי ְְֲִִֶֶַַֹ
'חּקיו עם, המֹוני ּדהיינּו ליעקב, ְְְְְֲֲִֵַַַָֹֹֻולדרׁש
ּכן ּגם לדרׁש צרי ליׂשראל' ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹּומׁשּפטיו
לא 'ּכי ּבזה והּטעם ׁשמעּתא, ְְְְִִִֶַַַַַָָֹלּׂשרידים
ּגֹוי ּגם יבא ׁשּלא ּגֹוי' לכל כן ְֵֶַָָָָֹֹעׂשה

אּגדה. ְְִַָָֹוידרׁש

ְִַא&רי%ן
זצ"ל גאנצפריד �למה ְְְְִִַַֹֹר�י

#די הלכה �דברי 8ח*ה ְְְְְֲִִִֵֵָָָ&%תחים
י�ראל על אף חר%ן יר�ה ְְֲִִֵֶֶַַָֹ�*א

ה')סר %8כחת �עתְֵַַַָ

Léעל הּכּונה היא 'הּׁשמים' מפרׁשים Åְְִִִַַַַַָָָָ
ּתֹורה ּבעלי החׁשּובים ֲֲֲִִֵַַָָָהאנׁשים
הּכּונה 'והארץ', הּׁשמים. ּבעסקי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהעֹוסקים
ּבעסקי העֹוסקים ההמֹונּיים האנׁשים ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָעל
על מֹורה אמירה לׁשֹון ּכי ּובהיֹות ְְֲִִִֶֶַָָָהארץ.
על מֹורה ּדּבּור ּולׁשֹון ּפׁשּוטה, ְְֲִִֶַָָאמירה
לׁשֹון ּבּׁשמים אמר ולכן הענין, ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּפנימּיּות

אמירה. לׁשֹון ּובארץ ְֲִִֶָָָּדּבּור,
úBéäáeּברעזעוויטץ בק"ק ׁשבּתי מכֹון ÄÀְְְְִִִֶֶ

ּבׁשּבת אחת ּפעם אמרּתי ְְִַַַַַַַָיצ"ו,
זאת)ׁשּובה ׁשּנֹוהגין(ּבפרׁשה להּמנהג טעם ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹ

ּבדברי ּכ ואחר הלכה ּבדבר ּתחּלה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹלדרׁש
מאי להבין צריכין לכאֹורה אׁשר ְְְֲִִִִֶַַָָָָאּגדה,

ׁשאינם הלכה ּדבר מקּדימין מביניםטעמא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ
טֹוב היה הלא סגּלה, יחידי קצת ְְְֲִֵַָָָָֹֻרק
הּׁשוים מּוסר ודברי ּבּתֹוכחה להרּבֹות ְְְְִִֵֵֵַַַָָָיֹותר
מאז נתיּסד הּמנהג אמנם נפׁש, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָלכל
הּנזּכר. הּפסּוק על אֹותֹו ּומסמיכין ְְִִִִֶֶַַַַָָּומּקדם,

ã"òôìå,ּבּדבר נכֹון טעם ּדיׁש ְְִֵֶַַַָָָנראה
ּבגמרא ּדאיתא הא ּפי על ְְְִִִַָָָָוהּוא

הּׁשנה מל(טז.)ּדראׁש חסּדא רב ואמר ְְְִֶֶַַַָָָָֹ
ואיּבעית וכּו', לדין ּתחּלה נכנס מל ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָוצּבּור,

נחזי והּנה אף. חרֹון ּדליפּוׁש מקּמי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָאימא
ּבנֹו ׁשּסרח אחד איׁש מׁשל, ּדר ְֲִֶֶֶֶַַָָָָאנן
יֹודע אֹוהבֹו אחר ואיׁש ידע, לא ְְֲִֵֵַַַָֹוהּוא
למען הּדבר את להּגיד ורֹוצה הּדבר, ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָאת
ּכּדבר עֹוד יעׂשה לבל ּכראּוי אֹותֹו ְֲֲִֶַַַַָָָָיעניׁש
אהבת למען הּזה האיׁש הּנה הּזה, ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָהרע
הּוא ּכי הגם הּבן, אהבת ּולמען ְֲֲִִֵַַַַַַָאביו
לטֹובתֹו והיא לאביו הּדבר את לגּלֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָצרי
הּוא צרי מקֹום מּכל הּבן, ְִִֵַַָָָּולטֹובת
את יּגיד מתי הּׁשעה את ּולכּון ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָלהׂשּכיל
ׁשהאב ּבׁשעה הּדבר את יּגיד ׁשאם ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּדבר,
מּדאי, ּביֹותר הּבן את יעניׁש בכעס, ְְֲִִֵֵֶַַַַַהּוא
הּדבר את להּגיד להׁשּגיח הּוא צרי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָולכן
מל ּוכדגמא ּבכעס, ׁשאינֹו ּבׁשעה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֻלאביו

אף. חרֹון ּדליפּוׁש מקּמי ּתחּלה ְְְֲִִִֵֵַַָָנכנס
Bîëeיׂשראל לבני הּמֹוכיח האיׁש כן Àְְִִִִֵֵֵַַָָ

לֹו ראּוי חּטאתם, ּולכל ְְְִֵֶַָָָָלפׁשעיהם
וׁשלֹום חס יהיה ׁשּלא הּׁשעה את ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹלכּון
אף, חרֹון ליפּוׁש ּדלא ריתחא, ְְְְֲִִֵַָָָּבעידנא
הּׁשעה, את לכּון הּמֹוכיח זאת ידע ְְִֵֵֶַַַַַָָָֹּומנא
חדי הּוא ּברי ּדקּודׁשא נקטינן ְְְְִִִִֵַָָָהּנה
הלכה ּדבר ּתחּלה אֹומרים ולכן ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָּבפלּפּולא,
ׂשמחה ׁשּיׁש ּומאחר ּדאֹורייתא, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבפלּפּולא
ּתֹוכחת טֹובה אז ׁשמֹו יתּבר ה' ְְְִִֵַַַָָָלפני

ְָֻמגּלה.

י�ראל ְְִֵֶַָחמ�ת
זצ"ל קארפ#נקעל יה#דה י"ראל ְְְְִִֵֶַַָָר�י

� מע�יה�8)נים על מ%רים �מים ֲִִִִֵַַַַַָ
ְִַַה8ח%8נים

eðéæàäהארץ ותׁשמע ואדּברה הּׁשמים ÇÂÄְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
פי א)אמרי המפרׁשים,(לב ודקּדקּו . ְְְְְְִִִִֵַָ

ּולגּבי האזנה, לׁשֹון ּכתיב ּבּׁשמים ְְְֲִִֵַַַַַַָָָמּדּוע
ונראה פי'. אמרי הארץ 'ותׁשמע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהארץ
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מז 

זי"ע סֹופר החתם ּׁשּפרׁש מה ּפי על ְֲִִֵֵֵֶַַַַַלי
א) עמ' ח"א הּכתּוב(דרשות, לגמאמר (תהלים ֲַַַָ

ּבנייג) ּכל את ראה ה' הּביט ְִִִִֵֶַָָָָ'מּׁשמים
הלא ּכי וגֹו', הׁשּגיח' ׁשבּתֹו מּמכֹון ְְְְֲִִִִִַָָָֹהאדם
ּבמעלה וׁשלֹום חס ולפּגם לתּקן ְְְְְְְִֵֵַַַָָָֹּבידינּו

הּפסּוק ּפרׁש זה ּדר ועל (שםּובמּטה, ְְֵֵֶֶֶַַַָָ
ה) ּכיפסוק ּפרּוׁש, הארץ', מלאה ה' ְִֵֶֶֶָָָָ'חסד

עד הארץ יֹוׁשבי על חסּדֹו ּגבר ּכ ְְֵֶַַַַָָָָָּכל
ׁשּיהיּו עד ּכ ּכל עֹולם לתּקן ְְְִֵֶֶַַָָָָָׁשּבידם
וכּדּור ּולמלאכים, לכֹוכבים ּדֹומים אדם ְְְְְִִִֵַַָָָָּבני
ידי על ּכׁשמים ׁשּיהיה עד יזּכ ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהארץ
ּברּו הּקדֹוׁש אין ּכן על ּומצוֹות, ְִֵֵַַָָָּתֹורה
ּבפעל אדם ּבני על להׁשּגיח צרי ְְְְִִֵַַַַָָָֹהּוא
אם הּׁשמים, מן הּביט', 'מּׁשמים ִִִִִִִֶַַַָָָאּלא
ּברּורה ראיה אז ּכראּוי מתּקן ְְְִַַָָָָָָָָֻהּׁשמים
ּכאן עד מתּקנים, ּכן ּגם הּמה אדם ְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשּבני
רּבנּו מׁשה ׁשאמר וזהּו הּקדֹוׁשים. ְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹּדבריו
מן ּפרּוׁש, ואדּברה', הּׁשמים 'האזינּו ֲֲִִִֵֵַַַַַָָע"ה
הארץ 'ּתׁשמע אם לראֹות יכֹולין ְְְִִִִִֶַַַָָָהּׁשמים
אז מתּקנים הם הּׁשמים אם פי', ְְִִִִִֵֵַַָָָֻאמרי
ודי מתּקנים, הם אדם ּבני ׁשּגם ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻסימן

ִֵַלּמבין.

אמרתי æéל åôל לקחי ëéטר ב)יערף (לב ְְֲִִִִִַַַַַָָָֹ

#הן ְִֵֵֹ�פתי
האריז"ל מ$#רי זצ"ל– ה,הן מר+כי ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹר�י

ט%בת% �אין למטר ה%8רה ְְְִֵֶַָָָָָנמ�לה
א*א לב?%ףנראה ְְִֶֶַָ

Løtּבחּיי רּבנּו ּכתב וכן ז"ל רׁש"י ÅÅְְִֵֵֵַַַַַָ
מׁשה התּפּלל הּזלה, לׁשֹון ְְֲִֵֶַַַָָֹֹ'יערף'
ּדבריו ׁשּיהיּו לקחי' ּכּמטר 'יערף ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹּכאן
'לקחי' הּׁשֹומעים, ּבלב ונקּבעים ְְְְְְִִִִִִִֵַָָנׁשמעין
ׁשּיהיּו התחּנן מּמעלה. וקּבלּתי ּׁשּלקחּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָמה

הּמטר ּכפעּלת ּופעל ּפרֹות, עֹוׂשים ְְִִֵַַַָָָָֹֻּדבריו
והֹולידּה ּבּה והּמֹועיל ּבארץ ְְִִֵֶַַָָָָהּפֹועל

ְְִִָוהצמיחּה.

änãåׁשהּמטר ּכׁשם לֹומר למטר, הּתֹורה ÀÄÈְְֵֶַַַָָָָָ
אּלא ונראית נּכרת טֹובתֹו ְְִִֵֵֶֶֶָָאין
ׂשכרּה אין הּתֹורה ּכן הּקציר, ּבזמן ְְְִִֵֵַַַַָָָָלבּסֹוף
ועֹוד העֹולם. מן סּלּוקֹו לאחר לבּסֹוף ְְְִִֶַַַָָָאּלא
ׁשהּוא ּפי על אף לֹומר למטר, ְִִֶַַַָָָּדּמה
ּומּתֹו עני מּתֹו ולֹומד עליה ְְִִִִֵֵֶַָָֹמצטער
ּכ לעֹולם, צער ׁשהּוא הּזה ּכּמטר ֶֶַַַַַַָָָָָצער

רבא ח:)אמר ּדעיבא(תענית יֹומא עלי ּדמי ְֲִִַַָָָָָָ
ותהיה יראה זה ּכל עם ּדדינא, ְְְְְִִִִֶֶֶָָָּכיֹומא
ׁשעּתה ּפי על אף והּסֹוף, הּתכלית ְְְִִֶַַַַַַַָָמגּמתֹו

צער. לֹו ֵַַיׁש

ìòåז"ל רמזּו מ"ט)זה פ"ד ּכל(אבות ÀÇְֶַָָ
ללמדּה סֹופֹו מעני הּתֹורה את ְְִֵֵֶַַָָָֹהּלֹומד
ׁשאינֹו ּבצער ׁשּתחּלתֹו ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹמעׁשר,
סֹופֹו ּפעמים, ּכּמה לאחר אּלא הּדבר ְְִִֵֶַַַַָָָָָמבין
אדּוקה והיא ּבּה, ׂשמח ולהיֹותֹו ְְְֲֲִִִֵַַָָָָלהבינּה

ז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו צט:)ּבֹו, ּפסּוק(סנהדרין על ְְֶַַָָ
כו) טז למעלה(משלי ּלֹו' עמלה עמל ְְְֵֶֶַָָָָ'נפׁש

ּובינה חכמה ל לתת הקב"ה, ְְְִִֵֵָָָָלפני
ּבמׁשנתֹו מאיר רּבי אמר וכן ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָלהבינּה,

מ"א) פ"ו לׁשמּה(אבות הּתֹורה את הּלֹומד ְִֵֶַַָָָּכל
ּומגּלין ואמר וכּו', הרּבה לדברים ְְְְְִִִֵֶַַַָָזֹוכה
ּפֹוסק. ׁשאינֹו ּכמעין ונעׂשה ּתֹורה רזי ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָלֹו

#<ל ל#ל ערבה &ה �על� %8ְֲֵֶֶַַַַָָֹרה
%� �מחים ְִֵֶַֹ�ה#ל

äæìå,לטל ּכ ואחר למטר, אֹותּה ּדּמה ÀÈÆְְְִַַַָָָָָ
אמרת ּכּטל 'ּתּזל ׁשהּטלׁשאמר י' ְִִִֶֶַַַַַַָָ

צרי ואינֹו נעצר, ואינֹו ּבֹו, ׂשמחים ְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹהּכל
ּבימֹות טל ׁשאל לא אם ולזה ְְִִֵֶַַָָָֹׁשאלה,
'ּכּמטר ואמר אֹותֹו. מחזירים אין ְְִִֵַַַַַָָָָהחּמה
ּתֹורה היא 'לקחי' אמרתי', ו'כּטל ְְְְִִִִִִִַַָָלקחי'
היא 'אמרתי' ּבּיד, הּנּקח ּדבר ְְִִִִִֶַַָָָָָָׁשּבכתב
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ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשהיא ּפה ׁשּבעל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָּתֹורה
ּפלֹוני, רּבי אמר ּפלֹוני רּבי אמר ְְֲִִִִִַַַַָָָאמירה,
ה' 'אמרת ּדּבּור, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת ְְְְִִִֵֶֶַַָואינּה

לא)צרּופה' יח ּתֹורה(תהלים ּכׁשּלֹומד לֹומר , ְְֵֶַָָ
ּפרּוׁשּה יֹודע ׁשאינֹו צער לֹו יׁש ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּבכתב
ׁשהּוא הּפרּוׁש ׁשּלֹומד ואחר הּדבר, ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָוכּונת
ׁשהּוא ּכּטל עליו יערב ּפה ׁשּבעל ְֱֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה
ּכי הּזק, ׁשּום ּבֹו ואין הּכל על ְִֵֵֵֶַַָֹערב
ּבפרּוׁשּה אֹותּה ילמד לא אם ׁשּבכתב ְְְִִִֵֶָָָָֹֹּתֹורה
נקראת והיא סּפּורים, ׁשהיא לֹומר ְְִִִִִֵֶַָֹיבא
ּכי למטר אֹותּה ּדּמה לזה ה'', ְִִֶַָָָָָ'ּתֹורת

מּזיק. ְִִַָּפעמים

øácלֹומר למטר, הּתֹורה ּדּמה לּמה אחר ÈÈְִֵַַַָָָָָָ
הּברּיֹות לצר ּבא הּמטר מה ְְְִֶַַָָָָֹל
לׁשמּה. לּמּוד צריכה הּתֹורה ּכן ְְְִִִִֵַָָָָלׁשמן,

ס%פר ְֵָ#תב
זצ"ל ס
פר �נימין �מ#אל אברהם ְְְִִִֵֵַַָָָר�י

לעזר ז%כים ה%8רה עמל ידי ְְֲִֵֵֶַַַָעל
%8רה �ל לאמ8ה לכ)ן ְֲִִֵֶַַַַָָמ'על

Løtלכן לּכל טֹוב ׁשאין ּכּמטר רׁש"י ÅÅִֵֵֶַַַָָָֹ
ממׁשיל לּמה להבין וצרי ּכּטל, ְְְִִִַַַַָָָָָאמר
חכמינּו אמרּו ּכבר לי ונראה למטר. ְְְְְְֲִִֵֶָָָָָָּכלל

לברכה ו:)זכרֹונם מצאתי(מגילה ולא יגעּתי ְְְְִִִִַָָָָָָֹ
סּייעּתא ּגרסא לאֹוקמא אבל ּתאמן, ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָאל
לאמת הלכה לכּון הרי"ף ּופרׁש ְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּדׁשמּיא,
האדם צרי ולכן הּוא, ּדׁשמּיא ְְְִִִֵַַָָָָָָָסּייעּתא
ּבעזר רק לֹו סּגי ולא ּבּתֹורה, עצמֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹליּגע
ׁשּבא ּכתבנּו ּכבר הּמטר והּנה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָמּמעל.
הּתֹורה וכן מלמעלה, יֹורד וׁשּוב ְְְְְִִֵֵַַַָָָמּלמּטה
ואחר ׁשּלֹו, את מּלמּטה לעׂשֹות אדם ְְֲִִֶֶַַַַָָָָצרי
ׁשהּוא אלקי ׁשמן מלמעלה יׁשּפע ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹֻּכ

לאמּתּה. הלכה לכּון האמּתי ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּׂשכל

äpäåהחכם א)אמר טז 'לאדם(משלי ÀÄÅְֶַָָָָָ
לׁשֹון', מענה ּומה' לב ְֲֵֵֵֵַַַָמערכי
ּבּדבר ּולהתּבֹונן עצמֹו להכין האדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּצרי
ידּבר אי לׁשֹון מענה אבל ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָּולהעמיק,
לבד ה' מאת זה ּבלׁשֹונֹו, יּכׁשל ְְִִֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ׁשאמר וזהּו ּבֹו. חלק לאדם ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואין
הּתֹורה ּפרּוׁש לקחי' ּכּמטר 'יערף ע"ה ְֲִִֵֵַַַַָָָֹרּבנּו
מּלמּטה, עצמֹו ליּגע ׁשּצרי ּכּמטר, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹיערף
ּכּטל 'ּתּזל מּמעל, אלקי עזר ּבא ְֱִִֵֵֶַַַַַָֹוׁשּוב
מלמעלה רק ּבא ׁשאין הּטל ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָאמרתי'

לבד. הּׁשמימי חלק ְְְִֵֵֶַַוהּוא

י%סף ְִֵֵ(נזי
זצ"ל 1
�ל י
סף ְִֵַר�י

האדם �ל ()פ% מכניעים מ)סר ְְִִִֵֶַָָָָ�ברי
�רכים לע%ברי נח �אינ% ְְְִֵֵֶַַָָָֹ#'טר

óøòé'הּמּוסר ּכנגד זה לקחי' ּכּמטר ÇÂÙְְִִֶֶֶַַָָָ
עצמם, ׁשּיׁשמרּו חכמים ְְְֲֲִִִֶַַָָָלאנׁשים
אף הּלב, את הּמכניעים ּדברים לדּבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָוצרי

הכי ואפּלּו הּגּוף את מׁשּברים (איובׁשּמּתחּלה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָ
ז) מאד',ח יׂשּגה ואחרית מצער ראׁשית'ְְְְְְֲִִִִֵֶַָֹ

אפּלּו ּדרכים לעֹוברי נֹוח ׁשאינֹו הּמטר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכמֹו
הּמּוסר ּכ לעֹולם, וחּיּות טֹובֹות הם ְִֵַַָָָָָהכי

ג)ּכתיב נה נפׁשכם'.(ישעיה ּותחי 'ׁשמעּו ְְְְְִִִֶַ

ãBòå,ּבתמידּות ללמד צרי אין מּוסר ּדברי Àְְְִִִִִֵֵָָֹ
להזהיר ּובׁשּבת מעט יֹום ּבכל ליסר ְְְְְִִַַַַָָֹרק
ּבתמידּות יֹורד ׁשאינֹו מטר ּכמֹו הּצּבּור, ְְִִִֵֵֶֶַָָאת
ּדברי הּוא אמרתי', ּכּטל 'ּתּזל לפרקים. ְְְִִִִִִֵַַַַָָרק

ּבת הּוא וזה ולעׂשֹות, לׁשמר מידּותּתֹורה ְְְְֲִִִֶַָֹ
לעֹולם. נעצר ׁשאינֹו טל ּכמֹו ּבהם ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֹלעסק
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מ�ה ֶַָֹ�ר�
זצ"ל פיינ�טיין מ�ה ְְְִֵֶַַֹר�י

�דברים 8למידיו על הר�ה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָלה�&יע
)מת)קים ְֲִִֵערבים

ìèאבל ּבֹו ׂשמחים ׁשהּכל מעלה ּבֹו יׁש Çְֲֲִֵֵֶַַָָֹ
מצמיח מטר הרּבה, מצמיח אינֹו ְְְִִֵֵַַַַַָָהּוא
ּוללּמדנּו ּבֹו, ׂשמחים ׁשאין יׁש אבל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָהרּבה
ּכׁשּמלּמד האדם להׁשּתּדל ׁשּצרי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא
אבל הרּבה, עליהם ּׁשּיׁשּפיע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָלתלמידיו
ּבֹו, ׁשּיׂשמחּו ּומתּוקים ערבים ְְְְֲִִִִִֵֶָּבדברים
וטל הּכּמּות, לענין ּכּמטר הּמׁשל ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָויהיה

ּומתיקּות. הערבּות ְְְֲִִֵַָלענין

äלאלהינ גדל äהב אקרא ה' Łם ג)éי (לב ְִֵֵֵֶֶָָֹֹ

חסד �ל ֶֶֶח)ט
זצ"ל האי8מרי ה,הן אל9ה# ִִִֵֵַַַַָָֹר�י

ה�אים �>?)רים מ*בעט ְְִִִִִִֵַַָָֹלה�מר
ָָעליו

ìéçúäּבאלקים וסּים רחמים, ׁשהּוא ּבה' ÄÀÄְֲִִִֵֵֶַַֹ
הרחמים ׁשם ּכי לרמז ּדין, ְֲִִִִֵֶַָֹׁשהּוא
גדל' 'הבּו אּתם עלינּו, ׁשּירחם קֹורא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאני
וׁשלֹום, חס עליכם יבֹוא אם הּדין ְְֲִִִֵֶַַַָָלמידת
ּכדברי עליכם, הּבאים ּבּיּסּורין ּתבעטּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָואל

ס:)חז"ל ּדבר'(ברכות אהּלל (תהלים'ּבאלקים ֲֲִֵֵַַָָֹ
יא) ּברחמים,נו ּבין ּבדין עּמהם ׁשּיתנהג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָּבין

ע"ה רּבנּו מׁשה ּׁשרֹומז מה זהּו ְֵֵֶֶֶַַַֹוגם
לאלהינּו. גדל 'הבּו ְְֵֵֶָָֹֹּבאמרֹו

מ)סר ֵֶָ�בט
זצ"ל האי8מרי ה,הן אל9ה# ִִִֵֵַַַַָָֹר�י

לקר%ת האדם �%כח ה'חלקת �עתְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ה)א �ר)$ ְַָָלה�ד%�

äpäעד הּׁשלֹום מעלת על רמז ּתראה ÄÅְֲִֶֶֶַַַַַָ
האזינּו ּבפרׁשת ּדכתיב מּגיע, ְְֲִִִִַַַַַָָָּכּמה
לאלקינּו', גדל הבּו אקרא ה' ׁשם ְִֵֵֵֶֶָָֹֹ'ּכי
עם שע"ו, ּבמסּפר עֹולה ׁשם' 'ּכי ְְְִִִִֵֵֶָּדהּנה
ּכֹולל, ׁשל ּתבֹות ּוׁשני אֹותּיֹות ְְִֵֵֵֶַַארּבע
ּכׁשּיׁש לרּמז, שע"ו, ׁשעֹולה 'ׁשלֹום' ְְְְִֵֵֶֶֶַַָּכמסּפר
ׁשלֹום, ּכׁשאין אבל אקרא', 'ה' אז ְְֲֵֶֶָָָָָׁשלֹום
ּברּו להּקדֹוׁש לׁשּכח אדם ּבא וׁשלֹום, ְְְִַַַָָָָָָֹחס
מֹוׁש הּמחלקת ּכי לקרֹותֹו, ׁשּלא ְֲִִֵֶֶַַֹֹהּוא
וגם הּׁשכינה, מעליו המסּלק הּכעס ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָאת
צלם מעליו ׁשּמסּתּלק יׁשּנה, ּפניו ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻעז
לׁשּכח ּומביאֹו מצּויה, והּׁשכחה ְְְְְֱִִִִַַָָֹֹאלקים
נב] [פרק ּבארץ. ׁשֹופטים אלהים יׁש ְֱִִִֵֶָָֹאם

ח%תם ִֵָ&8)חי
זצ"ל אביחצירא יעקב ֲֲִִֵַַַָֹר�י

�י�ראל 8ל)יה ה'לאכים ְְְְֲִִֵַַַָָָעב%דת

äæaקריאתנּו ידי ּדעל להם, להֹודיע ּבא ÈÆְְְְִִֵֵֶַַָָָ
ידי על ה', ּומברכים מזּכירין ְְְְִִִֵֶַַָָׁשאנּו
להזהירם ּובא למעלה. ּפעּלֹות נעׂשים ְְְְְֲִִֶַַַָָָֻזה
אמירת ּבעיניכם יקל אל להם, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָולֹומר
ּמּמׁשּות מה ותאמרּו והּתפּלֹות, ְְְְְִַַַַָָֹהּברכֹות
יהיּו ׁשּמּכחֹו עד ּבעֹולמֹות ּבּדּבּור ְִִִֵֶַַָָֹיׁש
הּוא, נהפ ּכי עליֹונים. עֹולמֹות ְְֲִִִִֶַָֹנבנים
למעלה ּכי העּקר, הּוא הּדּבּור אּדרּבה ְְְִִִִַַַַָָָָּכי
ּבטלה והּגׁשמּיּות העּקר היא ְְְִִִִֵַַָָָָָהרּוחנּיּות
ׁשהרי האמת, הּוא כן ּכי ותדעּו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶָֻּומבּטלת.
הּפה, ׁשבח אּלא להם אין עליֹון ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמׁשרתי

