
  
עי� בר''ה, למה תוקעי� רחמנא אמר למה תוק אמר ר''יאיתא בר''ה (ט''ז) 

אלא למה תוקעי� ומריעי� כשה� יושבי� (פע� הראשונה שאנו  תקעו וכו'
דמיושב פי' השומעי� יכולי�  ה תקיעותתוקעי� לאחר קריאת התורה נקרא

ל מוס� השומעי� התקיעות ש) ותוקעי� ומריעי� כשה� עומדי� (לשבת
המרומי שדה דמעומד) כדי לערבב השט�.  ונקראו תקיעות ,חייבי� לעמוד
כיו� שעיקר מצות תקיעת שופר הוא בעמידה  ,מ'קושיית הג (הנצי''ב) פי'

ומכ''מ יוצאי� ידי חובת� כשתוקעי�  ,בשעת מלכיות זכרונות ושופרות
בישיבה שהוא לפני התפלה, והי' ראוי יותר שלא לתקוע בישיבה כדי שלא 

פרש''י  – וע''ז תי' הגמ' כדי לערבב השט�יהיו יוצאי� ידי חובת� לפני זמנו. 
 צ''עמסתתמי� דבריו.  ישראל מחבבי� את המצוות שלא יסטי� כשישמע

למה זה נחשב מחבבי� את המצוות, הא עפ''י פשטות הפשט במחבבי� את 
הוא כמו שמבואר בסוכה (מ''א) דאנשי ירושלי� היו נוטלי� הלולב  ,המצוות

ואעפ''כ  ,כל היו�, שה� יוצאי� המצוה מיד בבוקר כשנוטלי� את הלולב
כדי להראות חביבות המצוה, משא''כ בתקיעת שופר נוטלי� הלולב כל היו� 

ואז א''א לו לעשות  ,כשתוקעי� התקיעות של ישיבה הוא יוצא המצוה מיד
דהא כבר יצא ידי חובתו בתקיעות של ישיבה.  ,המצוה כתיקונה בעמידה

פרש''י נמצא שהשט� מקטרג על כלל ישראל בתקיעות דל ועוד צ''ע
את המצוות עד אחר תקיעות השניות,  שלא נחשב שה� מחבבי� ,הראשונות

  ולא מסתבר לומר כ�.
  

דאע''פ שעיקר המצוה של תקיעת  ,מחבב את המצוותדזה גופא נחשב וי''ל 
 ,אעפ''כ א''א לנו לחכות עד תפילת מוס� בשביל� ,שופר הוא בעמידה

שהשט�  ולפ''ז י''לותוקע מיד אחר קריאת התורה התקיעות של ישיבה. 
, הי' תוקעי� התקיעות של ישיבהדמיד כש ,ראש השנהאינו מקטרג כלל ב

  מחבבי� את המצוות.שאנו  לו נראה
  

אר''י כל  !  דאיתא ש� ,הנ''ל רש''יפעל  ית הערו� לנריולפ''ז מיושב קוש
מאי טעמא דלא  ,שנה שאי� תוקעי� לה בתחילתה מריעי� לה בסופה

איערבב שט�. והקשה דלפ''ז אפילו תקעו תקיעות דמיושב ולא דמעומד ג''כ 
כיו� דלפי מאמר של ר' יצחק הקוד� רק ע''י תקיעת דמעומד  ,נאמר כ�

יש איערבב השט� מיד בשעת תקיעות באמת ש ולדברינו י''לאיערבב השט�. 
  וות.שאז השט� רואה האי" כלל ישראל מחבבי� את המצ ,דמיושב

  
שתוקעי� תקיעות דמיושב קוד� תקיעות שאע''פ ע''פ פשטות י''ל 

אבל כיו� שהתקיעות דמעומד ה� עיקר המצוה לא נחשב שיצאו  ,דמעומד
ידי חובתו בתקיעות דמיושב (ודלא כהנצי''ב), וכל הסיבה שתיקנו לתקוע 

  תקיעות דמיושב הוא להראות חביבות המצוה כדי לערבב את השט�. 
  

