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ïúùøôá(è èë)íéáöð íúà'íåéä
íëé÷åìà 'ä éðôì íëìåë
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àøåáä úà íéëéìîî åðà íåéä äæáå

ארה"בא. מתושבי יהודי על ·‡¯‰"˜)מסופר ‰„Â·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ·˘ÂÈ ÌÂÈ‰Î) שאביו ,

מעליהם  פרקו המלחמה ולאחר המלחמה, בתקופת העבודה במחנות שהו ואמו

בלשון  בבית  שוחחו פולין מיוצאי שהיו מאחר אולם רח"ל, לגמרי שמים מלכות  עול

לעסוק החל עשרים בן משנעשה ליהדות. בנם של הזיקה כל היה ובזה ה'אידיש',

אנשי  אותו תפסו שנים חמש כעבור גוים, שותפים שני עם ביחד ה'סמים' במסחר

הפך השני ולהימלט, לברוח הצליח מהשותפים אחד המסחר. של בעיצומו השלטון

הרשויות' מטעם 'עד �È„Ó‰)להיות „Ú)לישב לגזור רצו ועליו עונשו, להקלת  בתמורה

מומחה  דין' 'עורך שכר מיד המדינה. חוקי כפי שנה וחמש כעשרים האסורים בבית

שיאסרוהו  מעונש מנוס אין הנראה שלפי לו אמר העו"ד אולם לימינו, שיעמוד

השנים. מקצבת במקצת להמעיט לנסות אלא  בידו ואין האסורים, בבית  רבות  לשנים

פגש ימים כמה לאחר בקרבו. רוחו ותיפול מאד עד נבהל ˘·Â¯ÈÚ)הלה ‰„ÚÒÓ·) באיזה

ולמה  עמך  אירע מה לי נא  הגידה שאלו נפולות פניו כי שראה היהודי זקן, יהודי

הזקן  אולם זה. זקן לי יועיל מה וכי באמרו לו לענות אבה לא ה'סוחר' פניך, נפלו

רבות צרות  עלי עברו וכבר המלחמה את  עברתי הנה לו, לומר והוסיף בו, הפציר

הנראה  כפי הזקן, לו נענה עמו, הקורות  כל לו ויספר לך , לעזור בידי יש אולי ורעות ,

ברכתו, לך תועיל ובוודאי פלוני לצדיק עמי נא  בוא  דין' מה'עורך ישועתך תצמח לא

בהצלחה. וברכו יארק  בניו אז שהתגורר עליון לצדיק ולקחו

מרכבותיו' פעמי 'אחרו אולם שיגיע , דין לעורך הכל המתינו המשפט יום בהגיע 

הפליגער את שאיחר להודיע  שהתקשר עד מלבוא, בושש בידו (ÒÂËÓ)והלה אין וכבר

אשר  איש תחתיו ויבוא ואכן, מקומו. למלא מתלמידיו אחד את  שולח והינו להגיע,

הענין, מן שלא סנגוריה בדברי פיו פתח הלה 'מתחיל', אלא  שאינו בעליל ניכר היה

אחת ... שעה במשך  בדבריו האריך וכך  וריח, טעם כל בהם שאין דיבורים ודיבר

הלה  שאכן לתביעה וראיות הוכחות שום ואין שהיות השופט הודיע דבריו כתום

למשמע האיש האמין לא חינם. לחפשי יצא  והלה ומבוטל, בטל הכל כן על  חטא,
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ù"áúéááááì"æç åðì åìéâù åîë(.æè ä"ø)úåéåëìî éðôì åøîà ,ä"á÷ä øîà'ââââéãë

העורך אל וניגש לאורה, מאפילה ויצא  אחד בבת הגלגל עליו נתהפך שהנה אוזן,

אל  הקצה מן ליבו ולהטות השופט על להשפיע הצליח כיצד לשאלו המתחיל דין

לראשונה  לי שזה והיות זקני, הוא השופט הנה ואמר, דין העורך  לו נענה הקצה,

הביטחון  את  בי ולהחדיר לעודדני זקני רצה המשפט, בבית כסנגור מופיע שהנני

לצדיק להודות  האיש אותו חזר מהעונש. לגמרי פטרך  כן על בכוחותיי, והאמונה

והנפלאות הניסים על לה' כהודאה תפילין להניח שיתחיל ממנו ביקש הצדיק שברכו,

'נכדו', על בדין ריחם ודם' 'בשר אם ולדידן שלימה. בתשובה ששב  עד עמו שעשה

ש' למשפטאבינו ק"ו לפניו בעמדנו עלינו ירחם בניםשבשמים' על אב אלאכרחם ,

למקום'... 'בנים שאנו לזכור שעלינו

שני ב. עורכים חו"ל ובני אחד יום רק  ישראל' 'ארץ בני עורכים טוב ' 'יום בכל הנה

יו"ט... של ימים ב ' עורכים שהכל השנה ראש של ביו"ט זולתי גלויות , של יו"ט

אגודה  כולם 'ויעשו שווים יהיו בנ"י שכל רצו כי זי"ע , אמת ' ה'אמרי הרה"ק וביאר

ה'ביתאחת הרה"ק  בנו וביאר אגודות '. 'אגודות יהיו ולא  - שלם' בלבב רצונך לעשות 

זי"ע  אייבשיץ יונתן רבי מהרה"ק שמבואר זי"ע Â¯Â˜ÓÂישראל' ,‡ ˘Â¯„ ·"Á „"Â¯ÚÈ)

·Î ‡ËÂÊ 'ש'עשרת)·˙�„·"‡ כנגד הם תשובה' ימים עשרתימי שב ' נמצא  הדברות',

מעקרי  אלו דברות  ושני לך ', יהיה לא  אלוקיך... ה' 'אנוכי כנגד הם השנה דראש

' איזה שיהיה אפשר אי זה בענין הם, אריכתאדיומא'ספיקאהאמונה יומא אלא 

אחד הכל  ישראל.כי בני אחינו בין וחילוק הפרש כל יהיה ושלא

מלכותג. עול לקבל בכוחו שאין מכיוון אחור מהנסוגים להיות האדם יחשוב ואל

– שלמה בכלל שמים להכנס  אלא לו  אין הללו, גבוהים  בימים יש גדול סיוע  כי

בעדו יגמור וה ' מלכות עול  מסאטמאר המקבלים הרה"ק  לזה המשיל נאה משל .

העלעקטריק בכח מאליהם הנוסעות הגדולות  למדרגות  �ÂÚ˙)זי"ע , ˙Â‚¯„Ó) ופעמים

למעלה, למעלה עד ויבוא יעלה זה הללו המדרגות עד דרך  כברת יעשו אנשים ששני

'פסיעה  עוד פסע  הראשון שזה ביניהם, מינה והנפקא  למטה. עמוד ישאר ורעהו

מאליו  המדרגות  הובילוהו וממילא  הראשונה, המדרגה על עצמו והעמיד אחת קטנה'

למטה... ונשאר זו פסיעה החסיר השני זה אך פסיעהלמעלה, העושה לדידן אף 

לאו ... ואם  טוב , לתכלית  ויגיע יעלה זו

אמר  אז לחרן הגיע וכבר לבן, לבית כשהלך אבינו ביעקב האמור את  שביארו יש

ואכן, התפללתי, לא ואני אבותי, שהתפללו מקום על עברתי דעתואפשר שנתן כיוון

הארץ לו  קפצה  ˆ‡:)לחזור , ÔÈÏÂÁ)כ'קפיצת כזה גדול ל'נס' ראוי היה אם כי ותמוה, .
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'íëéìò éðåëéìîúùããããéøäù .íåéä äæ
êéùòî úìéçúúùãçúî äðù ìëáå ,

ìò íéøôñá åæîøù åîë êøáúé åúåëìî
÷åñôá äæ íåé(ãé àé à"ù)ìâìâä àð åëì'

äëåìîä íù ùãçðå'ääääåäùòîë éë .
ùé' åîìåò àøáù 'úéùàøá éîé úùù'á

úà àøåá àåä éøä úòä åæá óà ,'ïéàî
.ùãçî åìåë íìåòäàîøâ ïîæäå

úà ,áìáå çåîá Y åðáø÷á ùéøùäì
àåä ù"áúé àøåáäù - 'ïéîàî éðà'ä
åãáì àåäå íéàåøáä ìëì âéäðîå àøåá

íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå äùòååååóà .

אלא, מיד, כן אירע לא  מדוע  ישיםהארץ' עצמו שהוא  מהאדם נדרש  מתחילה 

לעמוד שיוכל כפליים  בכפלי  השמים מן יסייעו אז לטובה , פעולה יעשה גם לב, על

הטוב דרך  .על 

ככל ד. עושה שהאדון - למלך אדון בין שההפרש אומר היה זי"ע מדז'וריק הרה"ק

פסק או גזירה מוציא  ואינו ויועציו בשריו להמלך  צריך  המלך ואילו ברצונו העולה

ה'מלמה' פרוץ  בטרם ואכן לבד. רוחו על העולה ככל ‰˘�È‰)דין Ú"‰ÓÁÏÓ) אמר

הגזירה.... ונגזרה בצדיקיו נמלך  אינו וכביכול כ'אדון' הקב "ה נעשה שעתה הרה"ק

מאתנו  ביקש שלכן זי"ע ממאכניווקא  האדמו"ר הרה"ק  חתנו דבריו על הוסיף

כדי מלכויות לפני אמרו – אלו ימים על כלומר,שתמליכוניכביכול – עליכם

לבחינת דעתם מלך שאיהפך  את לשמוע וכן בצדיקים להמלך מוכרח ואהיה ,

(Ì˙ÏÈÙ˙·)שנת ומתוקה טובה שנה להם לתת  אלי המתחננים ישראל בני כל של

הימים כל להם לטוב  עניניהם... בכל וישועה ˘¯‚‡גאולה '¯ Ú„Â�‰ Á"‰¯‰ ˜"·˘Ó‰ ÈÙÓ)

(‰Ê ˘Â¯ÈÙ „‡Ó Á·È˘ Ú"ÈÊ ·ÂÏÚÏÓ Ó"Ó¯‰ ˜"‰¯‰ ,ÊÏÚ·.

המתחילה. שהחזן נהגו ישראל מבני קהילות  בהרבה '�˘Ó˙')הנה ˙ÏÈÙ˙ ÛÂÒ·)

וביארו  התפילה, לעמוד ניגש לאחמ"כ ורק  במקומו, המלך תיבת  אומר ב'המלך',

– לאדם אומרים אכן, כי ה'בזה, את תמליך  שם  מקומך ... בנפשךעל  תדמה ואל ,

אביו  פלוני, של פרנסתו פלוני, של מצבו פלוני, של מקומו לי היה אילו ולילה יומם

אותו, ועובד ה' אל קרוב הייתי – אדם בני ממחשבות  וכו' וכו' פלוני, של לאואמו

העמידך  שהוא  ומצב  מקום  באותו  שתעבדהו רק ממך , ה' חפץ באלה  לא  ,ולא ,

שלימה. שמים מלכות  עול קבלת וזוהי

ילפינןו. ‰'ÍÂ¯Ú')הנה Ì˘· ,¯ÂÚÈ˘ ‰"„ :‚Ï ‰"¯ 'ÒÂ˙) דר"ה שופר בתקיעת  קולות' 'מאה

סיסרא ' אם ÁÎ)מ'ותייבב  ‰ ÌÈËÙÂ˘) מהיכן מצאנו לא  וכי ביאור, צריך ולכאורה ,

זקנה מגויה רק Ú˜'·¯Ú)ללמוד ÚËÏ‡ Ô‡) השמים מן שמלאך  מאמרם ידוע כי אלא, ,

אינם  זקנה ערביה של דמעותיה שאפילו לנו גילו וכאן ופעיה פעיה כל וספר עמד

אלא  'ספרן'במקרה ומלאך השמים, מן ושקול קצוב היה  עיניה שדמעו  דמעה כל 
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ìò íéáåñð äæä íåéá åðéúåìéôúî äáøä
íé÷òåæ åðàù äî úîâåã íéîù úåëìî

'úîùð' íåéñá...êìîä ...êìîäíâ
Y äìéôúä êùîáêåìîíìåòä ìë ìò

'ä åôàá äîùð øùà ìë øîàéå ...åìåë

ìàøùé é÷åìàêìî,äìùî ìëá åúåëìîå
'êìîä'ùåã÷äææææ.

íåéáåùéà ìëì ä"á÷ä áåö÷é äæä
úáö÷å åééç úáö÷ úà ùéàå

השמים מן לה  קצובין שהיו קולות ' ל'מאה שהגיעה  פעולה עד וכל דמעה לכל ק"ו ,

שיהיה, מי יהיה ישראל בר כל של השמיםקטנה מן ומנוי ספור  מדוד .הכל 

ביארו אחר Ï"ˆÊ)באופן ¯˘ ˜ÈÊÈÈ‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Ì˘· '·‡Ê ˙¯Â˙')מהקב "ה מבקשים ,שאנו 

אמר  וכה סיסרא , אם - נבזית  גועה של וגניחה פעיה כל וספר עמד המלאך הנה

שהרי  יבבותיה, קצבת  הושלמה לא עדיין – יבבות  ושלושים עשרים שיבבה אחר

אמר  שישים חמישים ארבעים אחר אף יבבות, מאה ולבכות  ליבב משמים עליה נגזר

ונאמר, נענה אנו אף מעתה קצבתה... הושלמה לא  עדיין לא , רבש "ע ,המלאך, אוי...

יצחק  אברהם  בני בניך של  ויבבותיהם  בכיותיהם  קצבת  הושלמו לא עדיין היאך  וכי

האחרונה בשנה  גם  זה  ובתוך  הגלות , דורות  כל  במשך  ויבבו  בכו אשר  ויעקב...

לפניך  יעלו  בנ"י, של  חלקם מנת  היו ויגון צער  כמה  – זה  ר "ה  עד העבר מר"ה

וגאולה פדיון לשנת וכתבם  בניך על נא  רחם והדמעות , הדם  והדמע הבכי לרצון

וגלותם צרותיהם .מכל 

ברש"י איתא Â··È˙)וכן ˘ÂÏ˘ ‰"„ :‚Ï קול (¯"‰ שכל לרמז דהו', כל קול – 'תרועה

'קרעכץ' אין למעלה, לרצון עולה שיהיה ככל קטן ריקם.(‡�Á‰)אפילו ההולך אחד

באי ז. כש'כל כפיו יצורי את  לדון הקב"ה בבוא  היטב  ניכר 'מלכויות' של זה ענין

רבה  שמחה ישראל לבני להם מביאה זו הכרה והנה, מרון'. כבני לפניו יעברון עולם

אלוקינו  ואתה עמך אנו 'כי וקונם בצורם ומכירים יודעים שהם הדבר בעצם - ועצומה

מפורש כתיב  וכך  אבינו'. ואתה בניך  È-‡È‚)אנו Âˆ ÌÈÏ‰˙)...הארץ ותגל השמים  ישמחו

הארץ  לשפוט בא  כי בא כי ה' שבו לפני היום בבוא וישמח יגיל איש כל והרי .

עשאו. אף יצרו שבראו שבשמים מאביו כשמדובר כביכול ק "ו למלך, אביו את  יכתירו

השמחה לרוב  דעתנו  שתזוח  לחשוש מקום  שהיה  עד השמחה תגדל  כך  וכל

כתבוהצהלה וכן מצוריך , ¯ÂÚ)הסמ"ק ‰¯Ú‰ ,‡ˆ ‰ÂˆÓ) בנ"י שלובשים למנהג טעם

הדעת זחיחות לידי חלילה אדם שיבוא לחשוש יש כי ויוהכ"פ, בר"ה  לבנים בגדים

המלכים, מלכי מלך את להמליך הולך  שהוא  יבין פשוטכאשר איש  יזכה איך כי

לבנים שילבש תיקנו  לפיכך  הכבוד , מלך  את  להמליך כזה גדול לכבוד כמוהו והמוני

המיתה יום  דעתנו.להזכיר תתיישב ובזה ,
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זי"עח. אייגער לייבל רבי הרה"ק  ˘�È)כתב ÌÂÈ Ë"Ï¯˙ ˙Ó‡ ˙¯Â˙) בוודאי הזה  ביום

ומזוני  בני חיי - להשפיע  שפע  מיני כל  הבריאה מתעורר  בראשית  נשפע  וכאשר ,

זה. חיה'חייםביום לנפש האדם ויהי חיים נשמת באפיו 'ויפח זה ביום נאמר -

(Ê · ˙È˘‡¯·). ורבו'בני 'פרו במאמר המוליד הכח כן גם נשפע -(ÁÎ ‡ Ì˘) וכאשר

כידוע . בפועל הארץ'.מזוני היה 'תדשא במאמר עוד לו הוכן -

ברש"י כתיב  Ò„:)הנה ˙ÂÓ·È).וז"ל פקידות. שלש העקרותד"ה פוקד שהקב ''ה

הריון  עליהן וגוזר בר''ה  תפלתן זי"עלשמוע מראפשיץ  מהרה"ק ואיתא  .˘„Â˜ Ú¯Ê)

(„˜Ù '‰Â ‰"„ עקרותוז"ל¯"‰ פקידת  עת  הוא  העולם  נברא  שאז השנה וכן בראש .

זי"ע נועם' 'אמרי מהרה"ק ·�ÁÒÂ)איתא  ‰"„ כהיום (¯"‰ 'נפקד של תיבות  ראשי כי

הוא  כידוע .הנ"ך הזה' הרה' 'הנ "ך  שכתוב כמו ההריון, על הממונה השם שהוא

כי – לכך רמז צדיקים אמרו הארץ וכבר בקרב לרוב השנהבגמטריאוידגו  .ראש

שלמה' ‡ÚÏ˜È)וב'תפארת ·¯ ‰"„ Î"‰ÂÈÏ),'יבראון כמה יעברון 'כמה יעברון פירש כמה 

יתעברו  כמה השנה,- יבראון בזאת  על וכמה מסופר מחליים. ויתרפאו שבריאו –

לזש"ק , רב זמן שהמתין ליבואברך שיכוון זי"ע מנחם ' ה'פני הרה "ק לו  וציוה

ומנוסה בדוק שהוא לומר  והוסיף  להיפקד , יעברון' 'כמה .בתיבות 

זי"ע ישראל' ה'אוהב הרה"ק כתב  �ÌÈ‡¯Â)וכן ÌÈÓÈ ,ÌÈ˘„Á ÌÈËÂ˜ÈÏ) שאנו 'מה וז"ל.

כי שרה', את פקד 'וה' הראשון ביום בר"ה ולפקוד בזהקורין להמשיך  יכולין אנו

‰˘�‰)עקרות' ÏÎÏ Ú‚Â�· ‡ˆÈÂ '¯Ù Ì˘ ‡Â‰ ÔÎÂ).

זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק משם ידוע ˙˙˘ÁÈ)וכן 'ÂÓÚ ÂÏÚÙÂ ÂÈÈÁ Á"Á‰ ,˙"‰Ú Á"Á 'ÈÈÚ)

ולמעלה  כנגד הייתה זו לידה כי שרה' את פקד 'וה' הנשה בראש קורין אנו שלכן

הטבע  למעלהמדרך ולברכה  לטובה  מהפיכות  של  זמן הוא  ר"ה כי לנו  ולהורות

הטבע חדש'וכנגד 'דף מעתה ראש למעלה צרות  לו היו עתה עד ח"ו אם ואף ,

לטובה. יתהפך והכל מתחיל,

מיטב שהשקיעו לאברכים השנה ראש קודם פעם אמר זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה"ק 

השנה  בראש הנה, כל, וחסרי רשים ונעשו ממונם כל את  ואבדו 'עסק' באיזה כספם

האסורים מבית  יוסף יום ומידיצא  של כוחו שגדול והרי השבע , שנות  שבע  החלו

הקב"ה  ויגביה להתפלל התחזקו הקצה, אל הקצה מן האדם מצב את  להפוך  - זה

למעלה. למעלה קרנכם

הדברים מפורשים È‡.)במהרש"אוכבר דלכך(¯"‰ וז"ל. זכירה, זכירה אתיא  ד"ה

ולרע , לטוב  בא  המעשים כל זכרון ביום דבו הזכרון' 'יום השנה ראש ואלונקרא
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�ÁÂ‰)הנשים ÏÁ¯ בר "ה(˘¯‰ לטובה זכרונם  ועלה  ומזלם, טבעם מצד עקרות  שהיו

שלהם ומערכה טבעם  עכ"ל.לשנות ,

זי"ע משמואל' ה'שם מהרה"ק �¯‡‰)איתא  ‰"„ „"Ú¯˙), הגדול הבריאה שינוי שהנה

כזה ושינוי לנקיבה, זכר  ולד  להפוך  הוא  בעולם עוד  כמוהו היה  שלא  – ביותר 

השנה בראש הפייטןאירע  מדברי זאת  ומדייק  –('‡ ÌÂÈÏ ˙È¯Á˘) יושר לה זכר ,

נהפך ר"ה שבליל – להאחות זכרה כהיום חושבה אחות , בבטן להמיר עובר ארחות ,

מיועד  היום זה כי והיינו, 'דינה'. בתה ממנה ונולד אמנו לאה שבמעי הזכר ולד

להתהפך מוכשר זמן שאין לנפשו מוסר תוכחת  מזה יקח הנלבב  ואיש למהפכות...

ביד  יש נפש שבעניני ק "ו הגוף, בעניני נעשה כך  אם כי מר"ה, יותר לטוב מרע

הימים. כל לו לטוב  אדירות  מהפכות  להפוך האדם

זי"ע מקאזניץ  משה רבי הרה"ק העיד ·ËÂ˜ÏÈ)וכך  ‡˙È‡ ‰"„ ÏÂÏ‡Ï '‰˘Ó ˙Ú„') על

על  עצמי מתמה תמיד הייתי טליא , הוינא כד וזכורני זי"ע , מקאזניץ  המגיד אביו

למאוד עד  שמח  היה  שבר "ה  זצלה "ה  אאמו"ר הה"ק ההואכבוד ביום ולכאורה ,

השנה  ראשית  שהוא  מחמת דיברנו, אשר הדבר הוא  אמנם עושה, זו מה לשמחה

השנה ימי לכל  טוב' ו'כל  וטהרה קדושה בו  .יורד

הפסוק ט . על הק' רש"י מדברי דורנו מצדיקי אחד פירש È‡)כבר ËÎ ÌÈ·ˆ�)לעברך'

מכאן  ומחיצה מכאן מחיצה עושין, בריתות  כורתי היו כך  - אלוקיך ה' בברית

ידי  על אלוקיו ה' עם ברית לכרות הרוצה שכל היא  שהכוונה בינתיים', ועוברים

עצמו  יחשב  אלא עברו, על כלל לחשוב שלא - מכאן' 'מחיצה לעשות  עליו התשובה

עתידו, לבין בינו - מכאן' 'מחיצה לעשות  עליו ועוד חדשה, כבריה שנולד, כתינוק

ה' לפני לבוא יוכל וכך  הקשה, בעבודה עמוד אוכל היאך העתיד על ידאג שלא

הברית . עמו ולכרות אלוקיו

זצ"ל אריה' ה'קול בעל הגה"צ המליץ  ÁˆÈ˜)כה ·¯ ¯Ó‡ ‰"¯· ‰"„ ÌÈËÂ˜ÈÏ) דהנה

בגמרא ÊË:)איתא שעה,(¯"‰ אותה של מעשיו לפי אלא האדם את דנין 'אין אר"י

ÊÈ)שנאמר ‡Î ˙È˘‡¯·)נישא ומעתה שם', הוא  באשר הנער קול אל אלקים שמע  כי

של  בנו בן ק"ו שעה, באותה מעשיו לפי נידון היה השפחה' 'בן ישמעאל מה ק"ו,

רצון  לעשות  חפצים לבם שבפנימיות  ויעקב  יצחק אברהם בני חי, א -ל שבני ק"ו

לתקן  עצמם על  יקבלו אם תאוותיהם, אחרי והולכים נכשלים שלפעמים הגם קונם,



çעשי"ת - השנה ראש - הפרשה באר

éðáåù"áúé åãñçá íéçåèá ìàøùé
íèôùî øåàì àéöåéùééééà"ô÷ú 'ééò)

(ä"÷ñ æ"èéãâá íéùáåìå íéìáåè ïëìå
äðùä ùàøá è"åéå úáùåðàù úåàøäì

בריה  מעתה שהרי עכשיו, בו עומדים שהם המצב  כפי אותם ידונו אזי מעשיהם,

ומתוקה. טובה שנה להם הקב "ה יפסוק  וממילא התשובה, ידי על הוא  חדשה

שהובא במה רמזו וכך הטוב , לצד פניו ולהפוך  לעצור מהאדם, נדרש זאת אמנם

נצבים בפרשת  הטורים' 'בעל דברי Â)לעיל Ï)לבב ואת לבבך  את אלוקיך  ה' ומל

' הפסוק  אלול...וכן תיבות ראשי שהוא  אותיותלולאזרעך  - ה'' בטוב  לראות האמנתי

כי  האותיות, בהיפוך אלול נכתב  ומדוע  ה', נגד חרדתי ואילך שמאלול לומר אלול

ממרוצתו  ויעצור יעזוב  – בדרכו רץ השנה שבכל האדם עבודת כל שזוהי לומר, בא 

טוב . בדרך כמהלך הוא  נחשב  וכבר הטוב לצד פניו יהפוך  –

ברכבת הנוסע הנה כי זי"ע מבאבוב ציון הקדושת הרה"ק  שהמשיל משל ע"ד

באן' ה'ווארשווער על שוהה שהוא נקרא  כבר לווארשא בדרכה (‰¯Î·˙הנוסעת

(˙È‡˘¯ÂÂ‰ זה דרך על ממערב. מזרח כרחוק  מווארשא הוא רחוק  עדיין אם אף

ה' בהר לעלות  ארוכההמתחזק  דרך  עדיין אם  אף הקדושה, בדרכי לילך  ומתחיל 

'קדוש' נקרא  כבר .לפניו ,

בגמ' שפירשו מה ביאר זצ"ל מלצר זלמן איסר רבי ÁÈ.)הגאון דאיתא(¯"‰ מה

אמר  לקיש ריש וכו', מרון כבני מאי מרון, כבני לפניו עוברין העולם באי כל שבר"ה

עומד  ורעהו ההר בראש העומד אחד שיש הרואות עינינו שהנה מרון, בית  כמעלות 

ברצוננו  ואם בו, ויורדים ועולים היוצרות  התהפכו מה זמן ולאחר ההר, בתחתית 

אין היורד הוא ומי העולה הוא  מי שפניו לידע  שמי פניהם, אחר להביט אלא  לנו

כלפי  שפניו מי זאת  ולעומת  לפסגה, שיגיע  וסופו בהר, העולה הוא  הרי ההר כלפי

שירד. סופו אך למעלה למעלה נמצא  עתה אם ואף הוא , יורד בחזקת  הרי הארץ 

ורוצה  מעלה כלפי נשואות  שעיניו מי אשר ה', עבודת בענייני הוא  זה דרך ועל

עליו, 'עולה' שם אך המצב  שפל בתחתית עתה נמצא  אם אף אזי ה', בהר לעלות 

למטה  פניו ל"ע אך ההר בראש שעומד מי זאת  לעומת  סופו, שם על ידון וכבר

הוא . מר כי סופו על יוכיח תחילתו אזי ירידה, של מצב הוא  והרי

מבריסקי. הגרי"ז לחיי האחרונים שבימים זצ"ל שך  הגרא"מ Î"ÂÈ)סיפר ·¯Ú Ú"·Ï�˘),

לאור  יוציא  כי בה' לבטוח שצריך לפניו הזכיר במיטתו, מוטל חולה היה כאשר

הגרי"ז לו אמר בשםצדקנו, ומתי כלל. מפחד איננו והרי – ייקרא בטחון לזה  וכי

בה' לבטוח מתחזק ואעפי"כ האדם מתיירא כאשר יקרא , כלל 'בטחון' זה ואכן .

שכן  יראה, בלא  לבטחון אפשר ואי בטחון, בלא  ליראה אפשר אי בידך, נקוט גדול
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בלא בטחון זאת ולעומת רח"ל, שחורה מרה האדם על להביא  יכולה לבדה יראה

זאת אלא ח"ו. עול פריקת  לידי להביא יכול ואף כלל, בטחון אינו היראה לו שתקדם

המשניות בפירוש הרמב"ם שכתב כמו העבודה ‰ÂÚ·¯)תורת ‰"„ „"Ù ימי (¯"‰ 'שהם

אליו' ומנוס  ומברח  ממנו ויראה מהשם  ומורא ופחד  והכנעה שיש עבודה  וכפי .

בצילך'. מחמתך 'אתכסה הסליחות בנוסח

ה'פרישה' ˙˜Ù‡)וכדברי Ò"ÂÒ Á"Â‡), מקשיםשהביא ללבוש יש ה'טור' שכתב מה על

זכאי  ויצאו נס להם יעשה שהקב"ה יודעים שישראל לפי השנה, בראש לבנים בגדים

הוכחה  אין כן שאם לומר, 'ויש ארגמן, וצבעי מרוקמים בגדים ללבוש יש כן דאם בדין,

חש ואינו הדין, מיום כלל מפחד אינו שמא  כי בהשי"ת, שיששבטוח כלל [ומרגיש

בעולם ] ומשפט  ביום דין שזוכר מראה המיתה ליום זיכרון לבנים שלובש עכשיו אבל ,

ורועדים  זוחלים אחד שמצד דלעיל, היסוד עפ"י והוא  בהשי"ת'. שבטוח אלמלא  הדין,

במלך יבטח גיסא לאידך  אך הארץ, את לשפוט בא כי ה' מלפני המשפט מאימת 

בישועתו. ישמח וממילא טובים, חיים בספר אותו שיכתוב בחיים חפץ 

אמת' ה'שפת  ˙¯Ó"‚)וכהערת ‡¯ÈÂ)כי אבינו יצחק של שמו לי על עשה  צחוק

Â)אלוקים ‡Î ˙È˘‡¯·) מענין שמו היה ואיך  והפחד, הגבורה ממידת  היה יצחק  והרי ,

רק והחדוה, יוכל השמחה והפחד , היראה מדת  הייתה  שליצחק אף כי לומר, יתכן

בעולם שישמח מי אין באמת  כי וחדוה, שמחה רק פניו על ניכרים  היו  שלא להיות 

אחר פחד שום לו ואין לאמיתו, ה ' ירא  שהוא מי .רק

בגמ'יא. דהנה באנו', הנה בצילך  'חסות  הסליחות  בנוסח שביארו Ù‰:)יש Ó"·) מסופר

באו  שהיסורים שם ואיתא  שנים, י"ג למשך  נוראים יסורים שסבל הקדוש רבינו על

אחד  יום היה, כך  שהיה ומעשה מעשה, ידי על ממנו הלכו ואף שהיה, מעשה מפני לו

ל  שהוליכוהו עגל הקדוש רבינו של לצדו מהשוחט עבר שפחד העגל השחיטה, בית

נוצרת, לכך זיל, לו, ואמר הקדוש רבינו שילחו רבי, של גלימתו תחת  מחסה ותפס רץ

צריך לכאורה שנים. תליסר למשך  רבים מכאובים לסבול משמיא  עליו גזרו כך  ועל

עלינו  נאסר זה מעשה שלאחר תאמר שמא או עגלים, שחטו לא אז עד וכי ביאור

ביאורו, אלא ולא, לא עגלים, לתפוסלשחוט באה  מקום  של  מבריותיו  אחת  דכשבריה 

פניו מעל לשלחה לו אין בצדק, שלא  אף  – אדם  של כנפיו תחת ייאמר מחסה וכן .

ענו  שעוונותינו אף לו, ואומרים וחנון רחום קל אל ומתחננים באים אלו בימים לדידן,

מקום מכל מעמך בנו, לשלחנו  תוכל  והיאך  באנו ', הנה  בצילך לימדתנו 'חסות  ,
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óèòúîå íéøåçù ùáåì ïéã åì ùéù
åéðøôö êúåç ïéàå åð÷æ ìãâîå íéøåçù
ìáà ,åðéã àöé êéà òãåé åðéàù éôì
íéðáì íéùáåì ïë ïðéà ìàøùé
íäéðøôö ïéëúçîå ...íéðáì íéôèòúîå
éôì ä"øá íéçîùå ïéúåùå ïéìëåàå

ñð íäì äùòé ä"á÷äù ïéòãåéùêëéôì
úåáøäìå ä"øòá ñáëìå øôñì ïéâäåð

.ä"øá úåðî

åäæåíåé áøòì úåçéìñá íéøîåà åðàù
úàæ ìòå ùòî ïéà éãéá' ,ùåã÷ä

,ãçôé éáéìíù úåëìî éøëæá äúò ìáà
íéøîåàá çèåá éðà úàæ ìòå ,ãçåéîä

'ãçà 'äáéáéáéáéíéëéøö íéîéä åìàá éë ,
,ãçåéîå ãéçé ãçà ìò çåèáì øúåéá
èìôîå ñåðîä àåä ,íéîùáù åðé÷åìà
ú"ìã úåàäù éùðéà éøîàãë ,åðì

ãçà úáéúáù(ìàøùé òîùá)'ã àéä
ìàøùé øá ìëì ùé íå÷î éë øîåì ,éúáø
äîéìùä äðåîàä 'úåúìã'á ñðëäì

'ä úåãçàáúçú úåñçì äöåøä ìëå ,
ñðëéå àåáé äðéëùä éôðëâéâéâéâé.

ïëåàøîâä éøáãá åæîø:åë ä"ø)

(.çé äìéâîïðáø ïðáø éòãé ååä àì'
éàî(âë-ãé äéòùé)àèàèîá äéúàèàèå'

åúîà úà åòîù ãçà íåéáù ãò 'ãîùä
àð éç÷ äúøéáçì úøîåàä éáø ìù

àúéá éèàèå 'àúéèàè'àåäù åðéáäå)

(àèàèî ,í"òæòáïðáø éòãé ååä àì ë"åîë
éàî(âë äð íéìéäú)êáäé 'ä ìò êìùä

ìëìëé àåäåàøå÷ä äòåø åòîùù ãò ê
åðéáäå 'éáäé' åàùîìàø÷ä úðååëù

'àùî' úà êéìùäì íãàä ìòù øîåì
'ä ìò åúñðøôå åéúåâàãíéøáã äðäå .

ä"ø 'ñîá ïä äìéâî 'ñîá ïä åàáåä åìà
àáåäù øãñë áåúë äìéâî 'ñîáù àìà
Y êôéäì øãñä ä"ø 'ñîá åìéàå ,ïàë
ìò êìùä'á ãåîìúä éîëç íéîééñî íù
ø÷éòä åäæ éë ,êì øîåì ,'êáäé 'ä

.ä"øá ùøãðä

úìåâñîíéîù úåëìî ìåò úìá÷
äáåè äðùì äãé ìò úåëæì
ãéâîä ÷"äøä æîøù åîëå ,ä÷åúîå

כן  ואם השוחט, מפחד כנפיו תחת  לחסות  הבא את לשלוח לאדם שאסור בתורתך 

חלילה. פגע כל ללא ומצליחה, מאירה שנה עלינו והשפע עלינו ורחם ַַחוס

בפסוקיב. זי"ע  אליעזר' ה'דמשק  הרה"ק בשם ·)אומרים ÊÈ ÌÈÏ‰˙) משפטי מלפניך

הבאה, לשנה בגורלך  יהא  מה 'משפטך' לפסוק בידך לאדם, אומר קוב "ה יצא,

האמונה. בעין דבר בכל שתביט – מישרים' תחזנה ש'עינך  בתנאי אך

דפקנו יג. וכרשים 'כדלים הסליחות בתחילת אמרינו את רמזו זה 'דלתיך ועל

בצילא בה, ולהיכנס לזכות רוצים שאנו דל"ת , האות  על הכוונה כי

שלימתא . דמהימנותא 
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ò"éæ ÷ñéøèî(àø÷éå 'øô ùéø à"âî)øùàëù
äãåáëì åùò äëìîì øúñà äúðîúð

ìåãâ äúùîäùò úåðéãîì äçðäåøúñà)

(çé áåðàù Y äðùä ùàø íåéá ,á"åéë .
êìîä ìù àéìîôá çåë íéôéñåîíéùåò
äðéãîä éðáì úåáèäå úåçðäàäã ,

àúåëìî ïéòë äååä àòé÷øã àúåëìî
íùá äðùä ùàø àø÷ð ïëìå ,àòøàã

ïåøëéæä íåéåððåøëæ äìòé äæ íåéá éë -
ú"éùä éðôìúåìåãâ úåòåùéì úåëæì

úåàìôðåíøîàë ,(.àé ä"ø)äðùä ùàøá'
,'íéøöîá åðéúåáàî äãåáò äìèáùé ïë

'åéøöéîî' úàöì íãà ìë ãéáãéãéãéãé.

äë'øéàîä øåà'ä ÷"äøä áúë(ä"ø)

.ì"æå,äæî ÷åúî êéç êì ïéàå
,åðéãéî úàæë ù÷éá úåàáö 'ä ïåãàäù
øëæðë úåðåøëæå úåéëìî åéðôì øîàì,
àöîðå .äáåèì éðôì íëðåøëæ àåáúù éãë
áéèäì - åðúáåè ùøåã êøáúé åîöò ìë

åðúéøçàá åðìíéùðàä åìàì äæá çéëåîå)

àùîë íäì áùçð ä"øá äìôúä íéëéøàîùëù

(ãáëéì øé÷é ïáä' àéáðä æîø äæëå .

