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 ה  רצון  אלול חודש  ימי  

  חודש אלול

ôø ÷à  

íéèôåù 'ôá ìåìà úòéá÷ ìò íéîòè 

מאמרי אלול מאמר א אות י, ובעבוד"י ואגד"כ  פ' שופטים (עי' בני"שב חלאלול  שר"חטעם א) ה

לשפוט שעריו היינו החושים שיהיה רק לעבודת דעכשיו באלול הגיע הזמן מז פ' שופטים, שהוא ר

, ע"כ במה שקורין מינוי שופטים ע"מ (תנחומא משפטים ה)דאם יש דין למטה אין דין למעלה י"ל ), ה'

לקיים כשיהיה בידינו, וגם לדון בזמה"ז דיני ממונות עפ"י התורה, אז אין דין למעלה בעזהי"ת ונזכה 

 (ועי' להלן רמזי אלול אות ט). לכוח"ט,

עפ"י מה י"ל דלהורות בא דכ"ז שאין מתקנין מה שבין אדם לחבירו לדון ולעשות היושר  ב)

דעבירות שבין  (סי' תר"ח)לא מהני תשובה, וכמ"ש מהר"ש גרמיזאן הובא בפרי חדש שיורו השופטים 

בפי' הרי"ף שבע"י על  , וכן הואהתשובה גם על עבירות שבין אדם למקום אדם לחבירו מעכב

 .המנשה סוף יומא את זו דרש ראב"ע עי"ש

יגיע כבר הזמן של השיבה שופטינו כבראשונה, יתפללו בימי רצון הללו שז בא שג) א"נ לרמ

דמצוה זו של מינוי סנהדרין ל"ש רק בא"י, ועוד דהשופטים ההגונים מחזירין את ישראל לתשובה, 

בשם וכסא שלם אתה ה' לבדך מלוך עלינו יתפללו וה הקב"ה שעל שופטינו הגדול ממ" או י"ל דקאי

 בב"א.

דבעווה"ר אין לנו מנהיגי אמת שיעוררו לבבות בנ"י, ע"כ קורין פ' זו לעורר על ד) עוי"ל 

השופטים שאין לנו ודין גרמא למצבינו השפל, וע"כ ירחם הקב"ה עלינו וידון אותנו לכף זכות, 

 אז יראה איך שנטיב מעשינו.ויחזיר לנו שופטינו כבראשונה, ו

עוד דהתחלת ירידה של כלל ישראל הוא כשאין הדור שומע לשופטיו, ואף כשהשופטים ה) וי"ל 

אינם הגונים הוא ג"כ מחמת הדור שהשופטים לפי הדור, שהרי אם היה דור הגון היו ממנים שופטים 

וע"כ ראש חודש אלול חל בפ' , (ב"ק נב.)ועוד דכד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותא הגונים, 

למנות לשמוע לשופטי הדור ולא להתחכם על גזירתם,  שופטים להורות דזהו התיקון והתשובה שלנו

 .שופטים הגונים ולשמוע להם

(דברים ו עוד בהקדם דצירוף חודש אלול יוצא מהפסוק וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות ו) וי"ל 

מ"מ על ההכנה וזריזות  (קידושין לט:)מצוה בהאי עלמא ליכא , וי"ל דמבואר בספה"ק דאף דשכר כה)

 'מקדימין'רמז ע"ז זריזין  (נחל קדומים פ' נח)למצוה מקבלין שכר גם בהאי עלמא, ונתן החיד"א 

על ההכנה מקבלין דהטעם דשכר מצוה בה"ע ליכא הוא ע"ד מי הקדמני ואשלם לו, אבל למצות, 

מת לו לעולם הבא, ואין הקב"ה שואל מי הקדימני, וההסבר שכר בהאי עלמא, ועצם שכר המצוה קיי



   רצון  אלול חודש  ימי  ו
  

הוא לפי שעשה לפנים משוה"ד יותר מן המחוייב, ע"כ מכ"מ עושין גם עמו לפנים משוה"ד ליתן 

וזה"פ הפסוק וצדקה תהיה אע"ג דעפ"י הדין שכירות אינה משתלמת אלא בסופה, שכרו במוקדם, 

נשמור לעשות מל' ואביו שמר את הדבר, אם נמתין ונצפה ר"ל להיות נחשב לנו לצדקה וזכות כי  ,לנו

עיקר התשובה בי' ימים שבין דבאמת על המצוה להכין עצמינו לקראתה בזריזות, וזהו ג"כ ענין אלול 

ואנו מקדימין מחודש אלול, ע"כ מגיע לנו שכר ע"ז להשפיע לנו כל טוב  (עי' ברכות יב:)ר"ה ליוהכ"פ 

, (ברכות כ:)ין לפנים משוה"ד הקב"ה נושא לנו פנים, כמבואר בגמ' גם בהאי עלמא, דבשביל שעוש

 וא"ש דצירוף חודש אלול יוצא דוקא מפסוק זה.

חל ר"ח אלול בפ' שופטים, דענין מינוי השופטים שישבו תמיד במקום בי"ד מוכנים לדון ומה"ט 

ומ"ט ר בי"ד הגון, די כשיש דין ודברים עם חבירו שילך לחפש אחהיה הוא ג"כ הכנה למצוה, דהלא 

ועכ"ח למדנו מזה ענין ההכנה למצוה, צריך למנות שופטים מעיקרא שיהיו מוכנים בבית הוועד, 

 ושפיר י"ל שייכות לחודש אלול.

בינונים זה וזה שופטן, וזהו עיקר העבודה באלול למנות שופטי  (ברכות סא:)דארז"ל ז) אוי"ל 

, ולהשתמש בכ"א מהם במקומו (ברכות נד.)בשני יצריך נפשו איש איש על עבודתו, ולעבדו בכל לבבך 

הנכון, וע"ד שפי' השלה"ק ושאר מפרשים, עה"פ שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, דהיינו 

, שעכ"פ העינים ואזנים ופה ושאר השערים שיש למנות עליהם שופטים לשמרם בקדושה וטהרה

  .וע"כ נקבע ר"ח אלול בפ' שופטים (שם)ונים נהיה בבחי' בינונים וכמו שהתפאר רבה כגון אנו בינ

ח) ובפשטות הטעם הוא כי עכשיו באלול מתחיל ההכנות למשפט הגדול של יום הכסא ועשי"ת, 

שאז הקב"ה שופט כל הארץ, ומעמיד כסאות למשפט, וצריכין אנו להכין מעכשיו בעוד מועד 

רין שופטים ושוטרים תתן לך בכל פרקליטים ומליצים טובים והגונים, וזה תלוי במעשינו וע"כ קו

ולמנות שופט מ"ש בספה"ק על פסוק זה להשגיח וגם רמוז בזה , להזמין לך שופטים הגונים שעריך

, ובזה תמנה לך שופטים טובים למעלה ליום הדין על החושים שהם בשערי האדם עינים פה ואזנים

  .הבעל"ט

של הקב"ה ע"י ק"ש ותפלה, ועי' בדרכי בענין לשפוט את הס"מ בחרבו  (שופטים)ט) עי' בזוה"ק 

  (שופטים).התורה 

פ' שופטים מתחיל עם צדק צדק תרדוף כי בו מרומז עבודת אלול, כי הסיבה שבני אדם אינם  י)

לפי שטועים לומר שכדי לשוב צריכין  (שופטים מה"ת)מתאמצין לשוב באלול מבואר בדברי יואל 

דיהם כי נבצר מהם לעשות קפיצה גדולה בפעם א', לעשות דוקא דברים גדולים ועי"ז מתרשלין י

אבל האמת הוא דכל א' צריך רק לדקדק במעשיו שעושה בכל יום לעשותן בקצת יותר הכנת הלב 

(שבפ' וביותר הידור, ומעט מעט יעלה ממדריגה למדריגה, וכתב דמרומז בפסוק צדק צדק תרדוף 

מעט צדק ועוד מעט צדק ולא יחשוב שצריך  דכפל הלשון בא לומר שיעשה שופטים שבו חל ר"ח אלול)

  לעשות בפע"א דברים גדולים.



 ז  רצון  אלול חודש  ימי  

ÏÂÏ‡�Á"¯�·¯Ú� �

ערב ר"ח אלול אומרים סליחות דיום כיפור קטן ויש מתענין אף שאין נוהגין כן בכל ער"ח, כי 

, (פמ"ו)אותו שופר כמ"ש בפרדר"א ב בר"ח אלול עלה משה בהר לקבל לוחות שניות, ונתעלה הקב"ה

רצון וא"א להתענות אז מפאת ר"ח ע"כ מתענין ומתפללין בער"ח, וי"ל עוד דהא בער"ח ונעשה יום 

 (פ"ו)וכ"ה בסדר עולם  (כמ"ש רש"י דברים ט יח)א"ל הקב"ה פסל לך לוחות שניות ונתרצה לישראל, 

  .(עקב ע' מ ד"ה וישמע)ועי' תנחומא שם שזה היה בל' אב, ועי' חת"ס 

  עמי הארץ ובעלי עבירה יראים באלול ובכל ערב ר"ח. דגם (אה"ע א,כח)כ' בתשו' חת"ס 

עה"פ ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, כ' דירמוז לחודש אלול המיוחד  (תצא)באוהחה"ק 

, חודש ימים שהוא שיעור המספיק (הקב"ה) ואמה (כנס"י)לתשובה, ותבכה על מה שמעלה באביה 

ובחינות של תשובה בחודש אלול המרומז  , ואחריו באו כל הספה"ק ומרמזים כמה אופנילתשובה

  .בזה הפסוק

והספרדים נהגו לקום לסליחות כל חודש אלול, אבל גם אותן שאין נוהגין לומר סליחות בכל 

דהוא תקנת  (אמור)החודש נכון שיקומו במוקדם האפשרי ללמוד ולהתפלל, וכמ"ש במגיד משרים 

  קדמונים.

Ë"˘Ú·‰�ÔÓÊÓ�˘„Á˙�˘�ÏÂÏ‡�˙„Â·Ú� �

דבדורות שלפני הבעש"ט היה עבודת אלול בהתבודדות ובתעניתים  (תצא)ור ושמש כתב במא

ופרישות מבנ"א, ומזמן הבעש"ט נתהווה דאדרבה דרכי תשובה הנכונים הוא באהבת ודיבוק חברים 

וילמד מהם להתעורר בעבודת השי"ת, והגם שידמה לו שע"י העבודה בהתבודדות יעורר לבבו יותר 

רת בנ"א, אבל הדרך של דיבוק חברים י"ל יותר קיום לאור ימים עי"ש, (אבל להדבק בה' מאשר בחב

  כמובן הוא מדבר מחברים כאלו שאין מדברים דברים בטלים וכו' רק עוסקים ביראת ה' ביחד).

ôø ÷á  

ìåìà ùãåçá øôåù úòé÷ú  

ה להר מפני שתקעו ביום שעלה מש (תקפא) בשם פרדר"א (מו)תקיעת שופר דאלול מבואר בטור  )א

שנית אחר העגל שלא יטעו עוד, וכיון שזה השופר היה ע"מ להציל את ישראל מן החטא נאמר עליו 

עלה אלקים בתרועה שנתעלה כבודו בזה השופר, כי כל ע"י בני קרח שהיו באותו הדור,  (תהלים מז)

ות מה שישראל עושין גדרים ותחבולות שלא לבא לחטא, מתפרסם בזה כבוד אלקים, ויש לזה זכ

גדול והתעוררות עד שבשביל זה קבעו לדורות לתקוע שופר באלול להזכיר זכות והתעוררות זו, 

כתב להזהיר את ישראל שישובו בתשובה שנאמר היתקע שופר בעיר, נראה  (ר"ה סופ"ד)וברא"ש 

דאלמלא טעם זה לא היו מתקנים בשביל שופר דמדבר לתקוע גם אנו, וא"כ אינו טעם נפרד אלא 

  הקודם. נסמך על
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דתיכף בהתחלת אלול שמתחילין תקיעת שופר מתחיל התגברות  )תצא(וכתב באמרי נועם 

  המלחמה עי"ש דמרמז לה ברמז.

עוד כ' הטור ב' טעמים על תקיעת שופר דכל אלול (דמשום מה שעלה משה היה די לתקוע ב) 

ת תשובה ואסמכוה להתעוררו היו תוקעין בכל יום עי' להלן), א]בר"ח בלבד, חוץ למ"ד דגם אז 

וכ' ב"י דפסוק זה הביא הטור לראיה , (וכנזכר בסמוך מהרא"ש) אפסוק היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו

היה  מונע אותם  אלא, ואם היו מכריזין בכרוז בעלמא דשופר דמדבר סגולתו למנוע ישראל מחט

תקע שופר מוסיף גם מחטא, אבל פסוק דהי השופר מדבר אינו ראיה אלא על מניעמחטוא, ועוי"ל ד

לערבב השטן, ועי' פרישה דתרווייהו איצטריכו, דלהתעוררות תשובה יש עוד  ב]תשובה על העבר, 

פעולות כגון להעמיד חכם לדרוש וכיו"ב, ולמה בחרו דוקא בשופר, וצ"ל משום סגולתו לערבב 

לערבב אותו דוקא באלול משום דאז זמן עשיית תשובה, על כן צריך טעם לערבב השטן ההשטן, ו

לתקוע בא' צריכין להתחיל לא די דא"כ היו שלא יפריע מלעשות תשובה ומלהתקבל, אך זה בלבד 

ולכן הוצרך  , שהרי אז מתחיל זמן התשובה מדלא מקדימין סליחות לפני זה,סליחות ולא בכל החודש

ת אין רוצין לשופר מדבר דהוא בא' אלול, וכיון שתוקעין בתחלת אלול וגם צריך לתקוע מא' סליחו

דאף כל חודש אלול בלבד צריך משום התעוררות תשובה להפסיק באמצע עי"ש, אך באמת י"ל ד

דמנהגינו לומר סליחות רק בשבוע שלפני ר"ה, אבל זמן תשובה הוא בכל החודש כמבואר בספרים 

  .ואינו תלוי זמן תשובה באמירת סליחות

חודש אלול בפסוק תקעו בחדש שופר, כ' בשם ס' מנהגים סמך לתקי"ש ד (תקפ"א)ובד"מ ג) 

דמשמע שיתקעו חודש שלם, דהיינו כ"ח יום מחודש אלול, (שחסר ב' ימים לפי שמתחילין מיום ב' 

דר"ח כמבואר הטעם במג"א, ובער"ה אין תוקעין, ורמז לזה ועתה יגדל נא כ"ח א' היינו בכ"ח ימי 

תשובה, גם מרומז בנ"א הנ"א יום אלול שישראל מתעוררין בתשובה ע"י השופר, אין ועתה אלא 

לערבב השטן כ' הב"ח הטעם דבפירוש , ושמאלול עד הו"ר), ועם ב' ימים דר"ה הוא חודש שלם

דהתעוררות תשובה ע"י השופר דא"כ יתקעו גם שלא ידע מתי הוא ראש השנה, ולכן לא די בטעם 

  .לפני ר"הבעשי"ת, אבל גם טעם דלערבב השטן לא די דא"כ די לתקוע ג' וד' ימים 

עוד ברמז הנ"א יום כתב בחתן ישעיה בפסוק אקומה נ"א ואסובבה בעיר, דקאי על הנ"א יום 

ויל"פ גם לדידן שצריך  (הספרדים אומרים בכל החודש)שמאלול עד הו"ר שאז השמש מעורר לסליחות 

להתעורר באשמורת הבוקר יותר מבכל השנה ללמוד ולשפוך שיח ואסובבה בעיר לעורר את העם 

  לתשובה ומעש"ט ויהיה מזכה את הרבים.

ובב"ח כתב דעיקר הרמז לתקיעות דחודש אלול אינו מרישא דקרא עלה אלקים בתרועה, דזה ד) 

ודאי קאי על תקיעות דראש השנה, אלא מיתור סיפא דקרא ה' בקול שופר, דכפול הוא דהיינו הך 

י"ת, (ומדוייק מה דברישא נאמר מ"ש ברישא, אלא לרמז על תקיעות דאלול שעל ידו ג"כ מתעלה הש

  אי על ר"ה שאז יושב כסאות למשפט).אלקים כיון דק

בפסוק תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו כי חק  הג דתקי"ש באלולמנבאו"א יש לרמז ו ה)

לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, בהקדם כמה דיוקים בפסוק זה, א) במגדלות מרקחים הקשה 

ר, ב) ועוד מהו השייכות לבכסא ליום חגנו, וכי ענין תקי"ש הוא דהיל"ל תקעו בראש חודש שופ
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משום שהלבנה מתכסה, ג) ועוד קשה מה ששינה הלשון מחק למשפט, ד) מהו לישראל ולאלקי 

  יעקב.

ונראה דבא לרמז כאן ענין תקיעת שופר בחודש אלול, ולז"א בכסא ליום חגנו, שביום האחרון לא 

חגנו, פי' בשביל שבא אח"כ יום חגנו של ר"ה, ולכאורה תמוה  יתקעו בשופר לכסות מהשטן ליום

היאך אפשר שבכל שנה יהיה לו אותה טעות בעצמו, והלא הוא מלאך ול"ש בו טעות ושכחה, ותי' 

בישמח משה דאמנם לנו הוא תמיה אבל אצל הקב"ה אין זה שום רבותא והוא דבר פשוט, כי הוא כל 

לאך ישכח, כשם שהטביע שמלאך לא ישכח, ולז"א כי חוק יכול והוא יכול לעשות דהגם שהוא מ

הוא לישראל אצלינו הוא חוק בלי הבנה, אבל אצל הקב"ה משפט הוא לאלקי יעקב דבר המובן 

בשכל, כי אין דבר נמנע בעדו והוא כל יכול, א"נ דלמדריגה הגבוה הנקרא ישראל הוא חק בלי טעם 

יעקב שצריכים רחמים הוא משפט המובן בשכל שממילא אין להם מה לירא מהשטן, אבל לבחי' 

, (ובנועמ"ג דרוש לר"ה כ' דבחודש אלול תוקעין גם בלי כונת הסודות אבל בר"ה משום טעם הנ"ל

צריך לכוין לדברים המכוסים, ולז"א תקעו בחדש שופר, ר"ל בכל החדש אלול יכולין לתקוע סתם, 

  .מכוסין)אבל ליום חגנו צריך לתקוע בכסא ר"ל בכונת דברים ה

) המנהג שנהגו קצת לתקוע גם בחודש אלול תשר"ת תש"ת תר"ת (סאטמאר, סקווירא, ו

עפ"י הערוך דכל תקיעתא  (תקצ"ב אות ג)מונקאטש כמ"ש בדרחו"ש אות תרצ, וחב"ד) מקורו בב"ח 

דיחיד ג"כ כל הג' סדרים כדי שלא יבאו לטעות, והב"ח כ' דלא נהגו כן, ואולי ס"ל דכונת הערוך רק 

על תקיעות דר"ה שהם עיקר להלכה שייך טעות, משא"כ מתקיעות דאלול שהן מנהג לא ילמדו 

להלכה, ואולי היה המנהג דהתוקע בר"ה תוקע באלול וע"כ צריך להרגיל עצמו, וכעין שמצינו 

בכה"ג דכל שבעת הימים היה הוא מקריב כדי שיהיה רגיל, (ועי' עוד טעם להלן אות ו, ובמקדש 

        ים ס"ב כ' דתלוי בהטעמים של תקיעת שופר באלול). ישראל והזמנ

דייק מ"ש 'קול' רק על  (דף ב), בדרשות חת"ס ) בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה') בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה') בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה') בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'זזזז

, (ר"ה כו:)שופר, ולא הקדימו לומר בקול חצוצרות ושופר הריעו, ותי' דבתענית תוקעין בחצוצרות 

בוכים לפני השי"ת, ולז"א קול שופר היינו גנוחי גניח והיינו ימי אלול שלפני ר"ה שבהם מתענין ו

וילולי יליל בתשובה, ולא שופר ממש, וי"ל דבא לרמז על שופר של ימי אלול שהם בבחי' אחרת של 

שופר דר"ה, כי שופר של אלול הוא לשוב בתשובה שא' מעיקריה הוא עזיבת ומניעת החטא, וזה היה 

לא יבאו עוה"פ לטעות לחטוא בעגל כמו שהיה במה שתקעו במחנה להודיע שמשה עלה, ו

בראשונה, וזהו ענין סור מרע, ושופר של ר"ה הוא להמליך את הקב"ה בקבלת עשה טוב, ולפי"ז י"ל 

דחצוצרות הוא שופר של אלול, דענינה כמו בתענית לשוב בתשובה וע"ש זה נקרא חצוצרות, ולז"א 

גניח וילולי יליל, ולדברינו הכונה קול של שופר  קול שופר לא שופר ממש כדברי חת"ס דהיינו גנוחי

 אבל הפעולה יהיה של חצוצרות, וזה יהיה לפני המלך ה' היינו עוד לפני ר"ה. 

) ימי חודש אלול הם כ"ט יום, ובהם תרצ"ו שעות, שהם אותיות צרות, וע"כ תוקעין באלול ח

ן בבחי' מיצר שיהיו נמתקין להמתיק הצרות, כי השופר פיו צר ומרחיב והולך, ורמז להצרות שה

ברצות ה' דרכי  , ולזה נאמר (משלי טז)(אמרי נועם ראה)ונרחבין, ע"ד מן המיצר קראתי י' ענני במרחב י' 

איש גם אויביו ישלים אתו, היינו חודש אלול שהוא כ"ט יום שהוא תרצ"ו שעות ובימים אלו הם ימי 



   רצון  אלול חודש  ימי  י
  

צרות רצות, וגם אויביו המקטריגים רצון שמתרצה אל הקב"ה בתשובה ומעש"ט ואז נעשה מה

  .(ישמח ישראל בליקוטים שבסופו)ישלימו אתו 

מ"ש בחשבון תקיעות דר"ה יחד עם תקיעות דאלול, דבב' ימים דר"ה  (ע' קלא)עי' שיח יצחק  )ט

תוקעים מאתיים קולות להמנהג דמהדרין על מאה קולות, ובכל יום מימי אלול ד' קולות דתשר"ת, 

מיום א' דאלול יש כ"ה ימים מלבד ד' שבתות וער"ה, נמצא יש עוד ק' קולות, ס"ה  למנהג דמתחילין

ויתקעו שלש מאות בשופרות וגו' וינס המחנה,  (ז כב)שלש מאות, ורמז לה בפסוק דספר שופטים 

  שעי"ז נתבטלו השונאים אכי"ר.

"פ אחר אמירת ) בבאבוב נהגו לומר י"ח מזמורי תהלים אחר תקי"ש דשחרית, ושוב תוקעין עוהי

לתקוע שחרית וערבית, וכיון שאין המנהג לתקוע  (תקפ"א)תהלים, כדי ליצא המנהג שהביא רמ"א 

, ובזה יובן מנהג קצת מקומות שתוקעין ז)- (אבני חפץ גבערבית יוצאין בתקיעה פעם שניה אחר תהלים 

ת משום מה שכ' תשר"ת תש"ת תר"ת כדי ליצא שתי התקיעות, ונראה הטעם דלא נהגו לתקוע בערבי

דהתקיעות מעוררין מדות העליונות ואין לעוררם בלילה, ובא"ר כ' דבפראג תקעו  (תקפא יב)בערוה"ש 

אי רשאי לתקוע ליל דער"ה  (תקפא יד), אבל אין ראיה לתקיעה בלילה ממה דמסופק מג"א גם בלילה

הקבלה דמיירי מיניה ש"מ דבשאר לילות שפיר תוקעין, די"ל דזהו מצד המנהג, אבל לא מיירי מצד 

  .בערוה"ש

(או"ח ואם שכחו לתקוע בשחרית יתקעו במנחה כיון דהיה מנהג לתקוע גם במעריב עי' באג"מ 

  ד,כא אות ה).

הכונה שנ"ל הטעם דלא מפורש בתורה וברז"ל חיוב תקי"ש באלול ואינו אלא ממנהגא, לפי  )יא

כדי שלא יהיה מוכן לכך ופתאום ישמע הוא לערבב השטן, וע"כ לא רצו לעשות מזה חיוב ופירסום, 

קול שופר ויתבלבל, וכעין מ"ש בחי' הרי"ם לענין מה שאין מברכין חודש תשרי, כדי שיהיה הכל 

, ובאגרות רי"ס ע' בהסתר, ובכסה ליום חגנו, ועי' מש"כ עוד מענין תקיעות דאלול להלן (פ"ד אות ו

  ).פה ושם ע' עז
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דעיקר זמן  (תשעח)וי"ל הטעם דמתחילין לתקוע ביום ב' לפימ"ש במט"מ  ב)-(תקפא) עי' מג"א יב

התשובה הוא ביום ר"ח אלול כמו שנרמז בר"ת של אני לדודי ודודי לי, והמ' יום נרמז בד' יודין 

שבס"ת, ולפיכך חוששין שביום ראשון אם יתעורר השטן לא יניח לשוב, א"נ ביום ראשון ממילא 

תעוררין ורק אח"כ נתקרר וצריך לתקוע, א"נ ביום ראשון דר"ח אין רוצין לעורר בכי והתמרמרות מ

  .(או"ח ד,כא,ה), ועי' בטעם דנוהגין מיום ב' באג"מ הבא ע"י השופר

כ' דנהגו לתקוע מיום ב' דר"ח אלול כדי שיהיה ל' יום עם ב' ימי ר"ה, דבערב  ב)- ) במג"א (תקפאיג

דכתיב תקעו בחדש שופר, שיתקעו חדש ימים,  (כ' בלבוש"ר ופמ"ג והוא ממט"מ)טעם ר"ה אין תוקעין, וה

דחסרים ד' שבתות, ותי' דמתקיים ע"י זכרון תרועה כמו כשחל ר"ה  (סי' סח אות יא)והק' בויצבר יוסף 

בשבת, ובאמת לק"מ דאין הכונה שכל החודש ממש צריך ליתקע אלא דיתמשך מהתחלת התקיעות 
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' יום, ולא אמר הכ' תקעו חדש שופר רק בחדש, והיינו בכל הימים שאפשר לתקוע, עד אחר ר"ה ל

  ועי"ז יתערבב השטן בדרך סגולה.   

, הובא במג"א וכן בחכ"ש ולבוש ) אנו נוהגין לתקוע רק מיום ב' דר"ח, ובמשאת בנימין (סי' בדי

, וכן לטעם לעורר ) כ' דלטעם שתקעו לסימן שעלה משה בהר היה צריך להתחיל מיום א'ושל"ה

בתשובה הרי צריך להתעורר מיום א', ואולי רוצין להראות שעיקר הוא הטעם להתעורר בתשובה 

ע"כ אין מתחילין מיום א' כדי שלא יחשבו שהטעם הוא משום שעלה משה בהר, (אמנם ברוקח סי' 

אלול), וטעמא רח כ' דמשה כשעלה להר ציוה שיתקעו בכל יום, וכן בחיי"א כ' טעם זה על כל חודש 

בעי למה אנו עושין זכר בכל שנה למה שתקעו אז כדי שלא יטעו עוה"פ בעגל, ואולי ללמד מוסר 

דהאדם צריך לעשות לעצמו גדרים וסייגים שלא יבא לידי טעות, ובזה יכנע לבו בזוכרו עד כמה בן 

לא יפול לתוך תמותה עלול לבא לידי טעותים, ולעולם לא יאמין בעצמו ויברח מצ"ט שערי היתר ו

כ' דאנו עושין זכר לתקיעה ההוא כדי  (תשא)שער א' של איסור, ובפירושים ופסקים לר' אביגדור 

תעדל"ת לשוב ולא ליפול עשו אשנזכה ביוהכ"פ למחילה כמו שזכו אז בעליית משה, והיינו כיון ש

  עוד לידי טעות, זכו לאתעדל"ע שימחול להם חטאם ויתרצו לפני קונם.

עלה משה להר ביום ב' דאלול, כי אלול דההוא  (הובא בתוס' ב"ק)כ' דלמדרש תנחומא אבל במג"א 

שתא עבורי עברוה, נמצא החשבון דמ' יום עד יוהכ"פ מתחיל מיום ב' וא"כ גם לטעם דעלה משה 

, בהר אין מתחילין לתקוע רק מיום ב', ולפי"ז גם עיקר ימי הרצון אינו מתחיל רק מיום ב' דר"ח אלול

  .ון מ' יום שמאלול עד יוהכ"פ עי' אמונת עתך נצבים)(ובחשב

) תקיעות דאלול הוא כדי להמשיך קדושת ר"ה בחודש אלול וזה"פ המאמר ראשית המחשבה טו

  (אור לשמים עקב ד"ה עוד נ"ל)., (דהיינו אלול העבר)הוא סוף המעשה  (דהיינו ר"ה הבא)

אלול כדי לערבב השטן א"ש דמפסיקין ולטעם דתוקעין ב (תקפא,ג)בער"ה מפסיקין מלתקוע  )טז

בין עירבוב דמנהגא ובין עירבוב דמה"ת שלא להשוותם, וי"ל עוד לפימ"ש רש"י דהעירבוב נעשה 

ובא"א שבגליון השו"ע הביא מתשו' או"ח טעם  (ר"ה טז:)כשרואה שטן שישראל מחבבין מצות 

כדבר תדירי שאין מחבבין להפסק דער"ה כדי שיוכל לברך שהחיינו על השופר בר"ה, שלא יהיה 

ן פעולת ההפסקה כדי שיהיו ישא מתערבב שישראל מחבבין מצות ועוושמחין בזה, וא"כ מזה גופ

מצות חביבות עליהם, ולפי"ז יש לצרף ב' הטעמים דהפסקה שמביא המג"א, טעם הלבוש להפסיק 

דא נינהו דעי"ז בין תקיעות דרשות לתקיעות דמצוה, וטעם ס' המנהגים לערבב השטן, דתרוייהו ח

מתערבב כשרואה שמפסיקין בין רשות למצוה כדי לחבב המצות, וי"מ דהעירבוב הוא דכשרואה 

בער"ה שאין תוקעין עוד, חושב שלא יתקעו עוד שכבר גמרו ועי"ז מסיח דעת מתקיעות דראש 

  השנה.

(ר"ה ' יז) תקיעות שופר דאלול למי שמודר בהנאה משופר תלוי במחלוקת בעל המאור ור"ן בגמ

אי מללה"נ נאמר רק במצות דאורייתא או גם בדרבנן עי"ש, וגם אי מותר אינו אלא בלא ציוהו  כט)

  המודר לתקוע לו, רק תקע מאליו עי"ש בר"ן. 
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כתב הטור בשם פרקי דר"א בר"ח אלול עלה משה לקבל לוחות שניות, והעבירו שופר  )יח

ו שופר שנאמר עלה אלקים בתרועה, לפיכך במחנה שלא יטעו עוד אחר ע"ז, והקב"ה נתעלה באות

תיקנו רז"ל לתקוע בכל חודש אלול, והקשה ב"י למה צריך הפסוק דעלה אלקים בתרועה כיון שכבר 

דייק עוד בלשון שלא יטעו  (ראה, דיבור השני)אמר הטעם משום שופר שתקעו במדבר, והערוגת הבשם 

שכבר נענשו כ"כ וראו מה שיצא מזה, ועוד עוד אחר ע"ז, וכי היה הו"א שיכשלו עוה"פ בזה אחר 

קשה היאך היה מועיל השופר שלא יטעו עוד הפעם אם יתאחר משה, ותי' לפימ"ש פמ"ג דתקיעות 

שופר מורה על זה שהקב"ה מקבל שבים, דתקיעה קול פשוט מורה על האדם לפני החטא כשהוא 

בר לשברי שברים ע"י החטא, עוד ישר כאשר עשאו אלקים בלי חשבונות רבים, ואח"כ שברים שנש

ושוב תרועה ילולי יליל בתשובה ומתקבל, ובזה נתרומם כבוד ה' שהוא מקבל שבים ולא כעוע"ז 

שאמרו עזב ה' את הארץ ואינו מקרב את התחתונים אחר שחטאו לו, ולז"א הפרקי דר"א שלא יטעו 

דולים בעלי תשובה יותר כדעת עוע"ז שעזב את הארץ רק יאמינו שגשלא יחשוב עוד אחר ע"ז הכונה 

  מצדיקים, ועי"ז עלה אלקים בתרועה שמתרומם כבודו בזה.

כי בתיקונים דורש  (ראה עה"פ עשר תעשר)הטעם ללמוד תיקוני זוהר בחודש אלול עי' ערוגה"ב  

הרבה ענינים במספר קטן, והטעם כ' בכסא מלך בשם אריז"ל משום שהוא נגד תיקון עולם העשייה, 

  ך לתקן העשייה לומדים תיקונים עי"ש.ולכן באלול צרי

לגרש , והיינו גרש ירחים (אוהחה"ק פ' תצא)היינו חודש אלול ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים 

  .יצה"ר וכמו שכותבין ירח בגט

חודש אלול הם ע"ד אתם נצבים היום, בכל יום ויום יהיו כחדשים בעיניך, להתחיל  שימי ראב' 

עה"פ  (תשרי מאמר ב אות ח)ש בתפלת השב לרבינו יונה, ועי' בני יששכר מחדש כתינוק הנולד וכמ"

  נצב לריב ה'.

בכ"ה אלול נברא העולם ולא נקבע ר"ה אז כי בריאה מאין ליש גשמי אינו רבותא כי מתחדש 

בכל יום תמיד מע"ב ולא דוקא אז, אך נקבע ר"ה בא' תשרי יום בריאת האדם ולא על בריאת גופו רק 

וא תכלית בריאת העולמות וזהו מאין ליש רוחני וזה מתחדש בכל שנה בראש השנה, על נפשו שה

שע"י איתערותא שלנו בר"ה אנו ממשיכין חיות לכל השנה על כל הבריאה (ליקוטי תורה נצבים 

  עה"פ שוש אשיש אות ב). 

ô ÷øâ  

éì éãåãå éãåãì éðà  

יתקרב , (דודי הוא לשון אהבה וריעות) שאם נשתוקק להתקרב אליור"ת אני לדודי ודודי לי, א) אלול 

, וס"ת של פסוק זה הוא ד' יודין בגי' מ' יום (משנ"ב תקפא)מאהבה  הוא אלינו לקבל אותנו בתשובה

נגד מ' יום שמר"ח אלול עד יוהכ"פ שבהם נתרצה הקב"ה לישראל, (אבודרהם תפלת ר"ה בשם 

כבר מובא בסו"ס אבקת רוכל , והדרשנים, מט"מ תשעח בשם מדרש, ובשער הפסוקים להרח"ו

), ובמט"מ הוסיף דאותיות אמצעיות הם נדוד, לומר שאז ה' נודד ממקומו לתלמיד ר"י בן הרא"ש
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לעמוד מכסא דין ולישב על כסא רחמים, (ויל"פ עוד רמז לנדוד שינה מעינים להוסיף בלימוד התורה 

היה עוד כצפור נודדת ובבקשת סליחות, א"נ לעשות פעלים להקים שכינה הק' מעפרה, שלא ת

 זרעך 'את לבבך ואת לבב'פסוק ומל ה"א המ 'אלול'יוצא רמז ד (סי' קכב)וכתב הכל בו מקינה), 

(שאינו ללמדך שכל העושה תשובה באלול נענה, והוסיף דאם חודש אלול נשבר , (דברים ל)לאהבה כו' 

לו תקנה ולא יוכל להרפא  אז נשבר הו' של אלול ונעשה י' ונקרא 'אליל' מלשון אלילים שאין שב)

האדם צריך לעשות דהגם שיש הבטחה שימול הקב"ה את לבבינו, אבל עוד לרמז ח"ו עי"ש, ואפשר 

מה שביכולתו, ואף שאינו יכול לגמור צריך מקודם קצת איתערותא דלתתא, ולא עליך המלאכה 

אני צריך להתחיל לעשות , וזה"ש אני לדודי ר"ל (אבות ב טז)לגמור, ואי אתה בן חורין ליפטר ממנה 

וזהו הרמז , (שו"ר שכעי"ז פי' בדברי שמואל)למול את לבבי, לדודי, ודוקא אז ודודי לי, הוא יגמור בעדי, 

לאלול בפסוק את לבבך ואת לבב זרעך, דלפני זה נאמר בפסוקים ושבת עד ה"א ואח"כ ושב ה' 

תנאי שיהיה מקודם לאהבה את ה"א בומל ה' אלקיך את לבבך כו' כונת הכ' כמ"ש אח"ז וכן אלקיך, 

פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני  ג)-(שהש"ר הבכל לבבך ובכל נפשך כפי יכלתך עכ"פ, וכמארז"ל 

  אפתח לכם כו'.

עד ר"ה  דהיינו אתעדל"ת,אני לדודי ודודי לי באלול מתחיל בחינת אני לדודי וכעי"ז כ' התניא, 

שלכן אומרים אז  אתעדל"ע, גלות בבחי' ודודי ליויוהכ"פ שנמשך אלקותו של השי"ת למטה בהת

  (ליקוטי תורה ראה).המלך שמתגלה מלכותו של הקב"ה 

דענין תמוז ואב הם ימי הבכיה  (פ' ראה)עפימ"ש בדברי שמואל י"ל אני לדודי ודודי לי,  ב)

 והתעוררות בלב, שצריכין אנחנו לעורר מלמטה בבחי' אתעדל"ת, ואח"כ ימי אלול הם ימי רצון

מאתעדל"ע להשפיע לנו כח לומר דיבורים כראוי וכיאות עכ"ד, ומלבד עצם הסגולה של תמוז ואב 

נחשב ג"כ ער"ח כיו"כ קטן ומסוגל לתשובה כידוע, ולפי"ז תמוז ואב נחשב לס"א יום כשנחשוב ב' 

חי' לדודי היינו ס"א יום, אני צריך לעורר מקודם לדודי בב 'אני'ימי ער"ח לעוד ב' ימים, וזה"ש 

, וגם לעורר דאם אין אני לי מי אתעדל"ת, (אני, ר"ת נחפשה ימינו איך, ר"ל איך עברו ימינו כל השנה

היינו מ' יום, ל' של אלול ועשרת ימי תשובה יהיה דודי שולח לי התעוררות  'לי'ודודי ואז ), לי

ל"י אלקים  פאטיק ליוה"כ פי' הפסוק בתהלים נ"א לב טהור ברא –מלמעלה, (בבית אהרן  תשובה

היינו באלו מ' יום, וכן פי' המשנה אבות פ"א מי"א אם אין אני לי מי לי, היינו אם לא אעשה תשובה 

  במ' יום אלו אז מתי יהיה לי עוד מ' יום כאלו).

(דצירוף שם חודש אלול , 'וצדקה תהיה לנו כי'הר"ת של בזה יל"פ בדרך רמז מ"ש הבני יששכר דו

שרק באופן זה יוצא צירוף החודש לרמז , 'תמוז אבתקנ"ו כמנין 'מטריא הוא בגי, יוצא מזה הפסוק)

עכ"פ בזה , ולעשות אעדל"ת את הדבר לעשות אם הכינו עצמם מל' ואביו שמר 'נשמוראם 'כראוי, 

הוא הזמן לעשות אתעדל"ת זו, ע"י אב ובתמוז שנמתין ונשתוקק מתי יגיע המצוה לידינו ונעשה, ו

המצרים הם הכנה לימים נוראים בין ימי כ' דובתורת אבות  ,בדברי שמואל ותבין)(עיי"ש  התבוננות ובכיה

וכצייר שרוצה לצייר ציורים נאים צריך לצבוע מקודם הלוח עם צבע שחור שמקבל על עצמו כל 

  הצבעים.
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דודי לי ואני לו, דבסתם בנ"א שצריכין סעד לתומכם, קשה יהיה  (שה"ש)ובאמת יש פסוק אחר 

ם, רק צ"ל מקודם דודי לי ואח"כ ואני לו, אבל דוד היה במדריגה שלא היה צריך אתעדל"ת מעצמ

סעד לתומכו, כמבואר בגמ' ב"ב דאמר לבי חלל בקרבי ע"כ היה שייך לומר מקודם אני לדודי 

דלכן אמר אני מעורר השחר ואין השחר מעיר אותי, ועי'  (או"ח א)מהתעוררות עצמו, וכמ"ש הטו"ז 

 שכ' כן ומש"פ בזה. (נצבים קטז)חת"ס 

דמלאכי השרת נעלו לפני מנשה המלך כל השערים עד  (סנהדרין קג.)עוד עפימ"ש בגמ' וי"ל  ג)

דלכל א' שולחין לו  (לימי הרצון)שחתר לו הקב"ה חתירה מתחת כסא הכבוד, וכ' באוהב ישראל 

בר"ח שער הרהורי תשובה, (והוא ענין הכרוז שמכריז הקב"ה בכל יום כמבואר בזוה"ק הובא 

התשובה אות לא), ויש שחוטא כ"כ עד שנועלין לפניו הרהורי תשובה שלא יתעורר, אך אם מעצמו 

  ואין הדלת ננעל לפניו.מתעורר מה טוב ומה נעים, 

לאחר ב"ק מ"ש ומה שרצו מלאכה"ש לנעול לפניו היינו שלא ישלחו לו הירהורי תשובה, וכן 

ו הרהורי תשובה אבל אם היה מתעקש היה יכול לשוב, שובו בנים חוץ מאחר, היינו שלא ישלחו ל

על מאחז"ל כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה חוץ מצא  )כא,שעה"ק יז(, וכמ"ש בר"ח )אגד"פ אות א(

פי' בזה הפסוק גדר בעדי  )איכה(, והיש"מ היינו כשרוצין לדחותו מהקדושה לא יטה אזנו )פו: (פסחים

אכנס לקדושה, מ"מ אני מתעקש ולא אצא מהקדושה,  ולא אצא, שאף אם השי"ת גודר בעדי שלא

  (סנהדרין קה.)וחוצפא אפילו כלפי שמיא מהניא 

אלול י"ל כח זה שאפילו על חטאים כאלו שנאמר עליהם שאין מספיקין ימי שב ,הרמזפי' וזהו 

בידו לעשות תשובה, מ"מ אם אני לדודי, אם אני מתעורר מעצמי, אז בודאי מהני, ואז אפילו אם 

, וע"כ נקראים ימים לי שהקב"ה בעצמו יחתור לי מחתרת 'דודי'לאכי השרת ינעלו כל השערים אז מ

הללו ימי 'רצון' שכח סגולת חודש זה הוא, שכ"א יתעורר מרצון עצמו באתעדל"ת, וישבור כל 

  .המנעולים

 ועוד דאין טעם ברצון, וכשהקב"ה רוצה בנו אינו שומע לשום טענה של מקטרג ומסטין, ואף

דמלך במשפט יעמיד ארץ, מ"מ אין לך דבר העומד בפני רצונו, וממדת טובו ורצונו נותן יד לפושעים 

 וע"כ נקרא ימי רצון, דיכולין לזכות אף שאין ראויין.

כיון שעשה בכוחות יש מעלה נוסף בזה התשובה, שנתעורר מעצמו, דאז הכל נזקף לזכותו, ועוד 

לזה יוצא מפסוק וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות, ר"ל  ולכן צירוף חודש אלול שמסוגלעצמו, 

יש זה החודש במעצמינו בלי אתעדל"ע, דשיהיה נחשב לנו זכות וצדקה כי נשמור לעשות עכ"פ קצת 

ספה"ק עפ"י המבואר ב, וע"כ קורין בתחלת אלול פ' שופטים באתעדל"ת הזדמנות להתעוררלנו 

א בעצמו יתן שופטים ושוטרים בלי אתעדל"ע, וזהו דקאי על האדם שישפוט את יצרו, והיינו שהו

 (ב"ר פ"ד יד).בתשובה תחלה,  'פתחת'ענין הנאמר בראובן אתה 

עה"פ ה' צלך, שהקב"ה מתנהג עם האדם כעין צל המחקה כל  (שוח"ט)לפימ"ש במדרש עוי"ל  ד)

ה הוה (ומדרש זמה שהאדם עושה, ככה כפי מה שמתנהג האדם מלמטה כן מתנהגין עמו מלמעלה 

ככה מתנהג  –כמו שאני מתנהג עם דודי, ודודי לי  –ובזה יל"פ אני לדודי , מרגלא בפומי' דבעשטה"ק)
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היינו דבחודש זה דנין לפי מעשיו אם לטוב או ח"ו א'ם ל'טוב ו'אם ל'מוטב ר"ת אלול, דודי עמי, (

ה חיור וסומק בהמשך הפסוק הרועה בשושנים, היינו כמו שושנה דאית ב םג לרמז ישולהיפוך), 

לפעמים במדת הדין עם האדם לפי שמגיע לו עפ"י מעשיו, כמ"ש בהקדמת הזהר, כן מתנהג הקב"ה 

ואם לטוב היינו שמהפך עצמו לצד הטוב אז בחיוור מתנהג עמו במדת  הנרמז באדום מדת הגבורה,

 (עי' דרך ה' ח"א פ"ה אות ו).החסד, 

לדודי ודודי לי המה ד' יודין, בגי' מ', נגד מ' דס"ת של הפסוק אני  מט"מעפ"י המובא בא"נ  ה)

 (במ' יום דאלול עם עשי"ת), וכמו"כ עכשיו מר"ח אלול עד יוהכ"פ יום שנתרצה בהם הקב"ה לישראל

יתרצה הקב"ה לנו אם רק נפתח פתח כחודו של מחט, ואז יפתח לנו הקב"ה כפתחו של אולם 

ה ספרים קדמונים וכנ' נמצא כן באיזה (שהש"ר ה ג, ואין שם זה הלשון ממש אבל מובא בהרב

מדרש), וזה"ש אני לדודי, אם אני רק מתחיל להתקרב לדודי אז ודודי לי לסייעני בסיוע שיש בו 

  כאותן מ' יום שנתרצה בהם לישראל.ממש, 

ויש גירסא כפתחו של היכל, היכל בגי' ס"ה ועם הג' אותיות של מחט בגי' ס"ח כמנין חיים, פי' 

דג' פסוקי  (תקפב)וכמבואר בטור תח כמחט, יפתח לנו כפתח היכל ונזכה לחיים, שבזה שנפתח פ

וגם שנזכה להיות בבחי' חי ע"י התשובה, כי תשובה שביחזקאל יש בהם ס"ח אותיות כמנין חיים, 

, משא"כ ע"י התשובה נעשה בריה חדשה כענין (ברכות יז.)בעודו רשע ועונותיו על עצמותיו נקרא מת 

 .(וכמבואר במדרש פ' אמור)ברא יהלל י', שנאמר ועם נ

ובענין חודו של מחט יל"פ הפסוק ישועת ה' כהרף עין, דהאדם יעשה עכ"פ כהרף עין קצת, 

(לר"ה) וכמ"ש בתפא"ש (שער ואח"ז יבא הישועה, כי ברישא חשוכא אבל הדר נהורא, כמ"ש הקדו"ל 

  דמקודם לעסוק בד"ת ואח"כ והערב נא. התפלה)

דדופן רביעי נלמד לר"ש ממחסה ומסתור מזרם  (סוכה ו:)דו של מחט ממ"ש בגמ' ורמז לענין חו

וממטר, ובג' דפנות אינו מחסה, ולכאורה ק' דאחר שהלל"מ העמידו על טפח כבר אינו מחסה 

ומסתור, וצ"ל דקאי על לעת"ל שאז יושלם דופן הרביעי, ומ"מ אנחנו צריכין לפתוח עכ"פ כחודו של 

ביעית וממילא יגמור הקב"ה השאר, וביכהן פאר כ' דצורת השופר הוא צר מחט טפח א' מדופן ר

מתחלתו ורחב בסופו, לרמז על הא דאמרו פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כו', וזהו 

ענין יום הזכרון כי ההתחלה הוא הזכרון שלנו, במה שעכ"פ שנזכיר עצמינו מהקב"ה, ומזה יפתח 

ושוב  (ע"י האדם)עלינו חיים מתוקנים וטובים, ע"ד זכר עשה לנפלאותיו הדיבור של הקב"ה לגזור 

חנון ורחום וצדיק, וכן אומרים בתפלת שבת וזכרך מלכנו יתפאר שגם ע"י הזכרון גרידא די לנו 

  להתפאר בזה לפני הקב"ה שיעזרהו עדכ"ש. 

ירת הפתקין הוא עפ"י מאחז"ל הנ"ל פתחו לי פתח כו' בדרך רמז, דידוע מזוה"ק דמסו) עוי"ל 

בהו"ר דאז נגמר דינו של אדם, וזה תלוי לפי מה ששב במ' יום שמאלול עד אחר יוהכ"פ, שנקבעו 

של אולם, ר"ל ב'  'פתחו'מראש להיות ימי סליחה וכפרה, אך הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו הוסיף לנו 

עד הו"ר ימי סוכות על ' רומז ו ,הו"ריום המיוחד רומז על א' דאולם לם 'אושל 'אותיות הראשונות 

שהם בגדר תשובה מאהבה כמבואר בקדו"ל, ל' דאולם היינו ל' להיות גם המה מסוגלין לתשובה, 

וזהו הרמז פתחו לי פתח כחודו של מ'חט, ר"ל שמ' ימי אלול, והמ' הוא ימי אלול יחד עם עשי"ת, 
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ואני נו נרגש במוצא הפה, דאות א' אידהוא גי' של חט,  'טוב', שייעשה מהם 'חט'יום הללו יהפכו ה

, לפעול בו (דאות א' עומדת בפתח של תיבת אולם)אפתח לכם כפתחו של אולם, להוסיף לכם יום א' הו"ר, 

אבל בתנאי דכ"א ימים הללו יהפכו החט לטוב, טוב, היינו הכ"א יום שמר"ה עד אחר הו"ר,  'אך'

על מ' יום שמאלול עד אחר  שאתם תפתחו מקודם חודו של מ'חט, ר"ל אות ראשון דמחט הרומז

יוהכ"פ, ובזה אוסיף לכם ימים הנ"ל, להפך הח"ט דמחט לטוב, וזהו הרמז אני לדודי, שאשוב בימים 

דאלול נוט' א' לול שנפתח  )ראה(שנתן לי דודי, אז ודודי לי, יוסיף לי עוד ימים, ועי' אוהב ישראל 

  פתח לול קטן.

פי"מ שכ' הדגל מחנה אפרים דהא' דחטא קאי על וי"ל מה דרמז תיבת חט בלי הא' שבסופו, ל

אלופו של עולם, דהוא נתן לו הכח והיכולת גם בעת החטא, אך אינו נרגש במבטא, כי האדם שוכח 

מהקב"ה בעת החטא, ובתומר דבורה פי' מדת ארך אפים, שגם בעת החטא ממש הקב"ה מהוה 

סו לפניו, ולפי"ז יל"פ באו"א דכאן ומחיה אותו, אע"פ שמן הדין היה שיפסק מלהחיותו בעת הכעי

רמז חטא בחסרון הא' להורות דהפתח לתשובה צ"ל מהאדם עצמו בלי הא', דהיינו בלי אתעדל"ע 

דאלופו של עולם, ושוב יבא העזר ממעל, וידוע המעשה דהדגל עם אחיו הרה"ק ר"ר ברוך כשהיו 

מו והשני צריך לחפשו ילדים היו משחקים 'באהאלטן', דהסדר של המשחק הוא שא' טומן עצ

ולמצאו, והרה"ק הדגל היה טמון במקומו, והר"ר ברוך לא חיפשו, ובא בבכיה לזקינו הבעשטה"ק 

שהוא טמון ושום א' אינו מחפש אותו, לשמע הדברים פרץ הבעשטה"ק בבכיה, הלא זה טוען גם 

  הקב"ה כביכול כלפי ישראל, הטמנתי עצמי ע"מ שיחפשוני, ואין דורש ואין מבקש.

ז"ל הנותן בים דרך זו ר"ח אלול, שבר"ח אלול ריא"ש על מ )לר"ה(י"ל לפימ"ש בקדו"ל ז) א"נ 

הקב"ה מצמצם השפע באותיות, שנוכל להמשיכו בר"ה ויוהכ"פ בכל העולמות עיי"ש, וכנ' שע"י 

דיבורי האותיות של התפלה נמשך השפע שנצטמצם בם, (כידוע שכל שפע צריך להשתלשל ע"י 

אני אני אני אני ), ולזה בא הרמז ע"י ריבוי האור א כדי שיהיה כח במקבלים לקבלו ולא יהיה שביה"כצימצום דוק

 'חודו'משפיע לי שפע רבה, ואולי גם בזה הרמז  ודודי ליודודי ליודודי ליודודי לי, ר"ל אני אומר דיבורים להקב"ה, ואז לדודילדודילדודילדודי

של מחט, שרק תעשו נקב במחט, היינו רק בצימצום שלא יהיה שביה"כ, ואז ממילא יופתח כפתחו 

אולם, שיהיה מקום מוצא להשפעה לירד בשפע רבה, וזהו הרמז בסיפא דקרא הרועה בשושנים,  של

היינו כשושנה בין החוחים, שדוקא בין החוחים הרומז על דין וצימצום, עי"ז יוכל ליגדל שם 

השושנה, המכונה להשפעות טובות שנגרם ע"י הצימצום, (והיינו ירידה לצורך עליה, ויתרון האור 

 )., ועוד על המימרא הנותן בים דרך זו אלול עי' עורגה"ב תבא דיבור גחושךמתוך ה

לפימ"ש שם בקדו"ל דסדר ההשפעה הוא במשל תלמיד לרב שעולה התלמיד לשכל הרב ח) או"י 

ומבטל עצמו כאין נגד שכלו, ואז דוקא יצמצם הרב שכלו איך ללמדו, וכדמיון זה העולמות חוזרים 

 חם בהאין, בכדי שהבורא יצמצם עצמו על כל א' וא' כפי בחינתו.להאין היינו שמדבקים כו

נאמר אנ"י אותיות אין, היינו אם אני מבטל עצמי כאין לדודי אז ודודי לי, יוכל להשפיע ולפי"ז 

תדעו בעצמיכם שיותר תבטלו עצמיכם לפני הקב"ה, ופתחו לי פתח כחודו של מחט, אם  "פלי, וז

וכלו לעשות אז אפתח לכם כפתחו של אולם, שבזה תבואו לכל מחודו של מחט לא עשיתם ולא ת

המדריגות, וזהו סיפא דקרא הרועה בשושנים, דכמו שהשושנה גדל דוקא בין החוחים, כן ההשפעה 
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לא חל רק דייקא על מי שמחזיק עצמו כחוח, אפס ואין, וכל מותר האדם מן הבהמה הוא אין, ר"ל 

 'בהמה'שאיננה יודעת מה זה דעת ע"כ סוברת שי"ל דעת, במה שמחזיק עצמו לאין, (דהבהמה לפי 

 ).ממשות של דעתבה מה, שסוברת שיש בה איזה מורכב מתיבות 

 אלול היוצא מפסוק אני לדודי ודודי לי, וגם הרמז דאת לבבך ואת לבב שםהרמז בט) עויל"פ 

(בקו' חבל נביאים ע מפאנו, , והשייכות דהני ב' רמזים, לפימ"ש בליקוטי רמ"ו מובא בבעה"ט שם)-(דברים ל

עם ה' אותיותיו,  (כשכותבין ה"י ביוד) ואולימב, דמילה עולה אלקים עה"כ, וערלה גי' אלקים בתחלתו)

הוי"ה ואדנ"י, להורות שע"י המילה ממתקין  ילובשגי' צ"א עה"כ כמנין ש 'המילה'ולזה מברכין על 

שג"כ ממתקין בזה הגבורות ע"י תשובה  מדה"ד שמרומז בערלה, וכמו"כ בענין מילת ערלת הלב י"ל

ומעש"ט, וע"כ כיון שרמז ומל את לבבך ואת לבב זרעך , היינו שיקיים מצות מילה בלב (כידוע על 

הה"ק מקאזניץ זי"ע שאחר הדרשה שלו נתן תיקון באמרו שזהו סעודת ברית מילה שמל לבות בנ"י), 

שי"ת עי"ז ודודי לי ישפיע לי כל טוב כיון וע"ז אמר אני לדודי דהיינו כיון שמלתי עצמי לפני ה

  .שנמתקו הגבורות

לבב גימטריא פ"ח כמנין אלקים שהוא פ"ו עם הב' תיבות הוי"ה  -הרמז דתיבות לבבך  "פליו 

להורות על הנ"ל ששם אלקים נמתק בשם הוי"ה ואדנ"י בזה שמל את לבבו ולבב זרעו,  ,ואדנ"י

שבור וימול הפ"ח דהיינו לבבך ולבב זרעך העולה פ"ח ויל"פ הפ"ח נשבר ואנחנו נמלטנו ע"י שי

ויש לרמז עוד דתיבות ערלה מילה גי' ש"י כמנין אלקים מלא ביודי"ן שהוא עי"ז נמלטנו ממדה"ד, 

 ש' עם הב' תיבות הוי"ה אדנ"י וח' אותיותיהן.

ואו ד' עוד לפימ"ש בספה"ק דס"ת אני לדודי ודודי לי ד' יודין נגד שם ע"ב שיש במילי) וי"ל 

יודין, היוצאים מפסוק ויט משה את ידו על הים ויולך, ומזה הפסוק אנו רואין שצריך מקודם 

עזה, יפתח לנו  'קדים'אתעדל"ת להטות עכ"פ ידו, לפתוח פתח כחודו של מחט, ואח"ז ויולך ה' רוח 

ש אני שיקדים להתעוררות שלנו פי כמה מכפי שאנו עושין, וזה" 'קדים'כפתחו של אולם, ולז"א 

 לדודי ודודי לי, אם אני אעשה עכ"פ קצת אתעדל"ת, אז ודודי לי לעשות אתעדל"ע.

, (עירובין מא.)הוא דאז יש טענה למליצי יושר שמגיע לנו שכר דהכל בתר רישא גריר והתועלת 

ומאחר שאנחנו התחלנו יקויים בנו ואתה תשלם לאיש כמעשהו, כאילו עשינו הכל בעצמינו, אבל רק 

שגם הוא עשה בעצמו עכ"פ קצת מתחלה, וזהו הרמז בפסוק שממנו יוצא צירוף  'כמעשהו'כשהוא 

ה' אלקיך, היינו שלפני  'לפני'חודש אלול וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת 

שהשי"ת עושה לנו החסד נתחיל לעשות עכ"פ כחודו של מחט, וזה יהיה לנו לצדקה שיהיה כולו 

, ולא ניכול נהמא דכסופא, וגם יהיה לזה קיום כיון שמגיע לנו עפ"י דין, וכידוע פי' נקרא על שמינו

, אם מדה"ד יסכים עמנו אז יאר פניו אתנו סלה, שלא (תהלים סז)האלשיך עה"פ אלקים יחננו ויברכנו 

, ולז"א וצדקה לנו שיתקיים אצלינו, (ובענין זה דעיקר הוא ההתחלה עי' יתבטל בהתגבר הדין

  .ה"ב וישב על המדרש הדודאים)ערוג

ובני הר"ר מרדכי דוד שליט"א הוסיף לפרש אני לדודי ודודי לי, פי' אם אני אעשה מה דאפשר 

ללמוד תורה ולעסוק במעש"ט, אז דודי לי שיחשוב לי זאת כאילו אני עשיתי הכל, כיון דההתחלה 

הקב"ה לזכות את ישראל היה מצידי, ועוד דכל חפצו של הקב"ה הוא להיות טוב ומטיב, ורצה 
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ובזה שאנו גורמים לו שיוכל ליתן לנו שכר הרי בזה כביכול  (מכות כג:)לפיכך הרבה להם תורה ומצות 

מטיבין אנו עם הקב"ה ליתן לו היכולת לזה, וזה גופא הוא מצוה, וכמש"פ בקדו"ל ובשאר ספרים 

גופא הוא מצוה, ובאופן זה שכר מצוה מצוה, דזה שאנו גורמין להקב"ה ליתן לנו שכר מצוה זה 

יכולין לכוין לעשות המצוה לשם שכר אבל לא להנאתינו רק משום שהקב"ה רוצה בכך, נמצא 

מה ן נח"ר להקב"ה, ובזה פי' באבן שלשאע"ג שאנו בבחי' מקבלין מ"מ בזה הקבלה אנו משפיעי

הו רק אחד מאלף אדם אחד מאלף מצאתי היינו מי שיהיה בבחי' משפיע ולא מקבל כאדם ז (שאמלוי)

שיעשה המצוה לשמה, ואשה בכל אלה לא מצאתי היינו שיהיה מקבל כאשה ע"ז האופן שעי"ז 

ישפיע לא מצא גם בא' מאלף, וזה"פ אני לדודי ודודי לי, בזה אני עושה נח"ר לדודי במה שדודי לי 

שהיא דבר  שיכול ליתן לי שכר, וא"ש גם ההמשך לסיפא דקרא הרועה בשושנים, היינו כמו שושנה

נחמד, אך להגיע אליה צריכין לסלק מקודם החוחים הסובבים ומפריעים מליהנות ממנה, כמו"כ 

הקב"ה מכנה את ישראל לשושנה, ורוצה להשתעשע עמה, אך העונות מעכבין ומסבבין אותנו 

בחוחים, וכל עבודתינו אינה אלא לסלק החוחים, וממילא יהיה דודי רועה ומשתעשע בשושנים, 

פ צירוף השם וצדקה תהיה לנו כו' לפני ה' אלקינו, פי' שכביכול צדקה אנו עושין לפני ה' וזה"

 אלקינו במה שיכול לעשות עמנו טובות. 

דע"י הצרות שיש  (לחודש אלול אות ג')הרמז אני לדודי ודודי לי, לפימ"ש בקרן לדוד יא) עויל"פ 

(וכמ"ש בסליחות ד נעשין יותר גרועים, לישראל לא די שאינו מועיל להחזירם למוטב רק אדרבה עו

אליך, שתקרבינו במדת הרחמים, לא ח"ו בהתרחקות  'ה''עיי"ש, ובזה יל"פ השיבנו  לער"ה ביהי רצון)

ומדת הדין, ותראה שאז נשובה וניטיב מעשינו, וידוע המעשה מהחוזה מלובלין זי"ע שפע"א באמצע 

ענה ואמר רבש"ע יודע אני שאתה רוצה שאעשה הדרך תעה ונפל בבוץ, ולא היה יכול לצאת משם, נ

תשובה, מוכן אני לכך אבל באופן זה א"א, הושיעני נא והוציאנו מהבוץ, ואז תראה שתיכף אשוב 

, וידוע אליך, (עי' תהלות צבי שפי' כמה דברים בבחי' זו, ושם מובא המעשה מהקדו"ל ובאו"א

את הגשם לדלוף מגג הנשבר, אז א"ל המשל מהקדו"ל עם יאנקל מ"ש להפריץ שתבעו למה מניח 

אדוני הפריץ עכשיו בשעת הגשם א"א לתקן הגג, אבל מבטיח אני אותך שתיכף כשיופסק הגשם 

), וגם אנו מבקשים השיבנו ה' אליך מתחלה שלא יהיה הדין מתוח עלינו ואז ונשובה, אתקן הגג

יענו, אמנם יתפרש גם להיפוך, וזה"ש אני לדודי, אמסור עצמי לגמרי לדודי אם יהיה דודי לי שיוש

ולקיימה מעוני, וסופו לקיימה  (וכדלעיל אות י)אם אני לדודי אז דודי לי, כי קצת צריך לעשות מקודם, 

 מעושר.

לדודי ודודי לי גי' קפ"ה, ועם התיבות והאותיות עולה ר"ד, כמילוי דאלול כזה אל"ף יב) אני 

לדודי ודודי לי עם ט"ו אותיותיו ס"ה יט לחשבון למ"ד ו"ו למ"ד גי' ר"ד, (תצרף ד' תיבות אני 

, גם מילוי א"ל אל"ף למ"ד גי' קפה, דשם אל הוא ראשון קפ"ה, ויעלה מדוייק כמילוי דאלול ר"ד

  ).מי"ג מדות המתחילין להאיר בימי הרצון

הוסיף על המכוון ברמז זה, דירידת כלל ישראל הוא ירידת  שליט"א ובני הרה"ג מרדכי דוד

עה"פ לך רד, כלום נתתי לך גדולה אלא  (שמות לב ז)וכבוד ה' כביכול, כמבואר ברש"י השכינה 

עד שלא כלו מתי מדבר לא נתייחד הדיבור עם משה, הרי דהשראת  (תענית ל:)בשבילם, ובגמ' 
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הנבואה והתגלות הקב"ה לישראל אינו תלוי רק בהם, וזה"פ אני לדודי ודודי לי, בגי' ר"ד שאם אני 

של ירידה כלפי דודי שאיני מתנהג כראוי, אז ודודי לי ג"כ במצב של ירידה בלי התגלות ח"ו במצב 

והשראה, אבל אם אני לדודי לי בבחי' ריצוי ופיוס זה לעומת זה דודי לי בהתרצות ופיוס ובהתגלות 

 כבודו עלינו בב"א, וע"כ מרומז באלול, שזה צריך לתקן בחודש זה.

האריך דהלומד עם אחרים ועי"ז מתמעט  ' יו"ד ד"ה נחזור וד"ה דבר)(הקדמה לתשודהחת"ס יג) עוי"ל 

דמעלתו גדלה  (ד"ה בירור)זמנו להשלים עצמו בתורה ודביקות בה' ימלא לו הקב"ה חסרונו, ועוד שם 

דבזה גדלה מעלת  (ח"א דכ"ג) ועה"ת (קדושים דף מ"ד)ממי שמשלים עצמו ומזניח אחרים, ובדרשות 

, וזה"פ אני לדודי, שמוסר אני (חת"ס אבות פ"ד מ"ה)דו מצליח עי"ז ביותר אברהם על חנוך, ולימו

מזמני ושלימותי בשביל הקב"ה לעשות עבדים למקום וזהו עיקר העבודה באלול, לעזוב חשבונות 

עצמו בשביל להועיל לאחרים, ואז דודי לי ישלם לי בכפל כפלים כדרך מלך בו"ד שמטיב עם 

הפי' מהדיין דפ"ב שאמר לחת"ס עה"פ כל היום חונן ומלוה [להקב"ה  , (וידועהמוסרין נפשם בעדו

  .במה שמלמד לאחרים, ואינו מספיק ללמוד עם בניו ועי"ז] וזרעו לברכה)

ויש לרמז דתיבת ל"י הוא בגי' מ', נגד מ' יום שניתנה בהם תורה, ורמז שיספיק ללמוד תורה בזמן 

ל עוד דכ"ז שמלוכלך בחטאים אין התורה רוצית מועט שי"ל, ולא יפסיד במה שהועיל לרבים, וי"

לשכון בבתי חומר, אבל כשיהיה אני לדודי שאתקרב עצמי אליו, ואזכך עצמי אז אזכה לתורה 

הניתנה למ' יום, שהמ' יום שהיה משה בהר היה ג"כ לזכך הבני מעיים כמבואר באדר"נ, וזהו ג"כ 

  הד' יודין שבס"ת פסוק זה בגי' מ'.

דודי, שאם אשתמש בכל הטוב שהקב"ה נותן לי להרבות פעלים לתורה ולתעודה, יד) יל"פ אני ל

אז ודודי לי, שישפיע לי אך ורק טוב כל הימים, וע"כ מרמז זה באלול שיכינו עצמם בקבלה זו 

  לקראת ימי המשפט, שאז דנין לכל אדם כמה טובה יגיע לו בשנה הבעל"ט.

תקת הדינים שיצדיק עליו דינו של הקב"ה שהכל סגולה להמ (עי' תוי"י נח)טו) מובא בספה"ק 

לטובה, ועי"ז יתהפך לטובה נגלית, וזה"פ אני לדודי אם אני מכיר שכל מה שאני עובר מטירדות 

הגוף והנפש הוא לדודי, ע"י הקב"ה שהוא אוהב אותי שע"ש זה נקרא דודי והכל לטובה, אז ודודי לי 

 שיעשה באופן שגם לי יהיה ניכר הטובה.

פי' עפ"י התיקו"ז דמתאונן על בני אדם הצווחין ככלבא הב  (פתיחה לתפלת ר"ה)בסידור הגר"א טז) 

הב שכל תפלתם הוא רק עבור צרכי עצמם ואין מגמתם כבוד השכינה, וע"כ אף שבר"ה דנים על כל 

צרכי בני אדם והיה סברא שיתפללו השמו"ע של כל השנה, וגם לבקש סליחה מחילה כפרה, תיקנו 

נו אנכנה"ג שעיקר השמו"ע יהיה רק על התגלות כבוד מלכותו ית', כדי להראות שאין אנו רבותי

מאותן דצווחין ככלבא הב הב, ועיקר מגמתינו הוא למען כבוד הקב"ה, ועי"ז יוכלו אח"כ בכל השנה 

 ,עבור דודי ואין כונתי לעצמיהוא רק אני מבקש ש המודי אם להתפלל על בקשת צרכים, וזהו אני לד

ז ממילא יהיה דודי לי שישלח לי השפעות טובות וכל הצרכים עיי"ש, ושמעתי משל ע"ז למי א

אחר שראה הדוגמאות שנתן לו  ,שביקש מהמלך שברצונו לבנות לו פלטין יפה ומפואר והמלך

והציורים של כל קומה וחדר הסכים עמו, ואח"כ ניתן לו מאוצרי המלך כל הצרכים והמעות לבניית 

, ל מתחלה היה צריך שיסכים המלך שהוא איש הנכון שיבנה לו הפלטרין וראוי לכךהפלטרין, אב
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ומביא מספה"ק פי' הפסוק ה' לי בעזרי ואני אראה  (חנוכה אות יג)ושוב ראיתי שכן פי' הקדושת יו"ט 

בשונאי, פי' אם אני מבקש עזר בשביל ה' ולמען כבודו, אז אני בטוח שאראה בשונאי, וכמש"פ 

  .ימלא ה' כל משאלותיך, שכל משאלות לבך יהיה רק שיתמלא על ידך כבוד ה' הקדושת לוי

(ודודי , כדי שיעשה רצונך כרצונו (אבות) עשה רצונו כרצונך (אני לדודי)יז) אני לדודי ודודי לי, כמ"ש 

דהעושה מצוה כמאמרה יכול לבטל גזירות, וזה"פ אני לדודי שאני עושה מצוה  לי), ועי' גמ' (שבת סב.)

כ'  (אלול תרמז ותרנז), ובשפ"א פניוללשם דודי בכונה זכה וטהורה, ודודי לי לשמוע למה שאתפלל 

דעיקר התשובה באלול צ"ל על מה ששכח דעיקר התפקיד של אדם מישראל הוא לידע שנברא רק 

לשמש את קונו, ואין לו מציאות וצורך אחר כלל, וזה"פ אני לדודי אין לי שום רצון רק לדודי, מה 

שנוגע להשי"ת, זהו עבודת אלול, ואז ודודי לי בר"ה, לחשוב לזכותי שכל העולם לא נברא אלא 

בשביל ישראל, וע"כ ראויים הם לטובות בעוה"ז, וזוכין לזה ע"י שקדמה אתעדל"ת מישראל באלול 

שקדמו ישראל לעולם כן יקדימו עכשיו לעשות דהא בר"ה נברא העולם וצ"ל דוגמא כמו אז, 

מאלול, וכן היה בדור המדבר באלו מ' יום היו לוחות אחרונות שהיא התקרבות ישראל  התעוררות

  . (שפ"א אלול תרסא)להקב"ה שהיה הלוחות מלמטה והכתב מלמעלה וזהו ענין כריתת ברית, 
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י מוהר"ן ליקוטוב הנותן בים דרך, (ישעיה מג)מבואר בשער הכונות דהוא יוצא מהפסוק כונת אלול 

מבאר דאלול מסוגל לתיקון פגם הברית שעי"ז ימצא זיווגו ומי שכבר י"ל זיווג מסוגל  )תנינא פ"ז(

 (קידושין ב)שלא תהיה מנגדת לו ע"י שבפגם הברית פונה ממנה למקום אחר, דענין זה נקרא דרך 

ליעזר כשהלך ובעריות כתיב כי השחית כל בשר את דרכו, דרך אשה מנאפת, וסוד זה מסר אברהם לא

הר"ת של ב' תיבות  'ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך''ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך''ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך''ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך'    למצוא זיווג ליצחק, ורמז לו בפסוק

הראשונות וב' האחרונות הם אלול, וב' תיבות באמצע הם 'תאבה האשה', ר"ל ע"י כונת אלול ותיקון 

  .הקדושה יתהפך מלא תאבה האשה לתאבה האשה עי"ש
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יששכר כ' דהר"ת של צירוף חודש אלול וצדקה תהיה לנו כי, גימטריא תמוז אב, גם כ' א) בבני 

שהן אהבה ויראה עייש"ה,  (תנו)דאמצעי התיבות נוטריקן הין צדק, עוד נרמז בר"ת גי' אברהם יצחק 

כ"ה בכמה דידוע מהעט"צ דתמוז נוטריקין זמני תשובה ממשמשין ובאין, ולשלב ג' הרמזים יחד, ונ' 

, פי' (ברכות כא.)ספה"ק דימי תשובה מתחילים מתמוז, ונתנו רמז ע"ז אחורי ארי ולא אחורי אשה 

שיתחילו מתמוז שהוא אחורי ארי דהיינו אב שהוא מזל אריה, ולא ימתינו עד אב שהוא אחורי אשה 

בכיה ולתלות דהיינו אלול שהוא מזל בתולה, והבאתי לעיל מדברי שמואל דתמוז ואב צריך לעורר ל

עיניו למרום, שימחקו פגמיו, ואח"כ בחודש אלול כבר צריך להיות בשמחה ואז שולחין לו ממרום 
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דהקדמונים סמכו  (תקפא אות א), וכ"כ במשנ"ב איתערותא שיוכל לומר דיבורים כראוי לפני הקב"ה

קבל את רמז אלול בר"ת של אני לדודי ודודי לי לרמז שע"י שאנו מתקרבים להקב"ה הקב"ה מ

תשובתינו מאהבה וידידות ויש לצרפו להרמז של את לבבך ואת לבב זרעך כמ"ש יראת ה' טהורה 

בה מיראה, וכמ"ש הייטב לב עה"פ ועומדת לעד דתשובה מאהבה עוברת גם לבניו אחריו ולא תש

 .עומדת לעד שאינה בטלה (דהיינו מאהבה)יראת ה' 'טהורה' 

ה, וכ' הבני"ש דמזל אלול בתולה גי' אם הבנים שמחה דאלול מזלו בתולהא רמז ובזה אפשר ל

וא"ש דהר"ת של  ,הללוי', והיינו ע"ד הנ"ל דעבודת תשובה שבאלול צ"ל בשמחה, והיינו בחי' אהבה

צירוף חודש אלול הוא גי' תמוז אב שצריך להיות מקודם ההכנה דתמוז אב כמו הר"ת שהם בהתחלת 

לעשות בעשיה ממש לא רק בבכיה והתבוננות, וגם יהיה התיבה, ואח"כ תהיה לנו צדקה כי נשמור 

נחשב לנו צדקה במה שנתעוררנו מעצמינו עוד קודם שבא ההתעוררות דלעילא שבחודש אלול, 

ואח"ז נרמז הין צדק, דמה שקיבלו על עצמם בחודש תמוז אב יקיימו בהין צדק לא להתרפות 

של ימי אלול, ושפיר נרמז בזה ענין  ולהתרשל מאחר שעבר עבודה זו אלא להתחיל מחדש בעבודה

אהבה ויראה, היינו בחי' תשובה שבתמוז אב דהוא תשובה מיראה, ובחי' תשובה שבאלול דהוא 

, (ובקצה המטה סק"ב דכשמקדימין לשוב מאלול זוכה לתשובה עילאה מאהבה, תשובה מאהבה

ש אלול אך הוסיף שם או אמנם עי' אוהחה"ק פ' תצא עה"פ ובכתה את אביה ירח ימים, דקאי על חוד

חודש אחר, והיינו דמי שלא שב בתמוז ואב ניתן לו ירח ימים דחודש אלול ואז ודאי צריך לבכות גם 

, ובשפ"א [לאלול תרמח] רמז למזל אלול בתולה דעדיין לא שלט בה זר, על מה שנתאחר עד עתה

את האדם לשוב ולחזור  וכמו"כ בנקודה הפנימית דישראל א"א לשלוט בה זר, וזה הנקודה מסייעת

  .)לשורשו

רמז לאלול שמזלו בתולה,  יב)-(ירמיה לאאז תשמח בתולה במחול  ה)- (אלול אעוד כ' הבני"ש 

והשמחה הוא בשביל סגולת מחילת עונות שבימים הללו, ונרמז במחול ל' מחילה, ונראה דמ"ש 

, מ"מ כ"ז שהוא חי י"ל אח"כ בחורים וזקנים יחדיו ר"ל דגם מי שלא שב בבחרותו והוא כבר זקן

  תקנה, כי לא אחפוץ במות המת כ"א בשובו מדרכו וחיה ר"ל כ"ז שעוד נשמתו בו והוא בגדר חי.

א"נ דעיקר החורבן הוא מה שאין הבחורים והצעירים שומעים לעצת זקנים, ומחפשים לעצמם 

רים וזקנים במחול אם יהיו בחו דרכים חדשים, ולז"א מהו העצה לזה שיתקיים אז תשמח בתולה

יחדיו, שיהיו הצעירים נשמעים לזקנים, ובדבר הזה יש לעורר הרבה בזה"ז שבעווה"ר הורים ומורים 

יריאים לנפשם לומר לבניהם ותלמידיהם אפילו דבר קטן, אפילו בלשון היותר רכה, פן יבעטו בו 

ך צחות באופן קשה ובחוצפא יתירה, עד שמתחרטים אלף פעמים על מה שפתחו את פיהם, ובדר

אמרו שבשנים שעברו היו ההורים מלמדים את הבנים לדבר, ועכשיו מלמדים הבנים את ההורים 

 לשתוק, והמדובר הוא אפילו בבנים חשובים תלמידי חכמים יריאם ושלמים, וכדי בזיון וקצף. 
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וא מגינא עה"כ גי' חיים, דעיקר התשובה הוא ע"י לימוד התורה הנקרא עץ חיים, דהב) אלול 

ומצלא, וכמו שמתפללים השיבנו אבינו לתורתיך ועי"ז וקרבינו מלכנו לעבודתך, וגם אלול נוט' אם 
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, א"נ אם לחיים, ר"ל אם רוצה מא עב:)ו(ילחיים ואם למות, דח"ו בלא זכה התורה נעשית לו סם מות 

מה  (תמיד לב.)"ל לזכות לחיים, מתי יהיה זה, אם למות, היינו שימית עצמו על התורה, ע"ד שאחז

יעשה האדם ויחיה ימית עצמו, (ולפשוטו ר"ל דבחודש זה יכול האדם לקבוע עצמו בספר חיים או 

ח"ו להיפוך), וכתבו בספה"ק שזהו היותר מעולה שבסיגופים לשעבד עצמו כליל ללימוד התוה"ק 

אמנם הראשית דאיש כזה אינו צריך לסיגופים כלל, ובס' חרדים מצות התשובה (עי' מורה באצבע 

  ).עיי"ש מחולק בזהשער התשובה חכמה 
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שהוא ג"כ גי'  'ערב'שאלול במילואו היינו אל"ף למ"ד וא"ו למ"ד בגי' כ'  (ראדאמסק)ג) בחסל"א 

, ונ' פי' הרמז דבר"ה אנו לוחמין נגד קליפת עמלק לבטלו, כמ"ש (כזה עי"ן נ"ן יו"ד וי"ו)כמילוי עניו 

ר"מ שעות בעשי"ת, והוא נגד עמלק שגי' שלו ר"ם שכח הטומאה שלו הוא מצד במשנת העתים שיש 

גיאות והתרוממות, וברמז הנ"ל א"ש דע"י מילוי אלול דהיינו עניו נזכה לבטל קליפת עמלק, שבזה 

, שיתהפך ערב לערב וזה יהיה באלול שגי' שלו (זכריה יד)יהיה אור  'ערב'נזכה להגאולה, והיה לעת 

ז ערב למי שהוא חושך ושפל בעיני עצמו, (וכמארז"ל סנהדרין יד. הוי קבל, ובסוכה ערב, וכן מרמ

מד: לחשוכיא עי"ש), וכן אותיות ר"ם הוא מ"ר, וצריך להפכו למתוק, וע"ז אנו מתפללים שיהיה לנו 

, ועי"ז נרגיש מתיקות בעבודת השי"ת, כיון שאינו דואג לעצמו להתגדל 'ומתוקה'שנה טובה 

, (קהלת ה יא)שה רק לש"ש, ומתוקה שנת העובד כו' והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון ולהתפאר ועו

וירא מנוחה כי טוב כו'  (בראשית מט טו)דמי שרוצה להיות עשיר להתגדל אין לו מנוחה, וע"כ נאמר 

  ויהי למס עובד.

קרנות צדיק, ובענין עמלק בגי' ר"ם ידוע פי' האוהב ישראל עה"פ וכל קרני רשעים אגדע תרומנה 

דהיינו אותיות ר"ם שבב' קצוות וקרנות דתיבת רשעים, זה אגדע, ואז תרוממנה קרנות צדיק, שיהיה 

הק"ץ שהם בקצוות וקרנות דתיבת צדיק, וכיון שעמלק הוא גאוה ע"כ הוא בגי' ספק, שא"א להיות 

עמו כיון  מסיק שמעתתא אליבא דהילכתא בלי ספיקות כ"ז שהוא בגאוה, כי אין השכינה שורה

, כי אין התורה (סנהדרין צג:)שתועבת ה' גבה לב, ובדוד שהקטין עצמו נאמר וה' עמו הלכה כמותו 

, וע"כ כתיב ורם לבבך ושכחת שיהיה אצלו שכחות וספיקות (תענית ז.)הולכת אלא למקום נמוך כמים 

אינו בשמחה רק בתורה, כי אין דבר המזיק לשכחת התורה כגאוה, וכיון שאין לו התרת הספיקות 

בעצבות וקרירות לתורה ומצות, וזהו אשר קרך בדרך, וכיון שכן בא לידי חיות ושמחה בעבירות 

 ונעשה טמא, קרך מלשון קרי, וזה תלוי בזה, (ועי' להלן אות ו מענין רמז ענוה באלול). 
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ות שלו לא הגיע רק דלכל המדריג (מובא בחרדים)עה"כ גי' חיים, י"ל לפימ"ש האריז"ל ד) אלול 

משום עבודה בשמחה, וזהו עיקר העונש הנאמר בתוכחה כמ"ש תחת אשר לא עבדת את ה"א 

, ופירשו שהיה לך לעבוד את הקב"ה בשמחה גדולה יותר (דברים כח מז)בשמחה ובטוב לבב מרוב כל 

לעשות הכל ממה שהיית שמח אם היה לך רוב כל, ולזה אלול בגי' חיים, להורות דזהו עיקר התיקון 

, ובחת"ס פ' ואתחנן עה"פ ולמען תאריך ימים וגו' כל הימים, , (עי' בפירושים על לדודוחשק בחיות
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), ובפשטות הרמז אלול לחיים, דבימים הללו הקב"ה יושב על כסא דין לחתוך קצבה לכל ובר"פ ראה

' חכמת צבי רמז לעבודת נוטריקין של אלול מס (ע' קא), עי' בספר חיים לכל חי 'חיים'בריותיו, וחותך 

דאע"פ שהם ימי תפלות ותחנונים נרגש בהם  (סא)ה' בשמחה בימי אלול ועי' דברי יחזקאל 

(ח"א התעוררות ואהבה כמו בימים טובים, והענין שבאלול זוכין לחיים יומתק במ"ש ביערות דבש 

ה, ונשאר כן בשם המדרש דבלעם כשרצה לקלל את ישראל היה בימי אלול ונתהפכו לברכ דרוש ו)

לדורות שימים הללו מסוגלים להפך מקללה לברכה, ויש לרמז דנוט' של אלול הוא אלול לברכה ולא 

 לקללה.
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נאמר ל' זה כשאדם עושה דבר לרמות  (סנהדרין כו.)נוט' אם לעקל ואם לעקלקלות, דבגמ' ה) אלול 

הרמז שבאלול מבחין הקב"ה לב הבריות אחרים, כאילו כונתו לטובה, ובקרבו ישים ארבו, וזהו כונת 

אם כונתו באמת לשוב עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלפי מדריגת התשובה שלו לא ישיב לכסלה, 

או שלבו וראשו בל עמו, ובלי לב ולב, ולכן אלול נוט' אשוב לה' לעולם ועד, שלא לשוב עוד 

 .ל נוטריקין אשוב לה' ובכל לבי, ולכן אלולכסלה, וזה א"א בלי שימת לב, כי אז אין לו קיום
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- (במדבר יכ' רמז לתקי"ש שאנו תוקעין בחודש אלול, בפ' בהעלותך  (ראדאמסק)לאברהם ו) בחסד 

מקשה תעשה א'ותם ו'היו ל'ך ל'מקרא העדה, ר"ת אלול, ונ"ל להוסיף ע"ז דסופי תיבות אות'ם  ב)

ר"ל ע"י א) , בד' אופנים ש בזה גם רישא דפסוק מקשה תעשה אותםוהיו' ל'ך למקר'א גי' אלול, ונפר

התקיעות ינקשו וישברו לבם, וכ"כ בחסל"א אלול במילואו גי' עניו במילוי נ"ן, מוכח מזה דבאלול 

ר"ש זכרון שמואל שפת אמת (שופטים תרלב, וכ"כ צריך לקיים מקשה תיעשה לנקש ולשבר לבבו, וב

דהכתיב הוא לא והקרי לו, פי' אם  (תהלים ק)לו, ע"ד דכתיב ולו אנחנו  טויבנפלד) כ' דאלול נוט' לא

ולכן א' באלול ר"ה למעשר בהמה שיחזיק , האדם הוא בעיני עצמו כלא אז הוא שייך לו להקב"ה

, ויל"פ דמצד א' צריך להיות לא בעיני עצמו אבל מצד שני צריך (ועי"ש שפ"א באו"א)עצמו כבהמה 

מקשה מרמז שיהיו עומדים ב) לבו בדרכי ה' ולא יהיה רשע בפ"ע שזה מייאשו, לידע לו אנחנו ויגבה 

שיהיה קשה בעיניהם איך יכלו לעבור דברי  )נגד כל הקישויים ונסיונות, גבעקשנות קשים ואיתן 

, שיהיו תמהין ושיילין לעצמם איך יכולנו לחטוא נגד מלך רחמן 'תמה'מקשה גי' ד) אלקים חיים, 

  שבזכות תקי"ש מעוררין רחמים אפי' אם ח"ו זכות אבות תמה., וגם וטוב כזה
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, וזה"ש ישובו 'ערב'כ' בחסל"א דאלול במילואו כזה אל"ף למ"ד וא"ו למ"ד גימטריא ז) עוד 

ועי"ש שפירש בזה עוד  ,, היינו כמ"ש בתיקו"ז צווחין ככלבא הב הב(תהלים נט)לערב יהמו ככלב 

, ויש לרמז 'ערב' מלשון עריבות ונעימות, דעבודת אלול הוא "ש מזה לעיל אות ג)(ועימכמה פסוקים, 

לעשות מצות וללמוד תורה בעריבות ובנעימות וחיות שע"ז בא עיקר התוכחה תחת אשר לא עבדת 

, לפימ"ש בדברי שמואל (זכריה יד)ויל"פ בזה והיה לעת ערב יהיה אור  את ה"א בשמחה ובטוב לבב, 
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אלול צ"ל בשמחה, וזה"ש והיה לעת ערב, דהיינו עת צאת השנה בחודש אלול, אין דעיקר עבודה ד

והיה אלא ל' שמחה, דצריך לעבוד את ה' בשמחה, ועי"ז יהיה אור, שיצא לאור משפטינו, כמ"ש 

הטור דלכן אנו שמחין בר"ה שאנו בטוחים שיצא כאור משפטינו, וזה עצמו מסוגל להמשיך ולגרום 

לבד זה ל' אור מורה על שמחה שהיא הארת פנים, גם אור בגי' רז, כידוע דסודות שבאמת יהיה כן, ומ

, וכמ"ש (ברכות לא.)התורה א"א לקבל רק ע"י שמחה, שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה 

, וידוע מ"ש הרה"ק (הובא בחרדים)האריז"ל שלכל מדריגותיו לא הגיע רק ע"י שמחה של מצוה 

 לעשות בשמחה כמו"כ מצות תשובה צ"ל בשמחה.מבעלז דכמו שכל מ"ע צריך 

, דהיינו בר"ה ויוהכ"פ דהן בוקרו של שנה אומר מי יתן (דברים כח)בבקר תאמר מי יתן ערב ויל"פ 

והיה עדיין ערב, דהיינו אלול, דאז הי"ל זמן לתקן קצת, ולא לבא לתוך ימי הדין עם כל הבגדים 

תן בוקר, מדוע לא עשיתי תשובה בתחלת השנה הצואים, ובערב היינו באלול אנו אומרים מי י

בעשי"ת, והמתנתי עד הנה, והעברתי כל השנה בעונות ובדברים של מה בכך, והעצה לכ"ז הוא לעת 

ערב, (כשמגיע אלול, א"נ בכל עת וזמן שנפשו חשוכה עליו כערב), יהיה אור ולא יחשוב מאי דהוה 

בו ביום כמבואר בתפלת השב לרבינו יונה, וידמה ומה שיהיה רק מכאן ואילך חושבנא, וכקטן שנולד 

, וזה"פ 'יהיה' אור בלשון עתיד, בנפשו כאילו הוא אור ועדיין לא חטא כל ימיו ומתחיל חיים חדשים

 .שיקבל על עצמו שעכ"פ מכאן ואילך חושבנא ויהיה רק אור

ו אם לא יעשה הרבה רק , היינו בערב דקאי על אלול, אז אפיל(ירמיה ו ד)ערב  'ינטו צללי'כי וכתיב 

מעשה קטן כצל עובר ג"כ חשוב והכל בא בחשבון, כידוע דפעולה קטנה שעושין בימים הללו חשוב 

כפעולה רבה בכל שאר ימות השנה, וע"כ בעשי"ת גם תשובת היחיד מתקבלת, וע"כ מובא בפוסקים 

יינו אפילו מי שהיה טמא , ה(ויקרא יא)שבימים אלו יזהרו יותר בחומרות, וכתיב וטמא עד הערב וטהר 

היינו  (במדבר יט)עד הערב שהוא בגי' מילוי דאלול, יוכל עכשיו לטהר, ועד"ז ורחץ במים וטהר בערב 

דמבואר בשערי תשובה ושאר  (רות ב)שבערוב השנה ירחץ בדמעותיו כבמים, ותלקט בשדה עד הערב 

ו ולהתמסר יותר לעבודת השי"ת, למעט במלאכתו בימים אל (עי' פאר לישרים קאריץ אות רכה)ספרים 

ע"כ בא הרמז ע"ז שרק עד הערב דהיינו אלול ילקט בשדה ואח"כ ימעט, וזה"פ בערב היא באה 

באה אל המלך  (שנקראת אסתר ע"ש שנסתרה דרכה מה'), דבחודש אלול הנשמה (אסתר ב)ובבקר היא שבה 

הנוראים היא שבה למעשיה  מלכו של עולם לשוב בתשובה ובבקר כשבא השנה החדשה, ועברו ימים

, כי הם לא באו עוד אל המלך, רק יהיה כאסתר הצדיקת שכיון שבאה פעם א' לפני המלך הראשונים

  שוב לא שלחה מפניו ולא שבה עוד.

שליט"א פי' בזה הפסוק בערב היא באה, פי' בערוב השנה היא באה ובני הרה"ג ר' מרדכי דוד 

בתשובה, ואז בבוקר פי' בתחלת שנה החדשה היא שבה, לפני המלך מלכו של עולם, ששבה אליו 

 חזרה לזה העולם בהתחדשות, כאילו עכשיו נולדה וכבן שנה נקי מחטא.

Ï‚Ï‚�ÏÂÏ‡� �

בחסל"א גלגל עה"כ גי' אלול, יש לרמז דזה מעורר לתשובה שיתבונן אדם שגלגל הוא ח) כ' 

להתבונן דאף שעכשיו טוב לו מ"מ  החוזר בעולם שנה אחר שנה, ואיך כלים ימי שנותינו זאח"ז, א"נ
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, וח"ו כמה בנ"א שבין יום ובין לילה נתהפך עליהם עולמם, והיום (שבת קנא:)גלגל הוא החוזר בעולם 

, ואל תאמין בעצמך, וזה"פ מדת הרחמים עלינו התגלגלי, (ברכות כח: לג. ועי' שבת קנג.)כאן ומחר בקבר 

מתגלגלים כגלגל שנה אחר שנה, ומתהפכים במצבים  וכן גול רחמיך עלינו, שירחם עלינו על שאנו

  ודאגות שונות שצרה א' רודפת את חבירתה בין בגשמיות ובין ברוחניות.

שליט"א הוסיף לרמז דע"י התשובה יהיה בבחי' גלגל, דמה שהיה מקודם  ובני הר"ר מרדכי דוד

הראשונים אז כל עליון נעשה עכשיו תחתון, והתחתון עלה למעלה, וככה כשהאדם שב ממעשיו 

מעשיו הקודמים יזרוק לאחור ולא יביט אחריהם, רק יחדש מעשיו מה שהזניח עד עתה והיו בדיוטא 

התחתונה יגביה עכשיו ויעסוק בהם, ויהיו תחתונים למעלה ועליונים למטה, ועי"ז יזכה שיתהפך 

 עליו הגלגל לטובה בין ברוחניות ובין בגשמיות.

ÂÈ·˘�˙È·˘Â�ÏÂÏ‡� �

יהיו ל'ך ל'בדך ו'אין ל'זרים א'תך ר"ת אלול, לרמז דבחודש זו  (משלי ה)שם בפסוק כ' ט) עוד 

ונ' להוסיף דיהיו לך ר"ת גימטריא מ' המצות שנפלו בידי הקליפות, הסגולה להציל מידי עושקים, 

, ובזה יש לרמז ג"כ אני לדודי ודודי לי, דכיון שאני מתקרב לדודי, היינו מ' יום שמאלול עד יוהכ"פ

ז דודי מחזיר לי כל האבידות שאבדו ממני ונפלו בידי זרים, ופירשו בזה הפסוק כי תצא למלחמה א

על אויביך, היינו מלחמה הידוע נגד אויב הידוע, ללחום מלחמת היצר אז ונתנו ה"א בידך ושבית 

שביו, להחזיר כל מה ששבה מחלקי הקדושה, (ומבואר בספה"ק שפירשו פסוק זה על ימי הרצון 

 .ו)הלל

נ"י פי' לפי המבואר בספה"ק דתמוז ואב עלו בגורלו של עשיו ויעקב  ובני הרה"ג ר' מרדכי דוד

נטל ממנו אלול שבו יוכלו להכין עצמם בתשובה לקראת ימי תשרי, וה"פ יהיו לך לבדך ואין לזרים 

  אתך חלק ונחלה בחודש זה, שאין עוד שליטה לעשיו בו.

¯"‰ˆÈÓ�ËÏ˜Ó�ÏÂÏ‡� �

 אמרו אלול נוט' והאלקים א'נה ל'ידו ו'שמתי ל'ך מקום (בני"ש אלול מאמר א)ת רשומוי) דורשי 

, פי' שבחודש אלול ישים לנו הקב"ה מקום מקלט לינצל מהמקטריגים, ויל"פ במ"ש (שמות כא,יג)

משל לאיש שנשא בת מלך ותמיד כשהיו עומדים עליו מסטינים לפני המלך  (דרוש לר"ה)הערבי נחל 

יצה עליו לפני אביה ונשתתקו כולם בפניה, לימים נתקוטט עמה, והכה אותה עמדה לצידו והמל

ועשה בה פצעים, ופתאום הגיע אליו אגרת מעיר המלוכה כי יעמוד למשפט כי נתרבו עליו המסטינים 

בטענות חזקות וגדולות, והוסיף המלך להאגרת שיביא עמו אשתו דהיינו בתו שתמליץ טוב עליו, 

האיש בראותו כל אלה, ע"כ ביקש באגרת דחופה לאחר משפטו לכמה ימים,  כמובן מה מאד נתבהל

וכונתו היה שבנתיים ירפא את אשתו מהפצעים שקיבלה ממנו, ויתפייס עמה, עיי"ש באריכות נועם 

דבה"ק בהנמשל לתורה שניתנה לנו והיא בת מלכו של עולם והיא מליצה טובה בעדינו בכל שנה, 

ה ונתקוטטנו עמה ע"כ ארכא ניתן לנו בימי אלול ועשי"ת להתפייס אבל מאחר שהרבינו לפצוע ב

, ועי' בינה לעתים מש"פ בזה הפסוק ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי רשעים עמה ולרפאותה

בחייהם קרויים מתים וכאילו הרג את עצמו וכששב מבער דם הנקי כי חוזר לחיות, ועימ"ש בזה 



   רצון  אלול חודש  ימי  כו
  

צריך שירגיש כי הקב"ה הוא הנותן לו מתנה זו של מקלט  , אמנם(שופטים עה"פ תכין לך)ערוגה"ב 

 .כמ"ש 'ושמתי' לך
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י"ל טעם על שניתן לנו ר"ה בתחלת השנה הבאה, הלא הי"ל להיות בסוף השנה שאז נותנין ובזה 

באמת כן היה ראוי  חשבון על כל השנה איך עשו בה, ויכנס לשנה החדשה כשהוא כבר נקי, אך

ניתן ומוכנים אין אנו ראויים עדיין להיות, שיהיה יום הדין ביום א' דסליחות או בער"ה, אך בהיות ש

כי מן הראוי היה  ,אחר עד סוף השנה, וע"כ לא נאמר בפי' בתורה כי ר"ה הוא יום הדיןהתלנו חנינה ל

מובא במדבר קדמות מער' ו אות  כך הק' מהר"ם קארדיווארישיהיה קודם לזה בסוף השנה העבר, (

יד, והחיד"א תי' שבאמת היה כן עד שחטאו ישראל בעגל, וניטלו החגים מתמוז אב אלול שאז היה 

הקב"ה בכעס על ישראל, אבל עד אז היה ר"ה בתמוז ויוה"כ באב וסוכות באלול ושמ"ע לתשרי 

שבתורה לא מצינו  ]ר"ה א:דרשות ל[חת"ס ' וכ וכ"ה במגיד משרים פ' אמור, עיי"ש בשם הילקוט,

ל' ראש השנה רק תקופת השנה שיותר מתייחס לסיום שנה שעברה מלשנה הבאה, רק ע"י החטאים 

, ובזה נל"פ דיוק שהרבו לפשוע נעשה ראש לשנה הבאה עי"ש ההסבר, ולפי דברינו יוצא הסבר חדש

יד לבא, ודייק בתויו"ט קונם מיין שנה זו אסור בכל השנה ור"ה לעת ]נדרים פ"ח מ"אלשון המשנה [

למה לא אמר ור"ה להבא כמו שאמר לפני זה בר"ח, אבל י"ל דטמן ברמז דר"ה שלנו הוא בזמן 

שבאמת היה צ"ל לגבי ר"ה עתיד לבא, פי' שהיה צ"ל אחר ר"ה כיון שר"ה היה צ"ל בסוף שנה 

לקים אנה לידו ), ורק הקב"ה האריך קיצנו כי חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, וזה"ש והאשעברה

שנזדמן לידו מעשה רצח כזה להכות ולפצוע בתוה"ק בת מלכו של עולם, שניתנה לנו ככלה, כמ"ש 

ויתן אל משה ככלותו, ושמתי לך מקום לאחר את יום הדין, וליתן לך ארכא כל ימי אלול לרפאותה 

ל אני מתפייס עם בימי אלו ,ולהתפייס עמה, ובנתיים נוכל לתקן הכל, וזה"פ ג"כ בהרמז אני לדודי

בימי  (לדוד ה' אורי)דודי, ואז ודודי לי בר"ה ויוהכ"פ לכתבינו בספר חיים, וע"כ אומרים מזמור זה 

אלול להזכירנו שזמן ניתן לנו לפנים משוה"ד לבקש על נפשינו ולתקן מה שקלקלנו טרם בא יום 

עד ר"ה עדיין הקב"ה מאיר הדין, וזה"פ המדרש אורי בר"ה וישעי ביוהכ"פ שאם ח"ו עדיין לא תיקן 

, וערוגה"ב , (ועי' עוד ברמז זה אבן שלמה שופטים טופנים, ליתן לנו ארכא בתר ארכא עד יוהכ"פ

 .)שופטים ד"ה תכין
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, ונ' דהוא רמז על עיקר (כ"כ במגדלות מרקחים, ואינו מפרש הרמז), אנו לי' ועינינו לי'אנו לי' ועינינו לי'אנו לי' ועינינו לי'אנו לי' ועינינו לי'אלול נוט' יא) 

לקבל על עצמו בימי אלול דהיינו שמירת העינים שהוא תחלת סירסורא התחלת התשובה שצריך 

, וז"ש אימת אנו לי' אם עינינו לי', ובלא"ה א"א אפילו (עי' אוהחה"ק פ' אחרי ובטה"ק באריכות)דעבירה 

להתחיל, וידוע דתשובה הוא בחי' יד, כמו שאומרים הפותח יד בתשובה, וכן איתא ידו פשוטה לקבל 

, )454(יו"ד דל"ת) בגי' חותם (, ויל"פ לפימ"ש האריז"ל די"ד במילואו ח"ב יד) רקחיםמלות (עי' מגדשבים 

דעיקר תשובה הוא על פגם אוב"ק שהוא  (שער התשובה)וי"ל דלהורות בא המבואר בראשית חכמה 

(יחזקאל חותם אשר שם הקב"ה בבשרינו, וזהו היסוד שבו הכל תלוי, ויל"פ ביד חזקה אמלוך עליכם 
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היינו ע"י תשובה חזקה דמבואר בזוה"ק דלזה הפגם לא מהני רק תשובה חזקה, וע"ז אנו מבקשים , כ)

הכל מורה על קבלת  ,ואשר יהיה לך אחיך תשמט ידך ,לא תקפוץ ידך מאחיך האביון (ער"ה)בסליחות 

  .התשובה בי"ד חזקה

שה שלא להשתמש ר"ל להרים מדת יד מדת היסוד להקדו )תהלים קלד(קודש  'ידיכם'ויל"פ שאו 

בה רק לש"ש, ויל"פ דיד קאי על כל כוחות האדם להרים כל הכוחות שלו אל הקדושה, ועי"ז וברכו 

את ה', פי' עם ה' שתשרה שכינה במעשי ידיו, א"נ דיד מיקרי מה שהוא טפל לדבר כמו ידות הכלים, 

הוא להשגיח שלא  וע"ש יד האדם שהוא משמש להאדם ברוב מעשיו, וידוע א' מהיסודות בעבדות ה'

לעשות מהעיקר טפל ומהטפל העיקר, כי הטפל צריך להיות משועבד להעיקר ולא להיפוך, וכן כל 

עניני הגוף אינם אלא טפלים לנשמה שהיא העיקרית ובזה תלוי כל עבודת ה', ולז"א שאו ידיכם 

ך, פי' מלשון קודש, פי' הטפלות שלכם המכונה יד תרימו אל הקדושה, ויל"פ הנשמה לך והגוף פעל

  פועל, שהגוף הוא פועל ושכיר אל הנשמה.

ÏÂÏ‡·�ÌÈÊÓ¯�‰ÓÎ�„ÂÚ� �

אתחיל אתחיל אתחיל אתחיל ג] , אשוב לה' ויושיע ליאשוב לה' ויושיע ליאשוב לה' ויושיע ליאשוב לה' ויושיע ליב] , וטהר לבנו לעבדך אמתוטהר לבנו לעבדך אמתוטהר לבנו לעבדך אמתוטהר לבנו לעבדך אמתא] יב) בתולדות נח כ' אלול נוט' 

  , ובגי' במ"ק אחד, לייחד שמו הגדול עי"ש.ללמוד ובכונה לשמהללמוד ובכונה לשמהללמוד ובכונה לשמהללמוד ובכונה לשמה

, ידוע הרמז לאלול, (דברים כג טו) יביך ל'פניךיביך ל'פניךיביך ל'פניךיביך ל'פניךל'הצילך ו'לתת א'ול'הצילך ו'לתת א'ול'הצילך ו'לתת א'ול'הצילך ו'לתת א'ויג) כי ה"א מתהלך בקרב מחניך 

ויובן ההמשך לרישא דפסוק לפי מ"ש התניא בליקו"ת על הנותן בים דרך זה אלול, שהקב"ה כשהוא 

בדרך למשפט יכול כ"א להגיע אצלו, וא"ש כפשוטו שהוא מתהלך בקרב מחניך, אמנם והיה מחניך 

לך בקרב מחניך למקום המשפט, וא"א להגיע קדוש, שאם אין מחניך קדוש כביכול אין הקב"ה מה

  אליו.

, כי גם השברי לוחות י"ל תקנה באלול להיות ג"כ מונח ארון לוחות ושברי לוחותארון לוחות ושברי לוחותארון לוחות ושברי לוחותארון לוחות ושברי לוחותנוט'  יד) אלוליד) אלוליד) אלוליד) אלול

למדין משברי לוחות  (ברכות)בארון, וזהו ע"י שעשו תשובה מתקנין הכל גם מה שכבר נשבר, ובגמ' 

ימוד בא מחמת החטאים וע"י ששבין בתשובה כראוי דיזהרו בזקן ששכח תלמודו, ונראה דשכחת הל

עוזר השי"ת לא רק שאין שוכחין עוד, אלא מחזיר לו אבידתו שיזכור מה שכבר שכח, ובר"ח אלול 

הכריזו בשופר שלא יטעו עוד ולא יארע עוה"פ שבירת הלוחות, א"כ עשו תיקון ותשובה על מה 

  שכן והארון שיהא מקום שם לשברי לוחות.שגרמו לשבירת הלוחות, וברדתו מן ההר ציוה על המ

, לולא הוא אותיות אלול, כי באלול כל א' משתדל להיות טוב טו) לולא האמנתי לראות בטובטו) לולא האמנתי לראות בטובטו) לולא האמנתי לראות בטובטו) לולא האמנתי לראות בטוב

(שש"ק, ויש להוסיף במ"ש האמנתי דלפי גודל האמונה של האדם בכח קבלת התשובה לפי"ז 

ב"פ שיאמין באמת שהקב"ה  מתקבל באמת תשובתו, ולזה מסיים אח"כ קוה אל ה' וגו' וקוה אל ה',

  מרבה לסלוח).

 פי' האמנתי מל' אומנות שצריך לאמן עצמו באלול שיוכל להתפלל (שופטים)ובערוגת הבושם 

וזה ירגיל עצמו באלול עצמו כאלם, מה אומנתו של אדם בעוה"ז יעשה  (חולין קלט), ובגמ' בתשרי

דתפלה נקרא אמונה כמ"ש  (ב,פג), ויובן ביותר לפימ"ש בליקוטי מוהר"ן שלא לדבר מה שאסור



   רצון  אלול חודש  ימי  כח
  

בריתי נאמנת, ויש להוסיף דברית  (תהלים פט)ויהי ידיו אמונה, וגם ברית נקרא אמונה כמ"ש  (שמות יז)

הלשון וברית המעור מכוונין, כי ע"י שנשמר בפיו תפלתו העוברת דרך פיו מתקבל ביותר, וזהו ע"י 

וההתחלה הוא ע"י פגם הראייה דעינא  מ"ש לראות בטוב, כי חטא הברית נקרא רע כמ"ש בער,

וליבא סרסורי דעבירה, והתיקון לראות ולקרות בתורה אין טוב אלא תורה, וזה"פ לראות בטוב ולא 

ברע, ועי"ז האמנתי, ומסיים בארץ חיים כי יסוד חי, נגד ח"י ברכות שבשמו"ע עי"ש בליקו"מ דהוא 

  .ש המורה על הג' אבות שתיקנו הג' תפלות נגד ג' פעם ו' שהוא בגי' חי, והם נגד ג' ראשי אות

(אלול דהוא עולם התשובה וכמ"ש לבבו יבין ושב, ועי' בני"ש  (זוהר א עט:)טז) אלול גי' בינה 

  מאמר א' אות ו,ז).

י"ב חודש  (אלול שמזלו בתולה)פי' המשנה נותנין לבתולה  (סאמבור פ' תצא)בתפלה למשה  יז)

דראש השנה הוא הקידושין קודש ישראל לה', ב' צמידים על משתבעה הבעל, לפרנס עצמה, עי"ש 

  ידיה עשרה זהב היינו עשי"ת, ועי"ש דמפרש כל הענין ע"ז הדרך.

, כי ליכנס בדרכי התשובה בפרטיות הוא דבר ארוך יח) אלול נוט' ליגמר אינש והדר ליסבריח) אלול נוט' ליגמר אינש והדר ליסבריח) אלול נוט' ליגמר אינש והדר ליסבריח) אלול נוט' ליגמר אינש והדר ליסבר

בדרך ליגמר, היינו  ועבודה קשה, ובין כך ייאש האדם את עצמו, וע"כ מקודם צריך לעשות תשובה

לאחוז בעיקרים היותר נחוצים חרטה וקבלה ועזיבה ווידוי, ובזה יתחיל עבודת ה' מחדש כתינוק בן 

(עבודת יומו, ומשם ואילך יתחיל להתרגל לאט לאט בדרכי התשובה בפרטיות, והיינו והדר ליסבר, 

  פנים מכתב עד).

וצא מהפסוק את לבבך ואת לבב זרעך, יל"פ הרמז שכ' במט"מ ועוד ראשונים דר"ת אלול י יט)

עה"פ השמר לך וגו' פן תשכח את הדברים האלה וגו' והודעתם לבניך  (תו"מ ואתחנן)לפימ"ש החת"ס 

ולבני בניך וגו' דההפסד הוא אם תוך כדי שתשכח מה שראו עיניך והסרת לבבך מה' עדיין תרצה 

פעולה להיפוך, ומוטב שלא יחנכם ולא  להודיע את התורה לבניך, שזהו סכנה גדולה שלא יעשה עי"ז

ילמדם רק יניחם על רחמי ה' שהוא ידריכם, וזהו הרמז את לבבך ואת לבב דע"י שתמול עצמך, 

ממילא תוכל למול את לבב זרעך, א"נ יל"פ דתמול את לבבך ע"י לבב זרעך דברא מזכה אבא ואבא 

(ועי' חת"ס נצבים ע' קכב ד"ה ומל , מזכה ברא, ע"ד והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם

, עוי"ל הרמז בזה דאם יעסוק האב בעבודת ה' היאך שפי' המשך אלו הפסוקים עפ"י רמז זה)

ובתשובה ולא ישגיח על בניו וב"ב אין זה תשובה שלימה, רק יקחם יחד עמו כי אז יתקבל גם 

  .תשובתו

ול ר"ה יוהכ"פ הו"ר, שבאלו הימים ארי"ה נוט' אל (תשעח), כ' מט"מ כ) 'אריה' שאג מי לא ייראכ) 'אריה' שאג מי לא ייראכ) 'אריה' שאג מי לא ייראכ) 'אריה' שאג מי לא יירא

הקב"ה שואג ומעורר לישראל לתשובה ומי לא יירא, ויש להוסיף דתיבת 'מי' רומז לנ' יום שמאלול 

  .(ועי' בזה באמרי נועם נצבים דיבור ד), עד הו"ר

כ' דיש ראיה מה"ת מן הנביאים ומן הכתובים דחודש אלול מיוחד  )ובאבודרהם (תשעחכא) במט"מ 

ובא  כ)-(ישעיה נט, מן הנביאים ממ"ש א'ת ל'בבך ו'את ל'בב זרעךא'ת ל'בבך ו'את ל'בב זרעךא'ת ל'בבך ו'את ל'בב זרעךא'ת ל'בבך ו'את ל'בב זרעך    מה"ת ממ"ש ומל ה"א לתשובה,

פשע ביעקב, ב' סופי אותיות של גואל וב' אותיות ראשונות של ולשבי הם אלול,  גו'אל ול'שביגו'אל ול'שביגו'אל ול'שביגו'אל ול'שבילציון 

  האמנתי עי"ש. לול"אלול"אלול"אלול"אומן הכתובים ממ"ש 
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ר"ת  אחריהםאחריהםאחריהםאחריהם    נוסח אריז"ל בלי ו' בתחלתו)(ומושיע להם לבניהם ומושיע להם לבניהם ומושיע להם לבניהם ומושיע להם לבניהם כ'  (שופטים אות יד)כב) באבן שלמה 

  אלול, והמ' של מגן הוא מ' יום דמאלול עד יהכ"פ.

כ' לשלב תשובה ותפלה  (שופטים יט), ר"ת אלול, ובאבן שלמה איש לרעהו ומתנות לאביוניםאיש לרעהו ומתנות לאביוניםאיש לרעהו ומתנות לאביוניםאיש לרעהו ומתנות לאביוניםכג) 

די לי וצדקה ברמז זה עם שאר ב' רמזים שכתבו באלול את לבבך ואת לבב זרעך, ואני לדודי ודו

יום של מ"ת, ומל ה"א את לבבך הוא תשובה, איש לרעהו הוא צדקה, אני הוא מ' יודין נגד מ'  דס"ת

  לדודי ודודי לי הוא תפלה, ותורה בס"ת של ד' יודין עי"ש שע"י כל אלו מעבירין את רוע הגזירה.

, רמז למה שמרבין בחודש אלול צדקה וצדקה תהיה לנו כיוצדקה תהיה לנו כיוצדקה תהיה לנו כיוצדקה תהיה לנו כיכד) צירוף אלול יוצא מס"ת של פסוק 

וטעם הפשוט כי צדקה הוא א' מהדברים,  (אור לשמים סו"פ ואתחנן עיי"ש הטעם)ותר מבכל השנה י

דנלמד מלכיות מאני  (ר"ה לב., תו"כ אמור)שמעביר את רוע הגזירה, ויש לרמז זאת במה דמבואר בגמ' 

ה' אלקיכם הנאמר אצל מתנות עניים, סמוך לפרשת ראש השנה, להורות דלפני שממליכין הקב"ה 

בר"ה ירבו בצדקה, ומלבד סגולת הצדקה הרי בזה ממליך את הקב"ה שיודע שאין הממון משלו רק 

  .משל הקב"ה ועושה בה רצונו ומאמין שלא יעני מן הצדקה

 (פלאג'י מער' א אות עו)ועי' נפש החיים  ג) ס"ת אלול (חומת אנך מטות)- (במדבר ל כה) לא יחל דברו ככלכה) לא יחל דברו ככלכה) לא יחל דברו ככלכה) לא יחל דברו ככל

ככל היוצא מפיו ככל היוצא מפיו ככל היוצא מפיו ככל היוצא מפיו וגם מ"ש אח"ז , (גם יתקן דיבור אסורים שלו)בד"ת,  דר"ל שלא ידבר שיחת חולין רק

שעי"ז ישלים א'  הוא או"ה היוצא מפיו יעשההיוצא מפיו יעשההיוצא מפיו יעשההיוצא מפיו יעשהס"ת של כ' שם החיד"א דשיקיים כ"מ שלומד, ו יעשהיעשהיעשהיעשה

  דכס"א שחסר בגלות וגם ו"ה של שם הוי"ה.

ותשבחות של  להרבות בחודש זה בשירות (נגיד ומצוה)ר"ת אלול  לה' ויאמרו לאמר אשירהלה' ויאמרו לאמר אשירהלה' ויאמרו לאמר אשירהלה' ויאמרו לאמר אשירהכו) 

   דוד המלך ע"ה.

     (חומת אנך).כז) א' לעולה וא' לחטאת ר"ת אלול לשוב על המחשבה דמרומז בעולה ועל המעשים 

 ,זה ר"ח אלול תסתיר פניך יבהלוןתסתיר פניך יבהלוןתסתיר פניך יבהלוןתסתיר פניך יבהלון (תהלים קד)בליקוטי מהרי"ח כ' ששמע מהייטב לב עה"פ  כח)

 ,זה סוכות תשלח רוחך יבראוןתשלח רוחך יבראוןתשלח רוחך יבראוןתשלח רוחך יבראון יום הקדוש, זה ואל עפרם ישובוןואל עפרם ישובוןואל עפרם ישובוןואל עפרם ישובוןזה ראש השנה,  תוסף רוחם יגועוןתוסף רוחם יגועוןתוסף רוחם יגועוןתוסף רוחם יגועון

  זה שמ"ע, והייט"ל אמר ע"ז רמזים קדושים. תחדש פני אדמהתחדש פני אדמהתחדש פני אדמהתחדש פני אדמה

מפרש כי באלול גם המזיקין נסתרים מרוב פחד, כאשר שומעין קול  ע' מז)צאנז, (ובס' זכרנו לחיים 

רוחם רוחם רוחם רוחם תוסף תוסף תוסף תוסף , ובר"ה שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו מרומז (וכמ"ש הה"ק מרימאנאב עי"ש)שופר, 

, ובסוכות ואל עפרם ישובוןואל עפרם ישובוןואל עפרם ישובוןואל עפרם ישובוןשייך  ,איןעפר וכ, וביוהכ"פ שעושים תשובה ומחזיקין עצמם כיגועוןיגועוןיגועוןיגועון

, ובשמ"ע מתפללין על תשלח רוחך יבראוןתשלח רוחך יבראוןתשלח רוחך יבראוןתשלח רוחך יבראוןשעושים תשובה מאהבה ורוח חדש נתחדש בקרבו שייך 

  .ומתחדש פני אדמהומתחדש פני אדמהומתחדש פני אדמהומתחדש פני אדמהגשמים 

(יחזקאל יא,יט) וכן הא דאמרו  ונתתי להם לב אחדונתתי להם לב אחדונתתי להם לב אחדונתתי להם לב אחדר"ת אלול, וכן  לבבנו לאהבה וליראה אתלבבנו לאהבה וליראה אתלבבנו לאהבה וליראה אתלבבנו לאהבה וליראה אתכט) ויחד 

   .(הלקח והליבוב ע' קלג)ר"ת אלול  ומשעבדים את לבם לאביהםומשעבדים את לבם לאביהםומשעבדים את לבם לאביהםומשעבדים את לבם לאביהם (ר"ה כט.)
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ô ÷øä  

 ãåãì(æë íéìäú)  

לומר מזמור לדוד ה' אורי וישעי בכל ימי אלול שחרית ומנחה, ועפ"י המבואר המנהג הוא 

 (תקפא יג)ועי' קצה המטה כות, בפסיקתא אורי בר"ה ישעי ביוהכ"פ כי יצפנני בסוכו היינו חג הסו

דלכן אומרין אותו עד אחר סוכות משום הכ' כי יצפנני בסכה, ובסידור ר' שבתי כ' לומר עד אחר 

מנחה ונהרא נהרא ופשטיה, ובקצה"מ כ' בשם ס' שם טוב קטן בשמח"ת, ויש נוהגים עד שמ"ע 

ה בשער הכולל פי"א אות בז (ועי'ומהחיד"א במעלת אמירת מזמור זה בכל השנה וכ"ש בימים הללו, 

, (ועי' ויגד ע"כ אמרתי לכתוב כמה פירושים נאים במזמור זה הנוגע לימים אלו, ובפ' מה אות ו), כה

  .יעקב עקב ע' סא טעם לאמירתו באלול)

כתב בסידור ר' שבתי במזמור זה יש קמ"ח תיבות שהוא ב"פ ע"ד שם הבטחון הוא עולה 

ים המורה על המתקת הדינים, וי"ל דב"פ הוא נגד דין שלמעלה אכטד"ם אותיות שלפני אותיות אלק

דלכן אמר צדק צדק תרדוף בכפל לשון ולזה צריך  (ר"פ שופטים)ונגד בי"ד שלמטה כמבואר בזוה"ק 

  חרב פיפיות עי"ש.

 (שחרית ומנחה)עוד כתב שם במזמור זה יש י"ג פעמים שם הוי', ואומרים זאת ב' פעמים ביום 

בכל יום כ"ו פעמים שם הוי' העולה כ"ו, כ"ו פעמים כ"ו בגי' תרע"ו, בזממור זה  נמצא מזכירין ו

 ,ומרומז בפסוק רבות רעו"ת צדיק ומכולם יצילנו ה'ובתוכחה של משנה תורה יש תרע"ו תיבות, 

היינו מתרע"ו תיבות שיש בתוכחה של משנה תורה, מכולם יצילנו ה' היינו שם הוי' שבמזמור זה 

  "ו לחשבון הנ"ל.שעולין ג"כ תרע

העולם נהגו לאמרו אחר תקי"ש, והכי מסתבר דהרי התקיעות הוא מעיקר הדין, ולדוד אינו אלא 

מנהג מאוחר, ובצאנז ועוד כמה מקומות לא אמרו זאת, ע"כ העיקר קודם, ומרן מ'סאטמאר זצ"ל היה 

ומו, או לפי שרצה נוהג לאומרו לפני התקיעות ואולי משום קפידת צאנז שלא לאומרו ע"כ החליף מק

לגמור מקודם כל מה ששייך לתפלה, (אבל במנינים אחרים בבית מדרשו עשו כמנהג העולם), ויש 

חסרון במנהג זה לסתם בעלי תפלה הממהרים באמירתו, ונמצא תוקעים באמצע לדוד, וזה אינו נכון 

בו, וא"כ צ"ל  כי באמת אין חיוב לאומרו מהדין, והמנהג הוא רק להתעוררות הענינים הנאמרים

מענין אמירת לדוד באלול עי' דרשות במתינות ואם לאו אינו אלא חוכא ואטלולא כציפצוף עופות, (

וי"ל לפי שהעם ממהרים לצאת לעבודתם ולא ישמעו תקי"ש שי"ל מקור  ,)קול בן לוי דרוש כב

  .בפרדר"א ובפוסקים, וע"כ מוטב שיאמרו לדוד אח"כ בפ"ע שאינו אלא מנהג בעלמא

סבר הענין שבלובלין זידיטשוב ראפשיץ אפטא וצאנז ושאר מקומות לא נהגו באמירת לדוד בה

ובעץ חיים , ובמועדים לשמחה, ז)- (סי' לה), ובתשו' אבני חפץ (ח"גה' אורי, עי' דברי משה הלברשטאם 

  אמנם בסיגעט וסאטמאר אמרוה אף שבדרך כלל אחזו במנהגי צאנז.באבוב יב, 

בין דהוספת אמירת מזמור זה הוא במשום שהספרדים מוסיפים לומר ורה נראה שהרבמשנה ב

ן בכמות באמירת תפלות סליחות, וכעין מ"ש להוסיף באמירת תהלים בחודש זה, וכשם שמוסיפי

וטוב מעט  מזה צריכים להוסיף באיכות לכוין יותר היטב באמירת תפלות הקבועות, רותחנות יות
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רק  הענין ששוקלים במאזנים מעשי האדם אינו (דרוש טו)לוי בכונה מהרבה בלא כונה, וכ"כ בבית ה

בכמות וריבוי רק עד כמה התגבר על היצר כפי הנסיונות שהיה לו ועד כמה הגביר כח הטוב שלו על 

 .הרע שבו

ישעי, ב) כיון שאמר בקרוב עלי מרעים לאכול  -יל"ד א) בכפל ל' אורי  ה' אורי וישעי,ה' אורי וישעי,ה' אורי וישעי,ה' אורי וישעי,א) לדוד א) לדוד א) לדוד א) לדוד 

אני בוטח, למה לא  'בזאת'נפלו, ד) -ד צרי ואויבי לי, ג) מהו כפל הל' כשלואת בשרי, למה צ"ל עו

, כאילו היום 'היום'אמר בה' אני בוטח, וי"ל דיסוד גדול בעבודת ה' הוא, מ"ש אשר אנכי מצוך 

ניתנה תורה, שלא יעשה מצות אנשים מלומדה כדבר רגיל וישן, (עי' חת"ס ואתחנן עה"פ למען 

, ובפ' ראה כ' החת"ס דהקללה בא הימים, דאדם כזה חי תמיד חיי צער ומכאוביםתאריך ימים כו' כל 

תחת אשר לא עבדת כו'  ]תבא[רק עבור שלא היה אצלו בכל יום כחדשים, וכן מבואר בפסוק 

), ולז"א אם ה' הוא אורי וחיות שלי לעבדו בהתחדשות, עי"כ אין מניח חיותו בשמחה ובטוב לבב

כ ממי אירא, שכל רוחות היצר לא יזיזו אותי ממקומי, ולא עוד אלא וחשקו בדברים אחרים, ע"

מלבד שאין הנשמה נמשכת אחר הגוף גם כוחי הגוף וכל חושיו  ,שבהשתמשו בכלי הגוף לעבודת ה'

נמשכין לעבודת ה' ומתהפכין להיות כלי שרת אל הנשמה, ובודאי שלא תירש עוד שפחה את 

וא חיות ועוז שלי, וע"כ ממי אפחד, שאלך לבקש חיות ושמחה גבירתה, וזה"ש אח"ז ה' מעוז חיי, ה

ממקום אחר, מגשמיות ותאות, אדרבה צרי ואויבי המה לי, שהמה משועבדים לי שגם הם מתהפכין 

, פי' אם דרכו (משלי טז ז)ומסייעין אותי לעבודתו ית' ע"ד ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו 

(ומקיים בזה שהוא רצון ה', אז ע"כ גם הם ישלימו אתו ויסייעוהו,  של האיש להשתוקק ולרצות במה

בל דרכיך דעהו, וע"ז נאמר בכל לבבך בשני יצריך, ובתניא כ' דע"ז נאמר צדיק ורע לו שהרע כפוף 

וע"כ המה כשלו ונפלו, ר"ל כשלו ברצונם להסית אותי נגד רצונו ית', ונפלו אח"כ במה לו), 

י בעבודת השי"ת, (ומלאך רע בע"כ יענה אמן, והגיע זמנו לומר שירה, שמוכרחין עוד לעמוד לציד

עלי מחנה, אמר ל' נוכח, כלפי הקב"ה, ר"ל לפעמים הקב"ה  'תחנה'וטוב מאד זה יצה"ר), אם 

מעמיד את האדם במצב של נסיון עד שנדמה לו כאילו אין מנוס, אמנם אם יתגבר האדם בעקשנות 

(אות , וע"ד שכ' באגרא דפרקא (סנהדרין קה.)וצפא כלפי שמיא מהניא יפלו כל החומות כאפס ואין, דח

, שהיה (חגיגה טו.)בשם הה"ק מלובלין לענין אחר שיצא בת קול שובו בנים שובבים חוץ מאחר  א)

(שער האותיות הל' ע"ד נסיון, וכעי' שכ' היש"מ באיכה עה"פ גדר בעדי ולא אצא, ועד"ז כ' השלה"ק 

וכ"ה בר"ח שעה"ק יז  (פסחים פו:,אחז"ל כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה חוץ מצא בשם אביו על מ ביאה)

היינו כשישמע מהקב"ה שמדחהו ואמר לו צא יתעקש ואל יטה אוזן, וזה"ש אפילו אם תחנה עלי  כא)

 מחנה להרחיקני ממך, לא יירא לבי מאחר שאני יודע כי אינו אלא לנסיון.

ע"כ רוצה לנסותו עד  ,גופא הוא סי' שהמלך חפץ ביקרו ממה ששולחין נסיונות לאדם זהואדרבה 

היכן מגיע אהבת האדם אליו, שיוכל לשלם לו אח"כ שכרו ביתר שאת וביתר עז מאילו לא היה 

מנסהו, ובזה יהיה האדם שש ושמח, כי אילו היה הקב"ה ממאסו לא היה מנסהו, ולז"א אם תקום עלי 

ועדיין אינני מנותק מהשורש, וכי יש לך חיזוק גדול מלחמה בזאת גופא אני בוטח שאתה חפץ בי, 

מזה, (וכידוע מ"ש חי' הרי"ם דזה קללת נחש שימצא בכ"מ מזונו כי העפר הוא לחמו שעי"ז לא יהא 
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לו שום קשר עם השי"ת לבקש ממנו ולהתפלל לפניו וע"ד שארז"ל תענית כה: תנו לו ולא אשמע 

 .)קולו

בר טוב מאד למה אנו מבקשים אל תביאני לידי נסיון, אך אל תאמר א"כ שהנסיונות הוא דאמנם 

ידוע שהגאון מווילנא זי"ע ביקש פעם מהמגיד מדובנא שיטיף לו מוסר, וחשב המגיד מה יוכל לומר 

לו, עד שאמר וכי זהו רבותא להשמר מעבירות בהיותו סגור ומסוגר בד' אמות של הלכה בלי שום 

סבב בשווקים וברחובות, ולישא וליתן במסחר, או אז נראה מגע ומשא עם העולם, ינסה נא כבודו ל

אם ישאר בצדקתו, מיד ענה לו הגאון זה לא נחשב אצלי לתוכחה, כי לא באתי לעוה"ז להראות 

נפלאות ורבותות, ועלי לישב עה"ת ועל העבודה כל ימי חיי, וכמו"כ אנו אומרין לא הן ולא שכרן, 

ים בשווקים כל היום אנו מרוחקים מבית חיינו, וחסר לנו אין אנו רוצים בכך, דסו"ס אם מסתובב

שלימות, מחמת רוב הפנאי שהולך לבטלה, ושוב אח"כ כשבא לביהמ"ד ראשו ולבו בל עמו, אם 

, ודהמע"ה אמר כי (תהלים פד), וטוב לי יום בחצריך מאלף כב)-(ספרי עקב יאתעזבני יום יומים אעזבך 

בכל יום היה דוד  (בחקותי), וכעי"ז איתא במד"ר אל א כו יט)(שמוגרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' 

מחשב לבית פלוני ולמקום פלוני אני הולך, ורגלי מוליכות אותי לביהמ"ד, היינו שהיה חושב 

(ע"ז יז:, להסתובב בשוקים כדי שיוכל לעמוד בנסיונות, וכאותו תנא שאמר ניזל אפיתחא דבי זונות 

וד בזקנותו לקח אבישג מה"ט), ושוב התנחם דלך לך אמרין לנזירא ח"ב עט, דד רקחיםמלות עי' מגד

, ולז"א אחת שאלתי מאת ה' דאע"פ שאמרתי ממי אירא, אבל (שבת יג.)סחור סחור לכרמא לא תקרב 

(ועי' בס' מצב הישר בקיאות נפלא דלכתחילה ימנע האדם  אני רוצה להיות שבתי בבית ה' כו'

 .מלהיות נע ונד בדרך)

כ' עה"פ אתם  (תולדות יצחק בן לוי), בליקוטי מהרי"ן י וישעי ממי אירא כו' ממי אפחדי וישעי ממי אירא כו' ממי אפחדי וישעי ממי אירא כו' ממי אפחדי וישעי ממי אירא כו' ממי אפחדאוראוראוראורב) ה' ב) ה' ב) ה' ב) ה' 

נצבים היום כלכם, ס"ת ד' ממי"ן גי' ק"ס שהוא גי' סלע, ומרומז הכ' נשמטו בידי סלע שופטיהם 

 , עץ בגי' ק"ס,(דברים כ יט)השדה  'עץ', שהמשפטים והדינים נתפוצצו ונתבטלו, והאדם (תהלים קמא ו)

לבוא מפניך במצור, פי' להמתיק הדינין והמצור שעליו, והביא מריקאנטי דשם הוי"ה ג"כ גי' ק"ס 

בחשבון מרובע, היינו י' פעמים ה', ה"פ ו', ו"פ ה' עכ"ד, וי"ל דלז"א ממי אירא ממי אפחד, ר"ל אם 

לוגין דמקוה,  יש ד' ממין דהיינו ק"ס אין ממה לירא וליפחד, ולז"א ממי ב"פ, ואפשר דזהו ענין ק"ס

להמתיק הדינין, ומטהר מדינין הבא מצד הקליפות, (ועי' בני"ש מאמר יום תרועה מענין התתק"ס 

 לוגין).

‰ÓÁÏÓ�ÈÏÚ�ÌÂ˜˙�Ì‡� �

בבית ה'  'שבתי'כו', ידוע הדיקדוק שהתחיל לומר  תקום עלי מלחמה כו', אחת שאלתיתקום עלי מלחמה כו', אחת שאלתיתקום עלי מלחמה כו', אחת שאלתיתקום עלי מלחמה כו', אחת שאלתיג) אם ג) אם ג) אם ג) אם 

 -בלבד, גם צ"ב כפל הלשון אחת שאלתי בהיכלו דמשמע דרך ארעי  'לבקר'דמשמע בקביעות, וסיים 

אותה אבקש, ונ' לפרש דקאי על מלחמת היצר המקטרג על האדם ועיקר הכלי זיין שיש לנו נגדו הוא 

זכות לימוד התורה אשר מעלתה שגבה מאד ומגינא ומצלא, אבל במה דברים אמורים אם הוא 

ז אדרבה תקנתו נעשה קלקלתו, , שאינו לומד ע"מ להתגאות, דא(שבת לב.)משולב עם יראת שמים 

הלומד לשמה לעולם אינו מתגאה מאחר שיודע שהתוה"ק משא"כ שעשה התורה קורדום לחפור בה, 
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ארוכה  (איוב יא ט)אינו חכמה בעלמא, רק יש בה פנימיות, ופנימיות דפנימיות עד אין קץ, כמ"ש 

כלום ולא נגע בקצהו,  תגאה כי יודע שעדיין לא התחילל"ש שימארץ מדה ורחבה מני ים, ע"כ 

וזה"ש אחת שאלתי מאת ה' זה כמה, ואותה אבקש גם עכשיו, כי עדיין לא מדמה אני בנפשי שהגעתי 

אליה, והבקשה הוא ששבתי בבית ה' כל ימי חיי, ואחזה בנועם ה', להשיג קנין התורה ומדריגות 

ם עדיין בדרך קביעות, רק רמות ונשגבות, ועכ"ז אשאר בבחי' לבקר בהיכלו, שאחזיק עצמי שאינני ש

בבחי' ביקור, וכמו שפי' בנועם אלימלך בליקוטי שושנה עה"פ פתחו שערים ויבא גוי צדיק, פתחו לי 

שערי צדק כו' שיחזיק עצמו תמיד שעדיין עומד בפתח, ובדברי יחזקאל ובמאור עינים פירשו, תורת 

(ע"ז ו: להוסיף תמימה מל' ענוה , ויש , שהיא תמימה מבלי שנגע בה עדיין(תהלים יט)ה' תמימה 

דאם ידע שעדיין לא נגע בה אז ישאר בבחי' תמים דהיינו עניו, ואז היא משיבת נפש דמגין  בפירש"י)

 ומציל את הנפש מיצה"ר.

(פ' בראשית) לפרש משאחז"ל , נ"ל עפימ"ש בצמח ה' לצבי תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטחתקום עלי מלחמה בזאת אני בוטחתקום עלי מלחמה בזאת אני בוטחתקום עלי מלחמה בזאת אני בוטחד) אם ד) אם ד) אם ד) אם 

יזוק, לפי שכל התחלות קשות, והאדם מתחזק נגד הקישויים, וכיון דברי תורה צריכין ח (ברכות ה.)

