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                  "      "      "      "      אתם נצבים היום כלכםאתם נצבים היום כלכםאתם נצבים היום כלכםאתם נצבים היום כלכם""""
תחומא (ל "כמאמרם ז.  מלשון מצבה-צבים 

כל כלל , רמז להם.  עשאן מצבהמשה) צבים' פ
ישראל הוא הבסיס האמן והכוח הצחי של 

, אי הי רק מהיג עובר, כלומר. 'ושאי דגל ד
וכן כל המהיגים שיבואו אחרי כולם , חולף- בן

אבל אתם הכלל הכם מצבתו , יעברו ויחלופו
ועליכם לקבל הברית ולהישאר , יתברך

ור השומרים האמים של הברית הזאת לד
  )שמשון רפאל הירש' ר(                                .דור

 
כי ,  וראה לומר-אתם צבים היום כלכם 

כיבוש ארץ ישראל איו אלא מכוח כלל 
. ה כיבוש'וכיבוש יחיד לאו שמי, ישראל
כי ארץ ישראל היא המאחדת את כלל , והטעם

ולא עשו ערבים זה לזה עד . ישראל כולו
כי ארץ ישראל היא , שעברו את הירדן

לכן צריך לכיבוש . כאיש אחד, אותםהמאחדת 
  .ארץ ישראל כוח הכלל

צבים לפי ' וזהו הטעם שקוראים תמיד פ
, ה היא התרכזות הכלל"כי ר. ראש השה

, "יכוי עליכםלאמרו לפי מלכיות כדי שתמ"
ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם "ואמר 

וזהו זירוז לכל אדם ". יחד שבטי ישראל
 להיות משולב בכלל מישראל שיכוון לבו

  .אתם צבים היום כלכם, וזה. ישראל
  )עם משמואל(

 
 למה סמכה פרשת -אתם צבים היום כלכם 

 מאה לפי ששמעו ישראל? אתם צבים לקללות
, ט שבתורה כהים"קללות חסר שתים חוץ ממ

ד באלה והוריקו פיהם ואמרו מי יכול לעמ
ולמה רק עכשיו ). י בשם התחומא"רש(
ולא קודם בשעה ששמעו " ו פיהםהוריק"

 -? הקללות שבתורת כהים בפרשת בחוקותי
, הקללות בפרשת בחוקותי אמרו בלשון רבים

ר "כדאיתא במ, " חצי חמה-צרת רבים "ו
כל צרה שהיא  "-בפרשתו על הפסוק ובצר לך 

של יחיד היא צרה וכל צרה של רבים איה 
לא אלי הדברים , כל אחד חושב בלבו". צרה

אבל כאן אמר . לכלל, אלא לרבים, מכווים
הוריקו "ולכן . לכל אחד, הקללות בלשון יחיד

  )גרשון אשכזי' בשם ר, מגזו העתיק(". פיהם

 
 ומדרש אגדה למה סמכה פרשת - אתם צבים 

לפי ששמעו ישראל מאה ? אתם צבים לקללות
התחיל ... הוריקו פיהם... קללות חסר שתים

מה הלשון מאה , וקשה). י"רש(משה לפייסם 
 -? ח קללות"ולא אמר צ, קללות חסר שתים

שעיקר הורקת , שכוות המדרש לומר, ושמעתי
  ה בגלל שתי הקללות תפיהם של ישראל הי

  
  

כל חלי וכל מכה : הייו, שלא תפרשו בתוכחה
,  אחת- כל חלי -) סא, כח(אשר לא כתוב בספר 

ח "אמם יראו מאוד מן הצ.  שתים-וכל מכה 
אבל לא הוריקו , קללות הכתובות בפירוש

פיהם מאחר שיודיעם את המכות ואת טיבן 
, או לקדם פי הרעה, יוכלו לדרוש ברפואתן

אבל משתי הקללות שלא תפרשו בהלו 
כי מי יודע מה הן הקללות , והוריקו פיהם

אולי הן גרועות שלא תפרשו בהלו , הללו
, ותח קלל"ר מכל הצתיו, והוריקו פיהם

גם לא יוכלו , ה שהתורה חששה לגלותן'והראי
לבקש רפואות להן מאחר שאים יודיעם מה 

  לפי ששמעו ישראל מאה, וזו כוות המדרש. הן
הייו בגלל אותן השתיים , קללות חסר שתים

  )כלי יקר(            . הוריקו פיהם, שלא תפרשו

 
 ומדרש אגדה למה סמכה - אתם צבים היום 

לפי ששמעו ? שת אתם צבים לקללותפר
ט "חוץ ממ, ישראל מאה קללות חסר שתים

מי יוכל , הוריקו פיהם ואמרו, שבתורת כהים
שאם מזהירים אדם ). י"רש(לעמוד באלו 

או , שילקה מלקות ולא מכים את המספר
אז יש , חמשים או מאה, שוקטים מספר עגול

 ,להיח שהמספר איו אלא לשון הבאי וגוזמא
אבל אם . ואין קץ וגבול להורדה ולויתור

יכר שזה מדוקדק , מזכירים מספר לא עגול
ולכן כיוון ששמעו מאה חסר שתים . וקצוב

ראו שמהספרים מדויקים , ט קללות"ומ
  )דברי שאול(                              . והוריקו פיהם

  

