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  מענינא דיומא

  
  כח תקיעת שופרגודל 

  אין אומר ואין דברים

מלך גדול , משל נפלא לפני התקיעות

ותעו , מלך מפואר ששלח את בניו לצוד ציד

, בוהיו צועקים אולי ישמע הא, הבנים מהדרך

י שכחנו את הלשון ואמרו בלבם אול, ולא נענו

, לפיכך אינו שומע את צעקתינו, של אבינו

והתיישבו את , בכן נצעק בקול בלא דיבור

והזהירו , עצמם שישלחו את האחד לצעוק

כך , לנו תלויים בךואותו ראה והבן כי כ

הקדוש ברוך הוא שלח אותנו , הנמשל

, ותעינו מאבינו, להעלות ניצוצות הקדושות

בור של אבינו אין ואולי מפני ששכחנו הדי

נשלח אותך בעל , אנו יכולים להתפלל בדיבור

בקול בלא , תוקע שתעורר רחמים עלינו

לנו תלויים בך ראה ווראה והזהר כי כ, דיבור

  בעל שם טוב                  .ךאנשים ונשים תלויים ב

  מדה טובה מרובה

היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו 

ל "ה ויא התימ"פשטא דקרא היתקע הוא ה

ר יצחק כל שנה " א:)ה טז"ר(ל "מ דאחז"כ עפ"ג

שאין תוקעין לו בתחלתה מריעין לה בסופה 

ז הלא מדה טובה מרובה הוא אם תוקעין "לפ

בתחלתה מטיבין גם בכל השנה כי השופר 

מהפך מדין לרחמים ומעלה זכרוניהם של 

ה וזוכין בדין ומוציא לאור "המצות לפני הקב

 לשון קיום כמו א כזו"משפטם ומצינו ה

' ב' סי' הנגלה נגליתי לבית אביך בשמואל א

וזה היתקע שופר בעיר היינו כשתוקעין שופר 

בעיר אז מובטחים והעם לא יחרדו כי יזכו 

  תורת משה                                         .כ"בדין כמש

  מוציא יקר מזולל

ובפרט בראש , ובאלו ימים הוא עת רצון

ושמעתי בשם , וקעים בשופרהשנה שאנו ת

, ה מפרשיסחא שאמר"הרב היהודי זצלה

אש 'ורה ר'ורש פ'ר הוא ש"שראשי תיבות שופ

הכוונה אפילו מי שנפל כל כך לסטרא , לענה'ו

  .אף על פי כן השופר יכול לעלות אותו, אחרא

  אהל שלמה

  ממדת הדין לרחמים

 .בקול שופר' ים בתרועה הקעלה אל

ונים בשעה שישראל י דאיתא בתיק"יבואר עפ

הולך מכסא דין לכסא ' תוקעים בשופר ה

' ים בתרועה הקוזהו הרמז עלה אל. רחמים

' השם אלהים שמורה על דין יש לו עליה ה

שמורה על רחמים ' ל שנקרא ה"ר, שופרבקול 

  .בקול שופר בשעת תקיעת שופר
ם "וכעי, קדושת לוי ז בעטרת חיי

  ע"ק מצאנז זי"בשם הגה

י השופר "היינו ע. ועהוהעברת שופר תר

היינו הרעה אשר מעותד . תעביר את התרועה

ק "כדמצינו בזוה. ו על ישראל"לבוא ח

ה עומד מכסא הדין ויושב על כסא "שהקב

  חסד לאברהם                         .י השופר"הרחמים ע

  
  

  
  
  

 åðéðéòù éãé ìò'êì 'úåéåìú , øøåòúé'øåà éäéå  '  
íìåò úøä íåéä ,ðáë íàåðéîçø íé , ãò úåéåìú êì åðéðéò íéãáòë íàå

åðéèôùî øåàë àéöåúå åðéðçúù.é "ôò ì" íéðåîã÷äî òåãéä é)äåæ"ç ÷" â

é"à(.ù é' ãâð íéðååëî äîä úåøáãä é'íìåòä àøáð íäáù úåøîàî . 
ä øåáéã äðäåá'éäé àì  'ä øîàîä ãâðë àéä êìá'øåà éäé  , øåàä àåä

íé÷éãöì æðâðä .ë àåä íòèäå úåðäì ìëåé àì áøòðä àåää øåàäî é
ë"éäé àì øåáéãäá øäæð àåäù éî à 'êì , åúðåîàå åú÷éáã ìëù åðééä

çà øáã úåôúåù íåù éìá úîà ãçàäáø .æçà äæìå" àéöåé ãéúòìù ì
á÷ä"ä÷éúøðî äîçä ä ,àåää áøòðä øåàä åðééä , àì øùà íéòùøå
éä 'úîà ãçàá äîéìù íúðåîà , íé÷éãöå äá íéðåãéðïéàôøúî.  äðäå

ðá íò åðçðà"é íå÷îì íéðá íéàø÷ð ,åàåä"òíéãáò íéàø÷ð  . íòèäå
ãçà áà íà éë åì ïéà ïáä éë ,ãçàë íéðåãà éðù úåéäì ìëåé ãáòäìå ,

åàäåä" òøçà øáãå íéîù íù íéôúùî .éôä åäæå' , ïéàù íéðáë íà
åðéùòî ãöî âåøèé÷ íåù ,úåëæ óëì øáãä íéòéøëî íéáåèä åðéùòîå ,

íéðá íùá åðéúåéäì ,äì íúà íéðá øîàîë 'íëé÷ìà ,åðéîçø éæà , íàå
íéãáòë ,äìéìç åðéùòî ãöî åðééä ,íéøîåà åðà éæà , ãáì êì åðéðéò
úåéåìú ,ç øçà øáãá úåôúåù íåù éìá"å ,æåðâä øåàä äìâúéå , æàå

íå÷îì íéðá íéàø÷ð åðà éë åðéèôùî ìë ïéòì äàøúé , éë åðì ïéà éë
ãçà áà íà.                                                                        צמח דוד  

äìéòîã äùòú àì äçåã åðéà øôåùã äùò  
åë ò÷úé àì äìåò ìù øôåùá äãåäé áø øîà'ò " áøä äîúå àéâåñá ù

ì äçãéå øôåùã äùò àáéã êìîä íòè"ùá éøäù äìéòîã ú" ïðéøîà ñ
ø ìù øôåùã"ò ïéìåò ïéà äåéä úà åéìò ïéììçî ïéàå ïìéàá åéì" íåùî è

åéã"ìå äùò àåä è"ì äçåã äùò ïéàå ú"àå äùòå ú" äìéòîá ïàë ë
ì ÷ø àëéìã"ò åðçãéå äùò àáé ú"àã äàøð éìå ù"ôò ù"ðëä ãä" â

øä úéùå÷ õøúîù"ìã úáùá äìéîá ï" à÷åãã íåùî åðøéáòé àîù â
åéá"çùë åøæâ ïëì àçøéã àòåáé÷á ïðéòãé àìã è åðøéáòé àîù úáùá ì

åé åðéà àîùã" éàãåã úáùá äìéîá ìáà úáù ììéçå äåöî äùò àìå è
ùá àúéàãëå ïðéøæâ àì äåöî äùò"ø ñ" íòèî ïðéøæâã äáøòå áìåì ô

ò àçøéã àòåáé÷á ïðéàé÷á àìã"ôìå ù" íòè úéùå÷ì äìçúä ïàë ïéà æ
ðä êìîä"åéá àîìùáã ì"ø ìù è"åé ïéììçî ïéàã ä" úåöî íåùî è

åéã íåùî íòèä ïðéøîà øéôù úåáù íåùî àåäù øáãá åìéôà øôåù" è
ìå äùò àåä"éä íà ìáà ú 'ì"éì éçã éåä ãáì ú ' àìã íåùî øîåì ïéàã

ðîî éøäù àçøéã àòåáé÷á ïéàé÷á"åé íåéä ïéà íà ô" ãéáò àì è
ì éåäã óà äìéòîá ïàë ìáà àøåñéà"éãåçì ú ' åúåà äçåã äùòä ïéà

á ïéàé÷á àìã íåùîì ìò øáòå äåöî äùò àì àîùå àçøéã àòåáé÷" ú
ì äçåã äùò ÷ôñ ïéàå äìéòîã" àì äìåò ìù øôåùá øéôù ïëì éàãå ú

ò÷úé.                                                                                  רביד הזהב  
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  מגיד תעלומה
  
  
  
  
  