שכבר התחיל אינו קשה לו כ"כ, ע"כ מתרפה וזה גורם לו רפיון עד שמתרפה מאד, ולזה נקרא תורה 

ראשית, שתמיד יהיה אצלו כראשית כאילו עתה מתחיל בה, ויש קישויים שצריך להתחזק עליהם, 

שלא להתרפות אף שכבר עברו הקישויים, כי אז יבאו קישויים יותר וזה"פ דברי תורה צריכין חיזוק 

קשים עכ"ד, וזה"ש אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח, ר"ל אז כשיש קישויים ומלחמה, בזה אני 

, וכעין שמצרפין בוטח שלא אתרפה, כי כשיש מלחמה מתגבר מדת הנצחון הנותנת כח ועוז לאדם

  יך ברזל.קדירת ברזל באש אף שהאש ג"כ מת

ופרשתי בזה בפ' בראשית והארץ היתה תהו ובהו כו' וחשך, ודוקא אז וירא אלקים את האור כי 

טוב, דכיון שמתהפך מחושך לאור, אז יתרון האור מן החושך, יותר ממה שלא היה חושך כלל 

 מעולם, וזהו ג"כ פי' המדרש טוב מאד זה יצה"ר, שעי"ז מתעלה הטוב להיות טוב מאד, כי יתרון

אודך כי עניתני ותהי לי לישועה, ע"י שעניתני  (תהלים קיח כא)האור הוא מתוך החושך, וזה"פ 

, וזה"פ יסר (סוכה נב:)וע"כ לצדיקים נדמה כהר זה גופא היה לי לישועה, והוצרכתי ללחום נגדו, 

צדיקים  , אבל ולמות לא נתנני, דאין התכלית למות, רק אדרבה זה השער לה'בנסיונות קשות יסרני י'

דלזה המה גבורים  (שה"ש), שהמלחמה יתן להם חיזוק, וזה"פ ששים גבורים מלומדי מלחמה יבאו בו

 .לפי שהם מלומדי מלחמה, ונתרגלו למלחמה

יל"פ דתורה נקרא זאת כמ"ש וזאת התורה (ע"ז ב: גם  תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח,תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח,תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח,תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח,ה) אם ה) אם ה) אם ה) אם 

מגין בעד המקטריגין הוא העסק בתוה"ק, דמגינא גם זאת גי' ת"ח שהוא נוט' תלמיד חכם), ועיקר ה

, אמנם (איכ"ר פתיחתא), והלואי אותי עזבו ותורתי שמרו (סוטה כא.)ומצלא אף בעידנא דלא עסיק בה 

התורה אין לה חשיבות רק אם נלמד בחשק וחביבות וחיות, דע"כ נקרא תורה תבלין נגד יצה"ר 

על האדם, וז"ש אם תקום עלי מלחמת היצר  שתבלין היא חריף ומעורר וחביב (קידושין ל:)

שאלתי מאת  'אחת'אני בוטח, ר"ל בכח התוה"ק הנקרא זאת שזה יגן עלי, וא"כ  'בזאת'ומקטריגים, 

 'שאותה'ה', ר"ל איני צריך לבקש יותר מדבר אחת זו, על לימוד התוה"ק, ובזה אנצל מהכל, בתנאי 

כונה ופניה אחרת, ואם יהיה באופן כזה  , ולא לשום'אותה'אבקש, ר"ל שיהיה לשמה, לבקש 
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שאלמדנה למענה גופא אז אני יודע שיהיה לזה קיום כל הימים, כי אינה אהבה התלויה בדבר, וגם 

יהיה עם חיות, כי אם לומדים בשביל דבר אחר אז אין הלימוד בחיות אמיתי, כיון שאין הלימוד 

, שיהיה לה קיום 'חיי'ימי  'כל'בבית ה'  עצמה התכלית רק הדבר שרוצה להגיע אליה, וזה"פ שבתי

, עם חיות וחשק והתלהבות והתעוררות, כיון שכל הכונה רק לחזות בנועם 'חיי'ע"י שיהיה באופן של 

(עי' בדח"ס ח"ג דע"ו. ה' ולבקר בהיכלו, בלי הרגשת נועם בעניני עוה"ז ובלי לבקר במקומות אחרות, 

 קת התורה, ויוכל להיות בחשק וחיות., וממילא ארגיש נועם ומתישאסר הטיולים)

אבן מאסו כו' מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו, בהקדם מ"ש  (תהלים קיח)יל"פ ובזה 

המסילת ישרים דכיון שהקב"ה ברא את היצה"ר והוא עצמו אומר בראתי לו תורה תבלין, א"כ מי 

, אלו הת"ח אבן מאסו הבוניםאבן מאסו הבוניםאבן מאסו הבוניםאבן מאסו הבונים הוא היודע כ"כ טוב מה שטוב לבטל היצר כמו מי שברא אותו, וזה"פ

, היתה לראש פנההיתה לראש פנההיתה לראש פנההיתה לראש פנה, (סוכה נב.), הם מאסו את האבן דהוא יצה"ר (שבת קיד.)העוסקין בבנינו של עולם 

, ר"ל כיון מאת ה' היתה זאתמאת ה' היתה זאתמאת ה' היתה זאתמאת ה' היתה זאתולא עוד אלא שעוד הפכו את היצה"ר להיות תבלין ומסייע לתורה, 

וכרח לעשות דוקא עצה זו, אמנם דהיינו תורה נגד היצה"ר, ע"כ מ 'זאת'שמאת ה' היתה העצה של 

דהוא מובדל ומכוסה מעמנו ואין אתנו יודע עד מה בתוה"ק דארוכה  דהיא נפלאת בעינינו,דהיא נפלאת בעינינו,דהיא נפלאת בעינינו,דהיא נפלאת בעינינו,דא עקא 

, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בוזה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בוזה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בוזה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו ,מארץ מדה ורחבה מני ים, לזה בא הכתוב ללמדנו עצה נכונה

שה הכל בחשק גדול ונמרץ, בגיל היינו אם יחשוב שהיום ניתנה תורה וכדיוטגמא חדשה ממילא יע

בזכות זה של לימוד התורה דמגינא  אנא ה' הושיעה נאאנא ה' הושיעה נאאנא ה' הושיעה נאאנא ה' הושיעה נאושמחה, ויטעום חמידו דאורייתא, וסיים 

, ורק אם 'חיים'ומצלא, וע"כ אלול גי' חיים, דא"א לעשות תשובה רק עם כח התוה"ק הנקרא עץ 

  הבן.לומדים בחיות וחשק, וזה יבטל אש התאוה והטומאה, אש אוכלה אש ו

וכסיל לא יבין את 'זאת' דהיינו התוה"ק לפי שאינו לומד בחיות ובצלילות  (תהלים צב)אבל כתיב 

הדעת, רק בשעת הלימוד לבו טרוד עם עניני עוה"ז, ורק הדבוק בה' בשעת הלימוד ויודע דלומד 

ו, תורת ה' וע"י הלימוד מתדבק בו כי הוא וחכמתו חד, ממילא אין שליטה למחשבות זרות בקרב

כ' זאת נוט' אף זרועי תאמצנו, ולדברינו דקאי עה"ת א"ש, והר"ת של  (בהר תתקמא)ובמקרי דרדקי 

 וכסיל לא יבין את הוא גם הר"ת של לכו ונשובה אל י', ובגימטריא מ"ז כנוט' של מחשבות זרות. 

גי' חיים  דבחינת חי הוא רק במי שלא פגם בברי"ק כידוע, וע"כ נקרא יסוד חי, ולזה אלולו) ועוד 

(מגילה דע"י התשובה שעושה באלול יכול לבא למדריגת חיים, וזה"פ ה' אורי וישעי, אורה זו תורה 

, אם יהיה ה' אורי לעסוק בתוה"ק אז וישעי, יבא אלי הישועה, ממי אירא, דע"י כח התוה"ק אין טז:)

וכמ"ש ה' עוז לעמו יתן,  ה)(ויק"ר לא שום מקטרג יכול לגשת אליו, ה' מעוז חיי, דתורה נקרא ג"כ עוז 

ומתי הוא עוז לישראל אם הוא בבחי' חי כנ"ל ללמוד בחיות, ורק אז אני בטוח וממי אפחד, (עוז 

עה"כ גי' יסוד עם האותיות, יסוד חי גי' ק' נגד הס"מ שגי' ק' שלא יוכל לשלוט, וכמ"ש באגד"פ 

קן פגה"ב כמבואר בזוה"ק קכ"ה דאפילו בפשטיות התורה א"א לכוין הלכה לאמיתה כ"ז של תי

 עי"ש ובאגרא דצבי).

מרויחים ע"י לימוד תוה"ק שיוכל ליהנות גם מעוה"ז, דת"ח ויובן בזה המשך הפסוק דעוד דבר 

, ות"ח צריך מטה (מגילה כח:), ושמעתתא בעי צילותא (תענית יא:)שמתענה ליכול כלבא לשירותי' 
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, וכיון שעושה כל הדברים (הוריות י:)עלמא  , אטו סני להו לצדיקי דאכלי תרי(שבת כה:)מוצעת 

גשמיים למען יהיה לו הרחבת הלב לתוה"ק כמו שמסופר על ר"ת שהעמיד לפניו בעת לימודו צבור 

, נמצא בקרוב עלי מרעים )א(פ"של זהובים, אז גם הם מתעלים ונעשים חפץ של קדושה כמ"ש במס"י 

תי בשביל מה שנהנתי מענינים בשריים וגשמיים, , ר"ל המקטריגים רוצים לאכול או'בשרי'לאכול את 

 אז המה כשלו ונפלו, דכיון שאני עוסק בתוה"ק בדין אני נהנה.

, יכולין לפעמים (סוטה כא.)להוסיף, דכמו דתורה מגינא ומצלא אף בעידנא דלא עסיק בה ויש 

שביל קולי להגין עליו גם בשביל התורה שילמוד אח"כ, וזה"ש אח"ז שמע ה' קולי אקרא, ר"ל ב

 שאני עתיד לקרוא לך בתוה"ק, ובשביל זה חנני וענני עכשיו במתנת חנם, אע"פ שעדיין איני כדאי.

כו', יש במזמור זה הרבה דיקדוקים וכפילות הלשונות, א) אורי וישעי, היינו הך,  אורי וישעיאורי וישעיאורי וישעיאורי וישעיז) ה' ז) ה' ז) ה' ז) ה' 

לפי שה' מעוז חיי ע"כ ב) כיון שאמר דלפי שה' הוא אורי וישעי ע"כ ממי אירא, מה מוסיף באמרו ד

ממי אפחד, ג) כיון שאמר בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי, מה מוסיף באמרו צרי ואויבי לי, ד) 

כשלו ונפלו, הוא כפל ל', ה) כיון שאמר אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי, למה אומר עוה"פ אם 

' אני בוטח, ז) כיון שאמר תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח, ו) מה פי' בזאת אני בוטח, היל"ל בה

ולבקר בהיכלו, היינו הך, ט)  -אחת שאלתי מאת ה' למה אומר עוד אותה אבקש, ח) לחזות בנועם ה' 

כיון שאמר כי יצפנני בסכה, מה מוסיף באמרו יסתירני בסתר אהלו, ועוד דלא היל"ל אלא יסתירני 

 באהלו מהו בסתר, י) מה רוצה לומר בצור ירוממני.

לדייק מ"ש שבתי בבית ה' כל ימי חיי, דהיל"ל לאורך  (סו"פ תצא ע' קג)ם מ"ש החת"ס בהקדויובן 

ימים, אבל כל ימי חיי אפשר שאינו אלא יום א', ותי' דקאי על בעל תשובה, שמתפלל שזדונותיו של 

    יצפנני בסכה ביוםיצפנני בסכה ביוםיצפנני בסכה ביוםיצפנני בסכה ביוםכל ימי חייו יהפכו לזכיות, ויהיה כאילו ישב בבית ה' כל ימי חייו שעברו, ולז"א 

תשובת רשעים מעכבת פורעניות, וז"פ שהיום רעה שעשה בו העבירות  (יומא פד:), דארז"ל רעהרעהרעהרעה

(לפימ"ש סוכה נב: דיצה"ר נקרא  ,ירוממניירוממניירוממניירוממני    עצמו של יצה"ר בצורבצורבצורבצורמתהפכת לסנגוריא והצפנה בסוכה, ו

"ת על של הבע ירום ראשיירום ראשיירום ראשיירום ראשי (אין ועתה אלא תשובה ב"ר כא ו) עתהעתהעתהעתהאבל  ,והצדיקים הן אויבי רשעים ,אבן)

כי קמו כי קמו כי קמו כי קמו , (ברכות לד:)אויבי, דהיינו הצדיקים שהיו לו אויבים מקודם, כי גדולים בע"ת מצדיקים גמורים 

, שהמקטריגים באים לקטרג שחטאתי ושאני משקר במה שאני מחשב כל בי עדי שקר ויפח חמסבי עדי שקר ויפח חמסבי עדי שקר ויפח חמסבי עדי שקר ויפח חמס

 ע"י התשובה עיי"ש. לולי האמנתי לראות בטוב ה'לולי האמנתי לראות בטוב ה'לולי האמנתי לראות בטוב ה'לולי האמנתי לראות בטוב ה'עונותי לזכיות, ואמת היה כדבריהם 

(אורי זה דלפימ"ש הפסיקתא קאי על ר"ה ויוה"כ דהם זמני תשובה,  ,,,,''''אורי וישעיאורי וישעיאורי וישעיאורי וישעי''''י"ל פי"ז ול

שעין בסליחה ור"ה שבא באין לאור הדעת להמליך בהקב"ה ולהכיר בו באמונה שלימה, ויוה"כ אנו נ

שהקב"ה מושיע לי שאוכל להאיר כל ימי חיי ולהכי קאמר כיון ששבו ע"י ההכרה בהקב"ה), 

כות ע"י תשובה, וזה יהיה ע"י תשובה מאהבה הנקרא אור, שהוא עבודת בן לאביו, ולהפכם לז

ה' ה' ה' ה' הלא כל המקטריגים יתהפכו עלי לסנגוריא, ושוב אמר  ממי אירא,ממי אירא,ממי אירא,ממי אירא,ונעשה בהארת פנים, וע"כ 

שלא יהיה ח"ו בתערובות מחשבה זרה ופניות או בחסרון  ,ומעש"ט שעשיתי    בהמצות    ''''מעוז חיימעוז חיימעוז חיימעוז חיי''''

(ועל תיקון , ''''ממי אפחדממי אפחדממי אפחדממי אפחד''''וע"כ גם מצד זה ראוי הוא עוזר לי לתקנם ולהעלותם, כונה, ומה שלא היה כ

העבירות אמר ל' מורא ועל תיקון המצות אמר ל' פחד, לפימ"ש בספרי סו"פ עקב דמורא הוא 
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מהקרובים ופחד מהרחוקים, וע"כ מהעבירות יותר קרוב לאדם לירא ע"כ אמר מורא, וע"כ הקדימם, 

לקטרג עלי אז יראו  ''''בקרוב עלי מרעיםבקרוב עלי מרעיםבקרוב עלי מרעיםבקרוב עלי מרעים''''ווווד לפי שהוא פחד יותר רחוק), אבל במצות שייך ל' פח

, ''''המה כשלו ונפלוהמה כשלו ונפלוהמה כשלו ונפלוהמה כשלו ונפלו'''', שכל העונות שהם אויבי איש נתהפכו לי ולצדי, ''''צרי ואויבי ליצרי ואויבי ליצרי ואויבי ליצרי ואויבי לי''''ל כניהם כי יבע

אם אם אם אם ''''מקודם כשלו במה שנמחקו העונות ושוב נפלו נפילה גמורה במה שנתהפכו העונות לזכיות, 

ג על המצות ומעש"ט שעשיתי, שלא כונתי בהם לש"ש ומחמת אהבה לקטר    ''''תחנה עלי מחנהתחנה עלי מחנהתחנה עלי מחנהתחנה עלי מחנה

, שהרי יודע אני בפנימיות לבי ''''לא יירא לבילא יירא לבילא יירא לבילא יירא לבי''''אלא בפניות ונגיעות כעבודת עבד,  ,כשימוש בן לאביו

לנקום בי  ''''אם תקום עלי מלחמהאם תקום עלי מלחמהאם תקום עלי מלחמהאם תקום עלי מלחמה''''שעשיתי מחמת אהבה, וכיון שכן שאני עושה מחמת אהבה, אז גם 

שאני בוטח בהעבירות גופא שנתהפכו לזכיות ע"י תשובה מאהבה, אבל  ,''''בזאת אני בוטחבזאת אני בוטחבזאת אני בוטחבזאת אני בוטח''''על עונותי 

כמובן אשרי מי שלא חטא כלל, ואף שגדולים בע"ת יותר מצדיקים גמורים אבל אין זה אלא דיעבד, 

  .דהרי סו"ס היה זמנים שהכעיס להבוכ"ע

אלקים  והארץ היתה תהו ובהו אלו מעשיהם של רשעים, ויאמר (בראשית)וכמבואר במדרש רבה 

יהי אור אלו מעשיהם של צדיקים, ואיני יודע באיזה מהן חפץ יותר, כיון דכתיב וירא אלקים את 

האור כי טוב, הוי במעשיהן של צדיקים חפץ, וצ"ב היאך ס"ד דרוצה יותר במעשיהם של רשעים, 

נח"ר  ותי' דהכונה למי שהיה רשע ושב בתשובה, דגדולים בע"ת מצדיקים גמורים, והו"א דזה יותר

להקב"ה ממי שלא חטא כלל, לז"א דמ"מ חפץ הקב"ה יותר במעשיהן של צדיקים, ממעשיהן של 

תמיד  ''''אותה אבקשאותה אבקשאותה אבקשאותה אבקש'''', ש, ש, ש, ש''''אחת שאלתי מאת ה'אחת שאלתי מאת ה'אחת שאלתי מאת ה'אחת שאלתי מאת ה'''''רשעים אף באופן שיתהפכו אח"כ לזכיות, וזה"ש 

, ולא ע"י ביקור בטיאטראות ולהפכם אח"כ לבתכנ"ס, ''''ביקור בהיכלוביקור בהיכלוביקור בהיכלוביקור בהיכלו''''רק ע"י  ''''לחזות בנועם ה'לחזות בנועם ה'לחזות בנועם ה'לחזות בנועם ה'''''

, ''''כי יצפנני בסכה ביום רעהכי יצפנני בסכה ביום רעהכי יצפנני בסכה ביום רעהכי יצפנני בסכה ביום רעה''''בלי שום פירוד,  'שבתי בבית ה' כל ימי חיי'בזה האופן נמצא שדסו"ס 

דסוכות הוא תשובה מאהבה, שאם ח"ו היה יום רעה ע"י חטאים כל העבירות נצפנים ע"י בחי' סוכה, 

  .יסתירני בסתר אהלויסתירני בסתר אהלויסתירני בסתר אהלויסתירני בסתר אהלו

סו"פ (החת"ס לפימ"ש , יסתירני בסתר אהלויסתירני בסתר אהלויסתירני בסתר אהלויסתירני בסתר אהלווכיון דעשה תשובה מאהבה ממשיך הפסוק לומר 

עה"פ הרחיבי מקום אהלך, דיש תורה תתאה ותורה עילאה, וכן יש יראה עילאה ויראה תתאה,  )תצא

ותורה תתאה הוא שער לבא ליראה תתאה ויראה תתאה מביא ליראה עילאה, ויראה עילאה מביא 

ה עילאה, לתורה עילאה, ואות ה' משם הוי' במילואו הוא ה"ה, ה' ראשונה יראה תתאה וה' שניה ירא

ותיבת אהל כשמרחיבין וממלאין אותו כזה אל"ף ה"ה למ"ד, אז אל"ף הוא מל' לימוד כמו אל"ף 

בינה, והוא תורה תתאה והקדמה לה' ראשונה שהוא יראה תתאה, וה' שניה שהוא יראה עילאה מביא 

 ''''יסתירנייסתירנייסתירנייסתירני'פ דהיינו תורה עילאה עי"ש, ומילוי התיבה הוא נסתר בתוך התיבה, וזה" (ל' לימוד)ללמ"ד 

(המרומזין במילוי ובסתרו , פי' שאבוא ליראה עילאה ותורה עילאה ''''סתר אהלוסתר אהלוסתר אהלוסתר אהלו''''הקב"ה מהמקטריגים ע"י 

דהיצה"ר עצמו  ,,,,''''בצור ירוממניבצור ירוממניבצור ירוממניבצור ירוממני''''שהוא בחי' אהבה, שבזה יתהפכו עונותי לזכיות, ואז  של תיבת אהל)

ירום ראשי על ירום ראשי על ירום ראשי על ירום ראשי על ''''ה הנקרא עתה ע"י תשוב ''''ועתהועתהועתהועתה''''ירוממני לעשות עלי סניגוריא,  (סוכה נב:)הנקרא אבן 

(ובדברי החת"ס הנ"ל אפשר ליישב הסתירה [אבות ג יז] אם אין יראה אין חכמה  המקטריגים, ''''אויביאויביאויביאויבי

אם אין חכמה אין יראה, דשניהם אמת אם אין חכמה תתאה אין יראה תתאה, ואם אין יראה עילאה 

  אין חכמה עילאה).
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דכ'  ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה לה',ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה לה',ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה לה',ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה לה',קוים מ"ש אח"ז ומאחר ששב מאהבה י

בשם ההפלא"ה דבכל זמר יש אחיזה לחיצונים, וע"כ אותיות שלפני  (די"ז: ד"ה ולא)החת"ס בדרשות 

לתקן שאו זמרה לסלק הזמר, ולכן בר"ה תוקעין בקול שופר פשוט  (תהלים פא)זמר הוא נחש, וזה"פ 

בל ע"י תשובה מאהבה שגם המקטריגים מתהפכים יכולין לזבוח ולסלק עי"ש, אזמר שיש בו חטא 

ומזה יוצא לנו מוסר השכל לשוב ממה שנתפשט בקרבינו כמה ניגונים התרועה ואשירה ואזמרה, 

 (עי' עוד פי' בחת"ס ע' קטו).שאין מקורם טהור, 

דכל מה  ה ע' ק)(צט ד"ה הנה ובתורת מש, כ' בדרשות חת"ס צרי ואויבי לי המה כשלו ונפלוצרי ואויבי לי המה כשלו ונפלוצרי ואויבי לי המה כשלו ונפלוצרי ואויבי לי המה כשלו ונפלו    ח)ח)ח)ח)

שיצה"ר מצער הצדיקים ועושה להם רעה, לעצמו הוא עושה ולא להם, ע"ד גדול צערו של שטן יותר 

וזה"פ צרי ואויבי לי, היינו מה שמריעים לי, עי"ז המה כשלו ונפלו, וע"ד דכתיב  (ב"ב טז.)משל איוב 

להשליט הוא רע, עי"ש  אשר שלט האדם באדם לרע לו, ופי' הקדמונים לרע לו היינו (קהלת ח ט)

מש"פ בזה הפסוק שומר כל אוהביו, ולדבריו מובן המשך הפסוק אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי, 

כי בזאת שאמרתי למעלה אני בוטח דסו"ס המה כשלו ונפלו, ומה ששולט עלי לשעה הוא רק 

ה, וע"ז לתכלית שבסוף יכשל השליט, אמנם סו"ס לשעה זו שהוא שליט הרי יש לי ביטול תור

מבקשים אחת שאלתי כו' כל ימי חיי ולא אתבטל כלל, (ובפירוש הפסוק אחת שאלתי מאת ה' עי' 

  ערוגה"ב ויחי עה"פ ויברכם).

למה הכל אמר בל' עתיד חוץ מאחת  (לר"ה) דייק ה' דיוקים א)בערבי נחל כו'  אחת שאלתיאחת שאלתיאחת שאלתיאחת שאלתיט) ט) ט) ט) 

ע אם לא תחנה עלי אירא, והיל"ל שאלתי שאמר בל' עבר, ב) אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי, משמ

אף אם תחנה וגו', ג) בזאת אני בוטח, ולא אמר במה, ד) מתחיל אחת שאלתי, ומסיים בכמה דברים, 

ה) כ' בל' נתינת טעם כי יצפנני בסכה, ולמעשה אינו נתינת טעם רק בקשה נוסף, ותי' דצדיקים אין 

ושוב אין הבחנה ויש חשש עונש גם מגינים על הדור רק אם גם להם יש שייכות בחטאי הדור, 

עליהם, וצריכים רחמים שלא יתפסו, וע"כ בע"כ מגינים בזכותם על כל הדור שלא יבא העונש, וע"כ 

הקב"ה מזמין להם איזה חטא, ואף שזהו סכנה לצדיק שלא יפול ח"ו יותר, הוא מוסר נפשו עבור 

, כי לא יירא לבילא יירא לבילא יירא לבילא יירא לביביאים אותי לחטא, המ אם תחנה עלי מחנהאם תחנה עלי מחנהאם תחנה עלי מחנהאם תחנה עלי מחנההדור יותר ממה שדואג על עצמו, וזה"ש 

, ר"ל במלחמה זו גופא של המקטריגים בזאת אני בוטחבזאת אני בוטחבזאת אני בוטחבזאת אני בוטחיודע אני שבזה יהיה הגנה על הדור, ועז"א 

עלי בשביל חטא זה, אני בוטח שעכ"פ יהיה מזה הגנה להדור, משא"כ כשעדיין לא היה בידי שום 

שלא היה בקשה רק על  שבתי בבית ה'שבתי בבית ה'שבתי בבית ה'שבתי בבית ה'    אחת שאלתי מאת ה'אחת שאלתי מאת ה'אחת שאלתי מאת ה'אחת שאלתי מאת ה'חטא ולא הייתי יכול להגין על הדור, אז 

עצמי, והטעם כי כשהיה איזה גזירה רעה אז יצפנני ביום רעה להמלט מעונש הדור ולא היה לי 

שייכות עמהם שאוכל להגין, רק אדרבה הייתי מובדל ומופרש מהם עיי"ש דהגנה זו הוא רק על מי 

כי יודע שכן סיבבו מן השמים שמלמד זכות על הצדיק כשרואה אותו לפעמים נכשל באיזה דבר, 

  לטעם הנ"ל, עיי"ש שפי' בזה כמה פסוקים.
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לא יוכלו  ממי אפחדממי אפחדממי אפחדממי אפחדלכן דכל כונתי לש"ש ר"ל  שה' מעוז חיישה' מעוז חיישה' מעוז חיישה' מעוז חיי, כיון י)  ה' מעוז חיי ממי אפחדי)  ה' מעוז חיי ממי אפחדי)  ה' מעוז חיי ממי אפחדי)  ה' מעוז חיי ממי אפחד

, דזאת נק' השכינה כידוע בזאת אני בוטחבזאת אני בוטחבזאת אני בוטחבזאת אני בוטח, וי"ל דזהו שמסיים (קדויו"ט לר"ה אות טו)לקטרג ולא אירא 

  מה שאני מכוין לכבוד השכינה הק'.ר"ל אני בוטח ב

, פי' הרה"ק מראדזימין לפניך ה' לבי מגלה כי בניך יא) לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' אבקשיא) לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' אבקשיא) לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' אבקשיא) לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' אבקש

רחומיך שמו עיניהם בי והפצירו, בקשו פני, שאשפוך שיחם לפניך, והנני ממלא חפצם, ואת פניך ה' 

  (מי הים השלם).לרחמה, אבקש, אנא היעתר לנדכאים ואתה מן השמים תשגיח אותם 

, התוה"ק נקרא מרעים, ולזכות לחכמת התורה צריך להמית עים לאכל את בשריעים לאכל את בשריעים לאכל את בשריעים לאכל את בשריררררבקרב עלי מבקרב עלי מבקרב עלי מבקרב עלי מ    יב)יב)יב)יב)

  (ליקוטי מוהר"ן קא).עצמו עליה ולאכול את בשרו, ואז צרי ואובי לי המה כשלו ונפלו, 

דדריש  ץ קצח.)(מקעי' זוה"ק ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותי ואזבחה באהלו זבחי תרועה     יג)יג)יג)יג)

פסוק זה על כנסת ישראל ועשיו, שזובחין מדה"ד ומעבירין אותו, עוד דריש על יצ"ט ויצה"ר 

  שמעבירין אותו ע"י אהלי תורה.

מפרש כל הענין על בע"ת שעונותיהם נהפכים לזכיות  (עה"ת ע' קג)כו' החת"ס  ) אחת שאלתי) אחת שאלתי) אחת שאלתי) אחת שאלתיידידידיד

לו ישבו בבית ה' כל ימי חייהם ותחת יום ע"י תשובה מאהבה ומבקשים שיזכו שיהיה נחשב להם כאי

עצמו של יצה"ר הנקרא  ובצורובצורובצורובצור    רעה של העבירות יחשב להם כאילו נצפנו בסוכה ומסובבים בקדושה,

כי צדיקים הם אויבי בעלי עבירה,  ועתה ירום ראשי על אויביועתה ירום ראשי על אויביועתה ירום ראשי על אויביועתה ירום ראשי על אויבישיתהפך הכל לטובה,  ירוממניירוממניירוממניירוממניאבן 

ובה ירום ראשי על אויבי שאהיה גדול יותר וגדולים בע"ת יותר מצדיקים גמורים, נמצא שאחרי התש

, כי קמו , כי קמו , כי קמו , כי קמו על שהפך עונותי לזכיותואשירה ואזמרה לה' ואשירה ואזמרה לה' ואשירה ואזמרה לה' ואשירה ואזמרה לה' בר"ה  ואזבחה באהלו זבחי תרועהואזבחה באהלו זבחי תרועהואזבחה באהלו זבחי תרועהואזבחה באהלו זבחי תרועהמהצדיקים, 

כו' היו צודקים אך ברב חסדו  ולולא האמנתיולולא האמנתיולולא האמנתיולולא האמנתיכו' להעיד על עונותי שכבר נהפכו לזכיות,  בי עדי שקרבי עדי שקרבי עדי שקרבי עדי שקר

    עי"ש. בר השליך במצולות ים כל העונותשל הקב"ה שהפך הכל למצות הם עידי שקר כי כ
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הללו נקראין ימי רצון, ע"ש שביוהכ"פ נתרצה הקב"ה למשה שביקש על ישראל, וע"ש זה ימים 

החל מחודש אלול עד אחר הוש"ר ימי רצון, ואמרתי להוסיף טעם לשבח, ויהיו  םימיהנקראו כל 

 לרצון אמרי פי על הימי רצון.

אין לך דבר העומד בפני הרצון, י"ל דכשאין האדם מכוין  עי' זה"ק ב קס"ב ובאדר"נ)(א) אחז"ל 

בשביל עצמו רק לש"ש אז הוא דבר העומד בפני הרצון, דרצון הגוף והחומר שמצד היצה"ר הוא 

שאינך מכוין לך רק לש"ש, אז אתה עומד בפני הרצון של הגוף,  'אין לך'לכוין לעצמו, אבל אם 

לבקש רק רצון ה' ולא בשביל רצון עצמו,  (אבות ב ד)יקר לקיים בטל רצונך מפני רצונו ובימים אלו הע

וע"כ נקראו ימי רצון, שבימים וממילא יעשה רצונך כרצונו, וכמ"ש בתיקו"ז דלא יצווחו הב הב, 

הללו צריך להפך הרצון, והעיקר תלוי ברצון האדם, אם יכוין לש"ש וירצה לפעול בזה אז יוכל ויהיה 

ו ס"ד לעמוד בפני הרצון, כי ע"ז גופא ג"כ נאמר אין לך דבר העומד בפני הרצון לבא למדריגה זו, ל
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, וידוע פי' הה"ק ר"ר שמעלקא זי"ע מדוע לא בן ישי גם תמול וגם היום אל שרצונו יהיה רצון הקב"ה

מבקשים  הלחם, ר"ל שלכן לא בן משיח ביום א' של ר"ה ולא יום שני כי כל מגמת בני ישראל שהם

תפלה לעני כי  (תהלים קב), מפרש בזה (שמות עה"פ ומשה היה רועה)הוא רק על הלחם ובדמשק אליעזר 

יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו ה' שמעה תפלתי, ר"ל קודם מבקש על משיח עני ורוכב על החמור, 

בצר לי  ח)(תהלים יולפני ה' ישפוך שיחו ר"ל בשביל כבוד ה' ורק אח"כ ישמע תפלתי, עוד מפרש 

אקרא ה' ואל אלקי אשוע, ר"ל כשיש לי איזה צרה בתחלה אקרא ה' למען כבוד ה' ורק אח"כ אל 

אלקי אשוע בשביל עצמי, ובתפלה למשה שם מפרש גם אל אלקי אשוע בשביל אלקי, ואז שועתי 

תבא לפניו וישמע מהיכלו קולי דהמבקש בעד חבירו נענה תחלה וכ"ש המבקש בשביל כבוד 

 .הקב"ה

שהתוה"ק נקראת דבר העומד בפני הרצון, דבראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין ב) עוי"ל 

, ומבואר במסילת ישרים דודאי אין לך עצה יותר יפה ומעולה ממה שנותן לנו הקב"ה (קידושין ל:)

שהוא ברא היצה"ר ויודע מה הן התחבולות נגדו, ואם הוא אומר שזהו התבלין אין לך תבלין אחר, 

התורה עומדת נגד רצון הגוף המושך את האדם לחומריות וחטאים, ואין התורה מתקיימת אלא  וא"כ

ואין עניות דתורה מצויה  (תענית ז.)במי שמשפיל דעתו, ונמשלה למים דאין הולכין רק למקום נמוך 

ן אם יהיה לך מדת ענוה הנקרא אין שמחזיק עצמו לאי 'אין', וזה"ש (קידושין מט:)אלא בגסי הרוח 

ואפס, אז יהיה לך דבר העומד בפני הרצון, שתזכה לקנות כתר התורה, א"נ דכיון שיהיה לו ענוה 

ממילא יהיה לו רצון וסבר פנים יפות לכל א', וזה"ש שיהיה לך דבר העומד בפני הרצון, היינו שיהיה 

נקראו ימים ניכר ועומד על הפנים הרצון והסבר פנים לכל א', להיות עם כ"א בשלום וריעות, וע"כ 

וגם שהתורה עומדת בפני רצון ב) שאז הזמן לידבק בתורה שהוא רצון העליון, א) הללו ימי רצון, 

וגם להתפייס בין אדם לחבירו ולהראות פנים של רצון לכ"א, וידוע דאין טעם ברצון, וה"נ ג) הגוף, 

עם ודעת רק ברצונו צריך למחול לחבירו אף שלא מגיע לו ובזכות זה ימחול לנו הקב"ה למעלה מהט

, (ולפי"ז יל"פ דאלו הימים בכוחם להפך גם היצה"ר לטוב שעוד יסייע בידינו, וכמ"ש בכל הפשוט

 .לבבך בשני יצריך, וע"כ נקראים ימי רצון, שמעלים כל הרצונות רק לה')

ר"ל אם אין לך שום דבר של מצות ומעש"ט ותורה  ,אין לך דבר העומד בפני הרצוןג) עוי"ל 

ך ליום הדין, זה עומד נגד רצון השי"ת שרוצה להשפיע לך רק טוב, שלזה היה תכלית בריאת שילוו

העולם מחמת שמדרך הטוב להטיב, א"נ י"ל שזה עומד נגד רצון האדם עצמו שרוצה שישפיעו לו כל 

טוב, וזה"פ ימי רצון שימים הללו מסוגלים לשוב, ולגרום שיוכל הקב"ה להשפיע כרצונו, כי יותר 

(וידוע פי' הקדו"ל עמ"ש באין מליץ יושר מול מגיד  שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק ממה

פשע, ר"ל מדת אין שישראל מתנהגים בענוה, זהו מליץ יושר מול מגיד פשע, ובני מוה"ר ר' מרדכי 

דוד פי' בזה אין, אם מתנהג עצמו כאין אז יש לך דבר העומד בפני הרצון של הקב"ה, ר"ל להעמיד 

 .מלא רצונו להשפיע לנו) ול

אין לך דבר העומד בפני הרצון, דלפעמים אדם רוצה לעשות איזה דבר ומתאמץ מאד ד) עוי"ל 

בזה ורואה בחוש שמן השמים מונעים אותו, ולא מסתייע מילתא, אז אל ידחוק את השעה, ולא יעשה 

(ומצינו כן במשרע"ה , דיםוכ"כ בס' חסי עוד בזה כי לא יצליח עפ"י רוב, כמו שמצינו כמ"פ בדחז"ל
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שכשאמר לו הקב"ה אל תוסף דבר לא ביקש עוד ולא התעקש אף שידע דאם יבקש עוד פעם א' 

יתמלא בקשתו, והאריז"ל נפטר לפי שהתעקש הרח"ו שיגלה לו יסוד הינוקא וגם פע"א התעקש 

מד בפני הרצון, פי' ולפי"ז י"ל, אין לך, פי' אין דבר זה בשבילך אם הוא דבר העוונפטר בנו ר' משה) 

אם אתה רואה שמן השמים עומדים נגד רצונך, אל תתעקש בזה, ולפעמים אדם מבקש בתפלתו על 

איזה דבר, ומן השמים רואין שאין טובתו בכך, וכפי' הדברי יחזקאל רחוק מישועתי דברי שאגתי 

ישועה, וע"כ צריך , דמה שאני שואל ומבקש הוא רחוק מישועתי האמיתי, שאין זה לי ל(תהלים כב ב)

לבקש מהקב"ה שאם אין זה לטובתינו לא ימלא משאלותינו, וזה"פ ימי רצון, שאנו מבקשים שיהיה 

 רקחיםמלות לנו רצון טוב, ונכוין אל האמת לבקש מה' מה שהוא באמת לטובתינו, ועד"ז פי' במגד

בזה יל"פ גילה סודו רצון יראיו יעשה, שעושה רצונם שלא ירצו רק מה שהוא באמת טוב, ו (ח"ב ג)

, ולזה מתפללים ותקננו בעצה טובה מלפניך, פי' מה (תהלים כה יד), וסוד ה' ליראיו (עמוס ג ז)לעבדיו 

(עי' חובה"ל שער חשבון , וגם אומרים הטוב בעיניך עשה, שהוא טוב גם לפניך ולא רק לקוצר דעתינו

  .הנפש חשבון י"ח)

ים לכל הרוצה לבא לרצון אמיתי בעבודת ה', וללמוד א"נ יל"פ ימי רצון שימים הללו מסוגלה) 

, ועוד , (ועי' לעיל פ"ב אות ג' מענין שנקרא ימי רצון)תורתו, אף אם בכל השנה אין לו חשק ורצון

  .שיתחיל לעבוד את ה' מרצונו הטוב לא רק מצות אנשים מלומדה

יחות הם ימי דין ולכן לא דיש טועים לומר דאלול או אפילו ימי הסל (ח"א או"ח לב)ט) עי' נו"ב 

יתפלל בהם אבל, דאדרבה אינן אלא ימי רצון וימי דין אינם אלא ר"ה ויו"כ, ואפילו עשי"ת ימי רצון 

דמיום א' סליחות נקרא ימים  ג)-(פחורחמים הם דאפילו יחיד מתקבל בהם בתשובה, ומ"ש מג"א 

  נוראים הוא לענין אחר לגמרי עי"ש.

ôø ÷æ  

åãî â"éì äúåøë úéøáú  

פי' דבכל  (ר"ה יז:), והגר"א (אדרת אליהו תשא) א) ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםא) ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםא) ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקםא) ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם

, וכמובן דכדי שיפעול פעולה הראויה (היינו עם התשובה)הדברים החטא מונע משא"כ בקיום הברית, 

 צריך להאמין בזה באמונה שלימה בגודל כח אמירת י"ג מדות, (דוגמת יוהכ"פ שאינו מכפר רק

למאמין בכפרתה), וההוכחה שמאמין בזה הוא אם אומרו במתינות ובכונה לא בחטיפה בעלמא, ויש 

האומרים במתינות שאר הפיוטים שיש בהם דיבורים חדשים המעוררים, וכשבאים לאמירת י"ג מדות 

דרוב הסליחות מסובבים על התמדת זכירת  ט)-(חיבור התשובה באומרים בחטיפה, ובאמת כ' המאירי 

"ג מדות תמיד כי אנו בטוחים עמ"ש הקב"ה כ"ז שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה, וע"כ צריך י

במתינות וכונה, ואם הציבור חוטפים, אז יאמר רק הי"ג מדות בלי מדות ליזהר בזה הרבה לומר הי"ג 

  .(תקפא) עיקר הסליחות הן הי"ג מדות, וכ' מחצה"ש הפסוקים, או ישלימם אח"כ

י' עה"פ כאשר דברת 'לאמר' הורה בזה לומר י"ג מדות בכל הדורות ובכל זמן בין בזוה"ק א ב)

  בשעת רוחה ובין בשעת צרה.
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כ' כל המבין י"ג מדות ויודע פירושן ועיקרן ומתפלל בהם בכונה אין  (תשא)ג) ברבינו בחיי 

כ בכד תפלתו חוזרת ריקם, שדבר זה לבד נשאר לנו אחר שבטלו הקרבנות ועבודות שבמקדש, וכ"

  דהי"ג מדות הם מפתח גדול לבקש מהם שערי רחמים בכל דור ודור. (ערך כפורים ב)הקמח 

(ברכי יוסף ד) סליחות ותחנונים צריך לאומרן בנחת, ובמתון ואסור להזכיר י"ג מדות שלא בכונה 

  או"ח תקפא ד).

ארת שהוא מאריך בענין תפ (דרוש לר"ה), בחומת אריאל מלך יושב על כסא רחמים כו'מלך יושב על כסא רחמים כו'מלך יושב על כסא רחמים כו'מלך יושב על כסא רחמים כו'אל אל אל אל     ה)ה)ה)ה)

ממוצע בין גבורה וחסד, דלכאורה למה היה צריך כלל גבורה וחסד, הלא מעיקרא היה יכול להיות 

רק הממוצע הכלול משתיהן, ומסביר דעל כן נברא מדת הדין דכן היה צריך להיות מקודם דין גרידא, 

רת עיי"ש רק לפי שאין העולם מתקיים צריך להיות ההמתקה ע"י החסד, ושוב נתמזגו להיות תפא

דאל הוא ל' קשה, ומ"מ חסד אל כל היום, שמדת החסד הוא קשה לאכפייא דינין כמ"ש בזוהר 

באד"ר, ולפי"ז יל"פ אל שהוא חסד, וגם מלך שהוא דין דהרי מלך במשפט יעמיד ארץ, משניהם יחד 

נו נמצא שיושב על כסא רחמים שהוא תפארת כידוע, והיאך יהיה זה, ע"י שמתנהג בחסידות, דהיי

והשופר מזכיר אילו של עקידת חסד, פי' ע"י שכולל החסד בדין לאכפייא לי' יוצא מזה מדת רחמים, 

יצחק, דאברהם שהוא חסד עקד והמתיק את יצחק מדה"ד, ולכן נאמר מקודם זכור ברית אברהם 

ומילה ג"כ עה"כ גי' אלקים  (תקפד,ד)ועקידת יצחק, דלכן מלין ברית אברהם קודם תקי"ש דיצחק 

וזהו ענין שופר כידוע דפ"ר הוא פ"ר דבזה ששופכין דם מילה ממתיקין הגבורות הנרמז בדם אדום, 

דינין וש"ו הוא מספר דב"ש המורה על המתקת הדינין, וזהו ענין הסדרים של שלש שלש, נגד 

סדר הוא תקיעה שברים תרועה) שהם נגד חסד האברהם יצחק יעקב (ששלשתן כלולין זב"ז וע"כ 

פארת, וכמ"ש בזוה"ק שנדפס לפני התקיעות, וזה"פ עלה אלקים בתרועה, שמדת אלקים י"ל גבורה ת

עלייה ע"י תרועת השופר שמרומז בו המתקת הדינין כנ"ל פ"ר ש"ו, ולז"א ה' בקול שופר, פי' מדת 

הוי"ה דהיינו מדה"ר שולט ע"י הקול שופר, וע"כ תרועה הוא ל' שבירה ששובר הדין, ור"ל שאין 

צדיקים  (סוכה יד.)לסלק הדינין בלבד רק להפכו ולגרום שגם הדין יתהפך לרחמים, כל' חז"ל העיקר 

אם שאפי'  (ולא אמר אין שטן)מהפכין כו' וכמ"ש בטו"ז הל' ר"ה שע"כ שופר נוט' שטן ואין פגע רע, 

ן השטן כאן אין פגע רע, וזה"ש באין מליץ יושר מול מגיד פשע, שאפי' אין מליץ יושר נגד השט

דבר חוק ומשפט לטובתם, ע"י בחי' יעקב שהוא תפארת, שגם השטן  'ליעקב'המגיד פשע, מ"מ תגיד 

, וזהו בחצוצרות וקול (עמוס ז)יתהפך עליהם לרחמים, ואפי' כשהם בבחי' קטן, כמ"ש כי קטן יעקב 

חמים, ר -דין, וה'  - שופר הריעו לפני המלך ה', היינו בשופר מעוררין ששני המדות יתאחדו מלך 

, דע"י התרועה של קול שופר גורם שהמלך שבמשפט יעמיד (במדבר כג כא)וזה"פ ותרועת מלך בו 

 ארץ יעשה עמנו ריעות למתק הגבורות ולהפכם לחסדים שזהו ריעות ואהבה.

יל"ד דהעיקר הוא מה שאומר אח"כ שהוא מתנהג בחסידות  מלך יושב על כסא רחמים כו'מלך יושב על כסא רחמים כו'מלך יושב על כסא רחמים כו'מלך יושב על כסא רחמים כו'ו) אל ו) אל ו) אל ו) אל 

איזה כסא יושב, וי"ל דכתיב מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה  בחסידות ומוחל עונות, ומנ"מ על

בהשפטו יצא  (שבת פ"ב ה"ו), ויובן בהקדם מ"ש הר"מ קארדיווארו על הירושלמי (תהלים יז ב)מישרים 

רשע, מכאן שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, דאם דנין את הרשע מקודם נעשה חרון אף על הרשע ואז 

על מי שנידון אח"כ, וע"כ התפלל דוד על שונאיו שבעת השפטם  הוא שעת סכנה והשטן מקטרג גם
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ישפטו מקודם להם רשעים גמורים וממילא יצא החרון אף גם עליהם, וזה"ש מלפניך משפטי יצא, 

(ר"ה ר"ל מלפני שאתה מתחיל לשפוט תדון אותי בראשונה מקמי דליפוש חרון אף, וכמבואר בגמ' 

יניך תחזינה מישרים בלי שום קיטרוג ח"ו, וזה"ש צדק ומשפט דמה"ט דנין מלך תחלה, כי אז ע טז.)

מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך, פי' אימתי מכון כסאך הוא בצדק ומשפט, אם יקדמו פניך לדון 

אותן שראויין לחסד ואמת, אז יהיה משפט של אמת, בלי חרון אף מהמקטריגים, וע"כ אנו קמים 

"ה, להורות דכמו שאנו מקדימין לקום כן יקדימו אותנו מן לסליחות בעוד ליל כמה ימים לפני ר

השמים בדין, וכמ"ש במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה, וע"כ הט אזנך ממרום, שאתה תקדים עצמך 

אצלינו לא להמתין עד שנבוא אליך אלא תט אזנך אלינו, ובזה תטה אוזן מהמקטריגים עלינו, וע"ז 

דון אותנו בראש ולא בסוף מקמי דליפוש חרון אף, בעוד מבקשים שנהיה לראש ולא לזנב, היינו שת

ל מלך יושב על כסא רחמים, דמלך נקרא על שעת הדין, דמלך במשפט - החסדים מתגברים, וזה"ש א

ל הוא מדת החסד, ומבקשים שישפוט אותנו בעוד שמדת החסד שולט ובעוד שהוא -יעמיד ארץ, וא

 חסידות ומוחל עונות עמו.יושב על כסא רחמים, ואז יוכל להיות מתנהג ב

מפרש למה  (היבנר בקו' לבושא ומכללתא), בסו"ס לבושי מכלול ז) וזכור לנו היום ברית שלש עשרהז) וזכור לנו היום ברית שלש עשרהז) וזכור לנו היום ברית שלש עשרהז) וזכור לנו היום ברית שלש עשרה

אין אומרים היום ובכל יום כמו ביה"ר בברכות השחר, עפ"י ההפלא"ה דממדת קל מוכח דדי 

נגענו עדיין בקצה באמירה וא"צ לעשות בפועל, דהא לא איש קל כתיב, וזה"ש 'היום' הגם שלא 

המטה בפעולת הי"ג מדות אעפ"כ זכור לנו שנוושע באמירה בלבד, (ועי' בחי' זו בילקוט הגרשוני פ' 

  ואתחנן עה"פ אשר מי קל בשמים ובארץ וגו').

ח) אין להפסיק באמצע ברכת ק"ש לאמירת י"ג מדות (מהרש"ק בחכמת שלמה סה, ובהאלף לך 

ז), ובליקוטי מהרי"ח הוסיף דגם בפסד"ז אין -ועי' תהל"ד סו ובשיו"ט הובא בדע"ת סו, ,שלמה מד

להפסיק, (אך מ"ש בשם מהרש"ק העיר בליקוטי שם אות סג דליתא), ומ"מ אם עומד באמצע הפיוט 

  (נחלת שמעון ימי הסליחות סי' טו).בסליחות יפסיק כיון דעיקר אמירת הסליחות הוא י"ג מדות, 

וט הגרשוני בנים הוא ג"כ ממדות של רחמים עי' ילק בענין המדה דפוקד עון אבות על ט)

        בקונט"א לאגדות הש"ס בסופו.

מפרש דיוק ל' דרך דהיל"ל  (מאמר ב אות מז)בויואל משה  אל ארך אפים וגו' ודרך תשובה הוריתאל ארך אפים וגו' ודרך תשובה הוריתאל ארך אפים וגו' ודרך תשובה הוריתאל ארך אפים וגו' ודרך תשובה הוריתי) י) י) י) 

ותשובה הורית אלא לומר דאף מי שאין בכוחו לעשות תשובה שלימה מקוצר דעתו הרי מעמיד עצמו 

ביל לתשובה, והבא לטהר מסייעין אותו לבוא לתשובה אמיתית וידוע המעשה על דרך המו

ממסלות במשל מהקדושת ציון באבוב לא' ששאל למה נקראו חסידים והרי אינם חסידים, והשיב לו 

הברזל שבקראקא המוביל לעמבערג נקרא לעמבערגער באן, אף שהוא בקראקא כיון שמוביל לשם, 

  ביל לחסידות נקראו חסידים.וה"נ כיון שהם על הדרך המו

וחנתי כו' אע"פ שאינו הגון, וכמ"ש בפ' ואתחנן  (ברכות)בגמ'  בתחנון ובתפלה פניך נקדםבתחנון ובתפלה פניך נקדםבתחנון ובתפלה פניך נקדםבתחנון ובתפלה פניך נקדםיא) יא) יא) יא) 

מלשון מתנת חנם, ולז"א במדת תחנון פני נקדם, שאתה מקדים לנו, אף שאנחנו לא עשינו כלום לזה, 
  (ע"ד מי הקדמני ואשלם).
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לומר בניגון אחר לא בהטעמים שבמקרא  יל כשלומד חומשדאם רג ג סו"ס כא) (יו"דבאגר"מ  יב)

  "ע.וכח שהוא לשם לימוד וכן מסתבר וצאותה ניגון כיון דבזה מלומר ב יכול

, ר"ל לא רק ברוחניות הפסדנו ע"י העונות רק גם לנו ממש להגוף לא משתלם ולא שוה לנוולא שוה לנוולא שוה לנוולא שוה לנויג) יג) יג) יג) 

לב, ואין מי שיעניש את האדם כמו הוא לנו ע"י העונות, כי נופל בעצבון רוח ויסורי מצפון ונקיפת ה

רשעים מלאים חרטות ואין  הרוח שלו ע"י העבירות וכמ"ש עצמו שמפסיד כל שלוות נפשו ושקט

        שלום בעצמי מפני חטאתי, וירבו עצבותם.

והקשה הרא"ש קודם שיחטא למה צריך  (ר"ה יז:) א' קודם שיחטא וא' לאחר שיחטאא' קודם שיחטא וא' לאחר שיחטאא' קודם שיחטא וא' לאחר שיחטאא' קודם שיחטא וא' לאחר שיחטא    ה' ה'ה' ה'ה' ה'ה' ה'יד) יד) יד) יד) 

דהכונה על מי שחטא פעם א' דעדיין אינו ודאי שיחטא עוה"פ, ולכן אמר מדת הרחמים, ותי' צל"ח 

קודם שיחטא בל' עתיד, ואחר שעבר ושנה  הותרה לו הוי אחר שיחטא ר"ל שהגיע למצב שבודאי 

   יחטא עוה"פ. 

 ÷øôç  

úåçéìñ 

בטעם המנהג לומר סליחות מן כ"ה אלול (והוקבע על יום א' בשבוע אע"פ שלפעמים אינו א) 

משום דלר"א נברא אז העולם וכ"ה מנהג ברצלונה, והא דאמרינן  (ר"ה טז.)לא ד' ימים), כ' הר"ן א

בתפלת ר"ה זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון, קאי על בריאת האדם תכלית העולם, שבו 

 ביום נידון ונתקבל בתשובה ומחמת זה הוקבע ר"ה לדורות, אמנם לר' יהושע דבניסן נברא העולם יש

בו טעם אחר לפי שיוהכ"פ הוקבע סליחה לדורות, והקדים להם הקב"ה י' ימים מר"ה לשוב ולפשפש 

במעשיהם, א"נ שכבר הותחל הריצוי מר"ה עד יוהכ"פ, ועי"ש הטעם דלר' יהושע אומרים זה היום 

תחלת מעשיך בר"ה, ולפי"ז נהגו בגירונה שלא לקום לסליחות לפני ר"ה, אבל יש נוהגין לקום 

מנהג לומר סליחות  (תקפ"א)ול שאז הותחל המ' יום שנתרצה בהם הקב"ה למשה, וכ"כ בשו"ע מאל

כ' דמה"ט נוהגין להרבות בתהלים מר"ח אלול,  (ר"ה לח)מר"ח אלול, וכ"ה מנהג ספרדים, ובייט"פ 

לקיים המנהג זה שהוא עיקר, כיון שכל אלול הם ימי רצון, וי"ל דמה"ט ג"כ מוסיפין באמירת לדוד 

דמסוגל לתשובה,  (תנינא עג)' אורי וישעי במקום סליחות, ועי' עוד טעם דמרבין בתהלים בליקו"מ ה

  .(ועי' מ"ש ברמזי אלול אות כו)

כתב הטעם שמתחילין סליחות בים א' משום שאין השכינה שורה אלא  )118(ע' ובלקט יושר   

ובן ג"כ למה מזמרין מתוך שמחת השבת ששמחין מחמת שלמדו בו, וגם מחמת העונג ובזה מ

  בתפלות ימים נוראים.

שהתרומת הדשן פעם היה שבשבת שלפני ר"ה לא אמר זמירות, אבל  )117(ע' עוד כ' בלקט יושר 

   בשנה שלאחריה אמר אבל בנחת.   

חסד גדול עשה הקב"ה עם ישראל שניתן לנו ימי הסליחות שנכין עצמינו לכבוד יום הגדול )  ב 

נו מסורים ביד לבינו, ובימי הסליחות ע"י ריבוי התפלות ותחנונים, אנו ראש השנה, דבעווה"ר א
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פועלים שיהיה לבינו מסור בידינו, באופן שביום ראש השנה נוכל להתפלל כראוי, וזהו שנאמר 

כי עמך הסליחה למען תורא, שהסליחות ניתן לנו למען שתורא מאתנו ביום ראש השנה  (תהלים קל)
  (חי' הרי"ם אלול).

לשתות קאווע קודם סליחות כדי שלא ימהרו הסליחות (עוה"ח דרוש ט מאמר לו לבעל זהרו י )ג

בא לפני מלך בו"ד לבקש סליחתו על מה היה תשובה מאהבה), וכ"א יצייר לעצמו איך היה נראה אם 

שהרבה לפשוע נגדו, ועוד מבקש שייטיב עמו על להבא, ואומר דבריו בחפזון ובמרוצה וכחותה 

  , ומיד אח"ז מתעסק בצרכיו, הכי לזה פיוס וריצוי ייקרא.גחלים בפיו

) לפני כל סליחה יש פתיחה של פסוקים שהן כעין פרקליט לפני אמירת הבקשה, ובהפסוקים ד

נכלל כל הסליחות, ואמירת הפסוקים גורמת שהתורה מתפללת עלינו, שלא יהא קיטרוג על תפלתינו, 

איתא דיותר צריך לדקדק  , ובספר חסידים (רנו)' אמרי פנחס)(עי וכמ"ש צרופה אמרתך לחלות על עם אלה

  .לומר הפסוקים שבין פיוט לפיוט במתינות שהם נתחברו יותר ברוה"ק מהפיוטים עי"ש

כ' מה שמשכימין לסליחות הוא משום דאז הוא עת רצון שיתקבל התפלות,  (תקפא א)) במג"א ה

אשמורת, (ואגד"פ אות קמז כ' דיש נמנעין וכ"כ בפרע"ח ונגיד ומצוה שהאריז"ל קם לסליחות ב

לומר סליחות קודם עלות עפ"י הזוה"ק, דקודם עלות לא יתפללו, ושהמקדש מלך כ' דאין קפידא רק 

ב הוסיף דמי לנו גדול מהאריז"ל דכל סתימין -עו ונימאו"ח א-על תפלת שמו"ע, ובדברי תורה א

דלפי"ז שהוא עת רצון  (תו"מ דברים ק.)החת"ס  גליין ליה, ועשה הלכה למעשה ואמר לפני העלות), וכ'

היה לנו לתבוע אז צרכינו, ואין אנו תובעין אלא כבוד ציון וירושלים, והמתפלל על חבירו והוא צריך 

עה"פ ה' חננו לך קוינו היה זרועם  (ב"ק צב.), ומביא הפסיקתא (רפל"ד)לאותו דבר הוא נענה תחלה 

השכם בבוקר להתפלל על ציון וירושלים, ולפיכך הקב"ה הוא  לבקרים, מהו לבקרים היינו שעומדים

, ולפי"ז יל"פ בזאת אני בוטח היינו עה"פ עמו אנכי בצרה )תהלים תרעט(זרועם להושיעם, ועי' ילקוט 

במה שמשכים לסליחות בבוקר, זא"ת נוט' אף זרועי תאמצנו, דהיינו מ"ש היה זרועם לבקרים, וגם 

(או"ח שנה באשמורת לרצות את השי"ת בתורה ותפלה וכמ"ש בשו"ע יל"פ על מה שמשכימין בכל ה

  .א)

שבג' שעות האחרונות  (ע"ז ג)המקור שאז הוא עת רצון לפי דאיתא בגמ'  ) ומבואר במט"מ (תשעח)ו

ה' אליך שועתי  (תהלים)של לילה הקב"ה שט בעוה"ז, וע"כ אנו מקדימין אותו בתפלה, וכמ"ש 

כ' דכשמכוין לכבוד ה' זהו סגולה שיוכל  (שופטים עה"פ וקמת)ש ובבוקר תפלתי תקדמך, ובתפא"

להתפלל בכונה זכה, ולפי"ז יל"פ מ"ש היה זרועם לבקרים, ר"ל שתסייע בידם שיוכלו להתפלל 

  כראוי וכדת וכנכון.

) ומצוה מן המובחר הוא לומר הסליחות בכל יום לפני עלות השחר, שאז הוא עת רצון, וכ"כ ז

שכן אמר הגה"ק בעל שומרי אמונים זי"ע בשם רבו הגה"ק מבלאזוב  ע' סח)(בפרח מטה אהרן 

שדוקא כשאומרים בלילה נקרא סליחות, כי אנו רואים בפזמוני הסליחות שנתיסד לאומרם בלילה, 

כמו הפזמון שחר קמתי ובאשמורת הבוקר, ועוד הרבה לשונות כאלו שמבואר כן, אבל כ' שם דלא 

בלילה, אף שנמשך על היום, ובדרכי חיים ושלום מונקאטש כ'  הקפיד רק על ההתחלה שיהיה

שהה"ק הכריז בבית מדרשו שלא יעשו מנין לסליחות אחר שעה ז בבוקר, (ועי' שעה"מ שער ב 
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סופ"א, וחת"ס בתורת משה תבא ד"ה וראו, בענין הקימה באשמורת), ובמטה אפרים סי"א כ' דאף 

ה"ש, מ"מ ביום ראשון משכימין יותר, כדי שיתכן שעכשיו מתאחרין בשאר הימים עד התחלת עלו

הלשון בזעקתם בעוד ליל וכן רצה עתירתם בעמדם בלילות, ומוכח מיניה דגם בשאר הימים אמרו 

תיכף בבוקר מיד אחר עלוה"ש, ופשיטא שלא היו מתאחרין עד כמה שעות על היום, (וכהיום יש 

מחמת רוע מנהג המדינה שהולכין לישכב מהמון עם שאין מקפידין בשאר הימים מלהתאחר הרבה, 

מאוחר בלילה, ואין ראיה מצדיקים שהיו עוסקים עם הציבור עד שעה מאוחר בלילה, ולטובת 

הציבור שיוכלו לומר עמהם הסליחות איחרו גם הם, ונראה דאם קם באשמורת ואומר תהלים 

ם התחילו לפני העלות ובקשות הרי זה נקרא שכבר התחיל הסליחות בלילה, וכמ"ש באלף למטה דא

אף שהמשיכו ביום לא מיחזי כשיקרא אף שאומרים לשונות ששייך ללילה כנ"ל וע"ד שכ' טו"ז תרכג 

לענין חרוז דהיום יפנה, ומי שיש לו שיעור לפני התפלה נכון שיקדים הסליחות לפני השיעור, ועכ"פ 

  ה).אם אפשר ילמוד מעט גם לפני הסליחות כדי שיוכל לומר סליחות בטהר

אמנם כמה צדיקים אמרו לפני חצות עי"ש, מתריע נגד האומרים סליחות בלילה  )ח(בתשו' הרמ"ז 

כ' דלזה כיון מג"א במה שהוסיף ועי' סי' א' דשם  תקפא)-(בסליחות בחצות הלילה, ובמשנת יעקב 

 , ובשם משמואלבשם הגה"ק מקאמארנא עו)- (אמבואר דגם חצות הוא עת רצון, וכ"כ בדברי תורה 

, ויש כ' הטעם לקרבו כל מה דאפשר ליציאת השבת שהתחילו בתשובה בעת רעוא דרעוין (תבוא תרעז)

שתלו זאת במה שאומרים במוצאי מנוחה היינו שיוצאין ממנוחה ועונג לבקשות ותחנונים שזה ניכר 

ביותר אם אין מפסיקין עם לילה ושינה באמצע, אמנם אצל רוב בני אדם יש יותר התעוררות אם 

משכימין באשמורת, כי קשה להם להתעורר בבכי ותחנונים מאוחר בלילה אחר יום מנוחה ועונג 

והכל לפי מה שהוא אדם, וגם צריך שלא יהיה ער במוצ"ש במאוחר רק יקדים לישכב תיכף כשיוכל 

יתאמץ מאד להקדים כדי שיוכל לקום במוח צלול לעבודת הבורא, וגם כל השנה נחוץ לכל אדם ש

, כדי שיתחיל השבוע בקימה מוקדמת וללמוד קצת (ולא יישן הרבה בשבת אחה"צ)במוצ"ש  הזמן השינ

  .לפני התפלה

(או"ח והטעם שאין מהדרין רוב האנשים לומר סליחות לפני עלוה"ש בכל יום מבואר במג"א 

ן כי בגמר הסליחות עדיין אינו זמן תפלה לכתחלה, כי יתפללו לפני הנץ שאינו ראוי לעשות כ פט,א)

רק בשעה"ד, וגם קשה להמתין ולקבץ את הקהל עוה"פ לתפלת שחרית, לכן בחרו לומר סליחות 

   אחר עלוה"ש ומ"מ יקדימו ככל האפשר. 

כ' דביחיד אין לומר וזכור לנו ברית שלש עשרה, אבל במעורר ישנים  (תקפא כא)) במטה אפרים ח

, אבל (אם לא כקורא בתורה)י"ג מדות כ' דאין קפידא רק שלא להזכיר ביחיד בפרטיות ה (אות קמח)

להזכיר זכות הי"ג מדות בכלליות שרי, ונ"ל הכונה דהיחיד מבקש שהקב"ה ישמע להי"ג מדות 

  שהציבור מזכירין.     

) בענין סליחות שיש בהם שם בחרוז הראשון בין מתחלתו בין אחר זה, לא יאמרו מקודם ט

קומות שצריך לדלג השם אח"כ, והכל לפי הענין, אלקינו ואלקי אבותינו, ואם כבר אמרוהו יש מ

(מעורר ישנים אות קמח, מש"ש אח"ז דבשלש עשרה מדות לא יאמרו או"א עד שיתחילו הציבור 

 צ"ע מ"ט). 
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, ומ"ש לפני ה' אלקיכם, יל"פ היינו לפני (מט"מ תשעט)בגי' לעמוד לסליחות  אתם נצבים היוםאתם נצבים היוםאתם נצבים היוםאתם נצבים היום) י

  תעמדו לסליחות. יום הדין שאתם צריכים לעמוד לפני ה"א
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ונודע בגוים זרעם וצאצאיהם בתוך העמים כל ראיהם יכירום כי הם זרע  (ישעיה סא,ט)כתיב יא) 

ה'  (ישעיב לג,ב)דריש אל תקרי זרעם אלא זרועם זה הקב"ה כדכתיב  (רפל"ד)ברך ה', בפסיקתא רבתי 

(תורת ם, שישראל משכימים לבקרים לבקש רחמים, וכתב החת"ס חננו לך קוינו היה 'זרועם' לבקרי

לבקש  וא זמן מוכשרדזהו רמז להשכמה בסליחות, דאע"פ שהוא עת רצון וה משה תבא קכ"ה ד"ה וראו)

ה' ה' ה' ה' ולכן אמר וזה גופא כדאי להושיע אותנו, אין אנו מבקשים אלא בשביל כבוד ה', אעפ"כ  ,צרכינו

לענות להם על בקשת  היה זרועם לבקריםהיה זרועם לבקריםהיה זרועם לבקריםהיה זרועם לבקרים, ובזכות זה עצמינוצורך ולא ללך קוינו לך קוינו לך קוינו לך קוינו בשביל ש חנינוחנינוחנינוחנינו

ואני תפלתי לך ה' עת רצון, שהגם  (תהלים סט,יד)הסליחות והתחנונים שהם מבקשים, וזה"פ הפסוק 

אני תפלתי לך ה', ובזכות זה ענני באמת ישעך עי"ש, מ"מ שהוא עת רצון והי"ל לבקש לצרכינו 

גוים כו' לפימ"ש החת"ס  לפני זה, דהפסוק משבח את ישראל שהם ונל"פ השייכות לפסוק ונודע ב

כל רואיהם יכירום שהם זרע ברך ה', ואין מתביישים להיות  (וניכרים לעצמם, ועי"ז)נודעים בגוים 

מצויינים בלבושיהם ובלשונם, אף שבזה הם מובדלים מהאומות, ולעומת זה יתן ה' חנם בעיני הגוים 

ין ללעג ולקלס בעיניהם, ולפי"ז י"ל דזהו סימן מובהק שאין אנו דורשים ולא כהאומרים שעי"ז נעש

דהרי אנו שואפים להתדמות להגוים כדי למצוא חן בעיניהם  ,כבוד עצמינו וכל כונתינו רק לש"ש

ושיתנו לנו פרנסה וכדומה, וכיון שכן לכן הקב"ה הוא זרוע שלנו להושיענו כנזכר בפסוק ה' חננו לך 

חת"ס ואולי זהו כונת החת"ס בהמשך דבריו שאינו מבואר השייכות מרישא לסיפא קוינו וכדברי ה

  ובמה שכתבתי מובן.

אומרים תחנון בסליחות ואפילו בער"ה וכבר האיר היום ואין אומרים תחנון בתפלה, מ"מ 

דה"ה בעשי"ת ביום שיש מילה וכבר האיר היום  (ב,תצו)בסליחות יאמרו, וכ' בכתבי ר"י ווירצבורג 

  מ אומרים תחנון בסליחות, ועי' ס' פתחי תשובה על או"ח.מ"
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דכאשר אדם זוכה למדת הבושה זה הוא צדקה  ),ז(דניאל ט א) לך ה' הצדקה ולנו בושת הפניםא) לך ה' הצדקה ולנו בושת הפניםא) לך ה' הצדקה ולנו בושת הפניםא) לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים

פי' שזה  (לימ"נ)ובישמח משה  (מכתב עג), ועי' עוד בפי' סליחה זו בעבודת פנים (בית יעקב צז:)מהשי"ת 

שת פנים מהשי"ת זהו לנו צדקה, כי לפי חטאינו כבר היה מסתלק מאתנו הבושת שיש לנו עדיין בו

כ' אחר שה' נתן לנו צדקות  (לשבת סז), ובתורת אבות (ועי' ערבי נחל לשבת ר"ח אלול מ"ש בזה), פנים

  .גדולות כאלו ואנחנו איבדנו אותה כאילו אינו שוה כלום ודאי הוא בושה גדולה

, דכתיב השכן אתם בתוך טומאתם, שאף ח"ו שישראל הפניםהפניםהפניםהפנים    ב) לך ה' הצדקה ולנו בשתב) לך ה' הצדקה ולנו בשתב) לך ה' הצדקה ולנו בשתב) לך ה' הצדקה ולנו בשת

מתרחקים מהקב"ה, הקב"ה אינו מתרחק מהם, כי הוא לנו לאב המתגעגע כביכול אל בנו אף כשבנו 

בגד בו, והוא מתעלם מזה ומחפש קרבתו כי הוא נתח מנתחיו ואינו רוצה לאבדו, וכן כ' רש"י 

' עמם גם כשעדיין היה פסל מיכה ביניהם, דעל זה נאמר על מה שנאמר על ישראל וה (א,כב)בשופטים 
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שלנו בשת ניך אלינו גם בזמן לך ה' הצדקה ולנו בשת הפנים, ור"ל שאתה ה' עושה צדקה להאיר פ

לנו בשת הפנים עבור מעשינו הרעים יש הפנים מבלי להביט אליך כמי שמתבייש מחבירו, א"נ גם כש

        שהתרחקנו ממך.

כי מצות צדקה נחשב לפני הקב"ה אף אם אין נותנים רק מפני  ושת הפניםושת הפניםושת הפניםושת הפניםג) לך ה' הצדקה ולנו בג) לך ה' הצדקה ולנו בג) לך ה' הצדקה ולנו בג) לך ה' הצדקה ולנו ב

עוד פי' שם כי לך ה' הצדקה שאתה מתנהג עמנו לפנים משוה"ד כאב לבנו אבל  (חתן ישעיה)הבושה 

  לנו בושת הפנים מלהרים פנינו אליך מחמת שנתרחקנו מאתך ולא נהגנו כבן לאב.

כ' תקנו קדמונינו משמורות בחודש  (לר"ח אלול)י נחל בערבד) לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים ד) לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים ד) לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים ד) לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים 

אלול שיהיה כל אדם עכ"פ בטל מעסקיו יום א' בשנה לעסוק כל היום בתורה ותפלה ולפשפש 

במעשיו ובזה יתקן מעשי כל השנה ויהיה נחשב לו כאילו עבד השי"ת כל השנה כולו וזהו מחסדי ה' 

נות כזה ולנו בושת הפנים שאין אנו מנצלים זה וצדקותיו, ועז"א לך ה' הצדקה שנתת לנו הזדמ

לך ה' הצדקה על עצם הדבר  (תהלים סג,ד מהנועמ"ג), וכעי"ז פי' באמרות טהורות ההזדמנות כראוי

שהרשה הקב"ה אותנו להתפלל לפניו, ולנו בושת הפנים כי מה אנחנו ראויים להתפלל לפניו, ומה 

  . עבודתינו חשובה נגד רום ערכו ית'

ôè ÷ø  

 äìôú òîåù úìôúá- êéúìã åð÷ôã íéùøëå íéìãë 

, יל"פ בכפל הלשון דה"ק אמת א) כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון כו'א) כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון כו'א) כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון כו'א) כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, דלתיך דפקנו רחום וחנון כו'

שדפקנו דלתיך כדלים וכרשים בלי מעש בידינו, אמנם הלא תראה דעם כל מה שאנחנו דלים ורשים 

מגיע יום הדין אנה אנו פונים הלא רק אליך, מ"מ א"א לעקור האמונה מלבינו, דסוכ"ס בעת דחק כש

כבן שבעת צרתו בורח אל אביו לחסות בצל כנפיו, והאב בראותו איך הבן מתרפק ומתגעגע אליו 

מתעורר רחמיו אף שחטא הבן נגדו וזהו הוכחה גמורה כי לא במרד ובמעל חלילה מרדנו בך, ולזה 

לתיך בלבד דפקנו ולא פנינו אל אחרים, כפל ואמר אף שדפקנו דלתיך כדלים ורשים, מ"מ הלא ד

 ובזה רחום וחנון יתעוררו רחמיך נא אל תשיבנו ריקם מלפניך.

דבתיקו"ז מתאונן על אינון דצווחין ככלבא הב הב, ואין מכוונים לש"ש רק לעצמם, ב) עוי"ל 

טובת ולז"א כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, היינו כמו עני המבקש על פתח העשיר שאין מכוין כלל ל

העשיר רק טובת עצמו, אבל מ"מ כיון שכבר הגענו לדפוק דלתיך, אנא רחום וחנון אל תשיבנו ריקם 

מלפניך, ותעורר אותנו לבוא אליך לש"ש, ומתוך שלא לשמה נבא לשמה, וכאותו בן שמחמת חטאיו 

ספק  נתגרש מאת פני אביו, והלך לבקש על הפתחים בעד ככר לחם, עד שהגיע גם לבית אביו, ואין

שאף שלא בא בשביל להכיר אביו רק בעד ככר לחם, מ"מ בראות אביו בנו אצל דלתו, בודאי יכיר 

חו בביתו ולהחזירו, כמ"ש כי הבכור בן השנואה יכיר, רעצמו אליו וידבר אליו דברי חיזוק וקירוב לא

ריז ויכירנו אם אין יודעים שהוא בנו בכורו יכ ,דאף שהוא שנוא במעשיו (ב"ב קכז:)ומפורש בגמ' 

  .לאחרים שהוא הבכור
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ז"פ מאחז"ל פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, היינו אף שפתיחה ו

שלכם אינו אלא כחודו של מחט כיון שכונתכם לעצמכם, (ומ"מ הוי עכ"פ כחודו של מחט מאחר 

דעת לעבודת הבורא, שגם בבקשתם לצורך עצמם הנקודה הפנימית הוא כדי שיהיה להם הרחבת ה

וכמ"ש החת"ס עמ"ש אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, ר"ל אע"פ שאני מבקש הרבה דברים 

וארז"ל תענית ח: שלא יבקש רק על דבר א', מ"מ כולם הולכים ושבים אל מקום א' לעבוד את ה' 

י במנוחה, ונמצא שבאמת לא שאלתי מאת ה' רק אחת וכל הבקשות הוא למען התכלית שיהיה שבת

בבית ה' כל ימי חיי), מ"מ אפתח לכם כפתח של אולם להשיבכם אלי לכוין לש"ש, א"נ י"ל דכיון 

ובלי עזר וסעד שלך מצד מדת שבדפיקתינו על דלתיך אנו יודעים עכ"פ שאין אנו אלא דלים ורשים 

די טובך אין לנו כלום, בזכות זה שאנו תמוכים עליך כגמול עלי אמו אל תשיבנו ריקם מלפניך, כ

  .ח"ב קס"ב ליו"כ)מרקחים  (עי' מגדלותלהראות מדת טובך לכל בריותך, 

וי"ל עוד לפימ"ש הה"ק מלובלין שיותר אוהב מי שיודע שאינו כלום אף שבאמת אינו כלום,  

ממי שיודע שהוא איזה יש, אע"פ שהוא באמת כן, ולז"א דכיון שאנו יודעים שאנו דלים ורשים זכות 

בנו ריקם מלפניך, וראה עמידתנו דלים וריקים, שזה שאנו יודעים שאנו דלים זה יעמוד לנו שאל תשי

ורקים יהיה עמידה שלנו, (ועי' היכל החסידות תשרי ס"ו בשם הגה"ק מ'אסטראווצא שאין הכונה 

 בדברי הגה"ק מלובלין כפשוטו עי"ש דכמה דברים שאומרים בשם הצדיקים ואין הדברים כפשוטן).

נו קאי על המצות והמעש"ט שלנו שאינם כראוי, ולז"א דאפילו כשכבר וי"ל עוד דדלתיך דפק

דפקנו דלתיך לעשות מצות ומעש"ט הוא דל ורש, ומ"מ כיון דסו"ס דלתיך דפקנו לעשות מעש"ט 

רחום וחנון אל תשיבנו ריקם מלפניך, וזהו ראה עמידתנו דלים ורקים, דאף כשכבר י"ל עמידה ע"י 

  מצות ומעש"ט הוא דל מאד.

אלמלי הקב"ה בא בדין עם אברהם יצחק ויעקב אינן  (ערכין יז.)עויל"פ בכפל הלשון, דאחז"ל  ג)

עומדין בדין, כי לא יצדק לפניו כל חי, ומי יאמר זכיתי לבי טהרתי מעשי, ואם בארזים נפלה שלהבת 

בין כך מה יענו אזובי קיר, והלא במלאכיו ישים תהלה, אמנם זה גופא הוא לנו לימוד זכות דכיון ש

וכידוע מ"ש הספרים ההסבר להשגחה פרטית על כל (צריכין למדה"ר, א"כ כבר אינו נפק"מ למי, 

דבר קטן, דהלא להבוכ"ע אין נפק"מ בין דבר קטן לדבר גדול, הכל שוה אצלו, וכיון שאנו מאמינים 

 , וזה"פ כדלים)שמשגיח בחיי האדם ובמותו, כמו"כ צריך להאמין שמשגיח על כל עשב פרטי

וכרשים דפקנו דלתיך, הן אמת שאנחנו דלים ורשים ובמה העזנו לדפוק על דלתיך, לז"א דלתיך 

דפקנו רחום וחנון, שבין כך ע"כ אתה רחום וחנון אפי' לא היינו דלים ורשים כ"כ, דהרי אף לגבי 

אברהם יצחק ויעקב צריכים למדת הרחמים והחנינה שלך, וא"כ בזה הכח באנו לפניך הגם שאנו 

ים ורשים דכיון שנפתח צינור הרחמים וחנינה לגבי הראויים יהנו מזה גם אותן שאינם ראויים, דל

ד פי' בזה מדת הרחמים עלינו "י רקחיםמלות דזהו פי' מדת חנון אף למי שאינו הגון, (ובמגד

התגלגלי, פי' כמו גילגול שבועה, דבשביל שבועה ראויה מגלגלין עליו ג"כ שבועה שאינה ראויה 

  .)ד הנ"לוע"

דלכאורה הוא חוצפה ועזות לתבוע מחילה וסליחה, לז"א דפקנו דלתיך רק כדלים ד) עוי"ל 

ורשים, דהדל שדופק על פתחי נדיבים אינו יודע כלל אם הנדיב יתן לו נדבה אם לא, ואולי אין האיש 
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פיון, ולא בביתו כלל, או אולי לא יפתח לו הדלת, וכמו"כ אנו רק דופקים על הדלת בעני בחשאי ור

באנו דרך תביעה כבע"ח המנקש על הדלת בחזקה לגבות חובו המגיעו, רק תלוי ברצון השי"ת נדיבו 

של עולם, ומ"מ מאחר שבאנו לידי מדה זו, אנו מבקשים כיון שכבר דפקנו דלתיך נא אל תשיבנו 

ר תורתו, ריקם מלפניך, ולא תהא יציאה כביאה, יציאה ריקנית, ואל ישוב דך נכלם, דהקב"ה שומ

גזלת העני בבתיכם, על מי שאינו מחזיר שלום לעני, וזה"פ ימינך פשוטה לקבל  )ברכות ו:(וארז"ל 

העושה עבירה ומתבייש  (ברכות יב:)שבים שכיון שא' פושט יד הקב"ה מחזיר לו היד בהכרח, וארז"ל 

ש דעתי' טפי מעלי בה מוחלין לו עונותיו, כי אנו כדלים ורשים המתביישים, ובר"ה כמה דכייף אינ

 (קסא) פי' בזה המדרש (אמור) לות מרקחים, ובמגד(תהלים נא), ולב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה (ר"ה כו:)

שאמר הקב"ה לאברהם בניך יהיו נאחזים ונסבכים בעונות וצרות ועתידין ליגאל בקרניו של איל, ר"ל 

תרועה, שיודעים לרצות את בוראם  בכפיפות והכנעה כקרנו של איל דכפוף, וזה"פ אשרי העם יודעי

 בתרועה, היינו לשבר לבבם עי"ש.

דבאמת זמן תשובה הוא בכל לילה להיות ממארי דחושבנא ומה"ט אומרים וידוי בק"ש ה) עוי"ל 

של האריז"ל, וכן בכל ע"ש וער"ח, (עי' קרל"ד מועדים דרוש א לער"ח אלול מ"ש בזה), אמנם מי 

ש על נפשו חזקה עליו הקושיא, אי מלכא אנא עד השתא אמאי שלא שב כל השנה ובאלול בא לבק

קנט פי' מ"ש זוחלים ורועדים מיום בואך, ולא אמר  מגדלות מרקחים, (וב(גיטין נו.)לא אתית לגבאי 

מבואך, דר"ל שאנו רועדים על מה שהמתינו עד בואך לעיר ולא הקדמנו לחלות פניך וליצא לקראתך, 

מגדלות ה לו בחלום פי' הקרא הריעו לפני המלך ה' פי' לפני בואו, ובועי' טו"ז תקפ"ה סק"ו שנתגל

ה' אלקיכם, פי' לפני בוא יום הדין, תהיו נזכרין מכבר לטובה  'לפני'ק"ס פי' בזה ונזכרתם  מרקחים

לפניו, ובזה יל"פ מפני שיבה תקום, שיבה נקרא סוף השנה כמו ששנות השיבה סוף ימי האדם, 

ף השנה ולא תמתין עד יום האחרון, שיבה נוט' שובו בעשרת ימי התשובה, שתקום בתשובה מפני סו

קנט פי' כדלים וכרשים הבאים  מגדלות מרקחיםולז"א שתקום ותנער משנתך עוד לפני העשי"ת, וב

לאחרונה אחר העשירים כן באנו לפניך בסוף השנה, ועי' להלן בפי' על במוצאי מנוחה אות ו), אמנם 

נו, דמחמת שאנו דלים ועניים כ"כ ריקים ממעש, ע"כ לא העזנו מצח לגשת אל קלקלתינו היא תקנתי

כבר אין לנו שהקודש, לבא ולהתחנן לפני המלך, עד עתה בסוף השנה לפני יום ה' הגדול והנורא, 

ברירה, ואנו מוכרחים לבא בבושת פנים ולדפוק על הדלת, ואי יוקשה עלינו אמאי לא באנו עד עתה, 

א היה לנו האומץ, עד רגע האחרון כשכבר כלו כל הקיצין, ואף שא"א לנו לפייס אז התי' הוא של

כמו העשיר, שהרי מטעם זה אחרנו עד כה, אבל עכשיו כשבא יום  (של כיסופין להקב"ה)ברצי כסף 

המשפט בהכרח לבא עכ"פ ולבקש חסד חנם, אולי ירחם, וההכרח לא יגונה, ואין אדם נתפס על 

  .כלפי שמיא מהניאצערו, ובכה"ג חוצפא 

תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו, מל' העטופים ללבן  (תהלים קב)ובזה יל"פ הפסוק 

היינו כשכבר נתאחר וכלה השנה אז גם העני בא בתפלה, ולפני ה' היינו לפני יום ה' הגדול שבו דן 

תפלתו אף שנתאחר,  כל באי עולם, אז גם העני בלי ברירה ישפוך שיחו, ומתנצל עצמו שישמע ה'

והטעם הוא כי הוכה כעשב ויבש לבי, היינו שהוא בלי לחלוחית תורה ומצות ומעש"ט, וע"כ לא 

העזתי מצח לבא עד הנה כי חשבתי עוד להטיב מעשי, ועכ"פ אם אין בידי מעש, מ"מ יעמוד לי 
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דלים וכרשים היסורים ועגמ"נ שעבר עלי כמו שחושב והולך כל היום חרפוני אויבי כו', וזה"פ כ

דפקנו דלתיך, ר"ל הלא אתה רואה שגם עכשיו שכבר דפקנו דלתיך אנו דלים ורשים, וא"כ אין 

קושיא עלינו מה שלא דפקנו עד עתה, וע"כ דלתיך דפקנו רחום וחנון אל תשיבנו ריקם מלפניך, 

כי  תהעכשיו שכבר טרחנו לדפוק דלתיך, אל תשיבנו ריקם מלפניך ואל יעכב מה שלא דפקנו עד ע

  לא היה לנו העזה לזה עד שהוכרחנו לכך וההכרח לא יגונה.

בכפל הלשון דמי שיודע באמת שאין לו שום טצדקי ומ"מ הוא בא לבקש מחילה ו) עוי"ל 

ומבטיח שלא יעשה עוד כזה, זה נאמן יותר ממי שמחזיק עצמו שי"ל טצדקי, ואין מרגיש בעצמו 

ך, פי' שבשעת שאנו דופקים דלתיך יודעים אנו שום חטא, וזה"ש כדלים וכרשים דפקנו דלתי

בעצמינו שאנו דלים ורשים, ואעפ"כ דפקנו דלתיך זהו הוכחה שכונתינו רצויה בהחלטה גמורה 

 וחזקה לשנות דרכינו ע"כ אל תשיבנו ריקם מלפניך.

דבאמת כבר הבטחנו בשנה הקודמת שבזה השנה נטיב מעשינו, ולז"א כדלים וכרשים ז) עוי"ל 

דלתיך בזו השנה, אע"פ שמכבר דלתיך דפקנו בשנה הקודמת והבטחנו לך, ומ"מ אנו מבקשים דפקנו 

 בכח מדת רחום וחנון שלך שהוא בלי גבול וקצבה שאל תשיבנו ריקם מלפניך, לפנים משוה"ד.

ואין הדבר דבכל השנה נאמר דודי לי ואני לו, שרק אם הקב"ה יקרבנו אליו אז אני שלו, ח) עוי"ל 

אבל אלול נוט' אני לדודי ודודי לי, פי' שבטוח אני שאם רק אפנה לדודי אז דודי יפתח ינו, תלוי ביד

לי שערי רחמים, כי ימים הללו ימי רצון הם, ונותנים סייעתא דשמיא לכל הרוצה להתקרב, וידו 

פשוטה לקבל שבים, וזה"ש כדלים וכרשים דפקנו דלתיך בכל השנה, פי' שגם אחר הדפיקה לפעמים 

נשארים דלים ורשים, אבל עכשיו בימי רצון דלתיך דפקנו עוה"פ, ואנו מבקשים רחום וחנון אף  אנו

 למי שאינו הגון, אל תשיבנו ריקם מלפניך עכ"פ בימים הללו, ששערי רחמים פתוחים.

בכפל הל', וגם מ"ש בכפל דלים ורשים, דאנו אומרים ראה עמידתינו דלים וריקים, ט) עוי"ל 

דממון  (דברים יא ו)יינו פרנסה, כמ"ש רש"י עה"פ ואת כל היקום אשר ברגליהם ויל"פ דעמידה ה

מעמיד את האדם על רגליו, וזהו לנו לימוד זכות גדול על אשר פיגרנו בעבודת ה' דהן שיעבוד 

הפרנסה היה בעוכרינו, כי בנפשינו נביא לחמנו, וזה מפריע לנו הלימוד וגם העסק במצות, וזהו כפל 

דתינו שאנו דלים בפרנסה, ובזה תבין גם מה שאנו ריקים ממעש, וזה"פ כדלים וכרשים הל' ראה עמי

דפקנו דלתיך, דלפי שאנו דלים בפרנסה, ע"כ אנו רשים מתורה ומצות, וע"ז דפקנו דלתיך לבקש על 

גשמיות, וצווחין הב הב, ואמר עוה"פ דלתיך דפקנו על רוחניות, פי' שצורך הדפיקה לשם גשמיות 

, וע"כ חנון ורחום (אבות ג יז)רק לצורך דפיקה האחרת של רוחניות, דאם אין קמח אין תורה  הוא ג"כ

 אל תשיבנו ריקם ולא יהיה קיטרוג עלינו על שאנו מבקשים גשמיות.

שאומרים ראה עמידתינו דלים וריקים עפימ"ש  פי' מהשליט"א ובני הרה"ג ר' מרדכי דוד ( 

לך קרוע ובלוע, א"צ לבקש כלום כי רק בהבטה בעלמא רואין בספה"ק אני תפלה, דלפעמים עני ההו

עליו שהוא מחוסר מכל טוב, והרחמנות גוברת עליו בלי שום בקשה מצידו, כי הדחקות שלו מדבר 

מאיליו, וזה"פ ואני תפלה, כל היש שלי הוא תפלה, בלי שאבקש כלום, וא"צ לדבר מאומה כי רואין 

תיך, וא"צ שום בקשה רק תפתח הדלת ותביט עלינו, ומלבד זה הכל, וזה"פ כדלים וכרשים דפקנו דל

  דלתיך דפקנו רחום וחנון בתפלה ותחנונים).
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בדברי יואל מדקדק מ"ש כדלים בכ' הדמיון הלא אנחנו בעצמינו  כדלים וכרשים דפקנו דלתיךכדלים וכרשים דפקנו דלתיךכדלים וכרשים דפקנו דלתיךכדלים וכרשים דפקנו דלתיך

כדלים, הם היותר דלים ולא רק שנדמינו לדלים, לז"א דעל זה גופא מתאוננים על שאנו שעצמינו רק 

  ולא יודעים ולא מרגישים שאנחנו הדלים גופא.

מפרש לפימ"ש במקובלים די"ב  (ליקוטים אות כז)באגרא דפרקא  כדלים וכרשים דפקנו דלתיךכדלים וכרשים דפקנו דלתיךכדלים וכרשים דפקנו דלתיךכדלים וכרשים דפקנו דלתיך

אותיות דמילוי שם אדנ"י הם נגד י"ב חדשי השנה, ומתחיל בניסן באות א' ונמצא אות דל"ת הוא נגד 

תשובה, ולכן מבקשים כדלים וכרשים דפקנו דלתיך תמוז אב אלו, ונתהוה דלת פתוחה לדופקי ב

 עי"ש.

, דייק מהו חסד ומהו מעשים )עה"ת(, בהקדמת בית הלוי בחסד ולא במעשים באנו לפניךבחסד ולא במעשים באנו לפניךבחסד ולא במעשים באנו לפניךבחסד ולא במעשים באנו לפניךי) לא י) לא י) לא י) לא 

ועוד דהיל"ל מעשים טובים, אבל השתא דכ' מעשים סתם יש במשמע כל מעשים אפילו רעים, ותירץ 

א ימנע מעשות טוב גם כ"ז שעדיין לא סר לגמרי דהגם דכתיב מקודם סור מרע ועשה טוב, מ"מ ל

מהרע, כי אח"כ כשישוב על חטאיו יתקבלו גם אותן המצות שעשה כשעדיין לא שב לגמרי, ולז"א 

לא בחסד היינו מעשים שעשה כשכבר היה נקי מעבירות, ולא במעשים שעשה בעודו מלוכלך, ולזה 

יון שהוא עדיין בעל עבירה, ואנו מתאוננים לא קראם מעשים טובים, כי הם עדיין נקראים רעים, כ

 שגם מעשים טובים כאלו אין לנו, אלא כמי שהוא דל לגמרי שאינו מבקש אלא צדקה.

פירש בזה הפסוק שובה ישראל כו' כל תשא עון וקח טוב, ר"ל אחר שישוב האדם וישא עונו, אז ו

ם, עה"פ תקעו בחדש שופר, יקחו ויקבלו הטוב שעשה בעודו מלוכלך, וכן פירש בזה המדרש תהלי

חדשו מעשיכם שפרו מעשיכם, ר"ל שמתחלה תחדשו מעשיכם במעש"ט אף שעדיין אינכם במדריגת 

, (ובבחינה זו שפרו מעשיכם להיות נקיים מחטא, ואח"כ תשפרו מעשיכם עי"ש מש"פ בזה עוד

ם היש"מ על שאחר התשובה עולים גם המעשים רעים עי' ויואל משה מאמר אות מז מש"פ בזה, ובש

 .מארז"ל מתוך שלא לשמה בא לשמה)

, נ' (או"צ שער ענוה), היינו עניו דלבו רך כבשר (תהלים סה,א)(תהלים סה,א)(תהלים סה,א)(תהלים סה,א)    יבאויבאויבאויבאו    ''''בשרבשרבשרבשר''''תפלה עדיך כל תפלה עדיך כל תפלה עדיך כל תפלה עדיך כל יא) שומע יא) שומע יא) שומע יא) שומע 

, אבל אם הוא בבחי' בשר יבא כונתו דכיון שתועבת ה' כל גבה לב, אינו יכול לעמוד בתפלה לפני ה'

        .לפניך

דאין לומר שאין כבודו ית'  (תהלים שם)פי' באמרות טהורות  שומע תפלה עדיך כל בשר יבאושומע תפלה עדיך כל בשר יבאושומע תפלה עדיך כל בשר יבאושומע תפלה עדיך כל בשר יבאו

להשגיח בשפלים ובתחתונים לשמוע תפלתם, דהרי גם תפלת המלאכים והצדיקים כאין ואפס נחשב 

נגדו, ואעפ"כ הוא שומע תפלה, וא"כ כל בשר יבאו לפניך גם הפשוטי עם, כי איזה גבול אתה נותן 

ושפל יראה, דכיון שהוא רם גם כלפי המלאכים וצדיקים ומ"מ  לגדולתו, וכמו שפירשו בזה כי רם ה'

שומע תפלתם, א"כ גם שפל יראה, וכן כתיב אשירה לה' כי גאה גאה, ר"ל כיון שהוא גבוה מכל 

 הגאים שוב לא נפ"מ ממי שומע השירה ולכן אשירה גם אני לה', ופי' בזה כמה פסוקים עי"ש. 

ÍÏ�‰Ó˘�‰� �

שלך, וכן חוסה - צ"ב כפל הלשון וגם השינוי פעלך ' הנשמה כו'' הנשמה כו'' הנשמה כו'' הנשמה כו'לך והגוף פעלך כולך והגוף פעלך כולך והגוף פעלך כולך והגוף פעלך כויב) הנשמה יב) הנשמה יב) הנשמה יב) הנשמה 

דמקודם מבקשים שגם הגוף יתקדש וייעשה רוחני ולא יאבד, כידוע  עשה למען שמך,-על עמלך
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מזוה"ק שגוף קדוש ג"כ יהיה לו קיום לעת"ל ולא יתבטל, אבל אם ח"ו לא אז עכ"פ הנשמה יהיה לה 

, תו"מ סו"פ לר"ה(וצ"ע דהא גם בסיפא אומרים הגוף שלך, ובחת"ס , (תולדות נח)קיום ויעמוד לתחה"מ, 

, ומ"מ חוסה על פי' איפכא דברישא קאי על הגוף שלא נתקדש וא"כ אינו שלך רק פעלך )וילך ע' קנב

וממילא יש ובזה עשה למען שמך, אבל בסיפא קאי על גוף שנתקדש וע"כ הוי הגוף ג"כ שלך,  עמלך,

 שגם הם מעשי ידיך אבל עכ"פ אין הגוף שלהם שלך רק פעלך. להם הצדקה נגד האומות אף

היינו הגוף  'אדמתינו', יופי אדמתינו לזרים כוחינו לנכריםיופי אדמתינו לזרים כוחינו לנכריםיופי אדמתינו לזרים כוחינו לנכריםיופי אדמתינו לזרים כוחינו לנכריםויל"פ דזהו שאומרים בסוף הסליחות 

היינו כוחות הנפש הרוחניים, ואומר בדרך לא זו אף זו, לא רק שיופי  'כוחינו'שהוא עפר מן האדמה, 

הזדכך ולהתקדש נהפכה לזרים, רק גם כוחינו הרוחניים השתמשנו בה של הגוף שלנו שהיה צריך ל

 לנכרים, לדברים שאינם מצד הקדושה.

בשם הה"ק  (אות נו), במגדיל ישועות מלכו יג) הנשמה לך והגוף פעלך, הנשמה לך והגוף שלךיג) הנשמה לך והגוף פעלך, הנשמה לך והגוף שלךיג) הנשמה לך והגוף פעלך, הנשמה לך והגוף שלךיג) הנשמה לך והגוף פעלך, הנשמה לך והגוף שלך

מבארניב מפרש כפל הלשון דהאנשים שהגוף עיקר אצלם וממלאים תאותם אף באופן המותר אין 

כולין לומר הגוף שלך כי זהן שקר ע"כ אומרים הגוף פעלך, והצדיקים אומרים הגוף שלך כי גם י

  בעניני גשמיות וגופניים משתמשים רק לצורך השי"ת וע"כ נגד ב' הסוגים אומרים ב' הלשונות.

 ,עי' לשון הפסוק תהלים כה ופירש"י שם נאה לרב למחול חטא רב וסלחת לעונינו כי רב הואוסלחת לעונינו כי רב הואוסלחת לעונינו כי רב הואוסלחת לעונינו כי רב הוא

אבל  ,ש מ"ש משה אנא חטא העם הזה חטאה גדולה והקשו אדרבה אם גדולה הוא לא יסלחובזה א"

דבזה ניכר ביותר גדולתו, ולפי"ז יל"פ כי רב הוא בין על החטא בין על הרב המוחל לפי' רש"י א"ש 

  אמנם יש מפרשים כי רב הוא אע"פ שרב הוא.שרבו רחמיו, 

ôø ÷é  

åðéìå÷ òîùúåçéìñ øçàù íé÷åñôå , 

פסוקים נגד ט' ימי תשובה שהם הכנה ליו"כ שהוא יום עשירי המקודש  'בשמע קולינו יש טא) 

 יום סליחה וכפרה ע"כ בט' ימים שלפניו צריך לעשות ההכנה לזה.

כו' יל"ד דכל פסוק שבתפלה זו כפול ענינה ב"פ, ונל"פ כל התפלה על קוטב א',  קולינוקולינוקולינוקולינושמע שמע שמע שמע ב) 

ה וא' בלב, דמרוב טירדות הזמן ותלאות היצר אין אנו דבעוה"ר תפלתינו הוא באופן של א' בפ

מכוונים במה שאנו אומרים, אבל הקב"ה ברוב חסדיו כי הוא ידע יצרנו וזוכר כי עפר אנחנו, מצרף 

אל אמירתינו כל הכונות שהיה ראוי לכוין, וכאב המסייע לבן המתחיל לדבר אליו ולהבינו במה 

 נים במזיד אין הקב"ה מצרף מחשבתו לאמירתינו.שמוציא מפיו, אבל אם ח"ו אין אנו מכו

, אף שאינו רק קול בעלמא, ולא יתכן לקרותו תפלה כשהוא בלי רעותא 'קולינו'שמע וזה"פ 

, מ"מ קבל ברחמים וברצון את תפלתינו, כאילו היתה תפלה קנט) מגדלות מרקחים(שו"ר שכן פי' בדליבא 

אליך ונשובה, פי' שאתה תסייענו לשוב אליך אף  ובקשה באמת, ותעשה מקולינו תפלות, השיבנו ה'

שאנו מכוחינו אין לנו כלום רק קול בעלמא, ואז ונשובה שנוכל אח"כ לשוב כראוי מעצמינו, ותחדש 

ימינו כקדם, כמו קודם החטא שיכולנו להוציא דיבורים אמתיים לפני הקב"ה, אמרינו האזינה ה' בינה 
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בעלמא, אתה ה' הטוב בינה הגיגי שתצרף בינה שלך כאילו הגיגנו, אף שמצדינו אינו אלא אמירה 

היה זה הגיגי שלי, ויהיו לרצון אמרי פינו כאילו היה זה עם הגיון לבנו, לפניך, שאנו מניחין זאת 

לפניך שאתה תשלימנו, כי ה' הוא צורי וגואלי, שגואל תפלתי משחת, שלא יקויים בי טורף נפשו 

לטרוף תפלתי מפניו ולהשליכו, וזה"ש אל תשליכנו מלפניך מלסייענו  ,(איוב יח, עי' ברכות ה:)באפו 

 ורוח קדשך המסייענו לצרף מחשבה למעשה אל תקח ממנו.

כו' ורק אח"כ וקבל ברחמים וברצון את תפלתינו, שלא נהיה בכלל אלו שאומר  שמע קולינושמע קולינושמע קולינושמע קולינוג) 

קללת הנחש שיהיה עפר לחמו ע מהחי' הרי"ם שזה היה וד, וכי(ויק"ר)ולא אשמע קולו  הקב"ה תנו לו

דלכאורה אינה אלא ברכה דהא בכל מקום מצוי מזונו, אמנם זה גופא הוא הקללה שיהיה מרוחק 

 מהקב"ה שלעולם לא יצטרך לפנות אליו, ולזה מבקשים שישמע קולינו ויתאוה לתפלתינו.

ע בתורה כו', צ"ב מה פירושו שמבקשין שהקב"ה ישיבנו הלא מ" השיבנו ה' אליך ונשובההשיבנו ה' אליך ונשובההשיבנו ה' אליך ונשובההשיבנו ה' אליך ונשובהד) 

שאנחנו צריכין לעשות וי"ל דהכונה על בקשת עזר, אבל לפי"ז למה צ"ל ונשובה, הלא ודאי הוא אם 

ישיבנו ממילא יהיה ונשובה, ואולי הכונה דלא נברח ממך, ולא נתעקש דוקא לחטוא, ומזה ראיה 

והראיה  שאין הכונה להכעיס, ואפילו לא לתיאבון רק מחמת חוסר התגברותינו על יצר הרע החזק,

שאם תושיט לנו יד עזרה אז נשובה ונרוץ אליך ולא נרדוף עוד אחר התאוה, עוי"ל שמקודם ישיבנו 

ק מלמעלה באופן ע"י אתעדל"ע, ואח"כ נשובה בבחי' יותר גבוה מצד אתעדל"ת (ולא נקבל העזר ר

  .של נהמא דכיסופא)

המבדיל והטימטום הנוצר עוי"ל דאין הכונה שהוא ישיבנו בתשובה, רק שיסיר מאתנו מסך ה) 

מעונותינו, וכיון שיהיה הדרך פתוח ממילא נשובה, וזה"ש חדש ימינו כקדם, שיוסר המסך כמו שהיה 

לפני החטא, ובהסיר המונע ממילא נעשה את מה שבידינו, ובזה יל"פ הפסוק כי ביום הזה יכפר 

יון שאמר יכפר עליכם עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם, ואח"ז אמר לפני ה' תטהרו, ולכאורה כ

הרי כבר נטהרנו, ומה זה חוזר ואומר לפני ה' תטהרו, ולהאמור יובן דר"ל יכפר מל' קינוח וריצוי כמו 

אכפרה פניו במנחה, וכיון דיסיר ויקנח המסך והמונע ממילא לפני ה' תטהרו תוכלו ליטהר 

בדיל דזהו הסיוע היותר מעצמיכם, וזהו ענין הבא לטהר מסייעין אותו, דהכונה על הסרת מסך המ

, וזה"פ אל תשליכנו וגו' ר"ל ע"י המניעות שמרחקין אותנו ממך, וכפי' היש"מ גדול שנוכל לשוב

גדר בעדי ולא אצא, שלפעמים עושין גדר בפני האדם שלא יוכל לעבוד את ה', וכפי'  (איכה)עה"פ 

 .האלגאזי עה"פ מכל משמר נצור לבך שלא יהיה הלב במשמר ובתפיסה

È‰È˘ÁÏ·�˙‡Ê�ÌÈ¯ÓÂ‡‰�ÏÚ�ÌÈÓÚË�'‚�,ÈÙ�È¯Ó‡�ÔÂˆ¯Ï�Â� �

המנהג בכמה מקומות שאומרים פסוק בפסוק הש"ץ והציבור, אבל אין הש"ץ בשמע קולינו ) ו

שמעתי בדרך צחות שבאמת ויש כמה טעמים א]  ,אומרין בלחשבקול, רק יהיו לרצון אומר פסוק 

בעת התפלה יהיו לפני ה' ע"כ אומרין זאת בושה גדולה היא לומר שכל הגיון לבנו העולה על לבנו 

וי"ל דכל הפסוקים הללו מיוסדים עפ"י סוד כידוע ואולי זה הפסוק אין לו כ"כ שייכות עם ב] בלחש, 

ע"כ אומרין זאת  ,אחר שתיקנוה העמידוה שם מחמת איזה סיבה לימים רביםהמשך הפסוקים ורק 

 .(פסחים נו.)בלחש כדאי' אצל בשכמל"ו 
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 (תהלים יט)מלשון הפסוק  השמעתי בשם רבו הגאון מהרי"ץ דושינסקיא לפי שמשנוממו"ח ג] 

ששם נאמר בל' יחיד אמרי פי והגיון לבי, וכאן נאמר בל' רבים, ואמר זאת לבחור שאמר אצל 

הבחינה בקול רם אבל להיפוך ממה שכתב בפנים, ענה ואמר לו וכי אינך יודע שכשאומרים אחרת 

ביא לו ראיה מזה, ונראה דלא אמרה רק בדרך צחות דהרי גם פסוק ממה שכתוב צ"ל בלחש וה

, ואולי לא רצו לומר בלחש ב' פסוקים, (תהלים ה)אמרינו כו' נשתנה מלשון הפסוק שנאמר בה ל' יחיד 

, (ואגב אכתוב עוד מה שסיפר לי אמנם בק"ק פאפא וכן בעוד קהלות אומרים זאת כרגיל בקו"ר חו"ק

בו הנ"ל, שבחור א' לא ידע לענות היטב על השאלות כשבחנו, וא"ל כמ"פ עוד מו"ח צחות נאה מר

 .שוואך שוואך, ואח"ז אמר לו אינך יודע ששבח הרבה הוא ג"כ גנאי)

Â�ÎÈÏ˘˙�Ï‡� �

בגשמיות, כי החולשה בגשמיות נובע ממה  ככלות כוחינוככלות כוחינוככלות כוחינוככלות כוחינוברוחניות,  תשליכנו לעת זקנהתשליכנו לעת זקנהתשליכנו לעת זקנהתשליכנו לעת זקנהאל אל אל אל ) ז

 יך לבקש מקודם על הרוחני ואח"כ על הגשמי.שהיה לפני זה חולשה ברוחניות, ובלא"ה צר

, אין זקן אלא מי שקנה חכמה, והאדם צריך אל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחינו אל תעזבנואל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחינו אל תעזבנואל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחינו אל תעזבנואל תשליכנו לעת זקנה ככלות כוחינו אל תעזבנו) ח

להשגיח על עצמו תמיד שלא יהא בגדר חכמתו מרובה ממעשיו, המעשים נקראין כוחו, שעושה 

בשעה שהוא ככלות כוחינו  ,דהיינו חכמה ,אותם בכח גופו, והיינו אל תשליכנו לעת כזה שיהיה זקנה

 של המעש"ט שלנו.

, וע"ז מבקשים עזר מהשי"ת שאל ישליכנו מלשוב )יט. (ע"זאו"י דאשרי מי ששב בעודו איש ) ט

 אליו עד עת זקנה, וכפל לבקש שאל יעזבנו מלהאיר אותנו פניו עד ככלות כוחינו.

עיניו שלא לראות האמת דבזה מושלכין , ר"ת אמת דהעיקר שלא יסתמאו תשליכנו מלפניךתשליכנו מלפניךתשליכנו מלפניךתשליכנו מלפניךאל אל אל אל ) י

מהקב"ה שחותמו אמת, וזה"פ תתן אמת ליעקב, (עי' דברי יואל לש"ש מ"ש בענין הסמיות עינים, 

 .)וכן במוציו"כ מש"פ בזה ואין לנו שיור רק התורה הזאת

דלעת זקנתו של אדם נפסקו הכוחות הגופניים שלו, וממילא נתבטלו  אל תשליכנו לעת זקנה,אל תשליכנו לעת זקנה,אל תשליכנו לעת זקנה,אל תשליכנו לעת זקנה,) יא

אשרי איש, בעודו איש, ולכן ביקש דוד אל  )יט. (ע"זאות ולא נחשב עבודתו לכלום, וכבר ארז"ל הת

תשליכני לעת זקנה, שגם בזקנתי לא יכלו ממני הכוחות החומריות, למען תעלה ריח ניחוח לפניו 

  (מי הים השלם).יתברך מעבודתי, שאשתדל להתגבר ביצרי הטוב לנצח תאותי 

(ר"פ ש"י פי' דקאי על מי שנזדקן בחטאו, וכתב בדגל מחנה אפרים ר זקנהזקנהזקנהזקנהאל תשליכנו לעת אל תשליכנו לעת אל תשליכנו לעת אל תשליכנו לעת     יב)יב)יב)יב)

בשם הבעש"ט שלא יזדקן אצלו התפלה ועבודת ה' כדיוטוגמא ישנה שאז נעשה הכל בלי חיות  עקב)

 וביבשות גדול, עי"ש בגודל הנחיצות להתחדש בכל עת.

פל הלשון דיש מי שסיגל מצות בכ )לסליחות(, עי' מש"פ בדברי יחזקאל תשליכני לעת זקנהתשליכני לעת זקנהתשליכני לעת זקנהתשליכני לעת זקנה) אל ) אל ) אל ) אל יגיגיגיג

מצות ומעש"ט וכל ימיו מלאים, כמ"ש ואברהם זקן בא בימים שבא עם כל הימים שלו, וזהו שיבה 

עת 'טובה הנאמר בו, אמנם מי שבילה ימיו בדברים של מה בכך כשמגיע לשנות זקנה, נקרא אצלו 

רק נזכה לזקנה ממש, אבל לא זקנה ממש, וע"כ מבקשים שח"ו אל ישליכנו שנגיע לעת זקנה  'זקנה
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ושוב מבקש שאם ח"ו כבר הגענו לבחי' עת זקנה אז ככלות כוחינו אל תעזבנו, (הובא גם בפי צדיק 

  ע' קפד עי"ש ובחמשה מאמרות מאמר הלקוטות אות יט).

, דמבואר בהעמק דבר בשם הגר"ח מוואלאזין תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממנותשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממנותשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממנותשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממנו) אל ) אל ) אל ) אל ידידידיד

ראה הקב"ה שצדיקים מועטין שתלן בכל דור, דבעיקבתא דמשיחא יהיה מעט  (יומא לח:)דמשארז"ל 

מאד מהם, וע"ז אנו מתפללים ורוח קדשך אל תקח ממנו אל תשליכנו לעת זקנה, ר"ל בעת זקנה 

 (מבקשי תורה כרך ו קובץ כח ע' עא).עיקבתא דמשיחא אל תקח מאתנו כל הצדיקים 

"ל אם יש שניהם כאחד שבאמת נשלך מעבודתו, ואין רתשליכני מלפניך ורוח קדשך כו', תשליכני מלפניך ורוח קדשך כו', תשליכני מלפניך ורוח קדשך כו', תשליכני מלפניך ורוח קדשך כו', אל אל אל אל     ))))טוטוטוטו

מנו, זהו חכמתו מרובה ממעשיו וזה רע ומר מאד, שעי"ז אינו שם על לבו לשוב כיון מהרוה"ק זז 

ששורה בו רוה"ק כמקודם, ולז"א אל תעשה עמנו שניהם, דהיינו להשליכנו מלפניך ויחד עם זה שלא 

 (כתבי רמ"מ תתפד).ליקח ממנו רוח קדשך, 

היינו שלא ימשך לבו אחר התאות למרוד בקונו, והיינו סור מרע, ושוב אל תשליכני מלפניך אל תשליכני מלפניך אל תשליכני מלפניך אל תשליכני מלפניך     ))))טזטזטזטז

מבקש ורוח קדשך אל תקח ממנו להיות נמשך בעשיית הטוב ברוח של קדושה, וכן יל"פ מה 

, לטהר לבנו מטינופת התאות, ולעבדך באמת ברוח של וטהר לבנו לעבדך באמתוטהר לבנו לעבדך באמתוטהר לבנו לעבדך באמתוטהר לבנו לעבדך באמתשמבקשין בתפלה 

לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש  (תהלים נא)ת, וכן עד"ז מה שאמר דוד קדושה והתלהבו

  בקרבי, (ועי' באדרת אליהו לגר"א סו"פ דברים באופן אחר קרוב לזה).    

, דאם תעזבני יום יומים אעזבך, שאם ח"ו נעזבין אל תעזבנו ה' אלקינו אל תרחק ממנואל תעזבנו ה' אלקינו אל תרחק ממנואל תעזבנו ה' אלקינו אל תרחק ממנואל תעזבנו ה' אלקינו אל תרחק ממנו) ) ) ) יזיזיזיז

  עוד נעשין מרוחקים.מהשגחת הקב"ה אז לא די שאין לנו עזר רק 

ÌÚ�ÏÎÓ�Â�Ó˘‡ 

דהכל בא תחת אשר לא עבדת  (תבא), דמבואר בתוכחה א) גלה ממנו משוש דוה לבנו בחטאינוא) גלה ממנו משוש דוה לבנו בחטאינוא) גלה ממנו משוש דוה לבנו בחטאינוא) גלה ממנו משוש דוה לבנו בחטאינו

את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, כי מטבע האדם לחפש לו סיפוק והנאה בחייו, ולעשות 

"ח יחפש לו סיפוק בדברים דברים לאיזה תכלית אבל אם אין מרגיש סיפוק והנאה בתורה ומצות עכ

אחרים וזה יבא אותו להתדרדרות וגם המצות והתורה שעושה אין להם טעם וריח לא בכונתו ולא 

במעשיו, ועי"ז באו לכל העבירות, וזה"ש כיון שגלה ממנו משוש השמחה בעשיית תורה ומצות עי"ז 

שלא הרגיש זאת ברוחניות דוה לבנו בחטאינו, כי הלב הוא המחפש דברים של שמחה וסיפוק, וכיון 

 התדרדר לגשמיות וחטאים.

, דהיינו ע"י החורבן נפלו ישראל שהם פארו של הקב"ה כמ"ש ב) הוחבל אוינו ונפרע פארנוב) הוחבל אוינו ונפרע פארנוב) הוחבל אוינו ונפרע פארנוב) הוחבל אוינו ונפרע פארנו

 ישראל אשר בך אתפאר והם תפלין של הקב"ה שנאמר בו פאר.

ך ג"כ , קאי על הגוף הגשמי שנברא ביופיו והיו יכולים להאירו שיזדכג) יופי אדמתינו לזריםג) יופי אדמתינו לזריםג) יופי אדמתינו לזריםג) יופי אדמתינו לזרים

להיות רוחניות כמו שעשו הצדיקים שהרע נעשה כפוף להם ודוד המלך אמר ולבי חלל בקרבי, ויש 

שלא שלטה בהם רימה, אבל עכשיו שחטאנו ע"כ יופי אדמתינו של הגוף שלנו ניתנה לזרים, ולא עוד 

 אלא גם כוחינו הנפשיים שהוא רוחני הפכנו לנכרים.



   רצון  אלול חודש  ימי  נו
  

Í˜„ˆ�ÁÈ˘Ó 

, אין מים אלא תורה, שהתוה"ק יהיה נלמד בטהרה, ואז ים וטהרתםים וטהרתםים וטהרתםים וטהרתםד) זרוק עלינו מים טהורד) זרוק עלינו מים טהורד) זרוק עלינו מים טהורד) זרוק עלינו מים טהור

וטהרתם על ידה אבל בלא"ה נעשית לו ח"ו סם מות, וזהו שמבקשים עשה למען לימודך, אין הכונה 

לבקש שילמודו, רק שיהיה לימוד כזה שיהיה נקרא לימודך היינו בטהרה וקדושה וכונה נכונה, ואמר 

ינו לימוד התוה"ק ורק אז וטהרתם, כי תבלין היחיד נגד יצה"ר הוא זרוק עלינו מים טהורים דהי

וכבר כ' המס"י כיון דמי שברא היצה"ר נותן תבלין זה עכ"ח רק זה יועיל, אבל  (קידושין ל.)תוה"ק 

 בתנאי שיהיה מים טהורים כנ"ל, ולזה צריך ללמוד ספרי מוסר.

ÍÓ˘�ÌÂÁ¯�Ï‡ 

"ט שאם היה עוד א' שהיה יכול לומר אל רחום בדגל מחנה אפרים ליקוטים כ' ששמע מהבעש

שמך ועננו כמותו אזי הייתי מביא משיח, רואים מזה גדולת אמירת תפלה זו לכן לא יחטפוה רק 

  יאמרו בכונה.

קאי מ"ש קול רם  תובפשטו ,כפי מה שאומרים בסליחות )תענית יד.(רש"י  וכתבעננו צ"ל בקול רם 

  .גם על הסליחות לא על התעניות בלבד

, כי לעבוד את השי"ת באמיתיות א"א רק ע"י שמירת הברית ולז"א בריתךבריתךבריתךבריתך    - - - - ה) עשה למען אמיתך ה) עשה למען אמיתך ה) עשה למען אמיתך ה) עשה למען אמיתך 

עשה למען אמיתך שנוכל לעבוד אותן באמת ע"י שתעשה למען בריתך שתעזרנו להתקדש בשמירת 

 הברית.

ל , דתפלין עוז המה לישראל, דהיינו תפלין של יד, דזרוע מורה עלמען פארךלמען פארךלמען פארךלמען פארך    ----ו) עשה למען עזך ו) עשה למען עזך ו) עשה למען עזך ו) עשה למען עזך 

עוז, וגם הם פאר דהיינו תפלין של ראש שעליה נאמר פארך חבוש עליך, וראו כל עמי הארץ כי שם 

, וע"כ תפלין של יד על השמאל דהיא הנקרא (ברכות)ה' נקרא עליך ויראו ממך אלו תפלין שבראש 

, ונאמר עוז, כמ"ש עוז בידך וגבורה בימינך, ותורה ניתנה בימין כמ"ש אש דת מימינו וניתנה בגבורה

ה' עוז לעמו יתן דהיינו התפלין, ה' יברך את עמו בשלום דהיינו תורה דהוא כלי מחזיק ברכה, 

וע"ז מתפללין עד מתי עזך בשבי ותפארתך ביד צר דהיינו של  (ברכות)וישראל המה תפלין של הקב"ה 

ינו בעלי יד הנקרא עוז שהמה בעלי מעשים שבישראל, ותפארתך ביד צר היינו תפלין של ראש דהי

תורה שבישראל, וידוע מ"ש הקדו"ל רבש"ע הלא אפילו פשוט שבישראל אם נופלין תפלין שלו 

לארץ מיד מגביהם ונושקם והלא עמך ישראל המה התפלין שלך נפלו, במטו מינך הגביהם ונשקם, 

וע"ז מתפללין הרם קרן ישראל עמך, וזהו עשה למען עוזך ופארך היינו התפלין שלך שהם עמך 

 ראל הקדושים.יש

ז) או"י עשה למען עזך להושיעם, וא"ת שהעוז הוא ע"י מה שהם בגלות כי אז ניכר עוזו של 

הקב"ה איך שה אחת מתקיים בין ע' זאבים, לז"א דמ"מ אינו לתפארת לו יתברך שמתחלל שמו, 

פארת שדוקא עמו שקיבלו תורתו הם דוויים וסחופים לז"א למען פארך שהעוז שלו יוכר באופן של ת

וכבוד, וכמ"ש היש"מ עד מתי עזך בשבי, ר"ל עד מתי יהיה ניכר עוזך במה שעמך הם בשבי 

 ותפארתך ביד צר עד מתי יהיה תפארתך במה שהם ביד צר.



 נז  רצון  אלול חודש  ימי  

, יל"ד למה אצל יונקי שדים נקט ח) למען יונקי שדים שלא חטאו, למען גמולי חלב שלא פשעוח) למען יונקי שדים שלא חטאו, למען גמולי חלב שלא פשעוח) למען יונקי שדים שלא חטאו, למען גמולי חלב שלא פשעוח) למען יונקי שדים שלא חטאו, למען גמולי חלב שלא פשעו

מחלב הלא כבר טועמים טעם דגן, וכבר יש להם דעת  חטא ואצל גמולי חלב לשון פשע, וי"ל דגמולי

ממילא כבר עושים חטאים בשוגג, אבל מ"מ לא פשעו שאין כונתם ח"ו להרע דהרי אין  (ברכות מ.)

 להם עוד דעת כ"כ, והמה עוד תינוקות קטנים שאין עושין בכונה לרע.

Â��Ú 

עולם לפי שמדרך הטוב , דמבואר בעץ חיים דהקב"ה ברא היודע יצריודע יצריודע יצריודע יצר    - - - - ט) עננו טוב ומטיב ט) עננו טוב ומטיב ט) עננו טוב ומטיב ט) עננו טוב ומטיב 

להטיב, ע"כ ברא בריאה שיוכל להטיב עמהם, אבל כיון דמאן דאכיל נהמא דכיסופא בהית 

לאיסתכולי באפיה ע"כ ברא יצה"ר המושך חלרע, וכשיתגברו עליו יקבלו שכר, אמנם הקב"ה בעצמו 

ה טוב אמר ואשר הרעותי, כי סו"ס קשה מאד לנצחו כיון שהטבע מושך אליו, ולז"א אמת שאת

ומטיב וחפץ להצדיק בריותיך, ולכן בראת יצה"ר, אבל לאידך גיסא אתה יודע יצרנו כי קשה הוא 

 ועפר אנחנו וחזי דאת  נורא.

, ועי"ז וטהרתם מיצה"ר כי תורה (תענית ז.)דהיינו תוה"ק הנקרא מים  י) זרוק עלינו מים טהוריםי) זרוק עלינו מים טהוריםי) זרוק עלינו מים טהוריםי) זרוק עלינו מים טהורים

  ה כי רק באופן זה הוא מים טהורים.הוא תבלין נגד יצה"ר, א"נ ר"ל שיזהר ללמוד תורה בטהר

, דאם יש רפיון יוכל לבוא ח"ו לידי השחתה, עי' חובת התלמידים יא) לא ירפך ולא ישחיתךיא) לא ירפך ולא ישחיתךיא) לא ירפך ולא ישחיתךיא) לא ירפך ולא ישחיתך

שהאריך בגרעון ההתרפות שעושה הכל בהתרפות שהוא עוד גרוע מעצלות שאינו עושה כלום, 

  ושזהו מביא עד כדי להשחתה גמורה.

ÌÈÓÁ¯�ÈÒÈ�ÎÓ� �

, יל"פ השתדלו בתשובה נה ובקשה לפני מלך יושב על כסא רם ונשאנה ובקשה לפני מלך יושב על כסא רם ונשאנה ובקשה לפני מלך יושב על כסא רם ונשאנה ובקשה לפני מלך יושב על כסא רם ונשאוהרבו תחוהרבו תחוהרבו תחוהרבו תחיב) השתדלו יב) השתדלו יב) השתדלו יב) השתדלו 

ומעש"ט ואז הרבו תחנה ובקשה כולי האי ואולי, אבל בלי השתדלות להטיב מעשיו לא יועיל שום 

  תחנה ובקשה, לפי שהוא מלך יושב על כסא רם ונשא ומלך במשפט יעמיד ארץ.

כמה ספרים דפיוט זה נראה כמתפללין ידוע מה שהרעיש המהר"ל וב מכניסי רחמיםמכניסי רחמיםמכניסי רחמיםמכניסי רחמיםיג) בנוסח יג) בנוסח יג) בנוסח יג) בנוסח 

, ובתשו' מהרי"א, ובפירושים (או"ח קסו)בין הקב"ה, ועי' חת"ס אל המלאכים ועושין אמצעי בינינו ו

ועי' סנהדרין מד: שיבקש שיהיו הכל מאמצין את כחו  נין זה עיי"ש,כתבתי בע (פזמון פב)לסליחות 

ר בנוסח מלאכי רחמים יכניסו, היינו דמבקש בזכרון יהודא כ' דאמובמרגליות הים שם אות יג, ו

, ו)-או"ח ה מג(אג"מ ו, מועדים לשמחה מ"ש בזהישורון ח"ג, ומהקב"ה שהמלאכים יכניסו, ועי' 

  .ליקט כל מה שנאמר בזה עי"ש (מער' ראש השנה א,ב)והשדי חמד 

נופת צופים  בל' תרגום, מכניסי רחמים בלה"ק, ושוב אח"כ תרגום, והטעם לזה עי' ) מחי ומסי) מחי ומסי) מחי ומסי) מחי ומסיידידידיד

דתרגום הוא בחי' תרדימה, דיש דברים שצריך מסינ"פ לאומרם, וכשהאדם ניעור  (קאריץ אות נה)

היאך ע"י השינה אפשר  (קאריץ אות קסא)משנתו אינו יכול לאומרם, ובבחינה זו כתב גם בפאר לישרים 

  לבטל כל גזירות קשות.



   רצון  אלול חודש  ימי  נח
  

ה הוא אע"פ שאין בך זכות התורה כתב דהכונ (ע' סח)בדרשות חת"ס  ) מחיתי כעב פשעיך) מחיתי כעב פשעיך) מחיתי כעב פשעיך) מחיתי כעב פשעיךטוטוטוטו

  וכעב שנמחה ממקומו אחר שכלה ממנו לחלוחית מים.

, המשך הדברים הוא דמבקש ז) מי שענה לכל הצדיקים כו' רחמנא דעני לעניי וגו' לתבירי לבאז) מי שענה לכל הצדיקים כו' רחמנא דעני לעניי וגו' לתבירי לבאז) מי שענה לכל הצדיקים כו' רחמנא דעני לעניי וגו' לתבירי לבאז) מי שענה לכל הצדיקים כו' רחמנא דעני לעניי וגו' לתבירי לבאטטטט

למי שענה לכל הצדיקים שיעננו, וא"ת הרי אנו צדיקים ולא חסידים תמימים וישרים, לז"א הרי מ"מ 

  .(כתר שם טוב ח"ב)רי לבא אנן, וכתיב הרופא לשבורי לב, ואת דכא אשכון עניי ותבי

, אבל באמרי פנחס כ' במטה אפרים כ' דאצל מחי ומסי יחזור ויעמוד, כי הסליחות צ"ל בעמידה

  .דישב

ô ÷øàé  

äìçú êåðîã÷ äçåðî éàöåîá (à íåé ïåîæô) 

  קנט. בענין שם 'פזמון' למה שאומרים חזן וקהל עי' תירוש ויצהר 

, ומה נפ"מ (איוב מא ג)צ"ב מהו הלשון קדמנוך, והלא כתיב מי הקדימני  א) במוצאי מנוחה כו',א) במוצאי מנוחה כו',א) במוצאי מנוחה כו',א) במוצאי מנוחה כו',

במה שהוא במוצאי מנוחה או בזמן אחר, עוד צ"ב הלשון הט אזנך וכי בלי הטיית אוזן אינו שומע, 

ו דוי ושמעתי לפרש שאף שאנו ריקים ממעש"ט עכ"פ אין לנו מנוחה מזה, כי רבות אנחותי ולבנ

ה' נגדך כל תאותי ואנחתי ממך לא נסתרה, פי' אף שכל  (תהלים לח י)עלינו, וכמש"פ המפרשים עה"פ 

תאותי הוא נגד רצונך, אבל מ"מ מה שאני מתאנח וצועק ומתחרט ע"ז ג"כ לא נסתר ממך, ובזה אנו 

עד עתה  מקדמים את השי"ת בימים הללו בטענת לימוד זכות שעכ"פ יצא מאתנו מנוחה, ולא באנו

, ועי' בשע"ת לרבינו יונה שזהו א' מתיקוני (תהלים לח ד)אל המנוחה, ואין שלום בעצמי מפני חטאתי 

 החטא.

באו"א שאף שאין בידינו כלום ויש קיטרוגים עלינו מ"מ יש עלינו לימוד זכות גדול כי שאור וי"ל 

ן לנו מנוחה, כי תקפו עלינו , וב' דברים הללו אין נותני(ברכות יז.)שבעיסה ושיעבוד גליות מעכב 

הצרות ברוחניות ובגשמיות, בפיתויים קשים ומרים, ואנו כאנוסים בשביה, ומי כהבורא יודע כל זאת 

כי הוא ידע יצרנו, איך שמבלבל אותנו תמיד בכל מיני בילבולים ונסיונות מכל הצדדים, ובזה אנו 

נו, וע"כ כל לשון תקום אתך למשפט מקדמים לפני המקטריגים את פני ה' שהלא יצא מנוחה מלפני

תרשיע, וכל כלי יוצר עליך לא יצלח, ע"כ הט אזנך ממרום, שלא לבקש מאתנו כפי"מ שהיינו צריכים 

לעשות באמת, רק תרד ממרום להטות אזנך עד מקום השפל שאנו נמצאים בה בדור אריותא, וכמ"ש 

ורות הקודמים יחשב, לשמוע אל רח"ו בשם האריז"ל שבדורות הללו דבר קטן כדבר גדול של הד

הרינה שלנו כאילו אל התפלה, שאף שתפלה שלנו אינו נראה אלא כרינה בעלמא, ולא בגדר תחנונים, 

 מ"מ לפי קטנותינו גם זה תפלה יחשב.

דיל"ד מאי נפ"מ אימת הוא אם במוצאי מנוחה או יום אחר, גם צ"ב כפל הל' רנה ב) עוי"ל 

ממרום יושב תהלה, וכי הקב"ה צריך הטיית אוזן ובלא"ה אינו  תפלה, עוד צ"ב הלשון הט אזנך

דביום א' אדם חלש לפי  (תענית כז:)שומע, והיה די לומר שמע אל הרנה, וי"ל לפי"מ דאיתא בגמ' 
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כל ימי עני רעים,  (כתובות ז:)שהוא שלישי ליצירה, וגם שינוי וסת דשבת גורם חולי, עפ"י מאחז"ל 

ה תיכף יוצאין אח"ז ליום תפלה וסליחה להשתפך נפש לפני הקב"ה, זהו והנה בשבת שהוא יום מנוח

דבר קשה כמבואר שם בתענית דלהכי לא היו אנשי מעמד קובעין ביום א' תענית, ולז"א תיכף 

במוצאי מנוחה אף שהוא קשה קדמנוך תחלה, ולא הבטנו על כלום כי נפשינו עלינו מרה, ולבנו 

מתין על יום שני, וע"כ מכ"מ תעשה נא עמנו חסד, שיהיה בבחי' טרם עלינו דוי, ואין אנו יכולין לה

, וזהו ענין הטיית אוזן לשמוע עוד קודם הגיע הקול אליו, וזה"ש (ישעי' סה כד)יקראו ואני אענה 

לשמוע אל הרנה ואל התפלה, שתראה ההפכיי שאנו יוצאים תיכף מרנה של שבת שהוא יום מנוחה 

וזהו  כ' ובני הר"ר מרדכי דוד שליט"אלך שתעשה עמנו חסד וחנינה, ( ורנה אל התפלה, וע"כ ראוי

  , דהקדמנו מיום א' באשמורת בתחלת היום אף שהוא קשה לגוף).'קדמנוך תחלה'הלשון 

להיפוך דכיון דבשבת יש פנאי ללמוד דאין לאדם  (ע' קיח מתלמיד תרוה"ד)שו"ר בלקט יושר 

שבת, לכן טוב להתחיל התפלות אז, דאין השכינה שורה  עסקים, עי"ז שמחים במצוה וגם מחמת עונג

אלא מתוך שמחה של מצוה, ולכן אומרים במוצאי מנוחה, וי"ל דזה"ש קדמנוך תחלה, להורות דכיון 

שהיה לנו מנוחה אנו משתמשים בזה מיד לצורך עבודתך, וזה מורה שהוא מנוחה שאתה רוצה בה 

 לש"ש.

, (תהלים לג ג)עה"פ הטיבו נגן בתרועה  (בדרשה לתק"ש) זצ"ללפי"מ ששמעתי ממו"ח ג) עויל"פ 

דלכאורה הוא סתירה מני' ובי' דתרועה הוא ילולי יליל לא ניגון, אך זה גופא שאנו יכולים עוד 

ישמח לב  (תהלים קה ג)לשפוך קצת דמעות להבוכ"ע ע"ז גופא צריך לנגן ולהודות, ועוד פי' בזה הפ' 

שמוח שעכ"פ עוד אנו מבקשים את ה', וכמו שמפרשים הפסוק הודו מבקשי ה', שע"ז גופא צריכין ל

, שע"ז גופא אנו מודים לה' שעדיין אנו קורים בשמו, וידוע פי' (תהלים קה א)לה' קראו בשמו 

על שאנו מודים לך אנו מברכים ברוך קל ההודאות, וזה"ש במוצאי מנוחה  (במודים דרבנן)הקדמונים 

דים ומשבחים שאף שיצא מאתנו מנוחה, שאין לנו מנוחה לא בגשמיות קדמנוך, שעל זה גופא אנו מו

ולא ברוחניות ואנו טרודים, אעפ"כ קדמנוך תחלה לקום באשמורת לחלות ולחנן פני שוכן מעונים, 

וזהו שמסיים לשמוע אל הרנה ואל התפלה, פי' שאנו מרננים ושמחים ע"ז גופא שעדיין אנו פונים אל 

 י' בסידור כתר נהורא עה"פ אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה).התפלה להתפלל אליך, (ע

דכל אדם יש לו מצבים שונים ברוחניות, פעמים לטובה פניך, פניך, פניך, פניך,     ''''בדורשםבדורשםבדורשםבדורשם''''נא דורשיך נא דורשיך נא דורשיך נא דורשיך ד) דרוש ד) דרוש ד) דרוש ד) דרוש 

ופעמים להיפוך, ולז"א דרוש נא דורשיך כפי מה שהם בעת דורשם פניך שאז בודאי כונתם רצויה 

שמתפללים עם הרבים אזי כל יחיד נגרר אחר תשובת  וטובה בהתעוררות אמיתי, (ובפרט בעת

הרבים, וכמו שמובא בתולדות הרה"ק ממונקאטש ז"ל שפעם בעת הדרשה היה מעורר את העם 

לקבלת מלכות שמים במסינ"פ וקיבלו על עצמם כל הקהל ביחד באמירת פסוק שמע ישראל 

עומ"ש במסינ"פ, ע"ז ענה  בהתעוררות גדול, ולאחר זה שאל לבחור א' אם כיון בלב שלם לקבל

הבחור שבעת שכל העולם יחד קיבלו, אז היה גם הוא במדריגה זו שקיבל בלב שלם, וקלסי' הרב 

ממונקאטש שהשיב בחכמה), והאמת הוא דבפנימיות כל איש ישראל הוא תמיד במדריגה זו כמו 

רצוניך אך אח"כ  בעת ההתעוררות שאז מתגלה פנימיותו האמיתית כפי"מ שהוא, כי רצונינו לעשות

בשאון החיים וטירדת הזמן מתבלבל דעתו ומתכסה ע"י שאור שבעיסה, וזה אינו יכול לידע רק 
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הקב"ה שהוא יודע מחשבות ובוחן כליות ולב, וע"כ אמר אח"ז הדרש למו משמי מעוניך, היינו מקום 

צא, ואתה שאין מלאך ומקטרג מגיע, משם חתור להם חתירה מתחת כסה"כ, ומלפניך משפטינו י

בעצמך הדרש למו, ואם באמת אינם ראויים אפילו בעת שדורשים פניך, מ"מ לשועת חינונם, היינו 

 מה שהם צועקים ומבקשים מתנת חנם לפנים משוה"ד, אל תעלם אזנך.

יאמר כנ"ל ובאו"א קצת דממה שבימים הללו אפי' פחותים שבישראל מתעוררים עד כדי ה) א"נ 

ובשבירת רוח, מוכח דכן הם באמת כל ימות השנה לולי היצר היה  שפיכת דמעות מעומק הלב,

בעוכרם, דאל"ה לא היו יכולים להתחלף כ"כ בין יום ובין לילה, ולהתפלל ברגשי קודש כאלו, וזה"פ 

דרוש נא דורשיך כל השנה כפי"מ שהם בעת דורשם פניך, דממה שדורשים פניך עכשיו תוכל לדרוש 

נו ניכר כ"כ, מ"מ זהו ענין דרוש, שלמדין סתום מן הגלוי והמפורש, מזה על כל השנה, אף שאז אי

וכמו שכ' בספה"ק הושענא למענך דורשינו, שתדרשינו לטובה, פי' שתעשה פילפול ודרשה ליישב 

את בני ישראל להפך בזכותינו, וא"ת מאן מפיס שכן הוא, לז"א הרי יש לך עצה להדרש למו משמי 

לסלק השאור שבעיסה, ואז תראה איך יהיו נמשכין אחריך כמים, וגם מעוניך, לפתוח ולהאיר לבם, 

לשועת חינונם אל תעלם אזנך, למלא משאלותם לשחררם משיעבוד הפרנסה ותלאות הזמן, ואז 

 תראה כי צודקים אנחנו שאז תוכל לשמוע תמיד אל הרנה ואל התפלה, להיותינו דבוקים בך תמיד.

הן אמת שאנחנו לא נדע במה נבא אל המלך, ואין בידינו  ,ורועדים מיום בואך כו'ורועדים מיום בואך כו'ורועדים מיום בואך כו'ורועדים מיום בואך כו'ו) זוחלים ו) זוחלים ו) זוחלים ו) זוחלים 

מעש, ואין אנו ראויים, והיה לנו להטמן מחמת בושה, ואנה אנחנו באים לדפוק בדלת, אבל טענתינו 

הוא דהגם שאנחנו פשענו ומרינו, אבל הלא יש לנו ילדים רכים ואלה הצאן מה חטאו ומה תהא 

, שיותר ממה 'חלים כמבכירה'עלינו בגין בנינו, וע"ז אומרים עליהם, ואם ח"ו יצא עלינו הקצף, רחם 

שדואגת על עצמה דואגת על בנה, וע"כ אנו מבקשים ומבטיחים שאם תעשה עמנו זאת שיקויים בנו 

, שיפרסמו שמך לבניהם אחריהם, ומה שחטאו יתקנו במה שיגדלו 'ויודו פלאך', אז 'טנופם מחה'

פי' כרחם אב על בנים, כמו שאב מרחם על בניו ושב  (ע' קס)בניהם לתורה ומעש"ט, ובעלה שמואל 

הגד לעמי פשעם ולבית  (ישעיה נח א)בתשובה כדי שלא יתפסו בעונותיו כן תרחם ה' עלינו, וזה"ש 

יעקב חטאתם, פי' שתגד לעמי שע"י פשעם יכול חלילה להגיע מזה חטאת וחסרון לבית יעקב היינו 

  .זו באמרי פי לימ"נ) (ועימ"ש בבחי'אשתו ובניו עכ"ד, 

דזהו רק באלול וסליחות אבל בר"ה עצמו  (שופטים)עי' ייטב לב  זוחלים ורועדים מיום בואךזוחלים ורועדים מיום בואךזוחלים ורועדים מיום בואךזוחלים ורועדים מיום בואך

, ע"ד דכתיב בחצוצרות שמחים עי"ש, וי"ל דתלוי זה בזה, אם זוחלים כו' אז בר"ה יכולים לשמוח

 .וקל שופר הריעו 'לפני' המלך ה', ר"ל עוד לפני בואו

, י"ל דעכשיו בא לבקש עוד יותר מזה, שלא רק שתקבלם בתשובה שעי קהלךשעי קהלךשעי קהלךשעי קהלךאם עצמו פאם עצמו פאם עצמו פאם עצמו פז) מרום ז) מרום ז) מרום ז) מרום 

בתשובה במתנת חנם, רק אם עצמו פשעי קהלך כ"כ שאין רוצים אפי' לשוב בתשובה, או משום 

שהם מתייאשים ביודעם ריבוי עונותם, (וזה עצמו הוא עצימת פשעיהם מה שהם מתאחרים לשוב, 

דלים יותר, כמ"ש בשע"ת לר"י, וכן הוא בר"ח שער ועי"ז הפשעים שעשו עד עתה מתעצמים ומתג

התשובה פ"ב ובשע"ת לר"י במשל המלך שהוכיח את האיש שלא ברח מחתירה שלפניו, ונ' פי' 

המשל דאף שהבריחה ע"י חתירה הוא פשע, מ"מ זה מראה שאין האדם נכנע לשוב עכ"פ אפילו 

ישעי' [וה"ק משפטים קו. אי' עה"פ באופן כזה שאין מדה"ד נותנת לקבלו מ"מ הי"ל להתעקש, ובז
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ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, שפשעו לא נאמר אלא הפושעים בל' הוה, שעדיין  ]סו כד

פושעים במה שאינם ממהרים לשוב), אז אנו מבקשים נא סגבם מאוצר המוכן בזבוליך, היינו שאתה 

 (ברכות לג: וכעי"ז בשבת לא:)חז"ל תחזקם ותכניס בלבם הרהורי תשובה ע"י האוצר של יר"ש, כמשא

אין לו להקב"ה באוצרו אלא יר"ש, או שתגלה להם אוצר התשובה המוכן מקודם ששת ימ"ב, 

דתשובה מהני אפי' הרבה לחטוא ובזה יתעוררו לתשובה, וגם תכניס בהם הידיעה שידעו שהם מצד 

נת חנם, כי כל שיחטאו יותר עצמם אינם ראויים, ובשביל זה יבאו אליך לחוננם חנם, שתחוננם במת

מתכסה עיניהם עד שנדמה להם שראויים וכדאים הם, ע"כ גם זה הידיעה צריך אתה לזרוח בלבות 

 בנ"י.

