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ולך תהיה צדקהולך תהיה צדקה
שבזבז  המלך  במונבז  מעשה  בגמרא:  שבזבז מסופר  המלך  במונבז  מעשה  בגמרא:  מסופר 
אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו 
על  והוסיפו  גנזו  אבותיך  לו,  ואמרו  אביו  ובית  על אחיו  והוסיפו  גנזו  אבותיך  לו,  ואמרו  אביו  ובית  אחיו 
גנזו  אבותי  להם  אמר  מבזבזם!  ואתה  אבותם  גנזו של  אבותי  להם  אמר  מבזבזם!  ואתה  אבותם  של 
מארץ  'אמת  שנאמר  למעלה,  גנזתי  ואני  מארץ למטה  'אמת  שנאמר  למעלה,  גנזתי  ואני  למטה 
במקום  גנזו  אבותי  נשקף',  משמים  וצדק  במקום תצמח  גנזו  אבותי  נשקף',  משמים  וצדק  תצמח 
היד  שאין  במקום  גנזתי  ואני  בו  שולטת  היד שהיד  שאין  במקום  גנזתי  ואני  בו  שולטת  שהיד 
כסאך',  מכון  ומשפט  'צדק  שנאמר  בו,  כסאך', שולטת  מכון  ומשפט  'צדק  שנאמר  בו,  שולטת 
דבר  גנזתי  ואני  פירות  עושה  שאין  דבר  גנזו  דבר אבותי  גנזתי  ואני  פירות  עושה  שאין  דבר  גנזו  אבותי 
פרי  כי  טוב  כי  צדיק  'אמרו  שנאמר  פירות,  פרי שעושה  כי  טוב  כי  צדיק  'אמרו  שנאמר  פירות,  שעושה 
ואני  ממון  אוצרות  גנזו  אבותי  יאכלו',  ואני מעלליהם  ממון  אוצרות  גנזו  אבותי  יאכלו',  מעלליהם 
חיים  עץ  צדיק  'פרי  שנאמר  נפשות,  אוצרות  חיים גנזתי  עץ  צדיק  'פרי  שנאמר  נפשות,  אוצרות  גנזתי 
ולוקח נפשות חכם', אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי ולוקח נפשות חכם', אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי 
לעצמי, שנאמר 'ולך תהיה צדקה', אבותי גנזו לעולם לעצמי, שנאמר 'ולך תהיה צדקה', אבותי גנזו לעולם 
לפניך  'והלך  שנאמר  הבא,  לעולם  גנזתי  ואני  לפניך הזה  'והלך  שנאמר  הבא,  לעולם  גנזתי  ואני  הזה 

צדקך וכבוד ד' יאספך'.צדקך וכבוד ד' יאספך'.
אדם  של  שהצלחתו  החומרי  בעולם  נמצאים  אדם אנו  של  שהצלחתו  החומרי  בעולם  נמצאים  אנו 
נמדדת לפי כמות הנכסים שיש לו, ככל שאדם יותר נמדדת לפי כמות הנכסים שיש לו, ככל שאדם יותר 
בעיני  חשיבותו  גדלה  כך  נכסים,  יותר  לו  ויש  בעיני עשיר  חשיבותו  גדלה  כך  נכסים,  יותר  לו  ויש  עשיר 
כמו  מכך,  הגמור  ההיפך  היא  האמת  אך  כמו האנשים,  מכך,  הגמור  ההיפך  היא  האמת  אך  האנשים, 
שראינו במעשה של מונבז המלך, שככל שאדם נותן שראינו במעשה של מונבז המלך, שככל שאדם נותן 
יותר משלו לאחרים כך הוא יותר חשוב, ולא זו בלבד יותר משלו לאחרים כך הוא יותר חשוב, ולא זו בלבד 
בסוף  חייו  בימי  ושומר  צובר  שאדם  מה  כל  בסוף אלא  חייו  בימי  ושומר  צובר  שאדם  מה  כל  אלא 
שעתו  כשמגיעה  חילם'  לאחרים  'ועזבו  בו  שעתו מתקיים  כשמגיעה  חילם'  לאחרים  'ועזבו  בו  מתקיים 
להיפרד מהעולם, אינו לוקח עמו לא כסף ולא זהב, להיפרד מהעולם, אינו לוקח עמו לא כסף ולא זהב, 
שמענו  לא  ומעולם  טובים,  ומעשים  מצוות  אם  שמענו כי  לא  ומעולם  טובים,  ומעשים  מצוות  אם  כי 
שהשאיר,  מה  על  המת  את  שמספידים  שהשאיר, בלוויה  מה  על  המת  את  שמספידים  בלוויה 
כלומר שיש לו כך וכך דירות ובניינים, אלא מספידים כלומר שיש לו כך וכך דירות ובניינים, אלא מספידים 
על מה שכביכול לא השאיר, על מה שחילק משלו על מה שכביכול לא השאיר, על מה שחילק משלו 
הבא,  לעולם  לו  נשאר  שבאמת  מה  זה  כי  הבא, לאחרים,  לעולם  לו  נשאר  שבאמת  מה  זה  כי  לאחרים, 

וכל שאר רכושו 'מבוזבז' ואינו מרוויח ממנו כלום.וכל שאר רכושו 'מבוזבז' ואינו מרוויח ממנו כלום.
הגזירה',  רע  את  מעבירין  וצדקה  ותפילה  הגזירה', 'ותשובה  רע  את  מעבירין  וצדקה  ותפילה  'ותשובה 
שלימדונו  וכמו  הדין,  ליום  מתקרבים  ממש  שלימדונו אנחנו  וכמו  הדין,  ליום  מתקרבים  ממש  אנחנו 
הכף  את  להכריע  שיכולים  מהדברים  אחד  הכף חז"ל,  את  להכריע  שיכולים  מהדברים  אחד  חז"ל, 
לזכות, הוא הצדקה, אז ביחד עם התשובה והתפילה, לזכות, הוא הצדקה, אז ביחד עם התשובה והתפילה, 
שחננו  כפי  אחד  כל  בצדקה,  להרבות  וראוי  שחננו טוב  כפי  אחד  כל  בצדקה,  להרבות  וראוי  טוב 
השי"ת, וכשנותנים צדקה נזכור כי כל מה שאני נותן השי"ת, וכשנותנים צדקה נזכור כי כל מה שאני נותן 

– אני נותן לעצמי!– אני נותן לעצמי!
(עפ"י טיב התורה - כי תצא)(עפ"י טיב התורה - כי תצא)
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ישראל  ארץ  שבמלחמת  מדבר,  הכתוב  הרשות  במלחמת  רש"י:  ישראל ופירש  ארץ  שבמלחמת  מדבר,  הכתוב  הרשות  במלחמת  רש"י:  ופירש 
אין לומר 'ושבית שביו', שהרי כבר נאמר: 'לא תחיה כל נשמה':אין לומר 'ושבית שביו', שהרי כבר נאמר: 'לא תחיה כל נשמה':

העמים,  עם  ישראל  מלחמת  על  קאי  מקרא  של  פשוטו  הרי  העמים, הנה,  עם  ישראל  מלחמת  על  קאי  מקרא  של  פשוטו  הרי  הנה, 
ומאחר  המר,  בגלותינו  אנו  נמצאים  עוד  כל  כהיום  מותר  שאינו  ומאחר דבר  המר,  בגלותינו  אנו  נמצאים  עוד  כל  כהיום  מותר  שאינו  דבר 
השייכים  דברים  על  גם  הכתוב  שדיבר  בהכרח  היא,  נצחית  השייכים והתורה  דברים  על  גם  הכתוב  שדיבר  בהכרח  היא,  נצחית  והתורה 
בכל הזמנים, ואם כן מוטל עלינו להבין מהו המכוון במקרא שלפנינו בכל הזמנים, ואם כן מוטל עלינו להבין מהו המכוון במקרא שלפנינו 

לענין חובתו של אדם בעולמו בזמנינו אנו.לענין חובתו של אדם בעולמו בזמנינו אנו.
ועיין  הפרשה,  על  חדש  בזוהר  (עיין  פרשו  הקדושים  הספרים  ועיין והנה  הפרשה,  על  חדש  בזוהר  (עיין  פרשו  הקדושים  הספרים  והנה 
ב'נועם אלימלך') שבמלחמת היצר הכתוב מדבר, שאין אויב להאדם ב'נועם אלימלך') שבמלחמת היצר הכתוב מדבר, שאין אויב להאדם 
הכתוב  הרשות  שבמלחמת  הנזכרים  רש"י  דברי  פי  ועל  ממנו.  הכתוב גדול  הרשות  שבמלחמת  הנזכרים  רש"י  דברי  פי  ועל  ממנו.  גדול 
כי  הרשות,  בעניני  הוא  היצר  עם  זו  מלחמה  כי  לומר,  יכולים  כי מדבר,  הרשות,  בעניני  הוא  היצר  עם  זו  מלחמה  כי  לומר,  יכולים  מדבר, 
אשר  הדברים  שגם  הקדושים,  בספרים  רבות  מובא  זה  ענין  אשר כידוע  הדברים  שגם  הקדושים,  בספרים  רבות  מובא  זה  ענין  כידוע 
כשמכוונים  אם  כי  היתר  להם  אין  בתורה  מפורש  איסור  עליהם  כשמכוונים אין  אם  כי  היתר  להם  אין  בתורה  מפורש  איסור  עליהם  אין 
כי  להיראים,  השייך  היצר  מלחמת  עיקר  וזהו  שמים.  לשם  כי לעשותם  להיראים,  השייך  היצר  מלחמת  עיקר  וזהו  שמים.  לשם  לעשותם 
כמעט ולא שייך שיהיה להיצר פתחון פה לפתות את היראים לעבירה כמעט ולא שייך שיהיה להיצר פתחון פה לפתות את היראים לעבירה 
גם  לו,  לשמוע  יאבה  לא  באמונה  האדוק  האדם  כי  בתורה,  גם מפורשת  לו,  לשמוע  יאבה  לא  באמונה  האדוק  האדם  כי  בתורה,  מפורשת 
כאשר היצר יבטיח לו הון רב, כי מי זה אשר יעבור בשאט נפש על רצון כאשר היצר יבטיח לו הון רב, כי מי זה אשר יעבור בשאט נפש על רצון 
ברשתו,  אותם  ולצוד  אלו  את  גם  לפתות  היצר  כשרוצה  אך  ברשתו, הבורא,  אותם  ולצוד  אלו  את  גם  לפתות  היצר  כשרוצה  אך  הבורא, 
להיות  אותם  ויפתה  רשות,  בעניני  אם  כי  בדברים  עמהם  יבוא  להיות לא  אותם  ויפתה  רשות,  בעניני  אם  כי  בדברים  עמהם  יבוא  לא 
יהיה  בהם  שקוע  האדם  שיהיה  אחר  ורק  העולם,  תענוגי  אחר  יהיה נמשך  בהם  שקוע  האדם  שיהיה  אחר  ורק  העולם,  תענוגי  אחר  נמשך 
ביכולתו לפתותו להיות נמשך אחר התענוג שיש בזה גם חשש עבירה, ביכולתו לפתותו להיות נמשך אחר התענוג שיש בזה גם חשש עבירה, 
ומחשש עבירה יבוא לפתותו לעבירה שיש בה ממש. אך תחילה לכל ומחשש עבירה יבוא לפתותו לעבירה שיש בה ממש. אך תחילה לכל 
לוחם הוא עם היראים בעניני רשות, שבהם יודע הוא כי יכול למצוא לוחם הוא עם היראים בעניני רשות, שבהם יודע הוא כי יכול למצוא 
מסילות בלבבם, וכשהאדם מתחכם עליו בתחילת דרכו, ואינו שומע מסילות בלבבם, וכשהאדם מתחכם עליו בתחילת דרכו, ואינו שומע 