  ה מושיב לפניו את האבות בעת הדין"הקב

ה האיך הוא מחבב את "יתברך שמו של הקב

שאינו דן אותן עד שמושיב את אבותם , ישראל

בשר ודם , שאין מידותיו כמדת בשר ודם, אצלם

שמוליך את בנו לבית הספר והסופר עומד 

וכל זמן , בנו מפני שברחומבקש להכות את 

כדי שלא , שאביו עומד שם אינו מכה אותו בפניו

אבל , אבל משילך לו בא ומכה אותו, יבקש עליו

ה אינו כן אלא כשיבקש לדון את ישראל "הקב

, על מה שחטאו הוא מושיב את אבותם אצלן

  .כדי שבשבילם יתמלא עליהם רחמים

  )כתובים' אגדת בראשית פרק ל(

  בבוקרם "וישכם אברה

כתבו הקדמונים דחמשה ימים יזדרז האדם 

לקום בהשכמה יותר משאר ימים והם יום 

שבועות ויום תשעה באב ויום ראש השנה ויום 

ונתנו סימן וישכם , הושענא רבה ויום פורים

, יכה'ת א" אברהם ר)ג, בראשית כב(אברהם בבוקר 

ראשית והוא רמז על שבועות שבו נתנה 'ב

, אש השנה'ר, ת"ביהתורה שמתחילה באות 

  )דבש לפי מערכת ה אות ו(           .גילה'מ, ושענא רבה'ה

 )שם( ובלבוש )סימן תקפד(עיין בטור 

והוא אחד מחמשה , שמשכימין לבית הכנסת

, ם"השכמות שסימנם בסופי תיבות אברה

, ה'ראש השנ, ר'יום כיפו, ב'תשעה בא, א'הושענ

ורמז על זה וישכם אברהם בבוקר , ם'פורי

  )ח מנהגי ראש השנה"ליקוטי מהרי(                 .)ג, בראשית כב(

אבל , ל" היינו רק חו–ועל המדינות בו יאמר 
  י נידונה בפסח"אר

אבל יש להבין במה שאנו אומרים בתפלת 

ועל המדינות בו יאמר איזו , מוסף ראש השנה

ל "וקשה לכאורה הא קיי, לרעב ואיזו לשובע

 על התבואה אם שיהיה  בפסח נדונים).ה טז"ר(

כ מה טיבו של זה "וא, ו"לשובע או לרזון ח

שאומרים בראש השנה גוזר איזו לרעב ואיזו 

אבל תדעו כי בזה נשתנת ארץ ישראל . לשובע

כי ארץ ישראל סגולה , מכל שארי ארצות

וזהו הכל בניסן כי בו יצאו , לישראל כנודע

, ולכך מלכי ישראל הכל מניסן מונין, ממצרים

וארץ ישראל היא ,  העומר בא מארץ ישראלוכן

מדינה פרטית שדנין אותה בפסח על זרע 

אבל חוץ לארץ ושארי , תבואות ארץ ישראל

הכל אחר תשרי כמו , ארצות הם בכלל נגררים

מלכי אומות העולם מתשרי והכל מתשרי והכל 

ועל , וזהו שדייק ואומר, נדונים בראש השנה

שהם בכלל , רץהיינו חוץ לא, המדינות בו יאמר

שהיה , ש בירושלמי שרתי במדינות"כמ, מדינות

ולכך בחוץ לארץ נדונים , ראש לשאר מדינות

אבל ארץ ישראל נדון בהקרבת , בראש השנה

 בעונותינו הרבים עכשיו -או בזמנה , עומר

  )א דרוש ה"יערות דבש ח(                  . על התבואה-בגולה 

  

   מילי מעלייתא

 



   שופר מלאכהה שחל בשבת הוי תקיעת"בר

 אמר רבי לוי בר לחמא אמר :)דף כט(במסכת ראש השנה 

 שבתון זכרון )ויקרא כג כד(רבי חמא בר חנינא כתוב אחד אומר 

לא ,  יום תרועה יהיה לכם)במדבר כט א(וכתוב אחד אומר , תרועה

כאן ביום , )זכרון תרועה(כאן ביום טוב שחל להיות בשבת , קשיא

והדבר תמוה למה יהא אסור , ) תרועהיום(טוב שחל להיות בחול 

ל "הא קי, מן התורה תקיעת שופר בראש השנה כשחל בשבת

ואין בו אלא ,  תקיעת שופר היא חכמה ואינה מלאכה:)שבת קלא(

  .משום שבות

 דאף )ה חלה"ד: י ביצה כז"רש(ל בעלמא "ל על פי מה דקי"וי

ז "וא. מלאכה גרועה במקום מצוה רחמנא אחשביה למלאכה

דכאשר נשובה ,  האריך בענין זה)ויקהל' פ(ט "ה בקדושת יו"זללה

כי טירחא גדולה הוא , ונחקורה אז נראה בעליל בכל תהלוכותינו

ק או אפילו לומר "לאיש להיות נעור כל הלילה ללמוד תוה

והוא קשה , תהלים או לילך אפילו דרך קצר בשביל איזה מצוה

, בר מאד לעשותואמנם בעניני עולם הזה קרוב הד, מאד בעיניו

ויהא נעור כמה לילות ולא יעף ולא יגע ואין עליו לטירחא בשביל 

, כי הענין שלא צותה התורה אינו שום מלאכה ועשיה, פרנסתו

אבל בדבר מצוה המצוה אחשביה למלאכה וטירחא ועבודה 

  .ד"עכ, רבה

ל דהגם דבכל השנה לא נחשבה תקיעת שופר "ומעתה י

נה שחל בשבת דהוי תקיעתו מכל מקום בראש הש, למלאכה

ושפיר מעטיה , דאחשביה רחמנא למלאכה, הוי מלאכה, מצוה

  )ט" תשסק שופטים"ליל שב(                                                              .קרא

  ה תוקע בשופר"הקב

 יום טוב של ראש :)דף כט(ראש השנה ' והנה איתא במס

, היו תוקעין אבל לא במדינההשנה שחל להיות בשבת במקדש 

משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל 

 )ח"תקפ' ח סי"ן שם ובטור או"ש ור"רא(וידוע . מקום שיש בו בית דין

. ף היה תוקע בבית דינו בראש השנה שחל להיות בשבת"שהרי

ל כי גם בשמים בבית דין של מעלה מקיימין תקנת רבי "ולפי זה י

ת "והשי, ד"וחנן בן זכאי שיהיו תוקעין בכל מקום שיש בו ביי

ש " והוא ית)ג"א ה"ירושלמי ראש השנה פ(שומר משמרתה של תורה 

ומי שיש לו , תוקע בשופר גם בראש השנה שחל להיות בשבת

אזנים קדושות וזיכך גופו זוכה גם בראש השנה שחל להיות 

קול , הד של מעל"בשבת לשמוע קול השופר שתוקעין בבי

ועל ידי , ה המעורר עורו ישנים משינתכם"י הקב"השופר ע

יום , ד של מעלה אפשר לזכות לקבל השפע"שתוקעים בבי

ויורד ההשפעה גם לעולם , לכל צרכיכם, תרועה יהיה לכם

ואלמלי היה לנו אזנים קדושות היינו יכולים לשמוע , השפל

 אנחנו ומכל מקום מאמינים, התקיעת שופר מבית דין של מעלה

ק תוקעים "ז וגם בשב"בזה כי בשמים מקיימים תקנת ריב

ובני ישראל יכולים להוושע בכח התקיעת שופר של , בשופר

והגם שאין לנו בימינו בית דין מוסמך שיתקעו בו , ת"השי

עינינו צופיות שנזכה , בשופר בראש השנה שחל להיות בשבת

אלהיך ' נו הועל ידי זה יהיה ונת, ה"לקול תקיעת שופר של הקב

ה את בני ישראל לתשובה על ידי "על ידי שיעורר הקב, בידיך

אז , וכל זה אם יעשו הכנה דרבה בחודש אלול לזה, תקיעת שופר

נזכה לקבל ההשפעות קדושות שיורד על ידי תקיעת שופר של 

 )ט"תצא תשסג "ס(                                                         .ד של מעלה"בי