, ר"ל אף שבעווה"ר כל התלאות הבאות נא אל התלאות ואל לחטאות כו' מפליא פלאותנא אל התלאות ואל לחטאות כו' מפליא פלאותנא אל התלאות ואל לחטאות כו' מפליא פלאותנא אל התלאות ואל לחטאות כו' מפליא פלאותח) פנה ח) פנה ח) פנה ח) פנה 

לאות חשובות לזכות אותנו עלינו הם בסבות החטאים, ואנחנו אשמים וגרמי בנזקין, וא"כ אין הת

כיון שהאשם תלוי בנו, מ"מ אנו מבקשים מהקב"ה שיקח בחשבון את התלאות ולא החטאות 

המסבבות את התלאות, ואף שעומדים עלינו מקטריגים דהאשם תלוי בנו, מ"מ הקב"ה שהוא מפליא 

פ' ואתחנן, והס פלאות, יעשה נס ופלא להשתיקם, כי הוא כל יכול ומי יאמר לו מה תעשה כפירש"י ב

, (ומהרה"ג ר' , וזה"ש צדק צועקיך מפליא פלאות, פי' שתצדיקם ע"י נס(זכרי' ב יז)כל בשר מפני ה' 

עמרם ראטה שליט"א שמעתי כי תיבת פלא י"ל ב' פירושים מכוסה ומובדל, או מפרש בפיו כמו כי 

ם לה', אבל בכ"א יש יפליא לנדור, וכמו"כ אצל הכלל ישראל לפעמים מכוסה ואינו ניכר התקרבות

נקודה פנימית שלעולם אינו מתרחק מהשי"ת, ואימת שירצה יכול איש הישראלי להאחז בזה הנקודה 

הפנימית ולחזור לשורשו, ובזה הוא ניכר שהוא שייך להשי"ת, נראה כמובדל ומופרש ובאמת הוא 

ומובדל, ובאמת הוא מפורש וניכר, ולז"א מפליא פלאות בכפל לשון נראה כמפליא בפי' א' שמכוסה 

פלאות בפי' הב' שניכר ונגלה במפורש, עוד פי' לפי ארז"ל עה"פ הנני יוסף להפליא וגו' הפלא ופלא 

זה מיתת צדיקים, וזהו לימד זכות גדול עלינו שאין לנו צדיקים ואעפ"כ אנו מתקרבים להשי"ת 

בשביל מפליא פלאות,  ורוצים לעבדו, וזה"ש צדק צועקיך שתצדיקם מהקיטרוג ותלמד זכות עליהם

 .שכל הצדיקים נסתלקו מאתנו)

מתאונן על אינון דצווחין בתפלתם  (תיקון ו), י"ל דבתיקו"ז עתירתם בעמדם בלילותעתירתם בעמדם בלילותעתירתם בעמדם בלילותעתירתם בעמדם בלילותט) רצה ט) רצה ט) רצה ט) רצה 

ככלבא הב הב, ואין מבקשים למען כבוד שמים, אמנם ידוע פתגם הרה"ק ר"ר אלימלך זי"ע רבש"ע 

ועוה"פ ממון, אבל אם יסחטו כל ממון ישראל אם יסחטו כל תפלות ישראל יצא מהם ממון וממון 

יצא מזה הרבה מצות ומעש"ט תורה ותפלה וצדקה, דהן אמת שאנו מבקשים על גשמיות אבל למה 

לנו כל הגשמיות, הרי כל מה שאנו מבקשים ע"ז הוא רק כדי שנוכל לעבוד את ה' ולקיים תורתו 

, ומ"מ אם (ב"מ פג: פסחים ב:)חושך ולילה ומצותיו, והנה תפלה על גשמיות שהוא עניני עוה"ז נקרא 

תכליתו משום רוחניות אז נקרא יום, וכמ"ש גולל כו' וחושך מפני אור, שאם התכלית הוא משום 

האור אין עניני עוה"ז נקראים חושך, וכמו"כ להיפוך אם עושים מצות לקנטר ולא לש"ש גם המצוה 

זה"ש רצה עתירתם בעמדם בלילות, ר"ל הגם נקרא חושך ולא אור, והיינו גולל אור מפני חושך, ו

שעתירתם הוא בבחי' לילה וחושך, מ"מ תרצה אותם כקרבן כליל ועולות, פי' כאילו היה עולה 

שכולה כליל לה' ולא כשלמים שהוא גם לבעלים, דהרי סוכ"ס גם עם הגשמיות אין כונתם רק לה', 
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מ"ש הנוע"א בהנהגותיו, ולז"א והראיה שאם יחטפו אותם באמצע אכילתם ימסרו נפשם לה' כ

, (ועי' ערוגה"ב פ' נצבים בלילות שגם עוה"ז שהוא בחי' לילה יש לו עמידה ותקומה אצלם 'בעמדם'

 .שפי' ג"כ הך בלילות על החושך של העבירות ומתמרמרים על העונות)

בגלות  בזעקתם בעוד ליל, שהם זועקים על מה שהם עדיין (וועבער)לפימ"ש בחי' האביב י) עוי"ל 

המכונה לילה, וה"נ י"ל בזה רצה עתירתם מה שהם מתפללים על שעדיין עומדים בלילות בגלות, 

ותרחמני עויל"פ שתהא להם עמידה עכ"פ גם בלילה, שגם בעודם בגלותם יהיה להם הרחבת הדעת, 

דע"ז נוסד ברכת ראה נא בענינו, (וכפי' הרה"ק ר"מ  (מגילה)עוד בגלותי לגאלנו, וכפרש"י 

פרימישלאן עה"פ לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו), א"נ דסימן מובהק שאתה מתרצה מ

בעתירתם הוא בעמדם בלילות, שי"ל קיום בגלות, הן הן גבורותיו שה א' מתקיים בין ע' זאבים, 

הנה ברכו את  (תהלים קלד א)וזה"פ שהיעב"ץ כ' ע"ז דהוא נס יותר גדול מכל הניסים שהיה לישראל, 

כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות, שיברכו את ה' ע"ז שגם בלילות שבגלות הם יכולים עדיין  ה'

דע"ז גופא אנו שמחין מה שיש  ,)קרח(לעמוד בבית ה', ולזה נאמר הנה שהוא ל' שמחה כמ"ש בספרי 

הודאות, על שאנו מודים לך, ברוך קל ה (במודים דרבנן)וכמו שמפרשים לנו היכולת לעבוד את הקב"ה, 

 (עי' להלן בפי' שיר המעלות).שע"ז גופא יהיה ברוך על שאנחנו יכולים להודות לך, 

, ויעקב (קידושין לט:), דבאמת שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ימין עוז עוררה לעשות חילימין עוז עוררה לעשות חילימין עוז עוררה לעשות חילימין עוז עוררה לעשות חילאת את את את     יא)יא)יא)יא)

בחר לו עוה"ב, א"כ ראוי לו להיות ח"ו מעונה ומחוסר מכל טוב בעוה"ז, אך כבר כ' הרמב"ם 

ים טובים שבתורה אינם שכר מצוה רק הכנה טובה להסיר כל המונעים ומעכבים לעסוק דהיעוד

בתורה, ויספיק לנו הצורך בעוה"ז כדי שנהיה פנויים לעבודתו ית"ש, וזה"ש את ימין עוז עוררה 

, זכות התורה יעורר לעשות חיל, כמ"ש (דברים לג ב), וניתנה בימין (ויק"ר לא ה)דהיינו תורה שנקרא עוז 

, היינו שיהיה לנו די צרכינו שלא יטריד אותנו הבלי עוה"ז מעבודתו (במדבר כד יח)וישראל עושה חיל 

 ית"ש, ונוכל לעסוק בתורה בלב פנוי.

, צ"ב מה שמזכיר כאן זה הזכות נעקד ונשחט תמורו איל, גנון נא גזעו בזעקם בעוד לילנעקד ונשחט תמורו איל, גנון נא גזעו בזעקם בעוד לילנעקד ונשחט תמורו איל, גנון נא גזעו בזעקם בעוד לילנעקד ונשחט תמורו איל, גנון נא גזעו בזעקם בעוד ליליב) בצדק יב) בצדק יב) בצדק יב) בצדק 

לשחוט את עצמו אבל זה ששחט תמורו איל מה  שנשחט תמורו איל, הלא עיקר הזכות הוא מה שרצה

רבותא יש בזה, ואי בשביל שיעלה לפניו שחיטת האיל כאילו נשחט יצחק מה צורך בזה הלא סו"ס 

גלוי וידוע לפניו שרצו אברהם ויצחק בכל לבם להשחט לפניו, ומה יוסיף תת מה שנשחט תמורו 

 מתי זועקים. איל, גם יל"ד מה שמדגיש שזועקים בעוד ליל, מאי נפ"מ

דר"ל כמו התם אף שלא נשחט נחשב כאילו נשחט, ה"נ אף שאנו זועקים בעוד ליל פי' ונ' 

שעדיין לא עשינו תשובה ואנו שרויים בחשכת עוה"ז הדומה לליל, אבל אתה תביט על העתיד 

ובזכות זה תושיענו, וגם עכשיו רצונינו לעשות טוב, אך שאור שבעיסה מעכב, וכמו ביצחק שהלך 

הקב"ה אחר המחשבה, ע"כ גם עכשיו תלך אחר המחשבה, (ויל"פ מ"ש בס' יצירה דבחודש אלול 

המליך י' במעשה, דהי' ע"ש המחשבה נאמרה כמ"ש רש"י בפ' בשלח עה"פ אז ישיר, שבאלול אנו 

פי' קצת להיפוך  (ע' יד) רקחיםמלות , ובמגד)זוכין שהקב"ה ממליך המחשבה כאילו עשינו במעשה

פי' דהתרגום על יום תרועה הוא יום יבבא, ובבא בל' ארמי הוא פתח והי' הוא  (בע' קס) אמנם להלן

המחשבה, דגם המחשבה גרידא כבר נחשב שעשינו פתח כחודו של מחט, והקב"ה ישלים השאר, 
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ובזה יל"פ כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, פי' גם הדלת והפתח המוטל עלינו עשינו רק כדל ורש 

"נ כדל הדופק על הפתח רק בלחישה לא בחזקה ואומץ, אבל הלא דלתיך דפקנו במחשבה גרידא, א

שאתה יודע מחשבות כל לב, וא"כ רחום וחנון נא אל תשיבנו ריקם מלפניך, ועי' ירושלמי פאה פ"א 

ה"א דאצל ישראל הקב"ה מצרף המחשבה טובה למעשה משא"כ אצל אוה"ע, ועימ"ש בזה 

ל) ומנ"ל באמת דביצחק נחשב לו כאילו נשחט, לז"א ונשחט ח"ב קס ד"ה עוי" מגדלות מרקחיםב

בנחלי ואיל, ואי לא להורות שנחשב כאילו הוא נשחט ממש, למה צריך לעשות דבר תמורו,  'תמורו'

חושב בר"ה ע"ש העתיד, ובפי"פ  הרה"ק מבעלזא שהקב"הבשם , )אות כט, תקיד, תקטו(בינה לר"ה 

ע"מ אשר תשמעו ובקללה אם תשמעו, דבברכה יכולין פי' בזה מדוע אצל הברכה נאמר  )ראה(

בר לזה עפ"י הלכה להיטיב מקודם ע"מ שתשמעו אח"כ, וכמ"ש יעקב אשר פדה את אברהם, וההס

כ' ג"כ דדבר זה נלמד מהעקידה, ושם נאמר בהר ה' יראה  )קנט( מגדלות מרקחים, וב)ראה(מבואר בחת"ס 

וזה"פ ולא ישכח את ברית אבותיך, ועי"ז רחם עלינו לדורות על בחי' זו, שיצרפו המחשבה למעשה, 

(דרך ש העתיד רק לטוב הוא לא לרעה, וכן ביאר הפר"ד , ובענין שאין הקב"ה דן ע"ואל תשחיתנו

ד"ה ובמקהלות ובד"ה עוד (תבא ובאהל יעקב  )ויחי עה"פ בך יברך(ערוגה"ב וב, בכמה ראיות מצרים דרוש א)

באמונתך ענני בצדקתך, כי הקב"ה מושיענו באמונה ובהקפה ע"ש  ג)(תהלים קמפי' בזה הפסוק  נראה)

כ' בשם כ"ק מהר"א מבעלז דהקב"ה הרי מקיים  (ע' רי), ובקודש פנימה העתיד עי"ש עפ"י ב' משלים

  . כל התורה והיאך מקיים מצות אמונה, ע"י שמאמין בהבטחת האדם להיטיב דרכו כשייטיב לו

, ר"ל דאם אין לנו זכותים תושיענו ע"ש העתיד שאנו יר נוצריר נוצריר נוצריר נוצריוצר אתה לכל יציוצר אתה לכל יציוצר אתה לכל יציוצר אתה לכל יציל"פ מ"ש ובזה 

מקבלים להטיב מעשינו, ויש ע"ז ב' ראיות דהקב"ה מטיב ע"ש העתיד, דהנה ע"י התשובה אנו 

עה"פ ועם נברא יהלל י', וכמו העובר הנוצר שהקב"ה  (אמור)נחשבין כבריה חדשה כמבואר במדרש 

ה, ועוד ראיה דנחשב התשובה ע"ש העתיד ממה שברא מטיב עמו אף שלא קדם לו כלום מן ההטב

 יוצר אתה לכל יציר נוצריוצר אתה לכל יציר נוצריוצר אתה לכל יציר נוצריוצר אתה לכל יציר נוצרהקב"ה תשובה קודם בריאת העולם, שעדיין לא היה זכותים בידם, וזה"ש 

 כוננת מאזכוננת מאזכוננת מאזכוננת מאזזהו ראיה ראשונה, דכמו שאתה מטיב לכל יציר הנוצר כן תטיב עמנו, ועוד ראיה שהלא 

אף שאינם  תחוננם חנםתחוננם חנםתחוננם חנםתחוננם חנםנו תשובה, וא"כ גם עכשיו , דהייתרף לחלצם ממיצרתרף לחלצם ממיצרתרף לחלצם ממיצרתרף לחלצם ממיצרמקודם בריאת העולם 

, היינו ע"ש העתיד שהוא עדיין מנוצר רק במחשבה, ועדיין לא עשינו אוצר המנוצראוצר המנוצראוצר המנוצראוצר המנוצרראויים, בזכות 

ונלמד מן הפסוק מיום אשר נתת לבך, וכן  (תענית ח:)זאת בפועל מ"מ יועיל הקבלה, כמבואר בגמ' 

(ועי' עוד להלן האלקים על ההר הזה, שנגאלו ע"ש העתיד,  בהוציאך כו' תעבדון את (שמות ג יב)כתוב 

 .אצל י"ג מדות)

, פי' שאין לו רק מליצה א', (איוב לג כג)זו יל"פ מ"ש אם יש עליו מלאך מליץ א' מני אלף ובבחי' 

, כמו האל"ף שהוא ראש לכל האותיות כמו"כ חושבין זאת 'מני אלף'שעוד עתיד להיות טוב, אז 

כאילו כבר יש לו עכשיו זה הזכות, להגיד לאדם ישרו מה שעתיד לעשות, אבל מתחלה ומראשית, 

בכל זאת אנו מבקשים שלא נצטרך עוד לזה לחשוב האחרית סוף מעשה במחשבה תחלה, רק שיהיה 

לנו זכותים מראש, וזהו יה"ר שנהיה לראש ולא לזנב, שלא נצטרך לילך אחר האחרית והזנב, רק כבר 

ותים בלי הקפה וחשבון, והיינו עפימ"ש בספה"ק דלראש נוט' לעשות רצון מראש יהיה לנו די זכ

 ז'כותים נ'עשים ב'סוף. (ל'הקדים)אבינו שבשמים, ויש להוסיף דלא לזנב הוא בנוטריקין לא ל'חשוב 
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בזה באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, פי' אם הם בבחי' יעקב ויל"פ 

שאין להם זכותים ומליץ יושר, אז אתה היודע עתידות תגיד ליעקב דבר חוק  שפלה)(מל' עקב מדריגה 

ומשפט שעתידין לעשות, ולהכי קרייה חוק דזה שיחשוב ע"ש העתיד אין טעם בדבר ואינו לפי 

המשפט והשכל, רק מאהבת ה' לישראל שנקראים בנים, ואב מאמין לבן ונותן לו בהקפה, אמנם זה 

גבי דידן שאנו תחת הזמן ויש לנו ראש וסוף, אבל לגבי הקב"ה שהוא למעלה שהוא חק אינו אלא ל

מהזמן והעתיד וההוה הכל א', אצלו הוא מובן גם עפ"י משפט, וכמו שתי' בזה הצ"צ בדרך מצותיך 

(ישעי' שהידיעה מכחשת הבחירה, ותי' דלא מחשבותי מחשבותיכם  (הל' תשובה פ"ה)קו' רמב"ם הידוע 

ג זאת, והק' הראב"ד דאם אין לו תי' מדוע כתב הקושיא, אבל הצ"צ כ' דקו' וא"א להשי נה ח)

מעיקרא ליתא דל"ש להקשות קו' זו רק אם שייך מושג של זמן קודם ולאחריו, משא"כ לגבי הקב"ה 

שהכל א' לא שייך הכחשה מידיעה הקודמת לבחירה שלאחריו, שאין כאן לא לפניו ולא לאחריו, 

שבותי מחשבותיכם, שאתם תחת הזמן ע"כ א"א להבין מה שאין משיגים וזה"ש הרמב"ם כי לא מח

בשכל החומרי, משא"כ אני שהוא למעלה מזמן שדבר זה אינו מושג אצלינו, ולפי"ז מה שחושב 

 העתיד להוה אינו חק רק דין ומשפט.

לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, והקשו  'חק' כו' כי 'בכסא'יל"פ תקעו בחודש שופר ובזה 

חיל בחק ומסיים במשפט, ולהאמור א"ש דלגבי ישראל חק הוא מה שהקב"ה דן על המכוסה דמת

כמו על הגלוי, שהמעש"ט שעתידין לעשות נקרא בכסא, שעדיין מכוסין ונעלמים הם, דבר זה חק 

הוא ואינו מובן לישראל, אבל משפט הוא לאלקי יעקב, שאצל הקב"ה, הוא משפט ודין עפ"י שכל, 

פי' בבחי' זו אוהב צדקות מקדם שהקב"ה אוהב צדקות של ישראל עוד מקדם  זלצר)(ובדברי מאיר 

שנעשו ומצרפן לחשבון, ובזה יל"פ מי הקדימני ואשלם, שהקב"ה אומר מי יש לו זכותים מקודם 

שאשלם לו השכר, שעפ"י רוב צריכין לצרף זכותים העתידים, וזה"פ מהר יקדמונו רחמיך, שיקדים 

, וצירוף דחודש אלול יוצא מהפסוק וצדקה תהיה לנו דים ובזה יתעוררו רחמיךבחשבון מעש"ט העתי

כי נשמור לעשות, ר"ל שהקב"ה חושב לנו לצדקה אף שעדיין אין אנו ראוין מ"מ כיון שאנו מקבלין 

 .על עצמינו כי נשמור לעשות

הוא מדת , ודייק בדובר ישרים דמזכיר כאן זכות אברהם ש) את ימין עוז עוררה לעשות חיל) את ימין עוז עוררה לעשות חיל) את ימין עוז עוררה לעשות חיל) את ימין עוז עוררה לעשות חילגגגגיייי

ימין, וזכות יצחק באומרו נעקד ונשחט תמורו איל, ולמה לא הזכיר גם זכות יעקב מובחר שבאבות, 

ותי' דנכלל באומרו בזעקתם בעוד ליל, כי יעקב תיקן תפלת ערבית, ובעצם ל"ק כ"כ כי עיקר כונתו 

        להזכיר כאן זכות העקידה כמו בכמה מקומות שבזה נכללו אברהם ויצחק ולא יעקב.

דר"ל הסוף והמוצא של תיבת שבת  (וילך)עי' עטרת ישועה  במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה,במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה,במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה,במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה,) ) ) ) דדדדיייי

שהוא יום מנוחה הוא אות ת', קדמנוך תחלה, ר"ל האות הקודם והראשון של תיבת תחלה הוא ג"כ 

ת' ושניהם עולין ד' מאות,  שהוא עולה כמו והיית אך שמח, ור"ל שצריך לקשר התחלת ימים 

יה בשמחה ולא בעצבות, וכאשר אמר הה"ק מלובלין דיותר חביב ליצה"ר העצבות הנוראים שיה

 .אחר העבירה מהעבירה גופא, (עי' דברי אמת ע' יט ואמרי נועם פ' מצורע מאמר א)
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ô ÷øáé  

äìôúä ìàå äðøä ìà òåîùì 

בפשטות הכונה ששומע אל תפלת הציבור שנאמר בה הן קל כביר לא  א) אל הרנה ואל התפלה,א) אל הרנה ואל התפלה,א) אל הרנה ואל התפלה,א) אל הרנה ואל התפלה,

במקום רנה שם תהא תפלה היינו במקום שהציבור מתפללין ביחד בקול רנה  )ברכות ו.(ס, דארז"ל ימא

עי"ש רש"י, אבל לפי"ז למה חלקם לשתים ואמר ואל התפלה, ואולי הכונה דע"י תפלת הציבור גם 

תפלת היחיד מתקבלת, ובפרט אם הוא במקום שהציבור מתפללין כמבואר בגמ' שם, או עכ"פ בשעה 

בור מתפללין, ולז"א ששומע אל הרנה של הציבור וגם אל התפלה של יחיד שמתפלל במקום שהצי

 או בעת ההוא.

(פ' בתרא דר"ה) , יל"פ כפל הלשון רנה תפלה, עפימ"ש הירושלמי אל הרנה ואל התפלהאל הרנה ואל התפלהאל הרנה ואל התפלהאל הרנה ואל התפלהב) לשמוע ב) לשמוע ב) לשמוע ב) לשמוע 

(משלי ימ"ש הקשיבה רינתי האזינה תפלתי, דרינה זו תורה, ונ' לפי"ז פירוש הפסוק לפ עה"פ (תהלים יז)

מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה, ולז"א הקשיבה רנתי שאני לומד תורה וממילא  כח ט)

האזינה תפלתי דבלא"ה היה תפלתי תועבה ח"ו, ומסיים הפסוק בלא שפתי מרמה, היינו שאני לומד 

דק, ומתפלל לשמה, ע"כ מלפניך משפטי יצא שאתה יודע מחשבות שכוונתי לשמו ותשמע דיני לצ

(עי' בבנין אריאל לר"ה דעשה דכבוד תורה דוחה הדין, וזה הזכות אנו מזכירין כאן בסליחות 

 דבשביל לימוד התורה יתקבל תפלתינו).

וירא בצר להם  (תהלים קו), לכאורה הוא כפל לשון, וי"ל לפימ"ש עה"פ אל הרנה ואל התפלהאל הרנה ואל התפלהאל הרנה ואל התפלהאל הרנה ואל התפלהג) ג) ג) ג) 

תוקף צרתם, וכמו שהיה בימי מלחמת  בשמעו את רנתם, דאם רואין במה הם שמחים יכולין להבין

עולם השניה, שכל מבוקשם היה לקבל כזית מאכל וכשקיבלוה היה שמחתם גדול מאד, וכמו"כ 

ברוחניות אם רואין שהאדם מתמלא שמחה מדברים גשמיים פחותי ושפלי ערך רואין מזה איך 

ו את רנתם ע"י ששומע בשמע ,משוקע בהבלי עוה"ז, וזה"ש וירא בצר להם שיוכל להבין גודל צרתם

ובזה נבין כפל הל' לשמוע אל הרנה במה  ,(עי' דברי יואל מועדים ע' שמ"ח ח"א) ,על מה מרננים ושמחים

שכבר שחה לעפר נפשינו, שכבר אנו שמחים  ,ממילא יבין שבא העת לשמוע אל התפלה ,אנו שמחים

 ינו.במה שמניחין אותנו לחיות ונותנין לנו איזה זכיות, וכי זהו תקות

, יל"פ כפל הלשון לפימ"ש החוזה מלובלין זי"ע במה שנאמר אצל לאה הרנה ואל התפלההרנה ואל התפלההרנה ואל התפלההרנה ואל התפלהד) אל ד) אל ד) אל ד) אל 

, היינו לפי שהודתה על העבר ולא ביקשה (עי' אגד"פ)אחר שאמרה הפעם אודה את ה' ותעמוד מלדת 

על העתיד, ומה"ט אומרים ברבון העולמים בליל שבת על שאתה עתיד לעשות עמנו כידוע, וזה"ש 

 ל הרנה היינו הודאה על העבר, ואל התפלה היינו בקשה על העתיד.א

יל"פ כפל הלשון, עם משל המובא בספה"ק בבן מלך שנתגרש מאת פני  הרנה ואל התפלה,הרנה ואל התפלה,הרנה ואל התפלה,הרנה ואל התפלה,ה) אל ה) אל ה) אל ה) אל 

פני המלך, עד שיתחרט על מעשיו הרעים, והבן מלך בראותו צרתו נשבר לבו בקרבו והתחיל לצעוק 

יכלו, ומבטיח לו בכל מיני הבטחות שלא יחזור עוד לסורו, אל המלך בבקשות ותחנונים שיחזירנו לה

והמקטריגים שונאי המלך, סגרו החלונות היטב, שלא ישמע המלך לצעקת הבן, ובו בזמן הלכו אל 

המלך ודיברו רעות על בנו שאינו מתגעגע לשוב ואינו מבקש אפילו שיחזירנו, כי טוב לו בחוץ 

רב וכשראה שאין קול ואין עונה נשבר לבו בקרבו יותר  ובהפקירא ניחא לי', והבן מלך צעק זמן
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ויותר, עד שהתחיל היאוש לכרסם בלבו מי יודע אפשר שכח המלך ממנו, ועקר אהבתו מלבו, וח"ו 

אבדה תקוה, והמקטריגים באו אליו, והתחילו לפתותו שיתרחק מבית המלך למרחקים ע"מ שלא 

שהמלך אינו רוצה עוד בקרבתך ואינו שומע לקול  לשוב עוד, באמרם אליו יום ויום הלא אתה רואה

צעקתך, וכיון שבן המלך הרגיש שעוד מעט ויכנסו דבריהם באזנו, אז התחיל להתחזק ולזמר שירות 

ותשבחות, וכששאלוהו לשמחה זו מה עושה, א"ל אני יודע ומכיר היטב את אבי המלך שלא שכח 

בר א' מדבריו ארצה, ואז הלכו אלו המקטריגים ממנו ואם הבטיח שיחזירני כשיגיע הזמן לא יפול ד

רעים לקטרג עוד אל המלך, לאמר ראה כי זה הבן שובב לא די שאינו מתחרט אלא מזמר שירות 

ותשבחות, כי שמח הוא על שגירשתו, אז פנה המלך לפתוח את החלון, ואכן שמע כי הוא שר ומזמר, 

תה מזמר כ"כ, אז פתח בן המלך את פיו פנה אליו המלך וכי אמת הוא שכ"כ הקשית ערפך עד שא

ואמר, למה לא פתחת החלון עד עתה כשצעקתי ובכיתי, אך מה אעשה כי כדי להשיב נפשי שיתקיים 

 בקרבי עכ"ח הוצרכתי לפתוח בנחמה ולשמוח, כי הרגשתי שעוד מעט ונפשי יצא בדברי.

רבן ביהמ"ק אך סכותה מובן ומדבר מאליו כי היינו בגלות כ"כ שנים והתאבלנו על חווהנמשל 

בענן מעבור לך תפלה ושתם תפלתי, ומטבע אנושי הוא שלא יוכל לחיות תמיד עם האבל בקרבו, כי 

זה יפריע לו להמשיך חייו כראוי, בע"כ הוצרכנו לשמח עצמינו כי בודאי יהיה טוב לנו וכיו"ב דברי 

, ובניך אינם מתאבלים על שמחה וחיות, ועכשיו המקטריגים באים ואומרים וכי מה זו שמחה עושה

גלות השכינה וכבוד השי"ת, ואינו כואב להם, ע"ז אנו מבקשים מהשי"ת לשמוע אל הרנה ואל 

התפלה, שאמת הוא שעכשיו אנו מרננים אבל תשמע גם אל התפלה והצעקות שבמשך כל הדורות, 

 ורק מחמת ההכרח הוצרכנו עכשיו לרנן.

, דרנה משותפת משמחה ובכיה עיי"ש, (תהלים)ועי' תפלה למשה עה"פ וארנן לבקר חסדך 

וכמו"כ אנו שמחים מצד א' שניתן לנו היכולת לעמוד ולבקש על נפשינו והקב"ה פותח יד ומקבל 

שבים ונותן יד לפושעים וחותר חתירה, אבל מצד שני אנו בוכים ומתביישים ומתחרטים על שחטאנו 

  ולא די לנו במה שמוחל וסולח לנו. 

היינו נשמה הטהורה שנתת בנו נעשה מאוס, כי  (סליחות ליום א) הושם כבודינוהושם כבודינוהושם כבודינוהושם כבודינוסחי ומאוס סחי ומאוס סחי ומאוס סחי ומאוס ו) 

הנשמה נקראת כבוד כמ"ש עורה כבודי עורה וכן למען יזמרך כבוד, ויל"פ גם על הגוף הנקראת 

והן הגוף היה בעוכרינו  (שבת קיג.)כבוד כי הוא מלבוש לנשמה, וריו"ח קרי למאניה מכבדותא 

  שאור שבעיסה מעכב דהיינו היצר שמצד תאות הגוף הנקרא חמץ.להשימני סחי ומאוס ו

ô ÷øâé  

 äçåøå úåãô íàéöîä äøö êåúîå(סליחה ליום ג)(סליחה ליום ג)(סליחה ליום ג)(סליחה ליום ג) 

שהקב"ה עושה חסד עם ישראל שאינו נותן להם העונש בב"א רק  (ע"ז ד.)יל"פ עפ"י מאחז"ל  א)

בעשרה אבנים  מחלקו לחתיכות וכמשל המדרש עם אוהב המלך שנתחייב מיתה וציוה המלך לסקלו

דזהו ענין הצ"ח  )נצבים(וחילק את האבנים לחתיכות קטנות מאד וזרקו בסירוגין, עי' חוט המשולש 

קללות שעשה משה מהמ"ט שבתו"כ, וזה"פ ומתוך צרה המציאם פדות ורוחה, שריוח יתן בין עדר 
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יה בטל לעדר ובתוך הצרה יעשה כמה הפסקות של פדות ורוחה עד שירבה העומד על הפרוץ ויה

 במיעוטו.

משוך חסדך ליודעיך קל קנוא ונוקם,  (כל מקדש)י"ל לפימ"ש הרה"ק ממעזריטש על הפייט ב) א"נ 

שהנקמה הוא ע"י החסד שעושה ובזה יתן האדם אל לבו טובת המלך ורב טובו וגדלו, ופי' בזה ג"כ 

צרה יביא עלינו פדות קל נקמות ה' כידוע, וזה"פ ומתוך צרה המציאם פדות ורוחה, שאם צריך להיות 

 ורוחה וזה יהיה מתוך צרה.

י"ל לפימ"ש הטו"ז שיאמרו רוע גזר דיננו דבוק, שרק הרוע שבגזירה יבטל כי בכל גזירה ג) א"נ 

טמון בזה טובה בתכליתו כי מאתו לא תצא הרעות, ואנו מבקשים רק על ביטול חלק הרע שבגזירה 

 הם.אבל הפדות והרוחה שטמון בתוך הצרה המציאם ל

דברכת ראה נא בענינו הוא דכשעדיין אנו בגלות יהיה לנו  (מגילה יז:)י"ל לפימ"ש רש"י ד) א"נ 

רוחה וע"ד שאומרים העולם ביז צו די קרעטשמע ברויך מען אויך א טרונק ברוינפן, ופי' בזה הרה"ק 

י' בדבר צבי על (ועהיינו גם בתוך הגלות,  (זמירות ליל שבת)משינאווא שתרחמני עוד בגלותי לגאלני 

 , וזה"ש ומתוך צרה כשעדיין הם בגלות יהיה להם פדות ורוחה.היה"ר)

(יומא י"ל דבתשובה מאהבה זדונות מתהפכות לזכיות, ובמיראה עכ"פ מתהפכות לשגגה ה) א"נ 

וזהו ג"כ איזה רוחה להפך מזדון לשוגג אע"פ שאינו פדיון גמור, וזה"ש מתוך צרה פי' מהעבירה  פו.)

 ציאם פדות שיהיה נעשה זכות או עכ"פ רוחה שיהיה נעשה שוגג.גופא תמ

לפימ"ש בספה"ק הענין להפך מצרה לצהר כידוע, וזה"פ  (מר' מאיר בער גליק נ"י)לפרש ו) שמעתי 

מתוך צרה, ר"ל מהאות ר' שהוא בתוך תיבת צרה תמציאם פדות ורוחה ע"י שתעמיד את הר' בסוף 

 ו ויהיה רצה.התיבה ויצורף ממנו צהר, או בתחלת

דהקב"ה ממכה עצמה מתקן רטיה, וזה"פ מתוך צרה  (ויק"ר פי"ח)הכונה למשארז"ל ז) ובפשטות 

 המציאם פדות ורוחה, שהצרה עצמה יתהפך להיות רפואה ורטיה.

בשם תלמידי בעשטה"ק זי"ע  )ובתוי"י פ' נח (פ' שופטים ד"ה תמיםעוד לפימ"ש באגרא דכלה ח) וי"ל 

ן הוא שאם האדם מאמין שהכל הוא לטובה, בזה מתהפכין כל ההסתרות שמסגולת מדת הבטחו

לאור, שיהיה לו חסדים נגלים, (והאגד"כ מפרש בזה תמים תהיה ולא יחסר לך כלום אם יהיה עם ה' 

אלקיך, שימצא רחמים של שם הוי"ה גם במדת אלקיך מדה"ד, וכן מבואר גם בתניא אגה"ק פי"א), 

ת, שהקב"ה ימציא לנו ויתן היכולת שנראה הפדות שבתוך הצרה וזה"ש מתוך צרה המציאם פדו

ועי"ז יתהפך להיות רוחה, שהטובה יתהפך להיות נגלית בחוש באופן מרווח לא מכוסה ומוסתר, 

שילב בבחינה זו כל ג' צירופים של תיבה  ]ר' טודרוס זילבער פ' נח ע' מבהגה"צ מ[(ובליקוטי אגדה 

ומקבל באהבה הצרה ומוצא בה איזה טובה ממילא נעשה צהר  זו צרה, צהר, רצה, דע"י שרוצה

 ואור).

דלפעמים אף שאינם ראויים מצד מעשיהם אבל כיון שעברו עליהם צרות ויסורים ט) עוי"ל 

וטירדות שונות, זה מכפר עליהם שנעשו מזוככים ושוב ראויין לברכה, ועוד יותר ממה שהיה בלי זה, 
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ו כמה צרות, ממילא המציאם פדות מכל הצרות, ולא עוד זה רק ולז"א ומתוך צרה דכיון שכבר עבר

 שיהיה רוחה, שבזכות היסורים שקיבלו עליהם עוד יהיה להם יותר רוחה וישפיע עליהם כל טוב.

אפ"ל דלפעמים כשאין בידינו מעש צריך הקב"ה להמציא להם בדרך דרוש ופילפול לימודי י) או 

יא לנו כמה מיני זכותים והמלצות, ולז"א ומתוך צרה שאם זכות, וכמבואר בספה"ק כמה טרחו להמצ

ח"ו נגזר עליהם צרה, המציאם פדות ר"ל באופן של המצאה בהיסח הדעת, ימציא דרוש ופילפול 

 להעמיד לנו פדות מהצרה, ולא עוד אלא שהלימוד זכות יעלה ויגיע עוד להמציא לנו רוחה והשפעה.

ô ÷øãé  

úåçéìñ äîëá íéùåøéô  

Â�‰ÁÈÏÒ� �

לא  (פסחים), יל"פ לפימ"ש הקדו"ל עמ"ש הרם קרן ישראל עמך, דארז"ל שורקה מה בצע ונקטפתשורקה מה בצע ונקטפתשורקה מה בצע ונקטפתשורקה מה בצע ונקטפת

גלו ישראל אלא כדי שיתוספו עליהם גרים, ולמעשה אנו רואים שלא די שלא ניתוסף רווחים אלא גם 

מכלל ישראל נופלים נתחים גדולים, אנשים יוצאים מהדת ר"ל מכובד הנסיונות, וזה"ש הרם קרן 

אל עמך תרים אותנו בעוד מועד לפני שיכלה הקרן ולא תמתין על רווחים, וזה"ש מה בצע מה ישר

  ריווח יש לך הלא היא נקטפת ותציל עכ"פ הקרן, ושמור שארית ישראל.

, יל"פ דבעד דבר טוב א' קטן שעושים מקבלים כ"כ שכר מרובה פעולת הרובים מיעוט מלאכתפעולת הרובים מיעוט מלאכתפעולת הרובים מיעוט מלאכתפעולת הרובים מיעוט מלאכת

  כנבוכדנצר בעד ג' פסיעות שעשה.

יל"פ עפ"י מארז"ל אין ועתה אלא תשובה, דע"י תשובה שעושין הן נמשכין אחר  נמשכתנמשכתנמשכתנמשכת    ועתהועתהועתהועתה

  הקב"ה.

, ר"ל שכבר שלמו ונגמרו אלה הצ"ח קללות ונוסף עליהם עוד כהנה שלמו אלה מאלה וכאלהשלמו אלה מאלה וכאלהשלמו אלה מאלה וכאלהשלמו אלה מאלה וכאלה

  וכהנה.

Ë�‰ÁÈÏÒ� �

כח  , ר"ל אפילו אם ישובו אליך כבר אין בהם כח לעובדך, כי הם יגיעיוכבר אין לך בהן צורךוכבר אין לך בהן צורךוכבר אין לך בהן צורךוכבר אין לך בהן צורך

        ברוחניות ובגשמיות.

‚È�‰ÁÈÏÒ� �

  , שהוא עת רצון, א"נ ר"ל מיד בקומי ממטתי.באשמורת הבקרבאשמורת הבקרבאשמורת הבקרבאשמורת הבקר

Â�ÌÂÈÏ'� �

, וצ"ב לפי המבואר בספה"ק דגם השטן אינו רוצה שישמעו ועת תנקני כבעליל מסטיני אז יילילועת תנקני כבעליל מסטיני אז יילילועת תנקני כבעליל מסטיני אז יילילועת תנקני כבעליל מסטיני אז ייליל    

(תרומה ק לו, רק עושה עבודתו לפתות אנשים, וכמשל בן המלך עם הזונה המובא בזוה"ק, ועי' בזוה"
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דע"כ אמר יעקב למלאך שלחני שהגיע זמנו לומר שירה לפי שנצחו יעקב ובזה הגיע לתכלית  קסג.)

מטרת בריאתו, וידוע מהאגרת של החי' הרי"ם, וא"כ מדוע מסטיני ייליל אדרבה צריך לשיר, וי"ל 

ו כבעליל בכ' דבאמת אנו יודעין שאין אנו ראויין וזכאין, וע"כ אף שהקב"ה טוב ומטיב ומנקה אותנ

 הדמיון כאילו היינו ראויין, אבל מסטיני ייליל, מאחר שיודע שבאמת אין אנו ראויין.

‰"¯ÚÏ�˙ÂÁÈÏÒ·� �

והקשה בלבושי מכלול הלא שנה הזאת אינו עוד אלא יום א', ותי'  מלטם מכל רעות בזאת השנהמלטם מכל רעות בזאת השנהמלטם מכל רעות בזאת השנהמלטם מכל רעות בזאת השנה

דקאי על שנה דר"ל מכל העבירות שעשו בכל השנה עד עכשיו, ובקו' לבושא ומכללתא תי' עוד 

  הבאה, וכפי הפשטות שמתחיל אדון בשפטך דהיינו ביום מחר.

·Ï�‰ÁÈÏÒ� �

שוב יום א' לפני מיתתך ונמצא  (שבת קנו.)יל"פ עפ"י מארז"ל  אדם איך יזכה בכל יום למות מחכהאדם איך יזכה בכל יום למות מחכהאדם איך יזכה בכל יום למות מחכהאדם איך יזכה בכל יום למות מחכה

כל ימיו בתשובה, ומפרשים בזה הפסוק ואתם הדבקים בה"א חיים כלכם היום, ובזה יל"פ אדם איך 

  בא כמשיב בכל יום למות מחכה, וממילא לא יחטא וישוב.יזכה וע"ז 

‚Ó�‰ÁÈÏÒ� �

  , ר"ל אף שפזורים בכל מושבות אעפ"כ לא שכחו ממך ופקדוך.פזורים בכל מושבות, פקדוך וגו'פזורים בכל מושבות, פקדוך וגו'פזורים בכל מושבות, פקדוך וגו'פזורים בכל מושבות, פקדוך וגו'

, הקדים מעשה למחשבה, אף דמחשבה קודם למעשה, דמ"מ אחר פחדוך במעש ובמחשבותפחדוך במעש ובמחשבותפחדוך במעש ובמחשבותפחדוך במעש ובמחשבות

  שעשה המעשה זה מעורר המחשבה לפעם הבא.

, אע"פ שכבר צלל הזדון עדיין צריך טהרה לרפא המשובות, אחר דון, העבר ורפא משובותדון, העבר ורפא משובותדון, העבר ורפא משובותדון, העבר ורפא משובותצלול זצלול זצלול זצלול ז

  הכפרה.

ÂÓ�‰ÁÈÏÒ� �

  יל"פ עקיבה של החטאים. ויש מפרשים על המקטרג. פנה דרך עקבפנה דרך עקבפנה דרך עקבפנה דרך עקב

  , יל"פ תודה מלשון הודאה ווידוי, דעי"ז תרצה התחינה והתפלה שלנו.תחן בתודה תרצהתחן בתודה תרצהתחן בתודה תרצהתחן בתודה תרצה

ÁÓ�‰ÁÈÏÒ� �

  ' יומא פו. דתשובה מגעת עד כסה"כ.עיולפני כבודך נתקבלה ולפני כבודך נתקבלה ולפני כבודך נתקבלה ולפני כבודך נתקבלה 

‚��‰ÁÈÏÒ� �

, נל"פ כשאתה רושם בספר את ישראל היקרים המצפים לך, ולפי"ז נדצ"ל ברשם יקרך צופםברשם יקרך צופםברשם יקרך צופםברשם יקרך צופם

  צופים.
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‡Ò�‰ÁÈÏÒ� �

, יל"פ דבעוד צרה ראשונה לא נשכחת כבר הגיעה צרה טוענים ופורקים בנים הכתוב סבלםטוענים ופורקים בנים הכתוב סבלםטוענים ופורקים בנים הכתוב סבלםטוענים ופורקים בנים הכתוב סבלם

וטוענים וטוענים ופורקים צרה אחר צרה, וי"ל חדשה, וזה"ש טוענים ופורקים כל העת הם פורקים 

עוד רמז על התנועעת הכלל ישראל ישראל לצאת מהגלות לפני הזמן לדחוק את הקץ מאורך הגלות 

שזה הביא עליהם צרות גדולות בכמה זמנים ולאחרונה צרת הציונות, ולז"א טוענים עול הגלות 

יסבלו עבור זה כמבואר בפסוקי שה"ש ואח"כ ופורקים מעליהם עול זה והכתוב כ' סבלם שח"ו 

  ובסוף כתובות.

, יל"פ דהסדר היה כשהגבורים היו נוצחין במלחמה היו שרים שיר של נצחון, א"נ ומתי שיר איליומתי שיר איליומתי שיר איליומתי שיר אילי

  מל' שיור ר"ל שנשארו רק מתי מספר של גבורי, וגם הם נסחפו.

ן, שדמינו שתרבה בהמפורש פי' מל' קוינו ול"י מאיזה לשון הוא ונ' מלשון דמיו וחסדך דמינווחסדך דמינווחסדך דמינווחסדך דמינו

חסדך עלינו ולסוף לשוא היה תוחלתינו, ויל"פ מלשון דומיה, שקוינו לחסדך בדומיה ובבטחון, 

  ויל"פ דקאי אלמטה דמינו נדוינו שנשארנו דומם ודוויים, או מל' כריתה.

, בהמפורש כ' עד קורת הגג, וצ"ע וי"ל ממקורה, ע"ד מהרסיך ומחריביך ממך מקורה עלה הפורץמקורה עלה הפורץמקורה עלה הפורץמקורה עלה הפורץ

"י רשעי ישראל כמו שהיה בחורבן בית ב' ע"י הבריונים וכן בכל הזמנים, ומצינו בפיוטים יצאו, ע

  כמ"פ דחסר מ' השימוש.

  היינו כבר מעכשיו קודם הישועה, א"נ שתהיה ישועה נצחית. נודה סלהנודה סלהנודה סלהנודה סלה

„Ò�‰ÁÈÏÒ� �

  נוסד על שלות הגוים נגד גלות ישראל, ושהם מושלים בנו. 

  כלום, ואפילו ילדים קטנים מושלים בם, כמ"ש המה ובניהם. , שלא יכול לעשותואני ככבש אלוףואני ככבש אלוףואני ככבש אלוףואני ככבש אלוף

  עי' המפורש, וי"ל חשבונות הקץ שרבים טעו בה. חשבונותי נפצוחשבונותי נפצוחשבונותי נפצוחשבונותי נפצו

‰Ò�ÔÂÓÊÙ� �

, י"ל אף שאני מדבר בלעג לשון זהו מחמת אין בינה בכובד הגלות ובלי בלעג לשון ואין בינהבלעג לשון ואין בינהבלעג לשון ואין בינהבלעג לשון ואין בינה

  יישוב הדעת לדבר בצחות לשון.

ÊÒ�‰ÁÈÏÒ 

תחיל שבת הכסא, שם נא מהשמאל שור פגיעתינו יתשור כו', בהפסגה הק' ר' ליום ג' עשי"ת המ

דיחזקאל ביקש רחמים על שור שבמרכבה והפכו לכרוב משום דאין  (חגיגה)יצחק זאב מינקין מהגמ' 

קטיגור נעשה סניגור, ואיך מדבר כאן מהשור, ואולי אף שנחלף לכרוב נשאר עליו שם שור כיון 

פי שמכפר על חטא זה כבר חזר השם למקומו, ועי' עוד יישוב בהפסגה קובץ דתחתיו הוא, ואדרבה ל

 ח.
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ô ÷øåè  

úåãî äøùò ùìù àø÷ðä ú"éùò 'ä íåéì úåçéìñ 

, כפל הל' י"ל דמקודם צ"ל חזקו מעצמיכם, באתעדל"ת, פתחו לי כו' חזקו ונתחזקהחזקו ונתחזקהחזקו ונתחזקהחזקו ונתחזקה    עם ה'עם ה'עם ה'עם ה'

, פי' בחוצפה, דלכאורה ואח"כ ונתחזקה ממילא בעזר ממעל באתעדל"ע, וקראו אל אלקים בחזקה

איך לא נבוש להרים פנינו אליו, אבל אם באים בשביל כבוד ה', אז יכולים לבא גם כשאין ראויין 

מעצמם, וכמו שאומרים עשה למען שמך למענך אם לא למענינו, ולז"א אם תקראו אל אלקים, פי' 

"פ חוצפא כלפי שמיא ר"ל בשביל כבוד השי"ת, אז יכול להיות גם בחזקה אע"פ שאינכם ראויים, וזה

 בשביל כבוד שמים.

י"ל דאף שמדה"ד מקטרג ומלך במשפט יעמיד ארץ, מ"מ מי יאמר לו מה תעשה, וכפרש"י  א"נא"נא"נא"נ

בפ' ואתחנן עה"פ את ידך החזקה שאין מי שימחה בידו, ולפי"ז יל"פ בחזקה היינו שיקראו אל 

 אלקים שידון אותנו בחזקה פי' אע"פ שאין מדה"ד מסכמת.

יל"פ דלפעמים מדחין את האדם מן השמים על צד העונש וכעין מה שהקשה הקב"ה את לב  א"נא"נא"נא"נ

פרעה, שזהו ענין הסתרת פנים אבל אם מתעקשין יכולין להתרומם מזה, ע"ד חוצפה כלפי שמיא 

לענין אחר,  )אות א(עה"פ גדר בעדי ולא אצא, וכמ"ש האגד"פ  )איכה((סנהדרין), וכפירוש היש"מ מהני 

י' האלגאזי מכל משמר נצור לבך, שישמור עצמו שלא יבא לידי זה שמן השמים יסגרו את לבו וע"ז פ

בתוך משמר, וזהו פי' קראו אל אלקים בחזקה, שתתרפקו אליו בחזקה, ולא תניחו עצמיכם להיות 

 מושלך מאת פני ה', ולידחות ממחיצתו.

בואר בקרבן שבת גודל ענין קריאה בחזקה היינו הצעקה בתפלה מעומק הלב, דמובפשטות 

 הסגולה של צעקה בתפלה דמבואר בזוה"ק דזה מהני גם על חטאים דל"מ עליהם תשובה.

רחוק מישועתי  (תהלים כב ב), יל"פ עפ"י מה שפי' הדברי יחזקאל הפסוק הטוב בעיניו יעשההטוב בעיניו יעשההטוב בעיניו יעשההטוב בעיניו יעשהוה' וה' וה' וה' 

אדרבה דברי שאגתי, דלפעמים אדם מבקש על איזה דבר שחושב שזהו הישועה שלו, והקב"ה יודע ש

זהו לרעתו, ע"כ אמר רחוק מישועתי האמיתית הוא דברי שאגתי מה שאני מבקש, וע"כ אומרים 

להקב"ה שאם הוא יודע שזה שהוא מבקש אינו טוב בשבילו אז יעשה רק מה שהוא טוב בעיניו, ולא 

ברכות (דזהו הכונה גם במה שארז"ל  (או"ח ק"י)מה שהוא טוב בעינינו ובאמת הוא רעה, ועי' בפרישה 

והטוב בעיניך עשה, ועשה רצונך בשמים ממעל, אמנם מבקשים שם ותן נחת רוח ליריאיך  כט:)

מתחת, שמבקשים על חסדים נגלים שגם אנחנו נוכל לראות זאת, וכמ"ש בדבר צבי עה"פ ואתה 

, 'טובים'אמרת היטב איטיב עמך, היינו הטבה שגם אנחנו נוכל לראות הטובה שבה, ותגמלנו חסדים 

 ה' חסדיך. 'הראנו'ו

הכונה הוא דהקב"ה הוא טוב ומטיב, רק מדה"ד מעכבת ומקטרג, ע"כ מבקשין ובפשטות 

 מהקב"ה שלא יבא לפניו המסטין רק הוא יעשה הטוב בעיניו, שהרי בעיניו טוב לעשות טוב.

דהטוב בעיני הקב"ה הוא שנעבוד אותו באמת ובתמים, ע"כ מבקשין שיעשה לנו עוי"ל 

 ימציא לנו היכולת לעסוק בתורה ומצות כראוי, ולעשות הטוב בעיניו.האפשריות, ו
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, בסליחות המפורש פי' דהיינו כשרון מעשה של האבות, דהרי א"א שאנו נעיד על מעשהמעשהמעשהמעשהוכשרון וכשרון וכשרון וכשרון 

עצמינו שיש לנו כשרון מעשה, אבל לכאורה אינו מבואר כאן בהסליחה דקאי על האבות, וי"ל דהוא 

תביט ברעתינו שיקח את הטוב שלנו ולא את הרע כי שאור שבעיסה ולא  (ברכות טז:)ע"ד שאמרו 

ושיעבוד גליות הן המה היו בעוכרינו, וע"כ מבקשים שיביט רק בהכשרון מעשה שלנו, א"נ שאף 

שמעשינו הטובים אינם בכשרון הראוי כפי מה שהיה צריך להיות מ"מ יקבלו הקב"ה כאילו היו 

עשה קטן יחשב כמעשה גדול בדורות הקודמים כמבואר בכשרון הראוי, כי לפי מצב שלנו גם מ

שאמר על מהרח"ו מדריגות גדולות שמצינו אצל התנאים ואמוראים מטעם זה, ובעבודת  מהאריז"ל

כתב דלכן מעשי דור המדבר שזכו למדריגות גדולות לא היה נחשב כ"כ כמו מעשי  (לר"ה)ישראל 

ולכן נאמר בהם 'מדבר ארץ לא ייעתא מרובה דורות האחרונים כיון שהיה להם הארות גדולות וס

וכמארז"ל אין לגבי משה מילי זוטרתי נינהו, ופירשו דמילי זוטרתי הוא לדורו של משה זרועה', 

, וכ"כ בבית אהרן לש"ש עה"פ להגיע ליר"ש, ומה"ט מעשי בני אדם נחשבין יותר מעבודת המלאכים

 .לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה עי"ש

, יל"פ ע"ד שפירשו ואתחנן בעת ההוא לאמר שהתפלל שיוכל והו בתחן לקרובוהו בתחן לקרובוהו בתחן לקרובוהו בתחן לקרובדרשדרשדרשדרשבהמצאו בהמצאו בהמצאו בהמצאו 

דחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת  (אבות) מארז"ל (ברכות ל)להתפלל, וכמו שפירש הקדושת לוי 

(ולכן ומתפללים כדי שיכונו לבם, ר"ל דשעה אחת לפני התפלה התפללו שיוכלו להתפלל בכונת הלב 

, ולז"א בהמצאו דרשוהו ר"ל תתפללו שבתחן לקרוב, שבעת התחן והתפלה פללין)לא אמר ואח"כ מת

 תוכלו להתקרב אליו ע"י שתתפללו בכונה ובדביקות.

יל"פ דבעת המצאו בעשי"ת, אז הוא עת הנכון לבקשו שיהיה קרוב אלינו בתחן שלנו כל עוד 

מהמלך אינו מבקש השנה, ע"ד המשל שבספה"ק דאוהב המלך כשרואה עת רצון שיוכלו לבקש 

כלום לצרכי עצמו רק שיוכל להיות תמיד קרוב להמלך, וממילא יש לו הכל כי כלום חסר משולחן 

 המלך.

ÊÚ�‰ÁÈÏÒ� �

, בפשטות הכונה על עשי"ת דהוא עת רצון, אבל י"ל עוד דקאי על זמן האשמורת רצון עננירצון עננירצון עננירצון ענניבעת בעת בעת בעת 

 בהשכמה שהיו קמים ביותר ביום ה' דעשי"ת.

, בסליחות המפורש פי' דתיבת לנו קאי אלמטה, וה"ק דברך ומן עצותיךומן עצותיךומן עצותיךומן עצותיךראש אמת לנו באראש אמת לנו באראש אמת לנו באראש אמת לנו באדברך דברך דברך דברך 

אמת הם, ותקיים לנו אומן עצותיך, אמנם יל"פ דברך ַאֵמת לנו, כי עצותיך הם אמונה, ובודאי 

 יתקיימו.

, כי מדרכיו ית' הוא לענות עוד בטרם יקראו ככתוב טרם לפניך להקדים למו חנינותיךלפניך להקדים למו חנינותיךלפניך להקדים למו חנינותיךלפניך להקדים למו חנינותיךבעמדם בעמדם בעמדם בעמדם 

 בל עכ"פ צריכין הן מקודם לעמוד הכן לתפלה, ע"ד פתחו לי כו'.יקראו ואני אענה, א

, במפורש כ' שמתפללים עבור תוכחותיך שלא תוכיחם פוקדיך בצר צקון לחש תוכחותיךפוקדיך בצר צקון לחש תוכחותיךפוקדיך בצר צקון לחש תוכחותיךפוקדיך בצר צקון לחש תוכחותיך

 בחמתך, ויל"פ שמתפללים בעת תוכחותיך, ר"ל בעת צרה וכמ"ש לפני זה פוקדיך בצר.
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ÁÚ�‰ÁÈÏÒ� �

דנותן טעם למה יקרבנו, כי אף שאתה רם י"ל  ,קראנו אליך קרבנו, רם ונשא אתה בקרבנוקראנו אליך קרבנו, רם ונשא אתה בקרבנוקראנו אליך קרבנו, רם ונשא אתה בקרבנוקראנו אליך קרבנו, רם ונשא אתה בקרבנובכל בכל בכל בכל 

 ונשא מ"מ אתה נמצא בקרבינו ומשגיח עלינו, ע"ד המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ.

ËÚ�‰ÁÈÏÒ� �

, ע"ד בזכרי בך אינני מניח לי לישון, א"נ דעושה חשבוה"נ בכל לילה, בלילה על משכביבלילה על משכביבלילה על משכביבלילה על משכביאויתיך אויתיך אויתיך אויתיך 

"נ שמהפך אהבה גשמי שעל משכבו לרוחני לאהבת ה' כמבואר בספה"ק דהוא א' מזמני החשבון, א

ברכות טז: ד"ה (וכל כונתו לשמים, ואז גם בקומו לבו לה' וכדמסיק אליך ה' אקרא, וכן מבואר ברש"י 

(ואתחנן , וכמ"ש באוהחה"ק עד אמצא מקום לה'שאמר דוד לא אתן שנת לעיני וגו' , וע"ד )ונשכים

 .עה"פ וידעת 'היום')

, ר"ל דהשמאל דוחה לא יהיה רק עראי לא קבע, שמאלך דחתנו ימינך תקרבנושמאלך דחתנו ימינך תקרבנושמאלך דחתנו ימינך תקרבנושמאלך דחתנו ימינך תקרבנולא לעולם תטור לא לעולם תטור לא לעולם תטור לא לעולם תטור 

 וע"כ לא לעולם תטור, והימין מקרב יהיה בקביעות, ע"ד כי רגע באפו חיים ברצונו.

עפ"י דברי המגיד הגדול ממעזריטש דהעונש יכול להיות במה שהקב"ה מטיב לאדם, ועי"ז א"נ 

ב כזה שתחת להענישו על כל חטאיו עוד מטיב לו, וטובה מתבונן האדם היאך חטא למלך גדול וטו

מרדות אחת בלבו של אדם, וידוע מש"פ בזה אל נקמות ה', וכן משוך חסדך ליודעיך אל קנא ונוקם 

, וזה"ש לא לעולם תטור, שאין העונש צ"ל תמיד ע"י נטירת רע, רק יכול להיות (בזמירות כל מקדש)

 ירוב גופא יכול להיות עונש.בשמאל דחתהו ע"י קירוב בימין, שהק

Ù�‰ÁÈÏÒ� �

במפורש פי' ליורשי א"י, ויל"פ ליורשי התורה ע"ד תורה ציוה לנו משה  הזדון ליורשיםהזדון ליורשיםהזדון ליורשיםהזדון ליורשיםפרח פרח פרח פרח 

מורשה, ובאמת תלוי זה בזה ירושת הארץ עם קבלת התורה, דלא ניתן להם א"י אלא בעבור ישמרו 

י כיון שאין מקיימין ירושת התורה, חקותיו ומצותיו ינצורו, וע"כ אם חטאו פרח הזדון ליורשי א"

 דהא בלא הא אי אפשר.

, ר"ל דלא די שמשתמשים עם אותם הראויים לעבודה, להיותם שבעים שאר דשים למוללשבעים שאר דשים למוללשבעים שאר דשים למוללשבעים שאר דשים למוללסבאים סבאים סבאים סבאים 

על ידם סבאים ושבעים, אלא גם הטף והנשים והזקנים ותשושי כח שאין להם בהם שום צורך והנאה 

השאר דאין סבאים ושבעים על ידם ג"כ דשים בם ג"כ משתעבדים בהם למען ענותם, ולז"א דגם 

 למולל, לרומסם ולהכריתם.

 מובא בתוס' חולין מב. גז ונץ אפרוחיה קרוציםגז ונץ אפרוחיה קרוציםגז ונץ אפרוחיה קרוציםגז ונץ אפרוחיה קרוצים

דזהו הטעם שנענשו המצריים,  (פ"ו מהל' תשובה), ס"ל כתי' הרמב"ם עזרו גוי עז חצפתעזרו גוי עז חצפתעזרו גוי עז חצפתעזרו גוי עז חצפתלרעה לרעה לרעה לרעה 

גרמת להם שיתחצפו כ"כ ומ"ש חצפת בל' נוכח להקב"ה כי אנו מבקשים שיעזור לנו כי כביכול אתה 

 כיון שהגדלתם וכל אויבי היו לראש.
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דמחמת גזירת השמד היו מוכרחים לעמוד לפרש בג' אופנים א) , נ' צקים במעמד צפוףצקים במעמד צפוףצקים במעמד צפוףצקים במעמד צפוףשיח שיח שיח שיח 

א"נ י"ל דהם צפופים ודחוקים ברוח שלהם, מחמת שהם במצב דחוק, ב) צפופים, במרתפים קטנות, 

ועומק הדין של ימי הרחמים, אבל דוחק לומר דהם צפופים  אוי"ל דצפופים ברוחם מחמת פחדג) 

מחמת רוב עם המתכנסים בביהכנ"ס דא"כ למה מתאונן ע"ז, ועוד דאטו כל ביהמ"ד היה דחוק ברוב 

  עם.

'‰�'‰�·Ù�ÔÂÓÊÙ� �

אלקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תלה בנויה, ועיר האלקים מושפלת עד שאול אלקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תלה בנויה, ועיר האלקים מושפלת עד שאול אלקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תלה בנויה, ועיר האלקים מושפלת עד שאול אלקים ואהמיה, בראותי כל עיר על תלה בנויה, ועיר האלקים מושפלת עד שאול א) אזכרה א) אזכרה א) אזכרה א) אזכרה 

דהיל"ל ועיר האלקים חרבה, דמאומרו מושפלת משמע דעדיין קיימת,  -א  , ויל"ד טובא בזה,תחתיהתחתיהתחתיהתחתיה

למה מתאונן רק משום שכל עיר על תלה בנויה, הלא אפילו  -רק היא מושפלת מגדלותה הקודמת, ב 

כל העיירות היו מושפלות, לא נתמעט עדיין צרה זו שעיר האלקים מושפלת, דהלא אין כונתינו 

ע"ז צרת רבים חצי נחמה, רק כל כונתינו הוא למען כבוד ה' ומקדשו, בשביל כבוד עצמינו שנאמר 

דהי"ל לסמוך ההמייה להא דעיר האלקים מושפלת  -א"כ מה לנו נחמה בזה אם כל עיר חרבה, ג 

שע"ז הוא עיקר ההמייה ולא על מה שכל עיר על תלה בנויה, והכי היל"ל אזכרה אלקים ואהמיה 

 ול תחתיה וכל עיר על תלה בנויה.בראות עיר האלקים מושפלת עד שא

בשם הגאון ר' כ' כעי"ז הפמ"ג נהר שלום פאריסאוו סו"פ תצא, (לפי"מ שמובא בספרים וי"ל 

הפי' שההמייה הוא על מה שלכל עניני עוה"ז יש התעוררות וחשק, ורק כשבא גרשון קיטעווער) 

מתעוררין רק מעט וע"ז שאין להתעוררות לעבודת ה', זה ההתעוררות מושפלת עד שאול תחתיה, 

ולפי"ז עיר הוא לשון התעוררות, (הגם שמובא שהגאון ר"ח מוואלאזין המעט ג"כ יש הרבה מניעות, 

שאל לזה המחבר מה חסר לו בפי' הפשוט, נ' דאמר לו כן שלא ישכח מהפשוט שזהו העיקר אבל 

רים וכמו"כ הגה"ק בודאי יכולין לרמז כמה דברים בכל דבר שנתחבר ע"י רוה"ק כמבואר בכמה ספ

ר"ח מוואלאזין עצמו רמז רמיזי לה כמה דברים בפסוקים אשר לא כפשוטן וכל מה שתלמיד ותיק 

 עתיד לחדש ניתנה מסיני וז"פ).

י"ל דברי הפייטן בדרך לא זו אף זו, שאנו מתאוננין בהדרגה מקודם לבינו הומה על מה ולפי"ז 

ן מחמת התגברות היצר אלא שעוד אנו עושין זאת שאנו שקועין בהבלי עוה"ז, ולא רק שאנו חוטאי

בחשק גדול ובכל מיני הידור והיינו על תלה בנויה, וזאת בפני עצמה הוא דבר מר, עוד נוסף ע"ז 

שאפי' בעת שאנו כבר עוסקין בלימוד ותפלה הוא בשפלות גדול בלי חשק, וזה"פ ועיר האלקים 

ל עד שאול תחתיה, והגורם לזה הוא לפי מ"ש אפילו כשאני כבר מתעורר לאלקים הוא בשפלות גדו

החובה"ל דכשם שא"א שיתקיימו אש ומים בכלי א' כן א"א להתחבר אהבה לעניני עוה"ז עם אהבת 

הבורא באיש א', וזהו שהקדים לומר דבשביל שכל עיר על תלה בנויה בחשק ואהבה ע"כ כל עיר 

 אלקים מושפלת.

, יל"פ דמה שמסיים ו' ובכל זאת אנו לי' ועינינו לי'ו' ובכל זאת אנו לי' ועינינו לי'ו' ובכל זאת אנו לי' ועינינו לי'ו' ובכל זאת אנו לי' ועינינו לי'אלקים ואהמיה בראותי כל עיר כאלקים ואהמיה בראותי כל עיר כאלקים ואהמיה בראותי כל עיר כאלקים ואהמיה בראותי כל עיר כב) אזכרה ב) אזכרה ב) אזכרה ב) אזכרה 

ובכל זאת כו' הוא המשך למ"ש קודם לזה שכל עיר על תלה בנויה, דבלא"ה היה אפשר לתלות 
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במעשינו הרעים, אבל עכשיו בראותינו שכל עיר על תלה בנויה הגם שמכעיסים תמיד את הקב"ה פי 

תחתיה, ע"ז ודאי הלב נוהם ומצטער, דהרי כמה מישראל, ורק עיר האלקים מושפלת עד שאול 

סוכ"ס עם כל מה שחטאנו בכל זאת אנו לי' ועינינו לי', ולא נכרתה האמונה מפינו, משא"כ שאר 

 האומות אשר לא ידעו את ה', וא"כ מדוע רק עיר האלקים מושפלת.

מה חטאה, י"ל דאף שאנחנו עונותינו סבלנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, אבל שכינה  ג) א"נג) א"נג) א"נג) א"נ

מושפלת, וע"כ מסיים דבכל זאת שאנו  'האלקים'מדוע מגיע אליה הצער הגדול הזה, מדוע עיר 

 מבקשים אין כונתינו כי אם על כבוד השכינה, אנו לי' ועינינו לי', ואנו מצפים לישועתו.

דר"ל בשלמא אם וגם נפרש ההמשך מדת הרחמים עלינו התגלגלי וכו' וכל ראש לחלי,  ד) עוי"לד) עוי"לד) עוי"לד) עוי"ל

יה העונש במדה היינו שותקים, אבל המציאות הוא ההיפוך ממש שכל עיר על תלה בנויה ממש ה

ברום המעלה באיגרא רמה, ומצד שני עיר האלקים מושפלת כ"כ עד כדי שאול תחתיה, עד הדיוטא 

התחתונה, והרי סוכ"ס עם כל חטאינו אנו לי' ועינינו לי', ששם ישראל נקרא עלינו, וא"כ הוא חילול 

שדוקא אותן שעיניהם נשואות לה' יהיו כ"כ מושפלים, אבל יתכן דכל זה הוא מחמת שאין  ה'

, כי עונותינו מבדילים בינינו לבין (איכה ג מד)תפלתינו מגיעות למרום, כי סכות בענן לך מעבור תפלה 

דת ה', אבל אילו היתה תפלתינו עוברת דרך המסכים כבר היתה בוקעת רקיעים, ע"כ אנו מבקשים למ

הרחמים, שיגלגל המסכים ויפתח השערים, להפיל תחנתינו לפני קונך, שע"ז צריך בקשה מיוחדת 

כמו שיסדו בשמ"ע כי אתה שומע תפלת כל פה, וכן מבקשים פתח שערי שמים לתפלתינו, וכיו"ב 

הרבה תפלות, ואם עכ"ז תפלתינו אינם צחים בכונה זכה, ואף שיעלה למרום לא יקובל, ע"ז מבקשים 

מדת הרחמים ישאל רחמים בעד עמה, ותמליץ טוב בעדינו דאיך אפשר להתפלל תפלה זכה, בו ש

בזמן שכל לבב דוי וכל ראש לחלי, וכידוע מהה"ק מלובלין זי"ע שפעם באמצע הדרך טבע עגלתו 

ברפש וטיט ולא היה אפשר ליצא אז ענה ואמר רבש"ע יודע אני שאתה רוצה שאשוב לפניך 

פשר לשוב בהיותי בטיט, אמנם מבטיח אני לך שמיד שתוציאני ואבוא לביתי בתשובה, אבל איך א

אשוב בתשובה שלימה, ובאמת כן בקשתינו גם לענין עיכובים הרוחניים, שמקודם יוקח ויוסר 

ההסתר ואוטם הלב ואח"כ ממילא נעשה תשובה, וא"ש הפ' השיבנו ה' אליך, בזה שתפתח אוטם 

 לבינו ואח"כ ונשובה.

, י"ל דאנו מבקשים שמדת הרחמים המרחמת על הסובלים חמים עלינו התגלגליחמים עלינו התגלגליחמים עלינו התגלגליחמים עלינו התגלגליהרהרהרהרה) מדת ה) מדת ה) מדת ה) מדת 

יסורים, ימליץ עלינו לטובה בעד היסורים שסבלנו, ואח"ז מבקשים שאע"פ שאתה בוחן לבות, ויודע 

שאין כונתינו זכה ברורה וצלולה, מ"מ תמכנו על הי"ג מדות שהבטחתנו לקבלינו על ידה, וגם על 

  .נסגרים, ועל זכות שלשת אבות, דאם לא בגיננו יעשה בגין אהבת האבות דמעות ששעריה אינם

צ"ב מה שלא הקדים זכות ג' אבות מתחלה, רק אחר שחזר וכלל ב' הראשונות שיתף עמהם אך 

זכות אבות במ"ש בטוח אני באלה ובזכות שלשת אבות, וי"ל דזכירת האבות אינו מוכרח שיהיה לנו 

ות קיטרוג גדול ח"ו כמ"ש השלה"ק בפ' בחוקותי כשהזכיר באמצע לימוד זכות דאדרבה יכול להי

התוכחה וזכרתי את בריתי אברהם כו', דר"ל שזה יהיה עליכם תביעה גדולה איך אתם מתנהגים 

, כי זכות אבות בלבד (ואולי זהו כונת חז"ל (שבת נה.) תמה זכות אבות)מאחר שהי"ל אבות כ"כ קדושים, 

אך כשכבר נתעורר הזכות ע"י שני אלו י"ג מדות ודמעות, יכולין לצרף אליו  )(עי' מנחות נג.אינו כלום 
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זכות ג' אבות, ואעפ"כ מסיים שעם כ"ז לך לבד עינינו תלויות, מצד מדת החנינה ולא שמגיע לנו 

(שמות כב) עפ"י דין, שע"כ צריך בהכרח שהקב"ה לבדו ידיננו ולא מלאך שאין לו רשות לחונן כמ"ש 

 שעכם.כי לא ישא לפ

רצון מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות ותצילנו מכל גזירות קשות רצון מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות ותצילנו מכל גזירות קשות רצון מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות ותצילנו מכל גזירות קשות רצון מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות ותצילנו מכל גזירות קשות יהי יהי יהי יהי     ו)ו)ו)ו)

 'קול'דהוא מיותר, ועוד מ"ש  'להיות', והדיוק מורגש במ"ש ואכזריות כי לך לבד עינינו תלויותואכזריות כי לך לבד עינינו תלויותואכזריות כי לך לבד עינינו תלויותואכזריות כי לך לבד עינינו תלויות

אינו יכול בכיות, ולא די באמרו שומע בכיות, ונ' הכונה דאפי' אם מחמת טימטום הלב ורוב הצרות 

לבכות מ"מ עכ"פ יתפלל בקול בכיה כמבואר ביסוד ושורש העבודה שזה מעורר הבכי, ואף שזה 

נראה כמרמה עצמו מ"מ לפי רוב שפלותינו גם זה חשוב אצל הקב"ה, ושומע גם הקול בכיה אף 

שאינו בכיה ממש, ותחשוב ע"ש העתיד שמאחר שתפתח סגור לבנו בודאי נזכה לשפוך לפניך 

כאילו הם כבר עתה  'להיות'אמיתיים, וע"כ תחשוב כבר מעתה על אותן הדמעות שעתידין דמעות 

בנאד, ובשביל זה כבר תצילנו עכשיו מכל גזירות קשות ואכזריות שהלא לך לבדך עינינו תלויות, 

 , א"נ י"ל דלפעמים הדלת סגורבסליחות ליום א) ב(עי' אות יעתידות שנטיב מעשינו, ואתה הלא הנך יודע 

אבל אם הדמעות עומדות שם מוכן אז כשנפתח קצת הם נכנסים, וזה"פ בנאדך להיות, שהיינו שיהו 

 עומדים מוכנים שיוכלו להיות שם, משא"כ סתם תפלה יכול לפעמים שיידחה לגמרי.

י"ל לפימ"ש בספה"ק דאם אדם י"ל פניות ממה שבכה אז דמעות אלו הם לו ח"ו סכנה, ז) א"נ 

, שישארו שם ולא יאבדו ע"י שמתגאה אח"כ 'להיות'ינו אלו שירדו לנאדך וזה"ש יה"ר שדמעות

 עי"ז, כי לך לבד עינינו תלויות, ולא לשום פניה אחרת.

א"נ י"ל שגם בכל השנה נזכור המצב שהיינו בשעה ששפכנו דמעות מקירות לבנו וקבלנו ח) 

 שחשבנו אז. שישאר הקבלות והמחשבות 'להיות'שלא לעשות עוד מעשים רעים, וזה"פ 

ובעד עמי רחמים אשאל, כדי שלא  ,ולפני קוני תחנתי אפילמדת הרחמים עלינו גלגל, ט) י"א 

ועי' דרך מצותיך , וכעין שעוררו גם על פיוט מכניסי רחמים, (יראה כאילו מתפלל למדת הרחמים

לרמ"ק עי' נתיבות עולם למהר"ל נתיב העבודה פי"ב, ובפרדס שער התפלה מה שהגיה בפייט זה, 

שער לב פ"ב הביא בשם הספרי שיתפללו אליו ולא למדותיו, ובתשו' חת"ס או"ח קסו כ' שלא היה 

אומר מכניסי רחמים כיון שלא היה ניכר שהאריך באמירת התחנונים אך פיוט זה היה אומר עם 

הציבור כי לא רצה להוציא עצמו מן הכלל באופן בולט, ועיי"ש דאין ראיה ממה שהלכו לצדיקים 

ולנביאים שיבקשו עלינו כיון שהם ג"כ בן אדם כמונו והם חלק מהכלל ישראל שאין מחיצה בינם 

לבין קונם, רק שהראש קרוב יותר מהרגלים כמובן, משא"כ אם מבקשים ממלאכים מראים כאילו יש 

 .מחיצה בינינו להקב"ה)

מטמים ואינם יכולין , יל"פ דהיינו ברוחניות שהראש והלב מטוכי כל לבב דוי וכל ראש לחליכי כל לבב דוי וכל ראש לחליכי כל לבב דוי וכל ראש לחליכי כל לבב דוי וכל ראש לחליי) י) י) י) 

לראות האמת ולהרגיש חיות דקדושה, ולב קאי על מעש"ט ולקדש עצמו מתאות, וראש היינו 

מחשבות זרות, וחסרון לימוד התורה, דעל שתי אלו קאי תפלין של יד ותפלין של ראש, וי"ל דקאי 

נקט זרוע כביכול כביכול על השכינה שאומרת קלני מראשי קלני מזרועי היינו לב שהוא נגד הזרוע, ו

        שתש כוחו עבור החטאים שלנו, ע"ד תנו עז לאלקים.
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דבגלות זה אין  (ויקרא)פי' בשם רבו עפ"י הזוה"ק  (בפתיחה)ביש"מ  יא) אזכרה אלקים ואהמיהיא) אזכרה אלקים ואהמיהיא) אזכרה אלקים ואהמיהיא) אזכרה אלקים ואהמיה

ישראל יכולים לקום מעצמם רק בהכרח הקב"ה פושט להם יד ומקימם, ופי' בזה הפסוק נפלה ולא 

אם נפלה נפילה כזה שלא  (עי' ברכות ד:)ת קום קאי אלעיל ואלמטה תוסיף קום בתולת ישראל, ותיב

תוכל לקום בעצמה אז בהכרח יתפרש קום אלמטה שהקב"ה יאמר קום בתולת ישראל, וזה"פ אזכרה 

אלקים ואהמיה שהוא בלבד יושיענו, כי נפילה שלנו הוא מאד קשה עד שאינו אנו יכולין לקום 

ר על תלה בנויה, ורק עיר האלקים משפלת עד שאל תחתיה, בעצמינו, וראיה לזה בראותי כל עי

, (ועי"ש מש"פ בזה ובייטב לב תולדות ובשביל כל זאת אנו לי' ועינינו לי' שהוא יקימנו ויושיעינו

  .אות ט)
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, נ"ל דתשר הוא מל' תשורה ומתנה, שנתן שם את יצחק תשורה עקד הרועים ותשר העליהעקד הרועים ותשר העליהעקד הרועים ותשר העליהעקד הרועים ותשר העליהבית בית בית בית 

 ועי' לעיל סליחה עו הזכיר ג"כ תשר.להקב"ה במה שהעלהו, 

, כמ"ש רש"י עה"פ קח נא שאמר לו בבקשה עמוד בזה שלא יאמרו האומות דגם בפיוסיםבפיוסיםבפיוסיםבפיוסיםכנסיתו כנסיתו כנסיתו כנסיתו 

 הראשונות ל"ה בהם ממש.

, צ"ב דבפסוק נאמר ויערך ל' יחיד, רק אברהם וכאן נאמר ל' רבים, ואולי עצים לשם הזבחעצים לשם הזבחעצים לשם הזבחעצים לשם הזבח    ''''ערכוערכוערכוערכו''''

 על שמו, כמו שכל העקידה נקרא ע"ש עקידת יצחק.לפי שהניח עצמו ולא מיחה נקרא גם 

העושה  (אבות ד יא), היינו המלאך שנברא ממצוה זו היה מגינו והצילו, וכהא דאמרו מגנומגנומגנומגנורחף רחף רחף רחף 

, ויל"פ על זכותו של אברהם שנאמר בו אנכי מגן לך, וע"כ חותמין מצוה אחת קונה לו פרקליט

 .בשמו"ע מגן אברהם

(ג:) מיטרא רזיא היינו חזק, פירוש חזק, וכן מצינו בתענית ' אופנים א) יל"פ תיבת רזה בג, רזהרזהרזהרזהבקיום בקיום בקיום בקיום 

, (כמו מי גילה לבני רז זה)וכן לשון סוד  ג)ינו שולח רזון), נ(כמו במשמויל"פ רזה מלשון חלש וכחוש,  ב)

כ' דשניהם הם משורש א' דהוא ענין כחש וחסרון ואיבוד, והיינו לפי"מ  (ערך רז)ובשרשים לרד"ק 

הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו איך שה א' מתקיים בין ע' זאבים, והיעב"ץ בסידור  (יומא סט.)"ל דארז

שלו כתב חי נפשי שזה הוא סוד היותר נורא קיום ישראל בגלות, ולז"א הפייטן כאן שקיום ישראל 

, וכאילו רזון)(מל' ואף כשכבר נראה כאילו כלה כוחם והם שפלים ונבזים  (מל' רז)בגלות הוא סוד גדול 

הם כבר אחר היאוש בין בגשמיות וכ"ש ברוחניות, ועוד מעט וכבה נר ישראל, אז מתגלה איך גדול 

הרועה השומרן, (ועי' במדרש איכה פ"ד איך הקב"ה שמר זרע ישראל מלהתערב בין האומות), 

 ופתאום מתנוצץ האור מהגחלים העוממות והבערה ללהב יצאה.
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, י"ל בשביל שפה ברורה שלהם בנעשה ונשמע, שלא גמגמו ולא פה ברורהפה ברורהפה ברורהפה ברורהמכל עם בשמכל עם בשמכל עם בשמכל עם בשבחרת בחרת בחרת בחרת 

שאלו שאלות כשאר האומות, א"נ בגלוי ופרהסיא, לא בסתר דברתי, וי"ל עוד דבזכות שלא שינו 

לשונם נגאלו, כי הוא יסוד גדול בקיום התורה, ולז"א בחרת בנו מכל עם בשביל השפה ברורה, שלא 

 ון מגומגם הלועזי.שינו לשון אבותם לדבר בלש
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, בעניה היינו שיעבוד מלכיות, עפרה היינו שאור שבעיסה דהיינו נא בעניה ונערה מעפרהנא בעניה ונערה מעפרהנא בעניה ונערה מעפרהנא בעניה ונערה מעפרהשור שור שור שור 

 החומר שנברא מעפר ואל עפר ישוב.

, לוחמה היינו בגשמיות, וצוררה היינו ברוחניות, וע"ד שכ' הרמב"ם לוחמה וצרר צוררהלוחמה וצרר צוררהלוחמה וצרר צוררהלוחמה וצרר צוררהלחם לחם לחם לחם 

עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי, כל כלי יוצר  (ישעיה נד יז)באגרת תימן עה"פ 

דהאומות סובבים עלינו בב' תכסיסים או בגזירות ושמדיות, והיינו כלי יוצר, או בלשון רך הם באים 

 בפיתויים כמו שעשה בלעם עם בנות מואב אחר שלא הצליח בקללה, ומשניהם יצילנו ה'.

כבוד עמו כמו על כבוד עצמו, כמ"ש רש"י , דהקב"ה מקפיד על נקמתה ונקמת בית הבחירהנקמתה ונקמת בית הבחירהנקמתה ונקמת בית הבחירהנקמתה ונקמת בית הבחירהונקם ונקם ונקם ונקם 

בשם המדרש וע"כ מקודם מדבר מנקמת ישראל, ואח"כ בית הבחירה מקום  (במדבר לא ג)בפ' מטות 

 משכנו ית', כדי להראות שאצל הקב"ה שוה זה כזה.

ר"ל אף שאין אנו ראויין מצד עצמינו, אין אנו מפילים תחנונינו מחמת תשכח קול צורריך תשכח קול צורריך תשכח קול צורריך תשכח קול צורריך ואל ואל ואל ואל 

 רק מחמת רשעת הגוים, ומצד חילול השם ראוי לך להושיענו. צדקתינו

, דאף דאין ישראל נגאלין אלא בתשובה, אבל מכיון שהם כ"כ לנחם ופרצותיה לגדרהלנחם ופרצותיה לגדרהלנחם ופרצותיה לגדרהלנחם ופרצותיה לגדרהציון ציון ציון ציון 

מטומטמים מחמת אורך הגלות, אין יודעים ואין יכולים להתחיל, רק מקודם יבטל מהם שיעבוד 

ור שבעיסה שזה פי' פרצותיה לגדרה, ע"ד השיבנו גליות שזה פירוש ציון נחם, ורק אח"כ יבטל שא

ה' אליך ונשובה, ומסיים כי לך ה' הגדולה והגבורה, ר"ל אף שהיה צריך מקודם התעוררות משלנו, 

, ומנוחת הנפש הוא תנאי עיקרי אבל אתה עושה חסד חנם ביד חזקה לבלתי שמוע טענת המקטרג

לין סליחות במוצאי מנוחה, דאחר המנוחה הטעם דמתחי (ע' קיח)לתשובה, כמבואר בלקט יושר 

        .יכולין לשוב בלב שמח

 (גיטין)דארז"ל  (מהגר"י אייבשיץ על פורים)עי' בר"ס ישועה גדולה  עבדים משלו בנו פורק אין מידםעבדים משלו בנו פורק אין מידםעבדים משלו בנו פורק אין מידםעבדים משלו בנו פורק אין מידם

כל המיצר לישראל נעשה ראש, לפי שאין כבודו של השי"ת להלחם בקטן, אבל אם ממילא אין פורק 

עבד וא"צ להיות נעשה ראש, ולכן עבדים משלו בנו ולא נעשו ראש לפי  מידם ח"ו, אז יכול לישאר

        שאין פורק מידם רח"ל.

, מעמידין עלינו מנהיגים (ב"ק נב.), כד רגיז רעיא על ענא עביד לנגדא סמותא עבדים משלו בנועבדים משלו בנועבדים משלו בנועבדים משלו בנו

 כאלו שאינם אלא עבדים נרצעים ליצרם, והם מושלים בנו ושפחה תירש את גבירתה, ופורק אין מידם

כי אין מי שיאמר להם מה תעשה, כי נטלו לעצמם התורה ואת הקב"ה בעצמו ומדברים בשמו, כל 

העולה על רוחם, ומהפכים הקערה על פיה לומר על טהור טמא ועל טמא טהור, וזהו לימוד זכות 

גדול על הכלל ישראל, כי היאך יחזיקו מעמד כשהם נעשים מבולבלים ממנהיגים שוטים כאלו, ואולי 

  פ דהך מימרא דחז"ל כד רגיז רעיא על ענא וגו' הוא אינו עונש רק הצלה, ולימוד זכות עליהם.יל"

  .(ראה עה"פ לא תבשל)עי' אמרי נועם עבדים משלו בנו עבדים משלו בנו עבדים משלו בנו עבדים משלו בנו 

ים אלו הבנים והתלמידים, ששינו דרך הלימוד ומלמדים אותם בדרכים חדש לעינינו עשקו עמלינולעינינו עשקו עמלינולעינינו עשקו עמלינולעינינו עשקו עמלינו

  טרס מיוחד 'דרך הלימוד'.יחדתי ע"ז קונעקומים שלא שערם אבותינו ו
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 (בפ' נצבים)שבת האחרון של השנה כבר שייך לומר שתחל שנה וברכותיה וקורין בו פ' התשובה 

  . (פרי צדיק נצבים אות ה עי"ש)כי זהו הזמן לתקן מה שעבר בכל השנה 
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ולכן בכ"ה אלול נברא העולם וע"כ יום זה מסוגל הוא לתשובה, כי הבריאה נתחדשה בו, 

  .(עי' עבודת ישראל נצבים) מתחילין סליחות בערך מיום זה

כ' דבסעודה שלישית לפני ר"ה יבקשו שבר"ה יזכה להיות בהכנעה  (קאריץ אות קנ)בפאר לישרים 

  ושפלות לפני הקב"ה.

טו"ז שהקשה על המדרש שבערב ר"ה הקב"ה מוותר שליש כו', ותי' בזכרון שמואל עי' 

עה"פ תכין  (שופטים), ועי' ערוגת הבושם ק מלובלין פ' נצבים) בב' אופנים(אסטראווצא תלמיד הרה"

  .לך הדרך 'ושלשת'

ין לפני עלוה"ש כדי שלא יראה כחוקות העכו"ם שמתענין ערב לכדיש או )עי' תקפ"א( תענית ער"התענית ער"התענית ער"התענית ער"ה

והטעם דמקילין  קמה)- (דגם בשוא"ת, ועי' מהרש"ם בחקותיהם לא תלכו משמע דשייך חגאותיהם, ו

ום בתענית ער"ה דמבואר בסי' תקפ"א דבמקצת חולי אין מתענין ואנו נחשבין כחלושים ומקצת הי

  .(ועי' מגיד משרים נצבים), חולי דהא מה"ט אנו מקילין בשתיית קאווע בכל יום לפני התפלה

דתענית דער"ה אינו משום תשובה דא"כ יותר הי"ל להתענות בעשי"ת, וכקו'  (תקפא)כ' מחצה"ש 

אלא משום שמרבים בסליחות וע"כ מתענין שיתקבלו התפלות ויעלו לפני אדון כל, אבל מג"א ט, 

צ"ע דמג"א ט כ' דתענית ער"ה הוא עבור עונותיו, אבל הוא עצמו הוסיף דזה לבד לא די, דא"כ הי"ל 

להתענות בעשי"ת, אלא משום שהוא יום רצון, ולפי"ז אפשר להתאים זאת עם המחצה"ש דהיום 

  ם ריבוי סליחות.רצון הוא משו

משום שמרבים בסליחות ומזה למד  (תקפא)הטעם דאבל רשאי לילך לסליחות ערב ר"ה כ' רמ"א 

כנה"ג לשאר ימים שג"כ מרבים בסליחות (שהיה מקומות שמרבים בסליחות בערב יוה"כ, ויש 

כ מקומות בשלש עשרה מדות או בצום גדליה), ובא"ר הקשה דהא בת"ה מבואר הטעם דמתענין, וא"

תרווייהו בעי ולא די במרבים בסליחות בלבד, אמנם במחצה"ש הוכיח דהאמת הוא כמג"א וכנה"ג 

  דעיקר הטעם אינו אלא משום דמרבים בסליחות עיי"ש.

שמסתפרין לכבוד ר"ה אפילו ביום שלפניו,  היל"ע אי צריך להסתפר דוקא בער"ה, או די במ

(עי' מטה , גדל בשבת ויו"ט מקילין בשעה"דומסתבר להקל בשעת הדחק, וגם בחשש שמא יתחיל לי

    .אפרים)
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  חודש תשרי

è ÷øôæ  

 ùãåçéøùú   

תשרי י"ל ג' שמות בתנ"ך א) חודש השביעי לפי שהוא שביעי כשמונין מניסן, ומנין שביעי א) 

שביעי מל' שובע, שחודש זה שבע במצות,  (ילקוט יתרו רעו) ב)חביב לענין שבת שמיטה יובל וכו', 

 ח)-(מלכים אירח האיתנים  (ילקוט שם תרמ"ה), ג)ד' מינים, ניסוך המים וכו',  שופר, יוה"כ סוכה,

שהאבות נקראו איתנים, ונולדו בחודש זה, ונראה די"ל גם משום דחדש זה איתן וחזק במצות, 

וכולהו טעמי חדא נינהו, דרק ע"י שמירת המצוות אנו נקראים ע"ש האבות שזה היה כל מגמתם 

יהם אחריהם לשמור דרך ה' ולקיים מצותיו, ומה"ט שביעי חשוב שבו נצטוו למען אשר יצוו את בנ

כמה מצות, או לאידך גיסא דמה"ט ניתנו כל אלו המצות בשביעי לפי שמנין השביעי חביב, ועוד 

דחודש תשרי הוא זמן התשובה, ומי שעשה חבילות עבירות ירבה נגדן חבילות מצות וע"כ תשרי 

התיר אותנו מלהיות עוד אסור ביד עבירות ובחבלי היצר ולהשליכן הוא מל' התרה בל' ארמי, ל

למצולות ים, וע"כ מזל הכוכבים של תשרי עומדים ברקיע בצורת מאזנים, ששוקלין בו העבירות 

 (עי' תנחומא שלח).שלנו עם המצות, וע"י ריבוי המצות שבחודש זה יכריע המאזנים לזכות 

יום הכסא, כי הוא יום טוב היחידי שהוא בתחלת חודש א' תשרי הוא ראש השנה, ונקרא גם  ב)

כשעדיין הלבנה מכוסה, וע"כ ראש השנה הוא ב' ימים גם בא"י כי גם בזמן המקדש שהיו באים עדי 

 ראייה לקדש החדש, וביום א' לפעמים באו מן המנחה ולמעלה שאז שני הימים קודש.

פוט כל הבריאה, ושניהם עולים בקנה א' טמון ברמז יום הכסא, שאז מעמידין כסאות לדין, לשג) 

  כידוע שע"כ הלבנה טמונה, שלא יוכל לקראה לעדות על ישראל לרעה ח"ו.

דמיום שנברא העולם כבר נקבע ר"ה להיות יום הדין, ושיהא בכוח באי העולם  (סי' ר)ד) כ' רוקח 

שנתארכה לו העונש  לקרוע הגזר דין גם אחר שכבר נגזר, שהרי אדה"ר חטא באותו יום ויצא בדימוס

לאלף שנים שהוא יומו של הקב"ה, וזמן ניתן לו לשוב ולהתרצות לפני בוראו שלא ידחה ממנו, 

כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך, לעולם ה' דברך נצב  פח,פט)-(תהלים קיטומביא מפסיקתא עה"פ 

א ארץ ושמים, כי ביום עשות ה" (בראשית ב)בשמים, כי הקב"ה ברא העולם בימים ולא בלילות כמ"ש 

עולם חסד יבנה שמים תכין  (תהלים פט ג)יום הוא חסד, ורצה שיברא העולם במדת החסד, וכמ"ש 

אמונתך בהם, ושזה יהיה סימן לדורות שבו בזמן בריאת העולם והאדם יעורר בכל שנה מדת החסד 

ודיע אמונתך בפי, והרחמים, (ובזה יצורף מ"ש לפני זה בפסוק ב חסדי ה' עולם אשירה, לדור ודור א

ר"ל שמראשית כזאת הודעת להנהיג מדת החסד בעולם בכל דור ודור, וחסד זה אודיע תמיד), ולזה 

למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, כי היום קאי על ר"ה, ור"ל כשם  צא)-(קיטמסיק שם הפסוק 

יום לידון שדברך נצב בשמים שיבראו במדת החסד, כמו"כ באופן זה של חסד למשפטיך עמדו ה
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לדור ודור אמונתך כוננת ארץ  (פסוק צ)בר"ה במדת החסד, ועי"ש דבזה מתפרש גם הפסוק שלפני זה 

ותעמוד, דבזה החסד שבראת עולמך, הארץ מתכונן ועומדת לדור ודור, ויש לה עמידה וקיום, וע"ד 

ה סלה, ע"ד ארץ תכין אמונתך בהם, וכן כתיב לגבי התוה"ק אנכי תכנתי עמודי (תהלים פט ג)דכתיב 

דהיום קאי על ר"ה עי' אבקת , (והטעם יראה ושקטה בקבלת התורה שקיבלה עמידה שלא תחרב

יש"מ צ: דעוה"ז נקרא היום כמ"ש אשר אנכי מצוך היום, ודרשו היום לעשותם ולמחר לקבל רוכל לה

  .שכרם עי"ש) 

כי 'מעולם' המה, ר"ל  זכור רחמיך וחסדיך (תהלים כה)וממשיך הרוקח שם בשם הפסיקתא, דלז"א 

  לפי שמיום בריאת העולם נבראו ברחמים וחסדים, לא מעכשיו.

לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי, לפימ"ש  (קיט צב)ויש להוסיף בזה ביאור פסוק שלאחריו 

הרוקח שם דביום הדין מתעורר זכות התורה להמליץ עלינו, ולכן תוקעין תקיעות דמיושב בקריאת 

ז במקומות שעושין הפסקה היה נכון יותר לעשותו לפני קריה"ת, כדי שלא יהיה הפסק התורה, (ולפי"

 כל השמות במי שברך א', ואין לפרטבין קריה"ת לתקי"ש, וכן לא יאריכו במי שברך'ס רק יכלול 

, כי זה גורם להפסיק בדיבור ובמחשבה באמצע קדושת היום בדברים בטלים, ובילוי שמותהרבה 

, וגם אינו א יזהר שלא לגרום טירחא דציבורא ביום הקדוש הזה, וכמ"ש במט"אהזמן לחנם, וכ"

טובה להנשמות ולא להחיים כי יותר מתברכים כשנכללים עם אחרים משמפרט אותו בפרטיות 

), ולז"א הפסוק כי לולי זכות התורה שמלמדת זכות על וכאשר ביארתי במקום אחר מספרי הפוסקים

שילמוד תורה רק ישראל, אז אבדתי בעניי ביום הדין שרואין שאני עני  ישראל שסו"ס אין בעולם מי

, ובריש ס' הישר והטוב כתב דכמו שבבריאת עולם עלה במחשב לבראה במדה"ד במצות ומעש"ט

נוי ברצונו ית' רק כי כן צ"ל הסדר שיתחיל המחשבה ישאח"כ שיתף מדה"ר, ולא משום שיש  ורק

תוב ויגבה ה' צבאות במשפט ורק אח"כ והאל הקדוש נקדש במדה"ד ולמעשה יהיה במדה"ר, וככ

  .בצדקה שבאופן זה נתעלה ה'

(סוף מו"ק בהגהות דשייכי אין מברכין חודש תשרי ורמז לזה ממ"ש בכסה ליום חגנו, ועי' במרדכי 

דדוחה מ"ש תוס' דלפי שאמר איוב 'במספר ירחים אל יבא' אין מברכין חודש אב, דא"כ גם  לט"ב)

אמרו עי"ש, ולפי"ז ראש חודש תשרי דהיינו ראש השנה שאומרים בו הלל שייך ביה הלל לא י

  אביגדור ברוין נ"י). ר'(מבמספר ירחים אל יבא לרמז הנ"ל שלא יברכו חודש תשרי 
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כ' ראיה שלא להתענות בר"ה , ובטו"ז אקעי' כנס"י כג, חת"ס קסח, שאג"א  בר"הלהתענות  ה)

נמית, ור"ל שאילו היה בזה איזה חסידות ודאי היה נוהג כן, ויל"ע אולי מדאכל אלישע אצל השו

שלא רצה לביישה שהכינה לו, ואולי שלא הי"ל כח שהיה חלש מהדרך, א"נ צדיקים אין צריכין 

לענין הראשונים שלא התענו בר"ה שהיו  (או"ח קסג)להתענות שהם נקיים, וע"ד שכ' מהרי"א אסאד 

במה שהר"ם מרט"ב אכל אגוזים בר"ה, וצ"ב דצדיקים  (ע' קיב)דים לשמחה נקיים מחטא, וכן כ' מוע

לכו אכלו  (ח,י)נחמיה ראיה מ רא"ש והובא בטורחושדים עצמם בחטא, אמנם מ"ש בהיו תמיד 

לענין שצריך לאכול ממתקים מרב שר שלום גאון, הביא ראיה זו  (ח"ב ע' שלג)בראבי"ה משמנים, 
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תקים הוא בלילה לפני הגיע זמן מ, דאכילת המר"ה תענית ביוםאיסור ן ולפי"ז אין ראיה לעניבר"ה, 

 (מאמר ב אות יא).סי' תקפג, ועי' בני"ש להדין כמ"ש בהתעוררות תשובה בהגהותיו 

 מלאכים אומרים שירה בר"ה ויוהכ"פ עי' חו"י רכה.אם ה ו)

(סי' תשו' גנת ורדים שבסוף מכאן הוכיח גן המלך  ,ב. לעולם יהא מזכיר והלכה כר"יבתענית ח) 

בר"ה שחל בשבת שלא לסיים בשופרות שומע קול תרועת עמו ישראל רק זכרון תרועה דלא  ו)

  כמהריק"ש.

é ÷øô æ  
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אם אמר הקל הקדוש ותוכ"ד נזכר ואמר המלך הקדוש א"צ לחזור, (אם לא התחיל  –תקפ"ב ס"ב 

דהוי כמוסיף שבח  (מובא בב"י)עם דמהני תוכ"ד כ' רשב"א עדיין בברכה אחרת כמ"ש בשע"ת), והט

ולפי"ז אם באמצע ברכת אתה קדוש או מחיה המתים התחיל ברכה אחרת או     באמצע ברכתו,

ע ברכת אתה קדוש, שהש"ץ התחיל בשבת תשובה אתה תכנת תיכף אחר קדושה, שזה נקרא באמצ

, אמנם בשו"מ ושה הוא חלק מברכת אתה קדושדהקד (סי' קנב בסוף תשו' גו"ר) (לפי המבואר בגן המלך

מה"ת ח"א סי' סו כ' דאתה קדוש הוא ברכה בפ"ע ואין לו שייכות עם קדושה וצ"ע), הרי כ' מג"א 

דאין בזה כלום, וא"צ לחזור אפילו בג' ראשונות ואפילו לתחלת אותה ברכה, (ולענין מוריד  ט)-(קיד

טעמא אחרינא אית ביה כמבואר לת הברכה, דבטעה ועדיין הוא באמצע ברכה חוזר לתחהגשם 

בפמ"ג שם, ויל"ע בחיי"א כלל כה בנשמ"א סק"ג דכ' דלתחלת אותה ברכה מיהא יחזור ובמג"א לא 

דהכא  (סי' קח סי"ב)או כמזכיר שלא מעין המאורע  (ק"ד ס"ו)משמע כן), ואין דינו כשח באמצע התפלה 

ר, והרי שי' דה"ח הוא דאף במזכיר שלא מעין הזכיר מה ששייך להזכיר בתפלה זו אלא שאינו כסד

המאורע לפוסקים החולקים על המחבר שם וס"ל דהוי הפסק היינו במזכיר שקר אבל לא במזכיר מה 

  ששייך גם היום, כמו אתה חוננתו וכיו"ב.

כבר סילק עצמו  ,התחיל בברכה אחרת ה"הו של סיום הברכה, דאחר תוכ"ד עכ"פ מבואר בשו"ע

  ., ויחזור לראשלומר שהזכיר שבח באמצע הברכהמהברכה, ול"ש 

כגון שתיכף אחר מחיה המתים התחיל אתה חונן ונזכר מיד וחזר לגמרי יל"ע בדילג הברכה אמנם 

וכן (קיט א"א ט) בפמ"ג (או כשהתחיל ש"ץ בש"ש תכנת תיכף אחר קדושה לפי השו"מ) ולאתה קדוש, 

רכות חשובות כאחת יחזור לראש דכבר סילק עצמו כיון דכל הג' בכ' דחוזר לראש  (כלל כה) בנשמ"א

  .(ולכאורה ה"ה כל השנה), מהברכה במה שהתחיל ברכה אחרת

חוזר לראש, ברכה יחשב כאמצע, ולמה ויל"ע דסו"ס אם ג' ראשונות כחדא חשיבי גם בין ברכה ל

ונ' דס"ל דזה ברכה עדיין יכול לתקן בדבר שמחזירין כגון במוה"ג, והא מבואר בסי' קיד דבין ברכה ל

הוי בכלל משנה ממטבע שטבעו חכמים בפתיחה או בחתימה, כיון דתיקנו חז"ל דאלו הג' הברכות 
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יהיו כסדרן זאח"ז, ואחר מחיה המתים יתחילו אתה קדוש והוא התחיל בענין אחר הוי שינוי בפתיחה 

אבל צ"ע מנ"ל וכמו"כ אם הפסיק ביותר מתוכ"ד כיון שהחתימה היתה בטעות, וצריך לחזור לראש, 

  זאת.

לענין ברהמ"ז דג' ברכות חשובות כאחת אם טעה  ח)- (קפחבמג"א  יש ראיה לדבריהם ממ"שו

בהם שלא הזכיר מעין המאורע וכבר התחיל הטוב והמטיב לא מהני לחזור לאותה ברכה רק יחזור 

כ כ"ש א"לתחלתו, אף דלענין שמו"ע מבואר דכ"ז שלא גמר התחנונים שלאחר שמו"ע חוזר לרצה, 

  בזה דאם כבר התחיל אתה חונן יחזור לראש.

דמה שאמרו ג' ראשונות הוי כברכה א' נאמר  (מה"ת ח"א סו)בשו"מ ו(ברכות לד) אבל בראשון לציון 

לא רק לענין לחזור לראש אלא גם שיהיה נחשב כהפסיק באמצע דכ' מג"א דאין בזה כלום, ואף אם 

  ה. דילג ברכה א' אינו חוזר רק למקום שטעה ב

כ' דהפסק  ם ברכה, ובשו"מעכ"פ מבואר בד' מג"א שטעות באמצע קיל מטעות שלאחר סיו

באמצע גרע מהפסק ביניהם, ולכן כ' לענין שאלה שש"ץ התחיל תכנת שבת תיכף אחר כתר ודילג 

אתה קדוש שחוזר לאתה קדוש ודי בזה, כיון דאתה קדוש אינו ברכה א' עם קדושה לא נקרא הפסיק 

  ע דאדרבה הפסיק באמצע עדיף כנ"ל.באמצע, וצ"

אמנם גם השו"מ לא היקל רק בצירוף דהיה חזרת הש"ץ דאינו אלא בשביל קדושה, וכעין שכ' 

  הפר"ח להקל לענין תפלת תשלומין.

ולפי"ז פסק ההלכה כך: יחיד או ש"ץ שהתחיל ברכה אחרת או המין אחר ברכה מג"ר יותר   

  מתוכ"ד חוזר לראש.

וכ' ע לפימ"ש גן המלך, תחיל אתה תכנת אינו חוזר לראש דהוי כטעה באמצש"ץ שאחר קדושה ה

  .מג"א דבאמצע אין בכך כלום

כתב דאם בליל ראש השנה לא אמר המלך הקדוש אינו חוזר דאין  (ה' תפלה כלל כד אות י)בחיי אדם 

בשם  קפב)(או"ח תהקשה ע"ז דמפורש בב"י  (סי' כב אות י)מקדשין החדש בלילה, ובתשו' מים חיים 

  רבינו יונה להיפוך עי"ש.

בליקוטי מהרי"ח כתב בשם לבוש  ,יום זכרון תרועה חל בשבת אם לומר זכרון תרועה אובר"ה ש

  ומחז"ו שלא לומר 'יום'.
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לא מצלינן אתרתי חיי  (ח.)לבקש תחלה דבר מועט ואח"כ מוסיף כו' עי' תענית  (תקפב)בטור 

 וחייו אינן חיים. (נדרים סד:)זוני, והיינו חיים טובים, דבכלל טובים היינו פרנסה דעני נקרא מת ומ

ילקוט אברהם דמכח מדרש זה יש טעם להמנהג שבמטה אפרים דהציבור אומרים עם הש"ץ ועי' 

 וכתוב ובספר ולא זכרנו, (וכ"ה מנהג צאנז כמ"ש באוצר החיים, וכן מנהג וויזשניץ) דלאחר שכבר
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ביקשו את המרובה איך יחזרו ויבקשו על המועט, ועל הש"ץ ל"ק אף שכבר התפלל בלחש דזהו רק 

לסדר תפלתו, ועיקרו לא בא אלא להוציא את מי שלא התפלל עדיין, ומנהג ההמון לומר עם הש"ץ 

 גם זכרנו ומי כמוך יל"ע אם יש לזה מקור.

כאן ל' אלקים שהוא מדה"ד הלא רוצה , וצ"ב שמזכיר ) זכרנו לחיים כו' למענך אלקים חיים) זכרנו לחיים כו' למענך אלקים חיים) זכרנו לחיים כו' למענך אלקים חיים) זכרנו לחיים כו' למענך אלקים חייםאאאא

לעורר כאן רחמים, וי"ל לפימ"ש בספה"ק נוע"א לפרש הלשון חסד ואמת שהוא סתירה, דחסד הוא 

מדה"ד שאינו מוותר, ותי' דהקב"ה מקבל תפלת האדם עוד קודם שנצרך  לפנים משוה"ד ואמת הוא

ים כיון שלמעשה עדיין לא נצרך להישועה, וזהו עפ"י חסד ולפנים משוה"ד, ומ"מ אין ע"ז מקטריג

להישועה, ע"כ אין מרגישים במה שמקבלים תפלותיו וע"כ אפשר לדון מצד החסד, ואח"כ שכבר 

צריך להישועה והמקטרג עומד על המשמר ומלך במשפט יעמיד ארץ, אז הוא בבחי' אמת שמגיע לו 

 בדין, מאחר שכבר נתקבל תפלתו, וכבר נגזר עליו הישועה עכדה"ק.

שהקב"ה מקדים רפואה למכה, ונ' לפרש בזה מ"ש  (מגילה יג:)שזהו הכונה במה שאחז"ל ונ' 

בברכת יוצר מצמיח ישועות בורא רפואות, דל' צמיחה היינו כשעדיין לא יצא בגילוי, וזה"ש 

שהקב"ה מצמיח הישועה בהסתר כשעדיין לא שייך להוציאו בגלוי, ובזה בורא רפואה בעת המכה 

גים, וזה"ש זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, ר"ל מקודם רק תזכור אותנו בזכירה בלי חשש של מקטרי

אבל לא למעשה כי עדיין אין אנו צריכין להישועה כי הוא עוד קודם הצרה, מ"מ יעלה זכרונינו לפניך 

בקיבול תפלתינו, ואע"פ שאינו עפ"י דין מהמגיע לנו רק משום שאתה מלך חפץ בחיים ע"כ אתה 

שוה"ד, וממילא כשיבא למעשה שיצא הגמר דין אז כתבינו בספר החיים למענך עושה לפנים מ

אלקים חיים, וע"כ אמר ל' אלקים שאז כבר מגיע לנו עפ"י דין מאחר שכבר נתקבל תפלתינו, וזהו 

למענך לפי שכבר קבלת אותנו א"כ מי יבא אחר המלך ועל דברו אין להשיב ומי יאמר לך מה תעשה, 

 ידושיי עה"ת בפ' וירא עה"פ וה' פקד את שרה).(ועי' מש"כ בזה בח

הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו, היינו עוד מקודם שאני נצרך  (תהלים פה ח)ובזה יל"פ הפסוק 

לישעך הראנו חסדך במה שתקבל תפלתי, (ול' ראייה הוא כמו מי שרואה דבר שהוא למרחוק), 

תתנה לנו כיון שכבר נתקבלה בחסדך עוד וממילא אח"כ וישעך תתן לנו, כשנהיה נצרכים להישועה 

שמקודם שולט מדת החסד המרומז בשם אל בעת  (תהלים צד א)מקודם לזה, ובזה יל"פ אל נקמות ה' 

(בתפלת קבלת התפלה ושוב אח"כ יוכל לקבל עפ"י מדת הדין והנקמה בעת שצריך לזה, ויל"פ בזה 

הוא חסד ולא גבורה אלא ר"ל, שע"י מדת  עוז בידך וגבורה בימינך דלכאורה הוא סתירה דימין ר"ה)

הימין והחסד שמקודם, יוכל לקבל עתה עפ"י מדת הגבורה והעוז, (וי"ל עוד מ"ש גבורה בימינך, 

ר"ל שעושה חסד אף לפנים משוה"ד ואינו מניח את המקטריגים לקטרג, וזה נקרא גבורה ויד חזקה 

ר לו מה תעשה, א"נ י"ל דע"י שעושה נגדם כמ"ש רש"י בפ' ואתחנן עה"פ ידך החזקה, ומי יאמ

גבורה בשונאי ישראל נעשה חסד לישראל אמלאה החרבה, ועי' רש"י פ' בשלח עה"פ ימינך ה' נאדרי 

 בכח).

דאסור להזכיר בקשת צרכים ובתוס' שם דצרכי ציבור  (ברכות לא)וגו' עי' בגמ'  ב) זכרנו לחייםב) זכרנו לחייםב) זכרנו לחייםב) זכרנו לחיים

הכלל ישראל, דאל"ה רק מכוין על עצמו הרי  שרי, וא"כ בזכרנו לחיים צריך להיות הכונה על כל

מפסיק באמצע התפלה, וע"כ אומרים זכרנו בל' רבים, והיוצא מזה דצרכי הכלל הוא שבחו של 
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מקום, שכבודו הוא ע"י הכלל ישראל, ובמאירי תי' שהכונה על חיים רוחניים וזהו משבחו של מקום, 

חיים כלכם היום, עוד תי' שטבע האדם  (אז)ורשעים בחייהם קרויין מתים, ואתם הדבקים בה' 

מתעורר בדבר חידוש וכיון שג' ראשונות הם נוסח מורגל מכל השנה, ע"כ ראו חז"ל צורך להוסיף 

כאן דברים כדי לעורר בהם הכונה גם על נוסח המורגל ובכה"ג מותר להוסיף צרכים אם התכלית הוא 

נוסח כי ההוספה הוא רק לעורר הכונה לעורר הכונה, ולפי"ז עיקר הכונה צריך להיות בעיקר ה

  שכ"כ. (סי' נו) בהעיקר, ועי' יושר דברי אמת 

כלפי הקב"ה ל"ש בקשה שיזכור דאין שכחה לפניו, אלא הכונה שיזכירנו לטובה,  זכרנו לחייםזכרנו לחייםזכרנו לחייםזכרנו לחיים    ג)

        והכונה שיגזור עלינו חיים, ובכ"מ מצינו בפסוקים ל' זכירה כשיש פקידה לטובה.

ר"י בר יקר, דכתיב לא המתים יהללו י', וא"כ זה"כ מלך חפץ בחיים פי'  ד) מלך חפץ בחייםד) מלך חפץ בחייםד) מלך חפץ בחייםד) מלך חפץ בחיים

        שיהללו וישבחו אותו, וע"כ אנו מבקשים חיים שנוכל להודות ולשבח אותך 

י"ל לפימ"ש הקדו"ל במליצת לשונו ללמד זכות על ישראל, רבוש"ע אם  ,) וכתבנו בספר החיים) וכתבנו בספר החיים) וכתבנו בספר החיים) וכתבנו בספר החייםהההה

משום פיקו"נ, אבל אם ח"ו לרע אסור לכתוב תכתוב טוב על ישראל הרי טוב, ומותר לכתוב ביו"ט 

ביו"ט, וכמובן שאין אנו משיגים פי' דברים הללו, דאטו כתיבה כפשוטו איכא בשמים, מ"מ לפי 

כיון שאתה כותב, אז בע"כ תכתבנו בספר החיים, למענך אלקים חיים,  'כתבנו'פשוטו י"ל דלז"א 

 שלא תחלל יו"ט כביכול.

תרועה, שבעקידת יצחק  'זכרון'עה"פ בחודש השביעי כו'  פ' אמור)(לפימ"ש בישמח משה  ) או"יו

נולד דבר זה דמחשבה מצטרף למעשה שחישב הקב"ה כאילו נשחט יצחק, וזהו שמזכירין זכות 

העקידה בר"ה להזכיר שיצטרפו מחשבותינו הטובות למעשה, וי"ל דזהו פי' מ"ש בנוסח תפלת שבת 

פי' דזה גופא שזוכרין שמך ומשתוקקין אליך הוא לנו לתפארת וזכרך מלכנו יתפאר,  ל אשר שבת)-(לא

, פי' דזה שאנו זוכרין אותך במחשבותינו, ורצונינו לעשות רצוניך, 'זכרנו לחיים'ולימוד זכות, וזה"ש 

זה בלבד ייחשב לנו לחיים, וכתבנו בספר החיים כאילו עשינו במעשה, כיון שאתה מלך חפץ בחיים 

 ורב חסד מטה כלפי חסד.

ויש עוד יתרון ומעלה במצות הנעשין רק במחשבה, שאז רק הקב"ה דן, כיון שהמלאכים אינן 

יודעין מחשבות, (עי' שבת י: בתוס' דיודעין אבל יש סתירות בזה כמ"ש המפרשים), וכיון שהקב"ה 

בעצמו דן אז הוא מטה כלפי חסד, וזה"ש למענך אלקים חיים שאז אתה בעצמך תדון אותנו, והזכיר 

ת אלקים דכיון שהקב"ה דן אותנו בעצמו אנו בטוחין שנצא זכאין אף כשדן אותנו במדת אלקים, מד

  ומוטב יהיו מזונותינו ביד הקב"ה מרורין כזית, ולא ביד אחרים.

 עפ"י דיקדוק.(ב,תצו) וכתבנו בספר החיים עי' כתבי ר"י ווירצבורג 

בשביל שאין אנו ראויים מ"מ תעשה אף , י"ל בד' אופנים בפשיטות ר"ל למענך אלקים חייםלמענך אלקים חייםלמענך אלקים חייםלמענך אלקים חיים    )ז

שמה כמ"ש באבודרהם כבוד ה' שלא יחולל בגוים ע"י שאנחנו ישראל דוויים וסחופים, א"נ י"ל 

דרק באופן זה נקרא שאנו צריכים חיים הוא רק למענך שנוכל לעבוד אותך ולחנך בנינו ותלמידינו, 

כלכם היום, ומה"ט מותר לומר תפלה  חיים כי רשעים קרויים מתים, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים

זו בג"ר אף שאין מבקשים בה צרכי עצמו דכיון דאינו מבקש אלא חיי נפש ע"כ נחשב שבחו של 
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ואם אנחנו חטאנו למה  (סנהדרין מו. חגיגה טו:)א"נ י"ל שהקב"ה מצטער בצרתן של ישראל מקום, 

שוט ידך ולקבלנו בתשובה כל אימת מגיע לך זה הצער לז"א למענך תושיענו, או"י למען הבטחתך לפ

ל ויכזב וההוא אמר ולא יקימנה, ע"כ עשה - שאנו פונים אליך בי"ג מדות של רחמים, ולא איש א

 למענך שיקויים דבריך.

, בטור כ' ע"ש הפסוק ויזכור כי בשר המה, ח) מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמיםח) מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמיםח) מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמיםח) מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים

ן אנו אלא בשר נגד היצה"ר דהוא מאש, וזה שאמר זוכר ונ' דהכונה דהוא לימוד זכות עלינו שאי

        יצוריו שהוא ברא אותנו כך בחומר טבעי וקשה, וע"ד שנאמר ואשר הרעותי.

, דכשם שהוא אב המרחם עלינו הוא ג"כ ט) מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמיםט) מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמיםט) מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמיםט) מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים

וד מלכות, להעלות ניה"ק זוכר יצוריו להכניס רחמים בלבם על הקב"ה כביכול לחים נוט' חי יס

  ולעורר בזה השפעות ואורות למעלה ועי"ז יושפע שפע רב למטה.

דמי שאין לו בנים חשוב כמת, ואם נזכר לחיים פירושו שנזכה  זכרנו לחיים מלך חפץ בחייםזכרנו לחיים מלך חפץ בחייםזכרנו לחיים מלך חפץ בחייםזכרנו לחיים מלך חפץ בחיים

לבנים, וא"כ הרי גם אתה כביכול מלך חפץ בחיים, שאתה רוצה ליקרא חיים, וזה יהיה רק אם יהיו 

היינו הכלל ישראל (שהם בנים למקום ככתוב בני בכורי ישראל), יהיה להם קיום, וזה"פ לך בנים ד

  .(תורת שמחה אות רטו)למענך אלקים חיים שכביכול ייקרא עליך שם חיים 

מתפללין על ה' מיני חיים זכרנו לחיים, במי כמוך לחיים ברחמים, וכתוב לחיים טובים, בספר 

(דרשות אלקיכם חיים כלכם היום, עי' הביאור בזה בחתם סופר  חיים של שלום, ואתם הדבקים בה'

  .ליו"כ ע' סח ד"ה ישב)
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מפרש כפל הלשון, דאילו היה אומר רק  ג)- (או"ח תקפב, בטו"ז י) מלוך על כל העולם כולו בכבודךי) מלוך על כל העולם כולו בכבודךי) מלוך על כל העולם כולו בכבודךי) מלוך על כל העולם כולו בכבודך

  ממש.קמ"ל כולו  (עי' הוריות ג:)כל העולם היה ניתן פ"פ למינים לומר רובו ככולו 

(חיי עה"פ אך אם כי כל העדה כולם קדושים, ועי' רמב"ן  (קרח)וברעק"א ציין למ"ש בנין אריאל 

  דדרך הפסוקים לכפול תיבות לחזק הענין עי"ש כמה ראיות.  אתה לו שמעני)

הקשה מגמ' שם עה"פ ורצוי לרוב אחיו, ולא לכל אחיו, משמע דאי היה  (מגילה טז.)ובטל אורות 

שמע כולו ממש, ולק"מ דודאי בסתמא היכא דנאמר כל הכונה על כל ממש, אם אין אומר כל הוי מ

הכרח לפרש רוב, אבל בר"ה דמקפידין בכמה דברים לפרש בהדיא שלא יהיה איזה אפשריות 

למשמעות אחרת, (וכמו שמקפידין בלחיים לא לומר בפתח וכיו"ב), ובפרט בדבר כזה של מינות 

היה הכרח לפרש כולו ממש, וכמו כן משה רבינו לפני מותו בברכו מקפידין ביותר לפרש באופן שי

את ישראל כיון שהיה לברכה זו משמעות גדולה לכל הדורות ע"כ פירש לומר כלכם וגו' כל איש 

  ישראל.

וכל העם רואים את הקולות, ומפרש  (שמות כ טו) מקשה ממ"ש(וארא ז אות לג) ובפרדס יוסף 

ע דתיבת 'כל' משמע כולו ולא יוכל להתפרש על המיעוט, ומשו"ה המכילתא דמרבה גם סומים, משמ

הוצרך לפרש דמרבה גם סומים, ולק"מ דהא ודאי היה אפשר לפרש דכל קאי על כל הרואים, ואפילו 



 פז  רצון  תשרי חודש  ימי  

אי כל פירושו כולו ממש גם המיעוט, ולא היינו צריכין לפרש שהיה איזה נס, ודרש המכילתא הוא 

יה אומר והעם רואים היה ג"כ משמע כולם דהי מינייהו מפקת, משום דהוא מיותר לגמרי, דאם ה

  וכיון שהוסיף תיבת כל ע"כ בא לרבות מה שלא היה נשמע בסתמא דהיינו הסומים וז"פ.

דאיתא שם מי שלא הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך בכל השבת כולו,  (קו.)עוד מקשה שם מפסחים 

לו אין הכונה כולו ממש, רק יל"פ רובו, ולק"מ ומפרש עד יום רביעי, הרי דאף היכא דנאמר כל כו

דאדרבה התם הטעם משום דעד יום ד' מתחשב עם שבת העבר ומד' ואילך עם שבת הבאה, וזהו 

שרוצה להדגיש דעד יום ד' מתחשב לגבי שבת העבר כל השבת כולו ממש, (וחוץ מזה אין לדמות 

כל תיבה הוא כולל בתוכו הרבה, והוא  לשון התפלה שתיקנו אנכנה"ג, ולא הוסיפו תיבות להסבר רק

כמו לישנא דקרא לחוד ולשון חכמים לחוד, ללשון הגמ' שדרכם לפרש ולהסביר, וגם דנמשך למ"ש 

להלן למ"ד א' כל היום כולו ושם כולו פירושו כולו ממש לא רק הלילה, ע"כ נקט גם הכא כולו, עי' 

שנה יט כרך ב חוברת ב שמביא מכמה עוד פרד"י שמות ח"ב ע' תשלה וארא אות לג, ובהמאסף 

  גמרות ולדברינו מיושב).

בבכור שישראל וגוי שותפים, מחלוקת ר"י  (פג) הקשה מגמ' (בכורות ג)ובתשו' גור אריה יהודא 

ורבנן אי סתם בכור כולו משמע, וכל אתי לומר אפילו כל דהוא, או סתם בכור משמע אפילו מקצתו 

מע דלכו"ע כל אינו רוב, ולק"מ דודאי לענין שותפות בכור אין וכל בא לומר דבעי כולו ממש, ומש

נפ"מ ברובו או כ"ש, רק או צריך כולו ממש או די בשותפות של שו"פ, וכיון שכן ע"כ אתי כל לומר 

חד מנייהו, וכ"ש להאיבע"א התם דבכור רוב משמע ע"כ א"א לפרש כל רק או כולו ממש או לגרע 

מה שכ' כעי"ז בדברי הגוא"י, (וידוע פי' הר"ר העשיל על  (ת"ג)ים מהרוב דדי בכ"ש, ועי' שנות חי

מארז"ל המתגאה מביא חמה לעולם, דהוא מפרש כל המתגאה רק על כולו וא"כ לא יעיר כל חמתו 

  ג"כ הכונה על כולו אבל לא על מקצתו ח"ו), עי' הוריות ג: ובגהש"ס שם.   
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הטעם שנוהגין בכמה מקומות שבעל שחרית מתחיל לומר המלך כשהוא עדיין במקומו, ואח"כ 

להראות שכ"א במקומו כמו שהוא ד' טעמים א) הולך למקום הש"ץ להמשיך תיבת יושב, שמעתי 

יכול להמליך עליו את הקב"ה ולאו דוקא כשהוא עומד בראש הציבור, ואפילו מי שיושב אחורי תנור 

כדי להסמיך תיבת המלך לנוראותיך, שמראה ב) , (וכ"כ בחינה כזו באמונת עתך ח"ב ע' רנד)וכיריים, 

ג) לערבב השטן שלא יראה שרוצין להמליך הקב"ה ויתחיל לקטרג מי מלכותו ית' ע"י נוראותיו, 

ר ולא אלה ראויין להמליך, ד) כתיב בתוך עמי אנכי יושבת, כי יותר מתקבל תפלת האדם בתוך הציבו

יבליט עצמו מהם, ובפרט כשממליכין המלך נאמר ויהי בישורין מלך יחד שבטי ישראל, וזה מראה 

ועכ"פ בודאי יש טעמים נשגבים בכל בתחלת תפלתו שאינו עדיף מהציבור וכולל עצמו עמהם, 

, ה) עוי"ל לפימ"ש הטעם שמכריזין כל העם המלך, כדי שכשישמע המקטרג שאנו משתייכים מנהג

מתייראים להזדווג בנו, שלא ימשך עליהם חרון אף של המלך, ולכן עוד לפני שניגש אל  למלך

העמוד רוצה להקדים את המקטרג שלא יפרענו בתפלתו, הוא מכריז המלך שישמע המקטרג ויפחד, 
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אי מלכא אנא עד השתא אמאי ו) לפימ"ש הרה"ק ר"א מקארלין דכשמכריזין המלך שואלין בשמים 

ולפי שהוא בושה גדולה ותביעה אינו אומר זאת לפני העמוד כמתפאר וכעומד  לא אתית לגבאי,

  .בראש רק כמתמרמר ומתבייש

˙ÂÏÚÓ‰�¯È˘� �

בשם כתבי אריז"ל לומר מזמור זה בעשי"ת בין ישתבח לקדיש והניח בצ"ע,  ב)-(סי' נדעי' מג"א 

גול מרבבה שם, וקצה ובעט"ז שם כ' דבאמירה זו ממתיקין הי' גבורות שנקראים י' עמקים, ועי' ד

  (תקפד טז).  המטה 

, בפשטות הכונה ממעמקי הלב בכונה אמיתי, עוי"ל מעמקי השפלות ממעמקים קראתיך ה'ממעמקים קראתיך ה'ממעמקים קראתיך ה'ממעמקים קראתיך ה'    א)א)א)א)

ברוחניות ובגשמיות, וזהו ללימוד זכות על שאין תפלתינו בכונה הראויה, וע"כ ה' שמעה בקלי וגו' 

 . . . . מר אם עונות תשמר י' ה' מי יעמודכמו שהיא, והגם שאנחנו אשמים בדבר מחמת עונותינו ע"ז א

י"ל בכפל הלשון ע"ד שאחז"ל עה"פ קוה אל ה'  קר,קר,קר,קר,וווונפשי לה' משומרים לבוקר שומרים לבנפשי לה' משומרים לבוקר שומרים לבנפשי לה' משומרים לבוקר שומרים לבנפשי לה' משומרים לבוקר שומרים לבב) ב) ב) ב) 

, (ברכות לב:)כו' וקוה, שאע"פ שיתמהמה עכ"ז אחכה לו ולא אאבוד תקותי, ולז"א קוה וחזור וקוה 

ם הרבה מ"מ עוה"פ אהיה משומרים וזה"ש נפשי לה' משומרים לבוקר ואע"פ שכבר עברו עוד זמני

 לבוקר ולא אתייאש.

על ברכת ראה נא שאינה תפלה על גאולה העתידה, רק  (מגילה יז:)וי"ל עוד לפימ"ש ברש"י ג) 

דגם עד זמן הגאולה האמיתית נוושע מצרותינו ויהיה לנו הרחבה, וכמאמר העולם ביז צו די 

(על ' מש"פ בזה זקני הגה"צ מווייצן ז"ל בדבר צבי קרעטשמע ברויך מען אויך א טרונק ברוינפן, (ועי

, והרה"ק ר"מ מפרימישלאן פי' הפסוק לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו, ר"ל היה"ר אות מג)

אם ח"ו עדיין אינו זמן האסף נדחי ישראל אז עכ"פ עד הגאולה יהיה להם פרנסה), ולז"א שומרים 

אז נהיה משומרים לבקר זמני עד הגאולה, עוי"ל דכפל  לבקר האמיתי שיהיה בב"א, ועכ"פ גם עד

הל' מורה שאנו מבקשים על גאולת הנפש ברוחניות וגאולת הגוף בגשמיות דהרי אם אין קמח אין 

 (אבות ג יז).תורה, 

, והמנהג לאומרו בעשי"ת, ונ' (תהלים קל), יחל ישראל אל ה' כי עם ה' החסד והרבה עמו פדותיחל ישראל אל ה' כי עם ה' החסד והרבה עמו פדותיחל ישראל אל ה' כי עם ה' החסד והרבה עמו פדותיחל ישראל אל ה' כי עם ה' החסד והרבה עמו פדות    ד)ד)ד)ד)

בפ' ואתחנן שמלך בו"ד יש לו יועצין וסקנתדרין המוחין בידו כשרוצה לוותר,  הכונה לפימ"ש רש"י

על מנשה שחתר לו הקב"ה חתירה, אף שהמלאכים לא רצו  (סנהדרין קג.) משא"כ הקב"ה וכמשאחז"ל

לקבלו, וזה"ש יחל ישראל אל ה' בלבדו לא למלאכים שיהיו אמצעיים לקיבול התפלה שהם אינם 

כי לא ישא לפשעכם, ע"כ תייחל שהשי"ת עצמו יטפל בדינך כי עם ה'  ב)(שמות כמרחמין כמ"ש 

החסד שבידו למחול ולעשות חסד משא"כ המלאכים שאין בידם למחול על כבוד ה', והרבה עמו, 

פדות, ר"ל שהקב"ה יפדה אותך מהרבה המלאכים אשר עמו הרוצים לעכב בעד תפלתך ויחתור 

מבואר אדרבה  (שמות לג,ג), ואף דבפסוק אחר משפטי יצא חתירה לקבלך, וכן אנו מבקשים מלפניך

דיותר טוב לשלוח  מלאך כי לא אעלה בקרבך כו' פן אכלך בדרך, זהו רק כשיש חרון אף, אבל 

  .בלא"ה טוב יותר ע"י הקב"ה בעצמו מע"י מלאך
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ות בשם חי' הרי"ם דקאי על ימי הסליח  (פ"ח אות א), עי' לעיל ה) כי עמך הסליחה למען תוראה) כי עמך הסליחה למען תוראה) כי עמך הסליחה למען תוראה) כי עמך הסליחה למען תורא

  שנזכך עצמינו, 'למען תורא' שבר"ה נוכל לירא מה' כראוי ויהיה לבינו מסור בידינו.

דכל זמן שהסליחה הוא רק עם הקב"ה והאדם אינו יודע אם  כי עמך הסליחה למען תורא,כי עמך הסליחה למען תורא,כי עמך הסליחה למען תורא,כי עמך הסליחה למען תורא,ו) ו) ו) ו) 

(נפלאות חדשות פז בשם הה"ק נסלח לו ע"י כן הוא ירא שמא עדיין לא נמחל לו, וזהו למען תורא 

        .מראדזימין)

כ' דקאי על התפלין דכתיב  (קדושים עה"פ איש אמו)באור לשמים  ז) כי עמך הסליחה למען תוראז) כי עמך הסליחה למען תוראז) כי עמך הסליחה למען תוראז) כי עמך הסליחה למען תורא

, ואם אדם חוטא פוגם בתפלין דמארי עלמא דכתיב בהו שבחן של ישראל (ברכות ו.)בהו ויראו ממך 

  מה., וע"י הסליחה שוב מאיר התפלין, וזהו למען תורא, ר"ל שיחזור הענין של ויראו ממך למקו(שם)

, דכ"ז שעונותינו מבדילין א"א להגיע ליראה, אבל 'כי עמך ח) כי עמך הסליחה למען תוראח) כי עמך הסליחה למען תוראח) כי עמך הסליחה למען תוראח) כי עמך הסליחה למען תורא

הסליחה' לשבור מחיצת הברזל בינינו לאבינו שבשמים, ותעשה נא זאת 'למען תורא' שנוכל להגיע 

  ליראת שמים.
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זרע אברהם  לעזה נאמר וקשה ד ,ב"ש סי' לח)(ריהאומרים לזרע יעקב טעות כי ביצחק יקרא לך ) א

, וצ"ע דמאן יימר (מג"א תקצ"א ז)לא לזרע יצחק, וי"ל מדלא נתן א"י לעשיו ש"מ לאו מזרע יצחק הוא 

, ויל"פ דא"כ וכמ"ש בהג' חת"ס דמ"ש הקב"ה ליצחק לזרעך הכונה לכל זרעו דילמא במקצת זרעו

ל"ע דבתפלה צריך לפרש , ואכתי ידהיינו ישראלהמיוחדים  מקצת זרעוהוא י"ל לזרעו גם בתפלה 

תי' דכיון שאמר ליצחק והקמותי את השבועה אשר נשבעתי  מחצה"ש ויש בזה ג' תירוצים, א] יותר,

ובאברהם נאמר להדיא כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק, וא"כ ע"כ גם יצחק לא , לאברהם אביך

 (וכ"כ בתשו' יעב"ץ ומהרי"ט)עוד תי'  ע לאביו, ב]ן זה אותה השבועה שנשבהוריש לעשיו, דאל"ה אי

ל וגדהיה שנסיון שלו דמצינו בכ"מ דנסיון עקידת יצחק נחשב לזכותו של אברהם ולא של יצחק, 

בהג'  ג]וע"כ לזרעו על אברהם קאי, שאם היה נשחט היה צערו תמידית משא"כ ליצחק, יצחק, של מ

ע"ש אברהם לפי שנשא גויה והזרע הולכת אחריה חת"ס ובחכמת שלמה כ' דהטעם שעשיו לא נקרא 

ולא נחשב לאברהם, ומה"ט ג"כ לא נקרא זרע יצחק, וצ"ל דאע"פ שגם אבות נשאו נשים שלא מזרע 

אברהם, עכ"פ גיירום, ואף שהיה לפני מ"ת נ' דגירות דאז היה בטבילה וקבלת ז' מצוה, וגם קבלת 

, (ועי' פרדס כל מה שיצוה עליהם הקב"ה בעתידמצות מילה לבניהם אחריהם, ועוד דקיבלו לשמוע 

 .ד מה שאסף כל המדברים מזה הענין)- יוסף דברים ב

, ומ"ש )ובח"ב סי' טז ,ח"א(בסו"ס שאילת יעקב , (או"ח רצז)מהר"ם שיק , עי' לזרע יעקב תזכרלזרע יעקב תזכרלזרע יעקב תזכרלזרע יעקב תזכר) ) ) ) בבבב

א זרע יעקב טו"ז דבתפלה צריך לפרש יותר י"ל דלכן מזכירין לזרעו סתמא דאולי אין אנו ראויין ליקר

במיוחד אעפ"כ יושיענו מצד לזרעו סתמא כי בודאי לגבי הגוים אנו ראויין, אוי"ל אדרבה דבר"ה אנו 

כבר העיר למה  (לח)וגם בריב"ש , אומרים סתמא כדי לקבוע הלכה דזרע עשיו אינו נקרא זרע יעקב

ת חידוש בברכותיו לא נפרש תפלתינו יפה משום דמברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא וצריך להראו

עוד ברכות לח, ועוד מפני כבודו של יצחק כאילו זכותו אינו די להגין, לכן לא יזכירו את יעקב, (

  קובץ עץ חיים יב ע' רפא).פיתוחי חותם לחת"ס בהקדמת תשו' יו"ד, ובבנוסח תפלה זו עי' 
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 מביצחק יקרא לך זרע)(מלבד ראיית הגמ' הוסיפו ראיה  (לח) וכן הריב"ש )(פ"ט מנדריםוהנה ברמב"ם 

ממ"ש יצחק ליעקב ויתן לך את ברכת אברהם, ועי"ש לחם משנה ומפרשים למה הוצרך להוסיף 

 פסוק זה ולא די  במ"ש הגמ'. 
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איתא דבר"ה קורין בחדש השביעי דפ' אמור, ובגמ' לא. מובא ברייתא די"א  (מגילה ל:)במשנה במשנה במשנה במשנה 

כ' דאינו  (פ' וירא)יום שני עקידת יצחק, ובהרחב דבר לנצי"ב חולקין דביום א' קורין פקידת שרה וב

מחלוקת רק הי"א מיירי האידנא בזמן הגלות שאנו בין האומות שאין מאמינים שכל הפרנסה של 

ישראל הוא בנס ותלוי במעשיהם לא בעניני הטבע כמו באומות, ולכן קורים פקידת שרה שממנה 

נס עי"ש ההסבר לזה, וכמבואר במד"ר דיצחק נוטריקין יצא נודע שכל עיקר פרנסתם אינו אלא בדרך 

, ומה שקורים עקידת יצחק י"ל ג"כ לפימ"ש רש"י (ביצה טז.), וחוק היא לישנא דמזוני (לישראל)חוק 

 דלכן נקרא הסכין מאכלת דעי"ז אוכלים ישראל בעוה"ז. 