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום """"
        " " " "  רחקה הוא רחקה הוא רחקה הוא רחקה הואאאאאלא נפלאת הוא ממך וללא נפלאת הוא ממך וללא נפלאת הוא ממך וללא נפלאת הוא ממך ול

  )אי, ל(                              
.. ולא רחקה... לא פלאת... כי המצוה הזאת

ה צריך ' לעשותה הי- בפיך ובלבבך לעשתו
 מצות -" המצוה הזאת",  העיין הוא- ? לכתוב

תשובה איה ככל המצוות אשר פעמים אין 
כי בתשובה סגי בהרהור הלב , בידו לקיימן

 לכפות -" בפיך ובלבבך לעשותו", ובווידוי פה
, מלאכי ג(סותם רשעים וע: מלשון, את היצר

י שלא לשמה תבוא "אפילו ע. גט מעושה, )כא
ועשית ' אתה תשוב ושמעת בקול ד. "לשמה

  ".את כל מצותיו
 )בעל פרי מגדים, הרב יוסף תאומים(    

 
שאלו היתה בשמים היית  - לא בשמים הוא 

, ואיו מובן). י"רש(ה וללמדה 'לעלות אחרי
 ההסבר -? ת לשמיםהרי אין בידי אדם לעלו

אברהם ' ר(ה "ק אבי זצללה"הוא לפי דברי כ
איך מעשה , כאורה יש לתמוהשל, )וב'מסוכצ

בשר ודם קרוץ מחומר יפעל בעולמות 
  שהאדם הוא שליח , התירוץ הוא. העליוים

  

  
  

ויש בשליח כח . ת לקיים מצוותיו"מהשי
לכך . המשלח ומעשה השליח מתייחס למשלח

שב ח' המצוות שהאדם עושה בשליחות ד
ולכן אין תימה , ה בעצמו הוא העושה"שהקב

שהמצוות פועלות ומשפיעות בעולמות 
ה הציווי ' שאם הי-וזה המובן כאן . העליוים

הייו באמת יכולים לעלות , לעלות לשמים
  )שם משמואל(.ה לו כוח של הכל יכול'באשר הי

  
  

 ראש השנה 
  ים ים ים ים הקדמונהקדמונהקדמונהקדמונ

ות יתו לו כללים ידועים בקריאת הפרש
לעולם , הייו". קומו ותקעו: "ואחד מהם הוא

כיוון שיש , תקראו צבים קודם ראש השה
ועוד כדי להפסיק בקריאת . שם עייי תשובה

פרשה אחת בין התוכחה שבפרשת כי תבוא 
' ולכן כשראש השה חל ביום ב. לראש השה

ה "ואז תהייה שתי שבתות בין ר' ו גא
מחלקין צבים וילך קוראים וילך בין , לסוכות

פ "הכופ ופרשת האזיו בין י"ה ליהוכ"ר
  .לסוכות

 הייו אם בג המלך פת וילך: ותו לזה סימן
' יחול ביום בה על העולם "ה שבו מלך הקב"ר

 מפררים ומחלקים - ין אז פותת', או ביום ג
 )תפארת ישראל(     .  צביםפרשת וילך מפרשת 

 
 חודש תשרי בשבת שלפי -למה אין מברכין 

 כי זה שמברכין החודש הוא - ? ראש השה
והה . שת השבת על החודשולהמשיך מקד

זה היום תחילת : בראש השה או אומרים
כמו תחילת : הייו, מעשיך זכרון ליום ראשון

ם בריאת העולם שלא באה על ידי שו
ה מי שיעורר ולא 'לא הי שהרי, תעוררותה

שהרי לא , ה לה כל המשך מהשבת הקודמת'הי
וזה לימוד לאדם . היתה שבת קודמת לה

כאילו היום ולד ולא , שיתחיל לגמרי מחדש
  . ה על לביתזכרה הראשוות ולא תעל

  )שם משמואל(

 
שבשאר חודשים ,  של אלול- שבת האחרוה 

. באלול היא שבת רגילה, "שבת מברכין"היא 
לערב : והטעם. ן בה את חודש תשריאין מברכי

ורמז . את השטן שלא ידע מתי ראש השה
תקעו בחודש שופר בכסה ליום : "לדבר בכתוב

  .שיהא יום החג מכוסה ולא יפרסמוהו, חגו
  )מהגים(

 - מרו לפי מלכיות כדי שתמליכוי עליכם א
 שישראל יקבלו עליהם עול מלכות ). ה טז"ר(



הייו . 'שמים ויבטלו דעתם ורצום לרצון ד
, הן למוסר, הן לשבט, ת"שכל מה שבא מהשי

כמו שאמר דוד , רצוי להםוה מקובל 'יהי
' באלקים אהלל דבר בד) "יא, תהלים ו(

הג אתי י בין שית"ופירש, "אהלל דבר
ו במידת "במידת הרחמים ובין שיתהג עמי ח

ובמדרש .  בין כך ובין כך אהלל דבר- הדין 
 - י לי הא,  טוב לך- י לך האכל מה ש: איכה

יעורר את הרצון העלם שבחר  זה. טוב לי
ורצון . בישראל להיות לו לעם ולמלוך עליהם

וממילא מתקים כל , זה רחמים גמורים
  )שם משמואל(    . חמיםהדיים והפך הכל לר

  

בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו """"
         " " " " בני מרוןבני מרוןבני מרוןבני מרון

