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êãåáë .)íéøéàî íéðô(  

�  

òøä øöéá êéðôì åðàèçù àèç ìò ,
äöéäù úåøéáòä ìò àéä äðååëä" ø

úîäæì íãàä úà úéñäì ùééá , ÷ø

 åîöò ìò êéùîî åîöòá àèåçäù

äöéä"ø ,éôä åäæå 'òøä øöéá .) úéøàù

ìàøùé(  

�  

åðàèç åðéúåáà åðçðà ìáà , íéøéëæî

åðéúåáà úàèç , äáäàî äáåùú äùåòäã

úåéëæ åùòð úåðåò , åùò éàãååá íäå

äáäàî äáåùú ,à" íä íëéàèç ë

åðéúåéåëæ .)øùåé è÷ì(  

�  

 éðà éøä äùåá àìî éìëë êéðôì
äîéìëå , éðôì ìöðúäì äæá åðçðà íéöåø

á÷ä"ä , äæ ïéà åðéùòù úåøéáòä ìëù

åðéúåîöòá òáèåî òøä çëù äéàø , àìà

äîéìë åäåàìîù éìëë åðéøä , åàéöåéùëå

äìéçúáë é÷ð ìëä øàùé úåøéáòä úà .

)äøä"øäî ÷"éæ àæìòáî ù"ò(  

 úîùð éåìéòì   

äøä"ø ç ' øòìòè ãåã äùîæ"ì  

á"æ íìåùî ìà÷æçé ø"ì  

áìð" òëäåé úøçîî"ô  

  

éòì  éåìúîùð  

 äàä" ç úøî ùèéååàãéååàã òáùò"ä  

á"æ óìàåå áàæ ø"ì  

áìð"ùåã÷ä íåé áøò ò  
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 ëî¬ ìšî öî¼ ê¾³ ñ× î−ñê

îò−³õ¾ ó−þõ íôñ¾òî . îëþî
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  וילך משה וידבר את הדברים האלה

' אשר ישעי' ק ר"חסיד אחד בא פעם אל הרה
הי בהתקרב זמן ת ויווהיה אצלו כמה שבועע "זימראפשיץ 

ומועד הפרידה חשב החסיד בליבו הן זה כמה שבועות 
שאני יושב פה ואני כבר חפץ לנסוע לביתי ועדיין לא 

 ובמחשבה זו ,'שמעתי מרבי הקדוש שום דרך בעבודת ה
 ויהי כאשר נכנס לחדרו של ,הלך החסיד להפרד מרבו

ק מראפשיץ ראה אותו הולך בחדרו אנה ואנה כדרכו "הרה
 הנה כתיב בפרשתן וילך , ופתח את פיו בחכמה,בקודש

 וכי משה ,משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל
 רק ,'רבינו הלך לבית כל אחד ואחד ואמר לו את דבר ה

 וילך משה היינו שהלך בחדרו אנה ואנה ,הפירוש כך הוא
 שבזה דיבר אל כל ,ז וידבר אל כל ישראל" ועי,בדביקות

 אשר ילכו בה ואת המעשה רךדישראל והאיר להם את ה
פ שלא שמע מרבו " ובזה הבין החסיד שאע,אשר יעשון

 בזה מאיר ,י שמקשר את עצמו אל הצדיק"מ ע"כלום מ
  .'הצדיק לכל אחד ואחד וממנו נקח לעבוד את ה

  הן קרבו ימיך למות

' ק ר"בספר מים חיים מביא שמקובל מנכדי הרה
א " אלול תקמה"ע כ"ל שנלב"יחיאל מיכל מזלאטשוב זצוק

 ,ק פרשת ניצבים וילך בעת סעודת רעוא דרעוין"בשב
ת יצתה נשמתו הקדושה במיתת "שמגודל דביקותו בהשי

ק שנפטר קראו לו "ובאותו שב, ה שנים"נשיקה והוא בן נ
הן "לעלות לתורה לעליית שישי וקראו לפניו פרשה זו 

ה רומז זק מזלאטשוב ש"ואמר אז הרה" קרבו ימיך למות
קרבו , ה שנים"ן היינו כמספר שנותיו נ"שתיבת ה ,אליו

ך מרמז על שמו יחיאל ושאר "ד של ימי" היו,ימיך למות
 ,ל"ד של למות הוא השם מיכ"האותיות של ימיך והלמ

  . ק זו לעת ערב יצתה נשמתו בטהרה" ואכן בשב.ק"עכדה

  וידבר משה את דברי השירה הזאת

ה בונם מפרשסיחא נכנס פעם חשמ' ק ר"הרה
 שיאמר איזה פסוק ,'וביקש ממנו היהודי הק' יהודי הקלה

בונם פסוק ' ק ר" ונפל בפי הרה,והוא יגיד עליו דברי תורה
ל וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה "הנ

ולא " תומם"נענה לעומתו '  והיהודי הק,הזאת עד תומם
בונם נהנה מאוד '  והצדיק ר,אמר שום דיבור יותר מזה

ובאותו , אוד את התורה שאמר היהודי הקדושושיבח מ
 והיה ,חנוך העניך מאלכסנדר' ק ר"מעמד היה נוכח גם הרה

ל שיפרש לו את דברי "בונם זצ' ק ר"שואל ומתמה להרה
 ואמר לו שכוונתו , שלא מבין מה הוסיף בזה,'היהודי הק
ה דיבר אל כל ישראל את דברי השירה הזאת "היה שמרע
 דהיינו שהשלימם שיהיו ,שלם מלשון תם ו,עד תומם

  .ולתורתו' לה) ער האט זיי גאנץ געמאכט (.תמימים ושלימים

  ...אני הגבר ראה עני בשבט עברתו

מאיר מפרעמישלאן ' ק ר"א להרה"כפרי אחד בא פע
וביקש , בידו" כפרה"פ ותרנגול לבן ל"ע בערב יוהכ"זי

: אני אגיד לך מה שהתרנגול אומר: אמר לו הצדיק, ברכתו
ראה " ,"גבר" התרנגול שנקראת בלשון הגמרא "ני הגברא"

רואה את האדם עני בדעת ועובר " עני בשבט עברתו
לקח אותי בערב " אותי נהג ויולך חושך ולא אור"עבירות 

אך ", טרם האיר היוםיום כיפור בשעה שעדיין חושך בחוץ ו
אם חושב הוא ומדמה לעצמו שבזה יצא ידי חובת " בי ישוב
ידע נאמנה שאפילו אם יהפוך " פוך ידו כל היוםיה" ,תשובה

  .ידו כל היום לסובב אותי מעל ראשו לא יועיל לו

  אלוקיך' שובה ישראל עד ה

ל "מרדכי מטשערנוביל זצוק' ק ר"רשע בא להרה
ראה הצדיק את החשבון , וביקש ממנו שיורהו דרך תשובה

ואין , הנה כבר זקנתי, השיב לו, הגדול של נפש נשחתת זו
עצתי הוא שתסע , וחי לקבל עלי בעל תשובה קשה כזהבכ

והוא יקבל אותך , הוא עודנו צעיר לימים, ן'ק מרוזי"להרה
שיזהר : וסידר לו תשובה, ן'שנסע לרוזי, וכך הוה, ויושיע לך

, שכל דיבור ודיבור שבקדושה יאמר דוקא מתוך הסידור
, והן בברכות, הן בתפלה, ושום מלה לא יאמר בעל פה

ק מטשארטקוב "וסיפר בנו הגה,  בברכת אשר יצרואפילו
כ "שהיה אח, שהוא הכיר את הבעל תשובה הזה, ל"זצוק

אל תתמהו על תשובה , וסיים, ובעל מדריגה, לאדם גדול
, כי אחר שעשה מה שציוה לו אבי, קלה כזה שסידר לו אבי

  . כ ממילא לעשות מה שצריך לעשות"ידע אח

  כי ביום הזה יכפר עליכם

ל בכל ער ב יום הכיפורים היו נוהגים בניו ובנותיו ש
ק קרעמניץ "יעקב ישראל המגיד מישרים דק' ק ר"הרה

וקרה פעם בערב יום , לבוא לבית אביהם שיברך אותם
והלכה מהר ועמדה , הכיפורים שאחת מבנותיו איחרה לבוא

נ "לפני פתח בית הכנסת בכדי שכשיבוא אביה הרב לביהכ
כשבא ,  החזיקה תינוק קטן שלהועל זרועותיה, יברכנה שם

וגם הילד , הרב מצא אותה עומדת בחצר בית הכנסת ובוכה
, למה זה אתה בוכה: וישאל הרב את הילד, בוכה בכי רב

, אני רואה שאמא בוכה לכן הנני בוכה גם אני: השיב הילד
ד ועלה לפני ארון הקודש וסיפר "מיד נכנס הרב לביהמ

אם הילד ראה רק פעם : רואמ, בבכיה רבה את דברי התינוק
כל שכן אנחנו שנפשינו , אז בכה גם הוא, אחת שאמו בכתה

כמו שנאמר , יודעת מאוד שהשכינה הקדושה בוכה
ונתעורר , שבוודאי עלינו לבכות" במסתרים תבכה נפשי"

ק "ואמר הרה, כל הקהל בבכיה רבה למשמע דברי הרב
רעש בשמים מהתשובה שנתעוררה אז ע שנעשה "החוזה זי

  .אצל המתפללים
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ä ãò ìàøùé äáåù 'êðåòá úìùë éë êé÷åìà.ìðå " ùé äðäã ô
á 'íéàèåç éâåñ , íéòø íä íòáè íöòîù äøéáò éìòá íðùéã

äì íéàèçå ,' ÷øå íéáåè íä íòáè íöòîù åìàë íðùé íðîà
íéòø íéùðà íò åøáçúäù úîçî íäéùòîî åãîì , éøãâ äðäå
ùú åðééäã íéðùì íé÷ìçð äáåùúääàøéî äáåùúå äáäàî äáå ,

éå"ë ìåãâ íàèçù íúåàã ì" íéáéåçî íä íéòø íä íòáè íöòáù ë
äáäàî äáåùú äìåòî äáåùúá áåùì , íäì íøâð íàèçù íúåàå

ò ÷ø"äàøéî äáåùúá íäì éã éìòî àìã éùðéàì úåøáçúää é ,
á÷ä ãçéé äîì íòè åáúë íéùøåôîä äðäå"â ìò ÷ø åîù úà ä '

 íéøîåàù åîë úåáà øàù ìò àìå á÷òéå ÷çöé íäøáà é÷åìà
íé÷éãöä , äéä àìå íîöòî àøåáä úøëä éãéì åàá úåáàäù éðôî

àùî íúåà êéøãéù éî íäì"íé÷éãöä øàù ë ,éòù íéãîì åðéöîð" æ
á÷äù äëåæ äæá åîöòî àøåáä úà øéëîù"åéìò åîù ãçééî ä ,

ò àá éàãååá äáäàî äáåùú úâéøãîì òéâäù éî äðäå" øéëäù é
 úàåúåà áåäàì åì íøâ äæå åîò åéãñç áåø äàøå åîöòî àøåáä ,
äùæå"äæë äáåùú äùòúù åðééä ìàøùé äáåù ë ,ä ãò '"êé÷åìà" ,

ä àäéù åðééä 'êéìò åîù ãçééù à÷ééã êé÷åìà ,ò äæå" äáåùú é
øåîàë äáäàî ,íòèäå , úìùë éë"êðåòá " éðôá òùø úééäù

êîöò ,éøçàî úãîìù éðôî úåðåòä äéä àìåí , êéøö äúà êëìå
äáäàî äìåòî äáåùú úåùòì .                                  )éøäî éøáã"à(  
� � �  

ä ãò ìàøùé äáåù 'êðåòá úìùë éë êé÷åìà. éå"ìéôò " î
îâá àúéàã 'úåââùë åì ïéùòð úåðåãæù äáåùú äìåãâ , øîàðù

ä ãò ìàøùé äáåù"êðåòá úìùë éë à ,àäéàåä ãéæî ïåò  , éø÷å äéì
ìåùëî ,øàäå éðéà êéøôå" åì ïéùòð úåðåãæù äáåùú äìåãâ ì
úåéëæë ,éðùîå ,àéù÷ àì ,äàøéî ïàë äáäàî ïàë , àúéà íìåà

 äùî çîùéáã åì ïéùòð úåðåòä äàøéî àåäùë íâ íéáøä úáåùú
úåéëæë ,ìé äúòîå"ôäîàî "ë ìàøùé äáåù å ãéçé ïåùìá çúô

éäì êéøö æàå ãéçé úáåùúî éøééîù éðôîä ãò úå 'êé÷åìà , åðééäã
äáäàî äáåùú ,ìùë éë"ðåòá ú"ê , ÷ø äùòú íàã øîåìë

åòä ïî øàùé äàøéî äáåùú"åùëîë úåðåãæä ï"äââù àåäù ì ,
äáäàî äáåùú äùòú ïëìå ,ïåò íåù ììë øàùé àìù éãë , íìåà

äìåâñ ãåò ùé ,æå"ç÷ ù"ëîò å"áåùå íéøáã í"ä ìà å ,' íééñî
íéáø ïåùìá ,ééîã íåùîíéáø úáåùúá éø , ìë åéìà åøîà æàå

 ç÷å ïåò àùú"áåè" ,ùå íéàèçä ìë ìåçîéôäúéåëúåéëæìå áåèì  ,
äàøéî äáåùúá åìéôàå.                                                   )ïúðåäé ùôð(  

� � �  
ä ãò ìàøùé äáåù 'êðåòá úìùë éë êé÷åìà. øàáúéå ÷åñôä 

ôò"æ íøîà é" ì)‰ ˙ÂÎ¯·.( òøä øöé ìò áåè øöé íãà æéâøé íìåòì 
ø÷ àø÷é åàì íàå äøåú ãîìé åàì íàå áèåî åçöð" åàì íàå ù

äúéîä íåéì øéëæé ,ø÷å äøåú åìà íéøáã äùìùå" äúéîä íåéå ù
äæ ÷åñôá íéæîøð ,"ò ìàøùé äáåù"ã "–ø÷ì æîåø "ù ,éò" ìù ï

ìãå òîù"ãçà ìù ú ,òåãéë ,"éøáã íëîò åç÷"í "éøáã åðééä 

åèåùôë äøåú ,"ä ìà åáåùå'" ,ä ìà åùôð áåùéù øåëæéù åðééä '
åúãå÷ô àåá úòá ,â æîøì ùéù äæå" åðéæàä úùøôá ë" äîëç åì

àæ åìéëùé"ú "ò äøåú ìò æîåø" ã"äøåúä úàæ" ,"íúéøçàì åðéáé "
äúéîä íåé àåä ,"çà óåãøé äëéà"ã "ø÷ã ãçà ìò æîåø" ù

øåîàëå .                                                                              )íòåð éøîà(  
� � �  

ùãåçì äòùúá íëéúåùôð úà íúéðòå. ùéå ò äðååëä øîåì" ã
÷ä åðéúøåú äçéèáäù úåéä õøúì áåúëä àá äæáù øñåîä'åéù " ë

íãàä éàèç ìë ìò øôëé , åðìù úéðòúä øçà àåôéà òåãîå
ëäåéá"ìôúî åðàù úåìéôúäå ô äîì ìàøùé úìåàâ ìò íåéá åá ïéì

åðéùôð úåãôå åðéúìåàâ ùéçäì íùåø äùåò äðéà , àåä õåøéúä êà
äåæä éøáãë" ÷úù÷á ìëù áä áä íéáìëë ïéçååöåðé íéàøåð íéîéá 

 ÷ø àåääñðøô ìòäðéëùä úåìâ ìò àìå  ,äùæå" äîì äîúîë ë
"ùãåçì äòùúá íëéúåùôð úà íúéðòå " áàá äòùú ìù úéðòú åæ

àùåðéùã÷î úéá ïáøåç ìò ïéðòúî åð ,"áøòá " úåìâá åðééä
áøò úàø÷ðù ,åðòùåð àì ãåò äîìå , ïòé àåä õåøéúä ìáà" áøòî

ëúáù åúáùú áøò ãò"í " íåéá íéúáåù åðàù äúéáùäù åðééä
åðéëøö øàùå äñðøôå íééç âéùð ïòîì åðéúáåèì íà éë äðéà øåôéë ,

åé ìéòåä àì ïëì"íìåò úåøéçì úàöì ë.                        )íéãâî íòåð(  
�  

äæ êøãáåäîàî ùøôì íéîåã÷ ìçðá àáåä "ë) ë úåîù"ë à"à (" êà
àåä åôñë éë í÷åé àì ãåîòé íééîåé åà íåé íà " ùàøå øåôéë íåé éë

äáåùúá ìàøùé íéãîåò äðùä , úàøéî àåä ìëä éë éâñ àìå
åéìò åøæâé àìù úåéðòä ,ðøô øôñá åäåáúëéù åðåöøåäáåè äñ ,æå" ù

"íåé íà êà "øåôéë íåé åðééä ,"íééîåé åà "á 'äðùä ùàøã íéîé ,
"ãåîòé "äìéôúå äáåùúá ,ëòå" æ"í÷åé àì " íòèäå"àåä åôñë éë "

äñðøô åì äéäéù óñëä øåáòá åúòã ø÷éòù.  
�  

äéîùî àøîàúîå ãäøä"ø ÷ 'éæ âøåáùì÷éðî ò÷ìòîù" ò
äîàî äæá ùøôì"ë" éùé ïá àá àì òåãî " çéùî äîäîúî äîì

àåáì ãåã ïá , éë éðôî"íçìä ìà íåéä íâ ìåîú íâ" , ìåîúà íâù
à íåéá 'øã"ä ,á íåéá íåéä íâå 'øã"çìä ìà ÷ø íéììôúî ä"í ,

äðéëùä úåìâ ìò àìå.  
�  

éô øåîàä øáãëå 'äôñá"äîìù úøàôú ÷ )¯Ù '˙ÂËÓ( ùøôì 
éôò"æç íøîàî æ" ì" úåúéøë èâ ãåã úéá úîçìîì àöåéä ìë
ëåúùàì áúå " ãåã ïá çéùî úàéá ìò ììôúäì äöåøù éîù åðééäã

íééîùâä åéëøöì åðééäã åúùàì úåúéøë èâ ïúéì êéøö  
�  

ùòáäã äéîùî äá åèîå"÷ä è 'äîàî äæá ùøôì" ë)Î ÌÈ Ï‰˙'( 
ä àìîé 'êéúåìàùî ìë , ÷ø êéëøö ìò êúìéôú àäé àìù åðééäã

éúåìàùî ìë"ìîéù àäé ê"îù à"á÷ä ìù å" ïéàù ä íìù íùä
àåâéáá ÷ìîò ìù åòøæ äçîéù ãò"áá ö"à.  
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  פ בכל יום על הפרנסה הרי"איך מתפללין ג

 "מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים"
 êþôèë)¬"î (:" תני רב תחליפא אחוה דרבנאי

כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה , חוזאה
הועד יום הכיפורים  ההדין  השנ ראש  ם , וא ב הוא ביו הדין  וגזר 

רים פו ה, הכי כול השנה  ך  ש שתכר במ ה הוא עתיד ל נגזר עליו כמה  ך , ואז  כ פי ל

הוצאות רבה ב שלא י ר  הזה לו ל ה , יש  ר למ רו מעב שכ רי לא יוסיפו לו ב שה

ק לו פס ,  חוץ מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים.שנ
הוצאות אלו באות על והוצאת בניו לתלמוד תורה  שבון שאין  ח

ה השנ ראש  פסק לו מ שנ שכר  ו , ה היכן יביא רן ומ שתכר בעבו קו כמה י פס ולא 

לו . לו קצב  ה שנ ר למ שמים מעב ה לו מן  ככה ימציאו  הם  שיוציא עלי ה  אלא כמ

ה ש. מתחיל ות אלואם פחת נמצא  הוצא פת זו פוחתין לו ב ואין , בתוס

הוציא ש קצוב אלא כמה  ה לו על  פין  ם ואם הוסיף , מוסי ה הוציא עלי ו

ר ר מוסיפין לו בה ה שיעו פי  השנה כ ש  רא קצב לו מ הסכום שנ על 

  .הוצאותיו

ך מאי קראה , אמר רבי אבהו ר לכ קו המ שהוא  ק  פסו הו ה מ

ה השנ ראש  האדם ב קוצבים את מזונות  ר, ש ה שנאמ תקעו בחדש  'ממ
איזהו חג שהחדש מתכסה בו ' שופר בכסה ליום חגנו

ראית לכל אדם  נ נה  ה בו ואי הלבנה מתכס זה ראש הוי אומר ש
שהשנה  החוד היא בתחילת  ש שום  ם , מ שאר ימים טובים חלי הרי  ש

ש החוד צע  קום, באמ ראית בכל מ נ קצת ו הלבנה במ את  תמל כבר מ , שאז 

ראוכתיב  ק ה של  שך  המ  ב
כי חק לישראל הוא '

' משפט לאלקי יעקב
ה ש  רא שב רי לנו  קבע שה נ נה 

האדם של    .חוקו 

àøîâä úìàåù:  

מאי משמע 
לישנא ' חק'דהאי 
ה, הואדמזוני  שיבה ממ  ומ

רים דכתיב  הני מצ לגבי כ

ת  א הם מ נותי קיבלו את מזו ש

רעה  ואכלו את חקם 'פ
' אשר נתן להם פרעה
קיצוב מזונות הוא  שחוק  , מכאן 

ה כאמור השנ ש  רא הוא ב . וזמנו 

מר זוטרא אמר מהכא 
כי  קיצוב ' חוק'למדנו  הוא 

של אדם נותיו  ר, מזו  שנאמ
  ."'הטריפני לחם חקי'

â íéììôúî êéà" ôäñðøô ìò íåéá  

 óî− ð¼î íò¾í ¾êþô¾ êþôèí −þëðô þêîëô
íò¾í ñ× ñ¼ óðê ñ¾ î−³îòîïô þïèò ó−þîõ× ,ê" ×

è ó−¾šëô îòê µ−ê íñê¾í ³ñê¾ò" óî−ë õ" µþë
í îò−ñ¼" í³êîë³ −ò−ô ñ× ³êî ³êïí íò¾í ³ê ê
íëî¬ñ ,íôðêí −òõ ñ¼ í×þë ö³î "î×î’ . ó−ò−ôêô −þí

í− íï íò¾í ¾êþë þïèò¾ íô×¾ îòêîñ í−.  
 ¾êþ ³×½ôë êþôèí ³ñêî¾ îï ê−¾îš ³ôêëî

 íò¾í)¬ ¹ð"ï (. íò¾ôë ê³−êð êí ñ¼)ó¾("  ¾êþë
öîþô −òë× î−òõñ ö−þëî¼ óñî¼ −êë ñ× íò¾í" , íô ñ×î

íò¾í ¾êþë þïèò íò¾í µ¾ôë óðêí ñ¼ þîë¼−¾ ,
ê" ×"ך  "כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי האי

ועל החל החולים  ום על  צת הגמרא, שיםמתפללים בכל י ,  ומתר

ולכן ניתן , כמאן כרבי יוסי הסובר שאדם נידון בכל יום

ה נידון לכף זכות ש , להתפלל שיהי ן ברא ידו אבל להסוברים שאדם נ

ן התפילה מועילה ואי ירה  הגז כבר נגזרה  הרי  ואיבעית , השנה בלבד 
דאמר רבי יצחק יפה , אימא לעולם כרבנן וכדרבי יצחק

 "זר דין ובין לאחר גזר דיןצעקה לאדם בין קודם ג
−−¼"¾.  

  ש"י אחד המגי"נ ע"נו

 בלום פיך מלדבר דברי בדחנות ותהיה לך הרחבה בביתךבלום פיך מלדבר דברי בדחנות ותהיה לך הרחבה בביתךבלום פיך מלדבר דברי בדחנות ותהיה לך הרחבה בביתךבלום פיך מלדבר דברי בדחנות ותהיה לך הרחבה בביתך

, ק מדרש פנחס איתא שפעם אחד היה איש בדחן שהיה מרבה מאד בדברי בדחנות"בספה
ובא , לא היה לו מה לאכולא הקניטתו אשתו על אשר "פ, והיה האיש ההוא עני ומדוכא מאד

ל בלום פיך מלדבר "ק ז"ואמר לו הה,  סר וזעףה מקאריץ"פ זצללה"מוהרק "הבדחן אל הרה
כל מזונותיו של אדם "והסביר לו טעמו של דבר כי , דברי בדחנות ותהיה לך הרחבה בביתך

ו כמה ובודאי אין קוצבים כמה מדות דגן יזדמנו לו אלא קוצבין ל, "קצובים לו מראש השנה
ובזה אתה מוציא כלל ההנאה , ואתה בדברי בדחונתיך תתענג נפשך, מדת הנאה יהיה לו

כ עצור במילין ויהיה לך "ע, ולא נשאר לך ממה ליקח לחם לאכול לשבעה, והתענוג הקצוב לך
  .  ל"השריד לאוכלך עכ

  

        ' ' ' ' מעותיומעותיומעותיומעותיו''''ולא ולא ולא ולא , , , , של אדםשל אדםשל אדםשל אדם' ' ' ' מזונותיומזונותיומזונותיומזונותיו''''בראש השנה קוצבים בראש השנה קוצבים בראש השנה קוצבים בראש השנה קוצבים 
ז שיש בתקופה "ואמרה למרן הגרי, ל"זצ) מבריסק(ז "הגריתו של מסופר שפעם אחת נכנסת ב

  .והיא מודאגת מאוד מכך, בכל מצרכי המזון, אחרונה גל יוקר נורא

כל מזונותיו של אדם קצובים לו "והרי מבואר בגמרא ביצה , ז מה לך לדאוג"אמר לה הגרי
כל מעותיו של "יה כתוב ובשלמא אם ה... כ הרי כל מזונותיו קצובים לנו"וא"... מראש השנה

ואילו המעות כבר , שכן חל התייקרות במצרכי מזון, אזי יש מקום לחשוש" אדם קצובים לו
"... כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה"אך מכיון דאיתא ... נקצבו  לנו בראש השנה

  ).ה"ד ק עמוב" ח,עובדות והנהגות לבית בריסק(... כ מה אכפת לן שהתייקרו מזונותינו"א
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½î³ëî ’)ð ó¾"î×î ö ò−ñ®ô  öêô× í’( íþîê×ñð í¾ší 

 ññõ³íñ ö−ê¾ ¼ô¾ô êþôèí ñ¾ öî¾êþí ±îþ−³íô
óî− ñ×ë ó−−¬þõ ó−×þ® þîë¼ , ó−êò³ ö−ê −×î í¾šî

 ³×þë óî− ñ×ë ó−ññõ³ô¾ ó−ðîô îñê"îòêõþ , ñ¼
ó−ñîìí , ³×þëî"îò−ñ¼ µþë " ³ñõ³ë í½òþõí ñ¼
íòîô¾íþ¾¼  ,þ ±þ³ôî"þëð ³" šþ öîð−ò óðêí í

êñ îê íñì− óê , ñîñ× îò−ê î−ñìô ê−þë− −³ô ñëê
ö−ð î³îêë , ê−þë−¾ ó−ñîìí ñ¼ ññõ³íñ þ¾õê ö×ñî

]−½î− −ëþñ šþ îò−−í îñì− êñ¾ ó−ê−þëí ñ¼ ó−ññõ³ôð êíî[.  