לו מובטח הוא שלא יבוא לעולם לידי חטא. לו מובטח הוא שלא יבוא לעולם לידי חטא. 
יהיה  הימים  ברבות  כי  ספק  אין  יצרו  לעצת  ישמע  כן  שח"ו  זה  יהיה אך  הימים  ברבות  כי  ספק  אין  יצרו  לעצת  ישמע  כן  שח"ו  זה  אך 
נמשך אחר עבירה של ממש, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (שבת קה:) כך נמשך אחר עבירה של ממש, וכמו שאמרו חכמינו ז"ל (שבת קה:) כך 
אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך. אומנתו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך. 
עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. ועל אף שעוון עבודה זרה עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד. ועל אף שעוון עבודה זרה 
חמור מאוד בעיני האדם, בכל זאת ע"י ההליכה מן הקל אל הכבד יכול חמור מאוד בעיני האדם, בכל זאת ע"י ההליכה מן הקל אל הכבד יכול 

הוא להימשך עד דיוטא תחתונה ולעבוד עבודה זרה ממש.הוא להימשך עד דיוטא תחתונה ולעבוד עבודה זרה ממש.
נראים  כך  כי  וידעו  אדם  של  דעתו  לסוף  התורה  חכמי  שירדו  נראים וכיון  כך  כי  וידעו  אדם  של  דעתו  לסוף  התורה  חכמי  שירדו  וכיון 
גמור  באיסור  ואסרו  גדרים  והגדירו  בפרץ  עמדו  כן  על  הדברים,  גמור פני  באיסור  ואסרו  גדרים  והגדירו  בפרץ  עמדו  כן  על  הדברים,  פני 
להתהלך אחר היצר גם בעניני רשות, וכפי שנפסק הדבר בשו"ע (או"ח להתהלך אחר היצר גם בעניני רשות, וכפי שנפסק הדבר בשו"ע (או"ח 
אלא  להנאתו,  יכוין  לא  הזה,  בעולם  שיהנה  מה  בכל  וז"ל:  א)  אלא רלא,  להנאתו,  יכוין  לא  הזה,  בעולם  שיהנה  מה  בכל  וז"ל:  א)  רלא, 
חכמים:  ואמרו  דעהו.  דרכיך  בכל  כדכתיב:  יתברך,  הבורא  חכמים: לעבודת  ואמרו  דעהו.  דרכיך  בכל  כדכתיב:  יתברך,  הבורא  לעבודת 

כל מעשיך יהיו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה כל מעשיך יהיו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה 
צרכי  וכל  והשיחה  והתשמיש  והקימה  והישיבה  וההליכה  צרכי והשתיה  וכל  והשיחה  והתשמיש  והקימה  והישיבה  וההליכה  והשתיה 
גופך, יהיו כולם לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עבודתו וכו'. אפילו גופך, יהיו כולם לעבודת בוראך, או לדבר הגורם עבודתו וכו'. אפילו 
בזמן שהוא יגע וצריך לישן כדי לנוח מיגיעתו, אם עשה להנאת גופו בזמן שהוא יגע וצריך לישן כדי לנוח מיגיעתו, אם עשה להנאת גופו 
לצורך  מנוחה  ולגופו  לעיניו  שינה  לתת  יתכוין  אלא  משובח,  לצורך אינו  מנוחה  ולגופו  לעיניו  שינה  לתת  יתכוין  אלא  משובח,  אינו 
הבריאות שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה וכו'. ומסיים הבריאות שלא תטרף דעתו בתורה מחמת מניעת השינה וכו'. ומסיים 
ולשקול  דרכיו  על  ולבו  עיניו  לשום  אדם  חייב  דבר,  של  כללו  ולשקול שם:  דרכיו  על  ולבו  עיניו  לשום  אדם  חייב  דבר,  של  כללו  שם: 
הבורא  עבודת  לידי  שיביא  דבר  וכשרואה  שכלו,  במאזני  מעשיו  הבורא כל  עבודת  לידי  שיביא  דבר  וכשרואה  שכלו,  במאזני  מעשיו  כל 
בוראו  את  עובד  כן,  שנוהג  ומי  יעשהו;  לא  לאו  ואם  יעשהו,  בוראו יתברך  את  עובד  כן,  שנוהג  ומי  יעשהו;  לא  לאו  ואם  יעשהו,  יתברך 

תמיד עכ"ל.תמיד עכ"ל.
האדם  יצא  שאם  והבטיחה  תורה,  כאן  דיברה  מלחמה  אותה  האדם על  יצא  שאם  והבטיחה  תורה,  כאן  דיברה  מלחמה  אותה  על 
למלחמה זו יתנהו השי"ת בידו, ושוב לא יהיה פתחון פה להיצר לבוא למלחמה זו יתנהו השי"ת בידו, ושוב לא יהיה פתחון פה להיצר לבוא 

עמו בדברים ולפתותו להמרות חוקי ומשפטי התורה. עמו בדברים ולפתותו להמרות חוקי ומשפטי התורה. 
והיא  הבטחה  עוד  התורה  לנו  מבטיחה  הבטחה  לאותה  בנוסף  והיא אך  הבטחה  עוד  התורה  לנו  מבטיחה  הבטחה  לאותה  בנוסף  אך 
'ושבית שביו' וענין זה מבואר וכמו שהאר"י הק' כתב (ספר הליקוטים, 'ושבית שביו' וענין זה מבואר וכמו שהאר"י הק' כתב (ספר הליקוטים, 
אותה  כל  בחטאו,  שעומד  עוד  שכל  הוא,  הענין  וז"ל:  תצא)  כי  אותה פר'  כל  בחטאו,  שעומד  עוד  שכל  הוא,  הענין  וז"ל:  תצא)  כי  פר' 
תורה שלו והמצוות שעושה נהנים מהם החיצונים כנז"ל, אבל כששב תורה שלו והמצוות שעושה נהנים מהם החיצונים כנז"ל, אבל כששב 
בלע  'חיל  בסוד  מפיו,  הקליפה  של  בלעו  מוציא  שלימה,  בלע בתשובה  'חיל  בסוד  מפיו,  הקליפה  של  בלעו  מוציא  שלימה,  בתשובה 
לאיתנה  והתורה  המצוה  שתשוב   - 'תשובה'  פירוש  וזהו  לאיתנה ויקיאנו'.  והתורה  המצוה  שתשוב   - 'תשובה'  פירוש  וזהו  ויקיאנו'. 
ששבה  מה  כלומר   - שביו'  'ושבית  שכתב  וזה  הראשון.  ששבה למקומה  מה  כלומר   - שביו'  'ושבית  שכתב  וזה  הראשון.  למקומה 
בתשובה,  וחזרת  עליו  למלחמה  ביציאתך  עכשיו  החיצוני,  בתשובה, מצידך  וחזרת  עליו  למלחמה  ביציאתך  עכשיו  החיצוני,  מצידך 

תשוב לקחת השביה אשר שבה ממך, זהו 'ושבית שביו', עכ"ל.תשוב לקחת השביה אשר שבה ממך, זהו 'ושבית שביו', עכ"ל.
מדבריו  לנו  יוצא  מדבר,  הכתוב  הרשות  שבמלחמת  האמור  מדבריו לאור  לנו  יוצא  מדבר,  הכתוב  הרשות  שבמלחמת  האמור  לאור 
הקדושים, כי גם אחר שכבר נכשל האדם ונתפתה לו להיצר, וקלקל הקדושים, כי גם אחר שכבר נכשל האדם ונתפתה לו להיצר, וקלקל 
במעשיו עד כדי נתינת כח ויניקה להחיצונים, מכל מקום באם מקבל במעשיו עד כדי נתינת כח ויניקה להחיצונים, מכל מקום באם מקבל 
בעניני  גם  לפתוייו  כלל  לשמוע  ולא  ביצרו  להלחם  מעתה  עליו  בעניני הוא  גם  לפתוייו  כלל  לשמוע  ולא  ביצרו  להלחם  מעתה  עליו  הוא 
הרשות, כי אז יהיה ביכולתו לתקן כל אשר עיוות גם מה שפגם ע"י הרשות, כי אז יהיה ביכולתו לתקן כל אשר עיוות גם מה שפגם ע"י 

חטאים גמורים המפורשים בתורה. חטאים גמורים המפורשים בתורה. 
פעם  ששהה  זי"ע  מסלאנים  שמואל  דברי  בעל  הרה"ק  על  פעם וכמסופר  ששהה  זי"ע  מסלאנים  שמואל  דברי  בעל  הרה"ק  על  וכמסופר 
בעיירה אחת, ובאו בני העיר לקבול בפניו על רב העיירה שגזר בגזירת בעיירה אחת, ובאו בני העיר לקבול בפניו על רב העיירה שגזר בגזירת 
מרא דאתרא שעל כל בני העיירה לכבדו בסנדקאות כשזוכים להכניס מרא דאתרא שעל כל בני העיירה לכבדו בסנדקאות כשזוכים להכניס 
את בניהם בבריתו של אברהם אבינו, והדבר לא היה לשביעות רצונם, את בניהם בבריתו של אברהם אבינו, והדבר לא היה לשביעות רצונם, 
ופנה הרה"ק אל הרב וביקש לדעת על מה ולמה מכביד הוא על בני ופנה הרה"ק אל הרב וביקש לדעת על מה ולמה מכביד הוא על בני 
העיירה בדברים שאין הם מחוייבים להלכה, והשיב הרב כי חפץ הוא העיירה בדברים שאין הם מחוייבים להלכה, והשיב הרב כי חפץ הוא 
השיבו  נעורים,  חטאת  לתיקון  מסוגל  הסנדקאות  שענין  מאחר  השיבו בכך  נעורים,  חטאת  לתיקון  מסוגל  הסנדקאות  שענין  מאחר  בכך 
הרה"ק שהתיקון היותר גדול לאלו העוונות הוא בזה שמקבל האדם הרה"ק שהתיקון היותר גדול לאלו העוונות הוא בזה שמקבל האדם 