éøáã éãî éë ,íéòåùòù ãìé íà ,íéøôà
,äðååëä .'ãåò åðøëæà øåëæ åáøé÷é ïáä

íéøôà éìíùá íéðåëî ìàøùé ìë Y
àåäå ...íéøôàíéòåùòù ãìé éðôì,

àùî íäéìò ãéáëäì éúðååë ïéà éàãåáå
,íúåîéìùå íúáåèì ìëä àìà ,ãáë

øåëæ - åá éøáã éãîåéðàù äî øîåìë ,
éúðååë ,úåðåøëæ éðôì åøîàéù äåöî

,íîöò úáåèìãéîú íøëåæì éðà äöåø éë)

(- ãåòåäæå ,éðôì íðåøëæ àåáúù éãë
øåëæ åá éøáããåò åðøëæàù éãë éúðååë ,

.ì"ëò ,äáåèì

אבינו  כי גדולה  שמחה – אתה  אבינו
אותנו  הדן  הוא  שבשמים 

,íøáåðì íåéä äìåãâ äçîùåèåèåèåèåîë
÷åñôä ìò 'åðøåôñ'ä áúëù

(ãë âë àø÷éå)- äòåøú ïåøëæ' .ì"æåïåøëæ
íëìîá åìéâé äá êìî úòåøúåøîàë ,

(á àô íéìäú)'åðéðøäåðæåò íé÷ìàì
àñë ìò æà áùåé åúåéä éðôî äæå .'åòéøä

äìá÷á àáù åîë ,ïéã(.æè ä"ø)åøîàë ,
(ã ÷åñô íù)äñëá øôåù ùãåçá åò÷ú'

מלשון יד. הזה, כהיום 'נפקד' לא מי מפרש היה זי"ע  מקאלשין שלום מאיר רבי הרה"ק 

נפקד לא מי הכוונה וזה שרה, את 'פקד' מיני וה' לכל ונזכר  נפקד  שלא  איש אין

הזה ביום  בתלמודישועות אמרו וכן ,(.‡È וחנה'.(¯"‰ רחל שרה נפקדה השנה 'בראש

אריה'טו. ˜·)ה'שאגת  ÔÓÈÒ) שיש להו סבירא  דכולהו ראשונים, מכמה להוכיח האריך

ובמשנ "ב  השנה, בראש התורה מן שמחה Ò˜"‡)מצות  Êˆ˜˙),להלכה כן מסיק

לשו"ע  סופר חתם הגהות ˙˜ˆÊ)ועיי' ÔÓÈÒ)מהמשנה ËÎ:)שדייק  טוב(¯"‰ של יום

שמחה  במצות  ומחויב השנה לראש יו"ט דין שיש בשבת , להיות שחל השנה ראש

(¯"‰ÚÂ˘ 'ÈÈÚÂ).
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èôùî àåä ìàøùéì ÷ç éë åðâç íåéì
,'á÷òé é÷ìàìøúåé æà çåîùì åðì éåàøå

,ãñç éôìë äèéù ,åðëìî àåäù ìò
åðúåà åèôùá åðúåà äëæéååøîàë ,

(áë âì äéòùé)åð÷÷åçî 'ä åðèôåù 'ä éë'
ì"ëò ,'åðòéùåé àåä åðëìî 'äæèæèæèæè.

áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøää"ø)

(ç"îøúíéàìî ùåã÷ íò ìàøùéù
àåäù óà ìò éë .äååãçå äçîù äæ íåéá

,'ïéãä íåé'íéù÷áî ìàøùé éðá ìáà

äáåèì åéðôì ïåøëéæì úåàøúäìïëìå ,
äæ íåéá íä íéçîùæéæéæéæé.

ïëåãåò áúë(è"ìøú úðùá)åøîà' .ì"æå
éðôì íëéðåøëæ äìòéù úåðåøëæ éðôì
øåöéä ìë øëæ' àìéîîù óà ,'äáåèì
ìàøùé éðáù éãé ìò ìáà ,'àá åéðôì
åéðôì åðéðåøëæ äìòéù - äøéëæä ïéù÷áî
àåä äøéëæä åæù ïéòãåéù é"ôòà ,'úé

...èôùîììàøùé ùéà ìëì ùé î"î
äøéëæä úìòî äìãâ éë ìéëùäìå ïéáäì

שאמר טז. וכמו מעוזכם, היא ה' חדות  כי שמחה, מתוך ה' עבודת היא  וראש ותחילה

זי"ע  מטריסק  ‰„')הרה"ק  Y ‡Â·˙ ÈÎ ‰È‰Â ‰"„ ‡Â·˙ ‡"‚Ó)הוא תשרי חודש שצירוף

והרי שמחה 'והי"ה', לשון אלא  והיה  ÈÂ)(Ê˜אין ‡È זה "¯ חודש שעבודת  ללמדנו ,

בשמחה. להיערך צריכה

אליהו דבי בתנא  מכל (Ê"ËÙ)איתא אמוץ  בן ישעיה נשתנה ומה רבי לי אמר

עליו  שמקביל מפני בני לו אמרתי לישראל. והנחמות הטובות כל שנתנבאו הנביאים

בשמחה. שמים מלכות

בביתיז. שישב גוי שכתב  ספר לידו ה' שאינה זי"ע  מנחם' ה'פני הרה"ק  סיפר

בארה"ב  ÂÈÏÚ)האסורים ¯·Ú ¯˘‡ ÏÎ ˙‡ ¯ÙÒ· ·˙Î Ì˘Ó ‡ˆÈ˘ ¯Á‡Ï) שהיה ומעשה ,

קפץ ולכך הברית, ארצות של 'הנשיא ' עם לשוחח היה חפצו עז גוי אותו היה, כך

אל  פנים עמד דבר של שבסופו עד מכשולות  כמה ועבר גדרות, וכמה כמה מעל

השומרים  תפסוהו מיד אך  דקות, כמה עמו ושוחח 'זכה' ואף הנשיא , מול פנים

ומרים. קשים עינויים עבר שם השנה, מחצית למשך האסורים בבית וכלאוהו

כך כי שווה, היה זה כל אך  מרורות, וסבלתי אסור הייתי 'הן ואמר, נענה משיצא,

היום  בזה ונשיש נגיל להבדיל, אנו אף הנשיא'. עם דקות  שתי במשך לשוחח זכיתי

גדולה  שמחה מ"מ – נפתחים ספרים משלושה היראה גודל עם השנה, ראש של

קורת לך  ואין ובמעשינו, בנו ומביט עומד ובעצמו בכבודו העולם בורא  כי כאן יש

מזו. מרובה רוח

זי"ע ישראל' ה'עבודת  הרה"ק  ביאר ‡˙Ì)וכך ‰"„ ÌÈ·ˆ� '¯Ù) הדבר טעם את

אלו  בימים להסתובב  לאדם שאין לומר השנה, ראש בערב אפיים נפילת שאין

נפולות . בפנים
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íéîçøä áà àåäù 'úé àøåáä éðôì
åðéðåøëæ äìòéù ÷ø èôùð úåéäì éàãëå

ä"á åéðôìïéòãåé ìàøùé éðáù æ"éòå .
.äáåèì éðôì íëéðåøëæ äìòé æ"éò úàæ
ïéã àñëî ä"á÷ä êôåä åîöò æ"éòå
é"ðá æ"éòù .íéîçø àñë ìò áùåéå
ã"äãîî ïéùåòå íéðéãä ïé÷éúîî

íéîçø'úé åéðôì äøéëæäù ïéøøáî éøäù
àåä èôùîìäðúîå äìåãâ äáåè

ú"éùäîïåøëæä íåéá åéðôì øëæð úåéäì
ì"ðëçéçéçéçé.

àúéà'øôåñ íúç' úåùøãáìåìà ê"æ)

(ò"÷úíåé éë ïéðòä ìáà .ì"æå
ïéã íåé Y àøåð íåé àåä éë íâä ä"ø
íå÷î ìëî ,ìáú éøåöé ìë ìò èôùîå
úååãçá à÷ååã äáøãàå ,ïåáöò íåé åðéà

úå÷éáãå äáäàå äáåùú ìù áìäéëáå
äòåøúá 'ïâð' åáéèä Y äçîù ìù.

,äéëá ú"ø íåé'ä ì'ë ïåìéâ'é êîù'áìáà
ã÷ôé àìå øëæé àì ïåøáùå úåáöòéë

àðéãã àøèéñå àôéì÷ã àøèéñî àåä

.ë"ò ...àåää íåéá ïéã øøåòì ïéàå
àéáðä àáðúð ùøåôîå(é ç äéîçð)ìàå

åáöòúíëæåòî àéä 'ä úåãç éëèéèéèéèé.

ïëå'áéùîå ìàåù' ú"åùá áúëäøåãäî)

(ä"ë÷ 'åùú â"ç äàòéáøóåâ êà... ì"æå
àåä àéù÷ àîåéã ì"éøäî éøáãìù è"åé)

(ä"øêééù àìã úùøåôî äéàø äøåàëì
àéù÷ àîåé äæáïéëøáî åðà éøäã

åðééçäùã øàåáî éøäå ,åéìò åðééçäù
äçîù øáã ìò ÷ø ïéëøáî ïéàêëìå ,

åðééçäù ïéëøáî ïéà øîåòä úøéôñá
÷ø äàðä åá ùéù øáã åðéàã íòèî
...åðééåàî úéá ïáøåçì Y ùôð úîâò
àðéãå àåä ùôð íåâéòã àîéð íà ë"àå
...åðééçäù êééù àìã àèéùô àéù÷
äöéáá åøîàã àäî ,äæì äéàø ãåò äàøð ã"ðòìå)

àìà ùãåçä úåãò ïéìá÷î åéäé àìù åðé÷úä 'ä óã

ïéâäåð äìòîìå äçðîä ïî åàá íàå ,äçðîä ãò

êàéä ,àúéà íàå ...ùãå÷ øçîìå ùãå÷ íåéä åúåà

ãåò úåùòìå ïéãä ìò óéñåäì Y åæ äð÷ú ïé÷úä

איתא יח. ÂÎ.)ובגמרא  ה'שפת(¯"‰ הרה"ק  בה רמז דמי', כלפנים הוא דלזכרון 'כיוון

זי"ע ‡È˙‡)אמת ' ‰"„ ‰"Ò¯˙ הקב"ה (¯"‰ לפני כעומד ישראל איש לכל דנחשב ,

השנה, בראש זכורך ' כל ייראה – לרגל ב 'עליה נצטוווינו לא  זה ומטעם ולפנים, לפני

ואין  ולפנים לפני רגלינו היו עומדות  וכאילו דמי' 'כלפנים ה' לפני עומדים אנו שהרי

לרגל. לעלות לרגל צורך לעלות  זוכים אנו  ואין הבית שחרב  כהיום  מעתה אמור 

דנא כמקדמת  לרגל ' ה 'עליה  אותה  לנו יש  עדיין בר"ה – המועדים  .בשאר 

סופר'יט . ה'חתם עוד ÂÈ‰Â˙)ומוסיף ‰"„ ‚ ¯ÂË) עד לזש"ק חנה התפללה לא  שלכן

לא שהתפילה וידעה נשבר ובלב בעצבות  הייתה כי בדבריו, אלקנה שפייסה

ותתפלל'. 'ותקם אז אלקנה של הפיוס מדברי דעתה שנתיישבה אחר אבל תועיל,



ãéעשי"ת - השנה ראש - הפרשה באר

(äìéìç àéù÷ àðéã íåéàø÷ð ïéàã ë"òå ,
íåéäå ïåò øôëé íåçø àåäå ,àéù÷ àðéã

,ùéã÷åúåàá úåäîàä åã÷ôð øáëå
äùåã÷ úòôùå úåáåèä ìëå ,íåé

àåää íåéá åòôùðëëëëíåéä ãò éøäå ,
é"àá óà íéîé éðù ä"øá ïéùåò.ì"ëò ,

ויזכה פנים בהארת יתנהג – טבא  סימנא 
ממעל פנים  להארת

øçà,íåéä äæá äçîùä ïéðò øàáúðù
äìåãâ íåéä úãåáò éë òãú

'øáçî'ä ÷ñôù åîë 'íéðô úøàä'áç"åà)

(à âô÷úä"øá ìåëàì ìéâø íãà àäé
çåôú ìåëàì ïéâäåð ùéå äâä ...àéáåø
åðéìò ùãçúú íéøîåàå ùáãá ÷åúî

ïéâäåð ïëå ä÷åúî äðùàëàëàëàëïåàâä áúëå .
ì"öæ øâåì÷ äîìù éáøúîëç' úåäâä)

('äîìùíéìëàî ìåëàì äðååëä ïéàã ,
äìéôúì íå÷î ïéàã' - äìéôú êøã åììä
íúìéëà íòè ø÷éò àìà ,'äìéëà úòùá
ïéîàî àåäù úåàøäìå úåìâì éãë àåä
äáåè äðù åéìò ÷åñôéù ú"éùäááëáëáëáë,

íéùåøãá éúáúëù äî éôì èøôáå'

בשידוכיםכ. במשפחתו מתעסק  היה לא  זצוק "ל זאנענפעלד רי"ח (·‡ÚˆÓהגאון

התפלל ‰˘�‰) שלא מפני - העבר השנה בראש שידוכים בו דובר לא שעדיין למי

שלא אף בנו את ואירס מהרגלו ושינה מאוד, בו דחקו אחת  ופעם בר"ה, עליהם

כמה  ולאחר לבנים זכו לא לב ולדאבון שחלף, השנה בראש כך  על תפילה הקדים

רח"ל החבילה התפרדה �Â„Î)שנים ÈÙÓ).

הקדושכא. השל"ה דברי Ò˜"·)ידועים Ì˘ ·"�˘Ó· Â‡·Â‰ ÂÈ¯·„ ¯˜ÈÚ)הוא דהעיקר

שונאיו, יכרתו 'כרתי' אכילת ידי שעל ליה דמנא  לתשובה, שעה באותה להתעורר

ח"ו, זכיותיו שיכרתו איפכא , חלילה יתכן כן כמו האכילהוהלא  עצם שאין ופשיטא

לעורר פועלות  התשובה  עם  והבקשה התפילה  אלא השונאים  להכרית  גורמת 

ממעל  בשמים .רחמים

כדי כב. ובתוך  היסוד, עד המעורער ביתו שלום על רבו בפני שהתאונן באחד מעשה

נענה  הדג, זנב  את  לו נתנה ר"ה שבליל הדברים, הגיעו היכן עד לו סיפר הדברים

אמרת זה מפני וכי לזנבהרבי, כי שנהיה  לך ומה באמירה, תלוי העיקר והלא  ,

ברורה' ב 'משנה איתא  וכבר ראש. ולא זנב  Ò˜"‰)העמידה ‚Ù˜˙)שלא מאד  שיזהר 

טוב לסימן שיהיה כדי האיסור, גודל  מלבד  אלו , בימים  .יכעוס

ידו  השיגה לא כי זי"ע סלאנים הרמ"ח הרה"ק אל אברך  הגיע פעם כי ידוע כן

הרמ"ח, לו אמר בגורלו, תעלה שנה איזו יודע ומי 'ראש' זנבלקנות את  נא קח

יהיההדג שכבר גדול בקול ואמור צרותינו, לכל וקץ ביד סוף כי שבדבר, והעומק  .

בכל  ויבכה, יתאונן מדוע ולברכה... לטובה שיהיה מה יהיה מצבו ל'סדר' איש כל

בו. שרוי שהוא לסבך  מוצא יש עת 
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בסעודת ר"ה בליל פעם ישב זצ"ל פתייה יהודה רבי שהגאון המעשה דבר ידוע

ועל  לבן, בבגדי לבוש והדר, כבוד אומר כולו אורחים בחבורת מיסב  כשהוא היום

את בטעות  דחף המסובים אחד והנה גדולות , בנרות  מאירה גדולה מנורה השולחן

עצר  יהודה רבי בחדר... השתררה וחשיכה הנרות ... וכבו המנורה נפלה השולחן

דגים  ומגש הרבנית כשיצאה לכן הבית פני כל שחשך מכיוון לכעוס, שלא בעצמו

עם  אירע  מה ולהבין לראות  יהודה רבי ויקם לארץ ... נשפך  והכל המגש נפל בידה

הלבן  בגד וכל הארץ  על ונפל הדגים מציר החליק הרב  ושבר... שוד אז... אך  הדגים

השנה  בגמר מאומה... רגז ולא כעס לא  בעצמו ר"י שלט זה ובכל וניטנף... נתלכלך

עצמו על ר"י בהארתהעיד זו , כשנה  ומתוקה טובה שנה  לו  הייתה לא  מעולם כי

דרכו ה' הצליח ידו שלח  אשר בכל  ממעל, גדולים פנים חידושים לו היה אף ,

הצלחתו  עיקר כי הוא באשר מצבו לפי איש כל יבין מכאן בתורה... נפלאים וגילויים

ורוגז... מכעס בהתאפקות היא

כדי  בדבש ותפוח חלה בר"ה לאכול נהגו שאם ירושלים, זקני אומרים היו וכך

טובה שנה לנו שתהיה מלהיותומתוקהלרמז טוב יותר סימן לך  שאין ק "ו זיסע,

Â˙Ó˜)יוד  È„Â‰È) לו יהא  וזה צוהלות , ובפנים בשמחה הזה ביום להסתובב כלומר, ,

השנה. ימות בכל כן להיות  לסימן

ראש  בליל אחת  ששנה הצדיקים, אחד על זי"ע שלום' ה'נתיבות הרה"ק  סיפר

החלה  נפלה המוציא  פרוסת  את וכשחתך  היין, נשפך  הכוס על לקדש בבואו השנה

אלו  במקרים הרבנית  משהבחינה לאכילה. ראויים היו ולא  נשרפו הדגים וכן מידו,

שמרבים  בר"ה ובפרט השמים, מן טוב לא  סימן בכך  יש אולי לחשוש התחילה

השיב הצדיק אך  לנו. אלוקים עשה זאת מה לבה על והתעצבה טובים, בסימנים

הסימנ את שעושים הטעם דכל לחשוש, ממה כלל שאין האכילה בניחותא , בעת ים

נמצא ושמח, רגוע להיות  האדם לטבע גורם שזה מפני היינו ומתוקים טובים מדברים

ה', בישועת  ובטוח ושמח שליו שהוא האדם של בפנימיותו הוא  טוב  הסימן שעיקר

טובים, לא  סימנים כמה לנו שאירעו הגם ובטוחיםוא "כ שלווים  נישאר  אם  מיהו

ביותר הטוב הסימן הוא  הלב פנימיות כי טובה, לשנה נזכה בוודאי אזי ה ' בחסדי

וחסדים. ·‡Ó˙)לרחמים  ˘Ù�‰ ˙ÂÂÏ˘ ·˘Á˙ ÂÏ‡Î ˙ÂÎÙ‰Ó È¯Á‡ ˘Ù�‰ ˙ÂÂÏ˘ ‡˜ÈÈ„ ,‰·¯„‡Â).

לאדם  לו שאין דבריו, בהמשך  יותר כמבואר קלוגר, הגר"ש כוונת עומק גם וזה

להתפלל  היה שברצונו כרצונו, שלא  שנעשו שונות תקלות על הזה ביום להתרעם

למאות דוגמאות  וכן אחר, במקום להתפלל והוצרך נאנס מה ומשום פלוני במקום

מה  של דברים מחמת האדם של רוחו את  להפיל עי"ז מנסה היצה"ר זה שהשטן

היום, בשמחת וישמח באהבה, הכל את יקבל אלא  אחריו יגרר לא המשכיל אך בכך ,

ומתוקה. טובה ולשנה ורחמים ישועה לדבר ויזכה טוב  לסימן זה לו יהא  וממילא
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ùàøáã ,á"éøú úðù àáú úùøôì
äî ìë ,øîåàå çîùî äéäé äðùä
äæáå ,äáåèì àåä êøáúé àåä äùåòù
éàäî êëìå ,äáåèì úîàá êôäð äéäé
øîåì ìéâø íãà äéäéù ,äàøð àîòè
äî ìë ,úéøçù úìéôú éøçà ä"øá
,äáåèì åæ íâå ãéáò áèì àðîçø ãéáòã
íéìëàî ìåëàì åð÷éú àîòè éàäî ïëìå
éãë ,ïë íäéìò øîåìå íé÷åúîå íéáåè
éãé ìò êôäð äéäé êåôéäì øæâð å"ç íàù
.ì"ëò ,'ïåöø éäé ïë ïîà ,äáåèì åæ äøéîà

יחש – בתחילתה  שרשה  שנה עצמו כל  יב
כל וחסר  כרש

àúéà'îâá(:æè ä"ø)äùøù äðù ìë
,äôåñá úøùòúî äúìéçúá

' ,é"ùø ùøéôåïéùø ïîöò ïéùåò ìàøùéù
äìôúå íéðåðçú øáãì ä"øáïéðòë

øîàðù(âë ,çé éìùî)øáãé íéðåðçú
'ùøâëâëâëâëùéâøäì íãàä ìò éë åðãîì ïàë .

åì ïéàù éîë ,åììä íéîéì åúñéðëá
íãàä ïéà éë ,ïë àåä úîàá éøäå äîåàî
øáëù äî óàå ...åì ùéù äîá óà çèáåî

רב זמן הרבי איחר זי"ע  מראדושיץ  דוב  ישכר הרה"ק אצל בר"ה השנים באחת

ה'חוזה' אצל שהיה מעשה לספר פתח המדרש לבית  משנכנס ה'תקיעות '... אל מלהכנס

ראה  שלא  מפני לתקיעות המדרש לבית מלהכנס רב זמן התעכב שפעם זי"ע, מלובלין

לקיום  בגשתו לעצמו זכות איזו למצוא במעשיו ופשפש הקודש, אל לגשת ראוי עצמו

בעבודת והתחיל והתחזק שעשה, טוב במעשה נזכר רב זמן שלאחר עד היום, מצות

הנאמן  משמשו עם וקבע מצוה, דבר לעשות  לידו הזדמן פעם סיפר, וכה הקודש.

שכח  זה שבלילה אלא המצוה, אותה בצרכי תיכף ולהתעסק  למחר קום להשכים

הרה"ק ראה משנתו בהקיצו ה'חוזה'. של מיטתו ליד ידים לנטילת  מים להכין המשמש

הגבאי, לביאת  להמתין אלא  אחרת  ברירה לו ואין הארץ, על רגלו  כף להציג לו שא"א

של  אחריותו חוסר שמחמת  - ל'חוזה' וגדול רב צער גרם הדבר מלבוא, בושש הלה אך 

לחדרו  הגבאי יגיע  שכאשר בלבו החליט וכבר המצוה, את  לדחות יצטרך המשב"ק

המהירות כל הרי עליו, יכעס מדוע  בדעתו, התיישב  אז אך  מעשיו, על היטב  אותו יוכיח

ראה  עתה והרי יתב "ש, להבורא רוח נחת לעשות פלונית  מצוה לקיים אלא איננה כאן

ללא המשמש את  ולקבל כעסו לכבוש והחליט לכעוס, לו ומה ילך  שלא השי"ת  שרצון

בכוחות כעסו את  הרה"ק כבש רב זמן לאחר המשמש משהגיע  ואכן קפידה, שום

לתקיעות . נכנס זה במעשה משנזכר יפות, פנים בסבר פניו את וקיבל מהטבע למעלה

כאן  יש זי"ע , מלובלין הרבי של ובקדושתו בגדולתו כלל השגה לנו שאין ואף

מכעס... בהתאפקותו אדם של גדולתו שעיקר לדידן לימוד

התוס'כג. שכתב  וכמו באמת  רשים כשהם ˘¯˘‰)ובפרט שישראלים(„"‰ שמתוך 

השמים מן עליהם ומרחמים נשבר, לבם  שבימים רשים, באברך  ידענא  עובדא  .
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íéîùá áåù ïåãéð àðã úîã÷î åì áö÷ð
äðùä úàæá åîò úåùòì äî úãë

äùãçäãëãëãëãëãé÷ôú àìîé øùàë íðîà ,
úåøåöðå úåìåãâ ìòôé ììôúéå ïîæääëäëäëäë.

בו  היה בקהילתו הנהוג שלפי סכום – גדולה ירושה בחלקו נפל השנה ראש שלפני

מתוך השנה לראש נכנסתי האברך אמר וכה בהרחבה, צאצאיו כל את להשיא  כדי

עלתה  שלא  היה דבר סוף לבי... מקרב  תפילותי היו ולא אנכי... 'מסודר' כי הרגשה

יפה. השנה

כולו כד. היום כל במשך תהלים באמירת  להרבות נוהג היה זצוק"ל מבריסק  הגרי"ז

שהתמוטטו  כמי האדם דומה הזה ביום כי זאת , הנהגתו וביאר השנה, ראש של

משפחתו  בני וכל בפרנסתו מסודר היה עכשיו שעד מי שגם ליצלן, רחמנא נכסיו לו

על  ועולה בלימה, על תלוי הכל זה ברגע הדברים, בשאר וכן ושלמים בריאים היו

רחמים  לבקש בתפלה, להרבות לו יש כן על - בידו תלויה וההכרעה מאזניים, כף

וכרשים  'כדלים התפלה כוונת  פשטות  וזה טובה, שנה לו שיתן המקום לפני ותחנונים

ובחוסר  בעירום עומד זה שברגע בגשמיות , גם ממש כמשמעו פשוטו דלתך' דפקנו

ממש. כפשוטו כל

כי  הקבועים, שיעוריו מללמוד יותר תהלים לומר מעדיף הוא  כן שעל והסביר,

כ  בספרים לחפש ועליו הנלמד, על וקושיות הערות  אצלו מתעורר לימוד די בדרך 

בעת כמימרא רגע  לבזבז עי"ז לבוא  יכול ולפעמים לקושיות, יישוב  למצוא

עיתותיו  כל את  ינצל שבכך כדי תהלים באמירת  לעסוק מעדיף הוא  לכן החיפושים,

השלימות . בתכלית

לאחר  עד ר"ה יום כל תהילים באמירת  מרבה היה זי"ע התניא בעל שהרה"ק ידוע

ה'תהלים  מתוך  ידו משה ולא  אמר, לא  'מאמר' ואפילו דר"ה ב' בליל מעריב  תפילת 

תהלים' – מחזור מחזור, בעיניו]- הדא"ח מאמרי חשיבות נודע שכבר מאחרי [אף 

ב'. בליל ערבית אחר עד ער"ה של מנחה

בשינה  שימעטו דברים, שני על השנה בראש תלמידיו את  מזהיר היה הוא  אף

להיות עלול  צריך  שגופו ממה פחות הישן כי ההכרח, על שינה מתוספת להימנע [היינו 

בהפסדו] שכרו ויצא ומבולבל, הם עיף שווים אלו הנהגות בטלה. משיחה ימנעו וכן ,

ולקיימם. בהם להחזיק  וראוי  אדם, לכל

קום  שהשכים זי"ע , מליזענסק אלימלך רבי הרה"ק  של בקודש דרכו הייתה וכן

דזמרה  פסוקי להתפלל והתחיל המדרש בבית  עמד השחר מעלות וכבר בר"ה,

את תקע  וכן גמירא , ועד מרישא  התפילות  בכל ציבור כשליח ושימש בדביקות ,

לאכול  הלך ואז היום, חצות  אחר כשעה סיים מוסף  תפילת  ואת  בשופר, התקיעות 
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המדרש  לבית  חזר ואז שעה, כחצי לו ארכה הסעודה כל אולם היום, כמצות ולשתות 

היום סוף עד הנפש בהשתפכות בציבור תהלים ˘Ó·)והגיד ˙Â‡ 'ÍÏÓÈÏ‡ Ï‰‡'· ‡·Â‰).

בפוסקים מצינו Ò˜"‚)וכבר ‡Ù˜˙ ·"�˘Ó 'ÈÚ) פעמים שלוש לסיים הראוי שמן

מאמירת יותר חזק  זיין כלי לנו ואין הכיפורים, יום ועד אלול מר"ח תהלים ספר

ולעורר  לה' הלב  את לשפוך הדורות, לכל ע "ה המלך דוד שחיברם הפסוקים

בעולם. וחסדים רחמים

כל  את פעמים ב' ולסיים  לומר  מעשה, מאנשי שמעתי ונפלאה גדולה  סגולה

ומידי  גדולות, לישועות  מאד מסוגלת  והיא השנה, דראש ראשון בליל תהלים  ספר

זה בזכות שזכו  ומופתים ' 'אותות  נאמנים עדים מעידים בשנה אומנם שנה  האף .

ארוכות שעות לעמוד יש היום שלמחרת  בפרט – לקיימה לרבים קשה זאת  סגולה כי

וכוחה  חשיבותה דורותיכם ידעו למען הסגולה זאת  הובאה עכ"ז צלול, במוח בתפילה

ביום  אחד רגע  אפילו לבטל ולא כראוי הזמן את לנצל הוא והעיקר סגולה, האי של

זה, בין קדוש יחלקם או יכלתו  כפי כ"א  ממנה חלק או  תהלים פ "א  עכ"פ  ויאמר 

וכיו "ב הבית .בני

בחורים  של קבוצה אסף יאדלער הגרב"צ הנודע שהמגיד מקדם מימים ידוע

לאחמ"כ, קצר זמן זיווגם מצאו וכולם תהלים ב"פ לאמירת ר"ה בליל מאד מבוגרים

שני  ישבו בביתו אשר הקודש בארץ  הערים באחד חשוב עסקן מכיר הנני כהיום אף

ר"ה  בליל תהלים פעמיים אמר הלה – מאומה זז ולא  השידוכין בגיל ובת בנים

אברך לי סיפר ימים כשנתיים לפני השידוכין... בג' צלחות ג' שבר השנה ובמשך 

כל  החולים בבית  בקביעות  מבקרת והייתה מיחוש מאיזה נוראות סבלה שאשתו

מפתן  על רגליה דרכו לא  שלאחריה השנה ובכל זו סגולה קיים הלה שבועות , כמה

רבות ... כהנה ועוד החולים, בית 

עצמם על  שהעידו  אנשים  עשרות  עשרות  שמעתי תשע "ז , שנת  - זו  בשנה וכן

ובנות בנים שהשיא אב אלף מני ואחד  זו . סגולה  ע"י ומופתים  אותות שראו 

פעמיים האב אמר ר"ה בליל  בזש"ק, להפקד ה' לישועת  המתינו  מהם ושלושה 

ובנות מבנים כולם  הולידו  ואב  תמוז  חודשי במשך  זו ובשנה  .תהלים

המלך ' ב'עמק  כתב ÔÈÏÂÁ)וכבר 'ÒÓ ‰"Ï˘· ‡·Â‰ ,Â"Ë Û„ ˙Â·Â˘˙ È�Â˜È˙ ¯Ú˘) מצאתי ,

היה  לערפורט הסמוך אחד שבכפר קרא... אביגדור הר"ר מורינו שחיבר בספר כתוב 

טובה, בשיבה ונפטר זקן והיה המקרא, פשוטי אם כי יודע היה שלא פשוט איש

בעיר, שם שהיה וחסיד מופלג אחד לחכם בחלום בא  לפטירתו יום שלושים ותוך 

פלוני, ביום שקברנוהו זה אתה לא וכי הרב שאלו קטן, ספר עמו נשא  זרועותיו ובין

תהלים', 'ספר לו אמר לך, אשר הזה הספר מהו הרב שאלו הוא , אני כן לו, אמר

כי  משם, נפשם שימלטו בו, דר שהייתי הישוב  בני כל את  שתזהיר להזהירך  ובאתי
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הפחות  אף – הערער תפילת  אל  פנה
זה ביום  ולהתפלל  להתקרב  בידו  בישראל 

àúéà÷åñôä ìò è"çåù ùøãîá
(èé-çé á÷ íéìäú)úìéôú ìà äðô'

áúëú ,íúìéôú úà äæá àìå øòøòä
,ä÷ ììäé àøáð íòå ïåøçà øåãì úàæ
ïéàù ,åøîà úåøåã éôìë ,÷çöé éáø øîà
ùã÷îä úéá àìå ïäë àìå àéáð àì íäì

àìà ,íäéìò øôëéùúçà äìéôú ãåò

ùàøá ïéììôúî íäù íäì øééúùðù
åúåà äæáú àìå ,íéøåôëä íåéå äðùä

,íäî.'íúìéôú úà äæá àìå' éåä
,'àøáð íòå ïåøçà øåãì úàæ áúëú'åìà

ïéàáå íäéùòîá íéúîë ïäù úåøåãä
íåéáå äðùä ùàøá êéðôì ïéììôúîå
äéøá ïúåà àøåá äúàå - íéøåôëä

äùãçéøåöé ìë íéùòð äæ íåéá éë ,
äùãç äàéøáì íéîìåòåëåëåëåë.

יום בכל תהלים ספר כל את וגמרתי חי שהייתי זמן כל כי הרעה, עליהם (‰‚È'כלתה

(ÚÂ·˘ ÏÎ ‰"Ï˘·.עליהם שיגן מי אין ומעתה שלווה, האריכו זה בזכות שנים, כמה ,

בחזיון  שראה הנוראים הדברים את להם ומסר הקהילה בני לכל הרב  קרא  למחרת

פגעה  בבתיהם שנשארו ואלו נפשם, את הצילו מהעיר נסו אשר אלו כל ואכן הלילה,

העיר  כל את שהצילו התהילים מזמורי של כוחם מכאן חזינן רח"ל. ה' יד בהם

וחרץ . מכליון

ספר  כל את שבוע בכל מסיים היה ז"ל, הקדוש מורי אבי ששמע ההוא ומהיום

וכמהתהלים... פורענות מיני כל  דוחה הוא  תהלים  בספר בו  ודש רגיל  שהוא מי כי

כל  ועליהם עליו ומגלגל  דורו, בני  כל  ומעל  משפחתו, ומעל  מעליו  רעים , פגעים 

הנ"ל  בספר  מצאתי ע"כ הרבים , ומזכה הזוכה אשרי והצלחות, ברכות  שפע  מיני

קרא  אביגדור  ‰ÍÏÓ')דר ' ˜ÓÚ' Ï"ÎÚ) בימים ק "ו אמורים, הדברים השנה בכל ואם .

אלו. קדושים

בראש  פיו שהחוסם מתאמרא , זי"ע מבארדיטשוב יצחק לוי רבי דהרה"ק  משמיה

וכאשר  מרומים, בשמי למעלה זו מדה לעורר זוכה בטלים, דברים מדבר ואינו השנה

העת, היא  דיבור' 'תענית  עת  לו, ואומרים – אותו משתיקים לקטרג המקטרג בא 

לרעה. פיו לפצות לו אפשר ואי

אברהם'כה. ה'בית  הרה"ק בשם ז"ל קאסטעלאניץ שמעון ישראל רבי הגה"ח אמר כה

ווי  דרייען נישט זיך  זאל 'מען הטהור לבו מנהמת אלו בימים זועק שהיה זי"ע ,

באפס  בשוק  המסתובב כשוטה אלו בימים יהלך שלא פירוש, מארק ', אויפן נאר א

רב . הון להרוויח לו שאפשר במקום מעש

רבו כו. אל שמחה מתוך פעם נענה זצ"ל ראקוב מרדכי רבי הרה"צ המפורסם החסיד

ישראל, לבני ונפלאות נסים אירעו היום לו ואמר זי"ע מלובלין ה'חוזה' הרה"ק 
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לפני  לומר המקובלים שתקנו בחכמה, החסיד השיב כוונתו, לפשר הרבי שאלו

לומר  קובעים היו ואלמלי מזמור', קרח לבני 'למנצח שבתהלים מ"ז פרק  התקיעות 

בתהלים... זה פרק  אריכות מחמת  בשופר לתקוע מצליחים היו לא  קי"ט פרק 

כאן, יש עומק  מ"מ בעלמא, דבדיחותא  כמילתא  הדברים נראים שבפשטות  הגם

אשרי  נאמר שם בעבודתם, השלימים דרך ' 'תמימי על מדבר קי"ט פרק  כל הנה, כי

משפטיך זכרתי בעדוותך, דבקתי חנני, ותורתך דרשתיך ... לבי בכל עדותיך ... נוצרי

היו  אם מעתה, וכסף... זהב  מאלפי פיך  תורת לי טוב  אקום... לילה חצות מעולם,

שיפשפשו  לטעון מתעוררים המקטרגים היו התקיעות  לפני זה פרק  אומרים

בדקדוקי  יעמוד ומי בזה'... שכתב  מה זה 'קיים האם ישראל בני של במעשיהם

אכן גדול המשפט. 'למנצחנס  שאומרים קרחהוא  אמרו לבני שעליהם מזמור'

È„.)חז"ל ‰ÏÈ‚Ó)אלא תחתיה, לשאול  סמוך  עמדו  וכבר  בגיהנם ', להם  נתבצר  'מקום

מלמד זה  פרק שלם , בלבב ה' אל ושבו  בעצמם  עצרו גיהינום' של פתחה  ש'על

שאול  בפתח כבר שעומד מי אף – בתשובה  שבים  היום שבזה בנ"י על  זכות

ל"ע ... תחתית

שרימזו קרחיש גבי האמור Ï„)בפסוק ÊË ¯·„Ó·)נסו ישראל דכתיבלקולם'וכל ,'

שביד ללמדנו מ'זמור, ק'רח ל'בני ל'מנצח ר"ת  שהוא חסר, לנוס'לקלם' ישראל כל 

דאע"פ ולברוח קרח, בני של מעשיהם את יזכרו כאשר הקדושה אל להתקרב  -

אעפ"כ  בגיהנום, מקום להם נתבצר וכבר רבינו משה על ולחלוק  להרשיע  שהרבו

באמת . ה' אל חזרו כאשר האחרון ברגע  תשובתם נתקבלה

קרח, בני של זו ב'תשובתם' להתבונן יש עמדוהרבה המערכה  אורך  לכל כי

האחרון הרגע  עד  רבינו, משה  כנגד – קרח אביהם  לימין מנוס הללו  אין כי שראו

תשובה הרהרו במדרשבלבםאז איתא  וכן ,(‰Ó ÌÈÏ‰˙ Ë"ÁÂ˘) שושנים על 'למנצח

אלא בפיהם, להתוודות  יכלו שלא להודיעך – טוב ' דבר לבי רחש מזמור קרח לבני

בפיהם לומר יכולין היו לא  ולמה הקב "ה, קבלם בתשובה, ליבם שרחש שאול כיוון

סביבותם... מלהטת  ואש  מתחתיהם  מכאן פתוחה פתוחה שאול רואים קרח בני והיו

לדין  שנתבע  למי משל – לבי רחש בפיהם... להתוודות  יכולין היו ולא  מכאן, ואש

פנאי, לי היה לא  לו אמר כתבתו, לא למה לו, אמר דיין, ליד ונתנו חלק  קונטרס נטל

שאף  והיינו ע "כ. בלבם, ואמרו בשפתותיהם לומר פנאי להם היה לא קרח בני כך

פיה... את  האדמה ופצתה ה' יברא בריאה 'אם אזהרתו את  משה מפי ששמעו לאחר

האלה...' הרשעים האנשים אהלי מעל נא שהשאול סורו עד  בהם , חזרו לא  ועדיין

ידיים בשתי קבלם ...והקב "ה  סיפק היה לא כבר  אז לבלעם פיהם פערה וכה אכן .