ׁשּנאמר ג)ּכמֹו ו אל(ישעיה זה 'וקרא ְְֱֶֶֶֶַָָ
צבאֹות', ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר ְְֶַָָָָָזה

אֹומר הּוא יב)וכן ג ּכבֹוד(יחזקאל ּברּו' ְְֵֵָ
עבֹודתם ּדכל ּפׁשּוט הרי מּמקֹומֹו', ְְֲֲִֵָָָָה'
ּתלּויים ּבעצמם והם ּבּפה. אּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָאינּה
ׁשאנּו עד ּומפארים מׁשּבחים אינם ְְְֲִִֵֶַַָָָָּבנּו,
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ּומ ּתחּלה, ּדהעּקרמקּדימים ותבינּו ּתדעּו ּזה ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ
ּבּפה. ֶַָּתלּוי

eäæå,ּכלֹומר אקרא', ה' ׁשם 'ּכי ׁשאמר ÀÆְְִֵֶֶַַָָ
ּבברכה ה' קֹורא למּטה ְְְֲִִֵֶַָָָּכׁשאני
הּמלאכים מתעֹוררים ׁשעה ּבאֹותּה אז ְְְְְִִִִַַָָָָָָּותהּלה,
'הבּו והּנה לאלהינּו'. גדל ו'הבּו ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹלמעלה
הּמלאכים' 'הם ּגימטרּיא לאלהינּו' ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹגֹודל
ּפׁשּוט ּכן אם הּוא, ּדהכי וכיון הּכֹולל. ְְִִִֵֵֵַָָָעם

הּכל. העֹוׂשה הּוא ּדהּפה ְֶֶַַָֹהּוא

אל מïŁט âרכיו כל éי õעלï ôמים ְְֳִִִֵַָָָָָָהäðר
הäא ויŁר צâיק עול ואין ד)אמäנה (לב ְְֱִֵֶַָָָָ

�ח>י ְֵֵַַר�נ)
זצ"ל חלאווה א�ן �ח9י ְְְִִֵַַַָר�י

ה'יתה על �מים �ין ְִִִַַַַָָָָהצדקת

ékעליו מצּדיק היה מֹותֹו יֹום ׁשהיה לפי Äְְִִֶַָָָָָָ
מׁשּפט', ּדרכיו כל ּכי וּיאמר' הּדין, ְְִִִֶֶַַָָָָֹאת
אין הּמיתה ואפּלּו יתּבר הּׁשם ּדרכי ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָּכל
ּכלֹומר אמּונה', 'אל ועּקׁש. נפּתל ְְְֱִִֵֵֶַָָָּבהם
אמּונה מׁשּפט הּזה ּבעֹולם ׁשהּמיתה ְֱִִֶֶַַַַַָָָָאחר
ׂשכר לֹו לׁשּלם הּוא נאמן ּכלֹומר ְְֱֵֶַַָָָהּוא,
עׂשה, אׁשר צדקֹותיו על הּנׁשמֹות ְְְֲִֶַַַָָָָּבעֹולם

ׁשּכתּוב כג)ּכענין כו א' יׁשיב(שמואל 'וה' ְְִִֶַָָָ
ּוכתיב אמנתֹו', ואת צדקתֹו את ְְְֱִִִֶֶָָָֻלאיׁש

לח) פט סלה'.(תהלים נאמן ּבּׁשחק ְֱֵֶֶַַַָָ'ועד
לּפרע ּכן ּגם נאמן ּכלֹומר עול', ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָ'ואין
'ואין ׁשאמר זהּו חטאֹו, על ְְְֲִֵֶֶֶַַַָלהעניׁשֹו
הּנׁשמֹות ּבעֹולם יעניׁשּנּו אּלּו ּכלֹומר ְְְֲִִֶֶַַַַָָעול',

ּבמׁשּפטֹו. עול ְְִֵֶָָאין

÷écö',הּתחּיה ּבעֹולם 'צּדיק' הּוא', ויׁשר ÇÄְְְִִַַַָָָ
הּתח ׁשּלאחר הּבא לעֹולם ּיה,'ויׁשר' ְְְִֶַַַַָָָָָָ

העֹולם עֹולמֹות, ארּבע ּבכאן לנּו ְְְַַַָָָָָָורמז

ועֹולם הּתחּיה, ועֹולם הּנׁשמֹות, ועֹולם ְְְְְִֶַַַַַָָָהּזה,
רמּוזים הם ּכי ידעּת ּוכבר ׁשאחריו. ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּבא

ׁשּכתּוב הּוא אחד, כב)ּבפסּוק ו (משלי ְֶֶָָָ
עלי ּתׁשמר ּבׁשכּב את ּתנחה ּבהתהּלכ'ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹ
ּתנחה ּבהתהּלכ' ,'תׂשיח היא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָוהקיצֹות
'עלי ּתׁשמר ּבׁשכּב' הּזה, ּבעֹולם 'ְְְְִֶֶַָָָָָֹֹאת
הּמתים, לתחּיה 'והקיצֹות' הּנׁשמֹות, ְְְֲִִִִֵַַַַָָָלעֹולם
ּדרׁשּוהּו ּכן הּבא, לעֹולם 'תׂשיח ְְִִֵֶַָָָָ'היא

כא.)רז"ל 'הּצּור'(סוטה ּבּפסּוק ּכאן ּגם . ַַַַַָָ
נפׁש אׁשר הּללּו עֹולמֹות ארּבעה ְְֲִֶֶֶַַָָָָָנרמז
מה זה ּפרּוׁש ּולפי להם. מעּתדת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻהּצּדיק
ׁשהּוא הּזה ּבּכתּוב הּמנהג ונאה ְְִִֶֶֶַַַָָָָּנעים
ּכי הּמת, על לאמרֹו הּדין לצּדּוק ְְְִִִֵַַַַָָקבּוע
מֹותֹו יֹום על הּנביאים ּכל אדֹון אמרֹו ְֲֲִִֵַַָָכן

הּדין. את עליו ְְִִִֶַָָוהצּדיק

מäמם àניו לא õל ה)Łחת (לב ִֵָָָֹ

אפרסמ%ן ְְֲֶֶַ�מן
זצ"ל טננ�
ים זאב יעקב ְְֲִֵֶֶַַֹר�י

�הם לפי לי�ראל מ%עלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָה�8)בה
ל'ק%ם �ניםִַָָ

øákאחר לחקר לב חקרי ּגדֹולי עמדּו ÀÈְְְֲִֵֵֵַַַָֹ
אם הלא ּתׁשּובה, ׁשּמהּני ְְֲִֵֶַַַַָֹהּטעם
ודם ּבׂשר מל מצות ועֹובר חֹוטא ְְִֵֵֶֶַָָָָָָאדם
נגּדֹו החֹוטא וחמר קל להמית, ּדתֹו ְְִֵֶֶַַַַָָָֹאחת
והּתׁשּובה ּתׁשּובה. יהּני ׁשּלא ׁשמֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָֹיתּבר
יׂשראל ׁשחביבין היֹות הּוא, זאת ׁשאלה ְְֱֲִִִֵֵֶַָָֹעל

לּמקֹום ּבנים מי"ד)והם פ"ג לכן(אבות , ְִֵֵַָָָ
מל ּוכמֹו ּבנֹו. עם ּכאב עּמהם ְְְְִִִֵֶֶֶַָָמתנהג
מרד מחלציו הּיֹוצא ּבנֹו אם ודם ְֲִֵֵַַָָָָָָָּבׂשר
ּבאיזה ׁשּמעניׁשֹו רק ּתׁשּובה, מהּני ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָנגּדֹו
זר לאיׁש ורק החטא, ער ּכפי ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹענׁש
כן ּכמֹו ּתׁשּובה. מהּני לא נגּדֹו ְְְְֵֵֵֶַַָֹהּמֹורד
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ּומֹודים אליו נׁשּוב ּכי לּמקֹום, ּבנים ְֲִִִֵַַָָָָאנחנּו
החטא, לעזב וׁשרצֹוננּו חטאנּו ּכי ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹאנחנּו
וחּטאתם עֹונם סר הם ּבני א ְֲֵֵַַַָָָָָאֹומר

וזהּו יד)ּתכּפר. ג, ב(ירמיה ׁשֹובבים'ׁשּובּו נים ְְִִֶַָָֻ
אני ּבנים ׁשאּתם מּצד היינּו ה'', ְְֲִִִֶֶַַַָֻנאם

ּבתׁשּובה. אתכם ְְְִֵֶֶַָמקּבל

eäæåכל ּכי ּפעלֹו ּתמים 'הּצּור ׁשאמר ÀÆֳִִֶַַָָָָ
לׁשּלם אמּונה' 'אל מׁשּפט', ְְְֱִֵֵַָָָָּדרכיו
עברה, לעֹוברי וענׁש מצוה לעֹוׁשי ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹׂשכר
מּומם', 'ּבניו ּכי ורֹואה הּוא' ויׁשר ְְִִֶַָָָָָ'צּדיק
עׂשּו ׁשּבניו והחטא הּמּום מבחין ְְְִֵֶַַַָָָהּוא
זה ּכל עם ׁשחת ּכי אף ּכן ועל ְִִִֵֵֶַַָֹזאת,

ּבתׁשּובה. אֹותם לקּבל ידֹו ְְִֵֵַַָָָּפֹותח

חכמים ֲֲִֵַָאספת
זצ"ל סגל ה&ל ִִֵֶַַר�י

לבניו מ@יק ר�ע נע�ה ְְֲִֶֶַַָָָָָָ#�אדם
ֲַָאחריו

éôìּבברכֹות ּׁשאיתא ׁשאלת(ז.)מה לענין ÀÄְְְְִִִֵֶַַַָָ
לֹו, ורע צּדיק מּדּוע ע"ה רּבנּו ְִֵֶַַַַַֹמׁשה
ּבן צּדיק ּבין ׁשם ּומחּלק לֹו, וטֹוב ְְִֵֵֶַַָָָרׁשע
ואז צּדיק ּבן צּדיק ּובין לֹו, רע אז ְִִֵֶַַַָָָָרׁשע
נעׂשה ּכׁשאדם 'ׁשחת' לפרׁש נּוכל לֹו, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָטֹוב
לא עּתה לעת לֹומר רצה לֹו', 'לא ְֵַַָָָָָֹֹרׁשע,
עדין אביו ּכי רעה, ׁשּום לעצמֹו ְְֲִִִַַָָָָָעׂשה
אמנם לֹו. טֹוב צּדיק ּבן ורׁשע צּדיק, ְְִִֶַַָָָָָָהיה
צּדיקים ׁשּיהיּו ּבין ּבניו ּכי מּומם', ְִִִִֵֶַָָָָָ'ּבניו
לֹו, רע רׁשע ּבן צּדיק ּכי להם, רע ְִִִֶֶַַַָָָיהיּו
רע יהא ּבוּדאי רׁשעים ׁשּיהיּו ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּומּכל

ֶָלהם.

אל מïŁט âרכיו כל éי õעלï ôמים ְְֳִִִֵַָָָָָָהäðר
õל Łחת הäא. ויŁר צâיק עול ואין ְְֱִִֵֵֶַָָָָאמäנה

äפתלôל Łñע õâר מäמם àניו ה)לא ד (לב ְְִֵַָָָֹֹ

יקר ְִָָ#לי
מ&
נט�יץ אפרים �למה ְְְְִִִִֶַַֹֹר�י

את לכף )ביד% �חירה �על ְְִֶַַָָָָָָֹהאדם
חמרי �()פ% אף הרע ְְִִֶַַָָיצר%

øàáîׁשלמה ׁשאמר כט)ּכדר ז (קהלת ÀÙÈְְֶֶֶַָֹֹ
האדם את עׂשה האלהים ֱֲִֶֶָָָָָָֹ'אׁשר
והּוא רּבים'. חּׁשבנֹות בקׁשּו והּמה ְְְְִִִֵַָָָֹיׁשר
און מחׁשבֹות האדם מּלב להסיר ְְְְִִֵֵֶַָָָָָּכדי
ּבראֹו אׁשר ׁשהאּמן ּתֹועה, ה' על ְְֲֵֶֶַַָָָָֻלדּבר
הּתאוֹות אל נטּיה לֹו ׁשּיׁש החמר ּבֹו ְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹנתן
זֹו, הׁשחתה לֹו היתה ּומּידֹו ְְִַַָָָָָָהּמּוחׁשֹות,
ּכי 'זכּור התנּצלּות ּדר אֹומרים אנּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָׁשּכן

אנחנּו' יד)עפר קג אּיֹוב(תהלים אמר וכן , ְְֲִֵַָָָָ
ט) וגֹו',(י עׂשיתני' כחמר ּכי נא ְְֲִִִֶַָָָֹ'זכר

ּביֹוצרֹו. אׁשמתֹו לתלֹות החֹוטא יבֹוא ְְְְְִֵַַַָָואּולי

ìòהּצּור אּלא ּכן, הּדבר ׁשאין אמר זה Çֵֵֶֶֶַַַָָָָ
'ּתמים ּבחכמה האדם את יצר ְְֲִֶֶַָָָָָָָאׁשר
ּפעּלתֹו וכל ּכאלהינּו צּיר אין ּכי ְְֳִֵֵֵַָָָָֹֻּפעלֹו',
כל 'ּכי זה על והּמֹופת חּסרֹון. ּבלא ְְִִִֵֶַַָָָֹּתמים
מּצד חסר האדם היה ואּלּו מׁשּפט', ְְְִִִֵַָָָָָָָָָּדרכיו
ּכי ּבחירה, ּבעל היה לא ּכן אם ְְִִִִֵַַָָָָֹיצירתֹו
הראּוי מן היה ולא ּבמעׂשיו ּכמכרח ְְְְֲִַָָָָָָָָֹֻהיה
אּתה והרי מעׂשיו, על ּבמׁשּפט ְְֲֲִֵַַַַָָָָלבֹוא
לׁשּדי וחלילה מׁשּפט ה' ּדרכי ׁשּכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמֹודה
לּצּדיקים לׁשּלם אמּונה' 'אל ּכי ְֱִִִֵֵֵֶַַַָָמעול,
ּוכׁשם לרׁשעים, אפּלּו לׁשּלם עול' ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָ'ואין
ׂשכר נֹותן הּוא ׁשּבדין מֹודה ְִֵֶֶֶַָָָׁשאּתה
מעניׁש הּוא ּבדין ּכ רצֹונֹו, לעֹוׁשי ְְְֲִִֵַָטֹוב
ועׂשה הּוא, ויׁשר ׁשּצּדיק לפי ְְְְִִִֶַָָָָָָלרׁשעים,
ּבּקׁשּו והּמה צד מּכל יׁשר האדם ְְִִֵֶַָָָָָָָאת
ההׁשחתה ּבאה מּצּדם ּכי רּבים, ְְִִִִֶַַַָָָָָחׁשּבֹונֹות

.יתּבר מּצּדֹו ְְִִִַָֹולא
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äæחּבילּו' ּכתרּגּומֹו לֹו', 'ׁשחת ׁשאמר Æְְִִֵֶַַַָ
ּתלּויה החּבלה ּכי ליּה', ולא ְְְִֵַַָָָָלהֹון
אין ּכי ליּה, ולא ּבחירתם רע מּצד ְְְִִִֵֵַַָָֹֹּבהֹון
ּבניו 'לא ּכלל. יתּבר ּבֹו החּבלה ְְְִִַַַָָָָָָֹלתלֹות
ׁשחׁשבּו ּכמֹו הּדבר ׁשאין לֹומר ְְֵֶֶַַָָָָמּומם'
ל לומר 'ּבניו' ּׁשהם ּבמה מּומם ְְִֵֵֶַַָָָֹלתלֹות

ּבע עׂשני אׁשר האּמן מּידֹואל ּכי חמר ל ֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּצד מּומם עּקר אּלא לי, זאת ְִִִֶַַָָָָֹהיתה
ואין ּופתלּתל', עּקׁש 'ּדֹור ּׁשהם מה ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹעצמם
ּבניו ׁשהם מּצד וחּסרֹון מּום ׁשּום ְִִֵֶֶַָָָָלהם
ּבלא ּבתמימּות ּפעלם הּצּור ּכי ,ְְְְִִִִַַָָָֹיתּבר
מקלקלים ּדרכים להם ּבחרּו והּמה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֻחּסרֹון,

ה'. צּוה לא ֲִֶָֹאׁשר

�ל%ם אבי ֲִַָיד
זצ"ל �יזענץ דק"ק אב"ד �ל
ם י
סף ְִִֵַָר�י

זכ>%תיו מא�ד הרע ל�%ן ְְְֵֵַַַָָָָֻהמס&ר
חבר% עו%נ%ת ְֲֲֵֵונ%טל

øLôàּדאיתא מּוסר, ּדר על לפרׁש ÆÀÈְְִֵֶֶַָָָ
רצון)ּבׁשל"ה ערך ר אות האותיות ,(שער ְִָ

ּבני הרּבה מחסידים, אחד אמר לׁשֹונֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָוזה
מעׂשיהם להם ּכׁשּמראין החׁשּבֹון ּביֹום ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָאדם
יחּתֹום', אדם ּכל 'ּוביד ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֵֶֶֶַַַַָָָּבּספר
עׂשּו להם ויאמר עׂשּו, ׁשּלא זכּיֹות ְְְְִֵֵֶֶָָָָֹֻימצאּו
וכן ּבגנּותכם, וסּפרּו ּדּברּו אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶָאֹותן
ּבגנּות המסּפרים מּזכּיֹות יחסרּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָֻלפעמים
נמצאּו, ולא יבּקׁשּו החׁשּבֹון ּובעת ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַֹחבריהם
וכן ּבפלֹוני, ׁשּדּברּתם ּבעת נאבדּו להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיאמר
יאמר עׂשּו, ׁשּלא חֹובֹות ׁשּנמצאּו מהם ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָֹיׁש
ּבפלֹוני. ׁשּדּברּתם ּבעת לכם נֹוספּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָלהם

øLôàåהּצּור' מׁשה ׁשאמר ּדזה לֹומר ÀÆÀÈְֶֶֶַַַָֹ
הרי ּתאמר וׁשּמא ּפעלֹו', ְֲֳִֵֶַָָָֹּתמים
זה, על ׂשכר לֹו נּתן ולא צּדיק אדם ְְִִִִֶַַָָָָָָֹלפעמים

עׂשה, ׁשּלא חֹובֹות על נענׁש אדם ְְֱִִֶֶַָָָָָָֹולפעמים
טֹוב ׂשכר לׁשּלם אמּונה' 'אל אמר ְֱֵֵֶַַָָָָָלזה
ענׁש לׁשּלם עול' 'ואין לפניו, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלּמתהּלכים
לֹו' 'ׁשחת הענין אּלא רע, עׂשה לא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹלאׁשר
חברֹו על הרע לׁשֹון ּבאמרֹו לעצמֹו, ְְְְֲִֵֵַַָָָָׁשחת
'לא וזהּו עליו, ּדּבר לאׁשר ונּתנּו מּמּנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֹנּטלּו

ׁשה ׁשּנבראּוּבניו', הּטמאים וכחֹות ּקלּפֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
הֹולידם לא ּכי ּבניו, אינן לֹו ונּתנּו ְְֲִִִֵֵֵָָָָֹמחברֹו
ּבגנּותֹו ׁשּדּבר מחברֹו רק מעׂשיו, ידי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָעל
ּבעלי ּופתלּתל' עּקׁש 'ּדֹור וזהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹקּבלם,
חברֹו. חֹובת וקּבל זכּיֹותיו אּבד הרע, ְְֲִִֵֵֵַָָָָֻלׁשֹון

חכם ולא נבל עם זאת äגמלô ו)הלה' (לב ְְְֲִַַָָָָֹֹ

ט%ב ֵחן
זצ"ל ה&וי ט
ב9ה ִִִֵַַָר�י

מס>עים הAדקה )נתינת ה%8רה ְְְְִִִַַַַָָָל')ד
�חטא לאחר אף ה>צר ְְְֵֶֶַַַַַַָָָלהכנעת

ָָָהאדם

'äìä'אליו האׁשם להׁשיב זאת' ּתגמלּו ÇÀְְְִִֵָָָָָֹ
מּכם, ּפניו ּבהסּתיר לכם ּגרם ְְִִֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּדרכים ׁשני ּבידכם נתן ׁשהרי האמת, כן ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָואינֹו
האדם, ׁשחטא אחר ּגם מהחטא ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלהּנצל
ׁשּכל צדקה, לתת אֹו ּתֹורה ללמד ְְְִֵֶָָָָָֹוהּוא
עֹון מכּפר ּגם הרע, הּיצר מכניע מהם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחד
אחרים, עֹונֹות אחריו יגרר ׁשּלא ּכדי ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹהראׁשן

ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ה:)ּכמֹו ּבּפסּוק(ע"ז ְְֵֶַַַָָ
כ) לב מים',(ישעיה ּכל על זרעי ְְִֵֵֶַַָָֹ'אׁשריכם

ּבתֹורה עסּוקים ׁשהם ּבזמן יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאׁשריהם
כּו', ּבידם מסּור יצרם חסדים ְְְֲִִִִָָָָָּובגמילּות

ו)ּוכתיב טז עֹון',(משלי יכּפר ואמת 'ּבחסד ְְְֱִֶֶֶֶַָֻ
למדּתם ׁשּלא לעצמכם ּגרמּתם אּתם ּכן ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאם
ׁשאמר זהּו צדקה, נתּתם לא ּגם ְְֶֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה,
'נבל' הא' רעֹות, ׁשּתי חכם', ולא נבל ְְֵַָָָָָָָָֹ'עם
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חכם', 'ולא והב' לצדקה, ממֹונֹו נתן ְְְְִַַָָָָָָֹֹולא
הרע. מּיצר נּצֹול היה ּבּתֹורה קרא ִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשאם

eäæåּבטֹובתֹו ׁשּכפרּתם זאת' ּתגמלּו 'הלה' ÀÆְְְְְְִֶֶַַָֹ
הּוא ׁשאם מּׁשּלֹו, לֹו נתּתם ְְִִֶֶֶַֹולא
ׁשאמר ּכמֹו עׁשיר, 'עׂש' הּוא ְְִֶֶַָָָָֹהעׁשר

ב)הּכתּוב כב עׂשה(משלי נפּגׁשּו ורׁש 'עׁשיר ְִִֵַָָָָָֹ
ואם עׂשּיה, לעׁשר קרא הרי ה'', ְֲֲִִֵֶָָָָָֹֻכּלם
זהּו מּׁשּלֹו. לֹו ּתן ּתֹורה ללמד ּדעת ְְֲִִֵֶֶַַָָֹחננ

קנׁש ירצה, ,'ּקנ אבי הּוא 'הלֹוא אמר ְְֲִִֶֶֶַָָָָ
קנה זה זקן קנין, ׁשּנקראים ּובינה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּדעת

מהֹונ ה' את וכּבד ט)חכמה, ג מּמה(משלי ְְְִֵֵֶַַָָ
ללמד, ּדעת ּב אין ואם ּדעת, ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹּׁשחננ
'ויכננ' ּגם עׁשיר, עׂש ירצה, ,'עׂש ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ'הּוא
רע. ּבענין יאבד ׁשּלא העׁשר ּביד ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹֹלׁשמר

íàמי ּכנגד אדם, ּבני ׁשני עם ּדּבר ּכן Äְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָ
אֹומר ּתֹורה ללמד ּדעת ּבֹו ְִֵֵֶַַָֹׁשּיׁש
ּוכנגד ללמד, חכמה 'ּקנ אבי ְְְִִֶֶֶָָָָֹ'הּוא
אמר לכן וכּו', 'עׂש 'הּוא אמר ְְִֵֶַַָָָָָהעׁשיר

'הּוא'. ּפעמים ְְִֵָׁשני

�מחה ְֲִֵַָ�ערי
זצ"ל ס
פר �#נם "מחה ְִִֵַָָר�י

ימיו על נפ�% ח��%ן ע%ר$ �אינ% ְְִֵֵֶֶַַָָמי
נבל �בחינת ה)א הרי לריק ְְֲִִִֵֶַָָָָ�חלפ)

èe÷ìia(תתקמא לׁשעבר(רמז נבל' 'עם ÇÇÀְֶַַָָָ
אמר וכן לעתיד, חכם' ְְִֵֶַָָָָֹ'ולא

ג) א 'עּמי(ישעיה לׁשעבר ידע' לא ְְִִֵֶַַַָָָֹיׂשראל
מה לפי לפרׁש ויׁש לעתיד. התּבֹונן ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹלא
העׂשּוי את ׁשּׁשכחּו נבל' 'עם רׁש"י ְִֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשּכתב
ׁשּיׁש הּנֹולדֹות את להבין חכם' 'ולא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹלהם,
ׁשאינֹו ׁשּמי ּופרּוׁשֹו, ּולהרע. להיטיב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָּבידֹו
הּטֹובֹות ּכל את זֹוכר ואינֹו העבר מן ְִֵֵֵֶֶַָָָלֹומד
טֹובה ּכפּוי זהּו ה', לֹו עׂשה ְְֶֶָָָָׁשּכבר

ראּוי וזה הרעים, ּבמעׂשיו ה' את ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָהּמעציב
עיניו לעצם היא נבלה ּכי נבל, ְְְֲִִֵַָָָָָָֹלקראֹו
ׁשּכבר מּמה וללמד מּלראֹות ְְְְְִִִִִֶַָָָֹּולהטיחם
ואינֹו עתידֹות רֹואה ׁשאינֹו מי אבל ְֲֲִִֵֵֶֶַָָעבר,
אבל נבל אינֹו זה העתיד, מן ללמד ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹמבין

