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חמול על מעשיךחמול על מעשיך

שבדרון  שלום  ר'  הרה"צ  מישרים'  ה'מגיד  שבדרון סיפר  שלום  ר'  הרה"צ  מישרים'  ה'מגיד  סיפר 
בירושלים  התפשטה  צעיר  אברך  שבהיותו  בירושלים זצ"ל:  התפשטה  צעיר  אברך  שבהיותו  זצ"ל: 
רצה  ולא  בה,  נדבקו  מילדיו  ושניים  מדבקת  רצה מחלה  ולא  בה,  נדבקו  מילדיו  ושניים  מדבקת  מחלה 
העביר  לכן  הם,  גם  יידבקו  האחרים  הילדים  העביר ששני  לכן  הם,  גם  יידבקו  האחרים  הילדים  ששני 
את שני הילדים הבריאים באישון ליל לבית חמותו, את שני הילדים הבריאים באישון ליל לבית חמותו, 
בדרכו פגש את רבו הגדול ר' אייזיק שר זצ"ל, והרב בדרכו פגש את רבו הגדול ר' אייזיק שר זצ"ל, והרב 
הלילה,  באמצע  המוזר  ה'טיול'  פשר  מה  הלילה, התעניין  באמצע  המוזר  ה'טיול'  פשר  מה  התעניין 
נדבקו  האחרים  הילדים  שני  כי  שלום  ר'  לו  נדבקו השיב  האחרים  הילדים  שני  כי  שלום  ר'  לו  השיב 
מעבירם  הוא  הרי  הם,  גם  שיידבקו  רצה  ולא  מעבירם והיות  הוא  הרי  הם,  גם  שיידבקו  רצה  ולא  והיות 
הפרה  אהה,  ואמר:  אייזיק  ר'  נענה  הסבתא,  הפרה לבית  אהה,  ואמר:  אייזיק  ר'  נענה  הסבתא,  לבית 
טוב  למקום  שלה  העגלים  שני  את  לוקחת  טוב הגדולה  למקום  שלה  העגלים  שני  את  לוקחת  הגדולה 
ומה  חטאו  מה  הבין  לא  שלום  ר'  יחלו!  שלא  ומה כדי  חטאו  מה  הבין  לא  שלום  ר'  יחלו!  שלא  כדי 
כל  כי  רבו  לו  הסביר  רבו,  אליו  מדבר  שכך  כל פשעו  כי  רבו  לו  הסביר  רבו,  אליו  מדבר  שכך  פשעו 
דבר נמדד לפי המחשבה העומדת מאחורי המעשה, דבר נמדד לפי המחשבה העומדת מאחורי המעשה, 
ואם כל מחשבתך נתונה רק למסירות הטבעית של ואם כל מחשבתך נתונה רק למסירות הטבעית של 
הורים שרוצים להגן על ילדיהם, הרי גם לרוב בעלי הורים שרוצים להגן על ילדיהם, הרי גם לרוב בעלי 
שונה  ובמה  להם,  נתן  שהבורא  זו  תכונה  יש  שונה החיים  ובמה  להם,  נתן  שהבורא  זו  תכונה  יש  החיים 
זו  שפעולה  לדעת  עליך  שכיהודי  אלא  מהם?  זו אתה  שפעולה  לדעת  עליך  שכיהודי  אלא  מהם?  אתה 
הם  אלו  אם  גם  ישראל,  ילדי  עם  חסד  מצוות  הם הינה  אלו  אם  גם  ישראל,  ילדי  עם  חסד  מצוות  הינה 
חסד,  מצוות  לשם  ולכוון  לחשוב  צריך  ולכן  חסד, ילדיך,  מצוות  לשם  ולכוון  לחשוב  צריך  ולכן  ילדיך, 

וכך תרוויח מצווה בכל פסיעה ופסיעה.וכך תרוויח מצווה בכל פסיעה ופסיעה.
על  'חמול  מבקשים  אנו  השנה  ראש  על בתפילות  'חמול  מבקשים  אנו  השנה  ראש  בתפילות 
עצמך,  את  ולשאול  לעצור  עליך  וכאן  עצמך, מעשיך',  את  ולשאול  לעצור  עליך  וכאן  מעשיך', 
מעריך  אתה  האם  מעשיך?  על  חומל  אתה  מעריך האם  אתה  האם  מעשיך?  על  חומל  אתה  האם 
ביומו?  יום  מידי  עושה  שאתה  הטובים  מעשיך  ביומו? את  יום  מידי  עושה  שאתה  הטובים  מעשיך  את 
המתאימה?  ההתייחסות  את  להם  נותן  אתה  המתאימה? האם  ההתייחסות  את  להם  נותן  אתה  האם 
האם יודע הנך כי באכילתך ובשנתך הנך יכול לקיים האם יודע הנך כי באכילתך ובשנתך הנך יכול לקיים 
וכל  ד'?  לעבודת  כח  לקבל  מטרתם  כל  אם  וכל מצווה  ד'?  לעבודת  כח  לקבל  מטרתם  כל  אם  מצווה 
בכל  אליך,  והנלווים  ביתך  בני  עם  בהתנהגותך  בכל שכן  אליך,  והנלווים  ביתך  בני  עם  בהתנהגותך  שכן 
רגע ורגע אתה יכול לזכות במצווה, האם אתה חומל רגע ורגע אתה יכול לזכות במצווה, האם אתה חומל 

על כל המעשים הללו לבל ילכו לריק?על כל המעשים הללו לבל ילכו לריק?
שלא  מעשינו,  על  ולחמול  לרחם  עצמנו  על  שלא נקבל  מעשינו,  על  ולחמול  לרחם  עצמנו  על  נקבל 
ובפרט  מלומדה,  אנשים  כמצוות  דבר  שום  ובפרט נעשה  מלומדה,  אנשים  כמצוות  דבר  שום  נעשה 
בהנהגתנו עם משפחתנו, בכל פעולה ופעולה שאנו בהנהגתנו עם משפחתנו, בכל פעולה ופעולה שאנו 
עושים, נכוון שיהיו כל מעשינו לשם שמים, ואז נוכל עושים, נכוון שיהיו כל מעשינו לשם שמים, ואז נוכל 

גם לבקש מהקב"ה 'חמול על מעשיך'.גם לבקש מהקב"ה 'חמול על מעשיך'.

         (עפ"י טיב המועדים - ראש השנה)(עפ"י טיב המועדים - ראש השנה)
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טיב ‰מערכ˙

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

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

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

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

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

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

שבטיכם  ראשיכם  אלקיכם  ה'  לפני  כלכם  היום  נצבים  שבטיכם אתם  ראשיכם  אלקיכם  ה'  לפני  כלכם  היום  נצבים  אתם 
אשר  וגרך  נשיכם  טפכם  ישראל:  איש  כל  ושטריכם  אשר זקניכם  וגרך  נשיכם  טפכם  ישראל:  איש  כל  ושטריכם  זקניכם 
ה'  בברית  לעברך  מימיך:  שאב  עד  עציך  מחטב  מחניך  ה' בקרב  בברית  לעברך  מימיך:  שאב  עד  עציך  מחטב  מחניך  בקרב 
הקים  למען  היום:  עמך  כרת  אלוקיך  ה'  אשר  ובאלתו  הקים אלקיך  למען  היום:  עמך  כרת  אלוקיך  ה'  אשר  ובאלתו  אלקיך 
לך  דבר  כאשר  לאלקים  לך  יהיה  והוא  לעם  לו  היום  לך אתך  דבר  כאשר  לאלקים  לך  יהיה  והוא  לעם  לו  היום  אתך 

וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב:וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב: (כט, ט - יב) (כט, ט - יב)

אלו הדברים הקדים משה בשעה שכינס את ישראל להכניסם בברית, אלו הדברים הקדים משה בשעה שכינס את ישראל להכניסם בברית, 
ועלינו להתבונן בדבריו על שם מה ציין בדבריו כל חלק וחלק שבעם, ועלינו להתבונן בדבריו על שם מה ציין בדבריו כל חלק וחלק שבעם, 
ראשיכם זקניכם וגו' טפכם נשיכם. עוד צריך ביאור במה שאמר למען ראשיכם זקניכם וגו' טפכם נשיכם. עוד צריך ביאור במה שאמר למען 
הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלקים, כי לכאורה הכפיל כאן הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלקים, כי לכאורה הכפיל כאן 
דבר אחד ב' פעמים, כי מאחר שאמר למען הקים אותך לו לעם ממילא דבר אחד ב' פעמים, כי מאחר שאמר למען הקים אותך לו לעם ממילא 
יודעים שהוא יהיה לנו לאלקים, ולשם מה האריך משה באלו הדברים. יודעים שהוא יהיה לנו לאלקים, ולשם מה האריך משה באלו הדברים. 
ובדרך אפשר יש לומר כי מאחר שכינוס זה היה כדי להכניס כל העם ובדרך אפשר יש לומר כי מאחר שכינוס זה היה כדי להכניס כל העם 
בברית, שיקבלו עליהם עול מלכות שמים, עליהם ועל בניהם אחריהם בברית, שיקבלו עליהם עול מלכות שמים, עליהם ועל בניהם אחריהם 
עד סוף כל הדורות, כפי שמאריך אחר כך הכתוב באמרו 'ולא אתכם עד סוף כל הדורות, כפי שמאריך אחר כך הכתוב באמרו 'ולא אתכם 
אשר  את  כי  הזאת.  האלה  ואת  הזאת  הברית  את  כרת  אנכי  אשר לבדכם  את  כי  הזאת.  האלה  ואת  הזאת  הברית  את  כרת  אנכי  לבדכם 
עמנו  פה  איננו  אשר  ואת  אלקינו  ה'  לפני  היום  עמד  עמנו  פה  עמנו ישנו  פה  איננו  אשר  ואת  אלקינו  ה'  לפני  היום  עמד  עמנו  פה  ישנו 
היום' לכן חשש משה שבני ישראל ישיבו לו ויאמרו, אכן מוכנים אנו היום' לכן חשש משה שבני ישראל ישיבו לו ויאמרו, אכן מוכנים אנו 
לקבל על עצמינו עול מלכות שמים, אך מניין עלינו הכח לקבל עול זה לקבל על עצמינו עול מלכות שמים, אך מניין עלינו הכח לקבל עול זה 
גם על בנינו וזרעינו הבאים אחרינו, מאחר שהללו עדיין אינם בחיים, גם על בנינו וזרעינו הבאים אחרינו, מאחר שהללו עדיין אינם בחיים, 
וכשיבואו אלו בעולם כבר לא נהיה אנו בעולם, והאיך מטיל אתה עלינו וכשיבואו אלו בעולם כבר לא נהיה אנו בעולם, והאיך מטיל אתה עלינו 
לומר  הדברים  אלו  את  משה  להם  הקדים  לכן  עליהם,  האחריות  לומר את  הדברים  אלו  את  משה  להם  הקדים  לכן  עליהם,  האחריות  את 

להם בדרך רמז כי אכן הדבר ביכולתם. להם בדרך רמז כי אכן הדבר ביכולתם. 
חלקי  בין  הבדל  שיש  לזכור  שעליהם  להם  ואמר  משה  פירט  חלקי ולכן  בין  הבדל  שיש  לזכור  שעליהם  להם  ואמר  משה  פירט  ולכן 
העם ואין מהות כולם שווה, כי לא ראי פני העם שהם זקיניו ונכבדיו העם ואין מהות כולם שווה, כי לא ראי פני העם שהם זקיניו ונכבדיו 
לאלו הכרוכים אחריהם, כי אלו הזקנים הם בגדר משפיעים לנפשות לאלו הכרוכים אחריהם, כי אלו הזקנים הם בגדר משפיעים לנפשות 
אל  נשואות  הצאצאים  עיני  כי  אחריהם,  הבאים  וצאצאיהם  ביתם  אל בני  נשואות  הצאצאים  עיני  כי  אחריהם,  הבאים  וצאצאיהם  ביתם  בני 
שהם  מה  וכפי  החיים,  הליכות  בכל  הם  נוהגים  האיך  לראות  שהם אבותם  מה  וכפי  החיים,  הליכות  בכל  הם  נוהגים  האיך  לראות  אבותם 
רואים כך קובעים דרך גם לעצמם, ועל כן עליהם להבין כי אחר שיקבלו רואים כך קובעים דרך גם לעצמם, ועל כן עליהם להבין כי אחר שיקבלו 
אחריהם  בניהם  יראו  העול  זה  פי  על  ויתנהגו  ית'  מלכותו  עול  אחריהם עליהם  בניהם  יראו  העול  זה  פי  על  ויתנהגו  ית'  מלכותו  עול  עליהם 
שקדם  מהדור  דור  כל  יקבלו  וכך  עצמם,  על  העול  זה  יקבלו  הם  שקדם וגם  מהדור  דור  כל  יקבלו  וכך  עצמם,  על  העול  זה  יקבלו  הם  וגם 
לו, ויתנהגו על פי התורה עד סוף כל הדורות, ונמצא שבאופן שאתם לו, ויתנהגו על פי התורה עד סוף כל הדורות, ונמצא שבאופן שאתם 
עד  לזרעכם  הדרך  קובעים  אתם  כך  ית'  מלכותו  עול  עליכם  עד מקבלים  לזרעכם  הדרך  קובעים  אתם  כך  ית'  מלכותו  עול  עליכם  מקבלים 

סוף כל הדורות. סוף כל הדורות. 
וזה מה שהמשיך אחר כך ואמר, למען הקים אותך היום לו לעם והוא וזה מה שהמשיך אחר כך ואמר, למען הקים אותך היום לו לעם והוא 
שתכלית  הקדושים  בספרים  שאיתא  מה  ידוע  כי  לאלקים,  לך  שתכלית יהיה  הקדושים  בספרים  שאיתא  מה  ידוע  כי  לאלקים,  לך  יהיה 
בריאת העולם הוא לגלות אלוקותו ית' בעולם, וכיוון כאן הכתוב לומר בריאת העולם הוא לגלות אלוקותו ית' בעולם, וכיוון כאן הכתוב לומר 
כי זה התכלית יתקיים מכח זה העול אשר אתם מקבלים עליכם ועל כי זה התכלית יתקיים מכח זה העול אשר אתם מקבלים עליכם ועל 
זרעכם, כי גילוי אלוקות בעולם הוא על ידי שתקיימו בפועל זה העול, זרעכם, כי גילוי אלוקות בעולם הוא על ידי שתקיימו בפועל זה העול, 

היא  הנהגתכם  שאופן  וכיון  השי''ת,  רצון  פי  על  יהיו  ההליכות  היא וכל  הנהגתכם  שאופן  וכיון  השי''ת,  רצון  פי  על  יהיו  ההליכות  וכל 
הקובע לכל הדורות הבאים אחריכם כי על פיה יתנהגו גם הם, נמצא הקובע לכל הדורות הבאים אחריכם כי על פיה יתנהגו גם הם, נמצא 
שאתם קובעים המידה של התגלות אלוקות לכל הדורות אחריכם, וזהו שאתם קובעים המידה של התגלות אלוקות לכל הדורות אחריכם, וזהו 
אומרו 'למען הקים אותך לעם' שתכלית רצונו ית' בזה הוא 'והוא יהיה אומרו 'למען הקים אותך לעם' שתכלית רצונו ית' בזה הוא 'והוא יהיה 

לך לאלוקים' היינו גילוי אלוקותו ית' בעולם. לך לאלוקים' היינו גילוי אלוקותו ית' בעולם. 
וזה מה שנאמר בהמשך הפרשה וזה מה שנאמר בהמשך הפרשה (להלן ל, ו)(להלן ל, ו) ומל ה' אלקיך את לבבך ואת  ומל ה' אלקיך את לבבך ואת 
הסרת  גם  מזה  נמשך  ממילא  לבבך  את  ה'  שמל  אחר  כי  זרעך,  הסרת לבב  גם  מזה  נמשך  ממילא  לבבך  את  ה'  שמל  אחר  כי  זרעך,  לבב 
ערלת הלב לזרעך, כי מאחר שהנהגתם תלויה בך, ממילא כאשר מהפך ערלת הלב לזרעך, כי מאחר שהנהגתם תלויה בך, ממילא כאשר מהפך 

אתה את הנהגתך לטובה גם הם מטיבים דרכם.אתה את הנהגתך לטובה גם הם מטיבים דרכם.
דבר זה אמר משה לדורו על ענין קבלת עול מלכותו ית' בכללות, אך דבר זה אמר משה לדורו על ענין קבלת עול מלכותו ית' בכללות, אך 
במידה מסויימת היא גם הוראה לדורות הבאים, כי על אף שאנו כבר במידה מסויימת היא גם הוראה לדורות הבאים, כי על אף שאנו כבר 
צועדים בדרכי אבותינו הראשונים שקבלו עליהם זה העול האמור כאן, צועדים בדרכי אבותינו הראשונים שקבלו עליהם זה העול האמור כאן, 
בכל זאת ישנם פרטים זעירים אשר בהם מצא היצר מקום להתגדר בו, בכל זאת ישנם פרטים זעירים אשר בהם מצא היצר מקום להתגדר בו, 
ומטיל בהם רפיון, ובזה מוטל אחריות האב על בניו אחריו, כי כשרואים ומטיל בהם רפיון, ובזה מוטל אחריות האב על בניו אחריו, כי כשרואים 
הם שהוא מתרפה בדבר מה, מיד נקבע הדבר בעיניהם כאילו אין בדבר הם שהוא מתרפה בדבר מה, מיד נקבע הדבר בעיניהם כאילו אין בדבר 
הזה שום פגם, ואף אם אצלו היה הדבר בגדר של בדיעבד, אצלם נוצר הזה שום פגם, ואף אם אצלו היה הדבר בגדר של בדיעבד, אצלם נוצר 

מצב להתנהג באופן שלילי גם מלכתחילה ר''ל. מצב להתנהג באופן שלילי גם מלכתחילה ר''ל. 
בעולם,  הקב''ה  שהטביע  טבע  כעין  והוא  בחוש,  אנו  רואים  זה  בעולם, ענין  הקב''ה  שהטביע  טבע  כעין  והוא  בחוש,  אנו  רואים  זה  ענין 
קונים  אצלם  שרואים  מה  וכל  אבותיהם  אחר  עוקבים  קונים שהצאצאים  אצלם  שרואים  מה  וכל  אבותיהם  אחר  עוקבים  שהצאצאים 
הם מקח לעצמם, ועל פיהם קובעים דרך לעצמם, וכדי להמחיש את הם מקח לעצמם, ועל פיהם קובעים דרך לעצמם, וכדי להמחיש את 
בתפילת  הכנסת  בבית  הימים  מן  ביום  שראיתי  מה  אזכיר  בתפילת הדברים  הכנסת  בבית  הימים  מן  ביום  שראיתי  מה  אזכיר  הדברים 
סידור  שהיה  מבלי  שנים,  עשרה  אחד  כבן  נער  התיישב  לידי  סידור שחרית,  שהיה  מבלי  שנים,  עשרה  אחד  כבן  נער  התיישב  לידי  שחרית, 
כיון  אך  מתפלל,  שהוא  דעתי  על  עלה  לא  שכן  וכיון  לפניו,  כיון פתוח  אך  מתפלל,  שהוא  דעתי  על  עלה  לא  שכן  וכיון  לפניו,  פתוח 
שבאו לתפילת שמונה עשרה ראיתי והנה מעמיד הוא את עצמו בכדי שבאו לתפילת שמונה עשרה ראיתי והנה מעמיד הוא את עצמו בכדי 
להתפלל עם הציבור, רק אז היסקתי לעצמי כי אכן מתפלל הוא כעת, להתפלל עם הציבור, רק אז היסקתי לעצמי כי אכן מתפלל הוא כעת, 
לאחר התפילה ניגשתי אליו ושאלתי אותו בתמיה, הלוא אנוכי מופלג לאחר התפילה ניגשתי אליו ושאלתי אותו בתמיה, הלוא אנוכי מופלג 
התפילה  כל  להתפלל  לי  קשה  ואעפ''כ  ויותר,  חמש  פי  בשנים  התפילה ממך  כל  להתפלל  לי  קשה  ואעפ''כ  ויותר,  חמש  פי  בשנים  ממך 
פה?  בעל  התפילה  כל  מתפלל  כבר  הרך  בגילך  אתה  ואילו  פה,  פה? בעל  בעל  התפילה  כל  מתפלל  כבר  הרך  בגילך  אתה  ואילו  פה,  בעל 
הנער לא התמהמה ומתוך תמימותו השיב: מעולם לא ראיתי את אבי הנער לא התמהמה ומתוך תמימותו השיב: מעולם לא ראיתי את אבי 

מתפלל מתוך הסידור... מתפלל מתוך הסידור... 
זה  כי  אחריהם,  בניהם  על  האבות  הנהגת  משפיע  כמה  עד  לנו  זה הרי  כי  אחריהם,  בניהם  על  האבות  הנהגת  משפיע  כמה  עד  לנו  הרי 
הנער לא השיב כלל כהלכה, כי אני לא שאלתי אותו אלא האיך הדבר הנער לא השיב כלל כהלכה, כי אני לא שאלתי אותו אלא האיך הדבר 
ביכולתו בו בשעה שאני לא מסוגל לזאת, ולזאת לא קיבלתי תשובה ביכולתו בו בשעה שאני לא מסוגל לזאת, ולזאת לא קיבלתי תשובה 
כלל, אך כל זאת לא הכניס את הנער למבוכה כלל, ולמה? 'כי כך ראתי כלל, אך כל זאת לא הכניס את הנער למבוכה כלל, ולמה? 'כי כך ראתי 
אצל אבא' ואם אביו נוהג כך אינו רואה באותה הנהגה שום פסול, גם אצל אבא' ואם אביו נוהג כך אינו רואה באותה הנהגה שום פסול, גם 

אם אין לו הסבר הגון לכך.  אם אין לו הסבר הגון לכך.  
מכאן קריאה לכל אשר חרד על גורל בניו ודורותיו, שלא יזלזל בשום מכאן קריאה לכל אשר חרד על גורל בניו ודורותיו, שלא יזלזל בשום 
מכשיל  בגדר  הינו  לעצמו,  רעה  שגורם  מה  מלבד  כי  ח''ו,  הלכה  מכשיל דבר  בגדר  הינו  לעצמו,  רעה  שגורם  מה  מלבד  כי  ח''ו,  הלכה  דבר 
את הרבים ח''ו, כי בזה מלמד הוא את בניו ובני ביתו להקל בדבר, אך את הרבים ח''ו, כי בזה מלמד הוא את בניו ובני ביתו להקל בדבר, אך 
כאשר יהיה זהיר בקלה כבחמורה יראו בניו ובני ביתו וממנו ילמדו וכן כאשר יהיה זהיר בקלה כבחמורה יראו בניו ובני ביתו וממנו ילמדו וכן 

יעשו, ובכך יזכה לדורות ישרים ומבורכים. יעשו, ובכך יזכה לדורות ישרים ומבורכים. 