 ó−ññõ³ô¾ íôî "îò−ñ¼ µþë " ö−−®ô í½òþõí ñ¼
þ" êþôèë êëîôí ê³−−þëíñ ³)− ó¾"ï(:ïî "êþôèí ñ :

רים י(נאמר בתורה  ני ה) "ב"א י"דב ה' עי קיך ב  מראשית השנה אל
קב, "ועד אחרית שנה ה של   עתים לטובה ה"השגחה זאת 

הרי שהיו ישראל , עתים לטובה כיצד. ועתים לרעה
ם , רשעים גמורין בראש השנה ופסקו להם גשמי

ה שנה ומועטים  שנהלסוף לאות ה ך  ש ל  חזרו בהן במ רא יש

שעתם ר הםלהוסיף עליהן , מ קו ל פס ש שמים  הג ,  אי אפשרעל 
אלא . שכבר נגזרה גזירה

על , ה מורידן בזמנן"הקב
הארץ הצריכה להן הכל לפי 

, עתים לרעה כיצד. הארץ
הרי שהיו ישראל צדיקים 
גמורין בראש השנה ופסקו 

ה עליהן גשמים מרובים  לאות

ם לסוף חזרו בהן שנה ו י ש ממע

שמ לפחות מהן ,הטובים הג ם מן  י

הם  קו ל פס שכבר , אי אפשרש
אלא הקדוש , נגזרה גזרה

ברוך הוא מורידן שלא 
ועל הארץ שאינה , בזמנן

  .ד הגמרא"עכ" צריכה להן
 ê³−ê îï íò−ìëî

íõ½ë"è š" êí ñ¼ ×
 í½òþõí ñ¼ ó−¾šëôð
 óî− −ð−ô îò−ñ¼ µþë ³×þëë

îôî−ë ,¼êð" ñ¾ î−³îòîïôð è
 ¾êþë îñ ó−ëî®š óðê

íò¾í ,−ññ× öõîêë îò−−í ,
 íþî®î öõîê íï−êë ñëê

³êï ñëš− óðê , öõîêë óê
 ¬¼ôí óè¾ −³ñ¼î³î −òî×½ì

îñ š−õ½− , ³−òïëïë íþî®ë îê
 ó−òð µ× ñ¼ ³ñ¼î³ êññî

óî− ñ×ë ó−ô¾ë ,ê"ê ×" ¾
 í½òþõ ñ¼ ó−ññõ³ô¾ êí

óî− ñ×ë .  

øá"ñðøôúé äîá íãàä ìò øæâð ä , äéäé íà ìáà

íåé ìëá íéðã àì åà åúðîåàî äöåøî  

פעם עבר לפני חלון ביתו של הבעל שם מסופר ש
קרא לו , טוב הקדוש שואב המים ששמו היה חייקל

ונאנח שואב המים ואמר או רבי , ט ודרש בשלומו"הבעש
ם  רע ומר הוא מנת חלקי הנני סוחב את דליי המים הכבדי

  .אולם פרנסה אין בנמצא מזה, על המדריגות הגבוהות
חייקל ט את "ויהי למחרת עיכב שוב מרן הבעש

ך , כאשר עבר לפני חלון ביתו ושאלו עוד פעם מה שלומ
ת על "והשיב לו חייקל השבח להשי, חייקל ומה מעשיך

א , כפי שהרבי רואה אותי, רוב חסדיו הריני כבר יהודי ב
כ יש לי עוד כוח לסחוב ולשאת את דליי "ואעפי, בימים

וברוך השם הנני , המים הכבדים על המדריגות הגבוהות
  .גם כן קצת מזהמתפרנס 

ו ואמר להם שעל פי "פנה הבעש ט אל תלמידי
מעשה זה נתיישב בלבו מה שהוקשה לו זמן רב שלכאורה 

ל "שבמקום אחד אמרו חז, ל"יש סתירה בין שני מאמרי חז
ן  ":)ז"ראש השנה ט( אדם נידו

 )שם(ובמקום אחר , "ה"בר
, "אדם נידון בכל יום"אמרו 

והנה בא חייקל שואב המים 
שהרי זה אותו ,  לוויישב

ואותם דליי מים , חייקל עצמו
ואותן מדריגות , כבדים

כ היה חייקל "אעפי, גבוהות
אתמול ממורמר והתאונן על 

ואילו היום הוא , מצבו הקשה
  .שמח ומרוצה

וזה הוא הפשט של שני 
המאמרים אלו כי לעולם 

, "אדם נידון בראש השנה"
ואז , ואז מזונותיו קצובין לו

 חייקל קובעים שיהא
מתפרנס כל השנה משאיבת 

אבל אם יהיה חייקל , מים
מרוצה מאומנתו או לא על כך 

  ".    אדם נידון בכל יום"
−õñî"ê ï" íô ¾

 ñ¼ óî− ñ×ë ó−ññõ³ô¾
îò−ñ¼ µþë ³×þëë í½òþõ ,

 ¾êþë þïèò þë×¾ óèíð
 íò¾í ì−îîþ− ¹½× íô×
îï íò¾ë ,ô" öîð−ò óðê ô
óî− ñ×ë , êîí íñ−õ³íî

ó−®îþô î−í−¾í½òþõíô  .  
  

        קושיא בדין ביצה שנולדהקושיא בדין ביצה שנולדהקושיא בדין ביצה שנולדהקושיא בדין ביצה שנולדה
 ביום טובביום טובביום טובביום טוב

 )ב סעיף א"ד סימן ק"יו, א"ע' ביצה דף ג(ל "קייהנה 

אמנם , דדבר שיש לו מתירים לא בטל
 )םא ש"ובהגהות הרמ', שם סעיף ג(ע "מבואר בשו

דאם צריכים להוציא ממון בכדי להתיר את 
, האיסור אז אף דבר שיש לו מתירים בטל

ט 'ע לגבי ביצה שנולדה ביו"ובהיות כן צל
דאמרינן דאינה בטילה אפילו באלף משום 

הרי ' ולכאו, דגעשית היתר במוצאי יום טוב
דכל מזונותיו  )א"ו ע"ביצה דף ט(' איתא בגמ

 עד ראש של אדם קצובים לו מראש השנה
כ "וא, השנה חוץ מהוצאות שבת ויום טוב

 הביצה ביום טוב הרי זוכה בביצה כשאוכל
, מבלי שיתנכה לו מחשבונו הקצובזו 

כ כשיאכלנה במוצאי יום טוב הרי "משא
ונמצא דמפסיד , מתנכה לו מחשבונו הקצוב

ג "ט וכה"את הביצים שנמנע מלאכלם ביו
 שפיר בטיל כמבואר תיריןמו לש שיבר ד
  .'ע סעיף ג"שוב

  ) כ(קובץ פעמי יעקב 
  א"הערת הגאון רבי יוסף מאיר אלטמן שליט

  ב"ד דקהל חוג חתם סופר ב"אב
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נכון לפרש , מלבד הנוסח לאמירת הוידוי -  וידוי

, גם חטאים פרטיים שלו בין חטא שבין אדם לחבירו

בכדי שיתבייש יותר כשמזכיר (ובין חטא שבין אדם למקום 

  ).חטאיו

, חטא שאינו מפורסם לרבים יזהר לפרטו בלחש

דכתיב כסוי (לפרטו בקול וחטא המפורסם לרבים יכול 

והטעם בזה מפני שאין זה כבוד , שצריך לכסות החטא, חטאה

ולכן חטא שאינו מפורסם אין , המקום שמגלה לרבים שחטא כנגדו

ם "ודעת הרמב, )ב"ח ובמשנ"דה, ר"א ונפסק כן בשועה"מ(, לפרסם

חטא שאינו מפורסם אפשר לאמרו ' דעבירות שבין אדם לחבירו אפי

' א דעבירות שבין אדם למקום אפי"אידך דעת הגרומ, בקול רם

  ).מפורסם אין לאמרו בקול

פ שעבר יכול "חטאים שכבר התודה עליהם ביוהכ

פ שלא שינה עליהם "לחזור ולהתוודות עליהם אע

  )קאמר הרי זה משובח משום שנאמר וחטאתי נגדי תמיד' ובגמ(

„Â‰ ÔÎ‡ (צריך להתוודות בעמידה  -וידוי בעמידה 
�Î‰ Í¯„ÌÏ˘ ·Ï· ‰„Â˙ÓÂ ÈÙË ‰Ú( והיינו משמתחיל לומר 

' ואפי, א תבוא לפניך תפילותינו עד סיום על חטא"או

, שאם ינטל אותו דבר יפול' להשען על שולחן וכדו

  )).ג"פמ(ע אם יחזור ויתודה "ובדיעבד אם סמך עצמו צ(אסור 

ואם קשה לו השחיה יש להקל בזה ודי שיכוף את 

שני שחוזר ואומר עם בפרט בוידוי ה, ראשו מעט

  .ץ"הש

בשעת אמירת הוידוי כשמזכיר החטא יכוף באגרוף 

על החזה או על הלב כלומר אתה גרמת לי שאחטא 

  )ב בשם אחרונים"משנ(

המאריך  -באמצע הוידוי , קדושה, עניית אמן

ע וכשהוא עדיין באמצע אמירת הוידוי "בתפילת שמו

צון  אם אמר יהיו לר-ץ "שומע קדיש או קדושה מהש

ברוך כבוד ',  קדוש וכו-יענה לקדושה , קודם הוידוי

, ושומע תפלה, ואמן שלאחר המלך הקדוש', וכו

 אמן יהא -ובקדיש , ובמודים יאמר רק מודים אנחנו לך

דדינו כדמבואר ( ואמן שלאחר דאמירן בעלמא, שמיה רבא

ד לגבי עניית אמן באמצע אלוקי נצור לאחר "ב סק"קכ' ב סי"במשנ

ז כתב שיכול לענות לכל האמנים "תר' ובאלף המגן סי, צוןיהיו לר

  .)ז"ו שתמה ע"מ' אשי ישראל פ' בס' ועי

ללקות ארבעים מלקות חסר  נוהגיםיש  - הלקאה 

דאין (לא מחמת עונש מלקות , כ אחר מנחה"אחת בעיו

וגם אין חייב מלקות דליכא , ז דאין לנו סמוכים"מלקות בזה

 לבו לשוב מעבירות אלא שמתוך כך יתן אל) התראה

  .שבידו

והנלקה יהא מוטה פניו לצפון ואחוריו לדרום 

ז כתב הטעם משום שעיקר חטאת האדם היא מחמת "ובט, א"רמ(

כ מכניע עצמו לאותו צד להודיע "ע, ממון וכתיב מצפון זהב יאתה

ב הביא דעת כמה אחרונים דדעתם "ובמשנ, שמשם בא לו החטא

הא אחוריו למזרח או למערב שהם ה פניו לדרום והעיקר שלא י"שה

  ).מקומות שהשכינה שרויה שם

  

  כ"יווצאי בורא מאורי האש במ
 כ צריך לחזור שיהיה לו נר ששבת"במוצאי יו

 לברך עליו בורא ]דהיינו נר שדלק מערב יום כיפור[

 והטעם משום דהא דמברכין ח"ד ס"תרכ' ע סי"שו(מאורי האש 

זה קדוש משאר ימים טובים פ להורות שיום "על האור במוצאי יוהכ

וזה לא שייך , פ הותר"ועתה במוצאי יוהכ, ונאסר להבעיר בו אש

פ ונאסרה הנאתה בו "דהיינו שהיה בעולם ביוהכ, אלא באור ששבת

ואינו דומה לנר במוצאי שבת דהתם טעם , ביום ועכשיו התור לו

   .)ש"הברכה היא משום בריאת האש במוצ

' כ שיהי"ת מעיומן המובחר להניח נר דלוק בבי

 )ח"ג בשם דה"ב סקי"מ(כ "מיוחד רק להבדלה במוצאי יו

נ או נר נשמה "ואם לא הניח ידליק נר מנר ביהכ

ב שם שעל "ה ומ"א ס"רמ(וכדומה ויצרפם יחד ויברך עליהם 

א שלא נעשה להאיר ואין מברכין עליו בורא מאורי "נ י"ביהכ נר

אבל על נר שלא ) א מבוטשאטש"בא' צ ועי"רח' בסי' האש כמבו

  ).ע שם"שו(שבת אסור לברך בורא מאורי האש 

ואם אינו משיג מיד נר ששבת יכול קודם 

להבדיל בכדי שיוכל לטעום ואחר כך יחפש להשיג נר 

  .ששבת

ובשעת הדחק שאי אפשר לו להשיג נר ששבת יש 

אומרים דאפשר להדליק אש חדש ולהדליק ממנו נר 

א " לסמוך על דעת היח דאפשר"כה, א"ח(אחר ועליו לברך 

ג גם נחשב אור ששבת ואינו אור הנברא "ע הסוברים דבכה"בשו

  ).מחדש

ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä é .èéìù ïàîãéøô"à  ò øãñðå êøòð"à ìëéî ìàéçé áøä éíäøáèéìù ïàîãéøô "à  
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ñ äëåãå 'úéòéáùá íéðéî  

  לולב
ולכן מותר , המנהג הוא שאין קדושת שביעית בלולב

עפ(. לקנותם כרגיל ידון הוא  א "ע' בסוכה מ' י הגמ"מקור הנ

ת דיש בלול' י ותוס"דדעת רש, והראשונים שם שביעית ודע ב קדושת 

רמב"הר בפה"ן לחד תירוצא וה ן בו "מ והרע"ם  ואי למא  י בעצים בע ב דדינ

יעת שבי ה"ובשו, קדושת  החזו) א"קפ' א סי"ח(ל "ת שב א "מביא שדעת 

שביעית ן בו קדושת  חת "שו' ועי, שאי , ק' ח סי"א וח"ס' ו סי"י ח"מנ '

ממילא א' ובקונט זמן הזה  במנחת ירושלים שב ן בו דבר השמיטה ו י

ת ת , קדושת שביעי הא עומד ן שת הא בו קדושה בעינ ן דבכדי שי כיו

וש החפץ כלה  בעת השימ ינו ש וש שהנאתו וביעורו שוה דהי לשימ

ולכן דוקא , ומתבלה לאפוקי שימושים שהנאתם הוא אחר ביעורם

ת  בעזעם[בזמניהם שלולב היה עומד לכבד בו את הבי וש של  י ] שימ אז

מ חשב שהנאתו וביעורו שוה  שעומד רק למצוה"שאנ ינו  .כ בזמנ (  

כבר נתפרסם , והנידון שיש בהם" דרי"בענין לולבי 

  .דעת הרבנים בזה ואין כאן מקומו

  אתרוג
אתרוגים הנלקטים בשנה זו יש בו קדושת שביעית 

בין אם נלקטו בשביעית ובין אם נלקטו בשמינית 

טה' דבפירושת אזלי( יעית בתר החנ בשביעי, לגבי שב כן , תוהחנטה היתה 

ים לאפוקי דעת הרמב ) בתר הלקיטה כמו בירק' ם דאזלי"נקטו הראשונ

, ולכן יש ליזהר לנהוג באתרוגים אלו בקדושת שביעית

ש שצריך השגחה שלא "וכ, דהיינו מצד איסור סחורה

, לקנות אתרוגים שיש לחשוש בהם משום שמור או נעבד

י "ושלא להוציאם מא, וכן יש ליזהר שלא להפסידם בידים

י"ל בשו"בכל הנ' ועי(ל "לחו יואל סי"ת רבינו ז ח ' ע בדברי  צו צז צ

ן איסור  בעני ומרא  תשובות דהחמיר באריכות השיטות לח וש ה בשל

תמשות בנעבד ובהוצאה לחו   ).ל"הש

  .ל"ד כבר הארכנו בזה בעבר ואכימ"ובענין אוצר בי

' מותר ליטול אתרוג של שביעית לצורך קיום מצות ד

יפתו מתקלקלת במישוש הידים ועל אף שקל, מינים

ת ' ה אות א"ז פ"ברידב( שביעי קשה אמאי מותר ליטול אתרוג של  ה

בסוכה ל בסוכה לה ע, א"ט ע"כדמבואר  ה "הא מבואר  ב דאתרוג של תרומ

ן ליטלו למצות ד ים ולחד מ' אי רש"מינ פסידו וכדפ שמ י  מפנ ד "ד  י שנפס

ש"י משמש היד וא"ע ן כ תיקשי אמאי מותר ליטול אתרוג של  ת כיו ביעי

פסידו ם , ומתרץ דשביעית אינו דומה לתרומה, שמ אסור אף גר דבתרומה 

לשמור על התרומה" משמרת תרומותי"הפסד דכתיב  ואילו , שיש 

ה , דשביעית גרם מותר ורק קלקול בידים אסור בא כתוצא וקלקול ש

א "וכעי, מנטילה אינו אלא גרמא ולכן מותר יקר ז כתב בתורה תמימה ו

משמרת הוי כעין גדר וסיג ולכן " משמרת"בתרומה כתיב ד, כה אות כא ו

האתרוג פסד של הקליפה החיצונה של  יבוא עי, אסור גם ה ז "דאולי 

ם , ולא להפסד" לאכלה"כ בשביעית דכתיב "משא, להפד ממש ולכן גם א

פסד הפרי ועי חשב לה ן אינו נ מאסת עדיי ת "עוד שו' הקליפה החיצונה נ

ן זה"ק' י סי"י ח"מנח   ).ט מעני

אתרוג שיש בו  -  תליית אתרוג של שביעית בסוכה

קדושת שביעית מותר לתלותו בסוכה לנוי באופן שלא 

ם ' ב(ואחר סוכות ינהג בו קדושת שביעית , יפסד בכך י ידונ נ

ה ' באכילתו כל זז הוא אוסר את האתרוג "דעי) א -בזה  ימי החג דהוקצ

פסידו לז מצא דמ ם ד' למצותו ונ ם ובזה נקטו הפוסקי א ימי פסד לשעה ל ה

פסד רידב חשב ה ח"שו', ה' ז סי"נ ם "קי' י סי"י ח"ת מנ וא כתב ש ט אך ה

ן שיתנה התנאי שאינו בודל מהם כל ביה ג "ימים ובכה' ש של ח"דנכו

תפק מהם פסידו אפי, מותר להס מצא דלא ה ז "ל ח"ת שבה"שו, לשעה' ונ

מאכילה ) ב .ט"ע' סי גמרי  יפסד ל שמים או החום ו יפסד מחמת הג שמא 

משום דהוי רק "ובזה דן במנח, אף אחר החג י שם ומסיק לקולא או 

ת ועוד דהוי פחות מגרמא  בשביעי לעיל דגרמא מותר  גמרא וכדכתבנו 

מעשה בידים ושה שום  א , דאינו ע מסיק דזה הוי רק להלכה ול ושם 

מחמירין בגרמא יש  יש אולי מקום להוסיף דעפ, למעשה כי  ן  י "אולם עדיי

פס .ד בסוכהרוב אין האתרוג נ (  

  הדסים
י(המנהג שאין בהם קדושת שביעית  ן "במהר ל דיסקי

ת וכן בשו שביעי שת  ן בהם קדו מבואר דאי ובה  ' י סי"י ח"ת מנח"בתש

אע, ל"ק שביעית"ו שת  בהם קדו ים שיש  ם נוהג י בשמי שבמינ מ "מ, פ 

שביעית ן קדושת  א , בהדסים אי ושים כיום הו שעיקר נטיעתם וישמ כיון 

מצוה א וש  ושימ ן בו קדושת שביעיתלמצוה  ן בזה, י המחמירי יש  ם , ו וא

בשו הם קדושת שביעית"ת מנח"נקטפו להריח כתב  , י שם שיש ב

קטפו למצוה וכוונתו להריח בו לאחר החג , ונסתפק שם מה דינם אם נ

י ומדים רק ' א דאזלי"אך  תמא ע ינו ס שהדסים בזמנ תמא וכיון  בתר ס

יך בהם קדושת שביעית ממילא לא שי   )למצוה 

 צריך לקנות הדסים בהשגחה שלא נעשה בהם אולם

  .מלאכה בשביעית

  ערבות
חשבים כעצים בעלמא (ערבות אין בהם קדושת שביעית  דנ

תשמיש ולא להריח   ).שאינם עומדים לא ל

ìäá íéðéã éèøô äîë 'äëåñ  

  זמן עשיית הסוכה
כ בעשיית "המדקדקים מתחילין מיד במוצאי יו

ע "ד וע"ס תרכ"א ס"רמ( לצאת ממצוה אל מצוההסוכה כדי 

ה, מ"טעמים באלה ת ר מתקנא אז בנו ו"משום שהיצ כשיל א רוצה לה

בעוונות  ר רשיעא וכו"ל ע"ישראל  יהי' כ קדמיה ל שהסוכה  ה ' וגם  נעש

ושת יו"ע י "בשם ברכ) ה"תרכ' סי(ת "בשעו ,)כ"י טהורים מקד

שהמדקדקים עושים דפנות הסוכה ומכינים הסכך קודם 

ובמוצאי , כ כדי שמצוה זו יצטרף להכריע דינו לכף זכות"יו

   . מקצתופניםועל כל כ יניח כל הסכך "יו

 כתב דמי שאינו יכול לעשות הסוכה מיד ש"הובערו

פ ידבר " כתב שעכח"הובכ, סוכה' פ הלכות או מס"וד עכילמ

  .עם בני ביתו מענין הסוכה איך יעשנה ובאיזה מקום

ו(פ לסוכות "עשיית הסוכה כשחל שבת בין יוהכ ה ז   )כבשנ
בעל האבני נזר חידש ודרש בשנה שחל שבת בין 

, פ לסוכות שמחויבים לעשות הסוכה קודם השבת"והכי

דחשיב מעביר על המצוות אם ידחה את עשיית הסוכה 

דהא חיוב עשיית הסוכה חל בעצם במוצאי , לאחר שבת

וכיון שיש שבת בינתיים שאינו ראוי אז , יום הכיפורים
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נמצא דקודם השבת ולאחר השבת שני , לעשות סוכה

זמן לזמן חשיב מעביר על וכשמעביר מ, זמנים חלוקים הם

ילה דף ו(. המצוות ילה באדר א"דלמ' וראיתו מג ובר דקורא המג ' ד הס

ן לאדר ב ימתי מעביר על המצוות' אם  ם , חשיב  שהימי משום  ינו  והי

ים לקריאה ים אינם רצוי י , בינתי ים אינו ראו וכמו כן הכא דשבת שבנתי

חשיב מעביר ידחהו לאחר שבת  יה ולכן אם  ' א סי"ואף דברמ, לעשי

ם "תרכ ים צריך לעשות מיד הסוכה משו בת בינתי משמע דאף בליכא ש ה 

יצנה באה לידך אל תחמ ים כך , מצוה ה בשבת בינתי זהו רק לחומרא אבל 

ן   ).הוא מעיקר הדי

וכמה אחרונים חולקים עליו וסוברים דלא שייך בזה 

ם (אין מעבירין על המצוות  באי יואב חולק עליו ומו בעל חלקת 

בנת "דבריו בשו בשו, ט"תנ' ז סי"א מנח"וכן  ק ) ה"נ' ד סי"ח(א "ת  חול

ה  לא הכשר סוכה ואינה מצו ית הסוכה אינה א ותמצית דבריהם דעשי

ה , בעצם ית הסוכ עשי ן הבבלי והירושלמי אי  תא הוא בי והלא פלוג

ישיבתה חשבת למצוה או רק  ן , נ חשבת למצוה ואי דלהבבלי אינה נ

יתה ברכת לעשות סוכה  עשי למי ) א"ב ע"נחות ממ(מברכים על  ולהירוש

ית סוכה  עשי והלכה כהבבלי וכן , )א"ו ע"סוכה מ' תוס' עי(מברכים על 

השו בסי"פסק  ן מברכים"תרמ' ע  דאי ת , א  חשב יתה אינה נ ולכן כיון דעשי

כ מצותה "לעצם המצוה וע יתה גמר  ן עשי הטו"כ(פ אי א ) ז שם"כ  אם כן ל

ן על המצוות מעבירי יך בהו אין  . שי (  

  כה בערב שבתעשיית הסו
ם "משנ(בערב שבת אין לעשות הסוכה לאחר חצות  ב בש

  ). ש לאחר חצות"א דאין לעשות מלאכה בער"רנ' ע בסי"י השו"עפ, ג"פמ

ם "י עפ"ביכור(, ויש מקילים עד זמן מנחה קטנה י י האחרונ

א  כתבב "שנמוב, דהקילו עד מנחה קטנהשם  ן ל דהסומך על המקילי

  )הפסיד

  שליחות בסוכה
 ולכן אם אפשר יש לעשות - מצוה בו יותר מבשלוחו 

ואם אי אפשר לו , את כל הסכך בידו כי הוא עיקר המצוה

ם(י שליח "לפחות יעשה מעט בידו והשאר ע י .כף החי (  

ולכן , ההשתדלות לקיים המצוה חיובא דאורייתא

מינים מצוה ' הביא דבניית הסוכה וההשתדלות לטרוח ל

י(דאורייתא היא  תשובותיו דבר"דעת רבינו ז   )ז"כ' ד סי"י יו"ע ב
Ú ÍÎÒÏ"ÔË˜ È  

, י קטן"ראוי לכתחילה שלא לסכך את הסוכה ע

י מי "דלדעת כמה פוסקים אין רשאים לתקן המצוה ע

י נזר סי"בשו(שאינו מחויב במצוה זו  י קטן "ה מקיל ע"תע' ת אבנ

לחו ובכוונת שאביו ש ב ,  אביו היתה לסכך לשם צלכל  יעק אולם בבכורי 

ק"תרל' סי( יסודו עפי, כתב להחמיר) ב"ה ס תב המ"ו ' בסי(א "מ שכ

יב בדבר אינו "לגבי איגוד הלולב ע) ט"תרמ מחו שאינו  י דכל מי  י אשה וגו

כשרינן בגמ, רשאי לתקנו יה ' והא דמ ינו דווקא סוכה העשו סוכת נכרי הי

ם וכן כתב, אבל לא לכתחלה, כבר י ת ) ד"י' ריש סי(ו האחרונ לגבי הטל

ה"פ בשו"וכ, ציצית בבגד .ו"קס' א סי"ל ח"ת שב (  

י "כן ראוי שלא לסכך עכמו  - י אשה או נכרי "לסכך ע

  ).ל"מטעמים הנ(י נכרי "אין לסכך ע וכן אשה
 בבכורי - נכרי , אשה, י קטן"עשיית דפנות הסוכה ע

 ידם כתב דדווקא בסכך ראוי שלא לסכך על) שם(יעקב 

אבל בדפנות אין קפידא דדפנות לא בעינן לשם סוכה ולא 

  .מיקרי עשייה

דש סי(א "אולם החיד : ל"כתב וז) 'ד ב"כ' בעבודת הקו

ישתדל בסוכה בעצמו ועל כל פנים מוטב שיזהר שלא "