ה את "למה קבע הקב). א משה ב"ה פ"ר(
? יום הדין בחודש תשרי ולא בחודש אחר

לפי . אלא לטובתם של ישראל עשה כן
שקודם לכן זמן אסיפת הפירות וותים 

ה "וכשיושב הקב. לעיים לקט שכחה ופאה
איו דן את ישראל במידת , לדון את העולם

שגדול כוחה של , אלא במידת הרחמים, הדין
מתת עיים ההופכת מידת הרוגז למידת 

  )פרשת דרכים (                                  .הרחמים

 
: יהודה אמר שמואל' ר? מאי כבי מרון

אפשר ). טז, גמרא שם(כחיילים של בית דוד 
שפירש את , להסביר לפי דברי הרבי מקוצק

יוצא למלחמת כל ה, )שבת ו(ל "מאמר חז
הייו .  לאשתותותבית דוד כותב גט כרי

ה מסיח את דעתו לגמרי מכל עייי 'שהי
  .ה יכול לצח'ואז הי, תובי

ה אדם שהוא כחיילות " ולמדרגה זו מגיע בר
שמשתחרר הוא מכל עייי יום יום , בית דוד

  )שארית מחם(             .ומתעלה לדרגת מלאך

 
בראש : ובלשון אחר מפרשים שם בגמרא

שה כל באי בעולם עוברים לפיו כבי ה
). י"רש(ככבשים שמוים אותם לעשרם , מרון

כשבא לעשרן מוציאן בפתח זה אחר זה 
והעשירי מכה בשבט צבוע ' ומוה עד י

 להיות יכר שהוא - צבע אדום -בסיקרא 
, והשה הזה). לב, י בחוקותי כז"רש(מעשר 
איו יודע אם יש עליו סימן אדום , העשירי

אלא הולך בדיר אחד , וא מוכן לשחיטהוה
ה 'ה, ה הזה הזה פיקח'אבל לו הי. עם אחרים

הולך למים לרחוץ מעליו את הכתם שלא 
כן בי אדם . ה יצל ממוות'והי, יכירוהו

ויכול להיות , מעבירין אותם תחת השבט
ר עליו סימן שיש בבית הכסת איש אש

אבל הוא , ה קודש בשה הזאת'יהיאשרע
אבל יש עצה . ע והולך בשמחה לביתואיו יוד

. להסיר הכתב על ידי תפילה ומעשים טובים
הרב כבסי ) ד, א(כמו שאמר בתהלים 

 )פרדס יוסף (            .  מעוי ומחטאתי טהרי

        
                                                                         "          "          "          "          הההה""""ספרים נפתחים ברספרים נפתחים ברספרים נפתחים ברספרים נפתחים בר' ' ' ' גגגג""""

צדיקים גמורים כתבים וחתמים לאלתר 
חתמים רשעים גמורים כתבים ו, לחיים

ביויים תלויים ועומדים עד . לאלתר למיתה
). ה טז"ר: ('זכו כתבים לחיים וכו, כ"הוי

מדוע לא אמר גם אצל ביויים תלויים 
: 'זכו כתבים לחיים וכו, כ"ועומדים עד יוה

מדוע לא אמר גם  אצל ביויים ). ה טז"ר(
להלן : ההסבר הוא? כתבים וחתמים

 מטה - ורב חסד : יםבגמרא אמר על הביוי
 כף המאזיים ה מטה את"שהקב, כלפי חסד
ר אצל הביויים לכך לא אמ. לצד זכות

, "ה אמת"בחותמו של הק"כי , "חתמים"
  .וכאן זה ממידת החסד ולא ממידת האמת

  )שלמה קלוגר' הגאון ר(

 
 ביויים תלויים -  ה"ספרים פתחים בר' ג

י מה, לכאורה תמוה. כ"ועומדים עד יוה
אם תלויים אים , יים ועומדיםהמליצה תלו

ואפשר . עומדים ואם עומדים אים תלויים
, ה'אחד ששפט לתלי: להסביר הדבר במשל

התליין ותן החבל על צווארו ומעמיד כיסא 
קטן תחת רגליו עד אשר יסדר את החבל על 

ואחר כך מסיר את הכיסא מתחת , צווארו
לויים כן הביויים ת. רגליו ושאר תלוי

, ה על צוואריהם"שהחבל יתן בר, ועומדים
, הכ"ורק מעמידים כיסא תחת רגליהם עד י

ואם , שים תשובה מסירים את החבלועוכש
 )פרדס יוסף (         .  מסלקים את הכיסא-לאו 

        
    הההה""""כל מזונותיו של אדם קצובים לו מרכל מזונותיו של אדם קצובים לו מרכל מזונותיו של אדם קצובים לו מרכל מזונותיו של אדם קצובים לו מר""""

        טטטט""""פ חוץ מהוצאות שבת ויופ חוץ מהוצאות שבת ויופ חוץ מהוצאות שבת ויופ חוץ מהוצאות שבת ויו""""ועד יוהכועד יוהכועד יוהכועד יוהכ
אמרו ). טזביצה (שאם מוסיף מוסיפים לו 