להזהיר גדולים על הקטניםלהזהיר גדולים על הקטנים

א

פר˘˙ ניˆבים
כ"ח ‡לול ˙˘ע"ו
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המלך הקדושהמלך הקדוש
א.א. בעשרת ימי תשובה חותם בברכת קדושה המלך 
שהקב"ה  דין  ימי  הם  הללו  שהימים  מפני  הקדוש, 
יושב ודן כל העולם ומראה מלכותו וממשלתו שהוא 

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

ג.ג. ואינו מועיל מה שיאמר צ' פעמים המלך הקדוש, 
שהרי אינו יכול להרגיל את עצמו לומר כמו שאומר 
בתפילתו, שאם יזכיר את השם הרי זה ברכה לבטלה 
(מ"ב שם סק"ג בשם המג"א). וי"א דכשיאמר צ' פעמים 'ברוך 

בשעה"צ  הביאו  (פר"ח,  מהני  הקדוש'  המלך  השם  אתה 
ולכן  שם),  (שעה"צ  כן  פסקו  לא  האחרונים  ורוב  סק"ב), 

אם אמר צ' פעמים 'ברוך אתה השם המלך הקדוש', 
דרך  שנית  יתפלל  בתפילתו,  מסופק  הוא  ועכשיו 
פעמים  צ'  יאמר  שלא  הנכון  ומן  ס"ז).  שם  (מט"א  נדבה 
במחלוקת  להיכנס  שלא  כדי  וכו'  השם  אתה  ברוך 

(כה"ח שם סק"ג). 

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

השנה (מ"ב שם סק"ד). 
הקדוש,  אמר  לא  ועדיין  הא-ל  תיבת  אמר  אם  ה. 
המלך  סיים  ואח"כ  דיבור,  מכדי  יותר  ששהה  אע"פ 
הרה"ק  בשם  סקט"ז  שם  המגן  אלף  (דע"ת,  לחזור  א"צ  הקדוש, 

מבוטשאטש).

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

כשאמר  המתים  מחיה  ברכת  בסוף  זוכר  היה  אם  ז. ז. 
מי כמוך אב הרחמים, שהוא צריך גם כן לומר המלך 
בשעת  גם  זכר  שמסתמא  אומרים  אנו  אזי  הקדוש, 

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

עוד הפעם מן 'המלך הקדוש' (שו"ע ס"ג ובמ"ב שם). 
המלך המשפטהמלך המשפט

שופטינו  השיבה  בברכת  חותם  אומר  בעשי"ת  ט. ט. 
צדקה  אוהב  מלך  וסיים  טעה  ואם  המשפט,  המלך 
דיבור,  כדי  תוך  נזכר  אם  ומ"מ  לחזור,  א"צ  ומשפט 
קי"ז).  בסי'  הרמ"א  פסק  ע"פ  סק"ו  (מ"ב   המשפט  המלך  אומר 
וי"א דאם נזכר לאחר שעקר רגליו, טוב שיתפלל עוד 
הפעם בתורת נדבה, וא"צ לחדש בה דבר, כיון שהוא 

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

לראש (שו"ע סי' תקפ"ב ובמ"ב שם סק"ט).
בזה,  ויזהר  ההי"ן,  בשני  המשפט  המלך  ואומר  יא.יא. 

מלך  אמר  אם  בדיעבד  ומ"מ  לעיכובא,  דהוא  י"א  כי 
המשפט לא יחזור (מ"ב סי' קי"ח סק"ב).

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

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

שם ס"י עיי"ש).

יד.יד. אמר ברוך אתה השם ונזכר שלא אמר זכרנו או מי 
אלא ימשיך בתפלתו  יאמר למדני חוקיך,  לא  כמוך, 

(בא"ח נצבים ס"כ, וכ"מ ממ"ש בשעה"צ סי' קפ"ח סקי"ח).

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

הרב  (שו"ע  שנזכר  במקום  יאמרנה  לא  הברכה  חתימת 
שם ס"ו).

טז. טז. י"א דאם שכח לומר זכרנו, אומר אותה בשומע 
אם  וכן  תפלה,  שומע  שא"א  ויו"ט  ובשבת  תפילה, 
שכח לומר וכתוב או בספר חיים, יאמר אותם קודם 
שיעקור רגליו, אבל אם שכח לומר מי כמוך, אין לו 
תשלומין, משום שאינו בקשת רחמים (בא"ח נצבים ס"כ). 
וי"א דאין חילוק בזה, ובכולם אם שכח יאמר אותם 
כ"ד  (כלל  אדם  ובחיי  סקל"ב).  (כה"ח  רגליו  שיעקור  קודם 
סכ"ה) כתב שאם שכח לומר בספר חיים ונזכר לאחר 

שסיים הברכה, ראוי לאומרו תיכף קודם יהיו לרצון, 
כיון שכבר גמר התפילה.

יז.יז. נוהגין שכשמגיע החזן לוכתוב או בספר, אומרים 
עד  ממתין  והחזן  בספר,  או  וכתוב  רם  בקול  הציבור 
שיסיימו ואומר אח"כ (מט"א סי' תקפ"ד ס"י). ויש מקומות 
שנוהגים כן גם בזכרנו ומי כמוך (קצה המטה סקכ"ב, ליקוטי 

מהרי"ח).

אב  אומרים  וערבית  מנחה  שחרית  בתפילת  יח. יח. 
הרחמן, ובתפילת מוסף דר"ה ויוכ"פ ושבת אומרים 
אב הרחמים, וכן במנחה של שבת ובנעילה אומרים 

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

הדברים (מ"ב שם סקט"ז). 
שיגיע  עד  לחיים,  רק  טובים,  לחיים  יאמר  ולא  כ.כ. 
לוכתוב לחיים וכו' אז יאמר לחיים טובים, כי המבקש 
צריך לבקש מתחילה דבר מועט, ואח"כ מוסיף והולך 
(שם. [ומטעם זה י"א דאין אומרים עם הש"ץ זכרנו 
דבר  שביקש  שאחר  יתכן  שלא  משום  כמוך,  ומי 
היותר גדול שכבר אמר בהודאה וכתוב לחיים טובים 
שיאמר שוב עם הש"ץ זכרנו שהוא דבר היותר קטן 
שאין אומרים בו לחיים טובים, ורק לבסוף בהודאה 
אז אומרים עם הש"ץ וכתוב לחיים טובים, וכן בספר 

שהוא גם כן דבר היתר גדול (טעמי המנהגים סי' תש"ג). ולכן 
בברכת שים שלום מוסיפין בספר חיים ברכה ושלום 

וכו' (טור).
תפילת שמונה עשרה של ר"התפילת שמונה עשרה של ר"ה

אין  פחדך  תן  ובכן  של  הנוסח  אמר  לא  אם  כא. כא. 
מחזירין אותו (מ"ב שם סקי"ז). ואפילו לא אמר עדיין רק 
ברוך אתה השם, חותם המלך הקדוש וממשיך אתה 

בחרתנו (קיצור שו"ע סי' קכ"ט ס"ה).
תרועה  יום  רק  קודש,  מקרא  באהבה  לומר  אין  כב. כב. 
רק  אמת,  מלכנו  ודברך  לומר  אין  וכן  קודש,  מקרא 

ודברך אמת (מ"ב שם). 
קדישקדיש

הקדישים  בכל  לעילא  לומר  כופלין  בעשי"ת  כג. כג. 
הללו  שבימים  מפני  סקט"ז).  תקפ"ב  סי'  (מ"ב  שאומרים 
מפני  ברואיו,  מפי  ומכופל  כפול  יותר  מתעלה  הוא 
שהוא יושב על כסא דין והכל צריכין לשבחו ולפארו 
'מן  אומרים  ואין  ס"ח).  (לבוש  דינו  על  רחמים  ולבקש 
'מכל  אלא  ימים,  בשאר  שאומרים  כמו  ברכתא'  כל 
ברכתא', כדי שלא יהא בסך הכל רק כ"ח תיבות (מט"א 
סי' תקפ"ב ס"א). ואומרים לעילא לעילא בלא וא"ו קודם 

לעילא השני (שם).
כד. כד. בעשי"ת אחר תפילת העמידה וכן בקדישים צ"ל 
סכ"ב).  שם  (מט"א  יתירה  בה"א  במרומיו  השלום  עושה 
וי"א דאחר הקדיש לא ישנה משאר ימות השנה (אלף 

המגן שם סקל"ז). 

ממעמקיםממעמקים
לומר  מאוד  ונכון  טוב  תשובה  ימי  עשרת  בכל  כה. כה. 
ה'  קראתיך  ממעמקים  מזמור  ליוצר  ישתבח  בין 
(האריז"ל בשער הכוונות דרוש ר"ה בהקדמה, והובא במ"ב סי' נ"ד סק"ד, 

אומרים  שהציבור  בשעה  ואם  ס"ט).  שם  במט"א  ובכ"ה 

דזמרה,  פסוקי  באמצע  עדיין  עומד  הוא  ממעמקים 
ה"ז רשאי לומר עמהם, ומ"מ כשמגיע אחר ישתבח 

יוכל לאומרו במקומו (אלף למטה שם סק"ב).
אבינו מלכנואבינו מלכנו

חטאנו  מלכנו  אבינו  בר"ה  אומרים  דאין  י"א  כו.כו. 
חטאים  בהם  שנזכר  מלכנו  אבינו  שאר  וכן  לפניך, 
ועוונות, מפני שאין אומרים וידוי בר"ה (ב"י, וכ"כ האריז"ל 
המחזור  בפירוש  אמנם  בהקדמה),  ר"ה  דרוש  הכוונות  בשער 

אבותינו  כלומר,  לפניך,  חטאנו  מלכנו  אבינו  מפרש, 
עליהם,  להתוודות  צריכין  [ואנו  ע"ז  שעבדו  חטאו 
כמ"ש "והתודו את עונם ואת עון אבותם"] ואנו אין 
לנו מלך אלא אתה, לכן עשה עמנו למען שמך, ובזה 

נתיישב מנהגינו שאומרים אותו בר"ה (מ"ב שם סק"ג).
כז. כז. אבינו מלכנו 'קרע רוע גזר דיננו' צריך לומר רוע 
הרוע  יתברך  הוא  שיקרע  דהיינו  אחת,  בנשימה  גזר 
שבגזירה, ומה שנשאר בגזירה יהיה לרחמים (מ"ב שם). 
לומר  רשאי  צבור  בלא  ביחיד  שמתפלל  מי  אף  כח. כח. 
אבינו מלכנו אחר התפלה על הסדר בכל עשרת ימי 

תשובה (מט"א שם סי"ד). 
כט. כט. אחר סיום אבינו מלכנו אומר השליח צבור קדיש 
של סלוק עד תתקבל, ונוהגין לנגן בנגון יפה להראות 
שאנו בטוחים שברחמיו ידין אותנו לכף זכות. ומ"מ 
אין מנגנים בחרוז תתקבל, לפי שהם עיקר תחנונים 

שלנו ביום זה שיקבל תפילתנו (מט"א שם סט"ו).
הלל בר"ההלל בר"ה

ל. ל. אין אומרים הלל בר"ה ויוהכ"פ, ובני אדם האומרים 
תהלים בכל יום ואירע להם בראש השנה סדר הלל, 
אומרים  שאין  כיון  לדלג,  וא"צ  כסדר  לומר  מותרים 
סי'  (מט"א  ובקשה  תחינה  דרך  אלא  שירה  דרך  אותו 

תקפ"ד סי"ט, מ"ב סק"ב).

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

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו
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סמר מפח„ך ב˘רי
עומדים אנו כמה ימים לפני יום הדין המתקרב ובא, וחיל עומדים אנו כמה ימים לפני יום הדין המתקרב ובא, וחיל 
במהותו  הוא  כשמתבונן  הנלבב  להאיש  יאחוז  במהותו ורעדה  הוא  כשמתבונן  הנלבב  להאיש  יאחוז  ורעדה 
את  הנורא  המלך  מעמיד  היום  בזה  שהרי  זה,  יום  את של  הנורא  המלך  מעמיד  היום  בזה  שהרי  זה,  יום  של 
כל יצוריו לדין ומשפט, ומי יאמר זכיתי ליבי, כי אפילו כל יצוריו לדין ומשפט, ומי יאמר זכיתי ליבי, כי אפילו 
אליפז  שאמר  וכמו  דופי,  הוא  מוצא  המלאכים  אליפז בגדולי  שאמר  וכמו  דופי,  הוא  מוצא  המלאכים  בגדולי 
יזכה  כי  אנוש  מה  טו):   - יד  טו,  (איוב  לאיוב  יזכה התימני  כי  אנוש  מה  טו):   - יד  טו,  (איוב  לאיוב  התימני 
ואכן  וגו'.  יאמין  לא  בקדושיו  הן  אשה,  ילוד  יצדק  ואכן וכי  וגו'.  יאמין  לא  בקדושיו  הן  אשה,  ילוד  יצדק  וכי 
על  שהתבטא  וכפי  בכך,  מה  של  בדברים  המדובר  על אין  שהתבטא  וכפי  בכך,  מה  של  בדברים  המדובר  אין 
כך הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל, כשניגש אליו יהודי כך הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל, כשניגש אליו יהודי 
אחד, אחרי דרשת התעוררות באלול, ושאל לפי תומו: אחד, אחרי דרשת התעוררות באלול, ושאל לפי תומו: 
כלומר,  השנה?  ראש  פון  בער  אזא  איר  מאכט  כלומר, וואס  השנה?  ראש  פון  בער  אזא  איר  מאכט  וואס 
כאילו  השנה'  מ'ראש  גדול  כה  פחד  משרה  אתה  כאילו מדוע  השנה'  מ'ראש  גדול  כה  פחד  משרה  אתה  מדוע 
היה זה איזה 'דוב אורב'. השיבו רבי ישראל: אפילו דוד היה זה איזה 'דוב אורב'. השיבו רבי ישראל: אפילו דוד 
המלך שאמר (שמואל א' יז, לו) גם את הארי גם הדוב המלך שאמר (שמואל א' יז, לו) גם את הארי גם הדוב 
האריה  מן  אפילו  ירא  הוא  שאין  כלומר  עבדך,  האריה הכה  מן  אפילו  ירא  הוא  שאין  כלומר  עבדך,  הכה 
כמו  הדין,  יום  מפני  וחרד  ירא  היה  זאת  כל  עם  כמו והדוב,  הדין,  יום  מפני  וחרד  ירא  היה  זאת  כל  עם  והדוב, 
שהעיד על עצמו (תהלים קיט, קכ) סמר מפחדך בשרי שהעיד על עצמו (תהלים קיט, קכ) סמר מפחדך בשרי 

וממשפטך יראתי!וממשפטך יראתי!
על  ועובר  החוטא  אדם  שבעולם,  בנוהג  ונתבונן  על הבה  ועובר  החוטא  אדם  שבעולם,  בנוהג  ונתבונן  הבה 
חוקי המלוכה, הרי הוא מובא למשפט, שם דנים אותו חוקי המלוכה, הרי הוא מובא למשפט, שם דנים אותו 
לפי חומרת העוון ופוסקים לו את ענשו, וגם אם יעמוד לפי חומרת העוון ופוסקים לו את ענשו, וגם אם יעמוד 
כך,  לעשות  שאסור  ידע  שלא  נפשו  על  ויבכה  כך, הנידון  לעשות  שאסור  ידע  שלא  נפשו  על  ויבכה  הנידון 
שעשה,  מה  על  מאד  מתחרט  שהוא  לבו  בכל  שעשה, ויתוודה  מה  על  מאד  מתחרט  שהוא  לבו  בכל  ויתוודה 
יועיל  לא  זה  כל  לעולם,  כן  יעשה  לא  שיותר  יועיל ומבטיח  לא  זה  כל  לעולם,  כן  יעשה  לא  שיותר  ומבטיח 
נאה  אמנם  כי  לו,  ויבהירו  אפשר  העונש.  מן  לפטרו  נאה לו  אמנם  כי  לו,  ויבהירו  אפשר  העונש.  מן  לפטרו  לו 
מצדו שהוא מתחרט, וטוב יעשה אם לא יחזור שוב על מצדו שהוא מתחרט, וטוב יעשה אם לא יחזור שוב על 
אבל  בעתיד,  נוסף  עונש  מעצמו  יחסוך  אז  כי  אבל העבירה,  בעתיד,  נוסף  עונש  מעצמו  יחסוך  אז  כי  העבירה, 
ועל  תום,  עד  עונשו  את  לרצות  עליו   - לעכשיו  ועל בנוגע  תום,  עד  עונשו  את  לרצות  עליו   - לעכשיו  בנוגע 
עצם העובדה שלא ידע ראוי הוא לספוג את עונשו, כי עצם העובדה שלא ידע ראוי הוא לספוג את עונשו, כי 

כאזרח הגון בממלכה עליו להיות ער למשמעת חוקיה.כאזרח הגון בממלכה עליו להיות ער למשמעת חוקיה.
מדבר  מי  מטה,  של  מלוכה  בעניני  הוא  כך  מדבר ואם  מי  מטה,  של  מלוכה  בעניני  הוא  כך  ואם 
אדם  מעלה,  של  מלוכה  בעניני  נוגעים  אדם כשהדברים  מעלה,  של  מלוכה  בעניני  נוגעים  כשהדברים 
המתבונן איך שבכל ימות השנה לא היה משים על ליבו המתבונן איך שבכל ימות השנה לא היה משים על ליבו 
פעמים  וכמה  שכמה  ואיך  לשמים,  רצויה  הנהגתו  פעמים אם  וכמה  שכמה  ואיך  לשמים,  רצויה  הנהגתו  אם 
המרה את רצון בוראו מפני תבערת היצר שבער בקרבו, המרה את רצון בוראו מפני תבערת היצר שבער בקרבו, 
יתנהג  אילו  הנורא  הדין  יום  בבוא  כי  הוא  יודע  יתנהג הלוא  אילו  הנורא  הדין  יום  בבוא  כי  הוא  יודע  הלוא 
שלא  ח''ו  יחרץ  דינו  הרי  הדין  במידת  עימו  שלא הקב''ה  ח''ו  יחרץ  דינו  הרי  הדין  במידת  עימו  הקב''ה 
כרצונו, ואם כן אדם המתבונן בכל זאת לא ימצא מקום כרצונו, ואם כן אדם המתבונן בכל זאת לא ימצא מקום 
לנפשו, שהרי יודע הוא את נפש בהמתו ומה יענה הוא לנפשו, שהרי יודע הוא את נפש בהמתו ומה יענה הוא 

ליום הדין?ליום הדין?