  ".י גוי ובפרט הסכך"תהיה עשויה ע

 לכתחילה לא יאגוד - י אשה או קטן "איגוד הלולב ע

ודווקא באגד התחתון ששם ,  קטןי אשה או"הלולב ע

אבל , אוגד את כל המינים ביחד דשם עיקר מצות האגד

ק "ט ס"תרמ' ב סי"משנ(במה שאוגדים למעלה מזה אין קפידא 

המ"י .ל"י ומטעם הנ"ובבכור, א"ד בשם  (  

פ "אע, ולכן אותם שאוגדים הלולב עם בניהם

ואינם , ך"מינים בתוך הקוישעלע' שהילדים רק מניחים הג

מ נכון "מ, ושים עוד קשר חוץ מזה לאגד המינים ביחדע

ך לא "להקפיד שגם הנחת הלולב ומיניו בתוך הקוישעלע

  .קטןי "עיעשו 

  מעמיד הסכך
על מסגרות , לאין להניח הסכך על גבי קורות ברז

בסי( ,מתכת שיש סביב המרפסות סעי"תרפ' כדנפסק  ש ' ז' ג  די

לא לסכך על  יבוא לסכך בולהחמיר ש שמא  ירה  מגז מאה    ).דבר המקבל טו

ולכן יש להניח קורות עצים מעל הקורות של ברזל 

י "וכמו כן אפשר לחבר קורות של עץ ע, ולסכך עליהם

בסוכה שבתוך [לקירות הסוכה ] ן"שרויפ[יתידות של ברזל 

ן זה הנקרא כן נקטו הר(] הבית מעמיד "בה פוסקים דכשר לסכך בעני

נח על גבי קורות שמחוברות לכותל " דמעמיד הסכך מו ינו ש דהי

החמיר אף בזה, באמצעות ברזל ן איש ש .וכידוע דעתו של החזו (  

  פתיחת גג הסוכה
הגג את יש לפתוח קודם שבא לסכך את הסוכה 

ואם סיכך , ולא לסכך כשהגג סגור, כ להניח הסכך"ואח

י "דאל(ד שהגג סגור צריך לפתוח הגג ולנענע הסכך בעו כ הו

י   ).תעשה ולא מן העשו

, נכון שיהיו גגות הסוכה פתוחים בתחילת כניסת החג

בכדי שתחול הקדושה הנכנסת בתחילת ליל התקדש חג גם 

ואם , על הסוכה העומדת מוכנת לקבל השראת קדושה

ום הגגות סגורים בעת ההוא אין עליו דין סוכה דאין מק

לקדושה לחול על הסוכה ומתלי תלי וקאי עדי יפתח 

  ).ט"כ' ה סעי"תרכ' מטה אפרים סי(. ולכן טוב שיהיה פתוח, הסגור

  סוכה שמתחת חבלי כביסה או סורגים
, סוכה שממעל לסכך ישנם חבלי כביסה או סורגים

ואף שבין , נקטו הרבה פוסקים למעשה דהסוכה כשרה

, טפחים' ש רווח פחות מגחוט לחוט או בין ברזל לברזל י

" לבוד"ולא אמרינן שכל החוטים מצטרפים מתורת 

, שיחשב כאילו כל האוויר מלא בחוטים שהוא סכך פסול

ו "תרכ' ח בסי"הב(אלא נקטינן דאין אומרים לבוד להחמיר 

פחות מג פחים אמרי' מחמיר דב ם ' ט חשב כאילו המקו לבוד להחמיר ונ

שהביא דבריו"סקיב שם "במשנ' ועי, סתום בסכך פסול א "אולם במ. ז 

יקרב את כל ' ב כתב דלא אמרי"תרל' סוף סי שאם  ופן  לבוד להחמיר בא

יהא מהם לחוד ד פחים' הפסולים ביחד לא  ' וכן נקטו כמה פוסקים עי, ט

ת לוי  שבה) תשרי(קובץ מבי ט"דכן פסק בעל  .א"ל שלי (  

חוטי הכביסה או הברזל [ואם בצירוף כל הפסולים 

לבוד להחמיר ואין '  אזי אמרי- טפחים ' יחד דהם ב] בסורג

  .לישב תחתיהם
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  ואלה תולדות
ו "תקמ'ע נולד בשנת ה"ק רבי אלעזר ניסן זי"מרן הגה

ע אשר שימש אז ברבנות בעיר "לאביו מרן הישמח משה זי

שרה בת הרבני ' ולאמו הרבנית הצדקנית מרת חי, שינאווא

יחיד היה [, ל"ה ניסן מפרעמיסלא ז"הנגיד המפורסם מו

ה הרבנית הצדקנית "ביו ולאמו אין כי אם בת אחת הלא

, ע"דבי עילאי זי'  בעל אריק"ה אשת הגה"מרת חנה ע

ק החוזה "ויסופר שהתנצל פעם לפני מורו ורבו הרה

טוב : והשיב לו רבו, מלובלין שאין לו כי אם הבן עם הבת

  ] מעט בכוונה

: 'על פי מעשה שהיקרא שמו בישראל אלעזר ניסן נו

 'דברי הגמענין גדול וגם ולדו ראה אביו בחלום דביום הו

יושב ודורש כל היום '  אליעזר שהיבימעשה בר :)ביצה טו(

ד וקראו "ועל דבר זה נקרא אליעזר אולם השמיט היו, כולו

, שמו אלעזר' אלעזר על שם אחד מאבותיו הזקנים שהי

  .ל"ר ניסן מפרעמיסלא ז"ן משה מוהש חות"ושם ניסן ע

   נערבמעלליו יתנכר
כבר משחר טל ילדותו נראו בו סימני טהרה כי 

חופף עליו ' הי' יראת ה', לגדולות נוצר ושזה הקטן גדול יהי

מסופר כי  ו', כל היום כל רואיו יעידון כי הוא זרע ברך ה

א בהיותו נער קטן שלחו אביו לקנות דבר מה והלך "עפ

בשמחה רבה ורקד בכל הדרך מגודל שמחתו כי זכה לקיים 

  .ת כיבוד אבמצו

כבר בנערותו נודע בתוך הקהל כי עלה למעלה בתורה 

וכאשר למד בחדר , למופת בעין כל' וחריפותו ובקיאותו הי

, רק חומש ותהלים דקדק בלימודו וחידש חידושים נפלאים

על תהלים (משה ל תפלהמביא דבריו בספרו מ "הישואביו 

' כים חכהיניק וה בני : בזה הלשוןתב שםווכ )'ט אות ב"קמ

ג "וכן מביא עוד בספרו ישמח משה ח', אלעזר ניסן שיחי

  ועוד בכמה מקומות) ט"במסכת כתובות דף כ(בשם בנו היניק 

היותו כבן שמונה שנה בלילה הראשונה של חג עת ב

ע "דבי עילאי זי'  בעל אריק"הגההסוכות אביו וגם גיסו 

בעת ההיא סמוך על שולחן חותנו ישבו בהסוכה ' אשר הי

לד שעשועים התנמנם מעט על השולחן כדרך הילדים והי

וכאשר הקיץ ופתח עיניו ראה על אדרת התלוי בסוכה לנוי 

כתוב באותיות גדולות מוזהבות כעין של אש תיבת ' שהי

וגיסו שאלו , ותיכף שאל מי כתב האותיות" מגן אברהם"

השיבו הכי לא תראה והראה לו , כתוב מגן אברהם' אי

  .יושב ודומם' הי את הדבר ו שמרואביו, באצבע

, מסוכן מאוד' בהיותו בן תשע שנה חלה חולי גדול והי

מ הצטער מאוד בראותו הבן יקיר לו הוא "ואביו היש

לעורר רחמים ' כ ושפך את לבו אל ה"בסכנה עצומה כ

ובראותו מות מרחפת על פני הנער לקח שני אנשים , עליו

נועם "בעל ק "ם לליזענסק על הציון של הרהשלחכשרים ו

כאשר תבואי לחצר בית החיים : ע ואמר להם"זי "אלימלך

אנחנו מנדרים פרוטה לצדקה בעד "תאמרו בפה מלא 

אלימלך כי באו ' הנשמה אשר תלך ותגיד לנשמת הרבי ר

ואז ירוצו כל הנשמות , "על ציונו הקדוש להתפלל

, ל"ק הנ"הנמצאות שם בעת ההיא להגיד ולהודיע להרה

 דבר יקר הוא אצל נשמת המתים אשר ושם בעולם האמת

על כן , יכולים להשתכר פרוטה שנותנים לתועלת נשמתם

, כל אחד ירצה להקדים למען יזכה הוא במצות הפרוטה

, תלכו להתפלל על קברו בעד בני, ואחר שתאמרו כל זה

עוד אמר להם שידייקו לראות את השעה בדיוק מתי 

, ליזענסקהשלוחים נסעו ל, התפללו על הציון הקדוש

ואחרי כמה שעות הקיץ הבן יקיר שהיה זה כמה ימים על 

מ ניגש אליו "היש! אבא! וקרא אבא, מיטתו כאבן דומם

: אמר לו הילד שעשועים, בתמהון לראות מה קרא עמו

ושאלו , אבא מעתה אהיה בריא אולם בבריאות השלימות

שבזה הרגע היה : השיב לו הילד, בני מאין אתה יודע: אביו

ובירך אותי והבטיח לי ,  יהודי נכבד ותוארו כך וכךאצלי

ומהתיאור , ת בריא ואיתן כראוי"שמעתה אהיה בעזהשי

ק "מ שהוא כתוארו של הרה"שתיאר את האיש הבין היש

' ותיכף הביט אביו הק, מליזענסק ששלח להתפלל על קברו

מ ראו "כ כשחזרו השליחים להיש"ואח, על המורה שעות

התפללו על הקבר בליזענסק בדיוק שבאותה שעה ש

  .באותה שעה הקיץ הילד מחליו אשר חלה בו

  האיש מקדש
ר " מוהבחר בו הרב הגאון  האיש מקדשכשהגיע לפרק

הרבנית הצדקנית  לחתן לבתו ל"דרוב זצא חק"קאהרן אבד

ק "מתלמידי הרה' ל הי"חותנו הנ, ה" רויזא בלומא ערתמ

החוזה ק "נסע להרהולאחר פטירתו  לימלךאם בעל נוע

ידוע לגאון ומתמיד גדול וחס על כל רגע ' והי, ע"מלובלין זי

ויסופר שלפני החתונה של בתו התנצל , של ביטול תורה

  טייטלבוים  ע"ק רבי משה זי"בן הגה אלעזר ניסן ק רבי"הגה

  )ו"תרט( תשרי' חיומא דהילולא 
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מ שלא יוכל להיות נוכח בשעת החופה "לפני מחותנו היש

מפני שאותה שעה הוא עוסק בשיעוריו הקבועים ורק 

  . אחרי חצות הלילה התפנה ובא לסעודת החתונה

 נולדה ה" רויזא בלומא ערתקנית מרבנית הצדה

ד "בדראהביטש ונתייתמה מאמה בהיותה תינוקת בת י

ל נשא אשה אחרת "אביה הרב הגאון רבי אהרן ז, שבועות

ובתו היתומה נשארה , ד בעיר חאדרוב"ונתקבל לאב

בדראהביטש אצל זקינה אבי אמה הרבני הנגיד והלמדן 

קדישא ל שהיה פרנס הקהל וראש חברה "ר נחום ז"מוה

  .דשם

ל נתגדלה הנערה עד שהגיעה לפרקה "בבית זקינה הנ

ח " ואמרו ת,ע"ק רבי אלעזר ניסן זי"ונישאה עם הגה

אשר אחת לשנים ,  מהנכנסים בביתםומופלגים שהי

  .מרובות מזדמן זוג קדוש כזה

' ך הי"היתה אשה חכמת לב מאד וכל ספרי תנהיא 

צח ונעים בלשון הקודש '  היהכל כתבי, רגיל על לשונה

 המליצותיראותם משתוממים ב' אשר הקוראים הי

גם היתה בקיאה בכל , הנפלאים ורעיונתיה הנשגבים

וגם המפרשים על האגדות כמו , ס ומדרשים"אגדות הש

וכמה פעמים ,  לא נעלם מאתה'וכדוף "והריא "מהרש

ס "השאגדות בל "ממאמר חזאו הדיינים ח "אשר דברו התכ

 הולכים לשאול את ומקומם הי הונעלם מהם לפי שעה אי

 והיא השיבה תיכף אנה נמצא מאמר הזה במקום הרבנית

' כם כמה דברים ממפורשי התורה כמו אלשיך הק, פלוני

ע ובפרט "היה נרשם בזכרונה וכן כמה דינים בשו' וכדו

גם היתה מחדשת ', ח היתה יודעת על בורי"ע או"שו

 חסהוהאשה הזאת עמדה לבעלה למ ,חידושים נפלאים

דושים בענינים מסובכים לבל יבלבלו מחשבותיו הק

אין לשער ותעש בחפץ כפיה גודל צדקת פזרונה , ומטרידים

כמו כן כמה צדקות שעלו להון , לזון כמה יתומים ואלמנות

והכל , נ הגדולה אשר בעיר דראהביטש"תועפות כבנין ביהכ

  .בחכמה נפלאה מאוד

' צ ר"הרהמסופר כשנפטר " גילוי עינים"גם זכתה ל

ס מאמר מרדכי "ל מח"מרדכי לעטנער מדראהביטאש זצ

, ק"ק כשעלה מן המקוה שטבל בה לכבוד שב"שרבע

והבהילה , ובאותה שעה ראתה על גג המקוה שלהבת אש

מרדכי ' ונודע כי ר, את אנשי ביתה שנפלה דליקה במקוה

  .ויהי לנס, נסתלק

וישב זקינו ותנו בבית חאחר נשואיו ישב בדראהביטש 

ולא הסיר אביו עין , על תורה ועל עבודה בשקידה רבה

השגחתו ממנו גם מרחוק וידוע האיגרת ששלח לו אז 

אשר בו , דברים ערבים ומתוקים, שתוכו רצוף אהבה

וידוע , מדריכו בעיקר להתמדת התורה בימי הנעורים

להם קביעות ללמוד את דברי האגרת ' מחסידי קדמאי שהי

הקודש העתקנו כאן את כל דברי ולחיבת , הזאת מזמן לזמן

  .האגרת הזאת

לו זרע ' זמנים קשים עבר עליו אחר חתונתו ולא הי

לו צער גידול בנים שכל ילדיו שנולדו לו ' והי, של קיימא

בשנים הראשונות כולם מתו עליו בילדותם בעודם קטנים 

מיצר ודואג ומריחוק מקום וקירוב הלב שיתף ' והי ,ל"ר

וכמובן שהזכירו עצמם תכופות , רו בצעמ"הישעמו אביו 

, מ להיוושע בדבר ישועה ורחמים"מרן היש' אצל אביו הק

, א קבלו מכתב ממרן הישמח משה ובה כתוב לאמר"ופע

יקותיאל זלמן ' ק ר"הגהר הרבנית היא נכדת ששהיות א

אביו (הרב הראשון של דראהביטש ' שהי, ל"צזהלוי לאנדא 

לכן תלך הרבנית על ,  כבוד שם ומנוחתו)ל"של זקינה רבי נחום ז

קברו של זקינה לעורר רחמים שמים להיוושע בזרע של 

לד בן תשכאשר תקבל עליה שם על ציון הקודש וקיימא 

 שמרה ופקודת, ל"זכר יקרא שמו בישראל על שם זקינה הנ

ל "ה מרן הייט"הנולד להם בן ח כאשר "רוחם ובשנת תקס

יקותיאל , )ן לייבזלמ(יהודה ויקרא שמו בישראל יקותיאל 

 בי אחר זקינה רהודהוי, ל" זציקותיאל זלמן' אחרי זקינה ר

  . ל"זצמלבוב לייב חסיד 

  על כס הרבנות
וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו , ויגדל האיש הלוך וגדול

כשנפטר רבה של סיגוט ד "ובשנת תקצ, לו כתר מלוכה

ל יצאו שנים " מנחם מענדל שטערן זצבי רב הגאוןהר

  .הרבנותלו את כס קהילת סיגוט לאוהעל להציע מנכבדי 

אביו בעל הישמח משה שלח עמם בחזרה אגרת 

היות ששמעתי כי אתם ": כדלקמןמיוחדת למנהיגי הקהילה 

הננו בזה להודיעכם כי בני יחידי , מבקשים רב ומורה לקהילתכם

והוא גדול כאחד הגדולים בחריפותו , ראוי לאותו איצטלא

ואם כי כלום אב מעיד על בנו אולם אנכי , ובקיאותו וקדושתו

ולא תבושו בו בעולם הזה ולא , אגלה טפח ומכסה טפחיים

  ."תכלמו בו לעולם הבא

, בעת נסעו לשבת על כסא הרבנות נסע עמו אביו

ותרעש כל הארץ ונתקבצו אלפים מישראל שנסעו אתם 

קיבוץ כזה ' והזקנים שבאותו הדור ספרו שלא הי, תווללו

 ויסופר ,ט"ל מקום בואם לבשו בגדי שבת ויוובכ, מעולם

ז הכבוד אשר בני ישראל היקרים "מ בכה אז מאוד ע"שהיש

ואוי לו למי שהעולם , כ לכבדו ולנשאו"יטריחו את עצמם כ

ז ואמר "מהרא' או אז פיו פתח בחכמה בנו הק, מטעין בו

י וישתדלו לעשות לא "הכבוד הזה אשר יטריחו בנ, אבי: לו

אשר ידעו כי הנך תלמיד חכם גדול , תורתךרק ל, לך הוא

: אז נחה דעתו ואמר', ע בתורת ה"מובהק ומייגע א

לכן "כ בתהלים "ופירש בזה מאמה, "נחמתני בני נחמתני"

  ". שמח לבי ויגל כבודי

בבואו לסיגעט תיכף התחיל לפקח ולעיין על כל עניני 

, לגדור גדר ולעמוד בפרץ, לתקן להם תקנות טובות, דמתא

אשר , תימת יד קדשו נמצא על תקנות חברא קדישאוח

וגם נודע שם לפועל ישועות והרבה באו בצל , הוא יסד

  .קורתו להתברך ממנו
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  וישטמהו בעלי חיצים

אך לא , ק סיגוט"על כסא הרבנות בק שנים ישב שש

והוא , וימררו חייו בעלי חציםהיו אלה ימי מנוחה ושלוה 

 שם ורצה לעזוב ישבע נחת תיכף בבואו לשם ראה שלא

אולם אביו ואנשי שלומו לא נתנוהו לעשות , את המקום

  .ויעצו לו להמתין עד אשר תשך הסערה, זאת

ת ומתנגדיו הבעירו "ב יצא"ה ללה"אך כאשר ההבער

את ביתו החליט להעתיק את משכנו למקום מגורת אביו 

  .ק אוהעל"קל ל"זצ

ד דראהביטש אשר שם " קבלוהו לאבלאחר זמן קצר

רוהו והעריכוהו לפי גודל גאונותו וצדקתו ועוותנותו הוקי

ד והמנהיג הרוחני של "האב' והי, וישב בכבוד ובמנוחה

  . הקהילה במשך חמש עשרה שנים עד יום פטירתו

ל "ק בעל שמן רוקח ז"וכדאי להעתיק מה שכתב הגה

ק "ל נתרומם קרנך לק"ושמחתי כי ת": ד"ל בא"וז, לבנו

ותדע נאמנה כי הגדול ,  לאלקיםדראהביטש שהיא עיר גדולה

ר אלעזר ניסן בן הגאון החסיד "שבהם הוא הרב הגדול מוה

  ..."ולפי הנשמע הוא אדם כשר ולמדן מופלג, ק אוהעל"אבד

מ "הישא כאשר נפטר אביו "שנת תרח תמוז "יום כב

בקשו ממנו אנשי אוהעל לבוא ולשבת על כסא אביו כי כן 

סירב והציע להם לקבל אולם הוא , צוה אליהם לפני מותו

לא ": ל"וכתב להם בזה, ע"ה מרן הייטב לב זי"בנו בכורו ה

אם יש את , אוכל למלאות משאלותיכם המשרה היקרה עלי

הנהו הושיבוהו לכסא , נפשכם הנדיבה יקרא שם בני עליכם

" ייטב לב"ב נגמר הדבר ונתקבל בעל " ואחר ת,"הוראה

  .ע"מ זי"לממלא מקומו של זקינו היש

  'דתו הקעבו
וסדר היום ' דרכי עבודתו גבהו ונשגבו למאד בדרכי ה

מלובש בטלית ותפילין ' אחר חצות הי' עד שעה ב' שלו הי

אכל סעודתו ותפילת מנחה ' או ד' ז בשעה ג"ת ואח"של ר

' ומעריב הי, ת בלא טלית"כ בתפילין של ר"מתפלל ג' הי

  .מתפלל כשתי שעות אחר צאת הכוכבים

רק ' הפלא ופלא וכל תנועותיו הי' הי' דביקותו בה

אף בעת שאיפתו בטאבאק ראו בו שמייחד , ביחודים

לא לקח בשום פעם טאבאק תיכף אשר ,  דברים נשגבים

כי אם חמשה או ששה פעמים לקח " השאכטיל"פתח את 

 אמר כי עםפו, בין אצבעותיו והניח עד אשר לקחו להחוטם

  .ובך'רוב ט'דוש ב'ת ק"טבק ר

ולא רצה שחסידיו ומעריציו , בהצנע לכת' כל דרכיו הי

יטריחו את עצמם לבא אליו ואף כי באו מרחוק שולחם 

ואהבת , ענוותן ושפל ברך בעינו עד מאוד' הי, מפניו

כ עד אשר בגודל ענותנותו אמר "תקוע בלבו כ' ישראל הי

אשר במצוה הזאת בכחו להתפאר שיש לו אהבת ישראל "

  .ווכן נכתב על מציבת קבורת" באמת

לו כאב עינים ' מעולם לא נהג לכתוב חידושיו כי הי

 לא נשארו ממנו ןכל וע, קשה עליו מלאכת הכתיבה' והי

מה כמה פעמים בכתובים ובנו מרן הייטב לב מביא בספריו 

  .ששמע מפיו

לא הביט בספרים מחמת כאב עיניו כי אם ועל אף ש

' רגיל על לשונו דפים דפים גמ' הימכל מקום לפרקים 

מכירין אותו ' ואמרו עליו חכמי לב שהי, ים בזוהרודפ

ואף קודם הדרשה שנהג , שמוחו כאחד מן הראשונים

לדרוש בשבתא דריגלא לא עיין כמעט בספרים ואך 

' לפרקים ציוה ליתן לו ספר אחד או שניים ועם כל זה הי

  .שעות' הדרשה יותר מב

שעות בימי הקיץ אחרי ' או ד'  ישב כמו גמה פעמיםכ

ק ולא דיבר עם שום אדם וידו על "ת היום של שבסעוד

  .כלפיד אש ועמוק במחשבתו בדביקות' מצחו ופניו הי

  צדיק גוזר
לא נפל מכל אשר דבר ונתקיים בו ותגזור אומר ויקם 

א רצה אביו למסור לו החכמה מהקמיעות אך "עפו, לך

כ אמר אביו קודם "ואח, מגודל ענוות צדקו לא רצה לקבלם

 י שיש לח מי שיצטרך דבר ילך לבנו כי הכשכל ":פטירתו

ה "בהקמיעות יש לבנו בפיו הקדוש שכל אשר גוזר הקב

  ."מקיים

א שאל לילד אחד מה אתה לומד השיבו הילד אלף "פ

והשיב "  אלף אויפן הימלנו קאנסט דו מיר וויזן ַא"ושאל 

 איך קען : אמר לו,הילד ניין איך קען נאר ווייזן אין סידור

 יא ווען איך : השיב הילד," אלף אויפן הימלן ַאאבער ווייז

 אלף רבי וואלט איך אויך געקענט ווייזן ַא וואלט געווען ַא

 דבריו אלו מצאו חן בעיניו וסטר על לחיו של ,אויפן הימל

ונתקיימו "  אלטער יודזאלסט מיר זיין ַא ":הילד ואמר לו

  .שיבה טובהב נפטרדבריו ש

דו שנפל עליו פחד א בא אליו איש אחד עם יל"פ

פתאום מאיזה דבר השיבו שיעמוד עצמו על ספסל ויביט 

כדי שיזכור את צורתו בעת שיבאו לו החולי , היטב בצורתו

  .וכן עשה ונעשה בריא, הזה

ק "שם דגים על שב' ן ולא הייבאונגאר'  היעם אחתפ

ב דשם שיתנו על הכירה קדירה עם מים "אמר לאשת בעה

רב חצי שעה קודם שבת בא לבית ובצלים וכן עשו ולעת ע

  .פלא' ציפור אחד והשליך דג גדול והי

ד "ע אב"ל זי"ק בעל ייט"נכדו הגה' א כאשר הי"פע

, ק מראפשיץ ונסע דרך דראהביטש"באוהעל נסע אצל הרה

ה כאשר ראוהו מרחוק אמר "נחום צבי זלה' צ ר"ואחיו הרה

, ק"ל בא אצלם על שב"ה כי בנו הייט"הבשורה לאביו זללה

ק כי "תראה כי לא ירצה להיות כאן על שב: ואהיו אמר לו

וכן היה כי שאל אותו אחיו אם יהיה , הוא נוסע לראפשיץ

  .כי פניו מועדות לראפשיץ" לא"כאן בשבת אמר 

  דרבי' אשכבתי
שמונה , ד"ת שלפני ראש השנה בשנת תריבערב שב

 הלכו כמה תלמידי חכמים יראים ימים קודם פטירתו

 מעות לצורך פדיון שבוים נחוץ מאוד ובאו שבעיר לקבץ
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ובאותו יום כבר נפל למשכב וחלה את , גם לביתו של רבם

 והיו עינו זולגות דמעות ,לא קם ממנו עודחליו אשר 

אחינו עוסקים במצות פדיון שבוים וכחי אין אתי : "ואמר

להיות להם לעזר לזכות בהמצוה הגדולה הזאת כדרכי 

  ".אויה לי

כ "עיוה' ן כסא לעשור שלמחרתו היק בי"בליל שב

ו כשעה אחת קודם עלות נשמתו הטהורה "בשנת תרט

השמימה ישב על מטתו ולקח בידו הטאבאק וכדרך 

כן נהג אז ולא ניכר שום אולם בריא ' התנהגותו בעת שהי

לפלא בעיני אותם שראו את ' גוסס והי' השתנות אם שהי

  .ההדביקות הנפלא הז

כשראתה הרבנית הצדיקת 

ה אשר בעלה הקדוש הנהו "ע

מסוכן מאוד וסכנת מות מרחפת 

בעת ' עליו לא סרה תכשיטי

הלכה על מטתה בחשבה שאם 

' מה שיהי' תסיר התכשיטין ויהי

נכון להלבישם ולא ' שוב לא יהי

רצתה לנהוג אבלות בשבת 

, ועלתה על מטתה להנפש מעט

ותקם בעוד לילה בעת יצאה 

, והתכשיטין על ראשה, נשמתו

ום השבת לא אמרה דבר ואף ובי

מגודל ' דמע לא תדמע עיני

ואכלה סעודת , קדושת השבת

הצהריים בחדר האחר כדרכה 

ואף , בכל שבת לא חסרה דבר

ורק אחר , שלוש סעודות אכלה

צאת הכוכבים בעת הדליקו 

הנרות והניחו גוף הקדוש של 

אז הסירה , בעלה על הקרקע

ונכנסה לחדר ' התכשיטין מעלי

וש מונח לספדו שבעלה הקד

פתחה ' ופי' ודמעתה על לחי

בעלי '  עד כה הי:בחכמה ואמרה

כ קודם כל נדרי "אומר בכל עיו

ירדו עיני על לא שמרו פלגי מים 

כ "כ ליל עי"ועתה ג, תורתיך

 ונאמר בעוונותינו פלגי מים תרד

וזלגו , עיני על שבר בת עמי

עיניה דמעות מאין הפוגות ואין 

 שירדו לשער נהרי נחלי דמעות

מהמון אנשים ונשים מהקהלה 

הקדושה והגדולה עיר 

אשר שמעו קול דראהביטש 

  . קול היורדים חדרי בטןהדברי

 כ שחרית כאשר הובילוהו לקבורה אמרה"בערב יוה

ם היום וצריכירב יום הכיפורים  להמשרת כי עהרבנית

  .ט"כין סעודה כמו ביולה

א ולהנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו 

 שהוא ז"ת תרט"עשי' כי בשנה שאחריו יום גארכו הימים 

בתוך שנה של פטירת בעלה בשנת מלאת לה שבעים שנה 

  . בגן עדן הטהורההמתעלתה נש

ע קרא נכדיו "ק בעל דברי חיים זי"ידוע שהגהגלוי ו

כ יקראו בניהם בשם זה "בשם אלעזר ניסן וצוה לבניו שג

זרע של '  הי כך לאונקראמאותם שאבל רובא דרובא 

ק "הג כשנולד בן להןכל  ע,קיימא

ח "דהברוך מגארליץ ואביו ' ר

בשם אלעזר צוה שיקרא אותו 

 ,ניסן ומה גם כי הבן הוא נכדו

 נו של מרןחת' ברוך הי' רכי 

ברוך '  ולא הסכים ר,ל"הייט

בטענה שאינם קיימים אז אמר 

לו אביו שיקרא אותו סיני אשר 

הוא כמו אותיות ניסן ו' אותיותי

 ק זמיגראד"סיני אבד' ק ר"הרה

 וכן נוהגין עד היום הזה ל"זצ

  .נכדיו לקרוא סיני תחת ניסן

  זרעו אחריו
 מרן לא הואבנו בכורו ה) א

) ב. ע"ייטב לב זיהק בעל "הגה

  מגארליץק רבי שמואל"הגה

ק רבי נחום צבי "הגה) ג. ע"זי

בתו ) ד .ע"מדראהביטש זי

הרבנית הצדקנית מרת חנה 

ישראל '  הגאון רשתאראכיל 

ק "יעקב הכהן ראפאפורט אבדק

 ,ך"ת מהרי"טארנוב בעל שו

' ק ר"הגהשלח א "יסופר שפעו

ק "להרה קוויטלאלעזר ניסן 

והזכיר בו את החוזה מלובלין 

כשקרא החוזה שמות בניו ויהי 

חנה ראכיל בת רויזא "שם בתו 

 ,"נעבעך נעבעך": אמר" בלומה

יקותיאל "ם שאת הכשקרא ו

ה "ה "בן רויזא בלומאיהודה 

עס שיינט " :אמרנענה ו ל"הייט

וכן היה שהרבנית  "עס שיינט

חנה ראכיל נקטפה באבה על פני 

ל האירה "והייט,ע"אביה ואמה ל

  .הארץ מכבודו

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

  