במדרש שאמרו עד ישראל בני לכל כחיזוק  תשובתם הייתה ˙‰ÌÈÏחשובה ˘"Â˜ÏÈ)

(ÊÓ˘˙'קרח בני של  שירה לשמוע  באין ישראל וכל ואהרן שמשה  יודע אתה  מנין
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÷æçúéåàæìòáî ã"éøäî ÷"äøä éøáãá
ò"éæä"ã ô"ùâä íéãòåî)

(úåìä÷îáåøåèä éøáãá(áô÷ú ïîéñ ç"åà)

ïåùìë 'ïëáå' øîåì åð÷úå 'êãçô ïú ïëáå'
àø÷îä(æè ã øúñà)ïëáåìà àåáà
,'êìîäåðàå ïéãä íåé äúò àåäù éôì

ä"á÷ä ä"îî éðôì ïéàáøîàå .

àåääã àôéñë øîåì åúðååëù ã"éøäîä
àø÷úãë àì øùàéî óàù øîåìëå ,

'ä ìà ììôúäì éàãë åðéàù åì äàøðù
ïë íâêìîä ìà àåáé'ä ìà ÷òæéå

åáì ÷îåòîæëæëæëæëåäáúëéå íðòéå ì÷ òîùé ,
ìàøùé ìë íò íéáåè íééçì åäîúçéå

.ïîà øîàðå åéçà

של  ידידים משמיע ידידות ', שיר משכיל קרח, לבני שושנים על 'למנצח שנאמר

הקב "ההקב "ה. יושב ייאוש לאחר אף  מישראל  ואיש  איש  לכל  הקריאה  תצא מכאן

יקבלו מיד  ישוב  אם  – לתשובתך  .ומצפה

עם מלכויות  פסוקי את מתחילים אנו לך הנה נקוה כן ביאור,על  צריך ולכאורה ,

בר"ת מרומז ושמו עכן, ידי על נאמרו אלו פסוקים נ'קוה שהרי כ'ן ÌÂÈ'ע 'ל ¯„Ò')

('·˜ÚÈ ˙ÚÏÂ˙'‰ Ì˘· ,Ô‡Îבגמרא מבואר והרי ,(.„Ó ÔÈ¯„‰�Ò)החמורות על עבר שעכן

אדרבה, אלא , המלכויות... בתחילת  מיד שמו את מזכירים ומדוע  שבחמורות ,

הזה ביום כי ‰˘�‰)להורות , ÏÎ·Â) על להמליך  שבישראל לגרוע אף הרשות  ניתנה

לכל  עצמו את  ממציא  כביכול הקב "ה כי מעולם, חטא  לא  כאילו הקב "ה את  עצמו

בהמצאו'. ה' 'דרשו אלו בימים וביותר בתשובה, שיחזור ומצפה שיהיה, מי יהיה בניו

להיות נכנס והתעוררות  ההכנה ע"י כי הנני', כפרה 'מחוסר הן יאמר ולא

שלצדיק ' בספרם להיכתב וזוכה שאמרו צדיקיםגמור' ממה לדבר וראיה גמורים.

(:ËÓ ÔÈ˘Â„È˜)מקודשת גמור רשע  אפילו צדיק, שאני מנת על האשה את שהמקדש

חינוך  המנחת והקשה בדעתו, תשובה הרהר ‡)שמא „Ò˘) התוודה לא שהרי

בכפרה  תלוי אינו ורשע  וצדיק  לכפרה בא שהוידוי אלא לצדיק , נהפך  וכיצד כלל

' לפני כלל שמתחרט  כיון צדיק הוי מקום מכל בלב  בתשובה  כפרה לו דאין נהי

יתברך ' .קונו

התלמודכז. דברי על מדייק  היה זצ"ל לאפיאן אליהו רבי ÁÈ.)הגאון 'תניא(¯"‰

וזה  ונתרפא  ירד זה שווה, וחוליים למיטה שעלו שניים אומר, מאיר רבי היה

מפני  ניצל..., לא  וזה ניצל זה שווה, ודינם לגרדום עולים שהיו שניים נתרפא , לא

נענה, ולא  התפלל וזה ונענה התפלל זה נענה ,מה שלימה  תפילה  התפלל  זה

נענה לא  - שלימה תפילה  התפלל  לא  –וזה שלימה' 'תפילה ופירש"י .נתכוון ',

כרוך שהחבל אדם אצל שייכים זרות' 'מחשבות איזה וכי התמיהה, תגדל ולכאורה

ורק אך  נתונים מעייניהם כל והרי דווי... ערש על השוכב חולה או צווארו על
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óàåàì ,àåä ÷çåøî éë ùéâøî íà
åîöòî ùàééúéçëçëçëçëøàéá äëå ,

çñåð úà ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä
äìéôúä('ïéã êøåò ì-àì' èåéôá)äôåöì'

íéáø ùé äðäã ,'ïéã íåéá úåøúñð
úàø÷ì äáøã äðëäá íîöò íéðéëîä
àìù íéîòô ïéãä íåé òéâäá êà ,ä"ø
úòá úåøøåòúäå úåáäìúä ìë åùéâøé
åäòø úà äàøéù àìà ãåò àìå ,äìéôúä
åìéàå ,ãòåî ãåòáî ììë åîöò ïéëä àìù
ìëå úåáäìúäá ììôúî åðéä ä"øá

êà ,úåøøåòúäå úåéç äðøîàú åéúåîöò
åéðôìå 'úåøúñð äôåö' ä"á÷äù úîàä
úà òãåé åãáì àåäå ,áì éøúñ ìë íéåìâ
àìà ïçåá ä"á÷ä ïéàå ,åéøåñéå åéáåàëî
åîëå ,äìéçú úåùòì çøèù åáì úà

ì"æç ïåùìá å÷ééãù(.â æ"ò)çøèù éî'
éî' åøîà àìù ,'úáùá ìëàé úáù áøòá

ïéëäùéî àìà 'úáù áøòáçøèùéë ,
çøåèä àìà ,ø÷éò ìòåôá äùòîä ïéà
,äùåã÷ä ìà àåáì õîàúî íãàäù

éòá àáéì àðîçøåèëèëèëèë.

שאמרו ומהו חייהם, בתפילתו...בהצלת נתכוון שלא  לומר,זה  צריך אלא

הכוונה זוש'נתכוון' בתפילה כי התפילה , בכוח ואמונה  הכרה  מתוך  שהתפלל

הלב ממעמקי באה  כזו ותפילה  לחיים ... ממוות יינצל ינצל  אכן כך והמתפלל ,

ולשלום. ארוכים טובים לחיים

ולאכח. לראש שנהיה יה"ר ואומרים דג או כבש' 'ראש אוכלים אנו השנה ראש בליל

בתורה כבר מצינו וכזאת È‚)לזנב. ÁÎ ÌÈ¯·„) ובתרגום לזנב', ולא לראש ה' 'ונתנך 

- לחלשאונקלוס ולא  זי"עלתקיף  ישראל' ה'ישמח הרה"ק וביאר ,(Ê ˙Â‡ ש'ראש'(¯"‰

תמיד  ולהישאר ונפילות מניסיונות להתפעל שלא והתקיפות , החוזק מדת על מורה

ע"ה  המלך שלמה שאמר מה נמי והיינו שונים. קשיים עליו עוברים כאשר אף במעמדו

È„)בחכמתו ,ÁÈ ÈÏ˘Ó)שם הגר"א  וכפירוש מחלהו', יכלכל איש תמיד'רוח כשהאיש 

בשמחתו מחלהו, יכלכל הוא ח"ו מחלה עליו שתבוא אף מחלהו , יכלכל הוא - בשמחה 

השמחה.יבטלנה במידת  שרוי יהא  אם מחוליו וינצל יבריא  מסוכן חולה שאפילו ,

לאחר  אף כי בר"ה, דג של או כבש של ראש אוכלים שלכן העולם, מאמר וידוע

בכל  ברותחין, אותו ושטפו עורו את  הפשיטו שערותיו מרטו נשמתו, את שנטלו

בר"ה  העבודה וזו זנב. להיות לעולם נהפך אינו שהראש ראש, בגדר נשאר הוא זאת 

לעולם  אלא כגדול, קטן דבר משום יתפעל ולא בעולם, רוח שום אותו יזיז שלא

'ראש'. בגדר יהא 

בכט . עצמו מכין שהיה צדק' ה'צמח הרה"ק  מחסידי באחד המעשה דבר משךידוע 

התעוררות כל לו אין להתפלל בבואו כי רבו לפני והתלונן ובא לתפילתו, שעות כמה

התפילה, לפני התפללת כבר הרי מתפלל אתה מתי לך  איכפת  מה רבו, לו אמר הלב...
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כח וגודל  עוצם  – לך  ויקם אומר ותגזר
אלו  בימים התפילה

ãñçåðîò 'ä äùòììììçë úà åðì ïúðå
äìéôúäàìàìàìàìùøãîá àúéà ììëáå ,

(áî÷ íéìäú ,è"çåù)åúåéäá ãåãì ìéëùî'
ãåãå ìåàù äéäùë ...'äìôú äøòîá

,äøòîáàì ãîåò íãà ïéàù äàøå òãé
,åúøåáâá àìå åúîëçá àìå åðåîîá

ענינו  זה אין לבסוף שייעשה ומה העבודה, לענין אדם של הגשתו היא  עיקר כי וכלומר,

השנה' ה'ראש את  כבר לו היה הרי כראוי עצמו המכין כיו"ב , הוא . שמים בידי אלא 

ורצונותיו. מעשיו את יודע וכליות לבות  הבוחן והקב "ה היום, קידש בטרם

מטופליםל. להיות  הזוכות  הנשים אלו  יעקב לבית דיבור נקדים דיבור כל  טרם 

ישראל, בני כלל של וקיומו המשכו  את  מגדלות  הן והן לאמם , הצריכים בקטנים

רבבות עם יחד  בתפילה נפשם  לשפוך לביהכנ"ס  להלך  יכולות  אינן זה  ומחמת

ישראל  בני אליהו אלפי רבי הגאון אביו בשם זצ"ל לאפיאן לייבל הגאון העיד וכה .

זצ"ל, נוראיםלאפיאן בימים  בבית הנמצאות  שהנשים בקבלה , לי יש  אומר היה אבי

בכדי  הכנסת בבית שיש  המצב וכל  התפילות  לכל  זקוקות אינן בילדים, ומטפלות 

הכבוד , לכסא  עד תפילתם  להעלות מיוחד  צינור יש כי למעלה, תפילותיהן שיעלו 

ככל  הכבוד לכסא  מתקרבות  הם  ולהתפלל  לומר אפשרות להם שיש תיבות  ובכמה

המלך  מאת  ומתחנן מבקש המלך, את  מכתיר ארוכות , שעות  העומד הקדוש  הקהל 

ונשא רם כסא  על  היושב  .הקדוש

מביתלא. הודעה ניקולאי הצאר שלח פעם זי"ע , חיים' ה'חפץ הגה"ק של משלו ידוע

פלוני, ביום במקומם להופיע  עתיד שהמלך  רוסיא, מדינת עיירות  לכל המלכות

בעיר  הייתה הראשונה פנים' ה'קבלת  הזה. ליום ומזומנים מוכנים להיות ועליהם

נתקיימה  לאחמ"כ כראוי, הכבוד כל עם בשלימות הייתה והיא  פטערבורג המלוכה

במעט  היה שכבר אלא  מאד, מכובד באופן כן גם שנערכה – במוסקבה פנים קבלת

רחוקה  אחת  בעיר אולם ומעמדם, ערכם לפי ועיר עיר בכל וכן מפעטרבורג, פחות

פויערען תושביה „Ú˙)שהיו È¯ÈÒÁ ÌÈ¯Ú·� ÌÈÈ¯ÙÎ)שהגיע אורח שכל היה ומנהגם

כן  על באבנים. אותו סוקלים כולם שהיו – מיוחדת  פנים בקבלת התקבל לעירם

בהלה, מרוב נפשו את  ידע לא  המלכות  מבית  ההודעה את  העיר מושל קיבל כאשר

לבקרם, עומד שהמלך  להם הסביר בה דחופה, לאסיפה העיר בני כל את  ואסף ומיהר

מעומק מהם ביקש ובזאת המלך , פני את  לקבל  להם שיש הזכות בגודל והאריך 

לנקות לא - פנים הקבלת  לצורך  מאומה ולעשות לטרוח מהם מבקש שאינו הלב

אחד בדבר שיזהרו רק  נאים, בפרחים לקשטה ולא  הרחובות  קיין את  ניט  ווארף'ט

מרכבתו.שטיינער ועל עליו אבנים תזרקו אל אנא -
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åúìéôú åì ãîåò åäîåãåã ìéëùä .
.çìôú àìà åì áåè ïéàù øîàå òãéå
äæ çëá áèéä ñåôúìå ïéîàäì åðéìòåáìáìáìáì.

èøôáåäðùä úéùàøá åìà íéîéáY
íâ ìèáúú äìéôúä é"ò éë
éáøò'á çéëåäù åîëå ,äøæâð øáëù äøéæâ

לערוך ועלינו השנה, בראש לעולם השכינה יורדת  שנה דבכל חיים' ה'חפץ  ואמר

עולם של מלכו לכבוד וכיאות  כראוי פנים' נחל''קבלת ה'ערבי מהרה"ק [וכדאיתא

‚)זי"ע ˘Â¯„ התפילה(¯"‰ נוסח ˜„Â˘‰)לפרש  Ì„Â˜ ‰"¯„ ˙È¯Á˘)מלבות תפילות  לשמוע

ואם באות , המדרש , בבית  להתפלל  ישראל בני יבואו  טרם  ובא מקדים הקב "ה שכביכול

בקרבנו] נמצא המלך  שהרי ההכנה זמן עכשיו כבר שהיו כן הקדושים האבות והנה

אחריהם  פעטערבורג, כדוגמת  והדר פאר ברוב פניה מקבלים היו לשכינה מרכבה

וכן  כהאבות , כמעט שלהם הפנים' 'קבלת  שהייתה הנביאים ושאר ואהרן משה היו

בכל  עורכים שהיו והראשונים, גאונים אמוראים, תנאים, – ודור דור בכל לאחריהם

מאתנו  דורשים מה שלנו, האחרון דור עד הקדושה, השכינה לכבוד פנים' 'קבלת  ר"ה

וחד  חד כל תמרודו.... אל בה' אך אבנים, תזרקו אל – שטיינער קיין ניט ווארף'ט –

פנים  בקבלת גם סגי הארץ  את מכסה וההסתר החושך וכאשר דיליה, דרגא  לפום

זו �ÌÈ‡¯Â)כגון ÌÈÓÈ ÏÂÏ‡ -Ï"˜ÂˆÊ Ï‚ÈÂÙËÎ‡ÂÂ Ó"�¯‚‰Ï ˙ÂÓÈ˘¯ Ë˜Ï'· ‡·Â‰).

סופר ˙˜ˆ"Â)החתם ÏÂÏ‡ Ê"Î ,:ÂÒ˘ ˙Â˘¯„)חז"ל שאמרו מה לבאר Ï·:)כתב  ‰"¯)

על  שהוא פתוחים', מתים וספרי חיים ש'ספרי מפני ויוה"כ בר"ה הלל אומרים שאין

בכלל  הם אף כי לתפילתנו מצטרפות  האבות ונשמות  המתים שנשמות  שקבלנו דרך

קה' יהללו המתים ש'לא  ומאחר לפניך, יעברון עולם באי וכל ÊÈ)הדין, ÂË˜ ÌÈÏ‰˙) על

וביוה"כ. בר"ה הלל אומרים אין כן

כאחד לב. עצמו ולובש שמלותיו מחליף לפעם מפעם היה ניקולאי שהצר ידוע 

על  דעתם ומה סחים הבריות מה לשמוע הבריות  בין מהלך והיה הכפריים,

פתח  המזיגה, בבית  היושבים אנשים בכמה פגש הלילות באחד במדינה. הנעשה

מה  בחברתכם, יושב  שהמלך  שמעתם לו – שאלם הדברים בתוך  עמהם, שיחתו

אחוזה  לקבל מבקש הייתי אמר זה דרכו, לפי אחד כל ויענו מאתו, מבקשים הייתם

מהם  אחד רק אדיר... מעות סכום ביקש והשלישי גדולה, שדה ביקש השני גדולה,

והרי  – והבלים בשטויות עוסקים לכם מה גבוהה, תדברו כי לכם 'מה בזלזול אמר

לנפשי, אותי והניחו שתקו כאן, נמצא המלך  עמהםאין מדבר שהמלך ידעו  לא .והם 

נפשו  שאלה אשר ככל המלכות  מבית שליח ע "י מהם אחד כל קיבל ממחרת, ויהי

שדיבר  הסכום מלוא  את קיבל והשלישי שדה, זה אחוזה, קיבל זה האתמול, ביום

מנוחה  לנפשך נניח אכן, המלך, בידי חתום מכתב קיבל והרביעי אתמול.... עליו
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עלי  לתאר אפשר וכי המלך... מבית  אליך יגיע לא  ומאומה בה, רוצה שאתה שלימה

אלו... בדבריו אלפים אלפי שהפסיד הגדול צערו את  גליון

מאד עד גבוהים אלו ימים ה'ולדידן, דרשו – אלינו  עצמו ממציא הקב "ה  כי

אליו ... בסמוך  נמצא המלך  כי הרגיש  שלא שוטה  כאותו  נהיה  בל  ועל בהמצאו...

בידנו  יש גם מאד, עד גדול שפע עצמנו על להמשיך בידנו הלב מעומק בקשה ידי

לרחמים, מדין ולהפכו הדין גזר ולבטל אלאלקרוע אינו 'מנוחה' העת  בזו  המבקש

לדעת עצמו ר"ל.מאבד 

אשר  מקום הנמל, ברחבי להסתובב הגנבים מדרך  כי לומר, רגילים היו בפולין

על  מטבע  משליכים היו הללו לרוב , וזהב  כסף כשבאמתחותיהם מהלכים עם עשירי

שהביא מאוצרות  דעתו מסיח והיה להגביהו מתכופף העשיר שהיה ובשעה הארץ ,

זה  ש'קונץ' כך  על ואמרו בידיהם. הגדול האוצר עם בורחים הגנבים היו לרגע עמו

ביותר  נזהר בנכליהם המכיר אבל הגנבים, מערמימות יודע שאינו למי רק מועיל

כך בידו. כשאוצרותיו ונשאר כלל דעת  מסיח ואינו שוא מחזות אחרי ללכת  שלא

הרע  דעת היצר לבלבל 'מטבע' משליך הריהו  גבוהים  זמנים  ÌÈ˜ÂÒÚבהגיע ˙ÂÈ‰Ï)

('ÂÎÂ È�ÂÏÙ Â�Ï ¯Ó‡˘ ‰Ó· Â‡ ,„"Ó‰È·· 'ÌÂ˜Ó'Î ,˙ÂËÂÊ·נעמוד שלא  העיקר  מן להסיחנו

מאד עד  ממנו ולהזהר בנכלותיו להכיר אלא לנו אין לפניו , .בתפילה 

בגמרא  כתיב ÊË:)הנה ‰ÏÈ‚Ó),'ליה סגיד בעידניה תעלא אינשי, דאמרי 'היינו

ומשל  לו, השתחוה עליהם, למלך  החיות אותו שקיבלו שעה השועל אף כלומר,

ומדוע וראוי, חשוב כ"כ אינו אם אף בשררה שנתמנה מי כל תחת להכנע  שיש בנ "א 

מלכותם. בעת להכנע  יש ועכבר לחתול אף הלא  שועל, 'תעלא'- נקטו

הלבבות' 'חובת  מבעל הידוע המעשה בדרך  Ë"Ù)ותירצו '‰ ˙„Â·Ú ¯Ú˘) שבאחד

המדינה  מבני איננו אשר זר איש שנה בכל עליהם להמליך  נהגו הודו מדינת מאיי

'כי  שראה המלכים אחד והנה ממדינתם, אותו משלחים היו למלכותו שנה ובגמר

העת בבוא השנה בגמר וחפציו, רכושו כל את  מולדתו ממדינת מביא  החל טוב'

שהיה  רכושו את גם הפסיד כי – כל בחוסר עצמו ומצא הודו ממדינת  הרחיקוהו

בגו, דברים יש כי שהבין פיקח זר איש לקחו אחרת לשנה למלך... נתמנה בטרם לו

שביום  עד רב , ממון לו נתן ואף סוד, עמו ממתיק  והיה השרים, אחד את לקרב  החל

הסוד  את לו גילה אליו אהבתו מרוב  שר ואותו הקורות , לפשר שאלו הימים מן

הים  למדינת לשגר החל הלה וממדינתם, מכסאו יסלקוהו שנה שכעבור - הגדול

ארמון  לשמו שיבנו משרתים לשם שלח ואף ונחושת. כסף זהב  ומרגליות, חן אבני

ואכן, מרוחק . מקום לאותו שלח עולם מנעמי וכל והיופי. הפאר בתכלית מפואר

מקום  לאותו הלך  מעפרו, התנער למדינה מחוץ עצמו את כשמצא  שנה כעבור

חיים. ושנות  ימים לאורך  והגדולה העושר מכל שם ונהנה מרוחק ,



åëעשי"ת - השנה ראש - הפרשה באר

שמניח  – ומעלה חשיבות יש כשועל חכם של למלכות רק כי שפיר, יובן השתא 

אינשי, אמרי ולכן מלכותו... גמר לאחר אף עשירותו לו תשאר למען אוצרות לעצמו

אנו  הרי 'המצאו' ימי אלו בימים ייאמר, לדידן לו... השתחווה מולך השועל כאשר

בתשובה  כולה השנה לכל צידה השעה בזו לעצמו יכין דעת  בר וכל כ'עשירים',

ומתוקה... טובה שנה לעצמו יפעל צדקה תפילה

גאב"ד  שליט"א  ווייס טוביה יצחק  רבי הגה"צ בפי השגור למעשה נא  שמעו

לפרעשבורג הסמוכה בעיירה דר היה ילדותו שבימי ˜"Ó)ירושלים, 4 ˜Á¯Ó·) באותם

הרשעים נכנסו עליו (‰‚¯ÌÈ�Ó)הימים מה ידע  לא  דשם הקהל' ו'ראש לעיירתם ימ"ש

ידע ולא לעיר עיר בין 'תקשורת' כלל הייתה לא הימים באותם שהרי – לעשות 

פעמיו  שיחיש ראה"ק אותו שלח שכן מכיוון להיפך . או לשלום פניהם הרשעים האם

לעשות עליו מה דשם הקהל ראש פי את  וישאל פרעשבורג הגדולה העיר לעבר

ולרחמים  רע בכי המצב כי למשלחיו שישיב הקהל ראש לו אמר משהגיע  השעה, בזו

אנגליה מלך הנה לו לומר והוסיך זקוקים, הם 1000(Ï‚�Ú‡�„)מרובים בת  רכבת שלח

פני  על להעדיף מי את אדע  שלא ואף ישראל, בני ילדי את  ידה על להציל מקומות 

כרטיס לך קח הנה משבאת מ"מ לעירו (ËÚ˜ÈË)מי, מיהר הנער והמלט. רגלך ושא 

את במהרה שארזו ואמו אביו לבית  מיהר גם – הקהל לראש השליחות את  מסר

ובוכה כבד בלב ממנו ונפרדו ˙�Ù‰מטלטליו ¯˘‡ ÏÎ· „ÈÓ˙ ¯ÂÎÊ Y ÂÓ‡ Â˙Â‡ ‰˙ÂÂÈˆ Ê‡)

(‰˙‡ È„Â‰È ÈÎ ניצולי ילדים אלף עם יחד באנגליה עצמו מצא  קצר זמן ובתוך ,

שלו, ברכבת שהציל הילדים ב 1000 עיניו במו לחזות המלך  רצה זמן כעבור מלחמה...

הילדים  ניצבו המיועד היום בהגיע פלוני, ביום לבקרם עתיד הוא כי לומר ושלח

בתווך ... עבר והמלך ומשמאל, מימין שורות בשני

קפץ לידינו המלך וכבוא ונפש, רוח בעל ילד עמד אלי בסמיכות  הגאב"ד, ומספר

המלך, עגלת מעל ולהשליכו לסלקו מיד רצו ושומריו המלך משרתי מרכבתו, לתוככי

להניח  משרתיו על וציווה הנער, בפי יש מה לשמוע רצה זאת  כל שראה המלך אך 

טוב פעולת לפעול שהשכיל המלך  של טובו על ושבחה שיר בדברי הילד פתח לו.

של  חסדו שאין על לבי כאב  – הילד הוסיף אבל, כך , כל רבות  נפשות להציל כזאת 

שהנני  עוד כל מנוח נפשי מצאה לא שהרי בשלימות, וטוב חסד להיות  יכול המלך

עמם  נעשה מה יודע  אינני כאשר משפחתי... ובני הורי לגורל ולילה יומם וחרד דואג

תוך ואכן, לשלום, ופטרו ואמו אביו מגורי למקום הילד את המלך  שאל הרגע... בזה

המעשה. ע "כ משפחתו, וכל ואמו אביו הנה באו שבועיים

וכי  הגדול, בארמונו המלך היה אילו נחשב הבה ונורא. נפלא  דבר הגאב"ד מוסיף

לדבר גם מה המלך אל כך  כל להתקרב הנער ביד מקצתיה,היה ולא  מיניה לא – עמו
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'ìçð(á ùåøã çñôì ùåøã)ïéá úéøáá äðäã
ä"á÷ä øîà íéøúáä(âé åè úéùàøá)

'äðù úåàî òáøà íúåà åðòå íåãáòå'
äàöéù 'íéøöî ãåáòù' úøéæâ àéäå Y
åçðàéå'ùë ë"ôòàå ,äøåáâä éôî ùøåôî

ãéî 'å÷òæéå äãåáòä ïî ìàøùé éðáìòúå
äãåáòä ïî íé÷ìàä ìà íúòåùúåîù)

(âë áøùòå íééúàî øçà úåøçì åàöéå
åðééäå .ãáìá úåìâ úåðùïåöø àåä ïëù

éãé ìòù - ïéã øæâä úòá äìéçúî

åðéã äðúùé ä÷òöäúòá ãéîù ,ùåøéô ,
ïë íâ øæåâ äøéæâä úà øæåâ ä"á÷äù

äìéôúä é"ò ìèáúúùâìâìâìâì.

äæáåùàøá íéøîåà òåãî áùééì åøîà
äðùäíéøöî úàéöéì øëæäî ,

ìù 'ïéãä íåé'å êéùòî úìéçú íåé ïéðò
øîåì ,àìà ,íéøöî úàéöéì äðùä ùàø
'úåëéôäî' åìòô ìàøùé éðáù åîë ,ïì

äìéôúä é"ò úåøéæâ åìèáåãìãìãìãìåãéá êë ,

היה אז כי בהמצאואלא  בשדה ... מלך  כגדול בהמצאו... קטן ילד כל ביד יש ואז ,

עולם. של טבעו מדרך למעלה דברים ולפעול אליו לגשת 

שם  שהיו מהנערים 999 שהרי הנער, של ותעצומות עוז מכאן, ללמוד יש עוד

את איבד לא זה נער ואילו משפחתם, בני על לבקש העיזו ולא  כמותו עשו לא

אנו  וכאשר כמוהו אנו אף נעשה הבה זה... בזכות  השיג מה נא  וראו הכושר, שעת 

שבשמים אבינו לפני נצבים ונפעל בהמצאועומדים הלז הכושר שעת  נפסיד לא  ,

. לנו לטוב ונצורות  גדולות

גדולות'...לג. ב'השגות זה כוחו את וינצל לו, שנותנים מה המאבד שוטה יהא  לא  אמנם,

באחת שהיה, מעשה בדבר מעורר זי"ע  מראפשיץ נפתלי רבי הרה"ק שהיה כמו

אחד  ימ"ש, ניקולאי בצאר מוות  חץ  בחיצים האוחזים ירו הקרב סערת בתוך  המלחמות

אשר  הסוס מר, בקול לזעוק החל קט רגע  בעוד לקרות  עומד אשר את  שראה החיילים

בצאר, ולא  בסוס החץ  נכנס זה ידי ועל למעלה, וקפץ  מהקולות נבהל הצאר רכב  עליו

ברצונו  כי לו ואמר חייל, לאותו הצאר קרא המלחמה חמת  כשוך בחיים. הצאר ונשאר

וימלאו  דעתו על העולה ככל יבקש כן על לחיים, ממוות הצילו אשר על טובה לו להכיר

על  בו ומתעלל לו מציק המלך  בצבא עליו והממונה שהיות  החייל, נענה משאלותיו, כל

שכמותך שוטה אך  כבקשתך.. אעשה אכן המלך לו נענה תחתיו, אחר שימנו מבקש כן

לדידן, נאמר הדרך זה על מפקד. בעצמך  להיות בקשת  לא כחמדוע  בידינו  נתן הקב "ה 

כאותו תהיו אל – הבעל"ט  השנה  לכל  לנו  לטוב  ונצורות  גדולות לפעול התפילה

– ושטויות בזוטות תפילתכם כח  כל  את  תכניסו  אל  לו, שנותנים מה המאבד  שוטה 

עניניו ... בכל  ומתוקה ' טובה  'שנה  בתפילתו  לעצמו  יסדר דעת  בר  כל אלא

כתובותלד. עלמא(˜"„.)במס' מהאי הקדוש רבינו של ההסתלקות שבעת  מובא 
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úåëôäî úåùòì ìàøùé ùéà ìë ìù
,'äìéôúä éðôá ãîåò øáã ïéà'å ,äæ íåéá
íéâøè÷îä ìë ìù íçåë ìèáì

íéðéèùîäåäìäìäìäì.

àúéàäðùîá(:ä÷ î"á)äëìäì ÷ñôðå
(á"ñ áëù î"åç ò"åù)äãù øëåçä

åøéáçî(äðùì áåö÷ íåëñá åäãù úà øëåùù)

ìë äì÷ì÷úðå äãùä äôãùð íà
äðéãîä úåãù ìë íò ãçé åúàåáúúëî)

(äðéãîäðù ìò íìùì êéøö øëåçä ïéà
åôãùð äðéãîáù úåãùä ìë éøäù ,åæ
äãù åúàî ìáé÷ àì åìéàë áùçð ïëìå

àøîâá å÷ôúñðå .åæ äðùì(.å÷)íàá
íù òåøæì øéëçîä åéìò äååéöíéèç

úéáä ìòá úòãî äðéùå øëåçä êìäå
òøæåíéøåòùåôãùðåíéøåòùäúëîá

éøäù ,íìùì øëåçä áééç íàä ,äðéãî
ë"àå äðéãî úëîá åôãùð úåãùä ìë
ìù àìå àåä äãùä ìòá ìù ãñôää
ìåëé äãùä ìòáù ,øîàðù åà ,øëåçä
åîë íéèéç òøåæ úééä åìéà - åì øîåì

éá íéé÷úî äéä êéúéååéöù(çë áë áåéà)

êì í÷éå øîåà øæâúåé"ùø ùøéôå ,ä"ã)

(øåæâúå,äùòé øöåéä ïî ù÷áúù äî
úìéçúá íéîùä ïî éúù÷éá àì éðàå
íéèéçá àìà íéøåòùá éðçéìöéù äðùä.
åðàù øîåìë ,éðùä ãöë ñ"ùä úð÷ñîå
øçàîù íéøîåàå ,åúðòè íéìá÷î
åëøã 'ä çéìöéù äðùä ùàøá ììôúäù

מקובצת ' ב 'שיטה ומסביר בחרב', ידקר דרבי, נפשיה נח דאמר מאן 'כל (·˘Ìהכריזו

(‡Ó˜ ‡¯Â„‰Ó È"˘¯.רבי של מיתתו דבר את  שיפרסם מי על כך כל החמירו מדוע ,

נפשיה  נח אם אף – ברצונם היה וזה מתים, להחיות  תפילה של בכוחה כי אלא ,

בבירור  ידעו העדה כל שאם ידעו ידוע אבל בתפילתם, להחיותו בידם יש עדיין דרבי

הזהירו  כן על יתפללו, לא המתים תחיית על שהרי עליו, מלהתפלל יפסיקו שמת

שהוא בחזקת  עליו להתפלל ימשיכו וממילא  דרבי, נפשיה שנח הקהל לכל יגלו שלא

שאפשר  – היכן עד תפילה של כוחה למדנו ומדבריו לתחיה. יקימוהו ובתפילתם חי,

בתפילה. מתים להחיות אפילו

זי"ע לה. נזר' ה'אבני הרה"ק  אמר „)כיוצ"ב  ‰"¯ È‚‰�Ó ‡˘„‰ ˙Â‡�) בדבש מטבילין דע"כ

הטמא  מן היוצא טהור הוא הדבש כי להורות  אלו, ‡ÂÒ¯‰בימים ‰ÓˆÚ ‰¯Â·„‰ È¯‰˘)

(‰ÏÈÎ‡·מצבנו כל  את להפוך כוח  בידינו יש כך  גמור, להיתר והאסור  הטמא שנהפך 

הזה ביום ובגשם זי"עברוח משמואל' ה'שם הרה"ק בנו הוסיף ,(Â�‚‰�Ó ‰"„ „"Ú¯˙ ‰"¯)

מבואר Á)כי ‡Ù „"ÂÈ Ú"Â˘) ש לאכלו. הותר דבש לתוך  שנפל טמא דבר נהפךשכל

עצמו, כדבש מגוליםלהיות לרחמים הדינים  את  להפוך  בידנו נמי .כך

זי"ע מקאריץ מהרה"ק ˙Ú·)ואיתא ‰"¯ ÌÏ˘‰ Ù"Ó‡)אב' בגמטריא  'דבש' כי

הרחמן'.
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äéä éàãååá ,åäãùá åòøæéù íéèéçá
çéìöîíéèéçáéðá ìëù é"ôòà -

÷øå ,íúàåáú úà åãéñôä äðéãîä
íù òøæå äðéù øëåçäù ïååéëîíéøåòù

éøäù äðéãîä éðá ìë íò ãçé ãéñôä
.äðùä úìéçúá ììôúä àì äæ ìò

ïéáäìéôúä çëá úåàøåð ïðåáúäåéë
íà à÷ååã äæ ïéã øîàð àì
ìëì åà àåä øåãä é÷éãöî øéëçîä
ìë àìà ,íéøúñð íé÷éãö å"ìî úåçôä

ïåòèì åãéá äéäéù éî äéäé éãåäééðà
Y íéèéç ìò äðùä úìéçúá éúù÷á
éìå÷ì òîåù úééä íàù ÷ôñ ìë àììå

éä àìúëî'á óà úãñôð äàåáúä äúé

...'äðéãîåæ äðòè éãé ìòåïåîî ïéàéöåî
...äøåú ïéãá÷ôñ åìéôà äéä åìéà éë

àåä ãöéë äìéôúä ìéòåú àìù à÷éôñ
åøáçî àéöåîä éøäå Y æ"éò ïåîî àéöåî
éãåäé ìë úìéôúù ,ïàëîå .äéàøä åéìò
÷éãö ìù åúìéôúë åììä íéîéá úìòåô
éðôì ìá÷úú åúìéôúù åì çèáåîå ,øåãä

ìëä ïåãàåìåìåìåì.

ענין - נשלבות לא כי דמעות ובשערי
הבכיה

áúë'úåðååëä øòù'á(.ö óã)äéä íâ
äáøä úåëáì ì"æ éøåî âäåð

ä"ø úìéôúáæìæìæìæìè"åé àåäù 'éôà

זי"עלו. שמחה' ה'לב  הרה"ק  ביאר אשר את  נא יזכור אלו שבימים ייאמר בה עוד

(·Ï „ÂÓÚ ÁÒÙÏ Â¯ÙÒ· ‡·Â‰)שאומרים מה ,(ÏË ˙ÏÈÙ˙·)שמינו'.כערכך'דוד העמד

השגותיו. כפי - שלו כערכו טובות  השפעות  השי"ת לנו שיעניק  מבקשים שאנו

ישן בספר כתוב וז"ל. דבריו, את שמחה' ה'לב  ¯‡‰,וביאר ˙˘¯Ù 'ÊÚÂÏ ÌÚÓ ËÂ˜ÏÈ'· ‡·Â‰)

(È ÂË ÌÈ¯·„ ,'ÂÏ Ô˙˙ ÔÂ˙�' ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ,ישראל ארץ  את  לכבוש מוקדון אלכסנדר בא  שכאשר ,

אמרו  שלימה, עיר לו ונתן מתנה, לו ליתן המלך ביקש בברכה, אחד יהודי פניו את  קידם

המלך, להם והשיב  לשמחו, כדי בה שיהיה מועטת במתנה לזה די הלא משרתיו, לו

ולא השגתו , לפי מתנה  אצלו  שנקרא  מה כפי לתת  הנותן צריך  מתנה, נותנים כאשר

המקבל  השגת  הקב"ה.לפי שמעריך  הערך  כפי שמבקשין - כערכך ' 'דוד פירוש זה ואולי ,

יש  דלכאורה זי"ע  מלובלין הכהן צדוק רבי הרה"ק  בשם העולם אומרים וכך

או  שקל לו יתן בביהכנ "ס – נותן ואותו נדבה' 'מבקש אותו מקבל מדוע  לתמוה

בפשיטת – נדבות  מקבץ של דרכו הוא כך  כי ידות , כעשרה לכה"פ יתן ובבית דולר

מרובה  מתנה דעת  על בא ובבית מועטת, מתנה דעת על רק בא  אינו בביהכנ"ס ידו

יקבל... כך  ידו פשיטת וכפי

ב'סליחות'לז. אנו אומרים מתרצההנה מלך לפני דמעותינו  הכניסו  דמעה  מכניסי

מטבעבדמעות הרי הקונים, את  לשרת 'מוכר' שהעמיד החנות  לבעל משל ,

והרשות ומתן', 'משא עמם ומנהל המוכר זה עומד לחנות קונים כשנכסים הדברים
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ë"äåé úìéôúá ù"ëîåçìçìçìçìøîåà äéäå ,
åéìò úìôåð äéëá ïéàù éî éë ì"æåî
åúîùð ïéàù äàøåä àåä åìàä íéîéá

äîéìù äðåâäèìèìèìèì.