ב˘וב ר˘ע מ„רכו וחי‰
לפני  פנים  בבושת  להתמלא  אדם  לכל  לו  ראוי  לפני אכן  פנים  בבושת  להתמלא  אדם  לכל  לו  ראוי  אכן 
בוראו על אשר המרה את פיו, אך בל יחשוב כי כלתה בוראו על אשר המרה את פיו, אך בל יחשוב כי כלתה 
הרעה עליו, ואדרבה עצם הכרת האדם בשפלותו, היא הרעה עליו, ואדרבה עצם הכרת האדם בשפלותו, היא 
עצמה משמש לפניו כפתח למלט עצמו מן הדין, דהנה עצמה משמש לפניו כפתח למלט עצמו מן הדין, דהנה 
קשות,  להיענש  היה  ראוי  הדין  מידת  שמצד  אמת  קשות, הן  להיענש  היה  ראוי  הדין  מידת  שמצד  אמת  הן 
מהמלכות  העליונה  המלכות  הנהגת  הוא  שונה  מהמלכות אך  העליונה  המלכות  הנהגת  הוא  שונה  אך 
לא  כי  ח)  (נה,  הנביא  ישעי'  של  וכדבריו  לא התחתונה,  כי  ח)  (נה,  הנביא  ישעי'  של  וכדבריו  התחתונה, 
ה'.  נאם  דרכי  דרכיכם  ולא  מחשבותיכם  ה'. מחשבותי  נאם  דרכי  דרכיכם  ולא  מחשבותיכם  מחשבותי 
מלכות של מטה אינה חורצת דינו של אדם כי אם על מלכות של מטה אינה חורצת דינו של אדם כי אם על 
פי מידת הדין, אך שונה הוא ההנהגה של מעלה, כי עוד פי מידת הדין, אך שונה הוא ההנהגה של מעלה, כי עוד 
למידת  הרחמים  מידת  את  הקב''ה  שיתף  קדם  למידת מימי  הרחמים  מידת  את  הקב''ה  שיתף  קדם  מימי 

הדין, ובכוח מידה זו לכבוש את הדין. הדין, ובכוח מידה זו לכבוש את הדין. 
נפלאה  מתנה  הקב''ה  לנו  נתן  זו  מידה  לעורר  בכדי  נפלאה אך  מתנה  הקב''ה  לנו  נתן  זו  מידה  לעורר  בכדי  אך 
החרטה  היא  שעיקרה  התשובה  בכח  התשובה,  החרטה שהיא  היא  שעיקרה  התשובה  בכח  התשובה,  שהיא 
זוכה האדם להמשיך עליו מידת הרחמים, ובכך ממלט זוכה האדם להמשיך עליו מידת הרחמים, ובכך ממלט 
עצמו מן הדין, ונמצא שעצם הכרת האדם שהמרה את עצמו מן הדין, ונמצא שעצם הכרת האדם שהמרה את 
השורש  היא  לעונש,  הוא  שראוי  הוא  ומכיר  בוראו,  השורש פי  היא  לעונש,  הוא  שראוי  הוא  ומכיר  בוראו,  פי 
מצות  לקיים  ביכולתו  זו  הכרה  מתוך  רק  כי  מצות להצלתו,  לקיים  ביכולתו  זו  הכרה  מתוך  רק  כי  להצלתו, 
כהוגן  הנהגתו  היתה  שלא  הכרה  מתוך  רק  כי  כהוגן תשובה,  הנהגתו  היתה  שלא  הכרה  מתוך  רק  כי  תשובה, 
ביכולתו לשבר את לבבו ולהתוודות לפני בוראו ולומר ביכולתו לשבר את לבבו ולהתוודות לפני בוראו ולומר 
ישוב  שלא  עצמו  על  מעתה  ולקבל  חטאתי!  ישוב לפניו  שלא  עצמו  על  מעתה  ולקבל  חטאתי!  לפניו 

לכסלה עוד. לכסלה עוד. 

˘ובו ‡לי ו‡˘וב‰ 
‡ליכם

על  התבוננותו  אחר  כזאת  לעת  עומד  כשאדם  על והנה,  התבוננותו  אחר  כזאת  לעת  עומד  כשאדם  והנה, 
לבו  שברון  מתוך  לשוב  הוא  שמתעורר  בעת  לבו העבר,  שברון  מתוך  לשוב  הוא  שמתעורר  בעת  העבר, 
כזאת  לעת  שבמעשהו  שיידע  הראוי  מן  בוראו,  כזאת לפני  לעת  שבמעשהו  שיידע  הראוי  מן  בוראו,  לפני 
דעתו  על  יעלה  ולא  בשמים,  גדול  רוח  נחת  הוא  דעתו גורם  על  יעלה  ולא  בשמים,  גדול  רוח  נחת  הוא  גורם 
הוא  כזאת  לעת  עליו  מוטל  אשר  התשובה  ענין  כי  הוא ח''ו  כזאת  לעת  עליו  מוטל  אשר  התשובה  ענין  כי  ח''ו 
בחינת דיעבד, כלומר מאחר שכבר עבר על דבר ה' מוטל בחינת דיעבד, כלומר מאחר שכבר עבר על דבר ה' מוטל 
עליו לדפוק על שערי התשובה, וכיון שיעשה כך יקבל עליו לדפוק על שערי התשובה, וכיון שיעשה כך יקבל 
מעצמו  יתעורר  שלא  עוד  כל  אך  תשובתו,  את  מעצמו השי''ת  יתעורר  שלא  עוד  כל  אך  תשובתו,  את  השי''ת 
בתשובה הקב''ה ממאס בו ואינו חפץ בו ח"ו, כי דבר זה בתשובה הקב''ה ממאס בו ואינו חפץ בו ח"ו, כי דבר זה 
טעות היא, ואדרבה מפני גודל רחמיו של הקב''ה מצפה טעות היא, ואדרבה מפני גודל רחמיו של הקב''ה מצפה 
הוא לתשובת האדם גם כל עוד שלא נתעורר לתשובה, הוא לתשובת האדם גם כל עוד שלא נתעורר לתשובה, 
אליכם,  ואשובה  אלי  שובו  האדם  אל  שקורא  זה  אליכם, והוא  ואשובה  אלי  שובו  האדם  אל  שקורא  זה  והוא 
(מלאכי ג, ז) והוא זה שאומר כי לא אחפוץ במות המת (מלאכי ג, ז) והוא זה שאומר כי לא אחפוץ במות המת 

כי אם בשובו מדרכו וחיה. כי אם בשובו מדרכו וחיה. 

בניו  על  השי''ת  רחמי  עצמו  כמה  עד  מגלה  זה  בניו דבר  על  השי''ת  רחמי  עצמו  כמה  עד  מגלה  זה  דבר 
השכל  ומעבר  מעל  הוא  ההשתוקקות  זה  כי  השכל האהובים,  ומעבר  מעל  הוא  ההשתוקקות  זה  כי  האהובים, 
עוול  איזה  גורם  כשאדם  עולם  של  מדרכו  כי  עוול האנושי,  איזה  גורם  כשאדם  עולם  של  מדרכו  כי  האנושי, 
הנוח  הוא  העוול  לו  שנעשה  ה  חבירו  אם  גם  הנוח לחבירו,  הוא  העוול  לו  שנעשה  ה  חבירו  אם  גם  לחבירו, 
להתרצות, מכל מקום כל עוד שאין הפוגע מרצה אותו להתרצות, מכל מקום כל עוד שאין הפוגע מרצה אותו 
בדברים  יפייסו  שהלה  אחר  ורק  לפניו,  שנאוי  הוא  בדברים הרי  יפייסו  שהלה  אחר  ורק  לפניו,  שנאוי  הוא  הרי 
יתעורר ליבו למחול לו, אך לא כן הקב''ה אלא גם בעת יתעורר ליבו למחול לו, אך לא כן הקב''ה אלא גם בעת 
שחטא האדם נגדו מצפה הוא שהלה יבוא וישוב לפניו, שחטא האדם נגדו מצפה הוא שהלה יבוא וישוב לפניו, 

ואדרבה שמח הוא בכך שאין הוא צריך להענישו ח''וואדרבה שמח הוא בכך שאין הוא צריך להענישו ח''ו
ולא  הישראלי,  האיש  את  אוהב  שמו,  יתברך  השם  ולא כי  הישראלי,  האיש  את  אוהב  שמו,  יתברך  השם  כי 
כמו  כאבו,  את  הוא  כואב  שכן  ויסבול,  שיצטער  כמו רוצה  כאבו,  את  הוא  כואב  שכן  ויסבול,  שיצטער  רוצה 
שאמר נעים זמירות ישראל (תהילים צא, טו): עמו אנכי שאמר נעים זמירות ישראל (תהילים צא, טו): עמו אנכי 
עצמו  על  ויקבל  בחטאיו  שיכיר  הוא  חפץ  לכן  עצמו בצרה,  על  ויקבל  בחטאיו  שיכיר  הוא  חפץ  לכן  בצרה, 
שלא לשוב לדרך הרעה, ואז יסלח וימחל לו. ולא עוד, שלא לשוב לדרך הרעה, ואז יסלח וימחל לו. ולא עוד, 
את  לו  מזכירים  אין  שלימה  בתשובה  ששב  שמי  את אלא  לו  מזכירים  אין  שלימה  בתשובה  ששב  שמי  אלא 
א,  (תשובה  הרמב"ם  שכתב  וכמו  הקודמים,  א, מעשיו  (תשובה  הרמב"ם  שכתב  וכמו  הקודמים,  מעשיו 
כל  רשע  אפילו  העבירות,  כל  על  מכפרת  התשובה  כל ג)  רשע  אפילו  העבירות,  כל  על  מכפרת  התשובה  ג) 
דבר  שום  לו  מזכירין  אין  באחרונה,  תשובה  ועשה  דבר ימיו  שום  לו  מזכירין  אין  באחרונה,  תשובה  ועשה  ימיו 
לשוב  אדם,  לכל  הזדמנות  ניתנת  הנה  וכו'".  לשוב מרשעו  אדם,  לכל  הזדמנות  ניתנת  הנה  וכו'".  מרשעו 
בתשובה על מעשיו הרעים, ולהיות 'בריאה חדשה' ללא בתשובה על מעשיו הרעים, ולהיות 'בריאה חדשה' ללא 

שום קשר לעברו. שום קשר לעברו. 

לייח„ך ב‡‰ב‰
כשיתבונן האדם בכך יבין מה הקב''ה דוש מלפניו באלו כשיתבונן האדם בכך יבין מה הקב''ה דוש מלפניו באלו 
הימים, אכן צה הוא לעורר את היצורים כי אית דין ואית הימים, אכן צה הוא לעורר את היצורים כי אית דין ואית 
דיין, אך מאידך אינו חפץ שהאיש הישראלי יסוג אחור דיין, אך מאידך אינו חפץ שהאיש הישראלי יסוג אחור 
חפץ  אלא  היום,  בחרדת  יתבונן  כאשר  דבריו  חפץ ויסתמו  אלא  היום,  בחרדת  יתבונן  כאשר  דבריו  ויסתמו 
הוא לזכותו ומצפה ומייחל לתשובתו, ואות היא לאיש הוא לזכותו ומצפה ומייחל לתשובתו, ואות היא לאיש 
דן  היום  בזה  שהרי  בטובתו,  חפץ  שהקב''ה  דן הישראלי  היום  בזה  שהרי  בטובתו,  חפץ  שהקב''ה  הישראלי 
הקב''ה את כל העולם כולו, כמו שאנו אומרים בזה היום הקב''ה את כל העולם כולו, כמו שאנו אומרים בזה היום 
בתפילת המוספין בברכת הזכרונות, 'מי לא נפקד כהיום בתפילת המוספין בברכת הזכרונות, 'מי לא נפקד כהיום 
הזה' אך לא גילה כל זאת כי אם לישראל עמו, כי מאחר הזה' אך לא גילה כל זאת כי אם לישראל עמו, כי מאחר 
כדי  זאת  הודיעם  לכן  בדין  אותם  לזכות  הוא  כדי שחפץ  זאת  הודיעם  לכן  בדין  אותם  לזכות  הוא  שחפץ 
שיתעוררו בתשובה, אך כל אומות העולם אינם מודעים שיתעוררו בתשובה, אך כל אומות העולם אינם מודעים 

לזה, כדי לקיים עליהם בחי' מלך במשפט יעמיד ארץ. לזה, כדי לקיים עליהם בחי' מלך במשפט יעמיד ארץ. 
ושבח,  שיר  ברון  פינו  למלאות  עלינו  זו  הכרה  ושבח, מתוך  שיר  ברון  פינו  למלאות  עלינו  זו  הכרה  מתוך 
ולעורר בנו שמחה עצומה בזה היום על הבטחת יוצרינו ולעורר בנו שמחה עצומה בזה היום על הבטחת יוצרינו 
אותנו  יקבל  שלמה  בתשובה  לפניו  נשוב  אותנו שכאשר  יקבל  שלמה  בתשובה  לפניו  נשוב  שכאשר 
באהבה, ועל כן נתור ונחפש ונפשפש במעשינו, למצוא באהבה, ועל כן נתור ונחפש ונפשפש במעשינו, למצוא 
ובזכות  ביותר,  השי"ת  אל  להתקרב  כיצד  ובזכות המסילות  ביותר,  השי"ת  אל  להתקרב  כיצד  המסילות 
ולהחתם  להכתב  ונזכה  צדקינו  כאור  שיוציא  נזכה  ולהחתם זה  להכתב  ונזכה  צדקינו  כאור  שיוציא  נזכה  זה 

בספרן של צדיקים חיים טובים ולשלום. בספרן של צדיקים חיים טובים ולשלום. 

דרך תשובה הוריתדרך תשובה הורית

ר‡˘ ‰˘נ‰
‡' ˙˘רי ˙˘ע"ז
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בראש השנה יכתבון
מושלט  ונימיו,  וגידיו  אבריו  כל  עם  הגוף  כי  לכל,  ידוע 
במלואו על פי פקודת הראש. כי ה'ראש' הוא העיקר בכל 

דבר!
בכל  יתנהג  הוא  כך  השנה  בראש  האדם  שמתנהג  ואיך 
נקי  הגוף  כל  אזי  נקי  הראש  שאם  באדם  כמו  השנה, 
שהיא  לכלה  משל  א):  כד,  (תענית  בגמרא  וכמובא  ומושלם, 
צריכה  גופה  כל  אין   - יפות  שעיניה  זמן  כל  אביה,  בבית 
ונקי,  זך  הראש  כל  כאשר  וכמה,  כמה  אחת  ועל  בדיקה! 

אז בוודאי הגוף שמור ומוגן!
ה'ראש'   - הוא  כן  כשמו  השנה'  ש'ראש  לדעת,  עלינו 
השנה,  במשך  דבר  כל  נקבע  הראש  פי  ועל  ה'שנה',  של 
זו  ואולי  השנה.  במשך  יארע  אשר  כל  את  מכתיב  והוא 
'בראש  שאומרים:  במה   - רמז  בדרך   - חדשה  משמעות 
השנה יכתבון', כי עתה הוא הראש שמכתיב לכל השנה!

ראש והמוחראש והמוח
החשובה  הנקודה  את  פעמים,  וכמה  כמה  הזכרנו  כבר 
שראוי לזכור, כי 'ראש השנה' כשמו כן הוא, הוא ה'ראש' 
ראש  ימי  ששני  להתבונן,  וראוי  השנה.  כל  של  והעיקר 
הוא  והרי  'מח',  כמנין  שעות,  מ"ח  יחד  מכילים  השנה 
לנו  שזו  השנה)  ראש  (רמזי  ושמש'  'מאור  בספה"ק  מבואר 
כל  של  המוח  הוא  זה  קדוש  יום  כי  נשכח  לבל  הוראה 
השנה, וממנו פינה ויתד לכל המאורעות, בשנה הקרובה 

שתבוא עלינו לטובה ולברכה.
התשובה היא חובההתשובה היא חובה

כשבאים להתבונן בנושא התשובה, בימים קדושים אלו, 
זה  'תשובה'  כי  ובראשונה,  בראש  ולומר  להקדים  צריך 
לא ענין של 'זכות', אלא זו 'חובה' כפולה ומכופלת, והוא 
דבר הכרחי המקיים את העולם. העולם ללא תשובה כגוף 

בלא נשמה!
ולכן, האריכו בספרים הקדשים, וגם בספרי תלמידי מרן 
הבעש"ט זי"ע, כי כל אדם בטרם ישב ללמוד, עליו להרהר 
בתשובה, שלא יהא חס ושלום בגדר הנאמר (תהלים נ, טז): 

ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי וגו'.
לחיות  האדם  צריך  תמיד  אלא  הלימוד,  לפני  רק  ולא 
בהתבוננות, ובחקר מעשיו התמידיים, האם הם מיוסדים 
לתקן  מיד  יראה  מה,  בדבר  נכשל  ואם  התורה.  אדני  על 
העתיד.  על  וקבלה  העבר  על  בחרטה  עיוות,  אשר  את 
בכתב  לדורותיהם  ישראל  גדולי  זרזו  ממש,  זה  ובשביל 

ובפה, כי ראוי כל איש להיות מ'מארי דחושבנא'!
כתר מלוכהכתר מלוכה

הכתרת  ענין  הוא  השנה,  ראש  בתפלות  המרכזי  הנושא 
הקב"ה להיות מלך על כל העולם. כך אנו אומרים, וכך אנו 

מבקשים בתפילות הימים הנוראים.
הבה נעצור לרגע ונתבונן, האם אנו אכן מזדהים עם מה 
שאנו אומרים, או שאין שום קשר בין מה שאנו אומרים 
וההתבוננות  האמתית,  משמעותן  לבין  התפילה,  בנוסח 
ויתקדש  ש'יתגדל  כדי  עושים  אנו  מה  וכי  פנימה.  בלב 
שם  וב'קידוש  שמים',  ב'כבוד  הוספנו  כמה  רבה',  שמיה 

שמים' ברבים.
וכבר הרחבנו בכמה מאמרים, כי למרות שבראש השנה 
כל  א):  טז,  (ביצה  חז"ל  וכלשון  מזונותיו,  על  אחד  כל  נדון 
יום  ועד  השנה  מראש  לו  קצובים  אדם  של  מזונותיו 
הכפורים וכו', מכל מקום כמעט לא מצינו בתפילות איזו 
התייחסות לזה, וכאילו אין זה לעיכובא, והוא פלאי. אך 
בתפילותינו  מאריכים  שאנו  מפני  למה?  כך  כל  באמת 
לבקש על המלכת הקב"ה על כל העולם, וכשיש 'מלכות' 

יש 'שפע'.

זהירות משיחה בטלה
לנו  שהם  השנה,  בראש  ובמיוחד  הללו,  קדושים  בימים 
תשורה משוכן מרומים לקבל את שיח שפתותינו שיהא 
הפה  על  לשמור  מאד  ראוי  ית"ש,  לפניו  ומרוצה  מקובל 
תועפות,  הון  ששוויו  כדבר  הבל,  ודברי  בטלות  משיחות 
שאין העין שבעה מלהביט בחפץ, ואין הלב פוסק לרגע 

מלהתבונן בדבר בעקבות חשיבותו הגדולה.
הימים  מן  ורגע  רגע  כל  יכולתנו,  ככל  לנצל  ועלינו 
לנו  הורה  וכבר  שבקדושה.  לדברים  הללו  הקדושים 
הרה"ק בעל ה'נועם אלימלך' זי"ע (צעטיל קטן, אות ט): ירגיל 
את עצמו שלא יתחיל לדבר לשום אדם, זולת לצורך גדול 
מאוד,  קצרים  בדברים  ידבר   - ההכרח  ואף  לו.  ההכרח 
מנופה בי"ג נפה וכו'. והוסיף וכתב: כשמדברין אליו בני 
אדם אשר אין נזהרים מלדבר דברים בטלים, ישמיט את 
עצמו מהם בכל כחו, ובכל מיני תחבולות, וכשלא אפשר 
לו להשמט מהם בשום אופן, עכ"פ יקצר מאוד מאוד בזה 

שמוכרח להשיב להם.
שתהיינה  התפלות  על  ולהקפיד  להיזהר  יש  ובמיוחד, 
קדיש  שום  להחסיר  בלא  גמירא,  ועד  מהחל  בשלמות 
וכיו"ב. טועים המה האנשים שחושבים, כי עיקר התפלה 
בראש השנה היא תפלת 'ונתנה תוקף', ואינם שמים על 
לב, כי העיקר – הוא כל התפילה, מהחל ועד כלה! וכבר 
העיד הרה"ק בעל 'שומר אמונים' זי"ע, כי בצעירותו היה 
ל'יוצר',  שבהגיעו  עד  דזמרה',  ב'פסוקי  כוחו  כל  משקיע 

כבר לא היה מסוגל להביע הדברים. 
שערי דמעותשערי דמעות

כתב,  ג)  תקפד,  (או"ח  בשו"ע  הנדפס  היטב'  'באר  בהגהות 
ויום  השנה  בראש  לבכות  נוהג  היה  הקדוש  האר"י  כי 
אלו,  בימים  בוכה  שאינו  מי  כי  אומר,  והיה  הכפורים. 
אין נשמתו טובה ושלמה. וכך כתב בספר 'מטה אפרים' 
ראש  בתפלת  דמעות  ולהוריד  לבכות  נוהגים  כח):  (תקפב, 

בכיה  שאין  ומי  בשבת,  כשחל  אף  הכפורים  ויום  השנה 
נופלת עליו בימים האלה, הוא הוראה שאין נשמתו הגונה 
'מטה  'קושי הלב' ו'רוע תכונת הנפש' (אלף המגן על  ושלמה [ומורה גם על 

אפרים')].

שם),  אפרים'  'במטה  גם  (והעתיקו  שם  היטב'  ב'באר  עוד  והוסיף 
בשם מרן האר"י ז"ל, שכל מי שבוכה אז מעצמו בבכייה 
אותו  דנים  שעה  באותה  כי  סימן  זה  הרי  מאליו,  גדולה 
לו  באה  לכן  זאת,  מרגשת  ונפשו  מעלה,  של  דין  בבית 

הבכייה מעצמה.
בענין  הרבה  שהאריך  שם,  המגן'  'אלף  (ראה  האחרונים  כתבו  וכבר 
הבכייה והדמעות) כי מי שמטבעו קשה לו לבכות, ישתדל על 

(תהלים ו, ט): כי  כל פנים להתפלל בקול של בכי, וכדכתיב 
שמע ה' 'קול' בכיי.