  מוסף לראש השנה  -י"ח רק פ

טעם נגד ט' חדשי הריון של אשה, ונראה הכונה ה (סי' רא)ט' ברכות בר"ה במוסף כ' רוקח 

להורות על שהאדם נעשה בריה חדשה ע"י התשובה, א"נ לפי שבתשרי נברא האדם, ושלכן ניתן לו 

אז הזדמנות להתחדש, ולשכוח את העבר, ולהתחיל דף חדש בחייו, (וכן כ' לענין מ"ש היום הרת 

י השי"ת ששוכן למעלה מט', דהיינו ז' רקיעים, עולם עיי"ש), עוד כ' שם ברמז דט' ברכות להכנע לפנ

  ורקיע שמעל החיה, וערפל שמתחת רגליו.

ט' ברכות במוסף וגם יש ט' קולות שלש של ג' ג', כי ט' אות חיים , שהוא הי' אותיות שעל עיר 

  לוז כי ט' כמ"פ שתכפול ישאר ט' וע"כ בר"ה צריך אות חיים.

דבר"ה קיי"ל כרשב"ג א) י"א רק ההוספה יוצאין ב)  הטעם שאין יוצאין היום השמו"ע מש"ץ אף

  רק בשומע מלה במלה וכהיום קשה לצמצם, ג) י"א רק באנוס, ד) במג"א כ' משום הפסק פיוטים. 

בימים נוראים צריך לפרש יותר אף דבכל השנה אין מקפידים כמו בלחיים בשב"א וכמו שכ' 

מקטרג העומד על המשמר, ובפעולותינו כאן שו"ע הרב לפרש לזרעו של יעקב כדי שלא ליתן פ"פ ל

למטה אנו מעוררין למעלה, וגם להורות כי אנו עומדים כעת לפני המלך יותר בגלוי כמו בכל השנה 

וכשעומדין וקרובין אל המלך מדקדקין ביותר בכל דיבור, ועוד כיון דהוא עת משפט ע"כ מחשבין 

  יותר כל מלה כי בהם תלוי המשפט.

מפרשים היטב השבחים להבוית"ש יפרש גם הקב"ה את הטובות עלינו כדי ועוד מכ"מ שאנו 

שלא יוכל הקיטרוג לשלוט עליו אחר שכבר יצא הדיבור מפורש מפי מלך מלכי המלכים ודבר המלך 

  אין להשיב. 

ענין ר"ח מוזכר ג"פ בשמו"ע, א) מוספי יום הזכרון ב) מלבד עולת החודש, ג) ושני שעירים 

זכירים ראש חודש להדיא מג' טעמים א) שלא יטעו דר"ה כר"ח דיום א' תשרי הוא לכפר, אמנם אין מ
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יום ב' תשרי ויבאו למכשול במנין יום כיפור, ומ"מ מזכירין דר"ח גם ביום ב' שלא לזלזולי ביום ב' 

  דר"ה לומר שבאמת כבר אינו ר"ה, ב) דר"ח טפל לר"ה, ג) שנאמר בכסא ליום חגנו.

ונראה דיומא  בטור, שון רבים גם ביום שני הגם שאינו ראש חודש עי'והא דאומרים מוספי  בל

  אריכתא הוא כיום א' ממש גם לענין ר"ח כמו לענין שהחיינו.

הכלבו כתב דהוא המשך למ"ש ומלוך עלינו שיתקיים זה ולשיטתיה כתב  ודברך אמת וקיים לעדודברך אמת וקיים לעדודברך אמת וקיים לעדודברך אמת וקיים לעד

על מה שהבטיח לאדה"ר שיום אח"כ דאין אומרים זאת בהפטרה ובקידוש, אבל לטעם המרדכי דקאי 

  זה יהיה סליחה לבניו ונתן להם שנות חיים של ע' שנה א"כ אומרים זאת גם בקידוש והפטרה.

היינו  ודברך אמתודברך אמתודברך אמתודברך אמתדברך אמת כלפי אדה"ר וקים לעד כלפי בניו, ומ"ש  ודברך אמת וקים לעדודברך אמת וקים לעדודברך אמת וקים לעדודברך אמת וקים לעד

 לימוד זכותכשאדם חוטא והקב"ה גזר גזירה ואח"כ ע"י התשובה מבטלה אינו משתק רק מוצא 

רה שזה היה באדה"ר שלא נתבטל ביום אכלך אלא שפירשו יזבאופן שיתקיים דברווגם יתבטל הג

דהיינו יומו של הקב"ה ולכתחלה אמר הקב"ה בלשן זה שיוכלו להמתיקו כשיצטרך וכמו שמצינו 

ן עגל שמצא לימוד זכות של לי אמרת וכן הרבה וזה מתקיים לעד דבר שמנצחין אותו בטענות כיו

שזהו דרך משפט וויכוח כי מלך במשפט יעמיד ארץ ובלי טענה או מליצה קשה יותר, וזה"פ מלפניך 

'משפטי' יצא משום שעיניך תחזינה מישרים ר"ל אתה תוכל למצוא דרך ללימוד זכת בדרך ישר שלא 

  לשקר בדבריך הראשונים.
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לפי שע"י התקיעות  (סי' רא) ג' טעמים א)מה שאומרים אחר התקיעות היום הרת עולם, כ' הרוקח 

ה' בקול שופר, שהוא  (תהלים מז)מתמלא רחמים על כל העולם, וכאילו נבראו עתה, וראיה לזה ממ"ש 

, ב) ועוד שבתשרי נברא האדם, ג) ועוד דבראש (וכתיב עלה אלקים בתרועה שנסתלק מדה"ד)שם הרחמים, 

א בסליחות חלים כמבכירה, ונראה דכמו אשה שי"ל השנה העולם הוא כמו אשה על המשבר, (וכן הו

חבלי לידה וממתנת על הרגע שבו יולד הולד בריא ושלם והיא חרידה ע"ז, כמ"כ בר"ה יושבין 

יש  (תהלים קד)וחרדים ומצפים על תוצאות הדין לטובה), וכ' שם הרוקח דבמזמור ה' אלקי גדלת מאד 

, ונראה לפי שבמזמור זה מיירי מהתחדשות (נדה)אשה רע"א תיבות כמנין הריון, שהן ימי הריון של 

  כל הבריאה.    
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, דעל החטאים (תפלה לר"ה)באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט א) א) א) א) 

והעונות יש ללמד זכות שהיה יצרו גדול ולא יכול להתאפק מחמת כובד החומרי, אבל על פשע שהוא 

טעם להשיב, והמליצי יושר נמנעין מלהליץ, אמנם יש עליהם לימוד זכות גדול  להכעיס אין בה

לפימ"ש הה"ק ר"ר זושא הובא בבני"ש דע"י שבני ישראל מקיימין גם החוקים שהם מבלי טעם, עי"ז 

 (לימוד זכות)גם הקב"ה מושיע להם גם בלי טעם כשאין הדין נותן שמגיע להם כל טוב, ולז"א תגיד 

ומשפט, היינו לפי שהם עושים גם החוקים  'חוק'הפחותים שבעם שעושים בפשע דבר ליעקב היינו 

יט דחוקים היינו גזירות שאין להם טעם), ואו"ה והשטן משיבין -שאין בהם טעם (רש"י קדושים יט
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עליהם מה טעם יש בה ומ"מ הם מקיימין אותה וממילא מגיע להם עפ"י דין ומשפט למחול גם על 

ין טעם למחול עליהם, וזה"ש דבר חוק ומשפט, שבמשפט תגיד ליעקב היינו הפשעים, אע"פ שא

 בשביל יעקב, דבר חוק, שבשביל החוקים הם זוכין עפ"י המשפט והדין.

א"נ ר"ל באין מליץ יושר כו' תגיד ליעקב, שאתה בעצמך תגיד ליעקב דבר חוק כו' כידוע  ב)

שפטינו כי הוא נוהג במדת החסד ולא ע"י שאנו מבקשים תמיד מהקב"ה שהוא בעצמו יוציא לאור מ

 (שמות כב).המלאכים שאינם מוותרין וכמ"ש בתורה שמזהיר הנני שולח מלאך לפניך כו' 

עוי"ל דבמה שישראל מקיימין גם מה שהוא חוק בלי טעם מדה כנגד מדה הקב"ה נותן להם  )ג

פל ולבן פי' משום שהן עושין מצות ובין ת (ביצה טז.), וזה"פ (דברים א)פרנסה הנקרא חק לישנא דמזוני 

הנקראין תפל מבלי טעם ע"כ הגיע להם המן שהיה לבן, אוי"ל דכיון שהם מקיימין המצות שנקראים 

אף כשהם עדיין בעוה"ז הנקרא  'וחצירות'לבן ע"ש משלג תכבסני אף שהם תפל חק מבלי טעם, ע"כ 

שירות, ובכלל זה אף המצות שי"ל ישפיע להם הקב"ה ע 'ודי זהב'חצר לפני הטרקלין של עוה"ב 

טעם אבל הוא אינו מרגיש בהם טעם מחמת כבידות שהיצה"ר מטיל עליו, וזה"פ באין מליץ יושר 

מול מגיד פשע שהשטן מהפך ומעקם אותיות שפע לפשע, ואין מליץ יושר להפכם לשפע שהאותיות 

משפט, וע"כ מגיע להם מזונות  יהיו ביושר, אז תגיד ליעקב זכות זה שהם מקיימין דבר חוק כמו דבר

  עפ"י משפט ודין.

מול הוא מלשון כריתה, כמ"ש רש"י עה"פ והוא יושב ממלי,  באין מליץ יושר מול מגיד פשע,באין מליץ יושר מול מגיד פשע,באין מליץ יושר מול מגיד פשע,באין מליץ יושר מול מגיד פשע,ד) ד) ד) ד) 

ומבקשין שהקב"ה יכרית המגיד פשע וא"ת מאיזה טעם, לז"א תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, שהם 

עם טעם, ומדה כנגד מדה תכרית המגיד פשע מקיימין גם מה שהוא חוק בלי טעם כאילו היה משפט 

 (חמודי צבי בשם הה"ק מראדזימין).גם בלי טעם 

דהוא ע"ד שאמרו דאין בן  כ' (י"ג מדות אות א), בקדויו"ט לר"ה באין מליץ יושר מול מגיד פשעבאין מליץ יושר מול מגיד פשעבאין מליץ יושר מול מגיד פשעבאין מליץ יושר מול מגיד פשע    ה)ה)ה)ה)

ליעקב דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב, ולז"א באין מליץ יושר שיהיה כולו זכאי אז תגיד 

ויש להוסיף דר"ל שתמיד אנו מבקשין שידון  דבר חוק ומשפט דהדין דכולו חייב פטור. (מדריגה קטנה)

אותנו במדת החסד אבל כאן מבקשין שידון רק לענין זה לפי המשפט בלי וויתור כדי שיהיו הצדיקים 

  בכלל, וכמארז"ל בערכין שאם יבא במשפט אפי' אם האבות לא יעמדו.

מפרש דהפרנסה וטירדות הזמן היו  (ע' נג הקדמה לתשו' חתן סופר)במענה שמחה  יושריושריושריושר    באין מליץבאין מליץבאין מליץבאין מליץו) ו) ו) ו) 

בעוכרינו, וכשאין מליץ ללמד זכות עלינו, אז תגיד המלצה זו של דבר חוק ומשפט, חק לישנא 

  , שבשביל שהיה חסר לנו מזוני יוציא לאור משפטינו.)ביצה טז(דמזוני 
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חוק הוא חזרת הלימוד כמ"ש אוהחה"ק בחקותי  ליעקב דבר חוק ומשפטליעקב דבר חוק ומשפטליעקב דבר חוק ומשפטליעקב דבר חוק ומשפטז) באין מליץ יושר תגד ז) באין מליץ יושר תגד ז) באין מליץ יושר תגד ז) באין מליץ יושר תגד 

בחקותי שתהיו עמלים בתורה דהיינו החזרה דקשה עתיקתא ואין מרגישין בה טעם אבל אח"כ נעשה 

משפט שנעשה מתוק בפיו אחר שחזר עליה, ועל קיום החוקים מקבלין עליה שכר גם כשאינן ראויין 

מסוגל לפרנסה לחוק לישנא דמזוני, וזה"פ מי גוי אשר  כמ"ש באגד"פ בשם ר"ר זושא מכ"מ דהוא
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אלקים קרובים אליו לקבלת התפלות כפי' התרגום ואח"כ אמר אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים כי 

ע"י שמקיימים החוקים שמתהפכין אח"כ למשפטים בטעם מתוק נעשה קבלת התפלות כד' הר"ר 

תפלתם אומרים אשרי אשר אשר ישים אל לבו  זושא, וע"כ בעזרת אבותינו אתה הוא מעולם שקבלת

ר'  ממנו אז הסגולה לחזרת התפלה (מהרה"ג דהיינו חזרת הלימוד ששם ללבו דברי תורה שלא ישכח

  ), ועי' ס' הדרן עלך במעלת החזרהז"ל משה יודא מייזעלס
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ך כלל מבואר בספה"ק , יל"פ דאע"ג דבדררחמנו כרחם אב על בניםרחמנו כרחם אב על בניםרחמנו כרחם אב על בניםרחמנו כרחם אב על בניםכו' כו' כו' כו' אם כבנים אם כעבדים אם כבנים אם כעבדים אם כבנים אם כעבדים אם כבנים אם כעבדים 

דעבד יותר גרוע מבן, אמנם עי' ביע"ד דמ"מ חטא הבן יותר גדול, דמצד שהוא בן יותר הי"ל ליזהר, 

אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה לו לאב  (ברכות ג.)ועי' באמת ליעקב מהחוו"ד דמפרש הגמ' 

ל תשלומין על מפעלו הטוב, רק כו' התחיל עם מלך ומסיים בבן, דלבן אין האב נותן הטובה באופן ש

נותנין לו בחנם, אבל לעבד נותנין רק כשמגיע לו תשלומין על מעשיו הטובים, ובהיות המקדש על 

מכונו ועשינו נח"ר הרבה להשי"ת אנו בבחי' עבד שמשלמין לו רק אם עובד והקב"ה בחי' מלך, 

ולכןא א בשביל שהוא אבינו, משא"כ עכשיו בגלות עכ"ח מה שנותן לנו אף שלא עשינו לו כלום הו

וכמו"כ ומרים אם כעבדים עינינו לך תלויות לשלם לנו, אבל אם כבנים רחמנו כאב על בנים בחנם, 

, ע"כ אומרין בשלום בס' עם לבבי אשיחה) עי'(ושבת דהוא בחי' מקדש כמ"ש החי' הרי"ם או"ח תרכט 

ואז יכולין לבא למדריגה זו של עליכם מלך מה"מ דשבת הוא בחי' מלך וע"כ נקראת שבת מלכתא, 

מלך ועבד, וע"כ ה' דברים שחסרו בבימ"ק ב' רק נגנזו כי אורם מופיע להראויים, ובזה יובן ל' חז"ל 

אין לנו שיור רק התורה הזאת, דלכאורה מה שייך ל' שיור, רק לפי שע"י התורה יכולין  (סוטה)

ע"ש בחינה זו (וע"כ בבריך שמיה  להרגיש בחי' ביהמ"ק וכן בתי מדרשות נקראין ביהמ"ק מעט

 משאלין דלבאי בל' תשלומין). 'ותשלים'שאומרים אנא עבדא מסיימין 

שדייק דאדרבה היל"ל אם כבנים עינינו לך  (בשמועות וסיפורים)ובשם מהרש"ב מליובאויטש ראיתי 

שה תלויות, שהרי בודאי תושיענו, כאב לבניו, וא"צ בקשה מיוחדת, ואם כעבדים אז צריך בק

שירחמנו, עיי"ש מה שתי', ולפי הנ"ל א"ש ביותר, דאדרבה יש איזה מעליותא במדריגת עבדים יותר 

        מבבנים.

(ע' סב דרוש , עי' בכרם יהושע שבסו"ס שדה יהושע אם כבנים אם כעבדים וגו' עינינו לך תלויותאם כבנים אם כעבדים וגו' עינינו לך תלויותאם כבנים אם כעבדים וגו' עינינו לך תלויותאם כבנים אם כעבדים וגו' עינינו לך תלויות

 יט) 
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נים מלראות בעושי רע עושה עצמו , יל"פ דרואה בבהירות, א"נ טהור עיטהור עינים יושב סתרטהור עינים יושב סתרטהור עינים יושב סתרטהור עינים יושב סתר    א)א)א)א)

כאינו רואה כמי שיושב בסתר, שאחרים אין יודעים שרואה, וי"ל דלפי שאין רואים שהרשעים 

נענשים הר"ז יושב סתר שהעונש בא בהסתר ולזמן ארוך כדי שלא יבטל הבחירה ועי"ז נ' כאילו הוא 

 טהור עינים מלראות ברע.
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שפירש דבאמת כשאדם מודה  (סו"פ עקב)' מהרי"ל דסקין עי ) הזוכר למזכיריו טובות זכרונות,) הזוכר למזכיריו טובות זכרונות,) הזוכר למזכיריו טובות זכרונות,) הזוכר למזכיריו טובות זכרונות,בבבב

להשי"ת על הטובות שעשה עמו, אין מגיע לו שכר ע"ז, כי דבר זה מחוייב הוא שלא להיות כפוי 

טובה, ומ"מ הקב"ה חושב לו זה לזכות, וזה"פ זוכר זכות למזכיריו, גם על הטובות זכרונות, פי' מה 

 שזוכרין לו הטובות שעשה עמהם.

ה להוסיף דגם מה שמבקשין מהקב"ה על העתיד שיזכור לעשות עמנו טובות הקב"ה זוכר ונרא

איזהו עבודה שבלב זה תפלה, דהכונה  (תענית ב)זה לזכות, וכמש"פ שם לפני זה בשם אביו מארז"ל 

על תפלה שהלב משתוקק לזה שיהיה לו כל טוב, גם זה מיחשב תפלה, שהקב"ה י"ל נח"ר ממה 

        דבר שצריך ופונין רק אליו. שמבקשין ממנו כל

בודאות כך  דכפי חוזק האמונה של האדם (לר"ה פג,פד)פי' באמרי פנחס  הודאי שמו כן תהלתוהודאי שמו כן תהלתוהודאי שמו כן תהלתוהודאי שמו כן תהלתוג) ג) ג) ג) 

ויהי ידיו אמונה, אצל תפלת משה, ולכן  (שמות יז)הוא תפלתו, ויש להוסיף דתפלה הוא אמונה כמ"ש 

זרע, ועי' ליקו"מ (ב,פג ומה זרעים נקרא אמונה לפי שתולה עיניו בחי עולמים שיצמיח מה ש

  שכתבתי בזה לעיל בלדוד אורי עה"פ לולא האמנתי).

, ענייה הוא בקול, שהקב"ה אומר בקול שהמשטין יהיה לחש, ולא ידבר, ד) שהוא עונה לחשד) שהוא עונה לחשד) שהוא עונה לחשד) שהוא עונה לחש

וכמו שאומרים ס'זאל זיין שטיל (הרה"ק ר' יעקב מראדזימין, מובא בתירוש ויצהר סי' קנט, היו 

ן לפני תקי"ש ס'זאל זיין שטיל אויוון, וכונתם כלפי מעלה להמקטריגים אך צדיקים שהיו מכריזי

  לעיני האנשים היה נראה שמכריז כלפי הנשים שבעזרת נשים). 
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כבני מרון, בכולהו כתיב לשון דין  ובראש השנה כל באי עולם עוברין לפני א) ראש השנה טז.א) ראש השנה טז.א) ראש השנה טז.א) ראש השנה טז.

ן לפניו כבני מרון, גם בתוה"ק לא נזכר אצל ר"ה אבל בראש השנה אומר בסתמא כל העולם עוברי

ענין דין והכל לכסות הדבר כמ"ש בכסא דמה"ט אין מברכין החודש, (ובדרך צחות שמעתי כי 

 הקב"ה בעצמו מברך החודש וע"כ אין צריכין לברכה שלנו).

יאות , ובפיהמ"ש לרמב"ם פי' מרון צאן, שמחשבין בנ"א ודנין בברב) עוברין לפניו כבני מרוןב) עוברין לפניו כבני מרוןב) עוברין לפניו כבני מרוןב) עוברין לפניו כבני מרון

        וחלאים מות וחיים וזולתן וכו' והנגלה וגו' 'אבל הנסתר קשה מאד בלי ספק'.

הקשה גיסי הרה"ג ר' עזריאל מאיר קאהן שליט"א דהלא  כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד,כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד,כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד,כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד,ג) ג) ג) ג) 

ואין עד נעשה דיין ואפי' אינו מעיד רק ראה אליבא  (ירושלמי ר"ה)הקב"ה שומר משמרתה של תורה 

ל דהטעם משום דכיון דחזא דקטיל לא חזי לי' זכותא, וחכמים המציאו הל' זו רק משום דר"ע, וי"

שידעו טבעיות בני תמותה, ונמצא שאצל הקב"ה שלא שייך אצלו פעולת הטבע והתפעלות, ל"ש 

ויותר מזה דהלא הקב"ה צופה לרשע  (בדרוש לש"ש)שו"ר שכ"כ הייטב לב לגבי כבודו ית"ש הל' זו, 

 (אבות ספ"ד)וע"כ ל"ש לומר כיון דראה חובתו שוב אינו רואה זכותו, ובילקוט הגרשוני וחפץ בהצדקו 

כ' בשם כבוד חכמים דזה"פ המשנה שם לידע ולהודיע שהוא אל מדת החסד, והוא היוצר ואומר 

אשר הרעותי שבראתי יצה"ר, והוא המבין יצרי מעללי איש ונסיונותיו וע"כ הוא הדיין והעד עי"ש,  

דלא תהא שמיעה גדולה מראיה, וע"כ אם ראה ביום יוכל לדון,  (ר"ה כה:)נ"ל אמר עפ"י הגמ' וגיסי ה
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והקב"ה הרי רואה הכל, ואה"נ על עבירות דלילה דאיתא שם בגמ' דאין עד נעשה דיין ע"ז אין 

אע"ג דגם בלילה חוטאין  (שבת פט.)הקב"ה בעצמו מעיד, וע"ז ביקש יצחק לוותר פלגותא דלילא 

דטעם האחר שבלילה ישנים קשה דסו"ס לא כל הלילה ישנים עכ"ד, ול"נ דכיון שהקב"ה הרבה, 

רואה יכול לדון גם על עבירות דלילה, כיון שאצלו לילה כיום יאיר ויוכל לדון גם בלילה, (ואף דלא 

        דרשי' טעמא דקרא אבל בדרבנן אמרי' זיל בתר טעמא ול"ש לא פלוג רק היכא דיש חשש אמשוכי).

, ולכאורה היכן המקור לזה דמכריזין המספר כמה יעברון, ואולי אין הכונה יעברוןיעברוןיעברוןיעברון    כמהכמהכמהכמהד) ד) ד) ד) 

דמכריזין המספר רק בעל הפייט אומר שמכריזין בכל שנה על מספר גדול של אנשים כמה יעברון, 

אוי"ל דקצוב מן השמים בכל שנה כמה יסבלון הכלל, ונחלק ליחידים כ"א לפי החשבון של מעלה 

 יה"ר שיכתבו כל ישראל בסשצ"ג לאלתר לחיים טובים ולשלום.הנעלם מאתנו, ו

נוט' מרבה רחמים ודינים נמתקים, וכמו שכשרואים  ,,,,''''מרוןמרוןמרוןמרון''''וכל באי עולם עוברים לפניו כבני וכל באי עולם עוברים לפניו כבני וכל באי עולם עוברים לפניו כבני וכל באי עולם עוברים לפניו כבני ה) ה) ה) ה) 

אב מכה לבנו עבור התנהגותו, אין אומרים לו אל תכעוס עליו, דזהו שטות דהרי ודאי צריך להדריך 

ריך להדריכו אבל אותו הדבר שאתה עושה בדין ותקיפות תוכל את הבן, אלא יאמר לו ודאי שצ

(תולדות לעשות באופן רך וחסד, וז"פ שנמתק הדינים לעשות אותה הפעולה עצמה באופן רך וטוב, 

 נח).

, ויל"פ דכתיב קץ שם לחשך דכ"א עובר כמה (תולדות נח)היינו מי יקום לתחה"מ  מי בקיצומי בקיצומי בקיצומי בקיצו    ו)ו)ו)ו)    

קץ עד כמה יצטרך למשש בחושך, וזהו הכונה מי בקיצו שדנין על  נסיונות והסתרות, ולכל דבר יש

  כל א' אם כבר יהיה קץ לחשך שלו או ח"ו לא.

שואל הג"ר אהרן  (או"ח סי' ש)מהר"ם שיק ב וביום צום כיפור יחתמון ז) בראש השנה יכתבוןז) בראש השנה יכתבוןז) בראש השנה יכתבוןז) בראש השנה יכתבון

ובינונים  שמואל אסאד דממנ"פ אי ס"ל כר' כרוספדאי הרי צדיקים ורשעים נכתבין ונחתמין בר"ה

נכתבים ביוה"כ, ואי ס"ל כמ"ד דהכל נכתבין בר"ה והחתימה ביוה"כ א"כ למה אומרין כל עשי"ת 

אם שב בעשי"ת אף  לכתבינו עד נעילה הרי כבר נכתב, ותי' המהר"ם שיק דאתיא כר' כרוספדאי, אב

הכ"פ, שלא זכו ליכתב בר"ה נכתב בא' מעשי"ת, אבל לא זכה כ"כ שיהיה גם החתימה מיד עד יו

נגמר הדין בר"ה, אבל יש דברים התלויים  ומוסיף מהר"ם שיק דנפ"מ בזה גם לצדיקים דאף שלהם

, וא"כ לגבי אלו הדברים שהוא תלוי במדיניות, הכתיבה הוא בכלל המדינה והעולם נידון לפי הרוב

        .עד יוהכ"פ עיי"ש

או"ח ש) לפימ"ש הלחם (הטעם דלא נקט כתיבה וחתימה כ' מהר"ם שיק  ועל המדינות בו 'יאמר'ועל המדינות בו 'יאמר'ועל המדינות בו 'יאמר'ועל המדינות בו 'יאמר'

דלכאו' מה מועיל שיקול המדינות כיון דאח"כ נשקל כל העולם, ותי' דנפ"מ אם  משנה (תשובה ג,א)

אח"כ נשאר העולם בינוני נשארה המדינה על הדין שדנו אותה בפ"ע, ולכן לא נקט כתיבה וחתימה 

  דעדיין תלוי ועומד על משפט כל העולם.  

ÔÈ¯È·ÚÓ�‰˜„ˆÂ�‰ÏÙ˙Â�‰·Â˘˙Â�‰¯ÈÊ‚‰�ÚÂ¯�˙‡ 

י"ל ולא קורעין או מבטלין, , מ"ש ל' מעבירין א) ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירהא) ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירהא) ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירהא) ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה

ואתן אדם תחתיך שאם ח"ו כבר נגזרה גזירה מחליפין אותה על אומה  (ברכות סב:)י"ל עפ"י מאחז"ל 
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כעי"ז ר"ה יז: לענין  (ועי'אחרת, דלבטל הגזירה קשה מאחר שכבר נחתם, אבל מ"מ יש עצה ע"י חליפין, 

-(יב, וכ"ה בשמו"ר , וזה"ש מעבירין אותו על ראש אחר ולתכלית זה אנו עושין תשליך וכפרותגשמים)

לענין הברד שנפסק ע"י תפלת משה דלא נתבטל לגמרי רק עתיד לירד על האומות שילחמו עם  ז)

 .)ישראל, (שו"ר כן בשארית יעקב עה"ת פ' עקב ועי' מש"פ בזה הפסוקים שם

, בטו"ז כ' שיאמרו רוע גזר דיננו ביחד שהוא ב) ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירהב) ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירהב) ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירהב) ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה

דקדק מה שחושב תפלה  (ע' קלג)מחובר, וצ"ב למה באמת אין אומרים גזירה רעה, ובדברי יואל 

וצדקה ולמה לא די בתשובה, ונ' דבאמת תשובה בלבד מהני לבטל הגזירה, אבל גם בזה יש הפסד, 

כל גזירה שהוא מן השמים יש בה איזה חשבון לטובה, שיצא מזה טובה, וע"כ מבקשין לבטל רק ד

עה"פ השקיפה  (פ' תבא)הרוע שבגזירה ולא חלק הטובה שבה, וע"ז מהני צדקה דאיתא בספרי 

 (סוכה יד.)דמהפך רוגז לרחמים, וא"כ א"צ ביטול כי טובה יותר ההתהפכות, וכן תפלה נמשלה לעתר 

מדה"ד למדה"ר, אבל מובן שצריך להקדים להם תשובה, כי בלא"ה זבח רשעים תועבה  שמהפכת

 והר"ז כזורע אל הקוצים. (תהלים נ טז), ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי (משלי טו ח)

לא אמר מבטלין או מוחקין רק מעבירין, לא  'מעבירין'וא"ש מ"ש ותשובה ותפלה וצדקה 

פך הרוע שבגזירה לחסד ולרחמים, וע"כ נאמר אצל בריאת העולם שימחוק את עצם הגזירה רק לה

הקב"ה מדה"ר עם מדה"ד, לא אמר שברא  'שיתף'(ב"ר יב טו ובזוה"ק א קפ: הובא ברש"י עה"ת) 

גם מדה"ר שתבטל את מדה"ד, שאין הכונה כאן לבטל רק להמתיקו בשורשו ולהפך גם הדין לרחמים 

, הזכיר שם קל ושם ה' (תהלים צד א)"כ כתיב קל נקמות ה' וכמ"ש בתפלת ר"ה וגבורה בימינך, וע

, שגם מדת הנקמה יש (ברכות לג.)נקמה  'גדולה'דהיינו מדת הרחמים אצל מדת הנקמה, ע"ד שאחז"ל 

בה מדת הגדולה והחסד, והוא חסד שבגבורה, שהוא חזק מאד שלא יוכל להתבטל, וע"כ במדה 

ויב הוא עושה חסד, ומדה"ד נעשה שותף למדה"ר שמכה בה מרפא, ובאותו ימין שהוא רועץ א

דר"ה הוא  (מאמר יום הכסא אות כ')לעבוד עמו שכם א', להטיב לישראל, וסמוכין לזה ממ"ש הבני"ש 

מקודם בבחי' שינה ודינא קשיא ולסוף מתהפך לדינא רפיא דמקודם נאמר אני ישנה ולסוף לבי ער, 

(שבת פט: עי' דבר"י ליל ב' הוא המלמד זכות על ישראל  ומבואר כן בספרי המקובלים, וע"כ יצחק דוקא

        דסוכות).

 (תענית פ"ב ה"א)מקור דברים הללו בירושלמי  ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה,ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה,ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה,ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה,    ג)ג)ג)ג)

ויכנעו עמי  ז, יד)-(דברי הימים בא"ר לעזר שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה ושלשתן בפסוק א' 

, וישובו (זה צדקה שנא' בצדק אחזה פניך)ויבקשו פני  (זה תפלה)יתפללו אשר נקרא שמי עליהם, ו

, ואני אשמע מן השמים, ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם, וכאן הקדים (זה תשובה)מדרכיהם הרעים 

תשובה, כי אח"ז מביא הירושלמי ר' חגי דרש הדא דר' לעזר כל שעה בתעניתא, ופי' קה"ע בכל 

(דאגרתא דתעניתא ת כי העיקר הוא התשובה לא התענית דהיינו תפלה וצדקה, תענית דרש דבר זה להורו

(ר"ה ובגמרא , והיה מנהגם לחלק צדקה בתענית, ומינה מוכח להקדים תשובה שהיא העיקרית צדקתא)

מבואר א"ר יצחק ד' דברים מקרעין גז"ד של אדם צדקה צעקה שינוי השם ושינוי מעשה דהיינו  טז:)

ט שינוי השם דזה אינו מעלה טובה מצד האדם, רק כסגולה, ועוד דהרמב"ם תשובה, והכא השמי
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(ועימ"ש באמרי נועם מפרש דכששב ממילא נעשה שינוי השם ואין האדם צריך לעשות כלום לזה, 

  .שופטים פי' ג' עה"פ כי יפלא)

ם כו' במחזורים נרשם מעל תיבות הללו צום קול ממון, ולכאורה הצו ד) ותשובה ותפלה וצדקהד) ותשובה ותפלה וצדקהד) ותשובה ותפלה וצדקהד) ותשובה ותפלה וצדקה

והקול אינם עיקר כי העיקר תלוי בלב, וי"ל דלכן הוא באותיות קטנות דאנשים קטנים יתחילו עכ"פ 

בחיצוניות וזה ישפיע על הפנימיות, משא"כ אנשים גדולים אדרבה העיקר אצלם הפנימיות ומזה 

נראה על החיצוניות, צום קול ממון בגימטריא חשק להורות על הפנימיות שיעשה בחשק לא 

  ת.בעצלו

  )(עי' אמרי נועם שופטים ע' עב.בה מרומז בפסוק ונתן לכהן זרוע לחיים וקי צום קול ממוןצום קול ממוןצום קול ממוןצום קול ממון

(נתינת צדקה) ושבית בפסוק ונתנו ה"א בידך  תצא ע' עג)(אמרי נועם מרומז ב תשובה תפלה צדקהתשובה תפלה צדקהתשובה תפלה צדקהתשובה תפלה צדקה

שביו (תפלה, עיי"ש היאך מרומז, ובפשטות שע"י התפלה י"ל כח להוציא הניה"ק שנפלו  (תשובה)

   לי' בעונותיו).בק

י"ל דכל דבר שאין לו מנוחה לא , )מוסף יום א' דר"ה(ביוצר דכתר , ועמך תלואים בתשובה להתיחדועמך תלואים בתשובה להתיחדועמך תלואים בתשובה להתיחדועמך תלואים בתשובה להתיחד

כאן ולא כאן מקרי תלוי ועומד, לז"א עמך תלואים בצרות ויסורים ואין להם מנוחה בשביל קיום 

כיון שמתרפקים  התורה, ובזה גופא מתכפר להם הכל וממילא יתקבל תשובתם בניקל להתיחד עמך,

להיות עמך, ומה שחטאו היינו לפי ששאור שבעיסה מעכב, ובפשטות הכונה תלואים הוא עפ"י הגמ' 

דהתשובה  (תקפ"א)דבינונים תלויים ועומדים אם ישובו עד יוהכ"פ, וי"ל עוד לפימ"ש הטו"ז  (ר"ה טז:)

כ"פ שאז נחתם אם נשאר דער"ה מעביר שליש אבל אינו רק העברה ולא מחילה, ותלוי ועומד עד יוה

 העברה ונמחל או חוזר וניעור עיי"ש.

˙Â�Â¯ÎÊ�¯„Ò� �

  עי' תולעת יעקב בסתרי ר"ה. אתה זוכר מעשי עולםאתה זוכר מעשי עולםאתה זוכר מעשי עולםאתה זוכר מעשי עולם

איתא כמאן מצלינן האידנא זה היום תחלת מעשיך כר"א,  (ר"ה כז.)בגמ'  זה היום תחלת מעשיךזה היום תחלת מעשיךזה היום תחלת מעשיךזה היום תחלת מעשיך

היום תחלת מעשיך דהא בכ"ה דהא לר' יהושע בניסן נברא העולם, וכ' ר"ן דגם לר"א אינו ממש זה 

אלול נברא העולם, ומ"מ בריאת אדם הראשון היתה אז, והרי האדם תכלית הבריאה וע"כ נקרא זה 

היום תחלת מעשיך, ולכן משכימין בכמה מקומות לסליחות מכ"ה אלול שבו נברא העולם, אבל 

אלול, אמנם יש  בכמה מקומות לא משכימין עד עשי"ת דס"ל כר' יהושע, דלא נברא העולם בכ"ה

  משכימין מר"ח אלול כיון דאז התחיל מ' ימי ריצוי שעלה משה להר.

שראה בספר אחד 'הלצה נכבדה'  )דיבור הח' (עקב רכועי' ערוגת הבשם כי זוכר כל הנשכחות אתה כי זוכר כל הנשכחות אתה כי זוכר כל הנשכחות אתה כי זוכר כל הנשכחות אתה 

כי מדרך האדם לשכוח חטאיו ולזכור הטובות שעשה אבל הצדיק הוא להיפוך שזוכר עונותיו והם 

ד לשוב עליהם, ושוכח הטובות ואינו מחזיק טיבותא לנפשיה, ומדה כנגד מדה הקב"ה נגד עיניו תמי

זוכר מה שהאדם שוכח, אם האדם שוכח טובות שעשה הקב"ה זוכרו לו ולהיפוך אם שוכח העונות 

צ"ל בשמחה אחר שעשה מצוה מחמת מבואר בגמ' שהקב"ה מזכירם לו עי"ש מש"כ בזה דמ"מ 
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יא לו עוד מצות, אבל לא שהמצוה שעשה הוא בערך גדול נגד גדולתו שיודע שזהו מבוא ודרך להב

   של הקב"ה. 

דיש מחשבות אדם המונחים בטבעו כמו קנאה  מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי אישמחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי אישמחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי אישמחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש

תאוה וכבוד, וכשאורג מהם חבילות חבילות שמרבה בהם אז הם נקראים תחבולותיו, ועוד יש יצרי 

ה יצה"ר על נפשו מחמת מעשיו דהיינו הסתכלות במקום אסור או מעללי איש מה שמביא ומגר

  .(משך חכמה סו"פ נצבים)משקע עצמו בעניני עוה"ז יותר מהמוכרח 

כ' בשם אמרי  עה"פ ויקרא אברהם אות ז) פ' וירא,(בישמח משה     ותראה לפניך עקידה כו' לזרעו תזכורותראה לפניך עקידה כו' לזרעו תזכורותראה לפניך עקידה כו' לזרעו תזכורותראה לפניך עקידה כו' לזרעו תזכור

זכירה, כי אפרו של יצחק צובר ע"ג בנימין הטעם שמקודם אמר לשון ראייה, ואח"כ אמר בלשון 

אבל אחר החורבן שנשבע הקב"ה שלא יכנס במקדש שלמעלה כבר אינו נראה  ,נראהנראהנראהנראהמזכח והוא 

יראה שלא יהיה עוד בבחינת עתה  'מ דזהו בקשת אברהם אבינו בהר ה, וכתב היש"נזכרנזכרנזכרנזכרכביכול רק 

' יראה ע"ד בכל יום יהיה , עוד כתב לפרש הלשון בהר הידעתי רק בראייה ממש ע"י בנין המקדש

בעיניך כחדשים כאילו היום ניתנה, ובזכות זה שהוא אצלינו בכל יום כחדשים יתעורר ג"כ זכות 

העקידה כאילו נעשה עכשיו והוא נראה ממש בעינים, ויש להוסיף דאף אם ח"ו אין התורה אצלינו 

  .כחדשים רק בבחי' זכירה עכ"פ לזרעו תזכור

סוף שמונה עשרה אחר שכבר הזכיר לינצל מעון מוסיפים ושנאת חנם, באבינו מלכנו שאומרים ב

משמע שעבירה זו שוקל נגד כולם, אבל בפשטות הכונה שנאת חנם של אחרים עלינו, (דאילו שנאה 

 שהוא עצמו גורם לזה לא שייך לבקש).  

, ותעל פיוטים הנוספים החדשמ ימו דגוש על תפלות הקבועות יותרבאופן התפלה של ר"ה שיש

, וכ"כ ביוסף אומץ (סי' קלד), וביושר דברי אמת (סי' נו)עי' ליקוטים יקרים מהרר"ב  ולא כדרך העולם, 

  . (תתקסז)

(ראה עה"פ לא תבשל הטעם שממתינין ליתן שעיר דורון לס"מ עד יו"כ ולא מר"ה עי' אמרי נועם 

רק ברבות  אוהב רק שונא,, לא דרך פיוס כי אינו עמו במלחמה ד, כי מתחלה צריך דוקא לעמוגדי)

הימים שכבר נחלש כוחו במלחמה, וע"י שנבהל מהשופר אז משלים בבוא יום כיפור ומתהפך 

 .לסניגור ע"י שליחות הדורון

ô ÷øéè  

 éùåøéôå äìôúäúéøçù ä"øã 'à íåéì íéèåéôä  

בנוסח התפלה דר"ה ד"פ 'ובכן' באבודרהם כ' עפ"י הפסוק ובכן אבא אל המלך אשר לא כדת, 

הפחד שהי"ל אז לאסתר שעשתה נגד חק והיתה אחת דתה להמית, בזה הפחד צריך לעמוד לפני 

, ול' הרמב"ם בהל' תפלה שצריך שידע שעומד לפני (כל מלך במגילה רומז על הקב"ה)ממ"ה הקב"ה 

המלך, וזהו ג"כ ההרגשה בשעה שאומרים ובכן ע"ש פסוק הנ"ל לזכור שהוא איש חוטא שעשה נגד 

  ד במלכותו ית' ועכשיו עומד לפניו לבקש על נפשו.החק והמרי
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אם חל בשבת אומר זכרון תרועה, משמע דבשבת אינו אומר יום זכרון תרועה  )ס"ז(תקפב יד) בטור 

הזכרון ועי' ליקוטי  'יום'וכ"מ מרה"ג דבסמוך למ"ש הב"י דמיירי בשבת ופשוט כן שהרי כבר אמר 

 מהרי"ח וכ"נ מד"מ.

ום הזכרון הזה ב"י דייק למה לא אמרי' יום תרועה, וכ' או דמיירי בחל את י )ס"ח(טו) בטור 

אינו מזכיר כלל יום תרועה  (בס' אהבה)בשבת, או דבליל ר"ה אף בחול אומר זכרון תרועה, והרמב"ם 

  רק זכרון תרועה וצ"ע.

הפיוטים נוסדו על הסדר בברכה ראשונה שהוא נגד אברהם מדבר מזכות אברהם, ובשניה מזכות 

  יצחק, ובשלישית מזכות יעקב.

(פ' יל"פ עפ"י מ"ש הקדויו"ט לא אמר שופט, ו ,,,,''''נשפטנשפטנשפטנשפט''''היוצר יחד כסל היוצר יחד כסל היוצר יחד כסל היוצר יחד כסל  )יום א(בפיוט לר"ה א) 

עה"פ כי המשפט לאלקים הוא שכביכול הקב"ה עצמו נידון בימים הללו אם יתגלה כבוד  דברים)

        .(ועי' בדברי יואל לר"ה ע' קי מש"פ בזה)מלכותו בזה השנה, 

בהמפורש פי' דפוקד העונות, ויל"פ פוקד כל איש לתת לו קצבתו לכל  חיל יום פקודהחיל יום פקודהחיל יום פקודהחיל יום פקודהאת את את את ב) ב) ב) ב) 

השנה, וע"כ נקרא ר"ה יום הזכרון שכולם נפקדין ונסקרין לפניו, וגם הוא יום פקידה לטובה שבו 

נפקדו שרה רחל וחנה ויצא יוסף מבית האסורים ונברא בו העולם ברחמים, והיח בו העקידה, ולכל 

        הוא מלשון זכרון, וזוכרין בו כל הנשכחות. הפירושים

, דעולה מכפר על הירהור, ולז"א שגם עכשיו שאין קרבנות מיישרים דיעם ליישר כעל מוקדהדיעם ליישר כעל מוקדהדיעם ליישר כעל מוקדהדיעם ליישר כעל מוקדהג) ג) ג) ג) 

דעתם, ושבים על ההירהורים ונתכפר עליהם כקרבן עולה, וי"ל עוד דבכח מסינ"פ שמקבלים על 

תקיעה בשופר של איל מדמים בעצמם עצמם, נחשב כאילו נשרפו בפועל על קידוה"ש, וזה בזמן 

כאילו הם אילו של יצחק, ואז הקב"ה אומר מעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמיכם לפני כמבואר 

, ועימ"ש בזה בייטב לב שופטים ד"ה כי תצא למלחמה דבר"ה צריך ביותר קבלת בגמ' (ר"ה טז:

ולא והקרבתם כבשאר  מסינ"פ ליעשות כבריה חדשה שלכן נאמר בקרבן ר"ה ועשיתם אשה לה'

        ).רגלים כמבואר במדרש פ' אמור דאמר הקב"ה מעלה אני עליהכם כאילו היום נעשיתם בריה חדשה

, כי זהו עיקר גדול בתפלה שתתקבל שיכניע וישבר לבבו לפני הקב"ה, גשים בו ברך ליקודהגשים בו ברך ליקודהגשים בו ברך ליקודהגשים בו ברך ליקודהד) ד) ד) ד) 

        ה.וזהו מעיקרי התשובה, וזבחי אלקים רוח נשברה, ולב נשבר ונדכה אלקים לא תבז

ר"ל שלא יועיל הון ביום עברה, וגם פני דל לא יהדר, וכן להיפוך  ושוע ודל בפלס יושפט,ושוע ודל בפלס יושפט,ושוע ודל בפלס יושפט,ושוע ודל בפלס יושפט,ה) ה) ה) ה) 

ישקלו הצדקה של השוע והלב נשבר ויסורים של הדל, ויזככו עונותיהם, ויקחו בחשבון נסיון העוני 

ותר והעושר, וי"ל דמייירי גם בחד גברא דיש לכ"א כמה מצבים לפעמים הוא דחוק ולפעמים י"ל י

בהרחבה, ואם יתנצל שלא עבד את הקב"ה בשביל עניו ישאלו לו א"כ למה בזמן עשרך לא עבדת 

  כראוי וכן להיפוך.

, היינו שאין מבקשין מכל אדם רק כפי מה שהוא, ונידון לפי כבודו ) ושוע ודל בפלס יושפט) ושוע ודל בפלס יושפט) ושוע ודל בפלס יושפט) ושוע ודל בפלס יושפטוווו

אין הקב"ה בא  (ע"ז ג.) וכחו, בדיוק גמור ובחשבון צדק, עי' ערוגה"ב פ' עקב מש"פ בבחי' זו, וארז"ל
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בטרוניא עם בריותיו, והרה"ק ר"ר זושא זי"ע היה אומר לא יתבעו ממני על מה שלא הייתי אברהם 

        אבינו, רק על מה שלא הייתי זושא.

 הרק נמנעבטבע דלא היתה עקרה משום , י"ל לא חשב רבקה וחשבה מקודםלא חשב רבקה וחשבה מקודםלא חשב רבקה וחשבה מקודםלא חשב רבקה וחשבה מקודם    ))))יום איום איום איום א((((בפיוט בפיוט בפיוט בפיוט ) ) ) ) זזזז    

  י שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים.ברכת לבן או לפשלא יאמרו שהוא ממלדת 

במפורש כ' שהקב"ה יעטרנו בכתר, ויל"פ דהוא  (בברכת מחיה המתים) ) איחלנו בכתר עטרה) איחלנו בכתר עטרה) איחלנו בכתר עטרה) איחלנו בכתר עטרהחחחח

הקדמה למה שאנו רוצים להכתיר את הקב"ה באמירת קדושה ומבקשין שנוכל לעטרו כראוי ע"י 

ולא יודחו לחוץ, מחמת  , וגם שיתקבלו תפלותינו לפניו להיות עטרה לראשוהתגלות כבוד מלכותו

 .גריעותינו

  בזכות רבים שעתידין ליצא ממנה.  יל"פ שביקש ופללה רביםופללה רביםופללה רביםופללה רביםט) ט) ט) ט) 

דהיינו שמקודם מתפללים לרפאם מעונותיהם, ורק אח"כ קרא בגרון  תאלת זו כחפץ להתעילתאלת זו כחפץ להתעילתאלת זו כחפץ להתעילתאלת זו כחפץ להתעילי) י) י) י) 

  מוקש להגעיל, להסיר המקטרג.

פלות הקבועות מאנשי מכאן סמך למ"ש הר"ר בער זי"ע דעיקר הן הת רון הררי קדם המועילרון הררי קדם המועילרון הררי קדם המועילרון הררי קדם המועיל

  כנה"ג ורק אח"כ בא הנוספות וכמ"ש ביושר דברי אמת.

הם מתפללים שיראה צדקותינו לפני הקב"ה, ולהשמיע הפעולות  צדקם להקפות בניב שועה,צדקם להקפות בניב שועה,צדקם להקפות בניב שועה,צדקם להקפות בניב שועה,יא) יא) יא) יא) 

  הטובות שעשינו וגם זכות העקידה. 

 (או"ח קכז,ד)"ז ממ"ש טו (משפטים כב אות פט)הקשה בפדרס יוסף  (יוצר יום א)וכו'  יב) בשופר אפתנויב) בשופר אפתנויב) בשופר אפתנויב) בשופר אפתנו

דפיתוי פירושו  )משפטים(ם במקום מתפייס, דהא כ' רמב"ן שלא לומר כהנוסח 'מתפתה' בתחנוני

הטיית רצון בשקר, וא"כ היאך אומרים כאן לשון אפתנו, וכ' דיש מחזורים שכתוב בהם 'ארצנו' 

  ועי"ש עוד בפרד"י כמה מראי מקומות בזה.

שמחמת יראתו נכנעין תחתיו אלא אע"פ שהוא גבור הוא  , לא כגבורגבור ונערץ דגול מרבבהגבור ונערץ דגול מרבבהגבור ונערץ דגול מרבבהגבור ונערץ דגול מרבבהיג) יג) יג) יג) 

להוציא הכל מכח  וציוה ונבראווציוה ונבראווציוה ונבראווציוה ונבראוהוא כח היולי יש מאין,  שח ויהישח ויהישח ויהישח ויהיגם דגול מרבבה שמשבחין אותו, 

אל הפועל וכמ"ש רש"י בראשית שהכל נברא ביום א' ואח"כ הוציאם מכח אל הפועל בכל יום, א"נ 

אחר שויהי ציוה שיהיו נבראים בכל יום עוה"פ מחדש ציוה שיבראו באופן ובצורה שנבראו, א"נ 

הסתר שולט ונדמה כאילו  , ר"ל אף שלמראה עיניםטהור עינים סתרו יושרטהור עינים סתרו יושרטהור עינים סתרו יושרטהור עינים סתרו יושרבטובו בכ"י תמיד מע"ב, 

זהו ביושר ח"ו עין של מעלה עינו רואה, אבל באמת הוא טוהר עינים רואה הכל ומה שיש הסתר 

    ובחשבון מדוייק מהקב"ה.

, פי' הפשוט הוא דר"ל בזכות העל שוע לוקחי דת אשהעל שוע לוקחי דת אשהעל שוע לוקחי דת אשהעל שוע לוקחי דת אשישך ליום א' דר"ה, אליך ביוצר דנקדיד) 

שלקחו התורה, ויל"פ עוד מה דהזכיר כאן דוקא זכות זה של קבלת התורה אצל בקשת קבלת 

, ואח"ז אמר מצוקה ננצל (משלי כח ט)התפלה, דאל"ה הרי מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה 

ת עצים ואש, היינו לעוה"ב מגיהנם, וי"ל עוד מה דהזכיר קבלת התורה אצל היינו בזה העולם, ממדור

קבלת התפלה, דכמו שביציאת מצרים גאלם הקב"ה ע"ש שעתידים לקבל התורה, כמ"ש למשה 



 קא  רצון  תשרי חודש  ימי  

כששאל באיזה זכות אוציאם, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, כמו"כ 

 יטיב מעשינו אף שעדיין אין אנו ראויים.יקבל עכשיו תפלתינו ע"ש העתיד שנ

הק' בדברי יואל עמ"ש כשם שכבש א"א את רחמיו כו' כן יכבשו רחמיך כו', הלא הוא ממש ו) ט

דבר והיפוכו דא"א כבש רחמיו לעשות גבורה ומבקשים מהקב"ה שהרחמים יגבור על הגבורה, עי"ש 

בש רחמיו נגד הטבע נעשה שליט מה שתי' וכן במהרי"ד בעלזא יש תירוץ, וי"ל עוד דבזה שכ

ובעה"ב על מדת הרחמים של הקב"ה, להגבירו מתי שירצה, או דבזה שגבר על הרחמים שלו, עשה 

 התעוררות למדת הרחמים של הקב"ה מדה כנגד מדה.

  (עמק החכמה הורנוסטייפל ע' קטז).ז) הטעם שבר"ה ויוה"כ מתפללים קצת בקול ט

עתי לפימ"ש בנועם אלימלך החיות רצוא ושוב, ששבין מיד כדי שמ ויושר יליצו בעדינו חיות,ויושר יליצו בעדינו חיות,ויושר יליצו בעדינו חיות,ויושר יליצו בעדינו חיות, )יז

שלא יתגשמו מעוה"ז, וא"כ הוי לימוד זכות על כלל ישראל הנמצאים בעוה"ז תמיד ומה יעשו שלא 

יתגשמו, ולז"א והחיות יליצו בעדינו יושר במה שהם שבין מיד, והרה"ק ר' יעקב מפשעווארסק זצ"ל 

כשאר לימודי זכות שהוא רק לבלבל המקטריגים רק הוא לימוד זכות  הוסיף דזהו הכונה ויושר שאינו

ישר ואמת, וי"ל למ"ד לינת לילה פוגמת רמז בזה דעוה"ז הדומה ללילה פוגם את האדם הלן בה, וגם 

התורה ומצות שלומד אף שהן מושבחין מצד עצמן מ"מ מחמת תערובות עוה"ז שבהן נעשה פגום 

  שמן ודבש של תורה עי' סי' קג ביו"ד.  כולו, וכמו"כ קיי"ל דבשר פוגם

ë ÷øô  

úåøôåù úåðåøëæ úåéëìî  
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רות נגד יצחק ויעקב ופעשרה פסוקי מלכיות נגד אברהם שנבחן בי' נסיונות וי' פסוקי זכרונות וש

ולזכות  , ומזה יהיה לנו סימן טוב לנצח את עשיו(יוצר ליום א 'תאלת')שנתברך בי' ברכות של ויתן לך, 

  בברכות, וכן לעמוד בנסיונות כאברהם.

איתא ג' טעמים על מספר י' פסוקים שאומרים במלכיות זכרונות שופרות, א] נגד י'  (ר"ה לב.)בגמ' 

מאמרות שנברא בהם העולם, ב] עשרת הדברות שבמ"ת, ג] י' הילולים שבס' תהלים, ומפרש פרי 

לכיות שהם גילוי כבוד מלכותו ית' בבריאת העולם די' מאמרות הם נגד פסוקי מ (ר"ה אות כ)צדיק 

, וי' דברות נגד פסוקי זכרונות שמזכיר זכותם של ישראל שקיבלו י' דברות במ"ת, (שאין מלך בלא עם)

וי' הילולים הוא נגד שופרות להראות שאנו מכירין שכל מה שאנו עושין הוא רק בכוחו ועזרתו של 

החלוקה של י' פסוקי שופרות ג' דתורה הם מדברים ממ"ת  הקב"ה, ולכן מהללין אותו, וזהו ג"כ

שהוא מהשי"ת, וכן ג' אחרונות דנביאים הוא משופר דלעת"ל שהוא מהשי"ת, וג' אמצעיות דכתובים 

הוא ממצות שופר שלנו והם פסוקי תהלים לומר שאנו מהללים להשי"ת שכל זה ממנו ומכוחו, ומידו 

  נתנו לך.    
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כרונות נגד ושלמי דעשרה מלכיות נגד עשרה הלולין של דוד, ועשרה זהביא מיר (לב.)ובר"ן 

, אבל לגמ' (שבעה כבשים ופר ואיל ושעיר)וי' שופרות נגד י' בהמות דקרבנות ר"ה  עשרה וידויין דישעיה,

נות ושופרות, אף דבגמ' לא מוזכר רק על  ורדדוד הם נגד מלכיות זכ דידן משמע לר"ן דהילולין

אמרו לפני  (טז.)שייכים לענין שופר המוזכר בהללוהו בתקע שופר וכמ"ש בגמ'  מלכיות, כי כולם

דאין תוקעין למלכיות יל"ע  (לב.)מלכיות כו' וזכרונות שיעלה זכרוניכם לפני ובמה בשופר, ולריב"נ 

למה צריך פסוק נגד הללוהו בתקע שופר ואולי לכן שואל אותו ר"ע למה הוא מזכיר ומפרש הגמ' 

כיר י' פסוקים והיה די בט' והיינו למעט ההוא פסוק שהוא נגד הללוהו בתקע שופר, ויש למה הוא מז

לפרש כן בלשון הגמ' הואיל ואישתני אישתני, ר"ל כיון דאישתני במה שאין תוקעין לישתני גם בזה 

שלא יזכירו כלום נגד תקע שופר רק בזכרונות ושופרות שתוקעין בהם, וענין ההילולין נגד מלכיות 

  .פי שכשמקבלין מלכותו מהללין ומשבחין אותו להראות שקיבלוהו ברצון ובשמחה לא באונסל

בפסוקי מלכיות זכרונות שופרות מזכיר ג' של תורה המדברים מהתגלות מלכיות שזכרונות 

ושופרות לשעבר, וג' פסוקי נביאים מדברים על שיתגלו לעתיד לבא, ופסוקי כתובים מדברים על 

(פרי צדיק שית התוס' למה מקדים כתובים לנביאים כי צריך להקדים ההוה להעתיד ההוה, ומיושב קו

  לר"ה אות כח). 

, לכאורה היל"ל בסגול ה' מלך לעולם ועד דה' מלכותיה קאים, יח)-(שמות טו ה' ימלוך לע"וה' ימלוך לע"וה' ימלוך לע"וה' ימלוך לע"ו    א)א)א)א)

 והתרגום פי' שם באמת בלשון הוה (הה"ק מקאזניץ אמר תרגום הוא הנסתר של לה"ק) כי בנסתר גם

עכשיו מלכותיה קאים, וע"כ בפ' ויחי האלקים הרועה אותי, כ' התרגום ה' ולא אלקא, כי באמת כולו 

רחמים, אבל בגלוי אין נראה תמיד מלכותו כי יש הסתר פנים, ולכן בפסוק שהוא בגלוי נאמר ה' 

קם ימלוך, כי מבקשים שכמו שאז בקי"ס היה נראה שלטונו של ית' בגלוי היאך שמושיע בניו ונו

        מאויביהם, כן יהיה תמיד בכל הדורות וכפי' הרמב"ן. 

, דלכאורה קשה איזה חוצפה יש לנו לומר לפניו ב) אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםב) אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםב) אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכםב) אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם

מלכיות כשעשינו ההיפוך כל השנה למרוד במלכותו, לז"א אמרו לפני מלכיות בכח זה שעכ"פ 

פרש כעין זה דלכאורה קשה הלא אנו ממליכין , ובמאור ושמש מתמלוכיני עליכם מעכשיו והלאה

הקב"ה כמ"פ בכל יום בכל ברכה אומרים מלך העולם ומ"ש ראש השנה שאומר שתמליכוני עליכם, 

אלא שבכל השנה אין מכונין כל כך בברכות וזה לא נקרא המלכה, לכן אמר שבר"ה יאמרו מלכיות 

  .באופן כזה שתוכלו להמליכני כל השנה

מחלוקת בין ת"ק לר"ע היכן אומרין מלכיות דלר"ע אומר קדושת היום וכולל  )ב.ל (ר"הג) במשנה 

נתקנה בשביל קדושת היום ורק נכלל מלוך כו' הברכה נוסח מלכיות עמהם, ומלשונו נראה דעיקר 

מלכיות עמהם, וראיה לזה דהא גם בשחרית שאין בה מלכיות אומרים זה הנוסח עצמה של מלוך על 

ה משום קדושת היום, ובברייתא שבגמ' מצינו דרבי ס"ל כר"ע אמנם בקצת כל העולם עם החתימ

שינוי שהוא אומר להיפוך שאומר מלכיות וכולל קדוה"י עמהם, ולדידיה העיקר הוא המלכיות וע"ז 

מקדש ישראל ויום הזכרון, וצ"ל וכולל עמה גם קדוה"י באומרו נאמרה החתימה מלך על כל הארץ 

ומרים גם בשחרית משום קדושת היום מ"מ במוסף קאי על מלכיות בעיקר לדידיה דהגם דנוסח זה א

  וגם נכלל עמה קדוה"י.
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פתיחה א)  ,ובזה יתיישב לנו קושיא א' דהנה ברכות מלכיות זכרונות ושופרות מורכב מג' חלקים

ג) של מלכיות כו' פירוט הפסוקים מענין מלכיות דהיינו עלינו, ואתה זוכר מענין זכרונות וכו', ב) 

דבזכרונות ושופרות שינוי א'  ישאמנם שיתגלה עלינו מלכותו וכו' עם חתימת הברכה,  בקשה

עם  במלכיות אומרין פסוק האחרון קודם הבקשהאומרים פסוק העשירי יחד עם הבקשה והחתימה, ו

כיון דלתנא דמתני' ר' עקיבא עיקר הברכה הוא קדוה"י ולפי הנ"ל א"ש , הט' פסוקים האחרות

סיום פסוקי מלכיות הוא לפני שאומרים כל הנוסח גם בשחרית, וע"כ מקום המתאים לוהראיה 

נתיחד והחתימה שלא נתייחד בשבילה, משא"כ בזכרונות ושופרות הבקשה  החתימה עם בקשתה

בשם ראבי"ה,  (תקצא,ו), וזהו כונת הטור בשבילה, וע"כ אומרים פסוק האחרון סמוך לחתימה

סוק י' דזכרונות ושופרות אומרים עם החתימה לפי 'שהפסוק נופל על שכ' דפ (ר"ה לב:)והרשב"ץ 

  .לשון התפלה' וע"כ מפסיקין ביניהם לשאר הפסוקים משא"כ בשמע ישראל עי"ש

נדרש מנ"ל דאומרין מלכיות זכרונות ושופרות, ובשלמא לר"א ור"ע דנדרש  (ר"ה לב.)ד) בגמרא 

בפסוק, אבל לר"י ב"ר יהודא דמלכיות נדרש  מפסוקי פ' אמור א"ש דאומרין אותו כסדר שנזכרו

מפסוקי בהעלותך בסדר במדבר קשה דאינו לפי הסדר, ויובן לפימ"ש ברמב"ם הטעם לאלו הג' 

שהקב"ה אומר תמליכוני עליכם ותהיו נזכרין לפני היינו זכרונות  (לעיל )דמלכיות הוא מכח שארז"ל 

י"ל עוד דזכרונות ושופרות הרי הן כסדר המקרא, ובמה בשופר, ולפי"ז צריך לומר דוקא על סדר זה, ו

ומלכיות ע"כ צריך להקדים דאם לא שממליכין הקב"ה עלינו אין שום התחלה לקיום המצות שהוא 

רק מכח קבלת עול מלכותו ית' דמהאי טעמא ע"ז שקול כנגד כל המצות כי מה בצע בקבלת כל 

זולתו, הרי אינו עושה המצות לשם המצות אם אין מקבלין עולו של הקב"ה ומודים בכח אחר 

  המצווה כיון שאינו מודה בו.

ובזה א"ש מה שכוללין מלכיות בקדוה"י  (ברכות כט)ה) ט' ברכות דשמו"ע נגד ט' אזכרות דחנה 

ולא ברכה בפ"ע כזכרונות ושופרות (וא"ת משום דרצו לכלול איזה דבר בקדוה"י וכיון דמלכיות הוא 

ל, אבל זה גופא טעמא בעי למה צריך לכלול) כדי שלא יהיה יותר ראשונה נפל עליה הגורל להכל

  מט' ברכות נגד הרמז דט' אזכרות.

ומסיים מלך על כל  (אתה קדוש)ו) לר' יוחנן בן נורי מזכיר פסוקי מלכיות וכוללן בקדושת השם 

 הארץ המלך הקדוש, ואינו תוקע, ור"ע ס"ל דאם אינו תוקע אינו מזכיר, אלא שמזכיר מלכיות

ותוקע, ומוכח דלכו"ע א"א לתקוע אם מזכיר מלכיות בקדושת ה' והטעם  (ברכה ד)בקדושת היום 

נראה משום דשופר הוא כעין בקשה להזכיר אותו ע"י עקידת יצחק ואין שואלין צרכיו בג' ראשונות, 

וביום תרועה כ' דאם היו תוקעין בקדושת השם היאך יפסיק מלתקוע בקדושת היום וחוזר לתקוע 

זכרונות ושופרות וצ"ב למה לא, ואולי משום דיותר מסתבר לתקוע בקדושת היום שהשופר י"ל ב

  שייוכת עם יום זה מלתקוע בקדושת השם וצ"ע.
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היינו מ"ש מועדים לזכרון, אבל זכרונות דהכא היינו זכרוניכם של ישראל  ו) זכר עשה לנפלאותיוו) זכר עשה לנפלאותיוו) זכר עשה לנפלאותיוו) זכר עשה לנפלאותיו

ון, ולפי"ז צ"ב איזה שייכות יש לפסוק זה לכאן, ישראל יעלו לפני לטובה, וע"כ נקרא ר"ה יום הזכר
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העיז להגיה ה, וכ"כ בספרו מקור ברוך ח"ג ע' אלף תד) מ(מבעל תורה תמיובברוך שאמר על התפלה 

זכר לעולם בריתו דבר ציוה לאלף דור, ושאביו הערוה"ש א"ל שאין לשנות מה שאומרים כלל ישראל 

, וגם פוסח על ב' הסעיפים יק כמ"ש בנפש הרב ע' רחי"ד סולובייצר(וכן העיז לשנות כ"כ שנים, 

דלענין חוצפה הב' של התו"ת לשנות שלא לומר מקדש ישראל והזמנים רק לפרט שם החג כמו 

מקדש ישראל וחג המצות לזה לא הסכים ככתוב שם ע' קפב וכ' דאסור לשנות מהמסורה שם ע' קפ, 

, והרי אפילו לענין פסוק ותקעתם ביאור בזה עי' שפתי חיים לר"ה) וברצותו מקצר וברצותו מאריך

בחצוצרות שכ' רשב"א ורמב"ן דהוא טעות דהא אין מזכירין חצוצרות במקום שופרות, מ"מ כ' 

  .הרא"ש דאין לשנות המנהג

ז) בברכת זכרונות אומרים ועל המדינות בו יאמר כו' 'לשובע' כו' והק' ביע"ד הלא מבואר 

בפסח, ותי' דמתני' איירי בא"י ששם יש ג' זמני ר"ה חוץ מר"ה אבל דתבואה נידון  (ר"ה טז.)במשנה 

בחו"ל הכל נידון רק בר"ה, ולז"א מדינות בו יפקדו דחו"ל נקרא מדינות כמו שרתי במדינות, וחלום 

פרעה פתר יוסף על רעב ושובע ולמה לא פתרו כן החרטומים שהוא דבר פשוט לפי שהיה בר"ה שאז 

כרון זכר ליצי"מ דהיינו יוסף, וביוהכ"פ אומרים משום שנת יובל ושילוח יצא יוסף, (וזהו יום הז

עבדים זכר ליצי"מ כהפטורה משפטים, ומלבד זה יציאת מצרים היינו יציאה מכל המצרים בר"ה 

, וקבלת עומ"ש כמו ביציאת מצרים שלא היו עוד עבדים לפרעה ותחת זה קבלו עליהם ויוה"כ

לכן פתרו בבנ"א ז' בנות קובר כו' אבל יוסף ידע דחו"ל שאני, וזהו  , וא"א לידון על התבואהעומ"ש)

שפת לא ידעתי אשמע מה שלא ידעו החרטומים ומה הוא כי חוק היא לישראל ד' זמנים הללו ולא 

עשה כן לכל גוי, אבל החת"ס כ' דיוסף היה באמת ק"ל על החלום זה בר"ה ומזה הבין עכ"ח דנוגע 

  של ירא פרעה איש חכם כי זהו מפתרון החלום להבין שייכותו לר"ה.לאדם ע"כ אמר על מה שלא נ

, והעיר הרמב"ן הלא אין ח) כתיב בפ' אמור זכרון תרועה ופירש"י דמכאן נלמד זכרונות ושופרות

ודחז"ל ידוע דקאי על שבת, אמנם רש"י  (ר"ה לד:)אלא מדרבנן ומדאורייתא די בתקי"ש  הברכות

עות הן נגד מלכיות זכרונות שופרות לכוין להמליכו והזכיר זכרונינו דשלש תרו (בר"ה לג:)לשיטתו 

אך חז"ל תיקנו הפסוקים להוציא הכונה מכח אל הפועל, ובבריסק המתינו שלא להתחיל  ,ע"י השופר

חזרת הש"ץ עד שסיימו כולם התפלה בלחש כי יש חיוב לשמוע המלכיות זכרונות שופרות מדין 

(והחזו"א חולק ע"ז וע"כ גם לא היו מנגנין בפסוקים  י הם לא תקעו בלחש)(כשומע כעונה בשעה שתוקעין 

, וכתבו ברשב"א ריטב"א 'רחמנא אמר אידכרלגבי הברכות ' איתא הלשון (ר"ה לב.)ובגמ'  עי"ש)

, אבל ביום תרועה כ' ורשב"ץ דאף דאינו אלא דרבנן כיון דאסמכוהו אקרא נקט רחמנא אמר אידכר

בקידושי כסף דכל דבר הנלמד  (פ"א מאישות)רא דברי סופרים לשיטת הרמב"ם דהוי מדאורייתא אך נק

מקרא נקרא דברי סופרים אף דהוא דאורייתא, ועל כן אם יש ב' עיירות בא' תוקעין ובא' מברכין ילך 

(ועי' מועדים וזמנים מ"ש למקום שתוקעין כי דאורייתא מפורש הוא קודם דאורייתא הנלמד מדרשא, 

  .בזה)



 קה  רצון  תשרי חודש  ימי  

˘‰�˘‡¯‰Î¯·‰�˙Î˘Ó‰Â�ÔÈ„‰�ÈÂÏ˙�‰Ê·Â�,˘„Â˜�˙È¯·�˙¯ÈÓ˘�˙�ÈÁ·�‰�� �

איתא דזכרון הוא מקום אות ברית הקדוש, הנוטל ואוסף אצלו  (ב,ר.), בזוה"ק זוכר הבריתזוכר הבריתזוכר הבריתזוכר הבריתט) ט) ט) ט) 

, דכיון דמדת היסוד נקרא זכרון, נזכרים בו כל בני העולם (שער ב)בחינת חיים, וכתב בשערי אורה 

זכרון הבא מן מקום הזה כל הדין נגמר על כל באי עולם, ולפיכך לכל מעשיהם לטוב ולמוטב, וכפי ה

, שיתקעו בשופר כדי שיעלה (ר"ה טז. ושם כו. דלזכרון קא אתי)נקרא ראש השנה יום הזכרון, וזה"ש 

'זכרוניכם' לפני לטובה, (וכמ"ש חרב נוקמת נקם ברית, ולפי"ז עיקר ההכנה והקבלה צ"ל בעניני 

צר הבוער ומכשיל), וזהו הבקשה בשמו"ע זכרנו לחיים, שנזכה להיות קדושה, להתגבר בזה על הי

מקודש במדת היסוד חי, היפוך הרשעים הקרויים מתים, וזהו שחותמין הברכה זוכר הברית כי זכירה 

וברית תלויין זה בזה עכ"ד, וזה רואין בחוש כי הנזהרים במדה זו הם ערים וחיים בשמחה בפנים 

"כ השקועים בתאוה זו שהם נרדמים ועצבים בפנים חשוכים, ועי"ש דלפי מאירות בקדושה וחן, משא

מזמור לדוד להזכיר, ויש להוסיף דפירש"י שם  (תהלים לח)שהיה דוד רוצה לידבק במדה זו אמר 

שבכל צרה ודין יזכירו מזמור זו והיינו כי ע"י שמירת מדת הזכרון יזכו בדין, וכתיב ולא תתורו וגו' 

תם, כי בשמירת יסוד זוכין לזכירת כל הנשכחות, כי במקום הזכרון במוח, ופגם אחרי עיניכם וזכר

היסוד נוגע במוח שמשם הזרע בא, (ועי' בשערי אורה מה שרמז עוד בענין זה ובחילוק שבין זכרון 

, ושכל המשכת השפע והברכה למלכות תלוי ביסוד המעביר השפע, וכתיב בכל מקום אשר לפקידה

  ובהגהות בית שער שם).   א אליך ו'ברכתיך', ובלי שמירתה נהפך לפשע,'אזכיר' את שמי אב

˙Â¯ÙÂ˘� �

, וי"ל בהקדם לבוש הטעם שאומרים הללוהו בתקע שופר אף שיש כבר י' פסוקים זולתוב) עי' י 

די' פסוקים נגד מ"ת א"ש השייכות לר"ה לפי"מ שביאר רמח"ל  (ר"ה לב.)הא דצ"ב דבשלמא למ"ד 

"ה היינו שופר דמ"ת עיי"ש, וכן למ"ד נגד י' מאמרות הרי בר"ה נברא  בס' החכמה דשופר דר

(או"ח תכב) בשם שבלי הלקט העולם, אבל מהו שייכות של י' הילולים דדוד עם שופר, וי"ל לפימ"ש ב"י 

דדוד רמז במזמור זה חיוב הלל בכל ר"ח ולכן יש בו י"ב הילולים והקשה מאמר מרדכי דהא  (קמב)

ל דראש השנה הוא חודש שלה, וי"ל דשופר דר"ה היינו הלילא, שהרי בזה משבחין בתשרי אין בו הל

את השי"ת וכמ"ש הללוהו בתקע שופר הרי דתקיעת שופר הוא מין הילול, וא"ש שייכות דמזמור זה 

  .לשופר ולאמירת פסוק זה אף שיש י' מבלעדו

ÌÈ·Â˙ÎÂ�ÌÈ‡È·��È˜ÂÒÙ� �

 ביאים קדוש יותר מכתובים וא"כ היה לנו להקדימם) מקדימים פסוקי כתובים לנביאים הגם דנאי

, משום דפסוקי דוד ושלמה היו קודם בזמן אף שהם בכלל כתובים, אמנם לפיכך אין כקושית התוס'

אומרים וע"י עבדיך הקדושים נאמר כמו בנביאים וע"י עבדיך הנביאים נאמר, כי אז היה משמע 

ים הללו לא נאמר וקו מהנביאים רק דברי פסכאילו דוד ושלמה אינם מהנביאים, ובאמת הרי הי

אליהם בשליחות מהקב"ה לישראל שזהו ענין נבואה, ע"כ קבעו הנוסח שלא לדבר מהקדושים 

שאמרו הכתובים שלא למעט בכבודם רק לדבר מהפסוקים גופייהו ואומרים ובדברי קדשיך כתוב 

  לאמר.



   רצון  תשרי חודש  ימי  קו
  

ÌÈÂ‚„�˙ÂÈ�Ú¯ÂÙ�˙¯ÎÊ‰�ÏÚ�ÌÈÓÚË�'‚� �

עפימ"ש רש"י  יות דעכו"ם מזכירין, וי"ל הטעם א]קי פורעניות אבל פורענ) אין מזכירין פסויב

רידת בשלח עה"פ ימינך ה' דאותה ימין המטיב לישראל תרעץ אויב, כי באמת זה תלוי בזה כי בי

ע"י שמזכיר רשעת הגוים נזכר צדקת ישראל דאף שאינם כדאים לעצמם  הגוים הוא עליית ישראל, ב]

לפעמים יצא הגזירה וא"א להשיב ריקם ע"ז נאמר ואתן  דאי אנו צדיקים, ג]מ נגד הגוים בוח"ו מ"

אדם תחתיך, להחליף הגזירה על הגוים, וזה נעשה ע"י הזכרת פורעניות של גוים, (ועמ"ש בזה בענין 

  מעבירין את רוע הגזרה).

ÛÒÂÓ�˙ÏÙ˙�ÔÓÊ� �

"א וטו"ז אי משום וגו', הטעם דשחרית לא אסור מחלוקת מג לא ליצלי אינשלא ליצלי אינשלא ליצלי אינשלא ליצלי אינש    ))))::::ע"ז דע"ז דע"ז דע"ז ד((((בגמ' בגמ' בגמ' בגמ' 

דציבור מתפללין, אי משום דאין לאחר כיון דהוא זמנה, וצ"ע למה מפרש טו"ז טעם שלא נמצא 

בגמ', וי"ל דא"כ יהיה אסור בזמנינו שכ' מג"א דבכל תפוצות ישראל כבר גמרו אחר שעה ראשונה, 

פללין גם בשעה (היום מתוצ"ב למה לא אסור כל השנה שחרית בשעה שאין הציבור מתפללין ותיקין 

  , אך ראית מג"א מתו' ברכות צ"ע עי' מחצה"ש שנדחק.ראשונה)

, ולרש"י ותוס' הכונה על שעה ג' דוקא, אבל הטושו"ע לא ליצלי אינש מוסף בג' שעות ראשונותלא ליצלי אינש מוסף בג' שעות ראשונותלא ליצלי אינש מוסף בג' שעות ראשונותלא ליצלי אינש מוסף בג' שעות ראשונות 

כ' על כל הג' שעות, ובמג"א ביאר דהטעם דתי' א' בגמ' לא ס"ל כתי' ב', דל' הגמ' דמיפקד דינא נ' 

"ע לתי' ב' דלא מיפקד דינא למה לא אמר כיון דהוא שעת חרון ולמה צ"ל משום משום שדן, וצ

שעוסק בתורה, וע"כ חלקו הטושו"ע דכל שאדם מתפלל מעיינין בדינו ומפקיד ולא משום שהוא 

שעת חרון, ומשום שהוא זמן עסק התורה אין רחמים בדין, וא"כ כל ג' שעות לא ליצלי ובדיעבד כ' 

י, אך דוחק לומר שהכריעו הטושו"ע פי' חדש מדעת עצמם דלא כתוס' ורש"י מג"א דסומכין אפרש"

 מכח קושיא שלא פירשו להדיא רק המג"א המציא הקושיא.

àë ÷øô  

äðùä ùàø éðéðò  

, מל' שינוי שבזה היום הוא ראש והתחלת ענין זה שלכל א' יש לו כח להשתנות 'שנה'ראש הא) 

מן ראשית הבריאה ובתחלת החודש, להורות על ענין ולהתחדש, ומה"ט קבעוה בתחלת השנה בז

, והטעם דר"ה ב' ימים גם ההתחדשות, ע"ד מאי דהוה הוה ומכאן ואילך חושבנא, וכקטן שנולד דמי

דכדי למתק דין הקשה צריך ב' ימים ובדורות ראשונים היה די יום  (ישעי' סי' מ)בא"י כ' מגיד משרים 

ל שופר מפר המרמז על פר דינים גי' מנצפך דה' גבורות, ואף א' שלא היה הדין כ"כ קשה, וע"כ פסו

  .מפרה דרומז על דינה רפיא פסול, עי"ש כמה רמזים בשופר ותקיעות דמיושב ומעומד

והגם דהתחדשות הבריאה התחילה בכ"ה אלול  אבל הכל הולך אחר הגמר ובריאת האדם שהוא 

ריאה עוה"פ (עי' דגל מחנה אפרים ר"פ עיקר תכלית העולם שזה היה בר"ה, ובכל שנה מתחדשת הב

 עקב, ובזרע קודש נצבים על חודש ניסן).



 קז  רצון  תשרי חודש  ימי  

, יל"פ ע"ד שפי' הייט"ל דמראשית שנה סוברין (דברים יא יב) מראשית השנה ועד אחרית שנהמראשית השנה ועד אחרית שנהמראשית השנה ועד אחרית שנהמראשית השנה ועד אחרית שנהב) ב) ב) ב) 

שיהיה השנה בה' הידוע ששנה זו יהיה שנת גאולה וישועה, ועד אחרית, היינו שלסוף רואין שהיה 

 (ר"ה טז:)ומקור פי' זה הוא במדרש איכה ובקינות לט"ב), ונ' להוסיף לפימ"ש חז"ל רק שנה פשוטה (

על פסוק זה דמראשית היינו שעושין עצמן רשין בתחלת השנה אז יש להם אחרית ותקוה בסוף 

השנה, ולז"א דאע"פ שהיה מראשית השנה שעשו עצמן רשין מתחלה, ולפי"ז הי"ל להיות השנה בה' 

נודע שהיה שנה פשוטה, והטעם כי אע"פ שהיו  'שנה'רית, כשבאין להאחרית, הידוע מ"מ ועד אח

רשין מ"מ לא היו בהכנעה כדבעי דזהו הטעם דמהני רשין מתחלתה, כמש"ש בתוס', כי עי"ז יכניעו 

 עצמן.

א"נ דאע"פ שהיו רשין מתחלתן והכניעו עצמן מ"מ אם חוטאין באמצע השנה יוכל ח"ו ג) 

לענין גשמים שנגזר לטובה ומתהפך לרע, וזהו שאנו מתפללים  (ר"ה יז:)' להתהפך לרע וכמ"ש בגמ

בקדושת כתר הן גאלתי אתכם אחריתו הראשית, ולא נחטא באמצע השנה, וזה"פ מראשית השנה ועד 

אחרית שנה, דראשית דרשי' מל' רש והכנעה, שההכנעה יהיה מראשית השנה ועד האחרית, ולא די 

ואח"כ חוזרים ושבים להרגלם, ורק באופן זה עיני ה' אלקיך בה להשגיח במה ששבין בימים נוראים, 

  ., (ועי' עוד בית יעקב פשיסחא צו: מש"פ בפסוק זה)עליה לטובה

כותב ששמע מבעשטה"ק דבראש השנה עומדים לפני הקב"ה האבות ומגישים  )ליקוטים(ד) הדגל 

ונה אנה ואנה ומכניס הזכיות, ורואה לפניו זכיות של ישראל, וגם משרע"ה עומד שם כמו סרסור, ופ

בחכמה ובמחוג שלא יבאו המקטריגים והעונות ח"ו, (בפאר לישרים קאריץ אות קנ כ' דאמר בר"ה 

  על השטענדער שהיה קרוב אצלו, שגם ע"ז דנין היום אם ישבר בזה השנה או לא). 

נונים הלא ימתינו אם , הק' הרי"ף בע"י למה צריך ספר לבי(ר"ה טז:) ג' ספרים נפתחים בר"הג' ספרים נפתחים בר"הג' ספרים נפתחים בר"הג' ספרים נפתחים בר"הה) ה) ה) ה) 

יכתבו עם צדיקים ואם לא ח"ו להיפוך, וי"ל דהקב"ה מעביר ראשון ראשון, וכשהוא ביוהכ"פ יזכו 

מחצה על מחצה מטה כלפי חסד, וע"כ בכה"ג שכבר נכתבים בר"ה כבר קיימנו מאז מעביר ראשון 

ן ראשון ביוהכ"פ ראשון ומטה כלפי חסד, ואם בנתיים הוסיף איזה חטא, כמו"כ יעביר שוב ראשו

, כשבא ליכתב עם צדיקים או רשעים, כיון שעכשיו הוא חשבון וכתיבה חדשה נמצא די"ל ב"פ עודף

 .), ובדברי יואל נשא ע' קצח תי' קו' הרי"ף כעין מה שכתבתי עי"ש(ועי' הלק"ט רסג

לל שבזה שכתבוהו בס' הבינונים והוציאוהו מכ ,) אוי"ל שזה בכלל הבא לטהר מסייעין אותוו

הרשעים זה גורם שיוכל להתקרב יותר מדרגא אל דרגא, וגם המקטריגים אין להם כ"כ כח עליו 

ביודעם שיצא מכלל רשע, גם לא נחשבו לו עוד עבירות הראשונים שמעכבין בעדו התשובה, 

שבמחצה על מחצה נופלים עבירות הראשונות שלא יפריעוהו מלשוב, ובליקוטי מהרי"ל לש"ש כ' 

ע"כ לא די להם בספרן של צדיקים וצריכין ספר  (ברכות לד:)ים בע"ת מצדיקים גמורים דכיון שגדול

מיוחד, (ועיי"ש עוד דספרן של צדיקים הוא נגד חסד ושל רשעים נגד גבורה ושל בינונים נגד תפארת 

 דאם היו הבינונים נשפטים עם (דרשות ד), ועי' בחת"ס (משלי יט) ותפארתו עבור על פשע)וע"ד דכתיב 

באת אלי להזכיר עוני, וכן אי  (מלכים א יז יח)הצדיקים היו נחשבים לרשעים בערך הצדיקים, ע"ד שכ' 

היו נשפטים עם הרשעים היה מפיש חרון אף ע"י הרשעים, ובעידן ריתחא מדקדקים טפי ע"כ 
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בדבר משיירים הבינונים עד יוהכ"פ לדונם בפ"ע, שאז יום רצון ומחילה ויוצאים זכאי בדינם, ועי' 

        המלוכה מ"ש בזה.

כיון דהוא בינוני הרי נחשב כצדיק דהא רב  (ר"ה טז:) כ' בס' חסידים (תרח) ז) ג' ספרים נפתחים בר"הז) ג' ספרים נפתחים בר"הז) ג' ספרים נפתחים בר"הז) ג' ספרים נפתחים בר"ה

של רב חסד מטה כלפי חסד רק ביוהכ"פ,  ותי' דבר"ה עדיין לא נוהג זה המדהחסד מטה כלפי חסד, 

ות א' קטנה עודף על המחצה אבל אין עוד תי' דלפעמים אינו בינוני ממש די"ל עבירה א' קטנה או זכ

        בהם כדי להחריץ גורלו, עי"ש בהפירוש בהסבר הענין.

כיון דבעוה"ז רואין המציאות שאינו והכריחו תוס' דזהו לענין חיי עוה"ב, ח) ג' ספרים נפתחים ח) ג' ספרים נפתחים ח) ג' ספרים נפתחים ח) ג' ספרים נפתחים 

לפימ"ש  ב)-(העלער אבות דוהקשו דא"כ מה ענינו למשפט של כל שנה, ותי' בתולדות יהושע כן, 

תרש אדם בחטא מונעין ממנו דרכי התשובה, וכן מצינו דהבא לטהר שדכשנ ג)- (הל' תשובה ו"ם הרמב

מסייעין אותו, ונמצא דאה"נ שדנין את האדם אם הוא צדיק ברוב זכיות או רשע ברוב עונות וזה 

נפ"מ לחיי עוה"ב, אבל אח"כ מסתעף מזה לענין חיי עוה"ז, ודנין מה הביאו להיות צדיק או רשע 

ני או העושר, יסורים או שלוה, ולפי"ז יקצבו לו היאך יהיה פרנסתו או בריאותו, וכיו"ב כגון העו

לצדיק דנין אם במדת עוני כדי שלא יעבירנו הממון ע"ד קונו, או אם במדת העושר לסייע לו בעבודת 

נותנין ה', ולרשע אם במדת עוני כדי שימנע מרשע או אם כבר הגיע לדרגה למנוע ממנו דרכי תשובה 

  לו עוני או עושר למנעו מתשובה, או עושר להאבידו מעוה"ב ע"י שיתנו לו שכרו בעוה"ז.

ובר"ן מפרש מ"ש בגמ' צדיקים ורשעים היינו בדין זה יצא צדיק או רשע, אבל לא מיירי מצדיקים 

ורשעים ממש, ומהרש"א הקשה ע"ז דא"כ אינו דומה דדין לעתיד דבסמוך דמיירי מצדיקים ורשעים 

ולכן פי' דבצדיקים לעולם נקרא שנכתבין לחיים בין בעוה"ז בין לעוה"ב דאדרבה שם עיקר  גמורים,

חיותו, וברשעים לעולם נקרא שנכתב למיתה בין אם נכתב לחיים לעוה"ז כדי שישאר נקי ממצות 

לעוה"ב שזהו מיתתו האמיתית, שע"כ בחייהם נקראים רשעים, בין אם נכתב למיתה בעוה"ז עיי"ש, 

אמנם יש ליישב הר"ן דהא גם לד' מהרש"א אינו דומה להא דבסמוך דנכתבין לחיים שייך רק לחיי 

  עולם הבא, ולא לחיי עוה"ז, וא"כ צ"ל גם להר"ן דאינו דומה ממש להא דבסמוך.

אך יל"ע דלכאורה מ"ש מהרש"א היינו הך מ"ש התוס' דהא כתבו בתחלת דבריהם 'לפעמים' 

דהך כתיבה הוא לחיי עוה"ב, אבל אם נכתבים לחיי עוה"ז אז פירושו  היינו דרק לפעמים כך הוא

  כפשוטו לחיי עוה"ז, וכן להיפוך ברשעים, וצ"ע מה שלא הרגיש בזה מהרש"א.

הקשה למה נכתב הרשע מיד למיתה, הלא בודאי מהני תשובה גם  (דרוש א' לר"ה)ובערבי נחל 

כ ומתקבל בקלות כיון שלא נכתב עדיין, והרשע לדידיה, ותי' משום דהבינוני א"צ לתשובה גדולה כ"

        נכתב בספר כדי שיהא צריך יותר תשובה  להתקבל ולקרוע גזר דינו.  

, ועי' מהרש"א דב' הדברים בר"ה נפקדה שרה, בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםבר"ה נפקדה שרה, בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםבר"ה נפקדה שרה, בר"ה יצא יוסף מבית האסוריםבר"ה נפקדה שרה, בר"ה יצא יוסף מבית האסורים    (ר"ה יא.)(ר"ה יא.)(ר"ה יא.)(ר"ה יא.)) בגמ' ) בגמ' ) בגמ' ) בגמ' טטטט

אח"כ עברה ה' זה ה', וזה, דשרה נפקדה ע"י שניטל ממנה הי' וניתן לה הההדברים שייכים זה ל

ליוסף, שעי"ז יצא מבית האסורים וזכה למלכות כי ה' זה הוא ה' אחרונה של שם הוי"ה ורומז 

למלכות כידוע, וכמ"ש מלך במשפט יעמיד ארץ, וע"כ זכה יוסף ע"י ה' זו למלכות, והיה דוקא בר"ה 

כות שאז שולט מדת מלכות ובמשפט יעמיד ארץ, ויוסף היה מדת היסוד, ומשם בא ההשפעה לז
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תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו היינו שאז נתכסה הה' משרה  (תהלים פא)למלכות, וזה"פ הפסוק 

וניטל ממנה, ועי"ז נפקדה, וזהו כי חוק היא לישראל שמזה יצא הכלל ישראל, והוא ביום המשפט 

        לאלקי ישראל, וע"כ עדות ביהוסף שיוסף קיבל זה הה' ועי"ז שמו בצאתו על ארץ מצרים.

, 'עיני' ה' אלקיך פירושו המשכת אור תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנהתמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנהתמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנהתמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה) ) ) ) יייי

החכמה, (ולכן חכמים נקראו עיני העדה, ואוירא דא"י מחכים), והארה זו אף שהיא תמידית אינו 

במדריגה אחת, אלא שבכל שנה ושנה מתחדש בכל שנה, כי בכל ער"ה כשהחדש מתכסה מסתלק 

ברה לשורשו, ואח"כ ביום ע"י התקיעות והתפלות נמשך אור חדש עליון, ולכן כתיב אור של שנה שע

מרשית חסר א' לרמז על הסתלקות האור בליל ר"ה, עד אחר התקיעות שמתגלה אור חדש שעדיין לא 

היה מאיר מימי עולם, לכל משך השנה ולז"א עד אחרית שנה, אך הוא בהסתר ומתגלה לפי מעשי 

  (אגה"ק לתניא סי' יד).בעשי"ת, התחתונים ותשובתם 
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עפימ"ש בס' יצירה דכל דבר ישנו בעולם שנה  (ר"ה פח, וכן הוא בליקוטי מוהר"ן)באמרי פנחס  יא)

ראש השנה הוא ראש לכל השנה בשנה, והצדיק הוא ראש לכל הדור בעולם, והאדם הוא נפש, ו

שיהא חכם עיניו 'בראשו' ורואה את אי בזה תנבנפש, וע"כ יסע לצדיק בראש השנה, ונראה להוסיף 

דמי שיש לו ילדים שצריך לחנכם וא"א לעזבם לבדו כי לא יתפללו כראוי וכיו"ב, נמצא ג"כ 'הנולד', 

עליו, ואם  תכל הג' ראשין ביחד כי הוא ראש המשפחה המדריכם ומלמדם להועיל וזהו מצוה המוטל

נסיעה לצדיק בודאי גם מזה לא יקבל שום תועלת מחנך את ביתו כראוי א"כ מה לו אינו בגדר זה ל

כיון דבהפקירא ניחא ליה, וכל נסיעתו הוא להשליך מעליו עול ביתו, על כן כל איש יכלכל דבריו 

כי אין הכונה שיסעו לראש השנה לקברו  , עוד יש לדעת במשפט ובהשכל, וישקול שכרו נגד הפסדו

ברסלב הנוסעים לאומאן אינם שם בראש השנה רק  של צדיק שכבר אינו בחיים, דהא אפילו חסידי

שנה והם בחרו בצדיק זה לפי הבערב ראש השנה מחמת הענין להיות על קברי צדיקים בערב ראש 

שהבטיח לעשות טובה למי שיבא על קברו, ומה שנשארים באומאן על ראש השנה הוא מחמת שהם 

כדי להתאסף יחד באסיפת חברים,  ר)(לא על הקבכבר שם בערב ראש השנה נשארים על יו"ט בעיר 

אמנם מה שהם עושים קול רעש גדול בהפצה ובפרסומת שכל א' ילך לשם זה הוא שטות גדול ואין 

(ר"פ מי שרוצה לדעת האמת, ועי' ערוגה"ב לו פירוש כאשר ביארתי בארוכה בקונטרס 'חונן הדעת' ל

' ה' בהמצאו ודרז"ל לרבות ת"ח למה שנהגו ליסע לצדיק בימי התשובה דכתיב דרשו 'את נצבים)

עי"ש בהגהת בנו דלא כתיב בפסוק 'את' אבל כתב דמונח גם בפשטות הכתוב עי"ש, ובימינו קשה 

הנסיעה לצדיק כי בכל מקום יש כהיום אצל הצדיקים הנהגת מלכות ופארטייאישקייט של מפלגה 

בשר ודם, ולכן יבחרו ועצמאות והחליפו כל מושגי הקדושה עם מושגים גשמיים להגדיל כבוד ה

באיש צדיק שאין סביביו פראפאגענדע וקול רעש של ענינים גשמיים המבלבלים ולא מביאים 

  .לעבודת ה' ולתשובה כלל
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ם זה, מצות ראש השנה, אירעו כמה ענינים ביו ה) עוד לפני שניתנה תורה לישראל ובכלליב

שיהיה סימן טוב לישראל, להוושע וליצא זכאי בדין, א) אדה"ר סימן לבניו שיצאו זכאי בדין בר"ה 

ומזה יש חיזוק לכל החוטאים וע"כ אומרים בתפלת ר"ה ודברך אמת וקים לעד, , א)-(ויק"ר כט

ושע אמנם זה אינו אליבא דר' יהואף אחר שיצאה גז"ד כמו שהיה שם באדה"ר, שיתקבלו בתשובה, 

דלר"א דבתשרי  שכתבו (ר"ה כז.)דס"ל בניסן נברא העולם, אבל מבואר דמדרש הזה לא ס"ל כתוס' 

דלר' יהושע דבניסן נברא העולם ובה  (טז.)והקשה הר"ן נברא העולם היינו במחשבה לא במעשה, 

וי"ל  נתרצה אדה"ר, א"כ מ"ט נקבע ר"ה בתשרי, (ועוד הרי קיי"ל כר' יהושע דמנינן תקופות מניסן,

דזה לא משום דבניסן נברא העולם, אלא דהתקופות נמנין לפי צמיחת הפירות ע"י השמש, מ"מ קשה 

לר' יהושע עכ"פ למה נקבע ר"ה בתשרי), ותי' משום דיוהכ"פ ליום סליחה וכפרה, כשנתרצה הקב"ה 

עוררם לשוב עד דין וזה ילמשה, וע"כ הקדים יום הדין י' ימים לפניו, שבה בינונים נעשין תלויין ועומ

ב) יוהכ"פ, וכ' הר"ן דאף בשמים יש סימן שמזל תשרי הוא מאזנים, כי בו פלס ומאזני משפט לה', 

סימן לבניה להפקד לטובה בדבר ישועה ורחמים, אף אחר היאוש שהיתה  (ר"ה י:)שרה נפקדה בר"ה 

א משום שלא האמינה, , וכמו שאמרה האף אמנם אלד, ל(יוצר לשחרית יום א' דר"ה, את חיל)בת תשעים 

, וזהו סימן דגם מי (שם)אלא שרצתה לפעול לבניה שגם אחר יאוש יוושעו, ג) רחל נפקדה בר"ה 

שנמאס ונחשב כנכר בין צרותיה כרחל שהיתה כבר חתומה כעקרה, בזמן ששאר האמהות הי"ל בנים, 

אצל שרה שאלמלא  גם אז מתקיים אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה (וזהו יותר רבותא ממה שהיה

ילדה לא היה יכול להווצר הכלל ישראל ע"כ כרבים דמיא יותר כמ"ש בגמ' ר"ה), ד) חנה נפקדה 

וזה סימן דגם מי שהיא שנואה ויש לה צרה אהוב היותר ממנה הקב"ה יכול להפך הכל,  (שם)בר"ה, 

בשלוה, מ"מ וכמו"כ ישראל אף שהן שנואים בגלות ובתכלית השפלות והאומות יושבין ושקטין 

וכן עומד לנו תפלת חנה, שהזכירה בתפלתה תשע שמות שע"כ אנו  הקב"ה יהפך הכל לטובה בב"א,

יוסף היה בתכלית  (שם)בר"ה יצא יוסף מבית האסורין  ה) כט.), (ברכות מברכין ט' ברכות בשמו"ע 

ורגו, השפלות בלי שום משפחה או אוהב שישתדל בעדו, ומי היה תובע ממלך מצרים אם היה ה

וכמו"כ עזרו הקב"ה שהיה יוכל לעמוד והקב"ה מסבב כל הסיבות עשה שיתעלה לרום המעלה, 

ומזה נחמה גדולה לנו דאף בזמן שאין בנסיון גדול מאד עם אשת אדניו, והתחזק ומסר נפשו ע"ז, 

שום תקוה מצד הטבע ליצא מהחשכות והצרות הקב"ה מאיר עיני המחכים לסליחתו ושולח עזרו 

להוציאם מחשכות הרוחני והגשמי יחד, להתעלות מתכלית השפלות והגריעות לתכלית  מקודש

אף שלא היו ראויין וכמ"ש  (שם)התרוממות והתנשאות, ט) בר"ה בטל העבודה מאבותינו ממצרים 

ואת ערום ועריה משוקעין בע"ז ובטומאת מצרים, מ"מ הקב"ה נאמן בהבטחתו, ועוד גאלם לפני 

בר"ה התפלל יצחק על  דה היה בר"ה, שבזכותה אנו אוכלין עד היום הזה, יא)הזמן, י) מעשה העקי

  (יוצר לשחרית יום א' המתחיל תאלת).רבקה ונתקבלה תפלת, 

ועי'  (אור לשמים נצבים עה"פ למען הקים)העבודה בר"ה צריך להיות בשמחה יותר מכל השנה  יג)

  ע"י קרבת אלקים אלינו בימים הללו. שכ' ג"כ דבר"ה צריך להיות בשמחה (ע' שמה)דרשות חת"ס 
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יד) אין לחשוב בר"ה מחשבות רעות שמא יגזרו עליו רעה, דלא לירע מזליה, רק יהיה במחשבות 

טובות כל היום, עי' תקצז מג"א ב' וה' דמי שאינו ירא א"צ להתענות ואפילו תענית חלום, ומאן דלא 

א ולחיות בבטחון חזק ולשוב מתוך שמחה קפיד לא קפדינן בהדיה, ועדיף לקיים תמים תהיה עם ה"

שאינו סתירה עם שבירת הלב ונמיכות רוח, ולהמליץ על עצמו לפני הקב"ה באמירת פסוקי תהלים 

  והתפלות, ואם למד בסי' תקצז לפני השינה וחלם לו נראה דהוא מהירהורי דיומא וא"צ להתענות.

 (שופטים עה"פ תכין לך)וגת הבשם טו) בראש השנה נאמר ועשיתם וגו' כאילו עשה עצמו, ובער

מפרש לפימ"ש בינה לעתים דרשעים בחייהם נקראים מתים אבל כששב נעשה חי, ולכן בראש השנה 

ששבין אז כאילו עשה עצמו ונולד מחדש אחר שכבר היה בבחי' מת וחזר ונעשה חי, ונראה דק"ו 

מו ומרגיל עצמו לדרך הטוב הוא אם מי שמלמד את בן חבירו תורה כאילו ילדו, כ"ש מי שמלמד עצ

  כאילו ילד את עצמו.

ÔÂÚ�‡˘Â�Â�ÔÂÚ�˘·ÂÎ� �

ח"א נושא עון, וח"א כובש עון, יל"פ הנ"מ לפי"מ שפי' בקרן לדוד דיש ב'  (ר"ה יז.)) בגמ' א

, שהקב"ה נוטל האחריות על עצמו שהוא (מיכה ד)לימודי זכות על ישראל או כמ"ש הרעותי לעם הזה 

ה מיקרי נושא עון שהוא מלמטה למעלה, שנושא העון מישראל שהם למטה ברא יצה"ר קשה כזה, וז

על עצמו שהוא למעלה, עוד יש לימוד זכות על ישראל שהם נתונים בתוך שפלות העולם עם חומר 

עב וגס, שבשביל זה קשה להם להתגבר נגד היצה"ר אפי' אם לא היה היצה"ר קשה כ"כ, נמצא 

י כובש שהוא ממעלה למטה שמטילין מלמעלה האשמה על דהפטור הוא מצד עצמיותם וזה מיקר

עביות העולם עכ"ד, ולכאורה מהו הנפ"מ אם כך או כך, וי"ל דאם הקב"ה נוטל האחריות על עצמו 

אז הלימוד זכות על ישראל הוא עפ"י דין ואמת, ואם הוא מצד שלמטה מחמת עביות החומר, אז אין 

נה עליהם למה הכניסו עצמם להחומר עד שנתעבו ניצולים רק עפ"י מדת חסד, דסו"ס מגיע טע

ונתגשמו, שזהו מצות קדושים תהיו להיות פרוש מכל הבלי עוה"ז, וגם דאין הקב"ה מנסה יותר ממה 

, והחסרון הוא דאם הוא מצד מדת החסד אז יכול (ע"ז ג.)שיכולין לעמוד בה, ואינו בא בטרוניא 

 'אלקים' (תהלים סו)צד הדין, כמ"ש האלשיך עה"פ ליפסק כשאין החסד שולט, משא"כ כשמגיע לנו מ

, (ועי' ערכין ח: יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה, שאם גם מדת הדין מחונן אותנו אז הוא סלה ונצחי

 .החילוק בין כובש ונושא, ועי' הג' ר"ש טויבש ומהרש"א)

פ שאינו הגון, ולא ולפי"ז צ"ב מ"ש הלשון יחננו אצל אלקים שהוא דין, והרי חנינה הוא אע"

מגיע לו בדין, וי"ל דכיון שמתחלה קיבל את הטוב עפ"י מדה"ד שהסכים לזה אז אע"פ שאח"כ 

נעשה אינו הגון עדיין אינו נפסק ממנו, (ועי' בבני"ש מאמר יום תרועה מ"ש בזה איך שהקב"ה 

לה, דפניו היינו ל' אתנו ס 'יאר פניו'ממציא המצאות כדי שהחסד יהיה עפ"י הדין), וגם א"ש בזה הל' 

, וכאן יהיה להיפוך שיתהפך פניו ליאר לנו כיון שכביכול יטול (תהלים לד יז)כעס ע"ד פני ה' בעושי רע 

 יהיה הישועה אתנו לעולם. 'אתנו סלה'האשמה על עצמו, ובזה 

ובזה נל"פ גם הפסוקים דברכת כהנים יברכך ה' וישמרך, דהם ב' בחינות אם הוא בבחי' כובש אז 

רכך ללמד זכות עליך, אמנם יוכל להיות שיופסק זה הלימוד זכות ולא יכפר עוד על עונותיך, ועוד יב
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יש בחינה של וישמרך היינו לא רק שיברכך לסלוח לך רק גם ישמרך שיתקיים אצלך הברכה של 

 סליחת העון עי"ז הלימוד זכות, ושוב מפרט ומפרש דבריו, בחי' הא' הוא יאר ה' פניו אליך ויחנך

כנ"ל בפי' האלשיך שיאר לך מצד פניו שכביכול הוא האשם כמ"ש ואשר הרעותי, ולז"א ויחנך 

שמצד בחי' זו אתה זכאי עפ"י הדין אע"פ שאינו הגון ואינו כדאי, יתקיים אצלך זכות זה, ואח"ז 

מפרש בחי' השנית, ישא ה' פניו אליך, שיסובב וישא בחי' זו שמצד פניו אליך, היינו בשבילך 

ימוד זכות יהיה מצדך לפי שאתה שקוע בעולם הגשמי והשפל א"א לך להתגבר, ועי"ז וישם לך שהל

, וע"י ב' בחינות אלו ושמו את שמי (תהלים לח ד)שלום מהחטאים, ע"ד אין שלום בעצמי מפני חטאתי 

על בנ"י שאשכון עליהם ולא אסתלק מהם מצד חטאתם ואני אברכם בסליחת העון, (דסו"ס יש מעלה 

בטענה זו דמצד חומריותם שאין שום מקטרג יכול לטעון ע"ז כי אומרים לו מנא ידענו שאתה  גם

  בעצמך אילו היית יורד בגוף בו"ד לא היית יותר גרוע).

ראיה  (פנחס, במצות תקיעת שופר)ב) עויל"פ החילוק בין נושא עון וכובש עון, לפימ"ש בתולדות 

א' מהם הוא עב וב' מהם דקין, דאזלינן לקולא בין אם מהלכה דג' גידין שנפסקו בצומת הגידין, 

נשאר שלם רוב מנין, דהיינו שנים לא נפסקו רק מיעוטן אף שהעב נפסק כולו הוא רוב בנין, ובין בתר 

רוב בנין אם הוא להיפוך שהעב נפסק רובו והשנים רק מיעוטן, וה"ה במשקל העבירות וזכיות ליום 

מנין המצות, אף שעשה עונות חמורות שמשקלן הוא רוב בבנין נגד  הדין דאזלינן לקולא או בתר רוב

המצות, מ"מ במנין המצות הם רוב אז נחתם לחיים, ובין בתר רוב בנין אם ח"ו העונות הם רוב מנין 

מ"מ עשה מצות גדולות שמשקלן כבד והוי רוב בנין, אז הקב"ה רב חסד מטה כלפי חסד עיי"ש, 

ו כשהמצות הם רוב בנין ומשקלן יותר כבד אז כף העונות נישא למעלה, ולפי"ז יל"פ דנושא עון היינ

(מל' וגם אם ח"ו העונות משקלן יותר כבד אבל בכמות המצות הן רוב מנין אז הקב"ה מכסה וכובש 

  העונות תחת רוב המנין של המצות. הטמנה)

(דרשות ליוה"כ ע' ת"ס , ובח(תצא ד"ה או"י גדילים)ועי' עוד בחילוק שבין כובש לנושא במאור ושמש 

 .לה ד"ה שלהי יומא)

áë ÷øô  

íéðîéñä úìéëà  

אנו עומדים מיד בתחלת ליל ר"ה בנסיון קשה, כי מצד א' מדינא דגמ' יש להדר לעשות א) 

סימנים טובים, ולאכול מעדנים וממתקים, ומצד שני אם לא יזהרו ממילוי הכרס ומאכילה לשם 

פלל, ובודאי שאדרבה הכניסה לר"ה צ"ל בזיכוך החומר, תאוה, בהיאך אנפין נעמוד למחר להת

ובכבישת התאוה, הרי המלחמה נטושה לפנינו בכניסת היום ואשרי המתחיל תיכף השנה החדשה 

דלכן  (ר"ה תרלב), וכ' בשפ"א לקיים בכל דרכיך דעהו, וכ"ש שלא יחטוף הברכה ולא יבלע התיבות

שמית רק שהם סימנים ורמז לרוחניות שמרומז בהם, נקראו סימנים, להורות דאין העיקר האכילה הג

, ובלשון עבוד את השי"ת כל השנה ורק לצורך זה אנו מבקשים חייםל ושעל ידי הרמז שבהם יוכלו

כי  כמה ראשונים נראה דהיו לוקחין הסימנים בידם ואומרים היה"ר ולאו דוקא שהיו אוכלים ממנה
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יב.) גורס יהא רגיל 'למיחזי' בריש שתא אלא דבגמ' הערוך (ערך קרא, וכ"ה לפנינו בגמ' הוריות 

        .הגירסא למיכל (ה:)בכריתות 

ÁÂÙ˙�˙ÏÈÎ‡�(דרכי משה תקפג,ג)(דרכי משה תקפג,ג)(דרכי משה תקפג,ג)(דרכי משה תקפג,ג)        

מזכיר זכות יעקב שנאמר עליו ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה', ויעקב הוא מדת תפוח תפוח תפוח תפוח     ב)ב)ב)ב)

ריך כח התורה, תורה איש תם יושב אהלים, תתן אמת ליעקב, כי להמתיק הדינים בדבש צ –תפארת 

  .דבש להמתיק דינים קשים שע"י העונות-וכן יוהכ"פ שיעורה בככותבת

ובמגן אברהם דייק שהתפוח עיקר מדכתב רמ"א דנוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש ולא כתב 

אוכלים דבש עם התפוח, וביד אפרים כתב דכיון שדעתו לאכול הדבש לרמז על מתיקותו י"ל דהדבש 

העיר  (ב,כז)המוציא בדבש, ובשבות יעקב  לטבול מקודם חתיכתהמנהג ה נובע עיקר עי"ש, וי"ל דמז

דעיקר המנהג נוסד לאכול המוציא יחד עם התפוח והדבש כדי לפוטרו מברכה שהמוציא היא בודאי 

עיקר סעודתו ופוטר את הדבש, אבל אם אוכלם בנפרד כאשר המנהג הוא עכשיו לא הועיל כלום 

וח, ויש ליישב דבזה שאוכלים אותו עם המוציא כבר יצאו הרמז של לפטור הדבש שאוכל עם התפ

מתיקות הדבש למתיקות השנה, ורק אח"כ אוכלין התפוח עם הדבש, ואז הוי התפוח עיקר, ובשו"ת 

רמז טיבול המוציא בדבש בפסוק ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך, (כי  (כט)הד"ר 

  הוא משביע).כשהלחם מתוק ואינו מגיע לו בזיעת אף 

, דעיקר עבודת האדם הוא שיהיה תמיד בבחי' אשר שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקהשתחדש עלינו שנה טובה ומתוקהשתחדש עלינו שנה טובה ומתוקהשתחדש עלינו שנה טובה ומתוקהיה"ר יה"ר יה"ר יה"ר ג) ג) ג) ג) 

שיהיה בהתחדשות כמי שניתנה תורה היום, והיום קאי על ר"ה, (כידוע מהתולדות  'היום'אנכי מצוך 

התחיל יעקב יוסף עפ"י הזוה"ק דדריש אתם נצבים היום על ר"ה), שבר"ה ודאי צריך להתחדש ול

הכל מחדש, וכמ"ש בתפלת השב לרבינו יונה, וזה"ש שתחדש עלינו שנה טובה, ואין טובה אלא 

, שיהיה הכל בהתחדשות, ואז ומתוקה, יהיה ערב לפניך שאם נתיישן אצל בנ"א אינו (ברכות ה.)תורה 

ולא נרגיש  שאם נלמוד ברצון וחיות, אז יהיה התורה מתוק בפינו 'רצון'ערב ומתוק, ויש להמליץ יהי 

מתוקה שנת העובד,  (קהלת ה,יא)כ' דאבן עזרא המליץ ע"ז הפסוק  (ר"ה לב:), וברשב"ץ בה מרירות

ר"ל שנה של העובד ה' יהיה מתוק ומבורך גם בלי התפוח, ומ"מ סיים דמנהג ישראל תורה ואל ישנה 

  .המנהג

ע"כ מובא שהיו כ' מג"א לחדש בכל מקום כפי לשון הנקרא שם אם מורה על דבר טוב, וד) 

, ולפי"ז י"ל בפארפיל שכל (שהוא ל' ריבוי באידיש)שאכלו קאשע לבטל דיני קשיא, וזהו ענין מייערן 

עונותינו ומקטריגינו יפלו מל' פארפאלען גיין, (וכן יש לכוין בעפיל, שבלע"ז הברתו הוא מלשון 

חם עם אויבנו, ועל חלה שכל אפיל שונאי ומקטריגי, או אפיל כל עונותי למצולות ים), ועל לחם שתל

הברכות יהיו חלין עלינו (וכעין שכתבו רמז במקומות שהיו החלות נקראין בארכעס מל' ברכת ה' 

היא תעשיר), ועל קיווי יאמרו הפסוק כי בי ירבו ימיך, ועל סאברעס שנאמר סברות טובות בתוה"ק 

(תולדות השומרי אמונים ה אהרן ועל בשר שנתבשר בשורות טובות וישמע חכם ויוסיף לקח, ובפרח מט

, ובחי' רשב"ץ כ' דאחר אכילת הדגים בליל ר"ה שתה יי"ש ואמר יה"ר שישרפו כל שונאינו זי"ע)

 (שהיה בראש השנה)לר"ה דהיה נכון ליקח גם הפשתן ע"ש פושו וסגו, אך מחמת שזה היה קרבן קין 
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וב של אלו הפירות הנחשבין שם אינו ברש"י מבואר דהסימן ט (הוריות יב.), ובגמ' אין לוקחין אותו

(וראה תשובות והנהגות , משום ששמם מורה על דבר טוב אלא לפי שגדלים מהר יותר משאר דברים

  .ד,קלו)

כ' דא"צ לעשות הסימנים בליל ב' דר"ה כדיוק ל' הגמ' בריש  (מאמר ב אות יא)בבני יששכר  ה)

ן יהוידע הוריות יב, ומטה אפרים ת"ר,יד) שתא ולא כאחרונים החיד"א במורה באצבע (רסו, וכ"ה ב

(ולשון שדייק מלשון 'הרגיל' לעשות גם בליל שני, כי לא אישתמיט בפוסקים הקדמונים שיאמרו כן 

, ובלקט יושר לר"ה כ' דמלשון 'ריש שתא' מוכח דכל עשי"ת עד יוהכ"פ יעשה כל רגיל היינו בכל שנה)

ביל חלה ופת בדבש עד שמ"ע וכן שלא לאכול אלו הסימנים, ובאמת המנהג בכמה מקומות להט

אגוזים, (ואוכלים פירות בליל ב' גם משום שהחיינו, אבל לפני המוציא כדי שהשהחיינו יעלה על זה, 

  ובליל ראשון מנהג לאכול אחר המוציא, כדי שלא יכנסו בשאלה של ברכה אחרונה). 

, ועי' עוד בענין ליל ר"ה וצ"עהטעם שהשמיט הרמב"ם אכילת הסימנים ב (ח"ט)עי' מהרש"ם ) ו

  .(יח,נח)הסימנים קובץ עץ חיים באבוב 

שאכל דבש חי,  (אות עח)שהיה אוכל שמן זית דמסוגל לזכרון, עוד שם  באמרי פנחס (לר"ה אות עז)) ז

רמז לחיים, וי"ל דבש גי' אשה, רומז למלכות הנקרא נוקבא לפי שאין לה משלה כלום, שממליכין 

ובזה שנזהר  (עי' ליקוטי מוהר"ן ב,פג)עוד חי הוא יסוד חי המסוגל לקיבול תפלות את הקב"ה בר"ה, ו

  בקדושה נוכל להמליך את הקב"ה על כל רמ"ח איברינו.

ובר"ה נברא  (סנהדרין ע)מובא שהגר"א לא אכל ענבים בר"ה, דלחד דיעה עץ הדעת גפן היה ) ח

הקשות למ"ד תפוח היה דתפוח דגמ' היינו האדם ובו ביום חטא וא"כ לאו סימנא מילתא היא, ואין ל

דעה"ד היה חטה כי נמנע מלאכול לחם וצ"ל דמה דא"א  (ברכות מ.)אתרוג, אבל צ"ב דהא איכא מ"ד 

שאני, ועו"ק דהא שותין יין בקידוש ובסעודה, ואיתא דחוה סחטה לו אשכול ענבים ושתה, ואולי 

  .ימנים ראה ישורון כה,תקנא), (ובענין אכילת הסמה"ט לא חששו העולם גם על ענבים

י ט) בענין שלא לאכול אגוז בר"ה ולפי המנהג שאין אוכלים בכל תשרי עי' דבר פלא ברש"

יישב הקושיא דהא אגוז בגי' ג"כ טוב ותי' דמ"מ לואינו מרש"י אך מאיזה מגיה, דכ'  ישעיה יא,א

        "ש.כיון דגימטריא ג"כ חטא אין לאוכלו וכמו עץ הדעת דמעורב טוב ברע עי

‰·ÂË�‰�˘Ï�˙¯ÈÓ‡� �

בליל ר"ה יש בנ"א רצין לכמה מקומות לאחל שנה טובה, וכ"א יכלכל דבריו במשפט, כי יתכן 

שיצא שכרו בהפסדו, כי עי"ז יתאחר בסעודתו וישכים כשכבר היום גדול, ולפי הירושלמי צריך 

בניו עיפים כל היום להשכים בעלוה"ש, שלא יישן מזלו, ואם יתאמץ לקום בעלוה"ש יהיה הוא או 

ולא יוכלו להתפלל במוח צלול, (והגם שיש בזה ענין של שלום ואחדות במה שהולכים לכמה 

מקומות, אמנם גם יש מ"ע דואהבת לרעך כמוך שלא לגרום לב"ב להיות ער מאוחר בלילה, ולקום 

ארים אחר , וזה שייך גם בכל ליל שבת בימי הקיץ שיש אברכים אין נזהרים בזה ונשאח"כ בהשכם

), וע"כ אם מרגיש שזה יפריע לו לא ילך רק התפלה בביהמ"ד לשוח עם חברים, ומצערים את ב"ב

להוריו משום מצות כאו"א ביום הקדוש הזה, וימהר לביתו לקדש ולעשות הסעודה עם הברכות 
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שלפניה ולאחריה בדחו"ר, ולקרוא קשעה"מ הראשונה של שנה החדשה בכונה יתירה, ולנוח כדי 

וב כח לעבודת היום ושיוכל לקום בהשכם לומר ברכה"ת וק"ש דאורייתא בזמנה בכונה גדולה לשא

 ובמתינות, ובודאי שלא יגיע לתפלה אחר שכבר התחילו, רק אדרבה יהדר להיות מעשרה ראשונים,

(וכמו"כ מה שהיה מקומות  והחכם עיניו 'בראשו' בראש השנה, וזה יהיה לו ללימוד זכות ביום הדין,

חילו ההקפות במאוחר ועי"ז נהפך הסדר של כל יום שמח"ת ואין קורין ק"ש כראוי במוח צלול שהת

ובזמנו, ואין ראיה מדורות הקודמים שעשו כן שהיום גברה החולשה ביותר, ואם לא ישנים כראוי 

א"א לעבוד את הקב"ה ולקיים מצותיו, ביום קדוש כזה, והארכתי במק"א בבירור הלכה דאסור לאדם 

ניס עצמו במצב של אונס בקיום מצוה, וע"כ אסור לילך לישן מאוחר בלילה אם יודע או חושש להכ

 שבשביל זה לא יוכל לקרוא ק"ש כראוי בזמנו או להתפלל בזמנו).  
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דגים אומרים יה"ר שנפרה ונרבה כדגים, יל"פ רמז הטמון בזה, וגם ליתן טעם על באכילת א) 

הולכין לתשליך לרמז הפסוק ותשליך במצולות ים כל חטאתם, והמנהג להקפיד שיהיה נהר שיש ש

 בהם דגים.

, (עי' עץ חיים באבוב כה,תפט) עפ"י המובא רמז מצדיקים דגי"ם נוטריקין י"ג מכילין דרחמיוי"ל 

בקדושה,  ולהבין למה דוקא בדגים נרמז הי"ג מדות של רחמים, דענין דגים רומז על שמירת הברית

כי הדגים לא השחיתו דרכם בזמן המבול וע"כ ניצולו, ויסוד שמירת הברית הוא בשמירת עינים, 

, לא יוכל לראות דברים אסורים ע"כ עינו (ב"ב קיח:)וע"כ הדג שמכוסה במים ואין עין שולט בו 

הבין פקוחה, דאל"ה אסור לפקוח העינים לראות בכל מקום, וי"ל עינו פקוחה בתורה הקדושה ל

ולהשכיל, שזהו מסגולת שמירת הברית שירצה התורה לשכון בגוף קדוש, כי אין רצונה לשכון בבתי 

, (תענית ז.)חומר, כשם שאין מים ואש נכנסין בכלי א', וזהו הרמז שמכוסה במים, דאין מים אלא תורה 

, גם י"ל (סוטה)שהתורה חובקתו ומתדבקת בו, וגם מכסה אותו להגין בעדו גם בעידנא דלא עסיק בה 

בראתי יצה"ר  (קידושין ל:)לאידך גיסא דהצלה היחידית לשמירת הברית הוא ע"י תוה"ק כמארז"ל 

בראתי לו תורה תבלין, וכבר כ' המסילת ישרים דכיון דמי שברא היצה"ר נתן רק עצה זו, עכ"ח דאין 

 שום עצה אחרת, דמי כמוהו יודע התבלין נגד יצה"ר שברא הוא.

דכיון שהמים של תורה מכסין אותם, מה"ט עינו פקוחה בקדושה, משא"כ בלעם הרמז ומובן 

מקור הטומאה שהיתה אתונו סכנת לו, וגם הוא הכשיל את ישראל בזימה, נעשה סתום העין, ועל 

נחש זה אמרו רז"ל סמי עיניה דדין, ואין לך דבר המעורר הי"ג מדות של רחמים כמו מי שנשמר 

(כידוע דנקרא רע כמ"ש בער בוק בו, כי אצל עבירה זו נאמר לא יגורך רע, בקדושה, כי כל הקדושה ד

 , ולהיפוך אצל הנשמר בקדושה, וא"ש דדגים נוט' י"ג מכילין דרחמי.ואונן)

דהנשמר בזה זוכה למלכות כמו יוסף הצדיק שעמד בנסיון, ומלכות שהוא מדה השביעית ומובא 

דה זו הוא ע"י שמירת העינים כמו שארז"ל עינא וליבא וע"כ ד"ג בגימטריא ז' נגד מדה זו, ותחלת מ

, וע"כ ביוסף נאמר עלי עין וזכה בזה להיות עולי עין שלא (ועי' אוהחה"ק פ' אחרי)תרי סירסורא דעבירה 

ישלוט בו עין הרע מדה כנגד מדה כמו דגים המכוסים במים, והיאך התגבר על כל זה, לפי שהיה לבו 
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בהתוודעו אל אחיו שלח אל אביו פ' עגלה ערופה שלמד עמו, לרמז לו ומוחו דבוק בתוה"ק, וע"כ 

שעדיין דבוק בתוה"ק, ולהכי גם יעקב דבר הראשון שעשה בעת בואו למצרים ערות הארץ שלח את 

יהודה לתקן לו בית תלמוד, כדי שעוד קודם ידרכו רגליהם על ארץ הטמאה יהיה מקום משכן 

רבה מן החושך שלא ימצא פתח אצל בני ישראל, דאל"ה לא לתוה"ק, להיות מעט מן האור דוחה ה

היה רשאי לדור שם, ואולי זהו הרמז ששלח יוסף והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים, דאין כבוד 

, ועוד דזכה לכבוד מלכות שלא כדרך הטבע ומזה ראיה שלא פגם בברית, ועוד (אבות פ"ו)אלא תורה 

ומר לשונו בקדושה, וידוע דברית המעור מכוון נגד ברית כי פי המדבר אליכם בלשה"ק, היינו שש

 הלשון, ומזה ראיה על זה, ועוד הראה להם שהוא מהול ששורה עליו שם שד"י כידוע מהאריז"ל.

הענין שהולכין לנהר שיש בו דגי"ם לעורר י"ג מכילין דרחמי, ע"י זכות התורה הרמוז במים, וזהו 

דגים, ועי"ז משליכין החטאים במצולות ים, כי ח"ו על חטא שעל ידה זוכין לשמירת הברית הרמוז ב

שמירת הברית קשה לשוב, ויש לומר ותשליך במצולות י"ם, היינו נ' שערי בינה העולה י"ם, דע"י 

 שמירת הברית נזכה להשכיל ולהבין.

אומרים שומר הברית והחסד, דע"י שמירת הברית מתעוררין החסדים שבי"ג מדות, מדה ולכן 

דה, שהוא השתמש במדת אהבה רק לדברים שבקדושה, לא לצד הטומאה, ע"כ מתגבר עליו כנגד מ

מדת האהבה והחסד, להשפיע עליו מכל טוב, כידוע דיסוד הוא המשפיע, וע"כ יוסף היה המשביר 

וזהו שמבקשין שנפרה ונרבה בקדושה וטהרה כדגים,  (ורמזו בזה בעד אשה זונה ככר לחם)לכל הארץ, 

הי"ג מכילין דרחמי שברמז דגים, וזהו שאומרים לראש ולא לזנב, ע"ד ויזנב בך כל  ועי"ז נעורר

הנחשלים הרומז לפגם הברית שהכשילם עמלק, כמ"ש אשר קרך בדרך ודרז"ל שהביאם לקרי, וע"כ 

זרק מילות למעלה, פי' שהכשילם בזה, ומתפללין שנשתמש במדת אהבה רק לרא"ש, לעשות רצון 

נו ומלכינו, ולא לזנב, (זנ"ב נוטריקין זה נכשל בברית, וצריך להפכו שיהיה אבינו שבשמים, ראשי

נוטריקין זה נוטר ברית, זה נעשה בתורה, ואמרו רז"ל דעל אדם השומר ברית נאמר הוא ישכון 

מרומים, וע"כ יתהפך נוט' של זנב להיות זוכה נעלה במרומים, וממילה נהיה לרא"ש לשכון 

אן מלכי רבנן להבין בתוה"ק, וגם יזכה לבנין רבנן ההיפוך ממה שנאמר במרומים, וזוכה למלכות מ

 בבועל נכרית שלא יזכה לער ועונה).

 )קיח.(יותר י"ל מה שמבקשין בזכות שמירת הברית שנפרה ונרבה כדגים, דמבואר בב"ב ועוד 

חו לזרים, דבני יוסף היו מרובין מכל השבטים, הרי דע"י מדה זו זוכין להתרבות מכ"מ שלא נתן כו

ע"כ ניתן לו כל הכוחות להרבות זרעו כעפרות תבל, וי"ל הרמז גם במ"ש בגמרא שהיו הטף שלו 

, היינו בני הנעורים שלו היו מרובין ולא הלכו (ולא כרשב"ם שפי' על יתומים)מרובין כפי' רבינו גרשום 

 לאיבוד, בחטאת נעורים ח"ו.

ממילא נהיה לראש, יהיה לנו חשק וחיות לעבודת דע"י שלא נהיה לזנב, ולא נפגום בברית ולז"א 

ה', שזהו מבחן על מי שהוא שומר הברית לפי החיות שיש לו לדברים שבקדושה כידוע מפי ספרים 

וסופרים, וההיפוך ממה שנאמר בעמלק ואתה עיף ויגע שזהו סימן דולא ירא אלקים כפי' הרה"ק 

"כ יעקב לא מת כיון שהיה בן פ"ד ולא ראה קרי, רר"ב ממעזבוז, וע"כ מדת היסוד נקרא חי כידוע, וע
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לפי שהוא היה איש ת"ם יושב אהלים, דע"י שמירת הברית שהוא ע"י עסק התורה נקרא תם, כי אצל 

 אברהם לא נאמר והיה תמים רק ע"י המילה, והשי"ת יזכנו לתקן כל אשר פגמנו.

בולון, מ"מ אשרי מי שעלה , דבודאי צריכים בעולם יששכר וזשנהיה לראש ולא לזנבשנהיה לראש ולא לזנבשנהיה לראש ולא לזנבשנהיה לראש ולא לזנביה"ר יה"ר יה"ר יה"ר ב) ב) ב) ב) 

דהעולם צריכין לבורסקי ולבשמי אבל אוי  (קידושין פב:)בחלקו להיות מחלק יששכר, ע"ד מ"ש בגמ' 

לו למי שהוא בורסקי, וזהו מוסר גם לאותן שהם מחלק זבולון שאל ימנעו מלקבוע עתים ללמוד 

, וזהו (סנהדרין צט:)ורה שיהיה גם להם מחלק היששכר, וע"ד אדם לעמל יולד אשרי מי שעמלו בת

שאנו מבקשים שישים חלקנו מאותם שהם לראש ולא לזנב אע"פ שהדג צריך לשניהם, (זנב נוט' 

זבולון נודב בממונו, ראש היינו מי שראשו חושב בדברי תורה שהיא ראשית הבריאה, שעובד גם 

נב נוט' זבולון נוטל בראשו לא רק בגופו, וזה"ש שנהיה לראש ג"כ לא רק זנב, ולאידך גיסא י"ל ז

בראש, שהוא מובטח בחלקו יותר מהת"ח שבודקין אותו אם למד לשמה, משא"כ זבולון מקבל 

ועוד דהתורה הקדימה זבולון ליששכר כמ"ש  ,בודאי שכר של לומד לשמה שהרי ע"מ כן נתן ממונו

, ס במקדששמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך, ועי' חת"ס דמה"ט שלחן בצפון שהוא לימין הנכנ

  ).ועי' עוד מענין הדגים המורים על רחמים באוהחה"ק סו"פ שלח

מאיר פערלס ז"ל שאל את  ', במושיען של ישראל כ' דהגאון רבבבביה"ר שנהיה לראש ולא לזניה"ר שנהיה לראש ולא לזניה"ר שנהיה לראש ולא לזניה"ר שנהיה לראש ולא לזנג) ג) ג) ג) 

כרית חלק מהכלל ישראל, הללא נשמע מאבותינו שיעשו דבר כזה הייטב לב בשעת הטיילונג הרי 

עיל חם מעורות של חיות וגזר שיהרגו הרבה חיות לעשות מעורם א"ל במשל שהארי נחלה והצרך מ

מעיל, ובאו החיות וביקשו שיקחו הרבה זנבות מהחיות ויעשו מזה מעיל, כיון שבזה אינו תלוי 

חיותם, ולא יצטרכו להרגם, אז ענה חיה א' מעולם לא נשמע מזמן אבותינו שיחתכו זנבות החיות, 

לל כדי שיהיה בבחי' שהוא יהיה חלק חשוב בישראל, ויועיל להכעכ"פ כל איש מישראל צריך לראות 

  .לוי בו ולא בבחי' זנב שאין בו תועלתראש שהחיות ת

, ולכאורה אם כבר אמר שיהיה לראש פשיטא שאינו זנב, ולמה ד) יה"ר שנהיה לראש ולא לזנבד) יה"ר שנהיה לראש ולא לזנבד) יה"ר שנהיה לראש ולא לזנבד) יה"ר שנהיה לראש ולא לזנב

תונים למעלה, צ"ל ולא לזנב, ונראה כי שם בעולם העליון רואין עולם הפוך עליונים למטה ותח

ודוגמא לזה כמו שרואין בנהר שהאילנות שמצד הנהר נראין במים בכיוון הפוך מה שהוא כאן 

למעלה שם למטה, וכל יותר שגבוה כאן הוא יותר עמוק שם ככה הוא במה שהוא יותר גבוה כאן 

 הוא יותר שפל למעלה בעולם העליון, וזהו עליונים למטה ותחתונים למעלה, ר"ל כפי שיעור

בעליונות ככה שיעור שם למטה, וע"כ מבקשים שנהיה לראש כאן אבל לא לזנב למעלה אלא שנהיה 

        עליונים ב' העולמות. 

      ובקונט"א שם. (הקדמה שניה אות יב)עי' משנה שכיר  שנהיה לראש ולא לזנבשנהיה לראש ולא לזנבשנהיה לראש ולא לזנבשנהיה לראש ולא לזנבה) ה) ה) ה) 

והר ועי' קדמות הזמפורשת, כ' שלא לאכול בשר בר"ה והוא נגד משנה  (נצבים)שרים במגיד מ

  ליישב. (ע' צה) ובזוהר הרקיע (שם ע' קמח)לרד"ל 

  בתהלים מזמור פ"א קאי על ענין ראש השנה, וצ"ע למה אין אומרים זאת בראש השנה.
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ô ÷øëâ  

 øîåì âäðîì íéîòèä"ø ìéìá øåîæî ãåãì  

עי' בייטב פנים להורות דהגם שבקשתינו הוא על עוה"ז וגשמיות, אבל בכ"ז אין כונתינו רק א)  

י שנדע לעבוד בהם את ה' אלקינו, וזה"ש לה' הארץ ומלואה גם הגשמיות של הארץ ומלואה הוא כד

לה' למען נעבוד אותו בהם, ויל"פ בזה ההמשך כי הוא על ימים יסדה שנותן טעם למה צריך לבקש 

גם על גשמיות שהרי הקב"ה ברא את העולם על ימים היינו גשמיות שהם מצמיחים כל מיני תענוג, 

ון שיסדה על גשמיות, ושם חלקינו בעולם העשייה, עכ"ח שרצונו שנעבוד אותו בזה דייקא, וע"כ וכי

אנו מבקשין על פרנסה, וא"ת מי יעלה בהר ה' ע"י גשמיות, לז"א נקי כפים ובר לבב, שאפילו רק ע"י 

 'םיקו'מו"מ באמונה, וכן בכל דברים גשמיים להתנהג לש"ש בזה עולין בהר ה', וא"ש מ"ש ומי 

, (אבות ג יז), כי אם אין קמח אין תורה (ברכות לה:)במקום קדשו, שהרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם 

בהר ה' שלא תצטרכו לבטל, אז בע"כ צריך לבקש גם על  'שתקומו'ואין לה קיום, ע"כ אמר אם תרצו 

נו שיתברך פרנסה, וא"ת הרי הוא מבטל מתורה בעת עוסקו בגשמיות, לז"א ישא ברכה מאת ה' היי

מלאכתם במה שיעשו מעט, וכן תורתם מתברך, (ובענין זה שחוסר הפרנסה הוא בעוכרינו עי' נחלי 

 בינה אות תקל"ה).

ר"ה אומרים לדוד מזמור, ויש ליתן טעם ע"ז, ב) כי הוא על ימים יסדה מה זה נתינת ב) בליל 

כ' עמ"ש  (או"ח תקפב)"י טעם עמ"ש קודם לזה לה' הארץ ומלואה בשביל שיסדה על המים, ג) הב

בתפלות ר"ה ודברך מלכנו אמת וקיים לעד, היינו שיתנהג עמנו ברחמים כמו שהתנהג עם אדה"ר, 

ועוד דקאי עמ"ש קודם זה מלוך על כל העולם, לז"א הלא הבטחתנו ע"ז ודברך אמת וצריך לקיים 

כל השנה שכולן אמת עכת"ד, ועדיין צ"ב למה לא מצינו ל' זה בשאר הבטחות בתפלות שאומרים ב

 וקיימין לעד, ומה שייכות ללשון זה עם ר"ה דוקא.

במחלוקת דר"א ור"י מתי נברא העולם בתשרי או בניסן, דאו"א  (ר"ה כז.)לפימ"ש תוס' וי"ל 

דא"ח דבתשרי עלה במחשבה, ולמעשה נברא בניסן, ע"כ יסד הפייט בגשם דשמ"ע דבתשרי נברא, 

עולם היינו בחי' הריון  'הרת'ריז"ל כ' דלכן אומרים בר"ה היום ובפיוט של פסח דבניסן נברא, וא

 ומחשבה.

בתחלה עלה במחשבה לברוא במדה"ד וראה שאין העולם מתקיים  (בראשית)מ"ש רש"י וא"ש 

ושיתף מדה"ר, ואין זה שינוי רצון לפניו ית', שכן רצה הקב"ה מתחלה שהמחשבה יהיה בדין 

והיה העולם, שהויית וקיום העולם הוא רק ע"י  'שאמר' והמעשה עם רחמים, ופירשו בזה ברוך

 האמירה שהיה ברחמים, לא ע"י המחשבה שהיה בדין.

ויכון בחסד כסאך ותשב עליו באמת, דאם לא יהיה בחסד אז לא יהיה  (בונתנה תוקף)פי' ובקדו"ל 

יציר  'כל'ברא , וכן פי' אדון עולם אשר מלך רק בטרם נ(מו"ק טז:)לו אמת וקיום דהצדיקים יבטלו 

היינו הצדיק הנקרא כל, וע"כ בר"ה שהיה ההריון במדה"ד יש לחשוש שיהיה ההנהגה עפ"י דין וע"כ 

מלכנו אמת, שיתאמת ויתקיים רק האמירה שהיה ברחמים לא המחשבה שהוא דין,  'ודברך'מתפללין 

 וממילא יהיה אמת וקיים לעד.



 קיט  רצון  תשרי חודש  ימי  

היה בדין, מ"מ הרי המים הרומז לחסדים דהכל בתר רישא גריר והרישא דהיינו המחשבה ואף 

שר  (זוהר ח"ב קלט), ומיכאל מלאך החסד וסניגורן של ישראל (רש"י ריש בראשית)היה בריאה ראשונה 

של מים (תנחומא ויגש סו עי' מתנ"כ ב"ר יב ח דכן עיקר) נברא עם המים, וכל מה שנברא קודם 

ת הרי דבמחשבה ג"כ קדמה החסד השמים ע"כ היה רק במחשבה דלא היה מאמר קודם בראשי

(דמלאכים החשובים נבראו מקודם העולם כמ"ש הזיקוקין בתנדב"א פ"א) נמצא דע"י שהמים קדמו 

 לעולם יש קיום להעולם.

לה' הארץ ומלואה, היינו למדת הוי"ה שהוא רחמים נמסר הנהגת העולם, והטעם כי הוא וזה"ש 

בליל ר"ה להכריע הכף שיתנהג העולם ברחמים,  על ימים יסדה שקדמו לעולם, ולזה אומרים זאת

 שאז בר"ה נגמר בריאת העולם ולהזכיר שעולם חסד יבנה.