íéøåôéëä íåéá ïáì éãâá  
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éçá åì ïéàù éî ùééáì àìù àìà ' øøåòúäì åæ
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�אלוקיך '  ישראל עד השובה �

זה ובשב, שבת שבתון' כ נק"שם שבת תשובה לרמז כי יוה ת 
פ "שבת תשובה ב' ולכן נק, כ"נוכל לעשות הכנה על יוה

ה "ה הוא אותיות ש"ת מן תשוב"ת וס"ת מן שב"גם ר, שבת
  )דעת משה(      . ר ששבת זה מסוגל להכניע היצר"היצ' גי

��  

 אי משום שהוא בת תשובהאמר מה שאנו קורין לשבת זה ש
הלא באמת כל שבתות מסוגלים לתשובה , בימי תשובה

ל כמו ששמעתי "גם אמרו שבת בו תשוב ונ, ש אם תשוב"כמ
י שני דברים יכולין להושע בכל טוב "ע ע"מהרבי מקאצק זי

כ בשובה "והוא ישוב הדעת ומנוחה כשה, לביאת משיח' אפי
זו שבת שובה ן ו זה נוכל לבא לישוב "כי ע, ונחת תושעו י שבת 

  )זר זהב(                                                       . הדעת ומנוחה
��  

ל שכל יום "פ המובא מהאריז"ע, שבת תשובה' שבת זו נק
ת "מעשי' היינו שיום א, מעשרת ימי התשובה מתקן את יומו

כ "וכן הלאה וא, מימות השנה' מתקן מעשיו שבכל יום א
והנה ענינו של שבת הוא , השבת מתקן את כל שבתות השנה

ונג שלך יהיה רק משבת ולא ל שכל הע"וקראת לשבת עונג ר
זו בכל שבתות השנה ' בבחי' ואם לא הי, מענינים חומריים

זו"צריך לתקן זאת בשבת זו כמ כ "כמ, ש צריך לשוב בשבת 

זו על כל השבתות שלא קבל בשמחה  צריך לשוב בשבת 
  )ק מסלונים"הס(                         . ועונג כראוי וכנכון

��  

זו שבת תשובהאפשר לתת טעם מה נקרא זה ,  שבת  דהנה 
השבת הראשון אחר שקבלנו על עצמנו מסירת נפש בראש 

זה יועיל שתשובתנו תקובל לפני הבורא ב ה "השנה בודאי 
זו  ן זה על שבת  לכך שפיר נקרא שבת שובה ודייקא נקבע עני

ל "שהיא אחר ראש השנה שקבלנו מסירת נפש על עצמינו כנ
זו לתשובה ע ן עצמינו ובוודאי מסוגל שבת  ילאה ולהכי

  )ברך משה(                 .ט"בתשובה ליום הכפורים הבעל
��  

יש לומר מילתא בטעמא על מה שנוהגין בכל תפוצות 
ישראל לדרוש בשבת שובה דרוש ופלפול עוד קודם 

א "כי כאשר הקב, שמאריכים בדברי כבושין ה יושב על כס
 בני עומדים למעלה הרבה משטינים ומקטריגים על, דין

ואנו מבקשים להשפילם ולהכניעם כדי שנזכה לשנה , ישראל
לזה עוסקים בפלפולא דאורייתא לחדש , טובה ומתוקה

ובזה גורמים לזמר עריצים , חידושים ולהסיר הקושיות
ועל ידי , ולהכרית הקליפות אלו הקליפות שלא יקטרגו עלינו

)א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"כ(    . זה יצאו לאור דינינו

 

�תטהרו '  לפני ה�

פ בלבד אזי "אמנם שאף אם אין עושין תשובה אלא ביוהכ
מ לזכות לטהרה שלימה וגמורה "מ, כ עצומו של יום מכפר"ג

צריך לזה להקדים , לטהר אתכם מכל חטאתיכם' שיהי
ולעשות תשובה בכל אלו ימי התשובה המוקדמין לפני בוא 

ן הגדול הזה יום הכפורים' יום ה ואך אם ככה יעשו אז , יום הדי
ז, פ בטהרה גמורה מכל חטאתיכם"יכולין לצאת ביוהכ ש "ו

, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם' הכ
היינו להקדים , תטהרו" 'לפני ה"' אמנם לזכות לזה צריך שיהי

הגדול והנורא הזה ' בתשובה ולטהר עצמו גם לפני בוא יום ה
  )י יואלדבר(       .תיכםואז תזכו לטהר אתכם מכל חט"ועד

��  

ל ' ל בשקלים מי שאבד חותמו פי"רמזו רז צלם אלקים מע
כ אם מוצאין לו כדי חותמו "פניו ממתינין לו עד הערב ערב יו

ן  ן לו הצלם ואם לאו אי מצות ומעשים טובים נותנין לו ומחזירי
  )הרי בשמים(                                       .נותנין לו

��  

ק מעזיבוז לבטל מנהג שיושבין עם "עם אחת רצו אנשי קפ
ט ולא הניח "ושמע הבעש, שמבלבלין, כ"הקערות בערב יוה

כ נתקשרו "שבשנה אחת קודם יו, לבטל וסיפר להם מעשה
, הקליפות יחד לבל יניחו תפילות ישראל לעלות למעלה

כ שמשמיע קול "וכיון שהתחילו לקשקש בקערות ערב יוה
  . מאותו קול נתפרדו הקליפות כולםבהשלכת המעות 

  )פאר לישרים(
��  

 ם כיפוריווהנה ידוע שיש כמה עבירות אשר רק מיתה 
א " בעצמו אינו מכפר וכמבואר בשכ"יומכפרים אבל  ס יומ
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ן כח כ" שהוא מקטרג ביול"ולזה י  שעשו כמה עבירות עד שאי

אמנם העצה לזה ליתן צדקה שהוא , כ בעצמו לכפר"ביוה
 עצמו כ"ואז יו, ל ממות כמו שכתוב וצדקה תצימצלת ממיתה

  )תפארת בנים(       . מכפר גם כן ונכתבים ונחתמים לחיים
��  

ן יוה ל "כ מכפר וי"איתא בגמרא עבירות שבין אדם לחברו אי
הטעם מחמת כל זמן שלא ריצה לחבירו יש קטרוג למעלה 
ואינו מניח לכפר עליו עד שירצה חבירו שכל זמן שיש לחבירו 

ן , רעומת עליו אז יש למעלה כנגדו קטרוג עליות וכיו
  )נועם אלימלך(      . שנתרצה חבירו חלף הלך לו המקטרג

��  

כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי דזה ידוע 
זוכה לתקן את "דבעשי ת אם האיש ישראל מסתכל במעשיו 

כל ) זה היום של(כל יום הוא מתקן , העובדות של כל השנה
כ נתתקן המחשבות של כל ימות השנה "וביוה, השנהימי 

דידוע דמי שהוא צדיק אפילו כשיש לו עובדות מתוקנים מכל 
לפי שאי אפשר , מקום צריך לראות ולתקן המחשבות כראוי

תקן המחשבה פ נ"וביוכ) א יהא חסרון בזהשל(להמלט ממנה 
ר "ולכך בערב יוה, כראוי כ צריך לראות לתקן העובדא יות

זה יוכל לתקן ביום מחר ויותר ל מען יהיה כלי שלימה שעל יד 
ולכן מצוה לאכול בתשיעי כדי לתקן העובדות , גם המחשבה

כ ביכולת לתקן המחשבה "אח' וממילא יהי, של כל השנה
ם "י הצו"לפי שע, ל כנודע"ם מספרו קו"ולכך צו] 'וכו[כ "ביוה

ועל ידי האכילה של יום התשיעי יש בכח , ל"נתעלה הקו
  )מדבר קדש(          . כ להתעלות המחשבה כתיקונו"הביו

��  

כ על ידי האכילה הוא כדי "ה דעינוי נפש דערב יו"כתב בשל
שיענה הנשמה וזה תענו נפשותיכם דייקא תרי נפשות הנשמה 

ד שכל דבר יתוקן "כ והטעם לפי ענ"כ והגוף ביו"בערב יו
כ "יוהולכן רדיפת התאות הגשמיות יתוקנו בצום ד, בדומה לו

ומיעוט עונג בשבתות וימים טובים וסעודת מצוה והדומה 
  )חתם סופר דרשות(             . כ"יתוקנו באכילת ערב יו

��  

צריך להרבות ביום זה באכילה ושתיה ולכן צריך לאכול כפי 
  )פרי עץ חיים(              .ימים' ערך ב

��  

לא כ הוא לתקן בחינת יסוד צדיק שנפגם על ידי ש"אכילת עי
  )עטרת ישועה(                .היה הזווג בקדושה וטהרה וכדומה
��  

כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאלו התענה 
ז אויף אים מעלה,תשיעי ועשירי כי בזה מעלים ,  דער פסוק אי

  )בית אהרן(             .כל האכילות ושתיות של כל השנה
��  

מעשרת ימי תשובה י דבכל יום ויום "איתא בכתבי האר
וערב יום כיפורים מתקן מה שפגם באכילה , מתקן דבר אחד

ושתיה בכל השנה ויום הכיפורים מתקן מה שפגם בכל השנה 
  )מדבר קדש(                                              . מה שלא אכל

��  

כ מביאין שובע לעולם כי כן הכונה בכל "י אכילת עיו"ע
ן שאוכלים ונהנים מברכה,  וברכהאכילה להמשיך שפע   . כיו

  )זרע קודש(
��  

 יש לרמז ,וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך
זו בכוחינו לפעול רפואה "שע, כ"זאת על אכילת עיו י אכילה 
י אכילה זו שאנו עושים הכנה שיהיה "לחולי ישראל וע

, ה כל מחלה מאתנו"מסיר הקב, בכוחינו לצום ביום הכפורים
ם "על כן סיים והסירותי מחלה מקרבך שכן מקרבך עולה יו

  )עטרת ישועה(                               .ר"כפו
��  

ל "פירשו המפרשים אוילים מדרך פשעם ועונותיהם יתענו ר
זה אינו מגדר חכם  מי שמתאוה לאכול אלא שמענה נפשו 
אבל העיקר היא כל אוכל תתעב נפשם שאפילו אם יתנו לו 

מכח ' שהרי ויגיעו עד וגו,  מלכים תתעב יתעבנו נפשומעדני
ומי שפוסקים לו דין מות אפילו אם נותנים לו כל מעדן , העון

ך  שבעולם אינו יכול לאכלו כי שקץ ישקצנו ותעב יתעבנו צרי
שהיא התענית כל כך שמכח צער החטא והעונש אינו מתאוה 

ן טעם אכילה בעיו י אז כ שנחשב לתענית כ"לאכול ובזה נבי
ן ביום הגדול והנורא נפשו קצה באכילה  מפחד ומאימת הדי
ושתיה אלא שמוכרח לאכול כמצות התורה ואם כן האכילה 
צער הוא כמו מי שמענה נפשו בתענית כמו כן הוא מענה 
נפשו באכילה ושתיה לכן האכילה בתשיעי נחשב לו כאלו 

כ נחשב לאדם חכם לתענוג ולא "התענה אמנם התענית ביוה
ר שבזה יכופר עונו ויקרע גזר דינו וגם מרוב צערו מחטאיו לצע

ר , אינו מתאוה לאכול כלל כדאשכחן בשבת שמות
להתענות תענית חלום שזה נחשב לו לעונג וזה שכתוב 
ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב היינו באכילה 
ב  ושתיה שזה יהיה נחשב אצליכם עינוי מצער האכילה מער

ל שהיא יום התענית נחשב לכם "כם רעד ערב תשבתו שבת
בחינת שבת שאתם מתענגים אותו באכילה ושתיה או 
זה היום באותו  בתענית שהוא עונג לכם כמו כן אתם מענגים 

  )ייטב פנים(              . תענית שזה לכם לעונג ובזה יכופר
��  

ל שצריך להיות תענוג "עינויים אלו הם להיפוך תענוגים ר' ה
חויב להתענג בשבת באכילה ושתיה וכיוצא גדול כמו שמ

' עינויים שהם ה' י ה"עכשיו צריך להיות לאדם תענוג ע
תפלות להתענג בם שזכה להיות לו ' ונגדם הם ה, תענוגים

בעולם הזה בחינת שליטת עולם הבא שאין בו בחינת אכילה 
ושתיה ויהיה לו ענויים הללו לתענוג שאין צריך לגשמיות 

   .'ב שהוא תענוג רוחני שהוא חיות לה"העולם רק כמו בעו
  )אור החכמה(
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� עליכם לטהר אתכם יכפר כי ביום הזה �

כ "על כן יש חרדה ובכיה והתעוררות גדול לכל אדם בערב יו
כ "וביוה, לעת ערב שאז שעה אחרונה של עשרת ימי תשובה

לית ליה רשותא לאיסטוני על כן בא השטן בכל כחו לקטרג 
ם חזי כל כן בוכים אנשים ונשים וטף וראוי על כל אדם ומזל

ז ל "לעשות כן בכל שעה מעשרת ימי תשובה דאמרו רבותינו 
ז מכל חיי "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה

כל שכן וקל וחומר כל שעה ושעה מעשרת ימי , ב"עוה
  )כתר שם טוב(                                      . תשובה

��  

הוא כולל כמה ימים ,  מיום הקדוש והנורא הזהכל שעה ורגע
  )באר משה(             . מימי השנה שהוא הכללות מכל השנה

��  

ן וקדוש בקדושת מעלה על כל  יום הכיפורים שהוא יום עליו
כולן לקדושה השנה שהוא חיות של כל השנה ומובחר שב

שעל כן ביומא דכיפורי שטן אין לו רשות לאסטוני כמו 
  )מאור עינים(                                   . ל"שאמרו רז

��  

יום הכיפורים שאין בו אכילה ושתיה רק הנאה מזיו השכינה 
בעולם הבא והיא הנקודה האמצעית בשנה שנותן חיות לכל 

  )מנחם ציון(                                            . השנה
��  

ן שכולל כל "אחר עשרת ימי תשובה יש יו כ שבת שבתו
  )שפת אמת(      .משערי בינה' שבתות השנה והוא שער הנ

��  

כ והוא "הבורא ברוך הוא וברוך שמו נתן לנו יום מחילה יו
בגדר למעלה מהזמן כי יום הכיפורים אינו מיוחד במנין ימי 

  )דברי חיים(                     .ספרים הקדושיםהשנה כמבואר ב
��  

סופי תיבות מילה ' י ה'ם לפנ'ל חטאתיכ'כי ביום הזה יכפר מכ
  )שם(                                   .כי ביום הזה נמחל הפגם מהיסוד

��  

ל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב "אמרו חז
 בבגדי לבן שאולים כי כ שבהם בנות ישראל יוצאות"ויוה

בחמשה עשר באב בודאי יודעין שהוא ההתחלה ללבן 
כ שאז כבר "העונות והם בחינת בגדי לבן שאולים כמו כן ביוה

ן לידע שהם עדיין בגדי לבן שאולים  תקנו מעשיהם צריכי
  )צמח צדיק(                           . שעדיין לא עשו כלום

��  

ע "וש יש בזה שני טעמים בשובטעם לבישת הקיטל ביום הקד
' כ למלאכי השרת וטעם ב"טעם אחד לפי שאנו דומים ביו

ועל ידי זה לב האדם נכנע ונשבר , משום שהוא בגד מתים
ולכאורה שני הטעמים הללו סותרים זה את זה דלטעם , ש"עיי

ן הוא מעורר השמחה שאנו דומים ביום זה למלאכים , הראשו

, ו"המיתה הוא מעורר עצבות חואילו לטעם השני שמזכיר יום 
, ל דשני הטעמים אחד הם ושניהם לעורר שמחה"אמנם אפ

משום דבאמת שמחה גדולה הוא שבו בשעה שמלובשים 
ה דהלא לא "בבגד מתים עדיין יכולים להתפלל לפני הקב

המתים יהללו יה כתיב ואז כבר אי אפשר להתפלל ולא 
ים אלו פ שמלובשים בבגד"כ עתה אע"משא, לפעול מאומה

ן להתפלל לפני ה"מ ן אנו יכולי ולתקן את הכל ובזה ' מ עדיי
  )דברי יואל(                                        . שפיר יכולין לשמוח

��  

אומרים כל נדרי ביום כפור כי עיקר לשמור הלשון כי ברית 
ן נגד ברית המעור ובשעת אמירת כל נדר ן מכוו י "הלשו

ן לתקן בחינת יסוד שיהיה שורה שם י צריך לכוו"שעולה שד
  )עטרת ישועה(                  . ל"י כמבואר בכתבי האריז"שד

��  

  )תורת אבות(  .כ רפואה הוא לכל האברים"התענית של יוה
��  

ויום הכיפורים בחינת לב ועשין בו , ה הוא בחנית ראש"הנה ר
מדות מתענג בהם ' תפילות שכל הה' עינוים ומתפללין ה' ה

מוצאות הפה שיהיה ' ב שלם לעבודתו יתברך שמו ונגד הבל
  )זרע קודש(                                                    .פיו ולבו שוין

��  

כי , הבכיה הנעשה ביום הזה אם דרך עוצב בו היא לא תצלח
אין השכינה שורה לא מתוך עצבות אלא מתוך שמחה של 

ם הזה אשר באמצעותו נזכה מצוה והנה אין שמחה גדולה מיו
לפשט כל עקמימיות שבלב בכח התשובה והצום והבכיה עד 
שנהיה בישרות לב אחד להתקרב למלך הגדול והנורא אבינו 
שבשמים להחזיר הנשמה למקורה וידו פשוטה לקבל שבים 

ועל דרך הזה , וביום הזה יכפר עלינו לטהר נשמותינו מטומאה
שמחה שזכינו לקרב עצמינו תהיה כל הבכיות של יום הזה של 

ד עבדו "להיות דבוקים באלקים חיים כולנו ביום הזה וזהו ע
  )דברי שמואל(                  . ביראה וגילו ברעדה' את ה

��  

ת "כי הוא ר, ד"כ כתיב בכל הבגדים תיבת ב"גבי עבודת יו
מעה להורות אשר עיקר הוא להתפלל בבכיה 'כיה ד'ב

  )עטרת ישועה(               .א ננעלוכי שערי דמעות ל, ודמעה
��  

בסעודת ] ל" מבעלזא זצהשר שלוםק "הרה[פעם אחת אמר 
ל עיצומו של יום מכפר אבל "כ כי ביום הזה יכפר ר"ערב יוה

ל שהדבר מוטל "עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם ר
עליכם לטהר את עצמיכם מכל חטאתיכם ואחרי זה שמעתי 

זי קדוש ישראלמרןמפי אחד ששמע זאת מפי  זין  ע " מרו
  . ל ובכה מאד באמירתו זאת"שאמר כן בסעודה הנ

  )דברי יצחק(
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יום הכיפורים בעת שישראל עוזבים כל טובות והנאות עולם 
זוק לכל  הזה כדי לקיים רצון הבורא יתברך אז יבא כח וחי

  )מי השילוח(                         .הטובות והרכוש שלהם
��  

יומא בלשון של ' ל במס"אמרו רז' עירים וגוולקח את שני הש
זהורית הקשור בראש שעיר המשתלח הלבין היו שמחין לא 

כ ולכאורה האיך משכחת לא הלבין הלא "הלבין היו עצבין ע
ן כמו שכתב הרמב"יוה ל דיש שני "ם והנ"כ מכפר בכל עני

ה מוחל ואינו "מחילה וסליחה שהקב' מיני תיקונים לעבירה א
ואה לחולי ומכות פצעים של הנשמה מהעונות רפ' מעניש ב

כ הוא יום מחילה "שחובל העובר עבירה בעצמו הנה יוה
י "ה מוחל וסולח אבל רפואה אינו רק ע"וסליחה וכפרה שהקב

ן  תשובה כנאמר ושב ורפא לו והנה על פי זה מבואר לא הלבי
ה מוחל ואינו רוצה להעניש מכל מקום "הוא סימן שאף הקב

ך יש כל המכות  והפצעים והרושמים האדומים בהנשמה שצרי
ן הוא  לטהרן ולנקותן ולרפאותן לכך היו עצבין אבל הלבי
סימן שעשו תשובה גמורה ולא נשאר שום רושם של פצע 

  )משהישמח (      . וחבורה ונטהרו מכל וכל לכך היו שמחין
��  

ואל יבא בכל עת אל הקודש כלומר שאל יבא אל הקדושה 
ן למועדאם יאמר בכל עת  כי מי יודע , לגשת לשוב ועוד חזו

ל כי אם ברגע הזאת "מה יהיה ומה יולד כי אם בזאת ר
שעומד בו יכול לבוא אל הקודש אם לא יאחר פעמיו וזה 

ל אם יחשוב שאין לו כי אם היום הזה "שכתוב כי ביום הזה ר
ו ' כי באותו יום בודאי לפני ה, שעומד בן יכפר עליכם תטהר

וכל שכן שיש לחשוב כן ביום הקדוש ' וכודאם לא עכשיו 
כ שאחריה לא יהיה "והנורא הבא לקראתינו לשלום הוא יוה

זה וכבר כתיב דרשו ה"כמוהו עד יוה ' כ הבא בשנה שאחר 
על כן אחינו בני ישראל שימו על לבבכם ' בהמצאו וגו

  )ייטב פנים(                 . 'הדברים הנאמרים ושובו אל ה
��  

זי"לפרש את הפסוק על פי דברי החתו ויש להוסיף ע "ם סופר 
מושיעו ' פ שפירש בפסוק מקוה ישראל ה"בדרשות ליוהכ

, ה דייקא שהעת הוא צר"ת צר"בעת צרה שהכוונה היא ע
ו כי ואתהלכה ברחבה כתיב ורוחב לב הוא "ולא צרות לב ח

, ש"עיי' כאמור אשריכם ישראל ושמחה גדולה היא לנו וכו
שהפסוק קאי על זמן הקדוש הזה שאנו ז יש לומר "ולפי

עומדים בו עכשיו בליל יום הכיפורים שהוא עת רצון וזמן 
מסוגל לתשובה ולשבירת הלב כראוי לפני מלך אל חי וקיים 

אז בודאי נוכל לפעול , ואם נשים אל לבנו את אשר לפנינו
ולהגיע עכשיו בזמן קצר ועת צר מה שלא נוכל להשיג בזמן 

ה ימים וזה שאמר הכתוב שלח לחמך על אחר במשך של הרב
פני המים היינו להשים אל הלב ולהתעורר לתשובה אמיתית 

אם תרצה לעשות כזה בזמנים , ל כי ברוב הימים תמצאנו"כנ
  )ב"ם ט"מהר( .אחרים של השנה צריך אתה לזה הרבה ימים

ביום הכפורים קודם קריאת מיתת בני אהרן התעורר שנית 
ן ש ל ושהדמעות בעת הזאת תיקון גדול "ז לבטלה ר"על עו

  )דברי שמואל(                            .לזה
��  

פ בעת קריאת התורה "ביוהכאיתא בזוהר כל המוריד דמעות 
זהו ה ,על מיתת בני אהרן אין בניו מתים בחייו רמז כאן אמור ו

אל הכהנים שיתעוררו על בני אהרן שמתו ובזה מזהיר גדולים 
  )ם סופרחת(                           .ו בחייועל הקטנים שלא ימות

��  

ן בפירוש הצדיק מניקלש ורג תפלה לעני כי יעטוף מלשו
ובהעטיף הצאן העטופים ללבן היינו שכל התפלה הוא מה 

י ורוכב על החומר הוא משיח צדקינו יעטוף יאחר "שהענ
מועדו וזמנו לבוא ואני מצאתי רמז לדבריו כי בתפלת נעילה 

יות דיקא על איחור ביאת העני הזה כי נעילה אותיות ראוי לה
  )מח משהיש(                                    . להעני והבן

��  

ש  בתפלת נעילה שעתה היא עיקר החתימה שהיום יפנה השמ
בלבבו ' יבא ויפנה בוודאי מהראוי שכל מי שנגע יראת ה

י הגם שעברו מה שעברו כבר מימים קדושים ימ, באפס מה
ת ולא נתן אל לבו לשוב על כל פנים "אלול הרצון ועשי

מהראוי שהחי יתן אל לבו עתה לפתוח לו פתח התשובה 
בעת נעילת שער ולכוון עוד בתפלתו זאת באומרו פתח לנו 

כ מה "ע' שאם לא עכשיו אימתי וכו, שער בעת נעילת שער
ד  מאוד יחרד האיש וילפת בגודל הפחד והמורא לכוון עו

את ביתר שאר מכל התפלות ואז יהיה נעילת דלת בתפלתו ז
ו על ישראל "בפני החיצונים שלא יוכלו לקטרג בשום קטרוג ח

ת "ה שהשי"ל י"ה אותיות נע"וכדאיתא בספרים שתיבת נעיל
ה עושה מנעול וסתימה בפני הקטרוג מהחיצונים שלא יוכלו "ב

  )באר משה(                  . לקטרג בשום דבר על ישראל
��  

ן בישיבה של מעלה לומר איש פלוני אתה  עכשיו הוא גמר די
והשכינה מעוררת וצועקת , ו איש פלוני אתה חייב"זכאי וח

ן מולדתי על כן נעורר עצמינו  איככה אוכל וראיתי באבדו
לעורר רחמים שיושיט המלך לה עתה את שרביט הזהב לכנס 

ן עם כל עמו כי זהב ר זה הוא ב"לפנים משורת הדי , רוךת זהב 
ם ב שבטי יה יהיו ברוכי"ב דהיינו שכל י"ל זה בגימטריא י"ר

  )ישמח משה(             . א"בבכל מיני ברכות ויקבץ נדחינו ב
��  

ג מדת "נדע שיש כמה מדרגות זה למעלה מזו בענין גילוי י
ה על ידי השופר ועיקר הגילוי "הרחמים שההתחלה הוא בר

  )ליקוטי תורה(          . כ"כ ובפרט בנעילה דיוה"הוא ביוה
��  

 נעילה הכל הולך אחר החיתום כי לתכבר בארנו בענין תפי
  . סיום הדבר הוא להעלות כל התפלות מכל היום

  )תפארת שלמה(
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  � ויום טוב היה עושה בצאתו בשלום מן הקודש �
בזמן המקדש כשהלבין החוט בודאי נתמלאו בני ישראל 

ן כי נ טהרנו מעונותינו ובאמת בשמחה וגם עתה צריכין להאמי
  )שפת אמת(. זה האות כפי מה שמרגיש האדם שמחה בנפשו