אמרּו ּכבר ּכי חכם, לב.)אינֹו איזה(תמיד ְְִֵֵֶָָָָ
ה ּכּונת וזה הּנֹולד. את הרֹואה ּילקּוטחכם ְְֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכי לעתיד, חכם' 'ולא לׁשעבר נבל' ְְִִֶֶַַָָָָָָֹ'עם
אבל נבל, הּוא העבר מן לֹומד ׁשאינֹו ֲִִֵֵֶֶָָָָָמי
חכם. לא רק הּוא לעתיד רֹואה ׁשאינֹו ִִֵֶֶֶַָָָֹמי

øáëeעח:)אמרּו יאמרּו(ב"ב ּכן 'על ÀÈְְֵַָֹ
חׁשּבֹון' ּבאּו כאהּמׁשלים (במדבר ְְִֶַֹֹ

לעׂשֹותכז) ּבֹואּו ּביצרם, הּמֹוׁשלים ְְְֲִִֵַַָאּלּו
עׂשה מה עלינּו ׁשעברּו מהּימים ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָחׁשּבֹון
הּימים ּכי ה', ּבעד חי ׁשּכבר ּבּימים ְְִִִֶַַַַַָָָָּופעל
אחרי והֹול ּבמצֹות ּבהם עֹוסק אדם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשאין
ּומבּלה הּזה עֹולם ותענּוגי העֹולם ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָהבלי
ּכאּלּו הּוא האּלה ּבּימים לבּטלה, ְְִִֵֶַַָָָָָָימיו
אמרּו ּכאׁשר מּמּנּו, מתים והּימים חי, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָאינֹו

יח:) מתים,(ברכות קרּואים ּבחּייהם ְְְִִִֵֵֶַָרׁשעים
ּבּימים' ּבא זקן 'ואברהם אמרּו (בראשיתוכן ְְְְִֵֵַַָָָָָָ

א) ׁשהּגיעכד ימים, ּבלא זקנה יׁש ְְִִִִִֵֶַָָֹּכי
הּימים מּכל מאּומה ּבידֹו ואין זקנה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָלימי
חּיים, ימי להּקרא ׁשוים אינם ּכי חי, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאׁשר
הּמה ה' את ּבהם ׁשעֹובד הּימים רק ִִֵֵֶֶֶַַָָָּכי
זקן' 'ואברהם וזה אדם, ׁשל חּייו ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָימי
ימיו ּכל עם ּבא ּכי ּבּימים', 'ּבא ְִִִַַָָָָָָוגם
ּכאׁשר אחד, אף מּימיו נאבד ולא ְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשחי
רׁשעים ּוׁשנֹות ימים ּתֹוסיף ה' 'יראת ְְְְִִִִֵַָָּפרׁשּו

כז)ּתקצרנה' י הּמֹוׁשלים(משלי אּלּו ּכן על . ְְְִִֵֵַַָֹ
ׁשל חׁשּבֹון לעׂשֹות ּבֹואּו אֹומרים ְְְְֲִִֶֶַָּביצרם
לקחּת יּוכלּו ּומּזה ׁשעבר, ויֹום יֹום ְְְִֶֶַַָָָָּכל
ּכי הרע, יצר נגד ללחם הׂשּכל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹמּוסר
'למנֹות ּפרׁשּו וכן ּתּוגה. הּׂשמחה ְְְְִִֵֵַַַָָאחר

הֹודע' ּכן יב)ימינּו צ האדם(תהלים אם , ִֵֵַָָָָ
'ונבא אז ימיו, את ּתמיד למנֹות ְְִִִֵֶַָָָָָיֹודע
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האמת, אל לבֹוא ויׂשּכיל יחּכם חכם' ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָלבב
מה ּכי ׁשעברּו מּימים ללמד האדם ְְְִִִִֶַָָָָָָֹויכֹול
והּתענּוגֹות והּׂשמחה הּׂשחֹוק מּכל לֹו ְְְְְֲִִִַַַַַָָּנׁשאר

הרע. לּבֹו ׁשרירּות אחרי ְֲִִֵֶַַַָָׁשהל

äæåמי הּוא נבל ּכי לׁשעבר, נבל' 'עם ÀÆְִִֶַַָָָָָ
מּימים מּוסר ולֹוקח לֹומד ְִִֵֵֵֶַָָׁשאינֹו
הּנפׁש, חׁשּבֹון עֹוׂשה ואינֹו עליו ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָׁשעברּו
ללמד, האדם יכֹול העתיד מן ּגם ְֲִִִֶַָָָָָָֹאבל

ע ּבכל לאדם ּיתרֹון מה ׁשּיעמלּכי מלֹו ְְֲֲִִֶַַָָָָָֹ
מּכל ּבקּצֹו לֹו ּיּׁשאר מה ּכי הּׁשמׁש, ְִִִִֵֶֶַַַַָָּתחת
ּורכּוׁשֹו, הֹונֹו עׁשרֹו ּכל את ׁשּמּניח ְְֲִֶֶַַָָָעמלֹו
אחר ליל חריצּותֹו ּבכל לֹו ּיתרֹון ְְִִֵֵַַַָָּומה

קהלת' אמר הבלים 'הבל אּבצעֹו, (קהלת ְֲֲִִֵֶֶַָָֹ
אתב) נׁשמע הּכל ּדבר ו'סֹוף הבל, ְְִֶֶַַַָָָֹֹהּכל

ּכל זה ּכי ׁשמֹור מצֹותיו ואת ירא ְְְְֱִִִֶֶָָָֹאלקים
יג)האדם' יב רק(שם לאדם לֹו אין ּכי , ִֵַָָָָָָ

לפניו ׁשהֹולכים טֹובים ּומעׂשים ְְְֲִִִִֶַַָָהּמצֹות
מסּתּכל ואם קּימים, ונׁשארים ְְְְְְִִִִִִֵַַָָועֹומדים
יצר ּכנגד ּתבלין ּכן ּגם הּוא זה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַּבסֹופֹו
ׁשאינֹו מי ּכי ּכתבּתי ּכבר אבל ְְֲִִִֵֶַָָָָָהרע,
אינֹו עתידֹות רֹואה ואינֹו העתיד מן ְֲִִִֵֵֵֶֶָלֹומד
חכם ׁשאינֹו אּלא נביא, ּבׁשם להּקרא ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָראּוי
לעתיד. חכם' 'ולא וזה הּנֹולד, את ְְִֶֶֶֶַָָָָָֹהרֹואה

יחזקאל ְְֲֵֶחז%ן
זצ"ל אברמסקי יחזקאל ְְְְְִִֵֶַַַר�י

#מל$ ע'נ) מתנהג ית�ר$ ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָה�ם
ה)א הרי ע*% ה&%רק )לכ$ ְְֲֵֵַָָֻ)כאב

חכם ולא ְָָָָֹנבל

íMäוגם ּכמל ּגם עּמנּו נֹוהג יתּבר ÇÅְְְִִֵֶֶַַַָָ
ּבאדֹונֹו הּמֹורד העבד והּנה ְְֲִֵֵֶֶַַָָּכאב.
הּוא ּבאביו הּבֹועט והּבן יּקרא, 'נבל' ְְִִֵֵֵַַָָָָהּוא
אביו למעׂשי יׂשּכיל לא ּכי חכם', ְְֲִִִֵַַָָָֹֹ'לא

ויאמר ּדֹורׁש. הּוא טֹובתֹו את רק ְִֵֶַַָֹּכי
הּנכם יתּבר ּבהּׁשם ממרים ּכׁשאּתם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּכתּוב
'הלא ּכי חכם', 'ולא 'נבל' הּבחינֹות ְְְֲִִִֵַָָָָֹֹּבׁשּתי
,ל לטֹוב ּבמצוֹותיו המכּון 'אבי ְְְְִִֵַַָָָהּוא
והּוא 'ּקנ' וגם אּתה, חכם' 'לא ְְֶַַָָָָֹוא"כ
ואּתה עלי לגזר ּבידֹו אׁשר ואדֹונ ְְְְְְֲֲִֶֶַַַָָָֹמלּכ

'נבל'. הּנ ּכן ואם לקּים, ְְְִִֵֵַַָָָחּיב

אהרן ר�י ְֲִִַַַֹמ�נת
ק
ט אהרן זצ"לר�י לר ְֲִֶַַֹ

C#ער �ט)ב ה�ר>%ת מ#ירים ְְְְִִִֵֶֶַַָ#�אין
ונלקחת נאבדת היא הרי %8רה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָ�ל

ֵֶמהם

íebøzáeולא אֹורייתא ּדקּבילּו 'עּמא ÇÇÀְְְִַַַָָָ
הגר"א ּבׁשם ּומפרסם ְְְְִֵַַָָֻחּכימּו',
ּדהיינּו הּתֹורה, לקּבלת מתּפרׁש נבל ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָהיא

הּמדרׁש ה)עפ"י יז הן,(ב"ר נֹובלֹות ׁשלׁש ְְִֵַָָֹ
ּובוּדאי ּתֹורה. – מעלה ׁשל חכמה ְְְְֶַַַָָָָנֹובלֹות
ּדׁשם יֹוצא, אינֹו מּפׁשּוטֹו ּגם מקֹום ְְְִִֵֵֵַָָּדמּכל
ּכמבאר הּטֹוב ּבהּכרת חּסרֹון הּוא ְְִַַַַָָָָָֹנבל
הּוא ּביֹותר הּגדֹול והּטֹוב ׁשם, ְְְְִֵַַַָָָּבמפרׁשים
'עם וזהּו ּתֹורה. אּלא טֹוב אין ְֵֶֶַַָָָהּתֹורה,
הּטֹובה הּכירּו ולא אֹורייתא ּדקּבילּו ְְְִִִַַַָָָָֹנבל'
ּבּה, ּתרּתי 'נבל' [ּומּלת ׁשּבּה ְְִִִֵֶַַַָָָָהּנצחית

לׁשֹון]. על נֹופל לׁשֹון ּכענין ְְְִֵַַָָוהּוא
Leøôáeאת ׁשּׁשכחּו 'נבל' ׁשם רׁש"י ÀÅְִֶֶַָָָָ

להּבא חכם' 'ולא להם, ְְֶֶַָָָָָֹהעׂשּוי
הּטֹובה, ׁשּיאּבדּו והיינּו ּׁשּיהיה, מה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָלראֹות
עצם אּבדּו הּטֹוב הּכרת חסרֹון ְְְְִִִֶֶֶַַַָּדבׁשביל
ּוביחּוד הּטֹובֹות ּבכל ּכלל וזהּו ְְְְִֶַַָָָהּטֹובה,
ּבּכבֹוד לֹוקחּה ׁשּכׁשאינֹו ּבּתֹורה, ְְֵֶֶַַָָָהּוא
לא הרי הּכרה, חסרֹון ּומּתֹו ְֲִֵֶַָָָָֹהראּוי,
מאּבדּה. ּומּמילא לקיחה, לקיחתֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָָחׁשּובה

הּטֹובה. ׁשּמאּבד חכם' 'ולא ְְְֵֶֶַַָָָֹוזהּו
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àארץ äימצאה .õנחלת חבל יעקב õëע ה' חלק éְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹי
äרנהðי äננהõיב äיסבבנה יŁמן ילל äבתהä ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָֹֹֹמדàר
ירחף õáזליו על õìק יעיר éנŁר .õעינ éְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאיõŁן

õאברת על äאהfiי äחהñי éנפיו łט-יא)יפר (לב ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ה'%ר ְַצר%ר
זצ"ל ס�ע אברהם ְִַַַַָָר�י

)מק>מים מעמידים ה(ל>%ת ְְֲִִִִֵַַַָֻי?)רי
�גל)תם י�ראל ְְִֵֶָָָאת

æîøלהֹורֹות נחלתֹו', חבל 'יעקב ּבאמרֹו ÈÇְְְֲֲֶֶַַָָֹ
הּצרֹות ׁשעתידיםעל יֹולדה וחבלי ְְֲִִֵֵֶֶַַָָ

להם ורמז ּגלּיֹות. ּבארּבעה ליׂשראל ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֻלבֹוא
ּומעמידים אֹותם מקּימים והעּנּויים ְְְֲִִִִִֶַַַָָָׁשהּצרֹות
הּתֹורה ּבסתרי ׁשאמרּו ּוכמֹו ּבגלּותם, ְְְְְִֵֶַָָָָָאֹותם

ל') תי' ּכלֹומר(תיקו"ז ּדֹוחקא', ּדכּלה ְְְֲַַַָָָ'אגרא
הּוא ּכּלה, ׁשּנקראת יׂשראל ּכנסת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׂשכר
ּבזה ּכי ּבגלּותם, ׁשעֹוברים והּצער ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹהּדחק
לצאת ּגדֹולה והבטחה קּיּום להם ְְְִֵֵֶַָָָָָיׁש
על ּוׁשקטים ׁשלוים ּכׁשהם אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמּגלּותם,
'ּכי וזהּו להם. טֹוב זה אין ְְִִֵֵֶֶֶֶָׁשמריהם,
חלק הם אימתי ּכלֹומר עּמֹו', ה' ְֵֵֵֵֶֶַַַָחלק
להם ּומּגיע נחלתֹו' חבל ּכׁש'ּיעקב ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָֹה',

ּכאמרֹו יֹולדה, וחבלי ּוכאב כוצער (ישעיה ְְְְְֵֵֵֶַַָָ
ּתזעקיז) ּתחיל ללדת ּתקריב הרה ְְְִִִֶֶַַָָָָ[ּכמֹו]

זה ועל ה''. מּפני היינּו ּכן ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבחבליה
ב)אמר ג מּכל(עמוס ידעּתי אתכם 'רק ְְִִֶֶַַַָָֹ

הּדר זה על וכן וגֹו'. האדמה' ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָמׁשּפחֹות
עבּדֹו' מׁשּפט כח)'לעׂשֹות ג א' ּכמֹו(מלכים ְְְֲִַַַ

למעלה. ְְְִֵֶַַָׁשּפרׁשּתי

ïôàaהּיּסּורים נחלתֹו', 'חבל ׁשּכׁשהּוא ÀÙÆְֲִִֶֶֶֶַַָ
הּגלּיֹות, ּבכל אֹותֹו ְֲִִַַָָֻמעמידים
ּבארץ 'ימצאהּו וזהּו מּׁשם. ְְְְִִִֵֶֶֶָָויֹוציאּוהּו

ּביּה ּדכתיב ּבבל ּגלּות ּכנגד דמדּבר' (איכה ְְְִִִֵֶֶֶָָָ
יהיהיט) זה ּכל ועם לנּו', ארבּו ְְְְִִִֶֶַָָָָ'ּבּמדּבר

ילל 'ּבתהּו וכן 'ימצאהּו'. וזהּו וקּים, ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹמצּוי
ּבימי ּכי מדי, ּגלּות ּכנגד ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַָָֹיׁשמן'

להרג להׁשמיד עליהם מות יּׁשיא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹהמן
מציאּות להם היה הּיּסּורים ּובאּלּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָּולאּבד,
מּצד יון, ּבגלּות יבֹוננהּו' 'יסבבנהּו ְְְְְְְִִֵֶַָָָֹוקּיּום.
ּכאיׁשֹון 'יּצרנהּו ּבּתֹורה. הּמבינים ְְְְֲִִִִִֶַַַָֹהּכהנים
יֹותר צרי ׁשּׁשם לפי אדֹום, ּבגלּות ְְֱִִֵֵֶָָָעינֹו'

ּבֹו. ׁשהיּו הּצרֹות רב מּצד ְִִֶַַָָָֹׁשמירה

ïëåעל' ּבבל. ּבגלּות קּנֹו' יעיר 'ּכנׁשר ÀÅְְִִֶֶֶַָָָ
ּביּה ּדכתיב מדי, ּבגלּות ירחף' ְְְִִֵֵַַָָָָּגֹוזליו

יג) ג 'יפרׂש(אסתר אחד'. ּביֹום ונׁשים ְְְִִֶַָָֹ'טף
הּכנפיםּכנ ׁשּיהיּו יון, ּבגלּות יּקחהּו' פיו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

אברתֹו' על 'יּׂשאהּו למעלה. ּכנפים ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּפֹורׂשי
הּממלכה לה' ּתהיה אז ּכי אדֹום, ְְְֱִִֶַַַָָָָּבגלּות
עּלּוי ליׂשראל ויהיה ראׁש, לכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹוהּמתנּׂשא

ׁשמֹו. ה' זה עֹוׂשה ּומי ראׁש, ְְִִֶֶֹותּלּוי

ארץ àמתי על äבהéיג)יר (לב ְֳִֵֵֶַַָָ

#הן ְִֵֵֹ�פתי
האריז"ל מ$#רי – זצ"ל ה,הן מר+כי ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹר�י

�זכ)ת הא'%ת #ל על י�ראל ְְְִִִֵַַָָָֻנתע*)
ַָה%8רה

ìòּכל על הרּכיבם הּתֹורה קּבלת ידי Çְְִִֵַַַַָָָָ
'ּבמתי' לקּבלּה, רצּו ׁשּלא ְְֳֵֶַָָָָֹֻהאּמֹות
עץ היא ׁשהּתֹורה מתים, ּכּלם ׁשהם ְִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכתיב,
ׁשאינֹו ּומי ּבּה, לּמחזיקים חּיים ונֹותנת ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָחּיים
ּכתיב, 'ּבמתי' ' לזה מת, הּוא ּבּה ְֳִֵֵֵֶָָָעֹוסק
יהיּו וקׁש ּתבן ּכּלם ׁשהם ּתבן, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבגימטרּיא
ׁשל אּׁשּה ּבׁשביל יּצּתּו, ּבאׁש ּכסּוחים ְְִִִִִִֵֶַָָקֹוצים

ׁשּנאמר כט)ּתֹורה, כג דברי(ירמיה כה 'הלֹוא ְֱֲִֶֶַָָֹ
העּכּו"ם על נתעּלּו יׂשראל ּכן אם ְְִִִֵֵֵַַַָָָּכאׁש'.
'על ּבגימטרּיא 'ּתֹורה' וכן הּתֹורה, ידי ְְְְִִֵֵַַַַָָָעל
ׁשּבּתֹורה לֹומר מּלֹות, ג' עם האּמֹות' ִִֶַַָָָֻּכל
לקּבלּה. רצּו ׁשּלא האּמֹות ּכל על ְְִֶַַָָָָֹֻעֹולין



הדורות גאוני האזינו |אוצרות

נו 

äðBîeּתנּובת וּיאכל ּדברים, עׂשרה והֹול Æְְְֲִֵַַָָָֹֹ
וׁשמן מּסלע, דבׁש וּינקהּו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׂשדי,
צאן, וחלב ּבקר, חמאת צּור, ְְֲִֵֵֶַַַָָֹמחלמיׁש
ועּתּודים, בׁשן, ּבני ואילים ּכרים חלב ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָעם
הרי ענב, ודם חּטה, ּכליֹות חלב ְְֲִִִֵֵֵֶַָָעם
עׂשרה ּוכנגד הּדּברֹות, עׂשרת ּכנגד ְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַָָָָעׂשרה
הן, אּלּו ּבּתֹורה, ּכלּולים ׁשהם ְְִִֵֵֵֶַָָּדברים
ּתלמּוד, מׁשנה, ּכתּובים, נביאים, ְְְְִִִִַָָּתֹורה,

סֹוד. רמז, ּפׁשט, אּגדֹות, ְֲֶֶַָָָהלכֹות,

ýמחלל אל וéŁôח Łôי ýילד יח)צäר (לב ְְְְְִִֵֶֶַַָֹ

י%סף ֵֵַמ<ה
זצ"ל פי� י
סף ִִֵַר�י

נ א$ה�כחה לט%בת% לאדם 8נה ְְְִִַַָָָָָָ
�%רא% את C� ְֵֶַָ�%כח

úlîּדר ּפי על מּובנת אינּה 'ּתׁשי' ÄÇִִֵֶֶֶֶֶַָ
ׁשמעּתי אֹותּה, נתרּגם אי ְְְִֵֵַַַָָָהּלׁשֹון,
מה הּנה זצ"ל, ּבנעט מהר"מ הּגאֹון ְִֵֵֶֶַַַַָּבׁשם
לאדם, ׁשכחה הּוא ּברּו הּבֹורא ְְִִִֵֶַַָָָָָּׁשהטּביע
הּׁשכחה לּולא ּכי וטֹובה, ּגדֹולה מּתנה ְְְִִִֵַַָָָָָהיא
צער, איזה לֹו ארע אׁשר האדם ֲֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
חּייו ימי ּכל חי רע, מקרה אֹו ְְִִִֵֶַַַָָיּסּורים
מה ּתמיד זֹוכר ׁשהיה מּפני צער, ְְִִֵֵֶַַַָָָּבאֹותֹו
הקב"ה הטיב לכן אחת, ּפעם לֹו ִֵֵֵֶַַַַַָּׁשארע
למען הּׁשכחה, ּבטבעם ונתן ּברּיֹותיו ְְְְְְִִִִַַַַָָָָעם
נעימים, חּיים יחיּו וׁשּוב צערם, ְְְְְֲִִִִִַַָיׁשּכחּו
מי נמצא הימּנה. למעלה טֹובה ְְְְִִֵֵֶַָָָָואין
ל אין הּוא ּברּו הּבֹורא את ְֵֵֵֶֶַַָׁשּׁשֹוכח
עצמּה טֹובה ׁשּבאֹותּה מּזה, ּגדֹול ְְִֶֶַָָָָָָנבל
לֹו ונתן עּמֹו הּוא ּברּו הּבֹורא ְִִֵֵֶַַָָׁשהטיב
וׁשכח ּבֹו ּבגד לֹו, לטֹוב ּבטבעֹו ְְְְְִִַַַָָָהּׁשכחה

ז"ל רׁש"י ּפרּוׁש ידּוע, עֹוד (בראשיתאֹותֹו. ִֵַַַָ
א) ּולטֹובת.יב להנאת 'ל ל'ְְְְֲֶַָָָ

éôìּכּונת ּדבר, ׁשם היא 'ּתׁשי' מּלת זה ÀÄִִִֵֶֶַַַָָָ
לֹומר רצה ּתׁשי', ילד 'צּור ְְִֶַַָָָָהּכתּוב
ואּתה ,לטֹובת הּׁשכחה ל נתן ְְְְְִַַַָָָָהקב"ה
'וּירא לכן ,'מחלל אל 'וּתׁשּכח נבל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
לזכרהּו טהֹור לב לנּו יּתן וה' וּינאץ', ְְְִִֵֵֵַַָָָָה'
ּפרּוׁש והּוא ׁשעה, ּובכל עת ּבכל ְְְִֵֵָָָָָּתמיד

ׁשאמרֹו. למי וראּוי מאד ְְְְֲִִֶָָָֹנכּבד

àם אמן לא àנים הëה ôהïכת דõר כ)éי (לב ְִִֵֵַָָָֹֹֻֻ

יצחק �ר#תְְִִַָ
זצ"ל �וויגר יצחק ְְִִִֶַָר�י

ע המי(עים �עניני(נ)ת רק צמם ְְְְְְְִִֵַַַַָ
ה@ה ֶַָע%לם

äàøðּׁשּפרׁש מה לפי ּדעּתי ענּיּות לפי ÄÀÆְְְֲִִִִֵֵֶַַ
ה' 'וקֹוי קּדּוׁשין על חדׁש ְִִֵַָָאֹור

כח' לא)יחליפּו מ ּדכח(ישעיה לֹומר רצה , ְֲִַַַַָָֹֹ
ּומּתן למּׂשא נֹותן הקב"ה מן להם ְִֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁש
הֹולכים ועבֹודה ּולתֹורה הּזה, עֹולם ְְְְֲִֵֶַַַָָָּולהבלי
ּכחֹותיהם נֹותנים צּדיקים אבל ְְְֲִִִֵֶַַָָֹּבעצלּותם,
יל הֹול ּובעצלּתים ועבֹודה, ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָלתֹורה
ּבּזהר ועּין הּזה, עֹולם וצרכי ּומּתן ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֹלמּׂשא

קצח.)הּקדֹוׁש ׁשאל(ח"ב 'אׁשרי ּׁשּפרׁש מה ְֵֵֵֵֶֶַַַָ
אלקיו' ה' על ׂשברֹו ּבעזרֹו (תהליםיעקב ְְְֱֲִֶַַָֹֹ

ה) ּבׁשין,קמו ׁשברי אּלא ׂשברֹו ּתקרי אל ,ְְְְִִִִִִֶַָ
על ּתבירא לתּבר לצּדיקיא להּו ְְְְְִִִִַַָָָָֹּדניחא
אבל עכ"ל. אלקיו ה' על וכּלֹו ְְֱֲִַָָָֹֻּתבירא
דֹור 'הּמה לכן ּבם' אמן ּד'לא ְֵֵֵֵָָָָֹֻּכיון
עֹולם להבלי ּכחֹותיהם ׁשּנֹותנים ְְְְִֵֵֶֶַַָֹֹֻּתהּפכת',
ואין ּגמּורה, אמּונה להם אין ּכי ְְֱִֵֵֶֶַָָָהּזה,

חז"ל ּׁשאמרּו מה לה:)מאמין העֹוׂשה(ברכות ְֲֲִֶֶַַַָָ
נתקּים וזה זה קבע ותֹורתֹו ארעי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָמלאכּתֹו

ודֹו"ק. ְְָּבידֹו



רבותינו השנה |סיפורי ראש

נז 

äתינõàר ִֵֵַסäïרי

הâין יõם לקראת éדבעי ְְֲִִִֵַַָָָהכנה

ּבמחּצתֹוחסיד ׁשבּועֹות ּכּמה יׁשב אחד ְִִִֶַַָָָָָָ
רּבי הרה"ק מּנדבֹורנאׁשל מרּדכי ְְְֳִִֶַַַָָ

ּבתֹורה הּמדרׁש ּבבית מתעּלה ּכׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶַַָָזי"ע,
וחסידּות. ֲֲִַַָועבֹודה

הרּביקֹודם אל החסיד נכנס הּׁשנה ראׁש ְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
לביתֹו. לׁשּוב ּכדי ּפרדה, ְְְְֵֵֵַַָָָּבבּקׁשת

ּומּדּועׁשאלֹו ממהר? אּתה "להיכן הרּבי: ְְְִֵֵַַַַַָָָָ
הּנֹוראים?" לּימים ּכבר ּכאן נׁשאר ְְְִִִֵַַַָָָָאינ0
ׁשּכ1 וכיון אני, ּתפּלה ּבעל החסיד: ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהׁשיב
ּתפּלֹותי את להסּדיר ּבּמחזֹור לעּין אני ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָצרי1

הּנֹוראים. הּימים ְִִִַַַָָלקראת

ּבעינֹואמר "הּמחזֹור מּנדבֹורנא: הרּבי לֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָ
וכיון ׁשעברה, ּבׁשנה ּכמֹו ְְְְֵֵֶָָָָָעֹומד
ּכחן ׁשעברה ּבׁשנה הּתפּלֹות את ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהסּדרּת
ׁשּתעּין מּוטב אּתה, אבל זּו. לׁשנה ּגם ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָיפה
יֹום לקראת עצמ0 את ּותסּדר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַּבמעׂשי0

ִַהּדין".