  מניעת תקיעת שופר הוי מסירות נפש

 יום טוב של ראש השנה שחל להיות :)ראש השנה כט(במשנה 

ובגמרא מנא הני , בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

כתוב אחד , מילי אמר רבי לוי בר לחמא אמר רבי חמא בר חנינא

במדבר (וכתוב אחד אומר ,  שבתון זכרון תרועה)ויקרא כג כד(אומר 

לא קשיא כאן ביום טוב שחל להיות ,  יום תרועה יהיה לכם)ט אכ

אמר רבא אי , כאן ביום טוב שחל להיות בחול, בשבת

אלא כדרבה הכל ' במקדש היכי תקעינן וכו, מדאורייתא היא

חייבין בתקיעת שופר ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר גזירה 

אמות שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ארבע 

  .ברשות הרבים

הנה תקיעת שופר הוא מצוה עשה , ובאמת יש להתבונן

וגם סגולתה נשגבה עד מאד להעלות זכרונותיהם , דאורייתא

 .)ראש השנה טז(וכדאיתא בגמרא , של ישראל לאביהם שבשמים

ה תקעו "אמר הקב, אמר רבי אבהו למה תוקעין בשופר של איל

קידת יצחק בן אברהם לפני בשופר של איל כדי שאזכור לכם ע

וכמו כן הוא בא . ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני

, לערבב השטן שלא יקטרג על בני ישראל כמבואר שם בגמרא

ביום זה יעמיד , ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום

וישנם , וכולם נסקרין בסקירה אחת, במשפט כל יצורי עולמים

ומצות תקיעת , טרג על בני ישראלהרבה מקטריגים שבאים לק

תעיר ותריע , שופר מסוגל לסתום פי כל המקטריגים ולכלותם

ולפי זה באיזה כח אנו נגשים ליום הדין . להכרית כל מריע

דבשלמא לרבי לוי בר , והמשפט בראש השנה שחל בשבת

לחמא הרי גם מן התורה מצות תקיעת שופר הוא רק בראש 

 לשיטת רבא מן התורה חייבים אמנם, השנה שחל להיות בחול

כי סגולת המצוה הוא , לתקוע גם בראש השנה שחל בשבת

אשר , ואלקים הבין דרכה, צורך תמיד ליום הדין והמשפט

אם כן , סגולתה להגן על בני ישראל ולהכרית כל המקטריגים

בזמן שחסר לנו , איך אפשר להכרית ולהכניע כל המקטריגים

אשר תקנו חכמי ישראל שלא הסגולה של מצות תקיעת שופר 

  .יתקעו בראש השנה שחל בשבת

ל "אכן יש לומר כי דבר זה שבני ישראל מקיימין תקנת חז

הוא ענין גדול של , שלא לתקוע בראש השנה שחל בשבת

וזה אות ומופת על מעלתן וקדושתן של בני , מסירות נפש

מבלי להביט על , ל במסירות נפש"ישראל שמקיימים תקנות חז

פ שמאמינים באמונה שלימה כי ראש השנה "ואע, עצמםטובת 

ויודעים שצריכים לסגולת המצוה של , הוא יום דין ומשפט

ומקיימים , עם כל זה אינם שואלים קושיות, תקיעת שופר

ומוותרים על המצוה הקדושה ועל , ל במסירות נפש"תקנות חז

ולפי זה יתכן לומר דדבר זה מעלה זכרונותיהם של . סגולתה

והוא מזכיר זכות , אל לאביהם שבשמים כמו תקיעת שופרישר

עקידת יצחק אשר גם בני ישראל יש להם הכח של מסירות נפש 

  .ת"להשי

זכרינו , פ בזה מה שאנו מבקשים בימים הנוראים"ויל

לחיים מלך חפץ בחיים וכתבינו בספר החיים למענך אלקים 

, ראלכי מצות תקיעת שופר הוא המשפיע חיות לבני יש, חיים

ה אותנו לחיים "שיזכור הקב, ם"ולזה אנו מבקשים זכרינו לחיי

ואף בראש השנה , לחיים טובים ארוכים, וכתבינו בספר החיים

ה "שחל בשבת שאין תוקעין בשופר אנו מתפללין שיזכור הקב

ד שאמרו "ע, והטעם כי למענך אלקים חיים, אותנו לחיים

וזהו הרמז . מית עצמוי,  מה יעביד איניש ויחיה.)תמיד לב(ל "חז

י שאנחנו ממיתים עצמינו ומוסרים את , ם"למענך אלקים חי

ואנו מוותרים על מצוה רבה הלזו , נפשינו למענך אלקים חיים

ועל כן ראויים אנחנו להכתב , ל"וסגולתה למען תקנות חז

  .בספר החיים

וירח את ריח , תולדות' ועל דרך זה יש לפרש הכתוב בפ

', מר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו הבגדיו ויברכהו ויא

 )תולדות' פ(ה בייטב לב "ז זללה"וכתב א. י זהו שדה תפוחין"ופירש

ויש . ש"עי,  חקל תפוחין קדישין.)זוהר יתרו פח(רומז לשבת הנקרא 

חלוקי כפרה '  ד.)יומא פו(לומר הרמז בזה על פי המבואר בגמרא 

. מוחלין לו מיד, על מצות עשה ושב, שהיה רבי ישמעאל דורש

על כריתות . תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר, על לא תעשה

. תשובה ויום הכיפורים תולין ויסורין מכפרין, ומיתת בית דין

ה בייטב "ז זללה"וכתב א. חילול השם כולן תולין ומיתה ממרקת

ק " התקנה לזה על פי מה דאיתא בזוה)אבני זכרון אות סד(פנים 

ית חובין דלא מתכפרין עד דאתפטר בר נש  דא.)במדבר דף קכא(

, והאי יהיב גרמיה למותא ומסר נפשיה לההוא אתר, מעלמא

, ה מרחם עליה ומכפר ליה לחוביה"קב, כמאן דאתפטר מעלמא

מבואר מזה כי מסירות נפש שמקבל עליו לקיים מצות . ל"עכ

אתחשיב ליה כאלו אתפטר מעלמא ,  ונקדשתי)ויקרא כב לב(

. ד"עכ, ו מתכפר ליה"יה בידו עון חילול השם חואפילו ה, ממש

 ביומא דראש השנה קרי יצחק :)אמור דף צט(ק "והנה מבואר בזוה

ואז נכנס יעקב , לעשו ואמר ליה וצודה לי ציד ועשה לי מטעמים

ובזה יתבאר הכתוב וירח את ריח . ק"ש בדבה"עי, ונטל הברכות

כי , יו אלא בוגדיו אל תיקרי בגד.)סנהדרין לז(ל "ודרשו חז, בגדיו

ביומא דראש השנה ראה יצחק אבינו מצבן של בני ישראל איך 

ולזה ויברכהו ויאמר ראה ריח בני , שיהיה עד סוף כל הדורות

והתכוון בזה להמליץ טוב על בני ', כריח שדה אשר ברכו ה

ע בחטאים קשים "פ שחטאו ובגדו נגד הבוכ"ישראל דאע

, רמז על שבת קודש, ה"ח שדעם כל זה ראה ריח בני כרי, ומרים

שאז יש להם לישראל , והכוונה על ראש השנה שחל בשבת

, מסירות נפש בזה שמוותרים על מצות תקיעת שופר וסגולתה

וכח , ל שמא יעבירנו"מחמת תקנת חז, הכל למענך אלקים חיים

  .מסירות נפש הלזו מכפר על כל החטאים בצירוף התשובה

  מסוגל לתקן חטא הידוע

 )שופטים' פ( על פי מה שכתב בתולדות יעקב יוסף ל"עוד י

לפרש הכתוב ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא 

, רמז לתקן עון וחטאת נעורים שהיא בראשית השנים, מארצך

 כתב הטעם שקשה כל כך )נח' פ(ה בדברי חיים "ז זללה"וא. ש"עי

כי בכל עבירה מקלקל האדם צינור , התשובה על חטא הידוע

, אבל לא נעקר משרשו,  עליו מלמעלה ממקור הקדושההנמשך

ולכן בעשותו תשובה מביא חיות חדש משורשו אל הצינור 

והרי , אבל בחטא זה מכרית שורשו לגמרי, שנתלש ומרפאהו

אך בקושי , ולכן כמעט אין לו רפואה, הוא כמו מת בכללו

  .ש שהאריך"עי, ת"תשובה על ידי מסירת נפשו להשי

אש השנה שהוא יום ראשון דעשרת ימי והנה בבא יום ר

, וצריכים להתעורר לשוב בתשובה על המעשים רעים, תשובה

אמנם , וישנם עבירות קשים ומרים שאינו מועיל תשובה עליהם

כבר נתבאר כי על ידי קבלת מסירות נפש מועיל תשובה על כל 

ואפילו על חטא המר הזה שנקרא ראשית פרי , העבירות

יש לבני ישראל , ש השנה שחל בשבתועל כן ברא, האדמה

ועל ידי זה נתכפר גם חטא , מסירות נפש שאינם תוקעין בשופר

  .)ראש השנה' ועיין בסמיכת חכמים במס(. הידוע

ר " א)ד"ט ס"ר פכ"ויק(פ מה דאיתא במדרש "ועל פי זה יל

וכי אין ,  אשרי העם יודעי תרועה)תהלים פט טז(יאשיה כתיב 

אלא שהן מכירין לפתות את , ריעאומות העולם יודעים לה

ן בדרשותיו "ביאור הענין על פי מה שכתב הר, בוראן בתרועה

היינו שנתן , ו את תורתו" בכוונת הברכה אשר נתן לנ)דרוש ז(

ה את התורה לנו בידינו וברשותינו לדרוש ולהוסיף בה כפי "הקב

אבל , ו את תורתו"וזהו ונתן לנ, שכל עיני העדה שבכל דור ודור

לא ,  הדבר שניתן הרשות לדרוש ולהוסיף בתורה כפי שכלםזה

ם אף בשבע מצות שלהם "אבל בעכו, מצינו רק בישראל דוקא

, לא מצינו שיהיה רשות להוסיף ולדרוש ולחדש בהם דבר

ולפי זה דוקא בני ישראל . ד"עכ, ם אסור"ולישראל שרי ולעכו

היו יכולים לתקן שלא לתקוע בראש השנה , שקבלו התורה

ומזה נראה וניכר כח המסירות , גזירה שמא יעבירנו, חל בשבתש

ע אף אם היו מקבלים "מה שאין כן אוה, נפש של בני ישראל

כי לא היה רשות להוסיף , התורה לא היו יכולים לתקן תקנה זו

ואם כן לא היה שייך אצלם אותו ענין של מסירות , על התורה

, בוראם בתרועהועל כן דוקא ישראל יודעין לרצות את , נפש

שממה שתקנו חכמים שלא , במצות יום תרועה יהיה לכם

אנו רואים כח המסירות נפש , לתקוע בראש השנה שחל בשבת

  .ע"מה שאין כן אוה, ונכפר להם כל עון ואשמה, של בני ישראל

ה בקהלת יעקב "והנה כתב הגאון רבי שלמה קלוגער זללה

ם יתקנו שלא ה שהחכמי" דראה הקב)לראש השנה עמוד תרמד(

לכך נתן להם חכמה לתקוע בכל , לתקוע בשבת ובמה יזכו בדין

. אלול והתקיעות בכל אלול מועיל כמו השופר בראש השנה

 חכם חניטיו לתקוע בזה )לשחרית כשחל בשבת(ובזה מפרש הפייט 

מכח דיום זה אם יקרה בשבת , היינו לתקוע כל החודש, חודש

לכך , רק זכרון התרועה, ועלהוי רק זכרון תרועה ולא בפ, קודש

ולפי דרכינו מתחילין לתקוע . ד"עכ, יתקעו בכל החודש לתקן זה

כדי לעורר זכותן של ישראל שמוסרים , בשופר בחודש אלול

ואינם תוקעין בראש השנה שחל , ל"נפשם וזכותם בעד תקנת חז

  )ט"ג תבא תשס"ס(                                                                        .בשבת

  

  
  

  ט"העעלחודש אלול  מקודש מדברותמלוקט 

 ה שחל בשבת"ר
  א"במשנתו של מרן רבינו שליט

  



  

  
  

  אמרו
  לפני מלכיות

  
  ליקוט נאה על סדר הפסוקים
  במלכיות זכרונות שופרות

 

שזכר כל היצור בא , אשר בו כל הברואים זוחלים ורועדים מאימת הדין, הגדול והנורא ראש השנה' עומדים אנו ביום ה

 שישראל אינם כן שהם לובשים ומתעטפים לבנים ואוכלים )א"תקפ' סי(אמנם כתב הטור , לפניו להזכירם לחיים ולמות

וציונו להכריז ולפרסם את חידוש מלכותו בכל , ה מחדש את הדר זיו מלכותו"ה הקבשביום הז. ושותים ושמחים

,  מלכיות,אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות, )ראש השנה טז א(והוא אשר דבר לעם סגולתו , העולמות

נו אליו בקירבה גדולה ובכך קרב. ובמה בשופר,  כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה,זכרונות, כדי שתמליכוני עליכם

ואין לך חיך מתוק מזה שהאדון השם צבאות ביקש כזאת מידינו לאמור : כדאיתא בספר הקדוש אור המאיר, ויתירה

ונמצא כל עצמו יתברך דורש טובתינו להטיב לנו , כדי שתבוא זכרונכם לפני לטובה, לפניו מלכויות וזכרונות כנזכר

  באופן שיהיו הדברים , לכנס וללקט את פירושי הכתובים לפונדק אחד, ץ הואאשר על כן אמרנו שמן הנחו. באחריתנו

  .ובכל לב ובכל נפש ובכל מאוד נמליכו וניחדו, שוים לכל לב ונפש ישראלי                                 

  