ובענין הבכי, ראה זה דבר פלא, מה שפסק הרמ"א (אורח 
הצער  שילך  כדי  יבכה  אם  עונג  לו  שיש  מי  ב):  רפח,  חיים 

מלבו מותר לבכות בשבת. וכתב על זאת הטורי זהב (ס"ק 
ב): דאיתא באגדה שמצאו תלמידיו של רבי עקיבא שהיה 
דהיינו  הט"ז:  והוסיף  לי.  יש  עונג  ואמר  בשבת,  בוכה 
שמרוב דבקותו בהקב"ה זולגים עיניו דמעות, שכן מצינו 
ברבי עקיבא בזוהר חדש, שהיה בוכה מאוד באמרו 'שיר 
השירים', באשר ידע היכן הדברים מגיעים. וכן הוא מצוי 

במתפללים בכוונה (וע"ע משנ"ב שם ס"ק ד).
אכן, מה שהורה הגר"א זי"ע (מעשה רב, אות רז) שלא לבכות 
בראש השנה, כמו שציוה עזרא (נחמי' ח, ט): ואל תבכו וגו' 
ואל תעצבו כי חדוות ה' היא מעוזכם, כבר ביארו, כי אין 
מותר  בוודאי  שזה  ותחנונים,  תפלה  מתוך  לבכי  הכוונה 
עצלות  למחשבת  היתה  כוונתו  אלא  היא,  טובה  ומדה 

ואבלות (אחרונים). 
וכמו במה שאמרו חז"ל (ב"מ נט, א): שערי דמעות לא ננעלו, 
אם  זי"ע,  מפשיסחא  בונם  רבי  הרה"ק  קושיית  ידועה 
ה'שערים'?  את  צריכים  כן  אם  למה  ננעלו',  'לא  מעולם 
אלא שבפני דמעות של כסיל הבוכה – נועלים השערים 

(שיח שרפי קודש – אמת, ד; קול מבשר, ח"ב).

ותחמול!ותחמול!
אודות  הקדושים  בספרים  הרבה  שהאריכו  מה  וידוע 
הדמעות, שזו סגולה גדולה שתתקבל תפילתו, וכמבואר 
בתיקוני הזוהר (תיקון י"א) רום חשיבות סגולת הדמעות, על 
נער  והנה  הילד  את  ותראהו  'ותפתח  ו):  ב,  (שמות  הפסוק 
ישראל  כאשר  לכן  עליו'.  'ותחמול   – מיד  לכן  וגו'',  בוכה 

פותחין בתשובה 'בבכייה', מיד 'ותחמול עליו'!
רבי  הרה"ק  על  המסופר  נורא  מעשה  כאן  להביא  וראוי 
מלובלין'  ה'חוזה  להרה"ק  שהגיע  זי"ע,  מפשיסחא  בונם 
לשנה  ברכתו  את  לקבל  בכדי  השנה  ראש  בערב  זי"ע 
החדשה. וברכו ה'חוזה' כבקשתו, אך להפתעתו – הוסיף 
לומר לו: דע לך שאני רואה שהשנה תהיה לך שנה קשה 
ישאר  ולא  כספך,  כל  את  תפסיד  ואתה  בפרנסה  מאוד 

לך מאומה!
וכאשר אמר הרבי - כך הוה! עבר חודש ועוד חודש, ואט-
בני  את  להאכיל  במה  לו  היה  שלא  עד  אזל,  הכסף  אט 

ביתו, ולהביא טרף בפיהם.
עבודות  אחר  לתור  רחוק,  למסע  לצאת  החליט  לו,  בצר 
מזדמנות, שמא תצלח יוזמתו ויוכל לקבץ פרוטה לפרוטה 
ולהאכיל את בני ביתו הרעבים. אלא שגם יוזמתו זו לא 

עלתה יפה, ולא היתה לו שום הצלחה במשלח ידיו.
הלילה  כל  ובכה  ישב  נכר,  בארץ  בהיותו  הלילות,  באחד 
להשפיע  מהשמים,  עליו  שירחמו  וביקש  הלב,  ממעמקי 
בפי  טרף  ולהביא  לביתו  לשוב  יוכל  למען  גשמי,  שפע  לו 

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

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

ביניהם את הרווחים בשוה.
קדשו  למעון  שב  וכאשר  ונתעשר,  חזר  בונם  שר'  כמובן 
של רבו ה'חוזה' וסח לו את כל אשר ארע, השיב לו רבו 
מתקיימת,  הגזירה   - השמים  מן  גזירה  כשיש  כי  הגדול, 
אך התפילות והבכיות שלך – קרעו את הגזירה, כי 'שערי 

דמעות לא ננעלו'.
מכל  ולהתנתק  בר"ה,  ולהתעורר  לעורר  מאוד  ראוי  ולכן 
מ"ח  את  ולהקדיש  אותו,  הסובבים  החיצוניים  הענינים 
קדושת  עם  התפילה  לעבודת  השנה,  ראש  של  השעות 
המוח והמחשבה, ולהתרחק מחברת בני אדם המדברים 
כי  אלה,  ונעלים  קדושים  בימים  בכך  מה  של  דברים 
להידבק  אלא  בהשי"ת,  ודביקות  לעלייה  מפריע  זה  הרי 
אותם,  ואופפת  החופפת  בהתעוררות  ולהביט  בצדיקים 

ומהם יראו וכן יעשו.

בטלה משיחה בטלהזהירות משיחה ואזהירות

‰ר‡˘ ˘ל ‰˘נ‰

ד

כתבוןכתבון
מושלט ונימיו, וגידיו יו



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור לח‚

ל˘נ‰ טוב‰ ˙כ˙בו ו˙ח˙מו

זצוק"ל  חי  איש  הבן  לבעל  יהוידע"  בן  זצוק"ל "בניהו  חי  איש  הבן  לבעל  יהוידע"  בן  "בניהו  ובספר ובספר 

דראש  הפטרה  פסוקי  את  זה  לפי  מפרש  דראש   הפטרה  פסוקי  את  זה  לפי  מפרש  לא:)  לא:)(ברכות  (ברכות 

הנרגשת  תפילתה  אחר  הנרגשת   תפילתה  אחר  לחנה  הכהן  לחנהעלי  הכהן  עלי  בברכת  בברכת השנה,  השנה, 

א  א (שמואל  (שמואל  השנה  דראש  רבא  יומא  בהאי  המקדש  השנה בבית  דראש  רבא  יומא  בהאי  המקדש  בבית 

ישראל  ואלקי  לשלום',  'לכי  ויאמר  עלי  "ויען  ישראל :  ואלקי  לשלום',  'לכי  ויאמר  עלי  "ויען  יז):  יז)א,  א, 

"שלום" "שלום"  תיבת   – מעמו".  שאלת  אשר  שאלתך  את  תיבת יתן   – מעמו".  שאלת  אשר  שאלתך  את  יתן 

"חנה" "חנה"  שמה  ומספר  שמה ),  ומספר   ,(376376) שע"ו  בגימטריא  (עולה  שע"ו  בגימטריא  עולה 

 ,( ,(439439=376+63376+63)  ) תל"טתל"ט  הינם  ויחדיו  הינם ),  ויחדיו   ,(6363) ס"ג  (עולה  ס"ג  עולה 

פי  ושפתי  פי ובה,  ושפתי  ט'ט'ובה,  ל'ל'שנה שנה  ת'ת'כתבי כתבי  תיבות:  ראשי  תיבות: שהוא  ראשי  שהוא 

שנת  דנן:  השנים  של  קטן  למספר  [ומתאים  חן.  שנת חכם  דנן:  השנים  של  קטן  למספר  [ומתאים  חן.  חכם 

תשע"ו תשע"ו שאנו יוצאים ממנה, עולה במספרה הקטן שאנו יוצאים ממנה, עולה במספרה הקטן שע"ו שע"ו 

אליה,  נכנסים  שאנו  אליה,   נכנסים  שאנו  תשע"זתשע"ז  ושנת  ושנת .  'שלום''שלום'.  בגימטריא בגימטריא 

עולה במספרה הקטן עולה במספרה הקטן שע"זשע"ז, בגימטריא , בגימטריא "וישבתם בטח""וישבתם בטח", , 

אמן].אמן].

הדברים  לחבירו  אדם  שבין  פרטית  באיגרת  אם  הדברים והנה  לחבירו  אדם  שבין  פרטית  באיגרת  אם  והנה 

כדוגמת  כללית  באיגרת  וכמה  וכמה  אחת  על  כדוגמת אמורים,  כללית  באיגרת  וכמה  וכמה  אחת  על  אמורים, 

טיב גיליון משובח דנן. טיב גיליון משובח דנן. 

החדשה,  השנה  עלינו  בפרוס  בזאת,  נא  נבואה  החדשה, לפיכך  השנה  עלינו  בפרוס  בזאת,  נא  נבואה  לפיכך 

רבינו  מרן  מע"כ  הוד  קדם  שפתותינו,  רחשי  רבינו להביע  מרן  מע"כ  הוד  קדם  שפתותינו,  רחשי  להביע 

מן  ואחד  אחד  לכל  החשובים.  וחתניו  בניו  מן שליט"א,  ואחד  אחד  לכל  החשובים.  וחתניו  בניו  שליט"א, 

הקוראים החשובים, לכל בני הקהילה, ולכל בית ישראל.הקוראים החשובים, לכל בני הקהילה, ולכל בית ישראל.

לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים!לשנה טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים!

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
מ‰ בין בנים לעב„יםמ‰ בין בנים לעב„ים

בתפילת בתפילת "היום הרת עולם" "היום הרת עולם" שתקנו שתקנו אנשי כנסת הגדולהאנשי כנסת הגדולה 

אם  כבנים  "אם  נאמר:  אם   כבנים  "אם  נאמר:  צז)  אות  ש"ד  פנחס  אמרי  בסה"ק  צז)(עי'  אות  ש"ד  פנחס  אמרי  בסה"ק  (עי' 

ואם  בנים,  על  אב  כרחם  רחמנו   – כבנים  אם  ואם כעבדים,  בנים,  על  אב  כרחם  רחמנו   – כבנים  אם  כעבדים, 

כאור  ותוציא  שתחננו  עד  תלויות,  לך  עינינו   - כאור כעבדים  ותוציא  שתחננו  עד  תלויות,  לך  עינינו   - כעבדים 

משפטנו".משפטנו".

בהתייצבות  בחינות  שתי  ישנן  כי  המאמר,  זה  בהתייצבות ביאור  בחינות  שתי  ישנן  כי  המאמר,  זה  ביאור 

בנים  בבחינת  שנדונים  יש  היום,  למשפט  ישראל  בנים בני  בבחינת  שנדונים  יש  היום,  למשפט  ישראל  בני 

אל  הנצבים  יש  ולעומתם  אביהם,  בפני  לדין  אל העומדים  הנצבים  יש  ולעומתם  אביהם,  בפני  לדין  העומדים 

שבוודאי  ומכיון   – אדוניהם.  לפני  כעבדים  המלך  שבוודאי מול  ומכיון   – אדוניהם.  לפני  כעבדים  המלך  מול 

טוב וראוי יותר לנשפט להיות כבן אצל אביו, מתעוררת טוב וראוי יותר לנשפט להיות כבן אצל אביו, מתעוררת 

השאלה אם כן, איך וכיצד יזכה האדם לבא לבחינת השאלה אם כן, איך וכיצד יזכה האדם לבא לבחינת 'בן''בן', , 

כדי שיתקיים בו: 'כרחם אב על בנים'.כדי שיתקיים בו: 'כרחם אב על בנים'.

מופלא  מעשה  בטיב  אפתח  לאשורו,  הענין  להבין  מופלא כדי  מעשה  בטיב  אפתח  לאשורו,  הענין  להבין  כדי 

ממרן החתם סופר זי"עממרן החתם סופר זי"ע. . 

מבגדו  כפתור  נתלש  אחת  פעם  היה,  כך  שהיה  מבגדו מעשה  כפתור  נתלש  אחת  פעם  היה,  כך  שהיה  מעשה 

את  שתתפור  מבתו  וביקש  את   שתתפור  מבתו  וביקש  זצוק"ל,  סופר  זצוק"ל,החתם  סופר  החתם  של של 

הכפתור במעיל. הכפתור במעיל. 

כאשר החזירה הבת את הבגד לאביה, כשהכפתור תפור כאשר החזירה הבת את הבגד לאביה, כשהכפתור תפור 

ומחובר היטב, הביט החתם סופר בבגד אנה ואנה, ותיכף ומחובר היטב, הביט החתם סופר בבגד אנה ואנה, ותיכף 

התחייך ואמר לבתו, דומני כי לא את תפרת עבורי את התחייך ואמר לבתו, דומני כי לא את תפרת עבורי את 

הכפתור, כי אם המשרתת היא שעשתה את המלאכה...הכפתור, כי אם המשרתת היא שעשתה את המלאכה...

הודתה הבת כי אכן המשרתת היא זו שתפרה, והתנצלה הודתה הבת כי אכן המשרתת היא זו שתפרה, והתנצלה 

ונעזרה  הדבר  לעכב  רצתה  לא  עיסוקיה  שמרוב  כך  ונעזרה על  הדבר  לעכב  רצתה  לא  עיסוקיה  שמרוב  כך  על 

אני  שלא  אבא,  לך  מנין  הבת –  שאלה  אך –  אני במשרתת.  שלא  אבא,  לך  מנין  הבת –  שאלה  אך –  במשרתת. 

תפרתי את הכפתור?תפרתי את הכפתור?

פתח האב את הבגד בפניה, והראה לה שלצד הבגד לא פתח האב את הבגד בפניה, והראה לה שלצד הבגד לא 

אותו  את  קטן...  קרע  עוד  נוצר  הכפתור  ממקום  אותו הרחק  את  קטן...  קרע  עוד  נוצר  הכפתור  ממקום  הרחק 

לא  לבתו,  בחכמה  סופר  החתם  הסביר   – קטנטנן  לא קרע  לבתו,  בחכמה  סופר  החתם  הסביר   – קטנטנן  קרע 

תביני  שבודאי  תבונתך,  על  סמכתי  לתקן,  תביני ביקשתיך  שבודאי  תבונתך,  על  סמכתי  לתקן,  ביקשתיך 

הכפתור  לתפירת  ובגשתך  דבר...  מתוך  דבר  הכפתור מעצמך  לתפירת  ובגשתך  דבר...  מתוך  דבר  מעצמך 

תמצאי גם את הקרע הזה שבבגד, ואף הוא יתוקן ביחד תמצאי גם את הקרע הזה שבבגד, ואף הוא יתוקן ביחד 

עם הכפתור.עם הכפתור.

אביה,  של  בבגדו  קרע  כשרואה  הבת  מדרך  אמנם,  אביה, כי  של  בבגדו  קרע  כשרואה  הבת  מדרך  אמנם,  כי 

אך   – ופרח!...  כפתור  לתקנו  מיד  נחפזת  היא  אך הרי   – ופרח!...  כפתור  לתקנו  מיד  נחפזת  היא  הרי 

הבנתי  תוקן,  לא  שעדיין  הקרע  באותו  הבנתי משהבחנתי  תוקן,  לא  שעדיין  הקרע  באותו  משהבחנתי 

ידי  על  אם  כי  נעשה  לא  הכפתור  תיקון  גם  ידי שכנראה  על  אם  כי  נעשה  לא  הכפתור  תיקון  גם  שכנראה 

המשרתת, אשר היא עושה רק את מה שמצווים אותה המשרתת, אשר היא עושה רק את מה שמצווים אותה 

בלבד!...בלבד!...

זהו אפוא ההבדל העצום שבין העבד לבן, העבד מוכרח זהו אפוא ההבדל העצום שבין העבד לבן, העבד מוכרח 

ועומד ועושה רק מה שמצווים עליו בפה מלא, אבל לא ועומד ועושה רק מה שמצווים עליו בפה מלא, אבל לא 

יוסיף מאומה מעצמו יותר ממה שפקדו עליו. – לא כן יוסיף מאומה מעצמו יותר ממה שפקדו עליו. – לא כן 

הבן הנאמן ואהוב לאביו, הרי הוא מוסיף תמיד לעשות הבן הנאמן ואהוב לאביו, הרי הוא מוסיף תמיד לעשות 

גם בדבר שלא נצטווה בו, כי ברוב אהבתו לאביו ישכיל גם בדבר שלא נצטווה בו, כי ברוב אהבתו לאביו ישכיל 

תמיד להתבונן מה רצון אביו, גם בדבר שלא נצטווה בו.תמיד להתבונן מה רצון אביו, גם בדבר שלא נצטווה בו.

ולרחמנות  כבנים,  נידונים  להיות  לזכות  הדרך  ולרחמנות נמצאת  כבנים,  נידונים  להיות  לזכות  הדרך  נמצאת 

אנו  אף  להיות  היא  בנים.  על  אב  כרחם  עלינו  אנו השי"ת  אף  להיות  היא  בנים.  על  אב  כרחם  עלינו  השי"ת 

לעשות  אביו,  לפני  בן  כבחינת  יתברך  לפניו  לעשות בעבודתנו  אביו,  לפני  בן  כבחינת  יתברך  לפניו  בעבודתנו 

המוכרח  כעבד  בכפייה  ולא  וברצון,  באהבה  דבר  המוכרח כל  כעבד  בכפייה  ולא  וברצון,  באהבה  דבר  כל 

ועומד לצאת ידי חובתו, ותו לא מידי...ועומד לצאת ידי חובתו, ותו לא מידי...

[טיב המועדים – תשרי][טיב המועדים – תשרי]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
מˆו˙ ˙˜יע˙ ˘ופר – בזכו˙ ‰‰˙‚ברו˙ מˆו˙ ˙˜יע˙ ˘ופר – בזכו˙ ‰‰˙‚ברו˙ 

במי„˙ ‰כעס!במי„˙ ‰כעס!
הסבא קדישא הרבי ר' בער מראדושיץ זצוק"ל, מגדולי הסבא קדישא הרבי ר' בער מראדושיץ זצוק"ל, מגדולי 

תלמידי החוזה מלובלין זי"עתלמידי החוזה מלובלין זי"ע, התעכב שנה אחת בחדרו , התעכב שנה אחת בחדרו 

שופר.  לתקיעת  המדרש  לבית  נכנס  ולא  ארוכה  שופר. שעה  לתקיעת  המדרש  לבית  נכנס  ולא  ארוכה  שעה 

לצאתו,  הדין  ובחרדת  בדריכות  המתין  כולו  לצאתו, הציבור  הדין  ובחרדת  בדריכות  המתין  כולו  הציבור 

חלף זמן רב והצדיק עדיין מתעכב. לבסוף יצא הצדיק חלף זמן רב והצדיק עדיין מתעכב. לבסוף יצא הצדיק 

קודש  בחרדת  ופצח  הבימה  אל  וניגש  ורחימו,  קודש בדחילו  בחרדת  ופצח  הבימה  אל  וניגש  ורחימו,  בדחילו 

באמירת 'למנצח' שלפני התקיעות.באמירת 'למנצח' שלפני התקיעות.

פשר  על  ביניהם  המקורבים  נדברו  התפילה  פשר לאחר  על  ביניהם  המקורבים  נדברו  התפילה  לאחר 

את  הרבי  כששמע  היום,  שבמצות  הגדול  את האיחור  הרבי  כששמע  היום,  שבמצות  הגדול  האיחור 

שיחתם בדבר, פנה אליהם וביאר טעמו ונימוקו:שיחתם בדבר, פנה אליהם וביאר טעמו ונימוקו:

בידי  השופר  לתפוס  ונצרכתי  התקיעות,  זמן  בידי כשהגיע  השופר  לתפוס  ונצרכתי  התקיעות,  זמן  כשהגיע 

השופר  ליטול  מסוגל  הייתי  לא  המדרש,  לבית  השופר ולצאת  ליטול  מסוגל  הייתי  לא  המדרש,  לבית  ולצאת 

את  העברתי  כיצד  בנפשי  ידעתי  כאשר  בידי,  את הקדוש  העברתי  כיצד  בנפשי  ידעתי  כאשר  בידי,  הקדוש 

לגשת  אוכל  ואיך  ובחטאים,  בעבירות  השנה  ימות  לגשת כל  אוכל  ואיך  ובחטאים,  בעבירות  השנה  ימות  כל 

פצע  מלא  כולי  כאשר  חובתן  ידי  הרבים  את  פצע להוציא  מלא  כולי  כאשר  חובתן  ידי  הרבים  את  להוציא 

פשפשתי  כלום!...  ולא  בי  ואין  טריה,  ומכה  פשפשתי וחבורה  כלום!...  ולא  בי  ואין  טריה,  ומכה  וחבורה 

רבות במעשי, וחיפשתי איזה דבר טוב להיאחז בו, ולא רבות במעשי, וחיפשתי איזה דבר טוב להיאחז בו, ולא 

מצאתי בעצמי ולא כלום...מצאתי בעצמי ולא כלום...