יצחק) פני (אור

ערב... üלõק éִֵֵָי

ּבקהּלתּבׁשנת ׁשאלה התעֹוררה תרנ"ט ְְְְְִִִִֵַַָָ
ּתפּלֹות ּבעלי ׁשני ּבדבר ְְְְְֲִִֵֵֵַַָּבלאׁשקע,
אנׁשים ׁשני היּו אחד מּצד נֹוראים. ְְֲִִִִֵֶַָָָָָלימים
לעּמתם אבל ׁשמים, ויראי ּתֹורה ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻׁשהם
ּבני הם ׁשּגם ּתפּלֹות ּבעלי ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָעמדּו
ע8ב קֹול להם יׁש ּגם ואף ויר"ש, ְֵֵֶַַָָָּתֹורה
ּכלׁשהּוא ּפגם היה זאת לעּמת אבל ְְְֲֵֶַָָָָָֹֻיֹותר,

קׁש התחּבטּו העיר ּבני ֹותּבמׁשּפחּתם. ְְְְְְִִִֵַַָָָ
יׁש מי ואת ּלעׂשֹות, מה ּכּדת ְְֲִֵֵֶַַַַָָּבּׁשאלה

ּתפּלה? ּכבעלי ְְְֲֲִִֵַַָלהעדיף

רּביהּׁשאלה הרה"ק אל אברהםנׁשלחה ְְְְִִֵֶַַַָָָָ
מּסֹוכטׁשֹוב ּבעלּבֹורנׁשטיין זי"ע ְְְְְִֵַַ

נזר" ּפסק"אבני את חזרה ׁשלח והּוא , ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָ
לסדר חמיׁשי ּביֹום הּקהּלה לראׁשי ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּדינֹו

ּבאלּול. י"ט ּתבא, ֱִֶָֹּכי

ּבּמׁשּפחהלאחר הּפגם ּכי ּדבריו אריכּות ְְְְֲִִִַַַַָָָָָ
עצמם, הּתפּלֹות לבעלי נֹוגע ְְְֲִֵֵַַַַָֹלא
ּכן "על ּבתׁשּובתֹו: ּדבריו את מסּים ְְְִֵֵֶַַָָָהּוא
ׁשמים ּוביראת ּבתֹורה ׁשאם לי ְְְְִִִִִֶֶַַָָנראה
וׁשלֹום ע8ב ׁשּקֹולם הּׁשנים יקּבלּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשקּולים,

יׂשראל". ְִֵַָעל

ל') סי' או"ח אבנ"ז (שו"ת

מרàה והëלאכה קצר ְְְְַַַָָָָָֻהåמן

רּביּבראׁש הרה"ק עמד אלּול לויחדׁש ְֱִִֵֶַַָֹֹ
מּברדיטׁשֹוב חּלֹוןיצחק ליד זי"ע ְְְְִִִַַַָ

מתּקן אחד ערל ׁשם עבר לפתע ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָּביתֹו.
מעלה, ּכלּפי ראׁשֹו את הפנה הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹנעלים.
לי "אמר מּברדיטׁשֹוב: הרּבי את ְְְֱִִִִֶַַַָָֹוׁשאל

ּתּקּון?" הּטעּון ּדבר ל0 אין וכי ְְִִִֵַַָָָרּבי,

והחלנתיּׁשב הארץ על מּברדיטׁשֹוב הרּבי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לנפׁשי. ואבֹוי לי "אֹוי ּבבכי: ְְְְֲִִִִֵַַָלמרר
ּתּקנּתי לא ועדין ּובא, קרב הּנה הּדין ְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹיֹום

עצמי..." ְִֶַאת

לראשונים) (זכרון

הáיעה! לïŁëט ְְִִִַַַָָָָההזמנה

אלּבליל הּׁשּמׁש נכנס ּכאׁשר הּׁשנה, ראׁש ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ
רּבי מּקלםהּגאֹון זיסל זצוק"ל,ׂשמחה ְְִִִִֶֶַַָָ

הּגאֹון את ּתקפה ערבית, לתפּלת לֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלקרא



רבותינו השנה |סיפורי ראש

נח 

ּכבר "הּנה אמר: רטט ּוברב ּגדֹולה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹחרדה
להתיּצב הּמׁשּפט מּבית ההזמנה ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָהּגיעה
ראׁש ליל ּבכל הּדבר נׁשנה וכ1 ְְְְִִֵַָָָָָֹלדין..."

ַָָהּׁשנה.

הגדולים) (המאורות

הâין ליõם ְִֵַַסìגõר

ר'הרה"ק מּליז'ענסקהרּבי זי"ע,אלימל- ְְֱִִִִֵֶֶַָ
את ּתמיד ׁשּמפרט ּכמי ידּוע ְְִִֵֶֶַָָָָָהיה
ּדר1 מֹורה היה ּגם ּובכ1 ׁשּלֹו, ְֲֶֶֶֶַָָָָָחטאיו
האנׁשים ׁשּכן ּבתׁשּובה. לחזר לרּבים ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּתׁשּובה
מתּכּון הרּבי ּכי ידעּו החטאים את ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשמעּו

ׁשּלהם. ֲִֶֶַָָלחטאים

ר'ּפעם, הרּבי התאּנח הּׁשנה, ראׁש ּבערב ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ּפנים "ּבאּלּו ואמר: ּביֹותר, ְְְֱִִֵֵֶֶַָָאלימל1
הן הּדין, ּביֹום השי"ת לפני לבֹוא ְְִִֵֵַַָאּוכל
את מפרט והיה עברּתי..." רּבֹות ְְְֲִֵֵֶַַָָָָעברֹות
"אם אמר: לבּסֹוף ּבּקדׁש. ּכדרּכֹו ְְְֲִֵֶַַַַָָֹעברֹותיו
הּוא החטאים מּכל לּבי ׁשברֹון ּדוקא ְְֲִִִִִֵַַָָָּכן,

הּדין". ליֹום ּכסּנגֹור לי ְְֲִִֵֶַַַֹׁשּיעמד

אלימלך) (אוהל

ונדéה... נàŁר לב àְְְְִִִֵֶָזכäת

ּבביתּבראׁש חסידים ׁשני עמדּו הּׁשנה, ְְְְֲִִֵֵַָָָֹ
הרּבי הרה"ק ׁשל ׁשלֹוםמדרׁשֹו הּׂשר ְִִֶַַַָָָ

הרּבימּבעלזא ׁשלח ּביניהם. וׂשֹוחחּו זי"ע ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
רּבי הרה"ק ּבנֹו (ׁשהיהיהֹוׁשעאת זי"ע ְְִֶֶַַָָֻ

מה על ויׁשמע אזן ׁשּיּטה ּכדי ילד) ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹעדין
הּללּו. החסידים ׁשני ְְֲֲִִִֵַַָּמׂשֹוחחים

הרּביּכאׁשר ּבן ׁשמע אליהם, קרֹוב הּגיע ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבפני זה לּבם את מׁשיחים ְְִִִִֵֵֶֶֶָׁשהם
נפׁשם? צרת ּומהי נפׁשם. צרת ּגדל על ְְִֶֶַַַַַַָָָָֹזה,
הּמלכים מלכי הּמל1, לפני לעמֹוד נּוכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּכיצד

ׁשּכזה? קדֹוׁש ּביֹום לפניו ּולהתּפּלל זה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָּביֹום
מּכף ּובחטאים ּבעוֹונֹות מלאים אנּו ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָהרי

ּבנּו ואין ראׁש, ועד מתם?רגל ְְְֵֶֶַָֹֹ

ּׁשּׁשמע.ׁשב מה את לאביו וסּפר הּבן ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
זה ואמר: ׁשלֹום' ה'ּׂשר הרּבי ְֲִֶַַַַַָָָָנענה
ׁשּכן ּבּׁשמים, ּגדֹול קטרּוג היה ְִִֵֶַַַָָָָָעּתה
ּבּמה יׂשראל; ּבני ּכלּפי טענּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָהמקטרגים
האם הּגֹויים? מן יֹותר יׂשראל ּבני ְְֲִִִִִֵֵֵַַָחׁשּובים
לענּיים, צדקה נֹותנים יׂשראל ׁשּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּבגלל
צדקה לפעמים נֹותנים הּגֹויים ּגם ְְְֲִִִִֵַַַָָָוהרי
ׁשּיׁש טֹובים מעׂשים ּבגלל ואם ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַלענּיים?
ּבהם ׁשּגם ּגֹויים מצינּו והרי יׂשראל, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלבני

טֹובים? מעׂשים ֲִִֵַיׁש

סּנגֹוריםואּולם, ּכּמה הּגיעּו לפתע אז ְְִִִֵֶַַַָָָ
ׁשּמניתם אּלּו ּדברים "אּולי ְְְְִִֵֶֶַָָואמרּו:
ּבפּנת נא, ראּו אבל הּגֹויים. אצל ּגם ְְֲִִֵֵֶַַַָָיׁש
חסידים ׁשני עֹומדים ּבבעלזא הּמדרׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבית
נׁשּבר לב חטאיהם. על ּביֹותר ׁשבּור ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָולּבם
אצל יׂשראל! ּבני אצל רק יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָונדּכה
מעׂשיו על יתחרט ׁשּגֹוי מצינּו לא ְֲִִִֵֶַַַָָָֹהּגֹויים
ׁשּכזה! ּדבר קּים יׂשראל אצל רק ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרעים!
עוֹונֹותיהם". על יׂשראל לבני למחֹול צרי1 ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָולכן
ּבני מעל הּקטרּוג את ּבּטלּו אכן ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובכ1

ְִֵָיׂשראל.

צדיקים) (באהלי

לעדäת... ïסäל ְֵָָקרõב

רּביּכאׁשר מּווארקאהרה"ק זי"עיצחק ְְֲִִִֶַַָָ
הביא לימים, צעיר ילד עדין ְֲִִִִֵֶֶַָָָָהיה

רּבי הרה"ק מּלעלֹובאֹותֹו עּמֹוּדוד זי"ע ִִִִֵַָ
הרה"ק מלּוּבליןאל ּבאהחֹוזה ּכאׁשר זי"ע. ְֲִִֶֶֶַַָ

הּׁשנה. ראׁש לקראת זה היה ְְְִִֶַַָָָָֹללּוּבלין
קטרּוג מלּוּבלין ה'חֹוזה' ראה ׁשנה ְְְִִִֶַָָָָָּבאֹותּה
לצאת רצה ולא יׂשראל עם על ְְִֵֵַַָָָָָֹּגדֹול
רּבי נכנס ׁשֹופר. לתקיעת הּמדרׁש ְְְְִִִִִֵַַַַָָלבית
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ועל ּזה מה לדעת החֹוזה ׁשל לחדרֹו ְְְִֶֶֶַַַַַַָָּדוד
הכ עּמֹו ויחד ּזה, אתמה החדר אל ניס ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַ

מּוֹוארקא יצחק (רּבי מּזאריק יצחק ְְְִִִִִִַַַַָָָָהּנער
רּבי ּכׁשּׁשמע ואז, ּבזארקי). גר אז ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהיה

ּביֹותר. נחרד קטרּוג יׁש ּכי ְְֱִִִֵֵֶַָּדוד

הּילד,לפתע את מלּוּבלין החֹוזה ראה ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָ
מּלעלֹוב ּדוד ורּבי זה? מי ְְִִִִֵֶַַָָוׁשאל
ּבביתי". מגּדל ׁשאני הּיתֹום "זהּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָהׁשיב:
"אמר ּבׁשאלה: מלּוּבלין החֹוזה אליו ְְֱִִִֵֵֶַָָָָֹּפנה
יצחק ורּבי לֹומד?" אּתה מה ילּדי, ְְְִִִִֵַַַָָָלי
"וכי - עדּות". הלכֹות אני "לֹומד ְְְֲִִִִֵֵמׁשיבֹו:
המׁשי1 - עדּות?" ּבהלכֹות מּׁשהּו ְְְְִִִִֵֶַַָחּדׁשּת

הּילד. את וׁשאל ְֶֶֶֶַַַָהחֹוזה

קרֹובורּבי ּכי הּוא הּדין "ּכן. מׁשיב: יצחק ְְִִִִִֵֵַַָָ
לזכּות. ּובין לחֹובה ּבין לעדּות ְְְִֵֵֵָָּפסּול
ּפסּול, הּוא לזכּות ּבׁשלמא לי, ְְְְִִִָָָָוהּוקׁשה
ׁשקר. עדּות יעיד ׁשּמא חֹוׁשׁשים אנּו ְִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשּכן
לחֹובה, ּגם להעיד ּפסּול קרֹובֹו מּדּוע ְְְֲִַַַָָָָאבל
והחֹוזה ּבמאּומה?" נחׁשד אינֹו ּבכ1 ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָהרי
ּתרּוץ ּגם ל0 יׁש "והאם וׁשֹואלֹו: ְְְְֲִִֵֵַַַממׁשי1

הּזאת?" הּקׁשיא ְַַַָֹֻעל

ּתרצּתי,ורּבי לעצמי "ּכן. ׁשּוב: מׁשיב יצחק ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָ
העדים על ּכתּוב ּבּתֹורה הּנה ִִִֵֵַַָָָּכי
מעיד ׁשהּוא וקרֹוב האנׁשים', ׁשני ְְְְֲִִֵֵֶָָָָ'ועמדּו
ולכן איׁש... ּבגדר אינֹו קרֹובֹו על ְְְְִֵֵֶֶַָָלחֹובה

לעדּות". ּפסּול ְֵָהּוא

"הּנהאֹו ואמר: מלּוּבלין החֹוזה התחּי1 ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאז
הּדינים ּכל עּתה נמּתקּו זּו ְְְִִִִִַַָָָּבמליצה
ּבנים אנּו ׁשּכן, מעלה. ׁשל הּקטרּוגים ְְְִִִֵֶֶַַָָָָוכל
יכֹול אינֹו ולכן ׁשּלנּו, קרֹוב והּוא ְְֵֵֶָָָָלהקב"ה
קרֹוב יכֹול ּכיצד ׁשהרי לחֹובה. עלינּו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָלהעיד
ּובאֹומרֹו ּוקרֹוביו?" ּבניו על חֹוב ְְְְִַָָָלראֹות
ּומּיד ותכף מּמקֹומֹו החֹוזה התרֹומם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָּכן,

ׁשֹופר. לתקיעת ְִִַָָָיצא

דוד) (מגדל

הfiטן... את ְְֵֶַַָָלערàב

ר'ּכאׁשר הרּבי הּגאֹון זצוק"להעׁשילהיה ֲִִֶֶַַַָָָָ
מצאֹומּקראקא ּבּׁשנים, ר1 ילד עֹוד , ְְִִֶֶַַָָָָ

עֹו הּׁשנה, ּבראׁש אביו אחת לפניּפעם ד ְְִִֵַַַַַָָָֹ
זוית ּבקרן יֹוׁשב ּכׁשהּוא ׁשֹופר, ְְְִִֵֶֶֶַָָּתקיעת

להנאתֹו. ְֲֵַָָואֹוכל

"העׁשיל?ּפנה ּבנזיפה: ּבֹו וגער אביו אליו ְְִִִִֵֶַָָָָָָ
הּתקיעֹות?" קֹודם עֹוד ְֱִֵֶַלאכֹול

מחּפׂשיםוהּילד אנּו הרי "אּבא, לאביו: מׁשיב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לערּבב ּכדי ועצֹות ּתחּבּולֹות מיני ְְְְְִֵֵֵֵַַָּכל
לנּו ותהיה עלינּו יקטרג ׁשּלא הּׂשטן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאת
הּוא הּדברים ואחד ּומתּוקה. טֹובה ְְְִֶַָָָָָָׁשנה

ּבמעּמד. והן ּבמיּׁשב הן ׁשֹופר ְְְְִִִֵֵַָָָֻֻּתקיעת

ּבכ1מּׁשּום רעיֹון ּבדעּתי עלה ּדוקא ּכן, ְְְְְִִֵַַַָָָָ
ּכאׁשר הּׂשטן... את לערּבב ְְֲֵֵֶֶַַַַָָּכיצד
הּוא יקּום ואֹוכל, יֹוׁשב ׁשאני הּׂשטן, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָיראה
ׁשהרי עלינּו, לקטרג יֹוסיף ולא לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹויל1
ּכבר מצּויים אנּו ּכי יחׁשב ּכבר ספק ְְְְְִִֵַָָָָֹֹללא

הּתקיעֹות..." ְְִַַַלאחר

הלבנון) (ארזי

מהי? õŁפר ôְִִַַָקיעת

היהמהי ׁשֹופר? ּתקיעת ׁשל הּמׁשמעּות ְְִִֶַַַַָָָָ
רּבי סֹופרהּגאֹון ה"חתםזצוק"ל,מׁשה ֲִֵֶַַַַָֹ

ואֹומר,סֹופר" זה, ּבענין מׁשלֹו את מֹוׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַָ
ׁשּילדיו למל1, ּדֹומה? הּדבר למה ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשל
ולא מּביתם, הרּבה והתרחקּו ּבּדר1, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּתעּו
ּובׁשל לביתם. ּבּה לחזר הּדר1 את ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָֹמצאּו
הּמל1, אל וקראּו ׁשּצעקּו ּכּמה ּכל ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָּכ1,
ׁשהיּו ּכיון אֹותם, לׁשמֹוע יכל לא ְִֵֶַַָָָָֹהּוא

מּמּנּו. רחֹוקים ְְִִֶֹמאד

אתאז ׁשכחנּו ּכבר ׁשּמא לעצמם: אמרּו ְְְְְֶֶַַָָָָָָ
יֹודעים אנּו ואין הּמל1, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָלׁשֹונֹו
אליו לצעק ונתחיל הבה אליו? לדּבר ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּכיצד
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ּכלל... מּלים ללא לבד, ּבצעקה לבד, ְְְְְְִִִָָָָָֹּבקֹול
ללא קֹול ׁשֹופר. ּתקיעת אפֹוא היא ְְִִֵַָֹֹזאת
ׁשֹומע. הּמל1 צעקה אֹותּה ואת ְְְֵֶֶֶַַָָָָָצעקה,

משה)(א פני ור

הôקיעõת על הממìה üלאëה ויבõא ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָֻיעלה

רּביּבכל הּגאֹון ׁשּמׁש הּׁשנה, ּבראׁש ׁשנה, ְְִִֵַַַָָָָָָֹ
לניאדֹו ׁשלמה רּבהרפאל זצוק"ל, ְְְִֵַָָָֹֹ

ּבראׁש ּתפּלה ּכבעל צֹובא ארם ׁשל ְְְֲִִֶַַָָָָָֹהראׁשי
ּבאחת ואּולם, ּתֹוקע. ּכבעל ואף ְְְְֵַַַַַַַָָָהּׁשנה,
ּבּקׁש ּכ1 ּובׁשל ּגדֹולה, חלׁשה חׁש ְְְִִֵֶַָָָָָֻהּׁשנים

רּבי ימּלאאפריםמּבנֹו הּוא ּכי זצוק"ל ְְְִִִִֵֶַַַ
ואף הּתבה לפני יתּפּלל והּוא מקֹומֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָאת

ּבּׁשֹופר. ְִַַָיתקע

הּקהלמּׁשּנסּתּיימה ראׁשי הלכּו הּתפּלה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
רפאל לרּבי לבּקרֹו ְְְְְְִִֵַַַָָותלמידיו
"ּכיצד ׁשאלם: נכנסּו, ּכאׁשר ּבביתֹו. ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹׁשלמה
"נפלאֹות הׁשיבּו: והם ּבני?" ׁשל ּתפּלֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶָָָהיּו
הּתקיעֹות היּו "וכיצד - מאד!" עד ְְְְְִֵַַַַָֹּומרּגׁשֹות
ׁשלמה רפאל רּבי המׁשי1 ּבני?" ְְְְִִִִֵֶַָֹֹׁשל
למיׁשרין. הלכּו "הן הׁשיבּו: והם ְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָּבׁשאלֹותיו,
מתרּגׁש הּוא ּכיצד ראינּו ּבתחּלה ְְְִִִִֵֵַַָָָָאמנם
ותקע התּגּבר מּכן לאחר אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹמאד,

ְְִַלהפליא".

רּביּכאׁשר ּבנֹו, מּכן לאחר אליו הּגיע ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ
זה "מּדּוע האב: ׁשאלֹו ְְִֶֶַַַָָָאפרים,
ורּבי הּתקיעֹות?" ּבתחּלת ּכ1 ּכל ְְְְְִִִִִַַַַַָָָהתרּגׁשּת
הּבּקׁשֹות את אמרּתי "ּכאׁשר מׁשיב: ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָאפרים
לי ׁשּיׁשלח ּבהן, ּבּקׁשּתי הּתקיעֹות, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּלפני
הּתקיעֹות. על הממּנה הּמלא1 את ְְְִֶֶַַַַַָֻהקב"ה
הזּדעזעּתי ּוראיתיו, הּמלא1 הּגיע ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָוכאׁשר

מאד..." ְְְֱִֶַֹונחרדּתי

ּבני.התּפּלא עלי0, "ּתמהני ּוׁשאלֹו: האב ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבּקׁשּת ּכאׁשר חׁשבּת מה ְְְֲִִֶַַַַָָָוכי
הּמלא1 את ל0 ׁשּיׁשלח הּוא ּברּו1 ְְְִֵֶֶַַַַָָָמהּקדֹוׁש
ׁשּלא מנת על ּבּקׁשּת האם הממּנה, ְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹֻהּזה
וידעּת יבֹוא, ׁשהּוא ּבּקׁשּת הרי ְְְֲִֵֶַַָָָָָיבֹוא?

מּפניו?..." חרדּת מה ּומּפני ְְִִֵֶַַָָָָָׁשּיבֹוא,

בארץ) אשר (לקדושים

מ⁄õפר... הéłל ְִֵַַָמäסר

רּביקֹודם הּגאֹון היה ׁשֹופר יֹוסףּתקיעת ְִִֵֵַַַָָָָ
מּב חי"זצוק"ל,אגדדחּיים איׁש ה"ּבן ְִִִֶַַָָָ

אינֹו אדם ּכׁשאף ּבחדרֹו, להסּתּגר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָרגיל
לבּכֹות מרּבה היה אז אליו. להּכנס ְְְִִֵֵֶַָָָָָָיכֹול
ׁשּפעמים עד ּבתׁשּובה, ולׁשּוב ׁשליׁש ְְְְִִִִֶַָָָָָּבדמעֹות
הּוא ּכיצד לּדלת מחּוץ ׁשֹומעים היּו ְִִֵֶֶַַַָרּבֹות
אני יכֹול "ּכיצד ואֹומר: עצמֹו על ְְְֲִִֵֵֵַַַָמתאֹונן
לא עדין והרי לפני0, ולתקֹוע לבֹוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹהּׁשפל
וכאׁשר מתם". ּבי ואין עוֹונֹותי על ְְְְֲֲִִֵֶַַַַֹׁשבּתי
לחדרֹו, מחּוץ זאת ׁשֹומעים היּו ְְְְִִִַַָָֹּתלמידיו

מר. ּבבכי ּפֹורצים הם ּגם ְְִִִֵַַָהיּו

יצאּבאחת ּבחדרֹו, ׁשהסּתּגר לאחר הּׁשנים, ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ
נעמד ואז הּמדרׁש, ּבית אל ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָלפתע
ּתפקידֹו מהּו לתלמידיו ּבהרחבה לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָוהחל

אמר: וכ1 הּׁשֹופר, ְֶַַָָָׁשל

הּוארּבֹותינּו ׁשֹופר אמרּו, לברכה זכרֹונם ְְְִִֵַָָָָָ
ואכן ּמעׂשיכם. ׁשּפרּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָּבבחינת
יׁש וכיצד 'ׁשּפרּו'. אֹותּיֹות הּוא ְְִֵֵַַָ'ׁשֹופר'
להיֹות צריכה הּתׁשּובה הּמעׂשים? את ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָלׁשּפר
ּבּמה ּדי ולא יחד, ּגם ּובּלב ּבּפה ְְֵֵֶֶַַַַַַַָֹׁשלמה,
ׁשוין. ולּבֹו ּפיו אין אז ׁשהרי ּבּפה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתהיה
לכל רמז וזהּו ּכפּוף, ׁשּיהיה צרי1 ְְְִִֶֶֶַַָָָָָהּׁשֹופר
ּומׁשּפל נכּפף לּבֹו ׁשּיהיה ּתׁשּובה, ְְְְִִִֶֶַַָָָֻּבעל
האחד מּצּדֹו הּׁשֹופר עֹוד, ולא השי"ת. ְְִִִֵֶַָָָֹלפני
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ותֹוקעין רחב, הּוא הּׁשני ּומּצּדֹו צר ְְִִִִֵַַָָהּוא
הּׁשֹופר את ּתֹופסים ּכן, ואם הּצר. הּצד ְְִִִֵֶַַַַַָמן
ּתׁשּובה ּבעל ּכי ללּמדנּו, הרחב. ּבּצד ְְְִֵַַַַַַָָָָָּבּיד
ּבתׁשּובה והֹול1 מֹוסיף ּבבחינת להיֹות ְְְְִִִִִִֵַָָצרי1

השי"ת. ֲַַּובעבֹודת

ע'ק'ר'ה',ועֹוד. הם ׁש'ֹו'פ'ר' ׁשּקֹודם האֹותּיֹות ְִֵֵֶָָ
הם ׁש'ֹו'פ'ר ׁשּלאחר האֹותּיֹות ְְִִֵֶַַָָואּלּו
ּכמנין ּבגימטרּיא עֹולים ׁשהם ש' צ' ז' ְְְְִִִִֵֶַַָת'
קֹודם ּבּדבר, והרמז מאד". הרּבה ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹ"ׂשכר0
ּתׁשּובה הּבעל ׁשל נׁשמתֹו היתה ְְְְִֶַַַַָָָָָהּתׁשּובה
ּומעׂשים מצוֹות אּלּו ּבנים, לּה ׁשאין ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָעקרה,
הרּבה ׂשכרֹו הּתׁשּובה אחר אבל ְְְֲִֵַַַַָָָטֹובים.