על עצמו שלא לשמוע לעצת יצרו, ואכן אינו שומע לו.על עצמו שלא לשמוע לעצת יצרו, ואכן אינו שומע לו.
השי"ת יהיה בעזרנו שנזכה לכוף את יצרינו ולשמור פיקודיו וחוקותיו השי"ת יהיה בעזרנו שנזכה לכוף את יצרינו ולשמור פיקודיו וחוקותיו 

כראוי, לטוב לנו כל הימים.כראוי, לטוב לנו כל הימים.
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ובלבד  והגון,  לצדיק  לתקוע  ליתן  ראוי  ובלבד   והגון,  לצדיק  לתקוע  ליתן  ראוי  א. א.  
שידע  צריך  ועכ"פ  בדבר,  מחלוקת  יהא  שידע שלא  צריך  ועכ"פ  בדבר,  מחלוקת  יהא  שלא 
הוא  זה  ודבר  בתקיעתו,  הציבור  להוציא  הוא לכוין  זה  ודבר  בתקיעתו,  הציבור  להוציא  לכוין 

לעכובא לעכובא (מ"ב סי' תקפ"ה סק"ג).(מ"ב סי' תקפ"ה סק"ג).
היטב  שילמדו  להם  ראוי  והתוקע  היטב המקרא  שילמדו  להם  ראוי  והתוקע  המקרא  ב. ב. 
לפעמים  כי  התקיעות,  וסדר  השופר  לפעמים דיני  כי  התקיעות,  וסדר  השופר  דיני 
או  המקרא  בפי  טעות  נופל  סיבה  או מאיזה  המקרא  בפי  טעות  נופל  סיבה  מאיזה 
אם  לעשות  איך  לידע  וצריך  התוקע  אם בשגגת  לעשות  איך  לידע  וצריך  התוקע  בשגגת 

לתקוע להלן או לחזור לראש הסדר לתקוע להלן או לחזור לראש הסדר (מ"ב סקי"ח).(מ"ב סקי"ח).

אכילה קודם התקיעותאכילה קודם התקיעות
ג. ג. אסור לאכול קודם תקיעת שופר, ומי שלבו אסור לאכול קודם תקיעת שופר, ומי שלבו 
ולהתפלל  לתקוע  מיושבת  דעתו  ואין  ולהתפלל חלוש  לתקוע  מיושבת  דעתו  ואין  חלוש 
עד שיטעום, יעשה קידוש ויאכל כזית לעקי"ך עד שיטעום, יעשה קידוש ויאכל כזית לעקי"ך 
[עוגת דבש][עוגת דבש], בכדי שיהיה במקום סעודה, ואחר כך , בכדי שיהיה במקום סעודה, ואחר כך 

יש  מקום  ומכל  טיי"א,  או  קאו"ע  מעט  יש ישתה  מקום  ומכל  טיי"א,  או  קאו"ע  מעט  ישתה 
להם לעשות כן בצנעה, מפני המון העם שלא להם לעשות כן בצנעה, מפני המון העם שלא 
ומ"מ  ס"ב).  תקפ"ח  סי'  (מט"א  ביותר  ומ"מ יקלו  ס"ב).  תקפ"ח  סי'  (מט"א  ביותר  יקלו 
בהרבה מקומות נהגו שאנשים חלשים שותים בהרבה מקומות נהגו שאנשים חלשים שותים 
ואין  שופר  תקיעת  קודם  קאוו"ע  או  ואין טיי"א  שופר  תקיעת  קודם  קאוו"ע  או  טיי"א 
עושין קידוש, ואף ששייך עתה חובת קידוש, עושין קידוש, ואף ששייך עתה חובת קידוש, 
מ"מ כיון שחששו שלא לטרדו קודם התקיעות מ"מ כיון שחששו שלא לטרדו קודם התקיעות 
להם  ויש  בידם,  למחות  אין  המשכר  להם במשקה  ויש  בידם,  למחות  אין  המשכר  במשקה 
ובא"א ובא"א  סק"ב).  שם  סי'  המגן  סק"ב). (אלף  שם  סי'  המגן  (אלף  שיסמוכו  מה  שיסמוכו על  מה  על 
ע"י  לנשים  להקל  כתב  מבוטשאטש  ע"י להרה"ק  לנשים  להקל  כתב  מבוטשאטש  להרה"ק 
חלישות כל דהוא לאכול קודם שמיעת שופר, חלישות כל דהוא לאכול קודם שמיעת שופר, 
סי'  המגן  (אלף  סי'   המגן  (אלף  עיי"ש  הברכה  אח"כ  לומר  עיי"שויכולות  הברכה  אח"כ  לומר  ויכולות 

תקפ"ט סקי"ב). תקפ"ט סקי"ב). 

תקיעת  קודם  לאכול  מוכרח  שהוא  תקיעת מי  קודם  לאכול  מוכרח  שהוא  מי  ד.  ד.  
לאכול  לו  אסור  גופו,  בריאות  מחמת  לאכול שופר  לו  אסור  גופו,  בריאות  מחמת  שופר 
קצה  בספר  ועי'  קצה   בספר  ועי'  נ"ד).  סי  ח"ד  נ"ד).(שבה"ל  סי  ח"ד  (שבה"ל  קידוש  קידוש בלא  בלא 
לאכול  דאסור  דכיון  די"א  לאכול שכ'  דאסור  דכיון  די"א  שכ'  (סק"ה) (סק"ה)  המטה המטה 
קודם תקיעת שופר ממילא לא חל עליו אכתי קודם תקיעת שופר ממילא לא חל עליו אכתי 
חובת קידוש, ע"כ יותר נכון שלא לקדש קודם חובת קידוש, ע"כ יותר נכון שלא לקדש קודם 

תקיעת שופר. תקיעת שופר. 
הכנה לתקיעותהכנה לתקיעות

התקיעות  קודם  עצמו  טובל  שאינו  מי  אף  התקיעות   קודם  עצמו  טובל  שאינו  מי  אף  ה.ה. 
בין  רב  הפסק  שיש  מאחר  ידיו,  ליטול  לו  בין יש  רב  הפסק  שיש  מאחר  ידיו,  ליטול  לו  יש 
תפילת שחרית להתקיעות, וישמור ידיו שלא תפילת שחרית להתקיעות, וישמור ידיו שלא 
יגע במקום מטונף, ויעלה לו הנטילה לתפילת יגע במקום מטונף, ויעלה לו הנטילה לתפילת 
מוסף, ולא יצטרך ליטול אף אם יהיו לו אז מים מוסף, ולא יצטרך ליטול אף אם יהיו לו אז מים 

מזומניםמזומנים (מט"א סי' תקפ"ה סט"ז).  (מט"א סי' תקפ"ה סט"ז). 
ומעלים  הרחמים  מעוררים  שהתקיעות  ומעלים לפי  הרחמים  מעוררים  שהתקיעות  לפי  ו. ו. 
זכרונם של ישראל לפני אביהם שבשמים, נהגו זכרונם של ישראל לפני אביהם שבשמים, נהגו 
רבים לעשות לזה הכנה רבה, ואחר גמר קריאת רבים לעשות לזה הכנה רבה, ואחר גמר קריאת 
התורה הולכין לטבול התוקע והמקרא וכן ש"ץ התורה הולכין לטבול התוקע והמקרא וכן ש"ץ 
ושאר  יתרה,  טהרה  משום  מוסף,  ושאר המתפלל  יתרה,  טהרה  משום  מוסף,  המתפלל 
הציבור, זה מעיין בפירוש וכוונת התקיעות, וזה הציבור, זה מעיין בפירוש וכוונת התקיעות, וזה 
שהוא  מה  לפי  הכל  תהלים,  אומר  וזה  שהוא שונה,  מה  לפי  הכל  תהלים,  אומר  וזה  שונה, 
ליבם  לייחד  אחת  לכוונה  הולך  והכל  ליבם אדם,  לייחד  אחת  לכוונה  הולך  והכל  אדם, 
לאהבה וליראה, ולעורר לבבם לתשובה גמורה לאהבה וליראה, ולעורר לבבם לתשובה גמורה 

(מט"א שם ס"א). (מט"א שם ס"א). 

עמידה בשעת התקיעותעמידה בשעת התקיעות
שום  על  לסמוך  ואין  מעומד.  לתקוע  צריך  שום   על  לסמוך  ואין  מעומד.  לתקוע  צריך  ז.ז. 
דבר באופן שאם ינטל אותו הדבר יפול, משום דבר באופן שאם ינטל אותו הדבר יפול, משום 
במקום  ומ"מ  כישיבה,  חשוב  כזו  במקום דעמידה  ומ"מ  כישיבה,  חשוב  כזו  דעמידה 

בסמיכה  בענינינו  להקל  לסמוך  יש  בסמיכה הדחק  בענינינו  להקל  לסמוך  יש  הדחק 
לגמרי  מיושב  תקע  אם  אף  ובדיעבד  לגמרי כזאת.  מיושב  תקע  אם  אף  ובדיעבד  כזאת. 
הוא  התוקע  ואם  הוא   התוקע  ואם  שם).  ומ"ב  ס"א  תקפ"ה  סי'  שם).(שו"ע  ומ"ב  ס"א  תקפ"ה  סי'  (שו"ע  יצא יצא 
לכתחילה  אפילו  להקל  יש  קצת,  חלוש  לכתחילה אדם  אפילו  להקל  יש  קצת,  חלוש  אדם 

בסמיכה (אלף המגן סקט"ז). בסמיכה (אלף המגן סקט"ז). 
ח.ח. גם הברכה צריך להיות בעמידה גם הברכה צריך להיות בעמידה (מ"ב סק"א). (מ"ב סק"א).

