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ובאת ואמרתובאת ואמרת
של  היסוד  מכללי  אחד  את  לומדים  אנו  של בפרשתנו  היסוד  מכללי  אחד  את  לומדים  אנו  בפרשתנו 
נתן  הקב"ה  בעולם,  יהודי  כל  של  ובפרט  אדם,  נתן כל  הקב"ה  בעולם,  יהודי  כל  של  ובפרט  אדם,  כל 
לנו מצוות ביכורים, לקחת את הפרי הראשון שגודל לנו מצוות ביכורים, לקחת את הפרי הראשון שגודל 
ולהביאו לקב"ה, וכך אומרת התורה, 'ובאת אל הכהן ולהביאו לקב"ה, וכך אומרת התורה, 'ובאת אל הכהן 
היום..'  הגדתי  אליו  ואמרת  ההם  בימים  יהיה  היום..' אשר  הגדתי  אליו  ואמרת  ההם  בימים  יהיה  אשר 
ומפרש רש"י שם 'ואמרת אליו – שאינך כפוי טובה', ומפרש רש"י שם 'ואמרת אליו – שאינך כפוי טובה', 
רואים אנו מכאן שעיקר עניינה של מצות הביכורים רואים אנו מכאן שעיקר עניינה של מצות הביכורים 
ואתה  טובה  כפוי  שאינך  ולהודיע  להראות  כדי  ואתה היא  טובה  כפוי  שאינך  ולהודיע  להראות  כדי  היא 

יודע וזוכר מי עשה לך את כל החיל הזה!יודע וזוכר מי עשה לך את כל החיל הזה!
ובאמת, 'הכרת הטוב' זה אחד מהיסודות של היותנו ובאמת, 'הכרת הטוב' זה אחד מהיסודות של היותנו 
שנותנים  מה  את  להעריך  יודע  שאינו  מי  כי  שנותנים 'אדם',  מה  את  להעריך  יודע  שאינו  מי  כי  'אדם', 
להיות  של  הבסיס  עדיין  לו  חסר  למענו,  ועושים  להיות לו  של  הבסיס  עדיין  לו  חסר  למענו,  ועושים  לו 
מוצאים  אנו  החיים  בעלי  רוב  אצל  ואפילו  מוצאים 'אדם',  אנו  החיים  בעלי  רוב  אצל  ואפילו  'אדם', 
שיש להם הכרת הטוב, וב"ה שבימינו כבר התפרסם שיש להם הכרת הטוב, וב"ה שבימינו כבר התפרסם 
כוחה של אמירת תודה לקב"ה, וחדשים לבקרים אנו כוחה של אמירת תודה לקב"ה, וחדשים לבקרים אנו 
למדו  שפשוט  אחרי  שנושעו  אנשים  על  למדו שומעים  שפשוט  אחרי  שנושעו  אנשים  על  שומעים 
לומר 'תודה' לקב"ה, ובפרשתנו נוכל למצוא סימוכין לומר 'תודה' לקב"ה, ובפרשתנו נוכל למצוא סימוכין 
'השקיפה  כתוב  הפסוקים  בהמשך  שכן  'השקיפה לדבר,  כתוב  הפסוקים  בהמשך  שכן  לדבר, 
ורש"י  עמך',  את  וברך  השמים  מן  קדשך  ורש"י ממעון  עמך',  את  וברך  השמים  מן  קדשך  ממעון 
מפרש שם 'עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה מפרש שם 'עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה 
ונתתי  תלכו  בחקותי  אם  שאמרת  לעשות,  ונתתי שעליך  תלכו  בחקותי  אם  שאמרת  לעשות,  שעליך 
גשמיכם בעיתם', ובפסוק שאחריו 'ושמרת ועשית' גשמיכם בעיתם', ובפסוק שאחריו 'ושמרת ועשית' 
היום  ביכורים  הבאת  מברכתו,  קול  'בת  רש"י  היום אומר  ביכורים  הבאת  מברכתו,  קול  'בת  רש"י  אומר 

ִתְּׁשֶנה לשנה הבאה'.ִתְּׁשֶנה לשנה הבאה'.
ולקבל  לבקש  רוצה  אחד  וכל  מתקרב  השנה  ולקבל ראש  לבקש  רוצה  אחד  וכל  מתקרב  השנה  ראש 
ברכות לשנה הבאה: שפע, בריאות, פרנסה, זיווגים ברכות לשנה הבאה: שפע, בריאות, פרנסה, זיווגים 
בואו  לבקש,  מתחילים  שאנחנו  ולפני  בואו וישועות,  לבקש,  מתחילים  שאנחנו  ולפני  וישועות, 
במהלך  קיבלנו  כמה  חשבון  ונעשה  לרגע  במהלך נעצור  קיבלנו  כמה  חשבון  ונעשה  לרגע  נעצור 
שבאנו  מרגע  קיבלנו  טובות  וכמה  החולפת,  שבאנו השנה  מרגע  קיבלנו  טובות  וכמה  החולפת,  השנה 
עושה  שהקב"ה  וחסדים  טובות  סוף  אין  עושה לעולם,  שהקב"ה  וחסדים  טובות  סוף  אין  לעולם, 
כל  על  ה-כ-ל!  על  לו  נודה  ופשוט  בואו,  אז  כל עמנו,  על  ה-כ-ל!  על  לו  נודה  ופשוט  בואו,  אז  עמנו, 
על  ובפרט  כללי  באופן  לישראל  שעשה  על הטובות  ובפרט  כללי  באופן  לישראל  שעשה  הטובות 
הטובות והחסדים שעשה ועושה עם כל אחד באופן הטובות והחסדים שעשה ועושה עם כל אחד באופן 
כפוי  'שאינך  ומודיע  בא  שאתה  אחרי  ואז,  כפוי פרטי,  'שאינך  ומודיע  בא  שאתה  אחרי  ואז,  פרטי, 
טובה', אתה יכול גם לבקש עוד ישועות ועוד שפע, טובה', אתה יכול גם לבקש עוד ישועות ועוד שפע, 
קול  'בת  שאומר  רש"י  כדברי  שלם  בלב  קול ותאמין  'בת  שאומר  רש"י  כדברי  שלם  בלב  ותאמין 
מברכתו, הבאת ביכורים היום ִתְּׁשֶנה לשנה הבאה'.מברכתו, הבאת ביכורים היום ִתְּׁשֶנה לשנה הבאה'.

(עפ"י טיב התורה - כי תבא)(עפ"י טיב התורה - כי תבא)
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ל  ּכָ  ˙ ∆‡  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  מ… ¿ ׁ̆ ƒל יָך  ל…‰∆ ¡‡ ָו‰  …‰ י¿ ל  ˜ו… ּב¿ ַמע  ¿ ׁ̆ ƒ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ָ‰ָי‰  ל ו¿ ּכָ  ˙ ∆‡  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  מ… ¿ ׁ̆ ƒל יָך  ל…‰∆ ¡‡ ָו‰  …‰ י¿ ל  ˜ו… ּב¿ ַמע  ¿ ׁ̆ ƒ̇ ל…‡  ם  ƒ‡ ָ‰ָי‰  ו¿
 ˙ ָללו… ¿ּ̃ ‰ַ ל  ּכָ יָך  ָעל∆ ּוָב‡ּו  ם  ַ‰ּיו… ָך  ּו¿ ַ̂ מ¿ י  ƒכ ָ‡נ… ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ יו  ָ̇ … ּ̃ ֻח ו¿ יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ ˙ ָללו… ¿ּ̃ ‰ַ ל  ּכָ יָך  ָעל∆ ּוָב‡ּו  ם  ַ‰ּיו… ָך  ּו¿ ַ̂ מ¿ י  ƒכ ָ‡נ… ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ יו  ָ̇ … ּ̃ ֻח ו¿ יו  ָ̇ ו… ¿̂ ƒמ

י‚ּוָך: (כח, טו)(כח, טו) ƒׂ ּ̆ ƒ‰ ‰ ו¿ ּל∆ י‚ּוָך: ָ‰‡≈ ƒׂ ּ̆ ƒ‰ ‰ ו¿ ּל∆ ≈‡‰ָ
הנה זה המקרא הוא התחלה לאזהרת התורה על הפורעניות העלולים לבוא הנה זה המקרא הוא התחלה לאזהרת התורה על הפורעניות העלולים לבוא 
על זה שלא ישמור על משפטי התורה וחוקותיה, ואם כן מן הראוי להבין על זה שלא ישמור על משפטי התורה וחוקותיה, ואם כן מן הראוי להבין 
ג)  מב,  רבה  ג)(בראשית  מב,  רבה  (בראשית  חז"ל  אמרו  הלוא  המקרא,  בזה  הנאמר  'והיה'  לשון  חז"ל מהו  אמרו  הלוא  המקרא,  בזה  הנאמר  'והיה'  לשון  מהו 
אין והיה אלא לשון שמחה, ולשמחה מה זו עושה שהאיש הישראלי הולך אין והיה אלא לשון שמחה, ולשמחה מה זו עושה שהאיש הישראלי הולך 

בשרירות לבו ח"ו. בשרירות לבו ח"ו. 
על  המורה  השם  הוא  הוי"ה  שם  כי  הוא  ידוע  דהנה  להבין,  הראוי  מן  על עוד  המורה  השם  הוא  הוי"ה  שם  כי  הוא  ידוע  דהנה  להבין,  הראוי  מן  עוד 
מדת הרחמים, ואילו כאן בכל מקראות התוכחה על אף שכל האמור בהם מדת הרחמים, ואילו כאן בכל מקראות התוכחה על אף שכל האמור בהם 
מדבר על זמן שמדת הדין עומד בתוקפו, בכל זאת נאמר בהם שם הוי"ה מדבר על זמן שמדת הדין עומד בתוקפו, בכל זאת נאמר בהם שם הוי"ה 
ברוך הוא, והוא פלא, כי מה ענין שם המורה על רחמים בו בשעה שמדת ברוך הוא, והוא פלא, כי מה ענין שם המורה על רחמים בו בשעה שמדת 

הדין מתוחה באופן מבהיל ביותר. הדין מתוחה באופן מבהיל ביותר. 
נמשך  מתוחה  הדין  שמידת  בשעה  שגם  להורות,  הכתוב  כיוון  כי  נמשך ואפשר  מתוחה  הדין  שמידת  בשעה  שגם  להורות,  הכתוב  כיוון  כי  ואפשר 
הדבר ממידת החסד, עצם הדין הוא חסד גמור, רק שהוא נסתר ואינו ניכר הדבר ממידת החסד, עצם הדין הוא חסד גמור, רק שהוא נסתר ואינו ניכר 
לשון  'והיה'  נאמר  ולכך  גמורים,  רחמים  הם  דבר  של  לאמיתו  אבל  לשון לעין,  'והיה'  נאמר  ולכך  גמורים,  רחמים  הם  דבר  של  לאמיתו  אבל  לעין, 
כי  ולדעת  עליו,  באים  שייסורים  כשרואה  לשמוח  האדם  על  כי  כי שמחה  ולדעת  עליו,  באים  שייסורים  כשרואה  לשמוח  האדם  על  כי  שמחה 
שכתוב  וכמו  באחריתו.  לו  ולהיטב  עוונותיו,  את  למרק  באים  הם  שכתובלטובתו  וכמו  באחריתו.  לו  ולהיטב  עוונותיו,  את  למרק  באים  הם  לטובתו 
ס,  ס, (ברכות  (ברכות  חז"ל  שאמרו  מצינו  ולכן  יוכיח'.  ה'  יאהב  אשר  את  'כי  חז"ל :  שאמרו  מצינו  ולכן  יוכיח'.  ה'  יאהב  אשר  את  'כי  יב):  ג,  יב)(משלי  ג,  (משלי 