עֹומד ּתׁשּובה ׁשּבעלי ּבמקֹום ׁשהרי יםמאד, ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ
ּובאֹומרֹו לעמֹוד. יכֹולים ּגמּורים צּדיקים ְְְְֲִִִִֵַַאין
לֹומר והחל חי' איׁש ה'ּבן הּגאֹון נּגׁש ְִִֵֵֶַַַַָָֹזאת

מזמֹור". קרח לבני ְְְִִֵֵַַַַֹ"למנּצח

ישגה) בלבנון (כארז

...äìיעביר ëŁא áְֲִֵֶֶַָָזרה

רּביׁשּבת והּגאֹון וואקסאחת, אלעזר חּיים ְְְִִֶַַַַַַָָָָָ
קאליׁשזצוק"ל ראהאב"ד ּופיעטריקֹוב ְִִִָָָ

ּבׁשּבת מטלטל ּכׁשהּוא עֹולם מּקּלי ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָאחד
נּגׁש ערּוב. ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום הרּבים ְְִִִֵֵֶַַָָּברׁשּות
עּתה עתיד "ראה, לֹו: וּיאמר הרב ְִֵֵֶַַַָָָָֹאליו
ּתקיעת מצות קּימּת ׁשּלא וחׁשּבֹון ּדין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹלּתן
ּבׁשּבת..." להיֹות ׁשחל הּׁשנה ּבראׁש ְְְִֶַַָָָָָֹׁשֹופר

ּקׁשרּתמּה מה וכי הּדברים. לפׁשר האיׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּתקיעת לבין ׁשּלי הּטלטּול ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַיׁש
ּבׁשּבת? להיֹות ׁשחל הּׁשנה ּבראׁש ְְְִֶַַָָָָָֹׁשֹופר

נענה"וכי - הּקׁשר?" מהּו ּתבין לא מּדּוע ְֲִִֶֶַַַַַָָֹ
- וואקס אלעזר חּיים רּבי לֹו ְְְִִֶַַַָָָָואמר
לא ּבתכלית. ּומּובנים ּפׁשּוטים הּדברים ְְְְִִִִֵַַָָֹ"הן
הּׁשנה ּבראׁש ּבׁשֹופר לתקע חכמים ְְְְֲִִַַָָָָָֹֹאסרּו
ׁשּמא מּׁשּום אּלא ּבׁשּבת, להיֹות ְְִִֶֶֶַָָָָׁשחל

הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ד' הּׁשֹופר את ְֲִִִֶַַַַָָיעביר
אסּור זה (ּומּטעם ערּוב ּבֹו ׁשאין ְִֵֵֶֶַַָָּבמקֹום
ּבׁשּבת). מגּלה קריאת וגם ּבׁשּבת, לּולב ְְְְְִִַַַַַָָָָּגם

ׁשל"ואּולם, ּבאּסּור ּכלל חׁש ׁשאינ0 אּתה, ְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּבׁשּבת ְְְִֵֶַָָטלטּול
ׁשֹופר מצות ׁשיטת0 ׁשּלפי הרי ְְְֲִִִֵֵֶַָָערּוב,
ּבׁשֹופר לתקֹוע אּתה וצרי1 עֹומדת ְְְְִִִֶֶַַָָָָּבמקֹומּה
ואם ּבׁשּבת. להיֹות ׁשחל הּׁשנה ּבראׁש ְְְְִִֶַַַָָָָֹּגם
ּדין ּכ1 על לּתן אּתה עתיד ּתקעּת, ְִִִֵַַַָָָָָֹלא

ְְֶוחׁשּבֹון".

חיים) (נפש

מאד... חזק Łפר ְְָָָֹֹֹוקל

יׁשביימים על עברּו וחרדה אימה ׁשל ְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבסֹוף ׁשּבגרמניה ּבלזן' 'ּברגן ְְְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָמחנה
יֹום, ּיּלד מה ידעּו לא הם תש"ד. ְְֵֵֵַַָֹׁשנת

מ ּׁשּפחדּו מּמה יֹותר מהאבל ּפחדּו הּמות, ֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
הם מצּויים הן עצמֹו? הּׁשנה ּבראׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָֹּיקרה
לקּים יּוכלּו וכיצד צלמות, ּגיא ְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָּבתֹוככי

ׁשֹופר? ּתקיעת ְְִִַַָמצות

ּגםאּלא, ימים ּבאֹותם ׁשהה זה ׁשּבמחנה ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָ
רּבי מּסאטמרהרה"ק טייטלּבֹוים יֹואל ְְִִֵֵֶֶַָ

ּבלּבֹות ּתקוה ׁשל רּוח הפיח אׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַָזי"ע,
ׁשּיזּכּו מבטיחם, ּכׁשהּוא המעּנים ְְְְְִִִִֶֶַַַָֻהיהּודים
ׁשל הּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר קֹול לׁשמֹוע ְְִֶַַָָָֹאי"ה

תש"ה. ְַׁשנת

מאּמצתואכן, חליפין עסקת לאחר הוה. ּכ1 ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּבּברגן הּמחנה יהּודי הצליחּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַּביֹותר
הּובא אׁשר ׁשֹופר לעצמם לארּגן ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָּבלזן
עצּורים היּו ּבֹו סמּו1, מּמחנה ֲֲֲִִֵֵֶַָָאליהם
לׁשמֹוע ּבאּו לּכל קֹודם אבל מהֹולנד, ְְְֲִִֵֶַַַָָֹיהּודים

הרּבי. ׁשל ּתפּלתֹו ְִִֶֶַָָאת

מאחרת,הרּבי ּבׁשעה התּפּלל מּסאטמר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ
ּבּסתר, ׁשהתקּימּו הּמנינים ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלאחר
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ועקב למרחֹוק, נׁשמע ּבתפּלתֹו נעימתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָוקֹול
ראׁש ּתפילת את ּכבר ׁשּסּימּו רּבים ְְְִִִֶֶַַָָֹּכ1,
ּכדי הרּבי ׁשל לצריפֹו ּובאּו נדחקּו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָהּׁשנה,
ּכׁשהּוא הּתפּלה, ואל הרּנה אל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָלׁשמֹוע
ואף הּמּוספין, לתפּלת הּתבה לפני ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָעֹובר

הּׁשֹופר. קֹול את ְִֶַַָלׁשמֹוע

אתועד לׁשמֹוע היהּודים חפצּו ּכ1 ּכדי ְְְְְִִֵֶַַַָָ
מּסאטמר, הרּבי ׁשל הּׁשֹופר ְְִִִֶֶַַַָָָּתקיעת
ּבאֹותּה ׁשהּו ּבֹו הּזה הּמחנה ׁשּבקרבת ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָעד
עבֹודת עבדּו קסטנר", "רּכבת עצּורי ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָּתקּופה
אחרים. מּמחנֹות יהּודים אסירים ּגם ְֲֲֲִִִִִֵֶַַָּפר1
אימתי להּודע, הׁשּתּדלּו אּלּו אמללים ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻואף
מתי ידעּו וכאׁשר ּבׁשֹופר. האדמו"ר ְְְֲֵֶַַַָָָּתֹוקע
לאחר ּדרּכם את ּבדּיּוק ּכּונּו ּתֹוקע, ְְְְִִֵֶַַַַָהּוא
ּבׁשעת הרּבי ׁשל צריפֹו ליד ועברּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָהעבֹודה
ּבעבֹודת עסּוקים ׁשהיּו למרֹות ְְֲֲִִֶַַַַָהּתקיעֹות.
נפׁשם את מסרּו ּגּופם, את הּמׁשּברת ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּפר1

ׁשֹופר. קֹול ְִַָלׁשמֹוע

צלמות) (בגיא

ואחיס לäåלת...אחיעזר üמ ֲֲִִֶֶַַַָָ

הּגאֹוןּבכל נֹוהג היה הּׁשנה, ּבראׁש ׁשנה, ְְֵַַָָָָָָָָֹ
קרליץרּבי יׁשעיה זצוק"ל,אברהם ְְְִִֶַַַַָָָ

איׁש"מרן מדרׁשֹוה"חזֹון ּבבית לעׂשֹות ְְֲֲִִֵַַָָָ
הּתֹורה קריאת ּבין מה לזמן ְְְִִֵַַַַַָָָהפסקה

ׁשֹופר. ְִִַָלתקיעת

הּמתּפּלליםואּולם, ּכל התּפּלאּו הּׁשנים ּבאחת ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָ
צּוה איׁש' ה'חזֹון מרן ּכי ְֲִִִִַָָָלראֹות,
הּתֹורה, קריאת לאחר מּיד ּבׁשֹופר ְְְְִִִַַַַַָָָלתקֹוע
קריאת ּבין הפסקה ׁשּום לעׂשֹות ְְְֲִֵַַַָָֹולא
אּלא עֹוד, ולא ׁשֹופר. לתקיעת ְְִִֶַַָָָֹהּתֹורה
ּבאמירת רב זמן לׁשהֹות ׁשּלא צּוה ְְֲִִִֶֶַַַַַָֹׁשאף
אֹותֹו ׁשאֹומרים קרח" לבני "למנּצח ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹהּפרק

לאֹומרֹו אּלא ּפעמים, ז' הּתקיעֹות ְְְְְִִִֵֶַָָלפני
רּבה. ְִִַָּבמהירּות

אבלהּכל ּכ1, על והׁשּתֹוממּו התּפּלאּו ְְְְְֲִִַַַָָֹ
הּדבר. נֹודע אכן הּתפּלה סּיּום ְְִִֵַַַַַָָָָלאחר
וה'חזֹון ּכ1, על ׁשאלֹו ּביתֹו מּבאי ְְֲִֵֵֶַַָָָָאחד
לׂשיחה האזין הּוא ּכי לֹו הׁשיב ְֱִִִִִֵֶָאיׁש'
ׁשמֹונה-עׂשרה ּתפילת לאחר ׁשהתנהלה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָקצרה
אביו לבין צעיר נער ּבין ׁשחרית ְֲִִִֵֵֶַַַָָׁשל

לֹו. ּבסמּו1 ׁשניהם ְְְֵֶֶָָׁשעמדּו

אּתהאּבא, הן - לאביו הּנער ּפנה - ְִֵַַַַַָָָָָ
מה ּדבר ּתטעם ואּולי חלּוׁש, ְְְְִַַַַָֹמאד
ּבנזיפה לֹו הׁשיב והאיׁש הּתקיעֹות? ְְְְִִִִִִֵֵַָָלפני
ּדבר מּמּני לבּקׁש אּתה יכֹול "הכיצד ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָרּבתי:
קֹודם מאּומה טעמּתי לא מעֹודי הן ְְִִֵֵֶֶַָָֹזה?
מּמנהגי אׁשּנה לא הּיֹום וגם ְְְֲִִִִֶַַַַָֹהּתקיעֹות,

מאּומה". אטעם ְְְֶַָֹולא

הביןּכאׁשר איׁש', ה'חזֹון מרן זאת ׁשמע ֲֲִִֵֶַַַָָָֹ
אבל חלּוׁש, מאד האב אכן ְֲִֵָָָָָֹּכי
רֹוצה ואינֹו מּמנהגֹו לׁשּנֹות רֹוצה ְְְִִֵֵֶֶַָאינֹו
ּכן מּׁשּום הּתקיעֹות, קֹודם ּכלּום ְְְִִִֵֶַֹלטעם
למהר ׁשּיּוכל ּכדי האב, על להקל ְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָּכדי
את ׁשנה ּבאֹותּה ּכליל לבּטל הֹורה ְְְֱִֵֶֶַָָָָָֹולאכל,
לתקיעת הּתֹורה קריאת ׁשּבין ְְְִִִֵֶַַַַַָָָההפסקה
הּתקיעֹות. ּבסדר האפׁשר ּככל ּולהזּדרז ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשֹופר,

הדור) (פאר

äצדקה äתפêה הáזרה...äתäŁבה רע את מעבירין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הרה"קּפעם אל העיר מּתֹוׁשבי יהּודי נכנס ְְִִִִֵֶַַַָָ
רּבי אביחציראהאדמו"ר זי"ע,יעקב ֲֲִִֵַַַָֹ

ּגּבאי על ּתלּונה ּובפיו יעקב", ְְֲִִֵַַַַָָָֹה"אּביר
ּכ1 הּללּו, ּבעיר. מסּתֹובבים אׁשר ְְְֲִִִֶַַָָָָָהּצדקה
ואמרּו ּפתחֹו על התּדּפקּו יעקב, לרּבי ְְְְְְֲִִִַַַַַָָֹאמר
חׁשּובה, למּטרה צדקה אֹוספים הם ּכי ְְְֲִִֵַָָָָָלֹו
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ּבעירֹו, אביחצירא יעקב רּבי ּׁשהנהיג ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹּוכפי
את (מעריכים) ׁשמים הּצדקה ּגּבאי ְֲִִִֵֶַַַָָָָָהיּו
לּתן, ּביכלתֹו ּכּמה אדם ּכל ׁשל ְְְִִֵֶַָָָָָֹיכלּתֹו
ׁשעליו הּסכּום את עליו מׁשיתים היּו ְְְִִֶֶַָָָָָָוכ1
אמרּו יהּודי אֹותֹו אל ּבהּכנסם והיה ְְְְְִִֵֶָָָָָָלתת.
אלפים חמׁשת ס1 עליו הם מׁשיתים ּכי ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָלֹו

זהב. ְְַָָמטּבעֹות

ּבידיונבהל אין ּכי להם ואמר האיׁש ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
עצמֹו הערי1 לא ּומּימיו ׁשּכזה ְְֱִִֶֶֶַָָָֹסכּום
חמׁשת להם יּתן וכיצד ּדא, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבכגֹון
ׁשהּגּבאים אּלא זהב? מטּבעֹות ְְֲִִֶֶַַַָָָָָאלפים
ּכי ּבפניהם התחּנן ּכאׁשר ואּולם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבׁשּלהם.
ולּמה ׁשּכזה, עתק סכּום לּתן ּביכלתֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹאין
לֹו וגּלּו נענּו ּכ1? לּתן אֹותֹו ּכֹופים ְֲִִִֵֵַָהם
ּבכּמה עמדנּו האחרֹונים ּבּימים ה'ּסֹוד': ְְֲִִֶַַַַַָָָָאת
ׁשמענּו וׁשם ּבית0, ּדלת מאחֹורי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָהזּדּמנּויֹות
אּלא לאלפים... זהב מטּבעֹות מֹונה ְְְֲִֶֶַַָָָָאֹות0
היּו זהב מטּבעֹות לא ּכי ּבׁשּלֹו, ְְְְִִֶֶַַָָָֹׁשהּיהּודי
לאחרֹונה ׁשּכן מּתכת, ּפרסֹות אּלא ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלּו,
סּוסים ּפרסֹות ּולהביא לרּכׁש ּבזכיֹונֹו ְְְְְִִִִַָָָֹעלה
מנה הּללּו הּפרסֹות ואת הּצבא, ְְְִֵֶַַַָָָָָָלגדּודי

ּביתֹו. ְֵּבתֹו1

זי"עׁשמע אביחצירא יעקב' 'אּביר מרן ֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
לֹו: ואמר האיׁש ׁשל ּדבריו ְְִֶֶַָָָָאת
הּזה, הּסכּום את הּצדקה ּגּבאי קבעּו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ"אם
הּסכּום. מלא את ל0 יׁשלחּו מּׁשמים ְְְְְְִִִֶַַַַָֹּבוּדאי
ל0". ׁשּיהיה ּבטּוחני ל0, אין ּכעת אם ְְְְִִִֵֵֶֶַָָּגם
ּבדר1 נֹוׁשע והאיׁש אחדים ימים יצאּו ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלא
ּבּצבא לממּנה האיׁש ׁשהביא ּבעת ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּפלאית:

לפיא קנהּו עם חּׁשב הּסּוסים, ּפרסֹות ת ְְִִִִֵֵֶַַֹ
ונמנּו ּפרסֹות, עׂשר לכל אחת זהב ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָמטּבע
אלפים חמׁשת ׁשהביא ונמצא הּפרסֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל
ּבכדי ּבכתב, אּׁשּור הּלה לֹו נתן ְְְִִִֵַַָָָָּפרסֹות.
הּתׁשלּום את ויקּבל הּצבא לגזּבר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּיּגׁש
הּצבא איׁש רׁשם ׁשאז אּלא לֹו, ִִֶֶַַַַַָָָָָהּמּגיע

חמּׁשים הביא האיׁש ּכי הּפתק על ְֲִִִִִֵֶֶַַָָּבטעּות
ונמצא אלף), חמׁש (ּבמקֹום ּפרסֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָאלף
מטּבעֹות אלפים חמׁשת הּיהּודי ׁשל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָׂשכרֹו
ּבמטּבעֹות ּגדּוׁשים ׂשּקים לֹו מּלאּו ְְְְְִִִַַָָזהב.
עׂשה והּלה ּבמסּפר, אלפים חמׁשת ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָזהב,
יעקב אּביר רּבי לבית היׁשר ּבׂשמחה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹּדרּכֹו
לצדקה. הּכסף ּכל את להעניק ּכדי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָזי"ע

יעקב) אביר (תולדות

ה⁄כינה... áלäת על Łñְְִֵַַַָָלב

ר'ּפעם הרּבי הרה"ק ׁשמעלקאנכנס ְְְִִֵֶַַַַָ
ׁשלמּניקלׁשּבּורג ראׁשֹון ּביֹום זי"ע ְְְְִִִֶֶ

ּבבכּיה וגעה מדרׁשֹו, לבית הּׁשנה ְְְְִִִֵַָָָָָָֹראׁש
נאנחים", עּמּה "ּכל אֹומר: ּכׁשהּוא ְְֱִֵֶֶַָָָָּגדֹולה
ואבֹוי, אֹוי אבל ונאנח. ּבֹוכה הּקהל ְֱֲֲֶֶַַָָָָָּכל
נאנחים? הם מה ועל ּבֹוכים הם מה ְֱִִֵֵֶַַַַָעל
עניני על הם ּבֹוכים לחם", ְְְְִִִֵֵֶֶַַ"מבּקׁשים

הּׁשכינה. ּגלּות על ולא ְְְִִַַַָָֹּגׁשמּיּות,

נכנסלמחרת, הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני ּביֹום ְְְֳִִֵֶַַָָָָֹ
לבית ׁשמעלקא ר' הרּבי ְְְִֵֵֶַָׁשּוב
מרר וׁשּוב ׁשֹופר, ּתקיעת לפני ְְְְִִִֵֵַַַָָהּמדרׁש
זה מּדּוע יׁשי"? ּבן ּבא לא "מּדּוע ְִִִֶֶַַַַַָֹּבבכי:
לגאֹול ּבא ואינֹו מתמהמּה ּדוד ּבן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמׁשיח
הּיֹום ּגם ּתמֹול ׁש"ּגם מּפני יׂשראל? ְְְִִֵֵֶֶַַַָאת
ראׁשֹון ּביֹום אתמֹול, ּגם ּכי הּלחם", ְְִִֶֶֶַַָאל
ּבני מתּפּללים הּיֹום וגם הּׁשנה, ראׁש ְְְְִִֵֶַַַַָָֹׁשל
על ולא ּגׁשמּיּות, עניני על רק ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹיׂשראל
ּגלּות על להתּפּלל צריכים הּׁשכינה. ְְְְִִִִֵַַַָָָּגלּות
ויגאלנּו צדקנּו מׁשיח יבֹוא ואז ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּׁשכינה

מּמׁש". ְַָָּבקרֹוב

יעקב) (סיפורי
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âàין עבדיו ְֲִֶַָָלקõנה

אתּפעם, לֹומר ּכׁשהחּלּו הּׁשנה, ּבראׁש ְְֵֵֶֶַַַַָָֹ
נעמד ּדין", עֹור1 "לא-ל ְֱִִֵֵֶַַהּפּיּוט

ר' הרּבי מּליז'ענסקהרה"ק זי"עאלימל- ְְֱִִִִֵֶֶַָ
אנּו זה ּבפּיּוט עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו ְְִִֶֶַָָָואמר:
עּמֹו לרחם ּבּדין, עבדיו "לקֹונה ְְְֲִִֵֶַַַָָאֹומרים
מה את להזּכיר0 אני רֹוצה ּדין". ְְְְֲִִִֶֶַַּביֹום
עבד הּקֹונה ּכל כ) (קידושין חז"ל ְֶֶֶֶַָָּׁשאמרּו
לתת חּיב והאדֹון לעצמֹו, אדֹון ּכקֹונה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָעברי
ּׁשּנאמר מה את לקּים ּכדי טּוב, מּכל ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלעבד

עּמ1". לֹו טֹוב "ּכי ִִַָָּבּפסּוק

ואּתהאם ׁשּלנּו, האדֹון ׁשאּתה ּכיון ּכן, ְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
"ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו לעבדים, אֹותנּו ְֱֲִִִֶֶַַָָָָקנית
ּדין ּפי על אּתה ׁשּמחּיב הרי הם", ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֻעבדי
יׂשראל לעם ולתת ּדין, ּביֹום עלינּו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָלרחם
ּובפרנסה ּבמׁשּתה ּבמאכל צרכיהם ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּכדי

עּמנּוטֹוב לקּים ּכדי ּומטיב, טּוב וכל ה ְְְִִֵֵֵַָָָ
עּמ1"... לֹו טֹוב "ּכי הּפסּוק ִִֶַָָאת

אלימלך) (דברי

מצוה Łל ְִֵֶָָזעה

איׁשּבאחת עמד הּׁשנה ּבראׁש הּׁשנים ְְִִַַַַַָָָָֹ
הרה"ק ׁשל ּביתֹו ּבפרֹוזדֹור ְְִֵֶֶָאחד

מּסדיגּורארּבי יֹוסף הּבכֹורׁשלֹום ּבנֹו זי"ע, ְְִִִֵַַָָָ
רּבי הרה"ק מרֹוז'יןׁשל ׁשּכןיׂשראל זי"ע, ְִִִֵֵֵֶֶַָ

הּצּדיק ּכיצד הּדלת מאחֹורי לׁשמֹוע ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָרצה
ואּולם, הּׁשנה. ראׁש ּתפילת מתּפּלל ְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּזה
ּכל האיׁש ׁשמע לא לׁשמֹוע, ׁשחפץ ְְִִֶַַַָָָָָֹּככל
את ׁשמע רק ׁשהיא. הברה וכל ְֲִֶֶַַָָָָקֹול
ּכׁשהּוא יֹוסף ׁשלֹום רּבי ׁשל ְְִִֵֶֶַָָּפסיעֹותיו

ואנה. אנה ּבחדר ְִֵֶֶֶַַָָָָמתהּל1

והֹוציאלאחר לחדרֹו, המׁשּמׁש נכנס הּתפּלה ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָ
על טֹופח ּביֹותר, לחה ּכּתנת ְִֵֵֶַַַָָֹֻמּׁשם

הּכּתנת ּכי האיׁש מּׁשראה להטּפיח. ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻמנת
ּתמּה לגמרי, רטּבה ואף לחה הרּבי ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻׁשל
ׁשמעּתי לא "הרי המׁשּמׁש; את וׁשאל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹּביֹותר
אם ּכי מתּפּלל, ּכׁשהּוא הּצּדיק את ְְְִִִִֵֶֶַַַָּכלל
לחה?" ּכ1 ּכל הּכּתנת וכיצד ּבחדרֹו, ְְְְֵֵֶַַַַַָָָֹֻמהּל1
ׁשּבכל מעׂשה "זהּו לֹו: ואמר המׁשּמׁש ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָנענה
את לֹו להחליף מכרחים הּתפּלה אחר ְְְְִִִֶַַַַָָֻיֹום.

