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חובת המכות ויסורים שנגזר שיבואו 
  ונזכה להנצל מכל צרה וצוקה, ו"ח

 חגיגה' בסיום מסא "מדברי רבינו שליט

CC יסודי התורהיסודי התורה cc
ñîá' úåëî ) óããë(. ùøã éáø éàìîù ùù úåàî ùìùå äøùò

úåöî åøîàð åì äùîì åë ,'àá ÷å÷áç ïãéîòäå ìò úçà øîàðù
)÷å÷áç á ã( ÷éãöå åúðåîàá äéçé.  

äàøðå ìò éô äî ùøéôù ïåàâä éáøä ø 'ìéùòä à÷àø÷î
äììæ"ä øîàî ùøãîä )ïééò åîù"ø ëô"â ñ"ä ôéáå"ú íù( ïéà ìàøùé ïéðåæéð
àìà úåëæá äðåîàä ,éë åùøã æç"ì )ïéáåøéò áë(. íåéä íúåùòì øçîå

ìá÷ì íøëù ,äù÷å àä á÷ä"ä øîåù åúøåú )éîìùåøé ø"ä ô"à ä"â( ,áéúëå
)íéøáã ãë åè( åîåéá ïúú åøëù .õåøéúäå ìò éô äî éé÷ã"ì )ïùåç èôùî ïîéñ 

ìù"è ñ"æ( øëåùäù íéìòåô ìò éãé çéìù åðéà øáåò ìò ìá ïéìú .úéàåà
àøîâá )úåëî âë(: éë éøú"à úååöî äåö åðì äùî ,éëðàå àìå äéäé êì éôî
äøåáâä íåðòîù .íàå ïë ìò éøú"à úååöî ïøëù ìò éãé çéìù àëéìå ìá
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äæä ,íäå ãåñé äðåîàä ,ïëìå åøîà ïéà ìàøùé ïéðåæéð àìà úåëæá

ðåîàää ,ëò"ã. é äúòîå" ìøçàîã ìòã äðåîàä òéâî øëù íìåòá äæä,
òïë ì äæ ïéâî ìò íãàä åìéöäì ïî àèçä ,øàåáîëå  àøîâá)èì ïéùåãé÷(:

éàã àëéà øëù äåöî äåòá"æ ìöéð íãàä ïî àèçä ,íåùîå éëä ìë
éøúä"â úåöî íéáöéð ìò äðåîàä ,çëáù äðåîàä ìåëé íãàä íéé÷ì

úà ïìåë .æååøîà ä àá ÷å÷áç ãéîòäå"ï ìò úçà ,çëáã äðåîàä
ìåëé íãàä íéé÷ì ìë éøúä"â úåöî.  

ãåò  øàáúéãéçä áúëù äî éô ìò" ãåã ùàøá à)ô 'øåîà( íòèá
øáãä ùøãîá øàåáîë íìåòä úåîåàì àìå äáåùúä åðì ìéòåîù

)ñ åðéæàä àîåçðú"ã( , ïéãä éô ìò éë)áì ïéùåãé÷(. åãåáë åãåáë ìò ìçîù áà
ìåçî ,ìåçî åãåáë ïéà åãåáë ìò ìçîù êìîå ,íéðá íéàø÷ð ìàøùéå

íå÷îì , áéúëãë)à ãé íéøáã( äì íúà íéðá 'íëéäìà ,á÷äå"áà åîì ä,
ìéòåî ïë ìòå äáåùúä íäì ,àø÷ð íìåòä úåîåàì ïë ïéàù äî

á÷ä"êìî ä , áåúëë)è æî íéìäú( íéåâ ìò íéäìà êìî ,ìéòåî àì ïë ìò
äáåùúä íäì ,ëò"ã.  

äðäå  íéëøã úùøôá áúë)äë ùåøã( äéàø íéúîä úééçúîã
íå÷îì íéðá ïéã åðì ùéù , ïéøãäðñ úëñîá àúéàã)èì óã(. äéì øîà

 àåääà åäáà éáøì àðéî áéúëã àåä ïäë íëéäì)á äë úåîù( éì åç÷éå
äîåøú .ìéáè éàîá äùîì äéøá÷ éë ,éò"ù .íù úåôñåúá åáúëå ,àä

àîèð êàéä äéì àéù÷ àìã ,íå÷îì íéðá åàø÷ð ìàøùéã .àúéàå
 àøîâá)á úéðòú(. á÷ä ìù åãéá úåçúôî äùìù"åøñîð àìù àåä ä

çéìù ãéá , áéúëã íéúîä úééçú ìù àåä íäî ãçàå)âé æì ìà÷æçé(

ä éðà éë íúòãéå 'íëéúåøá÷ úà éçúôá ,ùøéôå"ä éðà é ,'àìå éðà
çéìù .ä éðà äéá áéúëã íéúîä úééçúá äæ éôìå 'ìò åðéàù åðééäã

çéìù éãé ,ñåúä úéùå÷ äøæç 'á÷äù øçàîã äîå÷îì"ïäë àåä ä
íéúî äéçî êàéä ,ìàøùéù úôñåúä åöøéúù äî àìà åðì ïéàå

îì íéðá åàø÷ðåðáì àîèéî ïäëå íå÷ ,ëò"ã.  
êà  íéãâî íòåðá áúë)ô 'åðéæàä( íéðá íù úàéø÷ ìò íòè

íéãáò íéîòäå ìàøùéì ,ïåãàì áà ïéá ùøôä ùé éë úåéäî ,ãáòä éë
ãçà ïåãà åì ùéù ùé ,øúåé åà íéðåãà éðùì ãáòåùîù ùéå ,ïéàù äî

íãàì ãçà áà ÷ø øééåöé àì áà ïë ,åðéäìàì íéãáåòù åðçðà äðäå
ìéãéçé áà ÷ø àåä áàäù áà åðéìò åîù àø÷é êëì óåúéù éìá åãá

ïáì ,äì áà øàåú íìöà ïååëé àì óåúéùá íéãáåòù íéîòä ïë àìå'
ïåãà ÷ø úåàáö ,íéðá åðçðàå íéãáò åàø÷é äæì ,ëò"ã.  

äðäå úáéú ñîá øàåáîë äáåùúä ìò æîø äéçé ' àîåé)åô óã(:

äò" ëäéçé éç ,äá äðåîàä éãé ìòã åðééäå 'ùé éë äáåùú éðäî ãçà
íå÷îì íéðá ïéã åðì .íéúîä úééçú ìò æåîøé ïëå ,åúðåîàá ÷éãö éë

äéçé ,äéçú úòá ãåîòì äëæé ,äá äðåîàä éãé ìò éë 'åðì ùéã ãçà
íå÷îì íéðá ïéã ,á÷ä äéçé àáì ãéúòì éøä"íéúîä ìë ä ,àåä ìëäå
äðåîàä úåëæá.  