לפתע נזכרתי בנקודה טובה אחת, ובה מצאתי את אשר לפתע נזכרתי בנקודה טובה אחת, ובה מצאתי את אשר 

אהבה נפשי! היה זה לפני כמה לילות, כאשר ביקשתי אהבה נפשי! היה זה לפני כמה לילות, כאשר ביקשתי 

(נעגיל (נעגיל  המיטה  ליד  הנטילה  את  לי  להכין  השמש  המיטה מן  ליד  הנטילה  את  לי  להכין  השמש  מן 

הקדוש  הקדושבזוהר  בזוהר  הדבר  חומרת  גודל  ידוע  הדבר כאשר  חומרת  גודל  ידוע  כאשר  וואסער), וואסער), 

זצוק"ל  זושא  ר'  זצוק"להרבי  זושא  ר'  הרבי  כך  על  שדרש  עד  כך ובמקובלים,  על  שדרש  עד  ובמקובלים, 

לא  רע  טוב,  לא  דרך  על  "יתייצב  לא   רע  טוב,  לא  דרך  על  "יתייצב  ה)  לו,  ה)(תהילים  לו,  (תהילים  בפסוק בפסוק 

בהוראתי,  השמש  זלזל  מה  משום  אך   – רח"ל.  בהוראתי, ימאס"  השמש  זלזל  מה  משום  אך   – רח"ל.  ימאס" 

ולא עשה כמצוותי. מתחילה רציתי לכעוס עליו, ולנזוף ולא עשה כמצוותי. מתחילה רציתי לכעוס עליו, ולנזוף 

בו בהתרשלותו במלאכתו. אך תיכף נתתי אל לבי חומר בו בהתרשלותו במלאכתו. אך תיכף נתתי אל לבי חומר 

מידת הכעס, שבאותה עת שהאדם כועס שכינה בורחת מידת הכעס, שבאותה עת שהאדם כועס שכינה בורחת 

כעובד  רבה  דתהום  בעומקא  נופל  הוא  והרי  כעובד ממנו,  רבה  דתהום  בעומקא  נופל  הוא  והרי  ממנו, 

עבודה זרה הנתון כל כולו ברשת הסטרא אחרא חלילה. עבודה זרה הנתון כל כולו ברשת הסטרא אחרא חלילה. 

ולפיכך אזרתי עוז להבליג בדבר, לא הערתי לשמש ולא ולפיכך אזרתי עוז להבליג בדבר, לא הערתי לשמש ולא 

כלום, רק ניגשתי ועשיתי הכל בעצמי!כלום, רק ניגשתי ועשיתי הכל בעצמי!

בשופרא  להחזיק  בנפשי,  התחזקתי  זו  טובה  בשופרא בנקודה  להחזיק  בנפשי,  התחזקתי  זו  טובה  בנקודה 

קדישא, ולצאת אל מצות התקיעות!קדישא, ולצאת אל מצות התקיעות!

הלימוד מוסר המורם, כמה זהירות צריכים אנו להיזהר הלימוד מוסר המורם, כמה זהירות צריכים אנו להיזהר 

כעס  לידי  לבוא  שלא  אחרון,  קצה  עד  כעס בהתרחקות  לידי  לבוא  שלא  אחרון,  קצה  עד  בהתרחקות 

כמה  כאן  ונלמד  הללו.  הנוראים  בימים  בפרט  כמה וקפידא,  כאן  ונלמד  הללו.  הנוראים  בימים  בפרט  וקפידא, 

גדול וחשוב הדבר לפני הבורא ברוך הוא, כשמתגברים גדול וחשוב הדבר לפני הבורא ברוך הוא, כשמתגברים 

על הכעס, שהוא עולה על כל המדרגות כולם!על הכעס, שהוא עולה על כל המדרגות כולם!

[פרטיות קובץ [פרטיות קובץ 1310813108]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
˙˘וב‰ ˘למ‰ לפני ‰˙˜יעו˙!˙˘וב‰ ˘למ‰ לפני ‰˙˜יעו˙!

רב חשוב אחד ששימש ברבנות באחת הערים הגדולות רב חשוב אחד ששימש ברבנות באחת הערים הגדולות 

בפולין של מעלה, היה גאון מופלג ותלמיד חכם עצום, בפולין של מעלה, היה גאון מופלג ותלמיד חכם עצום, 

אשר התפרסם בדורו כאחד הדיינים היותר מומחים.אשר התפרסם בדורו כאחד הדיינים היותר מומחים.

בתקופה מסוימת יצא הרב לחפש לו רבי וצדיק לחסות בתקופה מסוימת יצא הרב לחפש לו רבי וצדיק לחסות 

מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  מבארדיטשוב הרה"ק  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  ובהיות  ובהיות בצילו,  בצילו, 

על  לקבל  חשב  בדורו,  הצדיקים  על מזקני  לקבל  חשב  בדורו,  הצדיקים  מזקני  זי"ע  זי"ע זצוק"ל  זצוק"ל 

ערך  השנה  משבתות  באחת  ואכן  מרותו.  את  ערך עצמו  השנה  משבתות  באחת  ואכן  מרותו.  את  עצמו 

'נסיעה' מיוחדת לברדיטשוב, שם התקבל בכבוד גדול, 'נסיעה' מיוחדת לברדיטשוב, שם התקבל בכבוד גדול, 

כראוי לאחד מגדולי רבני הדור.כראוי לאחד מגדולי רבני הדור.

בתפילתו  ופצח  שבת,  לקבלת  הקדוש  הרבי  בתפילתו כשיצא  ופצח  שבת,  לקבלת  הקדוש  הרבי  כשיצא 

הערבה בקול חוצב להבות אש בהתלהבות קודש כדרכו, הערבה בקול חוצב להבות אש בהתלהבות קודש כדרכו, 

חש הרב בהתעוררות עצומה, במשך כל התפילה הרגיש חש הרב בהתעוררות עצומה, במשך כל התפילה הרגיש 

התעלות מופלאה, וכבר החליט בלבו שזהו מקומו, 'פה התעלות מופלאה, וכבר החליט בלבו שזהו מקומו, 'פה 

אשב כי אויתיה'!אשב כי אויתיה'!

שבת  בליל  הטהור  השולחן  לעריכת  הרבי  כשיצא  שבת אך  בליל  הטהור  השולחן  לעריכת  הרבי  כשיצא  אך 

קודש, סקר בעיני קדשו את כל הקהל הגדול שגדש את קודש, סקר בעיני קדשו את כל הקהל הגדול שגדש את 

בית המדרש. ולפתע אמר, יש כאן יהודי טוב [א גוטער בית המדרש. ולפתע אמר, יש כאן יהודי טוב [א גוטער 

יוד] שבא הנה לחפש לו רבי, אך מוכרחני לומר האמת יוד] שבא הנה לחפש לו רבי, אך מוכרחני לומר האמת 

שאין כאן מקומו, כי אם שאין כאן מקומו, כי אם בלובליןבלובלין אצל רבי  אצל רבי יעקב יצחק יעקב יצחק 

"משנכנס אלול עד יום הכפורים, כשכותב אדם איגרת לחברו, צריך לרמז בו בתחילתו או בסופו "משנכנס אלול עד יום הכפורים, כשכותב אדם איגרת לחברו, צריך לרמז בו בתחילתו או בסופו 
שהוא מבקש עליו ומברכו, שיזכה בימים הבאים להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים".שהוא מבקש עליו ומברכו, שיזכה בימים הבאים להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים".

 (קיצור שולחן ערוך (סי' קכ"ח שלהי ס"ב) – ע"פ מהרי"ל ולבוש ושאר פוסקים)

|  המשך בעמוד ו'  |
ה



ו

בן מאטילבן מאטיל! [הלא הוא ! [הלא הוא החוזההחוזה הקדוש מלובלין]. הקדוש מלובלין].

הקדושת  דברי  יכוונו  למי  היטב  הבין  דנן  החשוב  הקדושת הרב  דברי  יכוונו  למי  היטב  הבין  דנן  החשוב  הרב 

והרי  לסתום,  ולא  ניתנו  לפרש  חכמים  דברי  שכן  והרי לוי,  לסתום,  ולא  ניתנו  לפרש  חכמים  דברי  שכן  לוי, 

לשבת  הנה  בא  ולכן  רבי...  לו  לחפש  שיצא  זה  לשבת הוא  הנה  בא  ולכן  רבי...  לו  לחפש  שיצא  זה  הוא 

קודש!קודש!

נפשו  יצאה  שוב  שבת  של  שחרית  בתפילת  נפשו למחרת  יצאה  שוב  שבת  של  שחרית  בתפילת  למחרת 

ממתיקות עבודת התפילה הנוראה של הברדיטשובער ממתיקות עבודת התפילה הנוראה של הברדיטשובער 

רב, וכבר גמר אומר להישאר בחצירו כתלמיד מובהק. – רב, וכבר גמר אומר להישאר בחצירו כתלמיד מובהק. – 

אך להפתעתו כשיצא הרבי לסעודתא דעתיקא קדישא, אך להפתעתו כשיצא הרבי לסעודתא דעתיקא קדישא, 

על  שוב  חזר  המשתתפים,  קהל  את  בעיניו  שוב  על וסקר  שוב  חזר  המשתתפים,  קהל  את  בעיניו  שוב  וסקר 

יידע  אך  רבי,  לו  המחפש  טוב  יהודי  כאן  שיש  יידע אמרתו,  אך  רבי,  לו  המחפש  טוב  יהודי  כאן  שיש  אמרתו, 

ואף  ואף   מאטיל!  בן  יצחק  יעקב  מאטיל!לרבי  בן  יצחק  יעקב  לרבי  שייך  שהוא  שייך נאמנה  שהוא  נאמנה 

חזר על דבריו אלו גם בסעודה שלישית. חזר על דבריו אלו גם בסעודה שלישית. 

אינו  נשמתו  ששורש  בבירור,  הרב  הבין  קדשו  אינו מדברי  נשמתו  ששורש  בבירור,  הרב  הבין  קדשו  מדברי 

של  תפילותיו  מאוד  עליו  שערבו  הגם  לכאן,  של שייך  תפילותיו  מאוד  עליו  שערבו  הגם  לכאן,  שייך 

למדרגות  זכה  הצדיק  שפע  ובהתקשרות  למדרגות הצדיק,  זכה  הצדיק  שפע  ובהתקשרות  הצדיק, 

מקומו  זהו  לא  כנראה  זה,  כל  עם   – ונעלות.  מקומו גבוהות  זהו  לא  כנראה  זה,  כל  עם   – ונעלות.  גבוהות 

הנכון, ושלמות תיקון נפשו בזיכוך הראוי לא יושלם כי הנכון, ושלמות תיקון נפשו בזיכוך הראוי לא יושלם כי 

אם בחצר הקודש בלובלין!אם בחצר הקודש בלובלין!

הבארדיטשובער,  של  לעצתו  הגדול  הרב  אפוא  הבארדיטשובער, שמע  של  לעצתו  הגדול  הרב  אפוא  שמע 

ולאחר השבת נכנס בקודש פנימה לקבל ברכת פרידה, ולאחר השבת נכנס בקודש פנימה לקבל ברכת פרידה, 

קודש  לנסיעת  שוב  עצמו  את  להכין  לביתו  קודש ושב  לנסיעת  שוב  עצמו  את  להכין  לביתו  ושב 

לובלינה.לובלינה.

את  הרב  עזב  שנה  אותה  של  הנוראים  הימים  את לקראת  הרב  עזב  שנה  אותה  של  הנוראים  הימים  לקראת 

עירו, ויצא בלוויית חסידים רבים ללובלין, בתוככי אלפי עירו, ויצא בלוויית חסידים רבים ללובלין, בתוככי אלפי 

רבבות ישראל שנהרו לאור העליון שזרח בבית מדרשו רבבות ישראל שנהרו לאור העליון שזרח בבית מדרשו 

של החוזה הקדוש.של החוזה הקדוש.

ביחד  תחכמוני  בשבת  ישב  הארוכה  הנסיעה  ביחד בדרך  תחכמוני  בשבת  ישב  הארוכה  הנסיעה  בדרך 

גם  כידוע  שהיו  החוזה,  תלמידי  החסידים  גדולי  גם עם  כידוע  שהיו  החוזה,  תלמידי  החסידים  גדולי  עם 

לו,  נודע  ומפיהם  עליון.  קדושי  נשגבים  צדיקים  לו, הם  נודע  ומפיהם  עליון.  קדושי  נשגבים  צדיקים  הם 

שונה  ההנהגה  שם  ברדיטשוב,  כפני  לובלין  פני  שונה שאין  ההנהגה  שם  ברדיטשוב,  כפני  לובלין  פני  שאין 

משרידי  בברדיטשוב  שהזקן  מה  לעומת   – משרידי בתכלית!  בברדיטשוב  שהזקן  מה  לעומת   – בתכלית! 

בעבודתו  עולמות  מרעיש  זי"ע  הגדול  המגיד  בעבודתו תלמידי  עולמות  מרעיש  זי"ע  הגדול  המגיד  תלמידי 

הגלויה והנשגבה, והכל רואים בעיני בשר גודל צדקתו, הגלויה והנשגבה, והכל רואים בעיני בשר גודל צדקתו, 

בעבודת  עצומה  במתיקות  בחוש  שם  להרגיש  בעבודת וניתן  עצומה  במתיקות  בחוש  שם  להרגיש  וניתן 

באתגליא  העבודה  אין  שבלובלין  הרי   – יתברך.  באתגליא השם  העבודה  אין  שבלובלין  הרי   – יתברך.  השם 

כל כך, הרבי אינו ניגש בעצמו אל העמוד, לא בסליחות, כל כך, הרבי אינו ניגש בעצמו אל העמוד, לא בסליחות, 

שאינו  וכמעט  הכיפורים,  ביום  ולא  השנה,  בראש  שאינו ולא  וכמעט  הכיפורים,  ביום  ולא  השנה,  בראש  ולא 

התחושה  שם  גם  אך   – ועדה.  עם  קבל  צדקותו  התחושה מגלה  שם  גם  אך   – ועדה.  עם  קבל  צדקותו  מגלה 

הקדושה  את  שם  למשש  וניתן  עילאה,  יראה  של  הקדושה היא  את  שם  למשש  וניתן  עילאה,  יראה  של  היא 

בידיים!בידיים!

הנהגה  שהיא  איזו  זאת  בכל  יש  אם  הרב  הנהגה כשבירר  שהיא  איזו  זאת  בכל  יש  אם  הרב  כשבירר 

נענה  בשר,  בעיני  החוזה  אצל  לראות  שניתן  נענה מיוחדת  בשר,  בעיני  החוזה  אצל  לראות  שניתן  מיוחדת 

לפני  של  ההכנה  בעבודת  אפילו   – מוחלטת!  לפני בשלילה  של  ההכנה  בעבודת  אפילו   – מוחלטת!  בשלילה 

התקיעות, שחו החסידים, הנמשכת שעה ארוכה כשכל התקיעות, שחו החסידים, הנמשכת שעה ארוכה כשכל 

לתקיעת  קודש  בחרדת  עצמם  מכינים  הקדוש  לתקיעת הקהל  קודש  בחרדת  עצמם  מכינים  הקדוש  הקהל 

לאיש  רשות  ואין  בחדרו,  הרבי  מסתגר  אז  גם  לאיש שופר,  רשות  ואין  בחדרו,  הרבי  מסתגר  אז  גם  שופר, 

להימצא עמו באותה עת הרצון!להימצא עמו באותה עת הרצון!

העת  היא  זו  שדווקא  בלבו,  החליט  הרב  זאת  העת כששמע  היא  זו  שדווקא  בלבו,  החליט  הרב  זאת  כששמע 

המוכשר ביותר עבורו להתקשר בנשמת הרבי הקדוש. המוכשר ביותר עבורו להתקשר בנשמת הרבי הקדוש. 

בהגיעו ללובלין חיפש היטב ומצא אפשרות לחדור אל בהגיעו ללובלין חיפש היטב ומצא אפשרות לחדור אל 

שהיה  ובעת  צדדית,  דלת  דרך  הרבי  של  הקדוש  שהיה חדרו  ובעת  צדדית,  דלת  דרך  הרבי  של  הקדוש  חדרו 

שחרית  בתפילת  הכנסת  בבית  כולם  והגבאים  שחרית הרבי  בתפילת  הכנסת  בבית  כולם  והגבאים  הרבי 

דראש השנה, באמצע חזרת הש"ץ, חמק לו הרב חרש, דראש השנה, באמצע חזרת הש"ץ, חמק לו הרב חרש, 

היטב  עצמו  והחביא  פנימה,  הקודש  אל  בלאט  היטב ונכנס  עצמו  והחביא  פנימה,  הקודש  אל  בלאט  ונכנס 

מתחת למיטה, והמתין לקראת הבאות.מתחת למיטה, והמתין לקראת הבאות.

תפילת שחרית הסתיימה, ולאחריה גם קריאת התורה תפילת שחרית הסתיימה, ולאחריה גם קריאת התורה 

ועד  החדרה,  נכנס  מלובלין  הקדוש  הרבי  ועד וההפטרה,  החדרה,  נכנס  מלובלין  הקדוש  הרבי  וההפטרה, 

מהרה ציווה על כל הגבאים לצאת חוצה, ונשאר לבדו מהרה ציווה על כל הגבאים לצאת חוצה, ונשאר לבדו 

בייחוד קונו. שקט מתוח מאוד שרר בחדר, אף הגה לא בייחוד קונו. שקט מתוח מאוד שרר בחדר, אף הגה לא 

נשמע, גם הרב במקום מחבואו השגיח היטב להישאר נשמע, גם הרב במקום מחבואו השגיח היטב להישאר 

בשקט מוחלט לבל יתגלה... בשקט מוחלט לבל יתגלה... 

ממרר  כשהוא  החוזה,  של  בקודש  קולו  נשמע  ממרר לפתע  כשהוא  החוזה,  של  בקודש  קולו  נשמע  לפתע 

והתגבר  הלך  אשר  נורא,  והתגבר בבכי  הלך  אשר  נורא,  בבכי 

מאין הפוגות. ובתוך כדי בכיותיו שמע את הרבי מייסר מאין הפוגות. ובתוך כדי בכיותיו שמע את הרבי מייסר 

מאטיל'  בן  יצחק  'יעקב  אתה  מהין  כיצד  עצמו:  מאטיל' את  בן  יצחק  'יעקב  אתה  מהין  כיצד  עצמו:  את 

לגשת אל הקודש? כיצד חוטא ופושע שכמוך מלוכלך לגשת אל הקודש? כיצד חוטא ופושע שכמוך מלוכלך 

השופר  אל  לגשת  מעז  ראש  ועד  רגל  מכף  השופר בעוונות  אל  לגשת  מעז  ראש  ועד  רגל  מכף  בעוונות 

הקדוש? הרי עליך אמר הכתוב הקדוש? הרי עליך אמר הכתוב (תהילים נ, טז-כב)(תהילים נ, טז-כב): "ולרשע : "ולרשע 

אמר אלקים, מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך. אמר אלקים, מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך. 

ראית  אם  אחריך.  דברי  ותשלך  מוסר,  שנאת  ראית ואתה  אם  אחריך.  דברי  ותשלך  מוסר,  שנאת  ואתה 

ברעה,  שלחת  פיך  חלקך.  מנאפים  ועם  עמו,  ותרץ  ברעה, גנב  שלחת  פיך  חלקך.  מנאפים  ועם  עמו,  ותרץ  גנב 

אמך  בבן  תדבר,  באחיך  תשב  מרמה.  תצמיד  אמך ולשונך  בבן  תדבר,  באחיך  תשב  מרמה.  תצמיד  ולשונך 

אהיה  היות  דמית  והחרשתי,  עשית  אלה  דופי.  אהיה תתן  היות  דמית  והחרשתי,  עשית  אלה  דופי.  תתן 

כמוך, אוכיחך ואערכה לעיניך!". – כך שעה ארוכה מירר כמוך, אוכיחך ואערכה לעיניך!". – כך שעה ארוכה מירר 

הפסוקים  תיבות  את  עצומות  בבכיות  הקדוש  הפסוקים הרבי  תיבות  את  עצומות  בבכיות  הקדוש  הרבי 

הללו, כשהוא מפרש הכל על עצמו!הללו, כשהוא מפרש הכל על עצמו!

חרטה  של  ארוכה  שעה  ולאחר  הרבי,  נשתתק  חרטה לפתע  של  ארוכה  שעה  ולאחר  הרבי,  נשתתק  לפתע 

לא  תשובה  שערי  הרי  עצמו,  את  לחזק  החל  לא נוראה,  תשובה  שערי  הרי  עצמו,  את  לחזק  החל  נוראה, 

בתשובה  לשוב  עצמי  את  נוטל  והריני  לעולם!  בתשובה ננעלים  לשוב  עצמי  את  נוטל  והריני  לעולם!  ננעלים 

לשוב  שלא  מעתה  עצמי  על  ומקבל  לפניך!  לשוב שלמה  שלא  מעתה  עצמי  על  ומקבל  לפניך!  שלמה 

השם  בעיני  והישר  הטוב  ורק  אך  ולעשות  השם לכסלה,  בעיני  והישר  הטוב  ורק  אך  ולעשות  לכסלה, 

יתברך!יתברך!

עצמו  את  לייסר  וחזר  מה,  זמן  הרבי  נשתתק  עצמו שוב  את  לייסר  וחזר  מה,  זמן  הרבי  נשתתק  שוב 

שעברה  בשנה  גם  הלא  יצחק!  יעקב  שליש:  שעברה בדמעות  בשנה  גם  הלא  יצחק!  יעקב  שליש:  בדמעות 

אמרת כן, שהנך חוזר בתשובה על כל העבירות, ואף על אמרת כן, שהנך חוזר בתשובה על כל העבירות, ואף על 

פי כן נכשלת שוב במשך השנה! פי כן נכשלת שוב במשך השנה! 