.הּכּתנת" ֶַֹֻ

רּבֹותאֹותֹו להסּתֹופף היה רגיל ְְִִִֵַָָָאיׁש
רּבי הרה"ק ׁשל ליּבּוׁשּבמחּצתֹו ְִִִֵֶַָ

הּגיעמּטֹומׁשֹוב ּכאׁשר הּבאה ּבּפעם זי"ע. ְֲִִִֶַַַַַַָָ
ראּו אׁשר הּפלאֹות את לֹו סּפר ְֲִֵֵֶֶַָָָאליו,
יֹוסף ׁשלֹום רּבי הרה"ק ׁשל ּבמחּצתֹו ְִִִֵֵֶַָָָעיניו
מּטֹומׁשֹוב: הרּבי לֹו אמר זי"ע. ְִִִִַַָָָָמּסדיגּורא
ּבתפּלת ׁשּנזּכרה ּבחינה אֹותּה היא זאת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹאכן,
לאּות ּבלי 'זעֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל ְִֵֶֶֶַָָָֹ'ּכתר'

ּכּסא'... ִִֵֵמחיל

חסידים) (סיפורי

ה⁄ירה... àעת äŁôְְִֵַָָבה

הרה"קׁשעת אצל היתה והּׁשירה הּתפּלה ְְְְִִֵֶַַַָָָָ
מנחםרּבי יצחק"זי"עיצחק ה"עקידת ְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
ּודבקּותמאלּכסנדר התעּלּות ׁשל ּכׁשעה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

מסּפרים: ּכ1 ועל ית"ש. ְְְִֵַַַָּבּבֹורא

הרּביּפעם את החסידים מּזקני אחד ׁשאל ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבראׁש עֹוׂשים "מה יצחק": ְְֲִִֵַָָָֹה"עקידת
מאריכים והּמקהלה ׁשהחּזן ּבׁשעה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּׁשנה
ּבא ּכבר אּתה "הן הׁשיבֹו: והרּבי ְְְֱִִִִֵַַָָָָּבנּגּונים?"
ּבתׁשּובה!" מהרהרים יֹודע? אינ0 ועדין ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּבּימים,

אלכסנדר) בית (שושלת



- יומא דהילולא -

הרה"ק ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּב זי"ע
ּפֹוִלי" ַה"ַּסָּבא ִמּׁשְ

יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ו' ִּתְׁשֵרי 

ּפֹוִלי נֹוַלד ִּבְׁשַנת תפ"ה ַּבְּכָפר ַהָּסמּוְך  הרה"ק ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּב ִמּׁשְ
ַהְּגָרף  ֶׁשל  ֵמֲאחּוזֹוָתיו  ְּבַאַחת  ֶׁשָּיַׁשב  ָּברּוְך,  ַרִּבי  ְלָאִביו  ְלֻאָּמן, 
ּפֹוטֹוְצִקי. הּוא נֹוַלד ִמִּבְרָכתֹו ֶׁשל ָמָרָנא הבעש"ט ַהָּקדֹוׁש זי"ע 
ְוָלֵכן  המהר"ל,  ְלִנְׁשַמת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ֶּבן  לֹו  ֶׁשִּיָּוֵלד  ְלָאִביו  ֶׁשִהְבִטיַח 
ֶׁשִּנְקָרא  ֶׁשאֹוְמִרים  ִמֶּצֱאָצָאיו  )ֵיׁש  ֵליּב  ַאְרֵיה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ִנְקָרא 
ֵּבְרכֹו  ַהְּבִרית  ְלַאַחר  המהר"ל(.  ִנְקָרא  ָּכְך  ִּכי  ַאְרֵיה  ְיהּוָדה 
הבעש"ט זי"ע ֶׁשִּיְזֶּכה ִלְהיֹות "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן", ַסָּבא ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, 
ָּפאֵלע ֵזייֶדע. ּוֵמָאז ִנְתַּפְרֵסם ִּבְׁשמֹו ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל - ַהּׁשְ

זי"ע,  ִמּקֹוִריץ  ִּפְנָחס  ַרִּבי  הרה"ק  ָהָיה  ַּבֲחִסידּות  ַהֻּמְבָהק  ַרּבֹו 
ִמַמְדִבידֹוְבָקה  ַהּׁשֹוֵחט  ַּבת  ֶאת  ה  ְלִאּׁשָ ָנָׂשא  הֹוָרָאתֹו  ִּפי  ְוַעל 
ַהָּיִמים. הּוא  ָאְרכּו לֹו  ב ָׁשם. ֶאָּלא, ֶׁשֹּלא  ִנְתַיּׁשֵ ִנּׂשּוָאיו  ּוְלַאַחר 
לֹו  הֹוָרה  ֲאֶׁשר  ַהּק',  הבעש"ט  ֶׁשל  ִּבְמִחָּצתֹו  ִּכְׁשבּוַעִים  ָׁשָהה 

ָלֵצאת ַלָּגלּות.
ִעם  ַיַחד  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְלַבּדֹו,  ִּבְתִחָּלה  ַלָּגלּות,  ָיָצא  ֵליּב  ַאְרֵי'  ַרִּבי 
ֲחֵבָריו ַהַּצִּדיִקים הרה"ק ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ִמִּניְׁשִכיז זי"ע, ְוַרִּבי ָמְרֳּדַכי 
זי"ע ֶׁשּנֹוַדע ִּבְׁשמֹו 'ַהַחָּזן ִמָּזאְסַלב'. ְּכִפי ַהָּידּוַע ַהְרֵּבה ִמּתֹוַרת 
ִׁשֵּמׁש  ֲאֶׁשר  זי"ע,  ִמָּזאְסַלב  ַהַחָּזן  ֵמֲחֵברֹו  ִקֵּבל  יָרה  ְוַהּׁשִ ַהִּנּגּון 

ֶאְצלֹו ְּכֶאָחד ֵמַחְבֵרי ַהַּמְקֵהָלה.
ָּפאֵלע ֵזייֶדע ָהָיה ִּביִדידּות ִעם ַרִּבים ִמַּצִּדיֵקי ּדֹורֹו, ֵּביֵניֶהם  ַהּׁשְ
ַּבַעל ַה'ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף' ִמּפֹוְלְנָאה, ַהַּמִּגיד ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמיְכל 
זי"ע ִמְּזלֹוְטׁשֹוב, הרה"ק ַרִּבי ָּברּוְך זי"ע ִמֵּמעִז'יּבּוז, הרה"ק ַרִּבי 
ִמֻּלְּבִלין  ַהחֹוֶזה  ַהֵּמִאיר',  'אֹור  ַּבַעל  ִמִּזיטֹוִמיר,  זי"ע  ְזֵאב  וֹוְלף 
זי"ע, ַהְּיהּוִדי ַהּק' זי"ע ִמְּפִׁשיְסָחא, הרה"ק ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק זי"ע 
ִמַבְּרִדיְטׁשֹוב, ָהַרִּבי ר' זּוָׁשא ֵמָאִניּפֹוִלי זי"ע, ַּבַעל ַהַּתְנָיא זי"ע 

מחב"ד ְועֹוד.
ִּבְזלֹוטֹוּפֹוִלי,  ָׁשִנים  ְׁשמֹוֶנה  ִהְתּגֹוֵרר  ְנדּוָדיו  ְּתקּוַפת  ְּבֶאְמַצע 
מֹוָׁשבֹו  ֶאת  ָקַבע  ָׁשם  ָּפאֵלע,  ּׁשְ ָּבִעיר  ב  ִנְתַיּׁשֵ ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ֶמֶׁשְך נ"ב ָׁשָנה ַעד ְלִהְסַּתְּלקּותֹו ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים ְּביֹום ו' ְּבִתְׁשֵרי 

תקע"ב, ומנו"כ ָּבֲעָיָרה ְׁשָּפאִלי.

"ַחד ְּבָדָרא" ָּבִרּקּוִדים
ְמֻסָּפר:  ָּכְך  ְוַעל  ּפֹוִלי.  ִמּׁשְ ַהַּסָּבא  ָהָיה  ָּבִרּקּוִדים  ְּבָדָרא"  "ַחד 
של  המובהק  )תלמידו  זי"ע  ֵמַאִליק  ַאְרֵיה  ְצִבי  ַרִּבי  הרה"ק 
המגיד מזלוטשוב, ִנְסַתֵלק ג' ָיִמים לפני הסב"ק משפולי - ג' 
בתשרי תקע"ב( ִּבֵּקׁש ַּפַעם ְלַהִּכיר ֶאת ַמֲעָׂשיו ַוֲעבֹוָדתֹו ַּבֹּקֶדׁש 
ַּבֲעֵלי  ֵמֲחִסיָדיו,  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  ָׁשַלח  ְוָלֵכן  ַקִּדיָׁשא.  ַהַּסָּבא  ֶׁשל 

צּוָרה, ִלְׁשָּפאִלי, ְּכֵדי ֶׁשִּיְׁשְּבתּו ָׁשם ַׁשָּבָתם, ִּבְמִחיַצת הסב"ק.
 - אֹוְרָחיו  ְוִעּמֹו  ְלֵביתֹו,  הסב"ק  ָחַזר  ש"ק  ֵליל  ְּתִפיַלת  ְלַאַחר 
ְלִקּדּוׁש,  ַהּכֹוס  ֶאת  ָמַזג  הסב"ק  ֵמַאִליק.  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְׁשלּוָחיו 
ִמָּלה  ַאֲחָריו  אֹוֵמר  והסב"ק  ַהִּקּדּוׁש  ִמּלֹות  ֶאת  ָאַמר  ַהַּגַּבאי 

ְּבִמָּלה... ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ֹלא ָאַמר ַעל ֻׁשְלָחנֹו. ֲאָבל ְלַאַחר ַהְּסעּוָדה 
ֶׁשַעִין  ֲעצּוָמה,  ִּבְקִלילּות  ִעָּלִאִּיים,  ִרּקּוִדים  ִלְרֹקד  ֵהֵחל הסב"ק 
ֹלא ָרֲאָתם, ְוָכל ַּפַעם ָהָיה ֵמִרים ָיָדיו ְּכַלֵּפי ְׁשַמָּיא. ָּדָבר ֶזה ָחַזר 

ְוִנְׁשָנה ַּגם ִּבְסעּוַדת יֹום ש"ק ְוַגם ְּבֵעת ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית.
ָּכאן  ָראּו  ֹלא  ִּכי  ֵמאִליק  ָהַרִּבי  ְׁשלּוֵחי  ֶהְחִליטּו  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
ְּפֵרָדה.  ִּבְרַּכת  ִלּטֹול מהסב"ק  ֲאִפילּו  ַטַעם  ֵאין  ְוָלֵכן  ְמאּוָמה... 
ֶאָּלא ֶׁשֶאָחד ֵמֶהם ָאַזר ֹעז, ְוָאַמר ַלֲחֵבָריו ִּכי ַעל ַאף ֹזאת ַחָּיִבים 
ִליחּות. ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְלַחְדרֹו, ָאַמר ָלֶהם הסב"ק  ֵהם ְלַמֵּלא ֶאת ַהּׁשְ
ָּפאִלי  ָּפאִלי: "ֹּתאְמרּו ְלָהַרב ֶׁשָּלֶכם ֶׁשְרִאיֶתם ֶאת ַהַּסָּבא ִמּׁשְ ִמּׁשְ

ְוהּוא ַעם ָהָאֶרץ ָזֵקן".
ָראּו  ָחְזרּו ַהֲחִסיִדים ְלָאִליק, ְוִסְּפרּו ְלַרָּבם ְּדָבִרים ַּכֲהָוָיָתן ַמה ּׁשֶ
ִּבְׁשָּפאֵלע, ֲאָבל ַּגם ִסְּפרּו לֹו ְּבַהְרָחָבה ַעל ָהִרּקּוִדים ֶׁשל הסב"ק 
ָּבת. ָׁשַמע ֹזאת הרה"ק ַרִּבי ְצִבי ַאְרֵיה  ְּבָכל ְׁשֹלֶׁשת ְסעּודֹות ַהּׁשַ
ַהַּסָּבא  ַהִאם  ְמֻסָּפק  ֶּבֱאֶמת  ָהִייִתי  ַהּיֹום  "ַעד  ְוָאַמר:  ָמאִליק 
ֲאִני  ִּדְבֵריֶכם, רֹוֶאה  ֲאָבל ַעָּתה ְלאֹור  ְּבָדָרא.  ִמְּשָּׁפאִלי הּוא ַחד 

ֶּבֱאֶמת ֶׁשהּוא ָּכֶזה, ַחד ְּבָדָרא".

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא - ְמַלֵּמד ְלהֹוִעיל...
ָּבתֹות ָׁשַבת הרה"ק ַרִּבי ַאְבָרָהם "ַהַּמְלָאְך" זי"ע, ְּבנֹו  ְּבַאַחת ַהּׁשַ
ָּפאִלי. ְלַאַחר  ֶׁשל ַהַּמִּגיד ִמֵּמעְזִריְטׁש ִּבְמִחָּצתֹו ֶׁשל הסב"ק ִמּׁשְ
ַהִּמְדָרׁש,  ֵּבית  ְלֶמְרַּכז  ִנַּגׁש  ֵמַחְדרֹו,  הסב"ק  ָיָצא  ַׁשָּבת,  ַקָּבַלת 
ּוָפַתח ְּבִנּגּון ְמֻיָחד. ַהֲחִסיִדים ֵהֵחּלּו ְלַזֵּמר, והסב"ק ֵהֵחל ִלְרֹקד 
ִּבְקִלילּות ִנְפָלָאה. ַהִּנּגּון ִהְתַּגֵּבר ֵמֶרַגע ְלֶרַגע, ִהְתַלֵּקַח ְּכַׁשְלֶהֶבת 
ֹקֶדׁש, והסב"ק ִמְתרֹוֵמם ְּבַרְגָליו ְּבִרּקּודֹו, ָיָדיו ְּפׁשּוטֹות ְלָאחֹור, 

ּוְכֶהֶרף ַעִין ְּפׁשּוטֹות ְלָפִנים, ּוָפָניו לֹוֲהטֹות ְּכַלִּפיד ֵאׁש ֹקֶדׁש.
ַהַּסָּבא  ֶׁשל  ּוְפִסיָעה  ַצַעד  ְּבָכל  ִהְתּבֹוֵנן  "ַהַּמְלָאְך"  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ַקִּדיָׁשא, ְּבֵעיָנא ְּפִקיָחא, ְּכֶׁשֻּכּלֹו ִהְׁשּתֹוְממּות ְוִהְתַרְּגׁשּות. ְלַאַחר 
"ַאֶּתם  לֹו:  ְוָאַמר  ֶאל הסב"ק  'ַהַּמְלָאְך'  ִנַּגׁש  ָהִרּקּוד  ֶׁשִּנְסַּתֵּיים 
ִלְפֵני  ְמַרְּקִדין  ֵּכיַצד  ָיַדְעִּתי  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ָאְמָנם,  ֵהיֵטב.  ְמַרְּקִדים 
ִלְפֵני ַׁשָּבת ַמְלְּכָתא. ֲאָבל ַעָּתה, ְּכֶׁשָרִאיִתי ֶאת ַמֲעַלת  ַהַּכָּלה - 
ִיחּוד  ֵיׁש  ַהַּקְרַקע  ַעל  ֶרֶגל  ַהָּצַגת  ְּבָכל  ִּכי  ְונֹוַכְחִּתי  רֹוֵקד,  ְּכבֹודֹו 

תֹו ְמַרֵּקד ֵהיֵטב". ֶעְליֹון, ִּביָכְלִּתי לֹוַמר לֹו ֶׁשְּכבֹוד ַמֲעַלת ְקֻדּׁשָ
הבעש"ט  ִּבְרַּכת  ְּבֶׁשל  ִּבי,  ָטבּוַע  ֶזה  "ֹּכַח  הסב"ק:  ְוָאַמר  ַנֲעָנה 
ַהּק', ֶׁשֵּבְרַכִני, ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ּבֹו ַאִּציג ֶאת ַּכף ַרְגִלי, ִּתְתַחֵּבר ָהֶרֶגל 
ִהְמִׁשיְך  הּוא  ִהְרָּפה,  ֹלא  'ַהַּמְלָאְך'  ֲאָבל  ַהַּקְרַקע".  ִעם  ֵהיֵטב 
ּוְבֹאֶפן  ֵהיֵטב  ְמַרֵּקד  ְּכבֹודֹו  "ֲהֵרי  ַקִּדיָׁשא:  ַהַּסָּבא  ֶאת  ְוָׁשַאל 

ְמֻדָּיק ַּגם ְלִפי ֶקֶצב ַהִּנּגּון. ִמַּנִין ִלְכבֹוד ַמֲעָלתֹו ֵיַדע ֶזה?"
ַהָּנִביא  ְוֵאִלָּיהּו  ִלי  ָהָיה  טֹוב  "ְמַלֵּמד  ַקִּדיָׁשא:  ַהַּסָּבא  לֹו  ֵהִׁשיב 
ְּבסֹוד  ִהְכִניס אֹוִתי  ְוהּוא  ֵהיֵטב,  ִלְרֹקד  ִלְּמַדִני  ֲאֶׁשר  ְׁשמֹו, הּוא 
ֶאת  'ַהַּמְלָאְך'  ַאְבָרָהם  ְלַרִּבי  הסב"ק  ִסֵּפר  ָאז  ָהִרּקּוד".  ּתֹוַרת 



- יומא דהילולא -

להעלות נר תמיד - לזכר נשמת

הרה"ק ַרִּבי ַאְרֵיה ֵליּב זי"ע
ּפֹוִלי" ַה"ַּסָּבא ִמּׁשְ

יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ו' ִּתְׁשֵרי 

ַהִּסּפּור ַהָּידּוַע, ֵּכיַצד ִלְּמדֹו ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִלְרֹקד ְּכֶׁשְּיהּוִדי ְּפלֹוִני 
ֶנֱאַסר ַעל ְיֵדי ַהָּפִריץ ְוִנְכָלא ְּבבֹור ָהֲאסּוִרין, ְוהּוא ָרַקד ִּבְמקֹומֹו 
ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ִמִּיְׂשָרֵאל.  ֶנֶפׁש  ִמָּמֶות  ִהִּציל  ְוָכְך  ֹּדב,  עֹור  ְּבתֹוְך 
ֵהם  טֹוִבים  ְּכבֹודֹו,  ַמֲעַלת  ֶׁשל  "ָהִרּקּוִדים  'ַהַּמְלָאְך':  ַאְבָרָהם 

ִמְּתִפילֹוָתי".

ֲעבֹוַדת ה' ַרק ֵמֹרב ָּכל
ַרִּבי  הרה"ק  זי"ע,  ִמּפֹוְלְנָאה  מֹוִכיַח  ֵליּב  ַרִּבי  בהרה"ק  ַמֲעֶׂשה 
ָּפאִלי זי"ע, הרה"ק ָהַרִּבי ר' זּוָׁשא זי"ע  ַאְרֵי' ֵליּב, "ַהַּסָּבא" ִמּׁשְ
ַיְחָּדיו  ֶׁשֵהֵסּבּו  ִמִּניְשִׁכיז,  זי"ע  ָמְרֳּדַכי  ַרִּבי  והרה"ק  ֵמָאִניּפֹוִלי, 
ָּפאִלי, ְוָהיּו עֹוְסִקים  ְּבמֹוָצֵאי צֹום ְּגַדְלָיה ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַהַּסָּבא ִמּׁשְ
ִּבְדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִּבְפָרט ְּבִעְנָיִנים ֶׁשֵּבין ֶּכֶסה 

ְלָעׂשֹור -  ִעְנְיֵני ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים.
ֵליּב מֹוִכיַח:  ְלַרִּבי  ְוָאַמר  ַרְגָליו  ַעל  זּוָׁשא  ָהַרִּבי ר'  ֶנֱעַמד  ְלֶפַתע 
ֶׁשֵּכן  ַהָּמִׁשיַח,  ִּביַאת  ְּבִעּכּוב  ִמֻּכָּלנּו  יֹוֵתר  ָאֵׁשם  ֵליּב  ר'  "ַאָּתה 
ַּבֲעִׂשַּית  אֹוָתם  ּוַמֲאִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  מֹוִכיַח  ָּתִמיד  ַאָּתה 
ְלַלֵּמד  ָהִייָת ְמַלֵּמד ְזכּות ֲעֵליֶהם, ֶׁשֲהֵרי ֵיׁש ַּבֶּמה  ֲחָטִאים. ִאּלּו 

ְזכּות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ֲאַזי ָהיּו ֻּכָּלם ִנְגָאִלים.
ָּפאִלי: צֹוֵדק ָהַרִּבי ר' זּוָשׁא. ִנְׁשָּבע ֲאִני  ַנֲעָנה ְוָאַמר ַהַּסָּבא ִמּׁשְ
ֶאָּלא  ְוִיּסּוִרין,  ּתֹוֵכחֹות  ְיֵדי  ַעל  ַלּמּוָטב  חֹוְזִרין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵאין 
ה'  ֶאת  ָעַבְדָּת  ֹלא  ֲאֶׁשר  "ַּתַחת  ַהָּכתּוב  ֶׁשאֹוֵמר  ְּכמֹו  ָּכל,  ֵמֹרב 
סֹוְבִלים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  הּוא  ִסיָמן  ָּכל".  ֵמֹרב  ֱאֹלֶקיָך... 
ָצרֹות ַרּבֹות ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלְחֹזר ֵהיֵטב ִּבְתׁשּוָבה, ֵּכיָון ֶׁשַהֲחָטִאים 
ְוַהָּצרֹות ְוַהִּיּסּוִרין ְמַבְלְּבִלין אֹוָתם, ֲאָבל ַרק ְּכֶׁשֵּיׁש ְלִיְׂשָרֵאל "ֹרב 
ה  ָּכל", ְיכֹוִלים ֵהם יֹוֵתר ְּבָנֵקל ַלֲעבֹוד ֶאת ה'. ִנְמנּו ְוָגְמרּו ֲחִמּׁשָ
ַצִּדיִקים ֵאּלּו ְלַהְׁשִּפיַע טֹוָבה ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֶאְפָׁשר ְּבָכְך ָּתֹבא 

ְּגֻאָּלָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.

ְּתנּוָעה ְקדֹוָׁשה ֶׁשל ַצִּדיק...
ְּכָאָדם  ָידּוַע  ָהָיה  זי"ע  ּפֹוִלי  ִמּׁשְ ֵליּב  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ַקִּדיָׁשא,  ַהַּסָּבא 
ל  ַּבַע ֵאֶצל  תקנ"ט  ִּבְׁשַנת  ְּכֶׁשִּבֵּקר  ֲעצּוָמה.  ִהְתַלֲהבּות  ַּבַעל 
ַהַּתְנָיא ִמָּלאִדי זי"ע ִסֵּפר לֹו, ִּכי ִּבְהיֹותֹו ְּבִגיל ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ָרָאה 
ת ָמָרן הבעש"ט זי"ע "ְוהּוא ִהִּניַח ֶאת ָידֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַעל ִלִּבי,  ֶא

ּוֵמָאז ַחם ִלי..."
ְׁשִמיַעת  אֹו  ַהֹּכֵהן(,  )ְוָרָאהּו  ַצִּדיק  ֶׁשל  ְרִאָּיה  ַּכָּמה  ַעד  ְלַלֶּמְדָך, 

קֹולֹו ַוֲאִפי' ְּתנּוָעתֹו ִּבְלָבד ּפֹוֲעלֹות ַעל ָהָאָדם.

ֵמִאְמרֹוָתיו:
"ַוְיָמֵאן ַוֹּיאֶמר..." )בראשית לט, ח(

קֹוֶדם  ֲעֵבָרה,  ִלְדַבר  ָהָאָדם  ֶאת  יא  ְלַהּׂשִ ָּבא  ָהַרע  ֵיֶצר  ַּכֲאֶׁשר 
ּוְלֹלא  ִנּמּוק,  ָּכל  ְלֹלא  ֹלא!  ַלֵּיֶצר  לֹוַמר  ְלָמֵאן!  ָהָאָדם  ָצִריְך  ָּכל 
ָּכל ֶהְסֵּבר ֶׁשהּוא. ְוַרק ַאַחר ָּכְך "ַוֹּיאֶמר", ַרק אח"כ ָיכֹול ָהָאָדם 

ְלִהָּכֵנס ִעּמֹו ִּבְדָבִרים, ְלַנֵּמק ּוְלַהְסִּביר...
ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשַעל ֵּתַבת "ַוְיָמֵאן" ֵיׁש ַׁשְלֶׁשֶלת, ְּכלֹוַמר, לֹוַמר 

ֹלא ָוֹלא ַּכָּמה ְּפָעִמים, ַעד ֶׁשַהֵּיֶצר ַיַעְזֵבהּו ְלַנְפׁשֹו.

"ַוֵּיֶלְך ֹמֶׁשה..." )דברים לא, א(
ַּגם ִּביֵמי ַהִּזְקָנה ׁשּוב ָצִריְך ָהָאָדם ֵליֵלְך ַל"ֶחֶדר" ְוִלְלֹמד. ֶׁשֲהֵרי 
ֵאין ָלנּו ָּגדֹול ִמֹּמֶׁשה, ּוְכֶׁשִהְזִקין ֶנֱאַמר ָעָליו "ַוֵּיֶלְך ֹמֶׁשה, ְואֹוֵמר 

ַעל ֶזה ַהַּתְרּגּום ְירּוַׁשְלִמי: "ְוָאַזל ֹמֶׁשה ְלִמְׁשַּכן ֵּבית אּוְלְּפָנא".

"ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער..." )שיר השירים ה, ב(
ֶׁשַהֵּלב  ְזַמן  ָּכל  ְלַאְלַּתר,  אֹוָתנּו  ְּגָאל  ִמְתַחֵּנן:  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ ָאִבינּו 
ִאם  ֶׁשֵּכן  ַהּמֹוֵעד.  ֶאת  ְּתַאֵחר  ֶׁשָּמא  ְּבִמְקָצת,  ֵער  ֲעַדִין  ֶׁשָּלנּו 

ִנְׁשַקע ְלַגְמֵרי ְּבֵׁשָנה ֲעמּוָקה, ֹלא ִיְהֶיה ֶאת ִמי ִלְגֹאל...

ג' תשרי
רבי יצחק דוד ב"ר משה מלעלוב

רבי שמעון נתן נטע ב"ר דוד צבי שלמה בידרמן מלעלוב

ו' תשרי
רבי אריה ליב ב"ר ברוך )הסבא משפולי(

רבי מרדכי ב"ר דוד מטאלנא

ז' תשרי
זבולון בו יעקב אבינו

רבי מנחם נחום ממארקוב ב"ר מרדכי מטשערנובל

ח' תשרי
רבי נח ב"ר מרדכי מלעכוויטש

רבי שלמה בן ציון ב"ר ישעי' משולם זושא מטשערנובל

ט' תשרי
רבי אלעזר בן רשב"י

רבי אברהם סבע )ב' צרור המור(



  ?שופר תקיעת לפני לאכול מותר האם

חכמים אסרו לאכול לפני קיום מצוה שזמנה מוגבל, שמא ישתקע בסעודתו וימשך בה, ויתבטל 

: 'לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל ... ולא לאכול'. (שבת ט:)מקיום המצוה. כן שנינו 

 (סוכה לח.)מסיבה זו נאסרה האכילה גם לפני נטילת לולב ולפני קריאת המגילה, כמבואר בגמרא 

 ובשולחן ערוך.