ממשפט  ופחד יראה  – יראתי ממשפטיך
ודין

úìéçúåãéúò ìëù íãàä òãé øáã
ùàø ìù äæ íåéá éåìú

בלבושו  הדור איש נכנס כאשר אמנם המקח, מדמי מעט הצורך  בעת להוריד בידו

ה'מוכר' ישלח זה את  – הנה בא  גדולים' ל'עסקים כי מעידים תהלוכותיו כל אשר

אומרים  אנו אף וכלל... כלל רע ועד מטוב  עמו ידבר ולא הבית, בעל של לחדרו מיד

כלל  'מבינים' אינכם כי יתב"ש הבורא  אל שהם כמות  דמעותינו הכניסו – למלאכים

ובגשם  ברוח צרותיהם תחת  ונדחקים הנאנקים ישראל בני של בדמעותיהם

קודש' 'אש בספרו הי"ד זי"ע  מפיאסצנע הרה"ק  של וכלשונו ומלוחציהם, ממחרפיהם

בשתווז"ל. את או  אותו, שמכים  בשעה ישראל של  צערו  מלאך כבר  טעם  האם 

לו שאין בשעה ענותו את או פחדו את או אותו , ומבזים  אותו  שרודפים  בשעה 

ח "ו כןמזונות  על עלינו. בתפילה  – תחינה  והרבו הדמעותהשתדלו את אבל ,

בדמעות מתרצה  מלך לפני דמעותינו  כלל.הכניסו  בהם ליגע מבלי

תורה' ב 'ליקוטי זי"ע  מטשערנאביל מרדכי רבי הרה"ק  ÂÎÒ˙‰)כתב ‰"„ ˙ÂÎÂÒÏ)

הפסוק Ó„)שמפרש ,‚ ‰ÎÈ‡) עיפה לנפש קרים כמים והם תפלה', מעבור לך בענן 'סכותה

בתכלית הענן, בעב מאד מונח האדם 'באם וזל"ק והנסיונות , התלאות  בתוך בעוה"ז

אך חיות, עם להתפלל לה' עצמו את  ולהוציא עצמו, את  להגביה יכול ואינו העביות,

ושפלות,מתוך אעפ "כ בקטנות מתפלל הנקודה ועובראותה ועולה  גדול דבר זה 

התפילות כל על לפעמים למעלה יכול שמים ירא  שהוא  האדם כי תפלה', 'מעבור וזה ,

עכ"ל. התפלות' מכל למעלה עובר הוא לעיל הנזכר בחינת אבל למטה, ליפול ח"ו

עצמו לח. ויעשה קולו את ישא  הפחות לכל בכי בעל שאינו שמי הפוסקים וכתבו

הפסוק את לכך והסמיכו מעלה. של זכויות  ולעורר להתעורר בכדי (˙‰ÌÈÏכבוכה,

(Ë Â'בכיי קול ה' שמע ¯Ê)'כי ‡"¯‚‰Ï ·¯ ‰˘ÚÓ 'ÈÈÚÂ ,‰"Ó˜Ò ·Ù˜˙ Ô‚Ó‰ ÛÏ‡).

בגמ'לט . איתא  �Ë.)הנה Ó"·),'ננעלו לא דמעות  שערי ננעלו תפילה ששערי 'אעפ"י

בשמים, אשר השערים על מדבר שאינו זצוק"ל דסלר אליהו רבי הגאון וביאר

ולא ישראל, בני של תפילותיהם לקבל ועומדים פתוחים עדיין שמים שערי וודאי כי

נפשו  ולשפוך  להתפלל לו אפשר שאי עד ונחתם שנסתם הלב  שערי על אלא דיבר

תקנתו מה ה', ננעלולפני לא דמעות שערי ננעלו  תפילה ששערי יפתח אעפ"י

כמים דמעה ויזיל הדמעות לבומעיין סגור את  יפתח בוראו ובזה  בפני לעמוד ויוכל

ורחמים. ישועה דבר לפעול ותחנונים בתפילה
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לאחר  אביו מבית  שהורחק המלך  לבן הענין, את המשיל זי"ע מסאטמאר הרה"ק 

שנים  כעבור האזהרות ... לכל לבו שת  ולא  המלך, אביו ע "י רבות  והוזהר שסרח

אחריו  לתור - ארוך למסע  ויצאה בנה אחר בגעגועים המלכה – האם נתעוררה

מגודר  בית  תחת  כלוא  הבן אשר מקום מרוחקת, מדינה לאותה שהגיעה עד ולבקרו,

ומרה' גדולה 'זעקה לאמו הבן זעק  הגדר מאחורי כבד, ומנעול בשלשלאות  הנעול

רחמי  ולעורר להתחנן הבן הוסיף כה נחלתו, ומרים קשים יסורים גורלו, ומר רע  כי

מבעד  לך אזרוק הנה המלכה – האם ותען הלזה... הגלות מבור שתצילנו אמו

צילי... תחת להיות בבואך  לחפשי ותצא  המנעול את  תפתח בו המפתח את  לחרכים

הבן  זעק  נפתח... ולא ניסה שוב  נפתח, ולא  למנעול... הכניסו המפתח את הבן נטל

המפתח  זה אין אולי נפתחים... אינם והשער הדלת  - בא  אני אנה אני אמו, אל

הנכון... המפתח שזה אני בטוחה האם אמרה שלטההנכון, השנים שברבות  אלא 

נא שפוך  היקר , בני לך  אחת  עצה  פותח... המפתח  אין ולכן במנעול  החלודה 

המנעול  את  המפתח  יפתח  החלודה , כל תוסר ובזה  המנעול גבי על כמים דמעות 

אמו ... אל הבן אלאויבוא לנו אין אנו רותחותאף בדמעות  הלב שערי את  לשטוף 

והצרות הגלות  ממאסר  לצאת  ונזכה  והחציצות  המחיצות  כל  יסורו להתקרבובזה  ,

ומתוקה. טובה שנה ולפעול שבשמים אבינו אל

זי"ע ממעליץ נפתלי רבי ¯"‰)הרה"ק ÈÏ˙Ù� ˙˘Â„˜) שימה' ר"ת  דבש כזאת רמז

השטן  ובא  ישראל, על טוב לכתוב  הקב"ה רוצה שלפעמים ומבאר בנאדך ', דמעתי

מבקשים, ע "ז עליהם. טוב  בו לכתוב  יוכלו שלא  ע "מ – דיו של הנאד את ומייבש

–רבש"ע, בספרתך ' 'הלא הדיו, תחת הדמעה שתשים - בנאדך ' דמעתי 'שימה

טובים. חיים בספר תכתבנו זה ובאופן

זי"ע  משה' ה'ישמח È„)הרה"ק  ‰"¯Ï ÌÈÈÁ ˙ÁÎÂ˙) במשל הבכיה מעלת  את  המשיל

עצה  לטכס והמשרתים העבדים כל התכנסו להענישם, ורצה עבדיו על שכעס למלך

זה  המלך את מכיר שהוא כפי כי ואמר, המשקים שר נעמד המלך . את  לפייס איך 

להגיש  להם, יש אחת עצה ורק  דורון או מתנה בשום לפייסו יצליחו לא  רבות שנים

כתב למשקה ויצרפו ביותר, אוהבו המלך  כי ידעתי אשר פלוני משקה לפניו

כי  והנמשל, עוונם. על להם יסלח כזה ושמחה ריצוי שבעידן ומסתבר התנצלות,

אצלו  חביב  שזה מפני כמים לבו מעומק  שופך שהאדם בדמעות  מתרצה הקב "ה

פשעיו. על מחילה גם לבקש האפשרות בידו יש שעה ובאותה יתב "ש,

הבימה  על עמדו בשעת זי"ע, מבארדיטשוב יצחק  לוי רבי הרה"ק על מספרים כן

- ואמר ופנה הנשים עזרת  עבר אל ראשו את הרים שופר תקיעת  נשיםקודם

בידי  אשר  השופר את  שטפו  אנא  כן על לדמעותיכם, יש רב  כח  צדקניות,

וכיאות כראוי בו לתקוע  שאוכל  בכדי .בדמעותיכן,
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äðùäîîîîùåã÷ä é"ùø éøáãëå ,,ç ä"ø)

(÷çöé øá ïîçð áø ä"ãùàø éøùúá ãçàá' ,
- íéðùì äðùäúà éøùúá ïã ä"á÷ä

ãò íúåà úåøå÷ä ìë íìåòä éàá ìë

הדורות במשך הדור גדולי שתיקנו שונות  תפילות  מצינו אשר הדבר טעם וזהו

ננעלו לא  דמעות ששערי כיוון האידיש, �Ë.)בשפת Ó"·) אשר את  יבינו כאשר ורק

מעיניהן דמעה תיזל מתפללות  ‰˜Â„˘)הן ÔÂ˘Ï· ÌÈ�È·Ó ÂÈ‰ ‡Ï ˙Â·¯ ÌÈ˘� ÈÎ) אמנם ,

ארצות העמי רבו העיתים שבצוק  אף על האידיש, בשפת תפילות  תיקנו לא  לאנשים

מצויה. דמעתה האשה כי וכתוב, קרא ידעו שלא וכדו'

חרותנו',מ. שמחתנו 'זמן אומרים הרגלים בכל מדוע התפילה בנוסח שביארו יש

המועדים  כל כי הזה', הזכרון יום את  לנו 'ותתן אלא  אומרים אין השנה ובראש

שהיה למה זכר ÁÓ„˘)הינם „ÚÂÓ‰ ÔÈ�Ú ¯¯ÂÚ˙Ó ‰�˘ ÏÎ·˘ ‡Ï‡) אינו השנה בראש אבל

כי הוא  מועד, של מהותו וכל והעתיד... ההווה ע "ש אלא העבר, שם הואהיוםעל

מרון. כבני קונם לפני ולעבור להפקד עולם ברואי לכל הזכרון יום

ז"ל  וויינבערג יוסף הרב  ושמו ירושלים בעיה"ק הקודמים בדורות היה חסיד איש

בעניני  גדול 'משבר' אירע אחת פעם הימים, באותם בעשירות  בירכו הקב "ה אשר

כי  – ומבולבלים טרודים דואגים כשהם הילכו שבירושלים ה'סוחרים' וכל המסחר,

ששלוות הלז יוסף ר' זולתי המשבר... זה יגמר כיצד ועומד תלוי היה עתידם כל

דר  שהיה אברהם' ה'ברכת הרה"ק  בו פגש הימים באחד זה, בכהוא  פסקה לא  נפשו

לטבריא  הגיע  יוסף ר' והנה Â˙„ÏÂÓ)בטבריא ¯ÈÚ)כוחות בך היו כיצד הרבי וישאלהו ...

יוסף  ר' ענה ועומד, תלוי שהכל כזה במצב  כזה בזמן ועסקיך ביתך  את  לעזוב  הנפש

השנה ואמר ראש  איז  יריד ·¯"‰)מיין ‡Â‰ ÈÏ˘ '„È¯È'‰)לשנות הזמן הוא אז כי כלומר ,

בר"ה... נקצב ומה כמה 'גילוי' אלא  בזה אין השנה במשך  אבל לאדם, לו הקצוב את 

אלו דבריו על הרבה חוזר אברהם הברכת היה השנה ...מאז ראש  איז יריד מיין

השנה ... ראש  איז  יריד מיין

עד  הצינה מחמת  הריאות בחולי לימים צעיר אברך למשכב נפל שבט בימי פעם

ז  שמואלביץ הגר"ח נענה ליוצרה, נשמתו אתם שהשיב  חושבים וכי ואמר צוק"ל

יקדה  שהחמה בעת  'נפטר' כבר הוא הרי וממנה, הצינה בימות עתה מת זה שאברך

ר"ה... של המחזור בתוככי אדם כל ·'˜¯Â¯È˙')בראש ‰˙ÈÈ‰ Â˙ÏÈÙ˙ ÈÎ Ô�Ëˆ‰ Ì˘) אין .

ואז  בתפילה, ונוסיף טובים, במעשים נרבה הבה אדרבה, אלא אותנו, לייאש הכוונה

וחסד  טוב  ואך  ומחלה, נגע  ומכל וצוקה צרה מכל וננצל שוועתנו לקול הקב "ה ישמע

הימים. כל ירדפונו

מסבב והיה זצוק"ל, איש' ה'חזון בהגה"ק  זבוב איזה שפגע  הוה, עובדא כיו"ב 
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àáä éøùú'àîàîàîàîèåéôá íéøîåà åðà êëå ,
,'åëå 'åëå äéçé éî 'ó÷åú äðúðå'
ïåæçàé äãòøå ìéçå ïåæôçé íéëàìîå

...ïéãä íåé äðä åøîàéåáîáîáîáîåðéöî ãåò

÷"äåæá(:çö â"ç)áåúëä ìò(ãé â úìä÷)

éà÷ù 'åéðôìî åàøéù äùò íé÷åìàäå'
'äî ãçôå äàøé íåé àåäù ,ïéãä íåé ìò

åðåàâ øãäîåâîâîâîâî.

נענה  בידו, עלתה לא לסלקו ניסה לו בסמוך שהעומד וכמה סביבותיו, סחור סחור

פליגעל השנה'דיגע ראש זה הרי נא , עזוב ואמר, החזו"א ¯‡˘אליו Ï˘ ·Â·Ê ‰Ê È¯‰)

יועילו ‰˘�‰) ולא אותי יטריד שהזבוב  נפסק  כבר ר"ה בימי ועדנים עידן לפני כלומר ,

ה'. וציווי גזירת מלקיים להפריעו שבעולם טצדקי  כל

השנה,מא. כל של ה'גליפה' הוא  השנה שראש ביאר, זי"ע  מקאריץ  פנחס רבי הרה"ק 

השנה כל עמו יתנהגו כך  בר "ה  נוהג  שאדם דברים וכמו אוכלים אין ולכך .

מחמת לרגע פניו את מעוות  חמוצים דברים האוכל כי השנה, בראש חמוצים

השנה לכל כזאת 'גליפה' ח"ו ויישאר ˙Ù‡)החמיצות , Ù"Ó‡).

רצה לא  שלכן שם, ıÈ¯‡˜Ó)ומוסיף דבר (‰¯‰"˜ מפיו יצא ח"ו שמא  בר"ה לדרוש

הגון, השנהשאינו כל על רושם  שנעשה כזה ביום  גדול  מורא  לאדם והוא אין ולכן ,

הסעודה. אחר גם ובתפילה , בתורה היום כל לעסוק אם כי השנה בראש

לבנייתו  שקודם ולתפארת , לשם גדול בניין הבונה לבנאי דומה ר"ה, ענין והסביר

הגדול, בבנין לבנות  ברצונו אשר פינה וכל חדר כל קטנה, צורה על הבניין כל את ישרטט

השנה, כל על שרטוט הקב "ה משרטט השנה בראש כן כמו זה. משרטוט דבר יפול לא

כולה. השנה כל על גדול רושם עושה השנה, בראש שעושים קטן ענין כל ולכן

אברהם'מב. ה'מגן בדברי לעורר הראוי ·ÂÙÂÒ)מן ש (˙˜ˆ"‡ ,(ÌÈÓÚÙ) אחד השנה בראש

וחלם  השנה בראש שהיה פרעה של חלומו כדוגמת  שנים, לכמה לפעמים דנים

זו  בתפילה כי עולמות  וירעיש יתפלל ההיא בעת  והמשכיל השבע, שני שבע על

רבות . לשנים לטובה יפעול

שהיה מג. רשע שלטון תחת  שרויים ברוסי' הדרים ישראל בני אחינו היו מקדם בימים

יהודי  לו הלך הימים באחד נפש, פיקוח כדי עד בכפם עוול לא על אותם מענה

בשרשראות ורגליו ידיו אסר שוטר, אליו הגיע  ולפתע תומו לפי עיר של ברחובה

דין  גזר מפיו יוציא  אף ואולי אותך , שידון ה'שופט' לפני אקחך  לו ואמר ברזל של

אל  שהגיעו עד היה כך  מאומה, הועילו לא היהודי של תחנוניו כל מיתה. בו שיש

אף  כמוך , כמוני אחי, שמע  לו, ואמר השוטר אליו פנה שם המשפט, בית שערי

ביום  הנורא המשפט על כוונתי הייתה לך שאמרתי והמשפט הנני, ישראל מבני אנכי

אלו  דברים היהודי כשמוע  לא... ומי בקיצו מי ממעל נגזר שאז ובא , הקרב  הדין



ãìעשי"ת - השנה ראש - הפרשה באר

àúéààøîâá(:âì ä"ø)ïôåà ïðéôìéã
íàî äðùä ùàøá 'äòåøú'ä

áéúëãë ,àøñéñ(ì ,çë íéèôåù)ãòá'
äô÷ùð ïåìçäááéúåãòá àøñéñ íà

òåãî àåáì åáëø ùùåá òåãî áðùàä
'ñåúá íùå ,'åéúåáëøî éîòô åøçàä"ã)

(øåòéùãâðë úåìå÷ äàî ïéò÷åú ïëìù Y
íøîàî òåãé ãåò .äéúåéòô äàî
äéòô ìë øôñå ãîò íéîùä ïî êàìîù
,äðååëä ÷îåò úà åøàéáù ùé .äéòôå
çöðî àøñéñ äðáù äòãé àøñéñ íàã
åãéùë íäî àöåéå åéúåîçìî ìëá øéãú
ùùåáù äúàøùë úòë êà ,äðåéìòä ìò

,àåáìíòôä àîù äáéìá ùùçä ñðëð
ìäðúî äîçìîä áø÷å øáãä äðåù
äìçä áø éë äãçôáå ,íéáø íééù÷á
úåòîãå ,úåéòô äàî ááééìå úåëáì

ãøé êàìîù ãò ,åéä úåáåùç äë åìà
úçàì úçà ïøôñå íéîùä ïîïë åîë .

úà øøåòì åðéìò äðùä ùàøá ïãéãì
,ïëà äðäù ,úåìå÷ä äàî éãé ìò åðáì
áåèá úåéçì åðéëæ àëä àúùä ãò
éðô ìò íéàöîð åðãåòå ,íéîéòðáå

,äîãàäíâ íà òãåé éî íå÷î ìëî
íåìùá åðéìò ïéãä ìë øåáòé íòôä
,ïðéëá à÷ éàãåå àã ìòå ,äååìùáå
äðù ìåòôìå 'ä ìà áåùì øøåòúäì

ä÷åúîå äáåè.

÷"äøäò"éæ 'ìàøùé çîùé'äìù ïøåàî)

(úåçéìñ ÷"ùöåîì ìàøùéúà øàéá
ïèééôä éøáã'à 'äçåðî éàöåîá' èåéôá)

(úåçéìñã,êàåá íåéî íéãòåøå íéìçåæ'
éðáù ,'êàùî úøáòî äøéëáîë íéìç

לראות עלינו הנורא... הרוסי  המשפט זה שאין ה' ברוך לו, ואמר רווחה אנחת נאנח

התשובה  ידי על אמנם הוא, ואיום נורא  שהמשפט לדעת אלא  כמוהו, להיות  שלא

בדין. זכאים נצא  והתפילה

שבירושלים  הדעת  מנקיי זצ"ל גוטפארב  דוד יצחק  רבי הגאון את  מצאו פעם

היו... אלול ימי הימים ואותם החרדית ', 'העדה של דין' 'בית  שלפני המתנה' ב'חדר

ואמר, נענה עדות, איזו להעיד או לדון תורה דין איזה לו יש האם רי"ד משנשאל

ומשפט', ל'דין גשתם בטרם אנשים נראים כיצד לראות  אלא  הנה באתי לא  ולא , לא

לעצמו  ומסדר משנן זה ודחק , לחץ  מתוך עשן ומעלה ואנה אנה מהלך  זה כי וראיתי

כוחו בכל צועק זה ¯Â‰Ú)טענותיו, ÏÚ) והתבוננתי שליש. בדמעות  תהלים אומר זה

הכל' ב'סך הרי ולא , לא  'מלקות', או נפשות... דיני של שאלה כאן יש וכי – היטב

הכל  ואעפי"כ לא ... ותו דאלער אלפי כמה אודות מסתובבים כאן תורה' ה'דיני כל

היאך אתמהה, מעתה כך, כל ונרגשים ונרעשים,כאןרועשים צועקים ואילוכולם

עיר של ברחובה חיים בחוץ של בשאלה הארץ , את לשפוט בא כי ה' לפני 'אלול' –

ושקטים. שלווים רגועים והכל ו... בריאות ו...
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úãìåéä äùàë íéãçôúîå íéìç ìàøùé
íãçô ìéùîä òåãîå ,äøåëá äðá úà
éë ,à÷éã äøéëáîì ìàøùé éðá ìù
àì ïééãòù øáãî ãçôä ìãâé íìåòì
íìåòîù äøéëáîä úîâåãë åéìò øáò
úùùåç àéäå äãéì øòö äøáò àì
äéðùä äúãéìî øúåé úãçôîå
äî úàø÷ì úòãåé øáëù úéùéìùäå

åðà óà .úëìåä àéääúò úòì
íåéì äñëá íéîçø éøòùá åðà íé÷ôåã
åãîòî íãàä éðéðò ìë ìò éë åðâç
ùãçî ìòîî íéîùá íéðã åáöîåãîãîãîãî,

òãåé ùéà ïéàå åðúàî äñåëî ìëäå
åæ äãéúò äðùá åðéãá àäé äîìòå ,

ïéãä íåéî íéãòåøå íéìçåæ ,íéìç ïë
àøåðääîäîäîäî.

ÏÈÙ˙Ï‰)הרוקחמד. Â˘Â¯ÈÙ·) כל האדם ויוצר הורה בו כי הריון, לשון – 'הרת' כותב 

כולה. השנה משך עליו שיבוא  מה

זצוק "למה. דסלר אליהו רבי הגאון אומר Ú„)היה 'ÂÓÚ ,ÏÂÏ‡ Â‰ÈÏ‡Ó ·˙ÎÓ)לא 'בשמים

שם  הנעשה את לדעת אבל הדין', 'יום שם נראה כיצד שם ראיתי ולא  הייתי'

ידעתי' גם 'ידעתי כבר עלינו עברה כיצד שעברה השנה את  בראותי בשמים דיןאדע 

מעשיו  את  להטיב  הקדושים הזמנים את לנצל ידע  ההיא בעת  המשכיל וד"ל. מהו...

לטובה. עלינו הבאה לשנה  ומעמדו מצבו כל ואת 

סחורה  להבריח שהוצרך ליהודי זצוק"ל, מבריסק  חיים רבי הגה"ק  של משלו ידוע

והנה, הגון. סכום בעד בכך המנוסה עגלה' 'בעל הזמין כך ולשם הגבולות , במעבר

של  ופחדיו חששותיו גברו הגבול את  לעבור אמורים היו שבו היום שהתקרב  ככל

בעל  – הגוי  אבל, בלילות, משכבו על בשכבו עין לעצום הצליח שלא עד היהודי

האחרונים  בימים ורק  בכך . רגיל הוא  שהרי כך, כל ונתפעל התרגש לא  העגלה

לדא, דא נקשן להיות ארכובותיו גם החלו הגבול לעבר ובאו קרבו כשבר למסעם

הגבול  את  ועברו נסעו וכך ח"ו. ייתפס אם לו ממתין ומר רע  עונש כי בידעו

הלא – וכלל כלל נתפחדו ולא רעשו שלא המה שנים אך מפחד, רועדים כששניהם

כל  יבינו ולא ידעו לא הם כי – העגלה  תלויה שבהם האבירים הסוסים שני המה

ב 'דין' יותר מבין שהאיש ככל והנמשל, יותר... ולא 'סוסים' הם שהרי שבדבר סכנה

אף  הסוס אבל לבוא, מקדים פחדו וגם יותר מפחד הוא הרי עליו לעבור העומד

עתה  בעמדנו אף אשר האנשים נדמים הסוס ולאותו כלום, מרגיש אינו הסכנה בעת

כלל. פחד כל ומרגישים מכירים ואינם לתשע"ח מתשע "ז הגבול במעבר

חז"ל  מאמר על זי"ע  סופר החתם דהרה"ק  משמיה מתאמרא נוראה אימרה

(:·Ï אומרים (¯"‰ ישראל אין מה מפני הקב"ה, לפני השרת מלאכי אמרו אבהו רב אמר

דין  כסא על יושב  מלך אפשר להם, אמר הכיפורים, ויום השנה בראש לפניך  שירה
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ãåòò"éæ õéøà÷î ÷"äøä øéáñîéøîà)

(àôú íìùä ñçðôåîë àåä äæ íåéù
'ïéôìàè' àø÷ðù çìî úëéúç íéç÷åìù
'ïéôìàè' úåùòì äøéã÷á åúåà íéìùáîå
íù êôäúðå ììáð çìîä ìëå ,ùãç

ãò ,äìòîì äèîìîå ,äèîì äìòîìî
äéä íäî äæéà øéëäì øùôà éàù
äëôäîä àéä êë .ïåúçúä äæéàå ïåéìòä
úåéäì êôäúî ìëäù ,äðùä ùàøá

ùãçî øöåðåîåîåîåî.

ביאור  צריך  ולכאורה שירה. אומרים וישראל לפניו, פתוחים מתים וספרי חיים וספרי

פתוחים' חיים 'ספרי מדוע אך  שירה, מלומר מונע פתוחים מתים' 'ספרי בשלמא 

לראות , ומתבוננים הספרים, את  רואים שהחיים ביאורו אלא מהלל, פלוני מונעים הנה 

איתנו אינם  כבר אשתקד  כאן שהיו מונעופלוני וזה וכו', וכו' מנכסיו ירד ופלוני ם ,

זו, בשנה לו יהא  מה יודע  מי כי שירה, בה',מלומר בטחונו  מלאבד ח"ו מקום  מכל 

בה' ותקווה  'טובות' מחשבות  רק לחשוב בר"ה בפרט עצמו  ירגיל  .ואדרבה 

עדרו,מו. רועה 'כבקרת תוקף ונתנה בתפילת  דאמרינן הא על המושלים אמרו כבר

הדמיון  ומהו חי', כל נפש ותמנה ותספור תעביר כן שבטו, תחת  צאנו מעביר

אחת מעבירם הוא שהרי עדרו, את  'מעשר' הרועה אשר לעת הכוונה אלא לרועה,

בסיקרא  הטבול בשבט מכה שבהם 'עשירי' כל ועל צר, פתח דרך „ÂÈלאחת  ÔÈÓ)

(ÌÂ„‡ ה'עשירי'ם כל אף וביניהם הסמוכה  לחצר נכנסים הפתח את עברו שכבר הצאן .

שסימן  יודעים היו ואילו יחדיו, משתובבים וכולם גביהם, על האדום הסימן אשר

עוד  כל ממהרים שהיו ודאי לשחיטה, וימסרם הרועה יבוא  שתיכף לומר בא  זה

ישנם  אלו בימים כן כמו זה. ואות סימן מעליהם ולהעביר לשטוף בנפשם רוחם

בזה  ומכירים יודעים אינם אך  ל... לאלתר ונחתמים נכתבים ל"ע אשר אנשים

שיחושו  במקום ושאננים בטוחים הקדוש הקהל כל עם בנחת  הילוכם את  וממשיכים

לרחוץ להתעורר אחד כל ועל טובים. שאינם ה'סימנים' מכל עצמם את  לרחוץ למהר

האלוקים. עליו ירחם אולי המתגבר, דמעות  מעיין ידי על זו וחתימה רשימה

משלו נורא Ï"ˆÊ)משל ıÈ·Â˜˘¯‰ Ô¯‰‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ Á"‰‚‰ 'Ê) ראש על הכתוב את  לבאר

„)השנה ‡Ù ÌÈÏ‰˙)שופר בחודש שהואבכסה'תקעו 'בכסה' אומרו מהו חגנו', ליום

ל"ע, לימים צעיר עדיין והוא  עולמו לבית שהלך אחד ליהודי משל כיסוי. מלשון

בטלית, מעוטף הארץ על שוכב והוא  להספידו המספידים ובאו העיר, כל ותיהום

ובתוך לו, ירפא  מי אשר הנורא האסון את מרה מבכים מסביבו העומדים העם כל

עליו, נחתה אשר הצרה גודל להבין ביכולתו אין שעדיין הקטן, בנו סבב הקהל כל

ניגש  בציציותיו, ולמשוך  הטלית עם משחק והחל חייו, ימי כל אביו לו יחסר כמה

הלא זה, טלית מתחת מכוסה מי יודע  הינך  האם יקירי, לו, ואמר דהו מאן אליו
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משמשים  והיראה השמחה  – ברעדה  וגילו
יחד  גם 

äúòîùåøãú ãöéë ,àøå÷ä äîúé
ïä äçîùá ïä úåéäì éîòî
äæá ïéà úîàá éë ...ãçé íâ äàøéá

'äðåé åðéáø'ä éøáãë ,äøéúñ.àë úåëøá)

('îâ ä"ã ø"äôãîøùá ìöàù ô"òà' .ì"æå ,
,åëåôéäå øáã íä äçîùäå äàøéä íãå
àåä åúìåæî ãçôî íãàäù äòùáù
,ïë åððéà ä"á÷ä ìáà ,âàåãå òúøð ãîåò
àøéå åúìåãâá ïðåáúî íãàäùë äáøãà

äàøé äúåàá ìéâéå çîùé ,åéðôîæîæîæîæî,
íéé÷ì øøåòúî äúåòöîàáù éðôî
éë òãåéù ,äîåé÷á ñìòðå NNå ,úåöîä¨
éë .ì"ëò ,'åéðôì åúìåòôå åúà åøëù
éãéì åúåà äàéáî äàøéä úåîéìù

.êôéäì ïëå ,äçîù

ïëåò"éæ àçñéùôî á"øøä ÷"äøä áúë
áúëîá('äçîù ìå÷' øôñ óåñá)

åìà íéîéáùúøúåñî äâàãäå äçîùä
íâ íäéðù úåéäì 'ä åäëæé ,ãçôá

ãçéçîçîçîçî.

כי  השנה, בראש להתעורר עלינו אף כך  לראותו. תזכה לא  ששוב  אוהבך  אביך הוא

'מה  חגנו ליום 'בכסה' מונח מה יודע  איש אין אך  ושמחים, שלווים מסתובבים כולם

בהאי  הדין וחתימת גזירת לאחר ואחד אחד כל על יבוא ומה הטלית ', מתחת  מכוסה

הטלית' 'תחת  לנו שיתכסה נזכה המקום לפני ותחנונים תפילה ידי על אמנם יומא,

טוב . וכל רב שפע 

האיך המשפחה בני ונתקשו ל"ע, נפטרה שאמו לנער להמשיל אמרו לזה בדומה

ובכיס  מפואר, חדש בגד לו קנו עצה. ומצאו שטיכסו עד זו, קשה בשורה להודיעו

בראש  כן כמו הכואבת. הבשורה את  קודר ביגון בה שכתוב פיתקא  הכניסו הבגד

איזו  יודע, איש ואין חדש, אומר וכולו ה'קיטל' עם לו מסתובב  אחד כל השנה,

בכיסו. שמיא מן לו הכניסו פיתקא 

זי"עמז. החזו"א  ˜Ò‚)הגה"ק „"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ)הוא מגזים כי בחור איזה על פעם הרגיש

אומרים  אין מדוע  התדע  החזו"א, שאלו עצבות , לידי שבא  עד הדין' ב 'אימת

תשליך לומר אסור לך  החזו"א, לו אמר שהשיב, מה הבחור השיב בשבת, תשליך '

לאמירת שכשתצא  נמצא  כתפך , על כבד כ'משא ' עוונותיך  את מרגיש הינך  כי

הבחור של רוחו נרגעה בשבת... 'הוצאה' על עובר אתה הרי ש 'עצבות'תשליך והבין

הדין' 'אימת  .איננה 

זי"ע מח. מגאסטינין Ë)הרה"ק ˙Â‡ ‰"¯ ר"ת (˘˘"˜ שהוא 'דבש' בתיבת  רמז ימה שנתן

אתבמעתיד גם צריך  הדמעות  שעם הקד' בדבריו להעמיס אפשר ואולי נאדך ,

והשמחה. המתיקות 

הפוסקים כתבו Ò"·)וכן „Ù˜˙ ÔÓÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘) לתורה עולה תוקע שהבעל שנוהגים
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íéùøåôîå'êåðéçä øôñ'á íéøáãä
(àéù äåöî)úåöî éùøåùîå'

ìò ì-àä éãñçî äéäù ,äæä ãòåîä
íäéùòî úåàøìå íúåà ãå÷ôì åéàåøá
àìù éãë ,äðùå äðù ìëá ãçà íåé
,äøôëì íå÷î äéäéå úåðååòä åáøúé
ïåéëå ,ãñç éôìë äèî ãñç áø àåäå
éìåà íàå ,ïäéìò øéáòî íéèòåî íäù
òøôð ÷åøéî ïéëéøöù úåðååò íäá ùé
íåéäù àöîð ,'åëå èòî èòî íäî

,íìåò ìù åîåé÷ àåä äæä ãáëðäïëìå
åúåéäìå ,áåè íåé åúåà úåùòì éåàø
íìåàå ,íéø÷éä äðùä éãòåî ïéðîá
éåàø ,éç ìë ïåãì ãòåî íåé åúåéäî
øàù ìëî øúåé ãçôå äàøéá åá ãåîòì

äðùä éãòåî'äòåøú ïåøëæ' ïéðò åäæå ,
,øåáù ìå÷ äòåøúä éë ,åá íéøëæðä
åøöé ó÷åú ãçà ìë øåáùéù æîøì

.'íéòøä åéùòî ìò íçðúéå

'äøéúñ'åéáø ÷"äøä äá ÷ñò øáë åæ
ò"éæ õéøà÷î ñçðôô"îà)

(è"ñú ùãçääøéúñ úö÷ ùé äøåàëìù ,
ì"æç åøîà éë(æè ä"ø)÷åñôä ìòäéîçð)

('é 'ç...íé÷úîî åúùå íéðîùî åìëà'
,'íëæåòî àéä 'ä úååãç éë åáöòú ìàå
ùåã÷ä é"øàäì åðéöî àñéâ êãéàîå

(â ãô÷ú è"äàáá àáåä .ö óã ë"äòù)øîåàù
,äðùä ùàø úåìéôúá äëåá åðéàù éîù
àìà .äîéìù åúîùð ïéàù àåä ïîéñ

,åøåàéá,ïéàåùéð úçîù åîë àåäã
ùé ãçô êãéàìå àéä äìåãâ äçîùù

äôé âååéæä äìòéù ïàëäáøä íéîéã÷îå)

úãîòä úòáå ,ïéàåùéðä íãå÷ úåéëáå úåìéôú

(äôåçäíåéä - äæä ìåãâä íåéá ïë åîë .
íìåò úøäèîèîèîèîäçîù ùé ãçà ãöî ,

åðàå ,äëåìîä úà íéùãçîù äìåãâ
íùä úà êéìîäì íéëåæ øîåç éöåø÷
åìåë íìåòä ìëá æéøëäìå àøåðäå ãáëðä

הלבוש ומבאר השנה, לב,(˘Ì)בראש משמחי ישרים ה' פקודי כי דמילתא, טעמא 

וחדוה. שמחה מתוך  התקיעות  את לתקוע בידו יעלה ובזה

זי"עמט . אייבשיץ יהונתן רבי הרבי הגה"ק שמדייק ‰)וכפי ˘Â¯„ ·"Á) היום' כתוב  שלא 

'היה אלא  עולם', עולםהרת הרת וביום היום  עולם, הרת הוא  עצמו זה שביום '

' אומרים אנו וכן בה, אשר וכל הארץ  השמים, ושמי השמים מחדש נבראים זהזה

היוםהיום זה ולא  מעשיך', דעתהיהתחילת בר כל יעשה כן ועל מעשיך, תחילת

לו. וייטיב  מחדש שיבראנו הקב"ה, בעיני חן למצוא פעולות 

ונסדק, נשרט אשר השולחן את מביתם זורקין שאין עולם, של דרכו הוא כך  והרי

כן, כמו קלה. אחת שריטה עם אפילו יקנוהו לא חדש שולחן לקנות בבואם אבל

כך כל הנהגתו אין אם אף לאדם כביכול הבורא  מוותר השנה ימות כל שמשך  אף

מלוא אשר והשי"ת מחדש, נברא העולם כל כי כן, אינו השנה, בראש אך כדבעי,

מושלם  הוא  ואם כראוי. עובדו אם ולב כליות  ובוחן האדם, על מביט כבודו הארץ  כל



עשי"ת - השנה ראש - הפרשה èìבאר

'êìîä'äæ ìò ,äæî ÷åúî êéç êì ùéä ,
.åðì 'ä âç éë íéçîùå íéùù ïëà åðà
åððéà éë åðà íéëåá àñéâ êãéàì êà
åáåçá ïîåè äîå ,íåé ãìé äî íéòãåé
ïëìå ,äàáå äáø÷ä äùãçä äðùä

.ïéãä íåéá åðà íéãòåøå íéìçåæ

בפרט  הצדקה  מעלת – מעבירין וצדקה 
אלו  בימים

äðäåøîà(:æè ä"ø 'ééò)äìéôúå äáåùú'
ä÷ãöå,'äøéæâä òåø úà ïéøéáòî

'øùåé è÷ì'ä áúë úåàøåðéîé 'ìä)

(áé úåçéìñä,'õðéî äùî øáçä' íùá ,
úøéæâ ìèáìå òåø÷ì øùôà êàéä ùøôì
úåìéîâ úåöî éãé ìò úåòøå úåù÷

áéúë àäã ,íéãñç(æé èé éìùî)'ä äåìî
ìã ïðåçàøîâáå ,(.é á"á)ïðçåé éáø øîà

,åøîåàì øùôà éà áåúë àø÷î àìîìà'
ä"á÷äù 'äåìî ùéàì äåì ãáò' ìåëéáë
íå÷î ìëá äðäå ,íãàä ïî äååìë äùòð

ïì àîéé÷(à ãé î"åç)øçà êìåä òáåúäù
òáúðäêìéì äöåø òáúðäù ã"éáá íéé÷úé ïéãäå)

(åéìàíå÷î ìëî ,äàååìäáäååìä áééåçî
.òáåúä Y äååìîä øçà úëìì òáúðä -
ìåëéáë àåä ä"á÷äù åðøîà íà ,äúòî
àöîð ,åøáçì ãñç ìîåâù éîî äååìë
éðôì èéìçäì äååìîä - íãàä ãéáù
,ïéãá ãåîòì äöåø àåä ã"á äæéà
ãåîòì äöåøù ïåòèì åì øùôà àìéîîå
éðôá àìå íéîçøäå ãñçä úãî éðôá

.ïéãä úãî

äæáåäìéôúá íéøîåà åðàù äî åøàéá
('ó÷åú äðúðå' èåéôá)ïåëéå'ãñçá

úåìéîâ é"òù ,'úîàá åéìò áùúå ,êàñë
àñë äæéàá èéìçäì åðéãéá àäé ãñç

åðúåà ïåãì ìåëéáë áùéðððð.