שמצינו  דרך  ועל  הטובה.  על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  אדם  חייב  שמצינו :  דרך  ועל  הטובה.  על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  אדם  חייב  ב)ב): 
בגמרא בגמרא (ברכות ס:)(ברכות ס:), 'מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה וכו', , 'מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה וכו', 

אמר רבא, לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה'. אמר רבא, לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה'. 
גם  כי  להורות  הוי"ה,  שם  נאמר  התוכחה  אורך  לכל  אשר  הסיבה  גם  גם זוהי  כי  להורות  הוי"ה,  שם  נאמר  התוכחה  אורך  לכל  אשר  הסיבה  גם  זוהי 
הוא  וחפץ  רחמים,  מלא  הוא  הקב"ה  כי  רחמים.  מתוך  נמשך  הדין  הוא מידת  וחפץ  רחמים,  מלא  הוא  הקב"ה  כי  רחמים.  מתוך  נמשך  הדין  מידת 
רק בטובתו של האדם, וגם אם רואה שעל האדם לקבל צער ועגמת נפש רק בטובתו של האדם, וגם אם רואה שעל האדם לקבל צער ועגמת נפש 
כדי לכפר על חטאו, בוחר הוא האמצעים היותר קלים ומועילים לכל אדם כדי לכפר על חטאו, בוחר הוא האמצעים היותר קלים ומועילים לכל אדם 

כראוי לפי מזגו וטבעו. כראוי לפי מזגו וטבעו. 
מידת  תורה  כשהזכירה  בתורה,  פעמים  וכמה  כמה  אנו  רואים  זה  מידת כעין  תורה  כשהזכירה  בתורה,  פעמים  וכמה  כמה  אנו  רואים  זה  כעין 
אלו  לרבות  הוי"ה,  שם  הדברים  בין  מזכיר  ברשעים  שפגעה  אלו הפורעניות  לרבות  הוי"ה,  שם  הדברים  בין  מזכיר  ברשעים  שפגעה  הפורעניות 
שרואים  כמו  העולם,  האומות  מרשעי  שנפרע  איך  נאמר  שבהם  שרואים הפעמים  כמו  העולם,  האומות  מרשעי  שנפרע  איך  נאמר  שבהם  הפעמים 
בפורעניות שבאה על אנשי סדום נאמר שםבפורעניות שבאה על אנשי סדום נאמר שם (בראשית יט כד)  (בראשית יט כד) והוי"ה המטיר על והוי"ה המטיר על 
סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת הוי"ה מן השמים. בזה הפסוק נאמר ב"פ סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת הוי"ה מן השמים. בזה הפסוק נאמר ב"פ 
הגרועים  הרשעים  על  אפילו  הנמשך  רחמיו  גודל  על  להורות  כדי  הגרועים הוי"ה,  הרשעים  על  אפילו  הנמשך  רחמיו  גודל  על  להורות  כדי  הוי"ה, 
ביותר. גם כשנפרע הקב"ה מן המצריים בקריעת ים סוף נאמר שם ביותר. גם כשנפרע הקב"ה מן המצריים בקריעת ים סוף נאמר שם (שמות יד, (שמות יד, 
כז) כז) וינער הוי"ה את מצרים בתוך הים, ויעויין שם ברש"י שמבאר את הכתוב וינער הוי"ה את מצרים בתוך הים, ויעויין שם ברש"י שמבאר את הכתוב 

על ענין היסורים שהיתה מנת חלקם של המצריים באותה שעה, ואעפ"כ על ענין היסורים שהיתה מנת חלקם של המצריים באותה שעה, ואעפ"כ 
מזכיר הכתוב שם הוי"ה. וכל זה הוא להורות על בחי' הרחמים שבדין, כי מזכיר הכתוב שם הוי"ה. וכל זה הוא להורות על בחי' הרחמים שבדין, כי 

תכלית היסורים אינם כי אם למרק ולזכך את האדם. תכלית היסורים אינם כי אם למרק ולזכך את האדם. 
להתעורר  עליו  הקב"ה,  של  רחמיו  בגודל  ומכיר  בזה,  מתבונן  להתעורר וכשהאדם  עליו  הקב"ה,  של  רחמיו  בגודל  ומכיר  בזה,  מתבונן  וכשהאדם 
הקב"ה  כי  הכרה  מתוך  עליו,  עובר  אשר  כל  את  באהבה  ולקבל  הקב"ה בשמחה  כי  הכרה  מתוך  עליו,  עובר  אשר  כל  את  באהבה  ולקבל  בשמחה 

וחשבון  דין  עליהם  לתת  יצטרך  שלא  כדי  הזה  בעולם  ומזככו  עמו,  וחשבון מטיב  דין  עליהם  לתת  יצטרך  שלא  כדי  הזה  בעולם  ומזככו  עמו,  מטיב 
ועומד  תלוי  היסורים  ידי  על  עוונותיו  שמירוק  לדעת  ועליו  הבא,  ועומד בעולם  תלוי  היסורים  ידי  על  עוונותיו  שמירוק  לדעת  ועליו  הבא,  בעולם 
בקבלתן מאהבה ובשמחה, ולכן היה מנהג היראים ואנשי מעשה מקדמת בקבלתן מאהבה ובשמחה, ולכן היה מנהג היראים ואנשי מעשה מקדמת 
דנא, שבזמן שהיו להם יסורים, היו אומרים את הפסוק: 'ראה עניי ועמלי דנא, שבזמן שהיו להם יסורים, היו אומרים את הפסוק: 'ראה עניי ועמלי 

ושא לכל חטאתי', כדי שהיסורים יכפרו על עוונותיהם.ושא לכל חטאתי', כדי שהיסורים יכפרו על עוונותיהם.
פעם  הדבר:  זה  על  קודש'  שרפי  'שיח  בספר  המובא  נורא  מעשה  פעם וראה  הדבר:  זה  על  קודש'  שרפי  'שיח  בספר  המובא  נורא  מעשה  וראה 
אחת היה בא הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ממעז'בוז' זצללה"ה לבית אחת היה בא הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ממעז'בוז' זצללה"ה לבית 
המדרש דקהילה קדושה 'אפטא', עוד בעת שהיה רב שמה, ואמר אספר המדרש דקהילה קדושה 'אפטא', עוד בעת שהיה רב שמה, ואמר אספר 
לכם מה שראיתי כעת, שהביאו איש אחד לפני בית דין של מעלה לדין ואלו לכם מה שראיתי כעת, שהביאו איש אחד לפני בית דין של מעלה לדין ואלו 
אחד  מליץ  מלאך  בא  ובתוכם  לחובה.  משמאילים  ואלו  לזכות,  אחד מיימינים  מליץ  מלאך  בא  ובתוכם  לחובה.  משמאילים  ואלו  לזכות,  מיימינים 
והמליץ בעדו איך שסבל כמה וכמה יסורים בעולם הזה, וכמה הרפתקאות והמליץ בעדו איך שסבל כמה וכמה יסורים בעולם הזה, וכמה הרפתקאות 
והיה  רחמיו,  אליו  ויתן  לאשמתו,  כפרה  אלה  היו  ובטח  עליו,  עברו  והיה וצער  רחמיו,  אליו  ויתן  לאשמתו,  כפרה  אלה  היו  ובטח  עליו,  עברו  וצער 
רוצים לפטור אותו מעונש. ובתוך כך בא מקטרג אחד ואמר שאמת כן הוא רוצים לפטור אותו מעונש. ובתוך כך בא מקטרג אחד ואמר שאמת כן הוא 
שסבל יסורים הרבה, שכדאי לפטור אותו, אך נעיין אם קבל עליו היסורין שסבל יסורים הרבה, שכדאי לפטור אותו, אך נעיין אם קבל עליו היסורין 
הפסוק:  עליו,  הבא  כל  על  אמר  ואם  עוון,  לכפרת  לו  שיהיה  כדי  הפסוק: מאהבה,  עליו,  הבא  כל  על  אמר  ואם  עוון,  לכפרת  לו  שיהיה  כדי  מאהבה, 
'ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי'. ובדקו אחריו ולא מצאו, וחזרוהו לדונו 'ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי'. ובדקו אחריו ולא מצאו, וחזרוהו לדונו 
ולחייב אותו על כל מעשיו, עכ"ל. הרי לנו מכאן כי כדי שישמשו היסורים ולחייב אותו על כל מעשיו, עכ"ל. הרי לנו מכאן כי כדי שישמשו היסורים 

כתמורה על עונשי גיהנום מוטל על האדם לקבלם בשמחה. כתמורה על עונשי גיהנום מוטל על האדם לקבלם בשמחה. 
עוד תועלת גדול יש בזה שהאדם שמח ביסורים, כי איתא בשם צדיקים עוד תועלת גדול יש בזה שהאדם שמח ביסורים, כי איתא בשם צדיקים 
שכשהאדם מכיר בטובתו של הקב"ה ומודה ומשבח עליהם, מיד מתעורר שכשהאדם מכיר בטובתו של הקב"ה ומודה ומשבח עליהם, מיד מתעורר 
עליו הרצון העליון להטיב עמו, ומן השמים אומרים: האם זאת נקרא לפניו עליו הרצון העליון להטיב עמו, ומן השמים אומרים: האם זאת נקרא לפניו 
טוב? הבה ונוכיח לו טובה מהי. ומיד מתעורר עליו טובה כפולה ומכופלת, טוב? הבה ונוכיח לו טובה מהי. ומיד מתעורר עליו טובה כפולה ומכופלת, 
להוכיחו  שיש  השמים  מן  אומרים  שוב  ומשבח,  הוא  מודה  עליה  גם  להוכיחו ואם  שיש  השמים  מן  אומרים  שוב  ומשבח,  הוא  מודה  עליה  גם  ואם 

