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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

וזהו פרי אדמתך וכל יגיעך ,היינו שכר מעשיך הטובים ,יאכל

עשיתי ככל אשר צויתני .שמחתי ושימחתי בו) .רש"י(

לכאורה האיך מרומז דבר זה בהכתוב שלפנינו .ונראה דאמרו

רז"ל )ברכות ה (.דבכל מקום המוכר עצב והקונה שמח ,אבל

במתן תורה היה הקב"ה המוכר שמח וגם שימח את ישראל.

עם אשר לא ידעת ,היינו אפילו עכו"ם ,כי יהא נושע בזכותך,
והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים ,היינו כנ"ל ,מחמת שהצדיק

הוא עשוק ורצוץ ,ודי לו בקב חרובין לבד ,על ידי זה כל העולם
ניצולים בזכות מעשיו הטובים.

אמרי נועם

וזה שאומר ,עשיתי ככל אשר צויתני ,שעשיתי עכשיו כמו
שעשית אתה הקב"ה בעת צויתני את המצוות במתן תורה,

והיינו ששמחתי ושימחתי את אחרים בו ,כשם שהקב"ה

בנתינתו את התורה שמח ושימח את אחרים.

חתם סופר

והיה אם לא תשמע בקול ד' אלקיך לשמור לעשות כו'

ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך .אפשר לומר על דרך
היפוך הקללות לברכות כדאיתא בספרים ,על פי שהבאתי

לעיל בשם אאמו"ר ז"ל ועתה לא כן נתן ד' אלקיך שהקב"ה
נתן לישראל הכח לומר לא כן רק שיתהפך לברכה .וזה

הפירוש כאן והיה ,כל מקום שנאמר והיה לשון שמחה היינו

ולא תסור וגו' ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים

לעבדם .נראה לפרש הלשון ימין ושמאל ,דאיתא בגמרא

)כתובות קי (:דכל הדר בחוץ לארץ דומה לו כמי שאין לו אלקי,
ורק הדר בא"י דומה לו כמי שיש לו אלקי .והנה בפרשת חיי

שרה כתוב שאמר אליעזר ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או
על שמאל ,ופירש רש"י ימין זה ישמעאל ושמאל זה עמון

ומואב .וזה שאמר הכתוב ,לא תסור וגו' ימין ושמאל ,שלא

תלך לדור לחוץ לארץ ימין לצד הישמעאלים או שמאל לצד

עמון ומואב ,ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם ,שהרי זה
נחשב כמי שאין לו אלקי אלא הולך אחר אלהים אחרים.

תפארת יהונתן

שיהיה שמחה בעלינוים ובתחתונים ,אם ל"א תשמע בקול ד'

אלקיך ,היינו אם תבין )כי תשמע הוא לשון הבנה( ,בקול ד'

אלקיך שאומר לך שיהיה הכח בידך לומר ל"א כן יהיה רק

לטובה ,לשמור לעשות היינו שעל ידי זה תשמור ותעשה צירוף
לברכה ,ואז כיון שתאמר כן ותראה פירושן שהמה ברכות ובאו

עליך כל הקללות כו' ,היינו כיון שיהיה ברכות לכן יבואו עליך

והשיגוך כי ברכות המה ,כדאיתא במדרש )דב"ר ז ,ד( אמר

הקב"ה אם שמעתם מצותי אזי אשמע תפלתך ויתהפכו לטוב

לך ,עיין שם ואפשר לומר על דרך זה לברכה הכתוב יככה ד'

בשחין מצרים כו' אשר לא תוכל להרפא .היינו אם תאמר

שלא יהיה כן ,אז תוכל להרפא.

אמרי יהודה

בבעל הטורים )ר"פ זו( טרח לדרוש סמוכין מסוף פרשה

הקודמת שמסיים בענין מחיית עמלק ,לתחילת פרשה זו והיה

כי תבא אל הארץ .ואף אנן נימא ביה מילתא .ונ"ל דהנה
מודעת זאת מפי ספרים וסופרים גודל ערך ומעלת שמחה של

מצוה ,ומבואר בכתבי האר"י ז"ל )שער המצוות בהקדמה(
שעיקר העבודה בתורה ומצוות הוא השמחה של מצוה ,כמו

שכתוב )דברים כח מז( תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ,וכתב בספר חרדים מה שהישיג
שנפתחו לו שערי החכמה ורוח הקודש ,בשכר שהיה שמח

בעשיית כל מצוה שמחה גדולה לאין תכלית .וכן מפורש יוצא

מספרי תלמידי הבעש"ט הקדוש זי"ע שענין השמחה של מצוה

תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב

מרב כל .ברמב"ם )הלכות שבת ,פרק ל( כתוב בדיני עונג שבת

"לכבד ולענג השבת במאכל במשתה ובכסות נקיה ,לאכול
בשר ולשתות יין ,לתקן תבשיל שמן ביותר ,ומשקה מבושם

לשבת ,הכל לפי ממונו של אדם ,וכל המרבה בהוצאת שבת

ובתקון מאכלים רבים וטובים הרי זה משובח ,ואמרו חז"ל
אשר נענשו ישראל בתוכחה לפי שלא ענגו את השבת" .ורמז

לדבר בכתוב זה' :תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה

ובטוב לבב מרוב כל' ,אותיות "אשר" ,תחת א' – ב' ,תחת ש' –

ת' ,ותחת ר' – ש' ,דהיינו אותיות שבת הבאות תחת אותיות

אש"ר .וזהו "תחת אשר" ,האותיות שהן תחת "אשר" ,דהיינו
שבת' ,לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל',

הוא יסוד ועיקר גדול בעבודת השי"ת ,וכתב בתולדות יעקב

יוסף )פ' נשא( שהעצבות הוא מצד הקליפה ,והשמחה הוא

מצד הקדושה ,ובעשות האדם מצות ה' בשמחה גדולה ,הוא

מכניע כוחות הסטרא אחרא ,וגובר כח הקדושה מעלה מעלה,

עיי"ש בדבה"ק .למדנו שהכנעת כח הסטרא אחרא והגברת כח
הקדושה הוא על ידי שמחה של מצוה ,ולזה הסמיך הכתוב

לאחר פרשת עמלק ,והי"ה כי תבא אל הארץ ,ואמרו חז"ל

)ב"ר פמ"ב ס"ג( אין והיה אלא לשון שמחה ,ובא להורות את

ישראל כי בבואם לקיים מצוות ה' יתאזרו בשמחה רבה,
וכדחזינן בהבאת ביכורים שהיה שמחה רבה כמפורש במשנה

)ביכורים פ"ג מ"ב( ,ובדבר הזה יכניעו כוחות הסטרא אחרא
ויפול שרו של עמלק.

כי לא כבדתם את שבת בשמחה ובטוב לבב ,כי מצות עונג

ברך משה

המאור הגדול

הרה"ק בעל נהרי אש זי"ע עורר ללמוד ולזכור תמיד

שבת מקרבת את הגאולה.