ë"èéìù åðéáø ïøî ÷"à

הבוי מציאות לידע לצדיקים ת"נסיעה
ה לאלקים'את לך להיות היום על,האמרת לבאר ויראה

פשוט ששמעתי,פי מה פי האבעל הקדוש דק"מהרב ק"ד

זצוק הדורות,ל"נשחיז הצדיקי אל אנשים נסיעת שענין ,שאמר

פנים כמה על להתפלל,הם שיוכל ללמוד שנוסע מי מהם

כראוי ורחימו תורהומהם,בדחילו לימוד עבור שנוסע מי

מדריגות,לשמה ממנו ללמוד שנוסע מי זה,ומהם כל ואולם

העקרי המכוון ה,אינו את לבקש היא העיקרית לידע',והנסיעה

יתברך אלקותו ממציאת וערך,ולהודע שיעור לו אין זה ודבר

יתברך,כלל מציאתו מהשגת להודע יוסיף אשר יוסף,וכל

השי לא שעדיין הלידע את לבקש יום כל יוסיף ולזה כלל 'ג

ויותר הכתוב,יותר ביאור הוזהו לך'את להיות היום האמרת

פירוש,לאלקים ודיבור אמירה לשון הוא כוונתהאמרת שכל

ה אמונת בלבך לקבוע תהיה והתפלה התורה בלימוד 'אמירתך

יתברך מציאותו אמיתת ולהשיג לאלקים לך .שיהיה

ושמש מאור

הש העברהראשית שנה בסוף תלוי נה
בצאתך אתה וברוך בבואך אתה בבואך.ברוך אתה ברוך

הבאה השנה העבר,אל השנה מן בצאתך אתה כל,וברוך אבל

ומעשים בתשובה מקודם עצמו מזמין מהשנה בצאתו אם זה

ביראה,טובים קיים וכולו ויפה טוב זה שאחר השנה ראשית אז

אחריתו עד מראשיתו .ובאהבה

דודי,פניםייטב כ,שירת 'אות

מעלתפלה התפלותהבכונה כל
השמים עוף לכל למאכל נבלתך הייתי,והיתה אחת פעם

זו פרשה בשבת ר"הרהאצל,שובת זלה'צ דוב ה"ישראל

יאשניצא"אבד הזהבק רביד ספר המחבר בשם,בעל ואמר

זצ"הרה מקאזניץ המגיד והנורא זה,ל"ק פסוק שמע שכאשר

שא הקורא רבשמפי ואמר בקול מתי"ג זהע לפסוק ואחר,אגיע

שחרית בסעודת השלחן על בשבתו בפ,כך כוונתו פסוק'יאמר

רצויה,זה ובכונה ורחימו בדחילו להיות צריכים התפילות ,כי

כשירה תפילה נקראת ח,אז שלימה"ואם ודעת בכונה אינם ו

נבילה הבריות,נקראת על מרובין פה כל תפלת ןונות,והשומע

כראוי בכוונה להתפלל דלעילא התעוררות האדם אז,בלב

כראוי עולות מונחין,התפילה שהיו התפילות כל עמה ונאחזין

ליוצרם עטרה להיות שבתם למכון יחד כולן וזהו,בבזיון

נבלתךהפירוש פוסלותוהיתה התפילות השמים,היינו לעוף

השמים ארובות אל ז.כ"ע,שיעופו הוא ס"וסיים גם הפסוקל וף

אחריו שכתוב מחריד,מה ואין הארץ אינו,ולבהמת אם כלומר

בכוונה כראוי פעם בשום נופלין,מתפלל התפילת אז

הארץ בהמת הנקראים ליצלן רחמנא שאמר,להקליפות וזה

הארץהכתוב יהיוולבהמת מחרידאימתי איןבאין באם

כראוי כדת להתפלל לעולם .מחריד

טוב מבשר

וסיגו קונותשובה לבין בינו פים
וכו השמים מן קדשך ממעון פי',השקיפה על לפרש ויש

שתיבת המפרשים שכתבו יפה-השקאותיותהשקיפהמה

התשובה מדרכי אחד מבני,והוא זה מסתיר אם רק זה אולם

שהי מפורסם צדיק על שספרו כדרך בבגדים'אדם לילך רגיל

ואח שק"יקרים לבוש בשרו שעל נמצא אם,כ זהאבל מגלה

כלום חשיבות בו אין אדם בינה,לבני בספר שפירוש כעין

הפסוק כג(לעתים יג יהי)משלי עצב שפתים'בכל ודבר מותר

למחסור בו,אך יש תשובה לשם עצמו מסגף שאדם עוד שכל

אך,ריווח אז אדם לבני זאת מפרסם אם שפתים ודבר אבל

לבנ,ה"השקיפוזו,למחסור ולא בשמים נראה אדםאם י

אדם מבני הטובים מעשיו .שמכסה

שאול גבעת

השנים למנין חדש חשבון
הבאה לשנה תשנה היום ביכורים מ"עפי,ל"ואפ.הבאת

מ בירושלים"שפרשתי הבאה לשנה לנו,ש למה ולכאורה

הבאה לשנה על ולבקש ומצפים,לדחותו מחכים אנו והרי

שיהי הגאולה אלי,מיד'אל בקולו'כמאמר אם היום

עפ,תשמעו דברי"ופירשתי בשנה)בהעלותך'פ(הספריי

וגו מצרים מארץ לצאתם מיציאתם',השנית שמונים ללמדך

וכו וכו',ממצרים לביאתם מונים התחילו לארץ נבנה',באו

וכו לבנינו למנות התחילו מונים',הבית התחילו הבית חרב

וכו לע',לחרבנו חזל"והנה יב(ל"אמרו מ"יצ'שתהי:)ברכות

עיקר העתידה וגאולה הגאולה,טפלה אחר מיד ובודאי

העתידה לגאולה השנים למנות חדש,יתחילו חשבון ויתחיל

השנים בירושלים"וז,במנין הבאה לשנה אנו,ש באמת

שיהי בין,מיד'מצפים יהיאבל חדשה'כך ויתחיל,שנה

השנים במנין חדש בקולו'ואפי,חשבון אם להיום נזכה אם

יהיתשמע הבאה'ו שנה קול"ולפי.נקרא שבת לומר אפשר ז

הבאה לשנה תשנה היום ביכורים הבאת הכוונה,מברכתו

מיד'שיהי נקרא,הגאולה הבאהוהגאולה אם'אפילשנה

.מיד'יהי

יואל דברי

ד ברך לזרע לזכות 'איך
ההם בימים יהיה אשר הכהן אל אלא,ובאת לך אין

וי שבימיך ש"כהן מה פי על דול הרה"כתב דודק"ז רבי

זללה בספרה"מקשאנוב הנדפס מצוהבמכתבו דף(מלחמת

הקדושים)פו מרבותינו בידי דבר,קבלה על החולק כל אשר

וצדיקים הגאונים מפי הנגזר דאתרא,הכללי מרא נגד ,ובפרט

ה לדבר וחרד ירא הנהו כי מאחרי',אף יסור לא הוא כי ואם

לתר',ה יצאו בניו כי רעהסופו כמה,בות כי בנסיון וידעתי

הוא כן על.ק"עכל,פעמים רומז ביכורים מצות חינוךוהנה

התורההבנים שכתב,בדרך הטוריםוכמו בפסוקהבעל

האדמה פרי כל מראשית ז,ולקחת למאמרם רמז ל"שהוא

מב( תורה.)סוכה מלמדו אביו לדבר היודע בא.קטן ולזה

ההם בימים יהיה אשר הכהן אל ובאת בכאן ,האזהרה

שהואי"וכפירש כמו בימיך שהוא כהן אלא לך באם,אין כי

לה ונאמנים ישרים דורות להעמיד אדם של נפשו את 'יש

למעשה,תוולתור קודם תנאי לו שלאיש ולהשמר להזהר

בימיו אשר הכהן על לקולו,לחלוק לשמוע אזנו להטות אלא

עליו ישית אשר ככל כזה,ולעשות באופן רק יזכהכי

ה בירך זרע יבורך'להעמיד ישרים .דור
משה ברך



 

  
  

ב   Kו מעיינות התאחדותנמk   K ט "תשס אתבk 

   
  
  

  