לא  התקיעות  את  השומעים  הציבור  לא   התקיעות  את  השומעים  הציבור  ט.ט. 
כי  וגם  ציבור,  כבוד  משום  לעמוד,  כי הטריחום  וגם  ציבור,  כבוד  משום  לעמוד,  הטריחום 
שעל  התקיעות  את  מעומד  לשמוע  שעל עתידים  התקיעות  את  מעומד  לשמוע  עתידים 
סדר הברכות מלכיות זכרונות ושופרות, ומ"מ סדר הברכות מלכיות זכרונות ושופרות, ומ"מ 
בשעת  גם  כולם  לעמוד  הציבור  נהגו  בשעת עכשיו  גם  כולם  לעמוד  הציבור  נהגו  עכשיו 
ואעפ"כ  מוסף,  קודם  שתוקעין  ואעפ"כ התקיעות  מוסף,  קודם  שתוקעין  התקיעות 
רשות  שיש  מאחר  דמיושב  תקיעות  רשות נקראין  שיש  מאחר  דמיושב  תקיעות  נקראין 

לישב בהםלישב בהם (מ"ב סק"ב).  (מ"ב סק"ב). 
ואינו  בהם,  לצאת  תקיעות  השומע  ואינו יחיד  בהם,  לצאת  תקיעות  השומע  יחיד  י. י. 
מדינא  צריך  הברכות,  סדר  על  לשמוע  מדינא עתיד  צריך  הברכות,  סדר  על  לשמוע  עתיד 

לעמוד לכתחילהלעמוד לכתחילה (שם).  (שם). 
דיני הפסק בתקיעותדיני הפסק בתקיעות

בין  הצבור  ולא  התוקע  לא  ישיח  בין לא  הצבור  ולא  התוקע  לא  ישיח  לא  יא. יא. 
תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, דהברכה תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד, דהברכה 
אתקיעות  גם  קאי  התקיעות  קודם  אתקיעות שמברך  גם  קאי  התקיעות  קודם  שמברך 
עצמן  התקיעות  שבשעת  ופשוט  עצמן דמעומד.  התקיעות  שבשעת  ופשוט  דמעומד. 
אסור לשוח, ואפילו לרוק ג"כ אסור אז, מפני אסור לשוח, ואפילו לרוק ג"כ אסור אז, מפני 
לסופה,  מראשה  התקיעה  כל  לשמוע  לסופה, שצריך  מראשה  התקיעה  כל  לשמוע  שצריך 
או  בפיהוק  קול  להשמיע  שאסור  או וכ"ש  בפיהוק  קול  להשמיע  שאסור  וכ"ש 
האחרים  את  גם  מבלבל  שבזה  הגרון  האחרים בנחירת  את  גם  מבלבל  שבזה  הגרון  בנחירת 
השומעים. וה"ה דאסור להפסיק בין התקיעות השומעים. וה"ה דאסור להפסיק בין התקיעות 
בין דמיושב ובין דמעומד. אבל התפילות אינן בין דמיושב ובין דמעומד. אבל התפילות אינן 

הפסקהפסק (שו"ע סי' תקצ"ב ס"ג ומ"ב שם).  (שו"ע סי' תקצ"ב ס"ג ומ"ב שם). 
תקיעות  בין  בטלים  בדברים  שח  תקיעות ואם  בין  בטלים  בדברים  שח  ואם  יב. יב. 
ומ"מ  ולברך,  לחזור  א"צ  עצמן  ומ"מ דמיושב  ולברך,  לחזור  א"צ  עצמן  דמיושב 
בין  בתשר"ת  ששח  דמי  האחרונים  בין מצדדים  בתשר"ת  ששח  דמי  האחרונים  מצדדים 
לחזור  צריך  שאין  אע"פ  לתרועה,  לחזור שברים  צריך  שאין  אע"פ  לתרועה,  שברים 
ולברך, מ"מ לא יצא, דשמא כוונת התורה על ולברך, מ"מ לא יצא, דשמא כוונת התורה על 
התרועה,  את  בזה  קלקל  וא"כ  דוקא  התרועה, שניהם  את  בזה  קלקל  וא"כ  דוקא  שניהם 
והיינו  סדר,  אותו  ולתקוע  לחזור  צריך  והיינו ולכן  סדר,  אותו  ולתקוע  לחזור  צריך  ולכן 
אפילו אם שח מעניני התקיעה אפילו אם שח מעניני התקיעה (שם ובשעה"צ סקי"ח). (שם ובשעה"צ סקי"ח). 
דמיושב  תקיעות  סוף  עד  הברכה  דמיושב לאחר  תקיעות  סוף  עד  הברכה  לאחר  יג. יג. 
יאמר  לא  ולכן  בתפילות,  אפילו  להפסיק  יאמר אין  לא  ולכן  בתפילות,  אפילו  להפסיק  אין 
אז היה"ר שנדפס במחזורים, רק יהרהר בליבו אז היה"ר שנדפס במחזורים, רק יהרהר בליבו 
גמר  לאחר  שיאמר  או  בשפתיו,  יוציא  גמר ואל  לאחר  שיאמר  או  בשפתיו,  יוציא  ואל 
התקיעות דמיושב התקיעות דמיושב (מ"ב סקי"ב)(מ"ב סקי"ב). ודעת הגאון מהר"י . ודעת הגאון מהר"י 
עמדין בסדורו להקל בזה, ולדעתו אין להחמיר עמדין בסדורו להקל בזה, ולדעתו אין להחמיר 
רק בין הברכה לתקיעה, ועל כן במקום שנוהגין רק בין הברכה לתקיעה, ועל כן במקום שנוהגין 

כן אין למחות בידםכן אין למחות בידם (שעה"צ סקט"ו).  (שעה"צ סקט"ו). 
מענין  אפילו  לתקיעה  ברכה  בין  שח  מענין אם  אפילו  לתקיעה  ברכה  בין  שח  אם  יד.  יד.  
התפילה צריך לחזור ולברך, ומה שכתב רמ"א התפילה צריך לחזור ולברך, ומה שכתב רמ"א 
תקיעה  בין  היינו  הפסק  הוי  לא  תקיעה דתפילה  בין  היינו  הפסק  הוי  לא  דתפילה 
הפסק,  הוי  לתקיעה  ברכה  בין  אבל  הפסק, לתקיעה,  הוי  לתקיעה  ברכה  בין  אבל  לתקיעה, 
צריך  לתקיעה  ברכה  בין  סח  אם  השומע  צריך ואף  לתקיעה  ברכה  בין  סח  אם  השומע  ואף 
לברך לעצמו, כדי לצאת ידי חובת הברכהלברך לעצמו, כדי לצאת ידי חובת הברכה (מ"ב  (מ"ב 

סקי"ד ובשעה"צ סקכ"א). סקי"ד ובשעה"צ סקכ"א). 

בין  יצר  אשר  בברכת  להפסיק  בין מותר  יצר  אשר  בברכת  להפסיק  מותר  טו. טו. 
בין  וכן  דמעומד,  לתקיעות  דמיושב  בין תקיעות  וכן  דמעומד,  לתקיעות  דמיושב  תקיעות 
ע"ט,  סי'  ח"ז  (שבה"ל  ע"ט,   סי'  ח"ז  (שבה"ל  עצמן  דמעומד  התקיעות  עצמןסדרי  דמעומד  התקיעות  סדרי 

מנח"י ח"ג סי' מ"ד).מנח"י ח"ג סי' מ"ד).

ברך עלינו ‡˙ ‰˘נ‰ ‰ז‡˙
מסובב לו האדם את פניו לאחור, מתבונן הוא על השנה החולפת מסובב לו האדם את פניו לאחור, מתבונן הוא על השנה החולפת 
עוד זמן קט, מחשבות נוגות מתרוצצות בהגיגיו עד שכבד עליו עוד זמן קט, מחשבות נוגות מתרוצצות בהגיגיו עד שכבד עליו 
דף  לפתוח  אוכל  בו  שנה  חדשה,  שנה  לי  העניק  השי"ת  דף ראשו,  לפתוח  אוכל  בו  שנה  חדשה,  שנה  לי  העניק  השי"ת  ראשו, 
עתה  אולם  וחסד,  בצדקה  ובמצוות  בתורה  ולהתעלות  עתה חדש  אולם  וחסד,  בצדקה  ובמצוות  בתורה  ולהתעלות  חדש 
ומורא  שחיל  הרי  הזאת  השנה  את  העברתי  כיצד  מביט  ומורא כשאני  שחיל  הרי  הזאת  השנה  את  העברתי  כיצד  מביט  כשאני 
יאחזני, לא כך ציפיתי שיהיה, מה אעשה והרעותי את מעשי, כך יאחזני, לא כך ציפיתי שיהיה, מה אעשה והרעותי את מעשי, כך 

שוקע לו האדם במחשבות עצבות ודאגה עד דכדוכה של נפש.שוקע לו האדם במחשבות עצבות ודאגה עד דכדוכה של נפש.
אך לא ולא! אין זו דרכה של תורה כלל, אמנם חייבים לערוך בדק אך לא ולא! אין זו דרכה של תורה כלל, אמנם חייבים לערוך בדק 
ולהתמרמר  העבר  על  שלמה  בתשובה  לשוב  ומקיף,  יסודי  ולהתמרמר בית  העבר  על  שלמה  בתשובה  לשוב  ומקיף,  יסודי  בית 
של  במחשבות  שוקע  הוא  שאם  יידע  זאת  לצד  אך  חטאיו,  של על  במחשבות  שוקע  הוא  שאם  יידע  זאת  לצד  אך  חטאיו,  על 
עצבות וקדרות הרי לא רק שלא יועילו לו במאומה, אלא עדיין עצבות וקדרות הרי לא רק שלא יועילו לו במאומה, אלא עדיין 
הטיט  בתוך  עמוק  נמצא  הוא  החטאים,  במדמנת  הוא  הטיט מתבוסס  בתוך  עמוק  נמצא  הוא  החטאים,  במדמנת  הוא  מתבוסס 
של  ישיר  המשך  הם  אלו  הרהורים  כשחטא,  יצר  אותם  של והרפש  ישיר  המשך  הם  אלו  הרהורים  כשחטא,  יצר  אותם  והרפש 
העבירה, זוהי אף המטרה המרכזית והעיקרית של הס"מ וחילותיו העבירה, זוהי אף המטרה המרכזית והעיקרית של הס"מ וחילותיו 
להאמין  שיפסיק  והחידלון  הייאוש  ברשת  האדם  את  להאמין להפיל  שיפסיק  והחידלון  הייאוש  ברשת  האדם  את  להפיל 
למרות  אלא  שבו.  האלוק  החלק  ובעליונות  הרוחניים  למרות בכוחותיו  אלא  שבו.  האלוק  החלק  ובעליונות  הרוחניים  בכוחותיו 
שנפל בפח היקוש שטמן לו היצר הרע, ואע"פ שלא עמד בנסיון שנפל בפח היקוש שטמן לו היצר הרע, ואע"פ שלא עמד בנסיון 
עצמו  ולמנוע  מלהתייאש  לו  חלילה  תחתיו,  אשוריו  מעדו  עצמו אלא  ולמנוע  מלהתייאש  לו  חלילה  תחתיו,  אשוריו  מעדו  אלא 
מלהתרומם שוב, יש לו לדבר אל ה' כדבר הבן אל האב, ויאמר לו מלהתרומם שוב, יש לו לדבר אל ה' כדבר הבן אל האב, ויאמר לו 
שנפשו כלתה אל ה' אלא שמעשה שטן הצליח וגבר עליו, אך אין שנפשו כלתה אל ה' אלא שמעשה שטן הצליח וגבר עליו, אך אין 
זה מעיד כלל על עומק רצונו הטהור לעבוד את ה' עבודה תמה זה מעיד כלל על עומק רצונו הטהור לעבוד את ה' עבודה תמה 
וברה, ובזה הוא מגלה דעת שכל מה שעשה לא על דעתו עשה, וברה, ובזה הוא מגלה דעת שכל מה שעשה לא על דעתו עשה, 
אלא שנפל בפיתויי ותעתועי היצר אלא שנפל בפיתויי ותעתועי היצר 