מהו טוב האמיתי ושוב נמשך עליו טובה יתירה, וכך מתעלה יותר ויותר. מהו טוב האמיתי ושוב נמשך עליו טובה יתירה, וכך מתעלה יותר ויותר. 
לנגד  רואה  ואינו  מצבו  על  מתמרמר  כשהאדם  הדברים  פני  שונים  לנגד אך  רואה  ואינו  מצבו  על  מתמרמר  כשהאדם  הדברים  פני  שונים  אך 
כלום  השמים  מן  אומרים  אז  כי  השי"ת,  מאת  עליו  הנמשך  הטובה  כלום עיניו  השמים  מן  אומרים  אז  כי  השי"ת,  מאת  עליו  הנמשך  הטובה  עיניו 
אינך מאמין כי הקב"ה הוא טוב ומטיב, נוכיח לך מהי באמת רעה ח"ו. ואז אינך מאמין כי הקב"ה הוא טוב ומטיב, נוכיח לך מהי באמת רעה ח"ו. ואז 
נמשכים עליו צרות ומתרבה ההסתר, ואם מוסיף הוא במאמריו להתמרמר נמשכים עליו צרות ומתרבה ההסתר, ואם מוסיף הוא במאמריו להתמרמר 
האדם  על  בבוא  כי  האמור  לפי  ונמצא  ר"ל.  וכהנה  כהנה  עליו  האדם מוסיפים  על  בבוא  כי  האמור  לפי  ונמצא  ר"ל.  וכהנה  כהנה  עליו  מוסיפים 
דברים קשים המעיקים על לבו, אם מבין הוא כי המה לטובתו כדי לזככו דברים קשים המעיקים על לבו, אם מבין הוא כי המה לטובתו כדי לזככו 
ולטהרו מעוונותיו, כי אז יודה וישבח עליהם, ומובן מאליו כי לא יניחו אותו ולטהרו מעוונותיו, כי אז יודה וישבח עליהם, ומובן מאליו כי לא יניחו אותו 
מן  ואומרים  לטוב,  עצמו  את  מכשיר  אז  כי  מעוקותיו,  בתוך  השמים  מן מן  ואומרים  לטוב,  עצמו  את  מכשיר  אז  כי  מעוקותיו,  בתוך  השמים  מן 
טובה  לו  להוסיף  הראוי  מן  טובה  של  במהותה  הוא  מבין  שאם  טובה השמים  לו  להוסיף  הראוי  מן  טובה  של  במהותה  הוא  מבין  שאם  השמים 

יתירה וגלויה, וממילא נפלט הוא מכל מעוקותיו. יתירה וגלויה, וממילא נפלט הוא מכל מעוקותיו. 
והמלך והמלך  יב)  סג,  יב) (תהלים  סג,  (תהלים  הכתוב  כוונת  את  רמז  בדרך  לפרש  יש  האמור  פי  הכתוב ועל  כוונת  את  רמז  בדרך  לפרש  יש  האמור  פי  ועל 
ישמח באלהים, שהזוכה לבחינת 'מלך', והכוונה לגדולה שהיא בחי' מלך, ישמח באלהים, שהזוכה לבחינת 'מלך', והכוונה לגדולה שהיא בחי' מלך, 
שם  אשר  הדין  במידת  הוא  שמח  כי   - באלהים'  'ישמח  היותו  בזכות  שם זהו  אשר  הדין  במידת  הוא  שמח  כי   - באלהים'  'ישמח  היותו  בזכות  זהו 

אלקים נקרא עליה. אלקים נקרא עליה. 
השי"ת יזכינו להכיר תמיד בטובתו, ולזכות לחסדים גלויים תמיד, ולכתיבה השי"ת יזכינו להכיר תמיד בטובתו, ולזכות לחסדים גלויים תמיד, ולכתיבה 

וחתימה טובה.וחתימה טובה.

השמחה ביסורים ומעלותיההשמחה ביסורים ומעלותיה

א

פר˘˙ כי ˙ב‡
י"ח ‡לול ˙˘ע"ז

‚ליון 369



כמה פרטי דינים בסדר הברכות והתקיעותכמה פרטי דינים בסדר הברכות והתקיעות
שלא  הברכה  קודם  מכריז  שהשמש  שלא נוהגין  הברכה  קודם  מכריז  שהשמש  נוהגין  א. א. 
לענות ברוך הוא וברוך שמו, ושלא לשוח עד אחר לענות ברוך הוא וברוך שמו, ושלא לשוח עד אחר 
שיגמור הש"ץ כל סדר התפילה בקול רם, ומכל שיגמור הש"ץ כל סדר התפילה בקול רם, ומכל 
בברכה  יצאו  וב"ש  ב"ה  ענו  אם  בדיעבד  בברכה מקום  יצאו  וב"ש  ב"ה  ענו  אם  בדיעבד  מקום 

(אלף המגן שם סק"ח). (אלף המגן שם סק"ח). 

בתורה  שכתוב  עשה  מצות  לקיים  לכוין  בתורה צריך  עשה שכתוב  מצות  לקיים  לכוין  צריך  ב. ב. 
הריני  ויאמר  בשפתיו  ויוציא  יהיה,  תרועה  הריני יום  ויאמר  בשפתיו  ויוציא  יהיה,  תרועה  יום 
קול  לשמוע  בוראינו  שציונו  מצוה  לקיים  קול מוכן  לשמוע  בוראינו  שציונו  מצוה  לקיים  מוכן 
שופר היום הזה, כמו שכתוב בתורה יום תרועה שופר היום הזה, כמו שכתוב בתורה יום תרועה 

יהיה לכם, לשם יחוד וכו' יהיה לכם, לשם יחוד וכו' (סידור יעב"ץ). (סידור יעב"ץ). 
מצות  ברכת  זו  בברכה  לצאת  יכוונו  הצבור  מצות   ברכת  זו  בברכה  לצאת  יכוונו  הצבור  ג.ג. 
שהם  שהחיינו  וברכת  שופר  קול  שהם שמיעת  שהחיינו  וברכת  שופר  קול  שמיעת 
גם  בברכות,  אותם  מוציא  והתוקע  בה,  גם מחויבים  בברכות,  אותם  מוציא  והתוקע  בה,  מחויבים 
בתקיעות  חובתם  ידי  לצאת  ורצונם  דעתם  בתקיעות יכונו  חובתם  ידי  לצאת  ורצונם  דעתם  יכונו 
שומע  כוונת  צריך  כי  התוקע,  שיתקע  שומע אלו  כוונת  צריך  כי  התוקע,  שיתקע  אלו 

ומשמיע ומשמיע (מט"א סי' תקפ"ה ס"ג).(מט"א סי' תקפ"ה ס"ג).
לו  וקשה  התוקע  מן  רחוק  יושב  שהוא  לו מי  וקשה  התוקע  מן  רחוק  יושב  שהוא  מי  ד. ד. 
לשמוע היטיב את הברכות מפי התוקע, יברך את לשמוע היטיב את הברכות מפי התוקע, יברך את 
הברכות לעצמו וישמע התקיעותהברכות לעצמו וישמע התקיעות (בא"ח נצבים סט"ו).  (בא"ח נצבים סט"ו). 
התוקע  שגמר  לאחר  הכנסת  לבית  בא  אם  התוקע   שגמר  לאחר  הכנסת  לבית  בא  אם  ה.ה. 
בלא  דמיושב  תקיעות  ל'  ושמע  השופר,  בלא ברכת  דמיושב  תקיעות  ל'  ושמע  השופר,  ברכת 
דמעומד  תקיעות  קודם  אח"כ  לברך  יכול  דמעומדברכה,  תקיעות  קודם  אח"כ  לברך  יכול  ברכה, 
דכיון  בזה  חולקים  ויש  דכיון   בזה  חולקים  ויש  סקי"ג).  תקפ"ה  סי'  המגן  סקי"ג).(אלף  תקפ"ה  סי'  המגן  (אלף 

שכבר יצא י"ח בשמיעת הל' קולות של תקיעות שכבר יצא י"ח בשמיעת הל' קולות של תקיעות 
דמיושב שוב אינו יכול לברך, ועל כן אין לברך רק דמיושב שוב אינו יכול לברך, ועל כן אין לברך רק 
אפילו  דהיינו  קולות,  הל'  באמצע  עדיין  הוא  אפילו אם  דהיינו  קולות,  הל'  באמצע  עדיין  הוא  אם 
קולות  הל'  ששמע  לאחר  אבל  לסדר,  סדר  קולות בין  הל'  ששמע  לאחר  אבל  לסדר,  סדר  בין 
לא יברך כ"א במחשבה לא יברך כ"א במחשבה (כה"ח תקפ"ה סקל"ט).(כה"ח תקפ"ה סקל"ט). ופשוט  ופשוט 

יכול  דמיושב  התקיעות  התחילו  לא  עדיין  יכול שאם  דמיושב  התקיעות  התחילו  לא  עדיין  שאם 
אך  התקיעות,  התחלת  קודם  בלחש  עתה  אך לברך  התקיעות,  התחלת  קודם  בלחש  עתה  לברך 
שיתחילו  קודם  לברך  יספיק  שלא  חושש  שיתחילו אם  קודם  לברך  יספיק  שלא  חושש  אם 
לסדר  סדר  בין  עד  מלברך  ימתין  אזי  לסדר לתקוע,  סדר  בין  עד  מלברך  ימתין  אזי  לתקוע, 

וכנ"ל. וכנ"ל. 
ו. ו. בברכת שופר ביום ב' אומרים שהחיינו, ומ"מ בברכת שופר ביום ב' אומרים שהחיינו, ומ"מ 
לכתחילה טוב שילבש התוקע בגד חדש לכתחילה טוב שילבש התוקע בגד חדש (שו"ע סי' (שו"ע סי' 

ת"ר ס"ג ובמ"ב שם). ת"ר ס"ג ובמ"ב שם). 

אם  תמיד  לכוין  להם  ראוי  והקהל  אם התוקע  תמיד  לכוין  להם  ראוי  והקהל  התוקע  ז. ז. 
שלאחריה,  או  שלפניה  התקיעה  עכשיו  שלאחריה, תוקעין  או  שלפניה  התקיעה  עכשיו  תוקעין 
תקע  לא  שהתוקע  מאוד  הדבר  דמצוי  תקע ונ"מ  לא  שהתוקע  מאוד  הדבר  דמצוי  ונ"מ 
וע"כ  כהוגן,  היה  לא  המקרא  לדעת  או  וע"כ כשיעור,  כהוגן,  היה  לא  המקרא  לדעת  או  כשיעור, 
רואים  אינם  והקהל  ולתקוע,  לחזור  שיש  רואים מסמן  אינם  והקהל  ולתקוע,  לחזור  שיש  מסמן 
מתכוונים  וע"כ  לתקוע,  שממשיכים  מתכוונים וחושבין  וע"כ  לתקוע,  שממשיכים  וחושבין 
יוצאין  אין  ואולי  אחר,  דסדר  שלפניה  יוצאין לתקיעה  אין  ואולי  אחר,  דסדר  שלפניה  לתקיעה 
בזה כלל חובת המצוה, דבין סדר לסדר מחוייבין בזה כלל חובת המצוה, דבין סדר לסדר מחוייבין 
ראוי  וע"כ  תוקעין,  תקיעה  איזה  לידע  ראוי מה"ת  וע"כ  תוקעין,  תקיעה  איזה  לידע  מה"ת 
מסמן  המקרא  אם  תמיד  להסתכל  מסמן למדקדק  המקרא  אם  תמיד  להסתכל  למדקדק 
הבימה  על  ידפוק  שהמקרא  ונכון  הבימה לחזור,  על  ידפוק  שהמקרא  ונכון  לחזור, 
התקיעה,  על  יחזור  שהתוקע  שרוצה  התקיעה, כשמסמן  על  יחזור  שהתוקע  שרוצה  כשמסמן 
בתקיעות  ואפילו  לכוין,  מה  הקהל  שידעו  בתקיעות כדי  ואפילו  לכוין,  מה  הקהל  שידעו  כדי 
שבאותו סדר גופא נכון לעשות כןשבאותו סדר גופא נכון לעשות כן (מועו"ז ח"א ס"ה).  (מועו"ז ח"א ס"ה). 
כשמתחיל  התקיעה  מן  דעתו  להסיח  כשמתחיל אין  התקיעה  מן  דעתו  להסיח  אין  ח. ח. 
דמעומד,  התקיעה  סוף  עד  הראשונה  דמעומד, התקיעה  התקיעה  סוף  עד  הראשונה  התקיעה 
ג"כ  התקיעה  מעניני  שלא  תורה  ללמוד  ג"כ ואפילו  התקיעה  מעניני  שלא  תורה  ללמוד  ואפילו 
אסור אסור (לקט יושר)(לקט יושר). ועי' בספר יסוד ושורש העבודה . ועי' בספר יסוד ושורש העבודה 
בניגונים  מאריך  שהש"ץ  דבעת  בניגונים שכ'  מאריך  שהש"ץ  דבעת  שכ'  פ"ד)  י"א  פ"ד) (שער  י"א  (שער 