אך מהרה חיזק את רוחו ועודד את עצמו, וקבע מאמרו: אך מהרה חיזק את רוחו ועודד את עצמו, וקבע מאמרו: 

אמנם גם בשנה שעברה אמרתי כן, אבל עתה הנני שב אמנם גם בשנה שעברה אמרתי כן, אבל עתה הנני שב 

וה'  הגמור!  בשלמות  בתשובה  וחוזר  באמת,  וה' ומתוודה  הגמור!  בשלמות  בתשובה  וחוזר  באמת,  ומתוודה 

לעשות  רק  כוונתי  כל  כי  ועד,  יודע  אתה  אמת  לעשות אלקים  רק  כוונתי  כל  כי  ועד,  יודע  אתה  אמת  אלקים 

רצונך בלבב שלם!רצונך בלבב שלם!

ארוכה,  שעה  הללו  בדיבורם  הקדוש  החוזה  האריך  ארוכה, כך  שעה  הללו  בדיבורם  הקדוש  החוזה  האריך  כך 

זאת  כל  שומע  המיטה  תחת  שהתחבא  הגדול  זאת והרב  כל  שומע  המיטה  תחת  שהתחבא  הגדול  והרב 

ללא  רבות  דמעות  זלגו  מעיניו  בקרבו,  נשפך  ללא ולבו  רבות  דמעות  זלגו  מעיניו  בקרבו,  נשפך  ולבו 

הרף, ובמסתרים תבכה נפשו, כאשר החל אף הוא בינו הרף, ובמסתרים תבכה נפשו, כאשר החל אף הוא בינו 

בעצמו  גילה  פתאום  נפשו...  חשבון  לערוך  עצמו  בעצמו לבין  גילה  פתאום  נפשו...  חשבון  לערוך  עצמו  לבין 

החוזה  שאם  לעצמו  הרהר  כאשר  רבים...  החוזה חסרונות  שאם  לעצמו  הרהר  כאשר  רבים...  חסרונות 

הקדוש שכל צדיקי הדור רועדים ממנו מדבר על עצמו הקדוש שכל צדיקי הדור רועדים ממנו מדבר על עצמו 

שקע  הוא  ההדיוט...  אני  אענה  מה  ופושע,  שקע כחוטא  הוא  ההדיוט...  אני  אענה  מה  ופושע,  כחוטא 

מיטת  תחת  חרש  שם  ובכה  נוראים  תשובה  מיטת בהרהורי  תחת  חרש  שם  ובכה  נוראים  תשובה  בהרהורי 

עד  הפוגות,  מאין  נוראות  בבכיות  הצדיק  של  עד קדשו  הפוגות,  מאין  נוראות  בבכיות  הצדיק  של  קדשו 

שלאחר אותה תשובה נוראה נפל והתעלף על הארץ!שלאחר אותה תשובה נוראה נפל והתעלף על הארץ!

לגבאים,  תיכף  קרא  והרבי  היטב,  נשמע  החבטה  לגבאים, קול  תיכף  קרא  והרבי  היטב,  נשמע  החבטה  קול 

אליו  והשיבו  מעלפונו,  עוררהו  ממחבואו,  אליו שהוציאוהו  והשיבו  מעלפונו,  עוררהו  ממחבואו,  שהוציאוהו 

את חיותו.את חיותו.

או אז, הבין הרב היטב מדוע שלח אותו הבארדיטשובער או אז, הבין הרב היטב מדוע שלח אותו הבארדיטשובער 

אל החוזה, בחצר הקודש בלובלין הבין שכנראה בהשגת אל החוזה, בחצר הקודש בלובלין הבין שכנראה בהשגת 

התיקון  די,  לא  אלקות  דבקות  במתיקות  התיקון מדרגות  די,  לא  אלקות  דבקות  במתיקות  מדרגות 

את  האדם  בהכרת  הוא  הזיכוך  בתכלית  לנפש  את הנכון  האדם  בהכרת  הוא  הזיכוך  בתכלית  לנפש  הנכון 

גדולה,  ובענווה  בשפלות  להתהלך  דייקא,  גדולה, חסרונותיו  ובענווה  בשפלות  להתהלך  דייקא,  חסרונותיו 

ולחקור ולחפש תמיד בבדקי הנפש, מה נצרך הוא עוד ולחקור ולחפש תמיד בבדקי הנפש, מה נצרך הוא עוד 

לתקן בעולמו!לתקן בעולמו!

[פרטיות קובץ [פרטיות קובץ 1010]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
˘ל‡ ל„ל‚ ˜טעים בס„ר ‰˙פיל‰˘ל‡ ל„ל‚ ˜טעים בס„ר ‰˙פיל‰

הרה"ק רבי פנחס מנחם מגור זצוק"ל בעל "פני מנחם", הרה"ק רבי פנחס מנחם מגור זצוק"ל בעל "פני מנחם", 

אמת  אמרי  אמת בעל  אמרי  בעל  הזקן  האדמו"ר  הקדוש  לאביו  הזקן נולד  האדמו"ר  הקדוש  לאביו  נולד 

אלפי  ראש  גדול  רבי  היה  כשכבר  זקנותו,  בשנות  אלפי זי"ע  ראש  גדול  רבי  היה  כשכבר  זקנותו,  בשנות  זי"ע 

משמר,  מכל  הקטן  בנו  על  שמר  הגדול  האב  משמר, ישראל.  מכל  הקטן  בנו  על  שמר  הגדול  האב  ישראל. 

והעמיד לו מלמדים ומחנכים שיהיו אחראים על גידולו והעמיד לו מלמדים ומחנכים שיהיו אחראים על גידולו 

בדרך הישר.בדרך הישר.

בהגיע יומא רבא דראש השנה הגיע קהל גדול של אלפי בהגיע יומא רבא דראש השנה הגיע קהל גדול של אלפי 

חסידים, שנהרו בהמוניהם אל העיירה הקטנה 'גור', לא חסידים, שנהרו בהמוניהם אל העיירה הקטנה 'גור', לא 

מפה  מלא  היה  המדרש  בית  הבירה.  מווארשא  מפה הרחק  מלא  היה  המדרש  בית  הבירה.  מווארשא  הרחק 

לפה, והמוני האנשים נדחקו והצטופפו לחזות בעבודת לפה, והמוני האנשים נדחקו והצטופפו לחזות בעבודת 

הקודש של הרבי הקדוש. הקודש של הרבי הקדוש. 

מיוחד  אברך  אמת  האמרי  מינה  המקודשים  מיוחד בימים  אברך  אמת  האמרי  מינה  המקודשים  בימים 

ויהיה  הקט,  בנו  על  שישגיח  בגור,  האברכים  ויהיה מחשובי  הקט,  בנו  על  שישגיח  בגור,  האברכים  מחשובי 

כדי  השולחנות,  ועריכת  התפילות  בזמן  אליו  כדי צמוד  השולחנות,  ועריכת  התפילות  בזמן  אליו  צמוד 

שיתפלל כשורה וימצא את מקומו בקרב עם רב.שיתפלל כשורה וימצא את מקומו בקרב עם רב.

אביו  ממקום  רחוק  לא  היה  בתפילה  הנער  של  אביו מקומו  ממקום  רחוק  לא  היה  בתפילה  הנער  של  מקומו 

לילד  וצמוד  סמוך  העת  כל  האברך  היה  ואכן  לילד הקדוש,  וצמוד  סמוך  העת  כל  האברך  היה  ואכן  הקדוש, 

הקדוש טהור הלב. הקדוש טהור הלב. 

הדחיפות  לפתע  התגברו  היום  מתפילות  באחת  הדחיפות והנה  לפתע  התגברו  היום  מתפילות  באחת  והנה 

סביבות הרבי, הכל חפצו לחזות היטב בעבודת הקודש, סביבות הרבי, הכל חפצו לחזות היטב בעבודת הקודש, 

קדימה  וזע  נע  אדיר,  אחד  לגוש  שנהפך  אדם  קדימה נהר  וזע  נע  אדיר,  אחד  לגוש  שנהפך  אדם  נהר 

 – הקטן  הילד  מעד  הדחיפות  מרוב  ולפתע  – ואחורה...  הקטן  הילד  מעד  הדחיפות  מרוב  ולפתע  ואחורה... 

עזות  לדחיפות  ומוכן  ערוך  היה  לא  נפשו  עזות שבעדינות  לדחיפות  ומוכן  ערוך  היה  לא  נפשו  שבעדינות 

קפץ  עליו  האחראי  האברך  הארץ.  על  ונפל  קפץ שכאלה...  עליו  האחראי  האברך  הארץ.  על  ונפל  שכאלה... 

תיכף להרימו מן הרצפה, ולהשיבו בחזרה על מקומו.תיכף להרימו מן הרצפה, ולהשיבו בחזרה על מקומו.

המחזור  אל  וחזר  הילד  שהתאושש  עד  והכי,  המחזור אדהכי  אל  וחזר  הילד  שהתאושש  עד  והכי,  אדהכי 

הפתוח לפניו, התקדם הבעל תפילה והמשיך בתפילה. הפתוח לפניו, התקדם הבעל תפילה והמשיך בתפילה. 

דפדף  בתפילה,  אוחזים  היכן  במחזורו  הילד  דפדף כשחיפש  בתפילה,  אוחזים  היכן  במחזורו  הילד  כשחיפש 

עבורו האברך כמה דפים הלאה במחזור, והראה לו היכן עבורו האברך כמה דפים הלאה במחזור, והראה לו היכן 

עומדים כעת בסדר התפילה.עומדים כעת בסדר התפילה.

ממקומו,  זאת  כל  ראה  אמת  האמרי  הקדוש  ממקומו, הרבי  זאת  כל  ראה  אמת  האמרי  הקדוש  הרבי 

ולאחר התפילה ציווה לקרוא אליו את האברך הממונה ולאחר התפילה ציווה לקרוא אליו את האברך הממונה 

על בנו. כשנכס בקודש פנימה פתח בפניו הצדיק ספר על בנו. כשנכס בקודש פנימה פתח בפניו הצדיק ספר 

קטן ישן, והצביע בפניו על קטע מסוים שבספר. קטן ישן, והצביע בפניו על קטע מסוים שבספר. 

מן הצד עמד הילד פנחס מנחם, יניק וחכים, והבין מתוך מן הצד עמד הילד פנחס מנחם, יניק וחכים, והבין מתוך 

הדברים שהקטע שאביו מראה לאברך קשור אליו...הדברים שהקטע שאביו מראה לאברך קשור אליו...

לאחר שיצא נטפל הילד אל האברך, ושאלו מה הראה לאחר שיצא נטפל הילד אל האברך, ושאלו מה הראה 

ילקוט  היה  ספר  שאותו  האיש,  לו  גילה  אבא.  ילקוט לו  היה  ספר  שאותו  האיש,  לו  גילה  אבא.  לו 

מדרשים ישן, שבגאונותו מצא שם האמרי אמת מדרש מדרשים ישן, שבגאונותו מצא שם האמרי אמת מדרש 

שהתפילה  נאמר  ושם  התפילה,  בשבח  המדבר  שהתפילה אחד  נאמר  ושם  התפילה,  בשבח  המדבר  אחד 

'כתר' היא למלך! 'כתר' היא למלך! 

[א. ה. כן הוא להדיא [א. ה. כן הוא להדיא בזוהר הקדושבזוהר הקדוש (פר' בשלח נח.)  (פר' בשלח נח.) וזה"ל: וזה"ל: 

חמש  חברוי  שאר  כל  על  הוא  עלאה  סנדלפון  חמש "תאנא,  חברוי  שאר  כל  על  הוא  עלאה  סנדלפון  "תאנא, 

וקשיר  דמאריה,  פרגודא  בתר  קאים  והוא  שנין,  וקשיר מאה  דמאריה,  פרגודא  בתר  קאים  והוא  שנין,  מאה 

ובשעתא  דישראל.  דצלותא  מבעותהון  כתרין  ובשעתא ליה  דישראל.  דצלותא  מבעותהון  כתרין  ליה 

דמטא ההוא כתרא לרישיה דמלכא קדישא, הוא מקבל דמטא ההוא כתרא לרישיה דמלכא קדישא, הוא מקבל 

מזדעזעין,  ואוכלסין  חיילין  וכלהו  דישראל,  מזדעזעין, צלותהון  ואוכלסין  חיילין  וכלהו  דישראל,  צלותהון 

שכינתיה"  בית  מאתר  דה'  יקרא  בריך  ואמרין  שכינתיה" ונהמין  בית  מאתר  דה'  יקרא  בריך  ואמרין  ונהמין 

עכל"ק].עכל"ק].

שכל  האברך,  את  אמת  האמרי  הוכיח  למדין,  שכל נמצינו  האברך,  את  אמת  האמרי  הוכיח  למדין,  נמצינו 

הכתר  מן  חלק  למעלה  בונה  היא  הרי  שבתפילה  הכתר תיבה  מן  חלק  למעלה  בונה  היא  הרי  שבתפילה  תיבה 

העליון, כתרא דמלכא קדישא. ואשר לפי זה כשמדלגים העליון, כתרא דמלכא קדישא. ואשר לפי זה כשמדלגים 

קטע אחד מן התפילה נמצא הכתר פגום וחסר! כדוגמת קטע אחד מן התפילה נמצא הכתר פגום וחסר! כדוגמת 

כתר המלך שנחסרו ממנו כמה יהלומים יקרים, ונשארו כתר המלך שנחסרו ממנו כמה יהלומים יקרים, ונשארו 

משבצותיהם ריקים... – לפיכך, סיים הרבי, כשקם הילד משבצותיהם ריקים... – לפיכך, סיים הרבי, כשקם הילד 

של  תינוק  של  זכה  תפילה  בתפילה,  להמשיך  של ממקומו  תינוק  של  זכה  תפילה  בתפילה,  להמשיך  ממקומו 

לדפדף  צריך  היית  לא  חטא,  טעם  טעם  שלא  רבן  לדפדף בית  צריך  היית  לא  חטא,  טעם  טעם  שלא  רבן  בית 

חסרה  תפילתו  נמצאת  שבכך  המחזור,  בדפי  חסרה עבורו  תפילתו  נמצאת  שבכך  המחזור,  בדפי  עבורו 

רק  פגום!  הכתר  ובנין  יקרים,  יהלומים  קטעי  רק מאותם  פגום!  הכתר  ובנין  יקרים,  יהלומים  קטעי  מאותם 

לתת לו להמשיך בתפילה במקום שפסק.לתת לו להמשיך בתפילה במקום שפסק.

לימים העיד על עצמו הרבי הקדוש הפני מנחם, שמאז לימים העיד על עצמו הרבי הקדוש הפני מנחם, שמאז 

אותו מעשה לא החסיר ולא דילג מעולם על שום קטע אותו מעשה לא החסיר ולא דילג מעולם על שום קטע 

שבתפילה!שבתפילה!

ואף אנו למדנו כאן גודל מעלת התפילה, ובפרט יקרא ואף אנו למדנו כאן גודל מעלת התפילה, ובפרט יקרא 

תפילה  ואפילו  הכיפורים.  ויום  השנה  דראש  תפילה דצלותא  ואפילו  הכיפורים.  ויום  השנה  דראש  דצלותא 

של ילד, יש להקפיד בה, כי גדולה וחשובה היא למעלה של ילד, יש להקפיד בה, כי גדולה וחשובה היא למעלה 

ובוקעת כל העולמות, ועולה וקושר כתרים לקונו, "כתר ובוקעת כל העולמות, ועולה וקושר כתרים לקונו, "כתר 

יתנו לך!".יתנו לך!".

כדאיתא כדאיתא במדרש תהליםבמדרש תהלים (קאפיטל קב, ג)(קאפיטל קב, ג): "פנה אל תפלת : "פנה אל תפלת 

ר'  אמר  ר' .  אמר  יח).  קב,  יח)(תהלים  קב,  (תהלים  תפלתם  את  בזה  ולא  תפלתם הערער,  את  בזה  ולא  הערער, 

ולא  נביא  לא  להם  שאין  אמרו,  הדורות  כלפי  ולא יצחק,  נביא  לא  להם  שאין  אמרו,  הדורות  כלפי  יצחק, 

כהן מורה צדק, ולא בית המקדש שיכפר עליהם, כהן מורה צדק, ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא אלא 

תפילה אחת נשתיירה להן שהם מתפללין בראש השנה תפילה אחת נשתיירה להן שהם מתפללין בראש השנה 

וביום הכפורים, אל תבזה אותה מהם,וביום הכפורים, אל תבזה אותה מהם, שנאמר ולא בזה  שנאמר ולא בזה 

את תפלתם וכו'" ע"כ.את תפלתם וכו'" ע"כ.

   [פרטיות קובץ    [פרטיות קובץ 130924-1130924-1]

| טיב המעשיות  |  המשך מעמוד ה'  |



בנים אתם לה' אלקיכםבנים אתם לה' אלקיכם
הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו, שהחיינו וקיימנו הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו, שהחיינו וקיימנו 
מתכוננים  אנו  בהם  אלו,  נשגבים  לזמנים  מתכוננים והגיענו  אנו  בהם  אלו,  נשגבים  לזמנים  והגיענו 
לבא לשערי 'ראש השנה', לזכות למחילה וכפרה, לבא לשערי 'ראש השנה', לזכות למחילה וכפרה, 
(או"ח (או"ח  המחבר  כתב  וכבר  השי"ת.  את  להמליך  המחבר וגם  כתב  וכבר  השי"ת.  את  להמליך  וגם 
השנה.  ראש  בערב  ומסתפרים  מכבסים  השנה. :  ראש  בערב  ומסתפרים  מכבסים  ד):  ד)תקפא,  תקפא, 

הדבר,  בטעם  הדבר,   בטעם  כה)  כה)(ס"ק  (ס"ק  ברורה  המשנה  שם  ברורה וכתב  המשנה  שם  וכתב 
שיוציא  יתברך  בחסדו  בטוחים  שאנו  שיוציא להראות  יתברך  בחסדו  בטוחים  שאנו  להראות 

לצדק משפטינו.לצדק משפטינו.
בתפלת 'היום הרת עולם' הנאמרת מספר פעמים בתפלת 'היום הרת עולם' הנאמרת מספר פעמים 
ב'ראש השנה', אנו אומרים שוב ושוב: ב'ראש השנה', אנו אומרים שוב ושוב: אם כבנים אם כבנים 
על  אב  כרחם  רחמנו   - כבנים  אם  כעבדים,  על אם  אב  כרחם  רחמנו   - כבנים  אם  כעבדים,  אם 
בנים, ואם כעבדים - עינינו לך תלויות עד שתחננו בנים, ואם כעבדים - עינינו לך תלויות עד שתחננו 

ותוציא כאור משפטנו.ותוציא כאור משפטנו.
וביאור המאמר, כי ישנן שתי בחינות בהן עומדים וביאור המאמר, כי ישנן שתי בחינות בהן עומדים 
נדונים  ישנם  הדין:  בימי  למשפט  ישראל  נדונים בני  ישנם  הדין:  בימי  למשפט  ישראל  בני 
אביהם,  אצל  לדין  העומדים  בנים  בבחינת  אביהם, שהם  אצל  לדין  העומדים  בנים  בבחינת  שהם 
ולעומתם - יש שהם נצבים אל מול המלך כעבדים ולעומתם - יש שהם נצבים אל מול המלך כעבדים 
לנשפט  יותר  נוח  שבוודאי  וכיון  אדוניהם.  לנשפט לפני  יותר  נוח  שבוודאי  וכיון  אדוניהם.  לפני 
השאלה,  מתעוררת  כן  אם  אביו,  אצל  כבן  השאלה, להיות  מתעוררת  כן  אם  אביו,  אצל  כבן  להיות 
כדי  'בן',  לבחינת  לבא  האדם  יזכה  וכיצד  כדי איך  'בן',  לבחינת  לבא  האדם  יזכה  וכיצד  איך 

שיתקיים בו: 'כרחם אב על בנים'.שיתקיים בו: 'כרחם אב על בנים'.
ולהבין הענין לאשורו, מן הראוי להזכיר כאן סיפור ולהבין הענין לאשורו, מן הראוי להזכיר כאן סיפור 
כך  שהיה  ומעשה  זי"ע,  סופר  החתם  ממרן  כך נפלא  שהיה  ומעשה  זי"ע,  סופר  החתם  ממרן  נפלא 
החתם  של  מבגדו  כפתור  נתלש  אחת  פעם  החתם היה.  של  מבגדו  כפתור  נתלש  אחת  פעם  היה. 
סופר, וביקש מבתו שתתפור את הכפתור. וכאשר סופר, וביקש מבתו שתתפור את הכפתור. וכאשר 
סופר  החתם  לה  אמר  לאביה,  הבגד  את  סופר החזירה  החתם  לה  אמר  לאביה,  הבגד  את  החזירה 
את  עבורי  תפרת  את  לא  כי  ידעתי  גם  את ידעתי  עבורי  תפרת  את  לא  כי  ידעתי  גם  ידעתי 
הכפתור כי אם המשרתת. הודתה הבת כי אכן כך הכפתור כי אם המשרתת. הודתה הבת כי אכן כך 
אני  שלא  אבא,  לך  מנין   - הבת  שאלה   - אך  אני היה,  שלא  אבא,  לך  מנין   - הבת  שאלה   - אך  היה, 
תפרתי הבגד? השיב לה אביה: הנה לצד הבגד יש תפרתי הבגד? השיב לה אביה: הנה לצד הבגד יש 
עוד קרע, שאותו לא ביקשתיך לתקן. אמנם, מדרך עוד קרע, שאותו לא ביקשתיך לתקן. אמנם, מדרך 
היא  הרי  אביה,  בבגד  קרע  רואה  שכאשר  היא הבת  הרי  אביה,  בבגד  קרע  רואה  שכאשר  הבת 
הקרע  זה  כי  שהבחנתי  וכיון  לתקנו,  מיד  הקרע נחפזת  זה  כי  שהבחנתי  וכיון  לתקנו,  מיד  נחפזת 
לא תוקן, הגעתי למסקנא כי גם תיקון הכפתור לא לא תוקן, הגעתי למסקנא כי גם תיקון הכפתור לא 
נעשה כי אם על ידי המשרתת, אשר עושה רק מה נעשה כי אם על ידי המשרתת, אשר עושה רק מה 

שמצווים אותה.שמצווים אותה.
מה  כל  מקיים  העבד  לבן,  עבד  בין  החילוק  מה זהו  כל  מקיים  העבד  לבן,  עבד  בין  החילוק  זהו 
שמצווים עליו, אך אין מוסיף אפילו מאומה יותר שמצווים עליו, אך אין מוסיף אפילו מאומה יותר 
ממה שפקדו עליו. אבל הבן הנאמן לאביו, הרי הוא ממה שפקדו עליו. אבל הבן הנאמן לאביו, הרי הוא 
משכיל  אם  נצטווה,  שלא  מה  גם  לעשות  משכיל מוסיף  אם  נצטווה,  שלא  מה  גם  לעשות  מוסיף 

הוא להבין שזהו רצון אביו.הוא להבין שזהו רצון אביו.