ורמז גזירת הכתוב, ''פ שהטע� שתוקעי� בר''ה הוא מצד לפ''ז שאענמצא 
עי� כ''כ תקיעות וקשתהרמב''� בהלכות תשובה, מ''מ מה  יש בדבר כדברי
וא כדי לערבב את השט� שלא יקטרג עלינו ביו� ההטע�   ,במיושב ומעומד

  הדי�. 
  

פרש''י שלא יסטי� כשישמע ישראל מחבבי�  ! די לערבב את השט� ב) גמ' כ
אדרבה בשעה שהשט� רואה ש צ''עאת המצוות מסתתמי� דבריו. 
הוא צרי" להגביר עוד יותר הקטרוג  ,שהיהודי� מחבבי� את המצוות

עפ''י מה שאמרו  (מובא בברכת חיי�) תי' זצ''ל דו''ז הפני� יפותעליה�. 
לכ� כשהשט� רואה  ,יותתשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכ העושה ! חז''ל

ועושי� המצוות  ,ומחבבי� את המצוות ,שהיהודי� חוזרי� בתשובה
מתיירא שמא יחשבו כל מפני ש ,מיד הוא מפסיק מלקטרג ,מאהבה

  העבירות שהוא מפרט כזכיות. 
  

 �אע''פ שתקיעת  בהלכות תשובה (ג', ד')וי''ל עוד עפ''י דברי הרמב''
שופר בר''ה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר עורו ישיני� משנתכ�, 
ונרדמי� הקיצו מתרדמתכ� וחפשו במעשיכ�, וחזרו בתשובה וזכרו 

שנת� בהבל  ושוגי� כל אלו השוכחי� את האמת בהבלי הזמ�, בוראכ�,
וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכ� והטיבו דרכיכ� 
ומעלליכ�, ויעזוב כל אחד מכ� דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. 

ושי� עאנו י''ז וע האד� לתשובה, עוררי� אתמ התקיעותשכיו�  ולפ''ז י''ל
    . ק השט� מלקטרגיפסו בודאי אז, המצוות מאהבה

  
ה חיבוב מצוה כה" דאיתא בסוכדממ''נ אי אית בזה  הקשההשפת אמת 

(מ''א) דאנשי ירושלי� היו נוטלי� הלולב כל היו�, למה לי הטע� דעירבוב 
דאה''נ אלא דר''י יהיב טעמא למה קבעו חובה ומנהג לכל  ותי'השט�. 

ישראל אפילו להפשוטי� לתקוע כל התקיעות האלו, וע''ז תי' כדי לערבב 
  השט� הנהיגו ביו� זה חיבובא דמצוה לכל.

  
ההסבר בחיבוב מצוה הוא לעשות דבר שאינו לכאורה ש יש לפרש דבריו

שמצד המצוה  ,כמו שאנשי ירושלי� נוטלי� הלולב כל היו� ,מחויב לעשות
אלא שעושי� כ� להראות חביבות המצוה, לכ�  ,אינ� מחויבי� לעשות כ�

 ,לא מצינו שעשו תקנות להראות האי" כלל ישראל מחבבי� את המצוות
לפי מדרגתו בעבודת הש�, אבל  אלא אדרבה כל אחד מצד עצמו עשה כ�

בתקיעת שופר קבעו חובה ומנהג לכל לעשות תקיעות דמיושב להראות 
שא� פע� לא  ,חיבת� להמצוות, וזה גופא מערבב השט� ומסתתמי� דבריו

ראה דבר כזה שכל ישראל אפילו הפשוטי� מחבבי� המצוות כמו 
   הצדיקי�.