פרי אדמך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק

עשוק ורצוץ כל הימים .יש לרמז על פי אמרם ז"ל )ברכות יז(:

כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין,

ופירשו בספרים מחמת כי חנינא בני די לו בקב חרובין ,והצדיק

מסתפק עצמו במיעוט וסובל יסורין ,על ידי זה ניזון ]העולם[

בזכותו .והנה אמרו חז"ל )ב"ר לט יז( בפסוק ונברכו בך כל
משפחות האדמה ,אפילו ספינה המטורפת בים ניצולת בזכות

אברהם ,ואפילו עכו"ם שאמר אלהי אברהם ענני ,הוא נענה.

פרשה קצרה של שלישי בפ' כי תבוא ,את ה' האמרת היום

להיות לך לאלקים וכו' וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה

כאשר דבר לך ,והוסיף אם אפילו בתוך כל הטרדות והדחקות
היו זוכרים ארבע פסוקים הללו הי' העולם מתטהר על ידי זה,

'ווען יודען פאהרען אויף די פיער צו די ירידים ,מיט דעהם

גאנצען דחקות ,ווען זיי וואלטען זיך צוגעזונגען די  4פסוקים

וואלט אלעס אנדערש אויסגעזעהן'' ,מען דארף טאנצען פון

שמחה אז מען פארשטייט די פיער פסוקים'.