מע˘יך י˜רבוךמע˘יך י˜רבוך
נמצא אפוא, שעל פי מעשינו נוכל להישפט, האם נמצא אפוא, שעל פי מעשינו נוכל להישפט, האם 
אנו נחשבים כבנים או כעבדים. שאם נקיים רק מה אנו נחשבים כבנים או כעבדים. שאם נקיים רק מה 
אם  אך  כ'עבדים',  אנו  הרי   - יותר  ולא  אם שנצטווינו  אך  כ'עבדים',  אנו  הרי   - יותר  ולא  שנצטווינו 
לעשות  כדי  חיובנו  מכפי  יותר  ה'  בעבודת  לעשות נוסיף  כדי  חיובנו  מכפי  יותר  ה'  בעבודת  נוסיף 

רצון הבורא ברוך הוא, או אז ניחשב כ'בנים'!רצון הבורא ברוך הוא, או אז ניחשב כ'בנים'!
נראית  כיצד  עצמנו,  את  לבחון  לרגע  נפנה  הבה  נראית   כיצד  עצמנו,  את  לבחון  לרגע  נפנה  הבה   
תפילתנו, האם באים אנו רק לצאת ידי חובה, ולכן תפילתנו, האם באים אנו רק לצאת ידי חובה, ולכן 
'פסוקי  את  אומר  כבר  הציבור  כאשר  לבא  לנו  'פסוקי די  את  אומר  כבר  הציבור  כאשר  לבא  לנו  די 
לציון',  'ובא  אמירת  בעת  לצאת  ולהתכונן  לציון', דזמרה'  'ובא  אמירת  בעת  לצאת  ולהתכונן  דזמרה' 
או שמא משתדלים אנו להיות מן המקדימים לבא או שמא משתדלים אנו להיות מן המקדימים לבא 
ועד  מרישא  הציבור  עם  ולהתפלל  הכנסת,  ועד לבית  מרישא  הציבור  עם  ולהתפלל  הכנסת,  לבית 
אחר  ועד  והקטורת,  הקרבנות  מפרשיות  אחר גמירא,  ועד  והקטורת,  הקרבנות  מפרשיות  גמירא, 

'עלינו' וקדיש בתרא.'עלינו' וקדיש בתרא.
הנמצא  בחור  זה  אם  התורה,  בלימוד  כן  כמו  הנמצא   בחור  זה  אם  התורה,  בלימוד  כן  כמו   
במסגרת לימודית, או כל אחד באשר הוא, הקובע במסגרת לימודית, או כל אחד באשר הוא, הקובע 
מגיעים  לשיעור,  כשבאים  האם  לתורה.  מגיעים עתים  לשיעור,  כשבאים  האם  לתורה.  עתים 
בקשב  ולהקשיב  סופו  ועד  מתחילתו  בקשב להשתתף  ולהקשיב  סופו  ועד  מתחילתו  להשתתף 

רב, ואף דואגים להכין את בית המדרש למען שאר רב, ואף דואגים להכין את בית המדרש למען שאר 
חובה.  ידי  לצאת  כדי  רק  שבאים  או  חובה. הלומדים.  ידי  לצאת  כדי  רק  שבאים  או  הלומדים. 
וכך הם פני הדברים בכל מצוה, האם שוקלים אנו וכך הם פני הדברים בכל מצוה, האם שוקלים אנו 
כדי  ה',  ממצוות  עושים  אנו  אשר  דבר  כל  כדי בפלס  ה',  ממצוות  עושים  אנו  אשר  דבר  כל  בפלס 
שמוסיפים  או  שנצטווינו.  ממה  יותר  יחרוג  שמוסיפים שלא  או  שנצטווינו.  ממה  יותר  יחרוג  שלא 
אנו עוד נופך משלנו, כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, אנו עוד נופך משלנו, כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, 
ועל ידי כך אף הוא כביכול יכנס לנו לפנים משורת ועל ידי כך אף הוא כביכול יכנס לנו לפנים משורת 

הדין.הדין.

ל‡‰ב‰ וליר‡‰ ‡˙ ˘מךל‡‰ב‰ וליר‡‰ ‡˙ ˘מך
לבבנו  ויחד  בתפילתנו:  מבקשים  אנו  יום  לבבנו מדי  ויחד  בתפילתנו:  מבקשים  אנו  יום  מדי 
לאהבה וליראה את שמך. ויש לכל אחד להתבונן, לאהבה וליראה את שמך. ויש לכל אחד להתבונן, 
אומרים  אנו  יום  בכל  הנה  בו.  יש  ה''  'אהבת  אומרים כמה  אנו  יום  בכל  הנה  בו.  יש  ה''  'אהבת  כמה 
פעמיים באהבה: פעמיים באהבה: ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך 
ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר 
אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך וגו', אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך וגו', וחז"ל וחז"ל 
דרשו מה שדרשו, אבל פשטות הפסוק מדבר על דרשו מה שדרשו, אבל פשטות הפסוק מדבר על 
אהבת ה', שיש להתעסק תמיד במצות אהבת ה': אהבת ה', שיש להתעסק תמיד במצות אהבת ה': 
ובקומך,  ובשכבך  בדרך  ובלכתך  בביתך  ובקומך, בשבתך  ובשכבך  בדרך  ובלכתך  בביתך  בשבתך 
וחיוב זה נוגע לכל אחד ואחד בכל מצב שהוא, גם וחיוב זה נוגע לכל אחד ואחד בכל מצב שהוא, גם 
אחד שאצלו חביב עליו ממונו יותר מגופו, מצווה אחד שאצלו חביב עליו ממונו יותר מגופו, מצווה 

לאהוב את ה' יתברך גם בכל מאודו.לאהוב את ה' יתברך גם בכל מאודו.
(משנה (משנה  זצ"ל  חיים'  ה'חפץ  מרן  שהביא  מה  זצ"ל וידוע  חיים'  ה'חפץ  מרן  שהביא  מה  וידוע 
ברורה כה, יד)ברורה כה, יד) בשם ספר החרדים, בחיוב מצות אהבת  בשם ספר החרדים, בחיוב מצות אהבת 

שמע,  בקריאת  'ואהבת'  אומר  שכאשר  שמע, השי"ת,  בקריאת  'ואהבת'  אומר  שכאשר  השי"ת, 
יהיה  שלא  בלבו,  השי"ת  אהבת  להכניס  יהיה יראה  שלא  בלבו,  השי"ת  אהבת  להכניס  יראה 

כדובר שקר חס ושלום.כדובר שקר חס ושלום.
ששמע  שליט"א,  סג"ל  דן  רבי  מהגה"צ  ששמע ושמעתי  שליט"א,  סג"ל  דן  רבי  מהגה"צ  ושמעתי 
מתלמידי  זצ"ל  סוקולובסקי  דוב  רבי  מתלמידי מהרה"צ  זצ"ל  סוקולובסקי  דוב  רבי  מהרה"צ 
פסוקי  בעת  רבו,  את  ששמע  חיים',  פסוקי ה'חפץ  בעת  רבו,  את  ששמע  חיים',  ה'חפץ 
אני  עולם,  של  רבונו  אומר:  שהיה  בשבת  אני דזמרה  עולם,  של  רבונו  אומר:  שהיה  בשבת  דזמרה 
קדושת  על  ליהרג  שאזכה  לי  עזור  ממך,  קדושת מבקש  על  ליהרג  שאזכה  לי  עזור  ממך,  מבקש 
כן  אומר  שהיה  מספרים,  כן  כמו  המיוחד.  כן שמך  אומר  שהיה  מספרים,  כן  כמו  המיוחד.  שמך 
'בריך  אמירת:  בעת  תורה  ספר  הוצאת  קודם  'בריך גם  אמירת:  בעת  תורה  ספר  הוצאת  קודם  גם 
ואהבת  דבקות  מתוך  תמיד  חי  היה  שהרי  ואהבת שמיה'.  דבקות  מתוך  תמיד  חי  היה  שהרי  שמיה'. 

ה' עצומה!ה' עצומה!

ומלכו˙ו בכל מ˘ל‰ומלכו˙ו בכל מ˘ל‰
אחר הדרכים המביאים  לתור ולחפש  צריך האדם לתור ולחפש אחר הדרכים המביאים צריך האדם 
להרגשה  אותנו  מביאים  וגם  השי"ת,  להרגשה לאהבת  אותנו  מביאים  וגם  השי"ת,  לאהבת 
מה  הוא  שיש  ביותר  הגדול  שהאושר  מה הנשגבה  הוא  שיש  ביותר  הגדול  שהאושר  הנשגבה 
מקיימים  אנו  כך  לשם  והרי  למקום,  בנים  מקיימים שאנו  אנו  כך  לשם  והרי  למקום,  בנים  שאנו 
המצוות כדי להיות בנים למקום. זוהי דרך העבודה המצוות כדי להיות בנים למקום. זוהי דרך העבודה 
הרצויה להכין עצמנו לקראת 'ראש השנה', שהרי הרצויה להכין עצמנו לקראת 'ראש השנה', שהרי 
מהות 'ראש השנה' היא המלכת מלכותו ית' עלינו, מהות 'ראש השנה' היא המלכת מלכותו ית' עלינו, 

ובלא 'אהבה' לא יתכן להמליך המלוכה. ובלא 'אהבה' לא יתכן להמליך המלוכה. 
העולם  כל  על  'מלוך  מבקשים:  שאנו  בעת  העולם אכן,  כל  על  'מלוך  מבקשים:  שאנו  בעת  אכן, 
עצמו  הוא  האם  אחד,  כל  יתבונן  בכבודך',  עצמו כולו  הוא  האם  אחד,  כל  יתבונן  בכבודך',  כולו 
שהרי  עצמו,  על  השי"ת  את  להמליך  מוכן  שהרי עומד  עצמו,  על  השי"ת  את  להמליך  מוכן  עומד 
להמליך  לו  יש  ובתחילה  קטן,  עולם  הוא  אחד  להמליך כל  לו  יש  ובתחילה  קטן,  עולם  הוא  אחד  כל 
ההרגשה  עם  חי  הוא  האם  עצמו.  על  השי"ת  ההרגשה את  עם  חי  הוא  האם  עצמו.  על  השי"ת  את 
שהשי"ת נמצא עמנו ורואה במעשינו, וכמו שהביא שהשי"ת נמצא עמנו ורואה במעשינו, וכמו שהביא 
הרמ"א הרמ"א (בהג' הראשונה לשו"ע)(בהג' הראשונה לשו"ע): 'שויתי ה' לנגדי תמיד' - : 'שויתי ה' לנגדי תמיד' - 
הוא כלל גדול וכו', כי אין ישיבת האדם ותנועותיו הוא כלל גדול וכו', כי אין ישיבת האדם ותנועותיו 
ותנועותיו  כישיבתו  בביתו  לבדו  והוא  ותנועותיו ועסקיו  כישיבתו  בביתו  לבדו  והוא  ועסקיו 
ועסקיו והוא לפני מלך גדול וכו', כל שכן כשישים ועסקיו והוא לפני מלך גדול וכו', כל שכן כשישים 
האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל 
מיד  וכו',  במעשיו  ורואה  עליו  עומד  כבודו  מיד הארץ  וכו',  במעשיו  ורואה  עליו  עומד  כבודו  הארץ 
ובושתו  השי"ת  בפחד  וההכנעה  היראה  אליו  ובושתו יגיע  השי"ת  בפחד  וההכנעה  היראה  אליו  יגיע 
כזו  והתבוננות  הרמ"א.  מדברי  ע"כ  תמיד,  כזו ממנו  והתבוננות  הרמ"א.  מדברי  ע"כ  תמיד,  ממנו 

טיב ‰‰˙חז˜ו˙
מסירות נפש מצמיחה ישועה  מסירות נפש מצמיחה ישועה  

מאוד  שמים  וירא  ת''ח  שהוא  גיסי  עם  אירע  שלפניכם  מאוד הסיפור  שמים  וירא  ת''ח  שהוא  גיסי  עם  אירע  שלפניכם  הסיפור 
וצרפתים  הפרטים  כל  את  ודליתי  התאמצתי  הקרבה  וצרפתים ומחמת  הפרטים  כל  את  ודליתי  התאמצתי  הקרבה  ומחמת 
במה  על  לעלות  הראוי  מרתק  נפש  ומסירות  השגחה  במה לסיפור  על  לעלות  הראוי  מרתק  נפש  ומסירות  השגחה  לסיפור 

מכובדת זו.מכובדת זו.
בגילאים  בבית  וחלקם  נשואים  חלקם  ילדים  ברוך  בית  בגילאים לגיסי  בבית  וחלקם  נשואים  חלקם  ילדים  ברוך  בית  לגיסי 
ללמוד  עלה  כאשר  לימודית  לעזרה  זקוק  היה  הבחור  בנו  ללמוד שונים,  עלה  כאשר  לעזרה לימודית  זקוק  היה  הבחור  בנו  שונים, 
בנו  עם  ללמוד  שהגיע  מתאים  אברך  עבורו  שכר  אביו  בנו בישיבה.  עם  ללמוד  שהגיע  מתאים  אברך  עבורו  שכר  אביו  בישיבה. 
עדיין  שבנו  אלא  לימודיו.  בסדר  לקדמו  מנת  על  הערב  עדיין בשעות  שבנו  אלא  לימודיו.  בסדר  לקדמו  מנת  על  הערב  בשעות 
התקשה בלימוד ורצה סיוע יותר ממה שניתן לו, בכל ערב בהגיעו התקשה בלימוד ורצה סיוע יותר ממה שניתן לו, בכל ערב בהגיעו 
שלאבא  כמובן  נוסף,  סיוע  הוא  צריך  כי  בהוריו  הפציר  שלאבא לבית  כמובן  נוסף,  סיוע  הוא  צריך  כי  בהוריו  הפציר  לבית 
פנה  הוא  בכך.  מה  של  דבר  זה  אין  בית  ומחזיק  ילדים  פנה המשיא  הוא  בכך.  מה  של  דבר  זה  אין  בית  ומחזיק  ילדים  המשיא 
היה  המשגיח  דעתו,  חוות  את  וביקש  הישיבה  של  היה למשגיח  המשגיח  דעתו,  חוות  את  וביקש  הישיבה  של  למשגיח 
הצהריים  בשעות  נוסף  לסיוע  זקוק  אכן  הבחור  כי  בדעתו  הצהריים נחרץ  בשעות  נוסף  לסיוע  זקוק  אכן  הבחור  כי  בדעתו  נחרץ 
שזה  מכיוון  אלו  בשעות  יותר  יקר  שהתעריף  אלא  שזה המוקדמות,  מכיוון  אלו  בשעות  יותר  יקר  שהתעריף  אלא  המוקדמות, 
בא על חשבון עבודה או כולל אחר, כל אותו לילה לא נרדם גיסי בא על חשבון עבודה או כולל אחר, כל אותו לילה לא נרדם גיסי 
אין  ומאידך  הפרעות  ללא  בתורה  שיגדל  לבנו  דאגתו  אין מחמת  ומאידך  הפרעות  ללא  בתורה  שיגדל  לבנו  דאגתו  מחמת 
ביכולתו לספק את הסכומים העצומים הנדרשים לשם כך, בבוקר ביכולתו לספק את הסכומים העצומים הנדרשים לשם כך, בבוקר 
וטרדה  דאגה  מרוב  היום  משך  לתפקד  יוכל  לא  כך  שגם  וטרדה החליט  דאגה  מרוב  היום  משך  לתפקד  יוכל  לא  כך  שגם  החליט 
ונסע צפונה לציון הרשב"י לשפוך את צקון לחשו ולבקש ישועה ונסע צפונה לציון הרשב"י לשפוך את צקון לחשו ולבקש ישועה 
התהילים  ספר  עם  ארוכות  שעות  ישב  הרשבי  בציון  בנו,  התהילים עבור  ספר  עם  ארוכות  שעות  ישב  הרשבי  בציון  בנו,  עבור 

והתחנן בדמעות שליש עבור בנו.והתחנן בדמעות שליש עבור בנו.
המשגיח  התקשר  חזרה  דרכו  את  ועשה  להתפלל  המשגיח משסיים  התקשר  חזרה  דרכו  את  ועשה  להתפלל  משסיים 
את  יקדם  שבוודאי  מיוחד  אברך  לבנו  להצמיד  מדהימה  את בהצעה  יקדם  שבוודאי  מיוחד  אברך  לבנו  להצמיד  מדהימה  בהצעה 
בנו בצורה נפלאה, על אתר הסכים להצעה וביקשו כי יסגור עבור בנו בצורה נפלאה, על אתר הסכים להצעה וביקשו כי יסגור עבור 

בנו את הלימוד עם האברך.בנו את הלימוד עם האברך.
עבור  שקיבל  ההצעה  על  לרעייתו  סיפר  הביתה  הגיע  עבור כאשר  שקיבל  ההצעה  על  לרעייתו  סיפר  הביתה  הגיע  כאשר 
הבחור ועדכן אותה כי סגר את הדבר. תיכף שאלה בדאגה: "איך הבחור ועדכן אותה כי סגר את הדבר. תיכף שאלה בדאגה: "איך 
תעמוד בתשלומים כה גבוהים הלוא יש לנו בית להחזיק וילדים תעמוד בתשלומים כה גבוהים הלוא יש לנו בית להחזיק וילדים 

לחתן, איך נעמוד בנטל?" לחתן, איך נעמוד בנטל?" 
אך הוא השיבה בשלוה האופיינית לו: "אם צריך נמכור את הבית אך הוא השיבה בשלוה האופיינית לו: "אם צריך נמכור את הבית 
ונקח אברך ללמוד עם הבן תורה! אל לנו לשכוח בשביל מה באנו ונקח אברך ללמוד עם הבן תורה! אל לנו לשכוח בשביל מה באנו 
לעולם אם לא להעמיד חיילים לשרת את ה', אם ה' מסדר אברך לעולם אם לא להעמיד חיילים לשרת את ה', אם ה' מסדר אברך 
הוא גם יסדר את הכסף עבורו... הוצאות השנה קצובות לו לאדם הוא גם יסדר את הכסף עבורו... הוצאות השנה קצובות לו לאדם 
מראש השנה לראש השנה חוץ מהוצאות שבת ויום טוב והוצאות מראש השנה לראש השנה חוץ מהוצאות שבת ויום טוב והוצאות 
בניו לתלמוד תורה. מה גם שעשיתי חשבון פשוט כי ההורים שלי בניו לתלמוד תורה. מה גם שעשיתי חשבון פשוט כי ההורים שלי 
דחוק  היה  מצבם  כאשר  ואח  אח  כל  ועבור  עבורי  מלמד  דחוק שכרו  היה  מצבם  כאשר  ואח  אח  כל  ועבור  עבורי  מלמד  שכרו 
עשיתי  וגם  אבותי?  כמעשה  אעשה  לא  ואני  בהרבה  עשיתי מאיתנו  וגם  אבותי?  כמעשה  אעשה  לא  ואני  בהרבה  מאיתנו 

חשבון כאילו יש לנו שני בנים הזקוקים לעזרה ..."חשבון כאילו יש לנו שני בנים הזקוקים לעזרה ..."
אשתו (אחותי) סברה וקבלה את טיעוניו, לא חלפו דקות אחדות אשתו (אחותי) סברה וקבלה את טיעוניו, לא חלפו דקות אחדות 
ישכר  עסקת  לו  והציע  התקשר  גיסי  לומד  בה  הישיבה  ישכר וראש  עסקת  לו  והציע  התקשר  גיסי  לומד  בה  הישיבה  וראש 
זבולון עם יהודי אמיד שמחפש אברך ת''ח לעסקא והוסיף כי יש זבולון עם יהודי אמיד שמחפש אברך ת''ח לעסקא והוסיף כי יש 
לדעתו,  ושאל  לרבו  התקשר  תיכף  תשובה.  לתת  אחת  שעה  לדעתו, לו  ושאל  לרבו  התקשר  תיכף  תשובה.  לתת  אחת  שעה  לו 
היהודי  הגיע  משעה  פחות  תוך  לעסקא.  הסכים  בחיוב  היהודי משנענה  הגיע  משעה  פחות  תוך  לעסקא.  הסכים  בחיוב  משנענה 

והעביר לו סכום ישכר זבולון לשנה שלימה מראש...והעביר לו סכום ישכר זבולון לשנה שלימה מראש...
הישועה  ופליאה.  שמחה  מרוב  נפשם  את  ידעו  לא  ואחותי  הישועה גיסי  ופליאה.  שמחה  מרוב  נפשם  את  ידעו  לא  ואחותי  גיסי 
צמחה באופן כל כך לא צפוי, עתה היה להם לא רק כסף עבור שני צמחה באופן כל כך לא צפוי, עתה היה להם לא רק כסף עבור שני 

אברכים כי אם ממון רב להוצאות הרבות שרבצו לפתחם.אברכים כי אם ממון רב להוצאות הרבות שרבצו לפתחם.
כל המשפחה המורחבת שמחה לרגל הנס והעלו על נס עד כמה כל המשפחה המורחבת שמחה לרגל הנס והעלו על נס עד כמה 

אדם המוסר נפשו ה' מרחם ומושיעו.אדם המוסר נפשו ה' מרחם ומושיעו.
בעל המעשה: ב.ה.בעל המעשה: ב.ה.
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היא בעצם 'המלכת הקב"ה' על עצמו בפועל ממש.היא בעצם 'המלכת הקב"ה' על עצמו בפועל ממש.