איסור האכילה לפני תקיעת שופר לא נזכר בגמרא ובפוסקים הקדמונים, אך נזכר בריטב"א, שערי 

 פרים ועוד מגדולי הפוסקים.תשובה, מטה א

מסופר על הגאון רבי עקיבא איגר, שתיקן עם בית דינו, בעת השתוללות מגפת חולירע בפוזנא, 

לפני תקיעת שופר. היתר זה דומה להיתר המבואר במגן אברהם לענין קריאת המגילה,  טעימההיתר 

בעלמא, פחות מכביצה.לא לאכול כמות חשובה, אלא לטעום טעימה  א.ונדרשים לו שני תנאים: 

 הטועם יהיה חלש שיש לו צורך גדול בטעימה. ב.

אולם יש סוברים שהיתר הטעימה נאמר גם לכל הציבור, אף מי שאינו חלוש במיוחד, משום שלא 

אסרו חכמים אלא אכילה שיש חשש שימשך האדם אחריה, וטעימה אינה גוררת את האדם להמשיך 

 בסעודה.

ולטעום אחרי קריאת התורה ולפני תקיעת שופר, משום המנהג כיום להאריך בישיבות נהגו לקדש 

בתפילה, ויש מייחסים תקנה זו לרבי ישראל סלנטר. אך בני עדות המזרח אינם טועמים מאומה לפני 

 תקיעת שופר, וכך מנהג כמה מעדות החסידים.

נוספים. סברא אחת  לישוב מנהגם של הטועמים לפני תקיעת שופר, הוסיפו הפוסקים צדדי היתר

העלה הגרש"ז אויערבאך, שכאשר נמצאים בבית הכנסת או בישיבה, יחד עם אנשים רבים, אין חשש 

שכולם ישקעו בסעודה ויבטלו את תקיעת השופר, ומשכך גם אין חשש על כל יחיד שמא יבטל את 

ם להולכים המצוה, שהרי האחרים יזכירו לו. סברא אחרת הוסיף הגרש"ז אויערבאך, המועילה ג

לביתם ומקדשים שם, שכיון שיש זמן קבוע לתפילה, אין חוששים שישכח לשוב ולהשלים את 

  התפילה.

  

  

שו"ע או"ח סי' רלב ס"ב, סי' תרנב ס"ב, רמ"א סי' תרצב ס"ד, ונו"כ; ריטב"א סוכה לח. ד"ה הא גופא; שערי מקורות: 

; מטה אפרים סי' תקפח ס"ב; פסקים ותקנות לרבי עקיבא איגר סי' כ; מגן אברהם סי' תרצב סק"ז; תשובה סי' תקפד סק"ג

  מועדים וזמנים ר"ה סי' ד; תשובות והנהגות ח"ד סי' קלז, קעט; שמירת שבת כהלכתה פנ"ב הערה נב ובתקונים ומלואים.

 

הלכה  דבר



 מעלי טפי דעתיה איניש דכייף כמה

  לב נשבר עדיף מכל הכוונות

הרה"ק  אודות הרה"ק רבי משה מקוברין זיע"א סיפר
ממקורבי רבינו אור היה שקיצעס זיע"א  וואלף זאב ביר

זיע"א, והוא היה הקדוש הבעל שם טוב שבעת הימים 
ון כל הכוונות. פעם ו, והיה מכבבית מדרשוהבעל תוקע 

אחת נתיישב בדעתו, היאך ישתטח עם סדורי הכונות שלו 
זיע"א, ולכך רשם לו כל הקדוש הבעל שם טוב רבינו לפני 

הכוונות בנייר קטן בקצרה, והניחו במחזור שיוכל לזכור 
הכוונות מתוכו, ולא היה יודע מזה שום אדם. והוא הכין 
המחזור על השלחן שצריך לתקוע, והנייר בתוכו בהסתר. 
והלך לחוץ להכין, ובתוך כך לקח הבעל שם טוב את הנייר 

חזור בהסתר, ולא ראהו אדם. וכשהתחיל של הכוונות מהמ
להכנס לבית הכנסת, אמר לו הבעל שם הרה"ק רבי וואלף 

טוב מיד שיתקע. וחיפש הנייר להסתכל בכוונות ולא מצא 
כלום. ונשבר לבו בקרבו מאד, כמו ההולך למלחמה בלא 
כלי זיין, ולא היה לו שום עצה לזה, ותקע בפשטות בלא 

אמר הבעל שם טוב השלחן, כוונות. ואחר כך כשבא אל 
גימאכט היינט מיט  ט: 'אבער האט איהר גולרבי וואלף

ווייסט איר פאר וואס... היינו:  ,אייערע תקיעות זייער
תקעתם היום טוב מאוד, ואתם יודעים מפני מה, כי בכל 
פעם הוא סומך על הכוונות, וענין היחודים הוא כמו 

מאהל  אמאהל טרעפט מען,  מפתחות אל ההיכלות, 'א
האק',  צובראכנע הארץ איז אזוי ויא א נישט, אבער א

פעמים שמוצאים את המפתח ופעמים שאין מוצאים אבל 
לב נשבר הוא כמו גרזן, שיכול לשבר כל החומות והמחיצות 
על ידי הגרזן, וכשנפסקו הכוונות שבר כל המחיצות 

  .('אמרות משה' ר"ה עמוד נא) בשברון לב

: :)ה(מסכת סוטה רי הגמרא בויש להסמיך לזה את דב
יהושע בן לוי: בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח רבי ר מא

, שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב ב"הלפני הק
מי אבל  .שכר מנחה בידו ,מנחה .שכר עולה בידו ,עולה

שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל 
אלהים רוח זבחי ' (תהלים נא יט), שנאמר הקרבנות כולם

  '.נשברה

* * *  
  תפילת האותיות של יהודי פשוט

משך מספר שנים נהג הרה"ק רבי לוי יצחק ב

מברדיטשוב זיע"א להיות הוא בעצמו בעל תוקע בבית 
קודם התקיעות לבש רבי לוי יצחק את שנה אחת מדרשו. 

הקיטל, התעטף בטלית עלה על הבימה והחל לומר ז' 
לאחר מכן אמר  כנהוג, מזמור'פעמים 'למנצח לבני קרח 

פעמים 'מן המיצר' ונטל את השופר לידו. ואולם, ג' כבר גם 
לאחר רגע הניחו מידו ולא החל לתקוע, ושוב לאחר מספר 
רגעים נטל שוב את השופר והניחו מידו ולא תקע. כך עשה 
כמה פעמים וכל הקהל עומד וממתין בציפיה ובכליון 

 ,דהד משופרו של רבםעינים לשמוע את קול השופר המה
אבל אין קול ואין עונה. שום תקיעה אינה נשמעת. דממה 

לפתע מפשיל רבי לוי יצחק . עמוקה שוררת בבית המדרש
את טליתו מעל ראשו, פונה אל קהל המתפללים ואומר 

רבותי, בפאליש, חדר המבוא, של בית המדרש יושב להם: 
גויים יהודי אשר במשך כל ימות השנה הוא מסתובב בין ה

והוא המסכן אינו יודע להתפלל. מגודל הצער שאינו יודע 
כיצד מתפללים לפני בורא עולם התחיל היהודי הזה 
לבכות, והוא אמר לרבונו של עולם: אתה, רבונו של עולם, 
הרי אתה יודע את כל הכוונות האמתיות של כל התפילות, 
והרי אתה יודע את האמת כי חוץ מאותיות האלף בית אין 

י יודע מאומה, משום כן מבקש אני ממך: אני אומר עתה אנ
בפניך: אלף בית גימל דלת, ואתה תעשה מן האותיות הללו 

יושב אותו יהודי . עכשיו, סיים ואמר רבי לוי יצחק: תפילות
ואומר את האותיות והקב"ה יושב למעלה וקושר תפילות 
מן האלף בית של יהודי זה. משום כן מן הנכון שאנו נמתין 

('אוצר המועדים', מעשי צדיקים, בשם  מעט עם התקיעות שלנו

  .'מצמיח ישועות')

* * *  

  "ק רבי משה בצלאל אלתר זיע"אהתקיעות של הרה

הרה"ק רבי משה  ,מבט עין אחד בפניו של אותו צדיק
זיע"א, שלא  'שפת אמת'בצלאל אלתר זיע"א, בן הרה"ק ה

, היה בו כדי להרעיד את הלב. במיוחד פסק פומיה מגירסא
נותר חקוק בלבות כל באי חצר הקודש דגור, מעמד 
תקיעת השופר של רבי משה בצלאל, שהוציא ידי חובתם 
את אלפי המתפללים כבעל תוקע בראש השנה בבית 
המדרש הגדול דגור. קולו של אותו צדיק נשמע בסילודין 

סיסים את כשהוא אומר את הברכה בחרדת קודש ושבר לר
לבות הקהל הקדוש שהצטופף בבית המדרש. היו שנים 

 

 ראש השנה



שתקיעותיו נשמעו אך בקושי, וראה זה פלא: דוקא 
' אמרי אמת'האחיו הגדול הרה"ק תקיעות אלה קילסן 

תקיעות  -, באומרו: השתא היו 'וואז'ענע תקיעות' זיע"א
כי  מופלאות. שוב שנה אחרת כאשר התאונן בפני אחיו

משמו של הרה"ק שות, החזיר לו הרבי: התקיעות היו חל
אמרו: 'ובשופר גדול זיע"א בונים מפרשיסחא  ביהרבי ר
כאשר אדם גדול תוקע בשופר, הרי שגם אם רק  -  יתקע'

'קול דממה דקה ישמע' בכל זאת 'ומלאכים יחפזון וחיל 
בשנת תרפ"ז חלה רבי משה בצלאל  ורעדה יאחזון'.

ך בתקיעת שופר. והרופאים אסרו עליו את המאמץ הכרו
בני המשפחה ניסו לשוא לדבר על ליבו לשכנעו שלא 
לתקוע בשופר. רבי משה בצלאל הבין כי בצר להם מחשש 

ויבקשו הרבי ה'אמרי אמת' לבריאותו ייכנסו אצל אחיו 
ממנו להורות לו שלא לתקוע בראש השנה, הקדים איפוא 

'קויטל' אותה הגיש קדם אחיו כהאי  -וכתב 'פיתקא' 
א: 'היות שמצוה זו שאני מוציא אלפי ישראל בתקיעת לישנ

שופר שלי גורמת לי חיות נפש גדולה לכל השנה מבקש 
אני שלא תקחו ממני את חיותי זו'. רבי משה בצלאל תקע 
בשופר גם בשנה ההיא. התקיעות עלו יפה. והוא אף שב 

 .כרך ג עמוד תסד), (מאסף תורני 'פרי חיים'לבריאותו 

* * *  

  לנא זיע"אאהרה"ק רבי יוחנן מטכוונת התקיעות של 

לנא זיע"א אמר לנכדו: קול אהרה"ק רבי יוחנן מט
קול פשוט ללא תנועות, שפת הוא השופר בראש השנה 

הלב לרבונו של עולם, קרוב ה' לנשברי לב, ללא עצבות 
הצעירות  יח"ו כלל וכלל, רק פשוט ושבור ללא גאווה. מימי

ע, ראיתי הכנות של בעל תוקע רציתי להיות בעל תוק
בסילודין, זה קנה את לבי, ב"ה שאני מצליח כל שנה 
לתקוע את שלושים התקיעות הראשונות, אין לי בזה 
כוונות גדולות, 'רחמנא אמר תקעו', זה אני יודע. יש מן 
הסתם צדיקים היודעים את כל הסודות, מתכוונים 'גרויסע 

וכשאני בתוך הכלל  זאכן', אני מכוון בשם כל כלל ישראל,
נתלה אני בצדיקים היודעים לכוון, קול פשוט בכפיפה 
עדיף, כמה דכייף איניש נפשיה טפי עדיף... הכוונה 
הפשוטה בלב נשבר ללא גאווה פותחת את כל השערים 

מובא במחזורים ליד התקיעות הראשונות בפעם אחת. 
שאני תוקע: ראשי תבות ש"ב. מן הסתם יש בזה איזה 

אני יודע לעצמי מה אומר הראשי תבות הזה: עניין. 
, כך אני יודע מה אני תוקע זנב, תקע]-[ נץ בלאז'א'שוו

  .)114('דתשרי על עמיה' עמוד  ולמה

* * *  

  תקיעות בלב נשבר ולא בכוונות 

רבי ר' בונם הרה"ק הכיבד וכעין זה מסופר ש
וקודם התקיעות  ,איש אחד לתקוע ע"אזימפשיסחא 

לעשות הכנות ושהיות כדי לכוון כוונת התחיל האיש 
ה שכתב ראה מ "א,בונם זיע ביהתקיעות, ואמר לו הרבי ר

 והוא ר"ת ש'וטה ב'לאז ,בסידור בין התקיעות תיבות "שב"
וכוונתו לא בכוונת השמות אלא בכוונת  שוטה, תקע],-[

  .)כואות ער"ה , שיח שרפי קודש(הלב ושבירתו 

רבי מאיר מדזיקוב  ודבר זה נתבאר בדברי הרה"ק
אבהו  ביאתקין ר :)כדאות ראש השנה ( אמרי נועםזיע"א ב

. נראה, לאשר אין )ר"ה לד.(בקסרי שיהיו תוקעין תשר"ת 
אתנו יודע עד מה בכוונות השופר והיחודים, כי גדולים 

אבהו תיקון  ביעל כן עשה ר המה ולאו כל מוחא סביל דא,
לב נשבר שיש לזה שיהיו תוקעין גם שברים, רומז על 

נעשים היחודים כאילו היה  זה ידי ללישראל באמת גמור, ע
  .הםיודע ב

* * *  
  'שופר' בגימטריא 'לב נשבר'

יסוד השופר הוא התקיעה בלב נשבר ונדכה, ושמו 
(עם מעיד עליו, שה'שופר' עולה בגימטריא 'לב נשבר' 

 , חושבנא דדין כחושבנא דדין, כפי שכתב הרה"קהתיבות)
רבי מרדכי דוב מהורונסטייפל זיע"א בספר 'פלא יועץ' 

וזהו  ,וזהו כוונת הכתוב 'כי קרוב אליך': וילך) –(שבת תשובה 
כי 'שופר' הוא בגימטריא 'לב  ,בחינת 'תקעו בחדש שופר'

יתגלה  ,נשבר' עם התיבות, שעל ידי ה'לב נשבר' שיהיה בו
נקודה הפנימיות ויצעק בקול פשוט, בחינת תקיעת שופר, 

, כי הוא למעלה מכח צעקה בלב בלא דיבור מתוכיות הלב
הדיבור על ידי התעוררות תעלומת לבו בביטול הרגש מכל 

  וכל.
  התקיעות הם ענין שבירת הלב בתשובה

ואלו דברי קדשו של הרה"ק רבי אהרן מקרלין זיע"א, 
הוא יומא דדינא  אש השנהובאמת ר': בספרו 'בית אהרן

 ,ה ולשוב אליו באמת"וצריך מאוד לירא מהקב ,שיאק
הראש וכפי שאמרנו בזה  ,ופשיטא בעת תקיעת שופר

היינו  ',ר"בניך באו עד משב' ,בעת תקיעת שופרהשנה 
היינו שעשו תשובה בלב  ,שעשו תשובה עד שבאו לשברים

לפניה ופשוטה פשוטה  ,כידוע כוונות של התקיעות ,נשבר
  . לאחריה ותרועה ושברים באמצע היינו גודל הפחד

  התקיעות הם ענין התבוננות בגדלות ה' ושפלות עצמו

ספר והגיד בזה הרה"ק רבי שמואל מסוכטשוב זיע"א ב
ופשוטה  הענין פשוטה לפני: )תרפ"ה (ר"ה' שם משמואל'

שהגיד כ"ק אדומו"ר  המ פיל , יש לומר עהלאחרי
בפלוגתא דפשוטין וכפופין, ה'אבני נזר'] -[זצללה"ה 

דפשוטין מורה להסתכל בגדלות ה' לדבקה בו וזה פשוט 
לבו למעלה, ומ"ד בכפוף סובר דאדרבא צריך להסתכל 

. [האבני נזר] , עכ"דבשפלות עצמו ולעורר רחמים על עצמו
ויש להוסיף ולומר דמאן דאמר בפשוטין סובר דבשפלות 



ש ח"ו, אך הלכתא בכפופין עצמו יש חשש שיגרום יאו
להסתכל בגדלות  אי אפשרדבלתי הכנעת גסות הרוח שבו 

כי רם ה' ' :מקאזניץ זצללה"ה מגידהב ה', וכמאמר הר
היינו מי שהוא  'וגבוה'השפל רואה גדלות ה',  ',ושפל יראה
. אך לעומת החשש של יאוש זה 'ממרחק ידע'גבוה רק 

' ושימינו להסתכל בגדלות ה ה,מתוקן בפשוטה שלפני
מורה שופר  הזל שע ,פשוטה לקבל שבים בלב נשבר

להסתכל בשפלות עצמו, וזהו  ההכפוף, והתרועה שלאחרי
כמו החולים  ,שברים תרועה, שברים מורים על לב נשבר

שמאריכין בגניחותיהן שעדיין לא אבד סברו ומצפה 
להתרפאות ואינו גורם יאוש ח"ו, והדר תרועה כמי שבוכה 

וזה גורם הכנעת גסות רוחו לגמרי, ואחר  ,ש"יעל מתו כפיר
להסתכל בגדלות ה' ולדבקה בו  הכל אלה פשוטה לאחרי

  . עכ"ל.באהבה לקיים כי רם ה' ושפל יראה

* * *  

  נרמז שה' מאזין יותר לבעל תשובה

 תקצב 'אשל אברהם סי (או"חפרי מגדים ובאופן זה הביא ה

ביאור נפלא לחתימת ברכת שופרות במוסף דראש  סק"א)
השנה, הבאה לרמז על קרבת ה' יתברך דווקא לבעלי 

אתה שומע קול שופר תשובה ונשברי לב וזה לשונו: כי 
, שמעתי בשם הגאון רבינו ומאזין תרועה ואין דומה לך'

'שומע חיים כהן ראפאפורט ז"ל אב"ד דק"ק לבוב והגליל, 
צדיק מעיקרא, 'ומאזין להרומז פשוט  קול ,קול שופר'

יותר  שאליו מאזיןבעל תשובה לבו נשבר, לירמוז תרועה' 
האזינו השמים ואדברה ' )דברים לב א(על דרך  מקרוב,

תנחומא האזינו ( האזנה בקרוב, שמיעה מרחוק, 'ותשמע הארץ

'ואין דומה לך', מלך בשר ודם אין משתמש בכלים , )ב
אגרת (אגרת ו' הנקראת ובאגרות  , ע"כ., דברי פי חכם חןשבורים

זצ"ל באופן  ראפאפורטחזר על דברי הגרח"ה  אות ס) שניה
צדיק ישמע [ה'] מרחוק,  'שומע קול שופר'מעט שונה: 

, שלא 'ואין דומה לך''ומאזין תרועה' בקרוב מבעל תשובה, 
  ושפתים ישק.ברי פי חכם חן . ודדת בשר ודםיכמ

* * *  

  תקיעת שופרהתעוררות ללב נשבר קודם 

אהרן  ה"ק רביפעם בראש השנה כשעלה הרו
על הבימה לתקיעת שופר אמר 'עלה  זיע"ארנאבל עמטש

המידת הדין עולה  - (תהילים מז ו) 'ים בתרועההאל
היינו בלב נשבר, 'הוי"ה' היינו מידת  'תרועה'ומסתלקת ב

 על ידיגם היא מסתלקת חס ושלום 'בקול שופר'  ,הרחמים
 [שחושב עצמו שהוא צדיק משופר וטוב ומתגאה]. גיאות

דברים אלו שיצאו מלב טהור, נכנסו עמוק ללב השומעים, 
ונתעוררו העולם בבכיות נוראות עד מאוד. ובהגג של 

ומגודל הבכי  ,ביהמ"ד היה חלונות וגם שם עמדו אנשים

מאותם שעמדו למעלה, היה נדמה בביהמ"ד כאילו יורד 
  .ור)(ילקוט מאורי אגשמים 

* * *  
  על ידי שבירת הלב בתקיעות נשבר כח הדין

ומעלה יתירה קיימא בשברון הלב האמיתי ועשיית 
התשובה באמת, על ידי קול שופר, לשבר את הדינים, 
 כאשר הורנו בזה הרה"ק רבי אלימלך מגראדזיסק זיע"א:

וכו', באמת ענין  'ים בתרועה ה' בקול שופרהעלה אל'
וראיתי בני  ,כל מוחא סביל דאכוונת תקיעת שופר לאו 

דבר השוה לכל והמה מועטים, אמנם על דרך כלל  העלי
נפש עיקר כוונה הוא לעורר לבו בתשובה שלימה לפניו 

לב נשבר ' ו שכתוביתברך ולהיות לו לב נשבר ונדכה כמ
וע"י שבירת לבו באמת יתבר  ',ים לא תבזההונדכה אל

קשיא השרוי ישבר כחו של הדינא - דינא קשיא [דחילא 
וגם ע"י לב נשבר ונדכה יתמשך עליו  ,בראש השנה]

'אשכון  טו) נז(ראה ישעיה כמו שכתוב השראת קדושה עליונה 
ועל ידי זה לא יהיה רשות לשטן להסטין ולקטרג, את דכא', 

ונמצא כי קדושת השי"ת  .כיון שהשי"ת שורה באיש ההוא
לו יאכן בהבל השופר היוצא מפיו, והרי הוא כ םשורה ג

השי"ת עצמו כביכול תוקע בהשופר, וממילא אין שטן ואין 
רצה לומר שנסתלק חילא  ,ים בתרועה'הוזה 'עלה אל פגע.

דדינא ע"י תרועת ושבירת לבו באמת. 'ה' בקול שופר', רצה 
לומר גם קדושת השי"ת שורה בקול שופר ע"י שבירת לבו 

  .עמ' ז) תפארת בנים אבותם( באמת

ובאופן דומה ביאר גם הרה"ק רבי אברהם מנחם 
ועל דרך : (ראש השנה)מאלכסנדר זיע"א בספרו אמרי מנחם 

 'בתרועה ה םיהעלה אל' םהליתזה הוא כוונת הפסוק 
ירות הלב מלשון הכתוב בתרועה רומז לש ',בקול שופר

לומר  צהים בתרועה' רה'תרועם בשבט ברזל', וזהו 'עלה אל
 .שהוא דין ,םיהנשבר נסתלק מדת אלבטלות ולב תעל ידי ה

על ידי קול השופר שהוא מגודל היינו  'בקול שופר 'ה'ו
שם  ההתבטלות, נתעורר מדת חסד שנרמז בשם הוי"ה

  .החסד

* * *  
  בשבירת הלב באים הדינים לשורשם

הדינים על ידי  ושורשן של דברים כיצד נמתקים
שבירת הלב וקול שופר בשורשם העליון, מצינו בדבריו 
הקדושים של הרה"ק רבי משולם פייבוש מזבריזא זיע"א 

ענין התשובה וזהו : )אות נה( 'יושר דברי אמת' וספרב
שהשופר מרמז בו, כי ענין התשובה הוא החזרת האדם 

והוא החזרת בלבו ובנפשו להשי"ת מאד מאד בשבירת לבו, 
כי הדינים הם התגברות כח הסטרא אחרא הדינים לשרשם, 

ונות, ובשבירת הלב בהכנעה ובתשובה באמת ועל ידי הע
, והשורש הוא אור להשי"ת הם נשברים ובאים לשורשם



העליון על כל, הוא השופר המשפר הכל, והוא הכח 
התשובה, שמשם נשפע כל כחות והרהורי התשובה לכל 

הכל משם, והוא  ברךהתשובה מאתו יתהאנשים, ועזר 
כי עיקר התשובה הוא  צה לומרבינה, ר ).(זהר נשא קכבהנקרא 

התעוררות הבנה בלב האדם שמבין גדולת הבורא יתברך 
שמו, ויש לו הכנעה גדולה בזכרו שהוא בא מלוכלך בהיכל 

 שמו ברךהמלך מלכו של עולם, והוא שב על ידי זה אליו ית
  .):(ר"ה לג 'כובאמת, וגנוחי גנח 

וזהו ענין השופר כשהאדם תוקע למצות השי"ת לקיים 
ורמז המצוה וסודה הוא להוציא מצותיו דברים ככתבן, 

מלבו קול ההכנעה והשברת הלב לתוך השופר, היינו להביא 
, כי הבל הלב והבל פיו של כל אדם בו הדינים לשורשם

נרשמים כל הפגמים שבנפשו ורוחו ונשמתו, וכל התגברות 
הסטרא אחרא והדינים נרשם בהבל, והוא נותנו לתוך 
השופר, שהוא מרמז אור העליון של השי"ת אור התשובה 
שלשם שבים כל השבים אליו ית"ש, והוא אור ההבנה, 
שמאיר לכל העולמות הבנת והכרת גדולתו ית"ש, למען 

דו ממנו וישתחוו לפניו כל הברואים, וידע כל פעול כי חיפ
כל יצור כו', וכששבים אליו ית"ש הוא אתה פעלתו ויבין 

מוציא חיות הנפשות והרוחות ונשמות של כל הברואים 
מתוך השופר העליון למטה מתוקן, וכל ההתגברות הדין 
בטל ומבוטל, מחמת שבא לשרשו, ונטהר במקוה העליון 

וכמו כן המרמז גם כן על זה אור כח התשובה ואור החזרה, 
מן הלב בגנוחי וילולי מוציא האדם קול השבירות הלב 

  .לתוך השופר ומוציאו

  התעוררות בכי של התפארות היא תועבת ה'

עיקר הכל הוא תבירא דליבא, שיהיה כח ואם כן 
התשובה בשלמות שישבר רוחו מאד, ובזה יוכל להכנס 

, ואם לאו ח"ו אדרבה ידחוהו משם, בשורש שהוא השופר
, וכל שכן אם אז ח"ו יש במחשבתו ונעשה סניגור קטיגור

דברי שטות ופתיות, כמו שיש הרבה שוטים ופתאים 
שתוקעין בשטות וגבהות והתפארות, ומעוררים בכי, והכל 

(משלי טז שטות והתפארות, ואין השי"ת שורה בלבם כלל, כי 

כנזכר לעיל כמה פעמים, השי"ת  'תועבת ה' כל גבה לב' ה)
ויברא לנו לב טהור, ורוח  יצילנו מהם ומהמונם ומהמהם,

נכון יחדש בקרבנו, שנזכה לעשות הכל למען שמו באהבה 
באמת בלב שלם, בלי שום פניה אחרת כלל, אמן כן יהי 

  .רצון
* * *  

  התוכחה צריך שיהא בה גם לימוד זכות

ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ַּתְחׂש2ֹ ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶל, ְוַהֵּגד ְלַעִּמי '
. כתב הרה"ק רבי (ישעיה נח א) 'ֵבית ַיֲעקֹב ַחֹּטאָתםִּפְׁשָעם ּולְ 

(פרשת אליעזר זאב מקרעטשניף זיע"א בספרו 'רזא דשבת' 

על מאמר בספרים הקדושים לבאר בהקדם המבואר  דברים)
הקב"ה בשעה שהחכם יושב ודורש חז"ל במדרש משלי 

בעת אמירת כי הנה מוחל ומכפר עוונותיהם של ישראל, 
המוסר והזכרת החטאות עלול להתעורר איזה קטרוג ח"ו, 

, יושב ודורשעל כן צריך החכם הדורש תוכחות להיות 
והיינו בישוב הדעת, בשעה שדורש תוכחות הנקראות 
קשות, כדי שיהיו דבריו בהשכל ובדעת ומשתמעי לתרי 

רמזים על הדברים שבא להוכיח ולהטיף מוסר ויראת  ,אנפי
גם שיהיה בדברים האלה להמליץ יושר על הכלל שמים, ו

ישראל ולא יהיה ח"ו לרועץ, על דרך שמרומז 'כשופר הרם 
שהמוכיח בשער בת רבים יהיה בו קולך והגד לעמי פשעם', 

התכונות הידועות לשופר לעורר בתשובה ולהכניס יראת 
 כדאיתא ,שמים וגם לעורר זכות ורחמים על בני ישראל

אף על פי שתקיעת שופר  )ה"ד (פ"גה ברמב"ם הלכות תשוב
רמז יש בו כלומר עורו ישנים  ,בראש השנה גזירת הכתוב

משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם 
אמר רבי אבהו  ).(טזובר"ה . וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם

למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו לפני 
ת יצחק בן אברהם, בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקיד

ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני. וזהו 
'כשופר הרם קולך' שיהיה כח הבחינה 'בקולך' כהשופר, 

  'והגד לעמי פשעם' שיהיו השתי בחינות ביחד. 