  
הנה  החסידות סו� פרק י''ח)וי''ל עוד עפ''י דברי המסלת ישרי� (שער 

שורש החסידות הוא מה שאמרו ז''ל אשרי אד� שעמלו בתורה ועושה נחת 
רוח ליוצרו, והעני� הוא כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר 
ידועות ה�, וחובת� ידועה עד היכ� היא מגעת, אמנ� מי שאוהב את הבורא 

עצמו במה שכבר מפורס�  ית' שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוי� לפטור
מ� החובה אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל ב� אוהב 
אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפ# בדבר מ� הדברי�, 
כבר ירבה הב� בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל, ואע''פ שלא אמרו 

ו הב� להבי� היכ� דעתו של אביו אלא פע� אחת ובחצי דיבור, הנה די לאות
אביו נוטה לעשות לו, ג� את אשר לא אמר לו בפירוש, כיו� שיוכל לדו� 
בעצמו שיהי' הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתי� שיצוהו יותר בפירוש 
או שיאמר לו פע� אחרת, כללו של דבר בי� כל מי שהאהבה ביניה� עזה 

מה שנצטויתי בפירוש, אלא באמת, שלא יאמר לא נצטויתי יותר, די לי ב
ממה שנצטוה ידי� על דעת המצוה וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדו� שיהי' 

בתקיעת שופר חובה ומנהג לכל  קבעו שמטע� זה ולפ''ז י''ל לו לנחת.
, ועי''ז כל אחד מתעלה לעשות תקיעות דמיושב להראות חיבת� להמצוות

השט� שלא יקטרג עלינו ביו� ערבב תמ ובודאי עי''זמדריגה של חסידות, ל
  תימה טובה אכי''ר. לכתיבה וח כולנו זכוובזכות זה נ ,הדי�

   
בש�  ג) תוס' ש�' פי' כוונת הגמ' ''כדי לערבב את השט�'' באופ� אחר,

וכתיב והי' ביו� ההוא  ,דכתיב בלע המות לנצח ,הערו" עפ''י הירושלמי
בהיל ולא  ,ולכ� כשהשט� שומע קול השופר זימנא חדא ,יתקע בשופר גדול

זהו שיפורא דיתקע  אמר ודאי ,בהיל, אבל כששומע קול שופר עוד פע�
ולית לי' פנאי למעבד  ,רבבומטא זימני' למתבלע ומתע ,בשופר גדול

משמע מדבריו דבעצ� השט� יכול לקטרג בראש השנה כמו בכל  !  קטגוריא
ובא הזמ� של  ,והטע� שאינו מקטרג הוא שחושב שהוא עת הגאולה ,השנה

תפקידו לקטרג על ד רשות לעשות ואי� לו עו ,בלע למות לנצח ובטל אומנתו
  ישראל. בני
  

בהיל ולא  כיו� דבפע� ראשו� ,הנ''ל ת הערו� לנריולפ''ז לא קשה קושי
 ודאי לא איערבב, אבל א� תקעו פע� א' ג''כ בלא תקעו כללבהיל, לכ� רק 

דוקא שה� לערבב  תקיעות דמעומדאיערבב קצת, ומה דאמרינ� על  יש
  עי''ז ודאי יתערבב., שהשט�

  
הנה ש''י דברי האור גדליהו (הרה''ג ר' גדלי' שארר זצ''ל) וי''ל עוד עפ

מבואר בר''ה (ל''ג) שילפינ� הרבה דיני שופר בר''ה מדי� תקיעת שופר 
ביובל, משמע מזה שעני� התקיעה בר''ה שיי" להתקיעה שתוקעי� ביובל, 

שהתקיעה ביובל הוא עני� של חירות, כ� התקיעת שופר בר''ה הוא שכמו 
ד� לחירות, חירות מיצה''ר חירות ממלא" המות, והאד� לעורר את הא