äøä" éáø ÷ìàøùé è ì÷åé á÷òé"á æö"ì 
áà"àååàìàåå ã-è"åìåìàôøú"ã  

  מקור מחצבתו קודש 

ע נולד "ישראל יעקב יוקל טייטלבוים זי' ק ר"הרה

ק רבי שמואל מגארליץ בן רבינו הקדוש רבי "לאביו הרה

ע ולאמו "ע בן רבינו משה איש אלוקים זי"אלעזר ניסן זי

ל בן "ה  מנחם מנדל זצ"צ הנגיד המפורסם מו"בת הרה

ע "זימצאנז ' אשר מרן הק(ע "יוקל מבאלחוב זי' ק ר"הרה

העיד עליו שהוא מפחד מעבירה כמו אחד שעומדים עליו 

עוד בשחר ימי נעוריו התבלט בין בני . עם גרזן ביד להרגו

נתגדל בהשגחה , נעוריו בשכלו הזך והבהיר ובחריפותו

ע בעיר "רבי אלעזר ניסן זי' יתירה על ברכי זקינו הק

דראהביטש ובעזרת זקנו עלה מעלות רמות ועוד בצעירותו 

כר עליו כי לגדולות נוצר בחריפותו ובהתמדתו בתורה התנ

  . אשר עבד במסירות נפש ממש' ובעבודת ה

  האיש מקדש 

י זכה להתארס עם הרבנית הצדיקת מרת "בשנת תר

ע ובשנת "ק הייטב לב זי"רביה' הענדיל בתו של דודו הק

ד התקיימה שמחת הנשואין ברוב פאר והדר "תרי

ם ורבנים אשר "ריבהשתתפות קהל רב ובראשם אדמו

הגיעו להשתתף בשמחת הני תרי האחים הקדושים היטב 

  . ע"ק רבי שמואל מגארליץ זי"לב ואחיו הרה

הרבנית הצדיקת מרת הענדיל היתה אשה כשרה 

כיבדה ביותרת הכבוד עד למאוד ' וצדיקת ואביה הק

צ רבי אהרן אשר לימים "ומסופר שכשנולד להם בנם הגה

ר וואלאווע אשר נולד כמה ימים בעי' מילא מקום אביו הק

לפני ראש השנה והיות שהרבנית לא היתה יכולה לילך 

כ ציוה הייטב לב לחתנו רבי יוקל שיארגן מנין "ד ע"לביהמ

מיוחד בביתו בבית היולדת כדי שבתו היולדת תתפלל עם 

  .      מנין מיוחד בבית כי צריכה להתפלל עם מנין

כשתי שנים  'אחרי חתונתו נשאר בבית חותנו הק

בשתי שנים , ז"אשר היה דר אז בעיר גארליץ עד שנת תרט

האלו נרקמו חיי הזהב של קדושה ואצילות חסידות 

תמימה והיה סגור ומסוגר בארבע אמות של ' ועבודת ה

הלכה וחיש מהר יצא שמו לשם ולתהילה כעילוי מופלג 

  .והיה חביב על כל

ע "זימרן הייטב לב ' אחר שתי שנים עבר חותנו הק

ק רבי שמואל בא "לכהן פאר בעיר דראהביטש ואביו הרה

לעיר גארליץ לכהן  פאר בעיר גארליץ ורבי יוקל נשאר 

שם נשאר כשתי שנים עד ' בעיר גארליץ בבית אביו הק

שעבר חזרה לבית חותנו בעיר סיגעט אשר בינתיים כבר 

. ח"עבר מרן היטב לב לכהן פאר בעיר סיגעט בשנת תרי

ד שתי שנים תחת חסותו של דודו וחותנו ושם נשאר עו

  . 'הק

אשר הראה לו ' חיבה יתירה נודעת לו מאת חותנו הק

אותות חיבה ואהבה יתירה ושם גם התחיל לעסוק בתורת 

והיה מרן הייטב לב מתפאר בחתנו , ן ובחכמת הקבלה"הח

  . ם נצר קודש"הצעיר אשר היה תפארת למשפחת התמרי

  נשיאותו 

קיבלו אנשי עיר בערבעשט בהצעת ג "בערך בשנת תרכ

כי , ד ומנהיג העדה"הייטב לב עליהם לרב ואב' חותנו הק

עד אז היה העיר בערבעשט והגלילות שייכת תחת גלילות 

העיר סיגעט אשר דרו שם מאות משפחות אנשים יראים 

כאן בעיר בערבעשט מצא כר נרחב להוציא מכח . ושלמים

ג את תהלוכות העיר והנהי, אל הפועל כשרונותיו המעולים

הרבה פעמים בירר בתוך עיר ', ביד רמה על דרך אבותיו הק

בערבעשט ובהגלילות שאלות מסובכות וקשות אשר ראו 

  .'אז עין בעין את גדלו וידו החזקה וכחו תורתו הק

ע הרבה לבקר בבית "מרן הייטב לב זי' חותנו הק

יחדיו ' חתנו החביב אשר אז התייעץ עם חותנו הק

ות עניני העיר וגם השתעשעו יחדיו בפלפולא בתהלוכ

בדברים העומדים ברומו  דאורייתא והמתיקו סוד יחדיו

ע "רבי שמואל מגארליץ זי' כשנסתלק אביו הק. של עולם

ט נתקבל לכהן פאר "לחודש מרחשון שנת תרמ' ביום ט

במקום אביו בעיר גארליץ  אחרי הפצרות מרובות של 

שר קבלוהו עליהם לרב א' אנשי העיר וחסידי אביו הק

ומורה דרך שיאיר להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה 

  .אשר יעשון

תיכף אחרי ביאתו לשם התחילו לנהור אליו המוני 

אשר ' חסידים ואנשי מעשה ושתו בצמא את דבריו הק

ירדו לחדרי בטן ודרשותיו הארוכים הנעימים מאוד אשר 

טהורים השמיע מדי שבת בשבתו בעת עריכת שולחנותיו ה

וכן הדרשות אשר דרש מדי פעם בפעם במועדים וביומא 

דרשותיו היו תמיד בקול חוצב להבות אש קודש , דפגרא

בהתעוררות לתשובה ואהבה וליראה את השם הנכבד 

  .ירדו חדרי בטן' והנורא ודבריו הק

גם שולחנותיו הטהורים היו לשם דבר בקרב המוני 

נשמע קולו חסידים אשר באו להסתופף בצל הקודש ו

בבואו אל הקודש באמירת שלום עליכם ושאר זמירות 

קודש ובפרט באמירת הקידוש בהתלהבות אש קודש אשרי 

  .אוזן שמע כל אלה

ק "ד באו אליו ראשי הקהילה דק"בשנת תרנ

וואלאווע והגלילות אשר זה היה גדול פי כמה ממקום 

הרבנות בעיר גארליץ ומקודם לא רצה לשמוע לעזוב את 

אך אחרי הפצרות מרובות נעתר לבקשתם ' אביו הקמקום 

וקיבל על שכמו את הרבנות בעיר וואלאווע כי אמר שרוצה 

לעת זקנותו לישב במנוחה והרחבת הדעת וכן היה כי 

  .ד וואלאווע עד יומו האחרון"שלושים שנה כיהן פאר כאב

העיר וואלאווע והגלילות היתה עיר גדולה לאלוקים 

נפשות ישראל וביניהם רבנים  אשר דרו שם כעשר אלף

ד ומקוה "דיינים שוחטים ובכל כפר וכפר היתה להם ביהמ

  .וכל הדברים הנצרכים לקהילה קדושה בישראל

ק "שם בוואלאווע התפתחה תקופה חדשה לפני הגה

מוואלאווע ופה הרחיב מקום אהלו וירועות משכנו שם 

החל להרבות גבולות להעמיד תלמידים הגונים וישרים 

וד שיעורין כסדרן עם התלמידים בפלפולים עמוקים ללמ

היתה ' ישיבתו הק, וחידושים נפלאים ברוחב ים התלמוד

ידועה בתלמידים מצוינים אשר נתגדלו על ברכיו לחיי 

ורבים , תורה ויראת שמים היתה חופפת על פניהם תמיד

  .מתלמידיו עלו ונתעלו והגיעו לידי הוראה

גם תושבי העיר והגלילות התקשרו אליו בכל חום 

לבם ונפשם והיתה יראתו חופפת עליהם תמיד וכולם באו 