  סדר מלכיות

  :ובתורתך כתוב לאמור

ä ' ãòå íìåòì êåìîé)çé åè úåîù(  

, כאשר שרו את השירה הזאת להשם, ה ובני ישראל"נו עפסוק זה אמרוהו משה רבי

, פירש את מאמר זה הכתוב על דרך הבקשהן "רמבוה,  לאחר שקרע להם את הים סוף

 כי הראה עתה כי הוא מלך :ל"וז, וחולק על אונקלוס שתירגם אותה על דרך השבח

 לעשות בכל כן יהי הרצון מלפניו, שהושיע את עבדיו ואבד את מורדיו, ושלטון על הכל

ובאו כזה . ולא יעלימהו מן הרשעים המריעים, לא יגרע מצדיק עיניו, הדורות לעולם

מברך ' יהי שם ה, הקיך ציון לדור ודור הללוקלעולם אל' כגון ימלוך ה, פסוקים רבים

ואונקלוס נתיירא ממנו בעבור שהמלכות . למלך על כל הארץ' והיה ה, מעתה ועד עולם

מלכותיה קאים לעלם ולעלמי ' ולפיכך עשאו לשון הוה ה, עדים היא לעולמי קלאל

שהרי כתוב יהי כבוד , ולא הבינותי דעתו בזה. כדרך מלכותך מלכות כל עולמים, עלמיא

ויתכן שטעמם . יאמן ויגדל שמך, יתגדל ויתקדש, וימלא כבודו את כל הארץ, לעולם' ה

  .פירשוהו גם רבינו בחיי והספורנווכן . כסוד הברכות

תציין שמנהיג בהנהגה ' המלוכה אצל ה: ל"וז, מבארו על דרך השבחם "מלביהו

וזה יפעל המקדש ששם ,  רק לפי רצונו, שלא לפי חוקי הטבע הקבועים,השגחיית

, שנאמר, דהיינו שפסוק זה סובב הולך על הפסוק הקודם לו. על ברואיו' ימלוך ה

שבבית , כוננו ידיך'  התביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת השם מקדש

  .בדרך השגחה פרטית, המקדש מתגלה מלכות השם על ברואיו

יכוין במחשבתו בשמחה עצומה , כשיאמר פסוק זה: וכתב בספר יסוד ושורש העבודה

עד סוף כל , ועל בני בני, ועל בני, אני מקבל אלקותך ומלכותך עלי: ל"עד מאוד בזה

 קדוש ומלך גדול קוד על שיש לו אלווישמח שמחה עצומה בליבו עד מא, תוהדור

ת נפש בציור איזה מיתה להראות וי מסיר"ומרוב גודל תשוקתו ראוי לקבל ע, ונורא

ש ויתעלה זכרו לעד ויכוין לתת ליתברך שמו בזה "אמיתת אמונתינו ביחוד אלוקותו ית

וק וכזה יכוין כוונה זו בקיצור בכל עשרה פסוקי מלכויות וביחוד בפס, נחת רוח גדול

  .  ודי בזה, שמע ישראל

ä ìàøùéá ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä àì ' åîò åé÷åìà

 åá êìî úòåøúå) âë øáãîáàë(  

 אסתכלית ולית ,י כתרגומו"ופירשו רש, פסוק זה אמרו בלעם הרשע בשבחן של ישראל

 מימרא דיי אלההון , ואף לא עבדי ליאות שקר בישראל,פלחי גלולין בדבית יעקב

 אחרי פשוטו הוא נדרש , דבר אחר,י"ועוד פירש רש.  ושכינת מלכהון ביניהון,בסעדהון

כשהן עוברין על דבריו אינו מדקדק , ה און שביעקב"לא הביט הקב. מדרש נאה

כמו ,  לשון עבירה-עמל . אחריהם להתבונן באוניות שלהם ובעמלן שהן עוברין על דתו

יו קאל' ה.  היא עמל לפני המקום לפי שהעבירה,כי אתה עמל וכעס תביט, והרה עמל

 לשון חבה ורעות -ותרועת מלך בו . עמו אפילו מכעיסין וממרים לפניו אינו זז מתוכן

  . וכן תרגם אונקלוס ושכינת מלכהון ביניהון,ויתנה למרעהו,  אוהב דוד,כמו רעה דוד

 און במקום הזה כמו תחת" און"כי , ויתכן עוד לפרש: ל"וז ,ן פירש באופן אחר"והרמב

כי הדבר שלא , כזב ושקר, וכן תחת לשונו עמל ואון, ועמל כמוהו, ראיתי אהלי כושן

. בעבור שלא יגיע לאדם ממנו רק העמל, יהיה ולא יבא כי שקר הוא יקרא און ועמל

כי לא הביט אדם ביעקב ולא ראה איש , יאמר הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה

אבל כל ברכותיהם , ר ואין תוחלתם נכזבתאין בטחונם שק, בישראל און ודבר כזב

, אשר לא יכזב ולא ינחם, יו עמוקאל' כי ה, ואמר הטעם. ובטחונם יתקיימו לעולם

כי בהוציאו אותם ממצרים הנה לו תוקף גדול , שלא ינוצח לעולם, ותרועת מלך גבור בו

  .ואיך לא יתקיימו כל ברכותיהם ואין בהם נחש וקסם. כתועפות ראם על כל בהמה

 ìàøùé éèáù ãçé íò éùàø óñàúäá êìî ïåøåùéá éäéå)ä âì íéøáã(  

ואמר את שבחן של , כשברך את בני ישראל לפני מותו, ה"פסוק זה אמרו משה רבינו ע

, רון מלך תמיד עול מלכותו עליהםוביש, ה"ויהי הקב: ל"וז, י"ישראל כמו שפירש רש

 ראויין אלו ,כי תשא את ראשראשי כמו , בהתאסף בכל התאסף ראשי חשבון אסיפתם

,  בהתאסף בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם הוא מלכם,דבר אחר. שאברכם

  .ולא כשיש מחלוקת ביניהם

שהיה למלך , ויהי בישרון מלך רמז אל השם הנזכר: ל"וז, ן"ועל דרך זה פירש גם הרמב

וגם זה הכתוב . על ישראל בהיותם ישרים ונאספו כל ראשי העם וכל שבטי ישראל יחד

 התורה אשר צוה לנו ,כי ישראל יאמרו תמיד, והטעם, )להכתוב למעלה בענין (דבוק

ויאמרו ,  לא נחליף ולא נמיר אותה לעולם,משה תהיה ירושה לכל קהלת יעקב לעדי עד

, שהיה השם למלך על ישראל בהתאסף ראשינו זקנינו ושופטינו וכל שבטי ישראל

ואנחנו חייבין לשמור תורתו ומלכותו , עלינו לדור ודורשכולנו יחד קבלנו מלכותו 

  .והיא קבלת מלכות שמים כאשר פירשתי שם, וזו המצוה הוא דבור אנכי. לעולמים

, אומרים משה מלך: ל"וז, ן שיש שמרשין אותו על משה רבינו"אמנם מביא הרמב

משה להיותה תורה צוה לנו , כ אמר הכתוב"וא. 'שנאמר ויהי בישורון מלך בהתאסף וגו

והוא היה מלך עלינו ועל כל שבטינו יחד וראוי לנו לעשות דבריו , מורשה לקהלת יעקב

יספר הכתוב גם בכבוד השליח שהיה גדול וראוי , ומצותיו כי מלך גדול וחכם היה עלינו

והנה קבלו , והנה הזכיר כי השם שוכן בישראל. והנכון והאמת מה שפירשנו. להאמין בו

  .אם כן הנם ראויים לברכה,  כל שבטיהם יחד עליהם ועל זרעם לדורותםתורתו ומלכותו

  :ובדברי קדשך כתוב לאמור

äì éë ' íééåâá ìùåîå äëåìîä)èë áë íéìäú(  

המלוכה והוא '  רצה לומר הכל יכירו אשר לה,המלוכה' כי לה: ל"וז, מצודת דודפירש ה

המלוכה : וביאר, ומושל, לךמ, ם מוסיף לבאר את כפל הלשון"והמלבי. מושל בכל הגוים

כי המלך הוא , ומצד זה יוסיף לפעמים תואר מושל, המושל הוא ביד חזקה. ומושל

  .ואמר ומלכותו בכל משלה, בהסכמת העם

ä 'ä ùáì ùáì úåàéâ êìî ' èåîú ìá ìáú ïåëéú óà øæàúä æåò  

)à âö íéìäú(  

 בימי המשיח יאמר מלך'  ה:ל"וז, ופירש המצודת דוד שפסוק זה מדבר מימות המשיח

ל עתה "עוז לבש כח והתאזר בו ר' לבש ה. מלך ולבש גאות להתגאה על הכל' הנה ה

  .אף תכון אז יכירו הכל כי אף העולם אתה הכנת לבל תהי נוטה לפול. הראה כוחו

ãåáëä êìî àåáéå íìåò éçúô åàùðäå íëéùàø íéøòù åàù , éî

ä ãåáëä êìî äæ àåä 'ñ ãåáëä êìî àåä úåàáö äì) ãë íéìäúæ-é(  

שיאמרו אותו כשיכניסו את הארון , ה"פסוק זה נאמר במזמור שחיברו דוד המלך ע

שאו אתם שערי בית המקדש הנה : ל"וז, מצודת דודופירש ה, לבית קודש הקדשים

. והנשאו כפל הדבר לגודל ההתנשאות. לכם יהיה נשיאה והרמת ראש וגדולה יתירה

המקדש כי המשכן לא היה קבוע במקום אחד אבל בית פתחי עולם כן יקרא פתחי בית 

ויבוא מלך הכבוד כי . המקדש קבוע במקומו עד עולם וכן נאמר מכון לשבתך עולמים

שהוא המלך אשר בו כל הכבוד הוא יבוא בכם לבית המקדש לשמוע אל הרנה ואל ' ה

 מלך סלה עד עולם הוא, צבאות המושל בצבאות מעלה ומטה' ה. התפלה מן הבאים בו

מי הוא זה מלך הכבוד שישאו מעצמם מלפניו מצד יראת : כתבם "מלביוה. הכבוד

, כ הוא מלך הכבוד"עי, י שכל צבאות הבריאה הם שלו"ע, צבאות'  ה, ומשיב,תוורוממ

אבל אחר שכל הצבאות הם , י המכבדים אותו"אינו דומה כמלך שהכבוד אינו שלו רק ע

  .הוא מלך הכבודוהוא עצמו , כ כבודו עצמי לו"שלו א

  :ך הנביאים כתוב לאמוריועל ידי עבד

ä øîà äë 'ä åìàåâå ìàøùé êìî ' ïåøçà éðàå ïåùàø éðà úåàáö

 íé÷åìà ïéà éãòìáîå)å ãî åäéòùé(  

ולבשר להם על , ה בפיו לדבר אל בני ישראל"אלו הם דברי הנביא ישעיה אשר שם הקב

מלך ישראל וגואלו כי ' ר הכה אמ: ק"ופירש הרד, הטובה העתידה לבוא עליהם



 והוא אדון ,ם"כשיגאלנו יהיה הוא מלך ישראל לבדו שלא יהיו ברשות מלכי העכו

 אני ראשון אף , ובידו הכל והיכולת בידו להוציאם מהגלות,צבאות מטה ומעלה

 ואני אחרון , אף להם אני ראשון ואני בראתים,לצבאות מעלה העומדים שלא ישתנו

כבים וים לבטל אמונת העובדים לשמש ולירח ולכקומבלעדי אין אל ,הם יכלו ואני קיים

ועל . אין באחד מהם שהוא אלהים אלא במצותי וברשותי הם מנהיגים מה שמנהיגים

ואני אחרון לאחר . ל קודם בריאת העולם"אני ראשון ר: מצודת דודזה הדרך כתב ה

  .שתכלה העולם

 äúéäå åùò øä úà èåôùì ïåéö øäá íéòùåî åìòåäì ' äëåìîä

)àë à äéãáåò(  

אלו הם דברי עובדיה הנביא אשר התנבא על מה שעתידה לבוא על ישראל בימות 

ועלו מושיעים המלך המשיח וחביריו שבעה רועים ושמונה : ק"וכתב הרד, המשיח

, לשפוט את הר עשו לקחת משפט ישראל מהם על כל אשר הרעו להם .נסיכי אדם

' והיתה לה. טורא דציון למידן ית כרכא רבא דעשוויונתן תרגם ויסקון משזבין מ

כי כל הגוים יודו במלכותו כמו שאמר בנבואת , לבדו' המלוכה ואז תהיה המלוכה לה

ויונתן תרגם , אחד ושמו אחד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' זכריה והיה ה