כי בעת שקבלו בנ''י את התורה היו בני חורי�,  ,ביסודו שיי" לחירות זה
נ''ד) חרות על הלוחות אל תיקרי חרות אלא  ,וכמו שדרשו חז''ל (עירובי�

חירות, חירות מהיצה''ר חירות ממלא" המות, וא� שחטאו בנ''י בעגל ונפלו 
והוא רק כמקרה בעלמא, ולא עשה רוש� רק  ,חטא אינו בעצ� ,ממדריגת�

על הגוו�, אבל ביסוד ובפנימיות שייכי� בנ''י לזה החירות, ולעתיד בביאת 
משיח יגיעו בנ''י שוב לחירות זו, ובעת שבנ''י תוקעי� בשופר יש הארה 
מהעבר ומהעתיד, מהחירות שהיתה בעת מת� תורה, ומהחירות שתהי' 

ולפ''ז י''ל והתקיעת שופר מעורר בתוכ� נקודה של חירות. לעתיד לבוא, 
ע''י תקיעת השופר יכול האד� לעורר זו הנקודה הטהורה ש, הגמ' הנ''ל
ולבוא לידי חירות עד אשר יתעורר הקול השופר הגדול של  ,אשר בלבו

שאולי ע''י השופר יתעוררו בנ''י עד אשר  ,העתיד, וזהו הבהלה של השט�
  יעוררו תקיעת השופר הגדול.

 

  

ראש 
    השנה
  תשע''ח
  לפ''ק

 



שמהגמ' משמע דעירבוב השט� בא מזה גופא שמתחילה אנו  אבל צ''ע
כשאנו יושבי� (פע� הראשונה שאנו תוקעי� לאחר קריאת התורה תוקעי� 

דמיושב פי' השומעי� יכולי� לשבת) ואח''כ תוקעי� כשאנו  ה תקיעותנקרא
 ונקראו תקיעות ,ל מוס� השומעי� חייבי� לעמודהתקיעות שי� (עומד

שבשעה  וי''ל עפ''י דברי המדרש רבה (ויקרא רבה כ''ט, ג')דמעומד). 
שהקב''ה יושב ועולה על כסא הדי�, בדי� הוא עולה, ובשעה שישראל 

הוא עומד מכסא הדי� ויושב  ,נוטלי� את שופריה� ותוקעי� לפני הקב''ה
והופ" עליה� מדת הדי� למדת  ,לא רחמי� עליה�בכסא הרחמי�, ומתמ

 ,שלכאורה צרי" לעשות התקיעות דמעומד לכתחילה ולפ''ז י''להרחמי�. 
ורק  ,לעורר עני� זה שהקב''ה עומד מכסא הדי� ,ואח''כ התקיעות דמיושב

ו" התקיעות אח''כ יושב על כסא הרחמי�, והטע� שאנו עושי� להיפ
  השט�. את בב מעומד הוא כדי לערדמיושב קוד� ל

  
�שלא יכול לקטרג  ,הבהלה של השט� ' אופני�בד לפרשיש  – סיכו� הדברי

 ! פרש''י א)  .מעומדהתקיעות דמיושב ו מעוכשש ,עלינו בראש השנה
תוס' בש� הערו"  ב). מסתתמי� דבריו ישראל מחבבי� את המצוות כשישמע

 ,מות לנצח ובטל אומנתוע הובא הזמ� של בל ,שחושב שהוא עת הגאולה !
 ! אור גדליהו ג)  ישראל. תפקידו לקטרג על בניד רשות לעשות ואי� לו עו

וזהו , חירות מיצה''ר חירות ממלא" המות, שהתקיעות מעורר אד� לחירות
שאולי ע''י השופר יתעוררו בנ''י עד אשר יעוררו תקיעת  ,הבהלה של השט�

מבלבל  מעומדעושי� התקיעות מיושב קוד� לזה גופא שד ד) השופר הגדול.
בשעה  ! לרמז מה שאמרו חז''ל ,"יפו, דמסברא צרי" לעשות להאותו