לשמוע ממנו תורה ועצה ותושיה ולהוושע בדבר ישועה 

ורחמים והוא ברוב קדושתו השפיע עליהם ברכות לרוב 

ואכן נתפרסם אז כאיש קדוש אשר רבים נוושעו מפיו 

כמה קמיעות קדושות אשר נפלו גם היתה לו ' וברכותיו הק

ע למקשה "רבינו הישמח משה זי' לו בירושה מזקנו הק

וקצר היריעה מהכיל כל הענינים , לילד ולחולי נפל

הנפלאים שהיו החסידים מספרים איך היתה מצודתו 

  .פרוסה על כל תהלוכות העיר והנהגותיה בכלל ובפרט

  גדולת תורתו 

ן נפלא בכל היו ידוע כידע' כדוגמת אבותיו הק 

מקצועות התורה ובעודו צעיר לימים עסק ועמל בתורה 

ובמסירות נפש עד אין גבול וגם זכה לסדר ולהכין לדפוס 

ת השיב משה לזקינו רבינו הישמח משה "שו' את הספר הק

נראה חריפותו שהיה אז עוד ' ע ומההסכמות לספר הק"זי

 וכדברי מרן גאון ישראל בעל שואל ומשיב, בימי עלומיו

ד לעמבערג והגלילות שכותב עליו בין שאר "האב

והנה נדרשתי מאת הרב המאור הגדול החריף : הדברים

ע "בעל דברי חיים זי' ומרן רבינו הק, ה יוקל"מו' וכו

ג "הגיע אלי כתב מהרב המאוה: ק"כותב עליו בל

ת "גם בשו. 'ב וכו"ה יוקל ט"החסיד בנן של קדושים מו

ם שיק וכן "ת מהר"ורבים מגדולי דורו מוזכר כבש

גם רבינו הקדוש , ט"קכ' ד בסי"ת אבני צדק יו"בשו

ע כאשר עבר לעיר ארשיווע אשר היה אז באמצע "זי

ימי הספירה והיתה לו שאלה האם מותר לו לעבור 

לדירה חדשה באמצע ימי הספירה שלח את שאלתו 

ואכן השיב לו שמותר ותשובה זו , ק מוואלאווע"להגה

  .'א' יטיב סינדפסה בספר היטב א

  עבודת הקודש 

למעלה ' היה ידוע בימיו בעבודת ה' בעבודת הגם 

מהשגת אנוש ורבים נהרו אליו לקבל לקח קודש ולהסתופף 

בצל קדשו ותורותיו הטהורים בשבתותו ומועדים יחדרו 

עמוק עמוק ללב החסידים והתלמידים ואויר של קדושה 

  . והתרוממות הנפש שררה תמיד בחצרות קדשו

עשה נורא אשר רואים בזה עבודת קדשו בהסתר ומ

ובהצנע לכת מסופר שפעם אחד נסע לשבות שבתו בעיר 

סטודנע שבגלילות וואלאווע והתאכסן בבית אכסניא אחד 

וביום שבא התאספו הבני תורה והבעלי בתים לקבל פניו 

הקדושים ולהנות מזיו קדשו ולשמוע ממנו שיחותיו 

מיע מדברותיו הנעימים ואכן התחיל להש' ותורותיו הק

וסיפורי צדיקים והשיחה נמשכה כמה שעות עד לחצות 

וכשהביט על המורה שעות וראה שהגיע זמן חצות , לילה

לילה הפסיק באמצע השיחה ואמר להם הנה אספר לכם 

מעשה אחת ובזה אסיים את שיחתי והתחיל לספר דהנה 

בימים ההם היה בפעטערבורג שהיה תחת ממשלת רוסיא 

בתי מלכות עם אוצרות גדולות והיו מעמידין שומרים כמה 

בכל אוצר ואוצר ומובן שגם היהודים דשם היו כופין 

וסדר המשמרת היתה שכל העומד על המשמר , לתפקיד זה

בלילה היה צריך להשמיע קולו באמצע הלילה להראות 

והעומד על המשמרת , שאינו ישן ועומד על משמרתו

צריך לענות לחבירו במקום האחר הקרוב לזה היה 

פעם אחת , להראות שהוא גם אינו ישן ועומד על משמרתו

עמדו על משמרות אלו יהודים יראים ושלמים וכשהגיע 

חצות לילה פתחו את פיהם זה לזה להשמיע את קולם 

וענו ואמרו זה לזה , להראות שעומדים על משמרתם

והשני העומד על " ווי לשכינתא בגלותא"בהגבהת הקול 

" לית אתר פנוי מיניה"ו בפינה האחרת ענה אחריו משמרת

ובדברים האלה , וכה בזה הלשון חזרו ואמרו איזה פעמים

ק מוואלאווע כל השיחה של אותו הלילה ותיכף "סיים הגה

ומיד ראו שינוי בצורתו הקדושה אשר התחיל להתחלף 

לכמה גוונים והיה בוער כלהבות אש ועמד מכסאו והדליק 

בדביקות נוראה , להעלות מעלה עשן את הלילקא ציבעך

ובניגון המעורר לבכי התחיל להסתובב בהחדר אנה ואנה 

אין אומר ואין דברים רק חזר ושנה את הדברים האלה 

ויותר לא " לית אתר פנוי מיניה, ווי לשכינתא בגלותא"

דיבר ובירך את כל הנוכחים בברכת לילה טבא ובזה הראה 

  . ללמוד כמה שעות להם לעזוב את המקום וישב תיכף

  בעלותו השמימה         

ד נפטרה זוגתו הרבנית "אלול שנת תרפ' ביום ג

הצדיקת אשר עמדה לימין בעלה קרוב לשבעים שנה 

והיתה עומדת לימין צדקתו כדי שיוכל לעבוד את בוראו 

תיכף אחר פטירתה התחיל , במסירות נפש כדרכו בקודש

קבל תנחומים מצב בריאותו לירד מטה מטה ולא רצה ל

ו אלול באותו שנה "ב ימים ביום ט"אחריה ואכן כעבור י

החזיר את נשמתו הקדושה ליוצרו ובוראו מזוכך ומטוהר 

  .ויספדוהו גדולי דורו תמרורים ויבכו אותו כל בית ישראל
  

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
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אאא"""ר שליטר שליטר שליט"""ק מרן אדמוק מרן אדמוק מרן אדמו"""מכמכמכ
ñ" úùøô âúàö úðù ñùú" èôì"÷  

א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

ä åðúðå êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë ' êéäìà
åéáù úéáùå êãéá, אם , אלהיך בידך' איתא בספרי ונתנו ה

ראוי , אלהיך נותנו בידך' עשית כל האמור בענין סוף שה
  .להתבונן מהו כל האמור בענין

åøàáúé פ(ה בייטב לב "ז זללה"על פי מה שכתב א '

בכוחו של  ,בכח' קול ה )א"ט ס"ר פכ"שמו(לפרש המדרש  )נשא
ביאור הדבר שהגם שהדיבור של מתן תורה , כל אחד ואחד

מכל מקום פירוש הדיבור , נאמרה לכל בני ישראל בשוה
וכענין הזה היה  ,תשיג כל אחד לפום בחינתו ותכונת נפשו

כי הם נצטוו לברך ברכה כללית , ן ברכת כהניםגם כן עני
אבל באמת צריך כל אחד , המשולשת בתורה לכל ישראל

זה בני וזה חיי וזה מזוני וזה רפואה , ואחד ברכה פרטיות
וזה אי אפשר לבן , וזה חירות וכדומה לא ראי זה כראי זה

אדם לומר ברכה אחת שיהיה סובל ברכת כל אחד 
, ו דייקא הצריך לו יברך אותואיש אשר כברכת, בפרטיות

כה תברכו  )ד"ס א"פי ר"בבמד(ל "אבל הענין כי כבר אמרו חז
והטעם לזה , והיינו במקדש ולא בגבולין ,בשם המפורש