כחס על הר כחס על , )ה, ב(ה בשבת משב
כלפי שאמרו מזוותיו , בכף הדמיון, השמן

חוץ מהוצאות , ה"של אדם קצובות לו מר
מה שהוא חס על הר או , אם כן. ט"שבת ויו

שמדמה לו שהוא , על השמן הוא רק דמיון
שהרי , ובאמת איו חוסך כלום, חס וחוסך

 )א"הגר (          . דמזמים לו הוצאה זו במיוח

 
ביצה  (-ה "מזוותיו של אדם קצובים מר

מי שאיו סומך על זה והוא מוסיף עמל ). טז
ויגיעה כדי להשיג יותר פרסה ולהרוויח 

הריהו דומה לאדם הוסע  , יותר ויותר
 רמה מתוך שהוא חפז להגיעוברכבת 

מבפים בידו את דופן , ףהוא דוח, לתחה
    הרכבת את מהלך שכדי להחי, הקרון

 )יוסף הורביץ' ר       (
 

רת סימנא רת סימנא רת סימנא רת סימנא ממממאאאאהשתא דהשתא דהשתא דהשתא ד, , , , אמר אבייאמר אבייאמר אבייאמר אביי""""
יהא רגיל איניש למיכל בריש יהא רגיל איניש למיכל בריש יהא רגיל איניש למיכל בריש יהא רגיל איניש למיכל בריש , , , , מילתאמילתאמילתאמילתא

        ''''שתא קרא ורובייא וכושתא קרא ורובייא וכושתא קרא ורובייא וכושתא קרא ורובייא וכו
ומאותו הטעם ירגיל אייש עצמו ). כריתות ו(

בריש שתא להסיר ממו כל טיא ושאה 
שבלב להכיס בלבו אהבת רעים ודיבוק 

. וריםה יצא יוסף מבית האס"כי בר. חברים
וזה לסימא . ה"ה בליל ר'גם חלום פרעה הי

ואמרו .  באחוה-" ותרעיה באחו"מילתא 
אהבה ואחוה , כשהשים עשות יפות: ל"חז

כל שכן , ואם כשהשים יפות כך. בעולם
, כשהבריות יפות זו לזו בעין יפה וטובה

וסימא מילתא , שהשים מתברכות בכל טוב
  .לוםלשבת אהבה אחוה וש

 )זאב מסטריקוב' ר ר"אדמו ( 
        
כמאן כמאן כמאן כמאן , , , , שמואל בר יצחקשמואל בר יצחקשמואל בר יצחקשמואל בר יצחק' ' ' ' אמר ראמר ראמר ראמר ר""""

                                             """"מצילנןמצילנןמצילנןמצילנן
ה זה היום תחלת מעשיך זכרון " בר-האידא 

אליעזר דאמר '  בר- במאן , ליום ראשון
הה באמת ). כז, ה"ר(בתשרי ברא העולם 

ה "אליעזר העולם ברא בכ' גם אליבא דר
ה "ר(' א ובתוס" מובא בפרקי דרכך, באלול

אלא שאדם ברא בראש ". לתקופות"ה "ד) ח
מזה ). פסיקתא(לבריאת העולם ' והשה יום 

שכל זמן שלא , אפשר ללמוד על גדלות האדם
ברא אדם אין הבריאה כדאית ליקרא מעשי 

תכלית , ורק ביום שבו ברא האדם' ד
 - " יחיד בתחתוים"המיועד להיות , הבריאה

  )אזים לתורה(    . העולם תחלת מעשיךקרא

כדי כדי כדי כדי ' ' ' ' למה תוקעים בראש השנה וכולמה תוקעים בראש השנה וכולמה תוקעים בראש השנה וכולמה תוקעים בראש השנה וכו"""" 
  ) ה טז"ר(                    """"לערבב השטןלערבב השטןלערבב השטןלערבב השטן

כשישמע ישראל , שלא ישטין) טז" רה(
מחבבין את המצוות מסתתמים דבריו 

הרי דווקא בשעה , לכאורה קשה). י"רש(
שהשטן רואה את ישראל מקיים את המצוות 

 מה הוא עשוי ומפי, ןהוא מסית ומשטי
התשובה רמזה ? ותלהתבלבל על ידי התקיע

". חבבין את המצוותמ"י האומר "בדברי רש
גדולה תשובה מאהבה "ל "שהרי אמרו חז

כשהשטן ). יומא פו" (שזדוות עשים כזכיות
שעושים , רואה שישראל מחבבין את המצוות

הריהו פוסק , את המצוה מתוך אהבה
ירותיהם של ישראל מלקטרג ולמות את עב

  .לפי שהוא חושש שהעבירות ייעשו זכיות
  )ספר הפלאה(                      

        
למה תוקעין מריעין כשהם יושבים למה תוקעין מריעין כשהם יושבים למה תוקעין מריעין כשהם יושבים למה תוקעין מריעין כשהם יושבים """"

כדי כדי כדי כדי , , , , ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןותוקעין ומריעין כשהן עומדיןותוקעין ומריעין כשהן עומדיןותוקעין ומריעין כשהן עומדין
  ) ה טז"ר(                             """"לערבב השטןלערבב השטןלערבב השטןלערבב השטן