  .עלמי עלמיאלעלם ול' בקריב על כל יתבי ארעא ותהי מלכותא דה' ותתגלי מלכותא דה

ä äéäå ' íåéá õøàä ìë ìò êìîì

ä äéäé àåää ' ãçà åîùå ãçà) ãé äéøëæ

è(  

אחד ושמו '  ביום ההוא יהיה ה:ק"רדופירש ה

 וכן , מבלעדוקאחד ואין אלו' אחד שיכירו כי ה

 שלא יזכרו בשם אלוה אחר ,שמו יהיה אחד

 כמו שכתוב ,בעולם אלא שמו לבדו יזכרו

צבאות אכרית '  נאם הלמעלה והיה ביום ההוא

  .את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד

ל פירשו בשם "אברהם בן עזרא ז' והחכם ר

 וכן כתב ,המפורש שהוא שם בן ארבע אותיות

ושמו אחד הוא השם הנכבד הנודע על ידי משה 

 , ויקרא אז בפי הכל ככתיבתו,רבינו עליו השלום

ל פירשו בשם "ר משה ז"וכן החכם הגדול הר

 כי כל השמות המיוחסים לאל יתברך ,המפרש

 או ,לות אליווהם שמות נגזרים אם לפי יחס הפע

 וכאשר רבו אלה ,לפי ההישרה לשלמותו

' ההשמות הנגזרים חשבו קצת בני אדם שיש ל

יתברך תארים רבים כמספר הפעולות אשר נגזרו 

 ולזה ייעד בהגיע לבני אדם השגה ,השמות מהם

אמר ביום ההוא יהיה  ו,שתתיר מהם זה הספק

ל שכמו שהוא אחד כן " ר,אחד ושמו אחד' ה

 והוא המורה על העצם ,יקרא אז בשם אחד לבד

  .לבד לא שהוא נגזר

  :ומסיים בפסוק מן התורה

ä ìàøùé òîù 'ä åðé÷åìà ' ãçà)ã å íéøáã(  

הוא עתיד , י האומותקינו עתה ולא אלקשהוא אל' אחד ה' ינו הקאל' ה: י"ופירש רש

 ,' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה,שנאמר, אחד' ת הלהיו

  .אחד ושמו אחד'  ביום ההוא יהיה ה,ונאמר

  
  

  סדר זכרונות

  :ובתורתך כתוב לאמור

 åúà øùà äîäáä ìë úàå äéçä ìë úàå çð úà íé÷åìà øåëæéå

 íéîä åëåùéå õøàä ìò çåø íé÷åìà øáòéå äáéúá)à ç úéùàøá(  

על כל הברואים ואפילו בהמות '  שפסוק זה מורה לנו על השגחת הנו בחיירביוכתב 

שהרי מצינו , היה ראוי הכתוב לומר את נח ואת בניו. ים את נחקר אלוויזכ: ל"וז, וחיות

ויתכן לומר רבוי . ים אל נח ואל בניוקהוא שכתוב ויאמר אל, דבור השכינה עמהם גם כן

אלו הבאים מכחו של , ל את יעקב"ו שדרשו רזוכמ, בא לרבות בניו שהיו מכחו" את"

ומה . אף הנשים היו בכלל, וכיון שפירש הכתוב הזכרון הזה בכח ורמז על הבנים. יעקב

והוא הדין , להורות שכולן שוין בהשגחה כללית, שהזכיר החיה והבהמה עמו יחדו

או אולי . פ שלא הזכירם כי כל בעלי חיים בכלל הזכרון הם"אע, שהיה הזכרון בכל העוף

לפי שהבהמה והחיה נבראו עם אדם , מה שהזכיר בהמה וחיה דוקא ולא הזכיר העוף

וזהו , ים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינהקהוא שכתוב ויעש אל, ביום ששי

  .שנבראו ביום אחד עמו, "אשר אתו"כ "ויכלול ג, שהם בתיבה עמו, "אשר אתו"שאמר 

à øåëæéå íú÷àð úà íé÷åìà òîùéå íäøáà úà åúéøá úà íé÷åì

 á÷òé úàå ÷çöé úà)ãë á úåîù(  

, ים את נאקתם תפלת קצתם שהתפללו אז מצדיקי הדורק וישמע אל:ספורנוופירש ה

שאמר והקימותי את  ים את בריתווקויזכור אל. וישמע קולנו', כאמרו ונצעק אל ה

 וזה יעשה בכל ,יךים ולזרעך אחרקלהיות לך לאל, ובין זרעך אחריך, בריתי ביני ובינך

' קראנו אליו כמו שהעיד אחר כך באמרו וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל וכו

  .ואזכור את בריתי

 éúéøá úà óàå ÷çöé éúéøá úà óàå áå÷òé éúéøá úà éúøëæå

 øåëæà õøàäå øåëæà íäøáà)áî åë àø÷éå(  

יהו חסר בחמשה ואל, וזכרתי את בריתי יעקוב בחמשה מקומות נכתב מלא: י"רשוכתב 

וזכרתי את . יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו, מקומות

לומר , בריתי יעקוב למה נמנו אבות אחורנית

ואם אינו כדאי הרי , כדאי הוא יעקב הקטן לכך

, הרי אברהם עמו, ואם אינו כדאי, יצחק עמו

, ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק. שהוא כדאי

ו של יצחק נראה לפני צבור ומונח על אלא אפר

  .המזבח

 וזכרתי את בריתי יעקב :תולדות יצחקוכתב ה

לא , ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם

ד "וע, הזכיר ביעקב אף לפי שמטתו שלימה

, הקבלה יש הפרש גדול בין לשון אף ללשון גם

אף מדת הדין גם מדת רחמים מלשון גמילות 

  .חסדים

  : כתוב לאמורךובדברי קדש

ä íåçøå ïåðç åéúåàìôðì äùò øëæ '