��  

זה לזה  זאלסט האבין אללעס (מה שנהגו העולם שאומרים 
א ) גיטץ אויס גיבעטען דממה נפשך קשה אם נתקבל תפלתו ה

ו צריך לבקש רחמים "כבר נתקבל ואם לא נתקבל תפלתו ח
 דרך שמצינו בשלמה עליו בלשון שהוא על להבא אך הוא על

ן בית המקדש ואחר  המלך עליו השלום שהתפלל כשגמר בני
כל התפלה שהתפלל כפל ואמר ויהיו דברי אלה אשר 

אלוקינו יומם ולילה לעשות ' קרובים אל ה' התחננתי לפני ה
זה , משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דברי יום ביומו מרמזים 

בכוונה לזה שמאפשר להיות שהתפלה שהתפלל לא היתה 
ו אך יהא רעווא מלפני אבינו "כראוי ומשום זה לא נתקבלה ח

  )דברי יחזקאל(                          . שבשמים שתתקבל גם כן
��  

זי"פעם אחת היה אצל אדמו ע חסיד אחד שהיה עליו "ר 
והיה החסיד הזה בעגמת נפש גדול , משפט קשה דיני נפשות

דים עשו ריקודין בשמחה כמובן והיה אז מוצאי יום טוב והחסי
ן שלפני היכל אדמו ל "ע והחסיד הנ"ר זי"גדולה בבית החיצו

זי"היה אז לפנים בהיכל אדמו ע כי היה איש מקורב ורצה "ר 
ר "לעורר רחמים על עצמו בשעת שמחת מרן זלל ה ויאמ

זי"אדמו  .ע אליו מדוע לא ילך גם הוא לרקד עם החסידים"ר 
זי זי"בעשע מעשה שאצל ה"וסיפר לו מרן  ע היה פעם אחת "ט 

זי"והבעש, כ שלא נראתה הלבנה לקדשה"במוצאי יוה ע "ט 
ו תיכף אחר "ראה אז ברוח קדשו שבאם יחסר המצוה הלזו ח

ונתעגם מאד מזה אחר , ו לא טוב יהיה על ישראל"כ ח"יוה
ושאל , כ ורצה לעבוד במוחין דגדלות שלו שיהיה לבנה"יוה

ות זה התקדרו השמים כמה פעמים אם נראה הלבנה אך למר
ן שום סברא שיהיה לבנה עוד בלילה ההוא , בעבים עד שאי

זי"וחסידי הבעש ע לא ידעו מאומה עד היכן מגיעים "ט 
כ ולאשר נהגו לעשות "הדברים מצורך הלבנה אז במוצאי יוה

כ בצאתם בשלום מן הקודש בעבודתם "ט במוצאי יוה"יו
מת עבודת כ אשר ממש היה דוג"ט ביוה"ועבודת רבם הבעש

ן  הכהן גדול לכן גם הפעם היו שמחים מאד בריקודי
ט "ומתחילה רקדו בבית החיצון של הבעש, בהתלהבות קודש

כ מגודל התלהבות קדושתם בשמחה דחקו עצמם "ע ואח"זי
זי"ונכנסו לחדרו של הבעש ע ורקדו גם שמחו לפני "ט 

ויהי כאשר גבר עליהם עוצם התלהבות נפשם , ע"ט זי"הבעש
הרהיבו בנפשם לבקש , ט"ין של שמחה בחדר הבעשבריקוד

ע ירקד עמהם ויקחו גם את רבם "ט בעצמו זי"שגם הבעש
זי"הבעש ע בתווך וירקד עמהם ויהיה בתוך הריקוד הקדוש "ט 

הזה קראו פתאום בקול שהלבנה בטיהרה ורצו לקדש את 

ט שמה שרצה הוא "הלבנה בלילה הזה ואמר אז הבעש
וחין שלו ולא פעל פעלו החסידים ט לפעול בעבודה ומ"הבעש

  )דברי דוד(                .רק בשמחה לבד
��  

כ בת קול יוצאת ומכרזת לך אכול "במוצאי יו' איתא במדר
א ' וגו כי כבר רצה האלקים מעשיך והבת קול הזאת מסתמ

  )תורת אמת(   . 'נשמעת בלב כל אדם לפום שיעוריה דילי
��  

, אתו בשלום מן הקודשט בצ"ל דמשום הכי עשה יו"ז י"ולפי
היינו שיצא בשלום שנתכפר לו עונותינו ונעשה שלום בינינו 

ויש עלינו חיוב חדש על המצות ולכן , לבין אבינו שבשמים
ט בשעה "צריך לעשות יומא טבא וכמו שצריך לעשות יו

  )עצי חיים(                                         . שנעשה בנו בר מצוה
��  

למען , חסדו' פ אומרים יצוה ה"דיל במוצאי יוהכבנוסח המב
המבדיל בין קודש לחול חטאתינו הוא ' יעקב עבדו יחידו וכו

ר . ימחול זרעינו וכספינו ירבה כחול וכוכבים בלילה ויש לומ
אברהם :) ברכות כו(על פי דברי החתן סופר בביאור הגמרא 

תיקן תפילת שחרית יצחק תיקן תפילת מנחה ויעקב תיקן 
ן כי אברהם תיקן תפילת שחרית , ילת ערביתתפ וביאר העני

רומז על הבחינה של יקדים , בבוקר שהשמש יוצא על הארץ
, יצחק שתיקן תפילת מנחה שהוא לעת ערב, תפילה לצרה

גם בזמנים כאלו , רומז שאם רואה אדם שמטה ידו לאט לאט
אבל יעקב אבינו תיקן . 'ולעת ערב יעננו ה, יועיל תפילה

רומז על עת כשיורד , ערבית שרומז על הלילה ממשתפילת 
ן שום אור והצרה הוא בתוקפה בכל , חשכות בעולם ואין רואי

ז, והוא יענהו' מכל מקום יקרא אל ה, עוז ל "וכמו שאמרו 
 האדם אל יתייאש אפילו חרב חדה מונחת על.) ברכות י(

  .ד"עכ, עצמו מן הרחמים
לה ושפכנו דמעות ועל כן אחר הימים הקדושים שהרבינו בתפ

במוצאי יום הקדוש אנו פותחים , לפעול שנה טובה ומבורכת
דבזכות יעקב , ב עבדו"חסדו למען יעק' ואומרים יצוה ה

אבינו שתיקן תפלת ערבית דאף בחושך ענן וערפל באיזה 
ובזכותו זרעינו , מצב שיהיו בני ישראל תמיד מועיל התפלה

עמו ישראל ת יקבל תפלת "והשי. וכספינו ירבה כחול
יש הרבה דגנוחי גניח ויש , ברחמים צרכי עמך ישראל מרובים
ק יש "ועל כן במוצאי יוה, הרבה ילולי יליל באופן נורא ואיום

זוק דיצוה ה חסדו למען יעקב עבדו וכל איש ישראל ' חי
כל משאלות לבנו לטובה ונוושע בכל מילי ' וימלא ה, יוושע

ה יודע די "הקב, הצרכיםדמיטב בני חיי ומזוני רוויחי ובכל 
ה שנה טובה "ת יעזור שיהיה אי"והשי. מחסורו של כל אחד

ומבורכת שנת ברכה ושנת גאולה וישועה ונזכה לגאולה 
 )א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"כ(               .א"בבשלימה 
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È�˙Ó· ˘„ÂÁ·'  ‡ÓÂÈ È‰Ï˘)Ù"Ó Á"Ë(  È·¯ ¯Ó‡
Ì˙‡ ÈÓ È�ÙÏ Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡ ‡·È˜Ú ¯‰ËÓ ÈÓÂ ÌÈ¯‰ËÓ 

ÌÈÓ˘·˘ ÌÎÈ·‡ ÌÎ˙‡ , ¯Ó‡�˘)‰Î ÂÏ Ï‡˜ÊÁÈ(  È˙˜¯ÊÂ
ÌÈ¯Â‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ ,¯ÓÂ‡Â )‚È ÊÈ ‰ÈÓ¯È( ‰ Ï‡¯˘È ‰Â˜Ó ,'

·˜‰ Û‡ ÌÈ‡ÓË‰ ˙‡ ¯‰ËÓ ‰Â˜Ó ‰Ó" ˙‡ ¯‰ËÓ ‰
Ï‡¯˘È ,ˆÂ" ¯ÊÁÂ ÌÈ¯‰ËÓ Ì˙‡ ÈÓ È�ÙÏ ÔÂ˘Ï‰ ÏÙÎ ·

ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ ÈÓÂ ¯Ó‡Â.  
ÈÂ"‰¯‰ ·˙Î˘ ‰Ó Ì„˜‰· Ï" ıÈ˘Ù‡¯Ó ˜ÈÊ" Ú

 ˘„Â˜ Ú¯Ê·)Ù 'ÌÈ·ˆ�( ‰ ·˘Â ·Â˙Î‰ ÏÚ ' ˙‡ ÍÈ‰Ï‡
Í˙Â·˘ ,‡ÏÈÚÏ ÔÎ ‰˘Ú� ‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡· ‰�‰„ ,

‰ÏÚÓÏ ‰·Â˘˙ Ì¯Â‚ ÂÈ‡ËÁ ÏÚ Ë¯Á˙ÓÂ ·˘ Ì„‡˘ÎÂ ,
Ê Ì¯Ó‡Î" Ï)·� ‰ÎÂÒ(:  ¯ÓÂ‡ ÏÂÎÈ·Î˘)Â „ ‰ÎÈÓ(  ¯˘‡Â

È˙ÂÚ¯‰ ,Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙‡ È˙‡¯·˘ Ì‰Ï È˙Ó¯‚˘ ‡Â‰ È�‡ .
‰ ·˘Â ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ 'ÍÈ‰Ï‡, ·Â˘È ÏÂÎÈ·Î ‡Â‰˘ ¯ÓÂÏÎ 

Í˙Â·˘ È„È ÏÚ ‰·Â˘˙· ,ÎÚ"„ .‡ ¯‡È· ‰Ê·Â"‰ÏÏÊ Ê" ‰
 ÌÈÈÁ ÈˆÚ·)ÂÈ"Ë ˙Â‡ Î(  ‡¯Ó‚‰ ¯Ó‡Ó)ÂÙ ‡ÓÂÈ(:  ¯È‡Ó È·¯

 ‰·Â˘˙ ‰˘Ú˘ „ÈÁÈ ÏÈ·˘·˘ ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚ ¯ÓÂ‡
ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏÂ ÂÏ ÔÈÏÁÂÓ , ÔÈÏÁÂÓ ‰Ó ÏÚ ‡ÏÙÈ ‰¯Â‡ÎÏÂ

ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ .„È ÏÚ ¯¯ÂÚ˙�„ ÔÂÈÎ„ ‰�ÂÂÎ‰ ÌÏÂ‡ ‰Ó È
Ë¯Á˙� „ÈÁÈ‰˘ , ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰Ë¯Á‰ ¯¯ÂÚ˙È˘ È„Î

Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ‡¯·�˘ ,ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ Ì‚ ÏÁÓ� ‡ÏÈÓÓ ,
·˜‰˘"È˙Ó¯‚˘ È�‡ ¯ÓÂ‡ ‰ , ÔÈÏÁÂÓÂ ¯ˆÈ‰ ˙‡ÙÓ ÏÎ‰Â

ÌÏÂÚ‰ ÏÎÏ ,ÎÚ"„.  
ÒÓ· ‡˙È‡ ‰�‰Â ' ‡ÓÂÈ)ÂÙ Û„(:  ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙

˙ÂÈÎÊÎ ÂÏ ˙Â˘Ú� ˙Â�Â„Ê , ˙Â˘Ú� ˙Â�Â„Ê ‰‡¯ÈÓ ‰·Â˘˙Â
˙Â‚‚˘Î ÂÏ ,‡Â"‰ÏÏÊ Ê" ‰˘Ó ÁÓ˘È· ‰)Ù 'Â�ÈÊ‡‰(  ·˙Î

˘„ÁÏ ,Ò‡ÓÈ ‡Ï ¯È·Î Ï‡ ‰·Â˘˙ ÌÈ˘ÂÚ‰ ÌÈ·¯„ ,
˙ÂÈÎÊÎ Ì‰Ï ˙Â˘Ú� ÔÎ Ì‚ ‰‡¯ÈÓ ‰·Â˘˙ ÔÈ˘ÂÚ ÂÏÈÙ‡Â .

‡Â"‰ÏÏÊ Ê" ÌÈÈÁ ÈˆÚ· ‰)Ù '‰Î¯·(  ÈÙÏ„ ‰Ê ÏÚ ÛÈÒÂ‰
ÒÂ˙· Â·˙Î˘ ‰Ó ')ÂÓ ÔÈËÈ‚ .„"·¯ ‰( ˘·Â" Í)ÂÈ"ÈÒ „ 'Ó˜"‡( 

ÌÈ·¯ È¯˜ÈÓ ÌÈ�˘„ .‚ ÔÎ Ì‡ ‰·Â˘˙ ÌÈ˘ÂÚ ÌÈ�˘˘Î Ì
ÌÈ·¯ È¯˜ÈÓ Ô‰ „Á‡Î , ÌÈ·¯ ˙·Â˘˙Î Ì˙·Â˘˙ ˙Ï·˜˙ÓÂ

˙ÂÈÎÊÎ ÏÎ‰ Ì‰Ï ‰˘Ú�Â ,ÎÚ"„ .)ÚÂ"ÈÏ ÌÈÈÁ ÈˆÚ· Ú" ˙Â„Ó ‚

Ë ˙Â‡(.  
 ‰ËÓÏ ‰·Â˘˙ ‰˘ÂÚ Ì„‡˘ ˙Ú· ÈÎ ‰ÊÓ ¯‡Â·ÓÂ

·˜‰ ÏÂÎÈ·Î˘ ‰ÏÚÓÏ Ì‚ ÔÎ ¯¯ÂÚ˙Ó"‰·Â˘˙ ‰˘ÂÚ ‰ ,
ÊÁ Â¯Ó‡˘ ‰ÊÂ"Î‰ ‡ÒÎ „Ú ˙Ú‚Ó˘ ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚ Ï„Â· ,

·˜‰˘"‰·Â˘˙ ‰˘ÂÚ ÏÂÎÈ·Î ‰ ÂÓÚ . ‡ˆÓ� ‰Ê ÈÙÏÂ
ÌÈ�˘ È„È ÏÚ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú�„ , ¯Ú˙‡ ‡˙˙Ï„ ‡˙Â¯Ú˙‡·„

‡ÏÈÚÏ ÔÎ ,‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙Î ·˘Á�„ ÌÈ·¯‰ ˙·Â˘˙ ÈÂ‰Â ,
˙ÂÈÎÊ ˙Â˘Ú� ˙Â�Â„Ê‰Â.  

 ˙ÂÓÂ‡· ‡ÏÂ Ï‡¯˘È È�·· ˜¯ ÍÈÈ˘ ÂÊ ‰�ÈÁ· Í‡
ÌÏÂÚ‰ ,‡ ·˙Î˘ ÂÓÎ"‰ÏÏÊ Ê" ·ÂË ÌÂÈ ˙˘Â„˜· ‰)Ù '

È¯Á‡( ‰Â‡Ï ‡ÏÂ Ï‡¯˘ÈÏ ˜¯ È�‰Ó ‰·Â˘˙„ ÌÚË·" Ú
)Ò Â�ÈÊ‡‰ ‡ÓÂÁ�˙"„( , ‰Ê È„È ÏÚ ¯¯ÂÚÏ ˜¯ ‡È‰ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ

‰ ¯Ó‡È˘ ‰�ÂÈÏÚ‰ ‰„Ó 'Ì‰Ï È˙Ó¯‚˘ ‡Â‰ È�‡ , ÏÎ Ï·‡
Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙‡ÙÓ Ì‡ ÈÎ Ì‰· ÏÂÚ ÔÈ‡ ¯˘‡ Ï‡¯˘È· ‰Ê ,

Ú˘¯‰ ¯Â˜ÓÓ Ì‰ ¯˘‡ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡· Ï·‡ , ‡Ï Ì‡ Ì‚Â
·˜‰ ‡¯·"ÂÈ‰ Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ‰¯Â‡ ‡Ï Í˘ÂÁ· ÔÈÎÏÂ‰  , ÏÚ

‰·Â˘˙‰ Ì‰Ï ÏÈÚÂÈ ‡Ï˘ ‡Â‰ ÔÈ„· ÔÎ ,ÎÚ"„.  
‡·È˜Ú È·¯ È¯·„ ¯Â‡È· Â‰ÊÂ ,‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡"Ï ,

ÂÊ ‰�ÈÁ·Ï ÌÈÎÂÊ Ï‡¯˘È È�· ‡˜Â„˘ , Ì˙‡ ÈÓ È�ÙÏ
ÌÈ¯‰ËÓ ,Ì‰È˙‡ËÁ ÏÎ ÏÚ ‰ËÓÏ ‰Ë¯Á· ¯¯ÂÚ˙‰Ï , ÈÓÂ

ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ ,‰ÏÚÓÏ ‰Ë¯Á Ì‚ ‰Ê È„È ÏÚ ¯¯ÂÚ˙�˘ ,
ÌÈÓ˘·˘ ÌÎÈ·‡ ,·˜‰˘"‰  È˙ÂÚ¯‰ ¯˘‡Â ¯Ó‡È ÏÂÎÈ·Î

 Ì‰Ï È˙Ó¯‚˘ ‡Â‰ È�‡)ÂÈÏ ÌÈÈÁ ÈˆÚ ÔÈÈÚÂ"Î( , ÔÂÈÎÂ
·˜‰„" ˙·Â˘˙ ÈÂ‰ Ï‡¯˘È È�· ÌÚ „ÁÈ ‰·Â˘˙ ‰˘ÂÚ ‰
ÌÈ·¯‰ ,˙ÂÈÎÊ ˙Â˘Ú� ˙Â�Â„Ê‰ÓÂ , ÌÈÎÂÊ Ï‡¯˘È È�·Â

‰ È�ÙÏ ‰¯ÂÓ‚ ‰¯‰ËÏ'.  
]·[  

‰�˘Ó‰ ¯Â‡È·· ¯ÓÂÏ ˘È „ÂÚ , ‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡
Ó È�ÙÏ Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ ÈÓÂ ÌÈ¯‰ËÓ Ì˙‡ È

ÌÈÓ˘·˘ ÌÎÈ·‡ ,ÌÈ¯Â‰Ë ÌÈÓ ÌÎÈÏÚ È˙˜¯ÊÂ ¯Ó‡�˘ ,
‰ Ï‡¯˘È ‰Â˜Ó ¯ÓÂ‡Â ,' ÌÈ‡ÓË‰ ˙‡ ¯‰ËÓ ‰Â˜Ó ‰Ó

·˜‰ Û‡"Ï‡¯˘È ˙‡ ¯‰ËÓ ‰ ,ˆÂ" ÈÓ È�ÙÏ ÔÂ˘Ï‰ ÏÙÎ ·
ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ ÈÓÂ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ÌÈ¯‰ËÓ Ì˙‡.  

· (ÌÂÈ‰ ˙ÏÙ˙ ÁÒÂ�· ,‰ Â�Ï Ô˙˙Â ' ‰·‰‡· Â�È‰Ï‡
¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ˙‡ ÏÂÁÓÏÂ ‰¯ÙÎÏÂ ‰ÁÈÏÒÏÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰Ê‰ ÌÈ

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ˘„Â˜ ‡¯˜Ó Â�È˙Â�ÂÂÚ ÏÎ ˙‡ Â· .
ˆ ‰¯Â‡ÎÏÂ"˙Â�ÂÚ‰ ˙ÏÈÁÓÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÂÎÈÈ˘ ·.  

‚ ( ˘¯„Ó·)·„�˙"ÎÙ ‡ËÂÊ ‡"‚(  ˙‡ ÂÈ„ÈÓÏ˙ ÂÏ‡˘
‰ÈÁ�Â ‰·Â˘˙ ‰˘Ú� ÍÈ‡‰ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯ , ·È˙Î Ì‰Ï ·È˘‰

)· Î ÌÈÏ‰˙( ‰ Í�ÚÈ '‰¯ˆ ÌÂÈ· ,·È˙ÎÂ )„ ‰ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘( 
¯ÂÁ‰ ÔÓ Â„È ÁÏ˘ È„Â„ ,ˆÂ"·.  

  ח להם"א ותשוח"ר שליט"ק מרן אדמו"י הוועד להוצאת ספרי כ"נמסר לנו ע
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  וילך  

  
‰‚‰ È¯·„ ÈÙ ÏÚ ¯‡·˙ÈÂ"‰ÏÏÊ ÈÂ˘‡˜Ó ˜" ‰

 ¯ÊÚÏ‡ ˙¯Ó˘Ó·)Ë ˙Â‡ ÌÈÓÈ‰ ˙¯˘Ú ¯Ó‡Ó( ·Â˙Î‰ ÏÚ 
)‡ Ï˜ ÌÈÏ‰˙(‰ ÍÈ˙‡¯  ̃ÌÈ˜ÓÚÓÓ  ,' ÍÈ¯ˆ Ì„‡ Ì‡ ‰�‰„

Â̄ È·ÁÓ ¯ÊÚÂ ‰·ÂË ‰ÊÈ‡ , ‡È¯·Â ÂÁÂÎ· ‡Â‰ Ì‡ ÈÊ‡
ÂÙÂ‚· ,Èˆ‰ÏÂ Â¯È·Á Ï‡ ÍÏÈÏ ÏÎÂÈ Â˙˘˜· ÂÈ�ÙÏ Ú

Â̇ ˘˜· ‡ÏÓÏ Â¯È·Á ·Ï ‰ËÓ˘ „Ú ÔÁ È¯·„· , ‡Ï Ï·‡
„‡Ó ˜ÂÓÚ ¯Â·Ï ÏÙ�˘ ÈÓ ÔÎ , Ì˘ ¯·„Ï ‰· È̄ Ì‡ Ì‚

‰ÚÂ˘È ÂÏ ÚÈ‚˙ ‡Ï Ì˘Ó Â‡È Â̂‰Ï ÏÎ˘Â ÌÚË È¯·„ , ÈÎ
ÚÓÂ˘ ÂÏ ÔÈ‡ , ̇ ‡ ÌÈ È̄˘ ˜¯ ˙¯Á‡ ‰Â˜˙ ÂÏ ¯‡˘� ‡ÏÂ

ÂÁÂÎ ÏÎ· ÂÏÂ˜ ,‰È�‡Â ‰È�‡˙ ‰ÏÏÈÂ ÈÎ· ÏÂ˜ , „Ú
 ‰ÏÚÓÏ ÂÚÓ˘È˘ÂÈÏÚ ÂÓÁ¯ÈÂ ¯Â·‰ Á˙Ù ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ‰ .

‡Â‰ Ï˘Ó�‰Â ,˘ÚÓÂ ˙ÂˆÓ Â„È· ˘È  ̆ ÈÓ" ‡·Ï ÏÂÎÈ Ë
·˜‰ È�ÙÏ"ÈÂˆÈ¯Â ÌÚË È¯·„· ÂÈ�ÙÏ Ô�Á˙‰Ï ‰ , ÈÂ‡¯ ÈÎ

Â˙˘˜· ‡ÏÂÓÈ˘ ‡Â‰ , ̆ ‡¯ „ÚÂ Ï‚¯ ÛÎÓ˘ Â�Á�‡ ÔÎ ‡Ï
ÌÂ˙Ó Â�· ÔÈ‡ , ÏÊ¯· Ï  ̆ ‰ È̂ÁÓÎ ÔÈ È̃ÒÙÓ Â�È˙Â�ÂÂÚÂ

ÌÈÓ˘·˘ Â�È·‡ ÔÈ·Ï Â�È�È· , ·È˙Î„Î)Á ‚ ‰ÎÈ‡( ÈÎ Ì‚ 
È˙ÏÙ˙ Ì˙˘ ÚÂ˘‡Â ˜ÚÊ‡ , ̇ Â·¯‰Ï ˜¯ ‰ÓÂ˜˙ Â�Ï ÔÈ‡Â

‰ÏÏÈÂ ÈÎ· ÏẪ · , ÂÏÚ�� ‡Ï ˙ÂÚÓ„ È¯Ú˘Â)·Ï ˙ÂÎ¯·(: ,
Ì˙ÏÙ  ̇ Ï·Â˜˙˘ ÌÈÈÂ‡¯ ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚ . Â¯ÓÂ‡ Â‰ÊÂ

È˜ÓÚÓÓ"‰ ÍÈ˙‡¯  ̃Ì ,' ̄ Â·Ï ÏÙ�˘ ÈÓÏ ‰Ó„� Â˙ÏÙ˙˘
˜ÂÓÚ ,ÂÈ¯·„ È„È ÏÚ Ú˘ÂÂ‰Ï ‰Â˜˙ ÂÏ ÔÈ‡˘ , Ì‡ ÈÎ

˜ ÌÈ¯È˘Î˙ÂÎ·Ï ÂÁÂÎ ÏÎ· ÂÏÂ , ÏÎÂ� ‡Ï Â�Á�‡ ÔÎ
Â�È˙ÏÙ˙ Ï·Â˜˙˘ ˙ÂÂ˜Ï ,ÍÎÏ ÌÈÈÂ‡¯ Â�‡ ÔÈ‡ ÈÎ ,

¯Ó ÏẪ · ˜ÂÚˆÏÂ ÌÈÓÎ ˙ÂÚÓ„ ÍÂÙ˘Ï Â�‡ ÌÈÎÈ¯ˆÂ ,
 ÌÈ�Ó‡� ÌÈ„·Ú ‰‡Ï‰Â ÌÂÈ‰Ó ˙ÂÈ‰Ï Â�ÈÓˆÚ ÏÚ Ï·˜ÏÂ

·˜‰Ï"‰ ,ÎÚ"„.  
‰ ·Â̇ Î‰ Í˘Ó‰ Ì‚ ‰Ê· Ô·ÂÓÂ ' ÈÏÂ˜· ‰ÚÓ˘

�Â�Á˙ ÏẪ Ï ˙Â·Â̆ ˜ ÍÈ�Ê‡ ‰�ÈÈ‰˙È,  Â�‡˘ ˙‡ÊÎ ˙ÚÏ ÈÎ
˘ÚÓÂ ˙ÂˆÓÓ ‰È¯ÚÂ ÌÂ¯Ú ·ˆÓ‰ ÏÙ˘· ÌÈ„ÓÂÚ"Ë , ÔÈ‡

‰ Ï‡ ˜ÂÚˆÏ ˜¯ ˙¯Á‡ ‰ˆÚ Â�Ï ' ÈÎ· È‰� ÏẪ ·
ÌÈ¯Â¯Ó˙Â ,‰ Â�ÈÁÈ˘ ÍÂÙ˘ÏÂ 'ÏẪ · ‰ÚÓ˘"È , ÏÂ˜ Â�ÈÈ‰

ÌÈ¯·„ ÈÏ· ÔÂ�ÈÁ ˙˜ÚÊ Ï˘ „·Ï , ̇ Â·Â˘˜ ÍÈ�Ê‡ ‰�ÈÈ‰˙
Â˜Ï"È�Â�Á˙ Ï ,‰ ÚÓ˘È˘ ' ÈÂˆÈ¯ ÈÏ· Â�È�Â�Á˙ ÏÂ˜ ˙‡

„Â�ÚÈ˘ÂÈÂ ÌÈ¯·.  
Î ‰�‰Â"ÂÓ‡‡ Ô¯Ó ˜"‰ÏÏÊ ¯" ‰˘Ó Í¯·· ‰) ÌÂÈ

·Î ˙Â‡ ÔÂ¯ÎÊ‰( ‰Ê· ÍÈ¯‡‰ , Ï‡¯˘È· ÂÈ‰ Ì„˜Ó ÌÈÓÈ· ÈÎ
 ÌÈÓÈ· ÍÏÓ‰ È�ÙÏ Ì‡Â·· ¯˘‡ ÌÈ„ÈÒÁÂ ÌÈ˜È„ˆ

˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙· ÌÈ‡ÏÓ ÂÈ‰ ÌÈ‡¯Â�‰ , È�Ù ˙Âˆ¯Ï ÂÚ„ÈÂ
ÌÈ�Â�Á˙Â ‰ÏÙ˙· Ì�Â˜ ,‰ÂÚ· Ï·‡" Ì˙Ò� ‰Ï‡ Â�ÈÓÈ· ¯

ÔÂÊÁ ÏÎ , ÈÎÍÏÓ‰ Ï‡ ‡·Ï ‰Ó· ˘ÚÓ ÔÈ‡ Â�È„È· , ÔÈ‡Â
 ÚÓÂ˘ È�ÙÏ ‰�Á˙ ÍÂ̄ ÚÏÂ ÁÈ˘ ÍÂÙ˘Ï ‰Ó „Ú Ú„ÂÈ Â�˙‡

‰ÏÙ˙ ,‰ Ï‡ ˜ÂÚˆÏ Â�È„Ú· ‰ˆÂÚÈ‰ ‰ˆÚ‰ ‰ÊÏÂ '
ÌÈ�Â�Á˙·Â ÈÎ·· ‰¯·˘� ÁÂ¯Â ‰ÚÂ˘ ÏẪ · ÌÈ˜ÓÚÓÓ ,

 ÂÏÈˆ‰Ï ¯Ó ÏÂ˜· ˜ÚÂˆÂ ˜ÂÓÚ ¯Â·Ï ÏÙ�̆  Ì„‡Î
ÂÚÈ˘Â‰ÏÂ ,È˘‰Â"Â�ÈÏÚ ÌÁ¯È ̇ ,ÎÚ"„.  