 - ה ביום ההוא יתקע בשופר גדול 'וכתיב והי
אשוה בהיל כששומע קול שופר בפעם הר

ה אמר ודאי זה קול 'בפעם השי, ולא בהיל
, השופר הגדול והגיע זמו להסתלק ומתערבב

בשם ' תוס (גוריאה פאי למעבד קט'ולית לי
השטין מתבהל מאד , ובכן). הירושלמי

אף שכל כך , "השתא אתי משיחא ":וחושב
שמא עשו , הרבה שים תקעו והריעו ולא בא

 בעבותות האדם האח, מצא. תשובה
הלא עברו עלי כל כך הרבה : היאוש וחושב

שים וימים וראים ותקיעות שופר ולא 
 אדם -שוב אין לי תקה , עשיתי תשובה

  .גרוע הוא מן השטן, החושב כך
  )יצחק בלאזר' ר(           

  
ומדוע אין ). ה טז"ר (-כדי לערבב את השטן 

ן הוא שט: בדרך צחות?  זוכר מאשתקדהשטן
ובכל שה יש יצר הרע חדש עם . ר הרעהוא יצ

וכן יש לו , מזימותיו ותחבולותיו החדשות
כי העבירות של , מבחר של עבירות חדשות

  )איגר' הרבי י(            .אשתקד הן כיום מצוות
  

         """" וכפוף וכפוף וכפוף וכפוףללללה מצותו בשל איה מצותו בשל איה מצותו בשל איה מצותו בשל אי""""שופר של רשופר של רשופר של רשופר של ר""""
  )ו"תקפ' ה סי"ח הלכות ר"או(   

ו שפר"מלשון , רמז שהמצוות יהיו בהידור 
 בכל - לשון חוזק -ובשל איל , "מעשיכם

, ואף על פי כן, תוקף האמוה וחוזק הפעולה
  )חסד לאברהם(   . בהכעה ובעוות רוח-כפוף 

        
           """"תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנותקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנותקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנותקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו""""

) ו, עמוס ג(הה שופר מראה על יראה כאמר 
וסוכה . אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו

ועל ) יב, משלי י( כאמר ,היא בחית אהבה
אותיות " תכסה. "כל פשעים תכסה אהבה

והה אין במציאות שהאדם יגיע ". הסכת"
לבחית אהבה אלא על ידי היראה הקודמת 

 הייו בראש - וזה תקעו בחודש שופר . לה
לבחית , בכסה ליום חגו"וזו הכה ל, השה

  )חסד לאברהם(  .אהבה שהיא בסוכות
 

קב ולא ראה עמל קב ולא ראה עמל קב ולא ראה עמל קב ולא ראה עמל לא הביט און ביעלא הביט און ביעלא הביט און ביעלא הביט און ביע""""
                """"אלקיו עמו ותרועת מלך בואלקיו עמו ותרועת מלך בואלקיו עמו ותרועת מלך בואלקיו עמו ותרועת מלך בו' ' ' ' בישראל דבישראל דבישראל דבישראל ד

  )כא, במדבר כג(                                
ון ביעקב ולא ראה מי שאיו רואה בלבו א

שמחפש וחוקר להצדיקו , עמל בישראל
אלקיו עמו ' ה"איש כזה , ולדוו לכף זכות

תרועה מלשון חיבה ורעות ". ותרועת מלך בו
  )חיים מצאז' ר ר"אדמו( ). י"רש(



 

  

        
) א, במדבר כט( - ה לכם'ום תרועה יהיי

יום של אהבה ואחוה , תרועה מלשון רעות
  )החוזה מלובלין(           .ושלום ורעות בישראל

  

  )טז, תהלים פט( """"אשרי העם יודעי תרועהאשרי העם יודעי תרועהאשרי העם יודעי תרועהאשרי העם יודעי תרועה""""
מעשה . שיודעים את החכמה של שבירת הלב

במלך ששלח את בו למרחקים ללמוד שבע 
ש כאשר שב הבן מלא וגדו. חכמות העולם

ציווהו , רצה האב לבחון אותו, חכמה ודעת
אימץ הבן . להרים אבן גדולה אל ראש ההר

את כל כוחותיו וגילגל את האבן בשיפועו של 
וכך אחרי מאמץ רב העלה אותה , ההר

כאשר בא אל אביו וסיפר לו על . לפסגת ההר
רוב עמלו בגלגול האבן הגיע האב בראשו 

דעתך מה עלה ב? וכי זו היא חכמתך: ואמר
. לסחוב אבן קשה וכבדה כזו אל ראש ההר

ה 'ואז הי, ה עליך לשברה לחתיכות קטות'הי
: המשל. קל לך לשאת אותה למקומה

ו הקשה ואלקים ציווה אותלשאת את לב 
ואין לו עצה אלא לשבור את , והכבד כאבן

  .לב האבן ולפוצצו לשברים שברים
  )חמן מברסלב' ר( 

  
, "רעע"השורש  - אשרי העם יודעי תרועה

והדיבור תרועה יכול , שהוא לשון שבירה
. אתה לקפל בו גם משמעות של שברון לב

אפשר " אשרי העם יודעי תרועה"והפסוק 
שעם ישראל יודע את כוחה של , לפרשו

. האחה ושבירות הלב מתוך חרטה ותשובה
ולא זו בלבד אלא גם בשעת תרועה של 

רוי שמחה ורוממות חג יכול אדם להיות ש
  .כלומר בשברון הלב, עת הלבובתר

' יבוז'ברוך ממז' ר ר"ועל דרך זה פירש אדמו
" וכל קומה לפיך תשתחוה"את המאמר 

יכול האדם להשתחוות גם בקומה ' לפיך ד
וכן . שבור ורצוץ, זקופה עם לבו שחוח ודכה

אעך בסתר רעם : ויפירש אחד מרבות
, בזמן שהרעם הוא בסתר, )תהלים פא(

  . אעך- קי הפש במעמ
  )י הספר שארית מחם"עפ(

        