איתא במפרשים כי ההוגה השם באותיותיו אין לו חלק 
ה הוא שם "ה ב"והטעם כי שם הוי, .)סנהדרין צ(לם הבא לעו

וזה אי , אחדות הפשוט המפורש מורה על עצמותו שהוא
כי אות אחד קודם  ,אחדות' אפשר לבן אדם להזכירו בבחי

במקדש לא היו הם ' בלתי הכהנים הנגשים אל ה, לחבירו
מפי השכינה  ,מזכירין את השם כי השם יצא מפיהם

וכמו שהיה השם המפורש יוצא מפי , המדברת מתוך גרונם
נים כל ברכת הכה ןכ כמו, השכינה המדבר מתוך גרונם

סובל  ואולכך ה, יוצא מפי השכינה ואהמשולשת בתורה ה
  .ד"עכ, ברכה פרטיות לכל אחד ואחד הצריך לו

ïéðòëå  הזה עלינו להתבונן בהתקרב ובא יום הגדול
צרכי , ל היצורים לחייםבו יפקדו כ, והקדוש ראש השנה
להוושע  מצפותלבבות נשברות וה, עמך ישראל מרובים
שופר מסוגל לפעול בעדינו  ותקיעת, בדבר ישועה ורחמים

הבקשות ישועה כללית וישועה פרטית לכל אחד ואחד  כל
, יום תרועה יהיה לכם )במדבר כט א(על דרך הכתוב , מישראל
שהוא על דרך  )אמור' פ(ה בישמח משה "ז זללה"ופירש א

לכל , )שמות יב טז(גבי יום טוב לכם  :)ביצה כח(דדרשינן 
אמנם לכאורה איך זה . ד"עכ, והיינו לתועלתכם, צרכיכם

במציאות שהבעל תוקע שהוא בשר ודם קרוץ מחומר 
ימשיך ישועה בתקיעת שופר למלא לכל אחד בקשתו 

הלא אין אדם יודע מה שבלב חבירו ואינו יודע מה , הפרטי
ובכלל איך זה בכח איש , וא צריך לפעול בתקיעתושה

  .פשוט להמשיך כל מיני ישועות בשעה אחת
íðîà  ה )תהלים מז ו(בפסוק  )תבא' פ(כתב באמרי נועם '
העיקר הוא לבל ידמה האדם בנפשו אשר כי , בקול שופר

רק ידע כי כביכול בעצמו , הקול יוצא מכח הבעל תוקע
והוא , ש הוא המשמיע קול השופר לעורר לבב האדם"ית

, ל שופרבקו' וזהו ה ,בבחינת שכינה מדברת מתוך גרונו
מובן ובזה  .ד"עכ, אשר כביכול בעצמו הוא בקול השופר

' תוקעין בראש השנה וכוש .)ראש השנה טז(ל "מה שאמרו חז
שאומר  )ה כדי"ד: טז דף(' תוסוכתבו ב ,כדי לערבב השטן

 ולית ומתערבב' כוו גדול בשופר דיתקע שיפורא זהו ודאי
יש והיינו כי מאחר שבכל א. קטגוריא למעבד פנאי ליה

ה מצטרף עמו "כביכול הקב, התוקע בשופר בראש השנה
לכן השטן אומר שזהו קול , הוא המשמיע קול שופרו

  .עוד לקטרג אינו יכולתבהל וומערבב השופר הגדול ומת
ïëáå ת הוא כביכול בעצמו הבעל תוקע "מאחר שהשי
 מיני השפעותלכן נמשך כל , עתינו בשופרבשעת תקי

ת הוא חוקר כליות ולב ויודע "כי השי, בשעת תקיעת שופר
כל דבר , בבתי בני ישראל המתרחישהוא יודע כל , הכל

, ה"כל לב נשבר שופך שיחו לפני הקב, הקשה יביאון אליו
ועליו אנו , והוא היודע בקשתו הפרטי של כל אחד ואחד

 לנו לכלעת תקיעת שופר למלא שישפיע לנו בש סומכים
ביום הזה של ראש , אחד ואחד די מחסורו אשר יחסר לו

להוושע בכל ' צופיות ומיחלות לתשועת ה נוהשנה עיני
להוושע  ויש המצפה, מצפה להוושע בבניםה יש, צרכינו

יש הזקוק לרפואת , כמה זקוקים לרפואה, בפרנסה טובה
ע "חולאים ל כמה וכמה, הגוף ויש הזקוק לרפואת הנפש

אין אחד דומה לחבירו ואין רפואתו וישועתו , ישראליש ב
שבזכות שאנו ' ואנו מצפים לה, של אחד נדמה לזולתו

ת יתקע בשופר "תוקעים בשופר בראש השנה גם השי
ישועה ורפואה לכל  וימשיךוישפיע יום תרועה יהיה לכם 

  .אחד לפי צרכו ומבוקשו
ìòå ראש השנה ' פי זה יש לפרש לשון חכמים במס

הרמז בזה כי , שליח ציבור דעתיה אכוליה עלמא .)דף כט(
השליח ציבור צריך להמשיך בתפלתו ישועה לכל אחד 

ליח אמנם להיות כי אין הש, ואחד מישראל בפרטיות
ל "לזה נתנו חכמינו ז, יודע מחסורי כל אחד ואחד ציבור

היינו , עצה ואמרו שליח ציבור דעתיה אכוליה עלמא
תפלותיו ותקיעותיו עם  וונת השליח ציבור לצרףשתהיה כ

כי הוא התוקע עם השליח , ת שמלא כל הארץ כבודו"השי
 א"ואלכ יושפעועל ידי זה , ציבור ומסייע אותו בתפלתו

  .בפרטיות כל צרכיו
íðîà  תכלית תקיעת שופר הוא לעורר לבב העם

הלכות תשובה (ם "כמבואר ברמב, יםלתשובה ולתיקון המעש

ולכאורה , )ענין השני(ל "ובטעמי רב סעדיה גאון ז )ד"ג ה"פ
שכל אחד יודע נגעי לבבו היאך התנהג במשך  כיוןהלא 
איך היו נראים מצוותיו ומעשים טובים שלו ויודע , השנה

עדיין לבבינו אטומים ועם כל זה , מה שהוא צריך לתקן
 אם כן במה, ים מעצמינו לתשובהר ואין אנו מתעורר"בעוה

ה "אך לפי האמור שהקב, יפה כח השופר לעוררו לזה
שפיר , מצטרף עם התוקע והוא המשמיע קול השופר

מתעוררים על ידי זה לתשובה שיבדוק כל אחד נגעי לבבו 
ה יודע ומבין על נפשינו "שהרי הקב, לתקן כתמי נפשו

, י"ה ונשמותינו כמה נתלכלכו בחטאים עונות ופשעים
והוא יודע לכוין נגד כל אחד ואחד להזריח בלבבו רוח 

אם  )עמוס ג ו(הנביא מתמה ואומר וזה ש, טהרה ממרום
כלומר איך יתכן כזאת , יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו

ת יתקע שופר בעיר ויעורר את לבב כל אחד ואחד "שהשי
ולזה . והעם לא יחרדו, מישראל לתשובה ולתיקון המעשים

היינו שהבעל , ליח ציבור דעתיה אכוליה עלמאאמרו ש
תוקע יודע בעצמו שאין באפשרי שהוא יעורר לבב העם 

, לכן דעתיה אכולי עלמא, לתשובה כל אחד לפי נגעי לבבו
שכוונתו לצרף עצמו בתקיעת שופר של מעלה מלפני ' פי
שקול השופר שלו הבא לעורר את לבבות ישראל עורו ', ה

, ה בעצמו"בו קול השופר של הקביהיה , ישנים משינתכם
 וכפי, שופר לפי ערכו ובחינתוהאת קול  ישמעכל אחד ו