דיש יצה"ר  )ראה עה"פ כי יסיתך(פ' באוהחה"ק  לפימ"ש )לר"ה אות א(בקדויו"ט ג) עוי"ל לפימ"ש 

לח לו ר שנשצה הנסיון מצד הייהנולד עם האדם ויש המתלוה עמו עמו בסיבת חטאיו, ובעקידה ה

ויצה"ר  כה נב.)ו(סל"ה נסיון כ"כ כלפי מעלת אברהם, ויצה"ר נק' הר הנולד עמו דמצד יצר עצמו 

הנשלח מה"ש נקרא הר ה', ולז"א אשר יאמר היום בר"ה לימוד זכות העקידה, וא"ת למה הזכות כ"כ 

סית מה' גדול הלא כלפי מעלת אברהם לא היה נסיון כ"כ, לז"א בהר ה' יראה שנשלח לו יצה"ר ומ

מי יעלה בהר ה' זה אברהם שגם נגד יצה"ר כזה יקום במקום קדשו וע"כ ישא  )פ' חיי(וזה"כ המדרש 

ברכה מאת ה' לדורות עי"ש דע"כ נתייחס הנסיון לאברהם ולא ליצחק ומיישב בזה כמה דיקדוקים, 

 ויש להוסיף דע"כ אומרים זאת בליל ר"ה לעורר זכות העקידה.

כתיב לך שמים אף לך ארץ תבל ומלואה,  יב)- (פט, ובתהלים בל ויושבי בהבל ויושבי בהבל ויושבי בהבל ויושבי בהד) לה' הארץ ומלואה תד) לה' הארץ ומלואה תד) לה' הארץ ומלואה תד) לה' הארץ ומלואה ת

, אמנם (כמ"ש ברד"ק)ר"ל בין חלק המיושב שבעולם הנקרא תבל, ובין חלק שאינו מיושב הנקרא ארץ 

 (ברכות לה.)חלק המיושב כתוב בו, והארץ נתן לבנ"א אם הם עושין רצונו של מקום כמבואר בגמ' 

ביראת  שיש בו)יראת שמים (ע"י ה' ומי יקום במקום קדשו שיהיה צדיק מושל ויל"פ מי יעלה בהר 

עה"פ וידעת היום והשבות אל  (ואתחנן)אלקים, שיקויים בו והארץ נתן לבנ"א, וע"ד שכ' החת"ס 

לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, שישיב אל לבו שלא יהיה עוד כזה 

ם בארץ רק יתקיים והארץ נתן לבנ"א, ובקדו"ל פי' אדון עולם אשר מלך בטרם שה' יהיה האלקים ג

'כל יציר' נברא, היינו רק בטרם שנברא הצדיק הנקרא כל יציר לפי שכל העולם כולו כדאי הוא לו, 

        אבל אחר שנברא הכל יציר מסר הקב"ה את עולמו לשומרים.

"פ בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך עה (א:)וגו' עי' יושר לבב  ה) כי הוא על ימים יסדהה) כי הוא על ימים יסדהה) כי הוא על ימים יסדהה) כי הוא על ימים יסדה

ועקבותיך לא ועקבותיך לא ועקבותיך לא ועקבותיך לא  זה סוכות שבו ניסוך המים, ושבילך במים רביםושבילך במים רביםושבילך במים רביםושבילך במים רביםזה ר"ה ויוה"כ,  בים דרכךבים דרכךבים דרכךבים דרכךלא נודעו, 

     יז"ל איתא דהנותן בים דרך היינו אלול.ראזה שמ"ע, ומה נודעונודעונודעונודעו
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כח בברהמ"ז מעין המאורע חוזר לראש ובר"ח אינו מבואר דבשבת ויו"ט ש ו)-(או"ח קפחבשו"ע 

חוזר, כיון דאין חיוב לאכול פת, ואם עדיין לא התחיל הטוב והמטיב יש תקנה שיאמר ברוך אשר נתן 

דבכנה"ג מדמה  (ז)בפתיחה וחתימה בשויו"ט, ובר"ח אומר ברוך אשר נתן אבל אינו חותם, וכ' מג"א 
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ינו חוזר לראש בשכח לגמרי ולא חותם בברוך אשר נתן ר"ה לכל יו"ט, אבל מג"א חולק דבר"ה א

ן די"א דמצוה להתענות, והסכימו עמו פמ"ג ושועה"ר (לגבי הא ובנזכר קודם שהתחיל הטו"מ, כי

דאינו חוזר לראש, ולגבי חתימה דברוך אשר נתן כ' דהחותם לא הפסיד עי"ש מילתא בטעמא שלא 

  לשנות הנוסח משאר יו"ט וכמ"ש בתו' הרא"ש).

כ' דאפי' לשי' מג"א היה צריך לחתום בברוך אשר נתן כיון  (אות טו)ובמשנה ברורה בשעה"צ 

שמסופק אי לחתום בר"ח לא אמר הטעם משום דאי בעי לא אכיל, ועיקר הספק אי  (ברכות מט)דבגמ' 

ר"ח חשיב יו"ט, וא"כ ר"ה דודאי חשיב יו"ט יחתום, וצ"ע דאדרבה משמע דספק הגמ' אי חתים 

ספק שכ' לפני זה אי מזכיר בה שמחה, וא"כ ר"ה דג"כ אינו מזכיר בה שמחה לא יחתום, תלוי ב

ומסתבר דתלוי בזה אי יש חיוב אכילה שבזה תלוי ג"כ חיוב שמחה, ועוד דהשעה"צ עצמו הרגיש 

דלפימ"ש בתוס' הרא"ש טעמא דר"ח דאינו חותם לפי שהוא מטבע קצרה, א"כ ה"ה בר"ה הוי מטבע 

שהרא"ש מסיק דגם בר"ח יחתום, מ"מ הרי אנן קיי"ל דבר"ח לא יחתום מה"ט דהוי  קצרה, ואף דכ'

מטבע קצרה א"כ גם בר"ה לא יחתום מה"ט, ומה שציין בשעה"צ לנה"ש דחולק ג"כ על המג"א דלא 

סמכינן אמ"ד מצוה להתענות, הלא סיים בדבריו דאינו ראוי לחלוק על מג"א, אמנם א"ר וישעי"ק 

על מג"א, וטענת הא"ר הוא דאף למ"ד מצוה להתענות בר"ה מ"מ אם אינו מתענה  ובגדי ישע חולקין

חייב לאכול פת ככל שאר יו"ט, ונ' דלמג"א כיון דמצוה להתענות א"א להיות חיוב אכילה אף 

דרשאי, ולמעשה סב"ל ולא יחזור לראש, רק יוציא עצמו מאחר אם אפשר, והתניא בסידור וכן 

ק הוא רק בסעודה דיום אבל בלילה ליכא מ"ד דמצוה להתענות וחיוב בישועות יעקב כ' דכל הספ

 .שאילת יעקב)ועי' ( לאכול פת כמו בכל יו"ט ויחזור לראש,

ÍÈÏ˘˙ 

דייק מה דבר"ה משליכין העונות למים, ובניסן המים הוא חשיבות ונוטלין  (ע' קלה)בדברי יואל 

כי גדול כים שברך מי שירפא שברו של ים הוא ירפא לך,  (איכה רבתי פ"ב)ממנה למצות, גם ק' המדרש 

א ואינו מבואר מהו שברו של ים, ונ"ל בפשטות דמים תחתונים בכו על שנתרחקו מהקב"ה, ואית

דזהו טעמו של תשליך להזכירנו איך בכו המים על שנתרחקו ונתעורר גם אנחנו להתקרב אל השי"ת 

, ובתשרי היה בריאת העולם הזה הגשמי, וידוע דהגשם והחומר נקרא מים (עי' קדויו"ט ריש פ' בראשית)

עונות למים לפי שמים רומז על תענוגים שמצמיחים כל מיני תענוג, וע"כ אנו מראין בזה שמשליכין ה

שכל העונות נמשכין ממה שלהוטין אחר תאות העוה"ז, וע"כ משליכין הכל במים להורות שצריך 

לקדש עצמו ולפרוש ממותרות, שזה היה תכלית בריאת העולם בגשמיות ועביות לראות אם נוכל 

להתגבר עליה, אבל לאידך גיסא אם משתמשין בתענוגי עוה"ז רק לש"ש נעשה מזה עבודה גבוה, 

וע"כ בניסן שהוא זמן הגאולה שאז  (תענית ז.)ואז אדרבה המים רומזין לחסדים, ותורה נמשלה למים 

יחזור הכל לשורשו, וגם המים יחזרו ויתקרבו להשי"ת ויתעלו כל התענוגים לאהבה העליונה וחסד 

האמיתי ואז כבר יוכלו ליטול המים, (ובפשטות י"ל דניסן שהוא אהבה, ובמדת אהבה יכולין 

להשתמש גם בגשמיות לש"ש וע"כ נוטלין המים, ובייט"פ בתורה א' לר"ה האריך בזה) וז"פ מי 

  שירפא שברו של ים שיחזרו המים לשורשן הוא ירפא שברך, שאז נזדכך ויהיה זמן הגאולה.
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ולפי הטעם שבס' המנהגים דרואים דגים חיים במים המורים על סימן טוב א"כ ה"ה בי"ל דגים 

יתו, ולטעם האחר לרמז על הפסוק ותשליך במצולות ים כל חטאתם צריך דוקא נהר, חיים במים שבב

ויש שמחמת הדחק זו הלחץ שאצל הנהר וחוסר צניעות, אומרים אצל פאמפ וא"כ ה"ה אצל הסינק 

  וצ"ע.

‰�˘‰�˘‡¯·�‰�È˘� �

ן דאי (תקפג ו ובמחצה"ש)איתא בירושלמי דלא יישן אדם בראש השנה שלא ישן מזלו, כתב מג"א 

הכונה לפי שהוא ישן מזלו ישן, כי מה שייכות שינה של האדם לשינת המזל, אלא לפי שאינו עוסק 

בתורה ומצות אין לו במה שיתעורר מזלו אם דנין אותו אז, ולכן כל תועלת היקיצה אינו אלא אם 

  .(יונגרייז), ובענין שינה בר"ה עי' נחלת יעקב ה ותפלהתורבשביל זה עוסק ב

תב מג"א דשרי משום שכבר נתעורר מזלו לטובה, וצ"ע למה אינו אומר משום ולאחר חצות כ

  דכבר דנוהו בג' ראשונות.

  ויש לרמז מה שקמים בר"ה מהעלות או הנץ זכר לעקידה שנאמר בה וישכם אברהם בבקר.

וענין אכילת שבת, וא"כ מי שאינו ישן בשבת  םבענין שופר המקיץ נרדמי (ס)ועי' ליקוטי מוהר"ן 

  בדרגא שגם אכילת שבת מקיץ אצלו ישנים כשופר, ועי' מה שכתבתי בזה בקונטרס חונן הדעת.זהו 
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ולכן מקדים עויתי חטאתי פשעתי וכשיטת ר"מ  (תענית)יסדו ר"ע כמבואר בגמ'  אבינו מלכנואבינו מלכנואבינו מלכנואבינו מלכנו

' הגהות , ובענין אבינו מלכנו עיתלמידו בתו"כ וביומא ועי' סו"ס תרכ"א באו"ח מ"ש בזה הב"י וד"מ

 .(ב,תצו), ובהסדר של אבינו מלכנו עי' כתבי ר"י ווירצבורג (ע' צה)מנהגים 

כו' אין לנו מלך אלא אתה כו' עשה למען שמך, ההמשך הוא דאע"פ  אבינו מלכנו חטאנו לפניךאבינו מלכנו חטאנו לפניךאבינו מלכנו חטאנו לפניךאבינו מלכנו חטאנו לפניך

ינו לפי שאין לנו מלך אלא אתה וא"כ החטא יותר גדול שחטאנו נגדך, ומ"מ עשה למען שמך דהי

  (תורת שמחה אות ריא).מז בשם הוי' ורי שיעור המגדול חסדיך בל

כ'  (ח"ב), כתבינו לחיים טובים, במדרש פנחס אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניךאבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניךאבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניךאבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניך    א)א)א)א)

דמי שפורש מעבירה שאדוק בה ביותר מיית וכמו  (ע"ז יז)שייכות הני ב' דברים להדדי, לפימ"ש 

שלימה לפניך, דהיינו גם מעבירות שאדוק בה, שאמרו במינות, ולכן אחר שאמר החזירנו בתשובה 

        מבקש על חיים טובים שח"ו לא ימות ע"י שפורש מזה.

, יל"פ לפי"מ ששמעתי פי' הברכה מצמיח קרן ישועה, אבינו מלכנו הצמח לנו ישועה בקרובאבינו מלכנו הצמח לנו ישועה בקרובאבינו מלכנו הצמח לנו ישועה בקרובאבינו מלכנו הצמח לנו ישועה בקרובב) ב) ב) ב) 

דהישועה דומה לצמיחת זרעים, שמקודם צריך לחרוש ולזרוע, ואח"כ לישא עין למרום שיבא גשם, 

ק אז צומח, וכמו"כ הישועה צריך לעבוד ולחרוש ע"ז ולהתפלל בדמעות כגשם, וזה"ש הצמח לנו ור

ישועה בקרוב, פי' אם תמתין עד שנחרוש ונזרע אז לעולם לא יצמח, אבל אתה כל יכול להצמיח מהר 

בלי שום פעולה מצידנו, וגם שאתה תצמיח בלבינו התעוררות לחרוש ולזרוע, וזה"ש מיד אח"ז הרם 
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קרן ישראל עמך, כפי' הקדו"ל לא תמתין על רווחים הצל הקרן בעוד מועד, ולא תמתין על אתעדל"ת 

 מצידנו.

, ובסו"ס מרגניתא דר"מ , בסו"ס דמעת אפרים (להבית אפריםאבינו מלכנו כתבנו בספר זכיותאבינו מלכנו כתבנו בספר זכיותאבינו מלכנו כתבנו בספר זכיותאבינו מלכנו כתבנו בספר זכיותג) ג) ג) ג) 

יותינו, ) כ' לפרש הענין מה שמבקשין שירבו זככתבו מד"ע על מס' ברכותשהו"ל ראובן מרגליות 

דלכאורה קשה איך ירבו אם אין לו, ותירצו דאם עושין תשובה מאהבה מתהפכין הזדונות לזכיות, 

ממילא מתרבין זכיותיו, וע"ז מבקשים עזר מהקב"ה שיוכלו לשוב מאהבה, ובזה פירש מה שאומרים 

שע"י באבינו מלכנו כתבנו בספר זכיות, דהוא נסמך למה שאומרים כתבנו בספר סליחה ומחילה, 

, (ובבחינה זו שתכתבנו בס' סליחה ומחילה, ויתהפכו הזדונות לזכיות, ממילא תכתבנו בספר זכיות

 .עי' חת"ס סו"פ תצא עה"פ כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס)

ואדאתית להכי יל"פ שהבקשה הוא שיעזרהו הקב"ה בסיוע שיש בו ממש, שנוכל לעסוק בתורה 

נו מפריעים ומכשולים, לא על צד הנסיון ולא על צד העונש ובמצות בהרחבת הדעת, ולא יעמדו עלי

וממילא ירבו זכיותינו, ואף שעשיית המצות אינו תלוי אלא בבחירה, מ"מ יש סיוע מן השמים 

 להרוצים באמת.

ובזה יל"פ הפסוק רצון יראיו יעשה, ושועתם ישמע ויושיעם, שיעשה להם ענין ריצוי דהיינו 

שמע ויושיעם לקבלם בתשובה, וכן יל"פ מ"ש וקבל ברחמים וברצון את ריבוי זכיות, ע"י ששועתם י

תפלתינו, דלכאורה רחמים ורצון היינו הך, אך להנ"ל פי' ע"י שתרחם עלינו למחול עונותינו עי"ז 

תשובה  (ברכות יז.)ירבו זכיותינו, ממילא יתקבל תפלתינו כיון שנתרצו עונותינו, ובזה יל"פ מארז"ל 

ני הפורענות, פי' שע"י תשובה נתרבו לו ממילא מעשים טובים, כיון שעונותיו ומעש"ט כתריס בפ

  מצטרפים להזכיות, וממילא אין להפורענות הנוצר מהעבירות מקום לחול.

עויל"פ דהקב"ה יזמן לנו מצות באופן כזה שיהיה בה משום זיכוי הרבים או קידוש השם שאז יש 

  בד עצם המצוה גם זכות הרבים.מעלה גדולה ביותר לזכיות כאלו שיש לו מל

פי' הכונה דלא די שתמחול  (אות ה)בדובר ישרים  אבינו מלכנו נא אל תשיבנו ריקם מלפניך,אבינו מלכנו נא אל תשיבנו ריקם מלפניך,אבינו מלכנו נא אל תשיבנו ריקם מלפניך,אבינו מלכנו נא אל תשיבנו ריקם מלפניך,ד) ד) ד) ד) 

לנו עונותינו דמ"מ נשאר ריקנים מלפניך, אלא בקשתינו הוא שיעזור לנו שנשוב מאהבה באופן 

מלפניו, וזה"ש אל תשיבנו שהעבירות יעשו זכיות וממילא נהיה מלא מצות כרמון ולא נצא ריקם 

שלא יהיה תשובתינו באופן שנצא ריקם מלפניך, ואולי זהו כונת הגמ' שאפילו פושעי ישראל מלאין 

מצות כרמון, דהא כל א' בודאי יש לו זמן שנתעורר נקודה הפנימית שלו ומגיע לאיזה בחינה ודרגא 

כרמון ע"י שמתהפך כל  קטנה של תשובה מאהבה ברבות חסדי ה' עליו, ונעשים מלאים מצות

העבירות לזכיות, וי"ל דלהכי דימה אותם לרמון שהקליפה שבין הגרעינים מר והגרעין עצמו מתוק, 

והינו שהמר מתהפך למתוק, וכן ח"ו להיפוך צריך ליזהר שלא יתהפכו המצות לעבירות ויהיה מתוק 

ב, ורצה להטיב לבריותיו, למר, ובזה א"ש מה שמקשין כיון דהקב"ה ברא העולם לפי שהוא טובומטי

ופי' מהרש"א סוף מכות לפי שרבו  (עירובין יג)היאך יתאים זה עם מה שנמנו וגמרו טוב לו שלא נברא 

הלאוין על העשין, והאדם קרוב להפסד מלשכר, (ותי' משום דמחשבה טובה מצטרפת ולא מחשבה 

ש מצות תדיריות אם האדם שמעתי לפי שהש זצ"לרעה ובאופן זה כבר קרוב האדם לזכות, וממו"ח 
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מקיימם בכל רגע הרי הוא יותר קרוב לשכר כי הל"ת אין מקיימין בכל רגע ממש) ולהאמור א"ש כיון 

 שיש לנו מצות תשובה שבה יכולין להפך כל העבירות לזכיות, א"כ בודאי האדם קרוב יותר לשכר.

תנאי התשובה כראוי  ויל"פ עוד אל תשיבנו ריקם מלפניך, דבאמת אינו דבר קל כ"כ לקיים

וכיאות, אמנם מבואר בספה"ק דאף אם מקיים קצת תשובה י"ל מצוה, ולא כשאר מצות שאם חסר 

מתנאי המצוה לא עשה כלום, וזהו שמבקשין שאף שעדיין אין אנו במדריגת תשובה השלימה כמו 

היה התשובה לפניך, אבל עכ"פ אל תשיבנו, ר"ל תעזרנו שלא י 'שלימה'שביקשנו החזירנו בתשובה 

שלנו באופן שנצא ריקם לגמרי מלפניך, רק נזכה עכ"פ לאיזה מדריגה של תשובה, ואח"כ נבא ממנה 

למעלה היותר גדולה, וזה"פ השיבנו ה' אליך במדריגה קטנה, ואח"כ ממנה נעלה ונשובה באופן 

        שיהיה חדש ימינו כקדם.

, ביונקי שדים מזכיר שלא שעושעושעושעוה) עשה למען יונקי שדים שלא חטאו, ולמען גמולי חלב שלא פה) עשה למען יונקי שדים שלא חטאו, ולמען גמולי חלב שלא פה) עשה למען יונקי שדים שלא חטאו, ולמען גמולי חלב שלא פה) עשה למען יונקי שדים שלא חטאו, ולמען גמולי חלב שלא פ

, ומה"ט מרחיקין מצואתו (ברכות מ.)חטאו, לפי שעדיין לא טעמו חטה, וע"כ לא הגיע לכלל דיעה 

שאז מתחיל אצלו מחשבת חטא, אבל גמולי חלב שכבר טועמין טעם חטה נאמר בהם שעכ"פ לא 

        פשעו, (אוצר הידיעות ג פ"ו בשם ר' חיים יהודא יעקובזון).

, דבודאי אם יתנו להם רשות הדיבור אוי ואבוי לנו, אך סתום ות משטיננו ומקטריגנוות משטיננו ומקטריגנוות משטיננו ומקטריגנוות משטיננו ומקטריגנוסתום פיסתום פיסתום פיסתום פיו) ו) ו) ו) 

פיותיהם שלא יוכלו להתחיל בדיבור, והיינו כבוש כעסך, שתכבשנו בחזקה באופן שלא יהיה להכעס 

 שליטה כלל, ולא יוכל להרים ראש ולפתוח פה.

צים לעשות, וגם כשכבר ואנו רוי"ל עוד דהלא הוא השטן המפריע בעדינו בכל דבר טוב שז) 

שבין בתשובה הוא מתערב באמצע בכל מיני מכשולות ברוחניות וגשמיות, ואיך לא יבוש לבא אח"כ 

ולקטרג, ולז"א סתום פיות משטיננו ומקטריגנו, שבטענה זו תסתום פיהם איך יוכלו לכלכל שני 

        היפוכים בנושא א', מקודם להשטין ולהפריע ואח"כ לקטרג.

, והקשה החפץ חיים דכיון דאמר כלה כל צר ומשטין מעלינו פיות משטיננו ומקטריגנופיות משטיננו ומקטריגנופיות משטיננו ומקטריגנופיות משטיננו ומקטריגנוח) סתום ח) סתום ח) סתום ח) סתום 

מה צריך לבקש סתום פיות משטיננו, ונראה דכלה כל צר ומשטין הוא מה שקיטרגו עלינו כל השנה, 

וסתום פיות הוא שלא יקטרגו עכשיו, א"נ י"ל דאף אם א"א להיות כלה לגמרי עכ"פ סתום פיהם 

  חזרו ישראל בתשובה, או עד שיכנסו מליצי זכות, באופן שלא יהיה להם פתחון פה.שישתקו עד שי

וראיתי פירוש נאה על דיוק הלשון סתום פיות דמשמע דמדברי המקטריגים עצמם סותם את ט) 

מפתה פיהם שלא יוכלו לטעון, וגם מהו כפל הלשון משטיננו ומקטריגנו, אלא דשטן היינו מה ש

(בגמ' ב"ב הוא יצה"ר הוא  מצות ומלשוב מהעונות, ואח"כ עולה ומקטרג עלינו מפריע מלעשותלעבירה ו

, ועי"ז הקב"ה סותם פיותיהם, היאך אתם מקטרגין ואתם עצמיכם הנכם אשמים בדבר שהייתם שטן)

  משטינים ומפריעים להם מלעשות טוב.

נו ופשעינו שצריך שיאמרו חטאתי (תקפד)במג"א  עי'  מחה והעבר פשעינו חטאתינו מנגד עיניךמחה והעבר פשעינו חטאתינו מנגד עיניךמחה והעבר פשעינו חטאתינו מנגד עיניךמחה והעבר פשעינו חטאתינו מנגד עיניךי) י) י) י) 

שצריך לבקש מקל אל הכבד כמו דקי"ל בוידוי יוהכ"פ לומר מקודם חטאתי ואח"כ עויתי ופשעתי, 

מלכנו הרי חיבר ר"ע ויתכן דשיטתו היה כר"מ  ור' חיים שלמה הורוויץ אמר דאבינהרב וידידי 

וד י"ל תלמידו דיקדים פשעים לחטאת ואף דלא קיי"ל הכי מ"מ לא רצו לשנות הנוסח בתפלתו, וע



   רצון  תשרי חודש  ימי  קכד
  

דלענין מחיקת העונות מבקשים מקודם שימחק הפשעים, כי זהו היותר מעיק עלינו ושוב מבקשים גם 

על השגגות, ובטעמא דקרא כ' באו"א, דמחה הוא לשון מחיקה אבל נשאר רושם והעבר הוא העברה 

 לגמרי בלי רושם וע"כ על פשעים מבקשים בלשון מחה, דנעשין שגגות שזה נקרא שנשאר רושם,

        ועל חטאים אמר ל' העבר שאחר שנעשו שגגות בקל יכול להעבירם לגמרי בלי שישאר רושם.

וי"ל דבו"ד המוחק א"א לשעות באופן שלא יהיה  מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו,מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו,מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו,מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו,יא) יא) יא) יא) 

ניכר רשימה שהיה כאן כתוב איזה דבר, דאינו דומה ניר מחוק לניר חדש, וכמבואר בגמ' ב"ב פ' גט 

בל מחיקת הקב"ה הוא ברחמים רבים שלא ישאר רשימו, ולא יזכר ולא יפקד כל חטאתינו, פשוט, א

        וזהו מחוק ברחמיך הרבים, וזה"פ 'כל' שטרי חובותינו.

כו', וצ"ב דמקודם צריך לפתוח שערי  יב) שמע קולינו וכו' קבל ברחמים כו' פתח שערי שמיםיב) שמע קולינו וכו' קבל ברחמים כו' פתח שערי שמיםיב) שמע קולינו וכו' קבל ברחמים כו' פתח שערי שמיםיב) שמע קולינו וכו' קבל ברחמים כו' פתח שערי שמים

כל תפלות הרצויים נשמעים ואינו נאבד שמים כדי שיוכל לקבל תפלות, וצ"ל לפימ"ש בספה"ק ד

אפילו תפלה אחת אלא שאם אינו ראוי שיבא הישועה מיד נשאר זכות התפלה על זמן אחר, או לבניו, 

לכן מקודם מבקשין שתפלותינו יהיו רצויים ושמע קולינו וקבל אותה שלא ידחה לגמרי ולא יהיה 

ולא יהיה בבחי' שתם תפלתי וסכותה בענן  נאבד, ושוב מבקש פתח שערי שמים כו' שיהיה נענה מיד,

  מעבור לך תפלה.

יג) א"מ עשה למענך אם לא למענינו א"מ עשה למענך והושיענו, והקשה בני מו"ה לוי יצחק 

שליט"א דהוא כפול, וי"ל לפימ"ש בברכת אבות למען שמו באהבה, דהוא לכאורה סתירה מקודם 

ם, (ודוחק לומר דאו או קאמר דלא מחלק אומר שהוא רק למען שמו ושוב אומר באהבה שאהב

ביניהם לומר אם למען שמו אם באהבה), וי"ל דבודאי הוא למען שמו ולא בזכותינו אבל לכאורה אם 

אין אנו ראויים לזה יתעכב הישועה למען שמו כיון דתלוי בישועתינו, לזה אמר דמ"מ בשביל האהבה 

ה"נ קאמר עשה למענך אם לא למענינו ושוב  עכ"פ לא יתעכב הישועה למען שמו בשבילנו, ולפי"ז

  אומר שיעשה למענו, אף דעי"ז בהכרח יושיענו ואנחנו אינם ראויים, מ"מ לא יתעכב בשביל זה.  

               בכמה מקומות נהגו דפסוק האחרון אין אומרים חזן וקהל ואיני יודע הטעם.

ë ÷øôã  

øôåù úòé÷ú úåëìä  

וע רק בצד שמאל מע"ה היודע לתקוע בימין ינו יכול לתקלבעל תוקע ת"ח אף שא עדיף לבחור

, ויש להמליץ ע"ז דבת"ח נאמר אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין, ואף (מהר"ם שיק או"ח רצד)

שמצד פיו הוא לשמאל אבל לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו א"כ מה לי ממה שמצד פיו הוא 

  לימין.

  דות שיטת חזו"א במריע מתוך שבר.או )דבליצקי(עי' קונטרס יעננו בקול 
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אף דמצות תקיעת שופר הוא בשמיעה לא בתקיעה כמ"ש הרמב"ם מ"מ צריך כונת תוקע ג"כ, 

דכשם שאינו יוצא מחש"ו התוקעין דבעינן שישמע תקיעה דמצוה דהיינו מבר חיובא, כמו"כ אם 

, סי' א) מניםוזדים עו(ולחנם נדחק בזה במדמצוה, התוקע אינו מכוין הוי כקול נביחה בעלמא, ולא תקיעה 

ובקרבן נתנאל לענין שופר גזול  (ר"ה פ"ג סי' ט)ובהא דעיקר המצוה דשופר הוא בשמיעה עי' ברא"ש 

  .דלכן אין בו משום מצוה הבא בעבירה

ההסבר למה חרש שוטה וקטן פסול מאחר שהמצוה אינו אלא שמיעה  (לר"ה טז.)ועי' קדויו"ט 

  ."ת הטעם משום זילותא דציבורועי' כפ

אי' דח"ע וחב"ח אינו תוקע לעצמו רק יוצא מאחרים, וכ"כ הב"י לענין מקרא  ט:)כ(ר"ה בגמ' 

דים עומגילה, (ותמה על הטור שכ' שאינו מוציא אחרים הלא גם את עצמו אינו מוציא), ונדחק במ

"ם פ"ו מסוכה, ונ' פשוט בטעם הדבר דמ"ש משאר מצות שחייב לעצמו כמ"ש רמב )סי' א( מניםזו

צריך לעשות בעצמו, ואף שגם החציו עבד עושה המצוה עם  דמצוה שבגופו שא"א ליצא ע"י אחרים

הב"ח, והב"ח בלבדו לא היה יכול לעשות המצוה, מ"מ הרי א"א באופן אחר, וע"כ הוא מחוייב 

שה כל המצוה רק באופן זה, אבל במה שיכול ליצא ע"י אחרים צריך שיצא ע"י אחרים, דהאחר עו

ע"י בר חיובא משא"כ כשהוא יתקע הרי חלק העבד תוקע עם חלק הב"ח ואיך יצא הב"ח במצוה 

שחלק מזה נעשה ע"י בר פטור, ובשלמא אם היה המצוה ע"י תקיעה או קריאה דוקא, שאז היה צריך 

בל כיון לעשות בעצמו כמו כל מצוה שבגופו, אז בע"כ היה עושה בעצמו כיון דא"א בענין אחר א

 (או"ח תמב סי' מ), עי' אבנ"ז שהמצוה הוא בשמיעה, וצריך לשמוע מבר חיובא, עדיף שישמע מאחר

   ח"ע וחב"ח להוציא עצמו חלק התקיעה.

‰"Ù˜˙� �

מקשה מ"ש שומעין שא"צ לעמוד מתוקע, וצ"ע דהדבר פשוט  (הובא בלבש"ר)ס"א בכנסה"ג 

  משא"כ בשומעין שכ"א שומע רק לעצמו.דהתוקע שמוציא כל הציבור שייך ביה כבוד הציבור 

שנאמר שם שבו לכם פה עם צריך לתקוע מעומד והק' דרישה למה יליף מעומר ולא מעקידה, 

וקשה הא עדיף החמור, ונימא אדרבה דצריך דוקא לישב, ותי' דשבו דהתם פירושו עכבה עכ"ד, 

  .(ר"ה טז)יצחק ע"י אילו של ללמוד ממצוה, וי"ל משום דשופר הוא להזכיר עקדת יצחק 

צ"ב שי' הרה"מ לחלק בין תוקע לשומעין הלא מברך לשמוע ובציונים ציינו לרדב"ז אלף כ' 

  ול"מ שם.

מג"א ג, ועי' לבושי שרד דמקשה מסי' סז וכ' דהמג"א כ' שם חילוק ושם לא כ' רק דכך היה 

  תתקנת רבנן אבל לא ביאר מ"ט התם כך תיקנו, ולא תיקנו כן בתק"ש

וע בצד ימין עי' במג"א ד, כתב טעם א' משום שהשטן עומד על ימינו, וטעם ב' ס"ג טוב לתק

מאגודה דתפלין מגין, ויל"ע אי האגודה חולק על טעם א' דלטעם א' גם איטר יתקע בימין מקום 

השטן, ולטעם ב' איטר יתקע בשמאל דעלמא דהוא ימין דידיה, או דילמא האגודה רק מסביר הפסוק 
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מינו משום דבשמאל התפלין מגין וא"כ גם טעם א'  מודה דאיטר יתקע בשמאל למה השטן דוקא עלי

דעלמא, ועוד חי' מהאגודה דאף דמצוה לא מגין בעידנא דלא עסיק בה מ"מ מקום המצוה נתקדש 

  . מנחות עי' אי אין מעבירין עה"מ נאמר גם בזרועכמצוה עצמה ותלוי בשיטות 

ÂÙ˜˙� �

, דהא הפסול בהוסיף עליו מדייקים דהיל"ל פסול כמו בסי"אסי"ב הפכו ותקע בו לא יצא, ראיתי 

, וי"ל דהכא אפשר לרככו ע"י בישול ולחזור ולהפכו הוא בעצם השופר לא רק אם יצא בו התוקע

ולתקוע בזה השופר גופא שהוא עכשיו פסול משא"כ התם עם זה ההוספה א"א לתקוע רק אם יקחנו 

והתם קאי עמ"ש לפני זה בהניח שופר בתוך שופר  כז:)(ר"ה משם, ועוד דהמחבר נקט ל' הברייתא 

  דשם לא שייך פסול בעצם השופר רק אם יצא בכה"ג, וע"כ אמר גם בסיפא לשון זה.  

ˆ˜˙� �

דבין גנוחי ובין ילולי יוצאין בו  (שהובא ברא"ש ור"ן ותשו' הריטב"א)הב"י מביא שיטת רב האי גאון 

כמנהג הבכי במקומו, ור' אבהו לא רצה שיהיו חלוקין  מן התורה, רק לפני ר' אבהו היה כ"א עושה

ישראל במנהגיהם אף שכל מנהג יוצאין בה, וע"כ תיקן שבכל מקום יתקעו בכל האופנים, והגם 

שהמאור כ' ע"ז שהדברים טובים ונאים ומתוקים מדבש ונופת צופים, הרמב"ן הקשה ע"ז דא"כ די 

ה קאמר הגמ' על תשר"ת דהוי התרועה הפסק בין לו בתש"ת ותר"ת וכבר י"ל כל המנהגים, וגם מ

שברים תקיעה אחרונה וכן להיפוך, הלא הכל טוב ודבר אחד הוא ולמה יהא הפסק, ועוד יש להבין 

דהלא הטבע הוא שמקודם גנח גנוחי ואח"כ ילולי יליל והיאך תלוי במנהג הבכי של המקומות, 

וי"ל דאה"נ בכל המקומות גונחין ואח"כ ומצוה ליישב דברי הגאונים דכל דבריהם דברי קבלה, 

יללין, אך תלוי במנהג המקומות מה תפסו לעיקר הבכי לרמז ע"ז בתקיעת שופר שעיקרה הוא 

ההתעוררות למטה ולמעלה, יש מקומות שההתעוררות אצלם הוא ביותר ע"י הגנוחי גנח ודוקא זה 

צאין בה גרידא), ויש מקומות נקרא אצלם בכי (אף שבמציאות יש אצלם גם יללה ומעיקר הדין יו

שההתעוררות הוא ביותר ע"י הילולי יליל וסבורין שזהו עיקר הבכי, ויש שתופסין תרווייהו לעיקר, 

וע"כ כשמקשה הגמ' דהשברים מפסקי בין תקיעה ראשונה לתרועה, הכונה דבמקומות אלו שתופסין 

שברים מ"מ לא יצאת המנהג עיקר הבכי בתרועה יש להסמיכה לתקיעה ראשונה אף דיוצאין גם ב

שלהם, וממילא לא הועיל ר' אבהו במה שרצה להשוות כל המקומות במנהגיהן, וממילא ל"ק ג"כ קו' 

הרמב"ן דליסגי בתש"ת תר"ת, דסו"ס לא יצאנו ידי מנהג המקומות שתופסין תרווייהו יחד דוקא 

  לבכי.

מיושב ובין תקיעות דמעומד ברי"ף כ' בשם ריש מתיבתא דאסור להפסיק בדיבור בין תקיעות ד

שח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו, והקשה הר"ן דאטו  מי שהתחיל לבדוק  (לו.)וכהא דמנחות 

חמצו יהא אסור לדבר עד שיגמור בדיקתו, ומי שבירך המוציא ואכל יהא אסור להפסיק עד שיגמור 

דלא הכא  הפסיק, וביןדרשאי ל שכבר התחיל עיקר המצוה חלק בין היכאיש לסעודתו עיי"ש, ו

כמ"ש בארץ צבי דתקיעות דמיושב אינו רק ליצא ו ,לא הדרבנן כללאבל התחיל רק הדאורייתא 
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ומ"מ כיון דרבנן תיקנו על סדר הברכות הרי זה כאילו עדיין לא התחיל במצוה כלל  ,הדאורייתא

  וצ"ע.

דשם ש"ת א' הוא  הטעם דאין מוסיפין בשברים אבל מוסיפין בתרועה י"ל כיון דבסדר תשר"ת

קיעה אחרת באמצע, ע"כ כבר לא מוסיפין בשום תהוי שבר מיותר הפסק באמצע התקיעות כמו 

  שברים דלא ליתו לטעות וצ"ע. 

שנים דבר שלם, וא"כ יוצאין הוא לפניה ולאחריה ובהצטרף לרמב"ם דתקיעה חצי תרועה, 

ערבית וזה יוצא דשחרית ד אוצי, וכמו בק"ש זה זה לפניה וזה לאחריהשלימה תקיעה א' ב

דהירושלמי מסופק בזה, אבל לרש"י ור"ן דתקיעה חדא כתרועה הם ב' דברים נפרדים אין יוצאין דהן 

  שני דברים, ונ"מ אם התוקע צריך לידע בשעת מעשה דתקיעה באיזה עומד בלפניה או בלאחריה.

�ÔË˘‰�··¯ÚÏ�Ô‰�˙ÂÚÈ˜˙�‰ÊÈ‡(ג' שיטות)(ג' שיטות)(ג' שיטות)(ג' שיטות)� �

היינו ורמב"ן במלחמות ולתוס' תוקעין לערבב השטן, א) להר"ן  יש ג' שיטות איזה תקיעות אנו

התקיעות שלפני מוסף, ועיקר התקיעות הן מה שעל סדר הברכות והא דמקדימים אותם לפני עיקר 

ר מוסף ילכו לביתם בלי חו בהם ולאללפי שאם יאחרום יזלז (שהן דמוסף על סדר הברכות)התקיעות 

אבל  ,ות הן שעל סדר הברכות כמו להר"ןתקיעס"ל ג"כ דעיקר ה (לג:)לשמוע אותן, ב) בעל המאור 

היינו התקיעות שלאחר מוסף שאנו תוקעין אצל קדיש תתקבל, ס"ל דהתקיעות שהן לערב השטן 

"ן היאך מקדימים התקיעות שהן לערב לפני העיקר), ותקיעות שלפני מוסף התקינו ר(ובזה ל"ק קו' 

כין לשוב לביתם לפני תפלת מוסף, והא דצריכין לערב בשביל החולים והזקנים התשושים הצרי

שלא יקטרג על שאנו שמחים בסעודה כאילו מתעלמים  )תקצב(השטן אחר התפילות עי' משנ"ב 

מפחד יום הדין, ולבעה"מ לא תיקנו מעיקרא ברכה מיוחדת על השופר, ורק אחר שהתקינו לתקוע 

לם א"כ אין איסור להפסיק בין תקיעות במוקדם משום זקנים וחולים התקינו מטבע קצרה בשבי

דמיושב למעומד, משא"כ לר"ן וכן לרמב"ם דאין ברכות מלכיות זכרונות ושופר מיוסדים תחת ברכת 

  (פ"ג מהל' שופר הי"ב)השופר אסור להפסיק כי הברכה דמיושב קאי גם על דמעומד, ג) לרמב"ם 

דהכל אמת וממילא א"א לומר לדידיה מיושב עיקר (דהרמב"ם לא ס"ל כרבינו האי גאון תקיעות ד

דעיקר התקיעות אין עושין בה כל השיטות רק באותן שמקדימין), וע"כ אין עושין במעומד כל 

, (ובתשו' רדב"ז ולבוש ותניא נ' כר"ן ורמב"ן, ובדעת רבינו הגאון הבין ב"י השיטות רק י' קולות

  .תקפ"ה כרמב"ם, ועי' ב"ח וטו"ז סק"ד)

איזה מהתקיעות יכוין לצאת יד"ח ובאיזה לערב, וכיון שיש שיטות חלוקות ונפ"מ בין השיטות 

ן שהן פיהיה לכם, ובאונכון לכוין מעיקרא שבאותן שהן דאורייתא רוצה ליצא מצות יום תרועה 

כפי"מ שהוא רוצה לצאת תקנת חז"ל לערב השטן, (ושמעתי בדרך צחות שמזה גופא  הלערב כל שיט

  יזה מהן תוקעין לערבבו ואיזה למצוה).השטן מתערב שאינו יודע א
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שברים ארוכות היינו כשכל שבר הוא לכה"פ כג' כוחות כ"ש של תרועה, ולא כט' כוחות בתש"ת, 

ג' שברים ולא כי"ח כוחות בתשר"ת, ושברים קצרות היינו שכל שבר לא יהיה יותר מב' כוחות, וכל ה

ס"ז לא יותר משש כוחות, והפוסקים הכריעו לעשות שברים ארוכות, והם המטה אפרים ושועה"ר 

  ודה"ח ומשנ"ב, והטעם הוא:

דבשיעור שברים א"א ליצא כל השיטות בב"א, לפי שצריך שיהיו כל הג' שברים ארוכים כשיעור 

ו, דשי' רש"י מצומצם מאד דאסור תרועה והיינו ג"כ שיעור תקיעה, ולשיטת התוס' (דנהגינן כותייה

להיות כל שבר פחות מב' כחות כ"ש ולא יותר מג', וכמעט שא"א לצמצם לסתם בנ"א) ט' טרומיטין, 

צ"ל הג' שברים עכ"פ ט' טרומיטין, דהיינו כל שבר לכה"פ ג' טרומיטין, ולרש"י דתרועה הוא ג' 

קיעה, אבל אינו פוסל בדיעבד כיון כוחות כ"ש, אם נעשה כל שבר כג' כוחות של תרועה הוי כבר ת

דחשש זה ל"ש בסדר תשר"ת או תש"ת דהתם התקיעה יותר ארוך מתרועה, דהלא בתשר"ת צריך 

התקיעה להיות כשברים ותרועה יחד, דהיינו לכה"פ כט' כחות, ובתש"ת לכה"פ כו' כחות, ואינו רק 

ך בכל שבר כג' כחות הוי לכתחלה שלא יהא נראה כתקיעת תר"ת, אבל לשיטת התוס' אם לא נארי

בה ט' כחות, ולכן הכריע  פסול בדיעבד, וכ"ה לשי' הראב"ד בכל הסדרים שתקיעה אינו רק אם יש

  רים לעשות שברים ארוכות.במטה אפ

וכדי לצאת גם לשי' רש"י לכתחלה יש נוהגין לאחר התפלה לחזור ולתקוע בשברים קצרות שכל  

כג' כחות כ"ש בתר"ת, וממילא שיעור ג' כחות יצא מכלל שבר הוא ב' כחות, ליצא השיטה דתקיעה 

שבר גם בסדר תש"ת ותשר"ת, (דס"ל דספיקא דר' אבהו לאו ספק גמור ושניהם אמת כמ"ש 

  במחצה"ש, או עכ"פ אחר התקנה נעשה זה שיעור תקיעה).

 ומ"ש מג"א סק"ב דנוהגין לקצר בשברים, היינו לפי"מ שכתב שם דנוהגין כשיטת רש"י דתרועה

הוא ג' כחות, אבל למעשה כבר נהגו כשי' תוס' לעשות ט' כחות, ולדידהו מבואר במג"א סק"ד 

דשיעור תקיעה אפילו בתש"ת הוא לכה"פ י"ב כחות, ובתר"ת ט' כחות, ובתשר"ת י"ח כחות, א"כ 

עכ"פ עד ט' כחות יכול להיות כל שבר אפילו לכתחלה לדידהו, אבל פחות מג' כחות כל שבר פסול 

 ו, (וזהו דלא כמ"ש באש דת דמג"א העיד דנוהגין לקצר בשברים).לדידה

לעיטור שברים ויבבא אחת הוא שהן ג' קולות, אלא דשברים קולות מופסקין,  ויבבות קול א' 

שבור, והיינו כתרועת התימני, ובפתח הדביר על העיטור ר"ל דבאמת גם רש"י ס"ל הכי ומ"ש 

  שביניהם וצ"ע. דשברים ארוכים מיבבות הוא משום ההפסק

  פשיט"ל דלשיעור תקיעה נחשב גם השהיות שבין השברים עי"ש. (אות כא)ללבושי שרד 

דבתש"ת ובתשר"ת א"צ להתחשב עם תר"ת דלא יעשה כל שבר כשיעור  (טו"ז ב)שיטת הג"א 

תרועה של ג' כחות, ויכול להאריך בכל שבר עד כדי ב' וחצי גניחות ובלבד שלא יהא כג' גניחות דאז 

  וי תקיעה.ה
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בדברי העיטור כ' ב"י ב' פירושים א) שברים הוא ג' קולות, שכל קול מהם ארוך כשיעור ג' 

קטנות, ותרועה היא ט' כוחות בלי הפסק, ב) אין נפ"מ בשיעור בין תרועה לשברים ששניהם ג' קולות 

אבל למעשה קטנים מופסקות, אלא דהנ"מ הוא אי עביד כ"כ תרועות עד שיהיה כשיעור ג' מופסקות, 

אין הפסק ביניהם וזה נקרא תרועה, או דעבדי להו באמת מופסקות בפועל ולמעשה, שזה נקרא 

  שברים.   

, ר"ל דתקיעה צ"ל כשיעור יבבות, וברייתא תנא (צ"ל יליל)טו"ז א ומתני' תנא שיעור הגנח 

דצ"ל גם דתקיעה צ"ל שיעור השברים, היינו דפליגי באורך שיעור התקיעה, אבל מתני' מודה 

  שברים, וברייתא מודה דצ"ל גם תרועה.

שם, צריך לעשות הכירא, עי' לבו"ש ונ' דנפ"מ גם לדינא, דאם לא יעשו הכירא יטעו לעשות 

  התקיעה כאורך השברים דתש"ת, כיון דקאי גם עליה.

דסו"ס מנ"מ אי תרועה הוי ט' כחות דאז ס"ל להמחבר דמותר להאריך בשבר  צ"בטו"ז ב, 

  תש"ת, או הוא ג' כחות דאז ס"ל להמחבר דאין להאריך. דתשר"ת או

È‡‰�Â�È·¯�˙ËÈ˘� �

לרבינו האי דשניהם אמת ור' אבהו רק תיקן שיעשו כל ישראל באופן א' כדי שלא יהא נראה 

כחלוקה בעיני ההמון, נראה משום דבר"ה יש ענין מיוחד שיהיה אחדות בין הכלל שעי"ז אין 

  הקיטרוג שולט.

מאי מקשה ר' עוירא ודילמא ילולי הוה וקמפסיק בג' שברים, ואפילו את"ל ולרבינו האי צ"ב 

דאפילו אם שניהם אמת אין לעשות אלא חדא מ"מ אינו מובן הלשון ודילמא ילולי הוה חוץ אם 

            נאמר דג"ז לאו דוקא כמ"ש על ל' ספוקי מספקא ליה ואינו מיושב כל צרכו.

„"Ò��-�‰ÚÂ¯˙�ÌÈ¯·˘�˙Â˘ÚÏ�¯˙ÂÓ�Ì‡�˙"¯�'È˘Ï�'‡�‰ÓÈ˘�·� �

במחבר י"א דא"צ לעשות בנשימה א', משמע דאין איסור בדבר רק שאין צריך, אמנם ממ"ש ר"ת 

דגנוחי ויליל לא עבדי אינשי בפ"א, א"כ משמע דאין לעשות כך, אי לא דנימא  (הובא בטו"ז)הטעם 

כ"ה שי' , וע"כ יוצא גם בנשימה א', ודלא עבדי אינשי הכי היינו בסתמא אבל לפעמים עבדי הכי

דלר"ת אין איסור בדבר אבל לתרוה"ד ס"ל לר"ת דיש איסור בדבר ולא יצא אפילו  (ו)הטו"ז 

  בדיעיבד, וכ"ה דעת הגר"א בשם מרדכי ור"ן.

�ÌÈ¯Ù‡�„È�˙ÈÈ˘Â˜Ó�„"‰Â¯˙�ÏÚ�Â˙‚˘‰·�Ê"ÂË‰�È¯·„�·˘ÈÈÓ� �

 חולין כו:)(כ' ראיה דלר"ת אם עשה שברים תרועה בנשימה א' לא יצא, מגמ'  (קמב)בתרומת הדשן 

דמפרש רב אסי הברייתא דתוקעין ולא מריעין דיו"ט שחל בע"ש, היינו לא מריעין בב' נשימות רק 

בנשימה א', הרי דנשימה א' לא נקרא תרועה, והק' טו"ז דודאי נקרא תרועה רק לא תרועה בפ"ע 

ברייתא כדאוקים לה התם, וכ' ביד אפרים דתרוה"ד ה"ק, אלמלי היה עליה שם תרועה לא היה ה

סותם ואומר 'לא מריעין' על מה שנעשה בנשימה א', ונ"ל הטעם דהטו"ז לא מפרש כן בגמ', דהא 
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לפני זה איתא שם שיטת רב יהודא דמתרץ הברייתא לא מריעין בפ"ע רק עם התקיעה היינו בלי 

הפסק, ורב אסי חולק דס"ל דבעי הפסק דאלמלא כן לא היתה נקראת תרועה, וע"כ מוקים לה 

מה אחת אבל בהפסק, ועכ"ח משום דאז נקראת תרועה, דאל"ה מה הועיל רב אסי במחלוקתו בנשי

על רב יהודא, כנ"ל כונת הטו"ז, וליישב ד' תרוה"ד י"ל דס"ל דמ"מ הועיל רב אסי לעשות שינוי 

היותר מועט מבכל ע"ש, ואף דאינו יוצא בה לענין ר"ה דבעינן דומיא דגנוחי ויליל אבל בתקיעה 

ינו אלא דרבנן להיכר לא בעינן דומיא דגנוחי ויליל, ולטו"ז י"ל דגם בע"ש יש בה רמז דע"ש דא

  להתעוררות תשובה כמ"ש הראשונים דע"ש הוא א' מד' זמני תשובה.

�Âˆ¯�‡Ï˘�‰Ó�ÏÚ�ÌÈÓÚË�'‚�–�·"Ò�ˆ"˜˙� �

הקשו הראשונים למה תיקנו תקיעה ראשונה דתש"ת, היל"ל דתקיעה אחרונה דתשר"ת יעלה 

 (לג: וכ"ה ברא"ש)כ' תוס' דתש"ת, וכן תקיעה אחרונה דתש"ת יעלה לראשונה דתר"ת, ולראשונה 

אך שתעלה לשם פשוטה שלפניה, לא רצו כיון שעשו התקיעה לשם פשוטה שאחר התרועה, שמא 

, , דאי לאו דפסוקי תקיעתא לא מפסקינן הוי עולה לשתיםמשך בשניה כשתיםמשנה דמקשין ע"ז מ

יון דהתם אם מפסיקין לב' יש לו תקיעה נפרדת לזה ולזה, משא"כ הכא ולכאורה צ"ב מהו הדמ

ויובן לפימ"ש הר"ן להסביר מ"ש מנ"ל דמהני, שאותה תקיעה עצמה רוצה להשתמש בה לזה ולזה, 

תוס' שלא רצו היינו שמא יטעו לומר דא"צ תקיעה לפניה דתש"ת, וא"כ שפיר מקשין ממשך בשניה 

יעה לב' היינו משתמשין בה לשנים ואין חוששין שיטעו דא"צ תקיעה כב' דאי לאו דאין מפסיקים תק

ה"נ לא ניחוש, ויש ליישב קושית התוס' דבשלמא בסדר בפ"ע כתש"ת יטעו  כלפניה דתש"ת, א"

דאז לא  (סוסק"ה)בואר במג"א דמשך בשניה כשתים מ משנהלומר דא"צ לפניה ודי בג"פ ש"ת, אבל ה

, ג"פ או תש"תג"פ שר"ת תסדר לפני תקנת ר' אבהו, והיינו או  רק סדר א' ג"פ דהיה היו תוקעין 

אם יעלה תקיעה אחרונה דתש"ת הראשון לתקיעה ראשונה דתש"ת האחרון בודאי לא יטעו והשתא 

לומר דא"צ תקיעה ראשונה דהא בפעם ראשון עשה תקיעה לפניה ולמה לא יעשו בפעם ב ופעם ג 

  וזה פשוט.

לא רצו שיעלה אחרונה לראשונה משום דלצד זה דתשר"ת  ובקרבן נתנאל כ' טעם אחר למה

פסולה והעיקר תש"ת היאך ישתמש בתקיעה פסולה לכשרה, ומיישב בזה קושית תוס' ממשך בשניה 

  ., ואולי זהו כונת התוס' במ"ש לא רצוכשתים דהתם שניהם כשרים דהן מסדר א'

"כ א"א להשתמש בתקיעה א' הביא מהמזרחי טעם אחר דסוגיין כר"ז דמצ"כ וע (תק"ץ)והב"י 

חידוש דלא  מדבריו יוצאוותנאי לא מהני דאז חסר בהכונה, לכאן ולכאן דהא צריך לכוין על מה קאי, 

די במה שמכוין בסתמא לצאת חובת תרועה, רק שידע איזה חלק מהתקיעה הוא יוצא עכשיו אם 

או לאחריה, או גם היוצאין לפניה או לאחריה, ויל"ע לדבריו אם די כשהתוקע יודע אם הוא לפניה 

ממנו צריכים שידעו, והוסיף המזרחי דתנאי לא מהני בכונה, (רק במתנה אם לצאת המצוה או לא או 

כן יעלה על זה, ומקשין ע"ז מפסחים פ"ב  םדיחול הקידושין או לא אבל לא דאם כן יעלה על זה וא

  במתנה על המצה אם לשם תודה או לשם פסח).
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ש כן במזרחי יל"פ דגם כונתו הוא כפי"מ שכ' הקרבן נתנאל דכיון אבל מאחר דדוחק לפר

דתקיעה דתשר"ת י"ל דפסולה דהא ע"כ חוזר לעשות תש"ת ע"כ לא שייך לומר דמכוין בה לשם 

  מצוה, דלא שייך ליקח תקיעה פסולה לשם כשירה דזה מיקרי חסרון בכונה.

שלמי לענין ק"ש שא' יוצא ממנו שחרית וכן מצינו בירו ,לשנים מוציא בפע"א ד)-(תקפחועי' בסי' 

ולכאורה (ועי' סי' קח לענין המתפלל תשלומין ומוציא את השומעים בתפלה דעכשיו), וא' ערבית, 

יש מזה ראיה דא"צ לידע בשעת התקיעות אם הוא לפניה או לאחריה, ולא כדמשמע מהרא"ם או 

ל אינו ראיה די"ל דאינו תלוי אב דנפרש במזרחי כאופן השני שאמרנו דהוא טעם הקרבן נתנאל,

בכונת משמיע כיון דהוא כבר יצא לעצמו רק בכונת שומע והמשמיע מכוין ע"ד השומע וחיובו וא"כ 

  כ"א מכוין לפי חיוב שלו, וזה ל"ש לענין המזרחי דמיירי בתוקע לעצמו.
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ת תקיעה האחרונה פוסק הרמ"א כב"י דמהני תנאי שתקיעה א' יוציא א (תקצ ס"ו)ולהלן בשו"ע 

דתשר"ת, או ראשונה דתש"ת בממנ"פ, ובגר"א שם כ' דהיינו הך דתקפ"ח ס"ד דאם היו שנים צריכין 

זה פשוטה ראשונה וזה אחרונה, יכול להוציא שניהם בתקיעה א', ולכאורה יש לחלק, דבתקפ"ח אינו 

השומעים למה אם מסופק ומכוין בפירוש לשניהם, ושניהם יכולין להיות אמת, והכל תלוי מצד 

מכונין לצאת, ואילו המשמיע אינו מכוין רק לתקוע תקיעה של מצוה, משא"כ בסי' תק"צ ס"ו הרי 

א"א להיות שניהם אמת, ורק מתנה זה או זה איזה מהם שהוא האמת, ובזה חולק באמת המזרחי דלא 

  מהני תנאי במצות, ויתכן דבההיא דתקפ"ח מודה וכמו שכתבתי.

ו שתעלה פשוטה שלאחר תשר"ת להיות פשוטה שלפני תש"ת, ולא כ' הטעם ברא"ש כ' דלא רצ 

והב"י הביא ממזרחי משום מצ"כ וצריך שיכוין בה לשם מצוה ותנאי א"א דא"כ ליכא כונה לא לזה 

ולא לזה, והק' ב"י דסו"ס מכוין לשם מצות תקי"ש אף דמשום ספיקא מתנה, ואולי ס"ל להמזרחי 

אורייתא קיי"ל אין ברירה, אבל צ"ע למה לא יכול לכוין בתרווייהו לשם דתלוי אי אמרינן ברירה ובד

מצוה, ואם כלפי שמיא גליא דא' מהם אינו מצוה מה בכך, ואולי ל"ש לכוין בתרווייהו לשם מצוה 

כיון שכבר יצא בראשון, וע"כ צריך לחשוב אם הראשון אינו מצוה אני רוצה לצאת בשני, וממה 

על הרא"ש ש"מ דס"ל דרא"ש טעמא אחרינא אית ליה, ואולי ס"ל לרא"ש  שהק' ב"י על המזרחי ולא

דמיקרי היפוך כונה אבל תנאי ודאי דמהני, והא דלא כ' הרא"ש העצה דתנאי אולי משום דלאו כו"ע 

בקיאי בתנאי, א"נ לפימ"ש רבינו האי ל"ש תנאי דהא רוצה בשניהם, ואולי זהו השייכות דמביא הב"י 

  י.אח"כ דברי רבינו הא

נ' דהך לא רצו דבתוס' קאי גם על  )אות כו(פסק כב"י דתנאי מהני אבל במשנ"ב  )ו- תקצ(הרמ"א 

תנאי דאינו לכתחלה גם להב"י, ובאמת היה אפ"ל דהך לא רצו הוא רק בלי תנאי אבל עם תנאי הוי 

  לכתחלה.

ד לכם רי"ץ גיאת כ' דתקיעה דמעומד נלמו ,תקיעות דמיושבתקיעות שלפני מוסף בגמ' נקרא 

ו עם כל הפרטים דהיינו גם נדעומר אבל די דהתוקע בלבד עומד, ואם כונתו דשומע כעונה היי

גאון העמידה, זהו דוחק דהא הוי דבר שבגופו ואיך שייך בזה ענין שליחות וידוע מ"ש ה
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ראגאטשאוו דלכן המנהג לומר י' בני המן עם הבעל קורא כי הנשימה א' א"א ליצא ע"י שו"כ, מ'

איתא מבית הלוי דהכהנים אין יוצאין בשמיעה מפי כהן א' כיון שיש דין דקול רם, אבל אין  וכעי"ז

קושיא עליו מהא דרי"ץ גיאת דהתם הקו"ר הוא כדי שישמעו ישראל ויחזרו ויברכו את הכהן וזה 

ל"ש בשו"כ, ועי' מ"ש בזה בתשו' ראשית ביכורים שכן היה מנהג טריעסט שרק כהן א' אמר מלה 

  פי החזן ושאר הכהנים היו מכונים לשמוע אליו.במלה מ
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עי' תוס' דבסדר רב עמרם כ' אחר כל התקיעות תרועה גדולה תחת מה שאנו עושין תקיעה 

גדולה, דבאמת עיקר המצוה נקרא ע"ש התרועה הוא עיקר המכוון של שבירת הלב, וכתיב יום 

ט אגן הסהר המובא בתוס' כ' נוי ל' קולות תרועה שכל היום יהיה בבחי' ומצב זו, ולכן בפיו

כי זהו הנוי לפי שהוא עיקר המצוה, וי"ל דלכן נשתנה בדורות האחרונים לתקיעה גדולה  'בהריענו'

, והטעם לתקיעה גדולה י"ל שכהיום עיקר העבודה הוא בשמחה שלא לישאר עצוב ע"י קישוי הגלות

שה עלינו ליפרד ובזה יעלה תקיעותינו לשמחת סיום המצוה, ולהראות כמה חביבות עלינו שק

לטובה, דהרי בשביל זה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוזרין ותוקעין כשהן עומדין לערבב השטן 

כ' דמקור  וברש"י שם, ובקצה המטה (תקצ כד) )טז:(כשיראה כמה מצות חביבות עלינו וכמ"ש בגמ' 

נא, וצ"ע שלא הביא מתוס' הנ"ל, ועיי"ש הראשון לתקיעה גדולה הוא במהרי"ל ומנהגי מהר"א טיר

דבשביל חיבוב מצות של פשוטי עם נתיישב דעת רשב"י אע"פ  (שבת לג:), ועי' בגמ' בטעמא דמילתא

  .שראה אותם עוסקים בחיי שעה

�˙ÂÚÈ˜˙‰�ÚˆÓ‡·�¯Á‡�ÏÂ˜·�˜ÈÒÙ‰(תקצ,ז)(תקצ,ז)(תקצ,ז)(תקצ,ז)� �

כת לשברים אם הפסיק בהתחלת קול תרועה באמצע שברים לא הפסיד כלום, כיון שהתרועה שיי

בסדר תשר"ת, ומסיים את השבר השלישי שעדיין לא תקע, וממשיך בתרועה ותקיעה אחרונה, אבל 

אם גמר כל התרועה דהוי הפסק גדול פליגי ביה הראשונים, לראב"ן חוזר לתקיעה ראשונה של אותה 

חוזר על סדר, אבל לא הפסיד ב' תשר"ת הראשונים, ולרא"ש לא הפסיד אפילו תקיעה של סדר זה רק 

  השברים.

וביאור מחלוקתם תלוי בזה, דלרא"ש כיון שהכל שייכי אהדדי ל"ש הפסק, וכמו בכל מי  

שמתחיל תקיעה ונפסק הקול שאינו חוזר לראש הסדר רק מתקן אותה תקיעה, אבל הראב"ן מחלק 

אפילו במין תקיעה אחד אם יש לה ב' חלקים כמו שברים תרועה דתשר"ת, דאף דשניהם יחד הם 

רועה שלימה, אבל למעשה יש בה ב' חלקים בב' צורות שונות, וע"כ אם בעוד שלא סיים חלק ת

  ראשון הפסיק עם חלק שני בצורה שלימה שלה הוי הפסק.

בשברים תרועה דתשר"ת, אבל בצריך לעשות תקיעה או שברים לחוד ולפני רק והם חולקים 

ן לה שייכת עם הקודם, נראה דגם שסיים אותה התחיל בתקיעה או תרועה או שברים בפ"ע שאי

להרא"ש הוי הפסק ויחזור לתחלת הסדר, (ואפילו שבר אחר ג' שברים אף דמותר לעשות כמה 

  שברים שירצה אבל רק כהמשך להעיקר לא כדבר בפ"ע בהפסק).
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ורבינו יואל שבמרדכי חולק בין אראב"ן ובין על הרא"ש דאין חילוק בין גמר התרועה או לא 

זר לתחלת השברים, וכן נקטו ב"ח וטו"ז וכ' האחרונים להחמיר כותייהו לכתחלה, ובכל אופן חו

, והיינו בנתכוין ובפרט דכמעט אין מציאות לחלק בין גמר ללא גמר למ"ד דתרועה הוא ג' טרומיטין

  לדבר אחר כשהתחיל התרועה.

אורך תקע  ולפי"ז כל שלא נתכוין להתחיל בענין אחר רק נפסק קולו כשר ולא איכפת לן כמה

לפני שנפסק, אם נראה כשבר או כתרועה או כתקיעה, בכל אופן  לא הוי הפסק, ואינו צריך לתקן רק 

זה התקיעה שנתקלקל בה, ולאפוקי מאותם שאומדין כמה ארך הטעות אם היה בה כשיעור תרועה או 

  שברים, וזה טעות דכל שלא כיון לשם דבר אחר אינו פוסל. 
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ן בשבת שפיר דמי לומר כן, דשייך לשנים אחרות כשחל בחול ע"כ, ויל"ע דאע"פ שאין תוקעי

מ"ש ממאי דאמרי' במוציו"ט בהבדלה בין יום השביעי לששת ימי המעשה דסדר הבדלות מונה ועי' 

 טור תקצ"ט שכ' מה"ט לומר ותודיענו בר"ה שחל במוצ"ש.

 בסקווער.תשו' הרד"ם בסופו שיאמרו הברכה עם התוקע, ושמעתי שכן נוהגין 

המנהג לפרש פסוקי מוסף דר"ה דבאמת אין מחלוקת בזה דודאי עדיף לפרש רק משום דלא 

 רגילין בזה נהגו שלא להזכיר, אבל היום דיש לכ"א מחזור אין טעם שלא להזכיר.

הטעם שאין מזכירין פסוקי ר"ח במוסף א) שלא יאמרו ב' דר"ח עיקר כמו בכל ר"ח, ב) שלא 

(ירושלמי ד שהוא ר"ח, ג) בכסא ליום חגנו, ד) שלא יבא חייב ויכפר על הזכאי לתת מעלה ליום זה מצ

 .ביד אפרים)
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לא יתקעו ליחיד באמצע שמ"ע, אף שלכתחלה תיקנו שישמעו התקיעות על סדר ברכות, מ"מ לא 

יעשו בשביל זה הפסק באמצע התפלה ליחיד כיון דלא מעכב, וצ"ב מ"ש משמיעת קדושה דמותר, 

תמה על האומרים  (מאמר ב אות לה), ובבני יששכר ם הוא יותר מענין התפלה ולא מקרי הפסקוצ"ל דש

 מה שהאריך לתמוה עליו. (מער ר"ה סי' ב אות לו)דהוי הפסק עי' שדי חמד 

טו"ז שם לא הבנתי החילוק בין כזית מצה לאפיקומן דמותר לשוח ביניהם דהוי חד ענינא, ובין 

דהוי חדא מצוה וע"כ  )ד(ענינים הם, אמנם אינו סתירה עם מ"ש מג"א תקיעות מיושב למעומד דב' 

בדיעבד לא נקרא הפסק, דיש חילוק בין חדא ענינא כבמצה דאף לכתחלה מותר להפסיק, דלא נעשה 

מופסק בכך כיון דחד ענינא הוא ממש, אבל בתק"ש אף דב' עניני נינהו זה כדי לערבב וזה למצוה, 

ע"כ רק בדיעבד לא הוי הפסק, משא"כ ב' מצות ממש כתפלין אף בדיעבד מ"מ סו"ס חד מצוה הוא, ו

 הוי הפסק.

יחיד המתפלל מוסף ואין לו שופר והולך למק"א לשמוע תקיעת שופר שלא על סדר הברכות מתי 

שישמע תקי"ש לפני מוסף, כל בו ראיה ממביא  (סו"ס תקצב)ילך לפני מוסף או אחר מוסף, בב"י 

, , משמע שאם נתמנה לו שופר קודם שבירך שתוקע קודםתמנה לו שופרבירך ואח"כ נהמשנה מ
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ואי דיחיד אינו תוקע  ,לומר דאם י"ל קודם יתקע על סדר הברכותאין כונת המשנה  אלא וצ"ב דילמא 

וצ"ל ממה דאמר שבירך ל' יחיד וגם נתמנה לו ל' יחיד משמע דמיירי  ,על הסדר דילמא מיירי בציבור

נתמנה לו, יאמר שיתקע שלא על הסדר אך צ"ע דל' מי  'ואח"כ'מ"ל לומר לפני התפלה דאל"ה ל

שבירך משמע דלכתחלה יברך ע"ס הברכות ויחיד אינו תוקע על הסדר וצ"ל דנקט מי שבירך 

  דלכתחלה יתקע לפני הברכות או דלכתחלה יתפלל עם הציבור.

בטור וב"י וצ"ע על  עי' סוד ישרים בטעמא דעכשיו נוהגים תשר"ת ג"פ לכל ברכה ולא הובא

  ביה"ג שציין ב"י.

מג"א ד כ' דתק"ש חדא מצוה הוא וטו"ז ב' כ' דתרי מצות נינהו ואולי לא כ' אלא לגבי להשיח 

לכתחלה דלגבי מצה הוי כב' ענינים כיון דהוא דאורייתא ודרבנן משא"כ שם שהראשון הוא ג"כ 

הוי יותר חדא מצוה די"ל רק מצוה א' לצורך אפיקומן משא"כ המג"א כ' לענין דיעבד דלגבי תפלין 

  בתורה משא"כ תפלין די"ל ב' ציוויים מיוחדים. 

מג"א ז' מק' סתירה דבמק"א איתא המתחיל במצוה אומרים לו גמור, ובמק"א איתא ברוב עם 

א שהסדר כן שא' עושה כולו א"א להעביר כיהדרת מלך שיחלקוה לאנשים הרבה, ותי' מג"א דרק ה

יל"ע בכל ו(ע דבפנחס נאמר כן ואין הסדר, כשאין הסדר הכי כמו בתמיד, וצ" ממנו המצוה משא"כ

, וי"ל עוד דבתמיד אם א' יעשה האחרים לא יהיה להם חלק בזה) מקום שנאמר זה הלשון אי מיושב

במעשה המצוה משא"כ כאן שהמצוה היא השמיעה ואין לתוקע יותר חלק בעצם המצוה יותר 

  אומרים לו גמור. מהשומעים א"כ המתחיל במצוה 
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  די"ל עיר שמתפלל אינו חוץ לתחום רק עיר דשופר. וצ"ב )"שהמחצובב (מג"א 

תימה למה זה נקרא אומרים לאדם חטא הלא הקטן אין לו חטא כיון דעושה  )מג"א ג(תקצ"ו 

  עי' כנף רננה נו נז., להתלמד דאם היה חטא היה אסור להניחו

ש"ת תר"ת תשר"ת הוא משום דילמא אין הלכה כרב האי מה שאנו תוקעין בלחש בכל ברכה ת 

  וריטב"א דשניהם אמת רק כרמב"ם וסמ"ג דספק גמור ורק א' מהם הוא אמת.

�È�È�Ú¯ÙÂ˘�˙ÚÈ˜˙ 

(אמור , י"ל עפימ"ש במקדש מלך (תהלים פט טז)א) אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון 

' התעוררות, שההתעוררות יהיה מצדכם, דבלי לפרש יום תרועה יהיה לכם, תרועה הוא מל ק.)

אתעדל"ת לא יהיה אתעדל"ע, ובזה יל"פ אשרי העם יודעי תרועה, היינו שיודעין להתעורר ואח"כ ה' 

 באור פניך יהלכון באתעדל"ע, כי אם פותחין כחודו של מחט פותחין לו כפתחו של אולם.

נחס יום תרועה (וחז"ל דרשו זכרון על ויל"פ בזה הסתירה שבפ' אמור כתיב זכרון תרועה ובפ' פ

שבת, ועוד לאלוה מלין בדרך רמז), שבשנים הקודמים היה אפשר להתעורר מעצמם כי היה נפשם 

טהורה, אבל עכשיו א"א בכך רק עכ"פ זכרון תרועה, שיזכרו מההתעוררות שהי"ל בשנים הקודמים, 
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אע"פ שהוא רק בבואה דבבואה, מ"מ  בהיות הצדיקים בינינו וגם ההתעוררות שיבוא מזה טובה הוא,

 בדור שפל כזה גם זה טוב.

א"נ י"ל דזכרון תרועה היינו שיזכרו עכ"פ שצ"ל התעוררות, עפי"מ שפירשו וזכרך מלכינו 

יתפאר דזה לחוד שעוד זוכרין שיש לנו מלך גדול כזה ג"כ יתפאר, ויל"פ בחצוצרות וקול שופר 

מעצמם באתעדל"ת לפני שהמלך ה' ישלח התעוררות  לפני המלך ה', היינו שיתעוררו 'הריעו'

 דלעילא.

וי"ל דזהו הענין של פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה כי באם יחשוב שרוצה להתפלל בהתעוררות 

לא יעלה לו ואדרבה יבלבלוהו עשתונותיו, רק יתחיל בפשיטות בהברת האותיות בשפתיו ובקול 

אך אל יתפעל אם שוב יכבה, וימשיך להתפלל  במתינות בכונת המלות, וממילא יבא להתעוררות

, וזהו תרועה (עי' בספר בעש"ט עמוד התפלה)כדרכו, כי כן הוא הסדר ברצוא ושוב, ושבע יפול צדיק וקם, 

באמצע פי' ההתעוררות יבא באמצע אחר שיתחיל כדרכו, ומלפניה ומלאחריה בפשיטות, ויובן בזה 

היל תניינא בהיל, דפעם ראשון בהתחלה צוחק מה דאיתא בירושלמי זימנא חדא בהיל ולא ב

מאתעדל"ת של ישראל כי עדיין אינו בהתעוררות גדול, וממילא אינו מתפעל בזה, אך בפעם שניה 

שכבר בא להם ההתעוררות דלעילא אז בהיל, דזה האדל"ע הבא מכח אתעדל"ת הוא רחב כפתחו של 

 אולם.

, צ"ב למה ע"י שיודעין תרועה דוקא (תהלים פט)ב) אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון 

וצ"ב השייכות, ונ'  (שם)ילכו באור פני ה' דייקא, אחר התקיעות אומרים בשמך יגילון כל היום 

דע"י תקיעת שופר מהפכין צירוף הוי"ה של חודש תשרי  (מאמר ג דרוש א)לפימ"ש בבני"ש לתשרי 

דש ניסן, שהוא רחמים גמורים שזהו באמת עיקר ה, כצירוף חו-ו-ה-שהוא והי"ה לצירוף ישר של י

 .(עי"ש במאמר יום הכסא אות כ)עבודתינו בר"ה להפך מדינא קשיא דיום א' לדינא רפיא דיום ב' 

, שמשברין התרועה (שופטים ח טז)ובזה יובן אשרי העם יודעי תרועה מל' ויודע בם אנשי סוכות 

דהתקיעות גורמין שיהיה ה' באור פניך יהלכון, פי' הרומז על דין, להפכו לצירוף של רחמים, ונמצא 

שע"י צירוף הישר שהוא רחמים מאיר לנו אור פני ה', וזה"פ בשמך יגילון כל היום, דהיום בה' הידוע 

רומז על ר"ה כידוע והיינו שכל היום של ר"ה יגילון בשמך שהפכו מרוגז לרחמים ונעשה שמחה 

 בשמו של הקב"ה שנעשה הצירוף ביושר.

, דדבר ה' בציווי של תקיעת (תהלים לג)היינו פירוש הפסוק כי ישר דבר ה' וכל מעשהו באמונה ו

שופר היה לעשות השם ביושר, ואז כל מעשהו באמונה לדון אותנו בחסד וברחמים, ובזה מובן 

הלשון מעבירין את רוע הגזירה ולא אמר מבטלין כי מעבירין האותיות מרישא לסיפא ומסיפא לרישא 

שנעשה הצירוף של רחמים, וזה"פ עשה נא למען שמך, פי' תעשה למען שמך שיצטרף כהוגן עד 

 וביושר.

ג) ענין השופר י"ל דידוע דר"ה מסוגל לפקידת עקרות, וע"כ קורין וה' פקד את שרה, והפטורה 

דחנה, כי בו נפקדו ג' עקרות שרה רחל חנה, וט' ברכות דשמו"ע דר"ה הם נגד ט' שמות שהזכירה 

, ומובא דתפוח בגימטריא תצ"ד וכן פרו ורבו עולה תצ"ד, וכן טובלין (ברכות כט.)ה בתפלתה חנ
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בדבש שהוא גימטריא ש"ו, וכמו"כ אשה גי' ש"ו, להורות ע"ז שר"ה סגולתה לפקוד אשה עקרה 

 לפרות ולרבות.

רבה, ואולי גם שופר מרמז לזה שב' אותיותיה הראשונים ש"ו גי' אשה, ופ"ר היינו מל' פרה ו

ששופר של ר"ה סגולתה ג"כ לפעול ענין זה שהאשה תהיה פרה ורבה, ומבואר בכמה פסוקים 

רני עקרה לא ילדה, ועוד הרבה,  (ישעי' נד א)שהגאולה קרוי לידה, וכנס"י בגלות נק' עקרה, וכמ"ש 

ם נדמה ואנו רוצין לעורר בשופר גם הלידה הכללי של גאולתינו ופדות נפשינו (ועי' תענית ח: דגשמי

 (שם) דגם הגאולה דומה ללידה.ללידה, ואולי לזה הוא ג"כ גדול כיום הגאולה 

בפ' אמור נאמר בחודש השביעי בא' לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודש, ובפ'  ד)

פנחס כתיב מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם, ויל"ד א) מה שבפ' פנחס נאמרו בנפרד 

כרון תרועה שאמר על כל א' במיוחד יהיה לכם, ובפ' אמור נאמרו תרווייהו בחד בבא, מקרא קודש וז

ב) וגם דבפ' פנחס כתיב מקרא קודש קודם יום תרועה, וכן הוא הסדר הנכון דהרי מקרא קודש 

מתחלת מן הלילה ומדוע נאמר בפ' אמור מקרא קודש באחרונה, ג) בס' שמנה לחמו ובס' שני 

נאמר תחלה בתורה זכרון תרועה שהוא רק בר"ה שחל בשבת הלא העיקר הוא המאורות הקשו מדוע 

 היום תרועה ולמה נתאחרה לפ' פנחס עיי"ש.

דרשו דזכרון תרועה קאי על שבת, דאז אין תוקעין, וא"כ לכאורה חסר אז  (ר"ה כט:)וי"ל דחז"ל 

ע משלים כל אלו כל הסגולות של השופר, וכ' בספה"ק דקדושת השבת מה שנמנעין בשבילו מלתקו

הסגולות, וא"ש דה"ק זכרון תרועה לפי שהוא רק זכרון ולא תרועה ממש ע"כ מקרא קודש צריך 

להסגולות של המקרא קודש שזה משלים החסרון של זכרון תרועה, משא"כ אצל יום תרועה שי"ל 

ת סגולת השופר ע"כ נאמר בנפרד ממקרא קודש, וגם נאמר מקרא קודש מקודם, לפי שהוא מתחל

היו"ט מכניסת הלילה, ובזה א"ש מה שהקדימה תורה זכרון תרועה דודאי כיון שהזכרון תרועה י"ל 

כל סגולות השופר ונוסף עליה זכות קדושת השבת ושמירתה בודאי עדיף וכמו שפירשו בספה"ק 

 יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת, פי' אם חל ר"ה בשבת אז הוא יו"ט גדול.

שמביא ות אומרים מן המיצר כו' קולי שמעת כו' (עי' סידור תניא ה) בפסוקים שקודם התקיע

לאות ק הפסוק קולי שמעה כחסדך כמשפטיך חייני, והסבר הענין עי' אבן השוהם ח"ג ליקוט הלכות 

בהא דשטן בהיל ומתערבב משום דרואה שאנו תוקעין  (ר"ה טז:), נ' ההמשך לפימ"ש רש"י מאריז"ל)

החיוב, וכיון שהוא רואה שאנו מחבבין המצות מסתתמין טענותיו, מיושב ומעומד היינו יותר מ

וזה"פ מן המיצר קראתי י' שהשטן מיצר לנו ורוצה לקטרג אבל ענני במרחב י' שתצילנו ממנו, מ"ט 

משום ראש דברך אמת, היינו שמראש מתחלת התקיעות כבר דברך אמת, פי' קיימתי באמת דברך, 

ני עושה עוד ועוד יותר מהחיוב, עד כדי כך שמנהגינו לתקוע ואעפ"כ ולעולם כל משפט צדקך, שא

הביאו  (ר"ה לג:) בשם הערוך, ומג"א (תקצו)כמבואר בתוס' גם מלבד תקיעות דמעומד עד מאה קולות, 

בשם של"ה לפי שהוא מוסיף שכל בעל נפש יעשה יעשה כן וכמ"ש בשער הכונות ופרע"ח, 

זה"פ קולי שמעת מכבר בתקיעות דשליט"א רדכי דוד מר'  ה"גוהוסיף בני הרב, - מהרש"ג ג,לד(

 דמיושב ואעפ"כ אל תעלם אזנך לרוחתי ולשועתי, שאני תוקע עוד במעומד).
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וממשיך לומר ערוב עבדך לטוב שתהיה ערב בעדינו, שלעולם נקיים כל משפט צדקיך ולא נסור 

ואמר מ"ט תהיה ערב בעדינו ממנה, ועי"ז אל יעשקני זדים היינו השטן לא יוכל לעשוק ממני המצות, 

ומאן יימר שבאמת נקיים לעולם כל משפט צדקך, לז"א דהרי שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב, 

תחת אשר לא עבדת את  (דברים כח מז)וכיון שעושין בשמחה ודאי יתקיים שהרי כל התוכחה הוא רק 

עבירות ומי לנו גדול משמע דזה היה הגורם לכל ה (שלל רב) 'מרב כל'ה"א בשמחה ובטוב לבב 

מהאריז"ל שאמר שלא הגיע לכל המדריגות שלו רק ע"י שמחה של מצוה, וזה"פ עבדו את ה' 

היינו אם תעבדו את ה' בשמחה אז תוכלו להמשיך גם הלאה  (תהלים ק)בשמחה באו לפניו ברננה 

ודם תקי"ש ולבוא לפניו ברננה, דהשמחה גורם שתוכלו להוסיף לעלות מעלה מעלה, ואומרים זאת ק

לפי שע"י תקיעות דמיושב מתערבב השטן, ופי' בתוס' לפי שרואה איך ישראל מחבבין המצות 

 ושמחין בה וא"ש השייכות.

ו) תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגנו כו' בפסיקתא איתא הטעם דר"ה הוא דוקא בר"ח בשעה 

הלבנה לעדות לפני שהלבנה מתכסה מה שלא מצינו כן בשום יו"ט, דהשטן רוצה להביא השמש ו

השי"ת שישראל חטאו ואינו מוצא הלבנה לפי שהוא נתכסה, וע"פ שנים עדים יקום דבר, ואח"כ 

כשישראל חוזרין בתשובה, ממילא אין לו עוד מה להביא, וזה"ש תקעו בחדש שופר בכסא ליום 

להשטן  חגנו, וא"ת למה דוקא כשהוא בכסא לז"א כי חוק הוא לישראל, שטעם זה לא ניתן לגלות

והוא בבחי' חק, הוא לישראל ר"ל דהוא לצורך ישראל שלא ישלוט בהם הקיטרוג, אוי"ל פי' דרק 

לישראל הוא נאמר ומתגלה הטעם, שבמכוון נעשה כן כדי לערבב השטן, משפט לאלקי יעקב, לפי 

 שאז הוא זמן המשפט לאלקי יעקב.

מאתנו וזהו לנו לטובה, דאילו ז) אוי"ל דבר"ה נכסה מאתנו המשפט שיצא מהקב"ה על כל א' 

היה נגלה לנו המשפט לא היינו מבינין אותו למה נגזר עלינו כן, כי אין אנו יכולין לרדת לדעת עומק 

משפטי ה' איך צדקו יחדיו, ורק הקב"ה שמגיד מראשית אחרית, ומראשית כזאת הודעת מה יהיה 

ו יכול לידע מראש מה יהיה המשפט, בסופו של כל דבר, ואיך מכל דבר יוצא טובה גדולה, הוא לבד

ליום חגנו, שהוא דייקא ביום זה שהלבנה הרומז על ישראל נכסה  'בכסא'וזה"ש תקעו בחדש שופר 

מאתנו, להורות שגם מאתנו הדין נכסה כמו שנכסה מהלבנה, והטעם שהדין מתכסה מאתנו הוא כי 

עם, שאין יורדין לעומק הדבר, חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, דמה שהוא אצלינו כחק בלי ט

וע"כ לא ניתן לגלות הדין לנו, מ"מ אצל הקב"ה הוא משפט ודין, שהוא יודע שהוא לטובה, וזה"ש 

יצא אצלך הוא בבחי' משפט כי עיניך תחזינה מישרים, עד לסופו של דבר ותכליתו,  'משפטי'מלפניך 

ינו הוא בבחי' חק, ובזה אנו ואתה יודע שהוא לטובה, ע"כ אצלך הוא בבחי' משפט, אף שאצל

 .(כידוע מבעשטה"ק)מצדיקין עלינו הדין לומר יפה דנת, ובזכות זה יתהפך הכל לחסדים טובים ונגלים 

ויל"פ בזה הפסוק חסד ואמת 'יקדמו' פניך, דחסד שאנו רואין בעינינו שהוא חסד אינו ראיה 

ה שייך לומר שחסד ואמת יקדמו, שהוא באמת חסד כי יתכן שסופו של דבר רע ומר, רק לפניך הקב"

ולא אמר  'לישראל'שהוא רואה מקודם התחלת הדבר שסופו חסד ואמת, וע"כ שינה הל' ואמר חוק 

יעקב כמ"ש משפט לאלקי יעקב, להורות דאפילו אותן שהם במדריגה גבוה כישראל מ"מ חוק הוא 

 אצלם ואינן יורדין לסופו של דבר כמו הקב"ה.
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קאל רחוק מישועתי דברי שאגתי, דלפעמים מה שאני שואג ומבקש הוא וידוע מש"פ בדברי יחז

רחוק מישועתי האמיתי כי בסופו של דבר יתגלה שאין בזה טובה, ובחתן סופר פי' שמע קולינו, אבל 

חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפלתינו, שרק אז תקבל תפלתינו אם אתה יודע שהוא 

פי'  (או"ח ק"י), ובפרישה (דס"ח אות ה מש"פ בזה)בישמח ישראל למוציו"כ  באמת לרחמים ולרצון, ועי'

, שתעשה מה שאנו מבקשין רק אם הוא טוב גם בעיניך, וזהו (ברכות כט:)מארז"ל והטוב בעיניך עשה 

מה שמבקשין קרע רוע גזר דיננו ר"ל רק חלק הרע שבגזירה, (ועי' בסליחה עו ליום ה' עשי"ת מש"כ 

עיניו יעשה), אבל מה שגלוי לפניך שהוא לטובה זה לא תקרע, אבל אנו מתפללים במ"ש והטוב ב

, כיון שאין לנו כוחות 'עמך'ואתה אמרת היטב איטיב  'טובים'ה' חסדיך, ותגמלנו חסדים  'הראנו'

 הנפש לעמוד בחסדים נסתרים, והקב"ה כל יכול להפך הכל לחסד נגלה, באופן שיהיה באמת לטובה.

מ"ש באלקים תרועה ובה' קול שופר, , יל"פ  (תהלים מז)בתרועה ה' בקול שופר  ח) עלה אלקים

דתרועה הוא מדה"ד ע"ד ותרועת מלך בו ומלך במשפט יעמיד ארץ, ומתעלה בדין כי נעשה יראוי 

וע"כ תיקנו תקיעה מלפניה ומלאחריה להמתיק הדין עם החסד כמרור הכרוך עם מצה, שיהיה דין 

 (בפיוט בבואו מאדום)ושיסכים גם מדה"ר למדה"ד ע"י ביטול ברוב, וזה"פ לרשעים וחסד לישראל 

אל על ישראל שלום היינו ע"י ביטול ברוב נעשה איסור כרוך בהיתר, מצה מלמעלה ממימין ומש

פניתי לימין ואין עוזר ולשמאל ואין סומך,  (בסליחות לער"ה)ומלמטה ומרור באמצע, וכמו שאומרים 

 ביטול ברוב שמימין ומשמאל.היינו למה לא נעשה ה

, של תיבת אין ט) הטו"ז מקשה על הנוטריקין דשופר אין שטן ואין פגע רע, שחסר הא' הראשון

דיש בפה ל"ב שינים, ורמוזים דהא' יוצא מפה התוקע,  (הובא בתולדות נח)ותי' הגה"ק מאפטא זי"ע 

אמצע עוביו, ונשאר ו' עם הי' באות א דיש בה י' מלמעלה וי' מלמטה, וקו שבאמצע מתחלק לארכו ב

דלמעלה, ועוד ו' עם י' דלמטה, וב"פ י"ו בגי' ל"ב, וזהו הא' המצטרף לנוט' דשופר, כיון שתקיעת 

  שופר לא יתכן בלי פה האדם, וע"כ אם הרחיק פה מן השופר פסול, כי חסר הרמז הנ"ל עכדה"ק.

רבים, ובר"ה יחזור להישר  כ' בשפ"א עה"פ אלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונותי) 

לרצון ה' והיינו שתמלוכוני עליכם תקיעה ישר כתחלת כונת הבריאה ונעשה תרועה וע"י ר"ה חוזר 

לתקיעה, ובזה א"ש דרש"י במשנה מזכיר מלכיות זכרונות שופרות, לא הפסוקים רק התקיעות שלש 

  היטיב מעשיו.להבא ל צריך להוציא שלש הנ"ל ולא רק בשעת תקיעות אלא מזה יתעורר

א"ר יצחק למה תוקעין, ופריך למה תוקעין רחמנא אמר תקעו, ונל"פ כונת  (ר"ה טז)) בגמ' יא

הקושיא למה תוקעין ר"ל באיזו פנים אנו נגשים לתקוע לה' כיון שאנו יודעין כמה חטאנו, לז"א 

תקוע, אך מה דבאמת לולי זאת שהוא חובה עלינו בגזירת אורייתא לא היה לנו העזה להרים ראש ול

נעשה שנצטוינו בכך, ואנו מחוייבין בדבר, וזה"פ תקעו בחדש שופר, בכסה ליום חגנו, אף שנתכסה 

הוא לישראל, שזה גופא שהקב"ה רוצה שנתקע  'חק'מאתנו איך ובמה נוכל לזכות לפניו, מ"מ כי 

לקי יעקב, לפניו ומקבל תקיעתינו הוא חק בלי טעם, ואנו תוקעין רק משום שכן הוא המשפט לא

שנצטוינו מאתו לתקוע, וא"ש השינוי שמתחלה אמר חק ואח"כ משפט, (וכעין זה מובא מהיש"מ 

לפרש מארז"ל מתוך שלא לשמה בא לשמה, ר"ל דאף שמכוין שלא לשמה, אבל הקב"ה יודע 

שבשביל זה גופא לא היה לומד כי אינו רוצה ללמוד שלא לשמה, אבל מ"מ כיון שחושש משום עון 
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תורה הוא לומד, נמצא דזה גופא נקרא תורה לשמה, כיון דמחמת השלא לשמה לא היה לומד, ביטול 

 רק מחמת ציווי ה' ללמוד אפילו שלא לשמה).

) א"נ י"ל עד"ז באו"א קצת, ולהבין ג"כ מה שמקודם אמר ישראל ואח"כ יעקב, ומדוע באמרו יב

נ' דבטעם תקיעת שופר איתא לעורר לאלקי דוקא קרא אותנו יעקב, וכשמדבר מאתנו אומר ישראל, ו

רחמים עלינו, אך לכאורה קשה ממנ"פ אם צדיקים אנחנו בבחי' ישראל ולכן אנו מעיזים לתקוע, אז 

כל עצם תקיעת שופר הבא לעורר רחמים הוא חק בלי טעם, כי בודאי אם שומרים התורה ואין 

חי' יעקב שאין אנו כדאין חוטאין ממילא מתגבר הרחמים וא"צ לשום התעוררות, ואם אנחנו בב

וראויין, וע"כ אנו תוקעין לעורר רחמים, אז קשה היאך מעיזין לתקוע, הלא קיי"ל אין אדם מעיז בפני 

, התירוץ ע"ז הוא דכיון שהקב"ה ציונו על כך אין שום קושיא במה שאנו עושין כאשר (ב"מ ג.)בע"ח 

המורה על מדריגה מעולה שהם צדיקים,  נצטוינו, וזה"פ כי חק לישראל הוא אם אנו בבחינת ישראל

אינו אלא חק, ולא שייך הטעם לעורר רחמים, אבל משפט לאלקי יעקב אם אנו בבחי' יעקב מדריגה 

קטנה, אז מובן הטעם לעורר רחמים, ואי משום אין אדם מעיז בפני בע"ח, לז"א לאלקי יעקב, דכיון 

 שנצטוינו בכך מהקב"ה ל"ש להקשות.

ליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, פי' שיגיד לבחינת ובזה יל"פ באין מ

יעקב לתקוע שופר בתורת חק לתקוע שופר, ולעשות כפי המצווה עלינו, וממילא יעלו לרצון בלי 

שיקטרגו עלינו טענה של העזה, וכיון שיתקבלו תקיעתינו ותפלתינו מתורת חק וגזירה, ממילא יגיע 

(עי' בפי' גם עפ"י דין מאחר שכבר נתקבלה תפלתינו, ויהיה בבחי' משפט,  לנו שנה טובה ומתוקה

ולזה כפל לו' דבר חוק ומשפט שבעצם הציווי לתקוע הוא חק, אבל מאחר שהוא כן כבר  פזמון לעיו"כ)

  נתהפך למשפט ודין אמת.

ויל"ד בזה תקעו לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם,  (ר"ה טז.)יג) בגמ' 

טובא, א) מדוע תלו הזכרון באיל שלא זה הוא עיקר הנסיון, והיה לנו לעשות דוגמא למעשה 

השחיטה, ב) דקדק בתורת א' מה שנקרא הנסיון ע"ש העקידה של ידים ורגלים שזה אינו אלא פעולה 

 חיצוני שעושים לפני השחיטה, הלא העיקר הוא מעשה השחיטה שרצה אברהם לבצע, וא"כ הי"ל

לקרותו נסיון השחיטה או זבח, ג) עוד צ"ב מה שקראו כאן יצחק בן אברהם ולא היל"ל רק עקידת 

יצחק ואנחנו נדע מאיזה יצחק מדברים כאן, ד) במד"ר איתא עה"פ והאלקים נסה את אברהם הה"ד 

א נתת ליריאך נס להתנוסס, נסיון אחר נסיון, וצ"ב מה היה כאן הנסיון אחר נסיון, ה) בפרקי דר"

איתא כיון שאמר הקב"ה אל תשלח ידך אל הנער רצה אאע"ה לחנקו או עכ"פ לעשות בו מום, א"ל 

הקב"ה אל תעש לו מאומה, לך אכול בשמחה לחמך כי כבר רצה אלקים את מעשיך, וצ"ב מה היה 

הו"א של אברהם לחנקו מאחר שבטל הציווי מהכ"ת לעשות איזה פעולה אכזרית ומה תועלת בזה, ו) 

רצה מעשיך ל' עבר, הלא עכשיו נתרצה בדבר כאילו נשחט יצחק ולא  'כבר'מה זה שאמר ועוד 

 מכבר, ז) בדברי יואל דקדק למ"ל איל להזכיר עקידת יצחק ולא די לו' בפה מעשה העקידה.

הענין דבאמת ידוע לכל א' כמה קשה ללמוד תוה"ק ולקיים המצות מצד חומר הטבעי ונראה 

קדושה, וע"כ היה מן הראוי שבהתנדב איש לטהר עצמו שילך לו הכל בניקל שסולד מעניני רוחניות ו

בלי עיכובים חיצוניים כי די להם במה שקשה ממילא מצד טבעם, ולא שיפרוש עוד היצר מצודות 
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וחרמים להכשילם, א"כ מדוע עשה ה' ככה שיותן רשות ליצה"ר ע"ז, אך באמת זהו תכלית כל 

די להקב"ה במלאכים, שמתרבין חדשים לבקרים וחדתין נבוט  בריאת העולם, כי אלמלא זה היה

לצפרין אלפי אלפים רבואות בלי מספר ועבודתם הוא מאד נעלה למעלה מהשגת אנושי, ומה בצע 

בעבודת אנשים קרוצים מחומר, אין זה כי אם מפאת ניגוד הגדול שיש לנו ומה שמתגברים על כל 

הו כל התכלית וכל הכונה בבריאת העולם, שע"כ נברא המפריעים, וא"כ אין מקום לשאלה כיון שז

העולם כ"כ גשמי וחשוך, והאדם במסירות נפשו יעבור כל המסכים בביטול עצמותו עד שיגיע 

 לתכלית בריאתו.

כעקידת יצחק בן אברהם, שבאופן כזה  (שבת נד.)ענין העקידה לעקוד היד והרגל כדאי' בגמ' וזהו 

על עבדות ה' שמבטל עצמו וכל תנועותיו מכל וכל להבוית"ש, כי כל  א"א לזוז עצמו כלל, וזה מורה

מה שנברא לא נברא אלא לכבודו ית', ורק זה הוא תכליתו ומטרתו, כי מלאכים י"ל די והותר, ואין 

בהם שום רבותא כי כך נבראו ואין זה מצד בחירתם, וכל שקשה יותר בעוה"ז לפי"ז הנח"ר יותר 

בו ואמר ראו בריה שבראתי בעולמי איך מתרפק אלי ואינו מניח עצמו  גדול למעלה והקב"ה מתפאר

 להתנתק ממני.

, כי ה' אלהינו מנסה אותנו אבל רק עד (סוכה נב.)הטעם שכל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו וזהו 

כדי יכולתינו, ולאדם גדול שיכול להתגבר יותר מצד קדושתו מנסין יותר כי לגביו אין זה בא 

אבל לגבי אדם יותר פחות אין נותנין נסיון גדול כזה שאצלו זה נקרא בא בטרוניא, וזהו  בטרוניא,

, כי שניהם אמת (סוכה נב.)הענין שלעת"ל לצדיקים נדמה יצה"ר כהר ולרשעים כחוט השערה 

לצדיקים נתנו יצה"ר גדול, ולגבי רשעים יצה"ר קטן ואין זה עולה ח"ו בדינו ית', כי לכל א' נותן 

היותר גדול לפי יכולתו, שלא יהיה בגדר בא בטרוניא, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו, לפי  נסיון

הערך והמשקל, והכל בצדק ובמשפט, ובשער התפלה שער הניפול האריך במשל בן מלך שכל מה 

שנתרחק יותר, יותר גדולה השמחה בהתקרב אל אביו המלך יותר מהבן שהוא תמיד אצל המלך 

 עי"ש.

אמר הגה"צ ר' מאיר שפירא זצ"ל שאמר בעת פתיחת ישיבתו מדוע לא חשש אאע"ה מוידוע 

כשראה את האיל שגם זה הוא מהשטן כמו שעשה נהר לפניו, ושאר דברים המבואר במדרשים שרצה 

להפריע לו, וכמו"כ היה יכול לעשות איל, לזה אמר הפסוק ליישב זאת, דזה אי אפשר שהרי ראה את 

ודבר שהוא מצד היצר אינו הולך כ"כ קשה, וכיון שהאיל נאחז בסבך וקשה האיל נאחז בקרניו, 

להוציאו זהו סימן שהוא דבר מצוה, וכן מסופר מכ"ק מרן מ'סאטמאר זי"ע שפעם א' קיבץ מעות 

לדבר מצוה, ועלה לו בניקל גדול עד שקיבץ הסכום, אז אמר אין זה לדבר מצוה, כיון דאין בה 

 לו שבאמת אין זה צדקה כי הטעוהו. קישויים, וחקר ודרש ונודע

עצם הציווי לשחוט את יצחק בלי ספק היה נסיון גדול, אמנם אאע"ה שידע והבין שתכלית והנה 

הכל אינו רק לעשות רצון ה' ומבלעדי זאת הכל הבל הבלים, בודאי היה מוכן בכל רגע לתת את כל 

רכו הרם והנשא, רק הנסיונות שהי"ל לבו נפשו ומאודו להקב"ה, ע"כ לא היה בזה כ"כ רבותא לפי ע

אח"ז עם השטן שרצה להרגם ע"י המים וכיו"ב כמבואר במדרשים זה היה כמלח על הפצע שכיון 

שמוכן למסירת נפשו לה' מדוע יעלה לו בכ"כ קישויים לקיים מצותו וממנ"פ אם היה רוצה שיקיימו 
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לבו ולא הרהר אחר מדותיו ית' רק מצותיו למה אינו מניח לקיים, אולם אאע"ה בכל זאת לא חטא ב

הלך באמונה פשוטה ובטחון, ולא הביט כלל על סביביו, ולא עמד נגד עיניו רק לעשות רצון ה', 

כנ"ל, ולזה אנו צריכין להזכיר  'עקידה'ועי"ז היה בידו לעבור כל הנסיונות וקישויים, ולזה נקרא 

ן שידעו זאת מקודם שבע"כ המצוה עולה הזכות ע"י האיל שמזה מוכח, דדבר מצוה נאחז בסבך וכיו

 בקישויים בזה יהיה להם יותר קל לעמוד בנסיון.

המדרש נסיון אחר נסיון שעצם העקידה הוא הנסיון, ומלבד זה היה נסיון אחר לעכבו ומובן 

ולמנוע אותו מזה, וע"כ אמר כאן יצחק בן אברהם שהיה צדיק ואביו צדיק ובודאי היה זכותם כדאי, 

 (ברכות לג:)ו בכ"כ נסיונות זאח"ז ולא היה מקרי לגבי גדלותם בא בטרוניא, וכעין דאי' בגמ' ע"כ נתנס

אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא, משא"כ בסתם אנשים אם י"ל הרבה נסיונות אין זה אלא משום 

עונותיו שגרמו לו להיות מרוחק מהקדושה וקרוב אל הטומאה והיצה"ר שימשכוהו לדבר עבירה, כי 

 .(עי' רש"י שם)כי כשלת בעונך  (הושע יד ב)חטא מלפפתו וגוררת עוד חטא, וכמ"ש ה

הבנתי מש"פ האבן עזרא שם על מ"ש כל תשא עון, ר"ל כל זמן שתשא עונינו נשוב אליך, ובזה 

ולכאורה צ"ב דהרי מקודם צריך לשוב ורק אח"כ הוא נושא עון, ואיך אומר להיפוך אם תשא עון אז 

ור א"ש שהעונות מכסין העינים כמ"ש בהנהגות האדם לרר"א, ומקשה עליו מלשוב, נשוב, אך להאמ

ואולי הוא בגדר אותן שאין מספיקין בידן לעשות תשובה, ולז"א כ"ז שתשא העון מלכסות עינינו 

ולבנו לטמטם אותנו ולעכב אותנו מלשוב ע"ד שפי' היש"מ גדר בעדי ולא אצא, שנ' כאילו גודרין 

ה וכמו שהיה אצל מנשה, אם תקח מאתנו זה הטימטום אז מעצמינו ותחתור לנו בפניו את התשוב

 חתירה נשוב אליך בתשובה, כי אז יתעורר לבינו הטפש והנשחץ.

ואברהם ידע מדרך עבודה זו שע"כ עקד ליצחק יד ורגל להראות שמוסר את כל אשר לו ומבטל 

וט, אז היה מיצר על שמעתה לא יהיה עצמו ותנועותיו מכל וכל בביטול גמור, ומשנצטוה שלא לשח

לו אופן להראות ענין הביטול בפועל ממש, וע"כ חשב שאם עכ"פ ירשהו השי"ת לעשות איזה מעשה 

בגופו יהיה בזה אות לזה הביטול, והגם שבלי שהיה נצטוה על העקידה לא עלה על דעתו שמותר 

דבר זה אינו מאוס אצלו ע"כ לחבל עצמו, אבל עכ"פ עכשיו שהראה הקב"ה ע"י ציווי העקידה ש

אולי ירשהו הקב"ה לעשות אות של ביטול הגמור, ע"כ אמר לו הקב"ה אל תעש לו מאומה כי ודאי 

דבר זה מאוס אצלי רק לנסיון אמרתי לך העלהו אבל לא שחטהו, ולא שום חבלה אחרת, וע"כ נתן לו 

האיל יחשוב שעושה בעצמו האיל להראות אות ביטול בזה עכ"פ בפועל דמיוני, דכל מה שעושה ל

 שזהו הכונה שצריך לכוין בהקרבת קרבן כמבואר בספרי מוסר.

, ולכאורה קשה וכי לא (ברכות סא:)וזה ענין של ר"ע שכל ימיו היה מצטער מתי יבא לידי ואקיימנו 

ידע שיפה שעה אחת בתשובה בעוה"ז מכל חיי עוה"ב וגם שאין להקב"ה חפץ במתים דהם חפשי 

ת, ונ' כונתו שהיה משתוקק להגיע להורות ביטול עצמי בפועל ממש ולא ידע באיזה ענין מתורה ומצו

ועכשיו שסיבבו מן השמים ע"י ענין זה של גזירת המיתה קיבלו באהבה ובחפץ לב, כי על עצם ענין 

 כזה השתוקק כל ימיו.

' פי 'מעשיך'וזה"ש הקב"ה לאברהם לך אכול בשמחה את לחמך כי כבר רצה אלקים את 

שהקב"ה רוצה שיעבדוהו עם הגוף ומעשים גשמיים דוקא, ובמה שאתה הראת ביטול ומסי"נ זהו 
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סימן שכל המעשים גשמיים שאתה עושה אין אתה מכוין לעצמך רק לש"ש שהרי אפי' כל חייך היית 

מוכן למסור עבור השי"ת, ורצה ה' את מעשיך הגשמיים גם מה שעשית מכבר קודם הנסיון כי 

 ע כונותיך הרצויות.למפרע נוד

איזהו חג שהחודש מתכסה בו זה  (ר"ה ח.)ויל"פ בזה תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, ואחז"ל 

ר"ה, ופליגי רש"י ותוס' מהו הכונה, גם מדקדקין בסיפא דקרא כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי 

ים צלחה, וי"ל יעקב, דצ"ב כפל ושינוי הלשון חוק ומשפט, ולהנ"ל א"ש דבאמת מה שדרך רשע

שלוה ושפע וכל טוב, והכל עולה להם בניקל, וכפתגם העולם כל שהוא יותר גוי י"ל יותר מזל, 

וההיפוך אצל שומרי תו"מ, זהו בחי' חוק והוא מהדברים שא"א להבין אבל משפט הוא לאלקי יעקב 

ת מסינ"פ שאלקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה, כי בזה שופט את האדם לידע כמה גדלה מעל

שלו, ולפעמים אפשר שאם לא יעמוד בנסיון לא יהיה לו עונש כ"כ, אבל תכלית הנסיון הוא להטיב 

לו באחריתו אם יעמוד בנסיון, ע"ד ירידה לצורך עליה, ואם הי"ל דעת היה עומד בנסיון כי יכול יוכל 

ואז היה שכרו כפול לה מאחר שאין הקב"ה בא בטרוניא ואינו נותן לו נסיון שהוא למעלה מיכלתו, 

 ומכופל ובלבד שלא יאמר נסתרה דרכי מה'.

ולכן תוקעין בשופר הבא מאיל הנאחז בסבך להורות על ענין הנסיונות, שבאמת אין זה רק אחיזת 

עינים, וכמשל הבעש"ט עם הז' חומות שעשה המלך באחיזת עינים לראות מי יתאמץ להגיע אליו ומי 

שכל הנסיונות לא היו רק אחיזת עינים, והיינו מה שלעת"ל  שזכה להגיע אליו זכה לראות איך

לרשעים נדמה להם כחוט השערה כי אז יראו הכל בחוש שכל ההרים והגבעות לא היו רק חוט 

השערה ורק נדמה להם שהוא הר, אבל לצדיקים ישלמו שכרם כפי מה שהיה באמת הר, כיון שעכ"פ 

הוא הר, ע"כ אתה תשלם לאיש כמעשהו כאילו היה עברו הנסיונות בשעה שעדיין היה נדמה להם ש

 באמת הרים וגבעות.

כסא להקפות חודש ליקוב, שרק  (בפיוט אף אורח משפטיך)וכן יסד הפייטן למוסף יום א' דר"ה 

עכשיו נ' כמכוסה ומוסתר, אבל לעתיד כשיהיה להקפות היינו שיתגלה הכל ויציף האמת למעלה, 

ליקוב, שאין זה כסא רק חודש התחדשות וטובה לישראל, ומובן בזה ויראו עין בעין אז יראו שחודש 

מה שתולין זכות העקידה באברהם, וקשה הלא הנסיון היה גם ליצחק שהניח את אביו לשחטו אף 

שהיה בידו לעכב, ולמה לא נקרא גם על שמו, ולהנ"ל א"ש דעצם העקידה לא היה כ"כ רבותא רק 

כ קישוי "כ יצחק שלא היה הציווי אליו לא מיקרי אצלו כ"הנסיונות שהי"ל לקיום מצות ה' משא

 הטעם דגדול המצווה ועושה לפי שיצרו תקפו. )ע"ז ג.(לקיים המצוה, וכמ"ש תו' 

, (ע"ז ג.)דזהו ענין הנסיון לעכו"ם במצות סוכה לעת"ל  (בעל התכלת)ומובא מהגה"צ מראדזין 

ה, דאם הקב"ה רוצה שנקיים המצות למה שיבעטו כשיקדיר עליהם חמה לפי שאינם מבינים ענין ז

מכביד עלינו ומניח לנו מכשולות על הדרך, בשלמא היצה"ר אינו רוצה שנקיים מצות ע"כ מפריע 

לנו, אבל הקב"ה הרי חפץ בחיים ועומד ומזהיר אותנו ע"ז, ולמה מפריע אותנו, וזה הענין אין 

גליות, ונשרש בהם דבר זה מאברהם מבינים אותו רק ישראל, שעמדו בתוקף הנסיונות בכל משך ה

 אבינו.
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 (נצבים אות טו)פי' באבן שלמה , בכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הואבכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הואבכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הואבכסה ליום חגנו כי חוק לישראל הואתקעו בחדש שופר תקעו בחדש שופר תקעו בחדש שופר תקעו בחדש שופר יד) יד) יד) יד) 

דהתפלות בר"ה יהיו רק שיתגדל ויתקדש שמיה רבא, וצריך לכסות מה שהוא חוק לישראל דהוא 

וא במשפט אם להגאל או לא, לישנא דמזוני, כי משפט לאלקי יעקב הוא שכביכול גם הקב"ה ה

ותיבת הו"א מרמז על ה"ו של ה' שחסר ועל הא' של כסא, וכ"ז שהמלך בגלות אין להתפלל רק למען 

כבודו עיי"ש, ויש להוסיף מ"ש החת"ס ע"ד כל המתפלל בעד חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה 

ם במה שצריכים ע"ד אני לדודי תחלה, דאם אין מתפללין רק עבור כבוד השכינה ממילא נענין גם ה

ודודי לי, ולז"א חוק לישראל הוא במה שיודעין שהמשפט הוא לאלקי יעקב ומכונין בתפלתו לשם זה 

ממילא גם הם נענין בפרנסתם וצרכיהם, משא"כ אם יתפללו בעד עצמם מי אמר שראוי תפלתם 

מפרש כי לא רק  רוש א' לר"ה)(ד, ובהישר והטוב (נצבים אות טו)עי' פי' נאה באבן שלמה , ולהתקבל

שאין הקב"ה מעניש אותנו על העבירות אלא עוד משלם לנו שכר מלאכה על המצות שעשינו אף 

, וזה"ש (עי' ב"מ פב)שלא היה כדבעי, קיים מ"ש למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור 

חוק שמשלם לו ונותן לו בכסה ליום חגנו היינו שמכסה על העבירות שלנו וחוק הוא לישראל היינו 

פרנסתו, ובזה פרשתי הפסוק מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה משרים, ר"ל מקודם יצא המשפט 

שלא לדונו, ועוד יותר מזה עיניך תחזינה מישרים היינו המעש"ט שלי כאילו הם כדבעי וישלם לי 

  .עליהם, אף שפועל ששינה ידו על התחתונה

 (ר"ה תרפב), ובשם משמואל (רש"ק לר"ה ע' תנח)ב' טעמים בקה"י פשוטה לפניה ולאחריה עי' טו) 

דפשוטה לפניה הוא איתעדל"ע שלא מעצמו ואח"כ שברים תרועה ששב בתפלה ובכיה, ושוב 

פשוטה שלאחריה הוא אתעדל"ת שהגיע לזה מחמת התשובה והתעוררות שלו לעבודת את השי"ת 

  .ביגיעת עצמו

שהוא הי' אותיות  ,אות חייםהוא לות שלש של ג' ג', כי ט' ט' ברכות במוסף וגם יש ט' קוטז) 

  שעל עיר לוז כי ט' כמ"פ שתכפול ישאר ט' וע"כ בר"ה צריך אות חיים.

איתא דלכן תוקעין ומריעין בר"ה לזכר מיתת שרה שהיה  (חיי)יז) במדרש אגדה ובבראשית רבתי 

איל שהיה תחת יצחק נזכרין  ע"י העקידה שיהיה עלינו לכפרה עי"ש, והיינו שע"י השופר של

כ' שכששמעה שרה שנשחט בנה בכתה ג' בכיות נגד ג'  (לב)בעקידה ובמיתת שרה, ובפרדר"א 

תקיעות וג' יללות נגד ג' יבבות ומתה, ובבית הגדול פי' דר"ל שנגד בכיות ויללות של שרה נצטוינו 

  קי"ש באופן של יללות ובכיה.נגדם בתקיעות ויבבות בר"ה ובפי' מהרז"ו כ' דבזה א"ש מה שתיקנו ת

למה תוקעין רחמנא אמר תקעו, ר"ל דשואל מה הם כונת התקיעות, ותירץ דאין  (ר"ה טז.)בגמ' יח) 

צריך שום כונה רק לקיים גזירת המלך מלכו של עולם בלי שום טעם ודעת רק להיות נמשך אל 

 (הגש"פ של פסח צמח מנחם).השי"ת למעלה מהטעם ודעת 

, דייק במגדלות שופר בכסה ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקבשופר בכסה ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקבשופר בכסה ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקבשופר בכסה ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב    תקעו בחדשתקעו בחדשתקעו בחדשתקעו בחדש    יט)יט)יט)יט)

מרקחים דהיל"ל תקעו בראש חודש שופר, ועוד מהו השייכות לבכסא ליום חגנו וכי ענין תקי"ש הוא 

משום שהלבנה מתכסה, ועוד ק' מה ששינה הל' מחק למשפט, ומ"ש לישראל ולאלקי יעקב, ונ' לרמז 

ופר בחודש אלול, ולז"א בכסא ליום חגנו, שביום האחרון לא יתקעו בשופר כאן ענין תקיעת ש
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לכסות מהשטן ליום חגנו פי' בשביל שבא אח"כ יום חגנו של ר"ה, ולכאורה תמיה איך אפשר שבכל 

שנה יהיה לו אותה טעות בעצמו והלא הוא מלאך ול"ש בי' טעות ושכחה, אמנם לנו הוא תמיה אבל 

ם רבותא והוא דבר פשוט כי הוא כל יכול והוא יכול לעשות דהגם שהוא אצל הקב"ה אין בזה שו

מלאך ישכח, ולז"א כי חוק הוא לישראל אצלינו הוא חק בלי הבנה אבל אצל הקב"ה משפט הוא 

לאלקי יעקב כי אין דבר נמנע בעדו והוא כל יכול, א"נ דלמדריגה הגבוה הנקרא ישראל הוא חק בלי 

אבל לבחי' יעקב שצריכים רחמים הוא משפט המובן בשכל משום טעם שאין להם לירא מהשטן 

 טעם הנ"ל.

שנתגלה לו בחלום דתקי"ש הוא ענין כתיבת אגרת בסוד ממלך  (מהגאון ר' ישראל חריף)כ' תפא"י כ) 

  לבנו.

מיד כלב יחידתי, וגם הצועק ואינו מכוין רק לכבוד  (תהלים כב)כא) השטן נקרא כל"ב כמ"ש 

למען הקב"ה נאמר עליהם בתיקו"ז צווחין ככלבא, ושופר גי' תקפ"ו כמנין כלב  עצמו, ואין כונתו

במילואו כף למד בית, ועם המ' יום שמר"ח אלול עד יוכ"פ שהן ימי התשובה עולה תרכו, כמילוי 

אותיות לזח"ז, למד זין חית זין, לזח"ז גי' כלב, (כתבתי עפימ"ש חת"ס דברים ע' יא לענין אחר 

        עי"ש).

מפרש שהקב"ה נתעלה באותו שופר  (תקפא) בשם פרדר"א (מו), בטור ה אלקים בתרועהה אלקים בתרועהה אלקים בתרועהה אלקים בתרועהכב) עלכב) עלכב) עלכב) על

כ' בשם הפסיקתא עלה  (סי' ר)שהעבירו במחנה שמשה עלה בהר שלא יטעו עוד אחר ע"ז, וברוקח 

אלקים בתרועה, היינו כשהקב"ה עולה על כסא הדין הוא יושב בדין (כי אלקים הוא ל' משפט ודין, 

ז על גבורות), אבל כשישראל תוקעין בשופר אז 'ה' בקול שופר' מתהפך למדת וכן תרועה רומ

צדק ומשפט מכון  טו,טז)-(תהלים פטהרחמים ע"י קול שופר, ומפרש הרוקח בזה סמיכות הפסוקים 

כסאך, חסד ואמת יקדמו פניך, אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון, דמתחלה הוא בצדק 

הדין, ושוב חסד ואמת יקדמו פניך לישב על כסא רחמים, ומפרש היאך  ומשפט כשיושב על כסא

נעשה זה לפי שאשרי העם יודעי תרועה וכפרש"י שם מהפסיקתא שיודעים לרצות את בוראם בר"ה 

ע"י השופר שמסדרים עליה מלכיות זכרונות שופרות, ולז"א אח"כ בשמך יגילון כל היום, ר"ל 

ם שמחים כל היום דהוא ר"ה עיי"ש ברוקח, ומזה משמע בשביל שם הוי"ה שמתהפך לרחמים ה

להוכיח מרש"י בגמ' דעיקר התקיעות הם  (סי' רב)דעיקר התקיעות הוא בעמידה, וכן כ' הרוקח 

        בעמידה ודמיושב אינם אלא לערבב השטן. 

, אומרים פסוק זה לפני תקי"ש, וגם מכח רמז של זה כג) מן המיצר קראתי י' ענני במרחב י'כג) מן המיצר קראתי י' ענני במרחב י'כג) מן המיצר קראתי י' ענני במרחב י'כג) מן המיצר קראתי י' ענני במרחב י'

שהוא  יל"פ מ"ש מן המיצר בג' אופנים, א]אין תוקעין בשופר אלא מצד הצר שבו, והפסוק 

ות הגוף וגידול בצר לו בגשמיות בדוחק הפרנסה ובבריא ם שקוע בעונות ומסור ביד יצרו, ב]במעמקי

גמנ"פ ושברון לב שעובר על כל אדם בכל יום, ואעפ"כ מתוך טירדות הזמן ילדים ועוד הרבה ע

 ,שלא השלים חקו בעבודת ה'יל"פ ממיצר הלב, שדואג על מצבו  לימוד זכות גדול, ג] ראתי י' וזהוק

, ד] (ועי' בענין זה בליקוטי מוהר"ן רעט), ואתה ה' אע"פ שנגדך כל תאותי אבל אנחתי ממך לא נסתרה

מפרש שע"י הקריאה בלב מן המיצר עי"ז ענני במרחב שהוא הארה דלעילא  (ר"ה אות כה)בפרי צדיק 
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פע מתקיעת שופר, ולפי גודל הצער שיש לאדם בר"ה על התרחקותו מהקב"ה לפי"ז נשפע לו הנש

  .מהארה דלעילא

כד) הטעם שלא נאמרו כל הט' תרועות בר"ה ונלמד מיוהכ"פ, י"ל להורות על השייכות של ר"ה 

  זה.ליוהכ"פ שבר"ה מתחיל עשי"ת וביוהכ"פ מסיים, בר"ה נכתב וביוהכ"פ נחתם, וע"כ למדין זה מ

דמנהגינו לעשות שברים תרועה בב' נשימות ואין לשנות, והמחבר  (תקצ)כה) מבואר ברמ"א 

הכריע לעשות במיושב בנשימה א' ובמעומד ב' נשימות, והטעם כ' ר"ת דאין דרך לעשות גנוחי ויליל 

בנשימה א', אבל הרא"ש הקשה ע"ז דכאן המצוה הוא גנוחי ויליל, וא"כ הן דבר א' וצ"ל בנשימה 

א', וי"ל הטעם דציוה הקב"ה לשנות כאן בשופר ממה דעבדי אינשי, כי בדרכי התשובה הבא ע"י 

ואם התעוררות השופר צ"ל חרטה מעומק הלב שזהו גנוחי, ואח"כ בכי עם ווידוי שזהו תרועה יליל, 

 היו עושים בנשימה א' הוה משמע דזה בלא זה אינו כלום, ומעכבין זא"ז, ובאמת זה אינו דכל דבר

חשוב לפני המקום, וע"כ אין לעשותן בנשימה א', אבל הרא"ש שכ' לעשות בנשימה א' ס"ל דסו"ס 

א"ז אבל אינו תשובה שלימה רק ע"כ החיצונים אין יכולים צריך שתיהן ואף אם בדיעבד אינו מעכב ז

 בשתיהן יחד, וע"כ צריך לעשותן בנשימה א' להורות על האופן שצריך שיהיו לכתחלה, וי"ל עוד

  טעם לב' נשימות דניתן ריוח להתבונן בין חרטה לבכי, וההתבוננות יביאנו לבכי.

כו) שופר קול פשוט למעלה מענין דיבור, ע"כ אין יכולת לחיצונים להאחז בה, שאין עולים כ"כ, 

ועי"ז נמתק הגבורות, כי כאן חסד מימין וגבורה משמאל, אבל בעולם העליון שמשם נברא העולם 

מטביע, שהכתב בחותם הוא הפוך ממה שהוא בנחתם, ונמצא ששם גבורה בימין והוא כחותם ה

וחסד בשמאל, וכשמעלין הכל לשורשו ע"י התקיעות והתפלות הרי נכלל חסד בגבורה, וגבורה 

, וי"ל דלכן אומרים בתפלת ר"ה עוז בידך (מאור ושמש רמזי ראש השנה ד"ה תקעו)בחסד, ונמתק הכל, 

לה יד שמאל הוא עוז לישראל להשפיע חסד וימין הוא גבורה ועי"ז נמתק 'וגבורה בימינך', דלמע

לזה מבואר דע"י התקיעות ו(הכל כנ"ל, וזהו עקידת יצחק ע"י אברהם ר"ל הגבורה ע"י החסד, 

מעוררין זכות אבות אברהם יצחק יעקב חסד גבורה רחמים, ור' שמואל בצלאל עהרנפעלד נ"י הוסיף 

הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה, דכיון דלמעלה הוא דבזה א"ש מאמר רז"ל עולם 

, וי"ל דזהו שמבקשים שנהיה לראש ולא החותם המטביע הרי הכל הפוך ונמצא עליונים למטה וגו'

  .)כמו שהוא שם למעלה ראש ולא כמו שהוא כאן למטה נולזנב, שיחשב ל
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ברש"י פי'  שבין וכשהן עומדין לערבב השטן, א]וין ומריעין כשהן יתוקע (ר"ה טז:)בגמ' כז) 

מטעם שסובר שזהו שופרו של בשם ירושלמי כתבו בתוס'  אין ישראל מחבבין המצות, ב]טעם שרומ

משיח ונראה לי דחדא נינהו, דע"י שמחבבין את המצות זהו לימוד זכות גדול להם, וכמאמר ר"ר 

מעבירה של ישראל כי אינו מחבבו רק נכשל בתוקף הנסינות אבל זושא שמעולם לא ראה מלאך שלם 

מלא חרטה, וכמ"ש ה' נגדך כל תאותי אבל אנחתי ממך לא נסתרה, ועי"ז נזכה לביאת המשיח, 

ישראל מחבבין מצות אינו יוכל לקטרג כי יודע שבכוחו של דבר זה שושניהם אמת כי כשרואה שטן 

, וי"ל עוד דהיש"מ חקר היאך זה אפשר וד לקטרג עליהםלהביא גם את משיח, וא"כ היאך יוכל ע



   רצון  תשרי חודש  ימי  קמו
  

שהשטן שהוא מלאך יתבלבל בכל פעם שנה אחר שנה ויטעה, וכ' דבאמת אין זה בדרך השכל רק 

שעושין כן מן השמים בדרך נס שיתבלבל, ולפי"ז אפשר לומר דבסגולת חיבוב המצות שתוקעין יותר 

הר"ן כ' דע"י תקיעת שופר נחרד הלב ומתעורר  ], גמהמחוייב זה גורם להיעשות נס לערבב השטן

וי"ל דטעמא דר"ן היינו הך דתוס' ורש"י, דלהכניע בתשובה ומתערבב היצר שבלב ע"י ההכנעה, 

היצר א"א רק ע"י אש קודש והתלהבות וחביבות דמצוה אש אוכלה אש, ובזה נזכה שיבולע השטן, 

ור שהוא שופר של משיח, א"כ למה והקשה הר"ן לטעם הירושלמי שבתוס' לבלבל השטן שיסב

מקדימין תקיעות דמיושב שהן לערבב, הי"ל לאחרו אחר תקיעות העיקריות שעל ידן נחרד הלב, ותי' 

דלטעם  (תקפה)שאם יניחום על אחר העיקר יזלזלו בהם וילכו לביתם לפני שיתקעו אותם, וכ' הב"ח 

ראות חביבות המצוה לפני שניגשים רש"י ותוס' א"ש מה שהקדימום לפי שצריך להכניע היצר ולה

, ד] ההפלא"ה (פתיחה לס' המקנה אות ט ועי"ש אות י וי"א) לתקיעות העקריות כדי שיעלו לרצון

מפרש דכשרואה השטן שישראל מחבבין את המצות מתיירא שיעשו תשובה מאהבה המהפכת 

וזהו לערבב את השטן,  זדונות לזכיות, לכן אינו רוצה להזכיר עונותיהם, כי בזה ירבה זכויתיהם,

  .שיהיה מעורבב מלהשטין עליהם

ת עקידת יצחק אלא עוד מעלה הקב"ה עלינו כאילו וכח) שופר של איל לא רק מזכיר עלינו זכ

בשעת תקיעת שופר, וזה עקדנו עצמינו לפניו, ונראה לפי שהעיקר הוא המסינ"פ וההכנעה לפניו 

  נחשב כמעשה.

הוא הדין והמשפט וכתיבה לחיים, ועי' מה שטמן זה ברמז כט) בעת שתוקעין בשופר בר"ה אז 

  (ר"פ וילך).באמרי נועם 

כתב הענין של שופר  (ר"ה תרעז), ובשם משמואל בעניני שופר (תנינא יג,ח,פח)עי' ליקוטי מוהר"ן  ל)

כפוף ופשוט, כי כפיפות הוא קבלת עומ"ש ופשוט הוא לפרוק מעליו עול יצה"ר שלא יהיה מסור עוד 

, ואנן קיי"ל שיהיה כפוף כי א"א לפרוק עול יצה"ר רק אם יקבל עליו עומ"ש תחלה, וזהו מה בידו

  .שיסד הקליר בפייט בקדושה דמוסף קול שופר כפוף כפוף לב א' ציון שופר פשוט פשוט לב א'

(לעניני חסידות קובץ תקיעת שופר ורדיית הפת חכמה ולא מלאכה, בנחלת צבי  (שבת קיז:)בגמ' לא) 

דבתקי"ש נאמר חק הוא לישראל וחק הוא לישנא מביא דרוש מצדיק א' דמקשר ב' הדברים  טו)

        דמזוני והיינו רדיית הפת עי"ש כל הענין בביאור.

, יל"פ דאיתא לב) בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה', ירעם הים ומלואו תבל ויושבי בהלב) בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה', ירעם הים ומלואו תבל ויושבי בהלב) בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה', ירעם הים ומלואו תבל ויושבי בהלב) בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה', ירעם הים ומלואו תבל ויושבי בה

ר, שהקב"ה מהפך מדה"ד לרחמים במדרש שוחר טוב עה"פ עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופ

ונעשה מן אלקים שם הוי' שנאמר ה' בקול שופר, וזה"פ בחצוצרות וקול שופר הריעו לני המלך ה' 

פי' שייעשה ממדת מלכות דהוא דין מדת הוי' שהוא רחמים, וסיפא דקרא ירעם הים ומלואו תבל 

יכול דמעות לים הגדול ויושבי בה, ר"ל כשרוצה הקב"ה להפוך מדה"ד לרחמים אז  מוריד כב

כמבואר בגמ' ברכות דזהו ענין הזועות שהוא רעידת הארץ, ובזה יתפרש גם הפסוק ישוב ירחמנו 

  (ויכתוב משה פ' נח עי"ש).יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם, 
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 כו' אומרים זה הפסוק לפני התקיעות ברמז קר"ע שט"ן, ועי' בפתיחה לתשו' ראש דברך אמתראש דברך אמתראש דברך אמתראש דברך אמת    לג)לג)לג)לג)

דתשרי הוא חודש של אמת שהרי בה נברא העולם שנאמר בה ראש דברך אמת  (אות א)שי למורא 

והוא חותמו של הקב"ה שברא בה העולם, ולכן החתימה הוא דוקא בחודש זה, ולז"א שמני כחותם 

  על לבך וכן סוכות הוא נגד תתן אמת ליעקב וכן שעיר המשתלח עי"ש.

למעלה מהדיבור, ולכן השופר שמעלה זכרונינו לטובה הוא לד) בר"ה ממתיקים הדינים בבחי' ש

(מאמר ג שקול שופר הוא מבחינת מחשבה, וכמ"ש בבני יששכר  (ג,לח:)קול בלא דיבור וכמ"ש בזוהר 

         דרוש ו).

, כי האזנה הוא יותר מקרוב וקבלת הדברים כי תרועה הוא שומע קול שופר ומאזין תרועהשומע קול שופר ומאזין תרועהשומע קול שופר ומאזין תרועהשומע קול שופר ומאזין תרועה    לה)לה)לה)לה)

  לב לכן נאמר בזה שמיעה יותר חזקה מבקול תקיעה.שבירת לב, וקרוב ה' לנשברי 

(אמרי נועם ר"פ לו) עיקר התגברות המלחמה הוא ע"י השופר שהוא חרב פיפיו"ת העולה שופ"ר, 

, עוד כ' שם דמלאך מט"ט ממונה להוליך קול השופר ועליו נאמר כי עוף השמים יוליך את תצא)

  הקול.

  ר תלא ובמנחת אלעזר ח"ד, ל"ו השיג עליו עי"ש.לז) כיסוי שופר עד אחר הברכה עי' אבני נז

תקי"ש הוא נגד תורה עבודה גמ"ח ולתקן ג' עבירות ע"ז ג"ע שפ"ד, תורה הוא היפוך ע"ז לח) 

דעת עקום והתורה מיישר הדעת ומשיבת נפש ומביא אמונה, וע"כ בקבה"ת היה ענין שופרות, ולכן 

ת ביהמ"ק היו תוקעין בשופרות והוא לבטל ג"ע תוקעין אצל הבימה לעורר זכות התורה, וכן בעבוד

שהוא תאות הבהמיות וע"כ שוחטין הבהמות, והיום הוא תפלה לשפוך נפשו לה' במסינ"פ ואהבה 

ועי"ז לבטל כל התאות ואהבות רעות, גמ"ח הוא היפוך שפ"ד, וע"כ הי ותוקעין גם לאסף העם, 

  בץ כולם בלב א' כאיש א'.  ושופר נזכר גם לענין קיבוץ גליות שאז יהיה אחדות לק

שפר הג' ראשים שבשין הם ג' נגד ג' אבות, נשאר פ"ר שהן פ"ר דינים הנמתקין ע"י לט) 

  (מאור ושמש)התעוררות זכות ג' אבות שבשופר 

ע"י קול פשוט שבשופר בלי דיבור עולין לעולם שלמעלה מדיבור ששם אין  )לר"ה( מששר ובמאומ) 

גם את ההשפעה היורדת בר"ה על כל השנה, וממילא  נמתקין הדינים אחיזת החיצונים לעכב בקיטרו

ע"י שנכללו הגבורה בחסדים, דכן למטה חסד מימין וגבורה משמאל אבל למעלה שהוא החותם של 

שזה העולם הרי בחותם עצמו הכתב הוא הפוך ממה שהיא על הנחתם, וממילא שם החסד משמאל 

נכללו אלו באלו ונמתקים ונעשה רחמים, ולכן איתא וגבורה מימין, ובזה שאנחנו עולים לשם 

דבתקי"ש מעוררין זכות העקידה שנעקד יצחק מדת הגבורה בן אברהם להיות מדת החסד שבאברהם 

  עי"ש.

כתב בטעם תקיעת שופר בר"ה זכר לביטול עבודה ביום ההוא במצרים,  (תהלים פא,ז)ברד"ק מא) 

צר הרע, וזה"ש כפיו מדוד תעבורנה לפרוש מתאות ויש לפרשו על ביטול קליפת טומאת מצרים וי

  אכילה שורש כל החטאים.

בתרועה מרומז שבר רשעים וגם הרמת קרן הצדיקים מלשון ריעות ודביקות וכמ"ש ותרועת מב) 

ינים במיוחד ולא סגי בעל לשמלך בו, ותלויין זה בזה, אבל כשם שמצינו דמשרבו המינים תיקנו ולמ
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ל בזה שבר הרשעים, וכמו כן אתקין ר' אבהו בקסרי שברים מלבד תרועה, הצדיקים אף שממילא נכל

  לפרש בהדיא שניהם (תורת משה תבא ע' קכה עה"פ אשר לא יקים). 

  .(ד,לז)בענין תקיעות בלחש שהרעיש ע"ז האבני נזר השיג עליו המנח"א 

·�ÌÈ˘Â¯ÈÙ�'‚'Ê‡Ï·�ı�‡ÂÂ˘'�Ú"ÈÊ�‡˘È¯Ó�¯ÊÚÏ‡�'¯�˜"‰¯‰�Ï˘� �

כ' דהגה"ק שאל פעם לאיש פשוט  (שבסו"ס משנה למלך ע' רלא)' אלעזר מרישא בתולדות הגה"ק ר

אחר התקיעות, וכשלא ידע אמר לו שהן נוטריקין  ב"שאם יודע למה נרשם במחזור האותיות 

א) והה"ק ר' יאנקעלע מפשעווארסק אמר הפי' ע"ד רחמנא אמר תקעו גם בלי שיודע  'שוואנץ בלאז'

ו שוואנץ בלי כונות, ב) וכיון ששיחת ת"ח צריכין תלמוד, י"ל עוד פי' הכונות, והיינו שיתקע כמ

דהכונה של שוואנץ בלאז היינו שידע בעצמו שהוא זנב ויהיה בשפלות רוח וממילא יעלו התקיעות 

יפה, שזהו ענין תרועה לשבור לבו ועי"ז יהיה תקיעה פשיטות הלב בתשובה,(ידוע העובדא של 

שיום א' תקע עם הכונות ויום ב' שכח התקיעות ותקע בשבירת לב,  הבעש"ט עם ר' וואלף קיצעס

וא"ל הבעש"ט שהתקיעות דיום ב' עלו יותר יפה), ג) עוי"ל בדבריו הק' דסגולת השופר הוא שעל 

ידה עולה הקב"ה מכסא דין לכסא רחמים אף שאין אנו כדאים וראויים וזה"פ שוואנץ בלאז אע"פ 

  מ"מ יתקע ויתעורר הרצון עי"ז.שאתה זנב במעשיך ובהתנהגותיך 

ô ÷øä"ë  

ùò úøéäáåùú éî 

, יל"ד דכיון שהוא קרוב הרי א"צ לקראו (ישעיה נה ו) דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרובדרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרובדרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרובדרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרובא) א) א) א) 

רק לדבר אליו, וי"ל דר"ל דבהיותו קרוב תוכל לקראו גם על אח"כ כשכבר לא יהיה בהמצאו שגם אז 

בנים שמעו לי, פי' גם אחר שתלכו מביהמ"ד, וכמשל כשתקראהו יהיה קרוב אליך, וכפי' הרר"ש לכו 

המובא בספה"ק במי שזכה לראות פני המלך ולבקש ממנו איזה דבר וכל בקשתו לא היתה רק שיוכל 

, (עי' לראות את המלך ולדבר אליו כל אימת שירצה, שבזה ממילא נכללין כל הבקשות והטובות

 .יעה והצליחה ועננו ביום קראנו)מש"פ בזה בויגד יעקב לשמח"ת בבקשה דאנא ה' הוש

עוי"ל דר"ל בעת לימוד התורה דהקב"ה קרוב אליך אז תדבק בתוה"ק כ"כ שיהיה קראוהו גם ב) 

ב, ברכות - (ג, ומבואר בפרקי אבות (סוטה כא.)על אח"כ דתורה מגינא ומצלא גם בעידנא דלא עסיק בה 

בתניא על הל' הקורא בתורה שקורא דבשעה שאדם עוסק בתורה השי"ת מצוי אצלו, וכעי' שכ'  ו.)

 את השכינה להיות שרויה כנגדו, וכמאחז"ל אפי' א' שעוסק בתורה כו'.

א"נ דגם בעת היותו קרוב יוכל להיות שהאדם ע"י חטאיו עושה מחיצה המפסיק ומפריד, ג) 

דלפעמים אב ובנו קרובים מאד זל"ז, ואעפ"כ א"א להתקרב ולהתראות מחמת מחיצת ברזל 

 וזה"פ קראוהו בהיותו קרוב, דבהיותו קרוב ג"כ צ"ל קראוהו שלא לעשות מחיצה. המפסקת,

(ר"ה מי"מ דגם צדיקים אין נחתמים עד יוהכ"פ, צ"ב דהוא נגד הגמ'  (סו"ס תקפ"ב)מ"ש מג"א ד) 

דצדיקים גמורים נכתבין ונחתמין לאלתר בר"ה לחיים, ואולי לא הי"ל הגי' בגמ' נחתמין, או  טז:)
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ין להיות נחתם אבל לא נחתמו ממש, שו"ר בנזירות שמשון שמיישב עפ"י התוס' שם דס"ל דנכתב

שכתבו דהגמ' מיירי לענין חיי עוה"ב (ומ"ש בגמ' אח"ז ליום הדין היינו אחר תחיית המתים) עיי"ש 

  שהביא ראיות לזה.