הוא עומד מכסא הדי�  ,שישראל נוטלי� את שופריה� ותוקעי� לפני הקב''ה
והופ" עליה� מדת הדי�  ,לא רחמי� עליה�ויושב בכסא הרחמי�, ומתמ

   . למדת הרחמי�
  
טוב לתקוע בצד ימי� (של פיו) א�  (סי' תקפ''ה) או''ח איתא ברמ''א) ד

משו� דכתיב בזכרי' (ג', א') והשט�  ברורה פי' המשנהאפשר לתקוע בכ". 
! דהיינו אצל יהושע ב� יהוצדק הכה� גדול כתיב  –עומד על ימינו לשטנו 

ויראני את יהושע הכה� גדול עומד לפני מלא" ה', והשט� עומד על ימינו 
לשטנו. נראה שזה כדי לערבב את השט�, והוא עפ''י הגמ' בר''ה (ט''ז) אמר 

אלא למה  ר''ה, למה תוקעי� רחמנא אמר תקעו וכו'ב ר''י למה תוקעי�
תוקעי� ומריעי� כשה� יושבי� (פע� הראשונה שאנו תוקעי� לאחר קריאת 

) ותוקעי� דמיושב פי' השומעי� יכולי� לשבת ות תקיעותהתורה נקרא
וזהו  ,התקיעות של מוס� השומעי� חייבי� לעמודומריעי� כשה� עומדי� (

שמטע� זה  ולפ''ז י''לב את השט�. נקראת תקיעות דמעומד) כדי לערבו
תוקעי� בצד ימי�, שדר" השט� בשעת קטרוגו לעמוד בצד ימי� של האד�, 

  לכ� לעומת זה אנו תוקעי� בצד ימי� כדי שיתערבב, וא''א לו לקטרג. 
  

ויהושע הי' לבוש בגדי� צואי� ועמד לפני המלא"  – שש� נאמר וי''ל עוד
ר''ל בשעה שעמד לפני המלא" הי' עוד מלובש בעו� (שלא מיחה בבניו 
שנשאו נשי� נכריות) ויע� ויאמר אל העומדי� לפניו לאמר הסירו הבגדי� 
הצאי� מעליו ר''ל הפרישו את בני" מנשותיה� הנכריות וימחול ל". ויאמר 

י" עונ" והלבש את" מחלצות ר''ל כשיוסר העו� אליו ראה העברתי מעל
יגולה הזכות, דהיינו לפי שדימה העו� לבגדי� צואי� דימה הזכות 

 –בגדי� נאי� ולבני�. ויעד (התראה) מלא" ה' ביהושע לאמר  –למחלצות 
כה אמר ה' צבקות א� בדרכי תל" וא� את משמרתי תשמור וגו' ונתתי ל" 

א� זרע" ישמרו הדברי� שצויתי לשמר�  מהלכי� בי� העומדי� האלה ר''ל
יזכו לשכר גדול, שילכו בי� השרפי� ומלאכי השרת העומדי� פה שאי� לה� 

שמע נא יהושע הכה� הגדול וגו' כי הנני מביא את  –ישיבה. ועוד הבטיח לו 
 ולפ''ז י''לעבדי צמח ר''ל שבאחרית הימי� אביא את מל" המשיח. 

מעשה זה שהשט� עמד על ימינו של  לרמז ,שמטע� זה תוקעי� בצד ימי�
יהושע כה� גדול לקטרג, וע''י תשובה זכה שזדונות נעשה כזכיות, עד כדי כ" 
שזכה לנבואה על ביאת המשיח והגאולה העתידה, ובודאי זה מערבב 
השט�, ומתירא לקטרג עלינו, שמתפחד שג� עכשיו יעשו תשובה מאהבה 

  והזדונות תעשו כזכיות. 
  