, ה"מה שחטא והמרה את פי המלך מלכי המלכים הקב
ה לעורר אותו "בא קול השופר של הקבתנגדו במיוחד 

  .לתשובה
ìòå  פי זה יש לפרש מה שכתב רב סעדיה גאון בטעם

להזכירנו מעמד הר שבא  )ענין השלישי(מצות תקיעת שופר 
ולדרכינו . וקול שופר חזק מאד )שמות יט טז(סיני שנאמר בו 

ל שזכירת מעמד הר סיני בא להורות על ההתעוררות "י
והיינו שכמו במתן תורה , תשובה שבשעת תקיעת שופר

ש "כמ, היתה הדיבור מיוחד לכל אחד ואחד לפי בחינתו
והיינו , אחת דבר אלקים שתים זו שמעתי )תהלים סב יב(

כדבר הזה , ששמע כל אחד ואחד דיבור מיוחד לפי בחינתו
ה בעצמו "תקיעת שופר בראש השנה שהקב נעשה בשעת

והוא , מצטרף עם הבעל תוקע ומעורר כל אחד לפי בחינתו
ש מאיר בלבבות ישראל התעוררות תשובה לכל אחד "ית

  .וכפי הצריך לולפי ערכו 

ïëà ל שכדי שיוכל האדם לזכות לבחינה גבוה "י
צריך , ה בעצמו"הלזו לשמוע קול השופר מפי הקב

ועל דרך שמצינו במתן , להתפלל ולבקש רחמים על זה
ז "וביאר א, ויחן שם ישראל נגד ההר )שמות יט ב(תורה 
דתיבת ויחן מורה  )זמן מתן תורתינו אות ב(ה בייטב פנים "זללה

שהתפללו להבין ולהשכיל הדברות , על ענין תפלה
ועל פי האמור יש . ד"עכ, ברךהיוצאים כביכול מפיו ית

על , ן בלשון יחיד"להוסיף ולומר בטעם שאמר הכתוב ויח
קול  )א"ט ס"ר פכ"שמו(דמצינו במדרש גבי מתן תורה פי מה 

' פ(ובמאור ושמש . לפי כחו של כל אחד ואחד, בכח' ה

כנתם כך נגלה להם דכפי ה, בביאור הדברכתב  )יתרו
כל אחד ואחד כפי הכנתו בדיבור , ה במתן תורה"הקב

, ה נתינת התורה"כך זכה לשמוע מפי הקב, נעשה ונשמע
היינו כפי כחו של , וזה שאמר לפי כחו של כל אחד ואחד

כל אחד ואחד שאמר נעשה ונשמע לפי בחינתו 
כך שמעו כל אחד קולו של , בהשתוקקות ובהתלהבות

' פ(בייטב לב ה "זללהז "ובחינה זו ביאר א .ד"עכ, ה"הקב

, ך בלשון יחיד"יאלה' ת אנכי ה"בטעם שאמר השי )ואתחנן
, היה מתפרש לכל אחד לפום בחינתו והשגתוכי הדיבור 

כלומר , ן שם ישראל בלשון יחיד"ולזה אמר ויח. ש"עי
כך , שלפי ערך תפלתו של כל אחד ואחד קודם מתן תורה

גלות אור התורה לפי וזכה להת' היה מתפרש אליו דיבורי ה
  .תכונת נפשו
ïéðòå  התפלה מורשה לנו מהאבות הקדושים אברהם

על זה ו, תפלות אבות תקנום :)ברכות כו(ש "יצחק ויעקב כמ
כדי שתתקבלו תפלותינו , מורה ענין הזכרת זכות אבות

 )ד"ילקוט במדבר רמז תרפ(מדרש ולזה מצינו ב. ברחמים וברצון
ע "בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו בהם אוה

ה את "סתם הקב, ואמרו מה ראו אלו להתקרב יותר מן הכל
פיהם ואמר להם הביאו לי שטר יוחסין שלכם כשם 

. לקבלת התורהיוחסין ב מה ענין "וצ', י וכושמביאין בנ
ה את התורה על כל אומה "אמנם יש לומר כי אף שחזר הקב

מכל מקום לבחינה זו לשמוע התורה כל אחד ואחד , ולשון
לא היו , גם אלמלי היה ניתן להם התורה, לפי ערכו ובחינתו

הועיל תפלתם , כי רק בני ישראל שיש להם זכות אבות, זוכים
וזכו לקבל התורה ולשמוע דברי אלקים חיים כל  זהעל דבר 

בחינת אחת דבר אלקים ב, אחד לפי ערכו ולפי ערך נשמתו
וזה שאמר הביאו לי ספר יוחסין שלכם , שתים זו שמענו

קבלת התפלות זוכים לכי בני ישראל , כשם שמביאין בני
מה שאין כן אומות , מכח האבות הקדושים שתקנו התפלות

 .ולכן לא זכו לזה, זכות זההעולם אין להם 
ïëáå  כדי שנזכה אנחנו לבחינה זו בראש השנה

ה "בשעת תקיעת שופר להתעורר ולישפע מבחינת הוי
צריכים אנו לשפוך , ה"מקול השופר של הקב, בקול שופר

ים תתקבל ובכח האבות הקדוש, ה"שיח לפני הקב
ולזה איתא . ונזכה לבחינה זו תפלותינו לרחמים ולרצון

ה לישראל בני אם אתם "אמר הקב )ז"ט ס"ר פכ"ויק(ש במדר
תהיו מזכירין זכות  ,מבקשים לזכות לפני בדין ביום הזה

באחד זה אברהם שנאמר  ,אבות ואתם זוכין לפני בדין
ל ידי הכוונה שע. 'אחד היה אברהם וכו )יחזקאל לג כד(

על ידי זה זוכים בני ישראל שיהיה , שמזכירין זכות אבות
ועל ידי זה , ה בקול שופר"לשמוע הקב, ופרבקול ש' ה

וכאשר שומעים , זוכה כל אחד לשמוע לפי ערכו ובחינתו
כל אחד  להתעוררה בעצמו יש בזה כח הקדושה "מהקב

ויש כח הקדושה להשפיע לבני ישראל , לפי ערכו ובחינתו
משאלות לבינו ' שימלא ה, לכל אחד מה שהוא צריך

  .נו לטובהבימים הקדושים הבאים עלי לטובה
úéìå  דין צריך בושש כי כדי שנוכל לזכות לבחינה זו

צריכים אנו , ה"לשמוע תקיעות קודש קול השופר של הקב
לטהרינו מכל , לתקן את גופינו ונשמותינו מכל סיג ופגם

להיות אברינו קודש , ו"חלודה חטאים עונות ופשעים ח
ובפרט האזנים צריכים להיות מקודשים ומטוהרים ' לה
ולתקן את כל אלה צריכים להתחזק בתורה , דבר רע מכל

בכח קול השופר ' ועל ידי זה נזכה לשמוע קול ה, ובתפלה
  .ה"של הקב

  )המשך בעמוד הבא(
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  )המשך מעמוד העבר(א"ק מרן רבינו שליט"דברות קודש מכ

ìòå ותרגומו, כי תצא למלחמה על אויביךכי הכתוב מבטיח , פי זה יתבאר דרשת הספרי
כי, ר"שופק בגימטריא "תפו )עטרת ישועה פרשתן אות ג(וכתבו בספרים , ארי תפוק לאגחא קרבא

יצר הרע דאיהו שנאיה דבר דא, על אויביך, שעת תקיעת שופר בראש השנה הוא שעת מלחמה
'ק מבטיח ונתנו ה"והתוה, בא לקטרג תמיד על בני ישראל שהוא .)זוהר חדש בפרשתן דף צו(נש 

ה מצטרף עמנו"שהקב, בקול שופר' ש ה"כמ, ה בעצמו יתנהו בידיך"שהקב, אלהיך בידיך
בלאזט ער, ווען א איד בלאזט שופר", ופר והוא המשמיע קול היוצא מתוך השופרבתקיעת ש
און א, עס האט א געוואלדיגע כח הקדושה, ת בלאזט מיט מיט דעם איד"נאר השי, נישט אליינס