שהכה את עיניו בסנוורים.
כלל  יורד  הוא  שאין  הרי  כן,  ומתנהג  זאת  יודע  אם  אכן 
ממדרגותיו ומעלתו קודם החטא, זהו מה שאמר החכם מכל 
שאף  דהיינו  וקם",  צדיק  יפול  "שבע  שאף   דהיינו  וקם",  צדיק  יפול  "שבע  טז):  (כד,  טז):  (כד,  במשלי  האדם 
המכשול  כי  צדיק,  בשם  נקרא  הוא  עדיין  הנפילה  לאחר 
מה  האיש,  של  ומהותו  טיבו  לעצם  כלל  סותרים  אינם  מה והנפילה  האיש,  של  ומהותו  טיבו  לעצם  כלל  סותרים  אינם  והנפילה 
הנהגה  זה  מטה  ולירד  מעלותיו  את  לאבד  לו  לגרום  עלול  הנהגה שכן  זה  מטה  ולירד  מעלותיו  את  לאבד  לו  לגרום  עלול  שכן 
שאינה נכונה אחר החטא, זאת אומרת שיכולים להיות שני אנשים שאינה נכונה אחר החטא, זאת אומרת שיכולים להיות שני אנשים 
שווים במעלתם וצדקותם, וביום מן הימים התגבר עליהם היצר שווים במעלתם וצדקותם, וביום מן הימים התגבר עליהם היצר 
והכשילם באחת מן העבירות, אלא שהראשון לא השלים עם זה והכשילם באחת מן העבירות, אלא שהראשון לא השלים עם זה 
ולא נשאר במצב נפילתו, רק מיד התגבר כארי והמשיך לעמוד על ולא נשאר במצב נפילתו, רק מיד התגבר כארי והמשיך לעמוד על 
משמרתו כמקדם מבלי ליפול לרשת העצבות והייאוש, אך לא כן משמרתו כמקדם מבלי ליפול לרשת העצבות והייאוש, אך לא כן 
השני שנשאר במצב של נפילה בהרגישו שכבר נתרחק מהקב"ה השני שנשאר במצב של נפילה בהרגישו שכבר נתרחק מהקב"ה 
ואין לו שום טעם לצעוק אליו ולדבר עמו כבן אל אביו.נמצא שזה ואין לו שום טעם לצעוק אליו ולדבר עמו כבן אל אביו.נמצא שזה 
נפל  לא  שמעודו  אלא  תשובה,  כבעל  שנחשב  רק  לא  נפל הראשון  לא  שמעודו  אלא  תשובה,  כבעל  שנחשב  רק  לא  הראשון 
זה  משא"כ  החטא,  קודם  בו  מוכתר  שהיה  'צדיק'  התואר  זה ממנו  משא"כ  החטא,  קודם  בו  מוכתר  שהיה  'צדיק'  התואר  ממנו 
השני הרי דווקא לאחר החטא אז נפל מצדקותו, כי עיקר המודד השני הרי דווקא לאחר החטא אז נפל מצדקותו, כי עיקר המודד 
הוא לפי ההנהגה שלאחר החטא, שאם לאחר החטא אינו ממשיך הוא לפי ההנהגה שלאחר החטא, שאם לאחר החטא אינו ממשיך 
כמקודם בתפילותיו ושאר עבודתו, אזי סימן הדבר שבאמת נפל כמקודם בתפילותיו ושאר עבודתו, אזי סימן הדבר שבאמת נפל 

ממדרגתו ונשאר עומד מאחור.ממדרגתו ונשאר עומד מאחור.
זאת ידוע מה שאיתא בספרים הק' בזה, שכך הוא סדר המלחמה זאת ידוע מה שאיתא בספרים הק' בזה, שכך הוא סדר המלחמה 
של האדם עם היצה"ר כל הזמן, באופן של מכה מול מכה, שאם של האדם עם היצה"ר כל הזמן, באופן של מכה מול מכה, שאם 
שמריו,  על  שוקט  היצה"ר  אין  אזי  וניצחו,  יצרו  את  הכה  שמריו, האדם  על  שוקט  היצה"ר  אין  אזי  וניצחו,  יצרו  את  הכה  האדם 
אלא בא כנגדו ומכהו שוב, וחוזר חלילה, ועיקר עבודת האדם הוא אלא בא כנגדו ומכהו שוב, וחוזר חלילה, ועיקר עבודת האדם הוא 
שלא להתייאש ולהרים ידיים, אלא ישתדל שהוא יהיה זה שייתן שלא להתייאש ולהרים ידיים, אלא ישתדל שהוא יהיה זה שייתן 

את המכה האחרונה והמנצחת.את המכה האחרונה והמנצחת.
ח˘יבו˙ ‰מˆוו˙ ‡פילו בזמן מועטח˘יבו˙ ‰מˆוו˙ ‡פילו בזמן מועט

מתי  לנו  נותרו  השנה,  יצאה  לא  שעדיין  נזכור  הבה  זאת  מתי מלבד  לנו  נותרו  השנה,  יצאה  לא  שעדיין  נזכור  הבה  זאת  מלבד 
ולהעמיסם  וכדין  כדת  לנצל  אפשר  אותם  זו  משנה  ימים  ולהעמיסם מעט  וכדין  כדת  לנצל  אפשר  אותם  זו  משנה  ימים  מעט 
בתורה ומצוות ומעשים טובים, ואל יהי דבר זה קלה בעיניך, ואל בתורה ומצוות ומעשים טובים, ואל יהי דבר זה קלה בעיניך, ואל 

תדמה בנפשך לחשוב מה יועילו ימים מועטים אלו ומה אספיק תדמה בנפשך לחשוב מה יועילו ימים מועטים אלו ומה אספיק 
לקיים בהם, דהנה מצאנו דבר נפלא בעת שהמתינו כלל ישראל לקיים בהם, דהנה מצאנו דבר נפלא בעת שהמתינו כלל ישראל 
במדבר למרים שבעה ימים עד שיצאה מן ההסגר, מפני מה זכתה במדבר למרים שבעה ימים עד שיצאה מן ההסגר, מפני מה זכתה 
שנתעכבה  אחת  שעה  בשביל  זה  שהיה  רש"י  כתב  הזה,  שנתעכבה לכבוד  אחת  שעה  בשביל  זה  שהיה  רש"י  כתב  הזה,  לכבוד 
ישראל  שיתעכבו  זכתה  זה  ובשכר  ליאור  כשהושלך  ישראל למשה  שיתעכבו  זכתה  זה  ובשכר  ליאור  כשהושלך  למשה 
כתבו כתבו  א)  (יא,  א)   (יא,  סוטה  במסכת  בתוספות  והנה  ימים,  שבעת  סוטהעבורה  במסכת  בתוספות  והנה  ימים,  שבעת  עבורה 
ש"הא דאמרו שמרים המתינה למשה שעה אחת, לאו דווקא נקט ש"הא דאמרו שמרים המתינה למשה שעה אחת, לאו דווקא נקט 
'שעה', אלא שליש שעה או רביע, דקתני בתוספתא מדה טובה 'שעה', אלא שליש שעה או רביע, דקתני בתוספתא מדה טובה 
מרובה ממדת פורענות על אחת חמש מאות", נמצא שנתעכבה מרובה ממדת פורענות על אחת חמש מאות", נמצא שנתעכבה 
מרים למשה כשהושלך ליאור כשליש שעה, כי בשבעת ימים יש מרים למשה כשהושלך ליאור כשליש שעה, כי בשבעת ימים יש 
זה  הרי  מאות  לחמש  וכשתחלקם  שעות,  ושמונה  שישים  זה מאה  הרי  מאות  לחמש  וכשתחלקם  שעות,  ושמונה  שישים  מאה 
שליש שעה בקירוב, מזה נחזה את עוצם חשיבות המצוות ואפילו שליש שעה בקירוב, מזה נחזה את עוצם חשיבות המצוות ואפילו 
בזמן מועט, דהנה מרים המתינה למשה רבנו על היאור כשליש בזמן מועט, דהנה מרים המתינה למשה רבנו על היאור כשליש 

שעה ולבסוף זכתה לשכר רב וכבוד גדול על כך.שעה ולבסוף זכתה לשכר רב וכבוד גדול על כך.
‰חו„˘ ‰ז‰ מכפר על כל ‰˘נ‰‰חו„˘ ‰ז‰ מכפר על כל ‰˘נ‰