נהרי אש אות פ"ב
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 Iזצוק"ל .החתונה התקיימה בשנת תרט"ו עיר הוסיאטין
 Iבשנת תרכ"ג הטיל עליו זקינו הק' מטשערקאס עול
ונענים ,יותר מתפלת שאר בני אדם כשהם מתפללים I
÷"ôì â"ñøú úðù ìåìà á"ë
הנהגת עדת ישורון ,והתחיל בהנהגת עדתו הק' בעיר
בעצמם על צרכיהם ,הרי קרא כתיב )תהלים קמה ,יח(
באמת I
 Iהארנסטייפל .עם פטירת זקינו הק' ,בי"ג אלול תרל"ו,
קרוב ה' לכל קוראיו .השיב לו הרה"ק ואמר:
התקשרו אליו הרבה מחסידי טשערקאס ,ונתמנה
בקשתו של אדם לא נדחה לעולם ,אבל זהו רק
יעשאק ,איפה היית? ענה לו הנכרי ,שאינו רוצה לדור
בתנאיI ,
I
למלאות מקומו בנשיאות ה"מעות ארה"ק" לצדקת
שהבקשה הוא מכל הלב והאדם מבקש עליה באמת
ביחד עם הוריו ,ותקע החסיד ]ער האט געגעבן א פייף[
 Iרמבעה"נ ,שהיתה תחת נשיאות זקינו הק' מטשערקאס .בפיו וניגשו אליו שני שוטרים ,ושאלו להנכרי מה עמו ,אולם רוב בני אדם המתפללים על מבוקשם ,אין זה I
בד בבד עם הנהגת עדתו הק' ,היה מפורסם כאחד
בקשתם האמתי .כי ,לדוגמא ,אם אדם מתפלל על
אמר להם שהתקוטט ]ער איז צוקריגט[ עם הוריו ואינו
אין I
 Iמגדולי הפוסקים ,והשיב להשואלים בדבר ה' זו הלכה.
עשירות ,אזי על אף שהוא דחוק מאוד במצבו ,מ"מ
רוצה לדור עמהם ,והרי היו להשוטרים הניירות
נלב"ע במוצש"ק אור לכ"ב אלול תרס"ג .מדברי
תורתו] ,דאקומענטן[ וראו מי הוא ,וממילא נפטרו השותפים זה בקשה של אמת ,כי ברגע שיזדמן לו עת צרה כגון I
I
דים
ומוע
נשאר אחריו ברכה ,הספר "פלא יועץ" עה"ת
שיטבע בים וכדו' ,אזי כבר יסיח דעתו מבקשתו הקודם,
אחר כך מכל המשפט.
 Iשו"ת "עמק שאלה" על ד' חלקי שו"ע" ,חיבור לטהרה,
כשנתעלף המתנגד הנ"ל שפכו עליו מים ועוררוהו ושוב לא יתפלל על עשירות ,רק ישים כל מאווייו I
על הל' נטילת ידים והל' מקוואות" ,תורי זהב" על הל'
להתפלל שישאר בחיים ,נמצא כי בשעת מבחן מתגלה כי
מהתעלפותו ,והובילוהו לבית החולים ,והיה חולה ז
רצה' תפלתו על עשירות לא היה תפלה של אמת .זהו אצל כל I
 Iרבית ,והספר "עמק חכמה" פרפראים נאים עה"ת.
חדשים ,מגודל הבהלה הפתאומית] ,שאק[ .אחר כך
סיפר בעל העובדא שהוא היה שותף עם
עולמישהיהיוד המתנגד ללכת אל הרה"ק כדי לפייסו על שירק בפניו על אדם ,משא"כ הצדיק שיש לו אהבת ישראל בכל נפשו I
I
)מי שהיה מתנגד היו קורין לו עולמיש יוד( ,מסחרם
ובכל מאודו ,והוא אוהב את כל ישראל יותר מאשר
דיבוריו הקדושים ,והלך אליו עם השותף החסיד.
 Iבבורית ]זייף[ ,ובית החרושת ]פאבריק[ שלהם היה כשנכנסו אל הרה"ק ,אמר ,מ'זאל האבן אזא קנאפע יאהב האדם את בנו יחידו ,אצל צדיק זה כשהוא מתפלל I
מחוץ לעיר .פעם אחת הלך השותף בהשכמת הבוקר
על יהודי שיזכה לעשירות ,אזי כוונתו הוא מכל
אמונה ,אזא קנאפע אמונה ,פארוואס זאל מען נישט
הלב I
שאחד
 Iבשעה חמש לבית החרושת .כשנכנס ,ראה
והוא מוכן למסור נפשו עבורו ,ואף אם חלילה יזדמן
גלייבן ,אז ווען ס'קען זיין א פאגראם אויף הונדערטער
 Iהעובדים שם תלה עצמו ,לא ידע מה לעשות ,כי ידע
מאות יודען ,קען מען אפילו מיט א קאפיטל תהלים ברענגען א למצב שיטבע בים רח"ל ,מ"מ לא יסיח דעתו מלהתפלל I
שברוסלאנד אפשר להיגרם מזה פאגראם ח"ו על
עבור כלל ישראל לכל צרכיהם בכלל ובפרט .נמצא אפוא
רוח אויף צען ,פופצן מינוט )היינו בפרט לזמן קצר כזה
מקלות( .שתפלת הצדיק הוא תפלה של אמת ולכך הוא נענה יותר I
 Iיהודים ,וניגש אל החבל ,וחתכה ,נפל הנכרי לתוך
המתנגד ,הוא נשאר קאליקע ,היה הולך עם
הבהמות נבלות שהיו מונחים שם ,ונשבע שמלביה
)כנראה מחמת שירק לפני הרה"ק( בנו כבר היה חסיד.
מכאשראור(שאר בני אדם המתפללים על עצמם )ילקוט I
I
לפומיה לא יגלה מעשה הנ"ל ,וחשב שלא יתוודע
מאורי
)שיח זקנים(
 Iהמעשה.
I
כל בני הרה"ק ר' אהרן מטשערנאביל זצ"ל התנגדו
מדריגת צדיק
אחר כמה ימים קיבלו השותפים הזמנה ,היות
להרה"ק ר' מאטאלע מהאראנסטייפעל ,משום שהנהיג
בעת שהגיע הידיעה להרה"ק ר' מרדכי דוב
בעיר I
 Iשהנכרי הנ"ל עבד אצלם שלש שנים ,והוריו אינם
באדמורו"ת כשעדיין היה אברך ודודו זקינו הרה"ק ר'
מהארנסטייפל זצוק"ל על השריפה הגדולה
יודעים איפה הוא ,על כן נפל החשד עליהם,
וצריכין אהרן היה רבי .וסיפר מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,חותני הארנסייפל שכילתה את ביתו ואת ביהמ"ד שלו ,ואוצר I
I
לברר שהם אינם אשמים בדבר .הלך השותף החסיד
)הרה"ק ר' ישעי' זושא זצ"ל בן הרה"ק ר"א
גדול של ספרים יקרים וכתבי יד ,ובתוכם גם כת"י
 Iלהרה"ק מהארנאסטייפעל וסיפר לו המעשה ,אמר לו
חיבור עמ"ס כתובות מהרה"ק מבארדיטשוב זצוק"לI ,
מטשערנאביל( הי' ראש המתנגדים.
הרה"ק ,הלא כמדומה לי שיש לך שותף ,יבא גם הוא
והנה מנהגו של הרה"ק ר' אהרן היה,
שלפנילכלחג וכת"י חיבור מרבינו על כללי השמות בגיטין ,לא היה אז I
 Iאלי .החסיד ידע שהשותף לא ירצה לבוא ,אבל התחיל
הסוכות הביאו לו אתרוגים ולולבים ,והיה מחלק
הרה"ק בעירו ,ויהיה לשמע אזנו דאבה נפשו מאד,
 Iלפתותו שיבוא ,אבל לא רצה בשום אופן ,עד שאמר לו,
והיה I
אחד מבניו אתרוג ולולב .פעם לא הזדמן להרה"ק
שרוי בצער גדול על הכתבי יד הקדושים שעלו בלהב
הלא הרבה אנשים באים אל הרה"ק ויש לו ידיעות בכל
מהארנאסטייפעל אתרוג ולולב ,שלח שליח להרה"ק ר'