לא ישב בטל, אלא יאמר מזמורי תהלים בכוונה לא ישב בטל, אלא יאמר מזמורי תהלים בכוונה 
עצומה. עצומה. 

הקול  כל  את  לשמוע  מאד  ליזהר  צריך  הקול   כל  את  לשמוע  מאד  ליזהר  צריך  ט. ט.  
ארוכה  התקיעה  אם  ואף  סופו,  ועד  ארוכה מראשיתו  התקיעה  אם  ואף  סופו,  ועד  מראשיתו 
מאד, וכן יש ליזהר שלא להתחיל בשום תפילות מאד, וכן יש ליזהר שלא להתחיל בשום תפילות 
ויה"ר עד גמר התקיעה ממשויה"ר עד גמר התקיעה ממש (מסגרת השלחן סי' קכ"ג  (מסגרת השלחן סי' קכ"ג 

סקי"ג).סקי"ג).

י. י. כתבו האחרונים דיזהרו כל העם שלא להוציא כתבו האחרונים דיזהרו כל העם שלא להוציא 
כל  שישמעו  כדי  תקיעה,  בשעת  וניעם  כל כיחם  שישמעו  כדי  תקיעה,  בשעת  וניעם  כיחם 
ג"כ  זה  ומטעם  סופם,  ועד  מתחילתם  ג"כ הקולות  זה  ומטעם  סופם,  ועד  מתחילתם  הקולות 
אצל  שיהיו  ומוטב  אצלם,  ילדיהם  יביאו  אצל לא  שיהיו  ומוטב  אצלם,  ילדיהם  יביאו  לא 
בתקיעת  מחויבות  אינן  שהן  בעזר"נ,  בתקיעת אמותיהם  מחויבות  אינן  שהן  בעזר"נ,  אמותיהם 
שהגיעו  דקטנים  נראה  ומ"מ  הדין.  מן  שהגיעו שופר  דקטנים  נראה  ומ"מ  הדין.  מן  שופר 
ויאיים  אצלו,  ולהחזיקם  להביאם  מצוה  ויאיים לחינוך  אצלו,  ולהחזיקם  להביאם  מצוה  לחינוך 
להצבור  יבלבלו  ולא  התקיעות  שישמעו  להצבור עליהם  יבלבלו  ולא  התקיעות  שישמעו  עליהם 

(מ"ב סי' תקפ"ז סקט"ז). (מ"ב סי' תקפ"ז סקט"ז). 

יא.יא. השומע תקיעת שופר שלא כמסורת אבותיו  השומע תקיעת שופר שלא כמסורת אבותיו 
יצא יצא (הלי"ש פ"ב סי"ג). (הלי"ש פ"ב סי"ג). 

יב.יב. מי שהתפלל מוסף קודם שתקע יצא  מי שהתפלל מוסף קודם שתקע יצא (שו"ע סי' (שו"ע סי' 
תקצ"ג ס"ב).תקצ"ג ס"ב).

יג.יג. אם נטלו השופר באמצע התקיעות והביאו לו  אם נטלו השופר באמצע התקיעות והביאו לו 
לתחילת  ברכה  בין  אבל  לברך,  א"צ  אחר  לתחילת שופר  ברכה  בין  אבל  לברך,  א"צ  אחר  שופר 
ואם  ואם ,  סק"ד),  תקפ"ה  סי'  סק"ד)(מ"ב  תקפ"ה  סי'  (מ"ב  לברך  צריך  לברך התקיעות  צריך  התקיעות 
בשעת  השלחן  על  ג"כ  מונח  הי'  השני  בשעת השופר  השלחן  על  ג"כ  מונח  הי'  השני  השופר 
היה  דמסתמא  משום  עליו,  לברך  א"צ  היה ברכה  דמסתמא  משום  עליו,  לברך  א"צ  ברכה 

דעתו גם עליו דעתו גם עליו (שם סקי"ח). (שם סקי"ח). 
יד. יד. אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים, ישלים אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים, ישלים 
אחר, ואפילו ג' או ד', ודי בברכה שבירך הראשון, אחר, ואפילו ג' או ד', ודי בברכה שבירך הראשון, 
שהרי כולן יצאו בזה, ואם לא היו שם התוקעים שהרי כולן יצאו בזה, ואם לא היו שם התוקעים 
קודם  בלחש  לעצמן  לברך  צריכין  ברכה,  קודם בשעת  בלחש  לעצמן  לברך  צריכין  ברכה,  בשעת 
חובתן  ידי  יצאו  כבר  הם  ואם  לתקוע,  חובתן שיתחילו  ידי  יצאו  כבר  הם  ואם  לתקוע,  שיתחילו 

תוקעין בלא ברכהתוקעין בלא ברכה (שו"ע שם ס"ג ובמ"ב שם). (שו"ע שם ס"ג ובמ"ב שם).
ואפילו אם בירך ולא יכול לתקוע כלל, תוקע אחר ואפילו אם בירך ולא יכול לתקוע כלל, תוקע אחר 
בלא ברכה, ולא הוי ברכה לבטלה אפילו הראשון בלא ברכה, ולא הוי ברכה לבטלה אפילו הראשון 
הלך לו או סתם אזנו ולא שמע התקיעות, שהרי הלך לו או סתם אזנו ולא שמע התקיעות, שהרי 
השני יצא בברכתו, אך לכתחילה אסור להראשון השני יצא בברכתו, אך לכתחילה אסור להראשון 
לצאת ולא לשמוע התקיעות, שאין כדאי שיברך לצאת ולא לשמוע התקיעות, שאין כדאי שיברך 

זה ע"ד שיתקע אחר זה ע"ד שיתקע אחר (שם ובשעה"צ סקכ"ד). (שם ובשעה"צ סקכ"ד). 
הוא  אם  שופר,  קול  שמע  אם  שנסתפק  הוא מי  אם  שופר,  קול  שמע  אם  שנסתפק  מי  טו. טו. 
א"צ  שני  וביום  מברך,  ואינו  תוקע  הראשון  א"צ ביום  שני  וביום  מברך,  ואינו  תוקע  הראשון  ביום 
וספק  סופרים  מדברי  אלא  שאינו  כיון  וספק לתקוע,  סופרים  מדברי  אלא  שאינו  כיון  לתקוע, 

דרבנן לקולא דרבנן לקולא (מ"ב שם סק"ה). (מ"ב שם סק"ה). 
מוסף  תפילת  אבל  היום,  כל  התקיעות  זמן  מוסף   תפילת  אבל  היום,  כל  התקיעות  זמן  טז.טז. 

אין לאחר יותר משבע שעותאין לאחר יותר משבע שעות (מ"ב סי' תקצ"ה סק"ג). (מ"ב סי' תקצ"ה סק"ג).
וידוי בשעת התקיעותוידוי בשעת התקיעות

היינו  חטאיו,  לפרש  אין  זה  שביום  היינו אע"פ  חטאיו,  לפרש  אין  זה  שביום  אע"פ  יז. יז. 
דוקא בקול רם, אבל בעת תקיעת שופר דמיושב דוקא בקול רם, אבל בעת תקיעת שופר דמיושב 
כששוהה התוקע בין תשר"ת לתש"ת ובין תש"ת כששוהה התוקע בין תשר"ת לתש"ת ובין תש"ת 
בפרטות,  חטאיו  על  בלחש  יתוודה  בפרטות, לתר"ת,  חטאיו  על  בלחש  יתוודה  לתר"ת, 
שיתוודה  הוידוי  נוסח  מסודר  הרש"ש  שיתוודה ובסידור  הוידוי  נוסח  מסודר  הרש"ש  ובסידור 
איתא  וכן  איתא   וכן  סי"ג).  נצבים  סי"ג).(בא"ח  נצבים  (בא"ח  הנזכרים  הסדרים  הנזכרים בין  הסדרים  בין 
נוהג  נוהג שהי'  שהי'  בהקדמה)  ר"ה  דרוש  בהקדמה) (שעה"כ  ר"ה  דרוש  (שעה"כ  האריז"ל  האריז"ל בשם  בשם 
להתוודות על חטאיו בלחש שלא ישמעו לאזניו, להתוודות על חטאיו בלחש שלא ישמעו לאזניו, 
ואמנם אפילו בלחש לא היה מתוודה אלא בעת ואמנם אפילו בלחש לא היה מתוודה אלא בעת 
תקיעת שופר דמיושב, לפי שאז מתערבב השטן תקיעת שופר דמיושב, לפי שאז מתערבב השטן 
עולין  הוידוי  דברי  ואז  לקטרג,  משגיח  עולין ואינו  הוידוי  דברי  ואז  לקטרג,  משגיח  ואינו 

למעלה בהתחברות קול השופר וכו'.למעלה בהתחברות קול השופר וכו'.
יח. יח. התחיל לתקוע טרם שסיים המקרא להקרות, התחיל לתקוע טרם שסיים המקרא להקרות, 
יהיב  שפיר  בכה"ג  דגם  בשמיעתו,  המקרא  יהיב יצא  שפיר  בכה"ג  דגם  בשמיעתו,  המקרא  יצא 

דעתיה לשמוע את קול התקיעהדעתיה לשמוע את קול התקיעה (הלי"ש שם סט"ו).   (הלי"ש שם סט"ו).  