ìàåúåöî äøîàð àìù íãàä áåùçé
øùôà éë ,íéøéùòì íà éë ä÷ãö

åôåâá ãñç úåöî íéé÷ìàðàðàðàðäáøãàå ,

אנא יזעק אלא יתייאש לא אמנם טוב, כל עליו משית הוא  אז שריטה, כל ללא

באחריתו. להיטיבו רע  מכל להצילו עמו ועל עליו ה' ירחם זה ובזכות דקוב"ה, עבדא

שרבים  – הפסח לקראת  הבית בנקיון שנוהגים לאופן יומא  האי את  דימו וכן

תמימה כשנה זה בארונם כבוד אחר המונחים החפצים כל את  ‰Ú·¯)יריקו ÁÒÙÓ)

יעברון  עולם באי 'וכל כאן אף בו... יש צורך עדיין האם וחפץ חפץ כל היטב ויבחנו

יש  גדול פחד לאידך  בעולם, 'סדר' שעושים היא  גדולה ושמחה מרון' כבני לפניך 

ה'תפילה'. כח רק שיור לנו ואין בזה,

ידידו נ. מיטת לצד ששהה זי"ע מזוועהיל שלמה רבי הרה"ק  מחסידי באברך  מעשה

התקיעות, לעת רק המדרש לבית בא ולא ר"ה, של היום כל במשך  החולה

הבא עולם בן האיש זה אמר, הרה"ק „ÌÈ¯Â·Èומשראהו Â�ÓÓ ÂÚÓ˘ ‡Ï ÏÏÎ Í¯„·˘ Û‡)

(ÂÏ‡Î. הבא לעולם ידה על לזכות חסדים גמילות  גדולה כי
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רבי נא. הרה"ח מפי ששמע  שליט"א הדור מצדיקי מאחד שמעתי נפלא  מעשה

ה'בליץ' אחר המלחמה בשנות כי ה'אופה', מפי ששמע  הופערט (ÂˆÈˆÙ‰˘Îהערשל

(Ô‡„�‡Ï· ÌÈÚ˘¯‰וישב ברח משאץ שלום רבי הרה"ק  גם דרומה, מלאנדאן רבים ברחו

להסב הרה"ק  של דרכו שולחנו.בגייטסעד, על המסובים אורחים עם סעודותיו

עם  רק  ובשר לדגים זכו ולא  בעולם, גדול 'מחסור' שרר דאז המציאות בכורח

ותפו"א(∑)'תלושים' בצל קמח אמנם, בעדם, מאד קטנות חתיכות  קיבלו אז וגם   

(£) פיתם טבלו השבוע  במשך  ואכן מאכלם, עיקר היו ואלו רב בשפע  להם היו

דמעט  מעט ובהם מים שב"ק לליל מבשלים היו שב "ק  לקראת ורק  תפו"א, במרק 

שמו  ונקרא  לתפו"א  בשר מעט הכניסו השב "ק  ליום 'מרק ', קראו ולזה בשר

של  האחרון שבת  לקראת  ג'. – ב ' ביום השנה' 'ראש חל תש"ה בשנת  טשולענט...

ראש  לקראת  אולם כהרגלו, חלות  העיר בכל היחיד ה'אופה' אפה הקודמת  השנה

זמן  בהגיע הבוקר לפנות 4 שעה עד שב"ק במוצאי רק חלותיו את  אפה השנה

במנהגו  האופה נהג ר"ה ערב של הגדול ביום גם ברית', 'זכור סליחות  אמירת 

לשני  העיר בני לכל החלות הספיקו לא  וממילא מאומה, אפה ולא זה ביום להתענות 

כי  משאץ להרה"ק המשב"ק הודיע  הסעודה אחר דר"ה א' בליל ואכן ר"ה. ימי

בליעה"ר  המונין המסובין לכל 'כזית ' כדי בבית יש עדיין דר"ה א ' יום לסעודת 

סעודות לצורך אחד כזית אפילו אין ב' ליום וכ"ש ב' לליל אבל נפשות , כשלושים

עוד  ועל ברית  זכור סליחות  על לוותר אבה לא שהאופה מחמת זה וכל – יו"ט

השנה ראש בערב  בהם נוהג שהוא  נעלים Ú¯"‰,ענינים È�ÙÏ ‰ÙÂ‡ ‰È‰ ˙Â¯Á‡ ÌÈ�˘·)

(˜"·˘· ÏÁ ‰"¯Ú È�ÙÏ˘ ÌÂÈ‰˘ ‰�˘‰ ˙‡Ê· Î"‡˘Ó.

בדרכו  והנה הבוקר, לפנות  ב 4 הטבילה לבית  ללכת הרה"ק  וישכם ממחרת  ויהי

לביתך בדרכי אנוכי הנה אליו, ויאמר הרה"ק ויען ה'אופה', את  רואה (‡Á¯הוא

(‰ÂÂ˜Ó‰בבית התקיעות זמן ,4 על מורה השעון עתה הנה האלה, כדברים עליך  לצוות

כדי  חלות ותאפה – אפייתך  בית את נא  פתח שעות 8 לפניך ,12 בשעה מדרשנו

אפיה  בין תתפלל תפילתך את  וכיו"ב, מתהלים אתה פטור כי העיר, בני כל סיפוק

˜Â�Ë˙)לאפיה ˙Â˜ÒÙ‰ ˘È Ì˙ÈÙ‡ È„Î ÌÈ¯Ó‚� ˙ÂÏÁ‰˘ „Ú ÈÎ) תכנס שופר לתקיעת  רק 

לרבי, ואמר האופה נחרד התקיעות. עם עליך אמתין 12 אחר תתאחר ואם לביהמ"ד,

התהלים  ספר כל לאמירת  קום השכמתי עולם' יצרי כל במשפט 'יעמיד היום הרי

הרה"ק א"ל כאלו... חולין בדברי לעסוק מלאכתי לבית אפנה כיצד – התפילה לפני

דין' עורך 'לקל אמירת ללא אוכל כיצד האופה, ויאמר במקומך, תהלים אומר אני

אצבעו  את האופה פשט במקומך ... אומר זאת אף הרה"ק  לו אמר פיוטים, ושאר

שייחשב – עמי להחליף תסכימו ממעל בשמים וכי הרבי, את  ושאל שמיא, כלפי
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ä÷ãö úåöîî àéä äøéúéå äìåãâ
åøîàù åîëå ,ïåîîáù(:èî äëåñ)

íéãñç úåìéîâ äìåãâ íéøáã äùìùá'
úåìéîâ åðåîîá ä÷ãö ,ä÷ãöä ïî øúåé
ä÷ãö ,åðåîîá ïéá åôåâá ïéá íéãñç
ïéá íééðòì ïéá íéãñç úåìéîâ íééðòì
íéãñç úåìéîâ íééçì ä÷ãö ,íéøéùòì

'íéúîì ïéá íééçì ïéááðáðáðáð.

על התפילה  - וכלכלה פרנסה בספר כתבנו
גשמיות  עניני

äðäúáö÷ øôñá áúëð äæä íåéá
íìåòá äéøá ìë ìù åéúåðåæî

(.æè äöéá)ù÷áìå ììôúäì àîøâ ïîæäå
øôñá åðáúë åðëìî åðéáà' íäéìò
øàùî á"åéëå ,'äìëìëå äñðøô
ïòèéå éî éà àåáé íà óàå ...åéúåéåëøèöä

א' והנורא הגדול הדין ביום הקודש בעבודת  בביהכנ "ס עמדתי אנוכי כאילו הדבר

בוודאי  אני הרה"ק, לו אמר העיר... בני כל עבור חלות ואפה עמד הרבי ואילו דר"ה

וכלל... כלל 'סוחר' שאינך לך  הרי לכך מסכים אתה גם אם אבל לכך, כי מסכים

'זכות' לך  ואין ישראל, בני של למזונם  שדואג  ממי גדול לך  שאין הבין בקדושתו 

הדין יום  לקראת  כזו ˜„ÌÈ˘Âגדולה  ÌÈÓÈ· ˙Â‰˘Ï ÏÎÂÈ˘ ÂÈ¯„Ò ¯„ÒÏ „Á‡ ÏÎ ÏÚ È‡„ÂÂ·˘ Û‡)

Â„È· ÈÂÏ˙ ˙ÚÎ˘ ‡ˆÓ�Â ,‰"¯Ú· ˙ÂÙ‡Ï Á¯Ë ‡Ï˘ ‰Ê Ï·‡ ,˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú· „"Ó‰È·Â Ò"�Î‰È·· ÂÏ‡Î

(Ì¯Â·Ú ˙ÂÏÁ ˙ÂÙ‡Ï ÂÈÏÚ È‡„ÂÂ· ÌÈ·Ú¯‰ Ï‡¯˘È È�· ˙ÂÈÙ ÏÈÎ‡‰Ï.

בכבודו...נב. לפגוע  שלא בזהירות  – מרע בסור והן בטוב  בעשה הן אמורים הדברים

אחד  הגיע  זי"ע  מטאהש הרה"ק  אל שנה, כשלושים לפני אירע מעשה

אחד  בחור שם היה והנה השנה', 'ראש בימי קדשו בצל לשהות מהאדמורי"ם

רבו  של כבודו כי לו נראה שהיה ומכיוון תפסתו, ילדות  שמעשה טאהש מחסידי

אדמו"ר  אותו של לחייו ירד ע "כ נוסף, רבי בביהמ"ד שמתפלל בזה במעט יורד

ו  נורא באופן הקהל כל לעיני ביזהו דר"ה א ' ובליל ממשהאורח, (Ó‚˘Î¯מבהיל

ÚˆÓ‡· ˘‰‡ËÓ ˜"‰¯‰ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú˘Î Y '¯ÂÓÊÓ „Â„Ï' ˙¯ÈÓ‡Ï ÔÂ¯‡‰ ˙ÁÈ˙Ù· ¯ÂÁ·‰ 'Â„·ÈÎ' ¯"ÂÓ„‡‰

(¯"ÂÓ„‡‰ ‰˘Ú ÔÎÂ ,‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙הרה"ק לו קרא התקיעות  קודם ממחרת , ויהי ...

קח  הרבי לו הראה הארון את  פתח הארון, את לפתוח לו והורה לחדרו, מטאהש

העירה מהר וסע דאלער 2 מכאן Ï‡È¯Ë�‡Ó)נא  ¯ÈÚ‰Ó ˜Á¯‰ ‡Ï ‰�Ë˜ ‰¯ÈÈÚ ‡È‰ ˘‰‡Ë),

והיאך היום ר"ה הרי – מפיו לשונו ונעתקה הרבי על וחרדה בתמהון הביט הבחור

שני  את  לך קח נו, פעמים, כמה בו דחק  הרבי אך העירה... ליסע  הרבי מצווני

השנה  ראש והרי ממני הרבי רוצה מה וכי בבכי, פרץ הבחור העירה... וסע הדאלער

הרבי  נענה אז יום, של עיצומו ואחלל אסע ואיך  לאדוננו היום קדוש כי - היום

זו... מנסיעה בהרבה גרועים דאתמול מעשיך Â˘Ù�Ï,בחריפות, ÂÁÈ�‰ È·¯‰˘ Ô·ÂÓÎ)

(‰·Â˘˙Â ‰Ë¯Á È¯Â‰¯‰· ‡ÏÓ ‡Â‰˘Î Ì˘Ó ‡ˆÈ ¯ÂÁ·‰Â.
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'÷ä øäåæä éøáãî(.áë æ"å÷éú)ïéçååö'
ïéáìëëáä áäïøî øîà øáë éøä ,'

è"ùòáää"øì íéèå÷éì ú"äò è"ùòá)

(ãë ë"åéå,úåòé÷úä íãå÷ úçà äðùá
åðéðîæ ìò åøîàð àì ÷"äåæä éøáãù
ãåáòì íãàì òéøôî äñðøôä øñåçù
úéì ïëù ïåéëå ,úòãä áåùéá åàøåá úà

äá ïìâðâðâðâðìò ììôúäì äáåç óàå .
.äñðøôäãðãðãðãð.

àöåéë'ñçðô éøîà'á àáåä äæá(äôú)

õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä íùá
ïééà êéæ ïéãòø íéèåù' ÷"ìæå ,ò"éæ

[áåùçì íéúôúî-],áä áä íéáìëë ïéçååö
,äñðøô ìò ë"åéå ä"øá íéììôúî ïéàå
àééæ ïéèòá ñàã ïåà ,èéð ééæ ïéáàä ñàã

'èéðìò ù÷áì àìù åæ äâøãî íäì ïéàù]

íéëåæ íðéà íéù÷áî íðéàù ïåéëå ,äñðøôä

['ïàëîå ïàëî çø÷' íéàöîðå ,äñðøôì.

ãåòíù(ãôú úåà)øîåì äåéö à"ô íâå
éîé úøùò ìëá ïîä úùøô
äéäù éúòîù íéîòô äîëå ,äáåùú
éøàùå äñðøôä ìò ììôúäì øéäæî

úåéåëøèöäàìîé ú"éùäù ïéîàäìå
äáø äååöî àéäå ,éàãååá åúìàù.äðäðäðäð.

בלבדנג. רוחניות  עניני על רק המתפלל אדרבה כי שהמליצו, ‰˘�‰)יש ÏÎ· Û‡) נראה

הנני  נצרך ברוחניות  להתעלות  בכדי - כאומר הוא הרי כי במקצת . כ'כופר' חלילה

אן  אליינס 'זיך  בידי יש גשמיות  בעניני אבל ע "ז, אתפלל וע "כ דשמיא  לסייעתא

געבען' Ò‰ÏÂ˙„¯)עצה ÂÓˆÚ· ˙ÂˆÚ ˙È˘Ï)...

סלאנטער ישראל רבי הגאון להדיא אמר ¯Ò·)וכן 'ÂÓÚ '¯Â‡ È·ÎÂÎ') מרן הורה וכן ,

ש  לבקשותהחזו"א  ניתן זה  האדםיום צרכי לכל אף –(Ê�˜ 'ÂÓÚ ‚"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ).

זי"ע,נד. מליובאוויטש שמואל רבי הרה"ק  שאמר וכפי התפילות, עיקר הן הן ואדרבה

עילאה כי תשובה  הוא  השנה, בראש הגשמי המצב על  והבכיה  (‰Â·‡האנחה 

(Î˘˙ „ÂÓÚ „ ˜ÏÁ 'ÌÈ¯Â·È„ ÈËÂ˜ÈÏ'·.

מסטאלין נה. אשר רבי הרה"ק של קדשו  בצל להסתופף חסידים קבוצת  באה פעם

אחר, במקום אכלו הסעודות את ואילו התפילה בשעת רק  שם שהו אך זי"ע ,

על  כאן מתפללין אלו 'חסידים צחות  בדרך  ואמר נענה הרה"ק  בכך  משהבחין

רדזינר  נתנאל רבי החסיד שם עמד הוא...' אחר במקום אכילתם ואילו - הפרנסה

לתורהז"ל המדרש  בית את שהקים מבני-ברק, ז "ל רדזינר נתנאל הרב של [זקנו 

לעד] קיימת וזכותו  קודש', 'אש שאין ולחסידות בזוה"ק  איתא הלא לנפשו, והרהר

כאן  מתפללים שהם רבינו להו קאמר א"כ ומאי השנה, בראש הפרנסה על להתפלל

שנה  בברכת להתברך  מסטולין הרה"ק לפני החסיד עבר כאשר ויהי הפרנסה, על

לו ואמר הרבי אותו עצר לאדםטובה, רק היינו הפרנסה  על להתפלל  שאסור  מה 
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ùéåééç éðá ìò ììôúð êéàä íéðòåèä
,àùéðå íø ì-à êìî éðôì éðåæîå
ãåã éáø ÷"äøä íúðòè êéøôä øáë

ò"éæ àðìàèî(ìëä úà ïæä êøò ,ãåã úñðë),
äìéôúä çñåðá åñéîòäåäúà ùåã÷

êîù àøåðå,àøåðå ùåã÷ ä"á÷ä éøä Y
ùèéìéå÷ ìò åúàî ù÷áì øùôà êéàå

(äìç)íéøîåà äæì ,äñðøô éðéðò øàùå ,
éîì åðì ïéà éë ,'êéãòìáî ä-åìà ïéàå'
.íìåòä úà ïæä ä"á÷ä ìò àìà úåðôì
.ù"áúé åúàî àì íà ù÷áð éîî éë

.'ùèéìéå÷'ä ìò íâ ììôúð åéðôì

התקיעות  זמן גודל – בשופר ובמה

úëñîáä"ø(.åë)ìåñô äøô ìù øôåù
úáåç åá íéàöåé ïéàå
äùòð øåâéè÷ ïéàã íåùî ,úåòé÷úä
ïëì äøôä ïî ãìåð ìâòäù ïåéëå ,øåâéðñ

øùàë ä"á÷ä úà úåöøì øùôà éà
àîòè éàäî éîð ïëå ,äæ ïååò íéøéëæî
ùãå÷ì áäæ éãâáá ñðëð ìåãâä ïäëä ïéà
æîø ìë íù øéëæäì ïéà éë ,íéùã÷ä
øàåáîå .íéðôìå éðôì 'éåöéø'ä úòá àèç
,ë"ë åùùç àì 'ìëéä'á î"îã ,íù
,áäæ éãâáá ùãå÷ä ìà úùâì øúåîå
òå÷úì øñàð òåãî ,øåàéá êéøö ,äúòî
ãåîòì åðì øúåä éëå Y äøô ìù øôåùá
àìà ,'íéùã÷ä ùãå÷'á äòù äúåàá

,åøåàéáéîã íéðôáë àåä ïåøëæìã ïååéë,
àìù éãë äøô ìùá òå÷úì øåñà ä"ùîå
÷"äøä çéëåä ïàëî .ïååò åúåà øéëæäì

ò"éæ 'úîà úôù'ä- ç"îøú úðù ä"ø)

(è"îøú,(äæ ïéòë åáúë íé÷éãö äáøä),
ìëá äðùä ùàøã øôåùá ò÷åúäù
ìåãâ ïäëë áåùç àåä éøä ,àåäù íå÷î
íéðôìå éðôì íéùã÷ä ùãå÷ì ñðëðäåðåðåðåð.

על  להתפלל  לו מותר כלל פרנסה  לו  שאין מי אבל עוד , ומבקש פרנסה  לו  שיש 

השנה ... בראש  כך 

פעם  אמר ולא הב' הב ככלבים 'צווחין הזוה"ק  לשון היטב מדויק  שבזה והוסיף,

ומבקש  להם שיש אלו על דקאי מפני והיינו 'הב ', להוסיףאחד שכבר עודים מה על

שבראש  בידיעה – כ'רש' עצמו להשים המבין ואף – לו שאין מי אולם להם. ניתן

לבקש  ויאה נאה לו כלום, לו אין שעדיין כמי הוא והרי חדש חשבון הכל השנה

מזוני'. לן 'הב 

באמצענו. עבירה בעל להוכיח זי"ע  מבעלזא  אהרן רבי הרה"ק  הוצרך כאשר פעם

יגיע מעט עוד והלא  לבך, פחד לא 'כיצד בקדושתו לו ואמר לו קרא החורף, ימי

שופר...' תקיעת שלפני השנההזמן ראש  שבמוצאי הצדיקים , אחד על מספרים  [כן

משנה] פחות בעוד חל הבעל "ט  השנה ראש כי בתשובה לשוב שצריכים לסובביו ,אמר

יתבונן  כאשר ובפרט בתשובה, מתעורר ישראל מבני ויחיד יחיד שכל הזמן והוא

ביותר  המקודש במקום הקדשים, בקודש ולפנים, לפני להיכנס הוא עומד שעכשיו
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íå÷îáåøçà(àúéà ä"ã ç"îøú úðù)

åøîàù äî äæ éôì ùøôî
(.æè ä"ø)äìòéù éãë úåðåøëæ éðôì åøîà'

øôåùá äîáå ,äáåèì éðôì íëéðåøëææðæðæðæð,'
àéùå÷ä ïáåî åðéà úåèùôáåäîáåéøäå ,

éãë - úåðåøëæ éðôì åøîà' øîà øáë
,àìà' .äáåèì éðôì íëéðåøëæ äìòéù

åøîà' åøîàù äî ìò éà÷ã'éðôìêéàå ,

,øôåùä é"ò åéðôì áø÷úäì ïéìåëé
éúà÷ ïåøëæìã øôåù' àøîâá àúéàã
íåéá ñðëðù ìåãâ ïäë åîë ,'éîã íéðôìë

.'íéðôìå éðôì íéøåôéëä

íéøáãëéáø ïåàâä íâ áúë åìà
íééñîå ,ì"öæ øèðìñ ìàøùé

øñåîì ìéòåî øåéöä çë øùàë'åðééä]

דוגמת ועוון, עבירה פגם שמץ מכל נשמתו את  ולזכך לנקות תחילה ונצרך  בעולם,

בקדושה  הקטורת  את  ומקטיר הכיפורים ביום ולפנים לפני הנכנס הגדול הכהן

זה. מבוקשו את  ישיג אחת שלימה ובקבלה ובטהרה,

זי"ע נז. מבארדיטשוב  יצחק  לוי רבי הרה"ק הסביר דמילתא  Ï¯"‰וטעמא  ÈÂÏ ˙˘Â„˜)

(˙Â¯ˆÂˆÁ· הדרך„"‰ את  מצא ולא היער בעובי שתעה גדול למלך משל, בדרך

המלך, דרך את  לו להראות  מהם וביקש אנשים בכמה פגע  לשמחתו משם, לצאת 

היה  ולא  העצים בין שם התגוררו חייהם ימי כל כי הדרך את הכירו לא הם אך 

לצאת הדרך  את שיורהו מאתו וביקש אחד חכם ראה שלבסוף עד לו, לעזור בידם

לו  והראה התעשת מיד אך  לאחוריו, ונרתע  המלך שהוא החכם הבחין מיד משם,

כל  על וינשאהו ויגדלהו חכם, לאותו מרובה טובה הכיר המלך  לארמונו. יחזור האיך 

ומאז  הישנים, בגדיו את גנזיו בבית להטמין וציווה 'שר' בגדי וילבישהו השרים

פיו. על המדינה עניני כל התנהלו

יעשה, לא אשר גדול חטא  וחטא  זה, שר פעם סרח האלה הדברים אחר ויהי

אחת פעם עוד להתראות  האחרונה משאלתו את שימלאו ביקש השר למיתה. ונידון

לפניו  והתחנן רגליו לפני נפל וכך  המלך , בגנזי אשר הישנים בגדיו עם המלך  לפני

הגדולה  בטובה נזכר אלו בבגדים המלך  שראהו מכיוון ואכן, מעשיו, על לו שיסלח

העון. על לו ומחל חסד אליו ויט ההם, בימים עמו שגמל

התורה  את  להם לתת ולשון אומה כל על חזר שהקב "ה מאליו, מובן והנמשל

לקבלה הסכימו לא  והם ÁÏ:)הקדושה ˜"·· ¯‡Â·ÓÎ) ואמרו ענו ישראל כנסת  ורק  ,

סיני  בהר התורה את  קבלו הם ואכן שמים, מלכות עול עליהם וקבלו ונשמע ' 'נעשה

איתן, אהבת לעורר - בשופר בר"ה תוקעים לכן בהר. מאד חזק  שופר קול כשנשמע 

ה  את שקבלנו נעורינו חסד לנו הקב"ה לאשיזכור ולשון אומה שום כאשר תורה

עוונותינו. לכל לנו ומוחל  קוב"ה סולח וממילא לקבלה, חפצו
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åìéòåé åéðéò ãâðì íéøáãä åéðôì øééöî íãàùë

[øñåî úçëåúì øøåòúäì äæ åì,øééöé
äéäå ìåãâ ïäë äéä åìéà åîöò íãàä
úéáì íéøåôéëä íåéá ñðëéäì êéøö

íéùã÷ä éùã÷ìá åùôðì ãàî ãøç äéä
åúðåîà ÷æçé ïë ,äìéìç äòø åäòâôé
åìãçå å÷ñô øùà ãåîìúä éîëç úðåîà

[åìñôå åøñàù ,ùåøéô],äøô ìù øôåù
,øåâéðñ äùòð øåâéè÷ ïéà íåùîïëàå

øëæð íãàäå ,éúà ïåøëæìã ïåéë øôåùä
ìåãâ ïäëë ,åéùòî ìë ìò èôùðå

íéøáãäå ,éîã íéùã÷ä ùãå÷ì ñðëðä
ïúééååäëíãàä áì ãøçé ãàî ãàîå ,

'äæä àøåðä øáãá ÷éîòîäúåøâà'á àáåä)

(âò áúëî ,'øèðìñ é"øâä éáúëîå.

התקיעות  סגולת  - גדול בשופר  תקע
ובגשם  ברוח

åøîàùøãîá(â èë ø"÷éå)äòùá
ïäéøôåù úà ïéìèåð ìàøùéù
ïéãä àñëî ãîåò ,ä"á÷ä éðôì ïéò÷åúå

íéîçø àñëá áùåéåçðçðçðçð.

–נח. עצמו על משתומם הקב"ה כביכול כי זי"ע, שלום' ה'אהבת הרה"ק המליץ כך 

בני  על קטרג 'השטן' כי אלא זה אין דין', 'כסא על לשבת  - הלום הגעתי כיצד

בפיתויו, לשטן יש אדיר שכח לי  הרי ישראל, בני על לכעוס אותי ופיתה ישראל,

ישראל  בני על  לי יש  טענה מה  אלאא "כ אינו חטאם כל הרי חוטאים, כשהם

דין  מכסא קוב"ה עובר עצמו זה מטעם לפתותם... השטן של הגדול כוחו מחמת

רחמים. לכסא 

המהרי"ד הרה"ק שביאר ÈÂ¯‡)וכעין '¯Ù) אברהם שכבש 'כמו התפילה נוסח את

אנו  הנה קשה, ולכאורה מעלינו', כעסך  את  רחמיך  יכבשו כן וכו' רחמיו את אבינו

יעורר שהקב"ה אתרחמיומבקשים כבש אבינו אברהם ואילו כעסו, את  ויכבוש

בנו.רחמיו  את  לשחוט והגבורה הדין מדת  את ועורר

חז"ל אמרו דהנה המהרי"ד, Î·)והסביר ˜¯Ù ‡¯ÈÂ ˙˘¯Ù ‡ÓÂÁ�˙) אברהם שבלכת 

שכל  שראה לאחר יצחק , את יקריב שלא למנעו השטן בא  ה'עקידה' אל אבינו

לאברהם  יש מדוע ומשונות שונות טענות לטעון החל מצליחים אינם ניסיונותיו

דברך , צדקו אכן, אברהם, לו שענה עד העקידה, מעשיית  'שטן'להמנע  שאתה  אלא

מדברך  איפכא  תמיד לעשות  בידנו מסור וכלל ה'אתה , מאת  מבקשים אנו כיו"ב .

'איפכא' לעשות שעלי אלא בטענותיכם, אתם צודקים 'אכן, לאמר למקטרגים להשיב

אמן  ולשלום, טובים לחיים לאלתר גמורים צדיקים של בספרן ואכתבם מטענותיכם',

רצון. יהי כן

אמר זי"ע ישועה' ה'עטרת שהרה"ק  נציין, ·‰ËÙ¯˙עוד ‰"„ ˘Â„È˜ Ì„Â˜ ‰"¯ ÏÈÏ)

(ÒÁ�Ùחז"ל דברי עפ"י לבאר אמר עוד 'עושר'. בגמטריא ÂÎ:)ש'תקעו' 'שופר (¯"‰
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íéòåãéäáåùú úåëìäá í"áîøä éøáã
(ã"ä â"ô)úòé÷úù ô"òà'

æîø ,áåúëä úøéæâ äðùä ùàøá øôåù
íëúðùî íéðLé åøåò øîåìë ,åá ùéèðèðèðèð, ¥

ימים לאריכות  נזכה השופר שע"י – ˙ˆ‡)מאריך ' ÈÎ È"‡ ‰"„ ‡ˆ˙ '¯Ù ‰ÚÂ˘È ˙¯ËÚ) ואף .

שלימה ורפואה ל'ארוכה' ¯‡‰)יזכה È"‡ ‰"„ ‰‡¯ '¯Ù ,Ì˘)

שאחר האותיות כי עקרות, לפקידת מסוגל הוא שופרכן הם וכלומר עקרה  ,

עקרה. בכלל מלהיות יוציאם שהשופר

זי"ע  שלמה' ה'תפארת ˙˜ÚÈ˙)הרה"ק ‰"„ ‰"¯Ï)חז"ל דברי על ˜ÊÈ:)כתב ˙·˘)

פרנסה. משפיעה שופר שתקיעת ללמדנו הפת...' ורדיית שופר 'תקיעת 

המלך ' ב'שער Ù"„)איתא  מחזיק(˘"‚ שקולו בשעה שופר תקיעת  ובשעת  וז"ל.

רבה, בבכיה עצמן את  יתעוררו השופר' 'ברכת  אחרברכה אמן בעניית  וביותר 

כולה השנה  לכל השפע וכל הפרנסה קצבת יכתב  ההיא שבעת עכ"ל הברכה , ,

פוקנט . כי אחת , בתקיעה סגי ולא 'תשר"ת ' תוקעים מדוע צחות , בדרך  שאמרו יש

שנת – משנתם אותם שמעירים שיש היא , רבים' 'צרת כי עולם של ממנהגו חזי

ומ"מ  ממיטתם יקומו אשר ויש בשנתם, להמשיך  יחזרו ומיד – נתעוררו וכבר הליל,

להעירנו  תקיעות, וכמה כמה לתקוע תקנו ע"כ שינה... כמתוך בחוצות יהלכו

אחר  לישן החוזרים כאותם העולם בהבלי לישן נשוב  ולא  לגמרי, ולהקיצנו

אותם... שמעוררים

הבית מבני אחד היה שעה ובאותה בבית , שפרצה לשריפה להמשיל, אמרו עוד

הלה  את 'להציל' רצו אשר 'חכמים' כמה באו והנה נפש, בשלוות מיטתו על ישן

בניחותא המיטה מידות  את וגם הבית  חלונות  של גודלם למדוד והחלו הדליקה, מן

דהו מאן להם זעק  ראש, הלהובכובד ישרף רגעים כמה  תוך הרי בטלנים, שוטים,

באפו .... נשמתו עוד כל ויברח  אותו ... הקיצו אותו... העירו  - יחד גם  מיטתו  עם 

והנה, הנה וללכת למדוד הפסיקו הנורא, הדין ביום ישראל, בני אחינו לדידן, כיו"ב 

עולם. של מלכו – המלך בדרך  להלך  להתחיל התעוררו עצמכם, הקיצו

הגמרא  דברי את  שביארו ˜ÊÈ:)יש ענין (˘·˙ ומה הפת ...' ורדיית  שופר 'תקיעת 

ימהר  לא ואם בתנור בוערת אש כי מאוד מזדרזים הפת  שברדיית  כשם לזה, זה

הזמן כי השנה בראש לדעת  לך  יש כך הפת... תשרף כאשלהוציא למהר בוער ויש

השופר. ע"י תהא  וההצלה להציל,

את ושאל הרמה, ישיבתו היכל אל זצ"ל מפוניבז' הרב  הגדול הגאון נכנס פעם

הפוער  גדול אריה בחלומו רואה אשר הישן, באדם לעשות  מה כדת  הישיבה תלמידי

שיחושו  השמים לב עד נואשות זעקות האיש זועק  רב כי ובפחדו חי, לבלעו פיו
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íëúîãøúî åöé÷ä íéîãøðåññññåùôçå ,
íëàøåá åøëæå ,äáåùúá åøæçå íëéùòîá
,ïîæä éìáäá úîàä úà íéçëåùä åìà

àì øùà ÷éøå ìáäá íúðù ìë íéâåùå
åáéèäå ,íëéúåùôðì åèéáä ,ìéöé àìå ìéòåé
íëî ãçà ìë áåæòéå ,íëéììòîå íëéëøã

הוא להצילו, נוכל האיך  מפוניבז' הרב  שאל לטרף, השואג הכפיר משיני להצילו

לה, מפרק  והוא לה אויף ...מותיב איהם מ'וועקט  אויף... איהם  (ÌÈ¯¯ÂÚÓמ'וועקט 

(‰˜ÂÓÚ‰ Â˙�˘Ó Â˙Â‡,הוא מדבריו ההשכל ומוסר והמוות, הפחד כל סר ובזה ,

היצר  בדמיונות  מהלך  והוא הזמן, בתרדמת השנה במשך  האדם שוקע  שלפעמים

שלא ויראה 'חלומותיו', מכל ויתפקח משנתו, לעוררו השופר קול בא ולזה הרע,

בעלמא . ודמיון חלום אלא אינו תאוותיו שלל על הרע היצר וכל יער, ולא דובים

נכתב  ה'סליחות' אודות ופוסקים בשו"ע שנכתב מקום בכל מצינו לקוםוכן

יונה וברבינו ‚)לסליחות , ‡ ˙"Ú˘)הארץ בעמי אלא  התשובה איחור יימצא 'לא כתב

הזמן, בהבלי משנתו ליעור תשובה' של 'פתחה זוהי כי שוכבים', ישינים המה אשר

ה'. את לעבוד ולהתחיל להתפכח

זי"עס. הכהן צדוק רבי הרה"ק כתב ‡)הנה ‰Ï ˙Â‡ ‰ÏÈÏ ÈÒÈÒ¯)שכתב שופר תקיעת ענין

אמרו ורז"ל מתרדמתכם, ישנים עורו כלומר - ÊË.)רמב "ם לפני (¯"‰ זכרוניכם שיעלה

אחד הכל בשופר. ובמה וזוכרלטובה משנתו מתעורר האדם כאשר  צילך ' 'ה' כי

בהש"י  זוכר  שהוא ענין כאותו אותו זוכר הש"י אז  שהקב"ה בהש"י, – זכירתו ומה ,

דיליה. אתערותא  לפום חד כל וכיוצא , לעובדו וצריך  שלו, והכל כבודו, הארץ  כל מלא

נאמר זה ‚)ועל ÊÎ 'ÈÚ˘È)בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע  ההוא  ביום 'והיה

מינים, שני כאן נאמר הנה אשורא .אשור', בארץ  שני ב .האובדים שהם והנדחים,

בדמיונות, ונטבעים ששוקעים אנשים -סוגי בהשתדלותהאחד  עצמו שמשקיע 

שררה  רדיפת או תאות  שאר וכיוצא  ממון לקבוץ  כגון הזה עולם בעסקי תדירה

וקנאה ניצוח או כלל וכבוד הש "י את לזכור  לו  אפשר שאי מוטרד  שלבו וזה עד  ,

ענין וזה השיקוע . בתכלית הוא  כאשר ח"ו, 'אובד' שלהם אשורנקרא שהשר –

כולו... העולם כל בלבל ÈÈÚ"˘)סנחריב 'ÌÈÁ„È�‰Â' ÔÈ�Ú ‡Â‰ È�˘‰Â) קול בא לזה והנה ,

זו... עמיקתא  מ'שינה' לקום אותנו לעורר השופר

הקלה  והיא  'תנומה' יש שינה מיני ג' שהרי השופר לקול מתעורר שאינו מי ואין

מכולם קשה ו'תרדמה' 'שינה', ממנו למעלה ‰'Ô˘È'שבשינה, ˙‡ Û¯ˆÏ ¯˘Ù‡˘ ˜ÒÙ�˘ „Ú)

(È Ëˆ ·"�˘Ó ,ÔÈ�ÓÏ Û¯ËˆÓ Â�È‡ '‰Ó„¯˙'· ÈÂ¯˘‰ ¯ÂÎÈ˘ ÂÏÈ‡Â ,Â ‰� Á"Â‡ Ú"Â˘ ,ÔÈ�ÓÏהביא ולזה ,

הקיצו  ונרדמים 'עורו... זה בפסוק הוא  שופר לתקיעת הרמז כי הרמב"ם

השופר.מתרדמתכם לקול מתעוררים הכל כי ,'
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,'äáåè àì øùà åúáùçîå ,äòøä åëøã
øøåòúäì êéøö øôåùä ìå÷ éãé ìòù

äáåùúá øåæçìåàñàñàñàñúåùòì åîöò òéðëéå .
íìù ááìá åãáòìå åðåöøáñáñáñáñ.