האש ,אבל תיכף אחר זה פג צערו של הרה"ק,
 Iהענינים ]ערפארונג[ אולי יעלה בדעתו עצה כלשהי ,ובזה
ושאל I
אהרן ,שישלח לו אתרוג ולולב .השליח הגיע
מאת החסידים :הלא אמרו חז"ל )ברכות נד (.חייב אדם
הכריע אותו שיבוא ,והגיע יחד עם שותפו החסיד אל
 Iהרה"ק מהארנאסטייפל .אמר להם הרה"ק ,הלא לטשערנאביל ואמר להרה"ק סיבת בואו ,וזה היה כבר לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ,ולמה אין אתם I
לאחר שחילק הרה"ק ר' אהרן לכל אחד מבניו אתרוג
מבקשים ממני שאתן לכם "תיקון" לאחל לחיים
 Iשכרתם אדוואקאט מעיר קיוב וגם המשפט יהי' בקיוב,
כנהוג I
ולולב .ציוה הרה"ק ר' אהרן שיחזירו אליו כל אחד
בעידן חדוותא ,הלא אם היו באים כעת עם בשורה
ובקיוב יש יריד גודל )מדי חמשה שבועו תהי' שם יריד(,
לולבו ואתרוגו ,ונתנם להשליח ואמר לו ,קח אתך כל
שהרוחתי ריוח גדול ,הלא היו החסידים שמחים
מאוד I
 Iואל היריד באים מיליאנען אנשים ומוכרים שם עבדים
הלולבים והאתרוגים ,והרבי שלך יבחר לעצמו איזה
והיו מבקשים ממני תיקון ,ואם כן למה אין אתם
ושפחות ובית וקרקעות ,בין כל כך הרבה אנשים ,אפשר
אתרוג ולולב שירצה.
מבקשים עכשיו .החסידים ,בשמעם זאת ,אכן בקשו אז I
 Iשיגיע גם הנכרי הזה ,ויקראו להשוטר ]פאליציאנט[
חרה הדבר לבני הרה"ק מטשערנאביל .אמר להם
שיתן להם הרבי "תיקון" לאיחול לחיים ,והרה"ק נתן
 Iוהוא יש לו הניירות ]דאקומענטן[ שלו,
ויראומתשהואולאחי.היה אביהם הרה"ק ר' אהרן ,כנותן טעם מדוע עשה כנ"ל ,להם .אחד שהיה שם שאל מן הרה"ק :זה אמת I
השותף המתנגד הנ"ל ,שידע שהנכרי
דער יונגערמאן )הרה"ק מהאנאסטייפעל( מאכט שיין א
שהרה"ק קיים כעת את החיוב לברך על הרעה ,אבל
אם I
 Iיכול לגלות מחמת השבועה ,וכאן שומע דיבורים אלו
ברכה.
היה מגיע בשורה שהרבי הרויח ריוח גדול ,האם היה גם
מהרה"ק ,נתרגז מאד ,ירק על הקרקע לשמע דברי
וסיים הרה"ק מהרי"ד ,אינני זקוק להגיד לך ]איך כן שרוי בצער כמו שהיה עכשיו בתחלה .אז השיב לו I
I
הרה"ק ,וברח מביתו של הרה"ק .רץ אחריו השותף
שפאר דיר איין צו זאגן[ באיזה אתרוג ולולב בחר לו
הרה"ק :זה שכתוב שחייב לברך על הרעה וכו' אין
 Iהחסיד ,אבל הוא לא רצה לדבר עמו .על כל פנים ,הרה"ק ר' מאטאלע ,בחר באתרוג ובלולב שניתנו תחילה הכוונה שיבלע את האסון ,דהלא הדין הוא בלע מרור לא I
השותף לא רצה לנסוע לקיוב על יום היריד ,אבל נסע עם
לחותני )שהיה ראש מתנגדיו(.
יצא )פסחים קטו ,(:מפני שצריך לטעום המרירות ,כי
רוצים I
 Iהשותף החסיד לקיוב בשביל עניני המשפט ,ולמעשה
עוד סיפר ,לזקיני הרה"ק ר' לייבעלע זצ"ל נולדה
אם מגיע לאדם איזה רעה רח"ל אז מן השמים
היה אז יריד ,והיו שם הרבה אנשים למאד ,והם
היו בת בתחילה .פעם שאל אותו אביו הרה"ק ר' מאטאלע ,שיתבונן וילעס מרות האסון ויעורר נפשו ,אך אחר I
I
אחוזים ידו ביד חבירו שלא יאבדו זה מזה בין אנשים
מה שלום בתך יחידתך ]וואס מאכט דיין בת יחיד'קע[,
היישוב הדעת והתבוננות יראה כי מאתו לא תצא הרעות
 Iרבים כל כך.
ואמר ר' לייבעלע אחר כך ,כבר ידעתי שעוד בת לא ואז יקבל באהבה ובשמחה את הרעה כשם שמברך על I
פתאום ראה השותף המתנגד את הנכרי ,וצעק,
 Iיעזאק! ונתעלף על אתר .שאל השותף החסיד את הנכרי ,תוולד אצלי .וכן היה ,שנודלו לו עוד חמש בנים[ ,ותו לא .הטובה ,אבל מקודם צריך להרגיש בהמרירות) .ילקוט I
מאור אור(
I
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מה דמפרש ואזיל בסוף מס' סוטה גודל שפלות
 ,åéáù úéáùåאיתא בספרי ונתנו ה' אלהיך בידך ,אם עשית כל
הדור בעיקבתא דמשיחא איך שיהיה פני הדור ,ומסיים ועל מי I
I
האמור בענין סוף שה' אלהיך נותנו בידך ,וראוי להתבונן מהו כל
 Iהאמור בענין.
יש לנו להשען על אבינו שבשמים ,ולכאורה קשה דמשמעות I
 øùôàåלומר דהנה קרבו ויאתיו ימי הרחמים והרצון,
הדברים יגיד דרק במצב השפלות הגדול ההוא אין לנו על מי
להשען אלא על אבינו שבשמים ,והוא תמוה דכי בזמנים אחרים I
 Iועלינו להתבונן באיזה פנים אנו ניגשים ליום הדין הגדול
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 Iוהנורא ,הבורא ית"ש צונו יום תרועה יהיה לכם ,לקיים מצות
כשלא היה מצב הדור שפל כל כך היה לנו על מי לסמוך מבלעדי I
אבינו שבשמים .אך ביאור הענין דחז"ל התנבאו בזה ברוח
תקיעת שופר בראש השנה ,וסגולתה הוא תעיר ותריע להכרית
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לחשוב נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א קדשם שיבואו ימים אשר לא יהיו עוד לישראל צדיקי אמת I
 Iכל מריע ,לסתום פי מסטינינו ומקטריגינו .אך עלינו
,
האמת
דרך
אל
ולקרבם
לבם
לטהר
לישראל
לסייע
דורם
להנהיג
לפעול
שופר
 Iבנפשינו ,הלא כולנו מצפים באמצעות תקיעת
ולא נותר לנו שום מסייעין כי אם אבינו שבשמים בלבד ,ואין לנו I
גדולות ונצורות ,צרכי עמך ישראל מרובים הזקוקים לישועות
 Iורפואות ,כל אחד רוצה לזכות להשפעות טובות ביום זה ,יום התוקע ויצטרף עם תקיעתינו שיפעול פעולה הראויה ,צריכים שום עצה אחרת אלא להשען על אבינו שבשמים שהוא יסייענו I
ויושיענו ,כי לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו הגדול,
להתנהג במדת ענוה ושפלות ,דרק על ידי זה זוכים להשראת