המזמור  את  אלול  חודש  מראש  לומר  האשכנזים  קהילות  המזמור מנהג  את  אלול  חודש  מראש  לומר  האשכנזים  קהילות  מנהג 
כתב  וכן  כתב   וכן  יום).  בכל  אותו  אומרים  יש  המזרח  יום).(בעדות  בכל  אותו  אומרים  יש  המזרח  (בעדות  וישעי'  אורי  ה'  וישעי' 'לדוד  אורי  ה'  'לדוד 
ב).  ס"ק  שם  ברורה  במשנה  הובאו  ודבריו  ו,  סעיף  תקפא  ב).(סימן  ס"ק  שם  ברורה  במשנה  הובאו  ודבריו  ו,  סעיף  תקפא  (סימן  אפרים  אפרים במטה  במטה 
נימוקים שונים ניתנו לאמירת המזמור הזה. בקיצור שו"ע נימוקים שונים ניתנו לאמירת המזמור הזה. בקיצור שו"ע (סימן קכח (סימן קכח 
סעיף ב)סעיף ב) נתן טעם למנהג שאומרים מזמור זה עד אחר חג הסוכות,  נתן טעם למנהג שאומרים מזמור זה עד אחר חג הסוכות, 

על פי המדרש: 'ה' אורי' – בראש השנה, 'וישעי' -  ביום הכיפורים, על פי המדרש: 'ה' אורי' – בראש השנה, 'וישעי' -  ביום הכיפורים, 
'כי יצפנני בסכה' – רמז לסוכות.  בליקוטי מהרי"ח 'כי יצפנני בסכה' – רמז לסוכות.  בליקוטי מהרי"ח (חלק ג, נו, ב) (חלק ג, נו, ב) הביא הביא 
מסידור רבי שבתי מראשקוב מסידור רבי שבתי מראשקוב (ח"ג דף מד, סדר כוונת ר"ח אלול) (ח"ג דף מד, סדר כוונת ר"ח אלול) שבמזמור שבמזמור 
הזה יש את כוונות י"ג מידות של רחמים, ואכן מוזכר במזמור זה הזה יש את כוונות י"ג מידות של רחמים, ואכן מוזכר במזמור זה 
חודש  מראש  אותו  אומרים  ולכך  הקדוש.  הוי"ה  שם  פעמים  חודש י"ג  מראש  אותו  אומרים  ולכך  הקדוש.  הוי"ה  שם  פעמים  י"ג 
מידות  מי"ג  מקורות  הי"ג  נפתחו  אלול  חודש  מראש  כי  מידות אלול,  מי"ג  מקורות  הי"ג  נפתחו  אלול  חודש  מראש  כי  אלול, 
בענין  הקדושים  בספרים  נדונו  ומנהגים  טעמים  ועוד  בענין הרחמים.  הקדושים  בספרים  נדונו  ומנהגים  טעמים  ועוד  הרחמים. 

מזמור זה.מזמור זה.
אלול  חודש  מראש  שהרי  נוסף,  טעם  בזה  להוסיף  אלול ואפשר  חודש  מראש  שהרי  נוסף,  טעם  בזה  להוסיף  ואפשר 
במעשיו  מפשפש  אחד  וכל  והרצון,  הרחמים  ימי  במעשיו מתחילים  מפשפש  אחד  וכל  והרצון,  הרחמים  ימי  מתחילים 
ומתכונן לקראת יום הדין, כל אחד לפי דרגתו. וניתן היה לחשוב ומתכונן לקראת יום הדין, כל אחד לפי דרגתו. וניתן היה לחשוב 
שאנו חוזרים בתשובה מתוך 'יראת העונש' מפחד יום הדין הקרב שאנו חוזרים בתשובה מתוך 'יראת העונש' מפחד יום הדין הקרב 
הפסוק:  גם  נכלל  שבו  הזה  המזמור  את  אנו  אומרים  לכן  הפסוק: ובא.  גם  נכלל  שבו  הזה  המזמור  את  אנו  אומרים  לכן  ובא. 
בזאת  מלחמה  עלי  תקום  אם  לבי  יירא  לא  מחנה  עלי  תחנה  בזאת אם  מלחמה  עלי  תקום  אם  לבי  יירא  לא  מחנה  עלי  תחנה  אם 
ב'תשובה  לה'  חוזרים  שאנו  דעתנו  מגלים  אנו  ובזה  בוטח,  ב'תשובה אני  לה'  חוזרים  שאנו  דעתנו  מגלים  אנו  ובזה  בוטח,  אני 
ואין  בתשובתנו,  ומתרצה  אלינו  קרוב  הוא  שכעת  כיון  ואין מאהבה',  בתשובתנו,  ומתרצה  אלינו  קרוב  הוא  שכעת  כיון  מאהבה', 

שבים  שבים אנו  איננו אנו  שהרי  העונש',  מ'יראת  איננו בתשובה  שהרי  העונש',  מ'יראת  בתשובה 

מפחדים משום דבר ותולים בטחוננו רק בה' יתברך שמו.
לולא האמנתי לראות בטוב ה'

כל  אלול,  בחודש  מתעורר  הוא,  באשר  ישראל  איש  כל  אכן 
קודש'  שרפי  'שיח  בספר  ומצאנו  דיליה.  דרגא  לפום  חד 
בעצמו  שמע  מפולאב  זצ"ל  הרבי  שכ"ק  מה  בעצמו שהביא  שמע  מפולאב  זצ"ל  הרבי  שכ"ק  מה  שהביא  (אלול) 

בקאצק על הפסוק בקאצק על הפסוק (תהלים כז, יג)(תהלים כז, יג): לולא האמנתי לראות בטוב, ואמר : לולא האמנתי לראות בטוב, ואמר 
אלול,  ר"ח  קומט  עס  אלול,  אותיות  איזט    - 'לולא'  הלשון:  אלול, בזו  ר"ח  קומט  עס  אלול,  אותיות  איזט    - 'לולא'  הלשון:  בזו 
'האמנתי' - גלייב איך, 'לראות בטוב' - יעדערער יוד זעהט ער זאל 'האמנתי' - גלייב איך, 'לראות בטוב' - יעדערער יוד זעהט ער זאל 
גוט זיין. גוט זיין. ['לולא' – אותיות אלול, בהגיע ר"ח אלול, 'האמנתי' – אני מאמין, 'לראות בטוב' – ['לולא' – אותיות אלול, בהגיע ר"ח אלול, 'האמנתי' – אני מאמין, 'לראות בטוב' – 

שכל אחד רואה ומשתדל להיות טוב]שכל אחד רואה ומשתדל להיות טוב].

אבדק"ק  מוהר"ם  אבדק"ק [להגאון  מוהר"ם  [להגאון  המלך"  "שער  המפורסם  הקדוש  המלך" בספר  "שער  המפורסם  הקדוש  בספר 
וויעלקטש זצוק"ל]וויעלקטש זצוק"ל] שנתחבר במיוחד על גדולת הימים הנוראים הללו.  שנתחבר במיוחד על גדולת הימים הנוראים הללו. 

השער  פתח  השער . –  פתח  רבות]. –  פעמים  ההדירוהו  ומאז  לפ"ק,  תקכ"ב  בשנת  לראשונה  רבות][נדפס  פעמים  ההדירוהו  ומאז  לפ"ק,  תקכ"ב  בשנת  לראשונה  [נדפס 

לחודש אלול לחודש אלול (ריש פ"א בא"ד) (ריש פ"א בא"ד) וזל"ק: "ישתדל לעשות תשובה מראש וזל"ק: "ישתדל לעשות תשובה מראש 
'לולא  'לולא   יג)  כז,  יג)(תהלים  כז,  (תהלים  ע"ה  המלך  דוד  שרמז  כמו  ואילך,  אלול  ע"ה חודש  המלך  דוד  שרמז  כמו  ואילך,  אלול  חודש 
האמנתי לראות בטוב ה'', לולא אותיות אלו"ל לאחור. ורימז הרמז האמנתי לראות בטוב ה'', לולא אותיות אלו"ל לאחור. ורימז הרמז 
כמו  לאחוריו,  פניו  ומחזיר  רץ  שהצבי  כמו  כי  לפנים,  ולא  כמו לאחור  לאחוריו,  פניו  ומחזיר  רץ  שהצבי  כמו  כי  לפנים,  ולא  לאחור 
כן האדם שהוא רץ בכל השנה ואינו יודע למה רץ ועל מה - צריך כן האדם שהוא רץ בכל השנה ואינו יודע למה רץ ועל מה - צריך 
בזה החודש להחזיר פניו לאחוריו, להשגיח מה שפגם בכל חדשי בזה החודש להחזיר פניו לאחוריו, להשגיח מה שפגם בכל חדשי 

השנה".השנה".
"ואמר התנא "ואמר התנא (ר"ה יח.)(ר"ה יח.): 'על ששה חדשים השלוחין יוצאין', וחשיב : 'על ששה חדשים השלוחין יוצאין', וחשיב 
אלול,  חודש  ראש  אימת  מודיעים  השנה',  ראש  מפני  אלול  אלול, 'על  חודש  ראש  אימת  מודיעים  השנה',  ראש  מפני  אלול  'על 
שיעשו ראש השנה ביום שלשים. - ויש סמך מזה שמר"ח אלול שיעשו ראש השנה ביום שלשים. - ויש סמך מזה שמר"ח אלול 
כמו  כי  הדין.  מאימת  האדם  שיחרד  ר"ה,  על  להזהיר  כמו צריכין  כי  הדין.  מאימת  האדם  שיחרד  ר"ה,  על  להזהיר  צריכין 
דין  בית  שלוחי  כן  ומזהירין,  יוצאין  מטה  של  דין  בית  דין ששלוחי  בית  שלוחי  כן  ומזהירין,  יוצאין  מטה  של  דין  בית  ששלוחי 
וכו'"  הדין  מיום  פחדו  הלב  ישני  עורו  ומכריזין,  יוצאין  מעלה  וכו'" של  הדין  מיום  פחדו  הלב  ישני  עורו  ומכריזין,  יוצאין  מעלה  של 

עכל"ק, עיין שם עוד בדברי קדשו החוצבים להבות אש.עכל"ק, עיין שם עוד בדברי קדשו החוצבים להבות אש.
˘ב˙י בבי˙ ‰' כל ימי חיי – „ב˜ו˙ ב‰˘י"˙˘ב˙י בבי˙ ‰' כל ימי חיי – „ב˜ו˙ ב‰˘י"˙

בתוך המזמור מופיעה בקשתו המיוחדת של דוד המלך מאת ה‘ בתוך המזמור מופיעה בקשתו המיוחדת של דוד המלך מאת ה‘ 

כל  ה'  בבית  שבתי  אבקש,  אותה  ה'  מאת  שאלתי  כל יתברך: "אחת  ה'  בבית  שבתי  אבקש,  אותה  ה'  מאת  שאלתי  יתברך: "אחת 
בבית  לשבת  זו,  בקשה  דוד  ביקש  כיצד  להתבונן,  ויש  חיי".  בבית ימי  לשבת  זו,  בקשה  דוד  ביקש  כיצד  להתבונן,  ויש  חיי".  ימי 
ה' כל ימי חייו, הרי זו בקשה בלתי אפשרית לביצוע, כאשר כתר ה' כל ימי חייו, הרי זו בקשה בלתי אפשרית לביצוע, כאשר כתר 
בעוז  ממלכתו  את  להנהיג  עליו  מלך  ובתור  ראשו,  על  בעוז הלומים  ממלכתו  את  להנהיג  עליו  מלך  ובתור  ראשו,  על  הלומים 