Ê ÈÙ ÏÚÂÏÈ ‰" ÔÂÓÊÙ· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ‰Ó Ù)‡ ÌÂÈÏ '

˙ÂÁÈÏÒ„(  ÍÈ˜ÚÂˆ ˜„ˆ ˙Â‡ËÁÏ Ï‡Â ˙Â‡Ï˙‰ Ï‡ ‡� ‰�Ù
˙Â‡ÏÙ ‡ÈÏÙÓ ,ÊÁ Â˘¯„ ‰�‰„" Ï)ÎÈ‡"Ù ¯"ÏÒ ‡"Ê(  ÏÚ

 ˜ÂÒÙ‰)„È ËÎ ‰ÈÚ˘È(  ÌÚ‰ ˙‡ ‡ÈÏÙ‰Ï ÛÈÒÂÈ È��‰ ÔÎÏ
‡ÏÙÂ ‡ÏÙ‰ ‰Ê‰ ,ÌÈ˜È„ˆ Ï˘ Ô˜ÂÏÈÒ ÏÚ È‡˜„ . ‰�‰Â

ÔÓ Â˜Ï˙Ò� ÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ˜È„ˆ‰˘ ˙ÓÁÓÌÏÂÚ‰  , ‰Ó‰
˙ÂÁ�‡Ï Â·ÊÚ Â�˙Â‡Â ˙ÂÁÂ�ÓÏ ÂÎÏ‰ , ÚÈ‚ÙÈ˘ ÈÓ ÔÈ‡Â

˙È ÂÈ�ÙÏ ‡Èˆ¯‰Ï Â�È„Ú·"·¯Ú ÁÈ˘Â ‰ˆÈÏÓ È¯·„ ˘ , ÏÚ
‰ Ï‡ ˜ÂÚˆÏ Ì‡ ÈÎ ̇ ¯Á‡ ‰ˆÚ Â�Ï ¯‡˘� ‡Ï ÔÎ ' Â��ÚÈ˘

ÏÙ˘‰ Â�È·ˆÓ· Û‡ ÂÈ„ÒÁÂ ÂÈÓÁ¯ ·Â̄ · . Â�‡˘ ‰ÊÂ
È˜ÚÂˆ ˜„ˆ ÌÈÏÏÙ˙Ó"Í ,‰ ˜„ˆÈ˘ ' ÚÓ˘ÈÂ Â�˙Â‡

˘ Û‡ Â�È˙˜Úˆ·¯Ú ÁÈ˘Â ÈÂˆÈ¯ È¯·„ ÈÏ· ‡Â‰ , ÌÂ˘Ó
ÈÏÙÓ„"Â‡ÏÙ ‡"˙ , ÛÈÒÂÈ È��‰ ‰ÁÎÂ̇ ‰ Â�· ÌÈÈ˜˙�„

ÏÙ‰ ‰Ê‰ ÌÚ‰ ˙‡ ‡ÈÏÙ‰Ï"ÏÙÂ ‡"‡ , Â�È˙˘˜· ÔÎ·
·˜‰ È�ÙÏ ‰ÁÂË˘"Â�È˙ÚÂ̆  ÚÓ˘˙ ÌÂÈ‰ ‰ , Ï·˜˙ ÌÂÈ‰

Â�È˙ÏÙ˙ ˙‡ ÔÂˆ¯·Â ÌÈÓÁ¯·.  
 Ï‡ ˘ÓÓ ‰ÓÂ„ Â�È‡ Ï˘Ó�‰˘ ‡� Ô�Â·˙� Í‡

ÓÏ� ‰·¯„‡Â ‰Â̆ · ‰Â˘ Ï˘Ó‰¯ÓÂÁÂ Ï˜· Â�ÓÓ „ ,
 ˙ÓÁÓ Â˙ÚÂ˘È ÏÚ ÁÂË· Â�È‡ ˜ÂÓÚ ¯Â·Ï ÏÙ�˘ ÈÓ ‰�‰„

˙Â·ÈÒ ‰ÓÎ , Í¯„ „Á‡ ¯Â·ÚÈ Â˙˜Úˆ ˙Ú˘·˘ ÍÈ¯ˆ È¯‰˘
¯Â·‰ ,‡Ï ÈÏÂ‡ „Á‡ Ì˘ ‡Â·È˘ ¯Â¯· Â�È‡ ‰ÊÂ , Ì‡ Ì‚Â

 ̃ ÂÓÚ‰ ¯Â·Ó Â˙ÚÂ˘ ÏẪ  ˙‡ ÚÓ˘È˘ Ú„ÂÈ ÈÓ „Á‡ ̄ Â·ÚÈ
„‡Ó „Ú , ‰È‰È Ì‡ Ú„ÂÈ ÈÓ ÂÏẪ  ˙‡ ÚÓ˘È Ì‡ Ì‚

ÎÈ‰Â‡ÈˆÂ‰Ï Â„È· ˙ÏÂ , Ú„ÂÈ ÈÓ Â„È· ˙ÏÂÎÈ‰ ¯˘‡Î Ì‚Â
ÂÚÈ˘Â‰Ï Â�Âˆ¯· Ì‡ ,·˜‰ ÔÎ ‡Ï Ï·‡" ·‡ Â�È·‡ ‡Â‰ ‰

ÌÏÂÎ ˙ÂÁÂÎÂ ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ· ÔÓÁ¯‰ , ̄ Â·‚ ÚÈ˘ÂÓ‰ ÔÂ„‡
ÚÈ˘Â‰Ï ·¯Â ,˙ÂÏ‚ ¯Â·Ó Â�‡ÈˆÂ‰Ï Â�Âˆ¯·Â Â„È· ¯˘‡ ,

 ·È˙Î„ÎÂ)ÁÈ ‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙( ‰ ·Â¯˜ 'ÂÈ‡¯Â˜ ÏÎÏ  ̄ ˘‡ ÏÎÏ
‰Â‡¯˜È"˙Ó‡· Â ,·˜‰"Â�ÈÏˆ‡ ÈÂ̂ ÓÂ Â�Ï ·Â̄ ˜ ‡Â‰ ‰ ,

Â�‡ÈˆÂÈÂ Â�È¯ÊÚÈ ÏÂ„‚ ÏẪ ·Â ‰˜Úˆ· ÂÈÏ‡ ‡¯˜� Ì‡Â ," ‡
 ‡ ÔÈ‡ ÔÏ‡ÙÚ‚�ÈÈ¯‡ ÊÈ‡ ¯Ú Ê‡ ËÚÊ ¯Ú Ô‡ ÍÈÊ Ë˜Â˜ „È‡

·Â̄ ‚ ÔÙÈË ,ÔÚÊÒÈÂ¯‡ Ë˘È� ÍÈÊ ÔÚ˜ ¯Ú , ÒÚ ÊÈ‡ Ï‡Ó‡
˙ÂÈÓ˘‚· , ËÂ‚ ÔÈÈÊ ÏÈÂÂ ¯Ú ˙ÂÈ�ÁÂ¯· ÒÚ ÊÈ‡ Ï‡Ó‡ ÔÂ‡

¯ÚÒÚ·¯‡Ù ÍÈÊ ÏÈÂÂ ¯ÚË˘È� ¯Ú·‡ ÔÚ˜ ¯Ú Ô , ̄ Ú Ë‡‰
È˘‰ Âˆ ÔÚÈÈ¯˘ ÔÂ‡ ÔÚ�ÈÈÂÂ Ï‡Ê ¯Ú ‰ˆÚ ÔÈÈ‡"˙" , Â�È‡Â

‰ Ï‡ ˜ÂÚÊÏ ‡Ï‡ ÈÂˆÈ¯ È¯·„Ï ÏÏÎ ÍÈ¯ˆ ' ‰˜Úˆ ÏẪ ·
ÌÈ�Â�Á˙·Â ÈÎ·· ̄ Â·È„ ÈÏ· ,È˘‰Â"˘„Ẫ Ó Â¯ÊÚ ÁÏ˘È ˙.  

 ÈÓ È�ÙÏ Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡ ‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ
ÎÈ·‡ ÌÎ˙‡ ¯‰ËÓ ÈÓÂ ÔÈ¯‰ËÓ Ì˙‡"ÌÈÓ˘·˘ Ì , ̆ È

ÏÂÎÈ ÏÎ ‡Â‰˘ ÌÈÓ˘· ÔÓÁ¯‰ ·‡ Â�Ï , ÏÚ ·‡ ÌÁ¯ÎÂ
‰ ÌÁ¯È ÌÈ�· 'Â�ÈÏÚ , ÔÂˆ¯ ÂÏ ˘ÈÂ Â„È· ˙ÏÂÎÈ‰ ÈÎ
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 ÈÂˆÈ¯ È¯·„· ÂÈÏ‡ Â�‡¯˜ ‡Ï˘ Û‡ ÌÈ˜ÓÚÓÓ Â�‡ÈˆÂ‰Ï

„·Ï· ‰˜Úˆ ÏẪ · ‡Ï‡ , ‰Â˜Ó ·Â̇ Î‰ ÍÈÓÒ‰ ‰ÊÏÂ
‰ Ï‡¯˘È ,'·˜‰ ‡Â‰ Ï‡¯˘È È�· Ï˘ Ô˙Â˜˙„"‰ , ÏÎ· ÈÎ

˘ ·ˆÓ ‰ÊÈ‡·Â ÔÓÊ ÏÎ·Â ˙Ú „Ú ˜ÂÓÚ ¯Â·· Û‡ ÂÈ‰È
„‡Ó ,·˜‰˘ ‰Â˜˙ Ì‰Ï ˘È"Ì˘Ó Ì‡ÈˆÂÈ ‰ , ̄ ˘‡ÎÂ

‰˜Úˆ· ÂÈÏ‡ Â‡¯˜È , ıÙÁ·Â Ì˙˜Úˆ ÏẪ  ˙‡ ÚÓ˘È È‡„Â·
ÌÈÎ˘ÁÓÓ Ì‡ÈˆÂÈ ‰¯ÂÓ‚ ÔÂˆ¯Â ·Ï.  

Ê È¯‡Ó ‡·‡ ‰�‰Â"Ì˘ ¯‡È· Ï , ‰˙È‰ ÔÎ ÈÎ
 ·È˙Î„ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ·)‚Î · ˙ÂÓ˘(  ÌÈ·¯‰ ÌÈÓÈ· È‰ÈÂ

�· ÂÁ�‡ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ÍÏÓ ˙ÓÈÂ Ì‰‰ ‰„Â·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯˘È È
‰„Â·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì˙ÚÂ˘ ÏÚ˙Â Â˜ÚÊÈÂ , ÚÓ˘ÈÂ
Â‚Â Â˙È¯· ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯ÂÎÊÈÂ Ì˙˜‡� ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ,' ‰˘˜Â

ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì˙ÚÂ˘ ÏÚ˙Â ¯Ó‡˘ ¯Á‡Ï„ , ‡· ‰Ó
Ì˙˜‡� ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓ˘ÈÂ ¯Ó‡Ó· „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï . ‡· ÌÏÂ‡

·˜‰˘ Â�ÚÈÓ˘‰Ï ·Â̇ Î‰" ·È˘˜‰Â ÔÈÊ‡‰ ÂÈÓÁ¯ ·Â̄ · ‰
È�· ˙ÚÂ˘ ÏẪ ÏÏ‡¯˘È  , ÂÚ„È˘ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÏÙ˙ Ô‰

˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË· ÏÏÙ˙‰ÏÂ ·¯Ú ÁÈ˘ ÍÂÙ˘Ï , Ô‰Â
 ̄ Ó ÏẪ · ÌÈ˜ÓÚÓÓ Ẫ Úˆ˘ ÌÈËÂ˘Ù‰ ÌÈ˘�‡ ˙ÂÏÈÙ˙

‰ÏÏÈÂ ÈÎ·· .˙ÚÂ˘ ÏÚ˙Â ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ" ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì
‰„Â·Ú‰ ,ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙ÂÏÙ˙ ÏÚ ÊÓ¯ , ¯Ó‡�˘ ÔÈ�ÚÎ) ÌÈÏ‰˙

ÊË „Ï( ‰ È�ÈÚ 'Ì˙ÚÂ˘ Ï‡ ÂÈ�Ê‡Â ÌÈ˜È„ˆ Ï‡ .Ó˘ÈÂ Ú
˙˜‡� ˙‡ ÌÈ‰Ï‡"Ì , Â˜ÚÊ˘ ÌÚ ÈËÂ˘Ù ÏÚ ÊÓÂ¯

‡ÓÏÚ· ‰˜‡�· ÌÈ˜ÓÚÓÓ ,·˜‰Â" ‡Ï Â„ÒÁÂ Â·ÂË· ‰
ÚÓ˘ ÂÈÏ‡ ÂÚÂ˘·Â È�Ú ˙Â�Ú ı˜˘ ‡ÏÂ ‰Ê· , ‰˜Úˆ Ì‚Â

ÌÈÓ˘‰ Â˙·˘ ÔÂÎÓÏ ‰˙ÏÚ ÂÊÏ‰ ‰ËÂ˘Ù‰ ,ÎÚ"„.  
‰ÏÙ˙· Â�È¯Ó‡ ¯‡·˙È ‰Ê·Â ,‰ Â�Ï Ô˙˙Â ' Â�È‰Ï‡

ÁÈÏÒÏÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰Ê‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙‡ ‰·‰‡· ‰
Â�È˙Â�ÂÂÚ ÏÎ ˙‡ Â· ÏÂÁÓÏÂ ‰¯ÙÎÏÂ , ‰ÎÊ�˘ È„Î·Â

·˜‰ ˙‡Ó ‰¯‰ËÏÂ ‰¯ÙÎÏ" È¯·„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â�‡ ÔÈ‡ ‰
‰ˆÈÏÓ È¯·„· ÍÏÓ‰ ˙‡ ÒÈÈÙÏ ÈÂ̂ È¯ ,¯˜Ó Ì‡ ÈÎ" ‡

„Â˜"˘ ,‰ Ï‡ ‡Â¯˜Ï „·Ï· ÔÂ�ÈÁ ˙˜ÚÊ· ' ‰˜ÊÁ·
˘„Ẫ  ˙ÂÈ‰Ï Â�È�Âˆ¯˘ , ‰ÏÈÁÓÏ ‰ÎÊ� ‰Ê È„È ÏÚÂ

‰¯ÙÎÏÂ ‰ÁÈÏÒÏÂ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ, ÌÈ¯ˆÓ· Ì‚„ 
·˜‰ ÚÓ˘"˙˜‡� ˙‡ ‰" ‡Ï˘ ÌÚ ÈËÂ˘Ù‰ ÂÏ‡Ó Ì‚ Ì

‰ Ï‡ ̃ ÂÚÊÏ ̃ ¯ ÏÏÙ˙‰Ï ÂÚ„È '‡ÓÏÚ· ‰˜Úˆ·.  
 È·¯ ˙‡ ÂÈ„ÈÓÏ˙ ÂÏ‡˘ ˘¯„Ó‰ È¯·„ ¯Â‡È· Â‰ÊÂ

‰ÈÁ�Â ‰·Â˘˙ ‰˘Ú� ÍÈ‡‰ ¯ÊÚÈÏ‡ , Ì˙Ï‡˘ ˘¯ÙÏ ˘ÈÂ
 ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈ˜È„ˆ‰ Â˜Ï˙Ò�˘ ÔÈ„‰ ‰‡¯˙· ‡¯„ ÈÙÏÎ

¯Â·Èˆ ÈÁÂÏ˘Î Â˘Ó˘˘ ˙Â¯Â„‰ È¯Â‡Ó ̄ ˘ÂÈ ÈˆÈÏÓÂ 
ÌÈÓ˘·˘ Â�È·‡ ÔÈ·Ï Â�È�È· , Â�È˙·Â̆ ˙ ‰Ï·˜˙� Ì‰ÈÓÈ·Â

 Ì˙ÏÙ˙ ˙ÂÎÊ· ˙ÂÈÎÊ Â˘Ú� ˙Â�Â„Ê‰ÓÂ ÔÂˆ¯ÏÂ ÌÈÓÁ¯Ï
ÍÏÓ‰ ˙‡ ÂÒÈÈÙ˘ ÈÂ̂ È¯ È¯·„Â , ‰Ê‰ ÏÙ˘‰ ¯Â„· Ï·‡

ÈÁ�Â ‰·Â̆ ˙ ‰˘Ú� Í‡È‰"‰ , ‰ÎÊ� ÍÈ‡‰ ¯ÓÂÏÎ

 ̇ Â¯ÂÓ‚ ˙ÂÈÎÊÏ ÂÎÙ‰˙È ˙Â�Â„Ê‰ ‰‡¯ÈÓ ‰·Â˘˙·˘
Ó‚· Â‰Â̆ ¯„„ ')ÓÂÈÂÙ ‡ (: ‰ÈÁÈ ‡Â‰ Ì‰ÈÏÚ„ ‡¯˜Ó

)ËÈ ‚Ï Ï‡˜ÊÁÈ( ,‰ Í�ÚÈ ·È˙Î Ì‰Ï ·È˘‰ ‰Ê ÏÚÂ ' ÌÂÈ·
‰¯ˆ ,·˜‰„"‰¯ˆ ˙Ú· Ì‚ Ï‡¯˘È ÂÓÚÏ ‰�ÂÚ ‰ , ·È˙ÎÂ

¯ÂÁ‰ ÔÓ Â„È ÁÏ˘ È„Â„ ,·˜‰„" ̄ ÂÁ‰ Ï‡ Â„È ÁÏÂ̆  ‰
ÌÈ˜ÓÚÓÓ Â�‡ÈˆÂ‰Ï ¯Â·‰ Ï‡Â , ‡Â¯˜Ï ˜¯ Â�‡ ÌÈÎÈ¯ˆÂ

ÔÂ�ÈÁ ˙˜ÚÊ· ÂÈÏ‡ ,‰Â '��ÚÈ ÍÏÓ‰ ‰ÚÈ˘Â‰ ÌÂÈ· Â
Â�È‡¯˜.  

È˙Â·¯Â È¯ÂÓ! , Â�È„ÓÚÓ ˙ÂÏÙ˘· ‡� Ô�Â·˙�
˜ÂÓÚ ¯Â·· ÌÈ‡ˆÓ� Â�Á�‡˘ , ̇ ÒÈ�Î ˙ÚÏ Â�È„ÓÚÓ·Â

 ÁÈ˘ ÍÂÙ˘ÏÂ ÈÂˆÈ¯ È¯·„ ‡Èˆ¯‰Ï ˜ÈÙÒÓ ÔÓÊ‰ ÔÈ‡ ÌÂÈ‰
ÍÏÓ‰ Ï‡ ‡·� ‰Ó·Â ·¯Ú , Ì‡ ÈÎ ˙¯Á‡ ‰ˆÚ Â�Ï ÔÈ‡Â

‰ Ï‡ ‡Â¯˜Ï '‰˜ÊÁ· , È¯‡Ó ‡·‡„ ‰ÈÓÂÙ· ‡Ï‚¯Ó ‰Â‰Â
‰ÏÏÊ"¯·„ ¯ÓÂÏ ‰ ÂÈ˙Â˘¯„· ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ È)ÂÈÏ"ÂÏ Û„ Î(. 

 ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ)Á „È ‰ÈÓ¯È( ‰¯ˆ ˙Ú· ÂÚÈ˘ÂÓ Ï‡¯˘È ‰Â˜Ó ,
¯ˆ ˙Ú‰˘ Â�ÈÈ‰ ‰¯ˆ ˙Ú , ̆ Â„˜‰ ÌÂÈ ˙ÒÈ�Î· ‡Â‰Â

ÌÈ�Ú�Â ÌÈ˜ÚÂˆÂ ÌÈÙÒ‡� ˘„Ẫ ‰ ÌÚ ¯˘‡Î , ÔÓÊ‰ Í‡
¯ˆ˜ ,È˙ÓÈ‡ ÂÈ˘ÎÚ ‡Ï Ì‡Â ,ÈÚ"˘ .Â�È˘Ù� ÏÚ ‰‰‡ , ‡Ï

Â�Ï ̄ ‡˘� È‰ ˙ÒÈ�Î· ÌÈ„Á‡ ÌÈÚ‚¯ ˜¯ÌÂ ,„‡Ó ¯ˆ ˙Ú‰ ,
ÈÂˆ¯Â ÒÂÈÙ È¯·„ ¯ÓÂÏ ‰ÏÓ Â�È�Â˘Ï·Â Â�ÈÙ· ÔÈ‡ ¯·„ ,

‰ Ï‡ ˜ÂÚˆÏ Â�ÈÏÚÂ ' ‰˜ÚÊÂ ÈÎ· ÏẪ ·" ̄ Ú‚ÈÏÈÈ‰ ÈÂ‡
ÛÏÚ‰ ¯ÚÙÚ˘‡·" ,„ÓÚÓ ÔÈ‡Â ‰ÏÂˆÓ ÔÂÈ· Â�Ú·Ë ,

„‡Ó „Ú ˜ÂÓÚ ¯Â·· Â�Á�‡ ÌÈ‡ˆÓ� ,Â�Â··Ò ˙Â·¯ ˙Â¯ˆ ,
·Á‡Ó ‰·¯‰"‰‡ÂÙ¯ ÌÈÎÈ¯ˆ È,  Ô‰Â ÛÂ‚‰ ˙‡ÂÙ¯ Ô‰

 ˙‡ÂÙ¯˘Ù�‰ ,‰ Ï‡ ˜ÂÚˆ� ‰·‰ '‰ ‡�‡ '‡� ‰ÚÈ˘Â‰ , ÈÎ
˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ· ‡Â‰ , Â�È·‡ È�ÙÏ Â�È··Ï·˘ ‰Ó ‰Ï‚� ‰·‰

ÌÈÓ˘·˘ , ÏÎÓ Â�ÚÈ˘ÂÈ˘ ÂÓ˘ Í¯·˙È ÂÈÏ‡ ˜ÂÚˆ�Â
Â�È˙Â¯ˆ , ̄ ¯ÂÚ˙‰ÏÂ ÌÈÓÁ¯ ˘˜·ÏÓ ÁÎ˘� ‡Ï ¯˜ÈÚ·Â

˜‰ ‰�ÈÎ˘‰ ¯Úˆ· '‡È¯˘ ‡˙ÂÏ‚· ‡˙�ÈÎ˘„ .‰ÈÂ" ̄
ÁÈÂÂ¯ È�ÂÊÓÂ ÈÈÁ È�·· Ú˘ÂÂ‰Ï ‰ÎÊ�˘Â�È¯ÂÒÁÓ ÏÎÂ È ,

‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ÌÂÈÓ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÚÂ˘È· ˙‡ˆÏÂ , ‰�˘‰ ‡‰˙˘Â
ÌÂÏ˘Ï Â�È˙‡¯˜Ï ‰‡·‰ ˙‡Ê‰ , ÏÏÎ˘ ‰ÚÂ„È‰ ‰�̆ ‰

ÌÈ¯È·Î ÌÈ�ÓÊ ‰Ê ‰ÈÏ‡ ÌÈÎÁÓ Ï‡¯˘È , ̇ �˘ ‡‰˙Â
ÔÓ‡ Â�ÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ̃ „ˆ Ï‡Â‚ ̇ ‡È·· ‰ÚÂ˘ÈÂ ‰ÏÂ‡‚.  

*  

‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ‰ Â�‡ÈˆÂ‰ , ÂÈ˘ÎÚ ÒÈÈÙ�Â
‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ ,¯Â˙ ÈÂ‰Â�Ï ÏÂÁÓ ‰¯Â̇  ‰! , ̄ Ó‡� ‰Ó

˜„Ëˆ� ‰ÓÂ ¯·„� ‰Ó , ̇ ˘Â·· ‰¯Â̇ ‰ È�ÙÏ Â�‡ ÌÈ„ÓÂÚ
ÌÈ�Ù ,‰ÂÚ·" È�È„ Â�ÓÈÈ˜ ‡ÏÂ ‰¯Â˙‰ ˙‡ Â�„ÓÏ ‡Ï ¯

‰¯Â˙‰ , È�Ù· ËÈ·‰ÏÂ Â�È˘‡¯ ˙‡ ÌÈ¯‰Ï Â�Á�‡ ÌÈ˘Â·
‰¯Â˙‰ ,Î ÏÎ· Â�Ó‚Ù"‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÈ˙Â‡ · , ‡Ï

˙È ‡¯Â·‰ ÔÂˆ¯ ÈÙÎ Â�ÈÓˆÚ Â�‚‰�"¯ÙÒ· ‰·Â̇ Î‰ ˘ 
‰Ê‰ ‰¯Â˙‰.  
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„‡Ó „Ú ‰ÓÈÏÎÂ ‰˘Â·‰ Â�ÈÏÚ ‰Ï„‚ ¯˙ÂÈ·Â ,

 ÌÂ˜Ó· Â�„ÓÚ ¯·Î ÌÈÓ„Ẫ ‰ ÌÈ�˘· ÈÎ Â�È·Ï ÏÚ ˙ÂÏÚ‰·
‰˘Â„˜‰ ‰¯Â̇ ‰ ˙‡ ÒÈÈÙÏ ‰Ê‰ , ıÓ‡˙�̆  Â�ÁË·‰ Ê‡Â

‰È˙ÂˆÓ ÌÂÈ˜Â ‰¯Â̇ ‰ „ÂÓÈÏ· ÛÈÒÂ‰Ï ,‰‰‡ ‰˙ÚÂ ,
‰ÂÚ·" Â�Ï˜Ï˜ ‡Ï˘ È‡ÂÏ‰Â Â�È˙ÁË·‰ ˙‡ Â�¯Ó˘ ‡Ï ¯

¯ ¯˙ÂÈ·"Ï , ‰ÊÈ‡· ÔÎ·‰ÂÚ ˘˜·Ï ˘‡¯ ‡˘� ÌÈ�Ù" Ù
‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰Ó ‰ÏÈÁÓ , ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â̇ ‰Ó ˘˜·� ÍÈ‡Â

 Â�‚‰� ‡Ï˘ ÔÓÊ· Â· ÔÈ„‰ ÌÂÈ· Â�È„Ú· ·ÂË ıÈÏÓ˙˘
‰„Â·Î·.  