)íéìäú ã àé÷(  

פירש שכוונת הכתוב הוא על שבתות י "רש

 קבע לישראל שבתות , זכר עשה:ומועדי ישראל

ומועדים ומצות שנאמרו בהם וזכרת כי היית 

ו ,)ו"דברים ט(במצרים   לפי שהוא חנון ורחום על בני

 הטעם , זכר:כתבאבן עזרא וה. וחפץ להצדיקם

 , זכר לנפלאותיו שעשה במצריםהבכל דור יעש

שהוא חנון ורחום לחון הצועקים אליו כמו 

 זכר :כתבמצודת דוד וה. ושמעתי כי חנון אני

והנח ' ש במן קח צנצנת וגו" כמ,עשה לנפלאותיו

חנון כי הוא חנון ורחום ולזה עשה זכרון על , למען תהיה לזכרון למשמרת' אותו וגו

  .יטיבו דרכם ויקבלו שכרהנסים למען י

אמנם הנפלאות שהם למעלה מדרך הטבע לא ,  זכר עשה לנפלאותיו:כתבם "מלביוה

ולא ישנה את הטבע רק בעת מן העתים לפי הצורך להודיע לבני האדם , תמיד' יעשם ה

י הנפלאות יזכרו שהוא הבורא והוא היכול לשנות את "שע, וזה זכרו לדור, גבורותיו

צ עוד "וכל שיזכרו נפלאותיו א,  יעשם תמיד אחר שהם רק לזכרכ לא"וע, הבריאה

ל אם מצד החנינה כמו שעשה להאבות "ר, וזה יעשה מצד שהוא חנון ורחום, להם

אם מצד הרחמים כמו שעשה בעת יציאת מצרים מצד שרחם על , שמצאו חן בעיניו

  .ענים וצרתם

 åúéøá íìåòì øåëæé åéàéøéì ïúð óøè)íéìäú ä àé÷(  

יזכור כי זכר לעולם . טרף זה המן שכלכל בו אנשי דור המדבר: מצודת דודב הוכת

וכתב .  ולזה אף כי מרו בו לא חסרו דבר.הברית אשר כרת את אברהם להביאם לארץ

,  הנפלאות שעשה לאבותינו היה תכליתם לתת להם את ארץ כנען, טרף:ם"מלביה

קרא מזון זה , וזה טרף נתן ליראיו, ששם ימצאו מזונותיהם בריוח ויוכלו לעסוק בתורה

כן נתן , י מה שטורף חיות הקטנות ממנו"שהושאל מן מזון האריה שהוא ע, בשם טרף

יך נותן קאל' ש ואכלת את כל העמים אשר ה"כמ, י שאכלו את העמים"להם מזונם ע

כן הכונו עובדי גלולים להיות מזון , שכמו שהצומח מזון להחי והחי מזון להמדבר, לך

  ופרסדר הקולות וברקים וקול הש
  בשעת מתן תורה

על ההר חרדו לקראתו ' עוד טרם שירד ה. ויהי קולות וברקים

שיסוד , שלשה האיתנים הקלים שהם יסוד המים והרוח והאש

ויסוד המים הוציא , הרוח הוציא קולות ויסוד האש הוציא ברקים

רק שלא , ל שהיה מטר בעת ההיא"ש חז"ענן כבד ומעט מטר כמ

פי הטבע יהיה תחלה הענן ואחריו של, היו טבעיים רק נסיים

ופה היה תחלה קולות בלא ענן וברקים , הברקים ואחריו הקולות

ואחריו ברקים בלא ענן ואחריו ענן כבד ואחריו היה קול שופר 

וכן הזדעזעו כחות , י שופר"כי עבר קול השופר שלא ע, חזק נסיי

אבל יסוד , הגוף של העם המתיחסים ליסודות השלשה הקלים

וכן יסוד העפר של העם לא התפעל , לא קם ולא זע עודהעפר 

עוד כי לא הסירו כובד העפר של גופם ללכת בחפזון ולדאות על 

ים רק ויחרד כל העם אשר במחנה שהגם קכנפי רוח לקראת האל

 במחנה ולא זעו ו נשאר,שחרדו והתעוררו יסודותיהם הקלים

גבל והנה הרוח של התוקע כשיעבור במקום צר ומו. ממקומם

והוא משל אל רוח , דרך השופר וקרן היובל ישמיע קול תקיעה

הנופח רוח חיים וקדושה בקרב העם והוא מתעכב מן החומר ' ה

כ נשמע קול חזק כקול השופר ומזה "עי, המונע ומעכב דרכו

שזה היה , בלא חרדה' כי לא הוכנו לשמוע קול ה, חרדו כל העם

אבל הם חרדו , ה"התנאי שיוכלו לקבל כל התורה מפי הקב

 )ם"מלבי                         (      .יםקונשארו במחנה ולא יצאו לקראת האל



, י שיזכר לעולם בריתו"ומבאר שזה היה ע, אשר עלו למדרגה נעלה ונשא ממינםל

יזכר לעולם , והמאמרים מקבילים, י"שהוא הברית שכרת עם האבות לתת להם את א

  .לתת להם נחלת גוים, בריתו

 åéãñç áåøë íçðéå åúéøá íìåòì øåëæéå)äî å÷ íéìäú(  

' ו ואמר ואף גם זאת בהיותם וגו בריתו אשר כרת עם אבותינ: דודופירש המצודת

  .כרוב חסדיו ולא כפי מעשיהם. וינחם על הרעה. לכלותם להפר בריתי

  :ך הנביאים כתוב לאמוריועל ידי עבד

ä øîà äë øåîàì íéìùåøé éðæàá úàø÷å êåìä ' ãñç êì éúøëæ

 äòåøæ àì õøàá øáãîá éøçà êúëì êéúåìåìë úáäà êéøåòð

)á á åäéîøé(  

 כי זכרת חסד נעוריך ,כרתי לך אם הייתם שבים אלי תאוותי לרחם עליכם ז:י"רשופירש 

ומה הוא חסד נעוריך לכתך , הכנסה הוא' ואהבת כלילת חופתך שהכללתיך לחופה ול

  .אחר שלוחי משה ואהרן מארץ נושבת יצאתם למדבר ואין צדה לדרך כי האמנתם בי

מדמה תחלת . לך חסד נעוריך זכרתי :ל"וז, פירש את הענין בהרחבה יתירהם "מלביוה

ויציירהו כאיש אחד , כחבורי חתן וכלה ארוס וארוסה, י עם עמוקהתחבר דבר האל

, ובת עשיר היפה בנשים הכניסה אותו לבית אביה ועשתה עמו חסד, הבא מרחוק

ז האמינה בו ויצאה עמו מבית אביה אל "ואח, ז דבקה נפשה בו והתחתנה עמו"ואח

' וכן בנמשל תחלה שמרו האבות ובניהם אחריהם דרך ה, לכתהמדבר לאשר היה רוחו ל

ותו בעולם בעודו היה גר בלתי ניכר פה לכל העמים שעבדו עצבים קוהודיעו אל

ז התחתנו עמו ונכנסו בברית ואהבת כלולות בהוציאם "ואח, וזה חסד נעוריך, וחמנים

 האמינו בו ז"ואח, וזה אהבת כלולותיך, שבאו בברית עמו, ממצרים וקבלת התורה

מיני זכיות שיש ' והם ג, יתקמרוב חשקם אל הדבקות האל, ויצאו אחריו אל המדבר

וזכיות אלה עדן ,  אחר השדוכין'ג,  בהשדוכין עצמם'ב,  קודם השדוכין'א, לישראל

  .זכורים בלבי לא אשכחם

שבפסוק זה יתפלל במחשבתו בבכי עצום מאוד : ובספר יסוד ושורש העבודה כתב

יום הדין הגדול הזה יזכור לנו חסד נעורים ואהבת איתן ועצום שהיה בנו שגם עתה ב

  . ש ויתעלה ללכת אחריו במדבר בארץ לא זרועה"עם קדוש לית

ראוי לבקש עתה ביום הדין הקדוש : ובספר כתר נהורא כתב בכוונת זכרון פסוק זה

היה הבל ש, ר"מה שלמדנו תורה כשהיינו תשב, שיזכור לנו השם יתברך חסד נעורים

הם יסוד כל התורה והתפילות כמו שכתוב , והאותיות שלמדנו אז, פה שאין בו חטא

  .מפי עוללים ויונקים יסדת עוז

 úéøá êì éúåîé÷äå êéøåòð éîéá êúåà éúéøá úà éðà éúøëæå

 íìåò)ñ æè ìà÷æçé(  

 ל אבל לא לעולם אקצוף כי אזכור את הברית אשר כרתי"וזכרתי ר: מצודת דודופירש ה

והקימותי אקיים . ים לעזור ולהושיעקעמך בימי נעוריך במעמד הר סיני להיות לך לאל

  .לך את הברית להיות לנצח

ז אזכור שכרתי אותך ברית בימי נעוריך שהוא בעת "אבל בכ.  וזכרתי:ם"מלביוכתב ה

אי אפשר שיבוטל ' ומעשה ה, וכן הברית שכרתי עם האבות, מ"שהוצאתי אותך מא

ה "וכל מדה טובה שיצאה מפי הקב, ים הוא יהיה לעולםקאשר יעשה האללגמרי כי כל 

יקים להם ברית חדשה אשר , ולכן והקימותי לך ברית עולם, על תנאי אינו חוזר בו' אפי

י ברית "ש בירמיה וכרתי את ב"ה כמ"וז, לא יהיה תלוי בתנאי והוא יתקיים לעולם

'  את בריתי כי זאת הברית וכוחדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם אשר המה הפרו

י רוב הגליות והצרות שהיה "ל שע"ר', כי כולם ידעו אותי וכו' ונתתי תורתי בקרבם וכו

בענין שלא , על לוח לבם' י הנפלאות הגדולות שאעשה עמהם יתחקה תורת ה"וע, להם

ודבוקו עמהם תמיד עד ' ישלוט היצר בלבם ולא יהיה להם עוד שום ספק בהשגחת ה

  .היה מציאות לחטא כללשלא י

שבפסוק זה יתפלל במחשבתו שיחיש וימהר להקים : וכתב בספר יסוד ושורש העבודה

עתה במהרה בימינו בקרוב לא נהיה עוד חרפה בגוים וקלס בעיני כל , אתנו הברית עולם

וידעו כי אתה הוא , ועשה זאת למען שמך הגדול שיתגדל ויתקדש בעיני הגוים, העמים

  . ל כל הארץלבדך עליון ע

 øåëæ åá éøáã éãî éë íéòåùòù ãìé íà íéøôà éì øé÷é ïáä

ä íåàð åðîçøà íçø åì éòî åîä ïë ìò ãåò åðøëæà ')èé àì åäéîøé(  

 הבן יקיר לי אפרים הן דברי שכינה כלומר הוא מתנודד ואני לבי נהפך עלי :י"רשופירש 

מדי .  עושה לו כל רצונולרחם שמא בני יקירי הוא כמו שאין לו אלא בן אחד שהוא

 ומדרש ויקרא רבה די דבורי שנתתי בו שלימדתיו ,דברי בו בכל עת שאני מדבר בו

  .תורתי לרחם עליו

הבן יקיר מה זה שאני זוכר אותו תמיד כאילו הוא בן יקר לי שלא חטא : פירשק "רדוה

ל עת מדי דברי בו בכ. אם ילד שעשועים כאב שמשתעשע עם בנו החביב לו. לי מעולם

שאדבר בו אזכרנו עוד באהבתי הקדומה לו וכן והיה מדי צאתם מדי עברו יקח אתכם 

על כן המו מעי על כן שאזכרנו באהבה הקדומה המו מעי לו ברעתי . ענינם בכל עת

  .דברי בו לעבדי הנביאים' רחם ארחמנו ואוציאנו מהגלות ופי. אותו בגלות

ם שאמר וכי אפרים הוא לי לבן יקיר וכי  הבן יקיר זהו מאמר המקו:כתבמצודת דוד וה

הוא לי לילד נחמד שאביו משעשע עמו אשר מתי שאני מדבר בו לא אפסוק מיד כי אם 

אזכרנו עוד זמן רב כדרך האב המדבר בבנו החביב לו שלא יפסוק מלזכרו עד זמן רב כי 

  .ארחם עליועל כן הואיל ואני זוכר בו זמן מרובה לכן המו מעי לו ו. יתענג בזכרון שמו

ויתפלל , שבפסוק זה יעורר ליבו אל הבכי עצום יותר: וכתב ביסוד ושורש העבודה

וזכור , רחם נא עלינו ריבון כל העולמים ביום הדין הגדול והנורא הזה: ל"ובמחשבתו כנ

וכי יש לך כאומה זו בכל העולם , לנו עתה שאנו בניך הנחמדים ילדי שעשועים שלך

וביחוד באמונת שמך , תיך הקדושים בכל עת ובכל רגעשיעשה לך נחת רוח במצו

, דובשביל זה יהמו נא מעיך עלינו עם קדוש לגאול אותנו מהגלות המר הזה, ה"הגדול ב

ולמען שמך הגדול שיתקדש בכל האומות ושלא יתחלל עוד בין האומות עובדי אלילים 

ק על חילול שמו וכל גודל בכיתו לא יהיה ר, ופסל ואומרים לנו תמיד איה אלוקיכם

  . ר ודי בזה"הגדול בעוה

  :ומסיים בפסוק מן התורה

 íéøöî õøàî íúåà éúàöåä øùà íéðåùàø úéøá íäì éúøëæå

ä éðà íé÷åìàì íäì úåéäì íéåâä éðéòì ')äî åë àø÷éå(  

 וזכרתי להם ברית ראשונים שאזכור להם כן בין בארץ בין בחוצה לארץ :ן"רמבופירש ה

כי יעשה בהם בעבור שמו , וזה טעם לעיני הגוים.  וכן בכל הדורות,בגלות הנרמזת כאן

וכך . כי לא עשו תשובה ולא נתכפרו עונותם, הגדול שלא יתחלל בגוים ולא למענם

לכלותם להפר , ולא געלתים בימי יון, לא מאסתים בימי אספסינוס, ואמרו רבותינ

  .יהם בימי גוג ומגוגקאל' כי אני ה, בריתי אתם בימי המן

. יםקלהיות להם לאל' אשר הוצאתי וגו. בקבוץ גליות. וזכרתי להם: פירשספורנו וה

שהוצאתים כדי שאהיה להם לאלהים כאמרו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש 