תרועה יהיה לכם ,לכם לכל צרכיכם ,שיזכה כל אחד שיתמלא
המשנהעכ"ד.סוף מס' I
I
פי' בזה
 éøáãáåיואל
השכינה ,וזוכים לבחינת ה' בקול שופר ,שהקב"ה מצרף עם
מבוקשו לפני השי"ת ,ואיך הוא במציאות שבשר ודם קרוץ
 Iמחומר יהיה לו כח על ידי תקיעת בשופר להכרית כל מרעין תקיעתינו .ועל כן דוקא בני ישראל שהם ענוים ושפלי רוח יומא ,אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי I
בישין ,ולהשפיע לבני ישראל כל צרכיהם.
 ,הם זוכים להשראת השכינה שיהיה ה'
מטהר אתכם אביכם שבשמים ,וצ"ב כפל הלשון לפני מי
כמבואר בגמרא
אתם I
I
 íìåàמצאנו נוחם לנפשינו בדברי האמרי נועם
בקול שופר ועל כן הם יודעים לרצות את בוראם בתרועה ,מה
מטהרין ומי מטהר אתכם .אך ביאור הענין כי בכל הדורות היו
 Iבפסוק והיה אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך ,יש לרמז על מצות שאין כן אומות העולם שהם בעלי גאה אינם יכולים לזכות תמיד מי שיסייע את בני ישראל ,שהבוכ"ע שלח לעולם הזה I
צדיקים אמיתיים קדושי עליונים שהיה להם כח מלמעלה
תקיעת שופר ,אשר העיקר הוא לבל ידמה האדם בנפשו אשר
לבחינה זו ,ועל כן אינם יכולים לרצות את בוראם בתרועה .ולזה
לטהר I
את לבבות ישראל ,אמנם בל יפול רוחינו ח"ו כהיום שאין לנו
 Iהקול יוצא מכח הבעל תוקע ,רק ידע כי כביכול בעצמו ית"ש
דרש המדרש אשרי העם יודעי תרועה ,שיכולים לפתות את
 Iהוא המשמיע קול השופר לעורר לבב האדם ,והוא בבחינת בוראם בתרוע"ה ,המורה על לב נשבר ,דבני ישראל אשר לבבם כלום ,כי תדעו שעדיין יש מי שמטהר אתכם והוא אביכם I
ה' בקול שופר ,אשר
שבשמים ,ולזה אמר ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים,
נשבר תמיד לשברים ,הם זוכים לבחינת ה' בקול שופר ,שהקב"ה
שכינה מדברת מתוך גרונו .וזהו
שעדייןאת I
 Iכביכול בעצמו הוא בקול השופר .וזהו והיה אם שמו"ע ,היינו
יש לנו אבינו שבשמים והוא יטהר אותנו שנזכה לצ
מצטרף עם תקיעתינו להכרית כל המריע ,ועל ידי זה אנו מרצים
 Iכאשר יגיע הזמן של מצות שמיעת קול שופר ,אז תשמע בקול ה'
מהשפלות
את בוראינו בתרועה.
הזאת ,ועל כן כפל לומר ומי מטהר אתכם אביכם I
 äæåשאמר כי תצא למלחמה על אויביך ,ותרגומו ארי
אלהיך ,שתדעו שהוא קול ה' בעצמו היוצא מקול השופר ,עכ"ד.
שבשמים ,עכ"ד.
 øáãáåזה יש לנו להתחזק בדרא בתראה הדין ,כי הן אמת I
I
 äúòîåכיון שאנו זוכים שהשי"ת כביכול הוא המשמיע
תפוק לאגחא קרבא ,וכתבו בספרים תפו"ק בגימטריא שופ"ר,
שבימים מקדם היו לנו צדיקים קדושים שהיו מעוררים
קול שופר ,הרי פעולתו יתברך גדול מאד לשכך כעס וחימה,
והוא רמז על תקיעת שופר בראש השנה ,דבשעה שתוקעים
ומכבסיםהיו I
I
לבבות בני ישראל לתשובה במשך חודש אלול ,ועל ידי זה
ולהשפיע לכל בני ישראל די מחסורם אשר יחסר להם ,וכמ"ש
בשופר יוצאים למלחמה על אויביך ,דא יצר הרע דאיהו שנאיה
יכולים להתכונן להימים הנוראים ולקיים מצות תקיעת שופר I
 ,ומבואר בגמרא
 Iבתפלת מוסף דראש השנה ,שהשי"ת מבין ומאזין מביט ומקשיב
דבר נש
דתכלית תקיעת שופר הוא כדי לערבב השטן שהוא השונא
לקול תקיעתינו ,וצ"ב מלת מביט דאיזה הבטה יש כאן ,והיל"
בתשובה ,מכל מקום גם היום אשר בעוה"ר חסרנו כל אלה לא יפול
ישראלל האמיתי של האדם ,ולזה דרש הספרי אם תעשה כל האמור לב האדם בקרבו ,כי הקב"ה הוא נצחי ,וכל הבא לטהר הקב"ה I
I
מאזין ומקשיב .אכן הכוונה שהקב"ה מביט בלבות בני
 Iהשבורים ,וכולם נסקרים בסקירה אחת ,בכדי לראות מי שצריך בענין ,רמז על מה שמבואר בסוף פרשה זו ענין מחיית עמלק ,בעצמו מסייע ,וידוע מה שכתב החתם סופר בצוואתו יש לנו אב I
אשר מבואר בספרי קודש דעמלק בא בכדי להכניס מדת הגאות
זקן לא נשתנה ולא ישתנה ,גם בדורות הקודמים היו צריכים
לישועה הן ישועה בפרטית והן ישועה בכללית ,ועל ידי הבטה זו
לסיוע I
אצל בני ישראל ,ועמל"ק בגימטריא ר"ם .וזהו מצות מחיית
של הקב"ה ,והצדיקים היו מסייעים עמו ,ועכשיו שאין לנו צדיקים
 Iהשי"ת יודע ומבין כל צרכינו .ובכן כיון שהקב"ה הוא המשמיע
הקב"ה בעצמו יכול לסייע אותנו כי הוא כל יכול.
 Iקול השופר ,שפיר יש לנו כח גדול להכרית כל מריע ,וזה סותם
עמלק להתבדל ממדת הגאות המגונה ולהתדבק במדת ענוה.
I
פיות מסטינינו ומקטריגינו.
 äæáåיתבאר הרמז על חודש אלו"ל ראשי תיבות נשלחה
ואם תעשו כל האמור בענין להתנהג תמיד בענוה ושפלות הרוח,
I
I
 ìòåפי זה פירשתי מה דאיתא במדרש
א'נשים ל'פנינו ו'יחפרו ל'נו את הארץ ,דהנה רשיז"ל כתב
סוף יזכו שיהיה ונתנו ה' אלקיך בידיך ,שהקב"ה בעצמו יתנו
כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות .והרמז כאן
עלה אלהים בתרועה ה' בקול
 Iיהודה ברבי נחמן פתח
לידיך ,והוא על ידי שהקב"ה מצרף עצמו לתקיעת שופר שלנו
לבחינהעלזוימיםשל I
מקדם כאשר היו לנו צדיקים וקדושים ,שאז זכינו
שופר וכו' בשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני
דעל ידי זה אין מי שיקטרג עלינו ,ועל כן ושבית שביו ,היינו
I
נשלחה אנשים לפנינ"ו ,ע"ד שפי' בטורי זהב
 Iהקב"ה ,עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים דכתיב ה' בקול
שביו של הקב"ה ,כי יזכו לזה בעזרתו יתברך שמו ,ועל ידי זה
בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה',
הכתוב