שעל ידי זה זוכים להתעורר לתשובה, "אויב מען איז זוכה צו דעם הגעוואלדיגע כח השפע
ועל זה, אך לזה צריך תיקון המעשים בתורה ובתפלה. ול כל טובולהכניע כח היצר הרע ולפע

',כי תעשה הישר בעיני ה היינו מה שאמר למעלה, תעשה כל האמור בעניןמוסב דברי הספרי אם 
ל'ה ע'א למלחמ'עוד כתב כי תצ. ה"ו כמנין תפל"ר בגימטריא תקט"א לפרש היש"וכתב החיד

הרי שהזהיר הכתוב בכאן על .ש"עי, של תורהרמז על אהלה , ל"סופי תיבות אה, אויביך
יוכל לבקש, שאם ירבה האדם בחודש אלול בתורה ותפלה, התחזקות בעסק התורה והתפלה

שזה תלוי בהכנת בני אדם כמו, בקול שופר' ת שיזכה לבחינה זו של ה"ולהתחנן לפני השי
ד ונתפלל ונשפוך שיח"ועל ידי שנבוא בביהמ, שרואים במתן תורה שהיה צריך לזה הכנה דרבה

לנצחשנזכה , אלהיך בידיך' סוף נזכה לזה ונתנו ה, לבקש רחמים עם פשפוש במעשים' לפני ה
  .אלהיך' ר על ידי קול שופר של ה"האויב הוא היצה

äðäå יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש :)דף כט(ראש השנה ' מסאיתא ב
ב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכלמשחר, היו תוקעין אבל לא במדינה

ף היה תוקע בבית דינו"שהרי )ח"תקפ' ח סי"ן שם ובטור או"ש ור"רא(וידוע . מקום שיש בו בית דין
של מעלה מקיימין תקנתל כי גם בשמים בבית דין "ולפי זה י. בראש השנה שחל להיות בשבת

ת שומר משמרתה של תורה"והשי, ד"קום שיש בו בירבי יוחנן בן זכאי שיהיו תוקעין בכל מ
שיש ומי, ש תוקע בשופר גם בראש השנה שחל להיות בשבת"והוא ית )ג"א ה"ירושלמי ראש השנה פ(

לשמוע קול השופר גם בראש השנה שחל להיות בשבתלו אזנים קדושות וזיכך גופו זוכה 
ועל ידי, ורו ישנים משינתכםה המעורר ע"י הקב"קול השופר ע, ד של מעלה"שתוקעין בבי
ויורד, לכל צרכיכם, יום תרועה יהיה לכם, ד של מעלה אפשר לזכות לקבל השפע"שתוקעים בבי

היינו יכולים לשמוע התקיעת שופר קדושותואלמלי היה לנו אזנים , ההשפעה גם לעולם השפל
ז וגם"ת ריבמאמינים אנחנו בזה כי בשמים מקיימים תקנומכל מקום , מבית דין של מעלה

והגם שאין, ת"ובני ישראל יכולים להוושע בכח התקיעת שופר של השי, ק תוקעים בשופר"בשב
עינינו צופיות, לנו בימינו בית דין מוסמך שיתקעו בו בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת

רעל ידי שיעור, אלהיך בידיך' ועל ידי זה יהיה ונתנו ה, ה"שנזכה לקול תקיעת שופר של הקב
וכל זה אם יעשו הכנה דרבה בחודש אלול, ה את בני ישראל לתשובה על ידי תקיעת שופר"הקב
 .ד של מעלה"אז נזכה לקבל ההשפעות קדושות שיורד על ידי תקיעת שופר של בי, לזה

ïëúéå  אלהיך מתהלך' כי ה )צבי לצדיק פרשה זו( ביאור הרמז שכתבו דורשי רשומותלומר
כי מבואר בטור. ל"ראשי תיבות אלו, )דברים כג טו(פניך 'ויביך ל'לתת א'הצילך ו'בקרב מחנך ל

כתיבוהנה  ,ישראל שיעשו תשובה את כדי להזהירשתוקעין בשופר בחודש אלול  )תקפא' ח סי"או(
ש באמרי נועם לגבי"ת בעצמו הוא בקול השופר כמ"והיינו אשר כביכול השי, ה בקול שופר"הוי

ת הוא המשמיע"שהשי, שדבר זה נעשה גם בתקיעת שופר בחודש אלול ובכן נראה, ראש השנה
הצילך'אלהיך מתהלך בקרב מחנך ל' כי הוזה שאמר , קול השופר לעורר לבב האדם לתשובה

ת מתהלך"והיינו שבחודש הזה חודש אלול השי ,ל"ראשי תיבות אלו, פניך'ויביך ל'לתת א'ו
עלוזה נעשה , .)סוכה נב(היצר הרע הנקרא שונא  הוא, ך לפניך"בקרב מחניך להצילך ולתת אויבי

מלחמתמלחמה כבידה שינצחו הד להתפלל ולשפוך שיח "שבני ישראל מתאספים בביהמידי 
ת"שהשי, ה בקול שופר"הוי' זוכין לבחי תוקעין בשופר להתעורר לתשובהכאשר ו, היצר הרע

אונז אין חודש צווישןעפינט זיך ת ג"השי, ת דרייט זיך צווישן אונז"השי", מתהלך בקרב מחניך
בעל (וכמו שאמרו דורשי רשומות , והוא המשמיע קול השופר לעורר לבבינו לתשובה ,"אלול

וזוכין, ל"ראשי תיבות אלו, )דברים ל ו(בב זרעך 'את ל'בבך ו'ת ל'אלהיך א' ומל ה )נצבים' פהטורים 
  .ומתקיים להצילך ולתת אויביך לפניך, להרהור תשובה אמיתי

ëåáä"ò  לעשות מעשים הראויים למלאות החודש אלול לתשובהיהא בעזרינו שנזכה
מכל מקום יש, ואפילו אם בכוחות עצמיות אין אנו זוכים להתעורר לתשובה, ותיקון המעשים
תקיעת שופרלת נמצא בתוכינו והוא מסייע "השי, אלהיך מתהלך בקרב מחניך' לנו לזכור כי ה

,מען פארשלאפט דער זמן, פון דעם טיפן שלאף, דעם ביטערן שלאף פון"משינת הזמן  שנתעורר
איז שוין דורך א גרויס חלק'ס, אויךמען פארשלאפט דעם חודש אלול , מען שלאפט א גאנץ יאר

מען האט זיך נאך אלץ נישט אויפגעכאפט פונעם, און מען שלאפט נאך אלץ, פונעם חודש אלול
ת יעזרינו שנזכה להתעורר על ידי התקיעת שופר של"השי ,"מען שלאפט דאך אזוי טיף, שלאף
ונזכה, להאזין בקול המעורר עורו ישנים משינתכם להתעורר משינת והבלי הזמן, ת"השי

ת את לבבינו"ויעורר השי, אלקיך בידך' ונתנו ה, למלאות החודש להתעוררות תשובה הראוי
כל אחד יש לו עגמת, לכל אחד לפי בחינתו, כלה שנה וקללותיהת יעזור שת"והשי .לתשובה
,נמס לבינו בקרבינו בזמן שאנו מתבוננים כמה צרות עברו על בני ישראל בשנה זו, נפש פרטי

כמה זקוקים להוושע, כמה זקוקים להוושע ברפואה, כמה מבני ישראל זקוקים להוושע בבני
יש כמה, לכל בני ישראל בכל מקום שהם, כיכםלכם לכל צר, יום תרועה יהיה לכם, בפרנסה