אני .  ומה שהשחיתו אז יתקיים אחר קבוץ גליות לימות המשיח ועולם הבא)ו, שמות יט(

 מהם ואשלים כונתי בסור כל קלקולם לעתיד לא שניתי ולא היה הקלקול זולתי. 'ה

  .לבא

  סדר שופרות

  :רתך כתוב לאמורוובת

 ìò ãáë ïðòå íé÷øáå úåìå÷ éäéå ø÷åáä úåéäá éùéìùä íåéá éäéå

 äðçîá øùà íòä ìë ãøçéå ãåàî ÷æç øôåù ìå÷å øää)úåîù æè èé(  

, לעשות כן מלמד שהקדים על ידם מה שאין דרך בשר ודם ,ת הבקרו בהי:י"רשופירש 

ואקום ואצא ', וכן מצינו ביחזקאל קום צא אל הבקעה וגו, שיהא הרב ממתין לתלמיד

  .עומד' אל הבקעה והנה שם כבוד ה

יום 'יהי ב'ת של ו"שהר, ע"ק רבי לייב איגר מלובלין זי"וכתב בספר תורת אמת להרה

, ק האדםשענינם שגם אם נתרח, לין דרחמייג מכ"הרומז על י, ג"שלישי גימטריא י'ה

  . בכמעט רגע יכול לחזור ולהתקרב להקדושה

 ìå÷á åððòé íé÷åìàäå øáãé äùî ãåàî ÷æçå êìåä øôåùä ìå÷ éäéå

)èé èé úåîù(  

הולך וחזק מאד מנהג הדיוט כל זמן שהוא מאריך לתקוע קולו מחליש : י"רשופירש 

לין לשבר אזניהם מה שיכו, ולמה כך מתחלה. אבל כאן הולך וחזק מאוד, וכוהה

משה ידבר כשהיה משה מדבר ומשמיע הדברות לישראל שהרי לא שמעו מפי . לשמוע

ה מסייעו לתת בו כח להיות קולו מגביר " אנכי ולא יהיה לך והקב)שמות כ ב(הגבורה אלא 

. על דבר האש להורידו, כמו אשר יענה באש, יעננו בקול יעננו על דבר הקול. ונשמע

: ל"וז, ה הגביה את קולו יותר מקול השופר" והקב',פירש שמשה דבר אל הם "רשבוה

יעננו למשה בקול ' אבל הק', ואין קולו נשמע לשום אדם אלא להק'  אל הק,משה ידבר

נוצח קול ' וצריך שיהיה קולו של הק, גדול בשביל קול השופר שהולך וחזק מאוד

  .השופר להשמיע למשה

ùä ìå÷ úàå íéãéôìä úàå úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå úàå øôå

 ÷åçøî åãîòéå åòðéå íòä àøéå ïùò øää)úåîù  ëåè(  

ומנין שלא היה בהם . אים מלמד שלא היה בהם אחד סומאו וכל העם ר:י"רשופירש 



תלמוד לומר נעשה , ומנין שלא היה בהם חרש. תלמוד לומר ויענו כל העם, אלם

את . אחרשאי אפשר לראות במקום , אים את הקולות רואין את הנשמעור. ונשמע

ק היו נרתעין וויעמדו מרח. עו אין נוע אלא זיעווינ. ת היוצאין מפי הגבורהוהקול

לאחוריהם שנים עשר מיל כאורך מחניהם ומלאכי השרת באין ומסייעין אותן 

  .שנאמר מלכי צבאות ידודון ידודון, להחזירם

  : לאמורובדברי קדשך כתוב

ä äòåøúá íé÷åìà äìò ' øôåù ìå÷á)å æî íéìäú(  

יאמרו . ים בתרועהק עלה אל:ל"וז, ה"קאי על הקב' עלה' שהמילה ק"רדופירש ה

, ים בתרועהק עלה אל,ל יאמרוקכשישירו ל. ישראל בתרועה ובקול שופר ובשמחה

ב ווש. עליון נורא'  כי ה,ואמר,  ארום בגוים,כמו שאמר, עתה נתעלה על הכל, כלומר

יש אומרים כי אז בהריעם בקול : ל"וז, קאי על הארון' עלה'אחר ש' ק פי"מביא הרד

 אשר נקרא שם ,ים כמו שאמרקוקרא הארון אל. שופר יעלה הארון ממקום שנגנז שם

וכן . צבאות יושב הכרובים עליו' כ פירש למה נקרא שם כי שם ה"ואח, צבאות' שם ה

ה קומ' ויהי בנסוע הארון וגו: וכן היו אומרים, ים נראה עליוקים כי כבוד אלקנקרא אל

  .'ה

עתה מצייר איך המלך הגדול הזה מקבל את המלוכה הזאת ,  עלה:ם"מלביוכתב ה

והוא מתעלה עתה מן הנהגתו הקדומה שהנהיג טרם המלך , שהעמים ממליכים אותו

, אל הנהגה אחרת נעלה ורמה מן ההנהגה הראשונה, מפי בריותיו זה המלכות העצום

פ הנהגת "והוא בעת שינהיג ע, םיקי שם אל"ז תהיה לפעמים ע"בזה' כי הנהגת ה

והנהגה , פ הנסים והנפלאות"והוא בעת שינהיג ע, ה"י שם הוי"ולפעמים תהיה ע, הטבע

, י יעקבאלק, י ישראלאלק, או גואלנו, ונקרא אז בשם מלכנו, זו תהיה בשביל ישראל

י התרועה "שע,  ויתעלו עילוי רבאלקואז יתנשאו שני הנהגות ה, קדוש ישראל וכדומה

כי הנהגת , יםאלקי שם "התעלה ההנהגה שינהיג ע, יםאלקזאת שהמליכו אותו עלה ה

ש הנני "הטבע תשתנה אז אל טבע מעולה מהראשונה כמ

י קול שופר עלה "וכן ע, בורא שמים חדשים וארץ חדשה

כי יהיה , ה"י שם הוי"היינו ההנהגה הנסיית שהוא ע', ה

ומפרש , םנסים נפלאים ונעלים ומתמידים יותר מהקודמי

  .ים בתרועהאלקי שעלה "ע

ä êìîä éðôì åòéøä øôåù ìå÷å úåøöåöçá '

)å çö íéìäú(  

 הוסיף מלת המלך כי כן - בחצוצרות :אבן עזראופירש ה

: פירשק "רדוה ,משפט היוצאים לקראתו בבואו

שיבואו לבית ', צרות וקול שופר הריעו לפני המלך הובחצ

  .מקדשו להריע ולזמר ולשבח לפניו

÷úåðéâç íåéì äñëá øôåù ùãåçá åò , éë

 á÷òé é÷åìàì èôùî àåä ìàøùéì ÷åç) íéìäú

ã àô-ä(  

ובראש השנה נחו אבותינו במצרים , שמזמור זה נאמר על יציאת מצריםק "רדוכתב ה

. תקעו בזה היום שהוא ראש חודש: ל"וז, וזהו טעם מצות תקיעת שופר, מעבודתם

 באחד לחודש השביעי זכרון , אתכם משהכמו שצוה, פירושו בשופר, תקעו שופר

לפי שבטלו אבותינו מעבודתם , ונראה כי זהו טעם מצות התרועה בראש השנה. תרועה

ה תקיעת "כמו שצוה הקב, והתרועה הוא סימן שילוח עבדים, ונחו מיגיעתם ביום זה

כן , שופר ביום הכפורים של יובל שהיה סימן לשילוח עבדים וצאתם מרשות אדוניהם

ה לתקוע בראש השנה לזכר כי ביום זה בטלה העבודה והיתה התחלת "ה הקבצו

ליום . ליום הכסא יבא ביתו: )כ, משלי ז(וכן , בזמן ומועד, בכסה. בכסה ליום חגנו. חרותינו