שופר ,ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם
יזכו להשפעות טובות ישועות ורפואות בני חיי ומזוני רוויחי
כלומר קודם תרועת המלך ה' ,עי"ש .שהיו צדיקים אשר בחודש I
I
מדת הדין לרחמים ,אימתי בחדש השביעי .וצריך ביאור איך
ישועות בפרטיות ובכלליות.
אלול היו מעוררים את בני ישראל לתשובה בחודש אלול ,והיו I
ב
 Iעל ידי תקיעת שופר מתמלא הקב"ה עלינו רחמים .ולפי
 ãåòיתבאר כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלהיך
דרכינו יש לפרש עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר ,וכדברי
מסייעין את בני ישראל לפני בא יום ה' הגדול והנורא ,ובבא יום
ראש השנה זכו ליכנס בתשובה ומעש"ט מזוכך ומטוהרI .
I
בידיך .וגם לפרש מה שכתב א"ז זללה"ה בייטב פנים
האמרי נועם שהקב"ה בעצמו הוא המשמיע קול השופר ,והוא
אלו"ל ראשי תיבות
 Iמצטרף עם בני ישראל בעת שתוקעין בשופר ,וכח תקיעת
נשלחה א'נשים ל'פנינו בעוה"ר הם הלכו למנוחות ועזבו אותנו במעמד אשר אין מי I
שיעורר אותנו ,אין לנו אנשים לפנינו שיסייעו אותנו לתשובה,
ו'יחפרו ל'נו את הארץ .והשל"ה הקדוש כתב
שופר של כביכול המצווה ית"ש הוא בודאי גדול ונשגב
א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י .אך מכל מקום עוד נשאר לנו הרמז בחודש אלול ,א'ני ל'דודי I
אלו"ל ראשי תיבות
 Iועושה פעולה הראויה ,ועל ידי שהקב"ה הבעל הרחמים תוקע
 Iהוא עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים ,ומתמלא עליהם
 øàáúéåעל פי מה שהביא א"ז זללה"ה בייטב פנים ו'דודי ל'י ,דהקב"ה לא אבדנו ,והבא לטהר הקב"ה בעצמו I
מסייע אותו ליטהר ולהתקדש באיזה מצב שהוא ,השי"ת הוא כל
ששמע ממו"ז הישמח משה זללה"ה כי בעת נסעו
רחמים ומרחם עליהם.
לקבל פני רבינו הקדוש מלובלין זללה"ה התפלל אל ה' יכול ואינו צריך לסיוע הזולת ,והוא מערה רוח טהרה ממרום I
I
 êøãáåזה יש לפרש גם מה דאיתא שם במדרש
.
אותנו
לטהר
הצדיק
אל
בואי
בעת
נא
הושיעה
'
ה
אנא
,
בלב
צפונה
במחשבה
וכי
,
תרועה
יודעי
העם
אשרי
כתיב
יאשיה
ר
"
א
 äæáåיתבאר הכתוב כי תצא למלחמה על אויביך ,וכתב I
I
הבא לטהר
יורינו דרך האמת ,שהרי אמרו חכמים
אין אומות העולם יודעים להריע ,כמה קרנות יש להן כמה
 Iבוקינוס יש להם כמה סלפירגסי יש להם ,ואמרת אשרי העם מסייעין אותו ,לא אמרו מסייע לשון יחיד רק מסייעין לשון בזוהר חדש בפרשתן על אויביך דא יצר הרע ,דאיהו I
שלמה קראו שונא.
רבים ,משמע הכל מסייעין ,אם כן גם הצדיק יסייע אותי ,וכאשר
שנאיה דבר נש ,כאמרם ז"ל
יודעי תרועה ,אלא שהן מכירין לפתות את בוראן בתרועה ,וצ"ב
בכל I
I
השנה ובפרט בחודש אלול היצה"ר עושה כל טצדקי בעולם
בא אל ביתו נאוה קודש ,תיכף פתח הרה"ק מלובלין להורות לו
במה יכולים בני ישראל לפתות את בוראן יותר מן שאר האומות.
I
כל אדם שיש בו
 Iאמנם לפי האמור י"ל דהנה אמרו חז"ל
לעכב את בני ישראל מן התשובה ,וכתב בצבי לצדיק
דרכי החסידות ,וסיים ואמר ברוח קדשו הלא אמרו חז"ל הבא
תצ"א למלחמ"ה ע"ל איבי"ך ,בגימטריא הנות"ן בי"ם
לטהר מסייעין אותו ,לא אמרו מסייע כי אם מסייעין ,משמע הכל
גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם ,ובכן
 ,וכתב האריז"ל בסידורו שהוא רמז על חודש I
I
דר"ך
מסייעין ,אם כן גם אני צריך לסייע ,עכ"ד.
בכדי שיזכו לבחינת ה' בקול שופר ,שהקב"ה יהיה שם עם
I
I
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)êùîä
 ÷åçøîì òîùð åìå÷å åéôá åëåúá çôðîå ,íéðè÷(à ãåîòîבירורי הלכות ,נערך ונסדר ע"י מערכת "בית וועד לחכמים" שע"י מבצר הכוללים קרית יואל I
I
íéá÷ð áå÷ðå ìåìç äð÷ àåäå .øîæ éìë ïéî ,ìéìçä
והיו למראה עיניו של הגה"צ דומ"ץ קרית יואל שליט"א
øîæîå íäéðôì êìåä äéä ïâðì òãåéä ùéàù ,íäéðôì òîùð äéä ìéìçä ìå÷ ,íäéðôì äëî .áøò ìå÷ òéîùîå I
I
או ע"י הפעקס:
להערות והארות:
ìå÷á ïéàøå÷ åéä êøãä ìëáå .
ìéìçäá
ìù
úåãé éúù àìà íåéä ìë ïéëìäî åéä àìå êìð 'ä úéá éì íéøîåàá éúçîù øéù I
I
åäù .íëåìéäá íòä å÷éñôä íùù éðôî ,úåëäì ìéìçä ÷ñô íùå ,íéìùåøéì áåø÷ íéòéâîù ãò .ãáìá íåéä
t úåçéìñä éîéì íéðéã úö÷ T
.ïúåìì íúàø÷ì åàöé íéìùåøé éùðàù éãë íâå ,íäéøåëá øèòì éãë íù I
מתענים וטעם התענית I
א( ביום א' דסליחות נוהגין רוב הקהל להתענות ובערב ר"ה כולם
åàöéù éãë íéìùåøéì êåîñ åòéâä øáëù íéìùåøé éùðàì òéãåäì íéçåìù åçìù ,íéìùåøéì áåø÷ åòéâä
 .éåðì íäéøåëá úà íéøèòî íéøåëáä éàéáî åéä ,íéìùåøé éùðà íò åøæçå íéçåìùä åëìäù ãò .íúàø÷ìכדי שיתקבלו התפלות ויקרע גזר דינם.
להשלים ,ויכול לאכול אחר חצות ,ואין צריך להתפלל מנחה I
I
ב( תעניות אלו אין צריך
åáù ìñä áéáñ íúåà ïéìåúå íéçáåùîî íéàð íéçì úåøéô íéìùåøéì áåø÷î íéç÷åì ,íúåà íéøèòî ãöéëå
מקודם ]והמחמיר להשלים התענית כשיודע שיוכל לסובלו תבא עליו ברכה[.
äåöîä øãäì éãë äæ ìëå .íéøåëáä øåèéò íéàø÷ð åìà úåøéôå .éåðì
õåçáî íéøåëáä I
 íéøáæâ ,íéðäë .éùàøג( מי שיש לו מקצת חולי אין צריך להתענות ,ומי שהי' נוהג להתענות כל השנים ,ועכשיו I
íä íéðâñ ,ìàøùé éùàø íä úåçô .íúàø÷ì íéàöåé íéøáæâäå ,íéðâñä ,úåçôä
יש לו מקצת חולי ,אין צריך להתיר נדרו כדי לאכול.