   """"אבינו מלכנו כתבנו בספר זכיותאבינו מלכנו כתבנו בספר זכיותאבינו מלכנו כתבנו בספר זכיותאבינו מלכנו כתבנו בספר זכיות""""
ומיד אחר כך או מתפללים אביו מלכו 

ה 'לכאורה הי. כתבו בספר סליחה ומחילה
להקדים בקשת , הסדר צריך להיות הפוך

ל "כי חז:  ההסבר-מחילה וסליחה לזכיות 
) מאהבה(גדולה תשובה ) יומא פו(אומרים 

לכן או מתפללים . וות עשות לו כזכיותשזד
ואם תאמר ". כתבו בספר זכיות"תחילה 

אי תרוה ואי מצוות ? זכיות מין לכם
על זאת או ? ם זכיותישבעבורם או מבקש

אביו מלכו כתבו "חוזרים ומתפללים 
וממילא יהפכו , "בספר סליחה ומחילה

  .חטאיו לזכיות
   )זלמן מרגליותאפרים ' הגאון ר(             

  

            """"ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדהברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדהברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדהברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה""""
  )ג, כח(                     

, ברוך אתה בעיר,  אמר רב-  ברוך אתה בעיר
ילקוט (שיהא ביתך סמוך לבית הכסת 

יש אשים שהתהגותם בבית ). שמעוי כח
בית . היא לגמרי אחרת מאשר בבית הכסת

אין לו השפעה על . הכסת רחוק מביתם
ולכן באה הברכה שיהא ביתך סמוך , הבית
שרוח בית הכסת תשרור , הכסת-לבית

  )מגד ירחים(                    .ותשפיע גם על הבית

  זכרון העקידה
ותראה לפניך עקידה שעקד אבינו את ותראה לפניך עקידה שעקד אבינו את ותראה לפניך עקידה שעקד אבינו את ותראה לפניך עקידה שעקד אבינו את """"

יצחק בנו על גבי המזבח וכבש רחמיו יצחק בנו על גבי המזבח וכבש רחמיו יצחק בנו על גבי המזבח וכבש רחמיו יצחק בנו על גבי המזבח וכבש רחמיו 
          """"לעשות רצונך בלבב שלםלעשות רצונך בלבב שלםלעשות רצונך בלבב שלםלעשות רצונך בלבב שלם

לכאורה מה החידוש : המפרשים תמהים
והרי כמה צדיקים סבלו עיויים , בעקידה

ד את ילדיהם שלא יפלו קשים והעלו על מוק
והרי אברהם צטווה על זה מפי , בידי הגויים

וגם הפחות . ה בכבודו ובעצמו"הקב
ראה אליו ואומר לו ' ה ד'שבפחותים לו הי

כי הרי ', ה מקיים דבר ד'לעקוד את בו הי
או ואם לא ישמע לו יקח בל, בידו פש כל חי

  ?הכי את פשו
שי אשים : האחד: כמה תירוצים בדבר
האחד כדי לבלות שם . וסעים לעיר הבירה

ם ואת השי מולכי. יהות מיפי הכרךול
הראשון לבו מלא . באזיקים לבית האסורים

. שמחה וככל שמתקרב לעיר שמחתו גדלה
אמם כל צדיק , המשל. וההיפך אצל השי

ה צטווה 'היה מקיים מצות העקידה לו 'הי
וככל , ה מתפלץ בקרבו'אבל לבו הי', מאת ד

ה הולך וגדל 'שהיתה מתקרבת השעה הי
. ה בוכה ומיילל'לילה קודם הי, הכאב והיגיון

ה בשמחה רבה 'כל הלילה הי, לא כן אברהם
בזה אין דומה , ובבוקר השכים בזריזות

            .ה שאר יחיד ומיוחד'הוא הי, לאברהם
  )בום מפשיסחא' ם אביו של רבי רבית יעקב בש(

        
סולל , בכל דבר המתחיל הוא העיקר) ב

מרוד , ה הרוצח הראשון'קין הי. הדרך
וכן במידות טובות , האפיקורס הראשון

ה המתחיל 'אברהם הי. ובמעשים טובים
סלל את הדרך לדורות , במידה עהל זו

  )פרדס יוסף(        .הבאים ועשה רושם לדורות

        
          """"ות אתה הוא מעולםות אתה הוא מעולםות אתה הוא מעולםות אתה הוא מעולםכי זוכר כל הנשכחכי זוכר כל הנשכחכי זוכר כל הנשכחכי זוכר כל הנשכח""""

, מה הרבותא שלבורא עולם יש זכרון טוב
ה זוכר "שהקב: הפירוש הוא? שאיו שוכח

שאם עשה מצוה ושכחה . מה שבן אדם שוכח
אבל עשה אדם עבירה , ה זוכרה" הקב-

וחטאתי גדי ) תהלים א(ומקיים בעצמו 
וזה כי זוכר כל . ה שוכחה"הקב, תמיד

ואין , ח מה שאדם שוכ- השכחות אתה 
  .מה שאדם זוכר, שכחה לפי כסא כבודך

  )ין'ישראל מרוז' ר ר"אדמו(                  
  

        """"וירא והנה איל אחר נאחז בסבךוירא והנה איל אחר נאחז בסבךוירא והנה איל אחר נאחז בסבךוירא והנה איל אחר נאחז בסבך""""
                   )פרשת העקידה(                             