שו , רש"י פי' שישראל נכנעין בתפלה, ותוס' פיר(ר"ה)כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה 

כפשוטו שהם דלים וע"כ לבם נשבר, ונראה דתרווייהו אמת, דמי שלבו נשבר בקרבו ונכנע א"צ 

להיות דל בפועל כדי להיות נכנע, והמקיים תורה מעוני סופה לקיימה מעושר, יל"פ מעוני על מי 

 שהוא עני אצל עצמו בלב נשבר ונדכה, זה יכול לקיימה מעושר היינו, א"צ להיות עני בפועל. 

Ï‰·Â˘˙�˙·˘ 

, ויל"ד א) דרש"י בהושע שם מפרש עד ה"א עד שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעוניךשובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעוניךשובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעוניךשובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעוניך

שלא יעשה סניגוריא קטיגוריא, דלא יתהפך הרחמים לדין, ומשמע דעדיין לא אירע המכשול, ואח"ז 

ן מפרש כי כשלת בעוניך ר"ל המכשולות שהי"ל הם בשביל עוניך משמע דמיירי שכבר יצא מדת הדי

והעונש, ב) אמרו אליו כל תשא עון דקדקו המפרשים על קישוי הלשון דהיל"ל כל עון תשא, ובאבן 

עזרא פי' כל זמן אשר תשא עונינו נשוב, וצ"ב דהלא אדרבה מקודם צריך לשוב ואח"כ נושא עון, 

), ואיך אומר שאם תשא עונינו נשוב, (ואי ר"ל שרק כ"ז שאתה מקבל שבים נשוב, מהכ"ת שלא יקבל

ועוד איך מתנה תנאי עם הקב"ה וכי אין זה חציפותא ורמות רוחא כלפי שמיא, ג) הל' קח טוב צ"ב, 

ורש"י נדחק דר"ל למדנו דרך טוב ול' קח קשה לפי"ז, (דאף דאפ"ל קח מל' לימוד מ"מ היל"ל ל' 

סלח הרגיל תלמד טוב), גם פי' שני של רש"י שקח מעט טוב שבידינו ק' דמהכ"ת לומר שהעונות י

והמצות יקח, גם מנ"ל שיש להם מעט טוב, גם פי' הג' דטוב הוא ל' הודי' קשה דהיכן מצינו כן, ד) 

 קחו עמכם דברים, צ"ב הלא דברים אין לוקחים רק אומרים, והיל"ל תתפללו או תאמרו.

ונטמתם בם, וכפי'  (ויקרא יח כד)וי"ל לפי המבואר דהעבירות מטמטמים לב האדם, וכמ"ש 

, שלא יהא הלב במשמר ובתפיסה, ואולי זהו כונת הא"ע (משלי ד כג)מכל משמר נצור לבך האלגאזי 

שאם תשא עונינו שלא יהיו מונחים על הלב לכסותו אז יוכל לשוב, ויש להוסיף עפ"י העובדא שהיה 

עם החוזה מלובלין זי"ע שפעם טבע עגלתו בבוץ באם הדרך ענה ואמר רבש"ע יודע אני שאתה רוצה 

הנני מוכן לכך, אבל מובן שבמצב זה א"א אנא תוציאני מהבוץ ואז תראה שאשוב, ונעשה  שאשוב,

וזה אנו מבקשין מהשי"ת עפ"י ב' משלים עי"ש,  (תבא)ובחינה זו כ' גם באהל יעקב לו נס ויצא, 

שעכשיו במצב כזה שלבנו מטומטם מחמת העונות כמעט אין תקוה, אבל זאת תראה כשתסיר מאתנו 

תשא העון מעלינו, אז יקויים וקח טוב, שנוכל לעשות אך ורק טוב כל הימים, ואין הכונה לב האבן, ו

, ועל כל עבירה בפ"ע יש דין (ב"ק נ.)שיסלח לנו בלי תשובה כי כל האומר הקב"ה וותרן יותרו מעוהי 

 וחשבון אם לא שב בתשובה גמורה, רק מבקשין שישא העון מעלינו שלא יכביד עלינו להפריע אותנו

 מלשוב.

ובזה א"ש מ"ש רש"י עד שלא יתהפך סניגוריא לקטיגור, פי' לענין עונשים גשמיים, כמו 

שהקדים קודם לזה תאשם שומרון כו' והריותיו יבקעו היינו עונשים גשמיים, ובזה מיירי כשעדיין לא 

ת בא העונש, ומש"כ אח"ז כי כשלת בעוניך היינו לענין עונשים רוחניים, טימטום הלב והסתר
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פנים,שזה נעשה מיד כשעובר עבירה, (וא"ש מה שלא פי' כפשוטו שנכשל בזה עצמו שחטא דקאי 

 אלמעלה שכבר כ' תאשם שומרון כו' ומדבר כבר מהפורעניות הבאות עליהם).

ויל"פ כי כשלת בעוניך, דלכאורה קשה דמכשול הוא שוגג ועון הוא מזיד, ואיך אומר בחדא 

, ועבירות (אבות ד ב)וא ע"ד מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה מחתא כי כשלת בעוניך, ונ' דה

הבאות לאחר מכן בסיבות הראשונות הוי כמו שוגג ומוכרח לכך, כמ"ש במתן שכרן של מצות 

להפמ"ג שהמלאך הנברא מעבירה הראשונה כמעט שמכריחו לעבור עוד עבירות, (והביאו כמ"פ 

אל תזכור לנו עונות ראשונים, דבעיקר מבקש על  בדברי יואל, ופי' בזה מ"ש בנוסח התפלה

הראשונות שע"ז הוא עיקר העונש, שהם גרמו העבירות האחרונות, ועי' ישעי' מג ט אל תזכרו 

ראשונות), וזה"ש כי כשלת ל' שוגג בעוניך דהיינו בסיבת חטא הראשון הנקרא עון נכשלת בשוגג 

  עוה"פ, כי על השניות כבר הוא כשוגג ואנוס.

כ' דצריך לשוב על המחשבה שזה היה במזיד ונקרא עון, וזה  (לשבת תשובה אות ב)רי יואל ובדב

גרר את המעשה שהוא כבר בשוגג, ולז"א שתשוב על המחשבות הנקרא 'עד ה' אלקיך' שאין מכיר 

 בו אלא ה'.

דבישראל אין מצרפין המחשבה לרעה רק לטובה, וזה"ש קחו עמכם דברים,  (קידושין לט)ואחז"ל 

אמרו אליו כל תשא עון,  'הדברים'ר"ל שתקחו עמכם טענה זו שלא ילכו אחר המחשבה רק אחר 

שכל זה לא אמרתי אלא לענין נשיאת עון שלא ליחשב כחטא, אבל לענין קח טוב, היינו לענין קיום 

המצות אז בודאי תצרף המחשבה למעשה, וע"כ ונשלמה פרים שפתינו שבזה שאנו מדברים 

  יהיה נחשב לפניך כאילו הקרבנום וכמו"כ במחשבה יהיה די לטובה. מהקרבת קרבנות

, וקשה דהתחיל בל' יחיד ואח"ז סיים בל' רבים, בהקדמת שבט שובה ישראל עד ה' אלקיך וגו'שובה ישראל עד ה' אלקיך וגו'שובה ישראל עד ה' אלקיך וגו'שובה ישראל עד ה' אלקיך וגו'

פי' דכשמדברין להכלל א"א לפרוט לכל א' את הנוגע לו בפרטיות, רק מוכיחין בכלליות  (ח"ו)הלוי 

ד לעצמו בפרטיות, וע"כ אחר שאמר שובה ישראל בכלליות, אמר קחו וכ"א יקח מזה השייך לו לעבו

עמכם דברים כ"א מה ששייך לעצמו, ועי"ז ושובו אל ה' עי"ש, ובמאור ושמש כ' שבכל עש"ק היה 

הרה"ק רר"א אומר מוסר לתלמידיו וכ"א שמע דברים אחרים מה שנוגע לנפשו, כי תורתו של צדיק 

ביא הושע שאמר בכלליות שובה ישראל ושוב אמר קחו עמכם פרה ורבה, וי"ל דכן היה אצל הנ

 דברים, שכ"א ישמע הנוגע לנפשו.

Î"ÂÈÚ�ÔÂÓÊÙÏ 

א) ירצה צום עמך כו' חשוב חלבו כעל זבח וקרבנו אל תבזה, חתום עליו אות חיים ותפלתו א) ירצה צום עמך כו' חשוב חלבו כעל זבח וקרבנו אל תבזה, חתום עליו אות חיים ותפלתו א) ירצה צום עמך כו' חשוב חלבו כעל זבח וקרבנו אל תבזה, חתום עליו אות חיים ותפלתו א) ירצה צום עמך כו' חשוב חלבו כעל זבח וקרבנו אל תבזה, חתום עליו אות חיים ותפלתו 

אח"כ היל"ל מקודם קרבנו אל תבזה ו -ק' דהיל"ל כזבח, ב  'כעל זבח'הל'  -, ויל"ד טובא א תחזהתחזהתחזהתחזה

וכמו"כ אין סדר  -שיחשבהו כזבח, אבל מאחר שאמר שיחשוב קרבנו כזבח, מובן דאל יבזהו, ג 

הלשון מדוייק במ"ש אח"ז חתום עליו אות חיים ואח"כ אמר ותפלתו תחזה, דהרי מקודם צריך 

לבקש שתפלתו יתקבל, היינו תפלתו תחזה, ושוב אח"כ יחתום עליו אות חיים ע"י שיחזה תפלתו, ד 

גם צ"ב מ"ש כאן ל' תחזה, הלא בתפלה יותר שייך שמיעה, וכדמצינו בכ"מ דנקט ל' קבלה או  -

 האזנה והקשבה.
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וי"ל לפימ"ש בספה"ק ליקוטי שושנה מהנוע"א שמפרש הלשונות חסד ואמת דנ' לכאורה כסותר 

זא"ז (כמבואר בגמ' ר"ה יז:, ושם מבואר ההיפוך מקודם אמת ואח"כ חסד), ותי' דמה שמקבל 

הקב"ה התפלה אע"פ שאינו ראוי זהו חסד לפנים משוה"ד, אבל מ"מ כיון שכבר נתקבל יהיה מאיזה 

 טעם שיהיה כבר מגיע לו עפ"י דין מאחר שנתקבל ועלה למעלה, וזהו מקודם חסד ואח"כ אמת.

ובאמת אם יובדק תפלתינו האם ראויים לעלות על שולחן מלכים אין בהם מתום, והן במלאכיו 

כו', ומחשבה פוסלת בקדשים, אמנם לפי הנ"ל דמקודם מתקבל, וכיון שנתקבל הרי  ישים תהלה

, ולזה לא אמר מקודם קרבנו אל תבזה, דודאי אם (זבחים לא:)קיי"ל כל הפסולין אם עלו לא ירדו 

מוקדה, וממילא קרבנו אל  'על'זבח, שכבר מונח כזבח  'כעל'יובדק יתבזה, אך מקודם חשוב חלבו 

א ירד, וכמו"כ אמר חתום עליו אות חיים להתקבל תפלתו ולתת משאלו עוד קודם תבזה דשוב ל

שיבדקו וימשמשו בתפלתו, ורק אח"כ תפלתו תחזה, ולכן לא אמר כאן ל' קבלה ושמיעה כי מכבר 

 נתקבל רק תחזה עכשיו התפלה שכבר נתקבלה.

 –סמוך 'ו"ק דלשון ע -יל"ד על כפל הלשון, ב  -, א ב) סמוך נא הנכשלים, שלח ידך להקימםב) סמוך נא הנכשלים, שלח ידך להקימםב) סמוך נא הנכשלים, שלח ידך להקימםב) סמוך נא הנכשלים, שלח ידך להקימם

ותנקום דם  -מוכח דעדיין לא נפלו רק נוטים ליפול, ואילו ל' להקימם מוכח דכבר נפלו, ג  'נכשלים

עבדיך מאויביך עד תומם, מהו כונתו בל' עד תומם, דודאי כשיבא עת הנקמה יהיה הכל בחשבון צדק 

 הלשון. , מהו כפל'מה זה ועל מה זה'ותדרוש לשפך דמם  -ומדה כנגד מדה, ד 

הטעם שנענשו מצריים הלא כתוב בתורה ועבדום  (פ"ו מהל' תשובה ה"ה)וי"ל לפימ"ש הרמב"ם 

וענו אותם, משום דלא גזר מי יהיה המענה, וכמו האומר על עם א' שיהיו בהם צדיקים ורשעים, מ"מ 

הבורא יהיו הרשעים נענשים לפי שבחרו להיות מהרשעים לא מהצדיקים, והראב"ד תי' באופן אחר ד

לא גזר אלא וענו אותם, אבל הם הוסיפו לחטוא במה שעבדו בהם בפרך, והמיתו וטבעו מהם, כמ"ש 

, עוד כ' שם הראב"ד (עי' מש"פ בזה הכת"ס בפ' תצא)אני קצפתי מעט והם עזרו לרעה, לפיכך נתחייבו, 

דמזה מוכח דלא דאילו שמעו למשה מתחלה לא היו לוקין, אבל כיון שלא שמעו לו וביזוהו נתחייבו, 

מפני גזירת הקב"ה עשו דא"כ גם עכשיו הי"ל לשמוע לו ולשלחם, וע"כ שלא עשו אלא משום זדון 

 לבם הרשעה, נמצא י"ל ג' טעמים על שנתחייבו המצריים.

וזה"ש סמוך נא הנכשלים שמצד גזירתך לא הי"ל להיות רק נכשלים ולא נופלים, ולא היו טעונים 

, שנפלו לגמרי 'להקימם'נא בענינו שאנו צריכים לכך שתשלח ידך  אלא סמיכה בלבד, אבל ראה

ברשעת הגוים ההמה שעזרו לרעה, לא כפי שהיתה הגזירה מקודם, והוסיפו פי כמה שלא מדעת 

, ואם שגזרת עלינו עוני וטילטול, אבל לא שפיכות (קידושין מב:)בעה"ב, ובכה"ג בטלה השליחות 

פי' אפי'  'ועל מה זה', וכי זהו מגזירת הקב"ה, 'מה זה', לדעת דמינו לעפר, וא"כ תדרוש לשפך דמם

זה המעט הנגזר עלינו על מה זה הם עושים זאת, מצד גזירת הקב"ה או מצד רשעותם, וכיון שכן 

תנקום מהם לא בלבד על מה שהוסיפו להבעיר חמה, רק גם על מה שנתחייבנו עפ"י הגזירה יהיו 

, ר"ל על הכל גם 'עד תמם'בה, ולז"א ותנקום דם עבדיך מאויביך נענשים, כיון שלא היה כונתם לטו

על חלק הגזירה, ומ"ט לפי ששפכו דם עבדיך, ומבואר כן ברש"י פ' האזינו (עה"פ מראש פרעות 

, וי"ל (ומבואר בגמ' ב"ב דבכה"ג הדר דינא)אויב, ולפי פי' הב"ב שם) שיהיו נענשים גם על חלק הגזירה, 

דמעתם שיקוים ואנחתם הוא לחמם, ר"ל זה גופא שאין להם מה לאכול  בזה גם מ"ש מקודם אשר
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ולשתות היה די והותר לקיום הגזירה, ועוד נוסף עליהם שתחת זה יאכלו וישתו אנחה ודמעה, וזהו 

 כבר יותר מהגזירה.

) חנון חון עמך אשר לשמך הוא מאמין, סניגור עלי תמנה אשר חטאתי יטמין, וחובי בשמאל ) חנון חון עמך אשר לשמך הוא מאמין, סניגור עלי תמנה אשר חטאתי יטמין, וחובי בשמאל ) חנון חון עמך אשר לשמך הוא מאמין, סניגור עלי תמנה אשר חטאתי יטמין, וחובי בשמאל ) חנון חון עמך אשר לשמך הוא מאמין, סניגור עלי תמנה אשר חטאתי יטמין, וחובי בשמאל גגגג

 'לשמך'מה פי' אשר  -, פיסקא זו יל"ד בה טובא, א , ואפר יצחק יזמין אשר יאמר כי הוא זה, ואפר יצחק יזמין אשר יאמר כי הוא זה, ואפר יצחק יזמין אשר יאמר כי הוא זה, ואפר יצחק יזמין אשר יאמר כי הוא זהיכמין כו'יכמין כו'יכמין כו'יכמין כו'

עוד  -מאמין היל"ל בסתם אשר בשמך מאמין, ג  'הוא'מה פי'  -מאמין, היל"ל אשר בך מאמין, ב 

צ"ב דכיון שמבקש על חנינה, יותר הי"ל לבקש על זדונות שצריך בהם מדת החנינה, לא על החטאות 

ועוד מה שייך הטמנה  -שגגות, שיש ממילא לימוד זכות עליהם והיל"ל אשר פשעי יטמין, ד וה

יכמין, הלא הסניגור בימין, והקטיגור  'בשמאל'גם צ"ב מ"ש חובי  -בחטא, היל"ל יבטל או יכפר, ה 

, 'מיןיכ'גם מהו ל'  -חובתי יכמין, ז  - מהו כפל הל' חטאתי יטמין  -בשמאל, והיל"ל בימין יכמין, ו 

צ"ב ל' אשר  -מדוע מזכיר כאן זכות יצחק דוקא, ט  -שהוא ענין מארב, איזה שייכות י"ל לכאן, ח 

בר"ה אוכלין לסימנא טבא רמון ואומרים יה"ר שירבו זכיותינו כרמון, וראיתי  -יאמר כי הוא זה, י 

מה רבותא הוא לנו אפי' ריקנין שבך מלאין מצות כרמון, וא"כ  (ברכות נז.)מקשין דהלא אמרו חז"ל 

 שנהיה כרמון.

ונ' לפימ"ש הר"ר זושא זי"ע מעולם לא ראיתי מלאך שלם מעבירה של יהודי, שאפי' כשמתגבר 

עליו יצרו ועשה עבירה, לבו נשבר בקרבו, ואין שלום בעצמיו, לבו נוקפו ונאנח ומתחרט, גם אמר 

עשה העבירה בדיעה צלולה מעולם לא ראיתי יהודי שיאמר לשם יחוד קודם עשיית עבירה, שלא 

ויישוב הדעת, רק נכנס בו רוח שטות, ותקפו יצרו שאור שבעיסה, ופירשו בזה הפסוק ה' נגדך כל 

, ר"ל הן אמת שכל תאותי הוא נגד רצונך אבל מ"מ גם (תהלים לח)תאותי ואנחתי ממך לא נסתרה 

חפצו ותאותו בלי  אנחתי שאח"כ לא נסתר ממך, ולעולם לא שמח לבי בזה כגוי אשר ממלא כל

נקיפת מצפון, משא"כ ישראל דדאיגי במצות וחביל גופייהו, ואין שלום בעצמיו מפני חטאיו, וע"ד 

 אשרי אדם מפחד תמיד.

ל'  'זה'ל' נסתר ו 'הוא'בהא דדרשינן מודה במקצת מכי הוא זה, ד )ב"מ ג.(וידוע מ"ש בשטמ"ק 

ל' נסתר, וכשאדם  'הוא'צת הוא ככופר בבחי' , ובמק'זה'נוכח, והיינו דעל מקצת הוא מודה בבחי' 

, שנעשה כביכול (ישעיהו מ כז)חוטא הוא נסתר מהקב"ה ונקרא בבחי' הוא, וכמ"ש דרכי נסתרה מה' 

, ונקדים עוד מה שכ' (דברים לא יח)כמסך המבדיל בינו להקב"ה, ע"ד ואנכי הסתר אסתיר פני 

, דשמותיו של השי"ת מורה על דין קלח ב)(תהלים המפרשים עה"פ כי הגדלת על כל שמך אמרתך 

 ונקמה, ומ"מ הגדלת מעל כל שמך אמרתיך שאמרת להיטיב לנו.

גם  'הוא', 'שמך'ר"ל גם כשהם ראויים למדת הנקמה המרומז ב 'לשמך'וזה"ש חון עמך אשר 

בך ובעונש ולבו נוקפו, ואין העבירה שלם בידו, ומה שעבר על  'מאמין'כשנסתר ממך ע"י חטאיו, 

רצונך לא מפני שמרד בך ח"ו רק שתקפו יצרו, ולימוד זכות זה הוא מתוך החטא עצמו לא שמחפש 

לימוד זכות מצד אחר, היינו להכריע מצות נגד עבירות, רק שמקטין העבירה גופא ומחלישו, דלפי"ז 

כל העבירות הם בבחי' חטא ושוגג שלא מרצונינו, רק מצד כפיית היצר מסמא העינים ומפתה 

ויים קשים ומרים שקשה להתגבר נגדו, שהוא מלאך אש ואנחנו חומר קרוץ מעפר, וכמ"ש ר"ע בפית

 .(קידושין פא.)חזי דאת נורא 
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לא שיבטל העבירה רק יתקיים, אך יטמין הפשע שבעבירה שלא  'יטמין'וא"ש הל' אשר חטאתי 

 (סוכה נב.)ר הנקרא אבן ירוממני, פי' בטענה שהיצה" 'בצור'יהיה ע"ז קיטרוג ויסתירנו בסתר אהלו, 

שולט עלי בזה ירוממני, ולז"א חובי בשמאל יכמין, שהשמאל עצמו יוקטן ויוטמן, ויכמין ל' אורב 

אשר לא צדה, לא כמן, והיינו כעין אורב על השונא לכבשו עה"פ וכמ"ש התרגום פ' משפטים 

שמדתם רחמים ותפארת,  דאברהם ויעקב לא לימדו זכות הגם (שבת פט:)במקומו, וכעי"ז מצינו בגמ' 

רק יצחק שהוא גבורה לימד זכות, דלפעמים אם אין הכח למדת הרחמים, אין שום עצה רק להקטין 

הגבורה בשורשו ולהמתיקו, ואין לך המתקת הדינים יותר מזה שהגבורה עצמה מתתהפכת לרחמים, 

 ונכנע למדת החסד, וא"ש מה שהזכיר כאן את יצחק דוקא.

, יתהפך 'הוא', שמדה"ד עצמה המכונה דין והסתר המרומז ב'זה –הוא 'ולז"א אשר יאמר כי 

אמירה רכה ונעימה, גם יוסבר עפ"י משל של הה"ק  'יאמר'גילוי ורחמים, ולז"א אשר  'זה'לבחי' 

ממעזריטש זי"ע עמ"ש משוך חסדך ליודעיך קל קנא ונוקם עם השר שחטא למלך ותחת להענישו 

שציער עצמו השר היאך חטא למלך טוב ומטיב כזה המשלם טובה הטיב עמו וזה גופא היה הנקמה 

תחת רעה כידוע, וזהו ג"כ פי' אשר יאמר כי הוא זה, שמדה"ד ייטיב ויעשה עמנו חסד ובזה יתקיים 

 .'זה'בצורה של  'הוא'הדין של 

וידוע דברמון הגרעינים עצמם מתוקים רק הקליפה דקה שביניהם הוא מר ונטמן בין הגרעינים, 

כן הריקנים שבישראל י"ל ג"כ זכותים כרמון והיינו המצות שלהם המה מתוקים כגרעיני הרמון, ול

אבל י"ל ג"כ מרירות של העבירות וע"ז אנו מבקשים שעכ"ז יהיו חובותינו טמונים כנ"ל חובי אשר 

בשמאל יכמין, כמו הקליפה שבין הגרעינים שהוא נטמן, ואנו מבקשים מאת הקב"ה שיקטין וילמד 

  כות על העבירות שלנו, שיהיו כרמון הזכיות מבחוץ והעבירות יהיו נטמנים ונמתקים.ז

כ' הא דריקנין שבישראל מלאים מצות כרימון, משום דרמון אין לו  (ע' נג)פקלריא תלמודית סובא

 לב וכן הם עושין מצות בלא לב, וא"כ צ"ב מ"ש כאן שירבו זכיותינו כרמון.

הט אזנך ממרום כו' לשמוע אל  (ליום א')נ' בהקדם מ"ש בסליחות  ',',',',ד) קרב ושמע רנתי לזעקתי כוד) קרב ושמע רנתי לזעקתי כוד) קרב ושמע רנתי לזעקתי כוד) קרב ושמע רנתי לזעקתי כו

הרנה ואל התפלה, דלכאורה רינה אינה תפלה, ועוד וכי הקב"ה אינו שומע בלי הטיית אוזן, וי"ל 

הכונה לפי שיש קיטרוג במה שאין אנו מתאבלים כראוי על חורבן ביהמ"ק כראוי, אך באמת כבר 

שונים שאז היה שתם תפלתי, וכדי שלא נפול לידי יאוש ע"י שאלת התאבלנו הרבה באלף שנים הרא

אי' אלקיך הוכרחנו להיות בשמחה ולשיר ברינון ולהתחזק קצת בנחמות ועי"ז פג מאתנו טעם 

האבילות, ואין האשם תלוי בנו כי כן היה ההכרח, ולז"א הט אזנך לשמוע אל הרנה דעכשיו, ואל 

 החורבן, ואז לא יהיה עוד קושיא עלינו למה אנו מרננים.התפלה דאלף שנים הראשונים של אחר 

וכמשל הבן מלך שנתגרש מאת פני אביו וצעק ובכה זמן ארוך אבל גזירה היה מאת המלך לא 

לפתוח החלונות בימים הראשונים כדי שלא לעורר רחמנות המלך, כי מלך במשפט יעמיד ארץ, 

ממך שאתה צועק וזועק מרה ואין קול ואין  ושונאי המלך פיתו את הבן לאמר ראה איך שכח אביך

עונה כי כבר הסיח דעתו ממך, והבן כאשר הרגיש שהדברים נכנסים ללבו ועוד מעט ויבא לידי יאוש 

ח"ו, התחיל לשורר ולזמר בתקות נחמה שבודאי המלך ימהר ויוציאנו ממאסרו, ואז פתח המלך 
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ז באו אויבי המלך ואמרו למלך ראה איך החלון לשמוע מה בנו עושה כי כבר כלה זמן הגזירה, וא

הבן אינו רוצה לשוב אליך כי יושב ומזמר כי טוב לו שם בגלותו ואינו חפץ בקרבתך, ואז פתח בן 

המלך את פיו ואמר אבי הי"ל לשמוע הבכיה דמקודם ואז היית מבין טעם הרינה דעכשיו, והנמשל 

ין לא נושענו, והנחמה ממנו והלאה, מובן, וזהו ענין שב דנחמתא שאומרים אחר ת"ב אף שעדי

 דבהכרח אנו צריכין להתחזק אחר האבילות שלא נהיה נעצבין ומיואשין.

אחר שנפתחו החלונות והמלך מתקרב לנו שהגיע קץ של שתם תפלתי ועכשיו  'קרב אלי'וז"ש 

ת הלואי והיי 'לזעקתי תפתח שער', לז"א 'ושמע רנתי'רוצה לשמוע הצעקות והבכיות, ותחת זה 

פותח השער בעת זעקתי, אז היית רואה שלא מחמת חסרון אבילות על ביהמ"ק אנו מרננים, רק לפי 

שכבר זעקתי כל היום דהיינו יומו של הקב"ה ואין לי עוד כח, ע"כ שלא ליפול לגמרי ביאוש מוכרח 

ע"י אני להתחזק ברנה, ובזה יקויים לזכות את חטאתי כמו בן שנה נער שאין לו דעת, כן אנחנו 

שיעבוד גליות ואורך הזמן נטרף דעתינו כבלי דעת, ועי"ז הטענה תחסום לשון משטיני שלא יקטרג 

  עוד.

לרמז על אור תורה שניתנו לוחות אחרונות ביוה"כ והיה ליוהכ"פ מרבין נרות גדולות לפנות ערב 

  גמר מ"ת, א"נ כיון דאין מכבדין אותו באכילה ושתיה מכבדין אותו ביותר בנרות.

כ' לכוין בתפלת יו"כ ליצא קידוש אבל בזכרון יהודא בשם ר' אברהם שאג לא  (רע"א)גחת"ס בה

  כתבו אלא ביוהכ"פ שחל בשבת אולי לפי שהוא דאורייתא ויל"ע. 

ë ÷øôå  

 éðéðòíéøåôéëä íåé 

נגד ה  (כפורים וכפר יכפר מכפר)ברוקח כ' רמז על מה שמוזכר תיבת כפרה כ"ד פעמים בתורה א) 

כ"ד עריות שבתורה, כ"ד ספרי נ"ך שעברו עליהם, כ"ד שעות היום שחטאו  ים שמספרם כ"ד,דבר

בהם, כ"ד דברים המעכבים את התשובה, כ"ד עבירות המנויות בספר יחזקאל פט"ז הודע את 

ירושלים את תועבותיה, ויש להוסיף למה דוקא ה' דברים נגד ה' חומשי תורה, וע"י שבירת הלב 

שוב ד"ך נכלם, להפך את הכ"ד דברים לטובה ע"י שיהיה ד"ך נכלם, ולב נשבר ונדכה יקויים בנו אל י

גי' אור להאיר החשיכה ע"י  'ברה'דס"ת של לב נשבר ונדכה הוא ז"ל לא תבזה שמעתי ממו"ח 

שבירת לבנו לפני הקב"ה והיינו תרועה שבשופר שעי"ז יהיה נעשה תקיעה פשוטה וחסדים, ועי"ז 

שהקב"ה שוכן עם דכא, ויש  (ותרועת מלך בו)ני של תרועה מל' ריעות להקב"ה יקויים ג"כ פי' הש

להוסיף שיהיה גם תרועה מל' שמחה כיון דבמקום שהשכינה שורה אז עוז וחדוה במקומו, וי"ל 

דהכ"ד פעם כפרה אם יצטרף את הקב"ה עמנו שהוא אחד ואין שני לו אז יהיה כ"ה, כה תברכו את 

את דכ"ה עם ה', היינו הכ"ד דברים עם הה' פעמים כ"ד, או יפורש שהד"ך בנ"י, וזהו אני אשכון 

 יתהפך לה' שיהיה כ"ה.

בל' רבים כ' בהכתב והקבלה כמה טעמים א) שמכפר על בין אדם  'כיפורים'ולמה נאמר יום ב) 

 למקום ועל בין אדם לחבירו, ג) ד' חילוקי כפרה מ"ע ומל"ת כרת או מיתת בי"ד חיה"ש, ד) לפי שיש
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כמה מדריגות בכפרת יוה"כ להשב מיראת העונש שאינה שלימה, או מיראת ה' שזדונות נעשו 

  כשגגות, או מאהבת ה' שזדונות נעשו זכיות.

(ח"ה לפ' ג) בכונת הפסוק הנאמר לפני כל נדרי, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, עי' תורת א' 

  תולדות).

ל עונותם זה יעקב מלמד שביוהכ"פ נוטל הקב"ה איתא בילקוט עה"פ ונשא השעיר עליו את כ ד)

בשם מהר"א אשכנזי עפ"י מארז"ל  (מער' י אות נו)כל העונות ומשימם ע"ג השטן, ועי' מדבר קדמות 

 (חו"מ סי' כט)דביוהכ"פ השטן מדבר טוב על ישראל, והו"ל כדין עדים האומרים שקר העדנו 

  הקב"ה מטיל עליו לשלם הכל.  דמשלמים מביתם, שהרי כל השנה עולה ומשטין, וא"כ

, ויש ליתן טעם למה מזכירין חטא אבותינו, ובספה"ק נועם ה) אבל אנחנו ואבותינו חטאנוה) אבל אנחנו ואבותינו חטאנוה) אבל אנחנו ואבותינו חטאנוה) אבל אנחנו ואבותינו חטאנו

כ' דאף אדם שחטא אין לעשות עצמו רשע מפני המקטרג, וע"כ אנו תולין  (וישלח ד"ה וזהו)אלימלך 

עדן ולא יזיק להם  קצת החטא במה שלא קדשו אותנו אבותינו בקדושה שלימה, והם כבר בגן

 הקיטרוג אבל יקל עלינו במקצת שנהיה עכ"פ כבינונים עיי"ש.

, באהבת חיים פי' ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל לא ע"י יסורים וחליים רעיםומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל לא ע"י יסורים וחליים רעיםומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל לא ע"י יסורים וחליים רעיםומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים אבל לא ע"י יסורים וחליים רעיםו) ו) ו) ו) 

עפימש"פ הה"ק המגיד ממעזריטש במ"ש משך חסדך לידעיך קל קנא ונקם, דק' כיון שהזכיר משיכת 

ת הנקמה (ובפשטות י"ל דהכונה שגם מדה"ד יתהפך לחסד), ותי' עפ"י משל חסד למה מזכיר מד

ניש שר א' שחטא כנגדו ע"כ תחת להענישו גידלו ונישאו למעלה מכל השרים, עלמלך שרצה לה

ונתבייש מאד השר ומצפון לבו היה מייסרו, איך חטא למלך טוב ורחמן כזה הגומל טובה לחייבים, 

יותר החרטה עד שנפל לרגלי המלך ופייסו ובכה לפניו במר נפשו על מה וככל שגידלו יותר, הרגיש ב

שהתריס וחטא נגדו, וזהו שמבקשין משך חסדך לידעיך ובזה תהיה קל קנא ונקם שעי"ז ישובו 

ויתחרטו, וגם פי' בזה אל נקמות ה', דנקם במדת הוי"ה ורחמים, וזה"פ מרק ונקום על העבירות ע"י 

וממילא לא תצטרך ליסורים וחליים רעים, וממילא יהיה גם ריוח לנו  רחמיך הרבים יותר מהרגיל

שלא תצטער השכינה בצערינו לומר קלני מראשי קלני מזרועי, ובפשטות לק"מ דיכולין ליפטר 

שיעמול  ימהעבירות ע"י יסורים קטנים כמו מושיט ידו לכיסו, וזה ג"כ נקרא רחמיך הרבים, או ע"

 ים וכיו"ב.בתורה ממילא לא יצטרך ליסור

רק הוא ל' המשנה  (רק סליחה), בבנין אריאל כ' דלא מצינו ל' מחילה בכל כ"ד ספרים סלח ומחלסלח ומחלסלח ומחלסלח ומחלז) ז) ז) ז) 

ואנכנה"ג, וכן לשון החזירנו בתשובה שלימה לפניך לא מצינו בל' המקרא והיל"ל השיבנו בתשובה 

עי"ש מש"פ שלימה, אבל אסור לשנות ממה שקבעו חז"ל אף היכא דבלשון המקרא מצינו ל' אחר 

 והיכן ציונו שאל אביך ויגדך כו'. (שבת )בזה הגמ' 

, וצ"ב כפל (ויקרא טז ל) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרוכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרוכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרוכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרוח) ח) ח) ח) 

כפל הלשון דמאחר שכבר אמר לטהר אתכם מכל חטאתיכם למה צ"ל לפני ה' תטהרו, גם צ"ב מ"ש 

ר אם לא לפני ה', וי"ל לפי הידוע מתשובת ר' סעדיה גאון לפני ה', פשיטא וכי לפני מי צריך ליטה

ששב בכל יום על מה שלא עבד אתמול באותה מדריגה והשגה של היום, וזה"ש אע"פ שכבר כיפר 
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עליכם ביום הזה לטהר אתכם מכל חטאתיכם, מ"מ כל שאתם באים יותר לפני ה', פי' כ"מ שאתם 

 יותר.מתקרבים אליו ית' צריכים אתם ליטהר יותר ו

לענין יוה"כ ראשון דישראל, היכן היה משה בסעודת יתרו, שהיה  (יתרו בהגהות רי"נ)ט) עי' חת"ס 

יוה"כ, כיון שבא באמצע יו"כ מהר כבר ל"ש יוה"כ לכל ישראל ורק הוא קיבל ע"ע קדושת היום 

        מבלילה, ובוידבר משה כ' בשמו 'אך' בעשור חלק, ופלוגתא בין ב' החת"ס.

מפרש החילוק בין סלחן  (בסו"ס תרז בא"א), הפמ"ג ן לישראל ומחלן לשבטי ישורוןן לישראל ומחלן לשבטי ישורוןן לישראל ומחלן לשבטי ישורוןן לישראל ומחלן לשבטי ישורוןי) כי אתה סלחי) כי אתה סלחי) כי אתה סלחי) כי אתה סלח

ומחלן, ובין ישראל וישורון, דסולחן הוא סליחה גמורה, כאילו לא חטא, ומחלן אינו סליחה, רק 

שהוא עוזב הדבר שלא לדון ולענוש ע"ז, והנה תואר ישראל מורה כשהן באחדות כמ"ש יחד שבטי 

שורון מל' אשורנו הבטה מרחוק, מורה כשהן רואין זה בזה אבל אינן באחדות, ואז ישראל, ותואר י

ח"ו יש דין אבל אינו מעניש עליו תיכף ועוזב הדבר ומאריך אף, וזה"ש ומחלן, דהיינו עזיבת הדבר 

לשבטי ישורון פי' כשהן רואין זה בזה בלבד, ומפרש  (כלאים פ"ד מ"ב)כמו שמביא מפי' הרמב"ם 

י בשורון מלך, ר"ל דאם יש צער לשון ויהי, דיש סיכסוכים ביניהם שזה מפריע האחדות הפסוק ויה

  שיהיה רק בישורון, אז ח"ו מלך ולא אב, ע"כ נקבל עלינו להיות באחדות ולא לריב זה עם זה.

ובזה יל"פ מה שמסיים בכל דור ודור כי חבור עצבים אפרים הנח לו, אפילו בדור עוע"ז דור 

אין לנו מלך מוחל וסולח, כאן הקדים מחילה וכן בחתימת הברכה כיון שסמוך  שפל, ומבלעדיך

לתיבת 'מלך', והוא ע"ד לא זו אף זו, לא מבעיא מוחל ומאריך אף רק אפילו מוחל, ויש להוסיף מ"ש 

בבני"ש לט"ו בשבט מענין מחול שהוא עיגול להורות שאין כאן א' שהוא בראש רק כולם שוין זה 

ורה היפוך ממ"ש פמ"ג, וי"ל אדרבה ישורון הוא מדריגה יותר גבוה, ומחילה עדיף עם זה והוא לכא

  ששם נזכר כינוי לישראל ישורון. ב)- (מדמסליחה, ויל"ע בביאור שמות הנרדפים, ועי' ישעיה 

עה"פ ויהי בישורון מלך בהתאסף דהכונה דאם הם באחדות אז ניכר  (ברכה)ועי' עוד ברש"י 

חת"ס עה"פ וישמן ישורון ויבעט דאדרבה לפי שהם במדריגה גדולה של מלכותו עליהם, ועי' ב

  ישורון מסתפקין בטובה שיש להם ויכולים לבוא לידי וישמן ויבעט, ועי' ביש"מ על פסוק זה.

והיה אפ"ל דיש חילוק בין סתם ישורון, לשבטי ישורון המורה ביותר על התחלקותם, אבל 

  ון מלך דמשמע דגם ישורון סתם הוא מדריגה פחותה.הפמ"ג הלא פי' בזה הפסוק ויהי בישור

יא) בלבושי בדים לר' ידידיה ווייל כ' שמותר לרחוץ מצחו בדמעות ביוה"כ נ' דס"ל כיון דאינו 

 לתענוג רק למחוק העונות מותר.

פי' אדון דין אם ידוקדק, היינו כמתמה ושואל וכי דין צדק הוא  )קדו"ל(מהיב) בפתגמין קדישין 

מנו בדין הלא שמך חנון ורחום וא"כ הידקדוק בדין הוא שלא עפ"י האמת כיון שאתה שתדקדק ע

  רחום וחנון.

תריט,ג צ"ב הטעם דאין אומרים אבינו מלכנו יוה"כ שחל בשבת הלא אומרים וידויים יג) 

בתפלה, ובאג"מ כ' דמה שהוא בטופס התפלה שאני ובערוה"ש כ' דעשו להיכר שידעו שהוא שבת 

  לא לומר אבינו מלכנו.לכן תיקנו ש
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  כו' בסידור אישי ישראל יש ביאור מפורט על אשמנו עי"ש. אשמנואשמנואשמנואשמנו
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דבעינן א] י"ל  ,) הטעם שמחלקין העל חטא בג' חלקים לומר ג"פ ועל כולם אלוה סליחותיד

ל אדם יותר ממאה מלקיות, מכות הראויות להשתלש, והעל חטא הוא ע"ד טובה מרדות אחר בלבו ש

ועוד כדי ליתן ריוח להתבונן בין פרק לפרק ולא לומר ב] ע"כ עושין אותן באופן הראויות להשתלש, 

, ובתפארת עוזיאל כ' ג] דהוא נגד חטא עון פשע שע"ז מבקשים סליחה מחילה כפרה, ד] הכל בפע"א

  .ונגד נפש רוח ונשמה, ה] ונגד ג' אבות שזכותם יגן עלינו

, (ליוהכ"פ) ומהרי"ל דסקין (פ' אחרי)מעתיק כמה פשטים על סדר העל חטא מספר תפארת עוזיאל  אני

וגם מסידור אישי ישראל שיש שם ב' פירושים, פני אריה מהרב דקראטווינגא, ושיח יצחק ממחבר 

   .  (ולא העתקתי הכל רק קצת)הסידור ר' יצחק מאלצאן בעל שביתת השבת, 

הלא אונס רחמנא פטריה  וקשה למה צריך וידוי על האונס אונס וברצוןאונס וברצוןאונס וברצוןאונס וברצוןעל חטא שחטאנו לפניך בעל חטא שחטאנו לפניך בעל חטא שחטאנו לפניך בעל חטא שחטאנו לפניך ב

זה גרם אע"פ שלא חטא בפועל כ' בתפארת עוזיאל דמתחלה היה רצון לחטוא וא]  ,(מים חיים טז)

"ל ויב] להיות נכשל באונס, ולזה מתודה על שחטאנו באונס לפי שבא ע"י הרצון שמתחלה עי"ש, 

נכשל עוה"פ באונס, מחוסר שמירה ות ול חטא ברצון וזה גורם להידלפעמים עשה בפוע באופן אחר

ועבירה ראשונה היה , (אבות ד ב)דהוא ע"ד מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה עוד וי"ל ג] 

מכן בסיבות הראשונות הוי ועבירות הבאות לאחר ברצון ונברא מזה מלאך רע המכריחו לחטוא עוד, 

במתן שכרן של מצות להפמ"ג שהמלאך הנברא מעבירה הראשונה ומוכרח לכך, כמ"ש  אונס כמו

כמעט שמכריחו לעבור עוד עבירות, (והביאו כמ"פ בדברי יואל, ופי' בזה מ"ש בנוסח התפלה אל 

תזכור לנו עונות ראשונים, דבעיקר מבקש על הראשונות שע"ז הוא עיקר העונש, שהם גרמו 

ועי' מה שפרשתי בזה בהפטרה לשבת  ,רו ראשונותעי' ישעי' מג ט אל תזכהעבירות האחרונות, ו

לתקן מה שחטא בנערותו, וחטאים של  (סו"ס שמג) תי' לפימ"ש רמ"א(טז) , ד] ובמים חיים שובה)

ילדות נקראין אונס ולכן מתודין תחלה על חטאי הילדות הקלות ושוב על מה שחטא בגדלותו שזה 

א', שמתחלה עשו באונס וכשהתרגלו לזה כבר עשו י"ל דמ"ש באונס וברצון הוא דבר , ה] נקרא רצון

גם ברצון, וכמו שהיה עם האנוסים בשפאניא שנחלקו בזה חכמי הדור אי נחשבין כמומרים בשביל 

ובאבני שוהם ליוהכ"פ סי' סט מהרי"ל דסקין פ' אחרי, זה, א"נ מה שאנס או פיתה אחרים לעבירה, (

מס' פני אריה א יובסידור אשי ישראל מבו] ם), ושיכ' עוד תי' עי"ש, ובמחזור המפורש כ' ד' פיר

לא אפשר ומכוין  (פסחים כה:)להרב דקראטווינגא דאף מי שהוא אנוס אסור לעשותו ברצון וכגמ' 

אסור, ז] ועוד יש אונס שנענש עליו לפי שהיה יכול ליזהר ולהשמר מזה שלא יארע, וגם יש אונס 

גם אחר שאירע האונס, ועוד דחטאיו גרמו לו האונס  שאינו גמור שבתחבולות היה יכול לינצל מזה

, וכ"כ עה"פ ורשעה תסלף חטאת (שם מהפני אריה (משלי יג,ו)וכמ"ש כי כשלת בעוניך וכמ"ש הגר"א 

  .)תשובות והנהגות ח"ד תנא בשם הגר"ח מבריסק



   רצון  תשרי חודש  ימי  קנח
  

 אף שנתנו צדקה אבל לא היה בלב טוב, דיש ב' לאוין לא תאמץ את לבבך אף שנתן באמוץ הלבבאמוץ הלבבאמוץ הלבבאמוץ הלב

, אחרי עשיית העבירה ולבו נוקפו והיצר מפחד שישוב (פני אריה)ולא תקפץ את ידך מליתן בפועל 

הוא מאמץ לבו לומר שהיה היתר ולא איסור וע"ז מתודים על ששמענו ליצר לאמץ הלב בהיתרים 

   (שיח יצחק)ההיפוך ממ"ש וחטאתי נגדי תמיד 

מבטא בשפתים דברים , ב] (מהריל"ד) ר),(ולכאורה ה"ה בנדשעבר על שבועה, א]  ביטוי שפתיםביטוי שפתיםביטוי שפתיםביטוי שפתים

(פני אריה, אך א"כ היינו הונאת רע  (משלי יב,יח)המקניטים את רעהו ע"ד יש בוטה כמדקרות חרב 

   וצ"ל דהוא בהונאת דברים אבל הפני אריה פי' שם גם הונאת דברים וצ"ע)

"כ בזדון לכאורה קשה דאם הוא שוגג הלא אומרים אח על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת 

בתפארת עוזיאל כי הקליפות וכוחות הטומאה נקראים בלי דעת כי  א] כ'א] כ'א] כ'א] כ'ובשגגה, ויש כמה פירושים, 

אין להם שום כח מעצמם רק מה שאנו מוסיפין להם כח ע"י החטאים שלנו, וזהו הוידוי שחטאנו 

פי'  (אחרי) במהרי"ל דסקיןב] , בדבר שהוא בעצם בלי דעת ורק אנו גורמים להם כח שיחטיאו אותנו

, ג] (ועי' מחזור המפורש ג' פירושים)לאו היינו שוגג, אלא תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה  בבלי דעתבבלי דעתבבלי דעתבבלי דעת

אומר  (מכות ט.)מתודין על חסרון ידיעת הדינים שזה גרם שנכשל ושגגת תלמוד עולה זדון, ולרבא 

מביאין אשם תלוי, וגם , וגם חטא בשוגג צריך כפרה, וגם על הספק (פני אריה)מותר קרוב למזיד 

, ד] (פני אריה)השוגג נקרא פושע לפי שלא נזהר כראוי, ועוד שעבור שחטא במזיד בא אח"כ לשוגג 

בשיח יצחק כ' דשוגג הוא שהי"ל ידיעה בתחלה ובבלי דעת הוא שאין לו ידיעה בתחלה, כאבן 

, ה] יעה בהם אפילו בסוף, וכולל גם חטאים שאדם דש בהם שאין לו יד(ב"ק כו:)בחיקו ונפלה והזיקה 

, ו] מצינו שהקב"ה (שיח יצחק)שלא משים לב על המקרים לומר שהוא מיד ה' לעוררו על לחטאיו 

מעניש על דברים שהגם שאינם עבירות מפורשות אבל ע"י שימת לב יודעים שזה אינו רצון ה', וע"ז 

            .שהביא דוגמאות) (שיח יצחק עי"שמתודים בבלי דעת שלא שמו לב לידע מהו נגד רצון ה' 

היינו במחשבת הלב, או אפילו , ובנסתרות ר"ל במעשים גלוייםא]  על חטא כו' בגלוי ובסתרעל חטא כו' בגלוי ובסתרעל חטא כו' בגלוי ובסתרעל חטא כו' בגלוי ובסתר

מפרש  (ליל יו"כ סי' נ)בדברי יואל ב]  (וכ"כ פני אריה) רק שעשה בסתר כגונב דעת שלמעלה,במעשה 

נגד אותה חטא, שכל אבר הוא נגד א' מרמ"ח מצות וע"י הפגם והעבירה פוגם באותה אבר שהוא 

, ג] בתפארת על הפגמים שבאיברים הפנימיים ןולכן מתודה הן על הפגמים שבאיברים הגלויים וה

  .וגם מה שפגם בחטאו בעולמות הנסתרים ,בעולמות הגלוייםבגלוי היינו מה שפגם עוזיאל מפרש 

מהמנהג בשו"ע כ' דיעה שצריך לבקש מקודם על הקל ולומר כבסתר אבל לא ישנו  בגלוי ובסתרבגלוי ובסתרבגלוי ובסתרבגלוי ובסתר

וא"ש נוסח דידן לפי שנראה כגונב דעת העליונה ובמחזור המפורש יש סברא להחמיר בסתר מבגלוי 

  עי"ש.

דזה הדעת שנתן לנו הקב"ה לעבדו בה השתמשנו למרמה, החלפנו טובה ברעה  בדעת ובמרמהבדעת ובמרמהבדעת ובמרמהבדעת ובמרמה

          .אריה)(פני , מרמה את חבירו בעסק או בגניבת דעת או במרמה ממש של אונאת ממון (תפארת עוזיאל)

, ב] שפירסם ), פני אריה(תפארת עוזיאלוחרטה גמורה שלא היה הוידוי בלב שלם א]  בוידוי פהבוידוי פהבוידוי פהבוידוי פה

  .(מהריל"ד)חטאיו ברבים בוידויו 



 קנט  רצון  תשרי חודש  ימי  

(שבת סט., פני אם עובר במזיד אז גם בשגגות נחשב לו כמזיד כי אינו שב מידיעתו  בזדון ובשגגהבזדון ובשגגהבזדון ובשגגהבזדון ובשגגה

  .אריה)

כסא, וחיללנו את השם לחסרו ולא להשלימו שבעונותיו אין השם שלם ולא ה בחילול השםבחילול השםבחילול השםבחילול השם

  .(תפארת עוזיאל)

שגילה פנים בתורה , ב] (תפארת עוזיאל)ליתן יד של חיזוק לכוחות הטומאה בעונותינו א]  בחוזק ידבחוזק ידבחוזק ידבחוזק יד

, ד] (פני אריה), ג] מחזק עוברי עבירה או מונע מלחזק את הצריך חיזוק (מהריל"ד) שלא כהלכה בפומבי,

יד מה שאינו רשאי לכוף עליו, ה] פוסע על ראשי הציבור עבור שהוא חזק כופה על חבירו בחוזק 

אף שעל אחרים  ,, (בדרך כלל העשיר מניח את ילדיו או נכדיו לעשות רעש בביהמ"ד(פני אריה) ועשיר

            . הוא צועק אם מניחין את ילדיהם)

אמר 'בדיבור (פני אריה דשאר חטאים שבלשון נ ניבול פה או דיבורי תאוהא] א] א] א] בטומאת שפתים בטומאת שפתים בטומאת שפתים בטומאת שפתים 

  .(תפארת עוזיאל) השפתים נגרם לנו טומאהפגם שברית הלשון מכוון נגד ברית המאור וע"י ב] , פה')

, היינו בגלוי ובסתר אלא דשם מיירי שעשה מתחלה בכונה לכך וכאן מיירי ביודעים ובלא יודעיםביודעים ובלא יודעיםביודעים ובלא יודעיםביודעים ובלא יודעים

יש לו ריעותא בשאירע כן, (וצריך צריכותא למה צריך לפרט בפרטיות גלוי ובסתר, כי כל אחד 

        .(מהריל"ד) אחרת), עוד פי' שהכניס עצמו לבית הספק, שזה קרוב למזיד

  .(פני אריה)דמגרה יצה"ר בנפשיה, שעי"ז נעשה יותר מורגל בעבירה וקשה לו לפרוש  ביצר הרעביצר הרעביצר הרעביצר הרע

(תפארת שצריך ליתן שוחד להקב"ה כמ"ש שוחד בחיק חימה עזה, ולא עשינו זאת,  בכפת שוחדבכפת שוחדבכפת שוחדבכפת שוחד

  .עוזיאל)

  .(תפארת עוזיאל)שנטלנו חיסרנו מכוחות הקדושה והוספנו ונתנו כח להטומאה מתן מתן מתן מתן במשא ובמשא ובמשא ובמשא ו

  .(תפארת עוזיאל)כי בעונותינו אנו נושכין את הקדושה ומרבין כח להטומאה  בנשך ובמרביתבנשך ובמרביתבנשך ובמרביתבנשך ובמרבית

שעושה מעשים חיצונים הנראים גאוה (אף שבעצם אינו מתגאה, ועינים רמות הוא בנטית גרון א] בנטית גרון א] בנטית גרון א] בנטית גרון א] 

וחוסר צניעות  (ישעיה ג,טז)ם נכלל בזה מה שהבנות הולכות  נטיות גרון המתגאה בעצם) ב] וג

(פני וההורים אין מחנכים אותם, ג] גם אנשים אסור להם ליל בקומה זקופה דהוי כדוחק רגלי השכינה 

  . אריה)

דגרמנו שלא ישגיח הקב"ה על הצדיקים רק בעין אחת כדרז"ל ליישב הסתירה כתיב  בסיקור עיןבסיקור עיןבסיקור עיןבסיקור עין

יראיו וכתיב עיני ה' אל צדיקים, כאן בעושין רצש"מ כאן באין עושין רצש"מ דאז חטא עין ה' אל 

  .(תפארת עוזיאל)הדור גורם שלא ישגיח גם על הצדיקים רק בעין אחת 

 הדחטא דור המבול הי )נז:(בראשית היינו בפרהסיא עי' זוה"ק  על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצחעל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצחעל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצחעל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח

  י בעזות ובחוצפה.מה שעשו עבירות בפרהסיא ובריש גל

היינו מה שחשב דיעות המינות בלבו אף שכונתו רק כדי לידע היאך להשיב עליהם, ודחה  פלילותפלילותפלילותפלילות

  .(מהריל"ד) פי' א' דמיירי בהולך לערכאות של פלילים



   רצון  תשרי חודש  ימי  קס
  

, שידע שחבירו אורב לחבירו להרע לו ולא הודיעו (דמחוייב בהשבותו לו ובלא בצדית רעבצדית רעבצדית רעבצדית רע

        .(מהריל"ד) )תעמוד, וכ"ש אם הוא עצמו אורב

היינו לנחש הרע,  כי הנחש אין לו רגלים ובעונותינו אנו מתקנין לו רגלים א]  בריצת רגלים להרעבריצת רגלים להרעבריצת רגלים להרעבריצת רגלים להרע

היינו שעבר ושנה שהרגיל עצמו לעבירה עד שרגליו רצין מעצמן לדבר עבירה, , ב] (תפארת עוזיאל)

אם שב בנתיים, ובשע"ת כ' דבכה"ג חושבין לו גם המחשבה לעשות אף שנאנס ולא עשאה, (חוץ 

  .(מהריל"ד) ומזה יראה הנמנע מלשוב כמה הוא מפסיד)

אנו צועקין בפה חטאנו, ובלבנו אין אנו מתחרטין כראוי ויש בה עקש ופתלתל  בשיח שפתותינובשיח שפתותינובשיח שפתותינובשיח שפתותינו

  .(תפארת עוזיאל)

היינו מה שעברנו על מה שנשבע האדם קודם בואו לעולם תהי צדיק ואל תהי רשע  בשבועת שואבשבועת שואבשבועת שואבשבועת שוא

  .(תפארת עוזיאל)

כי הקב"ה עשה לנו רק טובות ורוצה להתקרב לנו ואנו שונאים אותו בחנם להתרחק  בשנאת חנםבשנאת חנםבשנאת חנםבשנאת חנם

  . (תפארת עוזיאל)מעליו 

רש"י פ' תבוא עה"פ  בתמהון לבב בתמהון לבב בתמהון לבב בתמהון לבב  (מהריל"ד)שמתרעם על מדותיו של הקב"ה  בתמהון לבבבתמהון לבבבתמהון לבבבתמהון לבב

לפניו  בתמהון לבב  מפרש אוטם הלב, ועפ"י רוב זה בא ע"י עבירות המטמטמות לבו וסוגר

  התעוררות הקדושה ושלהבת הרוחני, והרגש וחיות למצוה ופחד מעבירה.

משלב כל ב' חרוזים  (חלק אל המבקש ע' כב)בכל אות של 'על חטא' יש ב' חרוזים, ובס' חיי המוסר 

  . להם זה לזהמה שייכות יש 

  ובסידור אישי ישראל יש פירוש על כל העל חטא עי"ש.

בשם ר' אהרן מקארלין שלא יהיו מונחין בעל חטא רק במלוך אתה  יש מימרא בשם חי' הרי"ם או

, וזהו שטות גדול כי ה' לבדך, ועל סמך מימרא זו יש שחוטפין התיבות שעל חטא במהירות גדולה

היאך יש להעלות על הדעת שיתקבל הוידוי שלו לרצון כשאומרו בזילזול, ועיקר הכונה היה שלא 

  .פשיטא דצריך לחשוב פ' הפשוט, ולומר כל תיבה במילואו יאריכו במחשבה אודות החטא, אבל

יל"פ ע"ד דכתיב ויתאוו תאוה שגירו יצה"ר בנפשם, אבל  על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרעעל חטא שחטאנו לפניך ביצר הרעעל חטא שחטאנו לפניך ביצר הרעעל חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע

יל"פ שיש יצה"ר מצד החומר והטבע הפנימי שלו, ויש יצה"ר חיצוני שהוא השטן מלאך הנברא 

זכות אבל אם מצד טבעו לא היה חוטא רק  לפתות בנ"א לחטא, ואם חוטא מצד החומר יש לימוד

מחמת שנשמע לפיתוי השטן, א"נ יל"פ דקאי על מה שלא קידשנו גם עניני עוה"ז שהם מצד היצר 

        לעבוד בזה את השי"ת. 

ר"ל כי גם  (משלי כ), כתיב מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פהעל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פהעל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פהעל חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה

בו זך מפניות ומי יאמר זכיתי לבי וטהרתי ממה שאמרתי חטאתי בשעה שמתודה ואומר חטאתי אין ל

וכשמזדכך יותר וצריך לשוב על התשובה שעשה כשעדיין היה במוחין דקטנות כשהיה לבו בל עמו, 

בשפתיו כבדוני ולבו רחק ממנו, כבדוני היינו תשובה דע"י תשובה זוכה לכבוד  (ישעיה כט)וע"ז נאמר 



 קסא  רצון  תשרי חודש  ימי  

על זביחת היצר, ולכן אמר אף כשבשפתיו  (סנדרין מג) דדרז"ל(תהלים נ) י ה' וכמ"ש זובח תודה יכבדננ

  .ג)- (ליקוטי מוהר"ן ו, אות בעושה תשובה לבו רחק ממני 

   (נג).עוד בנוסח על חטא עי' תשו' רד"ד 

ÌÈ¯ÂÙÎ‰�ÌÂÈ·�ÔË˘� �

 איתא דתיבת השטן בגי' שס"ד, לרמז דרק שס"ד ימים בשנה יש רשות לשטן (יומא כ.)בגמ'  )טו

היאך נחשב ה' דהשטן  (ח"ב דרוש י)לקטרג, ולא ביום שס"ה דהיינו ביוהכ"פ, והקשה ביערות דבש 

הקשה ממה  (אלול תש"ע ע' פ)במנין הלא אינו אלא אות שימושית ולא מיסוד התיבה, ובהמאור 

 שאומרים ביוהכ"פ ביוצר למעריב 'הס קטיגור', ובנעילה אומרים 'ומלשני הצמת' ועוד כיו"ב עי"ש,

ותי' דהכונה על המלאכים שנבראו מהעבירות שיש להם כח גם ביוה"כ, ומה דאמרו דלית רשות 

לשטן לאסטוני הוא השטן הכללי היצה"ר שהוא מה"מ, וא"ש למה אמר השטן דהיינו השטן הידוע, 

ומיישב בזה קושית הח"ח באבינו מלכנו דאחר שכבר ביקשו כלה כל צר ומשטין מעלינו מבקשין 

לי, ואח"כ על מה שנבראו פיות משטיננו ומקטריגנו, דמקודם מבקשין על השטן הכלעוד סתום 

  מהעבירות.

ליישב מש"כ שם די"ל רשות לשטן ביוהכ"פ ומחלק בין  (פמ"ו)עוד תי' לפימ"ש הרד"ל בפרדר"א 

קיטרוג על העבירות של כל השנה ובין קיטרוג על עבירות של יוהכ"פ, וא"ש דדוקא השטן של כל 

ת לי' רשות, וע"ז אנו מתפללין ג"כ הס קטיגור, ויש ליישב עוד דהכונה על הקיטרוג של כל השנה לי

השנה שלא יהיה לו כח לשלוט ביוהכ"פ, אבל ודאי ביוהכ"פ עצמו א"א לקטרג, ולכן נרמז במ"ש 

  השטן הקיטרוג הידוע של כל השנה.
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משום שכל  (האזינו עה"פ כי שם ה')במאור עינים  כתביוהכ"פ הטעם דשטן ל"ל רשות לאסטוני ב

כוחו הוא מצד הדין, וע"י כח התשובה עולים למעלה במקום שאין דין רק רצון וחסד, וזה"פ הפסוק 

יעזוב רשע דרכו היינו השטן שלא יקטרג וישוב אל ה' ר"ל בשביל שהחוטא שב אל מדת הרחמים 

, וז"פ המעביר על מדותיו מוחלין לו כל עונותיו ר"ל דמעביר הנרמז בשם הוי"ה ששם אין דין שולט

למעלה מהמדות הדין הקשה, ולכן אפשר למחול לו עכ"ד, ובזה יל"פ שובה ישראל עד ה' אלקיך, 

ר"ל למעלה במקום שאלקיך מתהפך למדת הוי', וגדולה תשובה שמגעת עד כסה"כ מקום שאין הדין 

ושאו למעלה ממקום הדין וע"י זה הקב"ה נושא ומוחל שולט, ובזה יל"פ הלשון נושא עון, שנ

עליהם, ובזה י"ל 'עלה' אלקים בתרועה דכשיש מדה"ד עולין למעלה ע"י הקול שופר במקום שאין 

  דין שולט והקב"ה מתמלא עליהם רחמים. 

עה"פ נשים בציון ענו כתב מהאריז"ל דב' השידות לילית ומחלת המחטיאין  (איכה)ובקול בוכים 

דם אין פוגעין זה בזה כל השנה רק ביוהכ"פ ומתקוטטות זה עם זה, ובין כך עולין תפלות בני א

     (והובא בשלה"ק תשב"כ תצא).ישראל בלא קיטרוג עי"ש, 



   רצון  תשרי חודש  ימי  קסב
  

יוהכ"פ שחל בשבת למה מתענין נימא עדל"ת ויבא עשה דאכילת שבת וידחה ל"ת דיוהכ"פ  )טז

ביוהכ"פ שחל בשבת ויכולו רק פע"א אחר התפלה , ובמה שאין אומרים (כלל לח)עי' ציונים לתורה 

לפי שג"פ ויכולו הם נגד  (מס' שבת פרק תורה אור אות טו)ולא כמו בכל שבת שאומרים ג"פ עי' בשלה"ק 

  .נפש רוח נשמה, ויהכ"פ הוא מעולם הנשמות מעין עוה"ב עי"ש

ידי קידוש ועי'  יוהכ"פ שחל בשבת כ' בזכרון יהודה בשם ר' אברהם שאג שיכוונו בתפלה לצאת

נו יאפ וכנ' לא חששו לזה שבדברי ישראל וועלץ מ"ש בזה ובהג' חת"ס רע"א כ' לכוין בכל יוהכ"

  אלא דרבנן וצ"ע.

טז) ענין יוהכ"פ הגיע לישראל ע"י חטא העגל, שנתרצה הקב"ה לישראל  ביוהכ"פ, וע"כ הוקבע 

בלי גבול מקום בביהמ"ק וגם  ליום מחילה וסליחה, אמנם באמת אי לא העגל היה השראת השכינה

בלי גבול זמן שכל השנה היה מקודש, וע"י העגל נתצמצם מקום שכינתו בביהמ"ק דוקא, וגם רק יום 

  (ועי' רמב"ן הקדמת שמות).א' בשנה הוקבע לסליחה, 

בריש יומא שבעת ימים קודם יוהכ"פ מפרישין כה"ג מביתו, כ' מהרש"א בחדא"ג, דיש ו'  יז)

ר"ה, ב' ימי סוכות, ב' ימי פסח וא' דשבועות) נגד ימי המעשה, ויוהכ"פ הוא השביעי  ימים טובים (א'

נגד יום השבת, ושע"כ הוא מקודש שמכולם באיסור אכילה ושתיה, ובאיסור כרת במלאכה, ונקרא 

  שבת שבתון, ושבעת ימים דמפרישין כה"ג נגד השביעי הזה המקודש, עיי"ש.

תענית ולכן אין אומרים בו ענינו כי אין לומר בו צום תעניתינו, יח) יום הכפורים נקרא צום ולא 

(עי' יד אפרים להצטער ולהסתגף, רק מחמת יום הדין  (אף שהתורה כתבה בו ועניתם)כי אינו לשם עינוי 

לפי המבואר בספרים דתכלית מניעת אכילה ביוהכ"פ הוא  ד, וי"ל עוקצז בשם לבוש ואבודרהם)ת

מיות ולכן דומים ישראל ביוהכ"פ למלאכים, וזהו הענין שזורקין אחת להתעלות מהארציות והגש

למעלה ושבע למטה, כי שבע מורה על הטבע שנתהווה בז' ימים, והשמינית הוא למעלה מהטבע 

וכמבואר במהר"ל במה שמלין לשמיני, וע"כ מלבד השבע דלמטה מזין אחת למעלה שהיא השמינית 

  שלמעלה מהטבע.

כ' הטעם דמניעת אכילה ושתיה ביוהכ"פ, משום דאז  יני לימוד התורה אות לט)(עניט) באמרי פנחס 

נעשה יחוד גדול למעלה וע"כ הוא יום סליחה שהאדם מתעלה לעולם גבוה וזהו המתקת הדינים, 

וע"כ אין אוכלין כדי לידע שאין שום גשמיות למעלה עכ"ד, ולפי"ז נפרש מ"ש בתורה שיתענו כי 

היינו הך, דלמה יכפר משום שעולם למקום גבוה, וע"כ יתענו משום דשם אין ביום הזה יכפר עליכם 

  מציאות של גשמיות.

  .(יומא נט)כ) מי שנכשל בעניני קדושה ילמוד ביוהכ"פ פ' שעיר המשתלח עפ"י הגמ' 

ביוהכ"פ יש כפרה בכלליות לכל ישראל ע"י הקרבנות ועבודת היום, וגם בפרטיות העינוי  כא) 

לעצמו, וזהו נגד ב' מיני חטאים שבכל חטא, בחינת אבינו מלכנו, א' הוא נגד מלכנו נפש של כל א' 

שהעבירה הוא כעין מרידה במלך לעבור על ציויו, וא' הוא נגד אבינו אוהבך וע"ד ריעך וריע אביך 

        .שגמלך כל טוב ואתה חוזר וגומל רעה תחת טובה
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 ין מספיקין בידו לעשות תשובהין מספיקין בידו לעשות תשובהין מספיקין בידו לעשות תשובהין מספיקין בידו לעשות תשובה) האומר אחטא ואשוב אחטא, או אחטא ויוהכ"פ מכפר א) האומר אחטא ואשוב אחטא, או אחטא ויוהכ"פ מכפר א) האומר אחטא ואשוב אחטא, או אחטא ויוהכ"פ מכפר א) האומר אחטא ואשוב אחטא, או אחטא ויוהכ"פ מכפר אכבכבכבכב

והק' בלחם משנה דהגם דבברייתא מוזכר אחטא ואשוב פעם א' וכל'  (תשובה ד,א) וברמב"ם(יומא פז.) 

הרמב"ם, אבל במשנה נזכר ב"פ והטעם מבואר  בגמ' משום דאז הוי עבר ושנה נעשית לו כהיתר, 

דברייתא מיירי במה שאין הקב"ה ב"ם רק פע"א, ותי' מברייתא ור הזכירו כ טעמא בעי למה לאוא"

מספיק לו תשובה אבל מ"מ אין מפריעין בידו, אבל המשנה מיירי בעבר ושנה שאז יש לו מפריע 

, אמנם מ"ש (יומא פ"ח סי' יז אות צ)גדול מכח נעשית לו כהיתר וצריך להתאמץ הרבה, ועי' קרבן נתנאל 

ן בפעם שני אינו נאמן עוד, וכמבואר בגמ' אחטא ואשוב אין הכונה שבאמת שב, רק שלא שב ועל כ

דמ"ש אין מספיקין בידו לעשות תשובה אין הכונה שאין מסייעין עוד בידו אם  (נצבים)בישמח משה 

בא ליטהר, אלא דאין מקבלין תשובתו בקבלתו עד שיעשה תשובה בפועל כי אבד חזקתו דעד א' 

  .(ועימ"ש באבני שוהם סי' סז וס"ח), נאמן באיסורין

אחר העבודה כתיב כיושב בסתר לחלות פני מלך, ובמחזור  (מוסף יוהכ"פ)יוט מראה כהן בפ כג)

המפורש פי' דקאי על משה שהיה יושב בסתר בשמים להתפלל על ישראל מ' יום, ובשיח שרפי קודש 

בשם מוהר"ן דמכאן נראה שהמתפלל בסתר לפני הקב"ה חשוב יותר מכה"ג בתפלתו  (ברסלב רסד)

        ולה כה"ג בהמתפלל בסתר ומי נתלה במי קטן בגדול.בביהמ"ק, דהא ת
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ויל"פ הצורך לב' הפסוקים,  (סוף יומא) כד) וזרקתי עליכם מים טהורים וגו' ואומר מקוה ישראל ה'כד) וזרקתי עליכם מים טהורים וגו' ואומר מקוה ישראל ה'כד) וזרקתי עליכם מים טהורים וגו' ואומר מקוה ישראל ה'כד) וזרקתי עליכם מים טהורים וגו' ואומר מקוה ישראל ה'

וטאים יש, א) שכבר דב' מיני ח (דיבור האחרון ליו"כ)בדרשות חת"ס שכ"א מרמז על ענין אחר לפימ"ש 

 נשקע מאד ואינו יכול להתעורר מעצמו, רק הקב"ה בעצמו שולח לו הארה בלב, ב) מי שהוא יותר

ומבואר בתויו"ט דוזרקתי עליכם מים מזוכך ויכול להתעורר מעצמו ולעשות אתעל"ת תחלה, 

מי שיכול  טהורים הוא מי שאינו עושה מעצמו כלום וע"ז קאי ומי מטהר אתכם, ומקוה ישראל הוא

בדרשות חת"ס דמפרש אי לפני מי אתם מטהרים, ולעשות תחלה אתערותא דלתתא מעצמו, וע"ז ק

מים טהורים על הדמעות שאדם מוריד וזהו נגד הזאת מי חטאת שהוא ממעשה האדם,  והערב שמש 

וטבילה הקב"ה מטהר אותם כמו במקוה, וזהו כפל הלשון אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, אמנם גם 

זוכה כי יש מי שלבו אטום מחמת עובי החומר והגשם שלו, שאינו יכול  םהוריד דמעות לאו כל אדל

  לו פתח וחותר לו חתירה. חוע"ז שייך לומר כבחינה הראשונה דהקב"ה פות ,לפתוח לבו

קריאת מיתת ב' בני אהרן ביוהכ"פ הוא על זמן הגלות שאין לנו ב' שעירים לכפר עלינו ולכן 

  .(זוהר ר"פ אחרי נו:)דיקים מכפרת הזכרת מיתת צ

Ù"Î‰ÂÈ·�‰„È˜Ú‰�˙ÂÎÊ� �

יש תפלה מיוחדת  (אות ח)כ' דעקידת יצחק היה ביוהכ"פ, ובכף אחת  (פכ"ט)כה) בפרקי דר"א 

רמז לה בקרא ויקרא אברהם שם וגו'  (ר' אליהו הכהן, פ' וירא)בענין זה למנחת יוהכ"פ, ובארחות חיים 

', היום נוט' יום הכפורים ובשעת מנחה, יראה נוט' יום הכפורים, אשר יאמר 'היום' בהר ה' 'יראה

  ראש השנה, אלול, הושענא רבא, שבאלו ימי התשובה מבקשין שיראה לנו זכות עקידת יצחק.
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 (סו"פ לך)עוד איתא שם דמילת אברהם היה ביוהכ"פ ונלמד בג"ש עצם עצם, ומובא בדעת זקנים 

  ועימ"ש חת"ס שם סוף הפרשה.

כ"פ יש הבטחה מהקב"ה שיקבל תשובתינו כמבואר בפסוק כי ביום הזה יכפר עליכם כו) ביוה

וכו' אבל בתנאי שנצעק אליו כמ"ש בפ' משפטים אם חבול תחבול שלמת רעך שע"י העבירות יחבלו 

בהגוף שהוא בגד ולבוש לנשמה, עד בוא השמש תשיבנו לו ר"ל עד ערב יוהכ"פ תשיב אליו והבטיח 

  .(דברי יואל ליל יוהכ"פ סי' נ) עק ושמעתי כי חנון אניהקב"ה והיה כי יצ

�˙Â‚‰�˙‰�‰ÁÓ˘�Ï˘ÌÈ¯ÂÙÎ‰�ÌÂÈ· 

דהייטב לב נתן טעם על שבוכים רק בליל כל נדרי ואחר  (ע' תנח)) בתורות ועובדות מבית רבינו כז

כל נדרי מתנהגים כמו בשאר ימים טובים דכתיב ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש היינו רק לפני 

דהרי ואין הדברים מדוייקים כ"כ ל נדרי שהוא עדיין תשעה לחדש תענו נפשותיכם ולא העשירי, כ

ובאות נ  (יג מדות אות נד)ביוהכ"פ כל היום צ"ל בתשובה וחרטה ובפרט בשעת הווידוי וכמ"ש בייט"פ 

כתב דביוהכ"פ מחמת רוב הצער על עונותיו אינו מרגיש כלל שמתענה, ובודאי אמר טעם על 

עוררות היותר גדול הוא בכל נדרי והשומע הוסיף דברים לומר ששאר יוהכ"פ הוא ככל יו"ט הס שהת

  מלהזכיר.

ÔÂ˘‡¯‰�¯Â˜Ó·�¯Ó‡�˘�‰Ó�ÈÙÎ�‡Ï˘�‰ÚÂÓ˘‰�ÈÙÓ�·Ï�·ËÈÈ‰�Ì˘·�Â¯Ó‡�˘�ÌÈ¯·„�'·� �

דבכניסת יוהכ"פ תפול אימתה  (במאמר תוכחת מוסר אות מ)ממ"ש הייטב לב עצמו ואין להקשות 

ישראלי ומתודין בלב מר והקב"ה מקבלו בתשובה אבל אחר כל נדרי עומד בלב שמח ופחד על עם ה

כי בייטב לב לא כתב רק ששמחין כמו בשאר יו"ט, דהא ולק"מ , ומברך ברכת שהחיינו בשמחה

מברכין שהחיינו, ור"ל ששמחין עם מה שזכינו ליום קדוש כזה, וא"כ אינו סתירה כלל עם מ"ש 

יום בחרטה ובתשובה, כמ"ש שם בייטב לב דבבתי בראי שמחה ובבתי במק"א דצריך להיות כל ה

גואי פחד ויראה, וכן בר"ה מצינו תקיעה ותרועה, בכיה מצד דא ושמחה מצד דא, אבל בתורות 

ועובדות כ' בלשון 'שמתנהגים' כמו בכל יו"ט, וזה ודאי אינו כי הלא אומרים כמה ווידויים ביוהכ"פ, 

תפלות הנוראות, (ובשושלת קאמארנא כ'  יגון של יום טוב, וכן שארוכמובן אין אומרים זאת בנ

דהרה"ק מטריסק אמר להרה"ק רא"צ מקאמארנא שכשבא ליוהכ"פ לביהמ"ד ראה א' שומר תפלת 

זכה, חטף המחזור מידו וא"ל שלא יאמר עוד, כי ביוהכ"פ צריך להזכיר זכיות לא עונות וכמובן אין 

  התודות).זה אמת כי אדרבה החיוב ביו"כ ל

נדפס דרשה מהייטב לב בנתינת טעם על המנהג לשורר ניגונים  (תשרי תשנ"ז)ובקובץ פנת יקרת 

כדי להסתיר תוכן כונת התפלה אלא באמצע התפלה שלכאורה אין לו שייכות לעצם התפלה, 

  מהמקטריגים שלא יפריעו את התפלות מלעלות מעלה.

טא בניגון משום דצריך לשוב מאהבה כתב הטעם שאומרים על ח (יומא)ובתפארת ישראל 

  ובשמחה.
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בשם ברית מנוחה דבקודש הקדשים היה חקוק על שער הארון השם  )אחרי(בילקוט ראובני 

באותיותיו ונקודותיו, וכשראה הכהן ששער הארון היה מלא זוהר לבן היה שמח מאר, ואם היה רואה 

והיה מנענע החוט כדי שיתעוררו שהוא אדום היה מתאמץ בתפלה, והיה שם חוט קשור עד לעזרה 

(ועי' דברי יואל מה"ת שופטים ישראל בתשובה עד שחזר ונתלבן ואז היה מנענע בפעמונים מרוב שמחה, 

  .ע' קכג)

כח) מה שאומרים ביוהכ"פ זכר ליציאת מצרים עי' ליקוטי מהרי"ח בשם שבלי הלקט ע"ש 

דבכל מצוה מזכירין  (בתפלת ר"ה)כ' שילוח עבדים שנאמר בו בפ' בהר יצי"מ אבל בסידור הרוקח 

  יצי"מ דמ"מ כן הוציאנו שנהיה לו לעבדים.

כט) במחזור המפורש ע' שפג מביא מתוספתא דכפרת יוהכ"פ הוא עם חשיכה והובא בתוס' 

  שבועות יג: וכ"כ בפיוט שם בפנות ערב תמחה זדוני.

לשחוט את בנו  ועי' בארץ צבי שביוהכ"פ היה העקידה ובשעה שלקח אברהם את המאכלת 

  נתבלבל השטן ומאז בכל שנה בזה הזמן מתבלבל.

�·¯Ú�‰ÏÈÎ‡Ù"Î‰ÂÈ�„¯˙�'ÈÒ 

המצוה לאכול עיוה"כ הוא להראות שהקב"ה חפץ בחיים שלנו והתענית אינו אלא מחמת הכרח 

  עונותינו משום כפרה, ורק יום א' בשנה, וגם על זה חס עלינו וצוה שנאכל ביום שלפניו. 

כא למידק, אין כונתו מבואר כ"כ, ונ' דקושייתו הוא דמדתלה אכילת עיוהכ"פ בב"י ד"ה ואיא) 

בכאילו התענה, ש"מ דהתענית חשובה יותר, דמי נתלה במי קטן בגדול, וא"כ איך אמר כאן דהאוכל 

חשוב, ותי' דלעולם התענית יותר חשוב מסתם אכילה, אך מי שממילא אין בכוחו להתענות ב' ימים 

באכילה יותר מהרגיל, דכיון דהאכילה כתענית נחשב א"כ כל יותר שאוכל יותר ואוכל, אז ירבה 

נחשב לו תענית, דע"י ריבוי האכילה יהיה לו יותר כח להתענות ואז יהיה בגדר שוה עם התענית, 

ומביא ע"ז ראי' מפורשת מרש"י בר"ה, ושוב מקשה דמ"מ מר ברי' דרבינא שממילא היה מתענה 

, כיון דהתענית יותר חשוב, ואף דנימא דהיה מרבה באכילה מ"מ לא הועיל בכל יום למה לא התענה

כלום באכילתו כיון דסו"ס אינו אלא בגדר שוה עם התענית, וע"ז תי' דאם אפשר לפעול באכילה כמו 

 .)שליט"איואל  ה"ג ר'(ולזה הערני בני הר, (תענית יא)בתענית ודאי אסור להצטער בחנם 

א דילמא אכל משום שלא יוכל לאכול בלילה כמו כל השנה, וצ"ל אך צ"ב מאי מקשה מדרבינ

דא"כ גם בט"ב איך היה מתענה ב' ימים, ומאחר שאמר הב"י דאסור היה להצטער בחנם חזר לומר 

והא דמצוה להרבות, פי' אי לענין שאסור לצער עצמו בחנם, היה די בסעודה קטנה ומהו הענין 

והכ"פ עצמו א"א לכבדו כו', והמעיין בשע"ת לר"י סוף להרבות, לז"א להראות ששמח בכפרה, די

שער ד' יראה דהן ב' טעמים מוחלקים, א) ששמח בכפרה והיינו אפי' לא היה ביו"כ, ב) ששמח עם 

היו"ט ומכבדו ככל יו"ט, עוד כ' טעם ג) שיהיה לו כח להתחנן היינו לא רק להתענות גרידא שלא די 

 בזה.
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וגו' ה"ק חשיב וגו', לכאו' אינו אלא חוזר וכופל מה שאמר לפני בב"י ומ"ש חשיב כמו עינוי ב) 

זה, ונ' דבא לתקן גירסתו, דלפני הב"י היה כתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי ונצטוה להתענות 

בשניהם, ויכולין לטעות דקאמר שכן הוא באמת שנצטוו, וזה אינו, לזה מגיה כאילו נצטוה כמו 

  שהוא לפנינו.

דיוהכ"פ הוא בחי' עוה"ב שאין בו אכילה ושתיה רק נהנין מזיו  (האזינו)נים ג) ועי' מאור עי

ויאכלו וישתו,  (ע"י שלפני זה)השכינה, ואכילת יוהכ"פ הוא הכנה לתענוג ההוא ע"ד ויחזו את האלקים 

דצריך כלי מתחלה שיוכל לקבל האור עי"ש דזה"פ ויהי ערב ויהי בוקר יום א' דר"ל ערב יוהכ"פ 

  וא כיום א' דא' משלים את השני. ויוהכ"פ ה

, לכאורה צ"ב דמ"ש ועשירי מיותר, (ברכות ח:)כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי ד) 

דהוא מובן מעצמו דהרי באמת מתענה בעשירי, ולא היל"ל רק כאילו התענה, ובפשטות י"ל דרק אם 

משא"כ במי שיודע שיאכל בעשירי  מתענה בעשירי מהני לי' אכילת תשיעי דאז הוי הכנה לתענית,

מחמת חולשה לא מיחשב לו אכילת תשיעי כתענית, אבל אם היה סבור שיתענה ונאנס והוכרח 

לאכול, נ' דמ"מ הוי כתענית כיון דסו"ס מחשבתו באכילתו בתשיעי היתה שיוכל להתענות, ועוד 

וכאן עוד עדיף מחשב עדיפות יש בחשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה שלא יוכל להתגאות בזה, 

 לעשות מצוה, דסו"ס זה החלק של המצוה כבר עשה.

ויש להמליץ דזהו הכונה באמת שבזה שאוכל בתשיעי כבר נחשב כאילו התענה תשיעי ועשירי, 

אף שלמעשה נאנס אח"כ ולא היה יכול להתענות בעשירי, ועכ"פ מזה רואין דהכנה למצוה הוי 

ר ע"ז שהמתענה בתשיעי כאילו התענה, עוי"ל דב' תעניתים כמצוה, ועי' בשו"ע הרב עוד טעם אח

זאח"ז עדיף ממפורדין, לז"א דהוי כאילו התענה ט' וי', ב' תעניתים זאח"ז, (ואכתי צ"ב דמ"מ לא 

התענה היום ול"ש סברא זו שהתענה ב' ימים רצופים, ולו' דמ"מ מעה"כ זה קשה דסו"ס אינו תלוי 

אלמלי היה מצות האכילה ביום אחר שלא לפני התענית), עוד  במה שהם רצופין דכמו"כ היה שייך

מובא בספה"ק דמה שאוכל בתשיעי הוי כמתענה ב' ימים תשיעי ועשירי, מלבד תענית העשירי, 

  ומכאן דהכנה למצוה גדולה מהמצוה עצמה.

ו דאנשי  משמר לא הי (תענית כז:)מובא מהגר"א הפי' עפ"י הגמ'  ה) כאילו התענה תשיעי ועשיריה) כאילו התענה תשיעי ועשיריה) כאילו התענה תשיעי ועשיריה) כאילו התענה תשיעי ועשירי

מתענין ביום א' כי סכנה ליצא ממנוחה ועונג ליגיעה, וכיון שאוכלין הרבה בתשיעי ומתענין ביום 

כל דמפיש אכילה ושתיה בתשיעי טפי עדיף, כי  (ר"ה ט.)שלאחריו הרי זה עינוי כפול, וכמ"ש רש"י 

ט' נמצא דמי שאוכל ב (ויקרא סח:)אז העינוי יותר ביוהכ"פ, ובמעט צרי העיר מקור לזה בזוה"ק 

דבעשירי 'עינוי דנפשא בתרין חולקין' ואשתכח כאילו איתעני תשיעאה ועשיראה, וזהו כנ"ל משום 

  דבעשירי הוי עינוי כפול.

דאף שבגליל היו נוהגים להרבות שמחה בערב יו"כ וחז"ל השוו אותו  (א,כו) נותטכות קהלו) כתב 

י"ת, והוא ק"ו ממה שמותר להתענות לעינוי, מ"מ אין איסור להתענות בעיו"כ שהוא ג"כ א' מעש

בר"ה, והנשבע להתענות בעיוה"כ חייב להתענות, אמנם בגן הלקט שם מביא שיטות הרמב"ם 

  שאכילה בעיוה"כ הוא חיוב דאורייתא ועיי"ש מ"ש עוד בזה בשם הפוסקים דאסור להתענות.
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הפירוש בזה בתפארת ) מובא מאריז"ל דשיעור אכילה בעיו"כ הוא כשיעור אכילת ב' ימים, ועי' ז

עה"פ יברכך ה' מציון, דאין הכונה כפשוטו, (והטעם דאין מברכין  מזמור קכח)(שלמה ליקוטי תהלים 

   על אכילת עיו"כ דהוא מדאורייתא עי' קובץ כג זרע יעקב).

‚È¯˙�'ÈÒ� �

אחר  ד)- והמג"א (סי' ד(סי' תקנד ס"י), בנט"י שחרית נוטל עד סוף קשרי אצבעותיו, וכ"כ לענין ט"ב 

לרחוץ כל היד בשחרית ציין לכאן, דביוה"כ לא יטול יותר מקשרי אצבעותיו, (והיה  שכ' מאריז"ל

אפ"ל דר"ל אדרבה לד' אריז"ל גם שם יטול כל היד, וכמ"ש במשנת יעקב בשם אמרי דוד, ועי' 

, דכונתו לומר דביוהכ"פ אסור, אף להנוהגין כל השנה לבושי שרד ומחצה"ש מש"פ במג"א

  ).לכאריז"

  בברית יוהכ"פ נותנין היין לתינוק לשתות כמג"א בשם הלבוש, וכ"כ במחזור דברי יואל.

מותר ביוהכ"פ,  גד כיון דכל רחיצה שאינו לשם תענוובפמ"ג שם הצריך עיון למה לא יטול כל הי

וכיון דרוצה להחמיר ליטול כל היד כמו שמחמיר בכל השנה, איזה חשש יש בזה, ונראה משום 

חויב מהדין לא גזרינן, אבל מה מדיכונו גם לשם רחיצה, ובשלמא מה  להמון עם שמא דחיישינן

שאינו מעיקרא דדינא גזרינן, ועוד דבאצבעות לבד אין כ"כ הנאת רחיצה כמו בכל היד ולכן לא 

  גזרינן.

עד פרק הקנה,  כ' דמרן מ'סאטמאר היה נוטל כל היד (ליוהכ"פ אות תקכט)ובמחזור דברי יואל 

וידוע שהיה  (עי' תשו' מנחת יצחק ח"י סי' מה)בר ציינו בשם מנחת יצחק דאין לאחרים לעשות כן, אמנם כ

מרן הק' מקפיד מאד שלא יעשו כמנהגיו במה שהוא נגד המנהג הפשוט עפ"י שו"ע, וכן היה מקפיד 

(וכשהיו מספרים לו מעשה כזה שלא להורות עפ"י מעשה כל מה שלא כתב כן הוא עצמו בספר, 

וגם יק אחר היה מכחישו בתוקף גדול כידוע, ופשיטא דלא ניח"ל שידפיסו משמו דברים כאלו), מצד

בפשטות מובן החילוק כי לרוב קדושתו והפשטתו מגשמיות ידע לשער בעצמו שאין כונתו לרחיצה 

כלל, ועוד דרק מאן דפקיע שמיה בחסידות יכול לנהוג כאריז"ל גם כשהוא נגד דין הפשוט משא"כ 

ינו בגדר זה אף שבכל השנה מחמיר כאריז"ל מהיות טוב, מ"מ לא ביוהכ"פ כשנוגע לדינא, מי שא

ואם אז אז עושה כאריז"ל נגד דין השו"ע ח"ו מעשיו נפרטין ומדקדקין עמו כאילו היה חסיד באמת, 

, (ועי' במגיד ועל כגון דא אמרו בתוך עמי אנכי יושבת, לא להיות בולט בימים נוראים הללו מהכלל

שרים וישב שכ' סוד נורא למה אין רוחצין ביוהכ"פ כמו בכל השנה, והרי לך דבכל דבר יש טעמים מ

  .נשגבים ואין לנו לזוז מהנגלות לנו מפי רבותינו הפוסקים)

(אמנם ליישב מנהג צדיקים נציין דיש לזה מקור דבמהרי"ל הל' יוהכ"פ ובארחות חיים, וכן הביא 

ל עד הקנה, וכ"כ במשנת יעקב הל' ת"ב בשם אמרי דוד, גם לדידן, ביפה ללב מהיריאים, כתבו ליטו

  .וכנ' דס"ל דלא כ' המחבר רק למאן דלא נהיג כאריז"ל לרחוץ כל השנה עד הקנה, וכעיקר הדין)

תמה למה לא חוששין לסכנה כמו שחוששין בכל השנה, כיון דכל שאינו  צד)-(אובעמק התשובה 

דנמנעין מחשש שיכוין לרחיצה זה מגין מכל סכנה, ובפרט  רוחץ לשם תענוג מותר, וי"ל דכיון
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, וכ"ה ח)- (רמב"ם הל' תפלה זביוהכ"פ דאין השטן שולט ואין חשש לסכנה כ"כ כמבואר במגדול עוז 

  בשם מקדש מלך. ב)-(תריגבשם המקובלים, ובארחות חיים  ד)- (דבכף החיים 

ÂÚ�Ï�ÔÈ‡�‰�˘‰�ÏÎ�Ì‰·�ÌÈ‡ˆÂÈ�Ï·‡�¯ÂÚ�Ï˘�Ô�È‡˘�ÌÈÏÚ�ÓÌÈ¯ÂÙÈÎ‰�ÌÂÈ·�Ï� �

א) כהיום יש מנעלים שאינן של עור אבל עשויין מחומר טוב של גומי או שאר דברים, והרבה 

 (יומא עח:)אנשים לובשים אותם כל השנה, והשאלה הוא אם מותר לנעול אותם ביוה"כ וט"ב, ובגמ' 

 (יבמות קג.), ובגמ' ורבא אומר דמנעל של עץ אסור (מין גומא)איתא דריב"ל נעל ביוה"כ סנדל של שעם 

מפרש רבא דאף דר"מ ור' יוסי פליגי בשבת בקב של קיטע שהוא של עץ אי רשאי לצאת בו בשבת, 

אין ראיה משם ליוה"כ רק דלכו"ע נקרא מנעל דאסור לנעלו כיון דמגין על הרגל שלא ירגיש קישוי 

אבל לר' יוסי י"ל  הקרקע, אמנם התם קאמר כן משום דרצה לאוקמי ברייתא דחליצה אליבא דר"מ,

דתלוי באם דרכו לעשות ממנו מנעל, וא"כ מנעל של עץ שאין דרכו ליעשות ממנו מנעל לא הוי מנעל 

, אבל עכ"פ אם דרכו ליעשות ממנו מנעל גם (וכמבואר שם תוד"ה באנפיליא דזה טעם ר' יוסי) גם ליוהכ"פ

דהא דאוסר  (מובא בב"י או"ח שא סט"ו)לר' יוסי הוי מנעל ליוהכ"פ, וכן מבואר גם לשיטת רבינו ירוחם 

ר' יוסי לצאת בשבת בקב של קיטע לאו משום דאינו של עור רק משום דאינו לובשם להילוך רק לנוי 

דהא הולך במקלות, והיינו מ"ש בגמ' דפליגי אי חיישינן לדילמא נפיל ואתי לאתויי, (ולכן ס"ל לרי"ו 

וא"כ מ"ש בגמ' מהא דואנעלך תחש הוא ג"כ  דביהכ"פ אסור גם מנעל של עץ כמ"ש בא"ר תריד)

לאו דוקא רק לפי שאז היה הרגילות לעשות מנעלים מעור, וראיה לזה מדנקט הנביא לדוגמא של 

מבואר דר' יוסי בשיטת ר' יוחנן בן נורי אמרה, ומבואר שם ברש"י  (שבת סו.)נעלים תחש, ובגמ' 

בד' המחבר, וא"כ  (או"ח תריד)כ"כ בביאוה"ג טעמיה דריב"נ משום דלאו רגילות לעשות מנעל מעץ, ו

  כל שרגילין כל העולם לעשותו ממין אחר הוי מנעל לכו"ע. 

ב) ויש בזה ג' שיטות בסוף יומא, א) בעל המאור מפרש דרבא אינו מחלק ואוסר של כל מין נעל, 

ותר וכן וחולק אאמוראי דנפקי בשעם, ב) הרי"ף והרמב"ן במלחמות כ' דכל שאינו מנעל של עור מ

מפרש בב"י אליבא דרא"ש, (יומא פ"ח סי' ז, ולדידהו מ"ש רבא דאסור בשל עץ היינו דוקא במחופה 

בשם רא"ה וכן תו"י יומא ורשב"א וכ"פ בשו"ע תרי"ד כולם ס"ל דלא  (שבת)עור, ב"ח תריד), והר"ן 

ץ, וא"כ כל אסרו רק של עור, ומ"מ מפרש הר"ן דזה רק משום דלא היה רגילות לעשות סנדל של ע

דנעשה רגילות אסור דאטו עור כתיב בתורה, ג) לרש"י לא אסר רבא אלא בשל עץ אבל בשל שעם גם 

הוא מתיר, ומפרש בתו"י ובר"ן הטעם דשל שעם אינו מגין כמו של עץ, ולפי"ז כל שמגין אסור 

"ש עוד לרש"י, (ומה דבגמ' יבמות מבואר דשל שעם הוי נעל כ' תו"י דהתם בשעם קשה דמגין ועי

דכל שקישוי הארץ מגיע לרגליו ומרגיש שהוא יחף שרי,  (שביתת עשור פ"ג ה"ז)תי'), וכלשון הרמב"ם 

(אבל בב"י כתב דדברי רמב"ם סתומים, ואולי משום דגם בשל עץ מורגש קישוי הארץ), וברבינו 

ובמשנה (תריד,ב) כ' ג"כ כרש"י דתלוי אם מגין או לא, ובשועה"ר  (תריד א)ירוחם המובא בב"י ובטו"ז 

בשם א"ר כ' דנכון להחמיר בכל מה שמגין, וכ"כ במועדים וזמנים (ו,כח, ובזמנינו  (תריד,ה) ברורה

  חמור יותר דאולי גם המחבר ודעימיה מודי דאסור).



 קסט  רצון  תשרי חודש  ימי  

דייק מלשון  (שם אות ט)דב"י מפרש ברא"ש דכל שאינו של עור מותר, אבל הקרבן נתנאל  ג) והגםג) והגםג) והגםג) והגם

בדעת  (ב,כח)הקרקע וא"כ ס"ל כרש"י עי"ש, וכן מפרש בפנים מאירות  הרא"ש דתלוי במגין מן

בביאור שיטות  (תריד)בד' רמב"ם, ועי' בביאוה"ג  (תריד)רמב"ם רי"ף ורא"ש, וכן בערוה"ש 

הראשונים בזה, ובפנים מאירות מיישב הסתירה מיבמות ליומא (דבחליצה חשיב שעם עם עץ דכשר, 

עץ הוי מנעל) באופן אחר, דבכל מקום לפי ענינו דלחליצה די אם וביומא מחלק דשעם אינו מנעל ו

מגין מן הקוצים והברקנים ולענין יוהכ"פ צריך שלא ירגיש קישוי הארץ דזה נקרא עינוי עי"ש דאף 

  דהגמ' ביבמות מדמה יוהכ"פ לחליצה היינו רק להו"א.

ושי הקרקע אינו אלא כ' דרק של עור אסור, והרמב"ם דתלה במרגיש ק (ב,קי)מהרש"ג  ד) אבלד) אבלד) אבלד) אבל

כדי ליתן טעם למה לא אסרו רק של עור, כיון דשל עור עפ"י רוב אינו מרגיש הקרקע, ושל בגד עפ"י 

רוב מרגיש, אבל גם אם יארע שאינו כן נשאר הדין בלא פלוג ושל מנעל תמיד אסור אף כשמרגיש בו 

י, (וצ"ב דאדרבה בפסוק הקרקע ושל בגד לעולם מותר אף כשאינו מרגיש דלא דרשינן טעמא דקרא

כתיב לא תעונה, ולא נאמר עור, וא"כ לא נדרש טעמא דקרא רק נוקים אפשטיה ליזהר מכל מנעל 

לאסור מנעל של לבדים  (ב,כח)שרגילין בו דאינו בגדר עינוי), עוד כ' מהרש"ג דמ"ש הפנים מאירות 

מי שמחמיר הוא חסיד אינו אלא חומרא, ומהרש"ג עצמו חולק גם על זה שאינו ראוי להחמיר ו

שוטה, דא"כ היה צריך להחמיר גם לענין אכילה ושתיה שלא לאכול בעיו"כ כדי להיות בעינוי יותר 

ביוה"כ, והרי התורה ציותה לאכול (וצ"ב דיש חילוק בין לפני התענית או אחריו, והרי החמירו 

היו ישנים בט"ב על  הפוסקים שלא להריח בשמים בליל ט"ב כדי שלא לעשות שום נח"ר, והחסידים

הקרקע וראשם על האבן, והמנהג לעמוד ביוהכ"פ על הרגלים מובא בפוסקים הקדמונים והמהרש"ג 

מרעיש ע"ז וצ"ב דביומא ויבמות פליגי אביי ורבא אי תענוג בלא מנעל אסור, ורבא ס"ל דאינו אסור 

יב ואינו רשאי ומ"מ אפושי פלוגתא לא מפשינן לומר דלא רק שאינו אסור אלא אדרבא מחוי

  להחמיר).

מזה להלכה דיש מקום גדול לומר דלכו"ע אין לנעול ביוהכ"פ וט"ב מנעלים כאלו  ה) היוצאה) היוצאה) היוצאה) היוצא

שהרבה אנשים רגילים לנעלם כל השנה, ולצאת בהם לשוק, ולא מבעיא לשי' רש"י ודעימיה דהכל 

כתבו כמה  תלוי במה שמגין מקישוי הקרקע, אלא גם לשיטת המחבר ודעימיה דדוקא עור אסור

 פוסקים דמודה דכשכל העולם רגילין בשאר מינים גם הם אסורין כמו בשל עור.

ובאור ישראל של עור, והמג"א הסכים עמו, ידוע שיטת הב"ח לאסור גם שאר מינים שאינן 

כל העולם הגם שלומדים תורה אין לומדים איזה שכתב וזכרנו את הדאגה  )להה"ק מקאזניץ לזוהר דף סה(

בוריה לקיימה, כי כשהתחלתי לנהוג כן ביוהכ"פ היה כתמיה אצל העולם, ושאלו ללומדים הלכה על 

גודלים ולא היה באחד מהם כדי להשיב שכן כתוב במג"א, וזה גלות התורה שאין לומדים אלא בדרך 

  לימוד.

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰�ÌÂÈ�˙„Â·Ú� �

ובזמן הזה שאין תלח היה מכפר גם על עונות שתשובה בלבד לא מועיל רק עם מיתה, שמשעיר ה

לנו שעיר המשתלח לימוד התורה מכפר כמו כן על כל העבירות וכרמוז בקרא שובה ישראל כו' קחו 
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'כל' תשא עון שיכפר על כל העבירות, וכ"כ בתורה כשעירים עלי דשא  (היינו דברי תורה)עמכם דברים 

  .(מהרי"ד בעלזא ליוה"כ)שמכפר כמו השעירים של יוהכ"פ 

אל למוצאי יוכ"פ סח העבודה לשכת פלהדרין המורה על גנאי עי' דברי יומה שמזכירין בנו

  .דברי יואל למוציו"כ כמה ענינים , ובעניני העבודה עי"שדאדרבה הוא לשבח

(דברי יואל מפרישין כה"ג מביתו ולא אמר פורש מביתו כי בלי סיוע הכלל ישראל לא היה אפשר, 

מדה טובה להיפוך ושאירע חטא לכה"ג בעונות העם,  'לאשמת העםבפ' ויקרא 'מ"ש כ, ולמוציו"כ)

  השופטים לפי הדור.כי  ,מרובה

אם יוהכ"פ מכפר על שאינן שבים היאך אפשר שלא נתלבן השני אחר שמעון בן שטח, ותי' נכדי 

  שלמה לייב נ"י בשביל עבירות שבין אדם לחבירו.החוב"ט הב' 

במוסף יוהכ"פ ושני שעירים והשגה על עי' בספר אבן הטועים מבעל עבודה תמה בענין לומר 

  הג"ר רפאל הכהן. 

כ' לחולה שאכל ביוהכ"פ עפ"י רופא דא"צ כפרה, ומה שאמרו שפך לו רבו  (ב,כה)בבנין ציון 

  קיתון על פניו הוא רק בגשמים שהוא ע"י הקב"ה בעצמו.

‰Á�Ó·�‰¯Â˙‰�˙‡È¯˜� �

שים מקושטות לכבוד היום ופן לפי שהנ (סוף מגלה)הטעם שקורים פ' עריות במנחה כתבו תוס' 

הקשה מוטב שלא יחתקשטו ולא  (דרשות סוף ח"ג ע' קד)בחת"ס יגרה יצה"ר לכן קורין פ' עריות, ו

יצטרכו תקנה לזה, ותי' דכיון דיוהכ"פ אנו בעלי תשובה הרי צריך באותו מקום ובאותו מעשה, לכן 

שטות היום רק לש"ש, הנשים מתקנות מה שהתקשטו כל השנה בכונה שלא לש"ש במה שמתק

  והאנשים מתקנים במה שאין מהרהרים, וכדי שלא יכשלו קורין פ' עריות. 

במט"א כתב שלא לומר קדיש אחר קריאת התורה במנחה, ובתניא רבתי כ' לומר וצ"ב בטעמם, 

  ועימ"ש בעניני ט"ב.

כל  , כי בזה מורין שכל מה ששבובמהירות אין הכונה לחטיפת התיבותמה שמתפללין מנחה 

היום לא היה רק ליצנות, (ומה שי"א שאצל כמה אדמורי"ם היה מנהג זה, היינו שלא התפללו כ"כ 

במתינות כמו כל היום, אבל לא ח"ו לחטוף התיבות כחותה גחלים, ולדבר אל ה' בגסות וקלות, כי 

   .הו איסור גמור גם בכל השנה)ז
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תפלת ערבית במוציו"כ, רק לומר בשלימות, ואף שממהרין קצת,  צריך ליזהר מאד שלא לחטוף

מ"מ יהיה באופן שיוכלו לומר התיבות כראוי ולא בחטיפה, כי בזה מורין שכל התשובה שעשו היה 

, ויש להמליץ ע"ז הפסוק רחצתי את רגלי רק מן השפה ולחוץ, ואינן ראויין ח"ו שיתקבלו התפלות

צתי את עצמי מעבירות הנקראים רגלים, ואיככה אטנפם בחטיפות איככה אטנפם, ר"ל הרי עכשיו רח

, ומהר"ם שיק התפלה וק"ש בלי כונה, (עי' שער הכונות לע"ש שמביא פסוק זה לענין תשובה בע"ש)
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דכיון שבמוציו"כ ממהרין בתפלת ערבית לכן הוא נוהג שמדלג ברוך ה' לעולם,  (תשו' או"ח צג)כותב 

רים ברוך ה' בכל מוצאי שויו"ט, ולכן הרוצה להתפלל כראוי יוכל אבל בהרבה  מקומות אין אומ

לסמוך על שמתחיל להתפלל קודם שהש"ץ מסיים תתקבל שאז ג"כ נחשב כתפלת ציבור ובכל אופן 

   .מוטב להתפלל ביחידות מלחטוף התיבות של התפלה אם מתפללין כ"כ בחפזון

פטור דתפלת מעריב, ומ"מ יזהר לקרות ומ"ש לימוד זכות ב (ענגל, ליוהכ"פ)ועי' שפתי מהר"ש 

  ק"ש כראוי.

שכח ואמר המלך הקדוש במוציו"כ מחמת רגילותו בי' ימים וה"ה בשאר ימים אם שכח א"צ 

לחזור וזה לא נקרא משנה ממטבע שטבעו חכמים כי האל הוא בכלל המלך, עי"ש וכ"ה במשנ"ב 

כ' בפשיטות דצריך לחזור  (ו,רח)בה וחיי"א וקיצור שו"ע, ולא כאלפסי זוטא מהרמ"ע, ובעמק התשו

  .זה בשבט הלוי ח"ו, ועימ"ש בונעלם ממנו מ"ש בפוסקים הנ"ל

ÌÈ¯ÂÙÎ‰�ÌÂÈ�È‡ˆÂÓ�˙„ÂÚÒ� �

, אבל כמובן צריך ליזהר שיהיה עליו סעודה במוצאי יוהכ"פ עי' שפתי מהר"ש חשיבות סעודה זו

ת כזולל וסובא רק בעדינות יראת ה' בנט"י וברכת הנהנין כראוי ולא לאכול אכילה גסה במהירו

ובדרך ארץ כמו שיהודי צריך להיות נראה אחר יוהכ"פ, אבל הקלות דעת וזחיחות הלב מורה שאינו 

מוכן להחליף הנהגתו, וביות רצריך ליזהר להתחיל הסעודה תומ"י אחר הבדלה ולא לשהות הרבה 

תיה בזמנה ועוד לומר כדי שיוכל להתחיל את יום המחרת עם קדושה וטהרה לקרות ק"ש עם ברכו

   .ברכת השחר במתינות ובכונה וללמוד לפני התפלה, להראות שהתשובה שעשה הועיל לו

˙ÂÎÂÒÏ�Ù"Î‰ÂÈ�ÔÈ·� �

, דלהכי נקרא יום כיפור יומא דצומא רבא, לפי שהוא חדא יומא (לשבה"ג ע' רלד)עי' דרשות חת"ס 

כי יום א' דסוכות הוא ראשון אריכתא עד יום א' דסוכות שעד אז נמשך הסליחה דיוהכ"פ, ולה

לחשבון עונות, ובמק"א כ' דהד' ימים הם נגד ד' אותיות הוי"ה ומר' יודא שטראסער שליט"א 

מיקירי ירושלים היו מלוין אותו עד סוכה ראשונה היינו שהם היו  (יומא)שמעתי רמז נאה במשנה 

  מלוין ענין דיוהכ"פ עד יום א' דסוכות.

פ הוא בחינת בינה, (שהיא השמינית ממטה למעלה בסדר כח"ב וכן הוא עפ"י קבלה דיוהכ"

ושבע, שמהשמינית בינה ממשיכין לשבע תחתונות, ועי"ז  –חג"ת נהי"ם, וזה הענין שהיה מונה אחת 

  ז ועי"ז זרח אור לישראל.-זוכין לטהרה, וזהו כל האזר"ח בישראל ישבו בסוכות, א"ז הוא א

מוד בין יוהכ"פ לסוכות יותר חשוב מכל השנה דסוכות חשיבות לי (תרפה)לסוכות כ' ארץ צבי 

  ראשון לחשבון עונות, לכן צריכין להבל פה שאין בו חטא, ויותר מתינוקות שאין מצווין.
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בספה"ק דאע"ג דהיו צריכים להקדים הסור מרע קודם העשה טוב, כסדר הקרא, אבל א) איתא 

בשעה שהאדם שקוע ומוטבע בה, ע"כ צריך לעשות מקודם טוב, דבר זה קשה מאד להתרומם מהרע 

כדי להזדכך במקצת וממילא יוכלו אח"כ לסור מהרע ושוב יקיימו העשה טוב באופן נעלה (עי' 

היה ענין וויכוח יעקב עם יוסף שיוסף הקדים  בהקדמת בית הלוי עה"ת, ובערוגה"ב פ' ויחי פי' דזה

ל עמלי, אבל יעקב הקדים אפרים דהיינו לפרות ולהרבות מנשה דהיינו סור מרע וע"ד נשני מכ

במעש"ט, ובמק"א כתבתי דבזה פליגי ב"ש וב"ה בכמה מקומות איזה מהן להקדים), ואין בזה חשש 

בשם האריז"ל שכ"ז שלא שב מהעבירות המצות ומעש"ט הולכין לסט"א,  (תקס"א)שכ' הבאה"ט 

, הר"ז מתקבל למעלה כחלק מהסור מרע, וע"ד דכיון שכל מגמתו בהעשה טוב לתכלית שיסור מהרע

לעולם ילמוד אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבא לשמה, ומבואר בספה"ק  (פסחים נ:)שארז"ל 

שכיון שכל תכלית לימודו שלא לשמה הוא כדי שממנה יבא לשמה הר"ז ג"כ חלק מהלשמה, כיון 

אלמלא התכלית של לשמה לא היה שזה בלא זה א"א, וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם ש

מתחיל גם עם השלא לשמה, ועוד יותר מזה כ' בס' תולדות נח עה"פ וראה אם דרך עצב בי ונחני 

שבודאי צריך להתבונן ולעשות תשובה אבל אם זה מביא לעצבות אז מוטב  (תהלים קלט)בדרך עולם 

היינו כמ"ש התניא דיקבע זמנים ווכ"פ בסור מרע ועשה טוב, שיתנהג בדרך העולם שאין מתבוננים, (

 מיוחדים לזה שיתבונן ויתחרט על מעשיו ושאר כל היום יהיה בשמחה).

כמה השכינה מתלבטת לרשעים שישובו מעונותיהם, ובענין  (נא:)ב) עיין בתולדות אדם וואלאזין 

בשם החרדים לבאר היאך אפשר שע"י תשובה מאהבה זדונות  (אלול)חי' הרי"ם  כתבתשובה 

פכות לזכיות לפי שמהפך את הרע לטוב וכמו שדרשו בכל לבבך בשני יצריך, ולכן מכ"מ גם מהת

העבירה מתהפכת לטוב ע"ד חוט השני שנתהפך ללבן ביוהכ"פ, וזה"פ וחטאים אליך ישובו להעשות 

 . מצות עי"ש

' וזר ההג) ענין תשובה כ' בליקו"א תניא תשוב ה' דע"י העונות הפריד אות ה' וע"י תשובה ח

יה ה' צור עולמים דעוה"ז נברא בה' ואלמלא תקנת התשובה שקדמה למקומה, ויל"פ דזה"פ כי ב

  לעולם לא היה העולם יכול להתקיים, נמצא דרק ע"י שם יה היה יכול להיות צורת העולם.

 יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם, יל"פ דהרגל נעשה טבע והאדם אדוק )יומא פו:(בגמ'  ד)

תגבר נקרא עובד ה' למעלה מן הטבע, ולכן מוחלין על משובד השליטה העצמית, וכלעבירה וא

, וע"ז זה הענין של גבורה נגד הטבע הרעה שצריך לבא על העולם כפי הטבע בשביל עונותיו

שהוטבע בו מברכין בכל יום אוזר ישראל בגבורה, שהבא לטהר מסייעין אותו גם במה שכבר אינו 

הדבר בחוזק עד שאין לו שליטה ובחירה בדבר זה שנתפס ביד יצרו,  ביכלתו מחמת שהוטבע בו

(אדיקשן, והוא כמו שיכרות או אכילה מרובה המאבד את האדם, לפי שיש במוח האדם כעמיקל 

הנקרא 'פידאמין' שעבודתו לחפש תענוג ושלוה ומנוחה לגוף, ואם הוא במדה נכונה אז טוב ויפה, 

יבה שהוא בין בהיתר בין באיסור אז מחמת שהתרגל לתענוג אך אם עובר על המדה מחמת איזה ס
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מיוחד הזה והמוח שלו זוכר זה התענוג שלדעתו גרם לו מנוחה ושמחה בעת שהיה בדאגה ועצבון, 

לכן מחפש תמיד בעת דאגה [או כשטרוד מחמת שיש לו הרבה דברים לעשות] זה התענוג, וכיון 

מאחר שכבר נתרגל לה, הוא מחפש אותו יותר מן הראוי שאינו מספיק לו עוד מדה זו שהיה רגיל בה 

עד שמזיק לו, ומחמת שמתחרט ע"ז שהזיק עצמו עוה"פ, נשבר לבו בקרבו ומחפש תענוג להפיג 

צערו ולכן עושה עוה"פ זה השטות ושוב לבו נשבר ושוב מתענג בדבר ההוא וכו' וכו', וכן הוא גלגל 

מעלה מטבע, וענין זה שכיח הרבה אצל המשתכרים החוזר שלעולם אינו נפטר מזה עד שיתגבר ל

פי לתשובה מארכת שנותיו מדה כנגד מדה ובזה יובן הטעם דביי"ש או דראגס או זנות וכיו"ב), 

  שהביא טובה לעולם.

ה) ע"י הדאגה והצער שיש לאדם על מה שחטא ונעשה העבירה נמאס בעיניו כאכילת שקצים 

 (עי' בכורות לז.)להחשב למפרע כאילו לא נהנה מעולם, ורמשים, נעקר ההנאה שנהנה מהעבירה, 

דיחזיר כל הדמים ללוקח בדבר שנפשו קצה עליו כשנודע שאכלו למפרע, ועי' בש"ת לרבינו יונה 

  בעיקר היגון והדאגה. 

לועג על אותם שכשעולה על לבם הירהורי תשובה בורחים מזה  (ויקרא)ו) בתולדות יעקב יוסף 

(תהלים תולדות נח עה"פ וראה אם דרך עוצב בי ונחני בדרך עולם בס' עי' באומרם שזהו עצבות ו

, אם באמת נופל לעצבות ע"י חשבון הנפש שלו אז מוטב שתנחני בדרך עולם שאינם עושים קלט)

  חשבוה"נ בכ"י, כי מה שעצבות מביא אין שום עבירה יכול להביא.

 ,ובבים דגם בחילול השם מהני תשובהדדריש תשובה משובו בנים ש (בכורות פ"ד)ז) עיין בגמ' 

דמיירי דומיא רק לענין דרבנן הגמ' בבכורות הוא ואולי דלא מהני תשובה לחיה"ש, וצ"ב מסוף יומא 

  התם.

, ובהערות (אות קנו)ח) אין לעשות סיגופים על החטאים בתחלת התשובה עי' פאר לישרים קאריץ 

  כ' דבזמנינו א"צ סיגופים. בא)(ע' רלד), ובאור לשמים (סו"פ לחרדים באר יהודה 

מביא ראיה דאין עיקר התשובה בתעניתים וסיגופים דהא  (תצא עה"פ ואם בשדה)ובמאור ושמש 

התשובה קדמה לעולם ולא היה שייך בענינים הללו, רק לשבר לב האבן ולקנות לב בשר שפירושו 

 (הובא בטור תקצז)י"ץ גיאת להכנע ולהזדעזע מפני השי"ת בתכלית היראה וגו' עיי"ש, ועי' לשון הר

דעשי"ת איקרו ימי צום לא איקרו הרי דעיקר עשי"ת הוא הטבת המעשים ברוחניות ובגשמיות, ואם 

האדם מרגיש שהצום מפריע אותו מהטבת מעשיו הרי תפס את הטפל והזניח העיקר, מ"מ פשיטא 

את המועיל לבריאות דבעשי"ת צריך להרגיל עצמו לא לאכול אכילה גסה ולא לאכול את הערב רק 

  הגוף שזהו ג"כ מחלקי התשובה לא להשתקע במותרות עוה"ז שזה מביא לכל העבירות.

כ' ו' טעמים של היצה"ר למניעת התשובה והדחיה לכל הו'  (סוף דרוש לר"ה)ט) בתפארת שלמה 

  טענות עי"ש דמפרש הכל בפסוקים דפ' נצבים.

  (דרש משה שלח עה"פ ויהס כלב עי"ש). י) תשובה אף שמתקיימת רק לזמן קצר יש בה מעלה

דאומרים זאת בלשון רבים אף דיש צדיקים שאינם  (מאמר ב,עח)כ' בויואל משה  אנו מלאי עוןאנו מלאי עוןאנו מלאי עוןאנו מלאי עון    ))))יא

  מלאים עון, מדברים על הרוב וכמו דמבואר מתוס' (סוף כתובות עי"ש ובתוס' עירובין יג: ד"ה נוח).
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ונ' כונתו  (מגיד משרים על ישעיה סי' נה)א יב) בעשי"ת מתקבל גם תשובה שאינו כר"א בן דורדי

  אע"פ שאינו תשובה מאהבה.

כ' דעל כל עבירה שאינה להכעיס מהני תשובה מיראה, וכ"כ בפ' בהר  (סו"פ תבא)יג) באור לשמים 

  עה"פ איש כי לא יהיה לו גואל.

אכים גדולה תשובה שמגעת עד כסה"כ, ופי' מהרש"א דאף דבתפלה יש מל (יומא פו.)יד) בגמ' 

המעלין את התפלה לפני הקב"ה, לא כן בתשובה שא"צ שום אמצעי, אלא האדם י"ל קשר ישר 

להקב"ה בלי שום סיוע ואמצעי, אמנם לגירסת הב"ח שם ועין יעקב פליג ר' יוחנן ע"ז ביחיד השב 

דצריך אמצעי להעלות התשובה, ונראה דבשב מאהבה וכן בעשי"ת גם לריו"ח א"צ שום אמצעי 

  רשו ה' בהמצאו בעצמו בעשי"ת בלי אמצעי, כי נחשב כתשובה מאהבה.והיינו ד

ופרש"י נעקר עונו מתחלה, והטעם לפי שזה מורה שמתחלה היה חטאו לא  בגמ' כאן מאהבהבגמ' כאן מאהבהבגמ' כאן מאהבהבגמ' כאן מאהבהטו) 

בדעת רק בשובבות ולכן נאמר שובו בנים שובבים דמחמת שהיה רק בשובבות עדיין נחשבו לבנים 

אב שמחל על כבודו כבודו מחול משא"כ מלך, אמנם רב לא כעבדים וע"כ תשובתם מתקבלת כי 

יהודא אמר מטה כלפי חסד דגם בתשובה מיראה אם שב קודם שמתיסר ביסורים גם זה נחשב לבן לא 

  לעבד.

דכבר מהתחלת תשובתו נחשב לו רפואה, ובזה אפשר  (יומא)עי' מהרש"א  טז) ארפא משובתםטז) ארפא משובתםטז) ארפא משובתםטז) ארפא משובתם

דושב ורפא לו די"ל דמהתם הו"א דהרפואה הוא  ליישב מה שנתקשה שם למה לא הביא הגמ' הפסוק

רק אחר ששב, והטעם שתשובה נקראת רפואה וכן כתיב ולבבו יבין ושב ורפא לו, כ' בצוארי שלל 

לפימ"ש בזוה"ק דהעונות מכבידין על כנפי השכינה כביכול וע"י התשובה מקילין  (הפטורת וילך אות ד)

  לה ומתרפאת.

כתב דתשובה  (תבא,בהר)מתהפכות לזכיות כו' באור לשמים תשובה מאהבה זדונות ע"י יז) 

מאהבה היינו שעשה העבירה לתיאבון ומאהבת התאוה, ותשובה מיראה היינו להכעיס דכעס נקרא 

כ' דמה שאמרו שעונותיו נעשו לו  (משלי ז,יז), ובגר"א יראה עי"ש, וצ"ב אם יוכל להתפרש כן בגמ'

שע דבחטא שוגג כשמתהפך להיות זכות נעשה ממנה מצוה כזכיות תלוי אם היה חטא או עון או פ

 .גדולה, משא"כ בעון שהוא מזיד א"א שיהיה מצוה כ"כ וכ"ש בפשע

והעיר מקור לזה במד"ר במנוחת  (ייט"פ י"ג מדות)יח) למחילת עונות זוכין רק ע"י שמקוין לזה 

  (טויבנפעלד ע' קלג).ציון 

(עי' תוס' חגיגה ויוהכ"פ מכפר תלוי בפלוגתא דתנאי אם תשובה על ל"ת מכפר לגמרי או תולה  יט)

  .ה. ד"ה הא יראוני)

�ÈÂ„ÈÂ�˙ÂˆÓ-�‰�˙ÏÚÓÈÂ„ÈÂ� �

אוהב ישראל וב והעתקתיו בטעמי התורה על בראשית) בראשית נז(בזוה"ק וידוי עי' ) במעלת הא

א להפך י הווידמבואר דכח הו (אחרי)ובתו"כ , ב' פעולות גדולות הנעשה ע"י הווידוי )ר"פ דברים(

דהסגולה של ימים הללו הוא דגם בתשובה מיראה יכולים להפך  מזדונות לשגגות, ועי' אור לשמים
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במ"ש בלעם  (ושם בצרור המור ואלשיך), ועי' עוד במעלת הוידוי ברבינו בחיי בלק מזדונות לזכיות

  .חטאתי

 (סי' כ אות ב)אל שרדאף ווידוי פה בלא לב סגי, ועי' שמע י (פ"א מה' תשובה)ועי' יד הקטנה ב) 

, והמפרשים כתבו עמ"ש על חטא שחטאנו לפניך בוידוי 'פה' ר"ל שהיה רק בפה שפקפק על דבריו

כי עוני אגיד אדאג מחטאתי, היינו שאני  (ליקוטים) פי' בזה הפסוק (תהלים לח)ולא בלב, ובישמח ישראל 

  .ת הפהדואג מזה החטא שאני עושה עכשיו בעת הוידוי שהוא בלא לב רק בהגד

והנה אף שהכפרה תלוי בתשובה עם הוידוי עי' רמב"ם הל' תשובה, מ"מ בתשובה בלבד אף ג) 

המקדש אשה ע"מ שאני צדיק גמור אפי'  (קידושין)לפני הוידוי כבר לא מיקרי רשע, וכמבואר בגמ' 

  רשע גמור היא מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו.

 (פ"ו)ואתה נשאת עון חטאתי סלה, וכ' בשבט מוסר אמרתי אודה עלי פשעי  )לב,ה (תהליםכתיב ד) 

כי סגולת הוידוי הוא לסלק ממנו כל הקיטרוגים, כי כל המתודה אין דינו מסור כי אם בידו של 

הקב"ה, ורחום הוא ונחם על הרעה, ומום שבו יקדים לאומרו, ולא יתן מקום לאחרים לאומרו כי 

ואתה נשאת עון חטאתי (ועי"ז) אודה עלי פשעי  העושה כן הקב"ה מעביר על פשעיו, וכמ"ש אמרתי

   סלה. 

טעם למה שאומרים הוידוי בזמר ונעימה,  (ליוהכ"פ) ובתפארת ישראל (תענית ד,סד)כ' בשיר מעון  ה)

לרמז שכולם מתהפכין לזכיות ע"י תשובה מאהבה וראוי לשיר עליהם כעל זכיות, ובמשנה שכיר 

(נישואין 'וארנן' לך בקר ואודיעך חטאתי, וביפה נדרשת  יום ה) (לעשי"ת כ' דזה"ש בסליחות(תרנ) עה"ת 

כ' דלזה מסיימין תנתן לי בזה שכר לפעלתי, כי על תשובה מאהבה מקבלין שכר גם בה"ע, עוד  פ"א)

טעם כ' בשיר מעון דוידוי הוא ממצות תשובה שהוא מ"ע וכל מ"ע צריך לקיימה בשמחה,  עוד כ' 

ידוי נחשב כקרבן וקרבן טעון שירה, דכיון שהציבור מתודין יחד ע"ד ונשלמה פרים שפתינו שהו

הו"ל כקרבן ציבור (ובפרט ביוהכ"פ שכל הציבור מתודים הו"ל כמו פסח שנקרא בשביל זה קרבן 

, ועי' מה שכתבתי בימי נחמה בשם החזו"א דגם כשירמיהו אמר הקינות היה בשמחה דאל"ה ציבור

ן מה דאי' בגמ' בבתי בראי ובבתי גואי, בכיה מצד א' ושמחה לא היה שורה עליו רוה"ק, והוא כעי

  ).מצד שני

ו) כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו כ' של"ה דבפסוק זה מבואר ג' עיקרי התשובה 

פי'  (נצבים)להיטיב מעשיו ובקבלה מכאן ולהבא, ובחת"ס -חרטה לעשות-ווידוי לב-שהוא ע"י פה

פלא נוט' פה לב אוזן, ויל"פ דזה"ש הנני יוסיף וגו' הפלא ופלא שח"ו  בזה הפייט עשה פלא לחיים

יסתם פה ולב ועשייה מרוב העונות וע"ז אנו מבקשים מהקב"ה הפלא פלאות למבקשיך, וזהו נורא 

  תהלות עשה פלא, שעל דבר זה צריך להודות ולהללו שמסייע בידינו לשוב.

ישמע ה' כי אם אני רואה ומודה שעשיתי רע אז לא  און אם ראיתי בלבי לא )(תהלים סו,יחז) כתיב 

  ישמע ה' עוד את הרע וימחול על זה.
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להאריך אף עכ"פ עה"פ ויפתוהו כ' דאפילו תשובה בפה ולא בלב מועיל  )עח(ברד"ק תהלים ח) 

ויש להוסיף דכיון שאינו בלב עכ"ח יחזור לחטוא וע"כ ייענש  ,כדי שלא יאמרו דתשובה אינו מועיל

  וע"כ א"צ לפרוע עכשיו רק ממתינים שתתמלא סאתו, ואולי בנתיים ישים על לבו וישוב.  אז ח"ו,

והכונה כתב דענין הוידוי צריך 'להאריך בו' וצ"ע מנ"ל מקור לזה,  (ריש ה' תשובה)ברמב"ם ט) 

הוא על שמפרטים בפרטיות כמו הנוסח על חטא שאנו אומרים, כי מעיקר הדין די במה שאומרים 

  חטאנו.

בנוסח וידוי שלנו אומרים כפרה על חטאים סליחה על עונות ומחילה על פשעים, ועי' בני  י)

  שיש בזה סתירה בין הירושלמי והמדרש ועי"ש בהערות.  (מאמר ז אות ב)יששכר 

כתב תפארת עוזיאל כאשה הרוצית להתפייס עם בעלה הטעם שאומרים הוידוי בסדר א"ב 

דברי חרטה שלה באותו הניגון שהיו מנגנים אצל החתונה שחטאה נגדו מנגנת בכינור הדפיוס ו

שלהם ובזה מעוררת אהבת קדומים, ולכן אנו מזכירים אותיות א"ב להזכיר קבלת התורה שניתנה 

  בכ"ב אותיות ובזה אנו מתודין ובוכין עי"ש.

  .(נא,שלו)קובץ קול התורה ו, ביאורים בעניני וידוי ותשובה בנזר התורה תשרי סד,קכג.

  נה
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ðå÷éðéñî äúðéúðë ñøè   
øåîà úùøôáù úåëåñ ô"ëäåé ä"ø é÷åñô ìò   
  (מתוך ספר דרשות הפסוקים שחברתי בעזהי"ת ועודנו בכתובים)

‰�˘‰�˘‡¯�–�‚Î�ÏËÈÙ‡˜�‡¯˜ÈÂ� �

כד] דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה, כד] דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה, כד] דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה, כד] דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה, פסוק פסוק פסוק פסוק [[[[

        מקרא קודש.מקרא קודש.מקרא קודש.מקרא קודש.

אשון שבפסוק הקודם עד שחזר לומר דבר אל בנ"י לאמר, ותי' וקשה למה לא די בלאמר הר

בתו"כ לומר דאין מקרא קודש לגוים, אף דבר"ה גם הם נידונים, ולז"א אל בנ"י לאמר שהוא מקרא 

  קודש ולא אל הגוים.

מיותר דהיל"ל בחדש השביעי באחד לחדש תזכירו תרועה, או יהיה זכרון תרועה,  יהיה לכם

  לרבות גרים, דל"ת כשם שהוציא גוים מכלל אע"ג דשייכי בה, ה"נ נוציא גרים.וממ"ש יהיה לכם בא 

, הם ב' דברים ופליגי בה בתו"כ לר"א שבתון קאי על קדושת היום (כי רצה מקרא קודש –שבתון 

לסמכו לאני ה' אלקים דדרשינן מיניה לכלול מלכיות עם קדוה"י, וגם יש למלכות ה' שייכות עם 

ש"א ר"ה לב.), ומקרא קודש היינו לקדשו ממלאכה, אבל לר"ע מסתבר ליה קדושת ה' כמ"ש מהר

דפשטות תיבת שבתון הוא שביתה ממלאכה, ועוד דהוא דבר ראשון החל עליו מיד בכניסת היום, 

(ויל"ע דגם בשאר ימים טובים הקדים מקרא קודש לאיסור מלאכה, ולר"ע השייכות דמלכיות עם 

וא לזכור שיום זה תחלת מעשי הקב"ה בגמר בריאת העולם, ומצד קדושת היום לפי שיום הזכרון ה

זה הוא מלך על כל העולם כ"כ מהרש"א ר"ה לב.), ומקרא קודש היינו לקרוא ולהזכיר קדושת היום, 

ואף דלפי"ז אין הפסוק על הסדר דמקדים זכרונות ושופרות להזכרת קדוה"י דהוא תחלה, מ"מ 

  אשון.השביתה ממלאכה הוא על הסדר שהוא ר

ודריש סמוכין למה שסיים בסוף פרשה שלפניה אני ה' אלקיכם דהיינו מלכות להזכירו בתפלת 

, ואינו תוקע, (אתה קדוש)ר"ה, ויש בזה ג' שיטות א) לר' יוחנן בן נורי כולל מלכיות עם קדושת השם 

וגו',  קדושת היום ותוקע, זכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ב) לר"ע מלכיות עם קדוה"י ותוקע

(ומקשה על ריב"נ כיון דאינו תוקע למלכיות הי"ל לעשות היכר לפחות פסוקים שלה שלא לומר רק 

ט' ולא י', ואולי כונתו הוא משום די' פסוקים הם נגד י' קולות תשר"ת תש"ת תר"ת, וא"כ אם אינו 

ביעית ונראה תוקע למה לו להזכיר י' פסוקים), ורבי אומר דכולל קדוה"י עם מלכיות כדי שיהא בר

דהיינו ר"ע דמסיים ג"כ בשתיהן אף דלשונו קצת משונה, וצ"ע דא"כ מאי קאמר כדי שיאמר קדוה"י 

ברביעית, הלא גם לריב"נ היא ברביעית ולכן נראה דלרבי מלכיות היא עיקר הברכה, ורק כולל 

ם הזכרון, קדוה"י עמה, וזהו באמת נוסח שלנו מלך על כל הארץ תחלה ורק אח"כ מקדש ישראל ויו

אמנם בהתחלתה אומרים אתה בחרתנו ותתן לנו, משמע כר"ע, עכ"פ לרבי דהעיקר הוא מלכיות, 
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צריך טעם למה כולל קדוה"י עמה ולא בזכרונות ושופרות, לז"א כדי להזכירה ברביעית, ולפי"ז רבי 

ברכות  הוא שיטה שונה קצת מדר"ע, ג) לרשב"ג אומר קדוה"י עם זכרונות כדי שיהיה באמצע הט'

  דתפלת ר"ה, כמו שתמיד הוא באמצע הז' ברכות ברביעית.

ויל"ע לריב"נ למה לא יתקעו בקדושת השם, ודוחק לומר כיון דכבר תקעו פעם א' א"א להפסיק 

  ולא לתקוע בקדושת היום, דלמה לא הלא אין לקדושת היום שייכות לתקיעות.

אותה בפ"ע, לפי שצ"ל תשע ברכות  והטעם דלכו"ע כוללין מלכיות עם ברכה אחרת ולא אומרין

  דוקא וכהא דברכות שהן נגד ט' שמות דחנה שהזכירה בתפלתה.

והטעם דבכ"מ שיש זכרון יש מלכיות, לאפוקי מדיעות הכוזבות דה' עזב את הארץ ומסר 

ההשגחה לצבא השמים, ורק לפעמים מתגלה לעשות נסים, ע"כ בשעת שיש זכרון החסדים שעשה 

ך להזכיר עמה גם מלכיות להראות שה' מלך על כל הארץ המורה שהוא משגיח בזמנים שונים צרי

  ומנהיג העולם תמיד.

�ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰�ÌÂÈ�È˜ÂÒÙ·�Ï"Ê¯�˙Â˘¯„(ויקרא כג, תו"כ אמור פי"ד)(ויקרא כג, תו"כ אמור פי"ד)(ויקרא כג, תו"כ אמור פי"ד)(ויקרא כג, תו"כ אמור פי"ד)� �

[פסוק כז] אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את [פסוק כז] אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את [פסוק כז] אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את [פסוק כז] אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את 

כח] וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא כח] וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא כח] וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא כח] וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא נפשתיכם והקרבתם אשה לה', [פסוק נפשתיכם והקרבתם אשה לה', [פסוק נפשתיכם והקרבתם אשה לה', [פסוק נפשתיכם והקרבתם אשה לה', [פסוק 

        לכפר עליכם לפני ה' אלקיכם.לכפר עליכם לפני ה' אלקיכם.לכפר עליכם לפני ה' אלקיכם.לכפר עליכם לפני ה' אלקיכם.

למעט שאינן שבים, ואליבא דר' יהודא דאין יוהכ"פ מכפר על שאינן שבים, (וא"א ללמוד  אך

  מחטאת ואשם דהרי יוהכ"פ עדיף דמכפר גם על מזיד).

‡Â‰�ÌÈ¯ÂÙÎ�ÌÂÈ�ÌÈÓÚÙ�'‚Ï�‡˙ÂÎÈ¯ˆ� �

לומר שיוהכ"פ היא בב' דברים א) במקרא קודש,  הכפרים היאהכפרים היאהכפרים היאהכפרים היאאמרו ב"פ יום בפסוקים אלו נ

(הזכרת יו"כ בתפלה, הדלקת נרות, כסות נקיה), ב) באיסור עשיית מלאכה, אבל לא כ' לשון יום 

מפרש דיום הכפרים הראשון קאי גם אלאחריו בין על מקרא  (פרק יד)הכפרים היא אצל עינוי, ובתו"כ 

וי וא"כ הוי כאילו כתיב ג"פ יום הכפרים הוא, ושלשתן צריכי, דאילו נאמר רק קודש ובין על עינ

הראשון הייתי אומר דבא לרבות דיוהכ"פ מכפר אפילו לא עשה מקרא קודש ולא עינוי ועשה 

מלאכה, (והיינו אליבא דרבי דמכפר גם על שאינן שבין, ובאמת היה אפ"ל כשהיה מחמת אונס או 

עם ב' צריך לרבות דיוהכ"פ מכפר גם אם לא הביא שעיר הפנימי, ויו"כ ג' שוגג), ויום הכיפורים פ

        לרבות גם אם לא הביא שעיר חיצון.        

, זה בא לאזהרה, ובפסוק ל' וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה, הוא [כח] וכל מלאכה לא תעשו[כח] וכל מלאכה לא תעשו[כח] וכל מלאכה לא תעשו[כח] וכל מלאכה לא תעשו

לעשות לילה כיום  העונש, ופסוק ל"א כל מלאכה לא תעשו לכאורה מיותר, כ' רש"י ללאוין הרבה או

  .(דל"ת מבעצם היום הזה דהוא דוקא ביום)

, ג"פ כתיב 'בעצם' היום הזה ביוהכ"פ, בפסוק כח ובפסוק כט] אשר לא תעונה בעצם היום הזהכט] אשר לא תעונה בעצם היום הזהכט] אשר לא תעונה בעצם היום הזהכט] אשר לא תעונה בעצם היום הזה[

ל' נאמר לגבי איסור מלאכה, ובפסוק כט לגבי עינוי, ובתו"כ מבואר דמ"ש בפסוק זה בעינוי, בא 
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י כיון שאינו בעצם היום, ובפסוק ל' כ' בעצם היום הזה על לומר דאינו חייב כרת על תוס' עינו

מלאכה, לומר דליכא כרת על תוס' יוה"כ במלאכה, וכן בחלק האזהרה כ' בעצם היום הזה, לומר 

  דתוס' אינו לאו רק עשה, (ומה שלא הספיק בזה והוצרך לגלות גם בכרת צ"ע).