לנו  העניק  שהשי"ת  על  חלקנו  טוב  ומה  אשרינו  מזאת,  לנו יתירה  העניק  שהשי"ת  על  חלקנו  טוב  ומה  אשרינו  מזאת,  יתירה 
בעיצומם  אנו  נמצאים  עתה  אשר  אלו  לימים  מיוחדת  בעיצומם סגולה  אנו  נמצאים  עתה  אשר  אלו  לימים  מיוחדת  סגולה 
ואלול שמה, בו אפשר לתקן ולהעלות את כל מה שפגמנו משך ואלול שמה, בו אפשר לתקן ולהעלות את כל מה שפגמנו משך 
כל השנה, הלום ניתי ונחזה דברי קדשו של רבינו בעל ה'הפלאה' כל השנה, הלום ניתי ונחזה דברי קדשו של רבינו בעל ה'הפלאה' 
בספרו 'פנים יפות' בספרו 'פנים יפות' (ויקרא טז, כא) (ויקרא טז, כא) על הפסוק בתהלים על הפסוק בתהלים (קלט, טז-יח) (קלט, טז-יח) "ימים "ימים 
יוצרו ולו אחד בהם, ולי מה יקרו רעיך אל", וזה לשונו: "פירש"י, יוצרו ולו אחד בהם, ולי מה יקרו רעיך אל", וזה לשונו: "פירש"י, 
'ימים יוצרו' - כל השנה כולה, 'ולו אחד בהם' - זה יוה"כ, ואמרו על 'ימים יוצרו' - כל השנה כולה, 'ולו אחד בהם' - זה יוה"כ, ואמרו על 
זה 'ולי מה יקרו רעיך אל' דקאי על ימי אלול, ששורשו הוא כמו זה 'ולי מה יקרו רעיך אל' דקאי על ימי אלול, ששורשו הוא כמו 
שכתב האר"י שהם ימי ריעים וימי רצון – 'שחודש הזה מכפר על שכתב האר"י שהם ימי ריעים וימי רצון – 'שחודש הזה מכפר על 
כל השנה', ורמזו זה במשנה כל השנה', ורמזו זה במשנה (כתובות פ"ה מ"ב),(כתובות פ"ה מ"ב), "נותנין לבתולה שנים  "נותנין לבתולה שנים 
עשר חודש", פירוש שמזל 'אלול' הוא 'בתולה', והיא מכפרת על עשר חודש", פירוש שמזל 'אלול' הוא 'בתולה', והיא מכפרת על 
שנים עשר חודש". על כן הבה ננצל את הימים שעדיין נותרו לנו שנים עשר חודש". על כן הבה ננצל את הימים שעדיין נותרו לנו 
משנה זו ולמלאותם בתורה ומצוות, ובזה אף נזכה להעלות ולתקן משנה זו ולמלאותם בתורה ומצוות, ובזה אף נזכה להעלות ולתקן 
מעומק בור ודות את כל ימי השנה אשר לא היו בתכלית השלמות, מעומק בור ודות את כל ימי השנה אשר לא היו בתכלית השלמות, 

ויתקיים בנו ברכת "ברך עלינו את השנה הזאת".ויתקיים בנו ברכת "ברך עלינו את השנה הזאת".
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ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור ל˘ב˙

ל‰˙רח˜ מן ‰˘˜ר!
עשית  אם   – לך  יהיה  וצדק  שלמה  "אבן  רש"י:רש"י:  פירש 
כן, יהיה לך הרבה" ע"כ. כלומר, שמתפרש לשון הכתוב 
דרך  על  דרך הציווי, וגם  על  גם  פנים,  ב'  על  לך"  לך""יהיה  "יהיה 

ההבטחה. 
האמת  מידת  על  הכתוב  כאן  שמצווה  מה  מלבד  שכן 
והצדק, שיהיו משקולות האבן והאיפה שלמים בצדק. 
נוספה כאן גם 'הבטחה' 'הבטחה', שאם עשית כן ונזהרת במידת 
הצדק והאמת, שלא לרמות את הבריות חלילה בשקר 
זאת  בשכר  הרי   – ח"ו.  צדק  של  שאינם  ובמשקולות 
מבטיחך הכתוב "יהיה לך!""יהיה לך!", שיהיה לך הרבה משקולות 
בכל  הברכה  ותשרה  הרבה,  לממון  תזכה  כי  צדק,  של 
מעשיך. [ולכן תפס הכתוב בהך לישנא: "יהיה לך", ולא 
'תעשה לך' וכיוצא, כדי לרמוז גם על ההבטחה הסמויה 

כאן].
נמצא לפי פירושו, שמלבד ההבטחה המפורשת בסיפא 
דקרא: "למען יאריכון ימיך על האדמה כו'", הטמין כאן 
ההצלחה  על  בהבטחה  נוספת,  ברכה  עוד  ברמז  הכתוב 

ושפע הפרנסה בריווח, שיהיה לך ממון הרבה!
לקראתנו  הבא  הגדול  הדין  יום  לקראת  כה,  לקראתנו בעמדנו  הבא  הגדול  הדין  יום  לקראת  כה,  בעמדנו 
טובות  עצות  אחר  לב  בכל  ישראל  ומבקשים  טובות לטובה,  עצות  אחר  לב  בכל  ישראל  ומבקשים  לטובה, 
ומתוקה.  טובה  לשנה  בדימוס  ולצאת  להינצל  ומתוקה. וסגולות  טובה  לשנה  בדימוס  ולצאת  להינצל  וסגולות 
בפרשתנו,  הכתוב  שדיבר  מלא  מקרא  לפנינו  הנה  בפרשתנו, –  הכתוב  שדיבר  מלא  מקרא  לפנינו  הנה   –
האמת  מידת  על  בשמירה  ומפורשת  ברורה  האמת בהבטחה  מידת  על  בשמירה  ומפורשת  ברורה  בהבטחה 
מובטחים  שבזה  וביושר,  בצדק  ומתן  ובמשא  מובטחים והצדק,  שבזה  וביושר,  בצדק  ומתן  ובמשא  והצדק, 
אנו להיכתב לשנה טובה, שנה של חיים טובים וארוכים, אנו להיכתב לשנה טובה, שנה של חיים טובים וארוכים, 

שנה של שפע הרבה!שנה של שפע הרבה!
אלו"ל  בימי  הללו  המצוות  את  אנו  קוראים  בכדי  אלו"ל לא  בימי  הללו  המצוות  את  אנו  קוראים  בכדי  לא 
טובה  סגולה  כאן  למדנו  כי  הדין.  יום  לפני  טובה המקודשים  סגולה  כאן  למדנו  כי  הדין.  יום  לפני  המקודשים 
שהיא  טובות,  ושנים  ימים  ולאריכות  הרבה  שהיא לממון  טובות,  ושנים  ימים  ולאריכות  הרבה  לממון 
ולמזהיר  והשקרים,  הרמאות  ומן  הגזילה  מן  ולמזהיר הזהירות  והשקרים,  הרמאות  ומן  הגזילה  מן  הזהירות 
טובה,  וחתימה  לכתיבה  נהר,  כמי  תן  שלומים  טובה, ולנזהר  וחתימה  לכתיבה  נהר,  כמי  תן  שלומים  ולנזהר 

אמן.אמן.
[על פי 'טיב התורה' שלהי פרשא דידן]

• ~ • ~ •
חיים"  "דברי  בעל  חיים" הרה"ק  "דברי  בעל  הרה"ק  של  קדשו  מנסיעות  באחת 
עומד  בעודו  הנתיבות,  בית  אל  בהגיעו  זצוק"ל,  זצוק"ל,מצאנז  מצאנז 
וממתין על הרציף לרכבת האמורה להיכנס אל התחנה, 
ילדה  של  חרישית  בכייה  קול  הקדושות  לאוזניו  הגיע 
ורחמים  חמלה  תיכף  התמלא  הרחום  לבו  קטנה. 
בוכייה  מה  על  לאלתר  ולברר  לגשת  וציווה  מרובים, 

ריבה זו?
הגבאים הנאמנים ערכו בירור קצר, והתברר שהמדובר 
כנראה  שהריחו  המומחים  שהגנבים  גויה  בילדה 
מסלול  אחר  עקבו  שברשותה...  התפוח  הארנק  את 
נסיעתה, וכייסו ממנה את תיקה... עתה בוכה היא בצר 
לה, כאשר אין בידה אף פרוטה אחת לרכישת 'כרטיס 
נסיעה' הביתה. היא סיפרה שיושבת כאן בבכייתה כבר 
לא  ושבים  העוברים  מאלפי  ולאיש  משעתיים,  יותר 

אכפת ממנה כלום!
תיכף הוציא הרבי הקדוש מכיסו סכום נאה ונכבד, שיש 
בו גם בשביל רכישת כרטיס, ועוד ממון שאולי תצטרך 
שהראבינער  מלא,  בפה  לה  ולומר  הדרך,  הוצאות  על 

הלברשטאם מצאנז מעניק לה זאת במתנה!

לה  והעניק  ניגש  רבו,  כמצוות  עשה  המסור  הגבאי 
ישועתה  על  מאוד  ששמחה  הילדה  המעות.  את 
את  חזרה  לשלוח  שתוכל  בכדי  הנותן,  לפרטי  שאלה 
בשפה  לה  ענה  הגבאי  אך  הביתה.  תגיע  כאשר  הכסף 
דער  קעהרין,  צו  אוהם  ניט  ברויכט  דער "איהר  קעהרין,  צו  אוהם  ניט  ברויכט  "איהר  המקומית: 
דאס!".  אייך  שענק'ט  סאנז'  פון  הלברשטאם  דאס!". ראבינער  אייך  שענק'ט  סאנז'  פון  הלברשטאם  ראבינער 
[אין צורך להחזיר, הרב הלברשטאם מצאנז מעניק לכם 

זאת!]. 
אל  הגיע  לימים  והנה  מעמד,  מאותו  חלפו  רבות  שנים 
נכבד  גביר  ההדוקים,  מחסידיו  אחד  לצאנז  הק'  הרבי 
לישועה  נחוצה  בקשה  ובפיו  שמו,  שמואל  ר'  בעמיו, 

גדולה הנצרכת לו בדחיפות בענין הפרנסה.
נעליים  לייצור  ענק  חרושת'  'בית  החזיק  זה  שמואל  ר' 
ומגפיים, ברכת ה' הביאה לו הצלחה גדולה, והוא עשה 
חיל בעסקיו. לטיב המגפיים המשובחים שלו יצא שם 
הייחודי,  המותג  מן  דווקא  לרכוש  חפצו  והכל  טוב, 

שהתפרסם בכל רחבי מדינות האזור. 
והאיכותיות  החזקות  המגפיים  על  הטובה  השמועה 
מיוחד  צוות  שנשלח  ולאחר  הצבא,  משרדי  עד  הגיעה 
בית  נבחר  והמגפיים,  הנעליים  יצרני  כל  לבדיקת 
החרושת של ר' שמואל כמותג הטוב והאיכותי ביותר! 