 ‡ÂˆÓÏÂ Ï‡¯˘È È�· „Ú· ·ÂË ıÈÏÓ‰Ï ˘È Í‡
Â�È·ˆÓÏ ‰ÙÂ¯˙Â ¯ÂÊÓ , ̄ Î˘˘È È�·· ·˙Î  ̆ ‰Ó ÈÙ ÏÚ

)ÊÏ ˙Â‡ „ ¯Ó‡Ó È¯˘˙(·˜‰ ˙„Ó Ì„Â ¯˘· ˙„ÓÎ ‡Ï˘ "‰ ,
‰·ÂË ‰„Ó ‰ÊÈ‡ ÂÏ ˘È Ì‡ Ì„Â ¯˘· ˙„Ó ÈÎ , Â�ÈÈ‰

 ÏÎÏ ÏÂÁÓÏÂ ÁÂÏÒÏ ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ ¯È·ÚÓÂ È�ÓÁ¯ ‡Â‰˘
ÂÒÈÚÎÓ‰ , ÌÂÈ ¯Á‡ ÌÂÈ ÒÈÚÎÓ‰ „ÈÓ˙È˘Î ‰Ê ÏÎ ÌÚ
ÂÒÈÚÎ‰Ï ,ÏÂÁÓÏ ·Â̆  ‰ˆ È̄ ‡ÏÂ ˙Â�ÓÁ¯‰ Â�ÓÓ ˜ÒÙÂÈ ,

ÏÂ·‚ ˘È Ì„Â ¯˘· ˙„Ó ÏÎÏ ÈÎ , Ì„Â ¯˘·‰˘ ÔÂÈÎ
˙ÈÏÎ Â̇ ÏÂ·‚ ÏÚ· ‡Â‰ ÂÓˆÚ· . ‰Ó ̇ „Ó ÔÎ ÔÈ‡˘

È˘‰"˙È ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ˙"˙ÈÏÎ˙Â ÏÂ·‚ ÈÏ· ˘ , ÂÈ Â̇„Ó Ì‚
ÏÂ·‚ Ì‰Ï ÔÈ‡ , ·ÂËÂ ÔÂ�ÁÂ ÌÂÁ¯ ‡Â‰˘ ÔÂÈÎ ÔÎ Ì‡Â

ÁÏÒÂ ,È̇ÏÎ Â̇ ÏÂ·‚ ÔÈ‡ ÔÎ Ì‚ ˙Â„Ó‰ ‰Ï‡ ÏÎÏ , ÔÎÏÂ
 ÂÈÏ‡ ·Â˘Ï È�Ù ‡˘‡ ÍÈ‡‰ ÂÈÏÚ Ì„‡‰ ·Ï ÏÂÙÈ Ï‡

˙È"‰·Â̆ ˙· ˘ , ÏÚ ¯Ó¯Ó˙Ó È È̇È‰ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰Ê ‰�‰
˙˘˜·Â È˙‡ËÁÈ˘‰Ï È˙ÁË·‰Â ‰ÏÈÁÓ È" ‡ËÁ‡ ‡Ï  ̆˙

Ì‰· ¯ÂÊÁ‡ ‡ÏÂ „ÂÚ , È˙¯ÊÁ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰Ê ·Â̆ Â
È¯ÂÒÏ ,È˘‰ È�Ï· È̃ ·Â˘ ÍÈ‡Â"‰·Â̆ ˙· ̇ , ̄ Ó‡È ‡Ï ‰�‰

ÔÎ Ì„‡‰ ,È˘‰˘ ÔÂÈÎ„" Ì‚ ˙ÈÏÎ Â̇ ÏÂ·‚ ÏÚ· Â�È‡ ˙
ÏÂ·‚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÂÈ˙Â„Ó ,ÎÚ"„ .)ÎÂ" ¯ÙÒ·˘ ‰·Â˘˙‰ ˙¯‚‡· Î

ÈÙ ‡È�˙‰"‡(.  
˘Ó‰ ¯Â‡È·· È˙¯Ó‡ ‰Ê·Â‰� , ‡·È˜Ú È·¯ ¯Ó‡

ÂÎÂ ÌÈ¯‰ËÓ Ì˙‡ ÈÓ È�ÙÏ Ï‡¯˘È ÌÎÈ¯˘‡ ' ¯ÓÂ‡Â) ‰ÈÓ¯È

‚È ÊÈ( ‰ Ï‡¯˘È ‰Â˜Ó ,' Û‡ ÌÈ‡ÓË‰ ˙‡ ¯‰ËÓ ‰Ẫ Ó ‰Ó
·˜‰"Ï‡¯˘È ˙‡ ¯‰ËÓ ‰ ,ˆÂ" ̇ ¯‰Ë ‰Ó„Ó˘ ‰Ó ·

·˜‰ È„È ÏÚ Ï‡¯˘È ˙¯‰ËÏ ‰Â˜Ó‰"‰ . ̄ ÂÓ‡‰ ÈÙÏ Ì�Ó‡
 Ï·ÂËÂ ‡ÓË�˘ Ì„‡ ¯‰ËÓ ‡Â‰ ‰Â˜Ó‰ ‰�‰„ ¯ÓÂÏ ˘È

· ÂÓˆÚ ˙‡‰ , ̇ ‡ ¯‰ËÈÏ ÏÎÂÈ ˙¯Á‡ ÌÚÙ ‡ÓË� Ì‡ Û‡Â
·ÂÎÈÚ ÌÂ˘ ÈÏ·Ó ‰Ẫ Ó‰ Â˙Â‡· ÂÓˆÚ , ̄ ‰Ë� ¯·Î˘ Û‡Â

ÌÈÓÚÙ ‰‡Ó ÂÏÈÙ‡Â ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÊ ‰Ẫ Ó· , ̄ ÂÊÁÏ ÏÂÎÈ
‰Ẫ Ó ¯˘Î‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰· ˘È˘ ÔÓÊ· ÌÏÂÚ „Ú ¯‰ËÈÏÂ , ÈÎ

Í¯ÚÂ ¯ÂÚÈ˘ ÂÏ ÔÈ‡ ‰Ẫ Ó‰ ˙¯‰Ë , ‡Â‰ ‰Ê‰ ÔÈ�ÚÎ ˘ÓÓ
·˜‰ È„È ÏÚ Ï‡¯˘È ˙¯‰Ë"‰ , ‡Â‰˘ ÁÏÂÒÂ ÏÁÂÓ ÍÏÓ

Í¯Ú ÔÈ‡Â ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡ „Ú ,·˜‰Â" ÈË·˘Ï ÔÏÁÓÂ ÔÁÏÒ ‰
 ‰�˘ ÏÎ· Â�È˙ÂÓ˘‡ ¯È·ÚÓÂ Â�È˙ÂÓ˘‡ ¯È·ÚÓÂ ÔÂ¯Â˘È

‰�˘Â , ‰�˘· Â�˙Â‡ ¯‰ÈË ¯·Î Ì‡ ˜ÂÏÈÁ ÌÂ̆  ÔÈ‡Â
‰¯·Ú‰ ,Á „ÈÊÓ È„È ÏÚ ‰‡ÓÂË‰ Â�ÈÏÚ ‡· Ì‡ Â‡"Â , ÈÎ

·˜‰"·¯Ó‰ ÔÂ�Á ‡Â‰ ‰" Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÎÏ ÁÂÏÒÏ ‰
Ï ˙Ó‡· ̆ ˜·Ó‰¯‰Ë‰.  

 ‰¯Ù ˙ÂˆÓ· ¯Ó‡�˘ ‰Ó ˘¯ÙÏ ˘È ‰Ê ÈÙ ÏÚÂ
 ‰ÓÂ„‡)Ù '˙˜Á( ‰ ‰Âˆ ¯˘‡ ‰¯Â˙‰ ˙˜Á ˙‡Ê ' ̄ Ó‡Ï

‰ÓÈÓ˙ ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ÍÈÏ‡ ÂÁ˜ÈÂ Ï‡¯˘È È�· Ï‡ ¯·„ .
˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡· ˜„˜„Â , Ì˘ ÂÊ ‰ÂˆÓÏ ‰�ÈÎ ‰ÓÏ

‰¯Ù‰ ˙˜Á ˙‡Ê ¯ÓÂÏ ÂÏ ‰È‰Â ‰¯Â̇ ‰ ˙ÂÏÏÎ . ̆ È Ì�Ó‡
ÏÂ ·ÂË ıÈÏÓ‰Ï ·Â̇ Î‰ ˙�ÂÂÎ· ˘¯ÙÏ Â�È˘Ù� ˜ÊÁ

‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ ÒÈÈÙÏ ‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ÏÈÏ· Â�È‡Â·· , ÂÊÈ‡
 Â�È˙ÁË·‰ Â�¯Ó˘ ‡Ï Ì‡ ÛÈÒÂ‰Ï Â�‡ ÌÈÏÂÎÈ ÒÂÈÙ

„˜˙˘‡„ ,‰¯Ù ¯Ù‡Ï ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â̇ ‰ ˙‡ ÏÈ˘Ó‰ ‰ÊÏÂ ,
Â˙‡ÓÂËÓ Ì„‡‰ ˙‡ ˙¯‰ËÓ ‰¯Ù ¯Ù‡ ÂÓÎ˘ ˙Â¯Â‰Ï ,

 ÌÈÓÚÙ ÂÓˆÚ ¯‰ÈËÂ ÌÈ·¯ ÌÈÓÚÙ ‡ÓË� ¯·Î Ì‡ Ì‚Â
‡ÓË�Â ¯ÊÁ ‰˙ÚÂ ÌÈ·¯ , ÏÚ Â˙‡ÓÂËÓ ÂÓˆÚ ¯‰ËÈÏ ÏÂÎÈ

‰¯Ù ¯Ù‡ ̇ ÈÈÊ‰ È„È , „Ú ÌÈ·¯ ÌÈÓÚÙ ¯‰ËÓ ‰¯Ù ¯Ù‡ ÈÎ
Í¯ÚÂ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡ , ‰„Ó ı¯‡Ó ‰ÎÂ̄ ‡ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ ÍÎ

 ‡Â‰)Ë ‡È ·ÂÈ‡( ,ÛÂÒÂ ÏÂ·‚ ÈÏ· ‡Â‰ ‰¯Â̇ ‰˘ Ì˘ÎÂ , ÍÎ
ÛÂÒÂ ÏÂ·‚ ÔÈ‡ ‰È˙Â„ÓÏ , ̇ Â�Ï·ÒÏ ÛÂÒÂ ÏÂ·‚ ÌÂ̆  ÔÈ‡Â

‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ ,ÏÎ· Â�Ï ˙ÏÁÂÓ ‡Â‰Â Â�‡˘ ÌÚÙ 
 ‰„Â·Î· ¯‰Ê�˘ ˙Ó‡· ‰Ï ÌÈÁÈË·ÓÂ ‰˙Â‡ ÌÈÒÈÈÙÓ

‰¯˜È·Â .¯Â̇ ‰ ˙˜Á ˙‡Ê ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ"‰ ‰Â̂  ¯˘‡ ‰ '
Ó‡Ï"¯ , ̇ ‡Ê‰ ‰˜ÂÁ‰ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ Ï‡ ¯ÓÂÏ Â�ÈÈ‰

‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂˆÓ Ï˘ , ‰ÓÎ ¯‰ËÓ ‰¯Ù ¯Ù‡˘ Ì˘Î˘
ÌÈÓÚÙ ,‰ÓÎ ÂÏÈÙ‡ Â�Ï ÏÂÁÓ˙ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙‰ ÍÎ 
ÌÈÓÚÙ.  

„˜‰ ‰¯Â̇ ‰ ˙‡ ÒÈÈÙ� ÔÎ·Â‰�Â·ÏÚ ÏÚ ‰˘Â , ‰˙ÚÂ
 ‰È˙Â˜Á ÏÎ ÌÈÈ˜Ï È˙ÈÓ‡ ‰ÁË·‰ ‰Ï ÌÈÁÈË·Ó Â��‰

‰· ÌÈ·Â̇ Î‰ ‰ÈËÙ˘ÓÂ , ̄ ÂÓ˘Ï ‰¯Â̇ ‰ „Â·Î· ¯‰Ê‰ÏÂ
‰ È¯·„ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ ˙Â˘ÚÏÂ '‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ· ÌÈ·Â˙Î‰ ,

‰Â̇ ‰Ó ˘˜·�Â"¯˘ÂÈ ıÈÏÓÏ Â�Ï ‰È‰˙˘ ˜ ,ÎÂÒ" ÈÓ Ò
‰È˙ÂˆÓ ÌÈÓÈÈ˜ÓÂ ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ï‡¯˘È ÍÓÚÎ , ̃ ¯

Ó‡ Ï‡¯˘È È�· Ï·˜Ï ÌÈ�ÎÂÓ ÂÈ‰Â ÚÓ˘�Â ‰˘Ú� Â¯
‰¯Â˙‰ ,‰ÂÚ·˘ Ì‚‰Â" ÔÂÎ�ÎÂ ÈÂ‡¯Î Â�È‡ ˙ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ¯

ÈÂ‰ÓÏ ÈÚ·„Î , Â�ÈÓˆÚ ÏÚ ÂÈ˘ÎÚ ÌÈÏ·˜Ó Â�‡ ÌẪ Ó ÏÎÓ
ÊÚ·˘ ˙Ó‡ Ï˘ ‰Ï·˜" ̇ ÂÚ˘ „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï ıÓ‡˙� ‰

‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ,¯˘ÂÈ ıÈÏÓÏ ‰¯Â˙‰ Â�Ï ‰È‰È ‰Ê ˙ÂÎÊ·Â ,
 ‰˘˜·· È��Á˙‰ ‰˘Â„˜‰ ‰¯Â˙"Í‡� ‡Ë˘È� „�ÈÈ¯Ù ‡Ê‡ 

‰˘Â„˜‰ ‰¯Â̇  È„ ÈÂÂ ¯Ú„�È˜ Ú˘È„È‡ ¯‡Ù ."‰ÈÂ" ̄
 ‰ÎÊ�˘ ÔÂˆ¯ ˙ÚÂ ÌÈÓÁ¯ ˙Ú˘ ˙‡Ê‰ ‰Ú˘‰ ‡‰˙˘

·ËÈÓ„ ÈÏÈÓ ÏÎ· Ú˘ÂÂ‰Ï , ̇ ‡È·· ‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚Ï ‰ÎÊ�Â
ÔÓ‡ Â�ÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ̃ „ˆ Ï‡Â‚.  
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   מלכיםמלכיםמלכים   משולחןמשולחןמשולחן
  א"שליט ק"הגה רבינו מרן ק"כ מפי שנשמעו קודש שיחות

  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

íåé á' øôúù äàø ñùú"ç ôì"÷  
  

ë øå÷éá"äâä ÷"ø ö 'è ÷çöé íééçèéìù é÷ñøòåå"à 
åîãà"ååòéåìî ø áàðøòùèé ì-ë ïúç "åîãà ÷"ùøäî ø"öæ à÷ðéôñî ö"ì  

ìàåé úéø÷á ùãå÷ äåàð åúéáá   
åîãàä"ìî øèéìù åðéáø ïøî úà ïéîæä ååòéå"à  óúúùäì

éçú äìëä åúá éàåùð úçîùá 'áò"éä ïúçä â"åîãàä ïá å" ø

èéìù éñðàîá òìàôîàéî"à åîãàä ïá" ãåãùà õéìòîî ø

ìùèé"à  

åîåìùá ñøô åðéáø, åîãàäå" úééðá ìò úåéèøôá øôéñ ååòéåìî ø

 áåçøá ÷øàô àøàá øéòä äö÷á åùøãî úéá21 úðéô 57èñ  .

ôò"åîãàä åéáà ïåöø é"àùåæ éáø ø'á ìáàðøòùèî òì"öæ á"ì ,

 äáøä íù åøåãé áåø÷áù äáéáñ äúåàì åúøéã ú÷úòä ìòå

áçàî úåçôùî"é.  

åëøá åðéáø:ñ 'â ïéåù æéàåöøòã èééö éã ïòîå÷ò , øòã

äìòîì åðø÷ íîåøúéù ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà ...  

åðéáø:æ òèàè øòã "ø ïãééæ íééá ïòååòâ æéà ì 'éòùé' òì

à÷àø÷ ïéà øòáéåçòùè .)åîãàä"ø ø 'àùåæ'öæ ìáàðøòùèî òì"ì ,

äøä ìù åðá äéä"ø ö 'öæ ÷çöé íééç"ååòéåìî ì ,áãç"äøä ð" ÷çöé éáø ÷

éòùé 'çòùèîöæ áéå"ì( . øòééà ïåô èøòäòâ ìàîà èàä øéà

ïâòååøòã ïèàè?  

åîãàä"ååòéåìî ø :àé ,ïåôøòã èìééöøòã èàä øò , êéåà

éòùé éáø òãééæ øòã æéà' ïéà úáù à óéåà ïòååòâ òì

øàîèàñ.  

åðéáø:àé  ,ñ'åøúé úùøô ïòååòâ æéà . ïéé÷ ïòîå÷òâ æéà øò

øàîèàñ ,æ øòèòô øòã ïåà"ìàîòã êéæ èàä ì ñè

ùéè ïøéô ïèéî èìééàòâåö , ïòâðàâòâøòáéøà æéà øò ïåà

éòùé éáø åö'íìåò ïöðàâ ïèéî ùéè ñòì .)éò 'äôñá" äùî êøá ÷

öæ ìàåé éøáã ìòá åðéáø ùøéôù äîî àéáäù åøúé úùøô" åúëéìä úòá ì

äøä ìù ïçìåùì"éòùé éáø ÷ 'öæ"ì(.  

åðéáø:æ òèàè øòã "éòùé éáø ééá ïòååòâ æéà ì'ïéà òì 

à÷àø÷ ,úáù à óéåà íäéà ééá ïòååòâ èùéð æéà øò.  

åîãàä"ååòéåìî ø: áìàä à ééååö ïòååòâ æéà òèàè øòã 

áåèù ïéà ïãééæ íééá øàé.  

 áø øòøàîèàñ øòã ïòåå è÷ðòãòâ èàä øò)øáãä ïøî"é( 

éòùé éáø ïãééæ íåö ïòîå÷òâ æéà'áåèù ïéà òì , òãééæ øòã

úåðëä òöðàâ èëàîòâ èàä ñìàîòã, æéà ïèàè ïøàô 

 ùåãéç à ïòååòâ ñàã- ïåà ãðàìñåø ïåô ïòîå÷òâ æéà øò 

éáø íòðåô èøòäòâ èùéðëàð èàä øò'æ ï"ì , ïãééæ íåö ïåà

éáø âàè ïãòé ïòîå÷òâ êàã æéà' ïëåæàá éåæà ñ- øò èàä 

 èâòøôòâ íéà"ñéåøâ éåæà æéà äðëä éã ñàåå?" , íéà èâàæ

 òãééæ øòã"ïééð ,ñ èùéð æéà ñàãéåæà íú , øò ñðèùøò

 ïòååòâ ïéá êéà ïòåå ïòååòâ áø÷î ÷øàèù øòééæ êéî èàä

 øàîèàñ ïéà- òøòååù à íéà ééá ïòååòâ æéà ñèìàîòã 

 ïîæ-äîùì äøåú êàã èðøòì øò ñðèééååö ."  

åðéáø :éòùé éáø' ïéà ìàî òëéìèò ïòîå÷òâ æéà òì

øàîèàñ , øòãééà êàð øàîèàñ ïéà ïòååòâ êéåà æéà øò

ãæ øòèòô øò"ïòååòâ èøàã æéà ì.  

åîãàä"ååòéåìî ø:àé  , ñìà ìàîðééà ïòååòâ æéà øò

èééö ì÷éèù à ïàîøòâðéà.  

åðéáø: ïòååòâ èðåæòâ èùéð øò æéà ñìàîòã - æéà øò 

øàîèàñ ïéé÷ ïòîå÷òâðà ìàîà , ïøàôòâåö æéà øò ïåà

ïâàåå à èéî ø åö 'ãðééøô éëãøî ,ø ïåà ' èùéð èàä éëãøî

ååòâèîå÷ øò æà èñåà ,ñ' èëàð éã ïèéîðéà ïòååòâ æéà- 

øàîèàñ ïéé÷ ïòîå÷òâðà éåæà æéà øò ïåà.  

  לט מוגה בלתי פנימי 
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ø êéæ èàä èëàð òðòé 'òâ ãðééøô éëãøî'íåìç' øò æà è

íééç éøáã ïâéìééä íòã èòæ , ïäåæ ïééæ æà íéà èâàæ øò ïåà

à øò ïåà ïñéåøãðéà æéàäøö úò à ïéà æé , êéæ èàä øò

åà èôàëòâôéåàï÷å÷ ñéåøà èééâ øò ï ,ø æà ïòæòâ øò èàä '

éòùé'øàîèàñ ïéé÷ ïòîå÷òâðà æéà òì , äìâò ìòá øòã ïåà

èìòâ ñàã ïèòáòâ èàä ,éòùé éáø' èéî èùéð êéæ èàä òì

ïòðàèùøàô íéà ,øòååééøã øòùéøòâðåà à ïòååòâ æéà øò ,

éòùé éáø ïâàìù èìàååòâ èàä äìâò ìòá øòã ïåà'òì ...

ø èàä 'ëãøîèìàöàá ñàã é , ùîî íéà èàä øò

èòååòèàøòâ.  

åîãàä"ååòéåìî ø :ñéåà èòæ , éåæà ïáàä íé÷éãö éã æà

øòãðé÷ éã èàäòâ ïòðéæðéà.  

åðéáø:ë 'ø ïåô ìàîà èøòäòâ áàä ' ùøòä íééç

ò ùèéååàáà÷àé"ä ,éòùé éáø æà'æìòá ïéà ïòååòâ æéà òì ,

ïòååòâ èðåæòâ èùéð æéà øò ïåà ,ì æéà øò"éæ ò ïëåñî øòé

 à àã ñàã èôåø ïòî éåå ïòååòâ æéà øò ïòååòâ'àîåà÷ 'ø"ì ,

ïèìàäòâ ïéåù ñàã èàä èééåå éåæà , èâàæòâ èàä ïòî ïåà

ñ æà' êéæ èòåå øò áéåà èëàð òðòé ïéà êéæ èãðòåå

äìçî éã ïåô ïòééøãñéåøà.  

 áø øòæìòá øòã)äøä"òùåé éáø ÷'öæ òì"ì( øò æà èâàæòâ èàä 

 èøàã ìéååèëàð òðòé ïééæ , æéà áø øòæìòá øòã ïåà

èëàð òöðàâ à èòá íééá èøàã ïòðàèùòâ , âðåìöåìô

êéåä øòééæ èîòèà øò éåå øò èøòä , èëàî øòðééà éåå

"àä ...àä "...ïøàååòâ øòñòá íéà æéà íòãëàð ïåà ,

ïøàååòâ øòñòá êàð íéà æéà éøôøòãðéà øòèòôù , øò æéá

êéæ åö ïòîå÷òâ íéà.  

 èàä ñàã ïòååòâ æéà ñàåå èâòøôòâ áø øòæìòá øòã íéà

èëàð éã ïèéîðéà èîòèàòâ êéåä éåæà èàä øò ñàåå , èàä

íåìçòâ êéæ èàä øò æà èâàæòâ íéà øò' íòã èäòæ øò è

íééç éøáã ïâéìééä íòã øòèàô , íéà èàä íééç éøáã øòã

 èâàæòâ"éòùé'òì ,øéã èìòô ñàåå ?èâàæòâ øò èàä , øòã

èòæ òèàèìéô êéà éåæà éåå êàã  , íééç éøáã øòã íéà èàä

ïãò ïâ ïåô ìôò à èâðòøáòâ øéã áàä êéà èâàæòâ , íå÷

ïøòåå øòñòá øéã èòåå ï÷òîù ñàã èñòåå" , èàä øò

ìôò íòã èìééùòâôà ,ñ ïåà è÷òîùòâ ñàã èàä øò' æéà

ïøàååòâ øòñòá íéà."  

åîãàä"ååòéåìî ø: ä øéçá ìåàù ïéà èâðòøá øò ')ëå ï

äâä"ñá åîöòá åàéáî éåùà÷î ÷ 'îò àáä íìåòì ÷ìç"ô úåáà ñ"î å"à( 

ø ïåô ïòîàð ïéà 'æ êàøá ìåàù" à áø øòéåùà÷ øòã ì

íåìç à ïåô äùòî , ìàîà ïòîå÷òâ æéà áø øòæðàö øòã

 áø øòæìòá íåö- éáø èéî øåòéù à èàäòâ êàã èàä øò 

éòùé' òì)ø 'éòùé'äøä ïúç äéä òì"ø÷î ìàéçé éáø ÷öæ õéååéìé"ì , ïúç

äøä"øäî ÷"éæ àæìòáî é"ò( - ééá ïèìàäòâ ïáàä ééæ ïòåå ìàîà 

øòèééåå ïòâðàâòâ èùéð æéà úåôñåú à , èâàæòâ ééæ ïáàä

"ïâøàî óéåà ïæàì ñàã øéîàì" , øòã ïòîå÷òâ æéà èëàðééá

 ïéà èùô íòã áø øòæìòá ïøàô èâàæòâ ïåà áø øòæðàö

ñåú'.  

æòâ áø øòæìòá øòã èàä èùéð øò æéà ñàååøàô èâà

ø åö ïòîå÷òâ 'éòùé'èùô íòã èâàæòâ ñðééìà íéà ïåà òì ,

 èðøòì øò æà ïééæ äáåè øéëî èìàååòâ íéà èàä øò ìééåå

ïåæ ïééæ èéî...  

åðéáø:ø èâòøôòâ èàä áø øòæìòá øòã  'éòùé' øàô òì

äðåúç éã åö øòèàô íòã èðòãàìòâ èàä øò éö äôåç éã ,

øò ïòåå ìééåå ïéà ïòååòâ øò æéà ïòåèòâ êåãéù à èàä 

æðàö , ïééæ èòåå øò æà èâàæòâåö èàä íééç éøáã øòã ïéà

äðåúç éã ééá.  

åîãàä"ååòéåìî ø :æðàö ïéà ïòååòâ æéà íéàðú éã.  

åðéáø: èùéð íééç éøáã øòã ïéåù èàä äðåúç éã ééá 

èáòìòâ.  

åîãàä"ååòéåìî ø:éòùé éáø ïåô íéàðú éã 'àð æéà òì ê

 äåöî øá éã øàô ïòååòâ- èâðòøá áø øòìùéîéãàø øòã 

åùú à ïéà ñàã 'øäî ïéà"ìâðò ù )ç"éñ æ 'é÷"è.(
1

  

åðéáø : øòã ïòåå ïòðàèùòâ èøàã æéà æà èáééøù øò

èâòøôòâ ñàã íéà èàä áø øòæìòá.  

åîãàä"ååòéåìî ø: íééç éøáã øòã æà èøàã èáééøù øò 

ñéåøâ éã èâàæòâ ñèìàîòã íéà èàä äîùð ïééæ ïåô èéé÷

"íéà óéåà ïáòâ åö âðåèëà éåæà éåå ïñéåå åèñìàæ àìéîî" ,

áø øòååà÷àø÷ íåö ñàã èáééøù øò.  

åðéáø:úåöî ïéùàî éã òâåðá .  