הן בכלליות, תכלה שנה וקללותיה, וכולנו מצפים שיהיה סוף וקץ לכל צרותינו, לבבות נשברות
שיבא ברכה לבני ישראל ברכה בכללית וברכה, תחל שנה וברכותיה, והן בפרטיות לכל אחד

להפך מדת הדין, ה בקול שופר"הויונזכה שיהיה , כל משאלות לבבינו לטובה' ימלא ה, בפרטיות
ונזכה להתרוממות קרן, ונזכה להתעוררות תשובה אמיתית, לרחמים להוושע בכל מילי דמיטב

  .התורה וישראל בהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן

 
  
  

 מבצר הכוללים קרית יואלי "שע "בית וועד לחכמים"י מערכת "נערך ונסדר ע, בירורי הלכות
  א"ץ קרית יואל שליט"צ דומ"והיו למראה עיניו של הגה

  7213 781 845: י הפעקס"או ע  4936 662 845: להערות והארות

T    ïîà úééðòá íéöåçð íéðéã úö÷   t  
, צריך שידע על איזה ברכה הוא עונה, מי שרוצה לענות אמן על איזה ברכה) א

  .אוזה נקרא אמן יתומה, אסור לענות אמן, ואם אינו יודע
אז תלוי , ואין קולו נשמע, כ אם הבעל תפלה התחיל לברך ברכת השחר"וע) ב

צריך ] כגון שהוא מכיר לפי סדר הברכות[, אם יודע איזה ברכה מברך עכשיו, זהב
פ "אע, באבל אם אינו יודע איזה ברכה מברך עכשיו אסור לו לענות אמן, לענות אמן

ג "ועצה טובה בכה[, ששומע עניית אמן מהאנשים העומדים סמוכים להבעל תפלה
  ].באיזה ברכה עומד עכשיו ז יודע"שעי, שיעיין בסידור בשעת אמירת הברכות

אם אינו , שאם אינו שומע קול של הבעל תפלה, ץ"וכן הדין בשעת חזרת הש) ג
ץ חמיר יותר משאר "ודין חזרת הש, יודע איזה ברכה מברך עכשיו אסור לענות אמן

ולא לסמוך על מה , ץ"שלכתחלה יש להקפיד לשמוע הברכה מפי הש, ברכות
א "שהבעל תפלה יש לו קול נמוך וא[ד "בשעה אמנם, גשיודע באיזה ברכה עומד

אבל כשאינו [, דסומכין לענות אמן כל זמן שיודע באיזה ברכה עומד, ]לשמוע קולו
  ].ל דזה הוא אמן יתומה"וכנ, אסור לענות, ץ עכשיו"יודע איזה ברכה מברך הש

, ה"לגמרי"ץ סיים תיבה האחרונה של הברכה "אין לענות אמן קודם שהש) ד
וזה , ץ עומד עדיין בחצי תיבה אחרונה"ם שמתחילים לענות בעוד שהשויש אנשי

  .ונקרא אמן חטופה, ואסור
שעניית אמן יתומה וחטופה הוא  זואמרו, ל מאוד"בדינים אלו החמירו חז) ה

ומדה טובה מרובה והנזהר בזה יזכה לאריכות ימים ושנים , סכנה נגד אריכות ימים
  .טובים
ית אמן יכוין בלבו אמת הוא הברכה שבירך שבשעת עני חע"כתוב בשו) ו

, לדוגמא[שזה קאי על ברכת השבח  טוכתבו הפוסקים, המברך ואני מאמין בה
ה הוא מלך "יחשוב שאמת הוא שהקב, כשעונה אמן אחר ברכת ברוך שאמר

ר שֵיָאמנו דברי "יכוין בעת ענייתו יה, אבל ברכות שהם תפלות] המהולל בתשבחות
ר "יכוין בענייתו יה, רבא' ץ אומר יתגדל ויתקדש שמי"שלדוגמא כשה[המברך 

הכוונות ביחד ' יש לכוין ב, ץ"ובברכות של חזרת הש]. שדבר זה יתקיים במהרה
ר "ויה, לדוגמא בברכת סלח לנו יכוין בענייתו אמת הוא שאתה הוא המרבה לסלוח[

  ].שתסלח לנו על עוונותינו
ץ "ים ברכה אחד בחזרת הששבעת שמסי, ץ"יש עוד זהירות ששייך להש) ז

וכן , יכ יתחיל ברכה האחרת"ואח, ימתין עד שרוב הצבור מסיימין אמירת אמן
' עד שסיימו רוב הצבור אמירת אמן יהא שמי' בקדיש לא יתחיל יתברך וישתבח וכו

ה הרבה אנשים נכשלים בזה כשמתפללין "ובעו"ל "בזה יבב"וכתב המשנ, יא 'רבה וכו
התחיל ברכה שלאחריה תיכף אחר סיום ברכה שלפניה ואין לפני העמוד שחוטפין ל

שאסור שוב לענות , שהביא שזה מעכב אף דיעבד יגת"בש' יוע, ממתינין בנתיים כלל
  .ל המשנה ברורה"עכ" אמן עליה מכיון שהתחיל ברכה אחרת

=============  
  ). 'ד סעיף ח"קכ' ח סי"או(א "רמ) א
צ לידע "ז מקיל בשאר ברכות שא"שאף שהט) ויש ה"ד(ל "ובה) א"סקל(ב "ש המשנ"עמ) ב

א והרבה אחרונים סוברים להחמיר בכל ברכות "מ המג"מ, ]ץ"שהחומרא הוא רק בחזרת הש[
דשב ואל תעשה עדיף כי יש עונש על העונה אמן , ב דלמעשה לא יענה אמן"וסיים המשנ, בעולם

 .א"פסק כהמג) ב"ו ס"רט' א וסי"ד סעיף י"קכ' סי(וגם בתניא , ש עוד"וע, ל"יתומה כמו שאחז
  .פ כל האחרונים"וכ) ד"סק(ז "פ הט"וכ) ג"סקי(א "מג) ג
  ).ג"סקל(ב "ומשנ) א"סעיף י(תניא ) ד
   )ל"סק(ב "ש במשנ"וע) 'סעיף ח(ע "שו) ה
  ).ל"הנ(ב "לשון המשנ) ו
  .א"ז ע"ברכות דף מ' במס) ז
  .'ד סעיף ו"קכ' סי) ח
תמיד בעניני ' מס(ה "הדברים נתבארו בהרחבה בדברי השלועיקרי , א"וש) י"סק(א "מג) ט

  .א"שציינו המג) ת"תפלה וקריאה בס
צ להמתין על המאריכים יותר מדאי משום דהמאריך "אבל א) 'ד סעיף ט"קכ' סי(ע "שו) י

ומבואר שם ששיעור האמירה הוא כדי שיוכל ', ע סעיף ח"ש בשו"וכמ[יותר מדאי אינו אלא טועה 
דיש , ץ יש דעות בין האחרונים"שכתב דלענין חזרת הש] צ"ה א"ד[ל "ועבבה] נאמן ל מלך-לומר א

' סי(ר "ד הא"הסוברים דצריך להמתין גם על המאריכים יותר מדאי משום דגם הוא חייב לשמוע וכ
ש "כמ(וסובר שדומה לברכת כהנים שצריך להמתין גם על המאריך יותר מדאי ) ז"ח סקל"קכ
נראה ) ז"סקל(ב "אבל במשנ, ל לא הכריע בזה"והנה בבה, )'בשם התוס ז"ח סקכ"קכ' א סי"המג

) ט"ח סעיף כ"קכ' בסי(וכן פסק התניא , )ג"צ סקמ"ש בשעה"וע(שהכריע דסגי להמתין על הרוב 
   .כ כתבנו בפנים כן"ע

  .ר"בשם הא) ז"סקל(ב "משנ) יא
  .ל"הנ) יב
  .ש"י מולכו ע"בשם מהר, סףשהביא כן מהברכי יו) ז"סקט(כוונתו להשערי תשובה ) יג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