ר' שמואל נקרא עם סגל מצומצם של מנהלים בכירים 
ממשרדו אל לשכת הצבא הראשית שבעיר הבירה, שם 
זוגות  של  'סטוקים'  אלפי  ענק',  'הזמנת  עסקת  בוצעה 
מגפיים עצובים ומהודרים, עבור כל חיילי הצבא. – היה 
ופרנסה  ברכה  הרבה  בו  שיש  טווח,  ארוך  'חוזה'  זה 

בשפע רב לאורך שנים טובות.
שונא  גוי  הגדול,  במכרז  המתחרים  מן  אחד  ברם, 
ישראל, שהחזיק אף הוא במפעל דומה, לא היה מסוגל 
עם  ולהסכים  היהודי,  הסוחר  של  הצלחתו  את  'לעכל' 
כך שתוצרתו של היהודי טובה ומשובחת יותר משלו... 
הקנאה הגדולה נדלקה בקרבו, ולא נח ולא שקט ימים 

ולילות!
יחדיו  שגיבבו  שקר,  עדי  כמה  שכר  היוקדת  בשנאתו 
'עלילת שווא' שכולה שקר וכזב. הם סיפרו שראו במו 
היהודי  של  החרושת  בית  אל  מוברחת  כיצד  עיניהם, 
באישון לילה, סחורה של עור חלוש ורקוב, שאינו ראוי 
מלכותו!  הוד  של  הנאמנים  חייליו  למגפי  לשמש  כלל 
הם הגישו 'קובלנה' בבית המפשט הצבאי העליון, שם 
שמרמה  היהודי,  שמואל  ר'  כנגד  'מסירתם'  את  מסרו 

את הצבא, וגונב סכומים עצומים מקופת המדינה!  
שראו  ברורים  עדים  כנגד  ביותר,  חמור  היה  המשפט 
תוקף.  שום  להכחשתו  היתה  לא  עיניהם...  במו  הכל 
והוא עמד בסכנה גדולה, מלבד ביטול כל החוזה הגדול 
עם הצבא, תבע התובע כנגדו עונש קשה ביותר, בעוון 
אל  להישלח  שעונשה  ענקית,  אימונים  והפרת  מרמה 

ארץ גזירה לשנים רבות.
שמואל,  ר'  של  הגדולה  צרתו  את  חיים  הדברי  כשמוע 
פלונית,  לעיר  נא  סע  קום,  מפתיעה:  תשובה  לו  ענה 
אמר הרבי, שם דר השר הגדול המיניסטער הממונה על 

כל ענייני הצבא, ותנסה לדבר אל לבו!
פשוט  יהודי  יוכל  מה  וכי  הבין,  ולא  נבוך  שמואל  ר' 
מונח  כולו  הענין  הרי  שאל,  השר?  לב  על  לדבר  כמוני 

ְלַמַען   ,ָּל ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֵאיָפה   ,ָּל ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ְלַמַען "ֶאֶבן   ,ָּל ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֵאיָפה   ,ָּל ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  "ֶאֶבן 
ַיֲאִריכּו ָיֶמי ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקי ֹנֵתן ָל"ַיֲאִריכּו ָיֶמי ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקי ֹנֵתן ָל" (כה, טו) (כה, טו)

'ללמוד וללמד לשמור ולעשות''ללמוד וללמד לשמור ולעשות'
ומתוקף  דרדקי  מלמד  להיותי  עשרה  השמונה  בשנה  זה  ומתוקף היה  דרדקי  מלמד  להיותי  עשרה  השמונה  בשנה  זה  היה 
תפקידי גם לארגן את מסיבות הסיום עבור הצאן קדושים ברוב תפקידי גם לארגן את מסיבות הסיום עבור הצאן קדושים ברוב 

פאר והדר למען יחרט בליבם אהבת התורה ויראת שמים.פאר והדר למען יחרט בליבם אהבת התורה ויראת שמים.
לבקש  המקדש  למקום  נסעתי  האירוע  שלפני  בלילה  שנה,  לבקש כל  המקדש  למקום  נסעתי  האירוע  שלפני  בלילה  שנה,  כל 
ולהתפלל לפני בורא עולם שהכל יעבור בשלום ועל הצד היותר ולהתפלל לפני בורא עולם שהכל יעבור בשלום ועל הצד היותר 

טוב..טוב..
בפינה  והסתכלתי  עמדתי  המקדש  במקום  עומד  בעודי  בפינה השנה,  והסתכלתי  עמדתי  המקדש  במקום  עומד  בעודי  השנה, 
אותי  לפת  לפתע  כאשר  שם  המונחים  הספרים  על  אותי מעלי  לפת  לפתע  כאשר  שם  המונחים  הספרים  על  מעלי 
עצורה:  בנשימה  ואמר  בפינה  שם  שישב  אדם  גמורה  עצורה: בהפתעה  בנשימה  ואמר  בפינה  שם  שישב  אדם  גמורה  בהפתעה 
שמא  כוונותיו  מהם  ידעתי  שלא  כיוון  נבהלתי  רב'ה!!!"  שמא "רב'ה  כוונותיו  מהם  ידעתי  שלא  כיוון  נבהלתי  רב'ה!!!"  "רב'ה 
להכות אותי או שהוא עומד להתעלף ולהזמין עזרה רפואית. הוא להכות אותי או שהוא עומד להתעלף ולהזמין עזרה רפואית. הוא 
כנצח  לי  נראות  שהיו  שניות  כארבעים  כעבור  הלום..  נראה  כנצח היה  לי  נראות  שהיו  שניות  כארבעים  כעבור  הלום..  נראה  היה 

הוא התאושש מעט ואמר: "רב'ה, אתה זוכר אותי?!" הוא התאושש מעט ואמר: "רב'ה, אתה זוכר אותי?!" 
לא זיהיתי מחמת חתימת זקנו. הוא סיפר שהיה תלמידי לפני לא זיהיתי מחמת חתימת זקנו. הוא סיפר שהיה תלמידי לפני 1818 

שנה במחזור הראשון שלימדתי. שנה במחזור הראשון שלימדתי. 
הוא התרגש ולא יכל להרגע עד שסיפר לי מה פשר ההתרגשות, הוא התרגש ולא יכל להרגע עד שסיפר לי מה פשר ההתרגשות, 
וכך סיפר: "קניתי מכשיר הממיר קלטות לדיסקים וכך מידי ערב וכך סיפר: "קניתי מכשיר הממיר קלטות לדיסקים וכך מידי ערב 
קלטות  לשלושה  שהגעתי  עד  לדיסק  קלטות  מספר  קלטות המרתי  לשלושה  שהגעתי  עד  לדיסק  קלטות  מספר  המרתי 
שהתלבטתי לגביהם מה לעשות איתם אם להמיר את הקלטות שהתלבטתי לגביהם מה לעשות איתם אם להמיר את הקלטות 
להמירם  יזיק  שלא  החלטתי  דבר  של  בסופו  לזרוק,  פשוט  להמירם או  יזיק  שלא  החלטתי  דבר  של  בסופו  לזרוק,  פשוט  או 
לדיסקים ואף התיישבתי לשמוע את הדיסק, והנה הדיסק החזיר לדיסקים ואף התיישבתי לשמוע את הדיסק, והנה הדיסק החזיר 
אותי בבת אחת אותי בבת אחת 1818 שנה לאחור לשנות התלמוד תורה, ושמעתי  שנה לאחור לשנות התלמוד תורה, ושמעתי 
את כל הדיסק ללא הפסקה כאשר דמעות מציפות את עיניי ובכי את כל הדיסק ללא הפסקה כאשר דמעות מציפות את עיניי ובכי 
עצום התפרץ ממני על כל השנים שאינני שקוע בלימוד. בכיתי עצום התפרץ ממני על כל השנים שאינני שקוע בלימוד. בכיתי 
ובקשתי מה' שאזכה לחוות שוב את טעם הסיום, ולהרגיש את ובקשתי מה' שאזכה לחוות שוב את טעם הסיום, ולהרגיש את 

הטעם המתוק של עמל מרישא ועד גמירא. הטעם המתוק של עמל מרישא ועד גמירא. 
הזו  המסכת  שאת  רגע  באותו  והחלטתי  אחת  מסכת  הזו לקחתי  המסכת  שאת  רגע  באותו  והחלטתי  אחת  מסכת  לקחתי 
אלמד ואסיים!!! גמלה בליבי החלטה שכשם שהתחלתי ולמדתי אלמד ואסיים!!! גמלה בליבי החלטה שכשם שהתחלתי ולמדתי 
את  אסיים  גם  כך  מבוארת  גמרא  בעזרת  לבדי  הזו  המסכת  את את  אסיים  גם  כך  מבוארת  גמרא  בעזרת  לבדי  הזו  המסכת  את 
ועכשיו  המקדש,  במקום  כאן  לה'  הודיה  מתוך  לבדי  ועכשיו המסכת  המקדש,  במקום  כאן  לה'  הודיה  מתוך  לבדי  המסכת 
ברגעים אלו סיימתי את המסכת ובעיניים סגורות הודיתי לה' על ברגעים אלו סיימתי את המסכת ובעיניים סגורות הודיתי לה' על 
סוף,  ועד  מתחילה  דבר  שוב  ללמוד  אותי  וזיכה  תפילתי  סוף, ששמע  ועד  מתחילה  דבר  שוב  ללמוד  אותי  וזיכה  תפילתי  ששמע 
כאשר פתחתי את עיניי מדבקות בה' נבהלתי ולא ידעתי אם אני כאשר פתחתי את עיניי מדבקות בה' נבהלתי ולא ידעתי אם אני 
הוזה או באמת רואה נכון את הרב'ה שלי מהחיידר, כאשר הקול הוזה או באמת רואה נכון את הרב'ה שלי מהחיידר, כאשר הקול 
שלך מתנגן לי כל הזמן בראש מהדיסק של הסיום אותו הנחית. שלך מתנגן לי כל הזמן בראש מהדיסק של הסיום אותו הנחית. 