והדר, וללחום מלחמות אויביו?והדר, וללחום מלחמות אויביו?
אמנם, יתכן כי הכוונה בזה היא, שביקש דוד מהקב"ה, שבכל מצב אמנם, יתכן כי הכוונה בזה היא, שביקש דוד מהקב"ה, שבכל מצב 
הרגשה  להרגיש  יוכל  עמו,  שיתעסק  עסק  ובכל  בחייו,  יימצא  הרגשה בו  להרגיש  יוכל  עמו,  שיתעסק  עסק  ובכל  בחייו,  יימצא  בו 
מדבקות  דעתו  יסיח  ולא  ה'',  ב'בית  נמצא  הוא  כאילו  מדבקות עילאית  דעתו  יסיח  ולא  ה'',  ב'בית  נמצא  הוא  כאילו  עילאית 
הבורא ית"ש, אפילו לרגע קט. וכמו שאמר דוד לגלית הפלישתי הבורא ית"ש, אפילו לרגע קט. וכמו שאמר דוד לגלית הפלישתי 
(שמואל א' יז, מה)(שמואל א' יז, מה): "אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון, ואנכי בא אליך : "אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון, ואנכי בא אליך 

בשם ה' צבקות אלקי מערכות ישראל אשר חרפת". כלומר, אתה בשם ה' צבקות אלקי מערכות ישראל אשר חרפת". כלומר, אתה 
הולך לקראתי עם כלי זיין, ואני הולך בשם ה', ועל כן שלי גדולה הולך לקראתי עם כלי זיין, ואני הולך בשם ה', ועל כן שלי גדולה 

משלך לאין ערוך!משלך לאין ערוך!
ואף גם אנו, מבקשים מאת ה' ואותה נבקש, שבכל דבר בו נהיה ואף גם אנו, מבקשים מאת ה' ואותה נבקש, שבכל דבר בו נהיה 
עסוקים, נוכל לקיים את החובה המוטלת על כל אחד: "שויתי ה' עסוקים, נוכל לקיים את החובה המוטלת על כל אחד: "שויתי ה' 

לנגדי תמיד לנגדי תמיד (תהלים טז, ח)(תהלים טז, ח)", בכל מקום ובכל מצב.", בכל מקום ובכל מצב.
שבתי בבית ה' כל ימי חיי – יחוש תמיד את מדת הרחמיםשבתי בבית ה' כל ימי חיי – יחוש תמיד את מדת הרחמים

שהוי"ה שהוי"ה  טו)  יב,  רבה  טו) (בראשית  יב,  רבה  (בראשית  ידוע  שהרי  זה,  בפסוק  מונח  נוסף  ידוע רמז  שהרי  זה,  בפסוק  מונח  נוסף  רמז 
 - ה'  בבית  "שבתי  המלך:  דוד  ביקש  ולכן  הרחמים,  מדת  - הוא  ה'  בבית  "שבתי  המלך:  דוד  ביקש  ולכן  הרחמים,  מדת  הוא 
מידת הרחמים – כל ימי חיי", שבכל מאורעות חיי, ארגיש רק את מידת הרחמים – כל ימי חיי", שבכל מאורעות חיי, ארגיש רק את 

הרחמים, ואת החסדים שבכל צרה ומצוקה.הרחמים, ואת החסדים שבכל צרה ומצוקה.
וכמו  המלך.  דוד  הרגיש  שכך  אנו  רואים  התהילים  בפרקי  וכמו ואכן  המלך.  דוד  הרגיש  שכך  אנו  רואים  התהילים  בפרקי  ואכן 
ג-ד): "צרה : "צרה  קטז,  ג-ד)(תהלים  קטז,  (תהלים  אמר  המלך  שדוד  אמר   המלך  שדוד  ב)  ס,  ב)(ברכות  ס,  (ברכות  בגמרא  בגמרא שכתוב  שכתוב 
ויגון אמצא ובשם ה' - מידת הרחמים- אקרא", ומצד שני אמר ויגון אמצא ובשם ה' - מידת הרחמים- אקרא", ומצד שני אמר (שם (שם 
קטז, יג)קטז, יג): "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא", כלומר: בין בצרות ובין : "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא", כלומר: בין בצרות ובין 

בישועות הוא ראה תדיר את מידת הרחמים.בישועות הוא ראה תדיר את מידת הרחמים.
לכן כאמור, תקנו לומר פרק זה בחודש אלול והימים הנוראים, כי לכן כאמור, תקנו לומר פרק זה בחודש אלול והימים הנוראים, כי 
בו אנו מבקשים את הבקשה שלא נסיח דעתנו מן האמונה, ורק בו אנו מבקשים את הבקשה שלא נסיח דעתנו מן האמונה, ורק 

כך אפשר להיקרא צדיק, ולהיכתב בספרן של צדיקים גמורים.כך אפשר להיקרא צדיק, ולהיכתב בספרן של צדיקים גמורים.
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"א'א'שר ת'ת'ביא מ'מ'ארצך", נוטריקון "אמת""אמת", ללמדנו על 
מידת האמת. 

שבא  דידן),  (פרשא  צדיק  צדיקצמח  צמח  בסה"ק  בזה  ופירש 
הכתוב ללמדנו דרכי תשובה, בימים המקודשים של 
ירח 'אלו"ל''אלו"ל' דנן, להכין את לבנו ונפשנו בתשובה של 

אמתאמת, לקראת יום המלכות דראש השנה הבעל"ט.
ועל כך רומז הכתוב: "והיה כי תבוא אל הארץ וגו'", "והיה כי תבוא אל הארץ וגו'", 
אל  לבוא  שלמה,  תשובה  לעשות  כשתרצה  פירוש, 
אלקיך  ה'  אלקיך "אשר  ה'  "אשר  שתדע  צריך  אזי  העליונה.  הארץ 
משם  חסדים  עליך  יש  אם  בין  פירוש,  לך",  לך",נותן  נותן 
הוי"ה ב"ה, בין ח"ו דינים משם אלהי"ם, הכל נותן לך 
השי"ת מתנה. כי אם הולך לו כסדר ויש לו רב טוב, 
צריך לידע שהקב"ה נתנו לו כדי שיוכל לעבוד אותו 
הוא  כי  לידע  צריך  להיפוך,  וח"ו  כל.  ומרוב  בשמחה 
התורה  שיקיים  כדי  שלמה,  בתשובה  שיחזור  כדי 

הקדושה וכו'.
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה","ולקחת מראשית כל פרי האדמה", פירוש, שתיקח 
לך את הראשית, לידע שהנך עומד עדיין 'בראשית', 

ולא עשה עדיין כלום.
גם ירמוז "ולקחת מראשית כל פרי האדמה", פירוש, 
שתקח לך ראיה מאדם הראשון, שהיה ראשית פרי 
כשחטא  כן  פי  על  ואף  האדמה.  מן  שנוצר  האדמה, 
קיבל  רחמיו  ברוב  הקב"ה  שלמה  בתשובה  וחזר 
פי  על  אף  אדם,  כל  כן  פי כמו  על  אף  אדם,  כל  כן  כמו  יג).  כב,  ב"ר  (עי'  תשובתו 
מעשים  ועשה  התחתונה,  בדיוטא  שהוא  לו  מעשים שנדמה  ועשה  התחתונה,  בדיוטא  שהוא  לו  שנדמה 
והקב"ה  שלמה,  תשובה  יעשה  ייעשו,  לא  והקב"ה אשר  שלמה,  תשובה  יעשה  ייעשו,  לא  אשר 

ברחמיו יקבל תשובתו. ברחמיו יקבל תשובתו. 
תשובה  עושה  אם  כי  מ'ארצך",  ת'ביא  מ'ארצך", "א'שר  ת'ביא  "א'שר  וזה 
באמ"תבאמ"ת המרומז בראשי תיבות א'א'שר ת'ת'ביא מ'מ'ארצך, 
אז זוכה להביא עמו גם הארציות שפגם עד הנה, כי 

זדונות נהפכים לזכיות וכו'" עכל"ק עיין שם באורך.
• ~ • ~ •

של  זקנו  זצוק"ל,  מנאסיוד  אריה  משה  רבי  זצוק"להרה"ק  מנאסיוד  אריה  משה  רבי  הרה"ק 
זצוק"ל,  פריינד  אריה  משה  רבי  הגאב"ד  מרן  זצוק"לכ"ק  פריינד  אריה  משה  רבי  הגאב"ד  מרן  כ"ק 
היה משמש בהוראה תקופה מסוימת בעיר 'סיגעט''סיגעט' 
הגדולה לאלקים. והיה מסתופף בצל קדשו של הרבי הרבי 
הקדוש רבי יהושע מבעלז זצוק"להקדוש רבי יהושע מבעלז זצוק"ל, מפעם לפעם היה 
בדרך  עצמו  מיטלטל  כשהוא  לרבו,  'נסיעה''נסיעה'  עורך 
בעלזבעלז  עד  שבהונגריה  מסיגעטמסיגעט  והקשה,  הארוכה 

שבגליציה. 
שבת  בערב  הדרך  אם  על  בהיותו  מנסיעותיו  באחת 
לעצמו  למצוא  ונצרך  מתקרבת,  השבת  והנה  קודש, 
ופורשת  הנכנסת  השבת  את  לשבות  חנייה  מקום 
הדרך  אם  על  קטן  בכפר  אז  ובהיותו  בעולם.  כנפיה 
צעדיו  את  החיש  יע"א,  שינאווא  לעיר  ונראה  סמוך 
לעשות את שבתו בצלו של השינאווער רב זצוק"ל, 
בעל  משינאווא  שרגא  יחזקאל  רבי  הרה"ק  ה"ה 

"דברי יחזקאל", בנו בכורו של הגה"ק מצאנז.
כאשר נכנס אל הקודש פנימה בטרם כניסת השבת 
לברכת שלום, שמח לקראתו השינאווער רב וקיבלו 

בשמחה ובמאור פנים. אך הוא היה איש אמת, ופנה 
שהנני  האמת,  לגלות  מוכרחני  הקדוש:  לרבי  ואמר 
שמחמת  אלא  לבעלז...  בנסיעה  בדרכי  עתה  עומד 
הסמוך,  בכפר  כאן  בהיותי  לעולם  שירדה  השבת 

נכנסתי הנה לעשות את השבת בצל קדושת רבינו.
מאוד,  עד  רב  השינאווער  נהנה  הדברים  למשמע 
ואינו  לרגליו,  נר  האמת  שמידת  צדיק  איש  כראותו 
יכבדוהו  שלא  כדי  האמת,  ולגלות  כך  לעמוד  בוש 
לעשות  לשינאווא  במיוחד  שבא  כשיחשבו  יותר... 