מובא ? ה איל אחר אלא הוא'הרי זה לא הי
יהי : אמר אברהם) ירא פרשת ו(במדרש 
בשעה שיהיו ביו של יצחק , לפיךרצון מ

 תהא זכר - מעשה העגל -באים לידי עבירה 
. להם אותה העקידה ותתמלא רחמים עליהם

 -איל אחר אחז בסבך  וזהו וירא והה
 -אברהם ראה שיסתבכו ביו באיל אחר 

 עומד - אצל אותיות סבך : ויש לזה רמז, בעגל
,  גימל-ת "אצל בי,  עין-ך "אצל סמ. (עגל

: ועוד רמז. וזהו אחז בסבך).  למד-' צל כא
, והה איל אחר מחצית המספר עגל עולה איל

כמים שזכות חאת זה ראה אברהם וביקש 
  .העקידה תעמוד לביו

  )שמשון מאוסטרופולי' ר(
  

  

 הליכות והלכות
  מדיני ראש השנהמדיני ראש השנהמדיני ראש השנהמדיני ראש השנה

בערב ראש השה מתפללים סליחות ועושים 
 ומתירים את הדרים שלא התרת דרים

לא , אבל אם יש דר שזוכר במפורש. זוכרים
אלא יעשה התרה רגילה , יסמוך על התרה זו

  .אצל שלושה בי אדם
יש ;  בערב ראש השהלהתעותהרבה והגים 

 - עד שעה(והגים להתעות עד חצות 
מי שדעתו . ויש עד הלילה) בצהרים בערך1

להתעות עד הלילה יקבל את התעית 
במחה " עו"מר  ויאשבתבמחה של יום 

  . של ערב ראש השה
לא אומרים וידוי ותחוים בשחרית של ערב 

  .ראש השה מפי החג
' מסתפרים ומכבסים לכבוד החג ומקוים שה

יעשה לו ס בימים אלו ויוציא לאור 
  .משפטו
ויזהר בתפילת מחה " "בן איש חי"כתב ה

של ערב ראש השה שזו התפלה האחרוה 
  ".בשה

 השה והגים לאכול סימים בליל ראש
יעזרו על כל ' לסימן טוב ומתפללים שה

יש שהגו לעשותם לאחר קידוש לפי . השה
אכילת הלחם ויש שהגו לאחר טילת ידים 

והמהג הראוי הוא לאחר , ואכילת כזית פת
ומברכין ברכת הפרי ואוכלים . אכילת הלחם

ואחר כך לוקחים חתיכה וספת ואומרים 
שאין להפסיק בין , ואוכלים" וןיהי רצ"ה

  .הברכה לאכילה בשום דבר
 לכן ראוי -יום ראש השה היו יום הדין 

שהרי חג הוא , אך בשמחה, להתהג ברציות
, וכן בהיותו בביתו, ולכן בסעודות. 'לה

ישתדל לדבר דברי תורה ולא דברים בטלים 
  .וישיר זמירות לכבוד החג

 ראוי ולכן, עיקר מצות היום היא השופר
להקשיב היטב לשופר ולכוון דעתו לשמוע 
בלי להפסיק בדיבור כל שהוא עד סוף 

  . קולות100התפילה לאחר שסיימו 
הגו אבל , השים מצד הדין פטורות משופר

רוב השים להקפיד לשמוע שופר בראש 
ואשה שיש לה ילדים קטים ויש חשש . השה

, שיפריעו את מהלך התפילה בבית הכסת
, קרא לתוקע שיבוא לביתה לתקועעדיף שת

מאשר לבוא לבית הכסת ולהפריע לכל 
, על כל פים אם קשה לה דבר זה. הקהל

 קולות 30 -תבוא ותשמע את הברכות ו
  ).תקיעות לפי מוסף(

אין לדבר בזמן התקיעות כיון , כאמור
שהברכה של השופר חלה על כל התקיעות 

. ואם יפסיק בדיבור יש חשש שיפסיד הברכה
וביחוד יש להזהר בזה לאחר תקיעות 

ת למקומו שאז "דמיושב בזמן שמחזירים ס
  .המכשול גדול

בליל ראש השה מברכים זה את זה לשה 
, אבל ביום לא יברך תכתב, טובה תכתב

  .אלא יברך גמר חתימה טובה, שכבר כתב
ויצל את , ביום ראש השה ראוי שלא לישון

 לאחר ישן, אולם אם קשה לו, היום לתורה
והגו לומר את כל ספר תהלים . חצות היום

בכל אחד מימי ראש השה שהרי אמרו 
  ".כישן דמי, הולך בטל"

  .בליל השי בקידוש אומרים שהחייו
וראוי לקחת פרי חדש או בגד חדש ולהיחו 
על השולחן או ללבשו בזמן הקידוש ולכוון 

עם כל זה יברך שהחייו , ואם אין לו. עליו
  .בקידוש
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  מעשה חכמים
        