ירמזון  למה – השופר קול  את היטב  לשמוע להזהר  לאדם לו  יש  מאד  אמנם ,

זה את גם יפסיד  ב 'רגילות ' כי ל'גר"א'דבריו ... וכדמצינו ,(‡ ‚ ‰�ÂÈ Â˘Â¯ÈÙ·) אין שלכן

הוא כי אלול, מימי יום בכל תוקעים שאנו אף – השנה ראש בערב בשופר תוקעים

שאמרו מה �Â:)בדומה ÔÈËÈ‚) במוחו שתכנס שמה ויתוש קלה' 'בריה שלח שהקב "ה

בית ליד טיטוס שעבר עד ושלוותו, מנוחתו את ותפריע טיטוס רשע אותו של

הביאו  היום מאותו ע"כ הפטישים, הלמות  לקול היתוש ושתק  שקט ושם הנפחים

לא ותו יום לשלושים אם כי הועיל לא  זה גם אך היתוש, ישתוק  למען לפניו נפחים

הרעש  מקול ל'התעורר' ושלא  להבהל שלא נתרגל והיתוש הוא' רגילות  יום 'ל' שכן –

הפטישים... של כברגדול הנשמע השופר  לקול 'נתרגל', שלא חוששים אנו  אף 

יום שלושים זה  ע"כ במחננו  ל"ע , הזמן' בהבלי 'שוגים להיות  נישאר בר"ה ואף ,

הישינים... את לעורר בידינו יעלה וכך  מלתקוע , אחד יום פוסקים

ה'מלחמה' שנות של ˙˘"‰)באמצען כי (·˘�˙ זצ"ל פוניבז' גאב"ד הגאון דרש

הבתרים' בין ב 'ברית È‚)מצינו ÂË ˙È˘‡¯·) להם לא  בארץ זרעך יהיה גר כי תדע  ידוע

וכל  עליו', נופלת גדולה חשכה אימה והנה שנה... מאות  ארבע  אותם ועינו ועבדום

שינה  ישן שהיה  ירושלמי ובתרגום אברם' על נפלה ש'ותרדמה בשעה היה זה

יי  כיצד יתמה והרואה בני עמוקה. על הגלויות כל גזירת  – כאלו מראות לראות תכן

בע"כ  אלא, ומתוקה... עמוקה שינה לישון ולהמשיך  עשן' ותמרות  ואש 'דם ישראל

היה... כלא  לישון ימשיכו והערפל החושך כל שבתוך  מהגזירה, חלק זה כל כי תאמר,

הגזירה. רוע  את לקרוע ותחנונים בתפילה ומלואו עולם ירעישו ולא

לבו סא. מנהמת וזעק זי"ע הק' טוב' שם ה'בעל מרן פנה התקיעות קודם אחת שנה

את הוליך  שמא נפשו' 'חשבון איש כל עשו הנה, ובניכם טפכם את הבאתם –

עשו  כן על לעקידה, בנו יצחק את  אבינו אברהם שהוליך כמו המדרש לבית  בניו

טהורה. ה' ביראת והוסיפו בבכי העם כל וגעו בניכם', בעד והתפללו גדולה תשובה

זי"ע  המאיר' ה'אור הרה"ק ביאר נורא Î˙¯ביאור 'ÈÈÚÂ ,Ú˜˙È‰ È"‡ ‰"„· ÂÈ¯·„ È"ÙÚ)

(:·Î Û„ ·"Á ·ÂË Ì˘מדוע לתשובה, ישראל את לעורר בא  השופר אם דלכאורה ,

בקול  התעוררות' 'דרשת  החכם ידרוש ועיר עיר שבכל לתקן אפשר ל'שופר' הוצרכו

עניים  בה שהתגוררו חומה מוקפת  לעיירה משל, בדרך ומבאר אש. להבות חוצב

והנה  והגנבים, המזיקים מן אותם שישמרו העיר בפתח שומר והעמידו ועשירים,
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ויצעק לעיר המתקרבים גנבים בכנופית  השומר יבחין גנבים...כאשר לאגנבים ...

יסייעו  הם ורק ורכושם, כספם על הדואגים לבדם העשירים אם כי אצלו יתאספו

בבתיהם, ישארו העניים ואילו העיר, מתחום ולגרשם הגנבים כנגד להתגבר לשומר

מה  אין הכי שבלאו מאחר העיר, בתוך הגנבים יכנסו אם כ"כ להו איכפת לא כי

בקול השומר יצעק אם אך  מהם, אש...לגנוב  הרוצה אש ... וכל בוערת שהעיירה

נפשם  על כולם ימלטו אזי העיר, את  לעזוב עליו נפשו את  להציל

חלקם  היו תפילה, בעניני להתחזק  העם לפני דורש החכם היה אם נמי והכי

מעוררם  היה ואם אליהם, מכוונים הדברים ואין כהוגן מתפללים שהם אומרים

השנה  כל בתורה עסקו שהם ואומרים מתנערים חכמים התלמידי היו התורה בלימוד

רגוע, בלב  הולכים העסקנים היו חסדים גמילות עניני על מוכיחם היה ואם כולה,

גדול, רעש בקול בשופר לתקוע תורה אמרה ולכן התוכחה, נאמרה אליהם שלא

מרת יודע  ולב שהוא , מצב בכל בתשובה לחזור ואחד אחד כל את  מעורר שזה

הזועק  השומר וכדוגמת  עצמו, בנגעי מכיר עצמו והוא אש ...נפשו הגורם אש ...

ממקומם. לברוח לכולם

השנה  בראש מתעורר שאינו שמי זצ"ל, חיים' ה'חפץ  הגאון הגיד בזה כיוצא

ידי  על שבשמים לאביהם ישראל בין המבדילות והמחיצות החומות  כל להפיל

בנחת משכבו על נח והוא  בלהבות , עולה שארמונו לבעה"ב דומה הוא הרי תפילה,

טורח  ואינו מהם מתעלם הוא הרי אש', 'אש, לעברו צועקים שכולם ואף וברוגע ,

לפעול  בידו יש כזאת שבעת ברור, והנמשל רכושו, את  להציל כדי מים להביא 

טיפש  כאותו מתנהג בסכלותו הוא ואילו וברכה, שפע  של שנה עליו שיפסקו

הירושלמי דברי מבואר ובזה הדליקה, מן להציל מתאמץ  ˙˜Ù‚שאינו ‡"Ó¯· ‡·Â‰)

(·"Òאת לנצל לבו אל נותן שאינו היינו מזליה', דמיך  שתא בריש דדמיך 'מאן

שתא" 'בריש הזמן

עם סב. נסע קטן ילד בהיותו המעשה, בעל מזקנו שקיבל ירושלים מזקני אחד סיפר

מטשערנאביל  אהרן רבי הרה"ק בצל השנה בראש לשהות  השנים באחת  אביו

היו  והצפיפות  הדוחק ומחמת  חסידים, של מאד גדול ציבור שם אז והיה זי"ע ,

בית של בגג גדול חור עשו לכן התפילה, בעת לעמוד מקום עוד להוסיף חייבים

מטשערנאביל  הרה"ק  אחרי הביטו ושם הגג על עמדו החסידים מן והרבה המדרש,

בקודש. בעבודתו

שהיו  והצפיפות הדוחק  גודל ומחמת המדרש, בבית גדול דוחק  שרר עדיין אך 

חס  בעל-המעשה התעלף התקיעות  מעלפונו קודם לעוררו מיהרו מיד אונים, ר

האוויר ששלט מקום – הבימה אצל ˘·‚‚)והשיבוהו ¯ÂÁ‰ ˙Á˙)להרה"ק בסמוך

שדרש  קודש דברות לשמוע  אז זכה כ"כ קרוב במקום שהותו מפני מטשערנאביל,
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áúë'õòåé àìô'ä(ä"ø êøò)íùá
ù"ùøää"ø úåìéôú øãñá íåìù øäð)

(ù"é÷úåäìéòåî äáåùú úåøøåòúä éë
øçà ïîæá ìåãâ çøåè ãâðë íåéäâñâñâñâñ.

äëåù"ùøä áúë(íù).ì"æå'ïåöø úò'
úåòé÷úä ïîæ àåäèøçúäì

øùàå åðìàåð øùà ìë ìò äøåîâ äèøç

'à ìë ìá÷ìå ,'èøôáå ììëá' åðàèç
áåùì åðîîìàå ,åãéáù ïååò äæéàî

Y àèç äæéàî áåùì ãçà ìë úåçôé
÷éãö úåéäì äëåæ äæá éë ,øåîç åà ì÷

äáåùú ìòáìë úàå åîöò úà òéøëîå
úåëæ óëì åìåë íìåòäãñãñãñãñåáúë ïëå .

äáåùúá áù àìù éîù íéðåùàøä
ä"øá íúçðå ä"ø íãå÷ù íéîéä íúåàá

אמר, וכה התקיעות, קודם אש להבות  חוצב בקול שנה באותה מטשערנאביל הרה"ק 

על  מורה תרועה ואילו הגאווה, מדת על המורה חלק שופר קול היא  ה'תקיעה'

הדין  מדת לסלק כדי אלוקים' 'עלה בפסוק , מרומז וזה ענווה, ומדת  לב שברון

שם  סילוק אך בקרבו, נשבר לבו שיהא  'בתרועה' לקיים צריך  אלוקים, בשם המרומז

בעיניו  שנדמה התקיעה קול דהיינו שופר', 'בקול חלילה נעשה רחמים על המורה ה'

הקדושים  דבריו את הקהל שמעו כאשר ויהי ליצלן. רחמנא  פגם, בו ואין חלק שהוא

כמים  דמעות  נשפכו הגג שמן הילד והעיד בבכי, כולם געו טהור לב  מעומק  יוצאים

ראש. ועד רגל מכף בגדיו כל את  שהרטיבו

שאיתאסג. וכמו שעה, באותה לשוב בידו יש ביותר החמורות העבירות  על אף

צדק' ‚)ב'צמח ˙Â‡ ÌÈËÂ˜ÈÏ) כתיב שופר דגבי ,(„ ,‡Ù ÌÈÏ‰˙),'שופר בחודש 'תקעו

נאמר אבינו יעקב ÂÎ)ואצל ,·Ï ˙È˘‡¯·) הן 'תקעו' אותיות  כי יעקב' ירך  כף 'ותקע 

בירכו  שפגם מה אף לתקן האדם יכול שופר תקיעת שבעת ללמדנו 'ותקע', אותיות

עריות . דגילוי אביזרייהו דהיינו

˘Ì)והרש"ש 'ıÚÂÈ ‡ÏÙ'· ‡·Â‰),ידי הוסיף על  מתכפר הרבים את מחטיא שאפילו

התקיעות בעת  .תשובה 

חז"לסד. Ï‚:)הנה, ‰"¯ 'ÈÈÚ) השנה ראש של השופר' ב'תקיעת  הלכות וכמה כמה למדו

הייתה היובל תקיעת הרי ביאור צריך  ולכאורה דיובל, אחתמתקיעות תקיעה

(„"· Ï˘) כלל' של קיומו שנות  בכל הללו תקיעות  מנין כל ובס"ה שנה, לחמישים

משם  למדו ומדוע  ישראל, בני בעם שנהגו יובלות כי"ז אם כי עולה אינו ישראל'

תקיעות, של רבבות ריבי ויתקעו תקעו וכבר שנים אלפי זה הנהוג השנה לראש

ללמדנו  דבא הכוונה עומק  אפ"ל אלא  להיפך, ולא מר"ה יובל ללמוד היה ושפיר

אחתדכמו 'תקיעה ע "י שבו שביובל  שדות  ואלפי עולם, לחרות עבדים אלפי יצאו '

שבאיזה  – לדידן ללמוד לנו יש כן אם אחת , תקיעה אותה בכוח והכל לבעליהם,



עשי"ת - השנה ראש - הפרשה àðבאר

íéòùøä ïéáäáåùúá øäøä íàù
,åðéã øæâ òåø òø÷é øåáéöá íåéä åúåàá

íéçåúô äáåùú éøòù ïòéäñäñäñäñ.

äëò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä øîàïéøéò)

(íìùä ïéùéã÷éðá íéòãåé åéä åìéà
åéä øôåù úòé÷ú ìù ïåöø úòå çë íãà

.íéãé éúùá ïîæä úà íé÷éæçî

íðîàìù äçîù' êåúî àäé äæ ìë
äéãòñ éáø áúëù åîëå ,'äåöî

ïåàâ(ïåùàøä åîòèá)øôåùá íéò÷åú òåãî
,íúåëìî úìéçúá íéëìîä ïéùåò ïëå'
,'åëå úåðø÷å úåøöåöçá íäéðôì ïéò÷åúù
àøåáä úà åðéìò ïéëéìîî åðà ïëå

äæ íåéá êøáúéãåã øîà ïëå ,íéìäú)

(å çöéðôì åòéøä øôåù ìå÷å úåøöåöçá

זה... יצר של מידיו עולם לחרות  לצאת אחת בתקיעה לנו אפשר נהיה, שרק  מצב

חדש אדם .להיות

להבטיל  שבת דערב  ב'תקיעות ' לתקוע שיש נלמד מדוע מבארים יש זה כעין

זה  ענין ומה השנה' ד'ראש מתקיעות  – תקיעה' תרועה 'תקיעה ממלאכה העם את 

להכריז שופר של מהותו זוהי כי אלא  מצבלזה, מהיום  פלוני, מצב  ונגמר פסק

כאן  יש  וכל חדש  העולם כל את  ודן יושב  שהקב"ה השנה בראש שמכריזין כמו ,

הר  ב'מעמד שופר תקיעת  הייתה וכך שימשיך , בטוח אינו כלל עתה עד שהיה מה

התורה, את  ישראל יקבלו 'אם ועומדין תלויין העולמות כל מעתה כי לומר סיני'

- מעתה חול מלאכת עשינו עתה עד בער"ש מכריזים נמי כן קודש.מוטב...' שבת 

זי"ע סה. ממוש יחיאל רבי ·ÔÈ„ÂÏÈÒהרה"ק  ˘„˜˙� ÂÓ˘Â ,‰�˘ ÌÈÈ˙‡ÓÎ È�ÙÏ ÈÁ˘ ·‚˘� ˜È„ˆ)

(Ì‰È˙Â¯Â„Ï ÌÈ�‡ÏÒ È„ÈÒÁ Ïˆ‡ עלה וכבר שופר, לתקיעת  מדרשו בית  אל פעם נכנס

ומכלה  האוכל אחר' 'דבר עומד שבסמוך  בהראותו לתקוע אבה ולא  הבימה, אל

שני  ואכן משם, שיגרשוהו עד לתקוע  יוכל ולא  היהודים, אחד של בשדהו פירות

ה'בית הרה"ק  סיפר שנים כעבור בתקיעות. החל ומיד וגירשוהו יצאו אברכים

נאך איך האב מוש'ער דער פון מעשה 'אזא ואמר ונענה זה, סיפור זי"ע אברהם'

געהערט' ˘È˙ÚÓ)נישט ‡Ï „ÂÚ ˘ÂÓÓ ˜"‰¯‰Ó ‰ÊÎ ‡¯Â� ¯ÂÙÈÒ),ואמרו החסידים נענו ,

שאף  ממוש, הרה"ק של והצדקה החסד ממעשה היא  הרבי של התלהבותו שלבטח

יהודי של לשדהו דאג שופר' 'תקיעת קודם מרומם ¯·Èבזמן ˜"‰¯‰ ÏÚ ¯ÙÂÒÓ‰ ˙Ó‚Â„Î)

Â˙·ÊÚ ÂÓ‡ ¯˘‡ Â˙ÒÈ¯Ú· ˜Â�È˙ „�„�Ó ‡Â‰˘Î ,'È¯„� ÏÎ' ˙ÏÈÙ˙ Ì„Â˜ Â‰Â‡ˆÓ˘ Ú"ÈÊ ·ÂÏÚÏÓ „Â„

'‰ ÌÚ ˙‡ Ì‰ ÌÈ¯ÎÂÊ ÌÈÙÚ¯˘ ÈÊÂÁ‡ ÌÈ�ÓÊ· Û‡˘ ,ÌÈ˜È„ˆ Ï˘ Ì˙Â‰Ó ÏÎ ‰Ê ÈÎ ,�"Î‰È·Ï ‰ÎÏ‰Â

(˙Ó‡Â „ÒÁ Ì‰ÓÚ ˙Â˘ÚÏ מבינים אינכם 'מדוע בלהב, ואמר נענה אברהם' ה 'בית  אך  .

צבאות ה' מכרם אחר' ה'דבר את  לעקור היא  התקיעות  כוונת  כל הרי המעשה, עמקות

ונשמתו. רוחו מגופו הרע כל את  יעקור אחד שכל התקיעות כל זהו כי ישראל', בית 
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êåúî äùòð äæù àèéùôå .''ä êìîä
.ã"åá êìî úëìîä ìùîë äçîùå äåãç

ïëìïé'æåìàååî íééç éáø ïåàâä áúë
ì"÷åöæ'ùàø øúë' ,à"øâä øåãéñ óåñá)

(ã÷ úåàäéä ò"éæ àðìéååî à"øâä åáøù
ùâéð íøèá äìåãâ äçîù çîù

.øôåù úòé÷úì

טובות  קבלות  ענין – זכויות  בספר כתבנו 

÷"äøäøîåà äéä ò"éæ '÷ãö çîö'ä
íãàä ìá÷îù 'äáåè äìá÷'ù
àåä åìàä íéùåã÷ä íéîéá åîöò ìò
äðùì ,äùãçä ùôðì ,ùãçä ùåáìîä'
éáø éáø ïåàâä øàéá êëå .'äùãçä

ïàéôàì åäéìàäáåùúä úåëøòî ,åäéìà áì)

(àîù 'îòäðùîä éøáãá(à ã úåáà)éáø'

,øîåà á÷òé ïá øæòéìàäùåòääåöî
úçà÷ééãì ùéå ,'ãçà èéì÷øô åì äðå÷

äååä ïåùìá áúëù åäîäùåòääååöî
øáò ïåùìá àìå úçàäùòù éî,ãåòå ,

àìù ,êì øîåì àìà ,'úçà' äååöî åäî
øáåãîíéé÷îáàìà ,äååöîä äæéà

äååöî íéé÷éù ò"ò ìá÷îå 'òáå÷'á
'èéì÷øô åì äðå÷' àôåâ äæá ,úéðåìô

ïéãä íåéìåñåñåñåñ.

àøîàúî÷åñôä ìò íé÷éãö íùá
(â æë íéìäú)éìò íå÷ú íà'

ù ,'úçà ,çèåá éðà úàæá äîçìîúàæá
çèåá éðàíåéá íãàä çèáé äîá -

,ïéãäúçàáìò ìáé÷ù 'äìá÷'á åðééä ,
úà êéùîäì Y ÷æçúäì åîöò

זי"עסו. הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק אמר ˙¯ˆ"·)כה ‰·Â˘˙ ˙·˘ '˙Ó‡ È¯Ó‡' ‡·Â‰) על

Ó:)אומרם ÔÈ˘Â„È˜)האם שאם דמי', מחצה על כמחצה קבוע  עצמו קובע'כל

כבר  יזיזוהו, לא  שבעולם רוחות כל שאפילו איתנה בקביעות – מצווה דבר לאיזה

זכויות , ומחצה עוונות  מחצה רק בידו שיש כמי לו טובנחשב דבר שבעוד נמצא 

זכות לכף  הכף את  ומטה זכויות כרוב  נעשה  כבר  .אחד

הרבה  שנים לו זה כי נערותו, משנות מכירו הנני אשר מופלג ת "ח אברך לי סיפר

באזניו מ'חור' מרורות  ‰˙ÛÂ)שסבל ¯ÂÚ·) שבכל גם מה ומרים, קשים יסוריו והיו ,

באזניו... לו שחור למי מסוכנים המים כי במקוה לטבול עליו נאסר הללו השנים

רבה הושענא  ביום ניתוח (˙˘Ú"‰)והנה לעבור זמנו הגיע כי לו שהורה רבו אצל היה

אירע כאן לנתחו, ועת  זמן לו הושג ובמהרה לעזרתו חשו רפואה עסקני כמה באזניו.

ואין  ושלם בריא הכל כי הרופא ראה הגדול הרופא לפני בבואו כי והפלא, האות 

הלה  כי ידעו ומכיריו רואיו כל כי סתומה כחידה הדבר ויהי לחור... זכר כל באזנו

לדבר  שלא עצמו על קיבל העעל"ט שבר"ה נזכר שהאברך עד באזניו... קשות סובל

התפילה, כנגדובשעת  אחר  חור  נסתם  פיו  שסתם בזכות  שזכה הנראה .ומן



עשי"ת - השנה ראש - הפרשה âðבאר

äðùä ìëì 'úåéåëìî'äæñæñæñæñ÷ø åìéôàå ,
.õéìîì åì ãåîòú àéäå ,ïè÷ ãçà øáãá
åîöò ìò ìá÷ì úòãá äùòé íåøò ìëå

úåìåãâá êìäé àìå ,åúìåëé éôë ÷ø
àéäå åúìá÷á ãåîòé æà .åðîî úåàìôðáå

éã éìá ãò äëøá åéìò òéôùúçñçñçñçñ.

'עול סז. לקבל ויש בלבד, זה ליום הקב"ה את להמליך  מספיק שלא הדבר פשוט כי

בפסוק רמזו בצחות  באפו. נשמה  אשר עוד כל Ê)מלכותו' ‡Ò ÌÈÏ‰˙) על 'ימים

אלא ישכחנו, ואח"כ הנוראים לימים רק הקב "ה את ימליך שלא תוסיף', מלך  ימי

כל  וישעבד 'המלך ', בהם שאומרים הנוראים ימים אלו מלך ' 'ימי על ימים יוסיף

שעה. ובכל עת  בכל יתב"ש אליו גידיו ושס"ה איבריו רמ"ח

השנה  ראש קודם זי"ע  מבעלזא אהרן רבי הרה"ק אל שנכנס חסיד וכההוא

כוונת את  ילמדנו שהרבי ומבקש תוקע ' כ'בעל משמש שהוא  עצמו את והזכיר

תקעו' אמר 'רחמנא  לכוון יש התקיעות  'בשעת ואמר הרבי נענה [ולקיים התקיעות.

דאורייתא] עשה תוקע '...,מצות 'בעל  שהנך תזכור השנה ימות בכל  והדברים אולם

בשנה  אחד יום שיש לזכור צריך כולה השנה שבכל ואחד, אחד לכל אמורים

ואפשר  וחשבון, דין ליתן עתיד אתה מי ולפני הקב "ה, לפני למשפט בו שעומדים

הכתוב  בלשון כן Î„)לרמז ‚Î ‡¯˜ÈÂ) בר"ה התקיעות  את  לזכור שהחובה תרועה' 'זכרון

השנה. באמצע גם

'יום נקרא  ר"ה שיום זי"ע, ישראל' ה'אהבת  הרה"ק  פירש האדם הזכרון וכן על כי '

השנה שבכל פעולות ע"י יזכורלעשות השנה. בתחילת  השנה' 'ראש עליו עבר כי

השנה. בכל אותו שתלווה קבלה ע "ע  שיקבל

הרה"ק אביו לפני המאכל את  שמגישים איך זי"ע  חיים' ה'אמרי הרה"ק ראה פעם

לא כי ויענהו ויאכל, אבי יקום לא  מדוע  וישאלהו אוכל, ואינו זי"ע ישראל' ה'אהבת 

איתא כי לו אמר כף, לפניו שיביאו ביקש לא מדוע  ושאלו, חזר הכף, את לידי הגישו

ורגלים' למלכים השנה 'ראש השנה במשנה עצמובראש  על לקבל לאדם למלוך יש

האוכל.רגילותועל בענין אדם מבני 'טובות ' לבקש שלא עצמי על קבלתי זה בר"ה ,

זי"ע סח. אברהם' ה'בית  הרה"ק פירש ËÎ)כך  ˙Â‡ ‡"Â˜ÈÏ) בפסוק(ÊÎ ‡Ï ÈÏ˘Ó) צופיה'

באופן  ע"ע ויקבל לביתו, יחזור לבסוף כי יזכור טוב זמן שבכל ביתה', הליכות

לביתו. חזירתו לאחר גם בידו שישאר

הרחמים  בימי רבו את  זצוק"ל חסמן לייב  רבי הגה"צ מתלמידי אחד שאל פעם

התבונן  צא הרב , ענהו המשפט, בעת  כסניגור עצמו על יקבל קבלה איזו והסליחות,

ויעש  השנה, כל למשך  זו בקבלה עמוד שתוכל בטוח הנך קל דבר באיזה בעצמך

נא חצה עתה רבו לו אמר מסקנתו, את לפניו והעלה רבו אל משחזר כן, התלמיד
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הרואה  החכם להיות  האדם על כי אחת. מחצית  רק  ע"ע וקבל לשניים, הקבלה את 

הנולד. את

בעיה"ק בישיבה בהיותו תרפ"ט שבשנת זצ"ל, חדש מאיר רבי המשגיח סיפר

הוא ואף כידוע , הי"ד הישיבה בתלמידי האכזרי טבח ימ"ש הערביים אז ערכו חברון

והשים  המתים ערימת  בין עצמו השכיב  - להינצל כדי עשה מה הבחורים, בין היה

ויראו  בו, יבחינו פן פחדו ולגודל הישמעאלים. מידי ניצל זה ידי ועל כמת , עצמו

מנוסתו  כדי תוך אך חייו, לכל גדולות  קבלות במחשבתו עצמו על קיבל חי, שעדנו

אין  אכן כי הקבלות... כל את כמעט עצמו מעל הוריד כבר מחבוא  למקום כך  אחר

לקיימם. יכול אין שהרי יכולתו, מפי יותר לקבלות ערך 

'חכם' היה שלא הכפר' מ'בני אחד ביהודי מעשה המשל, חכמי סיפרו זה, בעניין

לחזור  זמנו הגיע  וכבר  מרוחק למקום נקלע  פ"א  היה. לא קטן 'טיפש' ואף גדול,

בחייו לראשונה לנסות  הלה החליט לנסועלביתו, הברזל', 'רכבת  המכונה התענוג את

הטיקעטס למוכר בבואו הסוסים. לעזרת  צריכה שאיננה ברזל עגלת (ÈÒÈË¯Îבאותה

(‰ÚÈÒ�‰ נהנים שם תבל לעשירי א '. ברכבת, ישנם קרונות ג' כי המוכר לו הסביר

וקשי  לפשוטים ג'. יותר. לפשוטים ב '. לרוב . ומשרתים המלך כיד מסעודות היושבים

הסערוויס מצד הן האחר מהקרון במעלה יורד קרון כל המחיר...(˘¯Â˙)יום. מצד הן

טיקעט  לעצמו יקח הרכבת תענוגי בפתח הוא עומד כבר שאם החליט הכפר' 'בן

למחלקה  טיקעט לקנות מעות די לו כשאין הבן יעשה מה אבל הראשונה, במחלקה

ארד  שם – פלוני מקום עד רק הרכבת עם ואסע  אקנה לעצמו חשב  ביתו, עד ראשונה

חלילה. וחוזר תחנות, כמה עוד לנסוע  מעות  עוד לי שיהיו עד יד אל יד נדבות  ואקבץ 

נכנס  קלה שעה כעבור אך רגע , מכל ונהנה הרכבת על מאושר היהודי עלה

עיניו  חשכו מה הרכבת . מן כבוד אחר לרדת  עליו פלוני במקום כי והודיעו הממונה

בממון, וסיוע  עזר לבקש ממי לו ואין שממה, מקום המקום כי וירא מהרכבת  ברדתו

וצעק, ראשו על האיש טפח ימים... לאורך  יישאר ושם ממון לאסוף ביכלתו ואין

זול  טיקעט לקנות  יכול הייתי ברשותי שהיו מעות באותן הרי הייתי, פתי כי לי אוי

סכל  כמה מנוחות, מי על בביתי יושב עתה הייתי כבר ובזה השלישית , למחלקה -

מאומה. ללא נשארתי ועתה ממני, ובנפלאות  בגדולות  שהילכתי הייתי

הימים  לקראת וחיזוקים טובות  קבלות  עצמו על לקבל הבא ייאמר, לדידן אף

קבלה  מעתה ע"ע יקבל בראשו', עיניו ה'חכם להיות  יראה לקראתנו. הבאים הנוראים

בגדולות המהלך כי ליפול. מבלי ארוך  זמן למשך  בה לעמוד יוכל דעתו אומד שלפי

מכל  ליפול סופו יכולתו, מכפי יותר טובות קבלות  עצמו על ומקבל ממנו ובנפלאות 

יקבל  אם אמנם רוחני... שממה מדבר באמצע  עצמו את ולמצוא הטובות קבלותיו

טוב . דרך על שיעמוד עד למדרגה ממדרגה ויבוא יעלה כוחו כפי
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äáåùú éîé úøùò

אחד  רגע  אפילו יאבד לא – נרדם לך  מה 
הימים  מאלו

áúë'õòåé àìô'ä(äáåùú êøò).ì"æå
úåøéøùá êìä äðùä ìë íàå

,äîãøú åéìò ìéôä åøöéå ,åáìäðä
íéîçø ùãåç ïåöø éîé õôç éîé òéâäá
íåðì úò àì äáåùú éîé úøùòå

ïùéìåèñèñèñèñ,õøà ãéîòé èôùîá êìî éë ,
øåòé øùà ùéàë øøåòúéå ùáìé äãøçå
ïåöø éîé Y íéîéä éë ...åúðùîòòòò,

áåúëå .éøô äùåò åúáåùúå åúìéôúå
íéøôñáéîé úøùò ïéá ùé ùøôäù

äáåùú ïéðòì íéîéä øàùì äáåùú
äôéå ,êùåçä ïî øåàä ùøôäë äìéôúå

íéîéá íéáåè íéùòîå äáåùúá äòù
,íéîéä øàùá íéîìù íéîéî äìàä
ìù òâø ìë ìò ùåçì éåàø ïë ìò øùà

...åãáàì àìù åìà íéîéàòàòàòàò

áúë'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáøøòù)

(ãé úåà éðùéîé úøùòá .ì"æå
ìéçé åáì ,íùä øáã úà àøéä ,äáåùú
øôñá åéùòî ìëù åúòãá ,åáø÷á
àéáé íé÷åìàä àéää úòáå ,íéáúëð
íìòð ìë ìò äùòî ìë úà èôùîá
ùàøá ïåãð íãàä éë ,òø íàå áåè íà
íåéá íúçð åìù ïéã øæâå äðùä
éë íãàä òãé øùà úòáå .íéøåôëä

íãå øùá êìî éðôì åðéã úà åàéáéáòáòáòáò,

בו סט . פגע  אחת  פעם ובלילה, ביום לישן מרבה שהיה בחור כאותו יהיה שלא  ויזהר

של  קושייתו על התשובה מהי כבר ידעת  האם יקירי, נו, ושאלו, הישיבה' 'ראש

באיזו  – רה"י את  שאל בישיבה, מהנלמד מאומה ידע שלא  הבחור החובל'... 'רב 

את החובל רב  הקשה כבר כי הישיבה, ראש לו אמר הישיבה... ראש מדבר סוגיא

יתעשת .... אולי אלוקיך ... אל קרא קום נרדם' לך 'מה הנביא יונה

דין ע. ימי הם האלו שהימים שהגם לומר, רגיל היה זי"ע משינאווא שהרה"ק  ידוע 

טובים. בימים כמו אהבה התעוררות מרגיש הוא  הרי זאת  בכל ומשפט,

האם עא. עסקים מבעלי אחד ע "י שליט"א הדור מגדולי אחד נשאל הימים' ב'תשעת

וכי  ליהודי, וענה הגדול שחק  'השתדלות '... מטעם מסחר באיזה לעסוק  לו מותר

כלומר  הימים', ב'עשרת  הם והזמן העת  – הימים' ב 'תשעת  היא להשתדלות  העת 

ב'תהלים' השתדלות  יעשה ואז השנה כל קצבת לאדם לו קוצבים האלו שבימים

השי"ת . לפני ובתחינותיו

היד,עב. כף על האדם מזל את לקרוא  היודע מירושלים חשוב  חכם תלמיד העיד

אליו הפונים את  מקבל הוא הרי כולה השנה כל Ì‰Ïובמשך  ‰Ï‚È˘ Â˙‡Ó ÌÈ˘˜·Ó‰)
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úåöò úéùéå äìåãâ äãøç ãøçé àìä
ùéçé úåöéøç éëøã ìëáå ,åùôðá
úåðôì åçåø ìò äìòú àìå ,åì èìôî
øúéá ÷ñòúäìå ìàîù ìò åà ïéîé ìò

åéöôçããùìå çúôì çéâùé àìå ,
àìå ,íéîøë êøã äðôé àìå ,åúîãà
éáöë ìöðäì áì ïéëäî äøö íåéá äôøúé

ïëì .ãéîíìòôì íéàöåéä åìàåð äî
áøò éãò íúãåáòåéîé íéàøåðä íéîéá ,

äéäé äî íéòãåé íðéàå ,èôùîäå ïéãä
...íèôùîèòîì íé÷ìà àøé ìëì éåàøå

òåá÷ìå ,íéúçð åéðåéòø úåéäìå åé÷ñòá
íéúò äìéìáå íåéá,åéøãçá ããåáúäì ,

,úåøåîùà íã÷ì ,øå÷çìå åéëøã ùôçìå
ïåøùëå äáåùúä éëøãá ÷ñòúäìå
äìôú úàùìå ,çéù êåôùìå ,äùòîä

,äðçú ìéôäìå ,äðøåïåöø úò úòäå
øîàðù ïéðòë ,äá úòîùð äìôúäå

(ç èî äéòùé)íåéáå êéúéðò ïåöø úòá'
'êéúøæò äòåùé.ì"ëò ,

óéñåääîëç úéùàø'ä åéøáã ìò
(ð úåà :âì óã 'íééç úåàöåú' åøôñá)

,åìà äðåé åðéáø éøáã úà àéáäù øçà
äëàìîá ÷åñòé àìù øîåà éðàå .ì"æå
äî àìà íéîéä íúåàî íåé ìëá
åìà íéîé éë ,íåöîöá åì ÷éôñéù
,íäéøçàìå íäéðôì áåè íåéù ,íéùãå÷î

ãòåî ìù åìåç åîë íäååðééäå .ì"ëò ,
ìò åéðéðòá ÷åñòì çøëåä íà óàù
åìàá áèéä øåëæé ,äìëìëä ìòå äéçîä

...íéàöîð åððä íéîé

á"åéëéçáæ' åøôñá ÷"îøä áúë
'íéîìùíéøåôéëä íåé úãåáò øãñ)

(á úåà,ãòåîä ìåçë íä åìà íéîéù
úùåã÷å íäéðôì ä"ø úùåã÷ íäì ùéù

íäéøçàì íéøåôéë íåéâòâòâòâò.

åáúëíé÷ñåôä(à âøú çåà)úøùòáù ,
úô ìåëàìî øäæé äáåùú éîé

(Ì„È ÛÎ ˙ÂÈ�ÂÓËÓÓ קהל את  מקבל אינו רבא  להושענא השנה ראש שבין בימים אך  ,

בפועל  ביומו יום מדי הסימנים משתנים אלו שבימים עמו, ונימוקו וטעמו הבאים,

יום  בכל היד את יצלמו אם אך  בכך, להכיר יוכל לא  השורה מן שאדם אלא  ממש,

שיארע מה כל כי יום, אל מיום גדולים שינויים לראות המומחה ביד יהא אלו מימים

ואכזריות ... קשות  גזירות  כל מעליו לבטל ובידו אלו בימים נקבע השנה ימות בכל בו

זי"עבכדי עג. מווילנא הגאון של מאמרו להסמיך  יש אלו, ימים מעלת גודל להבין

חז"ל דברי È)על ‚Ï הלבנה,(·¯"¯ ימות  על החמה ימות יתירים ימים י"א שהרי

חודשי  את מונים ישראל שבני הטעם כי תשובה, ימי עשרת על מרמזים שהם ואמר

חודש  מדי מתחדשת היא  רק תמיד, שווה אורה שאין משום הוא ללבנה השנה

- הזה בעולם ישראל בני הינם וכיו"ב  והולכת , מתמעטת החודש ובאמצע  בחודשו,

מונים  העולם אומות  אבל ומקרה, עראי כבדרך  רק  הזמן בהבלי קבועים שאינם
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í"åëòãòãòãòãò,åæ àøîåç ìò äðååëä ïéà úåèùôáå)

äùåã÷á âäðúäì íãàä óéñåéù ÷ø ,à÷åã

(äøéúé äøîåçáå'ùåáì'ä øàéáå ,(íù)òåãî
úåøîåç øàùî øúåé åæ àøîåç åè÷ð

,äøåúáùåðàù åðááì ìò úåìòäì éãë
íäî íéìãáåî(úåöøàä ééåâî)äùåã÷á

äáåùú äùòðå äøäèáååúùåã÷á øéëéå ,
Yìàøùé éðá úùåã÷÷çøúé àìéîîå ,

.íìåòä úåîåà ìù íúåáòåúî

,íðîàéëå ,øîàì åøöé åðúôéù íéîòô
ìò ìá÷ì Y àéä 'äøùé êøã' åæ
,éãéî àì åúå íéîé äîëì 'úåøîåç' éîöò
äðò øáë ,àîìòá äîøòä àìà äæ ïéà

'ìçð éáøò'ä åúåà(á ùåøã éçéå úùøô)

ïì àîéé÷ã äî ïéòë àåäù(.áî ïéìåç)

ìë á÷ð á÷éð íàù 'äôéøè' úåëìäá
åìéàå ,äôéøè äððéà ïééãò äîäáá àåäù
óà äîäáä úôøèð ãéî çåîáù á÷ðá

úåéç éë ,øáãä íòèå ,àåäã ìë á÷ðá
øáà àåäå ,çåîá äéåìú äîäáä
íâô åìéôà ïë ìòå ,åá äéåìú äîùðäù
äôéøè äúåà äùåò àåäù ìë ïåøñçå

,äúìéëà úøñåàåíä ùîî äæá àöåéë
äîùðäù øáàë íäù ,åììä íéîéìë)

(äìåë äðùäåá äéåìúùøåùä íäå .
êéøö êëéôì ,äìåë äðùä ìë ìù úåéçäå
äðùä úåîé øàùî øúåé íäá øäæäì
åìëåé àìù éãë ,øåñéà êøñå ãåðãð ìëî

ïåøñç íåù åìöà àåöîìá÷ðå.