 (בהקדמה לספר המקנה) זצ''ל דו''ז הפני� יפותעי� זה מאח''כ מצאתי כו

כיו� שעשה יהושע כה� גדול תשובה מאהבה נהפ" לו העונות לזכיות, הרי 
דמה שהשטי� עליו להזכיר עונותיו, מזה הי' טובתו וזכותו. והיינו דכתיב 

שהוא לשו� עזר וישועה, כמ''ש בתהלי�  –והשט� עומד על ימינו לשטנו 
שמחתי שכוונתי לדעתו מי� אביו� להושיע משופטי נפשו. (עמוד לי(ק''ט) כי י
  הגדולה) 

  
כי מדר"  –נראה לפרש הפיוט הס קטיגור וקח סנגור מקומו ולפ''ז 

האויבי� הלוחמי� מערכה, והי' א� גבר האחד יגרש את האויב ממקומו 
ויקח עמדתו, וכ� הוא בהשט� כשמנצח במלחמת הקטרוג עד שהוא עומד 

, שהוא באמת מקו� הסנגור, וח''ו גבר האויב לשטנו ונשתתק על ימינו
 ,הס קטיגור וקח סנגור מקומו !  מתחנני� אנחנו בתפלותינוהסנגור, וע''כ 

היינו במקו� שהשט� עומד, וזה יהי' אות על  ,דהיינו להעמידו על מקומו
  נצחו� הסנגור. 

  
 (�שביאר כוונת הפסוק וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי החפ  חיי� (ש� עול

לידי והשט� עומד על ימינו לשטנו ר''ל בי� בעול� הזה להביאו  ,הנ''ל
שמטע� זה  ולפ''ז י''למחלות ויסורי� רח''ל, ובי� אח''כ בעניני עול� הבא. 

בצד ימי�, להזכיר שהשט� תמיד מקטרג עלינו בצד ימי�, לכ� בודאי  וקעי�ת
צרי" כל אחד ואחד לחזור בתשובה ובפרט בשעת תקיעת שופר, וכמ''ש 

נה גזירת הרמב''� (הלכות תשובה פ''ג ד') שאע''פ שתקיעת שופר בראש הש
הכתוב רמז יש בו, כלומר עורו ישני� משינתכ� ונרדמי� הקיצו 

  מתרדמתכ� וחפשו במעשיכ� וחזרו בתשובה וזכרו בוראכ�. 
  
  
  
  
  

  
למלא ראיתי ת כלפי מעלה ואמר רבו� העולמי� אהרה''ק ר' ליב הסבא משפולה עמד בר''ה לפני תקיעת שופר, כשהוא מעוט� בטלית ועיניו מוסבו

  ות המרה (ברכת חיי�).בעיני את עמ� ישראל עושי� מצוות ומעש''ט לא הייתי מאמי� שבכח� לעשות מצוה אחת בגל
  

כששאלתי את אבי זצ''ל ללמד אותי את דרכו של הבעש''ט זצ''ל, אמר לי שיש מעשה מפורס� מהבעש''ט זצ''ל שבראש השנה אחד בא לתקוע 
, השיב שופר וכל החסידי� היו מחכי� ביראה לשמוע התקיעות מהצדיק, אבל הבעש''ט אחז השופר ולא תקע אותה, וכששאלו אותו למה לא תוקע

לה� שיש כא� בבית המדרש שומר קישואי� אחד שאינו יודע האי� להתפלל אבל יודע לומר האל''� בי''ת, ואומרו לפני ה' בלב נשבר ונדכה, 
והמלאכי� לוקחי� האותיות של האל''� בי''ת ומצרפי� אות� לתיבות. ואני ממתי� לו עד שיגמור ''תפלתו'' מפני שבתפילתו יקרעו כל גזירות 

  ות, וא''א לשער תפילות היהודי שמתפלל בלב נשבר. כ� הסביר לי אבי זצ''ל דרכו של הבעש''ט, וכ� נהג למעשה.רע
  