éãë íéøåëá éàéáî éðô ìéá÷äì íéìùåøéî íéàöåé íìëå .åðåîî ìò íéç÷ôîå ùã÷îä úãåáò ìò íéðåîîä íä I
קריאה I
ד( אמירת י"ג מדות הוי דבר שבקדושה שאין אומרים אותו אלא עם מנין ,וע"כ אם אומר
.íéìùåøéì íúååììå íãáëì
הסליחות ביחידות ]ומצוי בנשים[ מדלג מן ויעבור ה' וגו' עד ונקה ,ואם רוצה לאומרו דרך
 íéùðà íéàéáîä åéä íà ,øîåìë .íéñðëð ìù íéðéðîå íøôñî éôì ùåøéô .íéàöåé åéä íéñðëðä ãåáë éôìבתורה בניגון וטעמים ]ואינו מכוין דרך בקשה[ מותר ,ואז יזהר לסיים הפסוק עד "ועל
רבעים".הוא I
I
øòùá íìåë åñðëéùîå èòî íúàø÷ì íéàöåé íéèòåî åéä íàå ,íéáø íúàø÷ì íéàöåé åéä ïäéôì äáøä
ה( ואפילו כשאומר סליחות עם הצבור ,צריך שיאמר הי"ג מדות ביחד עמהם ,וע"כ אם
ìå÷áå
äçîùáå
äøîæáå
äøéù
á
,
íéìùåøé
êéøòùá
åðéìâø
åéä
úåãîåò
é
úåø÷ì
åìéçúä
íé
ìùåø
אומר הסליחות במתון יותר מהצבור ,והצבור אומרים הי"ג מדות יפסק ויאמר עמהם ]מן ויעבור
וטעמים I
I
.óåúáå ìéìçáå íéòð
עד ונקה[ ואח"כ ממשיך במקום שפסק ,וכשמגיע להי"ג מדות מדלגו או אומרו בניגון
 úåéðîåà éìòá åìéôà àìà íòä øàù àéòáî àì ,ùåøéô .íäéðôì íéãîåò íéìùåøéáù úåéðîà éìòá ìëåוכנזכר בסעיף הקודם.
כשמתחיל לומר י"ג מדות עם הצבור ,והם ממהרים לגמור והוא לא גמר עדיין ,מותר I
I
ו( אבל
éãéîìú éðôî ãåîòì íéáééç úåéðîåà éìòá ïéàù ô"òàå .íäéðôî åãîò
íúëàìîá íé÷ñåòù äòùá
 ÷éñôäìå ãåîòì íéáééç åéä íäéðôì åøáòùë íéøåëá éàéáî éðôî î"î ,íúëàìîî åìèáúé àìù éãë íéîëçלו לגמור ,והרי זה כקורא עם הצבור כיון שהתחיל עמהם.
 íé÷ñåòù äòùá äéùåò ãáëìå äåöîä ááçì åðà íéëéøö ,ùåøéô ,"äúòùá äåöî äáéáçã" íåùî ,íúëàìîî Iז( האומרים סליחות ביחידות ,מדלגין מחי ומסי וכו' וכל התפילות שבלשון ארמי .אבל I
כשאומר סליחות עם הצבור אף כשאינו אומר
.íéìùåøéì íéëøãá íäéø÷î øåôéñá íéøáãá íäîò êéøàäì åôéñåä íâ àìà íäéðôì åãîòù ÷ø àì .äá
עמהםממשביחדכי"גאלאמדות.מתאחר ,יכול לומר מחי ומסיI ,
I
" òø äø÷î íåù éìá "íåìùì íúàá" – àéä äìàù ïåùì ."íåìùì íúàá ,éðåìô íå÷îä éùðà åðéçàשאין זה דבר שבקדושה שיהי' צריך לומר עם הצבור
ח( עפ"י האריז"ל אין אומרים אשמנו ג' פעמים ,אבל הפיוט אשמנו מכל עם וכו' עד ועדיין
àìà ,äëéøö äðéàù äðùî åæù ,íãà ìëì íéîéã÷îù åîë íåìù úìéàù íúñ äæ äéä àìå .åðì àð åøôñ ,êøãá
I
 ÷éñôä øáëù ô"òà .äúòùá äåöî úáéáç úåàøäì ,ìéòìã íéøáãë øúåé íéøáãá íäîò íéëéøàî åéä Iלא שבנו ,אומרים ]וכן לעינינו עשקו עמלינו וכו' עד ועדיין לא שבנו[.
ט( כתב בספר חסידים שאלו הפסוקים שאומרים קודם הפיוטים ,הם יסוד הפיוטים,
íäéðôì äëîå øæåç ìéìçä äéä ãåò åìéçúäå åøæçùë î"î ,íù åäùå íéìùåøéì áåø÷ åòéâäùë úåëäì ìéìçä
I
שמהם נתיסדו ,וא"כ צריך לאומרם בנחת ,ובפרט שהם פסוקי תנ"ך שנאמרו ברוח הקודש.
I
÷éñôä áåù úéáä øäì åòéâäùëå úéáä øäì åòéâäù ãò íéìùåøé úåöåçá ïëå êøãä ìë íéëìäî åéä êëå
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וע"ש בקצה המטה
בשם הטור ,ומטה אפרים
מג"א
שמביאכרמ"אמהחיד"וטורא I
I
 úåùø äéä úéáä øä ãò åúéáî êøãä ìëá .åôúë ìò ìñä ìèåð êìîä ñôéøâà åìôà ,úéáä øäì åòéâäשכתב "ויותר טוב להרבות במעש"ט ובתשובה ולא להחמיר על הצבור" וכ' ע"ז שאנן לא נקטינן כן אלא
 ìáà ,åàùî ì÷äì äìâòá åà øåîçä ìò åðúéì åà åáåø÷å åãáòì íéøåëáä íò ìñä ïúéì íéøåëá àéáî ìëìוכו' דלכו"ע מתענים ,אלא מי שלא מצי לצעורי נפשי' אין צריך להתענות
I
והיינו כל זכר מבן י"ג שנה ונקבה מבן י"ב שנים
שו"ע
ìàøùéá ìåãâ êìî äéä åìéôàå ,åôúë ìò íéøåëá ìù ìñä íéøåëá éàéáîî ãçà ìë ìèåð úéáä øäì òéâäùî I
 åãéî à÷åã òîùî ,êãéî àðèä ïäëä ç÷ìå (áéúëãë ïäëä ãéì åãéî åðúéì êéøö äéäù éôì .êìîä ñôéøâàëובזמנינו כמדומה אין הנקבות מתענים ,מחמת חולשת הדורות ,וכמבואר לקמן בדין הג' דבכה"ג אי"צ להתענות
תרומת הדשן ועיי"שהובאבמגבמג""אא דביום א' דסליחות נוהגין העולם להשלים התענית ,והובא גם I
.
åçåìù ãéî àìå I
שו"ע
דלפי הנראה בזמנינו אין המנהג להשלים ע
אולם כבר כתב המשנ"ב
 àéä äøæòì òéâäù ãò åôúë ìò íéøåëá ìù ìñä íò êë êìäù ,äøæòì òéâîù ãò úéáä øäì ,ñðëðåבמט"א
נוהגין"שעד חצות ,וכ"כ I
ìà åììä äéåììä
íéòð ìå÷å øéùá ïéàøå÷ åéä úéáä øäáù êøãä ìëáå .÷"îäáá ìàøùé úøæò I
כתב דהיינו עד פלג המנחה ,אולם הפמ"ג כתב דעכשיו
במג"א
ומשנ"ב
דמדינא סגי עד חצות ,ובמטה אפרים
וכ"כ היעב"ץ
 åìéçúä æà äøæòì íéøåëáä éàéáî åòéâäùî ,המחה"ש
äéåììä äé ììäú äîùðä ìë ãò ÷øôä ìë 'åëå åùã÷á
מסיים שינהג בכל מקום כפי מנהגו ,ובמקום שהמנהג עד חצות יכול כל אדם לנהוג I
.øéù íéðåòè íéøåëáã äðùîá øëæðä àåä äæ øéùå .øåîæîä óåñ ãò 'åâå éðúéìã éë 'ä êîîåøà øøåùì íééåìä I
.ïáø÷ä ìò øéù åîë
íééåìä éãé ìò äéä øéùäå
דמדינא אין צריך
כן ,ובפרט שדעת היעב"ץ
להתענותחצותיותרמיקרימחצותתענית ,אבל אם אוכל קודם חצות לא מיקרי תענית I
I
äãåäé éáø .äùøôä ìë øîåâù ãò
"êé÷ìà 'äì íåéä éúãâä"î àøå÷ ,åôúë ìò ìñä åäãåò
ודע שכתב שם היעב"ץ שדוקא אם מתענה עד
 åãé çéðî ïäëå ,åéúåúôùá åæçåàå åôúë ìòî ìñä ãéøåî ,éáà ãáà éîøàì òéâä ."éáà ãáà éîøà" ãò øîåàכלל ,והביא לזה ראי' מגמרא ע"ש