הימים  קדושת תוקף – תשובה ימי עשרת
ותשובה לתפילה וכחם 

áúëí"áîøä(å á äáåùú)ô"òà .ì"æå
,íìåòì äôé ä÷òöäå äáåùúäù
äðùä ùàø ïéáù íéîéä äøùòá
øúåéá äôé àéä íéøåôëä íåéå

הוא וכאן הזה בעולם הוא חייהם עיקר כי לעולם, גדול שאורה החמה לימות

חז"ל  רמזו כך  ועל וקיימא, דקביעי החמה לימות  מונים המה הכי ומשום קביעותם,

אלו  ימים בעשרה כי הלבנה', ימות  על יתירים החמה 'ימות תשובה ימי שבעשרת

ישראל  בני גם ולכן למוטב , יחזרו ישראל שבני כדי בעוה"ז כבודו את  הקב"ה מוריד

החמה. לימות אז מונים הם שגם ונמצא עלמא , בהאי קבועים אלו בימים מרגישים

בימים  וביראה באימה להתנהג עליו כמה עד בעצמו האדם יתבונן דבר, של כללו

הקב"ה המלכים מלכי כשמלך  .בהמצאואליוקרוב אלו,

הפוסקיםעד. ·)כתבו Ï˜ Ú"Â˘ˆÈ˜)(‚"˜Ò Ô‚Ó‰ ÛÏ‡· ‡·Â‰ ,Î"‰ÂÈ ˙„Â·Ú ¯„Ò· ˜"Ó¯‰ ·˙Î Ê"ÈÚÎ)

השנה כל בהם נוהג שאינו בחומרות  גם אלו בימים שיתנהג לאדם גםראוי כי

בחסידות עמנו  שיתנהג  שמו  יתברך ה' מאת  מבקשים  פתאנו השנה כל והאוכל ,

לזה. וכדומה ישראל פת אם כי אלו בימים יאכל לא  פלטר
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ãéî àéä úìá÷úîåøîàðù ,äéòùé)

(å äðíéøáã äîá ,'åàöîäá 'ä åùøã'
...ãéçéá íéøåîàäòäòäòäò.

êåøò'áå'øðì(.çé ä"ø)ïô÷åú åäî øàéá
øàùî øúåé åìà íéîé ìù

éøä ,äðùä úåîéãéîúíãàä ãéá ùé
,úåòø úåøéæâ ìèáìå äìéôúá ãåîòì
÷çöé áø íùá àøîâá åøîà ùåøéôáå

(.æè íù)øæâ íãå÷ ïéá íãàì ä÷òö äôé'
,øàáîå ,'ïéã øæâ øçàì ïéá ïéãéðàùã

ãéçé úìôú åìéôàù äáåùú éîé úøùò
'éøîâì åðéã òø÷ðå ,éðäî éàãå.

éøåè'áå'ïáà(:æè ä"ø)ïéðò øàéá
úáèä äæ ïéà'ù ,'ä÷òö'ä

,ãåçì åéùòîéøòù ìò ÷åôãéù àìà
äøéúé äù÷áå äìéôúá íéîçø.

ùéåíéîéá íéðåðçúä úáåç ìò ãåîìì
øåèä áúë äðäù ,åìà(áøú)

øîåì ïéáøî úáùá íâù ãøôñá ïéâäåðå
éøäù íäéìò äù÷äå .íéðåðçúå úåçéìñ
úéá'ä õøúîå .úáùá ïéòéøî ïéàù ì"éé÷
íâäðîì íòè ïúéì äàøð .ì"æå ,'óñåé
ïéòéøúî ã"îë äëìäì íéøáåñ íäù
åà íéáéåà äåôé÷äù øéò ìò úáùá

øäð äåôèùõåçð øáã àåäù éôì'åëå
ïåéëåäìôúä äáåùú éîé úøùòáã

íâå íéøçà íéîéáî øúåé úòîùð
øîâð úåéäì ïëåî íãàä íéîéä íúåàá
õåçð øáã êì ïéà íéøåôéëä íåéá åðéã

äæî øúåéïéà ïãéãì éë íàå .ì"ëò .
êéøö ô"ëò êà ,úáùá øîåì íéâäåð
øáã êì ïéà'ù ìåçä úåîéá ùéâøäì

.'äæî øúåé õåçð

לאחד עה. לו היה מנהג לובלין, חכמי ישיבת ראש זצוק"ל שפירא מאיר רבי הגאון סיפר

מטבע לבקש ביתו דלתי על מתדפקים העניים שהיו עת שבכל העיירות מרבני

'בן  עני כי בראותה אכן, אחד, לכל 'גראש' של מטבע  מעניקה הרבנית הייתה לצדקה

מטבע לו מעניק היה והוא בעצמו הרב אל אותו מכנסת הייתה לפניה עומד טובים'

ערב בכל לבוא  רגיל שהיה העניים אחד 'גראש', מאה שווה היה אשר 'זלאטע' של

כהרגלו  לו נתן אשר בעצמו הרב אל להיכנס פעם הצליח הרבנית , מאת נדבה לבקש

הנה  הרב , שאלו לבו. מנדבת עוד הרב לו שיעניק  ולהפציר להתחנן העני החל 'זלאטע',

לך שנתתי ממני ואילו עוד, בקשת לא  ומעולם אחד גראש יום בכל לך  נותנת  הרבנית

ולא זו גדולה בנדבה שתסתפק  הראוי מן היה ולכאורה שוב , מבקש הנך  שלם זלאטע 

אלא לי תתן לא הרי הרבנית  לפני אתחנן אם אף הנה העני, לו השיב  עוד. לבקש תעז

מחלק הרב  זאת לעומת כזו, מועטת נדבה בשביל להתחנן בעיני שווה ואין גראש, עוד

כזו. גדולה מתנה בעוד לזכות  בשביל תחינתי להפיל לי 'שווה' כן על גדולה, מטבע 

והצעקה  די, בלי שלמים זלאטעס השמים מן מעניקים האלו שבימים  יאמר ולעניינו

ירחם. ואולי יחוס אולי חנינה הנפש בעד לבקש בראשו עיניו והחכם מיד, מתקבלת
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לקבל ידו  פשוטה  אלו בימים – בהמצאו 
וחיבה באהבה  אותנו

ì"æçåùøã(.çé ä"ø)åàöîäá 'ä åùøã
(å ,äð äéòùé)íéîé äøùò åìà Y

ùøéô é"ùøáå .íéøåôéëä íåéì ä"ø ïéáù
- åàöîäá 'ä åùøã' äæ ÷åñôãåòá
éðåùøã íëì øîåà àåäùåðééäå .'

äáéç ìù äàéø÷á åðì àøå÷ ä"á÷äù
éìà åáåù Y åììä íéîéáåòåòåòåòéøäå ,

íäì òééñîå íéòùåôì ãé ïúåð àåä
äáåùúá áåùìæòæòæòæò.

áúë'ä"ìù'äøð ÷øô äðùä ùàø úëñî)

(äåöî,äáåùú éîé úøùòá ïëå
ïå÷éúì åð÷úðù íäéìò çéëåî íîù

äðùäíäá íéøîåà åðàù ,ïéã éîé íäå ,
àåä êåøá ùåã÷äå .'èôùîä êìîä'

.äáåùú éìòáì íúåà ìá÷ì ïîãæî

ì"æåíé÷ñåôä(à ì÷ ò"åùé÷)éîé úøùò
íäù íäéìò äøåî íîù äáåùú

äáåùúì íéãçåéîæà áéåçî íãà ìëå ,
êøáúé 'ä éðôì äîéìù äáåùúá áåùì
íåé àøåðäå ìåãâä íåé àá íãå÷ ,åîù
øîàðå .åøäèú 'ä éðôì øîàðù íéøåôëä
åðéúåáø åøîàå 'åàöîäá 'ä åùøã'
ïéáù íéîé úøùò åìà' Y äëøáì íðåøëæ
êéøö ïëì ,'íéøåôëä íåéì äðùä ùàø
åéùòîá ùôùôì åìà íéîéá íãàä

.íéòøä åéùòîî áåùìå

פעמיםעו. כמה זי"ע  מבעלזא  דוב ישכר רבי הרה"ק חזר אחת  ÚÂ�˙·Â‰שנה ÔÂ‚È�·)

(˙„ÁÂÈÓ‰הפסוק לשון ˘Â·‰)על ˙·˘Ï ‰¯ËÙ‰· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ;Ë ,„È Ú˘Â‰)'רענן כברוש 'אני

רש"י שאדםופירש לארץ, הנכפף  רענן כברוש  בי, ידו  אוחז להיות נכפף לו  אני

בענפיו הקב "האוחז  שכביכול הקהל, את  מעורר היה הנפש ובהשתפכות מתכופף ,

שהוא  מצב  בכל יהודי מכל ומבקש ומתחנן  מיר...אלינו אין אהן זיך כלומר כאפ

הנה. וחזור בידי אחוז – לקבלך יד לך מושיט הנני

לשני עז. יום, שבכל במעשים הענין את  להמחיש יש האוזן את יותר לשבר וכדי

חבירו  את האחד ובירך  ברחוב זה כנגד זה ועברו זה, את זה המכירים אנשים

אמרו וכבר כן, לנהוג ראוי אין ובוודאי לו, השיב לא והלה Â:)לשלום ˙ÂÎ¯·) נתן 'אם

שלום ]לו מללכת[חבירו  עצר הראשון אם הוא  מזה גרוע  אך גזלן', נקרא החזיר, ולא 

בדרך המשיך  רק  ממנו הלה התעלם ואעפ"כ לשלומו, ושאלו בשמו לשני וקרא 

שהאחד  מזו, יותר עוד גרועה התנהגות  ישנה אמנם כלל, אליו התייחס ולא  הילוכו

עורף. אליו מפנה אלא לעברו מביט אינו והלה לשלום ידו אליו מושיט

לחזור  האדם מן ומבקש דורש שהקב "ה אלו, בימים מתעוררת ממש זו בחינה

'כברוש  מתכופף יתב"ש הוא  וכביכול לפושעים, יד מושיט אלא  עוד ולא  בתשובה,

ידע ולא  בער ואיש יתב"ש, אליו להתקרב מחומר קרוץ  ודם מבשר ומבקש רענן'
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àúéààîåçðú ùøãîá(ã åðéæàä)...
áìá éðôì äáåùú íúéùò íàå
íëúà ïåãàå íëúà ìá÷à éðà íìù
ïéçåúô íéîù éøòùù ,úåëæ óëì

íëúìôú òîùàåçòçòçòçòïî çéâùî éðàù .
íéëøçä ïî õéöî úåðåìçäàìù ãò

...íéøåôëä íåéá ïéã øæâ íåúçàêëì
åàöîäá 'ä åùøã øîàðéîé úøùò åìà

íëéðéá éåøù àåäù äáåùú.

מעשי"ת  רגע בכל  – ועומדין תלוין בינונים
לזכות  הכף להטות בידו יש 

åøîàì"æç(:æè ä"ø)ïééåìú íéðåðéá'
íåé ãòå äðùä ùàøî ïéãîåòå
é"ùø íù åùøéô úåèùôáå ,'íéøåôéëä
éî åðééä íé÷éãöã ,íéðåùàø ãåòå 'ñåúå
,úåðååò íáåø íéòùøå ,úååöî íáåøù
,äöçî ìò äöçî íä íéðåðéá åìéàå
äîëã ,ïë ùøôì äù÷ úö÷ íìåà
,äöçî ìò äöçî ÷åéãá íäùë åàöîéé

íöîöì øùôà íéîù éãéáù óàå'ñåú 'éò)

(÷ôñå ä"ã :ä ïéáåøéòåðéà éàãååá åäéî
àçéëùã àúìéîåëøèöé åìà íéãéçé íåùîù)

(íéðåðéá ìù øôñ ãåò.

ùéåøàéáù('òùåäé éðô'á 'ééò)íéðåðéáã ,
äî ïéòëå ,àîìòã àáåø åðééä

åøîàù(:àñ úåëøá 'éò)'éðåðéá àðà ïåâë'
íé÷éãöå ,àèçá íéîòôì ìùëðù åðééäã
àèç íåùá åìùëð àìù åìà íéøåîâ
ìëù éî àåä øåîâ òùøå ,íìåòî ïåòå
ïéá íéðã íéðåðéáä úàå ,òøäì åéùòî
ìù íäéùòî éôì ô"ëäåé ãòå ä"ø
,áèåî äáåùúá åøæçé íà éë ,åéùëò
ìòå ,ô"ëäåéá èòáî àåä éøä åàì íàå

.íéáåè íééçì éàëæ åðéà ïë

ïéòë'÷éù í"øäî' ú"åùá øàåáî äæ
(ù äáåùú)äìôúä çñåð ùøôì
('ó÷åú äðúðå' èåéôá)ïåáúëé äðùä ùàøá'

אין  הלא שורשו, למקום להשיבו חפץ וברחמיו עליו העומד להקב "ה מתייחס אינו

כלימה. לאותה אוי בושה לאותה ואוי מזה, יותר טובה וכפוי מבעט לך

דבש'עח. ב'יערות  זי"ע  אייבשיץ יהונתן רבי Â)הגאון ˘Â¯„ ‡"Á),מילתא להא  טעם נתן

דין, כסא  על יושב שמלך בימים והתפילות  הבקשות  את  מקבל הקב "ה מדוע 

לרחמים  לזכות  ובקשות  תחינות יתקבלו לא דין שבימי מסתברא איפכא  דלכאורה

שדן  יום כבכל ולא  העולם, את  ודן הקב"ה יושב כיפור יום ועד מר"ה כי רק וחסדים,

שביום ראשונות  שעות  בג' רק  העולם „.)את  Ê"Ú· ¯‡Â·ÓÎ) ונימוס מחוק "ידוע והנה ,

חדא טעמים, שני משום וזאת  המשפט", בעת  דין בעל על לכעוס לדיין שאין הדין

ומשום  כעסו, מתוך מעוקל דין פסק יוציא  שלא  כדי וגם דין הבעל טענת יסתתמו שלא

רבו  כי "אף ולכן אפו, ומאריך כלל לכעוס יכול אינו משפט כסא על ישבו בעת  הכי

המתעוררים  רחמים של גדושה מנה לבקש האדם וביד כלל", יכעוס לא כחול, עוונות

דין". ימי הם כי אף לה' רצון וימי חפץ ימי הם אלו ימים "ולכך  תשובה, ימי בעשרת 
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äøåàëìå ,'ïåîúçé øåôéë íåö íåéáå
íéòùøå íé÷éãö àä ,åäééîøú ïàîà
íéðåðéá åìéàå ä"øá ïéîúçðå ïéáúëð
øàåáî àëä åìéàå ,ô"ëäåéá ìëä äùòð
ä"øá úéùòð äáéúëäù ,øçà øåòéù
éðú÷ã éàîã ùãçîå ,ô"ëäåéá äîéúçäå

'ùàøáåòîùî 'ïåáúëé äðùäùàøî
- ïåáúëé äðùäíéìéçúîù åðééäå

ãçà ìëù ,ô"ëäåé ãòå ä"øî íúáéúë
òâø ìëá áúëéäì ìåëé íéðåðéáäî

ô"ëäåé ãòå ä"øî òâøå÷åñôäî çéëåîå)

(áì ç àø÷éå)øúåðäå'øùáá' äòîùîù ,øùáî

('çáæä,úéùòð äîéúçä íå÷î ìëîå
íéøåôéëä íåéá íäìíãàä ìò êëéôì ,

íéîéá úåãéñçá âäðúäì ãàî øäæéäì
åìà íéòâøá åéùëò àîù ,åìàíé÷åñò

.åðéãá

התשובה ושכר מעלת – תשובה  גדולה
טוב שאינו טבעו הבורא שישנה

àúéààøîâá(.åô àîåé)àîç éáø øîà
àðéðç éáøáäáåùú äìåãâ

íìåòì äàåôø äàéáîùúååç'ä äù÷ä .

úåãâà ìò 'á÷òéì úîà' åøôñá 'úòã
ñ"ùä(íù)äàåôø ïéðò äî ïéáäì äù÷
øîà÷ãåùåøéôá áúë í"áîøäã àìà .
äðùîì(ã æ ïéøãäðñ)ãìåðù éî ùéã

úååàúî ùåøôì åì äù÷å òø òáèá
à"àù íãä úçéúøá ãìåð åøáçå ,úåòø
,úåãéî øàùî á"åéëå ,ñòëî ùåøôì åì
åéòáè ìò øáâúäì àéä åúãåáò ,íðîà
åøîà éøäù äáøä øëùì äëæé æàå ,åììä

ì"æç(âë ä úåáà),'àøâà àøòö íåôì'
éãéì àá íàù àøîâá øîåì åàá äæ ìòå

àèçàôøî ä"á÷ä Y äáåùú äùåòå
äøéîùä áåù åéìò äù÷ú àìù åòáè

äæá àöåéëå äååàúå ñòëîì"ëò ,èòèòèòèò.

÷"äøäò"éæ àæìòáî áåã øëùé éáø
(äáåù úáù íéãòåî ã"éøäî)÷ééã

íù àøîâä éøáãá(.åô àîåé)äìåãâ
,ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú

øîàðù(á ãé òùåä)'ä ãò ìàøùé äáåù'
'êé÷åìàåëøöåä òåãî äù÷ äøåàëìã ,

ïë åçéëåä àìå ,íîçì ÷çøîî àéáäì

שבת'עט . של ב 'סידורו ·)כתב Û�Ú È˘˘‰ ˘¯Â˘‰ ‡ ˜ÏÁ)'הלבבות ה'חובות  דברי את 

(È ˜¯Ù ‰·Â˘˙‰ ¯Ú˘) חושבים הם כי בתשובה, חוזרים שאינם אלו את לדחות 

אין  זה ובדבר לחבירו, אדם שבין בדברים שפגעו מפני תשובתם יקבל לא  שהקב "ה

לרצותם, להם אפשר אי שונות סיבות  ומחמת חבירו, את שירצה עד תשובה מועילה

לחבירו  אדם שבין חטא  כי אינו, שזה האמת אך התשובה, מן הם מתייאשים וממילא

על  עבר במעשיו שהרי למקום, אדם שבין וחלק חבירו לבין בינו שהוא חלק בו יש

לפיכך  שניהם, על וכפרה תשובה וצריך ה', כחופי לפי תשובה יעשה הוא  הנה 

טובבאמת היותר בצד ונפשו, לבבו בכל ששב וכיון המקום, נגד שחטא  החלק בזה ,
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úùøôá áéúëã äøåúá ùøåôî àø÷îî
íéáöðì íéøáã)(áêé÷ìà 'ä ãò úáùå,

ãò' úòâî äáåùúäù òîùî éîð ïàëîã
àì ïëìù ,åøåàéá àìà .ùîî 'êé÷ìà 'ä
ìéàåä ,äøåúáù ÷åñôäî çéëåäì åöø
ïåëéáåè' ùøéô íù ïúðåé íåâøúáå

'àáåúú éøî àé÷éãöãéìòá íé÷éãö íëéøùà)

(äáåùúïåáåúúå ïåáåçú ãëã ,øùàë)

(äáåùúá åøæçúå ,åàèçúïåëúáåéú àéèî ,
ïåë÷ìà 'äã àø÷é éñøåë ãòäìòú)

(ãåáëä àñë ãò äáåùúäíéãîì åðéöîð ,
íãàä àåáéå ,éøééà íé÷éãöá íúäù

,øîåìåøîàð àì Y äáåùúìå éì äî
íé÷éãöì àìà íéøáãä'íúáåùú'ù ,

äøòùä èåçë íé÷ãä 'íäéúåðååò' ïéðòì
ùéàì ìáà ,ãåáëä àñë ãò úòâî -
íãéúé ì"æç åëîñ äæì ,àì éðåîë èåùô
ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ

êé÷ìà 'ä ãò ìàøùé äáåù' øîàðùéë

Y êðååòá úìùëìùëð íà óàù
ãò òéâúå äáåùúä åì äìéòåî ,úåðååòá

.ãåáëä àñéë

íéøáã'ìàððç åðéáø' øàéá íéàøåð
äìåãâ' ,ìéòìã àøîâä éøáãá
- ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú
àñë ãò åúàèç òéâä íà åìéôà

ãåáëäíà óàù íéìéäáî íéøáãäå ,'
àñëì ãò åéúåðååò åáøå àèçá ìéãâä¦
Y åéðôá úìãä äìòðð àì ïééãò ,ãåáëä
ìá' ïë ìò .àøåáä åðìá÷é ãéî áåùé íà
ìàøùéî ùéà íåù 'àöîé ìáå äàøé
øáã êì ïéà éë ,äáåùúä ïî ùàééúéù

äáåùúä éðôá ãîåòäôôôô.

÷åæéçúéá'á è"éáîä áúë ìåãâ
'íé÷åìà(å ÷øô ùéø)áùäù ,

íéøéáòî åéàèç ìò äîéìù äáåùúá

חלקו , על לו המוחל הטוב  וה' לה', העבירהששייך לתקן באמת נתן שלבו  ,יודע 

כמבואר, בידו סיפק  שאין ורק  הכל לתקן להיותורוצה עמו, הקב"ה עושה זאת כן על

וגבו כח בידו אשר בעצמו הנגזל הוא בלב שנותן הארץ, מן העבירה  להעביר  רה ,

ממנו ולקח  שגזל מה לבבו  בכל  לו  מוחל  להיות  שם הוא  העבירה באשר נתבטלה ואז ,

נפלאת בעינינו, נפלאת היא זאת היתה ה' מאת  ואך והבריות , השמים בחלק  וכל מכל

התשובה. ע"י כך  לידי יגיע  האדם של מכוחו שנמנע מה שאף והיינו מכוסה, מלשון

ליד פ. לשבת  זי"ע  בעלזא  בית אדמו"רי נהגו שובה בשבת  דרעוין רעוא בסעודת

ויקבל  עליו שירחם הבירה בעל לפני ומתחנן בפתח העומד לעני כרמז הפתח,

שלישית בסעודה זי"ע מבעלזא  אהרן רבי הרה"ק  התיישב  אחת שנה בתשובה. אותו

בפתח' כעני בפתח, 'כעני מדמעות חנוק בקול לומר ופתח הפתח, אצל שובה בשבת

ומיד  שתיכף השומעים בלבות חדרו טהור לב  מעומק  שיצאו ודבריו מידי, לא ותו

בפתח. כעני בתשובה חזרו
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å"ç àèçá ìùëé íàå ,åéòùô åðîî
äàáù äðåùàøä äøéáòë áùçð àäé
å÷çîð åéúåáåç éøèù ìëù éðôî ,åãéì

.äáåùúä éãé ìò

áúë'øåè'ä(åè÷ ïîéñ)úëøá ïëìù
åðéáà åðáéùä(äøùò äðåîùá)

Y ä úåàá úøîåâå ,ä úåàá úìçúî
äáåùúá äöåøäéîé úøùò ìò æîøì ,

øùò ùéù ,æîø ãåò åðúðù ùé .äáåùú
éãë ùé äæá íâå ,åæ äëøáá úåáéú
éîé íäù åìà íéîé äøùò ìò æîøì
øåæçì íãàä ãéá ùéå ,äáåùú

.ù"áúé åéìà áø÷úäìå

ìòåêì ïéàù ,äáäà äñëú íéòùô ìë
,äáåùúä éðôá ãîåòä øáã
éðáì ò"éæ ÷éãö éúôùä áúë åúàååöáå

åúçôùî(á äàååö)úåøøåòúä úò ìëáù
úùøôá ÷"äåæä éøáã úà åãîìé

íéèôùî(.å÷ á"ç)ãàî íù êéøàîå ,
êì ïéàù ,åéøáã úéöîúå ,äáåùúä ïéðòá

ðôá ãîåòä øáãìë ìòå äáåùú é
óà äãéáå ,äáåùú äìéòåî íéàèçä
,ìåëéáë ä"á÷ä ìù äòåáù ìèáì

' ùåã÷ä åðåùìáåøáúî äáåùúã ïàëî

ïéàìùìù äîëå ,ïéðéãå ïéøæâ äîë
éî÷ àîéé÷ã ïàî úéìå ,àìæøôã

àúáåéúã'äîë úøáùî äáåùúäù ïàëî)

øáã ïéàå .ìæøá ìù úåàìùìù äîëå ,íéðéãå úåøæâ

(äáåùúä ãâðë ãîåòääîî ïë çéëåîå ,
äë' äéðëé ìò øîàå ä"á÷ä òáùðù
øáâ éøéøò äæä ùéàä úà åáúë 'ä øîà
'åâå åòøæî çìöé àì éë åéîéá çìöé àì

(ì áë äéîøé)íéîéä éøáãáå ,(æé â à)áéúë
éøä ,åðá ìàéúìàù øéñà äéðëé éðáå'
ïéà ,éøéøò úî àìå íéùðà òøæ åì äéäù
äìåãâå ,äáåùúá øæçù éðôî àìà äæ
ïéã øæâ óà äãé ìò ïéòøå÷ù äáåùúä

.ù"åòòå ,äòåáù äîò ùéù

àìàäãáë ,øîàéå íãàä àåáé ïàëù
úà áåæòà êéà éë ,äëàìîä éìò
ïãéò äæ äá êìåä øáë éðà øùà éëøã
àéä íéîùá àì ,øîàð äæì ,íéðãéòåàôàôàôàô

äîéìù äáåùúá áåùì ãçå ãç ìë ãéáå
åæ êøãáå ,íéîùáù åéáà ìà áø÷úäìå
ìàåîù éáø ÷"äøä ìù åøåàéá òåãé
÷åñôä úà ò"éæ âøåáùì÷éðî à÷ìòîù

ìàøùé äáåù'ãòêøãá ,'êé÷ìà 'ä
òöîàáå ,àùî àùåðä íãàì ,ìùî
åãéá ïéàå ,åéúåçåë åìæà éë ùéâøä êøãä

תורהפא. È-Á·)אמרה Ï ÌÈ¯·„)כי ה'... בקול ושמעת  תשוב  הזאתואתה אשר המצווה

ונחלקו  היא ... בשמים לא  היא, רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא היום מצווך  אנכי

מצווה איזה על סובריםהראשונים ראשונים ועוד ברש"י היא, בשמים  לא  אמרו

קאזיל  דמינה  תשובה מצוות על  דקאי ס"ל  והרמב "ן כולה, התורה כל  על  .שקאי

בכלל. התשובה מצוות הרי כך ובין כך בין
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ìçä ,äùò äî ,åúëéìäá êéùîäì
éøä åîöòì áùçå ,íéðîéñ åîöòì äùåò
äù÷é àìå ,áø ÷çøî åðéà éðåìô úéá ãò

÷ø êìà ,àùîä àùéì éìòãò.íù
,úàæ äìåáçú ìò øæç íùì åòéâäá
øîàå éðåìô íå÷îá äìåãâ ïáà ìò èéáä

÷øãòãò åëøãá êéùîä êë ,àåáà íù
.åöôç æåçîìå åúéìëúì òéâäù

äæåìàøùé äáåù' ùåøéôãòàéä êë ,'
úò ìëáù - äáåùú ìù äëøã

åîöò úà ÷æçéàåáà äô ãòïéðòá
,éðåìôàåáà íù ãòåæà ,øçà ïéðòá
òéâéêé÷åìà 'ä ãòàåáì äëæéù -

ìë åúàî åøåñéå ,úåîéìùä úéìëúì
ú"éùä ïéáì åðéá íéìéãáîä íéëñîäáôáôáôáô.

áúëäáåùú úåëìäá í"áîøä
(á"ä á"ô)...äáåùúä àéä äîå'

áåùé àìù úåîåìòú òãåé åéìò ãéòéå
àèçä äæìíìåòìéùøôîî íéáø ,'

,äæä øáãë êééù êàéä åù÷ä í"áîøä
åéùåã÷á' åìéôà éøä(íéëàìîä)àì

åðéà øîåç éöåø÷áù øîåçå ì÷å ,'ïéîàé
÷"äøäã äéîùî àøîàúî àìà .ïéîàî
í"áîøä úðååëù ò"éæ í"éøä éùåãéç'ä
ìëî ,å"ç àåèçì áåùé íà óàù ,øîåì

àèçä äæá øàùé àì íå÷îíìåòìâôâôâôâô,
áèéä øéëäì äáåùú ìòá ìòù øîåìë
ãéòéù ãò ,úîàá èøçúäìå åàèçá
íà óà äúòîù úåîåìòú òãåé åéìò
Y åùàééîä åøöéì íéëñé àì áåù ìåôé

˘ÌÈËÙÂ)הקדמוניםפב. '¯Ù ‰"Ï˘· ‡·Â‰)בפסוק האלו הימים על Á)רמזו ‚ ÒÂÓÚ) אריה'

כי יירא ', לא  מי ה'ושענאאריהשאג י'וה"כ, השנה, ר'אש א 'לול, - תיבות  ראשי

את שומעים והינם לאריות בסמיכות מהלכים רבים ראינו והנה הארי רבה. שאגת 

כלל ואעפי"כ יפחדו  ולא  ייראו הנפש,לא ושלוות  בהנאה עליהם יביטו ואדרבה ,

שיש מכיוון ומדוע, החיות ', ב 'גן הימים מחיצה והיינו לענין כיו"ב  לאריה, ביניהם

מחיצת כשיש – שאג,(Â�ÂÂÚ˙)הללו אריה יהיה אכן הקדושים, לזמנים האדם בין

שאגותיו. את  השומע  יירא ולא

שבתו פג. לשבות ממרחקים שבא  זי "ע מקאברין הרה"ק מחסידי אחד על מספרים

באת האיך הרבי, שאלו הטהור השולחן עריכת  בעת  קודש שבת  בליל רבו, אצל

המשיך הנה, עד והגעתי החמור גבי  על רכבתי היהודי ענהו מושבך , ממקום הנה

השיב חמורך, מעל הדרך אם על נופל היית באם עושה היית  ומה ושאלו, הרה"ק 

לשאול  שב  הרבי אך  בנסיעתי, וממשיך גבו על שוב ומטפס מתרומם הייתי החסיד,

מתרומם  שוב  שהיה היהודי השיב מהחמור, בשנית נופל היית  באם עושה היית  ומה

זו, שאלה ושוב  שוב הרבי ששאלו פעמים כמה לאחר החמור. על לרכוב  מהקרקע

באופן  הרי ואבכה'... הקרקע על אשאר האם אעשה, מה 'וכי ואמר, היהודי נענה
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,äúà òùåôå àèåç äðäøàùú êëå
íìåòìùéà' úåéäì êéùîé àìà ,

êéùîîå åúìéôðî íîåøúîä - 'äîçìî
Y äáåùúä ø÷éò àåä äæ éë .íçìéäì
,øøåöä øöä ìò äîçìî æéøëäì
úéìëúì òéâé åæ êøã ìò ãåîòéùëå

.äöøðä

גדולתן – עומדים  תשובה  שבעלי במקום 
תשובה בעלי של

áúëí"áîøä(å æ äáåùú úåëìä)äìåãâ
íãàä úà úáø÷îù äáåùú

'ä ãò ìàøùé äáåù øîàðù äðéëùì
,'ä íàð éãò íúáù àìå øîàðå ,êé÷åìà
éìà 'ä íàð ìàøùé áåùú íà øîàðå
éá äáåùúá øåæçú íà øîåìë ,áåùú

,÷áãú,íé÷åçøä úà úáø÷î äáåùúä
íå÷îä éðôì éåàðù äæ äéä ùîà
àåä íåéäå ,äáòåúå ÷çåøîå õ÷åùî

ãéãéå áåø÷ ãîçðå áåäàãôãôãôãô.

àúéààøîâá(:ãì úåëøá)íå÷îá'
ïéà íéãîåò äáåùú éìòáù
áúë .'ãåîòì íéìåëé íéøåîâ íé÷éãö

ואמר  שם נוכחים שהיו החסידים אל הרבי פנה עתה לתכליתי... אגיע  לא  לעולם כזה

נפילתולהם, על  לבכות לאדם לו יש  תכלית  וכי דבריו , את אתם  השומעים 

במלחמתו ... ולהמשיך לקום , אלא  לו  אין עמדו, על  ולהשאר 

וחשובי פד. מזקני זצ"ל יאס'ער נחום רבי הצדיק הגאון התגורר מעלה של בירושלים

אחד  רוסיה, אדמת  על רבות  שנים והתגורר נולד אשר שטפנשט-באיאן חסידי

ליצלן, רחמנא  התורה דרך את  ועזב  הקומוניסטים, מסביבת הושפע  זה צדיק מבני

במקומות לרעות  שהלך זה מבנו לו שיש הגדול צערו על נחום רבי דיבר לא ומעולם

המשתתפים  מן ואחד ומבקשים, דורשים אברכים חבורת אצלו ישבו פעם ורק  זרים,

שברגע הזה, כדבר יתכן איך  ותמהים שואלים והיו אלו, הרמב "ם דברי לפניו הזכיר

החסיד  פתח וידיד, קרוב  ונחמד לאהוב ומתועב ומרוחק  ממשוקץ יתהפך כמימרא

ידפוק יום, באיזה הבן יבוא אם הנה בני...' אודות אתם יודעים 'הרי מורתח בלב  ואמר

אהבתי  תגדל כמה אליך', וחוזר דרכי את  עוזב  הנני 'טאטע, אלי: ויצעק  ביתי, דלת  על

לי  שגרם נפש והעגמת  והצער התלאות על לרגע אחשוב  ולא שעה, באותה אליו

דרך על ועולה מחצבתו למקור שחזר שמח הנני עכשיו שהרי הזה, היום ועד מעודו

שנא לא  בתשובה, אליו החוזר יהודי בכל כביכול שמח הקב"ה ממש כן כמו המלך,

מה  כל על מתחרט הוא כעת  שהרי לחטוא, הרבה חלילה אם ואף לחטוא  מיעט

שאמרו  וכמו לבן, האב מן עזה אהבה מעורר וזה ה', אל להתקרב ורוצה שעשה

אגדה Ï‡)במדרש ˜¯Ù Â‰ÈÏ‡ È·„ יושב(˙�‡ שהקב "ה  וארץ, שמים עלי אני מעיד

תשובה שיעשו לבעלה  והאשה לבנו האב  שמצפה  ממה  יותר לישראל , להן .ומצפה
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ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(è"ìøú íéáöð)

àèçá åìùëð é"ðá éë àåä ïéðòä .ì"æå
,íéáöð íúà ù"æå ...ìâòäíúàà÷ééã

íé÷éãö ïéà ïéãîåò ú"òáù íå÷îá éë Y
åîöò àéöåä ïëì ,ãåîòì ïéìåëé íéøåîâ
ï÷úîù ú"òá ìù ïåøúéä äæå ...ììëä ïî
äæ ìë 'éä úîàáå .úåì÷ì÷ò úåçøåà
øîà ïë ìò .íéìôùä åðéúåøåãì äðëä

ìàøùé éðáì äùî(è èë íéøáã)'- 'íúà
'ä éðôì íéáöð' úåéäì íéëåæ íúà ÷ø

'íëé÷åìàåëæ äáåùúä é"ò éë ,éðà àìå ,
ãåîòì åæë äàìôð äâøãîì ìàøùé éðá
éìòáù íå÷îá éøäù ,ù"áúé åéðôì
íéøåîâ íé÷éãö ïéà ïéãîåò äáåùú

ãåîòì íéìåëéäôäôäôäô.