  כח התשובה
, יש לי קלייקה בדיזגוף: הפרופסור סיפר

וכל יום , שלי, בסוף הרחוב גר אבא, תל אביב
  .אחרי העבודה אי מבקר אותו

יום אחד אי וסע ורוצה לחות אך המקום 
  .ה'מלא מכויות ואין לי מקום פוי לחי

זכרתי שבימי ילדותי הייו כסים הביתה 
, סעתי לשם, ורית קטהדרך סימטה אח

יהודי זקן גש אלי , החיתי את הרכב ויצאתי
אתה מוכן בבקשה להצטרף להיות : ואמר

  ?מה פתאום? אי? עשירי למין
כבר ארבעים : אבל הזקן התחן ודיבר ברכות

שה הבית כסת הזה קיים ותמיד התקיימו 
האם אתה רוצה שבגללך , בו תפילות

, ראה? ה מעריבלראשוה לא יתפללו פה מח
צריכים מיד , כבר שעת בין השמשות

איך צריך , אלו תפילות קצרות, להתחיל
לעשות כלום רק להצטרף אליו ולעמוד בבית 

, עיתי, כמובן? האם אתה יהודי, הכסת
אא הצטרף ,   אמר הזקן- אם כן , כן? וימול

  .ותזכה במצוה
ומהרגע שכס , הפרופסור הסכים וכס

הוא , וישב שם באיזה מקוםלבית הכסת 
שמע את התפילה ופתאום לא יודע מה 

כל , הוא מרגיש כמו בתוך כבשן: שקרה לו
גופו בוער מחום והוא חש ששמתו כספת 

בקושי חיכה עד , למשהו שאיו יודע להגדירו
ולבסוף , כל דקה ראתה לו כצח, שיגמרו

גמרה התפילה והוא ברח משם וכס אל 
  .אביו הזקן

ולמה ? מה קרה שהגעת מאוחר: תמההאבא
  .הוא סיפר לו? אתה אדום כאש

  : כ אמר"האב הזקן שקע רגע במחשבות ואח
  :אי יודע את הסיבה לכל מה שקרה לך

 עלה אבא שלי עם עוד 12כאשר הייתי ילד בן 
30  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תו לו .  משפחות מפולין לארץ ישראל
. אבל היהודים רצו בית כסת, אהלים
ים מהסוכות צחקו ואמרו פה לא החילו

אבי ושאר חבריו אמרו , תקבלו בית כסת
והחליטו אם אתם לא ותים אחו בה 

מדי יום אחרי העבודה התקבצו , ואכן. לבד
היהודים ובמו ידיהם בו לביה על גבי לביה 

ה להם ספר תורה 'הי, את בין בין הכסת
ותשמישי קדושה שהביאו אותם וכך קם בית 

  .ה למציאות'הכסת והי
  .אי סחפתי אחרי הרחוב והייתי חילוי

אבל הסבא בשמים ראה שהכד שלו כס 
ואמר הכד , למקום בבית הכסת שהוא בה

  !לא אתן לו מוחה, שלי הגיע לפה
הוא הכיס בך כיסופים לשוב למקום 

  !מחצבתך
מלמעלה סידר את העייים שתתגלגל ' ד

לך מסר פשו כדי לבית כסת זה שהסבא ש
  .לבות אותו

הפרופסור התרגש עד דמעות והסיפור עשה 
הוא החליט בסופו של דבר , מהפך בפשו

  .לשוב בתשובה שלמה
  
  

  תעיתי כשה אובד
עיתי כשה אובד בקש עבדך כי ת"

תהלים (".      מצותיך לא שכחתי
  )ט"קי

לא על ל המשיל משל פ"זצ" החפץ חיים"
  :פסוק זה

משל לרועה שרועה את עדרו וכמהג הרועים 
היה רגיל לחלל להם בחלילו המגיה 

: י שמיעת היגון המוכר לו"וע. שהכבש מכיר
  .הכבש היה מוצא את העדר וחוזר אליו

תעיתי כשה "זהו מה שאו מבקשים בפסוק 
, ה"והתרחקו מהקב, הלכו לאיבוד". אובד

ר ולהתקרב לבורא ואיו יודעים איך לחזו
" בקש עבדך"ה "מבקשים או מהקב. עולם

  כי ", כאותו רועה המחפש את השה האובד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מגית המצוות לא ". מצוותיך לא שכחתי
ז אפשר לחזור ולהתקרב אל "ועי, שכחה

  .ה"הקב
  

  וצדיקים ילכו בם 
וצדיקים ילכו בם ' י ישרים דרכי הכ"

  )ב"הושע י("             ופושעים יכשלו בם
וצדיקים ילכו "ע מהו שכתוב בפסוק "יל

והרי לפי כללי הדקדוק היה צריך , "בם
צדיקים ', כי ישרים דרכי ה"להיות כתוב 

  .'וגו" ילכו בם
אביו (ל "ביאר זאת רבי יצחק זאב ידלר זצ

המגיד , ל"צ רבי בן ציון ידלר זצ"של הגה
דאין זה מספיק , ד צחות"ע) דמתא בירושלים

יו ישרה שהאדם הולך בדרך הראית בעי
אלא צריך שתהא זו דרך שבה הלכו , וסלולה

והייו שיש , צדיקים וגדולים שקדמו לו
ולכן כתיב וצדיקים ילכו , מסורת שהגו כך

  ".בם
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  בן ל"זצוקישראל מאיר 

  תבדה לחיים טובים וארוכיםשרה 

  ה.ב .צ..ת
  

  אגודת טוב מאחלת

  לכל בית ישראל

  ברכת שנה טובה