בה את השבת...
קודש,  שבת  ערב  של  מנחה  לתפילת  שיצא  לפני 
קרא הרבי הק' משינאווא לבניו, ואמר להם, ראו נא 
משה  מר'  ותלמדו  לכו  אמת'!  אמת'! 'איש  'איש  זה  מה  ראו  גם 

אריה מידת האמת מה היא! 
משינאווא  הגה"ק  זז  לא  השבת  אותה  כל  ובמשך 
מאוד  ונהנה  באהבים,  עמו  והשתעשע  מחבבו, 
והתרחקותו  וזהירותו  האמת,  מידת  על  מהקפדתו 

כמטחווי קשת מכל שמץ של דבר הנראה כשקר!
 ['טיב המעשה' קובץ 140128]

• ~ • ~ •
שפעם  זצוק"ל,  רופשיצער  נפתלי  רבי  זצוק"ל,הרה"ק  רופשיצער  נפתלי  רבי  הרה"ק  סיפר 
מליז'ענסק  אלימלך  ר'  מליז'ענסק הרבי  אלימלך  ר'  הרבי  הק'  רבו  הגיע  אחת 
בהונגריהבהונגריה.  אחת  לעיר  אלימלך",  בעל "נועם  זצוק"ל,זצוק"ל, 
פגש  המקומי,  המקווה  אל  בלכתו  שחר  עם  ובבוקר 
והטהורה  הקדושה  שצורתו  העיר  מיהודי  אחד  בו 
לו  ונתן  ניגש  המקווה  מן  ובצאתו  בעיניו.  חן  מצאה 
ברכת שלום נעימה, ושאל: פון וואנעט קומט א ייד? 

[מהיכן מגיע כבודו?]. 
מעיירה קטנה בארץ פולין, באה התשובה, ליז'ענסקליז'ענסק 

שמה. 
מכירים  בוודאי  מליזענסק!  האיש,  התפעל  אוהו! 

אתם את הצדיק המפורסם מליז'ענסק!
הונגריה  עד  כאן  עד  וכי   – האורח  התפלא   – מה? 
הגיע השקר הזה? וואו א' צדיק? וואס א' צדיק? [מי 
יהודי  זהו  היטב,  אותו  אני  מכיר  צדיק?],  מה  צדיק? 

פשוט ביותר!
ההונגרי המקומי, כשומעו האיש מזלזל בצדיק נשגב 
לצעוק  והחל  אפו,  חרה  ממנו,  רועש  העולם  שכל 
לפתוח  אתה  מעיז  כיצד  לך!  תתבייש  ולגדפו,  עליו 
ירא  אינך  כיצד  עליון?  קדושי  בצדיקים  ולזלזל  פיך 
כאלה,  נשגבים  בצדיקים  לדבר  נפשך  על  ומתיירא 

שאין לך שום השגה בהם?!
והנה לאחר שעות מספר, הגיע אותו יהודי אל מקום 
בתור  והמתין  בעיר,  אלימלך  ר'  הרבי  של  אכסנייתו 
בין עשרות היהודים שצבאו על פתחו, כדי לקבל את 

ברכתו בקודש.
את  וראה  פנימה  בקודש  נכנס  משרק  תורו,  בהגיע 
שזהו  כראותו  מאוד,  והזדעזע  נבהל  הצדיק  פני 
המקומי!  במקווה  הבוקר  עליו  וצעק  שביזהו  האיש 
עתה הבין היטב, מדוע ביטל הצדיק את גדלותו ברוב 

ְוָלַקְחָּת  וגו'.   ְל ֹנֵתן   ֶקיֱא ד'  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ,  ֶאל  ָתבֹוא  ִּכי  ְוָלַקְחָּת "ְוָהָיה  וגו'.   ְל ֹנֵתן   ֶקיֱא ד'  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ,  ֶאל  ָתבֹוא  ִּכי  "ְוָהָיה 
ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ, ֲאֶׁשר ד' ֱאֶקי ֹנֵתן ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ, ֲאֶׁשר ד' ֱאֶקי ֹנֵתן 
ְלַׁשֵּכן   ֶקיֱא ד'  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָהַלְכָּת  ַבֶּטֶנא,  ְוַׂשְמָּת   ,ְלַׁשֵּכן ָל  ֶקיֱא ד'  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָהַלְכָּת  ַבֶּטֶנא,  ְוַׂשְמָּת   ,ָל

ְׁשמֹו ָׁשם" ְׁשמֹו ָׁשם" (כו, א-ב)(כו, א-ב)

'רישום כפול''רישום כפול'
חמישי  ביום  שחל  הקדוש  האר"י  של  ההילולה  חמישי לכבוד  ביום  שחל  הקדוש  האר"י  של  ההילולה  לכבוד 
כדי  הקדוש  לציונו  רעייתי  עם  נסיעה  ארגנתי  כדי בלילה  הקדוש  לציונו  רעייתי  עם  נסיעה  ארגנתי  בלילה 
שישי  בליל  בצפת  נמצאים  כבר  שאם  כמובן  שישי להתפלל.  בליל  בצפת  נמצאים  כבר  שאם  כמובן  להתפלל. 
מהקודש  להמשיך  במירון  לשבת  חדר  גם  שהזמנתי  מהקודש אזי  להמשיך  במירון  לשבת  חדר  גם  שהזמנתי  אזי 
אל הקודש. אלא שביום חמישי בבוקר הודיעה לי רעייתי אל הקודש. אלא שביום חמישי בבוקר הודיעה לי רעייתי 
מעדיפה  והיא  במירון  השבת  לשבות  לה  קשה  מעדיפה שקצת  והיא  במירון  השבת  לשבות  לה  קשה  שקצת 

לשבות בבית.לשבות בבית.
ולכן  משמים  שהכל  אני  מאמין  אך  מאוד  ולכן התאכזבתי  משמים  שהכל  אני  מאמין  אך  מאוד  התאכזבתי 
ההודעה  על  והתנצלתי  האכסניה  לבעל  ההודעה התקשרתי  על  והתנצלתי  האכסניה  לבעל  התקשרתי 
המאוחרת ושלא אוכל לשבות בשבת במירון. התחייבתי המאוחרת ושלא אוכל לשבות בשבת במירון. התחייבתי 
שבמידה והחדר לא יושכר אשלם את ההוצאות כנדרש. שבמידה והחדר לא יושכר אשלם את ההוצאות כנדרש. 
הוא קיבל את הדברים ברוח טובה ואף הרגיע אותי שהכל הוא קיבל את הדברים ברוח טובה ואף הרגיע אותי שהכל 

בסדר ונפרדנו בטוב.בסדר ונפרדנו בטוב.
לפנות בוקר שבנו הביתה והתארגנו לשבת. הכל באווירה לפנות בוקר שבנו הביתה והתארגנו לשבת. הכל באווירה 
טובה ומרוממת, אשתי שמחה שנשארנו בבית כבקשתה טובה ומרוממת, אשתי שמחה שנשארנו בבית כבקשתה 

ואני על שזכיתי להתגבר על הרצונות שלי...ואני על שזכיתי להתגבר על הרצונות שלי...
בני  אלי  התקשר  הצהריים  אחר  ארבע  בשעה  ו'  בני יום  אלי  התקשר  הצהריים  אחר  ארבע  בשעה  ו'  יום 
חדר  "הזמנתי  סיפר:  וכך  קרה?  מה  שאלתי  חדר במצוקה,  "הזמנתי  סיפר:  וכך  קרה?  מה  שאלתי  במצוקה, 
כולל  והחבילות  המשפחה  כל  עם  הגעתי  לשבת,  כולל במירון  והחבילות  המשפחה  כל  עם  הגעתי  לשבת,  במירון 
אוכל ושתיה לכבוד שבת, ניגשתי לבעל האכסניה לבקש אוכל ושתיה לכבוד שבת, ניגשתי לבעל האכסניה לבקש 
מפתח, והנה התברר כי חלה טעות ברישום והוא התחייב מפתח, והנה התברר כי חלה טעות ברישום והוא התחייב 
כבר  הראשונה  והמשפחה  משפחות,  לשתי  חדר  כבר לאותו  הראשונה  והמשפחה  משפחות,  לשתי  חדר  לאותו 
מקום  ללא  נשארתי  ואני  המוזמנים  החדרים  את  מקום איישו  ללא  נשארתי  ואני  המוזמנים  החדרים  את  איישו 

שהות לשבת. שהות לשבת. 
כל בעל אכסניה שהתקשרתי אליו לבדוק אם יש חדרים כל בעל אכסניה שהתקשרתי אליו לבדוק אם יש חדרים 

פנויים אצלו, ענה בשלילה!!! פנויים אצלו, ענה בשלילה!!! 
הוא  אם  לשאול  שלי  האכסניה  לבעל  התקשרתי  הוא כמוכן  אם  לשאול  שלי  האכסניה  לבעל  התקשרתי  כמוכן 
מכיר חדר פנוי, והנה הוא עונה כי כל החדרים הוזמנו כבר מכיר חדר פנוי, והנה הוא עונה כי כל החדרים הוזמנו כבר 

לפני מספר שבועות פרט לחדר שביטלתי ועדיין פנוי...לפני מספר שבועות פרט לחדר שביטלתי ועדיין פנוי...
ממש  מעולה  חדר  שיש  בני  את  ועדכנתי  מאוד  ממש שמחתי  מעולה  חדר  שיש  בני  את  ועדכנתי  מאוד  שמחתי 
כל  את  בקלות  המכיל  ומרוווח  גדול  חדר  הציון  כל ליד  את  בקלות  המכיל  ומרוווח  גדול  חדר  הציון  ליד 

המשפחה לשבת.המשפחה לשבת.
בני עלה לשם ושמח שמחה גדולה על החדר שהיה עוד בני עלה לשם ושמח שמחה גדולה על החדר שהיה עוד 
יותר טוב מהחדר הראשון שהזמין... עתה, נכנסתי לשבת יותר טוב מהחדר הראשון שהזמין... עתה, נכנסתי לשבת 
בשמחה יתירה. ידעתי כי הוויתור שלי על השהות בשבת בשמחה יתירה. ידעתי כי הוויתור שלי על השהות בשבת 
במירון איפשר לבני על כל משפחתו המורחבת להתארח במירון איפשר לבני על כל משפחתו המורחבת להתארח 

בשבת בטוב ובנעימים לשבת מרוממת במירון...בשבת בטוב ובנעימים לשבת מרוממת במירון...
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ענוותנותו!
הוא נפל על הארץ והחל בוכה ומיילל, וזעק במר נפש, 
וגידפתי  שצעקתי  מה  על  מחילה,  מבקש  אני  רבי! 
ארוכה  שעה  ובכה  עמד  כך   – לי!  נא  מחול  רבי  בבוקר! 
ואמר  הק',  הרבי  שהרגיעו  עד   – רבות.  בבכיות  ומירר 
שהוא מוחל לו במחילה גמורה, רק שיידע נאמנה שהוא 

אמר את האמת!
• ~ • ~ •

ר'  הרבי  הרה"ק  האלקים,  איש  מרן  הסתלקות  לאחר 
לפני  הטהורה  נשמתו  כשהגיעה  זי"ע,  זצוק"ל  זי"עאלימלך  זצוק"ל  אלימלך 
בית דין של מעלה לתת דין וחשבון מפעלה, החלו הבית 

דין לחקור ולדרוש ממנו על כל מעשיו שעשה בעולם.
והנה נשמע הכרוז יוצא, בשאגה נוראה (שבת לא.): 

נשאת ונתת באמונה?נשאת ונתת באמונה?
נחשב  לא  זה  בנחרצות,  תיכף  אלימלך  רבי  ענה   – לא! 