פע� אחת יהודי בא לבית הכנסת (רומנישער שוהל) של אבי זצ''ל והגיד לו שבילדותו התפלל בבית הכנסת זה, אבל כבר היה הרבה שני� שלא 
התפלל, אבל תפלה אחת אני זוכר והוא תפלת עלינו, שבילדותי היה לי קול נעי� ושרתי את תפלת עלינו התפלל בבית הכנסת כלל, ושכח האי� ל

 �ביחד ע� החז� כל שבת ושבת. ואמר לאבי יש לי בקשה שבכל פע� שאבוא לבית הכנסת תרשני לשיר תפילת עלינו לפני הציבור. אבי הסכי
פע� שיהודי זה בא לבית הכנסת היה אבי שר עמו תפלת עלינו בסו� התפילה. פע� אחת לבקשתו על תנאי שאבי יכול לשיר עמו. וכ� היה כל 

 שאלתי לאבי למה הוא שר ע� יהודי זה תפלת עלינו הלא הוא מעשה ילדי�, ואי� כבוד לרב לעשות כזה. אבי הסביר לי דכל יהודי הוא חשוב מאד
    עיני הקב''ה, שאפשר שהוא חשוב יותר מתפילתנו. מאד בעיני הקב''ה, וא''א לנו לשער חשיבות תפלת יהודי זה ב

  
לו  באבלתי על אבי מורי זצ''ל בא יהודי זה לנח� אותי, ושאל אותי דכשבא אבי� לעול� האמת איזה ניגו� שרו בשבילו להכניסו לג� עד�, ואמרתי

וזה ממש כהמעשה של תי לו אני חושב שאתה צודק. דבאמת זה שאלה גדולה ולא ידעתי, אמר לי שהוא יודע, והניגו� הוא הניגו� של עלינו, אמר
ד בהכנסת כלה לחופה בכלי זמר, שעשה נישואי� לחת� וכלה יתומי�, והוא עומד מצד שניה�, ושמח מא זקני הרה''ק ר' משה לייב מסאסיב זצ''ל

ו הרבה שני� ממעשה זה ונשתכח הדבר, ויהי ביו� והיה אומר ''מי ית� שכשיגיע יו� פקודתי, יוליכוני ע� הניגו� הזה לבית מועד לכל חי'' ועבר
פטירתו ד' שבט תקס''ז, נסעו אז בעלי מנגני� ע� כלי זמר שלה� לקהילת בראדי, על איזה חתונה, ופתאו�, התחילו הסוסי� לרו  ע� העגלה 

דו הסוסי�, וראו המזמרי� ע� רב צת�, עד שבאו סמו� לבית עלמי�, ועמבקעות שלא היה באפשרי לעכב� ממרווהמנגני�, יעלו הרי� ירדו 
אז על החתונה, שניגנו מישראל, ושאלו איזה מקו� הוא, ושמעו מי כא� הנפטר, ויזכרו את המעשה ששמעו אומר מפי קדשו כנ''ל, וזכרו ג� הניגו� 

  (זכות ישראל) והושיבו ב''ד על זה, ואמרו להמזמרי� שיזמרו זה הניגו�, וכ� עשו.
  

הלוי' של זקני הרה''ק זצ''ל היו מנגני� נגו� זה, כמו כ� מנג� ניגו� זה בשמי� כשלוו אותו לג� עד�, דניגו� זה הוא זכר ואני בטוח שכמו שבשעת 
להחתונה שזקני הרה''ק זצ''ל עשה בשביל חת� וכלה יתומי� והאמת הוא שזקני הרה''ק זצ''ל החשיב לחתונה זו מעשה המעולה שעשה בחייו, 

  ת לויתו כדי שיזכר לו מעשה זו לזכות בשעת הדי�.  ומטע� זה רצה הניגו� בע
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