גדולה ואח"כ אוכל ,אולםדבתעניתבשאילתשעותיעב"איןץ הנ"צריךל I
רוב הפוסקים שנזכרו באות הקודם כתבו דמתפלל מנחה
åéä äæ øçàå .çáæîä ãöá åçéðîå ,äùøôä ìë øîåâ àåäù ãò "éáà ãáà éîøà"î àøå÷å ,åôéðîå åéúçú I
דלא תליא מלתא כלל בתפלת המנחה ,וכ"כ היערות דבש
éðôì åúçðäå
ù"îë ,ìëéää ìåî áøòî ãöì äøæòä ò÷ø÷ ìò íéìâøå íéãé èåùéôá íéåçúùî íéìòáä
להתפלל מנחה קודם
שיחיד אומר ענינו בשומע תפלה ]ולא I
.
íäéøåçà êøã äøæòäî íéìòáä åàöé äåçúùäù øçàì .êéäìà 'ä éðôì úéåçúùäå êéäìà 'ä I
ואם אירע שמתפלל מחה קודם שאכל ,דעת הרמ"א
.íäéðéá íúåà íé÷ìçî íéðäëä åéä äìéëàá íéðäëì åøúåäå äøæòá íéøåëáä åçðåäù øçàìå
אולם דעת
הש"ץ[ ,ומדלג תיבות "ביום צום תעניתינו"
באלקיהיעבנצור"ץעיי"ש.שלאאולםלומרכשאכלענינוקודםכלל I
I
äæ ïéòëå ,
äéåçúùä êéøö ùã÷îä úéáî àöåéä ìë ììëä äæ
מצדד שיאמרנו רק
וכן הפמ"ג
 ãçåéî ïéã ïàë äáåúëä äéåçúùää ïéà æ"ôìå .àöéå äåçúùä åúãåáò øîâùë ïäë ìëù ãéîú 'ñîá åðéöîשהתפלל אינו אומר ענינו וכמ"ש היערות דבש הנ"ל
מטה אפרים
I
íãå÷î úååçúùäì êéøö ùã÷îä úéáî úàöì ãîåòù ïåéë àìà íéøåëáì I
ומט"א
מג"א
ועי' במ"ב
מג"א ומט"א
שחוששלמעשהלהש"ךכהמג"ביורא"דע"ששסובר שצריך התרה ,אולם I
I
בדה"ח פוסק כמג"א וכ"כ בקצה המטה
בשם הקול ארי' שפסק
שו"ע
דברות קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א )המשך מעמוד הקודם(
אומרם",פוכתבבמט"אשם הט"ז שצריךושארשלא I
I
אבל אם בא לאומרם דרך קריאה בעלמא
לשון השו"ע
הוסיף שיאמרנה בניגון וטעמים ,וכ
יכוון דרך בקשה אלא דרך קריאה ,והמג"א
אלול .כי בחודש אלול האדם יוצא למלחמה עם היצה"ר ובא לטהר עצמו ,אולם הוא נופל ח"ו בסבך היאוש,
אחרונים .ונראה מלשון
המחבראפילושתלויכקוראברצונו,בתורהואין באמירה זו סגולה המיוחדת שיש בהזכרת י"ג מדות בצבור ,ובפרט I
 Iכי פונה לימין ואין עוזר לשמאל ואין סומך ,ואיך יזכה לטהר עצמו מבלי סיוע הצדיקים ,ולזה בא הכתוב לחזק
שלדעת האריז"ל אין לאומרה
וע"כ כתבנו שהיחיד
אביכם
 Iולומר ,ונתנו ה' אלקיך בידיך ,כי הבורא יתברך לא אבדנו ,הוא לא נשתנה ולא ישתנה ,ומי מטהר אתכם
יכול לדלגם ,ואם רוצה לאומרו יאמרנה כקורא בתורה .ובט"ז הנ"ל כתב שביחיד ידלג גם תיבת וזכר לנו היום ברית שלש I
שבשמים ,והאדם הרוצה לטהר עצמו הקב"ה מסייע בידו לעורר רוחו שיזכה לתשובה בשלימות.
וכן בכ"מ שנזכר זכות י"ג מדות ידלגנו ,וכ"פ המט"א אולם הב"ח חולק ע"ז וסובר דזה יכול
עשרה
בשם הא"ר ושכנה"ג ומשמעות
וכ"כ המשנ"ב בשעה"צ
היחיד לומר ,וכ"פ הברכי יוסף
להחמירמג"בזהא I
I
עברו
איך
נפשו
 ú"éùäåיעזור שיהיה לנו הזכיה לפשפש במעשים ולתקן מה שפגמנו ,לב יודע מרת
וע"כ לא כתבנו
וכ"פ בליקוטי מהרי"ח
מביא
פעלים
רב
ת
"
שו
שב
והגם
המטה
קצה
פ
"
וכ
היום
סדר
בספר
כ
"
כ
יראת
וכמה
,
מעבירות
נזהרים
היו
כמה
,
שנה
אחרית
ועד
השנה
מראשית
,
דעתו
על
עמדו
מיום
חייו
ימי
 Iשמים היה לנו למנוע מלעשות דבר נגד רצון ה' ,הן במצות דאורייתא הן במצות דרבנן ,מצות לא תעשה או מספר יכין ובועז דכשיש אתנחתא מותר להפסיק שם ועפי"ז מיישב שא"צ לסיים ע"ש ,כבר הקשה על זה החת"ס I
שמבואר בגמרא שגם באתנחתא אסור להפסיק עיי"ש
ולשוןI ,
וכ"פ בשבט הלוי
כן פסק הבן איש חי זצ"ל
 Iמצות עשה ,וכאשר עושים חשבון הנפש נשבר האדם בקרבו איך יוכל בכוחות עצמו לתקן כל אלה ,הזמן
"כשישמע שהתחילו הצבור לומר י"ג מדות אף אם הוא עדיין לא סיים הסליחה
יסוד ושורש העבודה
קצר והמלאכה מרובה ,בעוה"ר יש הרבה מה לתקן ,אולם כולנו מצפים שהקב"ה יסייע בידינו שיהיה ונתנו
".
הצבור
עם
מדות
ג
"
הי
ויאמר
באמצע
יפסיק
I
I
בשם הבן איש חי.
כף החיים
ה' אלקיך בידיך ,והשי"ת יעזור שיהיה לנו הזכיה לזה שעכ"פ כבר נהיה במדריגת הבא לטהר ,שיהיה לנו
ומשנ"ב
מט"א
 Iרצון האמיתי להטהר עצמינו ,וטהר לבינו לעבדך באמת ,והשי"ת יטהר לבבינו שנזכה לעבדו יתברך באמת
כן מדוייק מלשון מהט"א שם "שלא יאמרנו כשאין שם מנין עשרה" משמע שבמקום שיש מנין אומרה אפי' I
ביחיד ,וכן הוא מנהג העולם ,וכ"פ הגרי"ד הארפענס שליט"א
ובלב שלם ,ונזכה לעבור חודש אלול בתשובה ותיקון המעשים ,ונזכה שיהיה תעיר ותריע להכרית כל
מריע,ת ז"ל ושכן כ"נהגכ באהגר""אא.מבוטשאטש בשם האריז"ל ,וכן הביא בקצה המטה בשם החיד"א בשם האר"י I
 Iתכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה ,בעוה"ר היה שנה עם הרבה צרות ועגמת נפש ,אנו מצפים להשי"
שהאריז"ל לא מיירי אלא מווידוי ,אבל פיוט זה לא גרע משאר פיוטים שאין
 Iשיהיה תחל שנה וברכותיה ,ומברכותיו יתברך כולנו נתברך ,השי"ת יודע צרכי כל אחד ואחד ,ונזכה לתשובה
אשמנו מכלמדלגיםעם ,וכוכו'".כ בדרכי חיים I
שהמנחת אלעזר זצ"ל נהג כהאר"י לומר רק פע"א וידוי ,ואמר הפיוט
ושלום
שלימה ,בהתרוממות קרן התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן.
 ,ועיי"ש במחה"ש ,שזה דלא כמנהג העולם שאומרים הפסוקים במרוצה.
סי' רנ"ו ,מובא במג"א
I
I
 © úåøåîù úåéåëæä ìëעל פי דין תוה"ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכת
I
I
הרוצה לנדב גליון ,לפרסם מודעות ,להאיר ולהעיר ,יתקשר עם המערכת(845) 781 - 0153 :
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