אמונת אמת בתום וביושר...
- קבעת עתים לתורה?- קבעת עתים לתורה?

לא! זה לא נחשב מספיק קביעות עתים לתורה, הייתי 
יכול יותר מזה!...

- עסקת בפריה ורביה?- עסקת בפריה ורביה?
לא! זה לא היה מספיק בשלמות!

- צפית לישועה?- צפית לישועה?
לא! זה לא מספיק!
- פלפלת בחכמה?- פלפלת בחכמה?

לא! הייתי צריך יותר להחכים בתורה הקדושה! 
- הבנת דבר מתוך דבר?- הבנת דבר מתוך דבר?

לא! לא השגתי מספיק הבנה!...
צדיק  אותו  שהיה  הגדולה  האמת  דרגת  שלפי  [כנראה 
בעיניו  נחשב  היה  לא  ויותר,  יותר  מעצמו  תמיד  דורש 

מה שעשה ופעל, שנעשה כראוי וכיאות].
נו, אם כך – נשמע הכרוז יוצא בפסק בית דין של מעלה 

– אם לא עשית כלום, עליך להיכנס לגיהנם! עליך להיכנס לגיהנם! 
ותיכף החוו לפניו הדרך אל הגיהנם, ואמרו לו: הנה לך 

שמה! 
שכך  הבין  עליו,  דין  הבית  ציווי  כששמע  ומיד  תיכף 
מצווה עליו הקב"ה, וזהו רצון השי"ת מאתו כעת, לקיים 
תיכף בכל לב מה שמצווים עליו הבית דין! ולפיכך תפס 
אל  ונפשו  לבו  ובכל  כוחו  בכל  לרוץ  והחל  מיד  עצמו 
אותה דרך שהראו לפניו, כדי לעשות רצון בוראו ולקיים 

מצות קונו!
עד  מהרה,  יותר  מרוצתו  והגביר  הק',  הרבי  רץ  כך 
עדן  עדן גן  גן  היכל  בתוך  עומד  עצמו  את  מצא  שלפתע 
העליון!!העליון!! כשהכל סביבו מלא ניחוח גן עדן מזיו השכינה! 
אמור  הרי  הוא  הנה...  הגיע  כיצד  כלל,  הבין  לא  אך   –

למצוא את עצמו באש הגיהנום?!...
גדול:  בקול  לצעוק  החל  מקומו,  את  הבין  שלא  ומתוך 
אחד  שישלחו  יתכן  כיצד  כאן!  הוא  האמת  עולם  הרי 

כמוני לגן עדן? – ס'איז דך עולם האמת?!
[ולחדא גירסא, היה הרבי ר' אלימלך זועק: רבוש"ע, אז רבוש"ע, אז 
דער גיהנם איז אזוי זיס, ווי קען שוין זיין דער גן עדן?דער גיהנם איז אזוי זיס, ווי קען שוין זיין דער גן עדן?... 
הגן  נראה  כבר  כיצד  מתוק,  כך  כל  הוא  הגיהנום  [באם 

עדן?...], כי היה בטוח בעצמו שהגיע לגיהנום].
וכששמעו בפמליא של מעלה את צעקותיו, נעשה מזה 
נשמה  על  בשמים,  גדולה  שמחה  והיתה  גדול,  שחוק 
לעשות  וזכה  מרומים.  לגנזי  שעלתה  וטהורה  קדושה 
שמחה גדולה לפניו יתברך שמו, כמ"ש (מוע"ק כה:): "רוכב 

ערבות שש ושמח, בבוא אליו נפש נקי וצדיק".
ואף אנו למדנו מטיב עובדא יקרה זו – כאשר כבר קדם ואף אנו למדנו מטיב עובדא יקרה זו – כאשר כבר קדם 
הצדיקים  מן  סיפור  שבכל  פעמים,  וכמה  כמה  הצדיקים אמרינו  מן  סיפור  שבכל  פעמים,  וכמה  כמה  אמרינו 
שכך   – למעשה.  מוסר  לימוד  תכלית,  תוצאת  יש  שכך נ"ע   – למעשה.  מוסר  לימוד  תכלית,  תוצאת  יש  נ"ע 
היא יסוד עבודת הצדיקים בכל הדורות, שכל עיקר מה היא יסוד עבודת הצדיקים בכל הדורות, שכל עיקר מה 
שמשתדלים לעבוד בכל כוחותיהם הוא לעשות 'רצונו' שמשתדלים לעבוד בכל כוחותיהם הוא לעשות 'רצונו' 
כדי  ונפש  לב  בכל  אחריו  ורצים  שלם,  בלבב  כדי יתברך  ונפש  לב  בכל  אחריו  ורצים  שלם,  בלבב  יתברך 
לרוץ  הוא  המדובר  כאשר  גם  לפניו,  רוח  נחת  לרוץ לעשות  הוא  המדובר  כאשר  גם  לפניו,  רוח  נחת  לעשות 
לזה  סובלים  לפעמים  אם  ואפילו   – הגיהנם!  תוך  לזה אל  סובלים  לפעמים  אם  ואפילו   – הגיהנם!  תוך  אל 
ייסורים גופניים ונפשיים, אין שום דבר עומד נגד רצונם ייסורים גופניים ונפשיים, אין שום דבר עומד נגד רצונם 

והשתוקקותם לעבדו יתברך באמת ובלב שלם!והשתוקקותם לעבדו יתברך באמת ובלב שלם!
[מתוך שיחת קודש לכבוד הילולא קדישא  של בעל הנועם אלימלך זיע"א]

• ~ • ~ •
משה"  "ויואל  בעל  משה" הרה"ק  "ויואל  בעל  הרה"ק  של  קדשו  היכל  אל 
בוכה  והחל  אחד,  יהודי  פעם  נכנס  זצוק"ל,  זצוק"ל,מסאטמאר  מסאטמאר 

במחלה  החולים  ילדיו  על  הק'  הרבי  לפני  נפשו  במר 
ומתחנן  בוכה  שהיה  הזעקה  ומלבד  רח"ל.  נוראה 
הוסיף  שלמה,  ורפואה  ישועה  בדבר  הצדיק  שיברכם 
ובכה על צערו הגדול בענין ההוצאות הרפואיות, שעלו 
רח"ל,  הסבל  כוח  כשל  וכבר  ראש!  למעלה  והשתרגו 
עצומים  חובות  כתפיו  על  'לסחוב'  עוד  מסוגל  ושאיננו 

שכאלה!
הגדולה  ובחמלתו  ברחמיו  והתפרסם  שנודע  הק'  הרבי 
על כל בר ישראל, התמלא צער ורחמנות גדולה על צרת 
ישועה  בברכת  שבירכו  ולאחר  ישראל,  איש  של  נפשו 
בשולחן  לפניו  שהיתה  המגירה  את  פתח  ורחמים, 
קדשו, והוציא סכום כסף גדול ונאה ביותר של ירוקים 
באומרו  הק',  לרבי  מאוד  הודה  והאיש  מרשרשים... 

שהסיר 'אבן כבדה' מעל לבו!
רבי רבי  הנודע  החשוב  הגבאי  כששמע  שיצא,  לאחר  תיכף 
היהודי  שקיבל  הגדול  הסכום  את  זצ"ל  אשכנזי  זצ"ל יוס'ל  אשכנזי  יוס'ל 
נסער  כשהוא  פנימה  הקודש  אל  נכנס  הרבי,  של  מידיו 

מאוד, וקבל בפני הרבי על הסכום הגדול שנתן לאיש.
[זה  וכזב!  שקר  אל'ץ  דאך  איז  וכזב! דאס  שקר  אל'ץ  דאך  איז  דאס  הגבאי,  זעק  רבי! 
ואת  האיש  את  היטב  אני  מכיר  וכזב],  שקר  הכל  הרי 
ש'המציא'  אלא  חולים...  ילדים  כלל  לו  אין  משפחתו, 
לעצמו סיפור כואב, כדי לעשות מזה כסף... וכך מהלך 
הוא כאן באמריקה, כדרכם של הרבה רמאים... ומספר 

את סיפורו המצער מגביר לגביר ומרב לאדמו"ר...
רבי! סיים ר' יוס'ל, יודע אני היטב את כתובת אכסנייתו, 
ארוץ נא אחריו להחזיר ממנו לכל הפחות חלק מן הכסף 

שהוציא מכאן במרמה!
די  אז  זיכער  ביזט  די דו  אז  זיכער  ביזט  דו  ושאל:  מאוד,  נדרך  הק'  הרבי  אך 
[האם  געזונד?  גאנצען  אין  זענען  זיינע  קינדער  געזונד? אלע  גאנצען  אין  זענען  זיינע  קינדער  אלע 

בטוח אתה שכל ילדיו בריאים בשלמות הבריאות?]
כן! ענה ר' יוסל, כולם בריאים ושלמים על הצד היותר 

הטוב.
ברוך השם! שמח הרבי מאוד, ופנה ואמר לגבאו הנאמן, 
הילדים  שכל  כך  על  ראשית,  בכפלים!  שימחתני  עתה 
שלו בריאים ברוך ד', ואין שום חולה בביתו של היהודי. 
ועל  רופאים  על  הכסף  ילך  שלא  על  אני  שמח  ועוד 
תרופות יקרות... כי אם בשביל דברים בריאים וטובים! 
הוא  בוודאי  הרי  הרבי,  סיים  יהודי,  לאותו  לו  הנח   –
האיש  יוכל  כך  לצדקה...  ידו  פושט  בכדי  ולא  'נצרך'... 
עבור  לו  ויהיה  בכבוד,  טובים  וימים  שבתות  לעשות 

הוצאת בניו לתלמוד תורה, או להשיא את בניו בכבוד!
מדברים  והרי  האיש,  בפי  היה  ששקר  כדבריך  אם  מדברים ואף  והרי  האיש,  בפי  היה  ששקר  כדבריך  אם  ואף 
אל  להתקרב  ישראל  איש  חובת  מגודל  תמיד  אל אנו  להתקרב  ישראל  איש  חובת  מגודל  תמיד  אנו 
האמת, ולברוח מן השקר. מכל מקום עלינו לעזור לכל האמת, ולברוח מן השקר. מכל מקום עלינו לעזור לכל 

איש ישראל בכל מצב שהוא!איש ישראל בכל מצב שהוא!
[שם קובץ 00676]
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