ם, דזה בא ללמד על כל כרת דהוא גם , לא נאמר ונכרתה כמו בפסוק הקוד[ל] והאבדתי את הנפש[ל] והאבדתי את הנפש[ל] והאבדתי את הנפש[ל] והאבדתי את הנפש

ויל"פ באו"א דל"ת שיכרת ממקום  (תו"כ לפי' קרבן אהרן)אבדן הנפש לעוה"ב לא רק ליכרת בעוה"ז 

  ,  ת"ל אבדן לגמרי מהעולם.(וכמש"פ רש"י במק"א)למקום 

[לב] שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו [לב] שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו [לב] שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו [לב] שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו 

משום דשבתון קאי על למטה ועניתם, לרבות עוד עינויים חוץ  שבת שבתוןהל'  , כפלשבתכםשבתכםשבתכםשבתכם

  ממניעת אכילה ושתיה, דהיינו רחיצה סיכה נעילת הסנדל ותשה"מ.

למעט שבת בראשית דאין לעשות בו עינויים אף דנקרא ג"כ שבת, (ונ' דר"ל אף דמזל  הוא לכם

מרו הטעם לשבות ממלאכה לפי שמזלו רע שבת מורה על שביתה וחורבן כידוע, ולא כהצדוקים שא

וכל  מלאכה לא יצלח בו דאדרבה בישראל שאינם תחת המזל כל ברכאן דלעילא ותתא בשביעאה 

  תליין).

 בערבמרבה תוספות יוהכ"פ, (דא"א לומר יתענה גם תשיעי דהא כתיב אחריו)   בתשעה לחדש

כ"פ גם לאחריו, (ומה שדרשו שהאוכל לרבות תוס' יוה מערב עד ערבדעיקר יוהכ"פ אינו אלא בערב, 

בתשיעי כאילו התענה אינו אלא ליישב פשטות ל' תשעה דקאי על כל היום ואינו אלא אסמכתא 

  מדרבנן, אבל עיקר הוא כפשוטו דקאי על ועניתם ורק על התוספות שועה"ר תר"ח).

(תו"כ ט לרבות תוס' יו" שבתכםשבתכםשבתכםשבתכםלרבות תוס' שבת בכל שבת,  תשבתותשבתותשבתותשבתומיותר,  תשבתו שבתכם 

  ו).- פי"ד

‚Ï�‚Î�‡¯˜ÈÂ)�˙ÂÎÂÒ�-(„Ó� �
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        [לד] בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסכות שבעת ימים לה'.[לד] בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסכות שבעת ימים לה'.[לד] בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסכות שבעת ימים לה'.[לד] בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסכות שבעת ימים לה'.

תיבת הזה מיותר לאפוקי פסח דאין עושין בו סוכה דל"ת דנילף בק"ו  לחדש השביעי הזה

דפסח, באותה זמן כן גם ענני כבוד מסוכה, דאף דאינו טעון מצה אף שהוא ג"כ זכר ליצי"מ והיה 

מ"מ טעון עכ"פ סוכה זכר ליצי"מ, כ"ש פסח שי"ל כבר זכר דמצה דהוא חידוש יהא טעון סוכה, כיון 

ב, ועי' לעיל פי"א דיש גם לימוד דאין אוכלין מצה בסוכות, -ששניהם זכר ליצי"מ, (תו"כ פרשתא יב

  אך יל"ע דסו"ס כיון דיש בכ"א זכר שאינו בחבירו אינו ק"ו אלא מה מצינו).
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, ושם מקומו דמדבר (פסוק מב) ולענין סוכה(פסוק לט), ונכפל להלן לענין חגיגה  ימים לה' שבעת

מעצם החג, אבל הכא דרק רוצה לומר מקרא קודש דיום הראשון ויום השמיני, לא היה צריך לומר 

שבעת  (בפסוק לו)דחג הסוכות שבעת ימים, ואי משום דרוצה לומר גם הקרבת הקרבן הרי אמר אח"ז 

, דלא א)-(פרשתא יבם תקריבו, וא"כ לאיזה צורך הזכיר כאן חג הסוכות שבעת ימים, ותי' בתו"כ ימי

, ועוד ז' (פסוק מ)תימא דהם ב"פ ז' ימים זאח"ז, ז' ימים ראשונים בנטילת ד' מינים ושביתה ממלאכה 

מיום חמשה  , והם יחד י"ד ימים, קמ"ל כאן דגם ז' ימים דסוכה מתחיל(פסוק מב)ימים בישיבת סוכה 

  עשר ואינו אלא אותן ז' ימים דד' מינים.

ומתפרש לצדדין  לך,כתיב חג הסוכות תעשה  דברים טז יג)(פ' ראה , ובלה' חג הסוכות שבעת ימים

חגיגה הוא 'לה'' לא שיאכלום כחולין לשמוח ביו"ט, רק יהא נקרב אימוריו לגבוה, (ותיבת חג כאן 

חג בפ' ראה יתפרש כמו לחוג ולא קרבן חגיגה), וסוכות הוא יתפרש קרבן חגיגה ולא לחוג, ותיבת 

נלמד  , והא דמיירי כאן מחגיגה (תו"כ פרשתא יב ג)הבית 'לך' ולא שיהיה קודש לה' או שיבנום בהר 

שבעת ימים תקריבו אשה לה' דקאי על קרבן אף שהתם מתפרש על המוספין  (פסוק לו)ממ"ש אח"כ 

עכ"פ נלמד דמיירי מענין קרבנות, (ומ"ש בילקוט סו"פ ראה מנין  דציבור וכאן מיירי מחגיגת יחיד

סוכה לגבוה, ת"ל חג הסוכות לה', כ' בפי"פ [שופטים עה"פ לא תטע], דהיינו ללחמי תודה שנאכלין 

דריש הך קרא לענין עצי סוכה דאסורין כל שבעה דמוקצה מחמת  (סוכה ט.)בכל העיר), אמנם בגמ' 

פליגי ביה ב"ש וב"ה דלב"ש בא לומר  (שבפ' ראה)תעשה לך שבעת ימים מצוה, ופסוק דחג הסוכות 

דבעינן עשיית סוכה לשם חג כאילו הוי כתיב סוכות תעשה לחג, ופסלו סוכה ישנה, וב"ה דרשו 

  דעושין סוכה בחוש"מ דלא כב"ש, ותיבת לך דרשי לאפוקי גזולה.  

ל ובמשתה ובכסות נקיה, ויל"ע בתו"כ דריש ליה קדשהו במאכ [לה] ביום הראשון מקרא קודש[לה] ביום הראשון מקרא קודש[לה] ביום הראשון מקרא קודש[לה] ביום הראשון מקרא קודש

פליגי ר"א ור"ע בפירוש מקרא קודש דלר"א היינו קדשיהו ממלאכה, ולר"ע  (ריש פרשתא יא)דלעיל 

באכילה וכסות נקיה דלא דדרש היום, ומ"ש כאן  ברכת קדושתבתפלה בלהזכירו היינו קדשיהו 

מיד אח"ז, מלאכה הא כתיב לר"א א"א לפרשו על מלאכה דניהם, והי"ל כשיטה ג' שם, וכאן אף דכש

, ונראה דמ"ד קדשיהו בדברים ס"ל ג"כ מאכל כר"ע אבל הרי אפשר לפרשו על קדשהו בדברים

וכסות נקיה, והכל בכלל א' לכבד את היו"ט ע"י חלק הרוחני שמזכירין אותו בתפלה ובשבח לה', 

חציו לכם ותרוייהו חציו לה' ו (ביצה טז.)וגם בגשמיות במה שמענגין עצמן, והוא כמבואר בגמ' 

, וכן מצינו לגבי שבת דכתיב זכור את יום השבת לקדשו, (וכ"ה ברש"י כאן דמפרש שניהם)איצטריכו, 

, (אמנם קידוש דיו"ט כ' (סוף פסחים)ופירושו בין בכסות נקיה ועונג ובין בזכרהו בכניסת היום לקדשו 

ש וראה לפי שאנן למדין קידמג"מ [פכ"ט מהל' שבת הובא במג"א רע"א] דאינו אלא דרבנן, ונ

בדברים מזכור שזה לא נאמר ביו"ט ואולי היי"ט דר"א דלא רצה לפרש כר"ע דהא קידוש נלמד 

  מזכור).

„ÚÂÓ‰�ÏÂÁ·�‰Î‡ÏÓ� �

דמביא מחלוקת ר' יאשיה ור' יונתן  (חגיגה יח.)באיסור מלאכה בחוה"מ מצינו ה' לימודים בגמ' 

ולר' יונתן מק"ו, ושוב מביא ברייתא דתו"כ הנזכר  במכילתא, דלר' יאשיה נלמד מפסוק דפ' תשא,
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דפליגי ריה"ג ור"ע כל חד דריש מפסוק אחר בפ' אמור, ואח"ז מביא ספרי  (פסוקים לה,לו,לז)להלן 

  דדריש מפסוק דפ' ראה, וב' דרשות דתו"כ אבאר כאן ואח"ז אביא דרשות האחרות.  
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 ו)-(פרשתא יב, ודריש בתו"כ בו אשה לה'בו אשה לה'בו אשה לה'בו אשה לה'לו] כל מלאכת עבודה לא תעשו שבעת ימים תקרילו] כל מלאכת עבודה לא תעשו שבעת ימים תקרילו] כל מלאכת עבודה לא תעשו שבעת ימים תקרילו] כל מלאכת עבודה לא תעשו שבעת ימים תקרי- - - - [לה[לה[לה[לה    

למ"ש אח"כ שבעת ימים לומר דכל הז' ימים לא תעשו מלאכה, דכל מלאכת וכו' לריה"ג סמוכין 

עת ימים אלמטה 'תקריבו אשה'), ומ"מ דבר האבד דבפשטות קאי שבאף לאסור מלאכה בחוה"מ, (

הפשטות דקאי על מניעה ממלאכה  עצרת 'היא' (דלפי (סוף פסוק לו)ביום שמיני דאמר מה מ מותר,

נדרש אלמטה, היא מלאכת עבודה לא ואמר אח"ז כל מלאכת עבודה לא תעשו) הא מיותר הוא ד

תעשו, ר"ל דוקא ביו"ט אסור אפילו דבר האבד, אבל בחוה"מ רשאי לעשות דבר האבד, וע"כ לא 

ילו מלאכה שעבודה לדרוש דביו"ט עצמו אפ, רק כל מלאכת 'עבודה' אמר סתם כל מלאכה לא תעשו

, וי"ל עוד דממה שכבר כתב עצרת ידעינן (תו"כ)הוא לכם, המוטל עליכם בהכרח כי הוא דבר האבד 

שתהיו עצורין ממלאכה וע"כ דכל מלאכת עבודה לא תעשו בא לאסור מלאכה בחוה"מ, וא"ש גם 

מ מפסוק לר' יהודה דלא דריש סמוכין בכל התורה, אבל ר"ע לא דריש היא אלמטה ודריש חוה"

  הסמוך עי"ש.

גבי חג המצות  (לעיל פסוק ח)בטו"א כ' ההכרח לדרוש סמיכות זו מדשינה לשונו ממ"ש קרא 

דהקדים ציווי הקרבה למנין הימים כמ"ש שם כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם אשה לה' ז' 

תעשו ז' ימים כ' כל מלאכת עבודה לא איחר ציווי ההקרבה למנין הימים שימים, ואילו כאן בסוכות 

ש"מ דרצה למיסמך מנין הימים לאיסור מלאכה למידרש מיניה לחוש"מ, ולכן לא  ,תקריבו אשה לה'

רצה ללמוד מפסח כר' יאשיה, רק מסוכות דיש דיוק משינוי דקראי, (וי"ל דר' יאשיה ס"ל דבכל 

  התורה דרשינן סמיכות אף בלי הכרח).

שבעת ימים קרבן יום שמ"ע לקרבן ומה אבל בפשטות מ"ש עצרת היא, בא לומר שאינו ד

שהמה כמו מוספין דכל המועדות, אבל זה הוא סעודת פרידה סעודה קטנה מהמלך עם  ,הקודמים

 ראקריבו אשה לה', ומה"ט הפסיק בין מבניו כמ"ש רש"י, ומה"ט לא כללן יחד לומר שמונה ימים תק

  אינן ענין עם יום ח'. דיום א' ליום ח' עם השלמת הקרבנות דז' ימים, כיון דקודש 

·� �

[לז] אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם מקראי קודש, להקריב אשה לה' עלה ומנחה זבח ונסכים דבר [לז] אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם מקראי קודש, להקריב אשה לה' עלה ומנחה זבח ונסכים דבר [לז] אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם מקראי קודש, להקריב אשה לה' עלה ומנחה זבח ונסכים דבר [לז] אלה מועדי ה' אשר תקראו אתם מקראי קודש, להקריב אשה לה' עלה ומנחה זבח ונסכים דבר 

        יום ביומו.יום ביומו.יום ביומו.יום ביומו.

פסוק זה כולו מיותר דמה חסר שלא אמר בכל מועד בפ"ע, אלא לרבות חוה"מ דאסור במלאכה 

  .ז)-(תו"כ פרשתא יבדברי ר"ע 

לאיסור הנ"ל קראי דפסח או דסוכות ליתור שה ואכתי צריך וכ' בטו"א דפסוק זה אינו אלא לע

, ומודה ר"ע בזה, אך ס"ל דכיון דהני קראי רק מחג מיוחד או פסח או סוכות, במלאכת חוה"מ ל"ת

ע"כ צריך הך קרא דאלה מועדי לעיקר מלאכת חוה"מ דאסור בעשה, ושוב יש ללמוד מהני קראי 
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בדברי ר"ע 'א"צ' ר"ל דא"צ פסוק דכל מלאכת עבודה דסוכות ודפסח לאיסור ל"ת, (ומ"ש בתו"כ 

  לעיקר לימוד לחוה"מ כי עיקר הדבר אנו יודעין מאלה מועדי, והני קראי לא באו רק לאוסופי ל"ת).

בתחלת מועדי ה' לענין עיבור החודש, קאי על אלה הם מועדי שדריש אלה  (ר"ה כט)ואף דבגמ' 

  .(טו"א) וה"מאן  מיותר הוא לח, ומ"ש כ(פסוק ב) הפרשה

‚� �

ותשמור היינו שמירה ומניעה ממלאכה כל הז'  (שמות לד יח), את חג המצות תשמור שבעת ימיםאת חג המצות תשמור שבעת ימיםאת חג המצות תשמור שבעת ימיםאת חג המצות תשמור שבעת ימים

, ובגמ' חגיגה יח.), וזה נלמד איסור מלאכה בחוה"מ, (ר' יאשיה, מכילתא בא פ"ט ה"אימים ומכאן ל

  .ם קאי אלמטה שבעת ימים מצות תאכלבפשטות שבעת ימיהא מהסמיכות ד

"א ההכרח לדרוש סמיכות זו דהיל"ל מצות תאכלו שבעת ימים כדי שלא ליטעו ומפרש בטו

קאי על חג המצות תשמור לענין עשיית מלאכה, ועכ"ח דקאי אשניהם, ונקרא למעלה שבעת ימים ד

  ולמטה, (וכמו דמצינו כעי"ז בגמ' [מכות כא] לגבי שדך לא תזרע כלאים עי"ש)

„� �

ר במלאכה אף שאין קדושה לפניו ולאחריו, כ"ש חוה"מ ומה יו"ט ראשון ואחרון אסו קל וחומרקל וחומרקל וחומרקל וחומר

  שיש קדושה לפניו ולאחריו דאסור במלאכה (ר' יונתן, ויל"ע למה מיאן בלימוד דר' יאשיה).

ששת ימי בראשית יש להם קדושה לפניו ולאחריו, ואעפ"כ מותרים במלאכה, ואף דשבת פירכא פירכא פירכא פירכא 

יאת העולם היה כולו שבת של הקב"ה הראשון של אדה"ר לא הי"ל שבת לפניו, מ"מ לפני בר

, ובפשטות לק"מ דמ"מ ילפינן משבת דעלמא, וקרי לה ששת ימי בראשית כמו בכ"מ, לפי (מרכה"מ)

שבכל שבוע חוזר ונעשה ימי בראשית כמ"ש המחדש בכל יום תמיד מע"ב וז"פ, ונראה כונת 

ם שייכות לשבת שלפניו, מרכה"מ דאי לא שבת לפני שבת הראשון, א"כ מבואר דימות החול אין לה

ואין פירכא מזה לחוה"מ שי"ל שייכות, וכמו שנדחק שם להבין שייכות דימות החול לשבת שלפניו 

  משום שיש תשלומין למנחה דשבת בערבית של מוצ"ש.

ששת ימי בראשית אין לו מוסף, וע"כ אינו אסור במלאכה, ולא נלמד בק"ו מיו"ט ראשון  דיחוידיחוידיחוידיחוי

  בו מוסף שפיר לומדין בק"ו מיו"ט ראשון ואחרון. ואחרון, משא"כ ר"ח שיש

ר"ח יש בו מוסף, ואעפ"כ אינו אסור במלאכה, (והק' תוס' דמה פירכא היא, דמ"מ חוש"מ  פירכאפירכאפירכאפירכא

אית בה תרווייהו בין מוסף ובין קדושה לפניו ולאחריו, ותי' מרכה"מ דר"ח יש ג"כ שבת לפניו 

אין שאר ימי חוה"מ מפסיקין בין יום א' דחוה"מ ולאחריו, וימי חול שביניהם לא מפסקי, כשם ש

ליו"ט שלאחריו ובין יום אחרון דחוה"מ ליו"ט שלפניו, וצ"ע דהאי אי יום א' דחוה"מ קדוש משום 

קדושה שלפניו, א"כ ה"ה שאר הימים ואין כאן הפסק, ומה דנקט לפניו ולאחריו או או קתני ולא 

  דצריך תרווייהו).

ש, נמצא חוש"מ אסור במלאכה מק"ו דיו"ט א' ואחרון, לפי שנקרא ר"ח אינו מקרא קוד דיחוידיחוידיחוידיחוי

  .(ולפי"ז אצ"ל משום מוסף)ג"כ מקרא קודש, 
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ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי  ח)-(דברים טזבספרי דריש איסור מלאכה בחוה"מ מפ' ראה 

  ., דהך עצרת דפירושו מניעה ממלאכה קאי גם אלפני פניו דששת ימיםעצרת לה'

Î „Ú„ÚÂÓ‰ ÏÂÁÏ ˙Â˘¯„‰ Ô‡  

וקשה דהיה די לומר עולה וזבח, וכבר ידעינן דכל עולה וזבח י"ל מנחה  עולה ומנחה זבח ונסכים

לומר דדוקא עולה או זבח ואח"כ מנחה ונסכים, דאם הקדימם  ט)-(פרשתא יבונסכים, ותי' בתו"כ 

  לקרבן פסול, אף דלאחריו יכול להביאו אפילו אחר כמה ימים.

עבר זמנו אינו חייב  ביומו, (אף דלכתחלה אינה אלא עד ז' שעות)ל היום כשר הוא למוספין, כ דבר יום

באחריותו, אבל הנסכים חייב באחריותן גם אחר שעבר יומו, וילפינן ליה ממנחתם ונסכיהם המיותרין 

        הנאמר במוספי החג בפ' פנחס.

כל נדבותיכם, אשר תתנו  [לח] מלבד שבתות ה' ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד

  לה'. 

שלא תאמר כשחל רגל בשבת, כיון שכבר מביא ז' כבשי מוספי הרגל, א"צ  מלבד שבתות ה'

  להביא ב' כבשי שבת שנכללין בתוכן, קמ"ל דהן מלבד מוסף שבת.

ומלבד כל , (דהיינו חוה"מ)דיכול להביא נדבת ציבור של עולת קיץ המזבח ביו"ט  ומלבד מתנותיכם

מרבה נו"נ של יחידים, ואף מה שכבר הוקדש ברגל שלפניו ועדיין לא הביאם  וגו' נדבותיכם נדריכם

אשר , (למ"ד אין נו"נ קרבין ביו"ט, ביצה יט), שכל אלה יכולין להביא ביו"ט או בחוה"מ (נ' דזה נדרש מכל)

, י)- ו"כ פרשתא יב(תלרבות כל מה שתתנו לה' גם נו"נ של מנחות ועופות יכול להקריב ביו"ט,  תתנו לה'

  ונ' דאיצטריך לימוד מיוחד עליהם דל"ת דלא הותר רק דומיא דקרבנות החג דהיינו בהמה.

אלה תעשו לה' במועדיכם דמיותר  (במדבר כט לט)ולא רק שיכול אלא מחוייב כמ"ש בפ' פנחס 

ראה דכבר נאמר כאן, אלא להורות חובה, והחיוב הוא כבר מרגל ראשון שלאחר הנדר, כמ"ש בפ' 

ובאת שמה והבאתם שמה, אבל בל תאחר אינו עובר עד שיעבור עליו ג' רגלים כמ"ש  ה)- (דברים יב

  .(תו"כ פט"ו)בפ' פנחס 'במועדיכם', 

היינו חגיגה שיש בו אכילת אדם, ותיבת [לט] אך בחמשה עשר וגו' תחגו את חג ה' שבעת ימים [לט] אך בחמשה עשר וגו' תחגו את חג ה' שבעת ימים [לט] אך בחמשה עשר וגו' תחגו את חג ה' שבעת ימים [לט] אך בחמשה עשר וגו' תחגו את חג ה' שבעת ימים 

דאינו אוכ"נ רק בחוה"מ, ולב"ה מקריבין 'אך' ממעט עולת ראייה לב"ש שאין מקריבין ביו"ט כיון 

  ביו"ט ואך ממעט אם חל רגל בשבת דאז אין מקריבין חגיגה.

, ר"ל שאם אינו מזדמן לפי החשבון שיהיה באותו זמן אסיפת התבואה באספכם את תבואת הארץ

 (דברים טז יג)יעברו את השנה, אבל א"צ שכבר יהיה נגמר כל תבואת הארץ ודי ברוב כמ"ש במק"א 

באספך 'מ'גרנך אבל א"כ הו"א אפילו מקצת, לז"א כאן באספכם את תבואת, לומר דלא די במקצת 

  כל דהוא רק רובו.
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בא לומר דמהני תשלומין שבעה לקרבנות יחיד של יו"ט דהיינו עולת ראייה  תחוג שבעת ימים

  וחגיגה.

לעיל לא תעשה פי' בתו"כ דאינו סיפור בעלמא לומר דהוא יום שבתון דזה כבר אמר  שבתון

  .לו)- (פסוקים להמלאכה, אלא הוא ציווי ובא למצות עשה מלבד הלאו שכבר אמר לעיל 

ÌÈ�ÈÓ�'„� �

, לכאורה היל"ל ולקחתם מ] ולקחתם לכם ביום הראשון וגו' ושמחתם לפני ה"א שבעת ימיםמ] ולקחתם לכם ביום הראשון וגו' ושמחתם לפני ה"א שבעת ימיםמ] ולקחתם לכם ביום הראשון וגו' ושמחתם לפני ה"א שבעת ימיםמ] ולקחתם לכם ביום הראשון וגו' ושמחתם לפני ה"א שבעת ימים- - - - [כג[כג[כג[כג

ילה, ביום לכם בראשון, ואנן ידעינן מפסוק לט אמאי קאי, ובתו"כ יש ע"ז ב' דרשות ביום ולא בל

ואפילו בשבת, ובח"ח מפרש דלא איצטריך היתרא דשבת רק אליבא דר"א דמכשירי לולב דוחה את 

, ע"כ צריך ללמוד דמותר לקצוץ, אבל לרבנן א"צ קרא דאיסור טילטול אינו אלא (שבת קלא)השבת 

ת ימים' דרבנן, ואילו לרבנן דרשינן שם ביום ולא בלילה, ור"א דריש ביום ולא בלילה ממ"ש 'שבע

דכתיב ביה ג"כ שבעת ימים ונוהג בלילה  (פסוק מב)ורבנן לא רצו לדרוש מזה דא"כ הוי ילפינן מסוכה 

  כביום, מתשבו כעין תדורו.

, או ר"ל (כמו בשופר של יובל או קידוה"ח)לכל אחד ואחד, והיינו שאין הציווי על הבי"ד בלבד  לכם

, ובח"ח מקשה הלא הוי מצוה שבגופו ופשיטא שאין יכולין לעשות שליח רק צריך ליטול בעצמו

דאינו יוצא ע"י שליח, וי"ל דזה אנו יודעין מהך פסוק דמצוה שבגופו אין יוצאין ע"י שליח, ולהכי 

בעי קרא, ואין להקשות דסברא הוא וקרא למ"ל, וי"ל דמ"מ הו"א דששא"כ היינו לא רק שהוא יוצא 

  בזה רק דהוי ממש כאילו עשאו בגופו.

א שאול ולא גזול אבל מתנה ע"מ להחזיר נקרא לכם כ"ז שהוא נתון לו ולא עוד אלא ול לכם

דמבואר בתו"כ דגם המקבל יכול ליתן לאחר עד למאה, אבל אם נתן לו במתנה רק עד שיצא בו נמצא 

אח"כ כבר אינו שלו והיאך יכול ליתנו לאחר גם אלאחר זמן שניתן להראשון, וההיתר אינו רק אם 

  נה ע"מ להחזיר ולא אמר בפירוש רק עד שיצא בו, ולא קצב לו זמן.נתן לו במת

ימים והכא כתיב דצריך לקיים ד' מינים בשמחה אויל"פ דהד' מינים ושמחתם לפני ה"א שבעת 

מביאים שמחה, אך צ"ב דבשלמא מה שנאמר בשלמים שמחה מובן דאין שמחה אלא בבשר, והוא 

ת ד' מינים וצ"ל דהוא סגולה רוחנית, או דמצוה שיעשנו מובן בטבע אבל היאך יובן שמחה ע"י נטיל

בשמחה, אבל לא מסתבר דיהיה מצווה על דבר שאין בידו לעשות וגם דא"כ לא היה מקיים המצוה 

אא"כ הוא בשמחה ולא מבואר כן בשום מקום, ובפשטות קאי על קיום ד' מינים במקדש שהוא ז' 

השראת השכינה, וכפרת עונות ע"י הקרבנות, ימים מדאורייתא, ושם היה שמחה גדולה מחמת 

ומה"ט אי' בשם אריז"ל ליקח ד' מינים בסוכה דהוא צילא דמהימנותא והשראת השכינה הגורם 

  שמחה, ואחר יוהכ"פ שנמחלו העונות, וע"כ סוכות הוא זמן שמחתינו.

  [מא] וחגתם 'אתו' חג לה' שבעת ימים וגו' בחדש השביעי תחגו 'אותו'.
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נאמר בפסוק לט תחגו את חג ה' שבעת ימים, ב) מהו מיעוט דאותו, ג) למה אמר  וקשה א) כבר

אח"כ בסוף הפסוק עוה"פ בחדש השביעי תחגו אותו, הלא כבר השמיענו בפסוק לט דהוא בחדש 

  השביעי, או הי"ל לכוללו ברישא דפסוק וחגותם אותו בחדש השביעי.

  אותו דא"צ חגיגה ז' ימים רק יום א'. ותי' בתו"כ דזה הפסוק בא למעט בתיבתוחגתם אותו 

  די"ל תשלומין כל ז' ימי החג. שבעת ימים

מוסיף שמ"ע לתשלומין אף דהוא רגל בפ"ע, אבל אותו בא למעט,  בחדש השביעי תחוגו אותו

  דלא מהני תשלומין לאחר הרגל כל החודש, כי בחודש השביעי הכונה על חגים שבחודש זה.

פסוק מא דכתיב ביה אותו וגם שבעת ימים, ולמה צריך פסוק לט, אמנם אין להקשות דלימא רק 

וי"ל דצריך פסוק לט בשביל ב' דברים א' להשמיענו דצריך לעבר השנה כדי שיבא החג בזמן האסיף, 

וגם להשמיענו מ"ע דשבתון ביום א' וביום ח' להכי הוצרך להקדים דהם ז' ימים, (אבל א"כ קשה 

א צריך פסוק מא, זה אין אנו יודעין כי כל דרז"ל מלא מזה דפסוק דהי"ל לומר שם 'אותו' ולא יה

שבמקום א' מגלה על פסוק שבמקום שני, והוא מנסתרות קדמונו של עולם שכתב תורתו באופן כזה 

שא"א להיוודע הכל ממק"א כי בכ"ד מרומז עוד הרבה דברים, וכמו שאין אנו יודעין למה הפסיק בין 

נים, ואולי משום דבמקדש היה ענין מיוחד בד' מינים לכל ז' ימים פסוק לט ומ"א בענין ד' מי

מדאורייתא, וזה שייך לענין הקרבנות דוקא, ולכן הקדימו לפסוק מא דמרבה ביה שמיני עצרת ואין 

                לו שייכות עם ד' מינים).

ה' ותי' בתו"כ היל"ל וידבר משה לבנ"י את מועדי  [מד] וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל[מד] וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל[מד] וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל[מד] וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל
  (פי"ז יב) בג' אופנים:

דקודם אמר את מועדי ה' כמו שקיבלה מהקב"ה תושב"כ ואמר הפסוקים כלשונם לפנינו,  א)

ואח"כ אמר לבנ"י את תושבע"פ על אלו הפסוקים, וכאילו היה כתוב וידבר משה ב"פ, פ"א דיבר את 

  מועדי ה' כלשונם, ופעם שני דיבר אל בנ"י תושבע"פ.

ובפסח נאמר במועדו, לדרוש מועדו מ"מ אפילו בשבת, בקרבנות ציבור נאמר בפ'  ב) בתמיד

פנחס אלה תעשו לה' במועדיכם, ופסוק דכאן ג"כ בא ללמוד מועדי מ"מ בשביל העומר ושתי הלחם 

וכל הקרב עמהם, שכולן דוחין את השבת, וצריך לימוד מיוחד לשתה"ל וקצירת העומר דבאין רק 

  למתנה אשה לה', ועוד דגם קצירת העומר ואפיית הלחם דוחה את השבת. להתיר לא לכפרה ולא

ג) לריה"ג ובן עזאי מועדי ה' בא לאפוקי שבת בראשית דא"צ קידוש בי"ד, ולאפוקי פ' נדרים 

  שלאחר זה מענין בל תאחר, דא"צ ג' מומחין. (לח)שנאמר בפסוק 

  נה
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 äëåñ ìö øîàî  

çðåíé÷øô äøùòì ÷ì  

à ÷øô  

äëåñá áùéì úëøá ïéãá  

נכנס לישב בה אומר אשר קדשנו במצותיו לישב בסוכה, מלשון זה משמע  (סוכה מו.)א) בגמ' 

שתיכף בכניסתו מברך לפני הישיבה וכשי' הרמב"ם, אבל הרא"ש חולק וס"ל דלישב בה אינו אלא 

' הנכנס לישב בה היינו שנכנס ע"מ להתעכב שם, כי אם אינו נכנס ע"מ עכבה, ולפי"ז כונת הגמ

מבואר דצריך ליכנס כדי שיאכל וישתה וישן,  (מה: ד"ה אחד)להתעכב רק לרגע אינו מברך, ובתוס' 

ואין כונתם לשי' ר"ת דהא לדידיה אינו מברך רק באכילת קבע, אלא נראה כונתם דמ"ש בגמ' לברך 

בפעם ראשון, אבל זה שהגמ' מוסיף לברך כל שבעה היה אפ"ל רק פעם א'  על ישיבה גרידא היינו

ביום כמו לולב, ע"ז באו לחלק דאם אוכל או עושה דבר שאסור לאכול חוץ לסוכה מברך בכל פעם 

דבזה דומה לתפלין ולא ללולב משא"כ ישיבה בעלמא דזה רשאי לעשות גם חוץ לסוכה זה אינו 

י לא נימא כר"ת דקבעוה רק על אכילה גרידא, (אבל זה א"א לומר מברך אלא פע"א ביום והיינו א

דלתוס' גם פעם א' ביום אינו מברך על ישיבה גרידא רק ביום א' כלשון הגמ', דא"כ מאי מקשה 

מסוכה אסוכה הא זה דמברך כל שבעה אינו רק באכילה וביום א' הוא גם אישיבה בעלמא וע"כ דזה 

  נא דגמ' גם אישיבה גרידא).פשוט דעכ"פ פע"א ביום מברך לדי

ב) וממה דנקטו תוס' בדבריהם כדי שיאכל 'וישתה' כו' מוכח דס"ל כלבוש וב"ח דצריך לברך על 

שתיית קבע, אמנם י"ל דזהו רק לדינא דגמ' כנ"ל דהרי מחייבי תוס' גם על השינה, אבל לר"ת דלא 

  קבעו רק על אכילה אינו מברך על שתיית קבע.   

חידש דלדידן דקיי"ל כר"ת דחיוב הברכה לישב בסוכה אינו חל רק על אכילת  כ)(תרלט ג) הטו"ז 

קבע, ע"כ חוזר לברך על כל אכילת קבע שהוא חיוב ברכה בפ"ע, כל שנסתלק חיוב הקודם ע"י 

ברהמ"ז שבירך על אכילת קבע הקודם, כשם דלעיקר דדינא דחיוב הברכה הוא על הישיבה מברך 

נתבטל ישיבתו הקודמת ע"י יציאה גמורה, והביא ראיה ממ"ש  עוה"פ בכל ישיבה נמשכת אם

הרא"ש לחלוק על הרמב"ם דמותר לישב לפני הברכה אף דצריך לברך עובר לעשייתן, דעיקר המצוה 

הוא העכבה שהוא ענין נמשך אחר התחלת ישיבתו, דחיוב ברכה חל בזמן עיקר קיום המצוה ולא על 

שום דהוא מצוה נמשכת דא"כ בכל מצוה נמשכת יכולין לברך התחלת ישיבתו בסוכה, (ואין הכונה מ

בכל זמן הנמשך וא"כ צ"ע מ"ש מעיטוף בטלית שהמצוה הוא להיות מעוטף יכול לברך לדידיה גם 

אחר התחלת העיטוף, והחילוק הוא דשם גם בעיטוף עצמו מקיים מצוה אף אם יפשטנו מיד, משא"כ 

  בסוכה אם לא יתעכב לא קיים המצוה).
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ולא ביאר הטו"ז למה דין זה תלוי בפלוגתא דרא"ש ורמב"ם, דהא גם לרמב"ם דמברך לפני ד) 

התחלת ההמשכה יכולין לומר דכל שעשה הפסק ונגמר מעשה הראשון חוזר לברך, ואולי ר"ל 

דלרמב"ם אין הברכה מתלוה עם המשך מעשה המצוה רק לפני התחלתה ופוטר כל מה שיהיה 

במה שפסק לעשות מהצוה גרידא רק ע"י היסח הדעת מהמצוה כמו  אחריו, א"כ לא נקרא הפסקה

יציאה גמורה, מ"מ ביושב בסוכה כל הזמן אף שבנתיים גמר מעשה הראשונה לא חל חיוב הברכה 

כשחוזר לעשות המצוה, דאין הברכה ענין מתלוה לכל זמן קיום המצוה עד שנימא שבגמר המעשה 

  נגמר פעולת הברכה.

הלבוש שכ' דלא נכון לחזור ולברך על אכילה שניה אם לא יצא בנתיים ה) והטו"ז מקשה על 

יציאה גמורה, ונ' ליישב הלבוש דס"ל אף לדידן דקבעו הברכה על האכילה, ואף להרא"ש דהברכה 

מתלוה על המשך קיום המצוה, מ"מ לא מברך אלא בשביל השהייה בסוכה אך הברכה על השהייה 

ות היותר גדול של שהייה, ולא קבעו ברכה על כל שהייה ושהייה קבעו בזמן אכילה כיון שזהו קביע

רק על התחלת השהייה עד שיגמר שהייתו בסוכה, ואף דעל שהייה גרידא בלי אכילה אינו מברך לפי 

שעיקר קביעתו בסוכה הוא האכילה, אבל אם אינו אוכל באותו יום הרי כ' הטו"ז עצמו דיברך על 

אמצע השהייה על שהייה הנמשכת משעת שהייה ראשונה ומה בכך השהייה א"כ היאך יחזור לברך ב

שקבעוה על אכילה, אבל העיקר הוא על קיימו מצות ישיבה בסוכה שזהו המשך א', זהו כונת 

  הלבוש.

ו) הלבוש כ' לא לברך על אכילה ב' אם לא יצא אחר אכילה א', וטו"ז ס"ל דיברך כיון דנקבע 

גמר חיוב הברכה וכשחוזר ואוכל חל ברכה אחר כמו שחוזר הברכה על אכילה, א"כ בגמר אכילה נ

לברך המוציא כשאוכל שנית אחר ברהמ"ז, וי"ל דהלבוש ס"ל דאינו דומה, דבברכה"נ הברכה היא 

על האכילה וכאן הברכה על המצוה, אלא שקבעו זמנה אצל אכילה מאיזה טעם שיהיה, ואף דס"ל 

ישיבה בסוכה, מ"מ ביום שאוכל ס"ל דהאכילה להטו"ז דביום שאינו אוכל מברך על השהייה ו

מסלקת החיוב מכל שאר דברים, אף שהברכה פוטרת גם השהיה ושינה וכיו"ב, מ"מ הם אינן יכולין 

לפטור האכילה, וגם אסור לברך עליהם משום ברכה שא"צ, אבל הלבוש ס"ל דאה"נ שקבעו זמן 

ייה, וכל שלא נסתלקה השהייה לא הברכה בעת קביעת האכילה, אבל מ"מ הברכה הוא בשביל השה

נסתלקה הברכה שבירך בשעת אכילה ראשונה על השהייה, ואיך יחזור לברך כל שלא נסתלק המשך 

  החיוב.

אם שכח לברך ונזכר אחר אכילה  וברהמ"ז יכול לברך זהו רק לשיטת  (יז)ז) ולפי"ז מ"ש מג"א 

המג"א לעיין בטו"ז, ויל"ע דאולי הלבוש אבל לא להטו"ז, ואולי לזה כיון הלבוש"ר שציין על 

בכה"ג יודה הטו"ז דיכול לברך אם אין בדעתו לאכול עוד סעודה ביום זה ובלילה שלאחריו, כמ"ש 

לענין המתענה דכיון דאין עוד אכילה לפוטרו מתחייב בשביל השהייה, או"ד לא פלוג חכמים 

הוא מעוות לא יוכל לתקון, עוד בתקנתן וכל שאכל ביום זה א"א לברך רק על האכילה ואם לא בירך 

יל"ע דאולי לפני ברהמ"ז אף דגמר אכילתו יודה טו"ז דיכול לברך כיון שהוא עדיין שעת סעודה 

  וצ"ע.
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ח) כ' הלבוש דיש טועין דאחר שאכלו סעודה בסוכה ובירכו, ועדיין יושבין בסוכה ושותין עד 

רכין, וטעות הוא כיון דלא הסיחו סעודה האחרת, מ"מ כשחוזרין לאכול סעודה שניה חוזרין ומב

דעתם מהסוכה למה יברכו עוה"פ, והקשה עליו טו"ז כמה קושיות משום דהבין דדוקא קאמר בשביל 

ששותין בנתיים אין חוזרין ומברכין, וע"כ לא הבין מה תועלת יש  בשתייה שלא יהיה נקרא הפסק, 

ק בדבריו שלא כ' ענין השתיה רק וכן הבינו במלבושי יו"ט וא"ר, אמנם ליישב הלבוש י"ל דדיי

ברישא כשהביא דעת הטועין, אבל כשמסיק דעת עצמו דא"צ לחזור ולברך לא הזכיר כלום מענין 

השתיה, כי באמת לא מעלה ולא מוריד, דכיון דלא יצא יציאה גמורה אין כאן היסח דעת ולמה יברך, 

ששותין בין סעודה לסעודה, אך כדי להראות עד היכן טעו הטועים הזכיר דחוזרים לברך אף כ

ובכה"ג פשיטא דלא היו צריכים לברך אף לשיטתייהו דבין סעודה לסעודה נקרא סילוק כיון דשהה 

והלבוש לשיטתיה דעל שתיית קבע  (ומ"ש הלבוש 'כגון' י"נ לומר 'ואף')בנתיים אף שלא יצא מהסוכה, 

ולם משתייה לא שייך הפסק, אבל , וא"כ פשיטא דכיון דלא סילקו עצמן לע(וכ"כ ב"ח)צריך לברך 

הטו"ז לשיטתיה לא  רצה לפרש כן דהא ס"ל בסק"ז דשתיית קבע א"צ ברכה אך צ"ע למה הקשה על 

  הלבוש הא הלבוש לשיטתיה שפיר קאמר.

ט) בשל"ה כ' לכוין בברכת האכילה לפטור גם השהייה לאחר האכילה, ולכאורה ק' למה צריך 

שב הוא עכבה, ואולי דכיון דקיי"ל דאין מברכין רק על האכילה לכוין הא ממילא כן הוא דנוסח לי

הרי יש חשש שבנ"א יטעו שבאמת לא קאי הברכה רק על האכילה, ויהיה כמו היפוך הכונה שיכונה 

בה ליצא על האכילה גרידא, לז"א דיכוין בפי' על השהייה אחר האכילה כדי שלא לטעות בדבר זה, 

ואולי דס"ל דבסתמא כן הוא שרוב האנשים כהיום יודעין מזה  והשועה"ר ומשנ"ב לא העתיקו זה,

  דלא קאי רק על האכילה, ומ"מ הידור הוא לכוין זאת.

י) אם בירך על מזונות בכניסתו לסוכה יברך אז לישב בסוכה, וא"צ לברך על אכילה שיאכל 

ואפי' למ"ד  אח"כ אפילו לזמן מרובה כל שלא יצא יציאה גמורה, מאחר דקיי"ל לברך על מזונות,

דמזונות אינו מחוייב, הרי עיקר הברכה על השהייה בסוכה רק זמנה היא בשעת אכילה, וכיון שכן 

  אפילו אי נימא דאינה אכילה מחוייבת הרי מ"מ יצא בה.   

בענין סוכה שאין יורד בה גשמים בדרך נס, אם אפשר לברך שם  (תרל"ט)יא) עי' חכמת שלמה 

הביא מכדי שתסרח המקפה, דהא סו"ס הרי מצטער עכשיו בסוכה, אלא לישב בסוכה, וצ"ע הראיה ש

שלא כמשל של תסרח המקפה, מ"מ מצטער הוא והנפ"מ הוא רק כמה הוא השיעור של צער, אבל 

  מה ראיה היא למי שאינו מצטער כלל.

יב) ובענין מחלוקת הסמ"ג והטור אם משתסרח המקפה נאמר גם כשאין לפניו מקפה עי' פרישה 

  הגהות וטו"ז וצ"ע. וחי'

יג) שמעתי סברא דנשים לא יוכלו לברך בשאר לילות חוץ מב' לילות הראשונות לישב בסוכה רק 

אם יברכו בכל סוכות ולא יאכלו רק בסוכה דא"א לחייב עצמו בסעודה א', ולא בסעודה אחרת 

ב מ"ש דא"כ ובקצה"מ וכן בשאר אחרונים כ' רק שבאותה סעודה לא יוכלו לחלק כזית מכזית, וצ"

למדו דברכה לסוכה בכל יום  (מה:)גם מסעודה לסעודה או מיום ליום לא יוכלו לחלק, והנה בגמ' 

דאינו חדא מצוה אריכתא (וכן מבואר לענין תנאי על כל יום שאינו בודל בסי' תרל"ח), ומ"מ היינו 
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הוא שבעה ימים ואם לענין ברכה בפ"ע אבל מנ"ל לחייב עצמו יום א' בסוכה ויום א' לא, הלא סוכה 

  מחייבין עצמן יחייבו עצמן לכל המצוה, ואולי היי"ט דחת"ס שהנשים לא בירכו בסוכה אף ליל א'.

 á ÷øô  

äòáù ìë äëåñ ìò ïéëøáîã íòèá  

ה אין מברכין רק לילה ראשונה ובסוכה כ' הטעם דבמצ (סוף פסחים, וכ"כ אבודרהם)א) בעל המאור 

משום דמצה אינה חיובית בכל  (סוכה כז.)מברכין כל ז' אף דאין חיוב לאכול בסוכה רק לילה ראשונה 

שבעה ויכול להתקיים בשאר מאכלים, אבל סוכה כיון שבהכרח ישן וגם יושב ומטייל שכל זה החיוב 

ה אם אינו נוח לו אבל עכ"פ כל דאפשר מחוייב הוא בסוכה, (אף דאינו מחוייב לישב כל היום בסוכ

מוסיף בשם ר'  (סי' עא)לישב בסוכה), נמצא יש חיוב כל הז' ימים וע"כ מברך בכל פעם, והכל בו 

שמואל שקילי דאף מצד האכילה בסוכה הרי מינכר שאוכל משום מצות סוכה דאי להשביע רעבונו 

מינכר עליו רק מצד השלילי שאינו אוכל  הרי היה שבע כמו"כ באכילתו בבית, משא"כ במצה לא

חמץ אבל מצד שאוכל מצה אולי להשביע רעבונו בלבד אוכל, ואולי חפץ עתה יותר במצה, ע"כ א"א 

לברך, וזה התירוץ כ' מג"א סו"ס תרלט בשם מהרי"ל, והחת"ס בהגהות שם אסברה לה, דכיון דאין 

בהכרח החיוב קאי על כל הז' ימים, לנו פטור מפורש בפסוק בסוכה על שבעת ימים כמו במצה 

כ' כמ"ש בעל המאור, אבל רק מצד  (תשו' ג,רפז)דהיינו כל שאפשר לו לישב ולטייל שם, והרשב"א 

שינה ואכילה, דכיון דכל שהוא ישן ואוכל קבע הוא  מחוייב בסוכה זה נקרא שהמצוה מוטלת עליו 

(ר"י ינה משומרת, ובאבני שוהם כל ז' ומברך כשעושה אותה, משא"כ מצה הרי יכול לאכול שא

מחלק בין דברי הראשונים בחילוקים שאינו נ"ל, כי לענ"ד הדברים פשוטים  שלאמאוויץ לסוכות סי' יז)

  כאשר כתבתי.

˘„˜Ó‰�˙È··�‰ÎÂÒ�Â˘Ú�È‡� �

נין בעזרה כמ"ש ב) חקרו האחרונים היאך אכלו הכהנים בעזרה בסוכה הלא אסור להוסיף על הב

בפ' שופטים לא תטע אשירה כל עץ אצל מזבח עי' רש"י שם, וי"ל בד' אופנים א] עי' פנים יפות 

שופטים הביא מילקוט דיש לימוד דהכהנים בעזרה היו פטורים מסוכה, ויש ליישב עוד, ב] עי' 

ה בית אינו אלא ובכס"מ שם דהלאו דאורייתא אינו אלא על נוטע אילן, ובונ (ע"ז פ"ו ה"ט)ברמב"ם 

דרבנן, וא"כ א"ש דבענין העבודה ואכילת הקרבנות נאמר אין שבות במקדש, והאיסור דרבנן אינו 

מ"ש בזה, ג] ובני החוב"ט מו"ה לוי יצחק נ"י תי'  (תצב)אלא במה שאינו נוגע לעבודה, ועי' במנ"ח 

במה שאינו אלא לשעה, למאי דקיי"ל סוכה דירת עראי בעינן, הרי מבואר בראב"ד שם דאין האיסור 

וי"ל בב' אופנים או דסמכו הסכך על כותלי עזרה, בשעה שאכלו הקרבנות ולקחוהו מיד או אפילו 

דקבע אינו אלא לז' ימים, ועי' בדובב  (או"ח שיז)השאיר לאיזה יום או ימים, הרי מבואר בשו"ע 

וה זה עושה אותה קבע, שכ' לגבי הגזוזטראות דכיון שעושה זאת בשביל מצ נב אות ג)- (אמישרים 

מ"מ כאן בסוכה דעיקר המצוה הוא שיהיה עראי אינה נעשה קבע, ובכל אופן אם היה רק ליום א' 

ודאי אינו קבע, ואפילו למ"ד סוכה דירת קבע, ומה דמקשה בגמ' בהא דגזוזטראות דמוסיף על הבנין 
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כותל שזה היה קבוע, ד] אין הקושיא על הלוחות שהניחו עליה לשעה רק על הזיזין הבולטין מן ה

דהאיסור לבנות בנין של עץ אינה רק בעזרת  (פ"א ה"ט)ועוי"ל לפימ"ש הראב"ד בהלכות בית הבחירה 

  כהנים ולא בעזרת ישראל ונשים.

איתא דכהנים אע"ג דאין יכולין לקיים תשבו כעין תדורו הוא ואשתו עמו  (ערכין ג:)ג) ובגמ' 

בסוכה ופרש"י שלא בשעת עבודה אבל לא בשעת עבודה, ויש דצריכין לעשות העבודה מ"מ חייבין 

אחרונים שהבינו מזה, דשלא בשעת עבודה היינו בביתם שיכולין לדור עם אשתם, אבל ז"א דבחק 

נתן מפרש שלא בשעת עבודה גם בשעת אכילת קדשים, ורק בשעת עבודה דא"א להם להיות בסוכה 

ן, דכעין תדורו להיות עם אשתו אינו מעכב, ונראה דהא צריכין להיות בעזרה לעשות העבודה פטורי

הטעם דהא כמ"פ הוא בלא אשתו, שהולכת מביתה לעסקים שונים, וכן מפורש בשט"מ ורבינו 

גרשום דהפטור בשעת עבודה הוא משום דטרידי בעבודה, אמנם בחי' בית מאיר נראה הטעם דפטירי 

גליון כז אריכות בדין זה אי עשו סוכה בשעת אכילה משום דאשה בעזרה מנין, (שו"ר בהמאזנים 

  בביהמ"ק).   

עה"פ חג הסוכות שבעת ימים לה', כ' יכול חגיגה  ג)-(אמור פרשתא יבד) ויש להעיר ממ"ש בתו"כ 

וסוכה לגבוה, ופירש בביאור ח"ח דיעשו סוכה בהר הבית, ואולי למ"ד דאין האיסור בהר הבית רק 

א דבסוכות רשאי לעשות בנין עץ, ואין ראיה מזה לכל השנה, בעזרה, א"נ להו"א זו הו"א דגזיה"כ הו

אמנם למסקנא דסוכה אינה לגבוה אה"נ דאסור, ובאמת לולי פי' הח"ח י"ל יכול סוכה לגבוה היינו 

      שכ"א יעשה סוכה בחצר שלו ויקדישנו לגבוה וצ"ע, ועי' נתיבות ים ערכין ג: סי' כד.

â ÷øô   

 äàîåè ìá÷îä øáãá êåëéñ ïéðòá(או"ח תרכט)(או"ח תרכט)(או"ח תרכט)(או"ח תרכט)        

הסומך סוכתו על כרעי המטה כשרה, ולר' יהודה אם אינה יכולה לעמוד בפ"ע  במשנה (כא:)

או מפני שמעמידה בדבר המק"ט, פסולה, ובטעמא דר' יהודא פליגי אמוראי אי מפני שאין לה קבע 

ופליגי הראשונים אי קיי"ל כת"ק דלעולם כשר או כר"י דפסול אם אינה יכולה לעמוד בפ"ע, ובר"י 

גופיה פליגי אי טעמיה משום אין לה קבע או משום דבר המק"ט, ובאין לה קבע פליגי אי הכונה 

  ולא הו"ל דירה.כרש"י דמטלטלת אי הכונה כירושלמי דאין י' טפחים מהמטה לסכך 

בטושו"ע איפסק טעמא דאין לה קבע עפ"י הירושלמי, וא"כ מותר להעמיד הסכך בדבר המק"ט 

ולא גזרי' דילמא יבא לסכך בדבר המק"ט, וכמו"כ מותר לסמוך על כרעי המטה אם יש י' טפחים 

  מהמטה לסכך אף דכולה מטולטלת עם המטה.  

המק"ט, ומ"מ מכשיר מעמיד דמעמיד בדבר הרמב"ן פסק כטעם דפסול משום דמעמידה בדבר 

המק"ט, ולכן נפסק במחבר ס"ח דמותר לקשור כלונסאות בבלאי כלים או במסמרים, וכ' במג"א 

הקשה ע"ז ו' קושיות ומכח  (קמג)וגר"א דזהו אפי' להמחמירין שלא להעמיד בדבר המק"ט, ובחזו"א 

מעמיד, וע"כ מחמיר שלא לחבר זה חולק דלדידן דמחמירין שלא להעמיד במק"ט ה"ה מעמיד ד
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הכלונסאות במסמרים אם אינו יכול לעמוד מבלעדם, וכדי ליישב ד' מג"א וגר"א נ' ליישב קושיות 

  החזו"א עליהם, ואבאר אחת לאחת.

א] הק' דלשון הרמב"ן הוא דהמטה מעשה קרקע בעלמא עביד, ותרווייהו בעי דבר המק"ט ודבר 

יד דמעמיד, משא"כ כלונסאות דהן עצמן סכך כשר נפסל שעושה מעשה קרקע, רק אז נכשר במעמ

אם מעמידין אותו במק"ט, ונ' דמג"א ס"ל אטו מעשה קרקע אמרו חז"ל, הלא עיקר הטעם דגזרו 

שלא להעמיד במק"ט הוא כדי שלא יאמרו זה עומד וזה מעמיד, ויבאו ויעשו את המעמיד לעומד 

אבל מנ"ל לגזור שיאמרו כן גם במעמיד  לסכך בו בעצמו כיון שעיקרו של סכך הוא המעמיד,

דמעמיד, דאין לנו להוסיף על גזירות רז"ל, ושפיר נוכל לחלק דלא גזרו רק במעמיד הסכך שי"ל יותר 

שייכות לענין הסיכוך, דא"א לסכך בלא מעמיד, אבל מעמיד דמעמיד כבר אינו בגדר סכך עצמו, רק 

להחזיק הבנין שעליו כמו"כ זה המעמיד נראה אצל בנ"א כמעשה קרקע דכמו שהקרקע תפקידו 

דמעמיד מעשה קרקע עביד להעמיד הבנין שעליו דהיינו הסכך עם המעמיד שלו, אמנם זה פשוט 

דההיתר דמעשה קרקע עביד ל"ש רק במעמיד ב' דדרך כלל ל"ש שהקרקע יהיה  מעמיד א', וע"כ 

  עשה קרקע עביד.הק' הר"ן היאך מעמידין הסכך על הכתלים אף דמחובר ולא אמרינן מ

ב] וממילא ל"ק קושייתו האחרת דא"כ הי"ל לרמב"ן להשמיענו יותר רבותא דאפי' בסכך גופיה 

מעמיד דכשר לא רק במטה, אבל לדברינו הוא דבר א' דממטה נלמד דכל כה"ג קרקע מיקרי וכל 

  דעביד כעין מעשה זו הוא בכלל ההיתר אפילו בסכך גופיה.

יה להיות העליון נחשב לסכך התחתון למעמיד, צ"ב וכי בע"כ ג] ומ"ש דאין לחלק בסכך גופ

נעשה סכך משום דכשר לסכך בו הלא במציאות הוא מכוין למעמיד, ובפרט לפי המנהג דאין מסככין 

  בנסרים משום גזירה שיסכך באופן שלא יבאו בו הגשם כמ"ש סמ"ק.

פסול, וחבירו הנסמך עליו  ד] עוד הק' דכיון דהכלונסאות נסמכין בדבר המק"ט הרי נעשה סכך 

י"ל דין נסמך על דבר הפסול לסכך בו, וי"ל דבאמת לא מצינו פסול בסכך הנסמך על סכך פסול, 

ומדאורייתא מותר לסמוך על דבר המק"ט עצמו, ורבנן גזרו אבל רק על מעמיד ראשון ומנ"ל להוסיף 

  גם מעמיד שני.

שהכתלים של אבנים להעמיד קונדסין אצל  ה] עוד הק' דר"ן וריטב"א הביאו מדת חסידות בזמן 

הדפנות לסמוך עליהן הסכך, ובודאי היו נותנין כלונס מקונדס לקונדס לסכך עליהם וא"כ הו"ל 

מעמיד דמעמיד ולמה לי הקונדסין, ולא ידענא מנ"ל דהכלונס היה על הקונדס מלמעלה אולי היה 

  מהצד ונגמר בשוה עם הקונדס .

רעי המטה, דבודאי א"א להעמיד כל הסכך על הכרעים וע"כ מניחין ו] הק' מסמך סוכתו על כ 

כלונסין וא"כ הו"ל מעמיד דמעמיד, גם בזה י"ל דמיירי במשימין הכלונס מהצד, וחוץ מזה החזו"א 

בזה לשיטתיה שם אות ג' דחולק על ב"י דמפרש כרעי המטה היינו שכל הדפנות הם קרשי המטה 

שהכרעים הן הן מחיצות ודפנות הסוכה, ואי נימא כהב"י לק"מ  הנקרא כרעים וכמבואר בלשון הטור

  דודאי א"א לסמוך על כרעי המטה גרידא כיון שהם רחבים שממלאין כל רוחב ואורך המטה.
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ז) ובאות ג' כ' החזו"א להקשות על הב"י בפירושו על כרעי המטה דהן רחבים וממלאים כל רוחב 

ן הן מחיצות ודפנות הסוכה, דאין שום סברא לחלק בין ואורך המטה, וכמדוייק בל' הטור הכרעים ה

אם המטה סומכת הסכך או הדפנות כיון דדפנות הוא תנאי בהכשר הסוכה, א"כ המטה הוא הגורמת 

הכשר הסוכה והוא בכלל אין לה קבע שפירושו שממעטת משיעור י' טפחים שבסוכה וא"א למיחשב 

ם מאחר שהיא מהווה חלק מהכשר הסוכה קרקעית הסוכה מהארץ כיון דא"א לטלטל המטה מש

שא"א מבלעדה, וצ"ל דסברת הב"י הוא דאף דעפ"י הדין א"א לטלטל הסוכה  וישאר הסוכה 

בהכשרו, אבל כיון דבמציאות אפשר לטלטלו ועוד ישאר סכך מיצל זה די ליחשב הארץ קרקעית 

ליקח המטה משם בלי הסכך שמעל גביו, אף דעדיין יהיה צריך להשלים הדפנות, משא"כ אם א"א 

ליטול גם הסכך איך אפשר להארץ להקרא קרקעית הסוכה הלא כשהארץ נעשה ראוי להשתמש בו 

כקרקע כבר אין כאן סכך, ובודאי בכה"ג המטה היא קרקעית הסוכה וע"כ צריך ליחשב י"ט ממנה 

  לסכך.

גם ל"ש כמ"ש ח) ועוד יל"ע מה שמחמיר לקבוע הכלונסאות במסמרים הלא אינו ראוי לסכך בו ו

הר"ן לענין אילן, ואפילו אם נימא שהוא ספק אי מעמיד דמעמיד הוי ג"כ בכלל הגזירה נצרפו עם 

דכיון  (שם אות א), והחזו"א כ' (בצירוף הספק אי הלכה כת"ק או כר"י)הספק אי קיי"ל טעמא דמעמיד, 

לא חיישינן לטעמא דאיסור מעמיד הוא דרבנן יש להקל אפי' במעמיד א' בדבר המק"ט, מספק שמא 

  דמעמיד במק"ט.

דטעם פסול סומך בכרעי המטה משום דאין לה קבע ולא  (ט,קלז) מקשה למ"ד (כא:)ט) בשבט הלוי 

 (שם ור"ת בס' הישר שס"ד)וכ' תוס' בשם ר"ת  (סוכה י:)ס"ל פסול דמק"ט, מהא דפירס סדין מפני החמה 

מרובה, וחשבינן ליה כאילו נתייבש  דהפסול הוא משום דבלי הסדין מתייבש הסכך ונעשה חמתה

ואין צל מרובה רק ע"י הסדין, נמצא מסכך בדבר מק"ט דהיינו הסדין, ומיישב דפירס סדין אינו 

מעמיד את הסכך אלא הוא עצמו נעשה סכך ומצטרף עם הכשר (כי מבלעדו יתייבש הסכך וישאר 

ואין ראיה מזה  פירושו משלים ומצטרף)(ולשון מעמיד צילתו מרובה), וזה ודאי הוי כמסכך בדבר המק"ט, 

  לפסול כשכל הסכך כשר ורק עומד ע"י דבר המק"ט.

אבל לרש"י דהפסול משום סיכוך בדבר הפסול אף שיש גם סכך כשר, י"ל דבאמת בכי האי גונא 

דר"ת דיש חשש שיתייבש, כשר למאן דלית ליה פסול דמעמיד, כיון דסו"ס יש סכך כשר, והסדין 

שלא יתייבש, ואפילו אם יש בזה חשש דמעמיד י"ל דמ"ד מפני שאין לה קבע ס"ל  אינו אלא מונע

  כרש"י כאן דבכה"ג אין בזה חשש.

דיש חילוק בין  (הובא בב"י תרכט,יב)ומה שהקשו תוס' על רש"י דמ"ש מלנאותה כבר יישב המרדכי 

  מה שהוא לצורך האדם או לצורך הסכך.       

ד פרנקל כ' שהחזו"א הקפיד על שפירסמו חומרא שלו בסיכך מהג"ר דו (ע' שסב)בזכור לדוד 

בדבר המק"ט ואמר כי לא כתבו לבעלי בתים לפסק הלכה, כי ספרו  נועד ליושבי אהל שיפלפלו 

  בדבריו ויראו אם מסכימים להלכה.
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ã ÷øô  

 åøåãú ïéòë åáùú(.סוכה מח)(.סוכה מח)(.סוכה מח)(.סוכה מח)        

דהרה"ק מהר"א מבעלז הורה לא להכנס לדירה חדשה מיום ט"ו  (ב,נב) בביתו נאוה קודשא) 

אלול ל' יום לפני סוכות כי צריך לצאת מדירת קבע לדירת ארעי וכיון שהוא בדירת ארעי אינו מקיים 

  הלכה זו וצ"ע להלכה.

ˆÓ·�È‡�˙�Â�È‡�Â˙˘‡�ÌÚ�‰ÎÂÒ·�‰ÏÈÎ‡‰Â� �

דלקיים תשבו כעין תדורו צריך לאכול בסוכה עם אשתו,  (ויקרא כג אות קסט)בתורה תמימה ב) 

ואע"פ דנשים פטורות מכח מעשהז"ג מצוה בידן לסייע לבעליהם בקיום המצוה, וכדאיתא בתוס' 

לענין שמחה בחג ובר"ן יבמות לענין קיום פו"ר, והנה ברמ"א כתב סברא זו ללימוד זכות  (ר"ה ו.)

להפוטרין משינה, אבל אנחנו מחמירין ולא סומכין על קולא זו משום דס"ל שאינו עיכוב אלא הידור 

בסוכה, כי יש הרבה אנשים שאין להם אשה ואין הדירה עם אשה תנאי בדירת איש אפילו אם יש לו 

 אשה, כמו דאינו מעכב אם אינו מכניס בסוכה כלי תשמישו הקבועין לו בביתו, וכמו דלא נפטור

ממצות סוכה מי שאין לו סינק בסוכה כיון שכ"א י"ל סינק בדירה שלו, וכן הלכה דלא נהגו מעולם 

  להקפיד שהנשים יאכלו בסוכה בכל ימי החג.

וחוץ מזה בימות החול רוב אנשים אין אוכלין בקביעות עם נשותיהם, ודי בזה להיות כעין תדורו 

  אף אם בשבת אוכלין יחד.

עין תדורו והרי אין הדרך לאכול מעומד, וע"כ ס"ל לרמב"ם דבעי מיושב עוד כתב תו"ת בתשבו כ

  ואע"ג דכתב הרא"ש תשבו הוא עכבה מ"מ פירושה גם ישיבה ממש.

נראה דיש להדר לתלות זייגער בתוך הסוכה כדי לקיים תשבו כעין תדורו, וגם לזכור שלא 

ק"ש, ועוד שלא לשיר עד זמן  להאריך בשמחת בית השואבה עד שיהיה סכנה שמא יאחרו בבוקר זמן

מאוחר בלילה שמפריע את השכנים מלישון שזהו איסור חמור, ואין ספק דהוא בגדר מצוה באה 

  בעבירה.

ÍÎÒ·�ÏÒÂÙ�¯Â˜Â�¯ËÓÓ�ÔÈ‚‰Ï�ÔÈ·Â�ÏˆÏ�ÔÈ·�Â˙�ÂÎ�È‡� �

כ' דאם היה כונתו לב' דברים לצל ולמחסה מזרם ומטר פסולה, ובאבני נזר  )תרכ"ו(בשו"ע הרב ג) 

הבין דמיירי מסוכה שיכול  המטר לירד לתוכה ואעפ"כ פוסל בכונתו לזה, דאי אינו יכול  תע"ד) (או"ח

, וע"כ הק' עליו מהגמ"י (כמבואר בסי' תרל"א לשיטת ר"ת)לירד הרי ממילא פסול גם במכוין כולו לצל 

 (פ"א סי"ב) שכ' בפירוש דלצל היינו שלא ירד מטר, וצ"ע שלא העיר דכן מבואר גם ברא"ש (פ"ה אות ט)

מ"י הביאו הוצאת והביאו הב"ח סי' תרל"א וכ' דזהו לשון רש"י [אצלינו ברש"י ליתא אבל בטור 

תחת מחורב],  וכן במרדכי כ' מתוך פרש"י משמע דמגינה מפני הגשמים  'מחורף'גירסא ברש"י 

י החמה בשם תוספת יב"א שסתם סוכת רועים עשויה להגן מפנ (סי' תרי"א)כשרה, ועיין בראבי"ה 

ומפני הגשמים, ומסופק שם הראבי"ה אי כונתו לחלוק על שיטת ר"ת אם אין הגשמים יכולין לירד, 



   רצון  תשרי חודש  ימי  קצד
  

או דמיירי באופן שיוכל לירד בגשם חזק אבל לא כ"כ מהר, (ובמהרי"ד בעלזא סוכות כ' ג"כ בתו"ד 

  דהסוכה הוא להגן משרב ומטר).

יראה דאין כונתו אלא לסיכך באופן  ה א)(תרל"אמנם המעיין במקורו של שו"ע הרב שציין לטו"ז 

אין הגשם יכול ירד אם דהאבנ"ז קשה השלא יוכל המטר לירד, דהא קאי שם לפרש שי' ר"ת, והא ד

דלר"ת אסור רק מדרבנן גזירה שמא  (תרל"ה ב)פסול לר"ת גם בכל כונתו לצל, זה לק"מ דהא כ' טו"ז 

בית, והיינו לפי שבאמת כונתו  'כמין'שכ'  ל"ה ה)(תריבא לסכך לשם תקרת בית, ומדוייק כן בל' שו"ע 

היה לצל ולא לתקרת בית, רק שנזדמן שנסכך כ"כ אשר גם הזרם והמטר היורד בחזקה לא יכול לירד 

בתוך הסוכה, ע"כ מדינא כשרה ורק מדרבנן אסור, אבל כאן בתרכ"ו מיירי דהיתה כונתו להדיא שלא 

רא"ש לפי שעשאו כתקרת בית, ולא מהני מה שהיה יוכל הגשם לירד לתוכה פסולה מה"ת גם לה

(כמו כ' אין זו סוכה אלא בית ולא כ' כמין בית  (בתרכ"ו)כונתו גם לצל, ומדוייק בל' שו"ע הרב שכאן 

  .)תרל"ה אות א(מבואר בפתחא זוטא כ"ז מצאתי  שוב, בתרל"ה)

שם אם מותר לסכך  הביא פירוש האבני נזר בד' רש"י ולכן נשאל (או"ח)ובתשובות ברכת שמים 

ואפילו אם היה כונתו לצל  (כי תחת הה"י כבר נסכך לצל)בה"יי להציל מקור, כיון שאין כונתו בזה לצל,  

הרי לצל ולדבר אחר פסול, וע"כ נדחק הרבה בד' שועה"ר ליישב דבריו מקו' האבנ"ז עיי"ש, אבל 

שאינו עשוי באופן שלא  לפימ"ש בשם הפתחא זוטא לק"מ דפשיטא דגם בכונה שלא יכנס קור כל

  ., והמסככין בהי"י אף שמועיל הרבה אבל לא כמו ביתיוכל הקור ליכנס שם כמו בבית שרי

‰ÎÂÒ‰�‰·Â‚�¯ÂÚÈ˘� �

לגבי מבוי מוחק הב"ח תיבת למעלה, וכ"ה  )עירובין ב.גמ' (, ב(סוכה ב.)(סוכה ב.)(סוכה ב.)(סוכה ב.)    למעלה מעשרים אמהלמעלה מעשרים אמהלמעלה מעשרים אמהלמעלה מעשרים אמהד) ד) ד) ד) 

אי חלל סוכה  (עירובין ג.)הרי"ף ובר"ח ועי' דק"ס, ונ' דתלוי במחלוקת כאן ברי"ף כת"י וברש"י על 

תנן או לא, דהא כ' ריטב"א לפרש תיבת למעלה משום דחלל סוכה תנן א"כ אינו פסול רק אי הוי 

הסכך למעלה מכ', וא"כ למ"ד דלא תנן חלל אין לגרוס למעלה, ויש ליישב תיבת למעלה גם למ"ד 

אמר גבוה מכ' הוה משמע אפילו אם עצם הסוכה נמוכה אבל בנוי על גג חלל סוכה תנן, דאי הוי 

  הגבוה כ' מקרקע עולם פסול, קמ"ל רק אם הסכך הוא למעלה על גבי אויר של חלל כ'.

דס"ל סוכה דירת קבע בעינן, ובמאירי הביא שיטה דלר' יהודא צריך דוקא  ור' יהודה מכשירור' יהודה מכשירור' יהודה מכשירור' יהודה מכשירה) ה) ה) ה) 

קבע, והיה צ"ל ר' יהודא אומר צריך שיהיה גבוה כ' ונקט  כ' אמה גבוה, שצ"ל באופן שא"א רק ע"י

ר' יהודא מכשיר  איידי דנקט ת"ק פסולה, שוב הביא פי' אחר דגם לר' יהודא יכול להיות נמוך מכ' 

  אך צ"ל עשוי קבע, ושוב הביא פי' ג' דצריך רק להיות ראוי להיות קבע אע"פ שאינה קבע.

לה מקרא אבל בארבעה טורי אבן הביא ל' הריטב"א  , בגמ' יליףושאינה גבוה י' טפחיםושאינה גבוה י' טפחיםושאינה גבוה י' טפחיםושאינה גבוה י' טפחיםו) ו) ו) ו) 

דסברא הוא דפחות מי' הוי דירה סרוחה, וכן דייק מלהלן ד. לענין הוצין יורדין לתוך כ' דפסול מטעם 

, ולזה כ' קרא צריך לשבת ואגב הביא אותה גם לענין (וכן הק' שפ"א דל"ל קרא סברא הוא)דירה סרוחה, 

יורדין לתוך עינין ומנקרין אותם  ין עי' בר"י מלוניל שם דהוציןסוכה אף דלא צריך, ומ"ש מהוצ

  ופוצעין מוחו, א"כ אין ראיה לסתם פחות מי' דהוי בגדר דירה סרוחה.
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שואל אמת הטעם דרבי מסדר המשנה ס"ל ס' שיעור אורך ורוחב אינו מבואר במשנה וכ' בז) 

דוחק, וי"ל בפשיטות דכיון דהוא דעת ינו דין בסוכה רק בשיעור בית לכן לא הביאו, ואדבעי ד"א ו

  יחידאה לא רצה להביאו, אבל מ"מ לסתום כדיעה האחרת ג"כ לא רצה ע"כ סתם דבריו.

Ë"Ò�‚"Ï¯˙� �
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כ' וצריך ליזהר שלא יהיו הוצין  (פ"ה ה"ב)כ' דהוצין יורדין לסוכה פסול בדיעבד, וברמב"ם ח) 

וך י' טפחים כדי שלא יצר לו בישיבתו, ורבינו מנוח דייק מזה דאינו רק לכתחלה ולא פסל יורדין לת

דיעבד מדאמר רק וצריך ליזהר ולא פסולה כמ"ש בתחלה באין גידולו מן הארץ, וכן מפורש במאירי, 

 (ולא היה לפניו רבינו מנוחאבל הב"י שלא הזכיר כלום משיטת רמב"ם שכל יום דבריו מרגלא בפומיה 

כנראה הבין דרמב"ם פוסל גם בדיעבד (וכ"ה בריטב"א ודוחה דעת האומרים דכשר  ולא מאירי)

בדיעבד ואולי כונתו על הרמב"ם), ויל"ע דלכאורה יש להוכיח כרבינו מנוח לא רק משום הלשון 

'צריך ליזהר', אלא גם ממ"ש רמב"ם הטעם כדי שלא יצר לו ישיבתו וזהו דומיא מ"ש לפני זה בדבר 

שר, דאינו אלא כדי שלא יניח הסוכה ויצא, אבל אם נעיין למה חילקו הרמב"ם לב' בבות ולא הנו

כללו עם דבר הנושר, עכצ"ל צריך לומר דהוא משום שבאמת ב' טעמים הם, ועפ"י המבואר בגדר 

מצטער דפטור מן הסוכה כמו בגשמים יורדין, דהצער הוא מחמת גוף הסוכה שאינה מגנת עליו מפני 

, ודומיא דזה הוא בהוצין יורדין שהסוכה עצמה מצערתו, אבל בנושר מן הסכך שהצער בא הגשמים

אליו כשהעלה הנושר כבר אינו מחובר בסוכה ולא הסוכה עצמה מצערתו, הוי כמו מי שאין לו כרים 

וכסתות דאעפ"כ מחוייב לישון בסוכה, ומזה שהרמב"ם חלקו לב' בבות, ועוד דלא כ' בבבא זו דכשר 

  ד כמו שכ' בבבא שלפני זה בנושר, מבואר דהכא טעמא אחרינא אית ביה דפסול גם בדיעבד.בדיעב

י"ל סברא דמ"ש גר"א דבגשמים יורדין אין שם סוכה עלה וברכתו לבטלה זה ל"ש בהוצין יורדין 

ולכן אמר הלשון צריך ליזהר אבל אינו בגדר מצטער רק אינו נוח לו וע"כ אין חיוב לישב בה ומ"מ 

רכתו לבטלה אם יושב בה, כי גם בדירתו של אדם יש כמה מדריגות יש מצטער ויוצא בודאי אין ב

  ויש מיצר ובשעת הדחק יושב בה.

כשא' נוסע בדרך ומגיע לו שינה אם צריך לעשות פעולות שלא יישן וא' רצה לומר סברא דכיון 

לא זהו פי' מצטער פטור  דכל השנה ישן בדרך מותר גם עכשיו דתשבו כעין תדורו, וצע"ג בזה דסו"ס

 מן הסוכה.

ä ÷øô  

èìøú íéîùâä úòùá äëåñá úéæë úìéëà  

בגמ' יש ג"ש חג הסוכות מחג המצות, וכ' ר"ן דהג"ש בא לומר א) לאכול כזית כמצה, או לחד א) 

מ"ד יותר מכביצה דהוא שיעור המחוייב בסוכה, בליל א' דסוכות, ב) וי"א דנלמד מהג"ש דאפילו 

(ר"ן, הג' סמ"ק, יך לאכול בסוכה בליל א', אף דמכח תשבו כעין תדורו היה פטור, ירדו גשמים צר
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, אלא דאם נפסק הגשם באמצע (רשב"א, תוס', סמ"ג, או"ז)ויש חולקין דבשעת הגשמים פטור  רא"ש), ג)

  .(תוס' ר"פ)סעודתו בבית צריך לחזור לסוכה ולא לגמור בביתו כמו שהוא בשאר הימים, 

�ÈÂÏÈÎ�Ï˘�‰‡�‰¯ÂÒ‡�„·Ï·� �

כ' דאין אסור ליהנות רק הנאה של כילוי כמו ליטול  (תרלח,ג)בטו"ז  ב) מנין לעצי סוכה שאסוריןב) מנין לעצי סוכה שאסוריןב) מנין לעצי סוכה שאסוריןב) מנין לעצי סוכה שאסורין

ממנה קוץ או עץ, ובפמ"ג הביא ראיה ממה שמנימין עבדו של ר' אשי הניח כתונת להתיבש על 

במג"א  , וכן מבואר בתוס' (סוכה כב: ד"ה שתים, ובמגיד משנה פ"ד ה"ו הובא(סוכה י.)הסוכה 

תרכח,ו) דהיו רגילין לתלות כליהם על הסכך, והעיר ידידי הרה"ג ר' דוד זילבער שליט"א דמזה קשה 

שכ' דכשיורד גשמים אסור לישב בסוכה מטעם איסור הנאה מעצי סוכה, וגם  (מט)על העונג יו"ט 

אבל גם דפנויה שאין בעלה צריך לה אסורה לישב בסוכה, וזה אינו דהא אינו הנאה של כילוי, 

לפימ"ש העונג יו"ט בסי' שאחר זה דמצות לאו ליהנות ניתנו נאמר גם בעצי סוכה, א"כ כ"ז שיושב 

בסוכה אדעתא לקיים מצוה אף שי"ל טעות ואינו מקיים מצוה בזה אבל עכ"פ לא נחשב כנהנה מעצי 

  סוכה לצורך עצמו ובכה"ג אינו אסור.

דזה לא שייך בשנת העיבור ופירש  )נת תקי"ףש(בהא דגשם סימן קללה בחג עי' דרשות חת"ס ג) 

, ובבנין שלמה ראיתי דבליל א' אינו סי' קללה כיון בזה בעיית הגמ' אי עבד לרבו או רבו לעבד עי"ש

  .דחייב גם במצטער, אבל בביכורי יעקב כ' להיפוך דרק בליל א' הוי סי' קללה
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הא דלא פתח  ים מדברים ממצות סוכה ופ"ג מתחיל עם ד' מיניםב' פרקים הראשונבמס' סוכה במס' סוכה במס' סוכה במס' סוכה ד) ד) ד) ד) 

, וכ"ש דהי"ל להקדימם דזוטרי מילייהו (פורת יוסף)בד' מינים דנאמרו קודם בפסוק לפני סוכה 

(ערל"נ, עיי"ש משום דישיבת סוכה חל מבלילה קודם חיוב ד' מינים), י"ל דסוכה הוא כל הז' ימים 

כול לישב שם ובפרט באכילה ושינה, ואסור לשהות בסוכה לכמה ומצותה מוטלת עליו בכל רגע שי

פוסקים שלא לצורך, אבל לולב הוא רק רגע בכל יום, ואפי' מדרבנן אין כאן רק ניענועין שבהלל, 

(ומ"ש ערל"נ דחיוב עשיית סוכה הוא עוד לפני יו"ט, היינו אף דגם קניית ד' מינים וקציצתן 

ו כל המצות דצריך להכשירן ולעשות הכנה מקודם כדי שיוכל מהמחובר הוא לפני החג, היינו כמ

לקימן בבא זמנו, אבל בסוכה יש מצוה מיוחדת על העשייה לכמה פוסקים מדנאמר בפסוק הלשון חג 

  עי' בס' לחיים בחג מ"ש בזה). 'תעשה'הסוכות 

ן נוטלין ובפורת יוסף כ' כיון דד' מינים רק יום א' דאורייתא וגם ביום א' כשחל בשבת איה) 

אותה בגבולין, ע"כ הקדים סוכה שנוהג כל ז' מדאורייתא, וצ"ל דאף דגם סוכה יש בה כמה אופנים 

דפטור כמו חולה ומצטער גשם וצינה, מ"מ הרי אין לזה קבע ואין מוכרח שיהיה כן ובפרט בא"י 

   שנישנית המשנה שם לא רגיל להיות גשם בסוכות.
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יליף ר"ל הא דצריך שלא יהיה הסכך דבר המק"ט ושיהא גידולו מהארץ,  א) בגמ' (סוכה יא:)

מהפסוק ואד יעלה מן הארץ, ומקשה לר"ע דס"ל סוכות ממש מנ"ל ללמוד דבעי גידולי קרקע ושאינו 

ות אליבא דריו"ח לל"ק  יליף מחגיגה וזה נדחה דא"כ יהא צריך לסכך מקבל טומאה, ויש ב' לשונ

בבע"ח, וע"כ אמר רבין בשם ריו"ח דנלמד מגרנך ומיקבך פסולת גורן ויקב, וגם זה רצה ר' ירמיה 

לדחות דאימא גורן ויקב ממש, ואמר ר' זירא דשדא בי' ר' ירמיה נרגא, ותי' רב אשי דנלמד מדלא 

ולכאורה צ"ב לתרווייהו איך נימא דפסוק זה בא לומר במה מסככין הלא גורן כתיב גרנך רק מגרנך, 

ויקב נקרא המקום שמניחין התבואה והחפירה שיורד לתוכו היין מהגת, ומה שייך לומר שיסככו עם 

דהך גרנך ויקבך מיותר דהא כבר ידעינן זמן חג הסוכות  (כלל קמו)חפירה, ונראה הכונה כמ"ש בחיי"א 

בט"ו לחודש השביעי, וכדי ליישב הסתירה צ"ל מגרנך היינו מדבר הנמצא בגורן וביקב, שנאמר בפי' 

ורש"י דכ' דגרנך היינו האוכל עצמו, נ' דר"ל דהכא ע"כ צ"ל כן, אבל בעלמא ודאי גורן מתפרש על 

המקום וכן יקב, ושוב קשה כיון שהכא ע"כ הכונה על האוכל נימא דמסככין באוכל עצמו, לז"א רב 

היה די לכתוב גרנך ויקבך בלי מ', והיה מובן בהכרח דהכונה על דבר הנמצא בגורן כנ"ל,  אשי ד

  ומדאמר במ' הכונה על פסולת דוקא.

הקשו סתירה דבר"ה מבואר דר' זירא ס"ל הדרשא דפסולת גורן ויקב, (והיה  (יב.)ב) ועי' בתוס' 

ב אשי, י"ל דכבר היה נאמר תי' אפ"ל דחזר בו אחר ששמע תי' של רב אשי והגם דהיה הרבה לפני ר

זה  גם בדור הקודם, ועוד הרי כתבו תוס' כאן דמעשה לא חזר בו מעולם מלימוד זה אף כשאמר 

ששדא בו ר' ירמיה נרגא, וא"כ יש להוסיף דבאמת ידע התי', ומ"מ כיון שכר יש קושיא וצריך תי' 

יש ב' תי' אי  (ר"ה יד.)דבתוס' שייך לומר דשדא ביה נרגא, כיון שיש פ"פ לבע"ד לחלוק), וי"ל 

הלימוד דר"ע שם מאספך הוא אסמכתא וכשיטת רש"י דהא מעשר ירק אינו אלא מדרבנן, וא"כ 

נשאר לן יתור הקרא ללמד על סכך דסוכה, ולתי' ב' דתוס' שם הוא לימוד גמור לענין שביעית, 

ר"ז כאן נדחה הלימוד  ולפי"ז לא אייתר לן אליבא דר"ע פסוק זה לסכך, והשתא י"ל דהא דלדעת

עכ"ח דס"ל דדרשא דהתם עיקר ומה דדריש הכא לענין סכך אינו אלא אסמכתא והכונה דאינו יכול 

להשתמש עוד עם פסוק זה לאסמכתא כיון דפרכי עלה,  ולא נדחק ליישבו כהא דרב אשי דהא ממילא 

' דהוא לימוד גמור אינו אלא אסמכתא ואין לו בה כ"כ צורך, אבל התם קאי אליבא תי' ב' דתוס

  כדמוכח מהשקו"ט דהתם, וע"כ רמי אנפשיה ליישב הקושיא דהכא, כהא דרב אשי כאן.

ג) והנה בתו"כ פ' אמור (וכ"ה במכילתא פ' בא ובשלח, וברוקח סי' ריט) מחליף השיטות דר"א 

בסוכות  ס"ל סכות ממש, ור"ע ס"ל ענני כבוד, וסיים עליו דלהכי אמר הפסוק למען ידעו דורותיכם כי

הושבתי את בנ"י בהוציאי אותם מארץ מצרים, ואינו מבואר היאך יש מזה ראיה לשי' ר"ע, ובתוס' 

יב. הקשו על הלימוד דרבין אמר ריו"ח למה לא יליף ריו"ח מואד יעלה מן הארץ, והקשו למה לא 

ר דריו"ח הקשו כן תוס' אלימוד דריו"ח אליבא דרב דימי, (אבל אין להקשות על תוס' דהא כל עיק
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בא ליישב אליבא דר"ע, די"ל ריו"ח אמרה כמימרא בפ"ע רק הגמ' מביאו כדי ליישב אליבא דר"ע 

מנ"ל דלא יהא דבר המק"ט וגידולו מן הארץ), והנה לר"ע הרי קשה היאך אפשר ללמוד מבאספך 

אינו  , ולתוס' שם מיושב דלימוד דמעשר(ר"ה יד. עי"ש בתוס')הלא הוא יליף מבאספך לענין מעשר 

אלא אסמכתא דהא מעשר ירק אינו אלא דרבנן אבל לתי' ב' דתוס' שם דהוא לימוד גמור שוב קשה, 

דלפי"ז א"א ליישב לר"ע מכח הלימוד דבאספך וצ"ל הלימוד מחגיגה, והלימוד דאספך הוא אליבא 

בא דר"א וא"כ קשה לימא כר"א מואד יעלה ע"כ תי' דריו"ח לא ס"ל הלימוד מואד יעלה אפי' אלי

דר"א, ובזה יהיה תלוי גם הלימוד דחגיגה דהא אי ילפי' מאד הרי א"צ להיות צומח מקרקע רק די 

בגידול מקרקע וא"כ אפשר ללמוד גם מחגיגה כמו אליבא דר"ע ולא פליגי בזה דלכו"ע די בגי"ק, 

 אבל לריו"ח דא"א ללמוד מאד דאינו עולה מהארץ כלל וע"כ דנלמד לר"א מבאספך ולר"ע מחגיגה

  וא"כ פליגי גם בזה אם אפשר לסכך בעורות.   

כ' דלר"ע קאי הלמען ידעו רק אישיבת סוכה ולא אמ"ש אחר זה בהוציאי אותם  (תרכה)ד) הב"ח 

מארץ מצרים, דזה אין צריך לזכור ולידע בישיבת סוכה, רק התורה מספרת לנו מתי היה הישיבה 

מש, עי' פמ"ג דציין לרשב"ם פ' אמור בסוכות, אך לפי"ז צ"ב מהו תועלת הזכרון לסוכות מ

שהתכלית הוא שלא לשכוח שהכל ביד הקב"ה וכמו אז שישראל היו במדבר וישבו בסוכות ארעי 

ואעפ"כ לא היה חסר להם מכל, וזה יזכור אדם גם בשעה שהוא קבוע בנחלתו ולא יחשוב כחי ועוצם 

דע"י זכרון נס העננים ממילא יזכרו ידי עשה לי, אבל לר"א קאי הלמען ידעו גם על בהוציאי אותם, 

גם שאר הניסים שהיו אז בשעת יציאתם, משא"כ לר"ע דאינו זכרון לאיזה נס איך יזכרו על ידו יציאת 

מצרים, ובפרט דלא היו הסוכות ממש בצאתם רק אח"כ במדבר, ולדבריו מ"ש בהוציאי אותם היינו 

  בגרמת היציאה שממנה הלכו למדבר.

פוך דלר"ע דאין הסוכה זכר לנס העננים עכ"ח הוא זכר לנס יצי"מ דאל"ה אבל הטו"ז מפרש להי

למה עושין זכר לסוכות טבעיים, וא"כ האי למען ידעו קאי גם על בהוציאי אותם מארץ מצרים, דזה 

צריך לזכור בעת הישיבה בסוכה, שעל ידי זכרון הסוכות שעשו ע"י היציאה ממצרים יזכרו הנסים של 

הוא זכרון להנס דעננים בלבד, ומה שתלה הכתוב במצרים, לא שזהו טעם המצוה יצי"מ, אבל לר"א 

רק כמו בשאר מצות שמזכיר יצי"מ שאז נעשו עבדים להקב"ה, ומחוייבין לקיים מצותיו והטעם 

דיצי"מ מזכיר אותנו עבדותינו למקום לפי שאז היה נרגש בפירסום שהוא כח ובעל היכולת וא"א 

ח דא"כ למה אין עושין זכר למן ובאר, כבר יש ע"ז כמה תירוצים להכחיש, ומה שהקשה הב"

  בחיד"א ועי' בני יששכר.

וצ"ב דאכתי היה אפ"ל דגם לר"א דהוא זכר לנס עננים מ"מ תכליתה הוא ג"כ לבא ממנה גם 

לזכירת יצי"מ וכמ"ש הב"ח, ויהיה מיושב למה לא עשו זכר למן ובאר, ואיזה הכרח היה לטו"ז לומר 

לי משום דהיה ק"ל דא"כ איזה הכרח יש לר"א להוציא תיבת סוכות ממשמעותיה ולאוקמי זאת, ואו

על ענני כבוד, וליישב הב"ח י"ל דהכרחו היה כמ"ש הרא"ם הטעם דקיי"ל הכא כר"א נגד ר"ע משום 

דלישנא דקרא מסייעתו שנאמר הושבתי ולא ישבו דמשמע שהיה בו כח אלהי, ולר"ע י"ל הכונה 

שלא כדרך הטבע שיוכלו לישב שם במה ששמרתים שם מחיות ונחשים שבמדבר,  הושבתי שעשיתי
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ולהב"ח לא ניחא לפרש כטו"ז דלר"ע הוא זכר ליצי"מ, דכיון שהסוכות לא היו נס איך יזכר ממנה 

  יצי"מ, ובפרט שלא היה תיכף ביציאתם כמש"ל.

ני כבוד ממ"ש שידעו אמנם מלשון התו"כ מבואר לכאורה כהב"ח, דהא הביא ראיה לשי' דהיה ענ

ע"י הישיבה בסוכה כי ישבו בסוכות כשהוציאם ממצרים, ולא כ' שידעו ע"י הסוכה כי הוציאם 

ממצרים, מבואר דהוא זכרון בפ"ע מלבד זכרון יצי"מ שאינו באה אלא דרך אגב ע"י שתלה בה, הרי 

ה בדרך נס, ואגב זה כדברי הב"ח דלמ"ד ענני כבוד הוא הלמען ידעו הוא שיזכרו ישיבת הסוכות שהי

יזכרו גם שאר הנסים של יצי"מ, ולגי' התו"כ א"ש מה דפסק הטור דהיו ענני כבוד אף דר"א שמותי 

  והלכה כר"ע מחבירו, דהא אדרבה ר"ע הוא הסובר דהיה ענני כבוד.

אבל מלשון הטור נראה כטו"ז, דהא קשה על הטור קושית הב"ח למה מפרש הטור קודם הטעם 

צי"מ, והי"ל לפרש קודם מה טיבן של אותן סוכות שהם זכר לענני כבוד או סוכות שתלה הכתוב בי

ממש, ולטו"ז א"ש דרק אחר שאמר שתלה הכתוב מצות סוכה ביצי"מ כדרך שתלה שאר מצות, אנו 

נודעין טיב טעם של הסוכה שהיא משום ענני כבוד, וא"כ עיקרו לזכר אותה נס ומ"מ תלאו ביצי"מ 

לפי שאז נתחייבנו להיות עבדים למקום והכירו  מציאותו, משא"כ אם היה  ע"ד שתלה שאר מצות

אומר שעיקר סיבת המצוה היה כדי לזכור יצי"מ היה צ"ל דטיב טעם הסוכה היא משום סוכות ממש, 

  והב"ח לשיטתיה דמפרש להיפוך לא היה יכול ליישב בזה הטור ולכן הקשה עליו. 

ו"כ תלויין ג"כ בב' תירוצי תוס' דר"ה, דאי הלימוד של ולכאורה ב' הגירסאות דתלמוד דידן ות

ר"ע מבאספך לענין מעשר הוא לימוד גמור כתי' ב' דתוס' בר"ה, א"כ א"א ללמוד מזה לענין סכך 

וצריך ללמוד מאד וזה אינו אא"כ ר"ע יסבור דהיו ענני כבוד כגי' תו"כ, אבל תלמודא דידן ס"ל כתי' 

ינו אלא אסמכתא, שפיר אפשר לפרש כאן הלימוד מבאספך לענין א' דתוס' דהלימוד לענין מעשר א

סכך אליבא דר"ע ויוכל לומר דהיו סוכות ממש, וע"כ צריך ללמוד מאד, והשתא א"ש דלא הקשו 

תוס' על ריו"ח למה לא יליף מאד לרב דימי א"ר יוחנן דיליף מחגיגה, דהא כשלמדין מחגיגה נמצא 

וא"כ אין נפ"מ להלכה אי למדין מאד או מחגיגה, ואדרבה  דא"צ צומח מקרקע ודי בגידולי קרקע

א"ש יותר אי נלמד מחגיגה כדי שיהיה טוב גם אליבא דר"ע דס"ל סוכות ממש, אבל השתא דיליף 

מפסולת גרן ויקב וצריך להיות צומח מקרקע ולא עורות, הרי יש נפ"מ גדול להלכה, וע"כ צריך טעם 

גם דהלכה כר"ע מחבירו י"ל דס"ל לתוס' בהו"א דלר' יהושע למה הכריע ריו"ח כר"ע דלא כר"א, וה

בתענית דס"ל עננים ממי אוקיינוס שותה ג"כ ס"ל דאד הוא גי"ק, וא"כ אין הלכה כר"ע מחביריו, 

  לזה משני דס"ל דאפי' לר"א א"א ללמוד מאד.

ונמשל ה) וכ' תוס' דלר' יוחנן הקב"ה שולח הכל משמים הגשם עם הענן וא"צ למעשה תחתונים, 

למי ששולח יין עם החבית והקנקן, ולר"א צריך מקודם לשלוח העננים מלמטה ואח"כ שולחה חזרה 

עם גשם ונמשל לשולח קופה ומקבל בה פת, וצ"ב למה בשי' ריו"ח נקט המשל עם יין, ובשי' ר"ל 

י נקט המשל עם פת, ונ' דשיטת ר' יוחנן הוא דבסוכות א"צ אתעדל"ת קודם וע"כ א"צ לשלוח הכל

כדי לקבל רק השפע בא יחד עם הכלי, אבל ר"ל ס"ל דבעי מקודם אתעדל"ת ואח"כ בא אתעדל"ע, 

שבזה אין צריך אתעדל"ת, ולחם הוא תושבע"פ  (חביבין דברי סופרים מיינה של תורה)ויין הוא תושב"כ 
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 ובזה צריך אתעדל"ת, דע"כ נתחדש הדין ע"י חכמים דלמטה ואח"כ קיבלוה למעלה, והבני"ש כ'

  דסוכות הוא מה שמוסיפין חומרות וזהו ענין אתעדל"ת.

והחילוק בין דבר שעושין לו אתעדל"ת או לא, הוא דאם האתדל"ע בא ע"י שהיה מקודם 

אתעדל"ת, אז יש להשפעה זו קיום משא"כ מה שבא באתעדל"ע בלבד הוא רק זמני ולא מתקיים, 

ה במצות ומעש"ט ואעפ"כ נגאלו כדי שלא וכמו שהיה בפסח שישראל לא היו ראויים והיו ערום וערי

ישקעו בטומאה, וע"כ הוצרכו אח"כ לספור מ"ט יום להכין עצמם לקבה"ת, (ומ"מ גם שם היה קצת 

אתעדל"ת ע"י פסח שהיא משיכת ידיהם מע"ז בסור מרע ומילה בעשה טוב כי בלא"ה א"א), וי"ל 

צריך אתעדל"ת, עד שכפה עליהם דמה"ט לא רצו ישראל לקבל תושבע"פ כיון שיש בה קישוי זה ש

כיון שזה י"ל קיום וברית  (גיטין ס)הר כגיגית, וע"כ לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל רק על תושבע"פ 

הוא ענין של קיום והעמדה, (ע"ד פי' האלשי"ך אלקים יחננו ויברכנו היינו מצד הדין שעשו 

אם עושה עושה איתערותא ומגיע לו אז איתערותא, אז יאר פניו אתנו סלה, וגם אלקים גי' הטבע, כי 

הוא בטבע משא"כ בפסח שהיה שלא כדה"ט), וע"כ נאמר בזוה"ק דתושבע"פ הוא בחי' מלכות, כי 

אין מלך בלא עם הממליכין אותו, והיינו ע"י האתעדל"ת שקיבלוהו עליהם יכול להשפיע עליהם, 

ארץ ודינא דמלכותא דינא, ותושב"כ וידוע כי מלכות הוא בחי' אדנ"י שהוא דין, מלך במשפט יעמיד 

הוא בחי' שם הוי"ה שהיא חסד, כל התורה שמותיו של הקב"ה, ולההשפעה הבא מצד עצם שמו ית' 

א"צ איתערותא כי הוא לבדו הוא, וע"כ סוכה הוא גי' של יחוד הוי"ה אדנ"י שיש בה ב' הבחינות 

כ שבה נמחלו עונותיהם של הנ"ל ואו"א דא"ח, שהרי מצד א' כבר עשו כל ההתעוררות ביוה"

ישראל, אך כדי שלא יקטרג השטן אנו מסתתרין בסוכה כמבואר בזוה"ק פ' אמור, שע"ז נאמר כי 

  יצפנני בסוכו, ולפי"ז שורשו בא ע"י התעוררות של ישראל מקודם, ומ"מ הוא עצמו א"צ איתערותא.

, אמנם להורות בא ובזה א"ש קושית הטור למה עושין סכות בתשרי הלא זמן הנס היה בניסן

דסדר העולם הוא שכל קיץ עושין ההכנה בקצירה וייבוש ואסיפה וזריעה ואח"כ בחורף אוכלין 

מהמוכן, ככה הוא בענין רוחניות שבר"ה ויוה"כ ועשי"ת ואלול עושין ההכנה והאיתערותא, ובסוכות 

חות, וע"כ סוכה מורה כבר אוכלים מהמוכן ויוצאין בנצחון, ולהיות נעימות בימינך נצח ע"י שוב שמ

לעוה"ב סוכות שלומו שאוכלין שם ממה שהכינו בעו"ז, וע"כ בזמן האסיף שהאדם יכול להתשקע 

(עי' בחינה זו במה שצבר מעניני עוה"ז מזכירין אותו שהעיקר הוא להכין לעוה"ב לאכול שם מהמוכן, 

והק' עליו דהא קי"ל  , ובמג"א כ' דמהרי"ל נדחק היאך יוצאין מסוכה לסוכהבמדבר קדש ע' פח)

כחכמים, ואלי טעמו משום חילופי הגירסאות בתו"כ ומכילתא במחלוקתם אי סוכות ממש או ענני 

  כבוד דבזה תלוי הפלוגתא אי יוצאין מסוכה לסוכה כנ"ל.

ו) ובגי' התו"כ והמכילתא דר"א ס"ל סוכות ממש ור"ע הוא דס"ל ענני כבוד הקשו דהתרגום 

, וי"ל דבשיטת ר' יהושע רבו אמרה (יש גם גי' אחרת בתרגום)ארי במטלית ענני תלמיד ר"א כ' בפ' אמור 

(מבואר בגמ' מגילה דהתרגום אמרו מפי' ר"א ור' יהושע), ולפימ"ש הפי"פ פ' אמור דר"א לשיטתו 

בסוכה כז דאין יוצאין מסוכה לסוכה, לפי שהיה זכר לענני הכבוד שהיו בה ישראל כל המ' שנה, 

ליגי עליה ס"ל סוכות ממש שהיו יוצאין ונכנסים בה ע"כ יוצאין מסוכה לסוכה, משא"כ חכמים דפ

וכעין זה כ' המלבי"ם דר"א לשיטתיה דסוכה דירת קבע בעינן, אמנם דחה זאת דהא רבי ור' יאשיה 
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דס"ל ג"כ דירת קבע בעי' ס"ל במכילתא דעננים היו ב' וד' ולדידהו ודאי אין הסוכה משום ענני 

ת ממש עי"ש, ע"כ נראה להיפוך דענני הכבוד שלא היה רק בזכות אהרן ולא תלוי הכבוד רק סוכו

כיון דלא ידעו מעולם  (שבת)בידם וגם עפ"י ה' יחנו ועפ"י ה' יסעו לא היה נקרא קבע כמבואר בתוס' 

כמה זמן יחנו והיו מוכנים בכ"פ לנסוע, משא"כ סוכות שלהם שהיה נוסע עם הענן י"ל דין קבע וגם 

ידם ואינו מסתלק לעולם כ"ז שמשתמשין בו, וע"כ ר"א דס"ל דדירת קבע בעי' ס"ל סוכות תלוי ב

  ממש ומ"ד דסוכה דירת עראי ס"ל ענני כבוד.

ובזה נבין דברי רש"י שכ' על דברי ר"ל דיליף מואד יעלה, דבתרגום כ' עה"פ כי בסוכות הושבתי  

ו מתרגום, ועוד למה חולק כבוד ארי במטלית עננא, והקשו למה לו לרש"י להביא ממרחק לחמ

לתלמיד במקום הרב הלא אונקלוס היה תלמיד ר"א, הלא מיד אח"ז מביא הגמ' זאת מרבו ר"א 

בעצמו, ובפתחא זוטא כ' דרש"י רוצה בזה להביא ראיה לגי' דגמ' דידן דר"א הוא דאמר ענני כבוד 

מיד ר"א אמר ענני כבוד ולאפוקי מגי' תו"כ ומכילתא דר"א אמר סוכות ממש, דהא אונקלוס תל

ובודאי בשיטת רבו אמרה, ולפימ"ש י"ללהיפוך דלרש"י היה קשה למה הכריע ר"ל כר"א במקום 

ר"ע והלא הלכה כר"ע מחבירו, לז"א רש"י דר"א לאו יחיד הוא, כיון דגם אונקלוס כ' כן, והלא 

הרי על התרגום הסכימה , ואין הלכה כר"ע מחביריו, ועוד ד(מגילה)תרגום נכתב מפי ר"א ור' יהושע 

רוח הקודש ונרמז בפסוק, ונראה דזהו כונת התוס' להלן יב. שהקשו למה לא אמר ריו"ח כר"א, היינו 

  כיון דגם ר"ל הכריע כוותיה, אף דבסתמא הלכה כר"ע ע"כ משום מה שכ' רש"י דגם בתרגום הוא כן.

בשיטתייהו לענין דין  ועי' עוד בספר של הגר"י ענגיל על סכות דתלה מחלוקת ריו"ח ור"ל

ורחמים והיינו תשב"כ ותושבע"פ דכתבינן לעיל ועיי"ש דיין הוא דין ומים חסד, ועיי"ש בענין 

אתעדל"ת התלוי במחלוקת דר"א ור' יהושע במס' תענית אם עננים מלמטה או מלמעה, ועי' בדברי 

  אגדה של הגר"ל איגר בנזר התורה י"ח בענין אתעדל"ת שבסוכות.  

קוטי תורה לערוגה"ב כ' דאו"א דא"ח דע"י שעשו קודם התעוררות למטה ע"י הסוכות ז) ובלי

ממש במה שלא עשו פתחיהן מכוונין כדי שלא יביט א' בשל חבירו ולא היה להם עין צר לראות 

ולקנא במה שיש לחבירו גרמו לענני הכבוד, כי גם העננים עולים תחלה מארץ כמ"ש ואד יעלה מן 

ין ממעלה למטה ולכן נקרא כבוד כי באופן זה דמקודם בא אתעדל"ת אין הארץ ואח"כ משפיע

השפעה אח"כ נהמא דכיסופא  רק בדרך כבוד, ובזה יל"פ למה צריך להיות הסכך מגידולי קרקע, וגם 

דלא יהיה דבר המק"ט דמבואר שם בליקו"ת דערוגה"ב דענין האחדות הנובע מהתקשרות הוא רק 

ענינו התקשרות מדת יוסף הצדיק, וע"כ רומזין זה במה שנשמר ע"י הקדושה בשמירת ברי"ק ש

בקיבול טומאה, ומה"ט צ"ל תחת השמים לידע כי גם זה האתעדל"ת הוא רק משמים, כי אלמלא 

  הקב"ה עוזרו לא היה יכול לו.

וע"ד הערוגה"ב י"ל באו"א דע"י האיתערותא שעשו ישראל בצאתם סוכות עראי והראו בזה גודל 

ת מוכן לדור במדבר בארץ לא זרועה מקום נחשים באופן של עראי מזה בא האיתערותא אמונתם להיו

דלעילא ונעשו להם ענני כבוד, וכולם מודים לזה, אך השאלה הוא לאיזה מין סוכה אנו עושים זכר, 

לחד מ"ד הזכר היא למעשי ישראל ומסי"נ שזה מעורר להם הזכות, ולחד מ"ד אנו מזכירין חסדי ה' 
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ענני ככוד, ובזה א"ש מה דקשה למ"ד סוכות ממש מהו הושבתי את בנ"י הלא מעצמם  שעשה לנו

  ישבו, אבל לדאמרן א"ש דה"ק לפי שעשו להם סוכות ממש זכו שהושבתים בענני כבוד.

, לכאורה קשה דלר"א דהוא זכר לנס דענני כבוד אין לו שייכות ח) בהוציאי אותם מארץ מצריםח) בהוציאי אותם מארץ מצריםח) בהוציאי אותם מארץ מצריםח) בהוציאי אותם מארץ מצרים

אינו דהוא זכר לסוכות בב"ח וטו"ז, דיש צד לומר גם להיפוך דלר"ע עי' ודוקא עם יציאת מצרים, 

ויש שכתבו שמתוך שזכרכו ענין ליציאת מצרים, עכ"פ לחד מנייהו צ"ב למה תלה זאת במצרים, 

דהכונה הוא לומר דיש חילוק גדול בין מי שהקב"ה עוד וי"ל נפלאותיו יזכירו גם יציאת מצרים, 

מקודם בשפל המצב, וגם אז צריך להודות להקב"ה על חסדיו מטיב עמו בסתמא בלי מה שהיה 

המרובים, אבל יותר מזה צריך להודות מי שהיה בשפל המצב היותר שייך, ונתעלה מבירא עמיקתא 

לאיגרא רמא, כמו שהיה עם ישראל שנתעלו מבירא עמיקתא דגלות מצרים לאיגרא רמא להיות חוסה 

גם למ"ד סכות ממש הרי סו"ס היו בצל ענני כבוד ג"כ (ובצל כנפי השכינה ובשמירת הקב"ה במדבר 

, ובזה א"ש למה עושין זאת דוקא בתשרי ולא בניסן זמן יצי"מ כקו' הטור, )לשמירה מחיות ונחשים

דבתשרי אנחנו ג"כ תמיד במצב כזה דאנו מלאים חטאים עונות ופשעים מכל השנה, וכשבא יוהכ"פ 

בד אלא גם לוקח אותנו תחת כנפיו בצילא דמהימנותא אז מוחל לנו ומלבן אותנו, ולא זאת בל

להטמין אותנו מהמקטרג כמבואר בזוה"ק, וזהו ממש דוגמא למה שהיה אז ביציאתן ממצרים, וכמו 

אז ביציאתן נתדבקו עמהם הע"ר והיה חשש של התערבות עמהם ע"כ הבדילנו הקב"ה מהם במה 

ו זר לא יכנס בתוך הסוכה, כי אנו מוקפין שהכניסנו בענני כבוד והם נשארו בחוץ, כמו"כ עכשי

בקדושה דוגמת מה שהיה בענני כבוד, ואולי לצורך זה עשו גם סוכות ממש אע"פ שהי"ל ענני כבוד 

דהא גם בין ישראל יש ד' כתות וא"א לכתה א' להתחבר עם את מי שלמטה ממנו, ע"כ תיקנו שכ"א 

שיצאו נקיים שלא יתלכלכו עוה"פ בעבירות יהיה לו סוכה בפ"ע, וזהו העצה היעוצה אחר יוהכ"פ 

וזהו ראשון לחשבון עונות ר"ל אם מחזיקין בקבלה של ע"י שיבדלו מהחטאים ולא להתחבר עמהם, 

 והגם שאוגדין הד' מינים נגד ד' כתות שבישראל להורות אחדות היינו רק כדי לקרבם תחתיוהכ"פ, 

שילמדו מהם, וצריך לכלכל דבריו במשפט  שיבא לידי התחברות כזה באופןלא כנפי השכינה, אבל 

שלא לערב הדברים, וע"כ עפ"י האריז"ל נוטלין הלולב בסוכה דוקא, כי צריך לכלול שניהם יחד 

ההתחברות ועם זה הפירוד, וע"כ קיי"ל כרבנן דלולב א"צ אגד רק מחמת נוי מצוה, היינו רק כ"ז 

נגרע ממנה דבר, וע"כ אסור לסכך בדבר  שהמצוה לא נגרע עי"ז רק אדרבה היא בתוקפה והדרה ולא

המקבל טומאה, כי ענין הסוכה מורה על טהרה בלי שום עירוב עם הטומאה, וע"כ צילתה מרובה 

אבל הצל צ"ל יותר מרובה, להחזיק קצת ריחוק  ,מחמתה, דמעט רשאי להניח פתוח לקרב אחרים

להם בפרנסתו וכדומה אבל אם בינינו וביניהם, וזה ההרחקה לפעמים קשה על האדם כיון שצריך 

יוצאין לסוכה דירת עראי וקובעין במחשבתם שכל עניני עוה"ז אינו אלא עראי, יקל עליו ליפרש מהם 

ולא יביט על מה שיהיה לו מזה הפסד, ור"א מחמיר עוד יותר דאין יוצאין בשאולה ואין יוצאין 

לרבות הגרים דלכאורה הלא  לסוכת חבירו ולא קיי"ל כוותיה בהא, וע"כ מבואר בגמרא האזרח

העננים לא הקיף אותם וצריכים להיות פטורים מסוכה, י"ל דהיינו רק בהערב רב שלא היה כונתם 

 מחמת גדולתן של ישראל אבל לגרים רצויה ולא התחברו לישראל רק מחמת הפחד של המכות או

רוצים רק ללמוד ולא סתמא היה הענן מקיפם אם היו שם, שכיון שהבאים מרצונם בלי כונה אחרת מ

ע"י הסוכה המורה ג"כ על ענין הסתפקות להגיע זה אפשר  רים, ולבחינהללמד אותנו, לכן מרבה ג
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, וע"כ לעת"ל יבחן את האומות ושלא לחפש התקרבות לגוים במיעוט שאינו בהרחבה כ"כ כמו בית

  בסוכה כי הם אינם יכולים בשום אופן להסתפק במועט.

לענני כבוד מה שייכותו ליציאת מצרים, דהפסוק מדגיש שזה היה ט) וי"ל עוד למ"ד זכר 

בהוציאי אותם מארץ מצרים דהיו שקועים במ"ט שערי טומאה, ולא היו ראוים לכך והקב"ה הוציאם 

שלא בסדר המדריגה, ואף עם כל שיפלותם הקיפן בענני כבוד, וזה צריך לזכור לדורות בהגיע ימי 

ם שלא עבר עליהם ימים הנוראים כדבעי ולא שמו לב לשוב הסוכות יש אנשים מרגישים בעצמ

מדרכם הרעה, וע"כ יחשבו שאין להם מה לשמוח בחג הסוכות, ועי"ז לא ישמו לב לקנות כל 

הסגולות ואורת הקדושות המאיר בסוכות, לז"א הרי גם בזמן המדבר הקיפם בענני כבוד וסיבבם 

חינה שכן היה אז וע"כ אין שום בר ישראל יכול בחמלה, ואמר בפירוש למען ידעו דורותיכם זה הב

לפטור עצמו מלהאחז בימים הקדושים הללו, ואדרבה גם מי שלא מועיל לו התעוררות דימים נוראים 

  יכול לפעול אצלו התעוררות של שמחה שמעלתה גדלה מאד.

על  י) וי"ל עוד דהזכר לענני כבוד מורה על הטובה שעשה להם הקב"ה ברוחניות וסוכות ממש

מה שעשה להם בגשמיות כיון שהוא ענין גשמי, ופליגי רק על מה עושים הזכר וע"ד אם אין קמח 

אין תורה ואם אין תורה אין קמח ושניהם מקושרים זב"ז, רק יש מי שמתחיל בזה ויש בזה, ותלוי 

  בפלוגתא דרי"ש ורשב"י אם אדם חורש בשעת חרישה.

חיבתן להקב"ה שהלכו במקום ציה שאין שם ישוב למ"ד סכות ממש היינו מעלת ישראל ויא)  

וכ'  (ע"פ רב"ח אמור)ודרו באהלי עראי במקום סכנה, ולמ"ד ענני כבוד מורה על חיבת הקב"ה לישראל 

  רב"ח כי הסוכות הללו שישראל יושבין בה יהיו לעת"ל ענני כבוד, ונמצא או"א דא"ח.

¯ÂË‰�È¯·„�˘Â¯ÈÙ·�È"·‰�ÏÚ�Á"·‰�˙ÂÈ˘Â˜�'‚�·Â˘ÈÈ� �

בטור הביא לשון הפסוק כי בסוכות הושבתי כו' בהוציאי אותם מאמ"צ, ואח"ז כ' הטעם ) יב

שתלה מצות סוכה ביצי"מ, ומפרש הב"י דהוקשה לו למה ליה להפסוק להגיד לנו שהיתה אחר יצי"מ 

למה מפרש הטור קודם הטעם  הלא פשוט הוא לכל עיי"ש, והקשה הב"ח ג' קושיות לדבריו א) דא"כ 

דהא ודאי דהוא א'  נראה ליישבוב ביצי"מ והי"ל לפרש קודם מה טיבן של אותן סוכות, ושתלה הכת

הק' דלדבריו עוד משניהם או ענני כבוד או סוכות ממש, ושניהם היו בודאי אחר צאתם ממצרים, ב) 

לא דימה הטור יפה לשאר מצות דהתם תולה המצוה במצרים משא"כ הכא דתולה ההושבה במצרים, 

נתיישב זה עם מ"ש שזה דבר שראינו בעינינו דמ"מ למה לו לתלות ההושבה של בנ"י ועוד היאך 

דסו"ס הפסוק אומר  יש ליישבובמדבר ביצי"מ ולא תלה עצם המצוה במצרים כדרך שאר מצות, 

האמת דההושבה היה ביציאתם ממצרים, אך הסיבה שמגיד לנו זאת הוא לפי שרצה להזכיר לנו שאנו 

י יצי"מ כמו שכ' בשאר מצות, אלא דהתם לא היה יכול לתלות סיפור המצוה משועבדים להשי"ת ע"

להכיר כי לו הכח והממשלה לעשות ביצי"מ ממש כמו הכא, אבל המכוון והתכלית אחד הוא, 

הק' היאך ימשך מזה זכירת יצ"מ, וצ"ב דאין הכונה שממצוה זו יזכרו יצי"מ אלא עוד ג) כרצונו, 

  ם המצוה.אדרבה דיצי"מ יזכירנו לקיי
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פלוגתא דאביי ורבא בשומרי גנות דלרבא אף דהוי טירחא להביא כלי  (סוכה כו:)בגמ' יג) 

, וקיי"ל כותי', ועי' בתו' דלרבא ס"ל ג"כ תשבו כעין (אי לאו דפירצה קורא לגנב)תשמישיו מחוייב, 

טרו מצטער רק אם כבר הגיע זמן אכילה דלא פ )בהג' שו"ע תר"מ(תדורו, וא"כ צ"ל כסברת החת"ס 

ואין לו סוכה, א"צ לילך לסוכת חבירו, אבל מ"מ לפני סוכות מחוייב להכין מקום אף שיהיה לו 

טירחא וצער עי"ז, (ועי' ביכורי יעקב תר"מ יג כעי"ז, אך הוסיף דלא פטרו מצטער אלא בי"ל סוכה 

וכת חבירו, אבל באין לו סוכה מחוייב ואינו יכול במקרה לאכול שם דכבה נרו א"צ להצטער בס

  לאכול כל ז' בסוכת חבירו אף שי"ל עי"ז צער, וצ"ע מנ"ל הא ומהו הביאור בזה).

בליל ראשון דמחוייב סוכה גם במצטער כ' בבנין שלמה דאולי היינו רק בכזית א', ותלוי בטעם 

ל א' ליכא חיוב שמחה, דמצטער פטור מסוכה, אי נימא משום שמחת יו"ט דוחה מצות סוכה, א"כ לי

לא נדחה מצות סוכה, או"ד טעמא דמצטער פטור דגזיה"כ הוא דאין מצות סוכה רק כעין תדורו וכל 

שהיה יוצא מביתו במצב כזו פטור גם מסוכה, ושוב דחה סברא ראשונה דמשום שמחת יו"ט ליפטר 

, וכהא דטופל סיד ממצות סוכה, דאף שעכשיו צער הוא לו שמחה הוא לו לאחר זמן, שקיים מצוה

במועד אף דעכשיו צער הוא לה שמחה הוא לאחר זמן, ומביא ראיות דגם שמחה רוחנית נקרא 

  שמחה, וצ"ע דאולי רק בחוה"מ הקילו חכמים בזה.

בפסוק יושב בשמים ישחק כתב דמצטער פטור מן הסוכה הוא משום דהוא  (תקנז)בדרשות חת"ס 

משא"כ בגוים דיושב בשמים ישחק עליהם שהם יוצאין זכר לענני כבוד שניתנו לנחת ולא לצער 

כשהן מצטערים לפי שבהם לא נאמר הך פטור לפי שסוכה שלהם אינו זכר לענני כבוד, ובדברי יואל 

הקשה דא"כ גם ד' כוסות שהן זכר לגאולה יהיה המצטער פטור מהן, ולק"מ דמ"מ גאולת  (ע' רטו)

אחשורוש אנן מ"מ קיבלו התורה ונעשינו לעם  מצרים הוא שעמדה לנו גם עכשיו דאכתי עבדי

ישראל, ועוד דאלו נשארנו שם היינו משוקעים לעולם, אבל קשה לי על החת"ס וגם בדברי יואל שם 

שכ' עוד טעמים למה הגוים חייבים גם במצטער הלא אדרבה בגמ' מבואר דגם הם פטורים אלא 

 שהשחוק עליהם הוא משום שהם מבעטים.

¯ÂËÙ‰�˙Î¯·�ÁÒÂ�˙ÂÎÂÒ�Ó"‰ÂÁ�˙·˘·�‰� �

דלכן בשבת חוה"מ יאמרו בברכת  (סי' תצ)בהא דסוכות חלוק כל יום בקרבנותיהן עי' במג"א יד)  

ם באמצע הברכה יזכירו, אף דלגבי פסח כ' גהפטורה מקדש ישראל והזמנים, ובפמ"ג הוסיף ד

ומרין הפטורה המחבר דלא יזכירו, ודבריו צ"ב דהא טעמא דהמחבר הוא כיון דמשום חוה"מ אין א

וכמו דאיתא בסי' רפ"ד דבשבת ר"ח לא יזכירו בהפטורה את ר"ח, וצ"ל דגם המג"א לאו לחיובא 

קאמר אלא מהיות טוב, אבל צ"ב מהכ"ת להוסיף על נוסח הברכה מה שלא נזכר בראשונים, ודיוקו 

של יו"ט,  של המג"א נ' מדהמחבר הזכיר רק דאין מפטירין של פסח ולא אמר בכללות דאין מזכירין

מוכח דידע מאיזה מקור דבסוכות מזכירין והמג"א רק נתן טעם לזה, אבל בדיעבד אם לא הזכיר 

  פשיטא דאינו חוזר.
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בענין נוי סוכה מה שלא מצינו בשום שאר מצוה שיעשו כן בהידור כ"כ, וכן להבין זה שצ"ל טו) 

שגלינו מעל שולחן אבינו אוין אנו יכולים  דוקא תשבו כעין תדורו, דסוכה מורה על גלות ודי לנו מה

לעלות ולראות ולהשתחוות, אבל א"צ שיהיה עוד צרות ויסורין וע"ד שכ' רש"י במגילה דברכת ראה 

הרה"ק רר"מ מפרימישלאן עה"פ לא עת  אמרינו בגלות יהיה לנו הרחבה ע"ד שנא נתקן שבעוד

ת, ביז צו די קרעטשמע ברויך מען האסף המקנה עכ"פ השקו הצאן ולכו רעו שיהיה הרחבת הדע

אויך א טרונק ברוינפן, וע"כ עושין סוכה נאה שיהיה הרחבת הדעת עכ"פ גם בעודינו פה שנוכל 

כעין תדורו מעין מה שהיה  הלעבוד את ה' ולעשות הכנה הראויה לגאולה, וגם התשבו בגלות יהי

  בהיותינו על אדמתינו בהרחבת הדעת ובטוב לבב מרוב כל.

�ÔÈ�Ú·‰ÎÂÒ·�‰�È˘ 

ראיתי בכמה בגליונות של היכל בעש"ט (גליון טז ע' קפד, ובגליון יח ע' קמח ובגליון ד' וה') טז) 

אודות שינה בסוכה דהגם דבליובאויטש הקילו (לא הקילו רק   שסח)- (באבוב דומשם בקובץ עץ חיים 

על הישן בסוכה אף  אם יש איזה צד היתר מכח ההלכה כן כ' בעץ חיים), אבל בבעלז אדרבה הקפידו

אם אין לו שום היתר שלא לישון בסוכה, וציוה הרה"ק מהר"א ז"ל מבעלז למי שהיה ישן בסוכה 

לפנות לצד אחר תחת הגג, ויש להעיר  דאפילו אם היה המעשה אמת אסור לסמוך ע"ז להלכה 

אליהו למעשה דאף אם לפי שעה מותר לציית לעבור על דבר א' מן התורה, למי שמוחזק לנביא כ

בהר הכרמל, אבל זהו רק להוראת שעה לא לעקור דבר בקביעות, וגם רק מי שנצטווה מפי הנביא 

בעצמו לא אחרים שיסמכו ע"ז, וגם רק אם הדבר ברור לא מפי השמועה שזהו בכלל דברי הגמ' אין 

תורה, למדין מפי מעשה, ובודאי שאסור לומר שאיזה צדיק או אפילו נביא יש לו כח לעקור דבר מן ה

שזהו נגד א' מי"ג עיקרים שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת, והמאמין במעשיות 

כאלו ומתנהג כן, הרי"ז מכחיש בעיקר זה, שלפי הרמב"ם אינו בגדר ישראל, ולא עוד אלא שגם בין 

ם חסידי בעלז יש סתירות כי כפי ששאלתי מכמה מהחשובים שלהם אמרו שהסיבה שלא היו יכולי

לישון בסוכה של הביהמ"ד לפי שלא היו יודעים מתי יכנס הה"ק לנהל שולחן כי לא היה שם סדר, 

ואחרים אמרו שהקפידא לא היה רק על אברכים צעירים מטעם ידוע, ומכמה חסידי בעלז שמעתי 

שאצלם נהגו לישון בסוכה ולא ידעו אפילו מזה שיש קפידא שלא לישון, וע"כ מסתבר שכל אלו 

ת פורחות אין להם יסוד ולא בית אב, וכ"ש שלפי המעשה הנ"ל לא אמר הה"ק טעמו ואולי השמועו

ידע באותו בחור שאז בשעה ההוא לא היה ראוי לישון בסוכה מחמת איזה טעם כידוע שהיה לפעמים 

אומר דברים לשעתן ולמקומן, וכיון שכן כל דבר מוזר אף שאינו נגד ההלכה שלא אמר בפירוש 

 (על סוכות)ן לדורות א"א לקבוע כן, ופוק חזי מאן גברא רבא מסהיד בס' ויאמר יהושע שהוא קובע כ

בהקדמה שהגה"צ מסערדעהעלי ז"ל סיפר לבניו שבימי בחרותו היה אצל הה"ק מהר"א  מבעלז על 

סוכות ושם לא נהגו לישון בסוכה מחמת הקור הגדול ששרר אז אעפ"כ לא שינה מנהגו וישן בסוכה, 

חשובי חסידי בעלזא מדור הישן, גם הייתי מכירו והיה דייקן נפלא במנהגים ועובדות והוא היה מ

מצדיקים, ולא ידע מה שיודעין הצעירים דהיום שהיה קפידא בבעלזא שלא לישון בסוכה, (וכבר 

התאונן בהקדמה לואשר אמר עה"ת ח"ב על חסידות המסולפת של זמנינו, וכן בליקוטי דיבורים 
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כ' נוהגין להקל בשינה  (מחברו הוא מחסידי בעלז)רבה אודות זה), גם בדבר יום ביומו למהריי"צ מדבר ה

בסוכה ולא כ' שיש קפידא שלא לישן בסוכה, הרי מזה עד כמה אפשר לסמוך על שמועות בעלמא, 

שהוכיח שבס' 'אדמור"י בעלזא' מובא גם שקרים), וכבר רואין  (ואגב יעויין בתולדות אלעזר (ע' לט)

ים שהתחלת הקולות בענין שינה היה מחמת סכנת הקור במחוזות ההם שהיה שלא כדרך בראשונ

הטבע לישון בסוכה, והיה מצטער גמור (מאירי, מאורות סוכה כז, רבינו מנוח פ"ג מהל' סוכה אות ו, 

נהר מצרים הל' סוכה אות ג), וכן בחב"ד מסתבר שמחמת שהיו דרים ברוסלאנד היה קשה מאד 

ול לישון, וכדרכם מצאו בכל דבר טעם גם עפ"י פנימיות וחסידות, אבל פשוט מחמת הקור הגד

(שע"ז צ"ע מגמ' דמחמת טעם הפנימי בלבד לא היו מקילין, או מחמת טעם הרמ"א של איש ואשתו 

, אבל טעם זה לא שייך אצל אותן הצדיקים שבכל השנה לא היו ישנים בחדר א' עם אשתם, ערכין ג:)

לא נזכר כלום מהענין שלא לישן בסוכה, וכ' בהקדמה שהיה  מהדורת קלפהולץ)(ואכן במנהגי בעלז 

מדייק בכל מנהג והיה מתייעץ בכל הבקיאים מנהגי בעלזא וע"כ לא העתיק המנהגים שלא היה יכול 

  לעמוד על בירורם, ולא ממקורות נאמנים. 

זלזל בסוכה ואנשי ליובאוויטש כותבים היתר שלא לישון בסוכה דמצטער שע"י שינתו מ

והמצטער פטור מסוכה, ואינו מובן דהתורה אמרה לישון בסוכה ולא חששה לזילזול, והם חוששים,  

ועוד יל"ע וכי אכילה ושתיה אינו זילזול, הנוע"א כ' יש שהיו מטמינים עצמם בעת אכילה ולא כ' 

ץ לסוכה, או שגם אצל שינה הטמינו עצמם, ומי שאוכל לשם מילוי כריסו וכי נתיר לו לאכול חו

הלומד שלא לשמה וכי נאמר לו שלא ללמוד ולילך בטל ולבא לשיעמום, ואי משום פישוט בגדים זה 

יעשו בצניעות כמו שצריך גם כל השנה, ובכל אופן מי שאינו נזהר בקדושת הסוכה ומדבר דברים 

צ בטלים ורק לענין השינה משתמש בתי' זה הרי זה כסיל בחושך הולך, ומ"ש בשם מהריי"

מליובאויטש ששאל וכי באור המקיף ישנים במקיף לומדים ואז נקרא דחק ונכנס, כמו"כ יש לשאול 

  וכי במקיף אוכלים ושותים.

במנהגי מעליץ שהרה"ק ר' יצחק ממעליץ היה ישן  (משמרת שלום)בקוידנוב היו ישנים בסוכה 

, בוויזשניץ היו מוסרים ר)(אולי מפני הקובסוכה ובהגהות שם שבדזיקוב ושענדישוב לא היו ישנים 

נפשם לישון בסוכה גם בקור גדול (כן אמר אדמו"ר מוויזניץ שליט"א מאנסי להרה"ג ר' מאטל 

  שטיין), גם בטשערנאבל וסקווער מקפידים הרבה ע"ז.

כ' כי פטור משינה בסוכה מחמת שמצטער על שיכול לישון בסוכה,  (חב"ד)בשערי הלכה ומנהג 

"ק כי מה יועיל לו אם יישן בפנים, וכי אז יוכל לישון ולא יצטער עוד על וזהו ממש ליצנות מהתוה

מה שאינו במדריגה זו, או אז יוכל לרמות עצמו שאם היה ישן בסוכה אולי לא היה יכול לישון, ועוד 

  וכי חז"ל שחייבו השינה לא ידעו כל אלו החכמה'לך. 

רו כמ"ש רמ"א זה ל"ש בליל ראשון אפילו הפוטרין עצמן משינה בסוכה דאינו תשבו כעין תדו

וצ"ע דמחג המצות ילפינן  )ערכין ג:(דלא נפק"ל מתשבו כעין תדורו רק מחג המצות, עי' חשק שלמה 

  דומיא דהתם לאכילה, אבל לא לשינה דזהו גם בליל א' מתשבו, ואולי אין ג"ש למחצה וצ"ע.

משא"כ שאר הימים אינו אלא  ,,,,))))(סוכה כז(סוכה כז(סוכה כז(סוכה כזליל ט"ו יש חיוב אכילה בסוכה מכח גז"ש טו טו ממצה ליל ט"ו יש חיוב אכילה בסוכה מכח גז"ש טו טו ממצה ליל ט"ו יש חיוב אכילה בסוכה מכח גז"ש טו טו ממצה ליל ט"ו יש חיוב אכילה בסוכה מכח גז"ש טו טו ממצה 

מ"ע אם רוצה לאכול שיאכל בסוכה, (ולדיעה א' בריטב"א הג"ש הוא גם לענין חיוב שינה), ולכן יש 
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כמה נפ"מ א) אף שבשאר הימים אין חיוב לא בכביצה, אבל בליל א' החיוב בכזית, ב) אף המצטער 

עונג אבל בליל פסח וסוכה מחוייב מהאכילה דבשבת ויו"ט אין צריך לאכול משום דאינו אלא משום 

אף אם כבר אכל סעודתו חוץ לסוכה מחמת שהיה מצטער בגשם וכיו"ב, ונפסק  (א"ר תרלט) ג)לאוכל, 

  הגשם צריך לחזור ולאכול בסוכה.

אף שנלמד ליל טו ממצה, כ' ריטב"א דיש חילוק שבסוכות הוא מצד מצות סוכה לא שהאכילה 

ק החיוב על הגברא לאכול בסוכה כזית, ונפ"מ דאין בזה הוא מצוה מצד עצמה כמו במצה, ר

מצהב"ע במצה גזולה כמו בסוכה, כיון דאין האכילה רק מכשיר את האדם לקיים על ידה מצות 

נראה דגם בסוכה יש מהב"ע ודין דלכם, וגם נפ"מ  (תרכה נו)סוכה, אבל במנ"ח שכה אות יא ובמט"א 

עשה דלפני הדיבור אינה דוחה, ולכאורה תלוי אי אמרינן  לענין עדל"ת אי ילפינן ממצה דכיון דהיה

  דון מינה ואוקי באתרה דהכי קיי"ל או דון מינה ומינה.

מבואר דיום הדין נמשך עד סוכות ובזה א"ש כפשוטו למה א' דסוכות הוא  (ויחי רכא)בזוה"ק 

ן שנצחו וזהו ראשון חשבון עונות גם מבואר שם דישראל נכנסין לסוכה בלולב ואתרוג וזהו סימ

  מקור לנענע הד' מינים בסוכה דוקא.

ובתרגום יונתן ביהמ"ד תורה, איתא בטור דיעקב רומז  (בראשית לג,יז) ולמקנהו עשה סוכות

לסוכות ויעקב הוא תורה איש תם יושב אהלים, וע"כ יושבין תחת סכך ע"ד שנאמר מי שלימו קורמי 

טרוד, אמנם תדורו איש וביתו אבל באופן  באגמא, וגם ליצא מבית לאהלה של תורה לא להיות

  שמסייע לתורה, ויבן לו בי"ת, נוט' בית יעקב תורה, תתן אמת ליעקב.

דחטאים  (אמור)ובמדרש ראשון לחשבון עונות, כתב מגיד משרים  ולקחתם לכם ביום הראשון

ביום א'  שבין יוהכ"פ לסוכות לא נחשבים מחמת מדת החסד ששולט אז, וא"כ ראשון לחשבון עונות

דסוכות הוא כפשוטו וצ"ע, ועיי"ש מענין ד' מינים, ועי' בשלה"ק (מס' חולין פרק נר מצוה אות סא 

  והלאה מ"ש בזה המדרש).

משום דהיניקה צ"ל מלמעלה למטה ונראה  (ישעי')סכך מחובר לקרקע פסול כ' במגיד משרים 

  כונתו דבסוכות יש אהבה ובא האתעדל"ע גם בלי אתעדל"ת וצ"ע.

פייט בביאותיה וביציאותיה ומהו הפי' ביציאותיה, וראיתי פי' שיוכל ליצא שלא יהיה כבית ב

 האסורים שאין יוצאין ממנה כלל.

æ ÷øô íéðîéñ 'â åáå  
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מפרש לפני התחלת עשייתן,  ב)(פ"ו מסוכה הי"כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן, הרמב"ם  א)

ובישיבתו כבר מתחיל קיום המצוה כמ"ש בסוכות תשבו, וע"כ כתב שיברך לישב בסוכה מעומד 

, והקשה הרא"ש דא"כ יברך (כן הבינו המגי"מ והרא"ש בדבריו)לפני שישב כדי שיהיה עובר לעשייתן 
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רושו עכבה, וכל שנכנס ע"מ לפני כניסתו לסוכה, דהרי ודאי מתחיל המצוה מיד בכניסתו דתשבו פי

  להתעכב מתחיל המצוה מיד.

ולכן כתב הרא"ש דאף שמתחיל המצוה בכניסתו מ"מ כיון שאינו מצוה רק אם נכנס ע"מ ב) 

להתעכב בה, ובסתמא העיכוב בה הוא בשביל אכילה שזהו עיקר המצוה (דאסור לעשותו חוץ לסוכה 

להאכילה, וכיון שהוא מצוה נמשכת גם זה משא"כ הישיבה והשהייה), על כן לא יברך עד סמוך 

נקרא עובר לעשייתו היינו לפני עיקר עשייתו, וכ"כ בהשגות הראב"ד דכל זמן שאינו אוכל הוא עובר 

למצוה 'באמת' וקצת נראה מלשון זה דס"ל לראב"ד דהעיקר הוא אכילה וע"כ הוי עובר לעשייתו 

  א באמת הוא עוד לפני קיום המצוה כלל.באמת היינו לא רק לפני קיום המצוה שלאחר הברכה אל

ורבינו מנוח מסכים לשיטת רמב"ם דיברך אחר הכניסה לפני הישיבה, ומיישב מה ג) 

שאיןמברכין לפני הכניסה דעובר לעשייתן פירושו שכבר התחיל המצוה ולפני שעובר עשייתן היינו 

ות א) בלולב מברכין אחר לפני הגמר הוא מברך, וזה שייך במצוה נמשכת דוקא, ומביא ג' דוגמא

הנטילה לפני הניענוע, ב) במילה אחר החיתוך לפני הפריעה, ג) בנט"י אחר הנטילה לפני הניגוב, 

  וה"נ בישיבת סוכה צריך שיהיה אחר כניסה לפני ישיבה, ולרא"ש לפני אכילה אחר ישיבה. 

ר, ולא לשון יותר דלכן נקט שמואל לישנא דעוב (ר"פ וילך)ויש לצרף לזה מ"ש בהעמק דבר ד) 

ברור כמו קודם או לפני המצוה, כדי דלישתמע דאינו מברך עד שהמצוה כבר מזומנת בידו, וגם 

דמצוה נמשכת כבר יתחיל עשיית המצוה לפני הברכה כמו בהנחת תפלין שיברך בין הנחה לקשירה 

ר, דראיה ובמילה יחתוך בעת סיום הברכה, עיי"ש דמפרש לה בראיות שהביא הגמ' בלישנא דעוב

מויעבור את הכושי מורה על התחלת העשיה לפני הברכה, והראיה מויעבור מלכם הוא במצוה 

שאינה נמשכת שבהכרח מברכין לפני ההתחלה ומ"מ צ"ל מזומנת בידו שלא יהיה לפני דלפני וא"כ 

גם הכא צריך שכבר יתחיל בישיבה לפני האכילה ואז יברך, וא"כ הרמב"ם דמפרש תשבו על 

, נקרא התחלת המצוה לפני עיקר המצוה מה שכבר נכנס, ול"ק קושית הרא"ש דלדידיה יברך הישיבה

  לפני הכניסה.

והרא"ש מביא עוד דוגמא מירושלמי דברכת ציצית יהיה אחר העיטוף ובגר"א בשו"ע דחה ראיה 

  זו עי"ש.

לצורך, ויש לתלות פלוגתתם ג"כ אי הוי איסור לשהות באופן של קביעות חוץ לסוכה שלא ה) 

דלרמב"ם יש בזה איסור וע"כ מברך לפני הישיבה שזהו עיקר המצוה, משא"כ כ"ז שעומד לא נקרא 

שהיית קבע רק ארעי, (ול' רמב"ם פ"ו ה"ה הוא דמצות ישיבה בסוכה שיהיה אוכל ושותה 'ודר' 

אין  בסוכה וגו' והיינו השהייה כדרך ששוהה בביתו, ולא רק שנכנס שם לאכול וליצא), אבל לרא"ש

וע"כ אין עיקר המצוה מתיקמת אלא  (אע"ג דמקיים מצוה כ"ז שהוא בסוכה)איסור אפילו בשהיית קבע, 

  באכילה וכיו"ב, ומה"ט לא נקבע ברכה אלא באכילה.

ובזה תלוי ג"כ הפלוגתא בין הר"ם מרט"ב עם הרא"ש, דלהר"ם מרט"ב מברך לישב סוכה ו) 

לה, מ"מ גם על השהייה צריך לברך, ולכן לא שייך דוקא לפני המוציא דאף דכבר נהגו לברך רק באכי

להאכילה דיהא מותר להפסיק בה בין המוציא לאכילה, אבל לרא"ש אין החיוב רק על האכילה לא 
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על השהייה ושפיר מפסיק בין המוציא לאכילה כמו טול ברוך, וגם צריך לעשות כן להראות הלכה 

  דעיקר החיוב הוא האכילה.