åðéáø : õøà ïéà ïòååòâ æéà òèàè øòã ïòåå ÷ðòãòâ êéà

 ìàî òèùøò ñàã ìàøùé)ëùú úðùá"â(êéà ïéá  èøàã êéåà 

                                                 

1
, בעלזא' בק) מטשעחויב(ל " הרב הצדיק הנ.הייתי על נישואי: ל"וז    

, ד בעלזא"ל אב"יהושע זצ' ע ר"הרב הקדוש ציס' והשושבין שלו הי

וקודם שהלביש הקיטל להחתן סיפר מה ששמע בעת ההתקשרות מפי 

דברים ' ישעי' ענינים מנשמתו של הרב ר ג מצאנז"ק מרן רשכבה"כ

    .ומאז הוא חביב עלי עד מאוד, נוראים



  אחדותינוקול הת    סאטמאר בני ברק�י התאחדות האברכים ד�שע

 

  כז
  

 

  וילך  

  
ïòååòâ ,à êéà ÷ðòãòâ òáàá øòééà æ) úéðáøä ìéëòø ú÷éãöä

 äøåáãò ååòéåìî"ä ,äøä úá"éòùé éáø ÷'éæ òì"ò( ñìàîòã ïòååòâ 

ïèàè íééá.  

åîãàä"ååòéåìî ø:æ øòèòô íééá êéåà ïòååòâ æéà éæ "ì ,

ñìàîòã ïòååòâ áø÷î ÷øàèù øéà èàä øò.  

åðéáø :æ øòèòô øòã" íòã ïòîåðòâðòîàæåö æéà èàä ì

 éã èéî êåèùéè ñòìà ïåà èìòâ éã èéî êòìèéåå÷

ïáòâòâðéäà ,êéåà êòìèéåå÷ éã èâòøôòâ éæ èàä ? øò èàä

 èâàæòâ" à èéî ïòåè åö ñàåå èñééåå ì÷éðééà øòæðàö à

ìèéåå÷."  

åîãàä"ååòéåìî ø : èâòìô èééö ÷éèù à ïòååòâ æéà ñò

 òáàá éã ïâàæñéåà ïåà øòâééæà ééååö ïééèùôéåà èëàð òãòé

 ìàî ééååöïòðòååàã ïøàô íéìäú.  

 ïãééæ íòã)åîãàä"ååòéåìî ø( øéáéñ ïéé÷ è÷éùøàô ïòî èàä 

 ïéé÷ ïòååòâ èùéð æéà øò ùèðòî øòâðéà à ïòååòâ æéà øò

ñìàîòã øàé âéöôéô.  

åðéáø : ééæ ñàåå íòãëøåã ïøàååòâ ìåöéð ïòðòæ êàñà

 éã ïåô äìöä øòééæ ïòååòâ æéà ñàã øéáéñ ïéà ïòååòâ ïòðòæ

ééãîé ïùè"ù.  

åîãàä"ååòéåìî ø :èù ïòî èàä ïãééæ íòã øòáà ÷øà

èøàã èòùèåîòâ.  

 ïéé÷ ïæàìðééøà èìàååòâ èùéð ïòî èàä øàé òèöòì éã ïéà

úåöî , ïèìàäòâ èàä ñàåå øòèöòì øòã ïòååòâ æéà øò

öøú æéá ùøãîä úéá ñàã"ååòé÷ ïéà æ , ñòìà ñàåå íòãëàð

èøàôùòâåö ïòååòâ ïéåù æéà ,àä øò ïéé÷ èâòøôòâ èùéð è

úåìàù ,àøåî èùéð èàä øò æà èâàæòâ èàä øò , ñàã

îäéá" ñàâ òñéåøâ à óéåà ïòååòâ æéà ã- òãàøâ ïéá êéà 

 èøàã ïòååòâ-ñàâ èôéåä éã ïéà ñàâ òñéåøâ à ïèéîðéà  ,

 ïùèðòî ïéà ïòôà ùøãîä úéá ñàã èàäòâ èàä øò ïåà

ïòîå÷òâ ïòðòæ ,ô ñàã ïáàä íéòùø éã ïåàè÷å÷øà , ééæ

èééäðâòìòâ à óéåà èøàååòâ ïáàä.  

 ïòîå÷òâðà æéà øò ïòåå âàè ïééà- èàä ïëù à ñéåà èäòæ 

òâ'øñî' è- íéà ïåà èëàð éã ïèéîðéà ïòîå÷òâ ïòðòæ 

ïâàøèòâ÷òååà ,ïòî èàä øàé áìàä à  èñåàååòâ èùéð

ïâàøèòâ íäéà ïáàä ééæ åàåå , èøàã ïòååòâ ò÷àè æéà øò

øéáéñ ïéà . èàä ïòî æà ïøàååòâ øàååòâ ïòî æéà øòèòôù

èééåå øòééæ è÷éùøàô íéà.  

úåöî ïéé÷ èæàìòâðééøà èùéð ïòî èàä øàé òèöòì éã ,

 èøàã êòáòð ìãéà à òãàøâ ïòååòâ æéà– èàä òãééæ øòã 

ãéâî ìáàðøòùè íòã èàäòâ' ìèé÷ ñ- øòã íäéà èâàæ 

 ãéà" ïèéî õîç íòã ïñò éáø éã èòåå øàé éã

ùèãéâî øòìáàðøò'ìèé÷ ñ ..."èâàæòâ øò èàä éåæà , ïòî

úåöî ïéé÷ ïæàìðééøà èùéð èòåå , èãòøòâ èàä éåæà à ãéà

áàðøòùè íòðåô èñåàååòâ èàä ñàååéì'ãéâî øò.  

åðéáø: éã ïèñéðåîà÷ òùéãéà ïòååòâ æéà ñàã 

ñò÷òñòååòé ,ïèéìòâ êéìøòôòâ ïòî èàä ééæ ïåô , ïòðòæ ééæ

 íéòãåé ïòååòâíðåáø...  

åîãàä"ååòéåìî ø:òâ 'øñî' ãéà à êéåà èàä ïãééæ íòã è

ïëù à ,ãéà à êòáòð ïòååòâ êéåà æéà øòðòé...  

åðéáø :ñ'ãðàìñåø ïéà èøàã äôå÷ú òøòååù à ïòååòâ æéà ,

î'úãä ìò ïòååòâ øéáòî úåéøæëà ïà èéî èàä , à èéî

úåéøæëà !ñ'ãðàìñåø ïéà ïãéà òìéåàåå êàñà ïòååòâ æéà 

òâñéåà ééæ èàä ïòî'ãîù'è.  

åîãàä"ååòéåìî ø : èðéåàååòâ òãééæ øòã èàä øòèòôù

ååòé÷ ïéà , õàìô òøòãðà à ïéà èðéåàååòâ øò èàä øòéøô

 èìàååòâ øò èàä ïèééö òøòååù éã ïòîå÷òâ æéà ñò øòáà

 ïòååòâ èùéð æéà èøàã èòèù òøòñòøâ ïéà ïøàôðééøà

éåæà ,éã ïéà ïôàìèðà ïòðòæ òìàèòèù òøòñòøâ  , êéåà éã

ø éáø øòøòåå÷ñ 'ãåã'øòøòåå÷ñ ì , ïéà ïééøà ïòðòæ ñòìà

èòèù òñéåøâ éã.  

åðéáø:ø úåâéøä éã ïòîàøâàøô éã ïòååòâ æéàñ "ì.  

åðéáø åëøáå : ìàæ ïòî ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà øòã

àéîùã àúòééñ èéî äçìöä ñéåøâ ïáàä , úåáà úåëæ

ïéà ïééæ ïéâî ïìàæ íéùåã÷äéî íéðéðò òìà íòìà è  

ïèåâ.  

 

   úîùð éåìéòì  
äøåú ìù äìåò íé÷îå äðåá øàåôîä éðáøä  

ø ãéñçä áøä ' ìéöòâ íé÷éìàá" íåìù ø øòâøòáæ"ì  

áìð"è ò 'éøùú  
ú .ð .ö .á .ä.  
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, אלהיכם' נצבים היום כולכם לפני ה אתם

, י למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות"ופירש

, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים

התחיל , הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו

' משה לפייסם אתם נצבים היום כולכם לפני ה

,  ובבעל הטורים כתב אתם נצבים היום.אלהיכם

 ויתיצבו בתחתית )שמות יט יז(כדרך שנאמר בסיני 

וכי בא , ויש להבין מה שפייסם משה רבינו כאן .ההר

משה רבינו להקל בעיניהם ענין התוכחה לבל יפחדו 

 כל האומר .)בבא קמא נ(ל "והלא אמרו חז, מאימת הדין

 אמת ודיין את כי הוא שופט, ה וותרן יוותרו חייו"הקב

ובוודאי היה בזה איזה כוונה , כל העולם בדין ומשפט

 .מה שפייסם משה רבינו

 .)דף פח( בהקדם מה דאיתא במסכת שבת ונראה

אמר רב אבדימי בר , )שמות יט יז(ויתיצבו בתחתית ההר 

ה עליהם את ההר "חמא בר חסא מלמד שכפה הקב

, כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב

אמר רב אחא בר יעקב , אם לאו שם תהא קבורתכםו

' פ(וכתב באגרא דכלה . מכאן מודעא רבה לאורייתא

הובא בתפארת (ל " דענין הכפיה מבואר במדרש חז)יתרו

ת שיהיה להם דין " שרצה השי)ב"ל פל"ישראל למהר

וזה . )דברים כב כט(אנוסה לא יוכל לשלחה כל ימיו 

לשון , ת אתכם" כי לבעבור נסו)שמות כ יז(שאמר 

כדי שיהיה לכם דין , בא האלהים ברוב מוראו, ה"אנוס

  .ד"עכ, אנוסה

ת דברי יואל "ה בשו"ז זללה"ק מרן דו" כוהנה

 ושוב )בפיוט יום ליבשה( העיר על אמרינו )ז"קכ' ע סי"אה(

דהלא מקרא מלא , שנית לקדשה ואל תוסיף לגרשה

 איה זה ספר כריתות אמכם אשר )ישעיה נ א(כתיב 

 דאף .)סנהדרין קה(ומשמע בגמרא ', שלחתיה וגו

ה "כשחטאו ישראל מכל מקום מעולם לא שלח הקב

והאריך שם בכמה ראיות ממאמרי , גט לבני ישראל

וטרח שם ליישב , ל דמשמע לכאן ולכאן"חז

ש "עי, המדרשות חלוקות דבר דבור על אופניו

, ובאמת מדברי הפייטן משמע דהיה גירושין. באורך

ואלמלא היה גירושין לא , שוב שנית לקדשהמדאמר ו

ה "יהיה איך שיהיה כיון שהקב. היה צורך לקדש שנית

קידש את בני ישראל באונס אף אם גירש אותנו חייב 

 אונס שגירש כל ימיו .)תמורה ה(ל "דקי, להחזירנו

ה הוא שומר משמרתה של "והקב, בעמוד והחזר

בדבר זה ו, ועל כן יש לו חיוב להחזירנו אליו, תורה

מתחזקים בני ישראל באורך ימי גלותם שלא יתייאשו 

ואף כי ארכה לנו הישועה ואין קץ , עצמם מן הרחמים

עם כל זה כיון שקבלנו התורה בכפיה יש , לימי הרעה

ה "וחייב הקב, לנו דין אונס דכל ימיו בעמוד והחזר

  .לגאלינו

ח "ל כששמעו ישראל צ" יתבאר דברי רשיזובזה

 בני ישראל תוקף הגלות וגודל הצרות שראו, תוכחות

הוריקו פניהם ואמרו מי , שעתידין לבא על בני ישראל

כי תקותן של בני ישראל באורך , יוכל לעמוד באלו

ימי גלותם הוא שאחר כל הצרות והתלאות יגאל 

אמנם פחדתם , ה אותנו מחמת חיוב פרקונה"הקב

ו בגלות "היה דאם חלילה יהיה גירושין יטמעו ח

ואם כן מי , ו"ולעולם לא יהיה להם תקומה ח, לנצח

התחיל משה לפייסם ואמר להם , יוכל לעמוד בזה

כדרך , אלהיכם' אתם נצבים היום כולכם לפני ה

  קודש דברות
  א"שליט ק"הגה רבינו מרן ק"מכ

  א"ק בקרית יואל יע"ח לפ"סעודת רעוא דרעווין פרשת נצבים שנת תשס
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ורמז להם בזה , הנאמר בסיני ויתיצבו בתחתית ההר

וכיון דהיה כפיית , ה עליהם הר כגיגית"שכפה הקב

, מיוההר יש להם דין אנוסה ולא יוכל לשלחה כל י

ה "ואף אם יגרש הקב, אלא כל ימיו בעמוד והחזר

אותנו חלילה צריך להחזירנו ולגאלינו מגלות החל 

ועל דבר זה ניחמם משה רבינו שלא יתייאשו , הזה

ובזה אנו מתחזקים בתוקף הגלות , עצמם מן הגאולה

  .שבותינו כבראשונה' שבמהרה ישוב ה

 זה יש לפרש מה שכתב רב סעדיה גאון ובדרך

 )הובא באבודרהם(ה בטעם מצות תקיעת שופר "להזל

שהוא להזכירנו חורבן בית המקדש וקול תרועת 

 כי קול )ירמיה ד יט(כמו שנאמר , מלחמת האויבים

עוד טעם שבא . השופר שמעת נפשי תרועת מלחמה

 וקול )שמות יט טז(להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר בו 

חדא ולפי דרכינו שני הטעמים כ. שופר חזק מאד

דאחר שבא להזכיר חורבן בית המקדש שגלינו , אזלי

באותו זמן הוא , מארצינו ונתרחקנו מעל אדמתינו

ודבר , מזכיר גם מעמד הנבחר שניתנה התורה בכפייה

זה נותן לנו כח וחיזוק בתוקף הגלות שכאשר יבא 

  .ת עלינו ויוציאנו מגלות החל הזה"הזמן ירחם השי

  ]ב[

מה נסמכה פרשת ל ל" יתבאר דברי רשיזעוד

לפי ששמעו ישראל מאה , אתם נצבים לקללות

הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל , קללות חסר שתים

התחיל משה לפייסם אתם נצבים , לעמוד באלו

ובבעל הטורים . אלהיכם' היום כולכם לפני ה

שמות (כדרך שנאמר בסיני , כתב אתם נצבים היום

 ויש להבין מה . ויתיצבו בתחתית ההר)יט יז

וכי בא משה רבינו להקל , שפייסם משה רבינו כאן

, בעיניהם ענין התוכחה לבל יפחדו מאימת הדין

ה " כל האומר הקב.)בבא קמא נ(ל "והלא אמרו חז

כי הוא שופט אמת ודיין את כל , וותרן יוותרו חייו

ובוודאי היה בזה איזה כוונה , העולם בדין ומשפט

  .מה שפייסם משה רבינו

ת "ז זללה"ה שכתב א בהקדם מונראה ה בקדוש

 לבאר נסיון העקידה אשר רצה ) אות אה"לר(יום טוב 

הלא אחד היה אברהם אבינו , אברהם לשחוט את בנו

, ז שנות חייו"אשר כבר נתנסה בכמה נסיונות משך קל

ומסר נפשו למען אהבת הבורא יתברך וביטל כל 

ומהיכי תיתי שיחשוך את בנו יחידו , התאוות הגופניות

ה "אמנם נראה יען כי רצה הקב. קוד על גבי מזבחמלע

לזכותו ואת זרעו אחריו לדורות עולם בנסיון גדול 

ה ולקח מאברהם אבינו כל "על כן עשה הקב, וחדש

למען ישאר כמו איש , מדריגותיו אשר היה לו מקדם

אשר לזה בוודאי יהיה הנסיון גדול , פשוט מאוד

א את המקום וזהו ביאור המסורה ויר, לשחוט את בנו

כי , )ישעיה לא ב(נראה לי ' מרחוק ה, )בראשית כב ד(מרחוק 

, ם"העיד הכתוב וישא אברהם את עיניו וירא את המקו

, מרחוק, ה שנקרא מקומו של עולם"הוא הקב

שהרגיש בעצמו כי אבד מדריגותיו וקרבתו להשם 

, נראה לי' ויגיד עליו רעו במסורה מרחוק ה, יתעלה

ת "רק על השי, על מקום העקידהל דאין הכוונה "ר

שנדמה לו מרחוק ואין קרוב אצלו בדעת ובהשגחת 

ובאמת כל זאת , שלימות ובאהבה דבוקה כבתחילה

  .ק"עכדה, סיבב המסבב למען הגדיל כח הנסיון

ה העיר על זה "ר זללה"ק מרן אאמו" כאולם

 על מה זאת עשה )מאמר יודעי תרועה אות כג(בברך משה 

ם אבינו ליקח ממנו כל המדריגות ת ככה לאברה"השי

הלא הוא אברהם אשר , שעבד עליהם כל ימי חייו

ובגודל , עמל והתייגע ביגיעה גדולה כל ימי חייו

מדריגתו נתקדש בקדושה של מעלה כמלאך מיכאל 

והיה מן הנכון היה שישאר במדריגותיו אשר , משרת

עבד עליהם ובכוחות הללו לילך לקיים ציווי הבורא 

, ותירץ שהיה בזה כוונה עמוקה. ת יצחק בנולעקוד א

ה צופה ומביט עד סוף כל הדורות שיגיע זמן "כי הקב

כזה בעקבתא דמשיחא שיהיו בני ישראל בשפל 

ואין אתנו יודע עד , אין דורש ואין מבקש, המדריגה

ואיך , מה לכוין בתפלות ובתקיעות כראוי וכנכון
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ות תתקבל עבודתם הנעשה באופן פשוט בלי מדריג

, ה מאברהם כל מדרגותיו"ולכן לקח הקב, ובלי כוונות

ובזה הכין ופעל , והיה בשעת העקידה כאדם פשוט

לדורות העתידות מעשה אבות סימן לבנים לקבל 

התפלות והתקיעות אף בזמן שתהא עבודתם באופן 

, בלי כוונות ובלי מדריגות, פשוט בלי כוונה נכונה

כוונה כשם שנתקבלה עבודתו בשעת העקידה ב

  . ד"עכ, פשוטה בלי שום מדריגות וכוונות עליונות

 זה ניתן להאמר גם על מעמד הנבחר וכדבר

ה בעצי חיים ליישב "ז זללה"שכתב א, קבלת התורה

ה ההר " למה כפה הקב)ה כפה"ד. שבת פח(' קושית התוס

אך . הא כבר אמרו נעשה ונשמע, על בני ישראל

ה שקבלנו התורה ביאור הענין כי כדי להגדיל הנסיון מ

על כן בעת ההוא בעמדינו תחת ההר לקח , הזאת

ועל עת , ממנו כל המדריגות אשר השגנו לפני הר סיני

ואף על פי שכבר אמרו , ההוא כפה עלינו הר כגיגית

לא כל העתים , נעשה ונשמע כאשר פסקה זוהמתן

ה קורא הדורות "והענין בזה כי הקב. ד"עכ, היו שוות

ה מצבם של בני ישראל במשך מראש ידע איך שיהי

וידמו , ו למדריגה פחותה מאד"הדורות שיפלו ח

בנפשם דעבודת איש פשוט איש המוני אינו חשוב 

להודיע , ה הר כגיגית"ולזה כפה הקב, ע"לפני הבוכ

לדורות הבאים דגם אותו הדור שקבלו התורה היו 

  .ג מצות"במדריגה פחותה ובאופן כזה נצטוו על התרי

 על )אמור' פ(ה בישמח משה "ז זללה" כתב אוהנה

כמו ,  יום תרועה יהיה לכם)במדבר כט א(הכתוב 

לכל , )שמות יב טז( גבי יום טוב לכם :)ביצה כח(דדרשינן 

והכי איתא במדרש . ש"עי, והיינו לתועלתכם, צרכיכם

 עלה )תהלים מז ו( יהודה ברבי נחמן פתח )ג"ט ס"ר פכ"ויק(

בשעה שהקדוש ברוך , בקול שופר' אלהים בתרועה ה

מאי , הוא יושב ועולה על כסא דין בדין הוא עולה

ובשעה שישראל נוטלין , טעם עלה אלהים בתרועה

עומד מכסא הדין , ה"את שופריהן ותוקעין לפני הקב

ומתמלא , בקול שופר' ויושב בכסא רחמים דכתיב ה

והופך עליהם מדת , עליהם רחמים ומרחם עליהם

וכל זה הוא . דש השביעיאימתי בח, הדין לרחמים

סגולת מצות תקיעת שופר דאף שישנם גזירות קשות 

, יכולים להפוך כל הקללות לברכה ולהמתיקם לטובה

אולם הני מילי הוא אם , תעיר ותריע להכרית כל מריע

שיודעים איך , יודעים סודות תקיעת שופר וכוונותיה

להתפלל ולתקוע אז זוכים בכח תקיעת שופר לבטל 

  . כל הגזירות קשות לטובה ולברכהולהמתיק

ק מרן "דהנה כ, ל" יתבאר דברי רשיזובזה

'  פי)עמוד רח(ה בברך משה בפרשתן "ר זללה"אאמו

רומז על מצות תקיעת שופר בראש , אתם נצבים היום

 היום דא :)בא דף רלב(כי איתא בזוהר הקדוש , השנה

ותקיעת שופר צריך להיות מעומד . ראש השנה

וזהו אתם , )א"ה ס"ח סימן תקפ"או(ערוך כנפסק בשולחן 

כי בראש השנה צריך לקיים מצות , ם"ם היו"נצבי

ח "ולזה כאשר שמעו ישראל צ. ד"עכ, היום בעמידה

ד בכל "תוכחות הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמו

רמז על מצות תקיעת שופר שצריך להיות , אלו

פ מה "כי התאוננו דאלמלי היו יודעים עכ, בעמידה

וין במצות תקיעת שופר הרי סגולת המצוה הוא לכ

אבל בדורות , להמתיק כל התוכחות מקללה לברכה

האחרונים אשר אין מי שיכול לכוין כל הכווונת 

הראויות מי יוכל לעמוד באלו לקיים מצות תקיעת 

ושמא אין סגולתה נשגבה לפעול , שופר כתיקונה

ולזה התחיל משה לפייסם אתם , פעולה הראויה

, במצות תקיעת שופר בראש השנה, ם היוםנצבי

ורצה , כדרך שנאמר בסיני ויתיצבו בתחתית ההר

משה רבינו לחזק בזה את בני ישראל דאף אם יהיו 

בשפל המצב ידעו שהוא כדרך ויתיצבו בתחתית 

בשעת מתן תורה כאשר ניטל כל המדריגות , ההר

עם כל זה לא יתייאשו עצמם כי גם , מבני ישראל

ובזה יתחזקו בני , ת"חשוב מאד לפני השימדריגה זו 

ישראל ביום ראש השנה דאף אם אינם יודעים לכוין 

  .עם כל זה יזכו לפעול פעולה לטובה, כוונת הראויות
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אתם נצבים ,  עלינו ימים הנוראיםובפרוס

ביום ראש השנה כל , אלהיכם' היום כולכם לפני ה

ראשיכם , אחד מישראל עומד לפני דין ומשפט

בראש ,  זקניכם ושוטריכם כל איש ישראלשבטיכם

מי לא נפקד , השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון

כל אחד אוחזו אימה ופחד כאשר הוא , כהיום הזה

ה "משים אל לבו שצריך לעמוד בדין לפני הקב

עצם כבודו יתברך על כל דיבור ועל כל מעשה 

, ת הוא חוקר לב ויודע מחשבות"השי, ומחשבה

ה רואה כל תנועה קלה "הקב, ות בדיןלגולה עמוק

ומכל שכן שהוא יודע ורואה כל , וכל מחשבה קלה

ועל הכל צריכים ליתן דין וחשבון לפני , המעשים

ם "ולזה תוקעים בשופר כמבואר ברמב, ת"השי

 שהוא כדי להתעורר לתשובה )ד"ג ה"הלכות תשובה פ(

  .ויתקנו מה שחטאו

 מרעין  כן תוקעים בשופר כדי להכרית כלוכמו

וכל , לבבות בני ישראל נשברים, בישין מבני ישראל

ת ומצפים "אחד בא בסל מלא בקשות לפני השי

כל אחד עיניו צופיות , להוושע בדבר ישועה ורחמים

למרום ליום ראש השנה שמצות תקיעת שופר 

, יעורר רחמים על בני ישראל ויפעול פעולה הראויה

בני , להפך כל הגזירות קשות לטובה ולברכה

זקוקים , ישראל זקוקים להוושע בכל מילי דמיטב

בני , ראש השנה הוא זמן פקידה, להוושע בבני

וזקוקים להוושע , ישראל זקוקים להוושע בפרנסה

ישנם כמה לבבות נשברות המצפים , ברפואות

ומצפים שמצות תקיעת , לישועה על כמה ענינים

, שופר ישבר כל הדינים השורה על בני ישראל

 יהיה עומד מכסא דין ויושב על כסא ה"והקב

אבל אין אתנו יודע עד מה מה שצריכים , רחמים

ואלמלי היינו זוכים , לכוין ולכן הפחד גדול ביותר

לעשות הכנה הראויה בחודש אלול שהוא מיוחד 

והיינו נגשים ליום הקדוש ראש השנה , לתשובה

אבל , כדבעי אז בודאי שהיינו זוכים לפעול הרבה

ר עלינו חודש אלול ועוד מעט יהיה ראש ר עב"בעוה

מביטים אנחנו על נפשינו כדלים וכרשים , השנה

ולכן , הי תורה והי מצות דמגנו עלן, דפקנו דלתיך

  .זוחלים ורועדים מיום בואך, אנו פחודים

כדרך ויתיצבו ,  אתם נצבים היוםאולם

וממתן תורה אנו רואים כמה חשוב , בתחתית ההר

, ל אף שהוא במדריגה פחותההוא עבודת בני ישרא

ת שנזכה ביום "ובכן בזה אנו באים לבקש מאת השי

ראש השנה הבא לקראתינו לשלום שמצות תקיעת 

שופר יפעול בשמי מעל שיהיה תכלה שנה 

ויהיה סוף וקץ לכל , וקללותיה תחל שנה וברכותיה

שנזכה לפדיון , ו"צרותינו תחלה וראש לפדיון נפשינ

ונזכה לכבס את , סר היצרנפשינו שהוא בשבי ומא

  .נשמתינו מכתמי העוונות

 נוהגין לספר )א"ח סימן תקפ"או( כתב והטור

והרמז בזה שמלבד , ולכבס בערב ראש השנה

צריכים גם לכבס הנשמה , שצריכים לכבס הבגדים

ליכנס ביום ראש השנה מזוכך ומטוהר באנפין 

ו מלוכלך בחטאים עוונות "שלא יהיו ח, נהירין

לא יהיה גוף נקי ונשמה נקיה מן א, ופשעים

ועל ידי זה יזכו לפעול שנה טובה , העבירות

כל משאלות לבינו ' ימלא ה, ומבורכת לכלל ישראל

ת יודע "ורק השי, צרכי עמך ישראל מרובים, לטובה

  .נ הפרטי"בכל אחד מישראל מה שחסר לו ועגמ

שנוושע ,  יעזור יום תרועה יהיה לכםת"והשי

ת וישועה פרטית כל אחד מה כולנו בישועה כללי

ונוושע כולנו בכל מילי דמיטב ישועות , שצריך

ת "והשי, ורפואות בכל ענינים בני חיי ומזוני רוויחי

ולה יעזור שנזכה לשנת אורה שנת ברכה שנת גא

שבני ישראל מצפים ונזכה לישועה שלימה , וישועה

ונזכה להתרוממות קרן , עליה זה קרוב לאלפים שנה

  .א"בבאל בהתגלות כבוד שמים עלינו התורה וישר

  להם ח"ותשוח א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ ספרי להוצאת הוועד י"ע נערך  
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  א"ק רבי חיים צבי זיעועכי" בן הגהמשה מרן ט"הקוה רבינו ק"כ ש"ע
  

 ברק בני -  יואל קרית
 

 

  

íþ¬ôí :îò ó−ôîñ¾³ë ³îñîðè ³îêîîñí ê−®ôíñòêñ þ³î−ë ó−ì"î¬¼¾ë óí−òë ³îñîñ× öôï ¼−èí¾ ¾"ô 