  

  לבושם'על משמר 'שלא שינו את 

, בעל כשם שהרה"ק רבי יחזקאל משינאווא זיע"א
עמד על משמר 'שלא שינו את לשונם' כן  ה'דברי יחזקאל',

עמד על משמר 'שלא שינו את לבושם'. הוא לחם כנגד כל 
סטיה ממסורת האבות ומדרך חסידים הראשונים, ובענין 

ה'דברי חיים' זיע"א זה צעד בנתיבו של אביו הקדוש 
חם כנגד כל סטיה ושינוי שתוצאותיהם מי שמסר נפשו ול

'ושאלה אשה  (שמות ג כב) את הכתוב ביארכך ישורן כידוע... 
משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם 

: אם שאלו ה'דברי יחזקאל'על בניכם ועל בנותיכם', והקשה 
בגדים מן השכנים היה להם ללבשם בעצמם ולמה 
הלבישום רק לבניהם ולבנותיהם. ותירץ בשם גדול אחד, 
שהיהודים לא הלכו בבגדי המצרים שהרי לא שינו את 
לבושם, וממילא היו צריכים לשנות את המלבושים ששאלו, 

שאל אביך ויגדך - האזינו



ומלבוש שמשנים אותו מתקצר, לכן היה ראוי להלבישו 
  .('רבינו הקדוש משינאווא' ח"ב עמוד תכג) בלבד לילדים הקטנים

* * *  

  מנהגי ישראל הם התורה שבעל פה

פעם נכנס אחד מחסידי בעלזא להרה"ק המהרי"ד 
מבעלזא זיע"א לקבל ממנו ברכתו, וראה בו הרה"ק שאין 
הוא שומר על אחד ממנהגי החסידות שהיו מקובלים 

נהג בבעלזא מקדמת דנא, והוכיחו על זה שלא קיים מ
ישראל. שאל היהודי מעם רבו, היכן כתוב מנהג זה. השיב 
לו הרה"ק: הנה התורה הקדושה שנתן לנו הקדוש ברוך 
הוא נתחלקה לשני חלקים, תורה שבכתב ותורה שבעל 
פה, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה, ודברים 

כן גזרה , כי (גיטין ס:)שבעל פה אי אתה רשאי לאמרם בכתב 
יתברך שצריך להיות לעם בני ישראל תורה שבכתב חכמתו 

לאחר שנתמעטו הלבבות ונתגברה  אמנם, ותורה שבעל פה.
השכחה וראו חז"ל משום 'עת לעשות לה'' לכתוב גם את 
התורה שבעל פה, אם כן כבר נעשית לתורה שבכתב, ושוב 
נחסרה לנו התורה שבעל פה, לזה סומכים אנו על מנהגי 

לפה ומנהג ישראל תורה היא. הרי ישראל הנמסרים מפה 
המנהגים המה התורה שבעל פה של עם ישראל, ואם כן אין 
מקום למה ששאלת איפוא כתוב זאת, שהלא דבר זה צריך 

(תל תלפיות  שלא יהא כתוב אלא שיהיה נמסר דוקא בעל פה

  .)379מכון שמן רוקח, פ"ו עמ' 

 ההליכה בדרכי האבות היא הדרך לבוא אל התורה

זה יוצא מפורש בתורת אביו הרה"ק מהר"י ומעין 
: משה שאל מה יעשו ישראל בעת שלא (פרשת מסעי)זיע"א 

יהיו להם רועים, משיבה רוח הקודש 'צאי לך בעקבי הצאן' 
, התבונני בדרכי אבותיך הראשונים ותזכי (שיר השירים א ח)

'ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים'. ולכאורה הלא דרך 
ים היא דרך התורה, ואם כן הוי ליה למימר האבות הראשונ

לכי בדרכי התורה. אך, כאשר אנו רואים היום בעוונותינו 
הרבים רבנים שמתירים את הכל ומקילים בקדשים 
ובצניעות המלבושים, ומקצתם אומרים שלילד קטן אינו 
מזיק וכשיגדל ישגיחו עליו שילך בדרך התורה. ובאמת 

ן לפני י' או ט"ו שנה, כבר עינינו הרואות שאותם שאמרו כ
פקרו בניהם לגמרי ומתנהגים כגוים גמורים רחמנא לצלן. 
והאמת היא, שמי שרוצה לרעות במרעה התורה צריך 
תחילה לחפש הדרך איך לבוא להמרעה הטוב, והעצה לזה 
היא 'צאי לך בעקבי הצאן' בדרכי אבותיך הראשונים שהיא 

גדיותיך על הדרך להמרעה הטוב, ואז תזכי 'ורעי את 
משכנות הרועים' לא כאותם השואלים על כל דבר 'באיזה 
מקום כתוב כך', אלא צריך לשמור עקבי הצאן ודרכי 

  האבות איך לבוא אל התורה.

* * *  

  אין לשנות ממלבושי האבות

סיפר הג"ר יוסף ליברמן שליט"א שכאשר זכה 
להסתופף בצל גיסו הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זיע"א 

רגיל אחרי תפלת  הבשבתות בתל אביב, הי בחצרות קדשו
, כי וערבית דליל שבת להכנס לחדרי דירתו ולחכות עד בוא

ת משמשיו לחדרי הרבנית ידרכו בקודש היה להכנס אז בלו
וסיפר כי פעם הצדקנית לברכה בברכת 'שבתא טבא'. 

, ולחדר הפנימי בו עמד, הסתכל על גלימתהרה"ק כנס יבה
, ושאל איזה שאלה בנוגע לה. מלבוש ארץ ישראל, קאפטן

ה בפעם השלישית כששוב זכוכן כן היה גם בפעם השניה. 
, הרהר ובידו הקדושה במלבושהרה"ק , אחז להיות שם

ה"ק רבי ישכר רה ,רגע ואמר בשמחה: שמעתי מאבא מארי
אמר פעם:  יע"ארבי יהושע זהרה"ק כי זקני  יע"א,דוב ז

לא הלך בשבת  ,שלום זצ"ל שר יב"ה שאבי ז"ל הגה"ק רב
בבגד לבן, שאלמלא הלך הוא לא הייתי יכול לשנות. 

: מששמעתי דברים אלה מפי אבא מארי ז"ל ואמר והמשיך
איני יכול לשנות מלבושי, אבל אתה בודאי תוכל ללבוש 

  .('רבי עקיבא ותורתו', עמוד פ) מלבוש זה

* * *  

  ההולכים בדרכי אבות בטוחים שלא יסטו מן הדרך

סיפר יהודי אחד, שרצה שהרה"ק ה'דברי יואל' זיע"א 
מסאטמאר יניח תפילין לבנו שהגיע לעול המצוות, אך 
היות שידע שהרבי מניח תפילין כמנהג ספרד ואילו מנהגו 
כמנהג אשכנז, חשש שהרבי יניח תפילין לבנו כמנהג 
ספרד, וחשב שאולי כדאי לשנות למנהג ספרד כדי שהרבי 

"ק מסאטמאר, שהוא להרה. ואמר את זה יניח לבנו תפילין
מוותר על הנחת תפילין בנוסח אשכנז ומסכים שהרבי יניח 
לו נוסח ספרד, העיקר שהרבי יעשה זאת. ענה לו הרבי בזו 

ואתם אל תשנו מדרך הלשון: אני אניח לו בנוסח אשכנז 
אבותיכם, כי אם הולכים בדרך אבות אז יכולים להיות 

ה מהדרך, אבל אם משנים נכון בטוחים וסמוכים שלא נסט
שאפשר לסטות ימין אבל אפשר גם לסטות שמאל, וזה 

  .('טיב התורה' פרשת במדבר) מסוכן ולכן טוב שלא לשנות

  בכל ספק המבחן הוא מה אמרו הראשונים 

(כ"א בכסלו וכה היו דברי קדשו בסעודת ההודאה 

שיש איזה ספק בדבר ואין  הכלל הוא דכל היכא: ה'תשי"ח)
יודעין ליתן עצה לנפשו אזי צריכין להביט ולראות מה 

: 'אם (שיר השירים א ח)וכמו שאמר הכתוב  ,אמרו הראשונים
לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן ורעי את 

שבזמן הגלות גדיותיך על משכנות הרועים'. ופירש"י, 
כשיהיה חדל הרועה מלהנהיג ולא ידעו איזה דרך לילך, אם 
ירצו לדעת הדרך האמת, אזי הסתכלי בפסיעות דרך שהלכו 
הראשונים, שהעקבים ניכרים, כלומר התבונני בדרכי 
אבותיך הראשונים שקבלו תורתי ולכי בדרכיהם, וזהו 



העיקר שלא לזוז מדרכיהם של אבותינו ורבותינו 
ים הקודמים, והוא המבחן על כל דבר, שאם רואין והצדיק

שהוא יוצא קצת מדרכיהם של הראשונים אזי כבר יודעין 
... כמו כן יוסף הצדיק שהיה מסופק ורצה לידע שאינו טוב

היה מסתכל ורואה  ,האמת ודרך הקדמונים של אבותיו
בצורתו הקדושה של יעקב ושם השיג מדתו ובחינתו ודרכו 

השיג מהו דרך האמת ומהו ההיפוך מזה של יעקב אבינו ו
לא נתפתה עוד בהטעותיו של הבעל שאסור לעשותו... ו

דבר, כי ראה והבין שאם מזיזין עצמן אף כרגע מדרכו של 
והנה וכל זה הכיר על ידי הצורה של אביו, אביו אינו טוב, 

אנחנו איננו מבינים ואיננו יודעים מאומה, על כן אנו 
י הצאן על הפסיעות של הראשונים צריכין להביט רק בעקב

 ואם אוחזין בזה והולכין בדרכיהם אזי ישאר עוד דבר מה
  .(דברי יואל)

* * *  

  השמירה על הלבוש, הזקן והפאות

אנז זיע"א על צמה'שפע חיים' דגש מיוחד שם הרה"ק 
בזיוו"ר, על חותנו סיפר וכך שלא ישנו את הלבוש היהודי, 

שפעם אחת כשטייל עמו בחצר מסיגוט,  ' זיע"אעצי חייםה'
שע' מצויירת טפנה אליו לפתע באמירה: הנך לובש 'בעקי

שע' טבפרחים כמנהג אבותיך הקדושים ואני לובש 'בעקי
האמן לי  .עם פסים שחורים ולבנים כמנהג אבותי הקדושים

שאפילו בעד כל חללי דעלמא לא אשנה את צורת הבגד 
סדר  וטעם הדבר הוסיף, מפני שכל .ללבוש כמוך

המלבושים של בני ישראל יש בו סודות גבוהים ורמזים 
 "אהזכיר שאביו הרבי ר' הרשל"ה מרודניק זיעונפלאים. 

הראה לו פעם בשיחה כי ב'סטראקעס' שלובשים בשבת 
פעמים אף קודש יש כ"ו קרסים כמנין שם הוי"ה... 

השתמש כשדיבר בענין זה כדי לשבר את האוזן במילתא 
ח וסיפר מאיש חסיד שהתפלמס עם דבדיחותא. פעם פת

יהודי פושר שמלבושיו בסגנון מודרני וכה אמר לו: הנה 
ויכוח מר נטוש ביני ובינך איזה מלבוש יאה לאדם מישראל 
ואין מי שיוכיח בינינו עד כי יבוא מלך המשיח ונראה כיצד 
הוא מתלבש, ובכן דע לך שבכל אופן שהוא אנכי אצא 

ו את קול השופר, אתייצב נשכר, שכן ברגע שנשמע כולנ
אני ליד החלון להשקיף איך הוא תארו ומלבושיו, והיה אם 
המשיח הנו בעל זקן ופיאות הרי מוטב, ואם לאו אקח 
מהרה זוג מספרים ואקצץ שערות זקני ופיאותי ומיד אהיה 

שאם יתברר לך כי לא  ,מוכן לצאת לקראתו. לא כן אתה
מחבוא עד תיאלץ עכשיו להיסתר ב ,צדקת כל הימים

  .('לפיד האש' עמוד תרצ) שיצמחו לך שערות הזקן והפאות

* * *  

  יסוד האמונה היא מכח כיבוד אב ואם

כתב הרה"ק רבי יוסף צבי דושינסקיא זיע"א בתורת 
בשעה שאמר הקב"ה 'אנכי' ו'לא יהיה : (פרשת יתרו)מהרי"ץ 

ר"ל,  .לך' אמרו אומות העולם: לכבוד עצמו הוא דורש
שאם ילכו ישראל בדרך החקירה לבד, מה שמורה אנכי 
ולא יהיה לך, אז יש לחשוש שיטעו גם הם כמו שטעו 
אומות העולם ולומר לכבוד עצמו הוא דורש, ואמונתם 
תהיה פגומה ומגומגמת ח"ו, אבל אחר ששמעו 'כבד את 

ואת אמך', שעל הבן לכבד ההורים ושלא לזוז זיז כל  ךאבי
כי אם לקבל את דבריהם באמונה  שהוא מדרכיהם

נמצא שמה שאנו ולהנחילם לבניהם אחריהם עד עולם, 
יודעים ממסורת אבות הוא קדוש ויקר לנו בלי שום צל 
ספק, והכל ברור ויציב כאילו היינו רואים בעינינו, אם כן 
כל יסוד האמונה בה' ובמשה עבדו הכל מכח כיבוד אב 

  .ואם
  עיקרהאמונה שמקבלים מהאבות היא ה

ופוק חזי שדברי קדשו יסודותם בהררי קודש כמו 
שהגיד בקדשו הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זיע"א 

כאשר תעמיק עוד  :ח)- אות' דדרך פקודך מצוה יא (שכתב 
ורינו החסיד מ שכתבה תתבונן מ ינו,הבנסתרות לד' אל

והעיד שראה בספרד, יוסף יעבץ שהיה בדורות השמד  הרב
אשר העמידו אמונתם על חקירות השכל  כל אותן החוקרים

המירו כבודם בלא יועיל ביום הזעם, ונשים וקלי הדעת 
 הם,אשר כל אמונתם בשמיעה ובקבלה ירושה מאבותי

עמדו בנסיון ונבחנו בצרוף וקדשו שמו הגדול והנורא, ירא 
צוה לשלמה בנו  ליו השלוםהנה דוד המלך עו... ד' וישפוט

י אביך התה שלמה בני דע את אלוא' )כח ט ברי הימים א'ד(
ממוצא דבר תשכיל ותדע דהנה  ,וכו' 'ועבדהו בלב שלם

ים אשר הינו יובן למשכיל היינו אלהבאמרינו תיבת אל
י אבותינו האלים, וההשגנו בעצמינו בשכלינו אשר הוא אל

מדרך קבלה מאבותינו, הנה אמר דוד  ותוההוא השגת אל
ואתה שלמה בני, הגם שאתה שלמה מלא וגדוש מושלם 

י אביך, היינו רק הכל זה דע את אל םבכל מיני חכמות, ע
שקבלת  מהותו מדרך הקבלה באמונה שלימה, ההשגת אל

   .מאבותיך, ועבדהו בלב שלם

* * *  

"ה הקב הםעיקר הוא לאחוז בדרכי אבות, וכל ההולך בדרכיה
  םמסייע לו בזכות

 (פרשת תולדות)וכתב הרה"ק ה'קדושת יום טוב' זיע"א 
יו הרה"ק ה'ייטב לב' אשר היה מרגלא בפומיה דאבאת 

לא תסור מן הדבר 'לומר בכל עת בכוונת הכתוב  זיע"א
יני המלבושים י, היינו בענ'אשר יגידו לך ימין ושמאל

שיאמרו לך על ימין שצריך להיות על השמאל, אתה מצווה 
לשמוע מהם, כי הוא ממצות התורה הקדושה והוא בכלל 



לאו דלא תסור שיתנהג בכל ענינים כמו שצוה לנו מפי 
חכמינו ז"ל. ואם יאמר האומר מאין נדע כי הוא זה 
המלבושים צריכים להיות כך וכך על פי התורה, והלא לא 

ינו בתורה צורתם ותוארם, ואפשר זה הדרך הוא על פי מצ
שאל ' :אף אתה אמור לוהתורה כמנהג אשר הוא נוהג בו, 

שעיקר הוא לאחוז בדרכי אבות,  'אביך ויגדך זקניך ויאמרו
אבותינו ואבות אבותינו שנודע להם בוודאי שכך הוא דרכה 
של תורה, וכל ההולך בדרכי אבות הקב"ה מסייע לו בזכות 

, ושאל יעלה על לב האדם לומר הן האבות (ב"ר עו ד) ותאב
היו יכולין לילך כמנהגם שפיר באין מונע ומפריע, אבל אנן 
מה נענין אבתריה כי כל פרנסתינו הוא רק בין האומות, 
ומוכרחין אנחנו לילך בחוקותיהם ותהלוכותיהם, לא זהו 
הדרך ישכון אור ודעה כוזבת היא, כי האיש אשר רוצה 

באמת על פי התורה הקדושה ודבוק ומאמין  לילך
בהשגחת הבורא ב"ה באמונה שלימה, ידע בנפשו שלא 
להשגיח על זה, ועיקר הכל לידע ולהאמין שהכל הוא 
נתונה לו מאת הקב"ה, וכי הוא לא יפעול כלום במעשיו רק 

וברכתיך בכל אשר תעשה,  ו שנאמרבעזרת הבורא ית', וכמ
דם היא רק טפילה, וא"כ כל כי רק מה' הישועה ומעשה הא

מה שהאדם מתנהג על פי התורה, יותר ויותר תגדל חסד 
  .השם עליו ויוושע בכל מיני ישועות טובות

* * *  

  הנהגה טובה יתלה במסורת אבות

 הפסוקעל דיבר הרה"ק רבי אלעזר אביחצירא זיע"א 
שיש לדבוק במסורת  ',שאל אביך ויגדך זקנך ויאמר לך'

ואף אם מזדמן לאדם להתנהג  ,האבות כמה שאפשר
וגם השכל מחייב  ,א מצד עצמה הנהגה טובהיבהנהגה שה

מכל מקום אם אבותיו היה בהם מנהג  ,שכך צריך להתנהג
זה יתלה הנהגתו בגלל המסורת מאבותיו ולא מפני שאותה 

והנהגה חדשה שאין לה  ,הנהגה השכל מחייב אותה
אותה  שורשים צריכה בדיקה מרובה אם יש לאדם לאמץ

  .('פקודת אלעזר' עמוד נח) ולעשותה

  'אביך ויגדך' ש'זקניך יאמרו לך'

מפרש ך זצ"ל אשלמה זלמן אויערבוהיה הגאון רבי 
ומה יגיד לך ', בדרך מליצה, שאל אביך ויגדךאת הכתוב '

שתדבק במסורת  - 'יאמרו לךוזקניך תשובה לדבר ' ,אביך
  .)ח"ג עמ' צ 'הליכות שלמה(' אבותיך מדור דור

* * *  

  מעיקרי החינוך שעבודת האבות נחקק בלב הבנים

('הדעה ואלו דברי כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א 

ואחד מעיקרי החינוך נתבאר בספרי יראים, : והדיבור', קו' רסח)
שהוא מה שנחקק בזכרונם עבודת אבותיהם, כי כל צעיר 
יודע לספר ונחקק לו איך שפך נפשו בתפלותיו, אביו 

האהוב לו, ואיך התמיד בתורה בבוקר ובערב, קולו הערב 
מצלצל לו באזניו שגם הוא יתגבר על שינתו העריבה ואיך 
קרא קריאת שמע בבוקר לקיים קריאת שמע של שחרית 
ובערב קריאת שמע שעל המיטה, ואיך קיים מצות עשה 
דברכת המזון בעיטוף ובמורא, ואיך התנהג על שולחנו 

' בשירות ותשבחות ובאהבת תורה הטהור אשר לפני ה
ויראת שמים, ואיך שח שיחות דיליה באומד ובמספר מבלי 
שחוק וקלות ראש, וכהנה וכהנה לקיים 'צאי לך בעקבי 

. וכן היה נהוג בדורות שלפנינו, שגם פשוטי העם הצאן'
שלא השיגו גדולות, מכל מקום ידעו להוקיר מסורת 

קל מדברי אבותם ידעו למסור נפשם על כל דקדוק 
סופרים, והעיקר, על שהיה נחקק מעשה אבות בלבותם 

ומה לחדרי בטן. וגם דברי תוכחתו בנחת מתוך אהבה ירדו 
גם קדושת השבת קודש שחפף בכל הבית, בעת שצמצום 
הבית היתה גדולה ולרש אין כל, אעפ"כ כשהגיע עת 
דודים, לכה דודי לקראת כלה, היו מרגישים שמחת וחדות 

, עד שלא היה נחסר מאומה והדיבור בין קדושת היום
האבות והבנים היה רק בדברי תורה ודברי מוסר וחסידות, 
התרוממות הנפש שעלתה על גדותיה, וממנו היו שואבים 

  .טהרה ועדינות על כל משך השבוע

* * *  

  העבודה משתנה לפי הזמן אבל הכל במסורת האבות

בינו  ר ימות עולםוזכונראה עוד לפרש בדברי הכתוב '
שבא לרמוז כי הגם שיש להתבונן שנות ', שנות דור ודור

הרה"ק ב'אמרי נועם' מדור ודור, על דרך מה שהביא 
זיע"א,  ק מזידטשוב"הרהפירושו של  זיע"א את דז'יקובמ

כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו דהנה אמרו חז"ל 
'הליכות עולם לו'  ו) (חבקוק גשנאמר  ,שהוא בן עולם הבא

שצריך אדם לשנות מעשיו והכוונה היא ללמדנו , לה כח:)(מגי
והליכותיו, הכל לפי העת והזמן, כי אין יום אחד דומה 
לחבירו, וגם בעבודת השי"ת יש הרבה דרכים, ומשתנים 

, היינו הגלגלים 'הליכות עולם'לפי הדור והזמן, והראיה מן 
שמוליכים את העולם ומשתנים בכל עת, עד כאן דבריו 

, 'זכור ימות עולם' ועל פי זה פירש את הכתובם. הקדושי
ליקח לעצמו ראיה מן הגלגלים המנהיגים את ימות היינו 
על ידי , 'בינו שנות דור ודור'שהם ימי בראשית, אז  עולם

, ובכל פעם צריך לעבדו זה תבין ההשתנות שבכל דור ודור
ועל פי זה נראה להוסיף  בדרך אמת, לפי העת והזמן.

נת הכתוב שאע"פ שיש להתבונן בשנות דור ולבאר, כוו
', והיינו שצריך לראות ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹר ָודֹרודור, כמאמר '

ְזכֹר המצטרך לאותו הדור, דור דור ודורשיו, עם כל זה '
ְׁשַאל ָאִבי6 ְוַיֵּגְד6 ְזֵקֶני6 ', וכמו שסיים הכתוב 'ְימֹות עֹוָלם
רם ומנהגם, כמסורת ', הכל ישק על פי מאמְויֹאְמרּו ָל;

  אבות.