הרב'ה עצמו עומד לידי ברגע של הסיום השני בחיי!!!"הרב'ה עצמו עומד לידי ברגע של הסיום השני בחיי!!!"
התרגשתי עד דמעות וסיפרתי לו:"דע לך שלפני הסיום הראשון התרגשתי עד דמעות וסיפרתי לו:"דע לך שלפני הסיום הראשון 
שלך באתי הנה להתפלל לה' שהסיום יישא פרי וילך כשורה והנה שלך באתי הנה להתפלל לה' שהסיום יישא פרי וילך כשורה והנה 
עכשיו כמו אז הגעתי הנה שוב להפיל תחינתי לה' שמחר הסיום עכשיו כמו אז הגעתי הנה שוב להפיל תחינתי לה' שמחר הסיום 

גם כן יישא פרי ויעבור בשלום..."גם כן יישא פרי ויעבור בשלום..."
חלפו מספר שנים מאז ועד היום הוא סיים מסכתות רבות כאשר חלפו מספר שנים מאז ועד היום הוא סיים מסכתות רבות כאשר 
חלקם הגדול הוא למד עם העובדים שלו בעבודה והזמינני כמה חלקם הגדול הוא למד עם העובדים שלו בעבודה והזמינני כמה 

וכמה פעמים להשתתף במסיבות הסיום שלהם... וכמה פעמים להשתתף במסיבות הסיום שלהם... 
בעל המעשה: י. ר.בעל המעשה: י. ר.
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לא  ובוודאי  הגדול,  המשפט  בית  שולחן  על  כעת  ועומד 
יאות השר להכניס את עצמו בדבר הנתון לבירורם של חבר 
השופטים, החורצים את משפטם על פי עדים ברורים?! – 
ר'  פרץ   – כלום!  ממני  לשמוע  כלל  יאבה  לא  בוודאי  השר 

שמואל בבכי תמרורים.
הירגע נא, אמר הרבי בשלווה, באם לא ירצה השר לשמוע 
נא אליו בקול גדול, שראבינער הלברשטאם שראבינער הלברשטאם  אליך, תאמר 

פון צאנז פון צאנז שלחך אליו כדי לספר בפניו כל הענין לאשורו! 
קם אפוא ר' שמואל, ונסע במצוות רבו אל טירתו ההדורה 
של שר הצבא, והחל לדבר אל לבו בענין המשפט הקשה 

התלוי ועומד כנגדו.
והתנכרות,  פנים  בחמיצות  השר  הפטיר  ידעתי!  גם  ידעתי 
מכיר אני היטב את המשפט הגדול הזה! זה הרי עוול שאין 
בייצור  שולל,  ולהוליכו  כולו  הצבא  את  כך  לרמות  כמוהו! 
היא  זו  וחלש!  פגום  מעור  מגפיים  זוגות  אלפי  עשרות 

הפרת חוזה בוטה! – נזדעק המיניסטער.
ר' שמואל החל בוכה על נפשו, באומרו שהכל עלילת שווא, 
שקר וכזב, ומלכודת שהטמין לו הסוחר הגוי, ומעולם לא 

עלה על דעתו חלילה לרמות ולהונות את הצבא כלל! 
מדוע שאאמין לך? צווח השר, יהודון שקרן שכמותך, הרי 
הכיצד  אשמתך,  בדבר  חותכות  עדויות  גבה  המשפט  בית 

אאמין לסיפורך? למה שאקבל את דבריך!
אדוני  לך  דע  בקול:  ואמר  רבו,  במצוות  נזכר  שמואל  ר' 
השר, שאינני מתייצב לפניך מעצמי, מי ששלח אותי הנה 

הוא 'ראבינער הלברשטאם' מצאנז!'ראבינער הלברשטאם' מצאנז!
דבר  את  ששמעה  השר,  של  אשתו  נכנסה  לפתע  והנה 
ראבינער  האם  היהודי,  את  לשאול  וביקשה  השיחה, 

הלברשטאם הנזכר הוא הראבינער מן העיר צאנז?
אכן כן! ענה האיש, זהו הרב מצאנז בעצמו!

היא  רב,  הצאנזער  של  לשמו  מאוד  התרגשה  האשה 
הגדול,  השר  לבעלה  נגשה 

ראבינער  של  הגדולה  רחמנותו  על  בפניו  לספר  והחלה 
הלברשטאם! התברר שאשה זו היתה אותה ילדה שריחם 
עליה הצאנזער רב בתחנת הרכבת, כשנגנב ממנה ארנקה, 
שבטיב שבטיב  מאוד,  עשירה  למשפחה  אצולה  בת  שהיתה 
לפני  הרכבת  בתחנת  הרה"ק  לה  סייע  העליונה  ההשגחהההשגחה 

שנים רבות, ולאחר שגדלה נישאה לשר הצבא!
אם  בהתרגשות,  לומר  הוסיפה  סיפורה  את  כשסיימה 
הראבינער הצדיק הזה נכמרו רחמיו על ילדה גויה בוכייה 
בתוך המולת בית הנתיבות, כשאינו מכירה כלל, ואינו יודע 
הצדיק  אחוז!  במאה  דבריו  על  לסמוך  אתה  יכול  היא!  מי 

הגדול הזה בוודאי לא יוציא שום דבר שקר ומרמה מפיו!
על אתר השתכנע השר, והוציא כתב מפורש תחת ידו אל 
הנאשם,  מן  המפשט  כל  את  לבטל  הנכבד,  המשפט  בית 
לאחר 'בירור מיוחד' שערך בעצמו בנידון, ונודע לו בבירור 

שהכל עלילת שווא, וכך יצא ר' שמואל זכאי בדין! 
[קובץ 'טיב המעשה' – 31]

• ~ • ~ •
בספר הקדוש 'רמתים צופים' רמתים צופים' (תנא דבי אליהו רבא, פרק 
כט אות פא), להרה"ק רבי שמואל אב"ד שינאווא זצוק"ל, להרה"ק רבי שמואל אב"ד שינאווא זצוק"ל, 
מפשיסחא  בונם  ר'  הרבי  מפשיסחא הרה"ק  בונם  ר'  הרבי  הרה"ק  של  הנאמן  תלמידו 
זצוק"ל, זצוק"ל, מעיד ממה שראו עיניו שנה אחת בימים הנוראים 

בבית רבו הגדול בפשיסחא.
במוצאי ראש השנה, עברו כל הקהל הקדוש להתברך מפי 
קדשו של הרבי ר' בונם, לאחר ימים מלאים תפילות נוראות 
הרוממות  ויראת  פחד  ברוב  שנערכו  קודש,  ושולחנות 
תלמידיו  שבחבורה  האריות  בסגל  דמהימנותא,  בצילא 
מופלגים  רבנים  כידוע  שהיו  בונם,  ר'  הרבי  של  הקדושים 
מגדולי צדיקי הדור. וביניהם הרה"ק בעל החידושי הרי"ם, וביניהם הרה"ק בעל החידושי הרי"ם, 
מנחם  רבי  הרה"ק  מראדזמין,  אריה  יעקב  רבי  מנחם והרה"ק  רבי  הרה"ק  מראדזמין,  אריה  יעקב  רבי  והרה"ק 
רבי  והרה"ק  מווארקא,  יצחק  רבי  והרה"ק  מקוצק,  רבי מענדל  רבי יצחק מווארקא, והרה"ק  מענדל מקוצק, והרה"ק 
מאלכסנדר,  העניך  חנוך 
אברהם  רבי  הרה"ק  ובנו 
ועוד  מפשיסחא,  משה 
בני  שבחבורת  רבים 

עליון.
מגודל  מזעיר  [מעט 
קודשם  הכנות 

ומדרגותיהם הנוראות בהאי יומא רבא דראש השנה, נוכל 
ר'  הרבי  שכתב  המפורסמת  הקדושה  האיגרת  מן  ללמוד 
לראש  'נסיעה'  להגיע  יכול  היה  שלא  אחד,  לתלמיד  בונם 
השנה, שם גילה רז סודו הנורא של האי יומא רבא דראש 
ופירושים  קדושים,  ספרים  בהרבה  נדפסה  וכבר  השנה. 
ברמתים  גם  [עיין  כידוע.  הדורות  צדיקי  בה  נתנו  רבים 
אותו  בשלהי  וכבר  הזאת].  לאיגרת  פירוש  שם,  צופים 
מפשיסחא  משה  אברהם  רבי  הרה"ק  בנו  הוסיף  מכתב, 
הלז  המכתב  אשר  ממנו,  אנכי  "מבקש  קדשו:  יד  בכתב 
שנינו  ואז  לכאן,  נסעו  בעת  אי"ה  אותו  ויוביל  אתו,  יצפון 
בסוד  יבוא  ומי  עכל"ק.  בעיון"  שיעור  אותו  נלמוד  יחד 
רבא,  יומא  האי  קדושת  מגודל  מושג  לקבל  רק  קדושים, 

כי הוא נורא ואיום!].
גוואי,  בבתי  השנה  ראש  שבמוצאי  הפרידה  ברכת  מעמד 
בחדרו הקדוש של הרבי ר' בונם היה נורא הוד, ובכל שנה 
מעשיות  כמה  כידוע  מעמד,  באותו  עצומים  גילויים  היו 
בזה, שהיה פוסק לכל אחד את פסוקו ברוח קדשו, וקולע 

השערה בכל הנצרך לכל אחד בחדרי לבב פנימה.
אך באותה שנה, מעיד תלמידו הנ"ל, כשפטר הרבי את כל 
הציבור לביתם לשלום, הוסיף עוד משפט אחד, ואמר לכל 

אחד ואחד, בזה הלשון:
"אני שואל ממך דבר אחד, שתבטיח לי שתציית לי!". "אני שואל ממך דבר אחד, שתבטיח לי שתציית לי!". 

בוודאי! השיב לו כל אחד, אציית בדיוק למה שיצווה הרבי 
עלי! 

אם  כי  שקר,  יאמר  שלא  ממנו  "שמבקש  אם   כי  שקר,  יאמר  שלא  ממנו  "שמבקש  הרבי,  אמר  אז 
אמת!" אמת!" עכל"ק. 

כך אמר כדברים האלה לכל אחד ואחד.
בהך  שם,  צופים  רמתיים  הקדוש  בספר  כל  על  ומסיים 

לישנא קדישא: 
דברים  הם  אבל  יבין,  בין  מבין  כל  הללו  שדברים  "והגם 
הרבי  מורנו  הרבי הרה"ק  מורנו  הרה"ק  תלמידו,  דברי  פי  על  מאד.  עמוקים 
לאנ"ש  פורים  בסעודת  שאמר  מווארקא.  זצללה"ה  מווארקאיצחק  זצללה"ה  יצחק 
ונדחקו  החסידות",  דרכי  ואלמדכם  "בואו  הלשון:  בזה 
את  ומאנה  שהולך  "מי  את   ומאנה  שהולך  "מי  להם:  ואמר  דבריו.  לשמוע  כולם 
עצמו בדבר אחד – הוא הולך מהכל". עצמו בדבר אחד – הוא הולך מהכל". והוא רזין דרזין. וכך 
כתוב בספר חסידיםבספר חסידים, שעל ידי זה נעשה אחד בעל תשובה, 

על ידי זה שאמר לו שישמור פיו משקר עי"ש" עכל"ק. 
[שם]
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