êøãáå'ì"éøäî éèå÷éì'á øàéá äæ
(äáåù äøèôä ìò åðéæàä úùøô)

÷ñðòæéìî êìîéìà éáø ÷"äøä éãéîìúî

åøîàù äî ,ò"éæ(:æè ä"ø)íéøôñ äùìù'
íéòùø ìù ãçà ,äðùä ùàøá ïéçúôð
ãçàå ,ïéøåîâ íé÷éãö ìù ãçàå ,ïéøåîâ
ïéáúëð ïéøåîâ íé÷éãö ,íééðåðéá ìù
ïéøåîâ íéòùø ,íééçì øúìàì ïéîúçðå
íééðåðéá ,äúéîì øúìàì ïéîúçðå ïéáúëð
íåé ãòå äðùä ùàøî ïéãîåòå ïééåìú

,íéøåôëäåëæíééçì ïéáúëðåëæ àì
òåãî ,àéùå÷ä äòåãéå ,'äúéîì ïéáúëð
äîî' éøä ,'íéðåðéá'ì øôñ ãçééì åëøöåä

íà - 'êùôðäëæéìù ïøôñá åîù áúëé
,å"ç êôéäì àäé åàì íàå ,íé÷éãö
,àìà ,ãçåéî øôñ íøåáò ãçééúð òåãîå

ù éðåðéáä éë ,ïë åðéàãäëæêôäúäì
äìòî'á ãîåò àåä éøä 'äáåùú ìòá'ì
ïî åðéàå ,'íé÷éãö'äî äåáâ 'íå÷îáå
åãçéé ïëì ,íäîò ãçé áúëééù éåàøä

.ãçåéî øôñ íøåáò

זי"ע אמת' ה'אמרי הרה"ק  של כביאורו 'להתחדשות', לה יש יתירה (‰Â·‡חשיבות

(:‚� ‡ÓÂÈ ‰�˘Ó· ‰"„ Ù"ÎÂÈÏ ‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ· ביום הגדול הכהן שמנה ההזאות  מנין על

ומדוע וכו'', ושלש, אחת ושתיים, אחת  ואחת , אחת  אחת , מונה, היה 'וכך  הכיפורים,

איתא כי שלש', שתיים, 'אחת, כסדר מונה ואינו 'אחת ', תיבת  לומר פעם בכל חוזר

(‰ ËÈ Â¯˙È ‡˙ÏÈÎÓ) פעם להתחיל - החשיבות  עיקר וזהו קשות , ההתחלות שכל

זה את  וכשעבר ‡„ÔÚÎ‡¯·Ú‚Î¯Â)ראשונה, Ò‡„ Ë‡‰ ¯Ú) על ביותר עליו  חביבה היתה

הודאה. בכל מזכירה כן

הפסוק  על זי"ע  מלעכוויטש הרה"ק של מאמרו ‡)ידוע ‡ ˙È˘‡¯·)'בראבראשית

ה באלוקים', אלוקים ראשיתשביל 'ברא  זאת  גלל האדם, של והתחלתו התחדשות –

הארץ'... ואת השמים את

מאמרםפה. לבאר זי"ע אברהם' ה'בית  הרה"ק אמר כבר הדבר Ï„:)בביאור ˙ÂÎ¯·)

חידוש  כל אין כי עומדין', אינם גמורים צדיקים עומדין, תשובה שבעלי 'מקום
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óéñåäæîøì ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä
÷åñôá ïë(á æè àø÷éå)àáé ìàå'

øúåä àìù Y 'ùãå÷ä ìà úò ìëá
éë 'íéùã÷ä ùãå÷'ì ñðëäì 'ìåãâ ïäë'ì
ìåãâ ïäëäù éðôî ,ãáìá ô"ëäåéá íà
äâøãîá åðéà ïëìå àåä øåîâ ÷éãö
íå÷î ìà ñðëéäì ìëåéù úàæë ääåáâ

,íéðôìå éðôì ùåã÷ô"ëäåéá ÷øå
àáå ,øåáéö çéìùë ùîùî àåäùë
åðéä éæàå ìàøùé éðá úåðååò ìò øôëì

'äáåùú ìòá' ïéòëñðëäì åì øúåä ïëì ,
éìòá íéìåãâ' éë ,'íéùã÷ä ùãå÷'ì æà
çåëáå ,'íéøåîâ íé÷éãöî øúåé äáåùú

.íéùã÷ éùã÷ì ñðëð àåä éøä äæ

וכבר  הרגליו יעזוב  רק – דרכו  רשע יעזוב 
הצדיקים  מן  יהא 

íðîààåä äáåùúäå éåãéåä úéìëú
úà áåæòì ,ãéúòä ìò äìá÷ä
äúò ãò íäá åîöò ìéâøäù åéìâøäåôåôåôåô,

בד  חתיכת להפוך היא גדולה וחכמה חידוש אמנם וכסף, מזהב תכשיט לעשות 

חשיבותו  גודל כן אדם של שפלותו כגודל – כיו"ב יפה, לתכשיט ופשוטה קרועה

בתשובה. כשישוב

הנביא פו. Ê)אמר ‰� 'ÈÚ˘È)איזו לרשע  יש וכי המקשים רבים דרכו' רשע דרך...'יעזוב

שבא זאב  הוא  רואה והנה ולפתע ליער, שנקלע  נאמן' ל'רועה במשל וביארו,

הכבשים, את הואלטרוף כוח בעל שהזאב  אלא אחריו, מרדף החל נפש' ב'מסירות

אך הזאב בזנב  היטב  לתפוס הרועה שהצליח עד... הרועה... השיגו ולא בבריחה,

ונגרר  בזנב היטב  היטב  מחזיק והרועה בורח שהזאב יצא  וכך במנוסתו, המשיך הזאב 

העיר  בני ראו אך  והנה העיר, לתוככי נכנסו וכך  נפשות... סכנת כדי עד הזאב אחר

כמות מצחיק  במחזה וראו הביטו – רינה ולשונם פיהם שחוק ומילאו ה'מחזה' את 

הזאב, מן הצילוני רחמנים' בני 'רחמנים נפשו במר צועק  הרועה היה לאידך  זה,

אחד חכם אליו שנענה עד ה 'שוואנץ'הצילו... את  נא ‰Ê‡·)עזוב  ·�Ê). נפשך ותנצל ,

הוא  באשר יהודי לכל אומרים אנו השוואנץ וכך את נא  לךעזוב  הכניס מי –

לך ... וירווח אותו עזוב רע , הרגל אלא זה אין וכך, כך  להתנהג חייב שהנך  בדמיונך

היא וכך  'ביבער', הנקראת חיה מין דיש זי"ע, אברהם' ה'בית הרה"ק  אמר  כיו"ב 

וממילא ממש, בדיוק דרך  באותו תשוב חזירתה בדרך הרי שתלך , להיכן דרכה,

מקום, באותו 'מלכודת' לה ומכינים הליכתה, בדרך  מתבוננים לצודה כשרוצים

חוזרת כשהיא ובאמת המלכודת , לתוככי ישר תלך חזירתה בדרך תשוב  וכשהיא

עדיין  אבל לבכות , תתחיל – להילכד עומדת היא כי – לפניה אשר את  רואה והיא

למלכודת ... בכיה כדי תוך  ונכנסת בוכה היא  וכך  דרכה, לשנות  בדעתה מעלה אינה

ש'בדמיונו' היהודי דומה ממש רואה חייבולכך  שהוא ואף פלונית , בדרך ללכת  הוא 
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והכשלון  הבור לתוככי להכנס וממשיך  נמנע אינו זאת כל עם ו'בוכה' השבר גודל את 

פלוני.... למקום לילך  מחויב  כך כל אינך  כי בדעתך  ותחליט משגיונותיך, צא  –

היינו  ורוכבו', 'סוס ביניהם ששיחקו צעירים ילדים שני על מסופר נאה משל

קלה  שעה ולאחר עליו, רכב  וחבירו סוס, היה משל ארבע על התכופף מהם שאחד

הילדים  שאחד לאחר חלילה, וחוזר לרוכבו והסוס לסוס נהפך  הרוכב היוצרות, נהפכו

הנה  לחבירו, ואמר הילד נענה ארוחתו, את  לאכול אביו קראו כ'סוס' לשמש סיים

לגדר  אותך אקשור עתה לסעוד, אבי קראני עליך  לרכוב  זמני כשהגיע כעת  בדיוק 

שאינו  בקשר וקשרו דק  חבל לקח הילד ואכן שובי, עד פה לי והמתן הסוס, כקשירת 

חבירו  וישן, נרדם ארוחתו כשבתוך  לאכול ביתו אל פנה הלה לגדר, קיימא  של

לבכות החל לבוא , הוא  שבושש וראה הבית בחצר עיניים בכליון לו שחיכה ה'סוס'

הילד  מירר דמעות , עיניך  זולגות מדוע  בני שאלו, בוכה, וראהו אחד שם עבר וליילל,

מעליך מסיר הינך מועטת בקריעה ההלך, לו אמר המעשה סיפור כל את לו ואמר

את לקרוע  יכול איני הילד, לו אמר הגדר, אל כביכול אותך הקושר החבל כל את 

הצועק כאותו נראה שלא  יאמר ולדידן הסוס... להיות  צריך  עוד אני הרי כי החבל

ואינו  כפרד, כסוס ולשמש להיות עוד עליו כי המיצר מן להיחלץ יכול שאינו ובוכה

שאינםמבין הרגליו את  ויעזוב  נא יפסיק 'סוס', להיות להמשיך  הכריחו מי כי

שבשמים.טובים אביו אל וישוב החבלים קשרי כל מעצמו יתיר אחת ובהתעוררות  ,

הפיל שלשמירת  Á¯·È)ידוע ‡Ï˘) של בכוחו שבוודאי אף וחלוש, דק בחבל די

הדבר, והסבר היא '... מעולה 'שמירה מקום מכל יד, כלאחר החבל את  לעקור פיל

אז  וכשניסה דק, חבל בקשירת לו סגי היה יומו בן קטן הפיל שכשהיה מכיוון

קשרי  את לקרוע  בידו אין שלעולם בנפשו קבע  לכן בידו, עלתה לא ממנו להשתחרר

נושא ואני משגדלתי עתה אולי לחשוב אחת פעם אפילו מנסה איננו וכבר החבל,

– לדעת עלינו זה... וקלוש דק  מחבל עצמי לשחרר אני יכול כבר אדירים, משאות 

ענין  באיזה יצרו על להתגבר ניסה כבר אם שאף להבין הבהמה', מן האדם 'מותר

כוחותיו  נתחזקו שהיום יתכן הרי יצליח, לא עתה גם הכי משום וכי בידו, עלתה ולא

לנצח. ויוכל

מקירותמעשה לפניו ובכה זי"ע, מטאלנא  דוד רבי הרה"ק אל שנכנס אחד בחסיד

ברפש  טבוע  כולו שהוא  בלשונו פלט דבריו ובתוך ברוחניות, השפל מצבו  על לבו

ויתייבש  קיום לו אין ביותר הגדול הבוץ - לו והשיב  מטאלנא הרה"ק נענה ובוץ ,

בהחלטה  להחליט אם כי עליו שאין כלומר, מים..., בו לתת  מוסיפים אין אם לבסוף

וישכון  רשע  דרך יעזוב אלא העוונות , למדורת  קוצים יוסיף לא ואילך  שמכאן גמורה

גדול. לאור מאפילה ויצא  מאליו הבוץ יתייבש וממילא  שם, באהלי
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éùåãéç'ä ÷"äøä ùøã ùåøãù åîëå
ùà úåáäì áöåç ìå÷á ò"éæ 'í"éøä

ùãå÷(áö÷ ãåîò á"ç ùãå÷ éôøù çéù'á àáåä)

íù úàöîð íãà ìù åúáùçîù íå÷îá
àöîð ,åùôð ìë íò íãàä àöîð
åäéøä ,ìå÷ì÷ä ìò áùåç íãàùëù
äáåùúá áåùé àì éàãååáå òøä êåúá
áìä íåèîèì íåøâéå íùâúé åçåî éë

,äìéìç úåáöò êåúì ìåôéì ìåëéå
éë ,àèçä íöòî äòåøâ åæ äáùçîå
Y õåáä ìòå òøî øåñ ìò áåùçéùë
àèç ïë ,õåá øàùé àåäå õåáá êåôä
àåä êåøá ùåã÷äì ùé äî ,àèç àì
åäéøä äæ ìò áùåç àåäù ïîæáå ,äæî

úåéìâøî á÷åð úåéäì ìåëéäéäéùå ,
òøî øåñ ïëì ,íéîù úåëìîì äæî åäùî

דגמ' בלישנא שהעמיסו ˜.)יש ÌÈÁÒÙ) על מפה שיפרוס ומקדש', - מפה 'פורס

עצמו. לקדש יוכל אז ואו העבר

פעם, אמר שמואל' ה'ברכת  בעל זי"ע  מקאמעניץ בער ברוך רבי הגדול הגאון

יקוש  בפח להפילו הדרך את  ימצא  אחד ולכל אחד, לאף מניח אינו שהיצר לכם דעו

לומר  אליו יבוא שלא  אמת הן ממנו, נמלט אינו ישיבה' ה'ראש ואף מדרגותיו, כפי

לא שמים מיראת  להדיחו ואף לו, ישמע  ולא  הוא ישיבה ראש שהרי תלמד אל לו

שיחמיר  לעוררו יבוא כן על לו, ישמע שלא  בעצמו יודע  שהיצר מכיוון ינסהו

'נערווען' כדי עד המידה על יתר דעתו,(ÌÈ·ˆÚ)בחומרות  על  האדם את המעבירות 

לגמרי. יפילנו ובזה

להתגורר  עבר המלחמה שאחר הימים, בראשית עמו קרה אשר את  וסיפר

ברוך ור' האב חלה ושם זצ"ל, לייבאוויטץ שמואל רבי הגאון אביו עם יחד בווילנא

שחששו  מקורביו אולם חליו, ממיטת  מש ולא וימים, לילות מיטתו ליד ישב  בער

ליד  לשבת  שהואיל הישיבה מבני אחד עם מקומו את שיחליף לו הציעו לבריאותו

רבי  של דעתו חלשה נפטר, הזקן והאב פרי נשאו לא  המאמצים כל החולה. מיטת

די  בו מטפל היה אם וכי כראוי, באביו טיפל לא  כי עצמו את בהאשימו בער, ברוך 

נשקפת היתה וסכנה מאד עליו גבר הגאון של צערו ימיו, להאריך עשוי היה הצורך

ה'חפץ גם בווילנא , שהתקיימה רבנים לאסיפת הגאון נזדמן הימים באחד לחייו,

הצדדיים, החדרים באחד בער ברוך  רבי עם חיים' ה'חפץ הסתגר שם. נוכח היה חיים'

עמו  וחזר בער, ברוך רבי של בידיו אוחזת  כשידו התשובה נושא על בשיחה ופתח

האדם  של מהותו כל אלא  כליל, נמחק שהעוון די לא  - התשובה שכח רבות  פעמים

שמחה, מרוב לומר בער ברוך רבי שהחל עד אחר, לאיש בער ,נהפך ברוך  נייער 'א

בער' ברוך  נייער  Á„˘)א  ¯Ú· ÍÂ¯·) רבי הכיר ימיו כל לכאן, באו חדשות פנים כי ,

אותי. החיה ממש חיים' ה'חפץ  באמרו חיים', ל'חפץ טובה בער ברוך
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,òøá øäøäú ìà ,òøî êîöò äðôä Y
äùò úåøéáò úåìéáç úéùò ,áåè äùò
ì"ëò ,úòãä áåùé íò ...ïãâðë úååöîæôæôæôæô.

óàåéçåëá ïéà íãàä øîàé íà
äìòîä íåøì òéâäìå ìéôòäì
ìëî ,äàøéå äáäàá ,àøåáä úå÷éáãá

ì"æç åøîà øáë íå÷î(àë á úåáà)àì'
ïá äúà àìå ,øåîâì äëàìîä êéìò
åðéöî äæ ïéòëå ,'äðîî ìèáäì ïéøåç

øåèä ÷ñôã ,ç"áä éøáãá(åøú 'éñ)

íåé áøòá åîöò øäèì íãà áééçù
óà ,äøäè äå÷îá äìéáèá íéøåôéëä
ïéàå úî éàîè åðìåë äæä ïîæáù
úàîåèî ììë åðúåà úøäèî äìéáèä

íåé áøòá ìåáèì åðéìò íå÷î ìëî ,úî
úåçôä ìëì åðîöò øäèì íéøåôéëä
íåéäë óàù åôåâî úàöåéä äàîåèî
,'äåå÷îä' éãé ìò äæî øäèéäì øùôà
ìù åîòè úà øéáñîù ç"áá íù ïééòå

øáåñä 'äéãòñ áø'(øåèá íù àáåî)êéøöã
ìò øäèð àìù óà åæ äìéáè ìò êøáì

íå÷î ìëî ,úî úàîåèî äãéìëá
åîöò øäèì åì øùôàù äøäèå äøäè

åîöò øäèîùë äéìò êøáì áééçàìà)

(äëøáä ïéðòì åúåîë äëìä ïéàùåðééäå ,ìòù
åãé ìàì øùà ìëë úåùòì íãàäóàå ,

ìëî éøîâì åîöò øäèì ìëåé àì íà
,úòâî åãéù äîë ãò åîöò øäèé íå÷î
äàùò åìéàë øáãä åì áùçéé æàå

בבוץ,פז. ונפל בדרכיו המהלך כי אומר היה זי"ע  מפרוהבישט שכנא  שלום רבי הרה"ק

אלא בגדיו, את  בזה ינקה שלא די לא  בגדיו, ואת  עצמו לנקות מיד יתחיל אם

בדרכו  ימשיך  – זה אדם יעשה ומה יותר, וילכלכנו הבגד על יותר יתפשט הבוץ 

ויפול  הבוץ  כל יתפורר אחת בגרירה אזי הבוץ , כשיתייבש זמן ולאחר היה, כלא

מעברו  הרבה ויחשוב  מרע' ב'סור שיתבוסס מי בו כיוצא ויזע . עמל כל ללא  מבגדו

יותר, להתלכלך הוא  מסוכן אלא עצמו ינקה שלא די לא היה, טוב  ומהי שלא

בדרכו ילך אלא  כלל , מרע בסור יעסוק ולא  – לעברו כלל יתייחס  לא תקנתו,

דבר אירע  לא  כאילו והמצוות  התורה  בגרירה בעסק הבוץ , 'כשיתייבש' הזמן ובבוא  ,

מאתו הרע  כל ויפול ינקה כדבעי, אחד תשובה בהרהור – ˘ÌÂÏ)אחת  ÚÈÓ˘Ó).

בגדיו  שנתלכלכו למי במשל זצוק"ל, אייזנער גד'ל רבי הגה"ח אמר זה בסגנון

ינקה  שלא די לא  אזי הבגד, שפשוף ידי על עצמו לנקות יתחיל שאם שריפה, ב'אפר'

יותר, בגדיו יטנפו אלא  עצמו ובנפיחהאת  האפר, על  בפיו ינפח  – יעשה כך אלא

מבגדיו האפר  כל  ויעוף יתפזר  לאאחת ב ... נכתמה נפשו כי בנפשו המרגיש ולדידן, ,

זה. מעין ובמחשבות ובזה, בזה נכשל כי עברו, אודות  לחשוב  ויתחיל – אלאישפשף

ה'עבר' כל על  פיו ברוח  אחת  פעם שכבר ינפח  כאפר עברו שכל איך רוחו בעיני ויראה ,

עתה. זה שנולד כמי ויראה בתורה ויעסוק  בוראו את  יעבוד ומעתה עבר, לכל התפזר
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ìë ìò ãîìð åìà åéøáãî .úåîéìùá
úãåáòá èøôáå àøåáä úãåáò éðéðò
úà íãàä íéøé àìù ,äáåùúäå äøäèä
åéáàá åúæéçà úà äôøé àìå åéãé
,åúìëéáù äî ìë äùòé àìà ,íéîùáù
ì-àì' åá íééå÷é æàå ,äáø äòéâéå ìîòá

'éìò øîåâçôçôçôçô.

àöåéëåðéöî äæá(.àé äèåñ)úòáù
åéúåøéæâ úà øåæâì äòøô äöøù
íò õòééúä ìàøùé éðá íò ìò úåù÷ä
àúéàå ,åøúéå áåéà íòìá - åéöòåé 'â
áåéà ,âøäð äòø õòéù íòìá íù
çøáù åøúé åìéàå ,íéøåñéá ïåãéð ÷úùù
äøåàëìå .úéæâä úëùìá åéðá åáùéå äëæ
åøëù äáøúð êë ìë òåãî ,øåàéá êéøö
úà ìéöä àì éøä ,'çøá'ù ìò åøúé ìù
øåîàä éô ìò êà ,åúçéøáá ìàøùé éðá
,íòä úà êëá ìéöä àìù óàù ,øàåáé

ïååéëîåúìåëéá øùà ìë äùòù
íåìë ìéòåäì ìåëé åðéàù äàøùëåçøá

åùôð ìòéë ,ìåãâä øëùì äëæ ïëì

áùçð úåùò åçåëá øùà ìëë äùåòä
.øåîâä úåîéìùá åàùò åìéàë øáãä
éîé - íéîéä åìàá åðúãåáò éäåæ

,úåçéìñäçåøáìåðéãéù äîë ãò
ìîòá øáãä åì àá íà óàå ,úòâî
åæ äãåáò ,äáøãàù òãé ,äáø äòéâéáå
,ìë ïåãà éðôì øúåéá úìáå÷îå äáåùç

.åãòá øåîâé 'äå

הצדקה ריבוי – צדקה  אוהב מלך
אלו  בימים

áúëäøåúä ïî æîø íéøôà åðéáø
,åìà íéîéá ä÷ãöá úåáøäì
ïòîì óåãøú ÷ãö ÷ãö' áåúëä ïåùìá
úåáøäì éåàøù ,'õøàä úà úùøéå äéçú

,äéøçà óåãøìå ä÷ãöáäéçú ïòîìY
íúçéäìå áúëéäì äëæú ä÷ãöä úåëæáù

,øáãî áåúëä éúîéà ,íééçì'úùøéå'
éîé úøùò êåúî ïëù ,'éøùú å' úåéúåà
úúì ïúéðù íéîé äùéù íðùé äáåùú

ä÷ãö íäáúáùáå ä"øã íéîé éðùá éøäù]

[ä÷ãö úúì øùôà éà ë"äåéáå äáåùèôèôèôèô.

בדרךפח. לפרש שיש וכמו דהו, כל תשובה אפילו ומקבלה בתשובה חפץ והקב"ה

שנאמר מה ‚)צחות  „È Ú˘Â‰) הלשון אין שלכאורה עון', תשא  כל אליו 'אמרו

שאפילו  ללמדך  אלא זה, לשון נקט ואמאי עון' כל 'תשא  לומר צריך  שהיה מדוקדק 

ובאופן  תשא  כל בבחי' היא  אלא  צרכה, כל ומיושב  מסודרת שאינה דא , כגון תשובה

ובחיבה. באהבה לעילא מתקבלת  היא  אף משובש ,

רקפט . מעות נוטלים היו שהזקנים בירושלמי דאיתא מה מביא  זצ"ל ענגיל המהר"ש

יחיה', מתנות ש'שונא מפני מלקבל הזקנים נמנעו השנה שבכל ומבאר בעשי"ת ,

משפטו  יצא זה ידי שעל הנותן בזכויות להרבות  בכדי נוטלים היו אלו בימים אכן

להם. שנתן למי 'נתנו' אלא  זקנים 'לקחוה' לא  ואדרבה לאור,
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÷ñôøáçîä(à áô÷ú ò"åù)úøùòá'
,ùåã÷ä êìîä øîåà äáåùú éîé
àîìùáã ,ïéáäì êéøöå ,'èôùîä êìîä
ì-àä' íå÷îá øîåàù 'ùåã÷ä êìîä'
ïéðò øéëæäì íéöåøù éðôî ,øéôù 'ùåã÷ä
íéðLî òåãî êà ,åìà íéîéá úåëìîä§©
éëä åàìá àìä 'èôùîä êìîä' íéøîåàå

' íéøîåàùë 'úåëìî' íéøéëæîêìîáäåà
øîåì íå÷î ùé äáøãàå ,'èôùîå ä÷ãö
ä"á÷äù íéøîåàù ,éôè óéãò äæ çñåðã
äùåòù èôùîå ä÷ãöä úà áäåà

.åìà íéîéá

øáñäå'ä÷ãö ìéòî' øôñá åðéöî äæì
(î÷ú úåà)'øñåî èáù'ä ìòáì

úà ùøôî àåä éøä åéøáã úéùàø ,ì"öæ
'èôùîå ä÷ãö áäåà êìî' äëøáä éøáã

áäåà ä"á÷äù Yä÷ãöä äùòî úà
äèôùîë úéùòðä(åðå÷éúë)ìò åôéñåä .

êìîä' - ú"éùòá çñåðä úà êë
ïã ä"á÷ä åìà íéîéáù ùåøéô ,'èôùîä
àöîð .ä÷ãöä úà éåàøë åîéé÷ íàä
íéøîåàù äî ìò éà÷ èôùîä êìîäã
,'èôùîå ä÷ãö áäåà' äðùä úåîé ìëá
úåöî ìò èôùîä åæîø éëä íåùîå
íãà éðá éùòî ìëù íâä ä÷ãöä

' íå÷î ìëî ,åìà íéîéá íéðåãéðåæîø àì
ïéàù òéãåäì ,ä÷ãöä ïéðòá íà éë

ä÷ãöë åéðôì áéáç'öööö.

àúéàùøãîá(á ,â ø"ä÷)äéä äùòî
êìäù àúôìç ïá ù"ø éîéá
÷åðéú ìù åéáà íù ãòñå äìéî úéøáì
.íéðù òáù ïá ïùé ïéé ïúåà ä÷ùäå
ïùééî éðà äæä ïééä ïî :ïäì øîà
,àúôìç ïá ù"ø .'åëå éðá ìù åúçîùì
éöçá åì àöé ,åçåë ìò çåèá äéäù
êàìî íù àöî ,åøéòì êìéì äìéìä
.'åëå äðåùî åúåà äàøå êøãá úåîä
øîà ,äðåùî äúà äî éðôîå åì øîà
íéøîåà ïäù ,úåéøá ìù ïúçéùî éðà åì
òãåé åðéàå úåùòì ïéãéúò åðà êëå êë
ùéàä åúåà .úåîì àø÷ð àåä éúîéà
ïééä ïî íëì øîàå åìöà ãòåñ úééäù
òéâä éøäå ,éðá úçîùì ïùééî éðà äæä
êééç åì øîà' .íåé 'ì øçà ìåèéì å÷øô

é÷èéô éì éîçî úàãñ÷ðéôä øîåìë)

(éðîæ åá íùøðùøîà ,ìò èéìù àðà úéì
êéøáçã ìò àìå êãéã,äîì åì øîà ,

øîàïåúà íåé ìëáãäøåúá ïéìîò
úååöîáåóéñåî ä"á÷äå úå÷ãö ïéùåòå

íëéîé ìò íéîé'àöàöàöàö.

שעל צ. שיתכן אומר, היה יצ"ו אנטוורפן גאב "ד זצ"ל קרייזווירטה חיים רבי הגאון

ה'גארטל' מלוה [החגורה]ידי כאשר ואיזוהי התורה, מן עשה מצות  יקיים בתפילה

חסדים. גמילות  של דאורייתא מצוה מקיים דאז לחבירו, שלו ה 'גארטל' את 

הוותרנותצא. מעלת  ממנו ללמוד שאפשר המעשה, בעלי מפי שמעתי נורא סיפור

דשופריא קרתא  מיקירי באחד היה כך שהיה ומעשה משונה, ממיתה המצלת
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התורה לימוד ע"י – כתורה טהרה  אין 
אדם  של נפשו תטהר

éîéáéë äøåúä ÷ñòá óéñåð äáåùúä
íãàä úà øéæçî äáù øåàîä
àðùéì ìò íé÷éãö åøîà êëå ,áèåîì

'îâã(:áî íéçñô)- íéçáè ìù ïìéîò'
äçéðîù ùéìù äàéáä àìù äàåáú úô
æîåøîå ,'àîäåæä úáàåùå äøéã÷ éô ìò
íùë - 'ïåùì ìò ìôåð ïåùì' êøãá äæá

ùïìéîòêë äøéã÷äî àîäåæä úáàåù

גדלו  שכאשר ילדים, ברוכת משפחה ובעל מכובד איש מעלה, של ירושלים מיושבי

מרפסת על שנה מדי שבנה הקטנה בסוכה לשבת  מקום מספיק להם היה לא  הילדים

המחשבה  ומן בחצר, למטה ידים רחבת  סוכה לבנות  הילדים החליטו לכן ביתם,

ועמלו  טרחו שעות  ובמשך צרכם, כדי מדויקות  במידות  לסוכה דפנות  קנו - למעשה

עמד  מקומו על הכל וכאשר טוב , היותר הצד על הסוכה את  לבנות הקודש בעבודת 

נבנה  הסוכה מן שחלק להם, והודיע ביתם, דלת על השכנים אחד דפק בשלום,

במקום  ויבנוה הסוכה את שיסלקו דורש הוא  ולכן רכבו, את מחנה הוא  שבו בשטח

טרחו  שכבר היגיעה גודל את  לו להסביר וניסה בקשתו את הלה שמעו אחר,

אך החג, ימי שמונת למשך  הסוכה את  שם להעמיד ויניח נא יוותר כן ועל בבניינה,

מרשה  אינו והוא  שלו את אוסר שאדם נחרצות והודיע משמוע , אזניו את אטם הלה

ואופן. פנים בשום הסוכה את  לבנות  להם

בו  שיש השכן על לכעוס התחילו טובה, הלא  הבשורה את  הבנים קיבלו כאשר

אחר, במקום החג ימי שמונת במשך רכבו את להשים לו איכפת מה וכי סדום, מדת

ולכל  משפט, דחושן כללי ע "פ מדינא  לו שייך  אינו מקום שאותו להוכיח טרחו וגם

שלא אביהם את  לשכנע ניסו אלו באמתלאות וכיוצא זה, במקום חלק השכנים

שבשום  ברורה, בשפה לבניו הגיד היה שצדיק האב  אולם הרע, השכן בדברי ישגיח

את שם שיאכל ברצונם ואם ליהודי, נפש ועגמת צער הגורמת בסוכה ישב  לא אופן

ברירה  בלית  אחר. למקום ולהעבירו עראי הבנין את לסתור עליהם החג סעודות 

השכן. של רצונו לשביעת הסוכה את שוב ובנו שניה, פעם הילדים טרחו

מחוץ עזות  חבטות  לפתע  נשמעו הלילה, באמצע  סוכות  של ראשון יו"ט במוצאי

רואים  המה והנה  משנתם כולם קמו בהלה  מתוך  בחצר, למטה ששכנה לסוכתם

שם  שהחנה המקום אל הבנין של גבוהה מקומה שנפלו  גדולות  ירושלים אבני שלש

את מעבירים היו ואלמלא האבנים, מן רסיסים לרסיסי נופץ אשר רכבו את  השכן

לחייהם, נשקפת  גדולה סכנה היתה מקום, באותו ישנים והיו האחר למקום הסוכה

מידותיו  על שהעביר ידי שעל הרי וקיימים, חיים משם יוצאים היו אם גדול וספק

לחיים. ממיתה בניו ניצלו הדין משורת לפנים
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äìîòúà úìèáîå úáàåù äøåú ìù
äæá êéøàäå .íãàáù àîäåæäå êåìëìä
ïåùàø' åøôñá ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä

'ïåéöì(æ ,á éìùî)äëåæ íãàä ùôðù
,äòéâéá äøåúä ÷ñò é"ò äìòâäå ïåáéìì
òìáù øåñéàäå äøéáòä åôåâî èìôðå
'â ùé' .åðåùì êì àäå ,àèçä é"ò
øùà úåøéáò ùé éë ,íãàá úåøéáò
ùéå ,äìéáèä åì ÷éôñéå íãàä äùòé
,ùàä ïåáéì éãé ìò ùéå ,äìòâä éãé ìò
íéòáøà íéîá àéä äìéáèä :åìà íäå
íãàä áåùçé øùàëì ìéòåé äæå ,äàñ
- äðùòú àì øùà úåòø úåáùçî
äáùçîä øéáòäì íéîá ìåáèì êéøö
'äìåò' äúéä äæìå ,åçåø ìò äìåòä

äàá(â ,æ äùøô ø"÷éå 'éò)ìåáèé äæì ,
íéøáã ùéå .åðîî åúàîåè øéáòéå íéîá
ìåëàá íäå ,äìòâä ïéëéøöù íéøçà
øåñéàî òåìá óåâäù ,øåñéà øáã íãàä
êéøö äæ ,øåñéàî äòåìáä äøã÷ë
ìòù ,úéðòúä àéä äìòâääå ,äìòâä

ðòúä éãéòéæîå óåâä ìë çéúøî úé
àìå åì áåè øúåé åäæå ,øåñéàä èìåôå
ìåáñì ìëåú àì øùàë åñéøë ò÷áú
íàå ,åéðô ìò åì êåôùúå øá÷á äéìåòéâ
íéøáã ùéå .øåñéàä èìô éøä ìéòâé
,ïåáéì ïéëéøö íäå øåàá ùáéá íéòåìáù

éøáã ÷éçøîäå ,ñòåëäå 'åëå íä åìàå
äæ ìëå ,'åëå íäá ïéîàäì àìù ì"æø

,'åëå ùàá àèåçêéøö åìà åìà ãâðë
äøåúä ÷ñò àåä ïåáéìäå ,ïáìì
éãé ìò ,ùà àéäù äòéâéá úåãéîúá
øåñàä úòéìá àéöåú äøåúä ùà

äøéáòá íãàä óåâá òìáðùàéäù éøä ,'
ãâð äìéòåîä øúåéá äìåãâä äøäèä

.úåôéì÷äå úåàîåèä ìë

÷"äøäåäéì æîø ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä
íøîàá(:áì ãéîú)÷ñåòä ìë'

ô"òàã ,åãâðë äðéëù äìéìá äøåúá
úðéçáá àåäùäìéìàìà ãåò àìå ,

àåäùåðéàå ,ì"çø äðéëùäì åãâðë
,ìàøùéá äðéëù äøùúù åéùòîá íøåâ
úàøùäì äøåúä ÷ñò é"ò äëåæ ë"ôòà
åúåéä úîçî à÷åã äáøãàå ,äðéëùä
äáù øåàîäù äëåæ áöîä ìôùá

.áèåîì åøéæçî

éäéäëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ïåöø
øúìàì â"öùôñá íúçäìå áúëäì
úåéøá êåúî ,íåìùìå íéáåè íééçì
äáåè äñðøô ,àéìòî àøåäðå àôåâ
çåøá òáù åðéîñà àìîì ,äìëìëå

ñ"èëå çååøáå ì÷ðá íùâáåáöáöáöáöò÷ú
åðúåøçì ìåãâ øôåùáâöâöâöâöñð àùå

.à"áá åðéúåéåìâ õá÷ì

וכשהוצרכו צב. מטה... מטה ל"ע  התדרדר מבניו שאחד שליט"א  חשוב מאדם שמעתי

הזה  כהיום כי נוראות  הוזהר בו מכות ,לטפל עול לסבול דורנו  בני של  בכוחם  אין
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ופיוסים... נחמות רכות בדברי רק בו  לטפל לו חחנכים אין ע"י ושוב  שוב הוזהר וכך 

רכות בדברי רק  מכות , לקבל וראוי כשר הדור אין - ופסכולוגים מבינים משפיעים

כלפי  בדמע  עיניו נשא  בנו עם שעבר הקשות  השעות  באחד והנה ופיוסים... נחמות 

הכואב, לבו מנהמת  וזעק  הדורשמיא  אין ה ', אנא  אתחנן, אליך  אף  רבש"ע... אוי...

ופיוסים... נחמות רכות בדברי רק מכות, לקבל וראוי ÈÓ„כשר ¯˘·˙� ‰Ú˘ ‰˙Â‡·)

(Â�· ˙Â„Â‡ ‰·ÂË ‰¯Â˘·- הימים באלו שמיא כלפי נבקש אנו אף וראוי , כשר  הדור אין

ופיוסים נחמות  רכות  בדברי רק ה ', אנא  מכות, .לקבל

אלעזר צג. המנחת  חותנו אודות  זצ"ל ממונקאטש רבינוביץ ברוך רבי הגה"צ סיפר

ימיו  בסוף נחלה וכשחותנו בווארשא  גר שהיה נשואיו אחרי תקופה היה זי"ע 

דוד  נתן צבי ילד היה ברוך רבי להרה"צ עשו וכן למונקאטש לחזור מהם ביקש

לא שנים שכמה כיון גם מוגזם באופן זה נכדו אהב  מאד אלעזר והמנחת  הערשלע 

האחרונה  כשנתו חיקו על מושיבו היה ובטישין אתו משחק היה הוא  ילדים לנו נולדו

ולראות בו לתקוע  לנסות השופר את  המנח"א  לקח אלול בר"ח אלעזר המנחת  של

מהשופר  התלהבותו ניכר והיה בחדר אז היה הערשלע  הילד נכדו טוב במצב זה אם

אחת תקיעה עוד בשבילו בו שיתקע מזקינו ביקש הוא  ממנו היוצאים ומקולות 

בשביל  נוספת  תקיעה יום מדי תקע הרבי שזקינו ומאז ותקע הסכים בשמחה וזקינו

כמידי  היומית  לתקיעתו וחיכה שם היה הערשלע ער"ה ר"ה לפני כיום הקטן נכדו

המדרש  בבית  נתקע  מחר שופר תוקעים לא היום לו הסביר הסבא התאכזב  אבל יום

רק וצעק  בעט הוא  טעם שום להבין רצה ולא  ידע  ולא להטעמים הקשיב לא  הילד

בכייתו  לקולות המנח"א זקינו התרכך זמן כמה אחר אחת תקיעה רק אחת תקיעה

אחת . תקיעה ותקע השופר ולקח החביב  נכדו של

הרבי  שנה באותו שופר תקיעת לפני דיבר שהרבי היה במונקאטש המנהג כר"ה

כתוב תשוכה לעשות  צריך אני העולמים כל רכון ואמר ופתחו הקודש לארון ניגש

מרה  לבכות  המנח"א התחיל ואז תקעתי אני אך כשופר תוקעים אין ר"ה שכערכ

שכב הקטן נכדי כי היה זה המנהג  על עברתי למה יודע אתה עולם של רבונו וצעק 

לראות יכולתי לא  נמס לבי בשבילו אחת תקיעה רק שאתקע  ובכה והתחנן הארץ על

איך שבשמים אבי צריך הייתי שלא אע"פ בשבילו אחת פעם תקעתי אז ככה בוכה

תקיעה  רק טאטע  אליך  ובוכים מתחננים בניך  שמליוני איך ולראות לעמוד יכול אתה

על  שיודע  הגדול השופר של קולו תשמיע  לחירותינו גדול כשופר תקע  אחת 

איך אליך  בוכים הרי בניך  לזה הנכון הזמן הגיע לא שעדיין אפילו השלימה גאולתינו

מנגד. לעמוד אפשר
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