לוגתא דרמב"ם ורא"ש בב' אופנים, א) לשניהם המצוה מתחיל בכניסתה, אך ובב"ח מפרש פז) 

פליגי מתי הוא הזמן של עובר לעשייתן, דלרמב"ם אינו מברך עד שיהא המצוה מזומנת בידו, היינו 

(דאסור להיות חוץ שכבר נכנס, ולרא"ש זמנה לפני התחלתה אלא כיון דעיקר המצוה הוא האכילה, 

ע"כ אינו מברך עד לפני עיקר המצוה, ב) להרמב"ם בכניסה אינו מקיים מצוה  לסוכה משא"כ השהייה)

רק בישיבה, וע"כ אינו מברך עד לפני הישיבה, (ולפי"ז באוכל מעומד אינו מברך דאינו מקיים 

, ואעפ"כ אינו (דזה פירושו של תשבו)המצוה) ולרא"ש כבר מקיים מצוה משעת כניסתה ע"מ להתעכב 

  חיובה וכנ"ל באופן א. מברך עד לפני עיקר

ובגמ' איתא הלשון הנכנס לישב משמע קצת דהמצוה מתחיל בכניסתה, אך יש לדחות דר"ל ח) 

שמברך רק פעם א' על אכילה או וישיבה ראשונה, וכ"ז שלא יצא בקביעות אף אם אוכל פעם שני 

  אחר כמה שעות אינו מברך עוה"פ, כיון שאין כאן כניסה חדשה.

מדייק ממה דנקט הרמב"ם דוגמא בענין המקדש, דרק בקידוש דליל  סוכה מו.)(ובמרומי שדה ט) 

א' דחיוב על כל האזרח בישראל לישב בסוכות, וקיי"ל כל ישראל יוצאין בסוכה אחת וזה ודאי א"א 

להיות רק באכילה זה אח"ז בלי שהייה, אבל בעכבה ודאי מודה לרא"ש דמברך גם בלי ישיבה, 

ש כן ברמב"ם, דהא כתב להדיא בתחלת דבריו דבכל שבעה יברך לפני והמעיין יראה דא"א לפר

  שישב, וברמב"ם ודאי ישב היינו ישיבה ממש לא עכבה.
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פליגי ביה אמוראי, לרב מברך  (סוכה נו.)א) אחר קידוש אומרים שהחיינו ולישב בסוכה ובגמ' 

, אף דשהחיינו תדיר, חיובא דיומא עדיף, כיון דגם בלי ברכת שהחיינו היינו לישב לפני שהחיינו

  מברכים לישב בסוכה (ע"כ לא הוי כהא דברכות נא. דיין גורם לקידוש שתאמר).

ולרבה בב"ח מברך שהחיינו לפני לישב בסוכה דתדיר עדיף מחיוב דיומא של עכשיו, כיון דחיוב 

  ר מסוכה, וא"כ הוי ג"כ חיובא דיומא.שהחיינו הוא על המועד גם למי שפטו

אך יל"ע בסברת רב דחיובא דיומא עדיף וע"כ מקדימים לישב בסוכה, הרי גם ברכת הזמן הוא 

חיובא דיומא ומה בכך שמברכין אותו גם בשאר ימים טובים, וצ"ל כונתו במ"ש חיובא דיומא 

כמשנה דהילך מצה כמבואר דמיוחד ליום זה בלבד יותר משאר ימים שבשנה, ולשיטתיה דלא ס"ל 

  בגמ' דאליבא דההוא משנה צ"ל דגם לחה"פ נקרא חיובא דיומא וכיבואר בסמוך.

כתבו סברא אחרת לפרש טעמו של רב, לפי שברכת שהחיינו  (פ"ד,ד) וכן בטור (תרמג)ב) וברא"ש 

יענו קאי גם על מצות סוכה, וכ' הב"ח הטעם דלא הספיק לו טעם הגמ' דחיובא דיומא עדיף, להשמ

דמה"ט נמצא דבליל שני דלא קאי שהחיינו על הסוכה רק על  (רא"ש פ"ד,ד וטור תרס"א)דאזלי לשיטתם 

היום, יאמרו שהחיינו קודם שלא להפסיק בינו לקידוש בחנם, ונפ"מ גם לליל א' דאם כבר בירך 
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לא להפסיק שהחיינו על הסוכה בעת עשייתה כדינא דגמ' אז גם בליל א' יקדים שהחיינו לפני לישב ש

  בינו לקידוש כיון דלא קאי רק על היום ולא על סוכה.

ולטעם הטור צ"ל דלרבב"ח קאי על שהחיינו על ברכת הסוכה שלאחריו, וא"צ לעשות לזה היכר 

  ע"י שיקדימנו לפניו.

ג) אבל כמה אחרונים (טו"ז מג"א נקטו כראבי"ה ומהרש"ל וכ"כ הב"ח ונוב"י קמא או"ח לט) 

  שני לראשון, ובשניהם מברך לישב לפני שהחיינו.דאין חילוק בין 

ובנוב"י כתב הטעם דהכריע כן, (דאפילו לרבב"ח דביום א' זמן ואח"כ סוכה מ"מ ביום ב' צ"ל 

סוכה ואח"כ זמן) דלא מבעיא לדידן דבקיאין בקביעא דירחא הוי ברכת הזמן דרבנן, וסוכה 

(אף דכל הקידוש אינו אלא על מצוה דרבנן דאורייתא, ויש להקדים ברכה על מצוה דאורייתא לברכה 

, ועוד דבשלמא (ר"ה יט:)אלא אפילו לדידהו דהוי ספק הרי רוב שנים לא מצינו אלול מעובר  דרבנן)

, (ואעפ"כ רב חולק דחיובא דיומא עדיף)ביום א' יש סברא לרבב"ח שיקדימו זמן לסוכה דתדיר קודם, 

כלום במה שמקדימים זמן, דהא גם בשהחיינו על  ואפילו אם נימא דספיקא דיומא הוא, אין בכך

  עשיית סוכה יוצא על היום, אבל בליל ב' דברכת שהחיינו על הסוכה אינו אלא משום ספק.

וא"כ אף לדידן דאין מברכין על עשיית הסוכה מ"מ גם ברכת שהחיינו דליל א' דהוא ספק דשמא 

"ש נגד בני אייברא דאין מחלקין בין הוא עוד לפני הזמן מ"מ פוטרת את של יו"ט, וכהכרעת הרא

שהחיינו דשעת עשייה לשלא בשעת עשייה, וא"כ מעיקר הדין שהחיינו דליל א' פוטרת שהחיינו 

דליל ב', ורק מכח ספיקא דיומא חוזרין ומקדשין בליל ב' ותיקנו לברך שהחיינו לסדר הכל על הכוס 

כה על הדאורייתא דהא מברכין כל שבעה, וא"כ אינו אלא דרבנן, אבל ברכת לישב סוכה הוי ודאי בר

  וע"כ  היא קודמת.

ד) ויש ליישב שיטת הרא"ש והטור, דבשלמא בזמן הגמ' כשעדיין לא היה נהוג לסדר הכל על 

הכוס היה שייך לומר דברכה של העשייה פוטרת את של יום, אבל לדידן דלא נהוג לברך בעשייה, רק 

לילות כתיקון דרבנן משום ספיקא דיומא ומנהג אבותינו לסדר הכל על הכוס, ואנו עושין כן בב' 

, הרי בודאי אין שום א' מכוין ליצא בשהחיינו דליל א' את שהחיינו דליל ב', (רא"ש פ"ד סי' ב)בידינו 

וא"כ הדרין לסברא דשהחיינו דליל ב' אינו אלא על היום ולא על הסוכה וא"כ אין להפסיק בין קידוש 

  לזמן בחנם.

"ל כן דבלא"ה תקשי למה מברכין כלל בליל ב' אחר כבר בירכו בליל א' ויצאו בזה ה) ובלא"ה צ

ומ"ש הקרבן נתנאל בד' הרא"ש שחזר בו  (פ"ד אות צ)אפילו אם הוא חול וכמו שהקשה בקרבן נתנאל 

מסברת התוס' שכתב בסימן שלפני זה דיוצאין בשהחיינו דעשייה על יו"ט, ק"ק דהי"ל לרא"ש לומר 

  עוד דתיקשי אתוס' גופייהו הך קושיא, אבל לפימ"ש א"ש. כן להדיא ו

יישוב למ"ש הרא"ש טעם אחר לדברי רב ממה דאיתא בגמ'  (פ"ד אות צ)ו) עוד כ' הקרבן נתנאל 

ומה גם דהוא נגד פשטות דברי רב ורבב"ח דאמרו דבריהם בסתמא ואין מחלקין בין יום א' ליום ב' 

  כפי שיוצא מטעם הרא"ש.
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א תי' הקרבן נתנאל נקדים דברי הנוב"י בתשו' הנ"ל דהקשה עמ"ש תוס' בתי' ב' ז) וטרם נבי 

ליישב המשנה דהילך מצה עם ההילכתא דסוכה ואח"כ זמן, דגם לחה"פ נקרא חובת היום בשבועות, 

הרי  דאע"פ דהוא בכל שבת, וגם זה הלחה"פ הוא משבת שעברה, כיון שמתחלק היום הוי חובת 

זמן הוי חובת היום אע"ג דנאמרת גם בשאר זמנים עי"ש, אמנם תוס' בתי' היום, וא"כ גם ברכת ה

הראשון שלהם כתבו דלרב נדחית משנה זו מהלכה, ובאמת כן מפורש בגמ' דרב משני תנאי הוא ואני 

סובר כאבא שאול דלחה"פ לאו חובת היום הוא, וא"כ בהכרח לומר דתוס' בתי' ב' כתבו לדידן אף 

א"כ מנ"ל דסוכה ואח"כ זמן, ולזה אנו צריכין לדברי הקרבן נתנאל, דהרא"ש אי לא קיי"ל כרב, אך 

שכ' תי' אחר ממ"ש בגמ', דדייק לשון הגמ' במסקנא והילכתא סוכה ואח"כ זמן, ולמה לא אמר 

והילכתא כרב, דהרי הוא מקור הלכה זו, וצ"ל דאף דקיי"ל כרב דסוכה ואח"כ זמן אבל לא מטעמיה 

ק ביום א', והטעם הוא כמ"ש רא"ש משום דברכת שהחיינו קאי גם על הסוכה וגם לא לגמרי כותיה ר

וא"כ יש חילוק בין יום א' ליום ב', והטעם דלא קיי"ל כרב משום סתמא דמתני' דהילך מצה דגם 

לחה"פ חובת היום הוא וא"כ גם ברכת שהחיינו הוי חובת היום, ולרב צ"ל דנדחה המשנה מהלכה, 

ת בני אייברא שברא"ש דברכה דשלא בשעת עשייה אינה פוטרת ברכה אמנם י"ל דרב ס"ל כסבר

דיו"ט וע"כ אין ברכת שהחיינו דליל א' פוטרת את של ליל ב', וע"כ גם בליל ב' מברך לישב ואח"כ 

  זמן.

ח) והרמב"ם השמיט הלכה זו דהילך מצה והילך חמץ וכ' הנוב"י משום דמסופק בב' תירוצי 

ה או לא, ולפי"ז היה צ"ל ספק ג"כ אי קיי"ל ביום ב' זמן ואח"כ סוכה דתוס' אי נדחה משנה זו מהלכ

כרא"ש דס"ל דמשנה זו הלכה היא ולא נדחית וממילא צ"ל טעם הרא"ש דמחלק בין יום א' לב', או 

דביום ב' הוי ג"כ סוכה ואח"כ זמן דנדחית משנה זו מהלכה וקיי"ל דחיובא דיומא עדיף וכרב, אבל 

מפורש דבלילי יו"ט הראשון מברך על הסוכה ואח"כ מברך על הזמן, הרי מפורש  (סוכה ו,יג)ברמב"ם 

דלא ס"ל כרא"ש לחלק בין יום א' לב' דס"ל גם למסקנא דחיובא דיום עדיף וא"ש שלא הביא משנה 

  דהילך מצה דהא לרב נדחית מהלכה.   
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דבעשיית הסוכה מברך שהחיינו, ובכניסה לישב בה ביו"ט מברך  כה מו.)(סואיתא בברייתא א) 

לישב בסוכה, ואם לא בירך בעשייתה (שהיה עשויה ועומדת, או כמנהג דאמוראי לסדר הכל על 

  הכוס) מברך שתים בכניסתה ביו"ט לישב ושהחיינו.

פילו על היו"ט, דכיון דאם בירך בעשייתה א"צ לומר שהחיינו ביו"ט א (תוד"ה נכנס, והר"ן)ומפרש 

דסוכה אינה אלא משום היו"ט (או כלשון ההשלמה להיפוך היו"ט עיקרה משום סוכה) ע"כ שהחיינו 

על עשיית הסוכה פוטר גם שהחיינו דיו"ט, (וכעין דאיתא דשהחיינו דליל פסח פוטר שהחיינו 

כל שבעה אם לא בירך דבדיקת חמץ שלפניו), ואף שעדיין לא הגיע זמנה, דומיא דמברכין שהחיינו ב

דמברך  (הל' סוכה ו,יב)דמברך על עשיית סוכה, וגם כ'  (הל' ברכות יא,ט)בהגיע הזמן, והרמב"ם כתב 

שהחיינו בליל יו"ט, נ' דס"ל כריטב"א דאין שהחיינו דסוכה פוטר שהחיינו דיו"ט, ומה שדייקו 

שבים לפי דלא מיירי רק בתוס' למה לא מבואר בברייתא לברך שנים גם באינה עשויה מכבר, מיי
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משהחיינו דסוכה ובאופן שלא נפטר בשהחיינו דיו"ט שלא אכל בליל א' בסוכה מחמת אונס דלשי' 

  (וכמ"ש בערל"נ עי"ש).חוזר ומברך אסוכה כשאוכל בה,  (תרמ"א)ראב"ד שבר"ן ופסק הרמ"א 

"ש בהל' ברכות, אבל רבינו  מנוח כ' דאינו סתירה, דמעיקר הדין שהחיינו דעשייתה פוטר כמ ב)

אלא כיון דמצד מנהג אין אומרים שהחיינו בעשייה רק על הכוס, ע"כ צריך לברך בליל יו"ט ולא 

בשעת עשייה וכשיטת בה"ג, דא"א לברך בשניהם, (אבל אינו ברור אם רבינו מנוח רוצה לפרש כן 

  .ברמב"ם, דפשטות לשונו לא משמע כן)

' דסוכה מחמת אונס ובירך זמן בקידוש על היו"ט, הר"ן מביא שי' ראב"ד דבלא אכל בליל אג) 

חוזר ומברך זמן אסוכה כשאוכל בה פעם ראשון, וכשם שאין שהחיינו דקידוש פוטר שהחיינו דלולב 

כיון שאינו לפניו, אף דשהחיינו דעשיית סוכה פוטר שהחיינו דישיבת סוכה כיון דמברך על הסוכה 

חולק דלשיטת התוס'  (תרמ"א) אבל תשו' ב"ח (קלב) עצמה שמקיים עמה המצוה ביו"ט, וכ"פ רמ"א

דשהחיינו דעשייה פוטר שהחיינו דישיבת סוכה, כ"ש דשהחיינו דקידוש שהוא כבר בזמן קיום מצות 

סוכה פוטר את של סוכה אף שעכשיו אינו יושב בה מחמת אונס (וי"ל דתלוי אי אונס כמאן דעביד 

ב אינו פוטר כיון דאין זמן קיומה עכשיו, ולא ס"ל דמי ממש או רק פטור), ודוקא שהחיינו דלול

(ולא כמ"ש לב"ח לחלק דסוכה הוא עיקר ופוטר דיו"ט ולא דיו"ט את של סוכה דשניהם צריכין זה לזה 

לחלק, אבל הרמ"א וראב"ד אולי ס"ל חילוק זה, וכלשון השלמה דסוכה עיקר, א"נ  בקול אליהו א,מא)

  וכאילו לאו זמן קיומה הוא. דס"ל דאונס לאו כמאן דעביד עכשיו,

ç ÷øô  
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וגו' ויש לחקור בגדר לקיחה זו, אם הקפידה תורה על הגבהת הד'  ולקחתם לכם ביום הראשוןולקחתם לכם ביום הראשוןולקחתם לכם ביום הראשוןולקחתם לכם ביום הראשון

ידיו שיפול, כבר קיים מינים ביום הראשון, או העיקר הוא אחיזה בידו, ובמה שאוחזו ולא מרפה 

  ולקחתם, ומה שלא אמרה תורה ל' אחיזה דדיברה בהוה שדרך אחיזה היא ע"י לקיחה.

ואי נימא דהקפידה תורה על הגבהה, נוכל להסתפק, מהו הדין בנתן אחר לתוך ידו, ואפילו אם 

יך שיהיה נימא דמהני בזה שליחות צ"ע אם צריך שיתן לתוך ידו דוקא מי שהוא בר חיובא, או אם צר

ההגבהה בזמן החיוב, וכגון מה שנסתפקו האחרונים (עי' מחנה חיים או"ח ח"ג נ, שבדין זה נתעצמו 

בפומבי החת"ס שאסור ור' בונם איגר שהתיר, ותשו' מהרי"א אסאד קפט, ובבנין שלמה סי' מח, 

ות עד אחר ובביכורי יעקב תרנב ובסוף הספר בתוס' ביכורים) אי אוחז בידו הד' מינים מלפני על

עלות, אי מצטרף לקיחה שלפני זמן חיובא לאחיזה בידו לאחר זמן חיובא, גם נסתפקו אם א' קונה 

הד' מינים בהגבהה ביו"ט אם בהך הגבהה ג"כ יוצא הלקיחה דד' מינים, אי הוי כגיטו וידו באין כא', 

שות עדיין לא או דילמא הקפידה תורה על הלקיחה שיהיה משלו וכיון שבשעה שהגביה מרשות לר

היה שלו לא יצא, וכמו"כ במי שמקבל הד' מינים במתנה ע"מ להחזיר, אם צריך להניחו מידו אחר 

  הקנין ואח"כ להגביהו ליצא בו, או שבהגבהתם לקנות ממילא יוצא.
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לענין הטרוד בדבר  מצוה בהוצאת ד' מינים בשבת דפטור, דזה  )(סוכה מב.א) והביאו ראיה מגמ' 

לא יצא בו ומקשה הא מדאגבהיה נפק ביה ושוב אינו טרוד בדבר מצוה, ומשני  דוקא אם עדיין

כשהפכו, ולא משני כשאחזו בידו מלפני עלוה"ש, ובבני"ש ומחנ"ח דחו, דאז עדיין אינו טרוד 

במצוה כיון שהוא לפני זמנו, ולומר דרק הגביהו לפני עלות וההוצאה היה אחר העלות זהו מציאות 

  גמ' כשהפכו.רחוק, ועדיף תי' ה

דמסתפק אם א' נתן מלא חפניו קטרת לכף שביד  (יומא מט.)ב) וביכורי יעקב הביא ראיה מגמ' 

כה"ג ביוהכ"פ אי יצא, דכתיב ולקח והביא וליכא, הרי דהיכא דכתיב ולקח צריך הגבהה ולא די במה 

א דלא גילתה שהוא בידו, ודחה הבנ"ש דשם גילתה תורה אופן הלקיחה שיהיה במלא חפניו אבל היכ

  אופן הלקיחה, י"ל דלא הקפידה על ההגבהה רק על האחיזה.

'קיחתם בדמים יוכשרו', הרי שדיבר  (ברכת מגן ליום שני)ג) בבנ"ש מביא ל' ר"א הקליר בפיוט 

מקנין מעות דאורייתא, ולא הזכיר הגבהה דרבנן, וע"כ משום דהגבהה ממילא צריך ליצא בו, 

, וא"צ הגבהה מיוחדת, ודחה דקנין הגבהה אינה חידוש וא"צ לאמרו, וממילא קונה אותה בהגבהה זו

  ולא הזכיר רק החידוש דבמצה דאו' לא די בקנין הגבהה דרבנן רק צריך לעשות קנין דאו' במעות.

דיכול ליצא בערבה שבלולב בין מצות נטילת לולב ובין  (סוכה מג:)ד) עוד כ' בנ"ש ראיה מגמ' 

ביה פע"א לשם לולב ושנית לשם ערבה, ולא אמר דצריך להניחו בנתיים, מצות ערבה בהו"ר, ע"י שיג

ויש לדחות דהוא דבר שא"צ לומר והוא בכלל הדר אגבהיה, דהיינו ממקום הנחתו, וכמו שדחה שם 

הראיה ממתנה ע"מ להחזיר שר"ג נתנו לר' יהושע, ולא כתיב שר' יהושע הניחו וחזר והגביהו דאם 

ממקום הנחתו, (והנה בלוקח  מיד אחר אולי לכו"ע מהני, דמה לי מגביה ההלכה כן, בודאי הגביהו 

מע"ג השלחן או מיד חבירו סו"ס הוא הלוקח במה שפושט ידו ליקח מחבירו, ובסתמא לא מיירי ממי 

  שעומד כאבן דומם ומחזיק ידיו פתוחות ונותנו חבירו לתוך ידו בלי מה שיפשוט ידו לקבל).

דרבנן דרשי דלולב הוא ביום ולא בלילה ממ"ש  (סוכה מג)צא מהגמ' ה) ובמחנ"ח הביא ראיה דיו

ביום הראשון ולא רצו לדרוש כר"א ממ"ש ושמחתם לפני ה"א שבעת ימים, דאז הוי ילפינן מסוכה 

דימים פי' אפילו לילות, ולא אמר משום דמהתם לא הוי ידעינן דגם הלקיחה צ"ל ביום ולהכי 

  דודאי מצטרף לקיחה דלילה עם אחיזה דיום.איצטריך ולקחתם, וע"כ דזה אינו 

ו) ושוב כ' דמדיוק ל' רמב"ם מוכח דהלקיחה והגבהה ביום הוא רק לכתחלה, אבל אינו מעכב 

ושוב כ' ואינו נוטלו בלילה ל'  (ולא בלילה)כל היום כשר לנטילת לולב,  (פ"ז מלולב ה"י)דיעבד, שכ' 

יעבד יצא כיון דסו"ס גברא בר חיובא הוא, ורק לכתחלה, ר"ל דההגבהה לא יהיה בלילה, ומשמע דד

מחוסר זמן וזמן ממילא אתי, אמנם אם קטן שנעשה בן י"ג בליל סוכות ואחז ד' מינים בידו מערב 

  סוכות עד הבוקר של א' סוכות לא יצא גם דיעבד כי לא היה בר חיוב בשעת הלקיחה. 

גון דהגביה לקנות, או כסבור על ז) ועי"ש במחנ"ח מצדד לחלק דאם היה הלקיחה בזמן חיוב כ

דהיו  (סוכה פ"ד ד)האתרוג שהוא רמון ולקחו ונודע לו שהוא אתרוג, בזה בודאי יצא, וראיה ממשנה 

אומרים אם יבא לולבי ביד חבירי הרי הוא שלו במתנה, ולא תיקנו שכ"א אחר שיקחנו יניחנו ויחזור 

דזה הטעם  (מכות כא), ומבואר בריטב"א ויגביהנו, דילמא כשבא לידו מתחלה עדיין לא היו שלו
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בלובש כלאים והתרו בו ולא פשטו דלוקה, וכן נזיר נכנס לביה"ק בשידה תיבה ומגדל ופרעו עליו 

כלאים פושטו בשוק אף שאינו כבוד הבריות  (ברכות כא)המעזיבה שהוא חייב על כל שהייה, ובגמ' 

האיסור אף שהם לא היו באיסור שהיה ולא נחשב כשוא"ת, כיון שכל אלו עשו מעשה בזמן שחל 

  בהיתר או בשוגג, אבל אין מכ"ז ראיה למי שהגביה לפני העלות שיוצא בו אחר עלות.

דלר"א דריש מולקחתם ביום הראשון, דמכשירי לולב דוחה שבת ביום א',  (שבת קלא)ח) ועי' גמ' 

, והקשה הצל"ח הלא ופירש"י לקוצצו מן המחובר, דלא משכח"ל דלידחי שבת ע"י הלקיחת לולב

אפשר ע"י שקוצץ הלולב ובשעת מעשה אוחז שאר המינים בידו, ועם הקציצה הוא יוצא המצוה במה 

שבא לידו, ותי' דיוצאין גם במחובר, (ומ"ש רש"י דצריך לקוצצו ממחובר הוא באופן שאינו יכול 

מ"ד לולב צריך אגד, להביא שם שאר המינים, או דמיירי משופר, ובסוכה שכ' רש"י כן אלולב קאי ל

א בתשובתו להאדרת ליישב ד' צל"ח עי"ש שפלפל בדין זה), ובשפ"א כ' דבקוצץ בכל -מהרש"ם א

אופן מכשירין הוא ולא המצוה עצמה כי אין המצוה מתקיים רק כשכבר נקצץ,  ולכאורה היה אפשר 

דו אי יכול ליצא לתלות דין זה ג"כ בחקירה הנ"ל דהלולב בא לידו בעודו מחובר ונקצץ כשהוא בי

בזה כלל, ועוד דדין זה אי יוצאין במחובר י"ל דתלוי ג"כ בגדר ולקחתם אם צריך להיות שיגביהנו 

מרשות שהיה בו לידו שזה ל"ש במחובר או דילמא די במה שאוחזו בידו וממילא יכול ליצא בה 

  וצ"ע.

בנין שלמה הביא ראיה בר"ן ב' דרכים אי פסולי ד' מינים בראשון נוהג גם בשני של גליות, וב

דנוהג בשני ג"כ, דאיתא שם הותר אוגדו כירק ולא עניבה כר"י, אבל באגוד לא ס"ל  (סוכה לג)מגמ' 

כר"י, ש"מ דגם בשני בעי ר"י אגוד דדמי לראשון, אע"ג דבשאר ימי הסוכות לא בעי לר"י איגוד, 

הרי נשנה בא"י דלא היו דהא ולקחתם ביום ראשון כתיב, ודחה הבנין שלמה ראיה זו דהברייתא 

עושין ב' ימים אלא במקום שאין שלוחין מגיעין, והוי ספיקא דאורייתא דבודאי נוהג בה פסולי 

  ראשון, משא"כ בגליות בזה"ז דאינה אלא מנהג אבותינו.
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רוג כמבואר מבואר דנטל הד' מינים שלא כדרך גדילתן לא יצא, (והיינו גם באת (סוכה מא)בגמ' 

א, דכן הוא בירושלמי, ולא כבנין שלמה שרצה לדייק ברש"י דאתרוג מותר להיות שלא -במהרש"ם א

כדרך גדילתו, ונראה דמה דנקט רש"י רק לולב והדס וערבה משום דהם דומיא דעצי שטים שהם 

בריר עצים אבל ה"ה אתרוג, א"נ אתרוג פשיטא דאסור הפוך דאינו הדר, משא"כ שאר המינים דלא 

מסתפק אי הפסול הוא רק כשהפכו  (מח)ליה אי נלמד מאתרוג דבעי הדר וצ"ע), ובבנין שלמה 

שהק' על  (תר"ל)מלמטה למעלה, או גם כשהניחו לרחבו, והביא ראיה להקל מהג' מהרל"ח 

המדקדקין גם בדפנות שיהיו כדרך גדילתן דמה יענו למה שמניחין סכך דרך שכיבה, ותי' דשלא 

ו אינו רק מלמטה למעלה לא לרחבו כמו דרך שכיבה, ולפי"ז יוצא חי' דאה"נ גם לדידן כדרך גדילת

דלא מקפידין בדפנות אבל הסכך פסול מלמטה למעלה, אבל הבנין שלמה מכריע דל"ש פסול דשלא 

כדרך גדילתן במה שדרכו בכך, וא"כ אין ראיה מסכך דדרך רחבו שרי, אבל יש ראיה מסי' תקפ"ה 

כתונת דלא יצא מטעם והעברת ולא משום שלא כדרך גדילתו, וע"כ דאינו פוסל רק בשופר שהפכו כ
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מלמטה למעלה, ויל"ע בראיה זו דילמא דרך גדילתו הוא רק במה שגדל על הקרקע כמו שנלמד מעצי 

שטים עומדים, ועוד דאה"נ הפכו ככתונת לא הוי שלא כדרך גדילתו, כיון דציור זה לא שייך בעצי 

בו אולי הוי שלא כדרך גדילתו, עוד הביא ראיה ממה שצריך להפוך השופר למעלה שטים, אבל לרח

דנלמד  (מה:)משום עלה אלקים בתרועה ולא אמר משום דרך גדילתו, שוב הביא ראיה דלא יצא מגמ' 

מעצי שטים עומדים דבעי דרך גדילתו, וע"כ לא בא לאפוקי אלא שלא יהא מונח לרחבו, דאי לאפוקי 

טה למעלה הרי גם אז נקרא עומד, וצ"ב דהא פשיטא דהלימוד הוא שיהיו עומדים שלא יהיה מלמ

  כמו שהיו עומדים כשעדיין היו עצי שטים לפני שנעשו קרשים, מדלא כתיב קרשים 'מ'עצי שטים.

כ' בבנין שלמה ליזהר לאחוז ההדס וערבה ג"כ ואפילו ע"י הקליעה, אבל לא שיאחוז הלולב 

מהאיגוד, דל"ש לומר שהוא כבית יד להיות טפל להדס וערבה, וגם אינו בלבד מלמטה בחלק הבולט 

  לנאותו עיי"ש ראיותיו.
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והיבש פסול וברש"י משם זה קלי ואנוהו, וצ"ב קושית התוס' דבגמ' מבואר  )כט:(סוכה במשנה 

וג כיון דכבר ידעינן מזה קלי טעם אחר משום הדר, ולרש"י ק' למה כתבה תורה הדר במיוחד באתר

ואנוהו, וצ"ל דגם רש"י ידע מזה דאנוהו אינו אלא לכתחלה, רק דק"ל מנ"ל להקיש לולב לאתרוג 

נין הדר, דילמא הדר ל"ש רק בפרי דבסתמא עומד לאכילה, ובזה מקפידין שיהיה הדר, אבל לולב על

על הדרותו, לז"א דאין המכוון למכבדות בסתמא ל"ש בדבר כזה קפידא  דאינו עומד אלא לעצים או

של הדר כאן לפי מה שבני אדם מקפידין רק לפי שהוא מצוה צריך להראות חביבות המצוה בזה 

שיהה הדר וזה נלמד מזה קלי ואנוהו, ושוב שייך להקיש לולב לאתרוג לענין כל דין הדר אפילו 

  בדיעבד.

פ דבי"ב חודש א"א שישארו ג' תוד"ה לולב, אלמא דאין היבשות תלוי בשיעור י"ב חודש, יל"

עלים לחים, או דהדס שיבשו רוב עליו ונשתיירו עליו ג' עלין לחים ע"כ לא אירע היבשות משום 

אריכות הזמן דא"כ היה צ"ל הכל שוה, אלא דאירע בה איזה מקרה שמחמת זה מיהר ליבש רוב עלים 

  אבל מקרה זה לא אירע לג' עלין שבה.

ום הידור מצוה, כאן לא שייך לומר כמו  שכתבו לפני זה דתיקנו תוד"ה  בעינן, וכן בהדר מש

כעין דאורייתא, דהא זה אינו מעצם הלקיחה, וא"כ צ"ב מנ"ל דהדר שייך בדרבנן, ובאמת דייקו תוס' 

בדבריהם שכתבו הידור מצוה ואין כונתם להדר הנאמר באתרוג, אלא לזה קלי ואנוהו הנאמר 

י השיטות כ' דזהו טעמא דרש"י שפי' במשנה משום זה אלי בכלליות אצל כל המצות, ובבירור

 א)-(כלל יבואנוהו, אבל בתוס' א"א לפרש כן משום קושייתם בריש הפרק דזה אינו מעכב, ובלקח טוב 

פירש דבריהם דכדי להדר המצוה ולכבדה תיקנו גם בזה שיהיה כעין דאורייתא, ונחשב כמו עצם 

המצוה אלא גזיה"כ, אלא דהוסיף דמה"ט ראוי לפסול גזול  הלקיחה, משא"כ לכם דאינו משום כבוד

בשני משום מהב"ע דג"ז הוא בזיון להמצוה לקיימה בעבירה, וצ"ע דהחילוק מורגש, דאולי לא 

תיקנו כעין דאורייתא רק בהדר הנראה לעין, דזה יותר שייך לומר דהוא מעצם הלקיחה, וזה דומה 

דכריכה רק זכר למקדש די אם עושין ממצה שאינה  למה שהביא שם מהר"ן דערבי פסחים דכיון
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שמורה, והסביר הגר"י ענגל כיון דהוא דבר שאינו ניכר לא שייך פסול במה שאינו רק מדרבנן וזכר 

בדבר שאינו ניכר, ולפי"ז אין מזה ראיה כלל למאן דפוסל במצוה הבאה בעבירה, ועוד דלפי"ז אין 

טוב, רק טעמא דתוס' היינו טעמא דר"ן דערבי פסחים  כאן ב' טעמים לפסול הדר בשני כמ"ש בלקח

  הנ"ל וז"פ.

�„�ÔÓÈÒ�-�ÔÂ˘‡¯�Ë"ÂÈ·�˜¯�Â‡�ÌÈÓÈ‰�¯‡˘·�Ì‚�‚‰Â��È‡�¯„‰�˙ÓÁÓ��ÏÂÒÙ‰�ÏÎ�ÔÈ„·� �

מבואר דפסול יבש הוא גם בשאר ימים שהם דרבנן לא רק יום  (סוכה כט:)בגמ'  שיטת רש"י:שיטת רש"י:שיטת רש"י:שיטת רש"י: –א 

  זה נלמד לכל פסולי הדר דפסולין גם ביו"ט שני.כתב דמ (סוכה לו:)ראשון שהוא מה"ת, ורש"י 

וכתב סברא לזה דאף דהוא מדרבנן מ"מ בעינן מצוה הדורה כיון דמזכירין עליה שם שמים, 

ומשמע מדבריו דבשאר מצות דרבנן שאין עליהם ברכה ליכא דין הדר, ומ"מ י"ל  דשייך משום 

הו והקשו עליו תוס' למה לא אמר משום ואנוהו, ובזה יתיישב מה דבריש פרקין כ' רש"י משום ואנו

הדר, ולהנ"ל י"ל משום דמצד ואנוהו שייך גם בדרבנן, ולאפוקי ממ"ש רמב"ן דמשנתינו בשל תורה 

כ' רש"י הטעם  (כט: ד"ה יבש)דוקא מיירי, אבל לפי"ז יל"ע למה צ"ל טעם דמזכירין ש"ש עליו, ולעיל 

ושייך ואנוהו, וכונתו נראה דכיון  ום זכר למקדש)(משדיבש פסול בשאר ימים, משום דסו"ס מצוה הוא 

דעושה בשביל ה' אפילו אם הוא מדרבנן, מ"מ כל שמהדר בדבר לשם הקב"ה יש בזה משום ואנוהו, 

או משום דכל תקון רבנן כעין דאורייתא תקון, (וסברא זו להחמיר מטעם דמזכירין ש"ש עליו מצינו 

ב"ע בדרבנן דאסור משום דמזכירין ש"ש עליו, ולכן הוי גם בשאר  מקומות, א] הרא"ש כ' לענין מהב

מנאץ, ב] בתוס' ל. ד"ה הא קנייה כתבו לענין מהבב"ע אע"ג דקנייה בייאוש ושינוי מעשה דשאני 

  היכא דאיכא הזכרה לש"ש.

בחסר בין יו"ט ראשון לשני הוא משום דחסר לאו  (לו:)ורש"י לשיטתיה כתב דמה דמחלק הגמ' 

  וא רק מחמת לקיחה תמה, שזהו רק ביו"ט ראשון.בכלל פסול הדר ה

הר"ן ס"ל דפסול חסר הוא מטעם הדר ולכן הקשה סתירה ממ"ש כאן דפסול יבש  שיטת ר"ן:שיטת ר"ן:שיטת ר"ן:שיטת ר"ן: –ב 

מבואר דחסר כשר ביו"ט שני, ולכן מחלק בין יבש שחסר כל הדרו  (לו:)הוא גם ביו"ט שני ולהלן 

ו י', (וזה מוכח קצת כדברי רש"י משום דפסול מטעם המבואר בירושלמי דכתיב לא המתים יהלל

דמזכירין עליו שם ה'), משא"כ חסר דמקיים הדר בחלק שנשאר, לכן אינו פסול רק ביו"ט ראשון 

  דבעי הדר מה"ת.

(וי"ל דב' אמר רב זה הדר מוכח דבעי הדר גם בשני  (לו:)ומביא ראיה על זה מלשון ב' דרבא   

  .לשונות דרב פליגי בזה)

א דמחלקין בין הדר להדר לגבי יו"ט שני דכיון דלא אמרה תורה בפי' פסול חסר ומסביר הר"ן ה

וניקב רק בדרך כללי 'הדר' מסרן לחכמים, ולכן לא שייך לומר דתיקון כעין דאורייתא בכל פרטיו, אף 

שלא נתפרשו, (וסברא זו נשתמש בה הרא"ש סי' יד לגבי פסול יבש דאם אין לו אחרת יצא בו ואף 

  ין הוי אפילו באין לו אחרת, דהכתוב מסרן לחכמים עי"ש הראיה לזה).דשאר פסול
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ואף דבגמ' מבואר הדיוק דמדתני מתני' סתמא פסול משמע אפילו יו"ט שני וא"כ נימא הכי גם 

לענין נקב וחסר דקתני סתמא, תי' הר"ן דבעיקר לא סמך על הדיוק רק על מ"ש ר"נ הא שאול כשר, 

  י, ועוד דמיבש דאיתני בהדיא מבואר דמיירי גם ביו"ט שני.דמזה מוכח דמיירי מיו"ט שנ

דמשנה דפסל יבש ביו"ט שני מיירי ביו"ט שני  (לולב ח,ט): במלחמות, ורמב"ם שיטת רמב"ןשיטת רמב"ןשיטת רמב"ןשיטת רמב"ן -ג 

דמקדש דהוא מה"ת, וכן נקב וחסר והא דמכשיר ר' חנינא חסר היינו ביו"ט שני דרבנן דוקא, וכל 

נאה כערלה או תרומה טמאה דעומד לשריפה פסול כל שבעה פסולי הדר מותר בשני, אבל איסוי ה

דכתיתי מיכתת שיעורייהו, וכן הפסולין מפני שאינן מינן, או מפני שחסר בישעורן, ומהבב"ע ג"כ 

  אסור אף בדרבנן ואדרבה חמור יותר דמזכיר עון להתפש.

ה כמו לר' ולשיטה זו הקשה לחם משנה מאי קאמר הגמ' דלרב קשיא, למה לא אפ"ל גם לדידי

חנינא דלא פסל רק ביו"ט ראשון כיון דהכל משום הדר עי"ש, והחידוש הוא דאף דהרמב"ם ס"ל שם 

  דפסול גזול מיירי רק ביו"ט ראשון לא ס"ל דיבש דומיא דגזול איתמר.

: הראב"ד ס"ל כסברת רמב"ן ומ"מ כתב ראיה לפסול עכ"פ יבש גם בימים שיטת ראב"דשיטת ראב"דשיטת ראב"דשיטת ראב"ד –ד 

דהביא ר"י ראיה דליכא הדר בלולב מדהורישו בני כרכים לולבים לבניהם  (לא:)דרבנן ממ"ש בגמ' 

ואמרו לו משום שעת הדחק ולא אמרו משום יו"ט שני, עכ"ח דגם ביו"ט שני פסול אף שזה לא היה 

בזמן המקדש, והרמב"ן דחה דאין הראיה ממה שהורישום, דמאן יימר שהורישו לצורך מצות לולב, 

לה ליצא בהם, ומדהביא ראיה בודאי ידע שנטלום בראשון, ואמרו לו אלא מדנטלום בניהם לכתח

דלא נטלום רק בשעה"ד לזכר בעלמא, והר"ן מצדיק ראיית הראב"ד דא"א לומר שידע מנטילת 

בניהם דא"כ ידע אי בירכו אי לא, וממנ"פ אם בירכו מה אמרו לו רבנן שהיה שעה"ד לזכר, דא"כ לא 

  מהו ראיה שלו, ועכ"ח דהראיה הוא ממה שהורישום.היו מברכין, ואי לא בירכו א"כ 

אם אין לו אלא יבשים לרא"ש ויראים המובא במרדכי, יוצאין בו, וכ"כ ראבי"ה ומוסיף כבוש 

  וחסר.

È�˘�ÌÂÈ·�Ì‚�ÔÈ¯˘Î�,ÌÈÓÈ�¯‡˘·�ÔÈ¯˘ÎÂ�ÔÂ˘‡¯�ÌÂÈ·�ÔÈÏÂÒÙ‰�ÏÎ�È‡� �

אף דהוא משום  הרמב"ם ובעל המאור כתבו דכל מה דכשר בשאר ימים  כשר גם ביו"ט שני

ספיקא דיומא דיו"ט שני שאינו אלא משום מנהג אבותינו לא קיבלוה אלא לקדושתו, אבל לא להקל 

ליפטר מד' מינים אם אין לו אחרות, והר"ן דחה דבריו, וכשיטת רא"ש דכיון דנהגו בה משום ספיקא 

  דיומא צריך להחמיר בה בכל מה דמחמירין ביום ראשון.

 כלישנא בתרא באתרוג שנקבוהו עכברים.      וקיי"ל בדרבנן להקל 

ÌÈÏ˘Â¯È�ÔÂÎÓ�¯ÂË·�‰¯Ú‰Â�ÌÈ�ÈÓ�'„·�˘Â·Î�ÔÈ„·� �

בב"י או"ח תרמה הביא מרמב"ן בהשגותיו על הראב"ד הל' לולב, שכ' יש להוציא מן הכלל הזה, 

(דלפני זה מונה כמה פסולין שבאתרוג דל"ש בשאר הג' מינין), הכבוש והשלוק שבהדס וערבה וגו' 

ולין, ושוב חוזר למ"ש לעיל דרוב פסולי אתרוג אין נוהגות בשאר ג' מינים, וכ' וכן בפיסולי לולב פס
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יש שלא נאמרו באתרוג וגו', ומכח זה הקשו על החת"ס שכ' דיש איסור כבוש בכל המינים, ופשיטא 

  שסמך על ד' רמב"ן אף שלא הביאו להדיא.

הערות על חת"ס ובשם החזו"א, דמוכרח  כ' בהגו"ה מליקוטי רושליםיובהוצאה חדשה מכון 

להגיה בדברי רמב"ן 'כשרים' תחת פסולים, לפי שהבינו דדברי רמב"ן קאי דלענין דבעי נפרצו עליו 

ברוב נלמד מפיסולי אתרוג שהם ברובו וע"ז קאמר דיוצא מכלל זה כבוש שאינו נלמד מאתרוג, וכ"ז 

והב"י כדרכו להעתיק לשון הראשונים  יצא להם ממה שלא היה לעיניהם דברי הרמב"ן בפנים,

כצורתן הביא גם לשון זה 'להוציא מן הכלל הזה' אף שלא הביא לשונו שכ' לפני זה דרוב פסולי 

  אתרוג אינן בלולב, וא"צ להגיה ולחדש גירסא בפרט שבדפו"ר של הב"י ג"כ כ' פסולים.

ן ארחות חיים שהוא ממש מלשו (מער' ל' כלל קמא אות טו)שו"ר שכדברים הללו ממש כ' השד"ח 

  כלשון הרמב"ן שהעתקתי. 

ÌÈ�ÈÓ�'„·�ÌÈ�È�Ú�‰ÊÈ‡� �

א) במתנה ע"מ להחזיר לחצי שעה יל"ע אם יכול ליתנו בתוך החצי שעה לאחר על זמן של שעה, 

ויל"ע אם נתנו ע"מ ליצא בו א"כ מיד שיצא בו אין יכול יתנו לאחר דהרי כבר אינו שלו ומחוייב 

  חייב לא השני כיון שהוא גזלן במה שמשאילו. להחזירו ואם אנוס הוא

לולב צדיק אתרוג  (משה אהרן)ב) בהקדמת תיקו"ז ב: ג' הדסים ג' אבות, ב ערבות ב' נביאים 

, סוכה אימא עי"ש, והכל יחד הם ח' נגד ח' אותיות הוי"ה אדנ"י (במדרש איתא אתרוג הקב"ה)שכינה, 

  העולין כמנין סוכה צ"א.

לפימ"ש  (אמור ד"ה ולקחתם)מינים בסוכה דוקא לפימ"ש באך פרי תבואה הטעם לנטילת ד' ג) 

רבינו בחיי דהד' מינים מורין לחבר עוה"ז עם עוה"ב והיינו לעשות ולהעלות כל עשיות הגשמיות 

לש"ש, שיהפכו לענין רוחני, וזהו מ"ש הרקאנטי לחבר האתרוג עם הלולב לחבר ו עם ה' עי"ש, 

ה שעוה"ז אינו אלא דירת עראי ותכליתו להכין בו לעוה"ב, וע"כ צריך וסוכה ג"כ מורה על ענין ז

  לראות הכוכבים שלא ימוש מנגד עיניו תכלית העיקרי שהוא עולם העליון.

לקצות מן המחובר להפסיד שצריך וזהו  ,ד' מינים לאגוד כל הכתות צריך לירד קצת ממדריגתוד) 

  מה למלאך ה"צ שהוא עומד.וקצת מדביקותו והוא עפ"י פי' ההפלאה אם הרב ד

לענין שי' התניא בסידור שלא לעשות חציצה בין מין למין וראיה מרש"י לז: לכאורה ראיה ה) 

  חזקה היא  ועיי' בדברי נחמיה וצ"ע ליישב מנהג העולם.

בצל"ח כ' דלא צריך לתלוש הד' מינים דיכול ליצא במחובר ורש"י שכ' לקוצצו כשאין לו שם ו) 

  האתרוג.

בהא דחקר פמ"ג הלוקח לולב בעציץ נקוב אי הוי ולקחתם, ולכאורה קרקעות  (א,א)ש"ם מהרז) 

  אין קונים במשיכה, ועציץ כקרקע.
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אוחז ג' מינים בידו ותלש מין ד' וברגע זו קיים מצות לולב ע"י  (שבת קל"א)עי' צל"ח ושפ"א ח) 

היה יכול לעשות לפני שבת דחיית שבת ולמה כתוב בגמ' דלא הוי אלא מכשירין, וכ' שפ"א כיון ש

  דינו כמכשירין.

‰·Â˘˙�ÏÚ�ÌÈÊÓÂ¯�ÌÈ�ÈÓ�'„� �

מביא מאריז"ל שד' מינים שבלולב 'אתרוג ערבה לולב הדס'  (ואתחנן אופן קד)במגלה עמוקות 

שאמר משה ביוהכ"פ כשנמחל לישראל  (תהלים צ)עולה אלף כד, סוד פסוק תשב אנוש עד דכ"א 

"כ עולה אלף כד, ונוטלין לולב בימין הנרמז בתיבת את גדלך, ותיבות את גדלך ואת ידך החזקה ג

ואתרוג בשמאל מרומז בידך החזקה שהוא יד שמאל, ותשובת יוהכ"פ נמשך עד סוכות המרומז 

בדכא, שלכן נרמז תשב אנוש עד דכא, וע"ז אמר כי יצפנני בסכה עי"ש כמה רמזים, וכ' באגרא 

  ך להחזיק את הד' מינים בב' ידיו דוקא., שמכאן רמז שצרי(ליקוטים אות כד)דפרקא 

���·ÏÂÏ�˙ÂÎÏ‰�-�‰"Ó¯˙�'ÈÒ� �

מפרש ברש"י חרות עליו נושרים כפשוטו דלא כב"י, אבל צ"ב לפי"ז דא"כ מאי  (אות ב)הב"ח 

איריא דנתקשה הא בלא"ה פסול באין לו עלין, ובני הרה"ג ר' מרדכי דוד נ"י אמר דצ"ל דאינו דבר 

דהא הפרישה הביאו כחידוש, והא דמצד א' עלין ומצד שני ערום פסול פשוט כ"כ לפסול בלא עלין 

  י"ל דגרע מאין לו עלין כלל, ואכתי דוחק הוא לומר דהב"ח לא ס"ל לפסול בלי עלין.

טו"ז א, הק' על המ"מ שכ' מצוה מהמובחר שלא ליטול עליו פרודות, דהלא במשנה מבואר 

ל הרמ"א לשיטתו דמפרש מ"ש הה"מ מצוה מן דכשר ומשמע אף לכתחלה, נ' דקושייתו הוא רק ע

המובחר שלא יהיו פרודות כלל, אבל לטו"ז ב' דפרודות כשר אפילו מן המובחר, ולא החמיר הה"מ 

מן המובחר רק בתלויות למטה, א"ש דמ"ש במשנה כשר אינו אלא בפרודות לא בתלויות, דלא מיירי 

  בסק"ב ועי' לבוש"ר שם. מזה כיון דאינו מהמובחר אף דלדינא כשר, וכ"כ הטו"ז

בד"מ אות ה' מביא תרומת הדשן דפירש"י בל' א' עלה א' אמצעית, כונתו לרש"י ב"ק שפי' כן, 

דאילו רש"י בסוכה שהובא בתו' שם ב"ק כ' ב' עלין, וא"כ רש"י דב"ק היינו היש מי שפי' שהביא 

ואו"ז אינו פסול לרש"י רק ב"י מהה"מ, אבל לרש"י אינו פסול רק בנחלק עד למטה מן העלין, ולטור 

בנחלק גם לתוך השדרה (עד שמגיע לעלין היוצאין מן השדרה למטה מעלין העליונים), ולהה"מ די 

ברוב עלה, ואו"ז הביא שי' ג' בשם א' מהגדולים שהכשיר עד אצבע ויותר, משמע דב' אצבעות לא, 

העיר מלשון או"ז הנ"ל אף  והר"ן כ' דלא יחלק כלל, והטו"ז מפרש בדבריו דהיינו עד טפח, ולא

דהוא עצמו הביאו לפני זה, ובני הר"ר מרדכי דוד  אמר דצ"ל דתרוה"ד הביא מעשה שהיה שהכשיר 

ביותר מאצבע ומינה דלא ס"ל חומרת כ"ש דר"ן, אבל אין הכונה לאצבע ויותר דוקא, וראיה לזה 

דלא הכשיר רק באצבע  דאל"כ תקשה לתרוה"ד גופיה דמיקל כשי' רש"י והביא ראיה מאותו גדול

  ויותר, ועכ"ח דהוא לאו דוקא וז"פ.

טו"ז ד, צ"ב מה דמפרש מ"ש תו' ועוד אור"י דקאי על כל העלין, והלא מפורש בדבריו דהיינו 

  האמצעים.
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Ê"Ò� �

ברמ"א ואפילו לא נחלקה התיומת וכו', הרמ"א לשיטתיה בס"ג דנחלקה התיומת היינו עלה 

ליישב ההפרש בינו לבין נסדק באופן היאך נחלק, והיינו או  העליונה אמצעית, א"כ עכ"ח צריך

כמ"ש מג"א ז דנסדק לא מיירי בב' עלין אמצעיים, וזהו פי' רבינו ירוחם שבב"י, והב"י כ' דמרש"י 

ל"נ כן, (וכן ל' רב הונא דקאי אנקטם ראשו דמתני' ומוסיף דנסדק כשר משמע דמראשו מיירי), ולכן 

יעוטו ונחלקה היינו ברובו, והמג"א לא הביא תי' זה דהא הרמ"א ס"ג פי' באו"א דנסדק היינו מ

מחמיר לכתחלה בנחלקה תיומת אף בכ"ש, והמג"א קיצר ולא הביא רק דרך רי"ו בלי לציין אפילו 

  שם אומרו.

Â"Ò�È"·� �

ד"ה ואע"פ כו' אינו מבואר בדבריו בהדיא, ר"ל דהרא"ש הביא ב' הפירושים ולא הכריע ביניהם 

דכ' דהלשון דחוק נקט כפי' ראשון, ולכאורה הי"ל לומר עוד יותר מזה, דכיון דפי' השני  מ"מ כיון

לא כ' רק מכח קושיא על פי' בהראשון, ומכח שהוא דחוק יישב פי' הראשון, וכיון דאזלא הקושיא 

  ממילא הדרינן לפי' ראשון, ונ' דכ"ז מונח בכונת הב"י במה שכ' דהרא"ש כ' דהלשון דחוק.

è ÷øô  

ãá äëåñä ìò íéîù íù ìçå åúåöîì äö÷åä ïé(סוכה ט, ביצה לא)(סוכה ט, ביצה לא)(סוכה ט, ביצה לא)(סוכה ט, ביצה לא)  

�˙Â�Ù„‰�ÏÚ�Ì‚�‡Â‰�‰ÎÂÒ�ÈˆÚ�˙˘Â„˜„�Ì"·Ó¯�˙ËÈ˘�¯Â‡È·(ג' אופנים)(ג' אופנים)(ג' אופנים)(ג' אופנים)� �

וגו' הרמב"ם כתב דאיסור הוקצה  מנין לעצי סוכה שאסורין שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לה'מנין לעצי סוכה שאסורין שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לה'מנין לעצי סוכה שאסורין שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לה'מנין לעצי סוכה שאסורין שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לה'

קום לא איקרי סוכה רק הסכך לא הקשה עליו דבכל מ (סוכה פ"א)למצותו שייך גם בדפנות, והרא"ש 

הדפנות (לגבי איסור דבר המק"ט, ולגבי פסול חמתה מרובה), ויש כמה אופנים בביאור דברי רמב"ם 

מיישב ד' רמב"ם דאף דליכא איסור הנאה על הדפנות מצד שם סוכה דחל עליה  (תרלח)א) הבית יוסף 

ן כמו באתרוג והדס, ומבאר הב"י קדושה מגזיה"כ דחג לה', מ"מ יש איסור מוקצה למצותו דרבנ

סברת הרא"ש דבסכך שפיר גזרו רבנן דין מוקצה גם על יותר משיעור הכשר, כיון דעל שיעור הכשר 

שלו יש דין מוקצה דאורייתא מגזיה"כ דחג לה', משא"כ בדפנות דאין מוקצה מדאורייתא על שיעור 

הב"י דחה דסו"ס הדפנות מכשיר הכשר שלו לא גזרו מוקצה דרבנן על יותר משיעור הכשר, אבל 

לסכך, כיון דאינן כשרות בלי הדפנות, א"נ כמ"ש המזרחי משום שהם סומכות הסכך בטלי לגבה 

והו"ל דין סכך ביותר משיעור הכשר שלה, ב) הב"ח כתב דלרמב"ם גם הדפנות בכלל דרש דחג 

ה עשר יום לחדש הסוכות לה' מגזיה"כ, כיון דנלמדו מיתור דבסכת, דהא כתיב לפני זה בחמש

השביעי הרי ידעינן דמסכות מדבר, וכיון דהוא מיותר ומינה נלמד דפנות הוא בכלל, (ואף דתוס' 

כתבו סוכה ז: ד"ה מחיצה דא"א לדרוש דדפנות נקראו סכך ממה דדרשינן להו מייתורא דמסוכות 

מרובה מצלתה, כיון דאינו מפורש י"ל דמ"מ מודה רמב"ם דלא נקרא משום זה סכך לפסול בו חמתה 

תי' דלרמב"ם  (סוכה ו,טו)ומ"מ לגבי דינא דחל קדושה עליה שפיר י"ל דנלמד מייתורא), ג) הגר"ח 
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אין קדושת הסוכה מגזיה"כ דין בסוכה רק במצות סוכה, וא"כ גם הדפנות נכללות במצוה כיון דא"א 

וא מיותר וילפינן לקיים המצוה מבלעדם, ויש לצרף לדבריו הטעם של הב"ח משום דבסוכות דכאן ה

מזה דפנות וא"כ גילה לן קרא דבענין זה דפנות בכלל, ונראה דהגר"ח כונתו למ"ש הבית יוסף דכיון 

דהדפנות שייכות להסכך וא"א להכשר הסכך בלי דפנות הרי הם כסכך עבה שהכל בטל להסכך וחל 

כלל בזה דפנות  עליהם ש"ש, והגר"ח אינו מוסיף על דברי הב"י אלא דגם הפסוק באמרו בסוכות

מטעם זה, (ובמשנת הלוי [סוכה ט.] תלה מחלוקת רמב"ם ורא"ש בזה דלרא"ש אין הדפנות מקרי 

חפצא דמצוה רק תנאי במצוה, ולרמב"ם נקרא חפצא דמצוה, ולענ"ד לא נזכר בגר"ח מושג זה של 

השייך  חפצא דמצוה, רק כל שא"א לקיים המצוה מבלעדו חל עליו ש"ש, ובסכות דקרא קאי על כל

בד שהיא עיקר המצוה ממילא לא נכלל בזה דפנות צוה, משא"כ לרא"ש דקאי על הסכך בללקיום המ

  שאינן אלא הכשר המצוה וזה פשוט).

א"כ למה בדרש  (סוכה ט.)ולשיטת הרא"ש דדפנות לא נכלל בתיבת בסוכות, הקשה משנת הלוי 

ל קיום המצוה שבזה נכללו דפנות, אבל דלך להוציא גזולה גם דפנות בכלל, ותי' דפסול דגזול הוא ע

לא על הסוכה דהא אינו פסול אלא לנגזל, משא"כ חלות הקדושה לרא"ש הוא על הסוכה שבזה לא 

נכלל דפנות, ועדיין צ"ע דכיון דבפסוק כתיב חג 'הסכות' תעשה לך, וכייל הרא"ש דלא שייך תיבה זו 

ושו מצות סוכה, ואף דאין הפסול אלא על רק על הסכך אכתי מנ"ל הדפנות, ומהכ"ת לומר דכאן פיר

  הגזלן מ"מ הפסוק גזרה שהחפצא דסוכה יהיה לך ולא גזולה וצ"ע.

ויש אומרים דלרמב"ם גם מרצפת הסוכה אסור ליהנות באופן דא"א לקיים המצוה בלי הרצפה 

דאין כ'  (סוכה פ"ה,כה)(אג"מ או"ח קפא, ועמק שוה סוכה י. אות ו ד"ה ונראה), אבל באבי עזרי 

הקרקע חלק מהמצוה כמו דפנות דנלמד מקרא אלא דא"א במציאות בלעדה ואינה נאסרת, והיינו כמו 

שא"א לקיום מצות סוכה מבלעדי האדם ואעפ"כ אין האדם נאסר בהנאה, ובפרט אי נימא כהב"ח 

דלרמב"ם דפנות בכלל כיון דנדרש מתיבת בסוכות, וכן להגר"ח דנכלל בקרא דבסוכות, א"כ אין 

  ום לאסור גם הרצפה להרמב"ם.מק

  .ובענין אופן הדרש מתיבת 'חג' לאסור עצי סוכה עי' כתבי ר"י ווירצבורג ב,תקטז

 (סוכה כז:)וכן מ"ש באג"מ הנ"ל דלרא"ש דמוציא דפנות מכלל סוכה שבפסוק א"כ גם לר"א 

דהתם עיקר דדריש חג הסוכות תעשה לך משלך אין הדפנות בכלל ויוצא בדפנות גזולות, אינו ראיה 

הדרשא מתיבות 'תעשה לך' א"כ נכלל כל מה שהוא שייך לעשיית הסוכה דהיינו שיעור הכשר 

  הדפנות דמוכרחים לסוכה מה"ת שתים שלימות ושלישית טפח.

תוד"ה עד בסוה"ד ועוד כי היה ראוי לברך, זה דומה לתי' הראשון אך באופן  עד יו"ט האחרוןעד יו"ט האחרוןעד יו"ט האחרוןעד יו"ט האחרון

שהיום מסתלק ובזה נעשה ראוי, זהו כעין נולד והכנה, ובתי' אחר קצת, כי בתי' הראשון אמר דמה 

  שני אמר דמה שהמצוה מסתלקת ובטלה מלהיות עוד מצוה, זה נקרא הכנה.

‰˘ÚÓÏ�‰ÎÏ‰Â�,È‡�˙·�˙ÂËÈ˘�'‚� �

יש בזה ג' שיטות א) דתנאי מהני אפילו לר' יהודא דאית ליה מוקצה,  ואם התנה הכל לפי תנאוואם התנה הכל לפי תנאוואם התנה הכל לפי תנאוואם התנה הכל לפי תנאו

דעל כרחך לר'  (ר"ן), וכתב ב"י (תקיח,ח)איסור אחר שיעבור זמן איסורו דתנאי מהני לכל מוקצה מחמת 
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יהודה הוא דאי לר"ש למה לי תנאי, וכ"כ ביש"ש, אבל למסקנא כתב הב"י דהרמב"ם השמיט הא 

דהכל לפי תנאו, ב) ומפרש ב"י דס"ל דגם לר"ש איצטריך תנאי בסוכה בריאה שנפלה ביו"ט דבלא  

יסור סתירה, אבל לר' יהודה אפילו התנה נמי לא מהני תנאי במוקצה, התנה אסור גם לר"ש מחמת א

ובמג"א כתב כדברי ב"י כיון דלר"י לא מהני רעועה משום מיגוי דאיתקצאי אע"ג דדעתיה עילוויה 

וא"כ ה"ה תנאי ל"מ וביו"ט פסק כר"י, אך הקשה מסי' רע"ט דמהני תנאי בנר שכבה, ותי' דיותר 

שיפול, ג) שיטת בעל המאור הוא דר"י ור"ש פליגי ברעועה שנפלה ולא עשוי לכבות מסוכה רעועה 

התנה, אבל בהתנה לכו"ע מהני, ובבריאה לכו"ע ל"מ תנאי, והלכה למעשה פסק מג"א דבמוקצה 

מחמת איסור קיי"ל כר"י אפילו בשבת ואפילו באיסור דרבנן כסתירת אהל רעועה, ולכן לא מהני 

תרלח דאיסור דרבנן לא מיקרי מוקצה היינו לשיטת בעה"מ דוקא  תנאי אפילו ברעועה, (ומ"ש בר"ס

  כמש"ש במחצה"ש).

, פירש"י שאין הקדושה יכול לחול ביה"ש, כיון שלא בדל זכותו מלהשתמש באומר איני בודלבאומר איני בודלבאומר איני בודלבאומר איני בודל

בהם כ"ז שהקדושה צריכה לחול דהיינו ביה"ש, אבל סתם תנאי לאוכלם כשיפלו, או אחר ביה"ש 

תנאי זה להפקיע הקדושה שכבר חל עליה ביה"ש שקדושה ההיא חלה כשכבר חל הקדושה א"א ל

בפע"א על כל השבעה ימים, אבל הר"ן כתב הטעם דמהני איני בודל, דהוי כאילו אינה סוכה של 

 (תרלח)מצוה רק דעלמא כיון דלא ביטלו לעולם למצוה, ונ"מ גדול בין הטעמים כמבואר בב"י 

דביה"ש בכלל וכ"פ הטור ובבה"ג, אבל הר"ן כתב דלא דלטעם דרש"י מהני לכשארצה אטול מהם 

  מהני אם אומר לכשארצה אטול, כיון דביטלו פעם א' עי' ב"י.

(ולא כאו"ח פירש"י שבאומר מבעו"י, ומשמע דא"צ להיות דוקא סמוך לביה"ש,  באומר איני בודלבאומר איני בודלבאומר איני בודלבאומר איני בודל

 (הל' סוכות)"ל , וגם דלא מהני אם אומרו בשעת ביה"ש ולא כמ"ש מהריבשם רמב"ן שבב"י תרל"ח)

, ולמהרי"ל יוצא חומרא דבזה"ז דאין בקיאין בביה"ש אין (תרלח,ג)וכאשר כבר העיר בדרכי משה 

נוהגין להתנות, אבל לדידן דמתנין מבעו"י ל"ש בקיאות דלשון התנאי מפורש בגמ' ושפיר יכולין 

ואולי גם זה לאו  , ויל"ע בזה"ז דבקיאין בביה"ש לפי המראה שעות,(מג"א תרלח,ח)לנהוג להתנות 

בקיאות הוא דהא בכ"מ יש הפרש של איזה מינוטן (כי חכמי האומות חילקו את המקומות לפי 

מעלות ואופק אבל לא ציינו בכל מקום כמה מינוטן יש הפרש בין זה לזה וגם לפעמים המורה שעות 

ש ושבת ולמה אינו מדוייק), אבל בעווה"ר רוב ההמון אין חוששין לזה גם לעניני דאורייתא כק"

  ניחוש דוקא לענין זה.

‰ÚÈˆ˜Â�¯ÂÓ·Â�·"�˘Ó·�‰¯Ú‰�,ÂÁ¯Î�ÏÚ·�ÂÈÏÚ�ÏÁ�‰˘Â„˜�¯ÂÒÈ‡� �

רש"י פי' משום דלא מהני בהו תנאי דאיני בודל שהרי  אבל עצי סוכה דחלה קדושה עלייהואבל עצי סוכה דחלה קדושה עלייהואבל עצי סוכה דחלה קדושה עלייהואבל עצי סוכה דחלה קדושה עלייהו 

עכ"ח יבדל מהם ביה"ש, משום איסור סתירת אהל, ובר"ן כתב משום גזיה"כ דמה חג לה', (דזה ל"ש 

ויי סוכה רק משום ביזוי מצוה וכיון דאמר איני בודל ל"ש למצוה), וצ"ע למה הם קדושים משום בנ

חג לה' אם אמר איני בודל הרי לא הפרישן למצוה, וצ"ל דמיירי במכוין לישב בהם בחג וליצא בזה 

חובת גברא שלו לשם מצות סוכה, רק אינו רוצה שיחול עליה שם קדושה ולכן אינו בודל וזה לא 

מהני, ובע"כ אם ישב בהם חל בהם למפרע קדושה מכניסת החג, וגם דברי רש"י צ"ב דאף דאסור 



 רכג  רצון  תשרי חודש  ימי  

לסתור אהל מ"מ הרי לא הפרישן למצוה, והיאך יחול קדושה, וצ"ל כנ"ל דמיירי בחושב לישב בה 

ליצא ידי מצותו, ולכן בצירוף הא דאסור לסתרו לאו כל כמיניה לעכב חלות הקדושה, וכן מבואר 

דאף שאינו מכוין בה רק לשם צל חל עליו קדושה כיון שהיא ראויה למצוה והוא בזמן  (תקיח,ח)בב"י 

 (יא)דאם לא הזמינה לשם מצות חג לא נתקדשה, וכתב בשעה"צ  (תרל"ח,ט)החג, וצ"ב מ"ש משנ"ב 

הטעם דדמי להא דסי' מ"ב צר ביה ולא אזמניה לאו מילתא היא, וצ"ב דהא מבואר בגמ' להיפוך דאף 

אמר איני בודל דהיינו לא אזמניה חל עליה קדושה בע"כ וכהסבר הנ"ל, ומטעם גזיה"כ דחג לה' ש

  ולכן חמור מהא דסי' מב.

כתב בשם הג"א דאין הסוכה נעשית מוקצה למצותה, רק אם ישב בה כבר  (תרלח,א)אבל הרמ"א 

כונה עד שלא ישב פע"א, אבל אם הזמינה ולא ישב בה לא נאסרה דהזמנה לאו מילתא היא, ונראה ה

בה, אבל משישב בה הרי חל עליה הקדושה למפרע מביה"ש ואיתקצאי לכל שבעה, ומיושב קושית 

דלפי רמ"א אפילו ישב בה אחר שקידש היום לא ליתסר אלא לשעה  (מובא בבאוה"ל)המור וקציעה 

נין חוה"מ שישב בה, דכיון דלא איתסר ביה"ש ל"ש בה מיגוי דאיתקצאי (עי"ש ביאוה"ל דהיינו לע

דאילו לענין יו"ט הרי ממילא איתסר משום סתירת אהל) ולדברינו א"ש דמ"מ כשישב בה חל 

למפרע, (ואף דהוא משתמש בה לפני שישב בה אין עליו איסור למפרע, כ"ז שלא נתוודע שחל עליו 

בעה והוסיף דכצ"ל גם לגבי הפריש ש (ביאורים יב סוף אות א)הקדושה), ושו"ר שכ"כ במנחת שלמה 

אתרוגים דהוקצה לכל היום משום ביה"ש אף דאז היה רק הזמנה, אבל שלא בזמן החג אינה אסורה 

        .(תקיח,ח)אפילו עשאוה לשם מצות סוכה וכמ"ש בית יוסף 

Î"‰ÈÊ‚Ó�'‰Ï�‚Á„�ÌÚË�Ï"È˘�¯Á‡�È‡ˆ˜˙È‡„�ÌÚË�ÈÚ·„�ÌÈÓÚË�'‚� �

שום גזיה"כ דחג לה', , והקשו תוס' דמקודם אמר דאסור מאבל עצי סוכה דחל קדושה איתקצאיאבל עצי סוכה דחל קדושה איתקצאיאבל עצי סוכה דחל קדושה איתקצאיאבל עצי סוכה דחל קדושה איתקצאי

ושוב אומר משום דאיתקצאי לשבעה משום דהוא דרבנן, א) ותי' ר"ת דגזיה"כ אינה אלא על שיעור 

הצריך להכשר סוכה בסכך ובדפנות, ויותר מזה אינו אלא מדרבנן, ב) ור"י תי' דבעודה קיימת אסורה 

ורייתא או דרבנן לפימ"ש מדאורייתא וכשנפלה אינו אלא מדרבנן, ויש בזה נפ"מ לידע אם הוא דא

ר"ן דאם הוא מדאורייתא לא מהני תנאי אף בדליכא סתירת אהל כמו ברעועה או בחוה"מ, וא"כ 

בנפלה לר"י מהני תנאי, ובעודה קיימת לא מהני תנאי אף ביותר משיעור הכשר סוכה, ולר"ת על 

(מג"א פילו לא נפלה שיעור הכשר סוכה ל"מ תנאי אפילו נפלה, וליותר משיעור הכשר מהני תנאי א

, ובבית יוסף מסופק אי לאסור מדרבנן חבילות ועצים הסמוכין כמו שאסרו ביותר ר"ס תרלח ומחצה"ש)

משיעור הכשר סוכה, וזהו שייך רק לר"ן דעצי סוכה אסורין משום גזיה"כ דחג לה' (ואכתי צ"ע 

להגדיל הסוכה), אבל  הדמיון דהרי הכא לא נתכוין להעבות, משא"כ ביותר משיעור הכשר דכונתו

לרש"י דהטעם משום סותר אהל לא שייך ספק זה, ג) וברא"ש כתב דגזיה"כ דחג לה' הוא רק על 

הסכך, אבל לגבי איסור הדפנות אינו אלא מטעם איתקצאי, ותמה הרא"ש על הרמב"ם דאסר דפנות, 

ן לחלק בזה, כיון דהתמיה הוא על יותר משיעור הכשר סוכה, ושהרמב"ם ס"ל דאי (תרלח)ומפרש ב"י 

דסו"ס בעי ב' דפנות וטפח מה"ת, וכמו שאין מחלקין בסכך ואוסרין גם יותר מהשיעור, וכעי"ז כתב 

  בשם המזרחי כיון דהדפנות מחזיקות הסכך גם הם בכלל האיסור עי"ש. 



   רצון  תשרי חודש  ימי  רכד
  

é ÷øô  
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בדפנות נמוכות מהסכך, וגם ג' אמות ראשונות הוי סכך פסול, אמרינן ב'  (תרל"ב ס"א)ב הטור כת

  הילכתא גוד אסיק וגם דופן עקומה וכשר.

אבל שיטת הר"ן בב' מקומות הוא דלא אמרינן תרווייהו, בדף ד. באיצטבא פחות מד"א לדופן  

, אבל באין מגיעות לא וזה מובא בב"י)(דאמרינן דופן עקומה כתב דהוא דוקא בדפנות מגיעות לסכך 

אמרינן גוד אסיק עם דופן עקומה, ובדף יח. כ' הטעם דהסמיך הגמ' הפלוגתא אי אמרינן לבוד 

באמצע להדין דמיעט אויר ג' בסכך פסול, כדי להשמיענו דלמ"ד אין לבוד באמצע צריך שימעט 

  "א, ולא אמרינן שניהם יחד.בסכך פסול לצד הסכך ולא לצד הדופן, דאז צ"ל ד"ע עם לבוד בב

(ויל"ע דבפמ"ג תרלב מסתפק אולי בלבוד אי אמרינן דופן עקומה וכ"כ בביכורי יעקב, והרי בר"ן 

מפורש שלא רמינן תרווייהו, אבל גם בר"ן יל"ע הרי הא דסכך פסול פוסל ב' הוא ג"כ הילכתא והיאך 

עקומה אינו מציאות רק הילכתא  מכשיר סכך פסול פחות מד' עם לבוד, וצ"ל הפירוש בר"ן דדופן

וע"כ לגבי לבוד נקרא לבוד באמצע אף אי אמרינן דופן עקומה, וע"כ א"א להעמיד הסכך פסול אצל 

הדופן למ"ד דלא אמרינן לבוד באמצע, אבל לעולם אפשר דאמרי תרי הלכתא אם א' מההילכתא הוא 

  וד אסיק עם דופן עקומה). לבוד וצ"ע, מ"ש הילכתא דלבוד דנימא ביה תרי הילכתא יותר מבג

ובדעת הטור כ' ב"י דמקורו ממ"ש רש"י דאי הוה מפרשים דופן עקומה דמתעקם הדופן עד סכך 

הכשר היה צריך להיות כשר גם באויר שהרחיק ג' מן הדופן, ואם לא היינו אומרים דופן עקומה 

מתעקם והולך עד הסכך  בגובה הי"ל לרש"י להביא מזה ראיה דלא אמרינן הדופן (דהיינו גוד אסיק)

כשר, והב"ח ומהרל"ח בחי' הגהות דחו ראיה זו, אבל הטו"ז החזיק בראיית הב"י באו"א קצת, ועוד 

הביא ראיה ממה דקיי"ל בסי' תר"ל ס"ט דאמרינן תרווייהו גוד אסיק דדופן אפילו אם הסכך אינו 

כחולק על הטור, וגם הביא  שוה כנגדו רק בתוך ג"ט, (בתשו' רעק"א יב תמה דאין הב"י מביא הר"ן

רעק"א הראיה מתר"ל, ופלא דהרי הב"י הביא את הר"ן כחולק על רש"י וממילא על הטור לפימ"ש 

  דמקור ד' הטור הוא מרש"י, והא דתר"ל הרי מובא בטו"ז).

(יז.) קאי על משנה כ' מקור דברי הטור משום דס"ל דמשנה דדופן עקומה  (תרלב ותר"ל)והב"ח 

דמכשיר דפנות י' אף אם הסכך גבוה הרבה ממנו, וע"ז בא להוסיף גם דופן  (טז.)דמשלשל דפנות 

עקומה, וצ"ע מהו ההכרח דנאמרו שניהם יחד, ואולי דאל"ה הי"ל למשנה לפרש דאו או קתני, 

הוסיף דרי"ף ורא"ש צירפו בבא דהרחיק את הסיכוך עם המשנה דמשלשל,  (לא,ט)והקרבן נתנאל 

ג"כ הביא  (יב)"א כהר"ן, שלא יעשו ב' הלכתות בהדדי, ובתשו' רעק"א ולמעשה מחמיר הב"ח ומג

ראיה לשיטת הר"ן מגמ' עירובין, אבל מפרש דזה רק בא"א לומר חדא הילכתא רק מכח אחרינא 

  עי"ש.
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חולק על רעק"א דאין טעם הר"ן משום דל"א ב' הילכתות כהדדי, רק  (סוכה אות ז)ובעמק ברכה 

ופן עקומה רק אם בזה בלבד נגמר ההכשר בלי הוספת שום דבר, משום דלא נאמרה הלל"מ דד

משא"כ אם גם אחר דנימא דופן עקומה עדיין צ"ל לבוד, לא נאמר הילכתא דד"ע, משא"כ בגוד אסיק 

, ומה דלא (דשניהם חדא פעולה הוא למלאות אויר)ולבוד דבב"א נעשה כולו אמרינן גם ב' הילכתות, 

מה באין דפנות מגיעות לסכך, זהו משום דוגד אסיק הוא דינא ולא אמרינן גוד אסיק עם דופן עקו

מציאות, וא"כ היאך נימא דופן עקומה שפעולתה להסמיך הסכך לדופן, הלא במציאות אין כאן דופן, 

  וכמו דלא אמרינן דופן עקומה באויר במשך.

ן עקומה ואח"כ צ"ב מי הגיד לו שנעשה בזאח"ז, דופ (שבדף יח.)אמנם בדחיתו הראשונה על הר"ן 

לבוד, הלא נעשה מאליו בלי שהייה מכח הלל"מ, ואם כונתו דאין לך בו אלא חידושו ומנ"ל דהתורה 

אמרה הילכתא גם כשצריך צירוף דהילכתא אחרת, א"כ בכל ב' הילכתות נימא הכי גם בגוד אסיק 

בינו בד' הר"ן דלא ולבוד, אף ששניהם עושין פעולה א', ועל כן דבריו דחויין נגד דברי הפוסקים שה

  אמרינן ב' הילכתות כהדדי.

כ' טעם הר"ן דל"א ד"ע עם לבוד, שלא נאמרה דופן עקומה אלא בסוכה  (סי' כו)ובזכרון שמואל 

כשרה אי לאו הסכך פסול דנעשה דופן עקומה, משא"כ באויר ג' וממעטו בסכך פסול כדי לעשות 

שהוא פסולה גם מסיבה אחרת ובזה לא מהני דופן עקומה הרי רוצה לקבוע דין דופן עקומה בסוכה 

דופן עקומה, וא"כ בהא דסי' תר"ל מודה הר"ן דאמרי' גוד אסיק מחיצות לסכך וגם לבוד, והא דכתב 

הר"ן בדין דאיצטבא דלא אמרינן גוד אסיק עם לבוד, הוא משום דאין דרך דופן להתעקם באופן כזה, 

  .הנ"ל) (וכעין מ"ש עמק ברכהור"ל להיות אויר באמצע, 

ודבריו מתאימים עם דברי הב"ח שכ' טעם הטור דאמר ב' הילכתא משום דס"ל דמשנה דדופן 

עקומה ולבוד קאי אמשנה דגוד אסיק שלפניו, וא"כ הר"ן דחולק ס"ל דלא מיירי תרווייהו בחדא אלא 

מר או או קתני, אבל א"כ הרי משם ראיה גם להא דלא אמרינן לבוד עם גוד אסיק דהא גם לבוד נא

בההוא משנה דדופן עקומה, וא"כ אינו מובן מה שהזכרון שמואל מחלק ביניהן, דממנ"פ או אמרינן 

ניהם הולכים דוקא נפרדין מהילכתא דגוד אסיק, ועי' עמק שוה מ"ש שבשניהם דהולכין ביחד או ד

  בזה.

àé ÷øô  
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דיש בזה ב'  (שבת כב.)בא תוספתא דנוי סוכה אסור להסתפק מהן, וכתבו תוס' מו (סוכה י.)בגמ' 

טעמים הוקצה למצותו ובזיון מצוה, ומחמת זה אסור אפילו בחוה"מ ואפילו אחר שנפלו, 

(במהרש"א שם כתב בחוה"מ אם לא נפלו ושכ"ה בהגהת אשרי, אבל בשו"ע תרלח קיי"ל אפילו 

' מיירי אפילו נפלו בחוה"מ, וכ"ה שיטת רש"י כמו שציין בקרני נפלו, ובטו"ז או"ח כא מבואר דתוס

ראם על המהרש"א), ואיסור השתמשות במצוה מחמת בזיון בעוד שעת חיובו, ורוצה עדיין 

  בשימושו, שייך בכל המצות כמבואר בטו"ז או"ח כא.



   רצון  תשרי חודש  ימי  רכו
  

 כתב מסברא בעלמא דלא שייך להיקרא נוי סוכה רק בדברים ד)-(או"ח ה,מובאגרות משה 

שמקשטין בהם את הבית כל השנה, ולא במה שאין מקשטין בו אלא בסוכה, שאז נקרא נוי מצוה לא 

נוי סוכה, ממילא אין עליו דין מוקצה, ואף דבגמ' חשיב יינות שמנים כו' שאין מקשטין בו הבית כל 

ן (לא השנה, זהו רק לפי שאין מתקיימין כל השנה ואין רוצים לתלות שם מה שאינו נתקיים רק לזמ

כתבו אלא כמסתפק ולמעשה סיים שעדיין צ"ע, ולא טוב עשו המלקטים דזמנינו שמביאים דבריו 

כפסק הלכה), וכתב באג"מ שהעירו עליו ממ"ש בסדר היום להיפוך דמדקדקים לנאותה בכל דבר 

'הנאות לה' וע"ז כתב דמ"מ נכון לדינא כמ"ש הוא ולא כמ"ש סדר היום, (גם רצה לדחוק בדברי 

"י  דמיירי במה שמקשטין בו כל השנה הבית, אבל ז"א כי א"כ למה כתוב 'הנאות לה'), אבל סדה

האמת הוא דאנו צריכין לקבל דברי פוסקים הקדמונים אף היכא דלא מסתבר לן, וכ"ש הכא דהסברא 

  וההלכה המבורר הוא כמ"ש בסדר היום מכח ששה טעמים וכמו שאכתוב.

י מצוה, הלא בכולם כן הדין שהוקצה למצותו בשבת ויו"ט א] מנ"ל חילוק בין נוי סוכה לנו

וממילא כאן נמשך גם לחוה"מ, ובצירוף טעם בזיון מצוה אסור גם בחוה"מ אחר שנפלו, וכמבואר 

לעיל, ב] יינות שמנים כמתקיימין כל השנה, ואעפ"כ אין מקשטין בהם הבית, ג] מקשטין הבית גם 

מחה, כמו באלאנס, לוחות זמניים עם ציורים, פרחים במה שאין מתקיים כל השנה בעת משתה וש

ושושנים בשבתות ויו"ט ובפרט שבועות, ד] מאי נפ"מ אם נקרא קישוט כל השנה, סו"ס עכשיו הוא 

רוצה לקשט בו הסוכה ונעשה מוקצה למצותו, וגם שייך ביזוי מצוה, ה] יש דברים שאינם נוי רק 

שטערנס, וכן לוחות עם ציורים המעוררים לענינים  בסוכה כמו ניירות עם צבעים שונים הנקראים

השייכים לסוכות או ימים נוראים שבכל השנה אין תולין בבית עניני התעוררות, ובפרט מה שילדים 

עושים שאינו נאה כ"כ בבית מ"מ בסוכות שמקיימים ושמחת אתה וביתך רוצים שלתפך בזה את 

מך קיי"ל לולב א"צ אגד, ומ"מ אוגדין לנוי ודוקא הילדים, וכן פירות מפלעסטיק וכיו"ב, והגע בעצ

במינו ובכל השנה אין זה נוי כלל, ו] אסור לחדש פסקים ודינים מסברא בעלמא בלי שום ראיה ויסוד, 

  ובפרט כשהוא נגד הפשט הפשוט.
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שהוא כ' דאין איסור מה"ת שלא לאכול חוץ לסוכה רק מ"ע שכ (החדשות, סי' ב)בתשו' רעק"א 

אוכל ילך לסוכה לאכול שם, נמצא האוכל חוץ לסוכה מבטל מ"ע בשוא"ת, וכמו ציצית שאין איסור 

ללבוש בגד של ד' כנפות שלי ציצית רק שאם הוא לבוש בד' כנפות אמרה תורה הטל בה ציצית, ואם 

בכל פעם  בשם מרדכי ותוס' ביבמות, ולכן מברכין (או"ח יג,ח)אינו מטיל עובר בשוא"ת, כמ"ש מג"א 

שאוכל לישב בסוכה כיון דהוא מ"ע דאילו היה בגדר איסור אין מברכין עליה, ובזה א"ש היאך 

ילפינן דעוסק במצוה פטור מן המצוה בסוכה מהא דחתן ופסח הלא התם הוי שוא"ת משום דגם הכא 

התחלת  הוי שוא"ת, (ובשלמי יוסף הק' על רעק"א מתוס' יבמות ונעלם ממנו מ"ש מג"א, וממילא אין

לה חוץ לסוכה הוי איסור לא רק ביטול מצוה, יקושיא ממ"ש רעק"א סוכה כו ד"ה מ"ש אחי, דאכ

דאף דהוי בשוא"ת מ"מ עובר איסור בשוא"ת במה שאינו הולך לסוכה, ולא הוי רק ביטול מצוה 

 קיומית שאינה חיובית, כמו מי שאינו לובש בגד של ד' כנפות כדי להתחייב בציצית, רק כמו מי

 שלבוש בגד של ד' כנפות ואינו מטיל בו ציצית).
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במשנ"ב תרכט,א כ' עמ"ש המחבר גידולו 'מן' הארץ לאו דוקא אלא שמתגדל 'על הארץ' ומ"ש 

מן היינו מכח הארץ, ואף שהרא"ש כאן כ' דלא נקרא גידולו מן הקרקע רק גידולי קרקע מ"מ אין כ"כ 

  הארץ ואצ"ל דהוא לאו דוקא. תמיה לקרוא אותו גידולו מן הארץ והיינו מכח 

עשיית סוכה אי הוי מצוה עי' כוכבי יצחק ג' ע' רסז ובדרשו תרכ"ה, בשביל ההלכה דבורקס שבת 

  ומועדים ע' פא

צא מדירת ארעי ושב בדירת קבע העיקר הוא במחשבתו לסלק עניני עוה"ז ממוחו ולכן נקרא זמן 

וה"ז, ודאגות המטרידות שלה בגשמיות שמחתינו שאין לך שמחה גדולה ממה ששוכח כל עניני ע

  וברוחניות.

נשים פטורות מסוכה אף שגם הם היו באותו הנס של ענני כבוד לפי שזה לא נאמר אלא במצות 

עויל"ד מתוס' מגילה ד. דרק אם ניצולו מסכנה אמרינן כן אבל בסוכות אף שהיו  (פסחים קח:)דרבנן 

  באותו הנס אבל לא ניצולו מסכנה. 

למ"ד קרקע נגזלת פסול אין יוצאין בסוכה גזולה וקשה הלא פסולי סוכה אינו אלא  בגמ' איתא

בסכך ובכתבי הגר"ח דהוא פסול בקיום המצוה לא בסוכה ויל"ע בזה ועי' מנחת חינוך שכ"ה בזה 

  וערל"נ לולב הגזול וביכורי יעקב תרלז.

, וק' מהא דמבואר בסי' מיגוי דהוי דופן לשבת הוי דופן לסוכה (סוכה ז)אהא דמבואר מקשין מקשין מקשין מקשין 

, ולק"מ דמבואר בטו"ז דאינו פסול רק (לשי' הלבוש שבמג"א שם)בקדם סיכוך לדפנות פסול  (תרלה ס"א)

אם צריך לעשות מעשה לגמור הדפנות, דנמצא ע"י מעשה זו מתכשר הסיכוך והוי תולמ"ה, משא"כ 

ף שום מעשה אחר מעשה היכא דנעשה מאליו מכח מיגוי דשבת והאדם עצמו לא היה צריך להוסי

    הסיכוך זה דומה לסיכך תחת המחובר או אילן, ואח"כ סילק האילן או הגג דכשר כמש"ש טו"ז.
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הקדמת לבושי מרדכי ב (סוכה ה,יא) מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיומי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיומי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיומי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיוא) א) א) א) 

, היל"ל מעולם, 'מימיו'ש שמחה , וכן מ"'ראה'דייק שהיל"ל מי שלא היה בשמחת כו' מהו ל'  ח"ד

זה תענוג אלא עינוי נפש  ותי' דאצל המון עם שמחה נקרא סעודה טובה ודשנה, אבל אצל ירא ה' אין

רק  ,ורק ע"י התקרבות ודביקות בה' מרגיש תענוג ושמחה, ובשמחת בית השואבה לא היה סעודה

"ש דיוק תיבת ראה, מלשון נראין ריקודים ושירים לה' שזה הביאם להתרגשות ודביקות בה', ובזה א

דבריו שהוטב בעיניו, ולז"א מי שלא נראה בעיניו שזהו עיקר השמחה כמו שהיה בשמחת בית 

לא ראה שמחה מימיו כי כל ימיו כעס ומכאובות כי משביעו רעב וכשאין לו מה שמתאוה  השואבה

  .ישמחו בה בלי הפסקהוא קץ בחייו, משא"כ השמחה בה' הוא שמחה תמידי אשר צדיקים ישישו ו

מוציו"ט ראשון ירדו לעזרת נשים ומתקנין שם תיקון גדול, כי להשפיע לב"ב  (סוכה נא)בגמ' ב)  

א"א רק ע"י שמחה במצוה ואהבה לה' יראת ה' טהורה עומדת לעד שזה עובר ע"כ במוציו"ט סוכות 

ימשכו לעשות רצון ה'  שהגיעו לשמחה של מצוה ואהבה אז מתקנין תיקון גדול בעז"נ, כי אז גם הם

ולהבין נעימות עבודתו, וע"כ בסוכות אוגדין הד' מינים להמשיך כל הכתות שבישראל גם הפחותים 



   רצון  תשרי חודש  ימי  רכח
  

ע"י עבודת ה' שמחה וזהו ענין שמח"ת בסוף סוכות, וסוכות נגד ענני כבוד שבזכות אהרן הכהן מדת 

  החסד.

ותר חשוב בכל יום היינו טעמא משום ניסוך המים אף דהיה ניסוך יין הי שמחת בית השואבהשמחת בית השואבהשמחת בית השואבהשמחת בית השואבהג) ג) ג) ג) 

משום שמזה רואין דאף מים שאין בו טעם וריח מתקבל לרצון לפני ה' ומזה חיזוק לכל יהודי אף מי 

שאינו ת"ח וטרוד על פרנסתו הקב"ה מקבל ממנו מה שעושה לפי יכלתו, ולא עוד אלא דמים 

המים אף שזה אינו אלא  התחתונים היו בוכין על שנתרחקו מהקב"ה ונתנחמו שיקחו מהם לניסוך

צלוחית אחת של מים ומים העליונים כולו הם למעלה, אלא להורות שאין חילוק לפני הקב"ה אם 

   .כולו או מחצה כי בר בי רב דחד יומא ג"כ חשוב כגמ' חגיגה

גשמיות שלו ממילא יהיה שמח, כי ע"י שימעיט הנאותיו ו'אך' הוא מיעוט ד והיית אך שמחוהיית אך שמחוהיית אך שמחוהיית אך שמחד) ד) ד) ד) 

 (תהלים קלט)חלתן שמחה וסופן תוגה, ומוסיפין עצב ורק ברכת ה' לא יוסיף עצב, וכתיב עניני עוה"ז ת

וראה אם דרך עוצב בי ונחני בדרך עולם ויל"פ אם תראה בי שאני עצב זהו סימן שאני הולך בדרך 

  עולם ליהנות מעניני העולם.

ן א' עם המסתפק ע"י שימעיט עצמו ויהיה בהכנעה שזהו באמת עניוהיית אך שמח ד עוי"לעוי"לעוי"לעוי"לו) ו) ו) ו) 

  .)ועי' זרע קודש אושפיזא דאהרן מ"ש בזה(במועט, 
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ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני     (נחמיה ח,יז)(נחמיה ח,יז)(נחמיה ח,יז)(נחמיה ח,יז)

ורה אשר ציוה ה' ורה אשר ציוה ה' ורה אשר ציוה ה' ורה אשר ציוה ה' וימצאו כתוב בתוימצאו כתוב בתוימצאו כתוב בתוימצאו כתוב בת    (פסוק יד)(פסוק יד)(פסוק יד)(פסוק יד), ולעיל , ולעיל , ולעיל , ולעיל ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאדישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאדישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאדישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד

 ....ביד משה אשר ישבו בנ"י בסוכות כו' לעשות סוכות 'ככתוב'ביד משה אשר ישבו בנ"י בסוכות כו' לעשות סוכות 'ככתוב'ביד משה אשר ישבו בנ"י בסוכות כו' לעשות סוכות 'ככתוב'ביד משה אשר ישבו בנ"י בסוכות כו' לעשות סוכות 'ככתוב'

  עד שבא עזרא, ומיישב בב' אופנים: הקשו וכי אפשר שבא דוד ולא עשו סכות (ערכין לב)ובגמ' 

למ"ד קדושה ראשונה לא קידשה לעת"ל חזרו וקידשו בימי עזרא, ומ"ש שלא עשו מימי א]  

יית הסוכה רק על שחידשו שמיטין ויובלות ושחזרו וקידשו בתי ערי ישוע בן נון לא קאי על עש

ולמ"ד קדושה ראשונה קידשה לעת"ל מיישב הגמ' דעזרא ביטל יצרא דע"ז והגין זכותו על ב] חומה, 

אמנם לפי"ז צ"ב ולפיכך ניטל ה' מישוע לפי שהוא לא ביטלו, אף שהי"ל זכות א"י, , ישראל כסוכה

  .פשטות דברי הפסוק איך ניישב דרש זה בהמשך

במצודות מפרש דלא עשו מימי ישוע בן נון מצות ישיבת סוכה בקביעות כמו עד אז ולכן ג] 

שמחו על שעלה בידם לקיים מצוה מהמובחר, ובאמת גם ע"ז קשה קושית הגמ' וכי אפשר שכל 

  ם לקיים מצוה מהמובחר כמו אז כשעלו מן הגולה.ידהדורות עד אז לא עלה ב

כ' דיש ב' טעמים למצות סוכה,  (דרוש ב' לסוכות)בדרשות חת"ס יתי ז' פירושים ע"ז: בחת"ס ראד] 

, אבל לטעם דענני כבוד בזוה"ק)(וכמ"ש א' זכר לענני כבוד, ב' ליצא חובת גלות שנתחייבו ביוהכ"פ 

ואת"ל דהטעם הוא משום חובת גלות שבט דן וכל הנחשלים פטורין מסוכה שהרי פלטם הענן,  היו

ולם לא היה דור שידעו בודאי שפטורים מחובת גלות כמו בימי יהושע ועזרא שיצאו אז מעהרי 

מהגלות ובודאי אינם חייבים בגלות מדנגאלו, וא"כ בודאי פטורין מסוכה, ואת"ל דטעם הסוכה הוא 
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משום ענני כבוד א"כ לא היו כל ישראל צריכין לעשותו ומדעשו כל השבים מהגולה גם שבט דן, וגם 

ד כשיצאו מהגולה מוכח שצריך לקיים המצוה גם היכא דלא שייך הטעם, ולז"א שקיום מצות עשו מי

, (וי"ל דזהו יסוד מצות סוכה ליצא מצל של סוכה באופן זה גם שלא שייך הטעם לא היה מימי יהושע

בו"ד ולישב בצילא דמהימנותא, שפירושו לעשות גם מה שאין מבינים בשכל ואין יודעין הטעם, 

נין ד' מינים שאין להם שר רק תחת הקב"ה, ועוד דמצות סוכה מזכיר לנו שישראל יצאו וזהו ע

עם רב כזה, בלי מזון ובלי שום מחסה, ובשביל  מו במקום שממהייקלמדבר אף שלא הבינו היאך ית

  .אמונה זו זכו לענני כבוד, וכן הראו דוגמא לזה במה שהקדימו אח"כ נעשה לנשמע)

ולכן דהחידוש הוא למ"ד דסוכות ממש עשו להם בצאתם למלחמה,  לט) (ע'חת"ס ה] עוד כ' בד

ולכן אנו מצרפים  (כמבואר במדרש)אחר יוהכ"פ שרוצים להראות דדידן נצח שלכן נוטלים ד' מינים 

ם במלחמה עם האויבים וא"כ בימי יהושע ועזרא שהיו טרודילזה זכר מלחמת אבותינו עם אוה"ע, 

, וכבר י"ל ר המלחמות כיון שהם עצמם היו עכשיו טרודים במלחמההיה להם לעשות סוכה לזכ אל

  ואעפ"כ עשו סוכה, עז"א שלא היה כן מימי יהושע. זכר למלחמות עם אוה"ע בפועל,

תיקן נוסח התפלה ושיתאספו בבתכנ"ס, ש דעזרא ביטל יצרא דע"ז במה (ע' מח)ו] עוד בדח"ס 

נשים מלומדה ומתפללים בלי כונה, שזהו חטא ויהושע לא רצה לתקן נוסח קבוע שאז נעשה מצות א

גדול, ומ"מ היה טענה עליו שהי"ל לתקן ולהתפלל שיוכלו להתפלל בכונה, ואת"ל דלא מהני תפלה 

על דבר התלוי בבחירה א"כ היאך התפלל עליו משה י' יושיעך עצת מרגלים ולכן ניטלה ממנה הה' 

זרא לא נתיירא כ"כ מתפלה שלא בכונה כיון עכ"פ עונקרא ישוע שלא יהיה נשמע עוד י' יושיעך, 

שכבר היה אחר חורבן ראשון וכבר נתקיים בהם מאמר ראב"ע יכולני לפטור כל העולם מתפלה 

דתפלה בלי לזה כ' ראיה  אות ו) יבנפעלד דרוש א' לסוכותוט(ובזכרון שמואל מחמת שכורת ולא מיין, 

חטא תפלה בלא כונה נגרם מיתת צדיקים,  כי ע"י חטא ע"ז חרב ביהמ"ק, וע"יכונה גרוע מע"ז, 

בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה, לכן  (ישעי' כט)כמ"ש 

שה סילוקן של ק (איכה רבה א,לט)אמרו הנני יוסיף להפליא כו' הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו וגו' ו

הרי לך דתפלה בלא ' הפלאות, ות ובסילוק צדיקים גלאהפב' צדיקים מחורבן בהמ"ק, דבחורבן כתיב 

  כונה הגורם סילוקן של צדיקים קשה מע"ז הגורם חורבן ביהמ"ק.

למסקנא אינו מוצא ראיה  (סוכה יב.)דבגמ'  משנת תקסט והוא מס' הזכרון) 92(ע' ז] עוד כ' דחת"ס 

היה מקובל אצלם  מפסולת גורן ויקב רק מפסוק דעזרא, ולא נמצא בתשב"כ רק דצריך לסכך

מתושבע"פ, אבל עזרא שהיה סופר מהיר והחזיר המסורה, דרש תיבת 'באספך' בא"ת ב"ש והחליף 

הא' בת' וך' בל' ונעשה פסלת, ולז"א לעשות סוכות ככתוב היינו לפי שנכתב עפ"י דרש המסורה, 

רו מילתא דאפי' אתו דרדקי ואמ (שבת קד)אבל בימי יהושע בן נון לא דרשו בא"ת ב"ש כמבואר בגמ' 

נו דאמר סולת גורן ויקב רק מתושבע"פ והייבימי יב"נ לא אמרו, לכן לא היו יודעים דצריך לסכך בפ

, (עי"ש ראיה מקטרת דאפשר לדרוש רק חצי תיבה כי לא עשו כן מימי יב"נ לדרוש זאת מתושבע"פ

  .בא"ת ב"ש)

אחר כיבוש וחילוק,  מביא ירושלמי דלא נתחייבו בסוכות עד )80(ע' ח] בדרשות חת"ס 

ולירושלמי הגירסא בפסוק הוא כי לא עשו כן בימי יהושע שגם אז לא עשו סוכות, והטעם הוא  
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 (סוכה כז.)משום דקודם כיבוש וחילוק הרי היו כולן שותפין, ולר"א אין יוצאין בסוכה של שותפין 

א', ולר"א מבעיא ליה שצריך שיהיה שלו, אבל חכמים למדו מכל האזרח שכל ישראל יוצאין בסוכה 

כל האזרח לרבות גר שנתגייר בחוש"מ שעושה סוכה אף דסתם ישראל אין עושין סוכה בחוש"מ 

דצריך סוכה ראויה לשבעה, משום דבעי דירת קבע, משא"כ לרבנן לא איצטריך לכך דס"ל עושין 

בב' כהלכתן  דדרשי מסורת בסכת ב"פ דדי (סוכה כג.)סוכה בחוש"מ דדי בדירת ארעי וטעמם מבואר 

ושלישית טפח דהיינו דירת ארעי, ועזרא הסופר דרש כל התורה במסורה וחידש דדי בב' כהלכתן 

ושלישית טפח, והיינו דאמר שעשו סוכות 'ככתוב' ר"ל לפי הכתיב ולא לפי הקרי, אף שגם בימיו 

ימות דדירת עדיין לא כיבשו וחילקו כל א"י, אבל בימי יב"נ שלא דרשו לפי המסורה הצריכו ג' של

קבע בעינן, ואייתור כל האזרח לגר שעושה סוכה בחוש"מ אבל סתם ישראל אין עושין ולא דריש 

דכל ישראל יושבין בסוכה אחת דסוכת שותפין פסול דצריך שיהיה שלו, וא"כ כ"ז שלא כיבשו 

  וחילקו לא עשו סוכות, ולז"א כי לא עשו כן לדרוש המסורה מימי יב"נ.

תו"מ האזינו) דעד ימי עזרא ג"כ ידעו מהמסורה משנת ירושלים וב 108רשות דט] עוד כ' חת"ס (

דב' כהלכתן ושלישית אפי' טפח רק הידרו לעשות ד' דפנות, אבל בימי עזרא שנתרבו הצדוקים 

הפוקרים בקבלת רז"ל ואמרו דצריך ד' דפנות הוצרך להוציא מלבן ועשו סוכות ככתוב דהיינו כפי' 

הרי היו היאך היה להצדוקים פתחון פה, ישית טפח, וע"ז אמר דלא תתמה המסורה ב' כהלכתן ושל

יכולים להכחישם מהמציאות לראות היאך עשו סוכות מימי יב"נ לז"א כי לא עשו כן מימי יב"נ לפי 

הוסיף דהיינו דאמרו בגמ' דהגין עליהם  סי' כא)(לסוכות שהידרו לעשות תמיד בד' דפנות, ובדברי יואל 

הלא מהפסוקים מוכח שביטול ע"ז היה מאוחר בזמן דוכה שביטל יצרא דע"ז, וקשה זכות עזרא כס

ממה שעשו סוכות, אבל לפי החת"ס התחלת ביטול ועקירת הע"ז ודיעות המינים דהיינו הכחשת 

תורה שבע"פ היה ע"י שעשה סוכות לפי המסורה, ובזה היה לו הזכות להגין עליהם לבטלו אח"כ 

רו שהגין עליהם זכותו כסוכה, דהיינו ע"י הסוכה שעשה להם מקודם לגמרי, ומדוייק מה שאמ

טעם נפלא למה מצטער פטור שביאר עפי"ז להוכיח ולקיים דברי רז"ל ותוקף המסורה, (עי"ש עוד 

  מן הסוכה).

דקאי על המבואר שם שעשו סוכות מעלי זית, ולא כר'  משנת תקב"ץ) 102(ע' עוד כ' דחת"ס  י]

בעי ד' מינים והנה עד עכשיו שלא ביטלו יצרא דע"ז, היו מדייקים ליטול מד' ד (סוכה לו:)יהודא 

מינים המורים על הקב"ה או על האבות כמבואר במדרש (וגם י"ל שאין להם שר רק הם תחת יד 

הקב"ה), כדי שלא ידמה בעיניהם שיושבים תחת הכוכבים משום שיש איזה כח לכוכבים ומזלות 

ו מימי יב"נ שלא ביטל יצרא דע"ז, אבל עזרא שביטל יצרא דע"ז ולא כעוע"ז שבימים ההם, והיינ

  . ע"ד הרמז) 90(ועי' עוד פי' בחת"ס ע' היה כבר חשש זה קיים, היו יכולים לסכך בעלי זית, 

דטעם הסוכה היה להפרישם מהע"ר שיהיו מובדלין מהם,  (לסוכות ע' כ)עוד כ' בדברי יואל  יא]

טעם אצלם ו' ר"ל אף שיהיה דור שלא יהיה ביניהם רשעים שיהיה שייך וזהו למען ידעו דורותיכם וג

זה, או שיהיו צדיקים גדולים שלא יהיה חשש שימשכו אחריהם מ"מ תעשו סוכות כדי שהדורות 

שאחריכם שלא יהיו ראויים כ"כ ידעו כי בסוכות הושבתי להורות שצריך הבדלה מהם וממעשיהם 

עזרא שישראל היו חוטאים והיו מעורבים ביניהם רשעים לכן שלא ימשכו אחריהם, וזה היה בימי 
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, מימי יב"נ (לא רק לדורותיהם)אמר שלא עשו סוכות כאלו לכוין בהם טעם ההבדלה ששייך בעצמם 

שהיה דור שכולו צדיקים (ובשאר הדורות שהיו חוטאים לא עשו הסוכות על כונה זו, ועי"ש ביאור 

  .הענין)

, אף 'השביעי' שראו כתוב בתורה שיעשו סוכות בחודכ' דממה ש י' יח)(לסוכות סיב] בדברי יואל 

הסוכה מוכח כטעם המדרש והזוהר שיהיה מזה , בחודש הראשון שענני הכבוד באו ביצי"מ בניסן

עד עכשיו לא הגין עליהם מצות סוכה מגלות כיון שהיה אמנם במקום גלות אם נתחייבו ביוהכ"פ, 

וגם יהושע עדיין לא ביטל יצרא דע"ז, אבל עכשיו שביטל עזרא  שהחריבה המקדש,בידם עון ע"ז 

ן עכשיו מדגיש הפסוק קהל 'השבים מן ולכ ,להגין עליהם מגלותהסוכה  לז כבר היה יכויצרא דע"

השבי' עשו מצות סוכה בהתלהבות גדולה שלא עשו עדיין עד עכשיו כי רצו שיגין עליהם מהגלות 

וד, ודיקא עכשיו לפי שנתבטל יצרא דע"ז ויכול הסוכה להגין שיצאו עכשיו ממנו ולא יתחייבו ע

עליהם, ומימות יב"נ לא הי"ל הזדמנות כזה שיגין עליהם מצות סוכה מגלות, ולפי"ז נמצא דדרש 

  הגמ' שהגין עליהם זכות עזרא כסוכה מתאים עם פשטות הכ' שעשו מצות סוכה.

כ' כי בימי יהושע מבואר בפסוק שלא היה  ות)(טויבנפעלד דרוש א' לסוכבזכרון שמואל וכעי"ז כ'   

ביניהם עע"ז, וכן עזרא הפרישם מע"ז וקיום מצות סוכה תלוי בפרישה מע"ז להורות שיושב רק תחת 

צילו של הקב"ה ולא חוסה בשום כח אחר העשוי בידי אדם, ולכן לא היה סוכה כזה מימות יהושע 

  שהיה כל העם מופרשין לגמרי מע"ז.

   .(מהרש"ק לסוכות דרוש פג)קב ועי' קהלת יע

  נה
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והיכן היו מנענעין מחלוקת ב"ש וב"ה אי רק באנא ה' הושיעה נא או גם  (סוכה לז:)במשנה 

דבשלמא ב"ש  (ד"ה בהודו)בהצליחה נא, אבל לכו"ע מנענעים בהודו לה' תחלה וסוף, ומקשים תוס' 

אבל מ"ט דב"ה דמנענעין רק באנא ה' הושיעה נא, ותירצו דקיבלו רז"ל ס"ל בכל אנא מנענעים 

אז ירננו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט הארץ, דירננו עצי  (דברי הימים א,טז)אסמכתא ע"ז בפסוק 

היער הכונה על מה שמרננין לה' עם עצי לולב ושאר המינים, והפסוק מפרש אחריו מתי ינענעו, 

ה' כי טוב וכו' ואמרו הושיענו וגו' שזה הן ב' המקומות שצריכין לנענע אבל לא דכתיב בתריה הודו ל

נזכר שם מענין הצליחה נא, וכתב תויו"ט דלב"ש נקטה הפסוק רק רישא דהושיענו וה"ה סיפא 

דהצליחה, וי"ל דלב"ה כיון דבא הישועה ממילא בא ההצלחה, ודי בניענוע א' על שניהם, (עוד איתא 

ור' יהושע שהיו מנענין רק בהושיעה נא ומפרש תויו"ט לאפוקי בהצליחה נא אבל  במשנה שיטת ר"ג

בהודו היו מנענעין והיינו כשיטת ב"ה, אבל הרע"ב מפרש לאפוקי גם הודו שלא היו מנענעין רק 

  בהושיעה בלבד ועי' תויו"ט הסמך לזה מירושלמי, ואין הלכה כן).

ננו לענין הלולב דוקא, אבל ברא"ש מפרש עפ"י ותוס' קיצרו ולא פירשו שייכות דפסוק אז יר

המדרש דממה דמסיק מלפני ה' כי בא לשפוט הארץ מבואר דמדבר מימי המשפט של ר"ה ויוה"כ, 

ואז אחר ששפט הארץ מרננין בעצי היער להודות לו על שזכינו במשפט, כי הרי אנחנו חיים וקיימים, 

דהטור מביא הפסוק כי מי גוי גדול על  שזהו סימן שחפץ ה' בנו, וע"ד ששמחים בראש השנה

שישראל בטוחים שיצאו זכאי בדין שזהו זכות גדול להם, (ואף דברא"ש אינו מוכרח לפרש כן דיל"פ 

שרק עושין כאילו יצאו זכאי אבל במדרשים אחרים הלשון הוא שודאי יצאו זכאי בדין), כי אם נפרש 

ועכ"ח דזכות וסגולת הד' מינים הוא שגורם  כפשוטו קשה מהיכן באמת יודעין שיצאו זכאי בדין,

  להם ליצא בדין. 

והפסוק מפרש ב' חלקים שצריך בשעת הודאה, וכמפורש במשנה ברכות דבכל דבר צריך הודאה 

על העבר וצעקה על העתיד ולכן הודו לה' הוא הודאה על העבר שזכינו בדין רק משום שהוא טוב 

העתיד הוא מ"ש ואמרו הושיענו וגו', וזהו מה שאומרים ולעולם חסדו ולא מצד מעשינו, ובקשה על 

, וכמ"ש ברבינו בחיי לענין לאה כשילדה יהודה (ויל"פ מ"ש כי לעולם חסדו על העתיד)בהלל הושיעה נא, 

נאמר הפעם אודה את ה' ואח"כ נאמר ותעמוד מלדת, כיון שלא ביקשה בשעת מעשה על העתיד, וכן 

ה דבר מסיימין כן יעזור ה' הלאה וכן בתפלת נשמת אומרים עד הנה נוהגין יראי ה' כשמודים על איז

עזרונו וגו' ואל תטשנו ה"א לנצח, ורמז לזה מובא דלול"ב גי' חיים שאנו לוקחין הלולב לסימן 

שזכינו בדין ונשארנו בחיים, (ובסידור יעב"ץ מפרש מ"ש בלולב ושמחתם לפני ה"א, ע"ד אין שמחה 

ין היינו מסופקין היאך יצא הדין ועכשיו שנשארנו בחיים שמחים עם כהתרת הספיקות, שבימי הד

הלולב הרומז על כך, ויל"פ בזה הטעם דנאמר ראשון לחשבון עונות דוקא בלולב כי זה מורה על 

  כיפור החטאים שעד עכשיו ונמצא שמעכשיו חשבון חדש כי הראשון נתכפר).



 רלג  רצון  תשרי חודש  ימי  

ודו שבתחלת הפרק גופא יש תחלה וסוף, ומ"ש במשנה לנענע בהודו תחלה וסוף, יש שפירשו בה

שמנענע בין ברישא דפסוק בהודו לה' כי טוב, ובין בסיפא דפסוק בכי לעולם חסדו, אבל תוס' דוחין 

זה הפירוש, גם מביאין תוס' מנהג אשכנז לנענע בכל פעם שעונים הקהל הודו גם כשאומר החזן 

היינו בכל פעם שמזכירין זה הפסוק  יאמר נא ויאמרו נא, ולפי"ז צ"ל מ"ש במשנה תחלה וסוף

  שנמצא בתהלים קיח בתחלה וסוף, אף שעכשיו אינו בתחלה וסוף.

אבל הר"ן כתב שלא לנענע כשעונים הודו על יאמר ועל יאמרו כיון שאינו אלא סיום וגמר על 

נא יאמר ויאמרו נא, ויש ב' דיעות בתוס' אי גם ש"ץ מנענע אגב ציבורא דהא הוא אינו אומר יאמר 

הכריע כהג"א דכשאומר יאמר נא ינענע כי בזה מדבר אל הציבור לכן  (תרנא,ח)ויאמרו נא, ורמ"א 

, וכן מ"ש (טו"ז)צריך להשתתף עמהם משא"כ כשאומר יאמרו נא שאינו מדבר אליהם א"צ לנענע 

ל שמנענעין בהודו בסוף, מנהגינו לנענע רק פעם ראשון שאומרים בסוף ולא בפעם שני שכופלין, אב

  הר"ן כ' שמנענעין גם בפעם ב' שכופלין.
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אמנם לא מוזכר כאן במשנה שצריך ניענוע בשעת ברכת על נטילת לולב שמברכין בבוקר לפני 

דקטן  (סוכה מב.)התפלה, אבל תוס' הביאו ב' ראיות לזה שצריך לנענע גם אז, א) ממה דאיתא בגמ' 

ב, ולא אמרו דצריך גם לידע לקרוא ההלל, (במחצה"ש תרנא,יט הקשה היודע לנענע חייב בלול

דילמא רק בקטן שאינו יודע לקרות הלל צריך לנענע בשעת ברכה, אבל לא היודע לקרות, וי"ל דלא 

היוצא  (ברכות ל.)שייך חינוך רק אם עושה באופן שיעשה כשהוא גדול כמבואר בכ"מ), ב) ועוד בגמ' 

בשם ראבי"ה כ' עוד  (פ"ג סי' כו)לולב מבואר דזהו גם בלא הלל, ג) וברא"ש לדרך בבוקר מנענע את ה

ראיה ממ"ש בגמ' דר' אחא בר יעקב בשעת ניענוע אמר גירא בעינא דשיטנא, וזה בודאי לא היה 

  בשעת הלל דאסור להפסיק רק בשעת ניענוע שלפני התפלה.

זה רמז הקרא, אלא שמנענעין והנה מתוס' לכאורה משמע דעיקר הניענוע הוא בשעת הלל שעל 

גם בברכה כמו שהביאו ראיות, (וכ"ה ל' מג"א תרנא,יט שכתב אפילו שלא בשעת הלל מנענע) אבל 

כתב דאדרבה עיקר הניענוע של הולכה והבאה הוא בשעת ברכת נטילת לולב לא  (ברא"ש)הראבי"ה 

הבאה, וע"ז כ' בירושלמי בהלל, דרק בזה נזכר בגמ' דר' אחא בר יעקב ממטי ליה דהיינו הולכה ו

דטעם הניענוע הוא כדי לנענע כוחו של קטיגור, אבל בשעת הלל די בניענוע בעלמא וא"צ הולכה 

והבאה, ומדמה זאת הראבי"ה לתקיעות דר"ה שהוא בישיבה ובעמידה והעיקר הן דישיבה שמברך 

כ"כ בר"ן דהמשנה בא עליהם, וע"ז נאמר לערבב את השטן, כמו הכא בלולב דיש ב' מיני נענועין, ו

לחדש דגם בהלל מנענעין אבל בשעת ברכה פשיטא דהוא עיקר מצות נענוע, ומ"מ חולק הר"ן על 

 (תשנג הובא בב"י תרנא,ח)הראבי"ה וס"ל דגם בשעת הלל צריך לנענע כמו בשעת ברכה, וכ"כ מרדכי 

מד, ובהם הוי בשם רי"ף וערוך, (אמנם גם שם בתקיעות יש חולקים דהעיקר הוא תקיעות דמעו

הבין דהעיקר הוא ניענועין דהלל שכתב דמנענעין ע"ב  ((מאמר יא אות יד)עירבוב דשטן), ובבני יששכר 

פעמים בהלל כמנין חס"ד, והמדקדקין מוסיפין עוד י"ח בברכה דנטילת לולב כמנין צדיק, ומפרש 



   רצון  תשרי חודש  ימי  רלד
  

ר הן דהלל וכדמשמע בזה נוסח הברכה בסוף הלל וחסידיך צדיקים עושי רצונך, מוכח דס"ל דהעיק

  מתוס'.
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ואיתא בירושלמי ברייתא, צריך לנענע ג' פעמים על כל דבר, ור' זירא איבעיא ליה אי הולכה 

והבאה נחשבות לשתים, ויהא צריך רק עוד הולכה כדי שיהיו ג' או דהולכה והבאה נחשב א' וצריך 

(וכן א) ובדברי רמב"ם ורי"ף מפרש הר"ן ג"פ הולכה והבאה, ויש ג' פירושים במ"ש 'על כל דבר' 

דמ"ש 'על כל דבר' הכונה 'על כל הולכה ועל כל הבאה' ולפי"ז התנועות קטנות הן חוץ  בבית יוסף)

הולכות והבאות, ואופן הניענוע ג"פ כתב בית יוסף, שבסיום ההולכה בשעה שידו עדיין פשוטה 

דיין קרוב לגוף מנענע ג"פ, (ועפ"י האריז"ל מנענע ג' ניענועים קטנות, וכן בסיום ההבאה כשידו ע

צריך בהבאה לקרב את הלולב עד גופו ממש, וקצה התחתון של הלולב יגיע לחזהו), אבל הר"ן וכן 

הב"ח והקרבן נתנאל והרמ"א לפי' הגר"א מפרשים דבשעת ההולכה והבאה ינענע ג"פ ע"י שמוליך 

רא הוא אי השלש תנועות קטנות צריך לעשות בין ומביא בחזקה, לא שיוליך ויביא ישר, (ובעיא דר' זי

(פ"ז בהולכה ובין בהבאה או רק בא' מהם), וכתבו מג"א וק"נ שכן נוהגים, וקצת נראה כן מל' רמב"ם 

דצריך לנענע שלש פעמים 'כשמוליך', ובלבושי שרד כתב דגם דיעה ראשונה מודה דאם עושה  ה"ט)

ש"ל מפרש ברמב"ם דדי בהולכה והבאה גדולה א' אך התנועות קטנות בשעת הולכה והבאה מהני, ור

יעשה בו גם ג' הולכות והבאות קטנות, ולכן כ' שלצאת כל הדיעות יעשה ג' הולכות והבאות גדולות 

אך התנועות הקטנות לא יעשה רק בהולכה והבאה ראשונה, והמוסיף הר"ז הדיוט, וכ"פ טו"ז, ב) 

טב"א בשם הגאונים ובעיטור, דעל כל דבר היינו בכל עוד פירוש כתב ר"ן בשם ר"י גיאת וכ"ה ברי

המקומות שמנענעין בהם בהלל ובברכת נטילת לולב, יעשה שם ג"פ הולכה הובאה, ולא מיירי כלל 

מטירוף וכיסכוס העלין, וא"צ אלא הולכה והבאה בלבד וכ"פ רמ"א, והר"ן דחה סברא זו דהרי 

ל לנענע, ג) הרא"ש ור"ן בשם אחרים ורמב"ן הלוחלב צריך שיהיה יוצא טפח מהאיגוד כדי שיוכ

פירשו דמ"ש 'על כל דבר שלשה פעמים' ר"ל בכל מקום בהלל ובברכת על נטילת לולב, ינענע שם 

גם שלש נענועים קטנות בטירוף וכיסכוס העלין, והיינו אחר הולכה והבאה בכל רוח יעשה ג' קטנות 

, ומ"ש בירושלמי ג' פעמים וכן מ"ש ר' זירא וס"ל דאינו עושה הולכה והבאה בכל צד כ"א פעם א'

באיבעיא שלו דבעי ג' פעמים קאי על התנועות קטנות, שעושה לכל צד שגם הם צ"ל באופן של 

  הולכה והבאה.

ולענין איבעיא דר' זירא אי הולכה והבאה נחשב לא' או לשתים היכי קיי"ל פליגי ביה הרא"ש 

ום ספיקא דרבנן לקולא, שאני הכא דמשום חביבות והעיטור, דהרא"ש כ' אע"ג דקיי"ל בכל  מק

המצוה עבדינן לחומרא דשתיהן נחשבו רק א', (והטעם לחביבות דוקא כאן י"ל לפימ"ש רא"ש דהוא 

לנענע כח השטן, ומבואר בתוס' ר"ה דלערבב השטן בתקיעות הוא ג"כ ע"י שרואה שמחבבין את 

ו יוצאין בנצחון המרומז בלולב), אבל המצות א"כ ה"ה הכא בלולב וכדי להראות שבכח זה אנ

העיטור כתב דגם כאן ספיקא דרבנן לקולא ונחשבות לשתים, ויל"פ ענין החביבות שצריך להראות 

דוקא בנענועים דלולב כי כל ענין סוכה רומז על זה כמבואר בגמ' ע"ז ג. דאף דישראל ג"כ מצטער 

ין כנזופין, ולכן נאמר שמחת בית פטור מן הסוכה אבל עכ"פ אינן מבעטין רק מצטערין ויצא



 רלה  רצון  תשרי חודש  ימי  

השואבה כי אף שעיקר המצוה הוא הניסוך אבל גם ההכנה דהיינו השאיבה ההי נעשה בעסק גדול כי 

  ההכנה וההשתוקקות להמצוה הוא יסוד גדול וחשוב בהמצוה וכמ"ש לפום צערא אגרא.

יצוני ודי במה עוד פליגי בזה דלרא"ש מוליך ומביא לד' רוחות, אבל העיטור כ' דזה דעת ח

שמוליך ומביא למזרח ולמערב, והמושל בשתים מושל בד', אבל לצפון ולדרום אינו מוליך ומביא, 

אבל הרא"ש טען על זה הקצור קצרה יד ימיננו מלהודות שד' רוחות העולם שלו, (ר"ל אף שנשמע 

צוני הוא מעצמו שהמושל בב' מושל בד' אבל למה לא נראה זאת להדיא), ומ"ש העיטור שדעת חי

הבין הרא"ש משום שנראה כשתי וערב, וע"ז הקשה הרא"ש דאדרבה בזה שמוליך ומביא למזרח 

ומערב בלבד ואח"כ מעלה ומוריד זהו כשתי וערב, אבל אם מוליך ומביא גם לדרום וצפון הו"ל 

  ששה קצוות.

ליך הקב"ה כי ב' טעמים יש בנענועים דלולב א' להמ 'יד ימיננו'ויל"פ מה שהשתמש כאן בלשון 

בכל רוחות והשני לעצור טללים ורוחות רעות דהיינו חסדים והשפעות הנקרא בלשון ימין, ולהמליך 

הקב"ה צריך להגביר תמיד צד ימין על צד השמאל שלא לימשך אחר כוחות הרע שמצד השמאל 

' הוא שלא להמליך על עצמו המלך זקן וכסיל, וכמו שמסיימין אחר הנוענועים למען דעת וגו' כי ה

  האלקים אין עוד. 
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בעיטור כ' דדי בהולכה והבאה וא"צ נענוע שדרה ועלין, ולכאורה הוא נגד הירושלמי שכתב 

דבעי ג' נענועין על כל דבר משמע מלבד המוליך ומביא, אבל מדהביא הטור דברי שניהם מוכח 

נים על הולכה והבאה קטנים שאינן בפשיטת כל דאינו סתירה ולכן כ' ב"י דיל"פ גם הניענועים קט

היד, אמנם הרא"ש כשהביא לשון המשנה כ' 'מטרפים' תחת מנענעין ול' מטרפין ודאי היינו טירוף 

עלין, וכן מבואר בר"ן ורמב"ם דצריך דוקא טירוף עלין ולכסכסו, והביא ראיה מדצריך להוציא את 

די בהולכה והבאה, (ודחיק ליה לומר דכל הראוי הלולב טפח מהאגד כדי שיוכל לנענעו עכ"ח דלא 

לבילה אין בילה מעכבת בו), אמנם העיטור עצמו יל"פ בירושלמי על כל דבר היינו על כל מקום 

  בהלל שמוליכין ומביאין, ואת זה קורא נענוע.  

  סדר הרוחות ובאיזה צד מתחילין לנענע עי' תויו"ט. 
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עלה, בין בעניות ח"ו כשאנו למטה אנו ממליכים את הקב"ה עלינו, בין בעשירות כשאנו למ

 לעבדו בעול מלכות שמים.

א"נ עפימ"ש המגיד הגדול עה"פ משוך חסדך ליודעיך קל קנא ונקם ועה"פ קל נקמות ה' דע"י 

שמטיב עם האדם זה גופא הנקמה היותר גדולה שמתמרמר האדם איך חטא נגד מלך גדול כזה, ולזה 

בניענוע למעלה ולמטה שכשתעלה אותנו מעלה מעלה, בזה גופא אנו נענשים להיות נחשב  אנו מורין

 לנו כאילו היינו מטה שהיא לנו לנקמה.



   רצון  תשרי חודש  ימי  רלו
  

(דברים הרוצה להחכים ידרים, להעשיר יצפין, ימין רומז על תורה מימינו אש דת למו  - דרום צפון 

להורות שאם תרצה שנעסוק בתורה  ,(משלי ג טז), שמאל היינו עשירות בשמאלה עושר וכבוד לג ב)

, א"נ שאנו ממליכין הקב"ה ומקבלין (איוב לז כב)המרומז בדרום ימין, אז תתן לנו מזהב הבא מצפון 

עלינו לעבדו בין בתורה ותפלה שהיא דרום, בין בעניני גשמיים שהיא מצפון, שזהו עיקר הרמז 

מגדלות מרקחים עיי"ש ובנחלי בינה בסוכה שאוכלין ושותין בקדושה, (כמבואר בכת"ס לסוכות וב

  )., עוד להוש"ר קובץ קול התורה נא,שמאמכמה ספה"ק
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, וצ"ב כפל ל' הושענא, וי"ל דר"ל שאנו צריכין ב' ישועות א' למענך אלקינו הושענאלמענך אלקינו הושענאלמענך אלקינו הושענאלמענך אלקינו הושענאא) הושענא א) הושענא א) הושענא א) הושענא 

תייחד שמך שתושיע אותנו שנוכל לבקש למענך, וגם תושיע שתהיה נקרא אלקינו שנהיה ראויין ש

עלינו, ולכן כופלין אח"כ עוה"פ הושענא דכיון שיתקיים זה שנבקש רק למענך, וגם שאתה נקרא 

אלקינו, אז בודאי תושיענו בכל מה שאנו צריכים, ולז"א אלקינו המורה על מדה"ד, שאז גם מדה"ד 

וגו' אביכם לפני מי אתם מיטהרים  (סוף יומא), ויל"פ לשון המשנה מסכים כיון שבאנו לכבוד ה'

  שבשמים, ר"ל שאתם מיטהרים לא בשביל עצמיכם רק בשביל כבוד שמים.

א"נ י"ל דה"ק הלא אתה הוא אלקינו לא בשבילנו רק משום שבחרת באבוה"ק לרוב אהבתם, ב) 

וא"כ איך תוכל לראות בצער בני רחומיך, וע"כ הושענא למענך בשביל הרחמנות שלך שאתה מרחם 

שאתה אלקינו בלבד ולא אלקי האומות, עכ"ח משום שבחרת באבותינו  'קינואל'על אוהביך, והראיה 

  .ובנו

א"נ י"ל לפימ"ש בקדו"ל הרם קרן ישראל עמך, שהקב"ה הגלנו בין האומות כדי שיתוספו ג) 

, ע"ז מבקשים הרם קרן ישראל תציל הקרן בעוד מועד ולא תמתין על רווחים (פסחים פז:)עלינו גרים 

שלא תשאר בלי עם ולא יהיה על מי להקרא שמך  'הושענא למענך'קרן, ולז"א פן יבולע לך כל ה

 , שכמה יהודים יש שעוד נקרא עליהם שם ה' בעווה"ר.'אלקינו'בשם 

וכמו שעשה באברהם אצל  (סוכה נב.), דלצדיקים נדמה יצה"ר כהר נפש מבהלהנפש מבהלהנפש מבהלהנפש מבהלהד) הושענא ד) הושענא ד) הושענא ד) הושענא 

ין ממנו אז נעשה בטל ומבוטל ואז העקידה שנדמה לו כים ובאו מים עד נפש, אבל אם אין מפחד

רואין למפרע שאינו הר רק חוט השערה, ולזה בוכין הרשעים למה לא כבשוהו כיון שאליבא דאמת 

אינו רק חוט השערה, וצדיקים בוכין שנזכרין צערן שהיה נדמה להם כהר, וזה"פ הושענא לנפש שלנו 

המשל מהבעשטה"ק עם הז' חומות שלא יתבהל מפחדי היצר שהם הבלי שוא ודמיון כוזב, כידוע 

  שעושה היצה"ר באחיזת עינים.

ה) ומו"ח זצ"ל היה רגיל לפרש הושענא נפש מבהלה, שלא יעשו דברים עם בהילות בלי ישוב 

הדעת, כי מתון מתון מאתים זוז שויא, וזהו בין בעניני רוחניים בין בענינים גשמיים אינו מסוגל אם 

דזהו מדת הצדיקים לעשות כל דבר ביישוב הדעת גדול, וע"ז עושין בבהלה, וכ' במנחת יהודה 

        מתפללים הושענא נפש מבהלה. 



 רלז  רצון  תשרי חודש  ימי  
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לכאורה קשה וכי היה חכמתם הרי לקטו כמו בכל יום ונמצא  חכמו ולקטו לחם משנה בשישיחכמו ולקטו לחם משנה בשישיחכמו ולקטו לחם משנה בשישיחכמו ולקטו לחם משנה בשישיו) ו) ו) ו)     

וד הלכות שבת בשעת מדידה כפול, ונ' הכונה שאחר שלקטו לחם משנה בשישי חכמו על ידה ללמ

  בשאלתם מפי משה.

˙Â�Ú˘Â‰‰�˙Ë·Á� �

ונ' דס"ל דדבר הרמוז נגד דבר אין להוסיף עי'  בוט יותר מה' חבטות,מובא בשם האריז"ל לא לח

  והגה"ק מבאטשוטש כ' כמ"פ דלא מזיק יותר. ,רמ"א רס"ג לענין הדלקת נרות

˙¯ˆÚ�È�ÈÓ˘Ï� �

ומיעוט, דתיבת שמח מיותר דהא כתיב  איתא דבפסוק והיית אך שמח יש ריבוי )סוכה מח.(בגמ' 

לעיל מיניה ושמחת בחגך וחוץ מזה יש לנו מיעוט מתיבת אך, ומוקים הריבוי על ליל שמ"ע והמיעוט 

וכן בשם אפרים ועוד כמה ספרים מקשים דהיאך דריש  (ראה)דיו"ט, ובקול אליהו לגר"א על ליל א' 

ליתא דהלא אין הריבוי מכח  אדקושיא מעיקר כאן לרבות ליל שמ"ע הלא אכין ורקין מיעוטין, וצ"ב

  תיבת 'אך' רק מתיבת 'שמח', ומיעוט דאך נדרש על לילי יו"ט א'.

לחייב שמחה  בעמק ברכה כ' בשם הגר"ח משום דלא מסתבר מוציא אני לילי יו"ט הראשוןמוציא אני לילי יו"ט הראשוןמוציא אני לילי יו"ט הראשוןמוציא אני לילי יו"ט הראשון

ופר א"א בלילי שמיני אם אינו יכול לקיים רק במה שמכין מעיו"ט, וצ"ב דהא גם סוכה וד' מינים וש

  רק אם מכינים מבעו"י.

כיצד מלמד שחייב אדם בהלל וכו' כשאר כל ימות החג, וצ"ב מה מוסיף  ההלל והשמחה שמונהההלל והשמחה שמונהההלל והשמחה שמונהההלל והשמחה שמונה

בפירוש כיצד על הנאמר ברישא, ואי לאשמעינן דשמ"ע ג"כ חייב בכבוד יו"ט דהיינו כסות נקיה 

מביאין ראיה לרש"י כאן  )(פסחים עאלימא הלל והשמחה לכבוד יו"ט שמונה, וכתב ערוך לנר דתוס' 

דשמחה דנדרש כאן על ליל שמ"ע ה"ה ביום, מק"ו דומיא דהלל דהוא ביום, וזה"ש במשנה הלל 

ושמחה שמונה דמקיש שמחה להלל (דאל"ה לא הי"ל להקדים הלל דרבנן לשמחה דאורייתא) אלא 

למד ממקרא לומר כשם שהלל הוא ביום כמו"כ שמחה נוהג בשמיני, ומ"ש כבוד יו"ט האחרון דנ

ולכן כשם שכבוד יו"ט בשמיני כמו"כ  (אמור)קודש וכמו"כ הלל מדין מקרא קודש כמ"ש רמב"ן 

  הלל.  

ליל שמ"ע יש מצות  ומ"ש רש"י דיום שמיני חייב מק"ו עי' תוס' מב: ורש"י פסחים ע"א דרק

  .שמחה לא ביום

ד לבא שיהיה העבודה , דהוא מעין לעתי(חו"מ סוס"ג)דשמיני רגל בפ"ע עי' אבני נזר הטעם 

, משא"כ ב' מקדשות הראשונות היו להעלות בני יםנתעליהיו להעלות בעלי חיים כי בני אדם כבר 

  בענין הא דשמ"ע נקרא חג. (תרס"ח טו"ז א)אדם, וע"כ יצטרך לעת"ל חינוך חדש עי"ש, ועי' או"ח 

חוץ מר"ה יוה"כ ושמיני  בפ' פנחס בכל המועדים י' קרבנות במוספין, ז' כבשים, איל א' ב' פרים,

  עצרת שאין שם אלא פר א', ומזה יש רמז לשייכות של שמ"ע ליוה"כ להיות יום סליחה.



   רצון  תשרי חודש  ימי  רלח
  

כתב דעצרת היינו שמתוך פחד ה' נעצרו חושיו מלומר לפניו  (אות רו)בתורת שמחה להרר"ב 

  אפילו שירות ותשבחות, וע"כ הוא זמן שמחתינו כיון שהגיע למדריגה כזו.

‰¯Â˙�˙ÁÓ˘� �

דבכל הסוכות אנו מסבבין הס"ת למשוך שפע וברכה מלמעלה,  (לשמח"ת)) כ' בס' נחמד מזהב א

ובשמחת תורה מסבבין עם הס"ת שהשי"ת מבקש מאתנו שמעתה נהיה טוב כדי שנהיה ראויין לקבל 

  (עמוד ע סט קכ).הטובות וההשפעות הנמשכות מסוכות, ובתורת שמחה 

קפות של סוכות עם הד' מינים נשפע אורות וברכות אבל הם , כתב דע"י ההב) ונהר שלום (לשמ"ע) 

עדיין בפנימיות וע"י ההקפות דשמח"ת גורמים שיתפשט לחוץ בבחי' מקיף, ומתגלה כל מה שזכינו 

  (ע' קיג).לסגל בהם בקנין המצות הקדושות, ועי' עטרה לראש צדיק 

אוחר אינו אלא אם אין מה שנהגו בקצת מקומות להתחיל ההקפות בליל שמחת תורה בזמן מ ג)

כי גם אנשים חסידים הדיקדוק בזה, הרבה חשש של איחור זמן ק"ש בבוקר, ובעווה"ר בזמנינו רפתה 

ולכן צריך להתחיל את ההקפות תיכף אחר מעריב זה, דבר חמור כמזלזלים בומחמירים בשאר דברים 

  .(עי' מה שכתבתי בצדקת הצדיקים) במוקדם האפשרי

ÁÓ˘�Ï˘�ÛÒÂÓ‰�˙˘Â„˜‰¯Â˙�˙� �

מה שנהגו ליצים ונערים מנוערים לזלזל בתפלת מוסף דשמחת תורה ע"י עשיית דברים של ד) 

ליצנות והפרעת החזן מלהתפלל עבירה גדולה בידם ומחוייבים למחות על זה בתוקף גדול, ומי 

שאינו יכול למחות מחוייב להתפלל ביחידות ולא להיות שם בשעה שמבזים את התפלה באופן 

, ודבר טוב שהרב יתפלל בעצמו מוסף לפני העמוד (והארכתי בזה בדרכי אבות על פרק"א), כמגונה כ"

, ועימ"ש מזה בדרכי בשמחת תורה כדי שלא יבאו לידי הפרעת התפלה (אור גדליהו סוגיות, קצא

המאמרים דצריך ליפחד מאד מהקיטרוג שזה גורם לקטרג שכל השמחה עם התורה אינה אמיתי ולא 

  ).יכולין לזלזל אח"כ בתפלה קדושה באופן כזהמלב, כיון ד

מביא שתלמידי הרה"ק הנועם אלימלך עשו תקנה שלא  (אוצר חיים פ' שמיני)הגה"ק מקאמארנא ה) 

לשתות משקה המשכר בשמחת תורה כדי שלא יתערב זר בשמחת התורה הקדושה, כי אז אינו שמחת 

דבר נשגב מאד ואינו זמן של התפרקות תורה רק ליצנות והוללות, כי הריקודים עם התורה הוא 

הרגשות וריקודין גשמיים, ויה"ר שנזכה לשמוח באמת בשמחת התורה באופן שהתורה תשמח גם 

  .עמנו

ועוד כי הרוקד מחמת שכרות משטה עצמו וחושב שרקד בהתלהבות מחמת שמחתו בתורה 

מסכה לא תעשה לך, היינו  המליץ ע"ז אלהי (מרר"ב)ולהד"ם כי היה מחמת היין, ובבוצינא דנהורא 

      ניסוך היין וחושב שהוא מחמת אלקות.



 רלט  רצון  תשרי חודש  ימי  
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מביא שיטת ר' שאלתיאל גאון דמ"ש ברגלים בתפלה בברכת והשיאנו  (או"ח סוסי' תקפ"ב)בטור 

(סו"פ דבר  ברכת מועדיך כאשר רצית ואמרת לברכנו, קאי על הקרבן חגיגה, והקשה הנצי"ב בהעמק

דזה אינו דקאי על עולת ראייה, דמש"ש ולא יראה את פני ה' ריקם היינו שיקבל ממנו  ראה טז,טז)

ברכה, ולא נמצא במקום אחר שאמר ה' לברכנו במועדים רק זה, ונראה ליישב דדברי ר' שאלתיאל 

גה ועל זה דמי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים ירבה בחגי (חגיגה ח:)הוא עפ"י המשנה 

הרי להדיא דהך פסוק קאי גם על חגיגה, ולפי"ז יל"פ בנוסח  (דברים טז,יז)'נאמר' כברכת ה' כו' 

  התפלה כאשר צוית קאי על עולת ראייה, ואמרת לברכנו קאי על החגיגה.

  נה

    

  