„ר˘ו ‡˙ ‰'„ר˘ו ‡˙ ‰'
עמנו,  השי"ת  נמצא  בהם  גדולים,  ימים  באים  עמנו, עכשיו  השי"ת  נמצא  בהם  גדולים,  ימים  באים  עכשיו 
שהשי"ת  שהשי"ת ,  בהימצאו,  ה'  בהימצאודרשו  ה'  דרשו  ו): :  נה,  ו)(ישעי'  נה,  (ישעי'  שנאמר  שנאמר וכמו  וכמו 
מתוך  זאת  לקבל  ויש  השנה,  מכל  יותר  בתוכנו  מתוך מצוי  זאת  לקבל  ויש  השנה,  מכל  יותר  בתוכנו  מצוי 
עצומה  להתקרבות  לבא  זוכים  שאנו  עצומה,  עצומה שמחה  להתקרבות  לבא  זוכים  שאנו  עצומה,  שמחה 

להשי"ת.להשי"ת.
השנה,  בראש  בעבודתו  כוונתו  מה  האדם  השנה, ויתבונן  בראש  בעבודתו  כוונתו  מה  האדם  ויתבונן 
תקוותו  ואם  השי"ת.  אל  להתקרב  או  גשמיות  תקוותו לקבל  ואם  השי"ת.  אל  להתקרב  או  גשמיות  לקבל 
ובטוח  סמוך  בוודאי  הרי  השי"ת,  אל  להתקרב  ובטוח היא  סמוך  בוודאי  הרי  השי"ת,  אל  להתקרב  היא 
תהיה  שאיפתו  וכל  צרכיו,  כל  לו  שיתן  בהשי"ת  תהיה הוא  שאיפתו  וכל  צרכיו,  כל  לו  שיתן  בהשי"ת  הוא 
הבן  כאהבת  המלוכה,  ולהמלכת  להשי"ת  הבן ההתקרבות  כאהבת  המלוכה,  ולהמלכת  להשי"ת  ההתקרבות 

אל אביו.אל אביו.
יסוד  ספרו:  בראש  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  מה  יסוד וזה  ספרו:  בראש  ישרים'  ה'מסילת  שכתב  מה  וזה 
שיתברר  הוא,  התמימה  העבודה  ושורש  שיתברר החסידות  הוא,  התמימה  העבודה  ושורש  החסידות 
ו'חובתו  בעולמו.  חובתו  מה  האדם  אצל  ו'חובתו ויתאמת  בעולמו.  חובתו  מה  האדם  אצל  ויתאמת 
פרט  לכל  אלא  כללי,  באופן  רק  הכוונה  אין   - פרט בעולמו'  לכל  אלא  כללי,  באופן  רק  הכוונה  אין   - בעולמו' 
ופרט בעבודתו, מה חובתו בעולמו בימים שקודם ראש ופרט בעבודתו, מה חובתו בעולמו בימים שקודם ראש 
השנה, ומה חובתו בראש השנה, מה חובתו בעת לימוד השנה, ומה חובתו בראש השנה, מה חובתו בעת לימוד 
ופרט,  פרט  בכל  וכן  תפילתו  בעת  חובתו  ומה  ופרט, התורה,  פרט  בכל  וכן  תפילתו  בעת  חובתו  ומה  התורה, 
נמצא  הוא  מה  ולשם  חובתו,  מה  להתבונן  תמיד  נמצא צריך  הוא  מה  ולשם  חובתו,  מה  להתבונן  תמיד  צריך 

בזה העולם.בזה העולם.
בתפילה,  השנה'  'ראש  כל  האדם  שיעמוד  יתכן  בתפילה, כי  השנה'  'ראש  כל  האדם  שיעמוד  יתכן  כי 
ואע"פ כן הוא מונח בהשגת הגשמיות, וכל חפצו הוא ואע"פ כן הוא מונח בהשגת הגשמיות, וכל חפצו הוא 
ובוודאי  ביתו,  בני  ועבור  עבורו  גשמי  טוב  לקבל  ובוודאי רק  ביתו,  בני  ועבור  עבורו  גשמי  טוב  לקבל  רק 
יכזב  ואיך  שמים'.  מלכות  עול  'קבלת  יכונה  זה  יכזב שלא  ואיך  שמים'.  מלכות  עול  'קבלת  יכונה  זה  שלא 
בעצמו לחשוב כי הוא בדרגת 'בן', הלא לא זו דרכו של בעצמו לחשוב כי הוא בדרגת 'בן', הלא לא זו דרכו של 
הבן החביב, שהרי ביום הגדול הזה אין מגמתו להמליך הבן החביב, שהרי ביום הגדול הזה אין מגמתו להמליך 

את הקב"ה, אלא סבור הוא כי דבר בעתו את הקב"ה, אלא סבור הוא כי דבר בעתו 
הוא לדרוש לעצמו גשמיות יותר משאר הוא לדרוש לעצמו גשמיות יותר משאר 

ימות השנה.ימות השנה.
על  לאדם  שיהיה  להשתדל  יש  על ואמנם  לאדם  שיהיה  להשתדל  יש  ואמנם 
באמונה  הפשוטה  העבודה  פנים  באמונה כל  הפשוטה  העבודה  פנים  כל 
פשוטה, שכל השנה כולה תלויה בראש פשוטה, שכל השנה כולה תלויה בראש 
השנה, שאם נשוב בתשובה 'טוב הארץ השנה, שאם נשוב בתשובה 'טוב הארץ 
תאכלו', ואם לא חס ושלום - הרי שלא תאכלו', ואם לא חס ושלום - הרי שלא 
יהיה לנו מאומה. ומלבד זאת צריך לבחון יהיה לנו מאומה. ומלבד זאת צריך לבחון 
- 'היש משכיל דורש את אלקים', כלומר - 'היש משכיל דורש את אלקים', כלומר 
דורש  ומי  ה'גשמיות'  את  דורש  דורש מי  ומי  ה'גשמיות'  את  דורש  מי 
בכלל  זה  שגם  ואפשר,  'אלקים'.  בכלל את  זה  שגם  ואפשר,  'אלקים'.  את 
טובת  הדורשים  כבנים' –  'אם  טובת המשפט:  הדורשים  כבנים' –  'אם  המשפט: 

אביהם, או 'אם כעבדים' אנו!אביהם, או 'אם כעבדים' אנו!

מ‰ ‡ני מב˜˘מ‰ ‡ני מב˜˘
הגשמיות  על  האדם  כשמבקש  הגשמיות גם  על  האדם  כשמבקש  גם 
הוא  חפץ  שהרי  בתכליתן,  נא  הוא יתבונן  חפץ  שהרי  בתכליתן,  נא  יתבונן 

להתבונן  יראה  כן  ועל  ה',  אל  להתקרב  האדם  להתבונן ומבקש  יראה  כן  ועל  ה',  אל  להתקרב  האדם  ומבקש 
האם בשעה שהוא עוסק במצוה, הרי הוא מונח ראשו האם בשעה שהוא עוסק במצוה, הרי הוא מונח ראשו 
בעת  עושה  שהוא  כמו  לפחות  המצוה,  בקיום  בעת ורובו  עושה  שהוא  כמו  לפחות  המצוה,  בקיום  ורובו 
האדם  ויקבע  נפסדים.  גשמיים  בדברים  האדם התעסקותו  ויקבע  נפסדים.  גשמיים  בדברים  התעסקותו 
זמנים לעצמו להתבוננות בנבכי לבו, שכל התכלית הוא זמנים לעצמו להתבוננות בנבכי לבו, שכל התכלית הוא 
יודע  ולב  ית"ש,  אליו  וההתקרבות  השי"ת  רצון  יודע קיום  ולב  ית"ש,  אליו  וההתקרבות  השי"ת  רצון  קיום 

מרת נפשו כמה הוא באמת קרוב לענין נשגב זה.מרת נפשו כמה הוא באמת קרוב לענין נשגב זה.
קדושים  בימים  כמו  לזאת,  מסוגל  זמן  עוד  קדושים ואיה  בימים  כמו  לזאת,  מסוגל  זמן  עוד  ואיה 
התקרבות  ימי  שהם  עכשיו,  נמצאים  אנו  שבהם  התקרבות אלה  ימי  שהם  עכשיו,  נמצאים  אנו  שבהם  אלה 
והלבבות  בהימצאו',  ה'  'דרשו  בהם:  שנאמר  והלבבות להשי"ת,  בהימצאו',  ה'  'דרשו  בהם:  שנאמר  להשי"ת, 
לאבד  שלא  להיזהר  לנו  יש  ולכן,  לרווחה.  אז  לאבד פתוחים  שלא  להיזהר  לנו  יש  ולכן,  לרווחה.  אז  פתוחים 
ימים גדולים אלו עבור צרכי הגשמיות בלבד, ובל נמכור ימים גדולים אלו עבור צרכי הגשמיות בלבד, ובל נמכור 

את הנצחיות עבור דברים של מה בכך.את הנצחיות עבור דברים של מה בכך.
השכינה,  כבוד  על  השנה  בראש  לבקש  האדם  על  השכינה, וכן  כבוד  על  השנה  בראש  לבקש  האדם  על  וכן 
וידועים בשער בת רבים דברי הזוהר הק' וידועים בשער בת רבים דברי הזוהר הק' (ראה תיקוני זוהר, (ראה תיקוני זוהר, 
שנה  מדי  זאת  לומד  היה  זי"ע  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק  כי  ויצוין,  ו.  זי"ע היה לומד זאת מדי שנה תיקון  ו. ויצוין, כי הרה"ק רבי אהרן מבעלזא  תיקון 

וצווחים  האנשים  באים  השנה'  שב'ראש  שב'ראש השנה' באים האנשים וצווחים ,  התקיעות]),  קודם התקיעות])קודם 

לנו  תן  ומזוני,  חיי  לנו  תן  בני,  לנו  תן  הב-הב,  לנו ככלבים:  תן  ומזוני,  חיי  לנו  תן  בני,  לנו  תן  הב-הב,  ככלבים: 
לעצמם,  הוא  כוונתם  כל  אבל  הבא,  ועולם  הזה  לעצמם, עולם  הוא  כוונתם  כל  אבל  הבא,  ועולם  הזה  עולם 
להם  ואין  רב,  דערב  חולקא  פנים,  עזי  כלבים  הם  להם הרי  ואין  רב,  דערב  חולקא  פנים,  עזי  כלבים  הם  הרי 

חלק באלוקי ישראל.חלק באלוקי ישראל.
כביכול  שהרי  השכינה,  לכבוד  להתפלל  האדם  כביכול על  שהרי  השכינה,  לכבוד  להתפלל  האדם  על 
השי"ת שרוי בצער, שאין לו בית לשכון שם, ואנו רואים השי"ת שרוי בצער, שאין לו בית לשכון שם, ואנו רואים 
על  מבקשים  כמה  עד  השנה  ראש  של  התפילות  על בכל  מבקשים  כמה  עד  השנה  ראש  של  התפילות  בכל 
הדבר. וכי דואגים אנו על כך ש'עיר האלקים מושפלת הדבר. וכי דואגים אנו על כך ש'עיר האלקים מושפלת 
עד שאול תחתיה' עד שאול תחתיה' (מסליחות י"ג מידות)(מסליחות י"ג מידות), ו'על הר ציון ששמם , ו'על הר ציון ששמם 
שועלים הלכו בו' שועלים הלכו בו' (איכה ה, יח)(איכה ה, יח). והרי חילול ה' גדול הוא עד . והרי חילול ה' גדול הוא עד 
מאד, האם האדם מזדעק אי פעם: מאד, האם האדם מזדעק אי פעם: עד מתי עוזך בשביעד מתי עוזך בשבי 
אין  ולכן  חטאינו  ידי  על  בא  זה  כל  והרי  אין ,  ולכן  חטאינו  ידי  על  בא  זה  כל  והרי  סא),  עח,  סא)(תהלים  עח,  (תהלים 

להשי"ת בית.להשי"ת בית.

בלא  חי  ישראל  כלל  של  רובו  רוב  הגלות  בחלק  בלא והלא  חי  ישראל  כלל  של  רובו  רוב  הגלות  בחלק  והלא 
ב"ה  שהיום  בזה,  וכוונתי  לה'.  הודו  גלות,  של  ב"ה תנאים  שהיום  בזה,  וכוונתי  לה'.  הודו  גלות,  של  תנאים 
אין שומעים על רדיפות ישראל, ואף שכל אחד יש לו אין שומעים על רדיפות ישראל, ואף שכל אחד יש לו 
איזה צרה ומחסור, אבל באופן כללי לרוב האנשים יש איזה צרה ומחסור, אבל באופן כללי לרוב האנשים יש 
בית - 'גם צפור מצאה בית', ורק גלות השכינה נשארה בית - 'גם צפור מצאה בית', ורק גלות השכינה נשארה 
לכאוב  לנו  ויש  בית,  לו  אין  עדיין  שהשי"ת  לכאוב בתוקפה,  לנו  ויש  בית,  לו  אין  עדיין  שהשי"ת  בתוקפה, 
זה  הרי  בזאת,  שמתעורר  ומי  המקדש.  הבית  זה חסרון  הרי  בזאת,  שמתעורר  ומי  המקדש.  הבית  חסרון 

מורה שהוא בבחינת בן.מורה שהוא בבחינת בן.

˙פיל‰ במ˜ום ˜רבן˙פיל‰ במ˜ום ˜רבן
בימים נשגבים אלה שעיקרם הוא התפילה, מן הראוי בימים נשגבים אלה שעיקרם הוא התפילה, מן הראוי 
להקפיד על אמירת הקרבנות, שהרי זה כאילו הקרבנו להקפיד על אמירת הקרבנות, שהרי זה כאילו הקרבנו 
הקרבן, וזו התכלית בבית המקדש, שכאשר יבנה הבית הקרבן, וזו התכלית בבית המקדש, שכאשר יבנה הבית 
הקרבנות,  ובאמירת  לרצון.  ויעלו  קרבנות  שם  הקרבנות, נקריב  ובאמירת  לרצון.  ויעלו  קרבנות  שם  נקריב 
בבית  בקרבנות  חפצים  שאנו  להשי"ת  מראים  בבית אנו  בקרבנות  חפצים  שאנו  להשי"ת  מראים  אנו 

הבחירה, מקום עוזו ותפארתו ב"ה.הבחירה, מקום עוזו ותפארתו ב"ה.
התפילות,  ענין  על  מיוחד  דגש  לתת  יש  כללי,  התפילות, ובאופן  ענין  על  מיוחד  דגש  לתת  יש  כללי,  ובאופן 
האדם  ועל  נתקנו.  קרבנות  במקום  התפילות  האדם שהלא  ועל  נתקנו.  קרבנות  במקום  התפילות  שהלא 
להתפלל  הגדולה  הזכיה  לו  שיש  ההרגשה  עם  להתפלל לחיות  הגדולה  הזכיה  לו  שיש  ההרגשה  עם  לחיות 
המלכים,  מלכי  מלך  לפני  דיבור  בעצם  שזה  המלכים, וללמוד,  מלכי  מלך  לפני  דיבור  בעצם  שזה  וללמוד, 
וכמו שאומרים בראש השנה: 'ואביתה תהילה מקרוצי וכמו שאומרים בראש השנה: 'ואביתה תהילה מקרוצי 
האפשרות  לנו  ונתן  לזכותנו,  השי"ת  שרצה  האפשרות חומר',  לנו  ונתן  לזכותנו,  השי"ת  שרצה  חומר', 
שיהיה לנו קשר אליו כביכול, והרי זה כבן השש ושמח שיהיה לנו קשר אליו כביכול, והרי זה כבן השש ושמח 
בכך שהוא יכול לשבת ליד אביו. וכשנחשוב כך, ממילא בכך שהוא יכול לשבת ליד אביו. וכשנחשוב כך, ממילא 
תהיה עבודת ה' מתוך שמחה. וידוע מה שאמר האר"י תהיה עבודת ה' מתוך שמחה. וידוע מה שאמר האר"י 
מתוך  ה'  עבודת  ידי  על  מדרגותיו  לכל  שזכה  מתוך הקדוש  ה'  עבודת  ידי  על  מדרגותיו  לכל  שזכה  הקדוש 
שמחה, שאז אין עבודתו 'מצות אנשים מלומדה', אלא שמחה, שאז אין עבודתו 'מצות אנשים מלומדה', אלא 
לקיים  זכה  יתברך  לה'  שתודות  על  שמחה  מתוך  לקיים היא  זכה  יתברך  לה'  שתודות  על  שמחה  מתוך  היא 

המצוה.המצוה.
ויכוון קודם כל עשיית מצוה: אני מקיים ויכוון קודם כל עשיית מצוה: אני מקיים 
שהשי"ת  לפי  רבה,  באהבה  זו  שהשי"ת מצוה  לפי  רבה,  באהבה  זו  מצוה 
לעשות  רוצה  ואני  הדבר,  לקיים  לעשות ציווני  רוצה  ואני  הדבר,  לקיים  ציווני 
נחת רוח לבורא יתברך שמו, שהוא רבון נחת רוח לבורא יתברך שמו, שהוא רבון 
וכאשר  בזה.  כיוצא  וכל  העולמים.  וכאשר כל  בזה.  כיוצא  וכל  העולמים.  כל 
שירגיש  הרי  זה,  באופן  האדם  שירגיש יחיה  הרי  זה,  באופן  האדם  יחיה 
הזכות  וגודל  להשי"ת,  ההתקרבות  הזכות את  וגודל  להשי"ת,  ההתקרבות  את 

שנפלה בחלקו.שנפלה בחלקו.
ודאי  הרי  להשי"ת,  קרוב  האדם  ודאי וכאשר  הרי  להשי"ת,  קרוב  האדם  וכאשר 
שיתן לו השי"ת כל צרכיו, כי מה שחסר שיתן לו השי"ת כל צרכיו, כי מה שחסר 
בסוף  חז"ל  שאמרו  כמו  זה  הרי  בסוף לאדם  חז"ל  שאמרו  כמו  זה  הרי  לאדם 
לשמש  נבראתי  אני  לשמש :  נבראתי  אני  א):  א)(פב,  (פב,  קידושין  קידושין מס'  מס' 
את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער, את קוני אינו דין שאתפרנס שלא בצער, 
את  וקיפחתי  מעשי  שהרעותי  את אלא  וקיפחתי  מעשי  שהרעותי  אלא 
פרנסתי. אבל מי שהוא קרוב אל השי"ת, פרנסתי. אבל מי שהוא קרוב אל השי"ת, 
לו  יחסר  לא  ולעולם  בשפע  הכל  לו  לו יש  יחסר  לא  ולעולם  בשפע  הכל  לו  יש 
מאומה, וכמו שנאמר מאומה, וכמו שנאמר (תהלים לד, יא): (תהלים לד, יא): ודורשי ודורשי 

ה' לא יחסרו כל טוב.ה' לא יחסרו כל טוב.
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
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   אלו ושאר ספרי רבינו ספרי�

� המובחרותבחנויות הספרי נית� להשיג

  ספר טיב המועדי�

  מי� נוראי�י

  ספר טיב המועדי�

  חג הסוכות

לע"נ שמחהשמחה 
בת רחל יחזקאלרחל יחזקאל 

בן עמומהעמומה

לע"נ 
הינדלהינדל בת ר' 
משה ירמיהו משה ירמיהו 

ע"ה

לע"נ ר' 
ישראל נתןישראל נתן נטענטע ב"ר 

דוד צבי הכהן דוד צבי הכהן ז"ל
דודדוד ב"ר

משהמשה ז"ל

Access CreditAccess Credit
צ'יינג'צ'יינג' טל' טל' 02-651609002-6516090

לע"נ רבי דוד צבי דוד צבי 
ב"ר יצחקיצחק ז"ל

נתרם ע"י בנו בנו מנחם מנחם 

מרדכי מרדכי הי"ו

לע"נ 
האשה 

מריםמרים בת   
ר' דודדוד
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