, זה שאני אומר לכם תקעו.  כי חוק לישראל הוא.שהוא חג מן החגים הידועים לו, חגנו

  . י יעקבקאלחוק ומשפט הוא עליכם שצוה אתכם 

ג מידות הרחמים שהקדוש "כנגד י, ג מדות תיבות"בפסוק זה יש י: ובסידור הרוקח כתב

  .ברוך הוא מתמלא בהם

  :ך הנביאים כתוב לאמוריועל ידי עבד

 øôåù òå÷úëå åàøú íéøä ñð àåùðë õøà éðëåùå ìáú éáùåé ìë

 åòîùú)â çé åäéòùé(  

ד לבוא כשישמעו את דבר ביאת שלעתי, הנביא ישעיה מתנבא על אומות העולם

ועל זה אמר הכתוב כל יושבי תבל , ישלחו שלוחים לראות אם אכן כן הוא, המשיח

 כאלו יאמר להם מה לכם לשלוח , כל יושבי תבל:מצודת דודופירש ה', ושוכני ארץ וכו

ולדעת אם האמת כן הוא הלא כל יושבי תבל בעיניכם תראו החזרת ישראל כאשר 

  . על ההרים ובאזניכם תשמעו הדבר כאשר ישמע תקיעת השופריראה נשיאת הנס

כמו שאמר והיה ביום ההוא יתקע בשופר  , וכתקוע שופר:פירש באופן אחרק "רד וה

כי כשירצה אדם לקבץ עם ישא נס בהרים כדי שיראו הנס למרחוק , וזה דרך משל, גדול

בני ישראל אל ארצם וכן יתקע בשופר וישמעו הקול למרחוק ויבאו כן יקבצו , ויבאו

תם כאלו נשאו להם נס וכן הגוים יביאו אותם ויקבצו או, מפה ומפה בעת הישועה

  .ותקעו בשופר

 øåùà õøàá íéãáåàä åàáå ìåãâ øôåùá ò÷úé àåää íåéá äéäå

äì ååçúùäå íéøöî õøàá íéçãéðäå ' íéìùåøéá ùãå÷ä øäá

)âé æë åäéòùé(  

 כאלו היה נתקע בשופר גדול להשמיע ,תקבצו כך י,יתקע בשופר גדול: ק"ופירש הרד

 כך יבאו מכל פאה כאלו ,ים בשופר יתקעקאל'  וה, כמו שאמר גם כן,הקול בכל העולם

 שהגלם שם מלך , שיבאו האובדים הם השבטים שהגלו מעבר הנהר,תקעו להם בשופר

 כי גלות בבל , והוא בארץ אשור שהיו שם כאלו אבודים שלא יצאו עוד משם,אשור

 והם נדחים , ואחר כן גלו פעם שניה,ן שבו אחר כן לסוף שבעים שנהיהיו יהודה ובנימש

 ומשם יעלו , כמו שפירשנו, כי שם יבאו,ומה שאמר בארץ מצרים, בכל פאה ומפוזרים

 הוא ,בהר הקדש, בהר הקדש שהוא בירושלם' פי, בהר הקדש ובירושלם' והשתחוו לה

  .הר המוריה והוא מקום בית המקדש

äå 'äå åöç ÷øáë àöéå äàøé íäéìò ' êìäå ò÷úé øôåùá íé÷åìà

ïîéú úåøòñá .ä '  íäéìò ïâé úåàáö)ãé è äéøëæ-åè(  

יגלה עליהם שכינתו להלחם בעבורם וחצו יצא ' עליהם יראה ה'  וה:מצודת דודפירש ה

, בשופר יתקע כגבור התוקע במלחמה והוא ענין משל, על האויב חיש קל ומבריק כברק

ך ילך ברוח סערה בשטף אף אל תימן להחריבה היא והל

ו  .י"היושבת בדרום א יגן עליהם אז יגן על ישראל שלא יהי

  .נלקים עמהם

ולא יצטרכו . צבאות יגן עליהם'  ה:פירשם "מלביוה

במה שיאכלו , רק ואכלו וכבשו אבני קלע, למלחמה כלל

ושתו , יכבשו המלחמה ואבני קלע שיורו האויבים עליהם

י שישתו ויהמו כמו שותי יין בזה ימלאו דם "כמו יין עהמו 

וכזויות מזבח , כמזרק שממלאים אותו בדם הזבח

, כן ימלאו דם חללים, שזורקים ושופכים שם דם הזבחים

ודימה , יפילם חללים' י מלחמה רק יאכלו וישתו וה"לא ע

' כן ירצה ה', דם החללים לדם המזרק שהוא לרצון לפני ה

  .נםבמעשיהם ונצחו

  :ומסיים בפסוק מן התורה

 éùàøáå íëéãòåîáå íëúçîù íåéáå

 íëéîìù éçáæ ìòå íëéúåìåò ìò úåøöåöçá íúò÷úå íëéùãç

ä éðà íëé÷åìà éðôì ïåøëéæì íëì åéäå ' íëé÷åìà)é é øáãîá(  

יכם מכאן למדנו קאל' אני ה, תיכם בקרבן צבור הכתוב מדברולו על ע:י"רשופירש 

אני , לזכרון הרי זכרונות, שנאמר ותקעתם הרי שופרות, שופרותמלכיות עם זכרונות ו

, ביאר את ענין התקיעות בשעת הקרבת הקרבנותחזקוני וה. אלהיכם זה מלכיות' ה

ת כדי שישמעו ישראל וידעו כי הקרבנות קרבים ויכוונו לבם וצרו ותקעתם בחצ:ל"וז

.  לקרבן צבור וחובהועל זבחי שלמיכם כבשי עצרת שהרי לא היו תוקעים רק. לשמים

והיה לכם לזכרון שהרי ביום שמחתכם דהיינו במועדיכם ותקעתם על עולותיכם 

  .וכשתתקעו ותריעו למלחמה יזכור לכם זכות הקרבנות ונושעתם

לדרוש מפסוק זה שאומרים בראש השנה את , ל"ביאר למה ראו חכמינו זכלי יקר וה

מן פסוקים אלו למדו . 'ועדיכם וגו וביום שמחתכם ובמ: זכרונות שופרותמלכיותסדר 

.  זכרונות ושופרות כדאיתא בילקוט בפרשה זומלכיותל שאומרים בראש השנה "חז

ונראה שלמדו זה ממה . ויש להבין מה ראו על ככה לפרש פסוקים אלו על ראש השנה

וזאת לפנים בישראל שבכל ', שנאמר וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר וגו

 זכרונות ושופרות מלכיותגוזרין תענית והיו תוקעין ומריעין ואומרים עת צרה היו 

ט ואולי ראייתם מפסוקים אלו שנאמר וכי תבואו "כדאיתא בטור אורח חיים סימן תקע

ודון מינה ומינה שבכל יום ויום שיש תקיעה עושין כסדר הזה וגם ראש ' מלחמה וגו

נה שמדבר בצורר שהוא תוך ת שמע מי"ומדקאמר מלחמה בארצכם בבי, השנה בכלל

הארץ וזה יאות לראש השנה שתוקעין בו בשופר לערבב השטן הצורר הפנימי אשר 

. ועוד מה לי צורר חיצוני מה לי פנימי. בתוך הארץ לאפוקי סתם צורר הוא חוצה לארץ

  .ולפי זה יפה נרמז בפסוקים אלו סדר של ראש השנה

  חקעפר אילו של יצ

מנהג שקול שופר בתחלה , ויהי קול השופר

, חזק יותר וזה להפך שלא יצא לבם מהפחד

ל איל שנברא בין השמשות "ודרשו רבותינו ז

הבשר יסוד שעל , לא יצא ממנו דבר לבטלה

העור לאזור , גידין לכנור דוד, מזבח הפנימי

קרן ימין שהוא , קרן שמאל למתן תורה, אליהו

, ]לבא[עתיד גדול משל שמאל לתקוע ל

',  ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו,שנאמר

ואם תאמר אילו של יצחק היה עולה וכלו כליל 

התשובה שגבל השם עפרו , אף הקרנים

 )תולדות יצחק(                         .והחזירו למה שהיה



 

  

  

  סניגורן
  של ישראל

 

 א
  

  , ה"טענותיו ומליצותיו בעד כלל ישראל לפני הקב
  בראש השנה ויום כיפור, בימי הסליחות

 ע"ק מבארדיטשוב זי" הרהשהמליץ

, עתידות של הנשמה הזאת, ע כבר חזה ברוח קדשו וראה את הנולד"ש זיש הבעל שם טוב הקדויכי מרן עיר וקד ידוע

, מבארדיטשוב" קדושת לוי"בעל מחבר הספר הקדוש , ל"ק רבי לוי יצחק בן שרה סאשע זצוק"נשמתו זך ומצוחצח של הרה

ב נצטיין במדה זו ק מבארדיטשו"כי הרה, חזיון הזה נתאמת בכל פרטיו ודקדוקיו, וכן הוה, שתהיה הסניגור על כלל ישראל

  .יותר מצדיקי דורו הקודמים והבאים אחריו

ולהקדוש ברוך הוא , מצוה לספר בשבחן של ישראל:  כתוב לאמר בשם התנא דבי אליהו)בא' קדושת לוי פ( הקדוש ובספרו

מי , אלובתפילין דמארי עלמא כתיב שבחן של ישר, ל אסור להסיח דעת מתפילין"וכתב שם הטעם שקיי, יש נחת רוח מזה

כלומר , על כן חובה עלינו להתעסק תמיד בפרשיות הללו ולהראות שהמה כשרות ומהודרות, כעמך ישראל גוי אחד בארץ

  .לספר בשבחן של ישראל

נאצו קדוש ' הוי גוי חוטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משחיתים עזבי ה: " היה אומר פעם אחד לפרש דברי הנביאהוא

ומתחטא ושב , וכשאחד חטא אז כל העם מרגיש,  ישראל קדושים הם–" הוי גוי חוטא: " אמרוכה, "ישראל נזורו אחור

ה זרע " המה זרעם של אוהבו של הקב–" זרע מרעים",  המה עם שכבד עליהם מאד לעשות איזה עון- " עם כבד עון", בתשובה

 תיכף נרתעים –" נזורו אחור"אזי תיכף , ונאצו אותו'  אם לפעמים יתרמי שעזבו את ה–" עזבו את השם", ם את גופם אם עושים איזהו עון מסגפים את עצמם ומשחיתי–" בנים משחיתים", אברהם אוהבו

  .לאחוריהם ושבים בתשובה בכל לבם

שמשה , על מה שאמרו במדרש: ק מבארדיטשוב"בשם הרה) לשבועות(ע בספרו עבודת ישראל "ק המגיד מקאזניץ זי"ראה מה שכתב תלמידו הקדוש הרה,  המליץ גם בעד ישראל מדורות שעברוהוא

כדי לקבל , רק כוונת ישראל היה להניח מעט בשינה, ביום הנכבד והנורא של קבלת התורה, ו את ישראל שהיה להם נמנום של עצלות"לא נחשוד ח, ה עורר את ישראל שהתנמנמו בקבלת התורה"רבינו ע

  .התורה בדעה צלולה

ועמד , וסנגוריא הנעימות לפני כסא כבוד אבינו שבשמים, בהקריבו מליצותיו היקרות,  בעד כלל ישראל בימי הרחמים והסליחות בראש השנה ויום הכיפוריםק במליצותיו" הצטיין הרהביותר

טענותיו , ומה נמלצו לחכו אמרותיו הטהורות. ם וטובתםדבריו הקדושים היה אז כאש לוהט ובאהבה עזה לעם ישראל כאב לבנו יקירו תבע שלומ. כמלאך מיכאל השר הגדול בשמים, להמליץ בעד אחיו

  .ז עוד יותר אהוב ונחמד למטה ולמעלה"ונעשה עי, ובקול חוצב להבות אש הבוקעת ועולה עד לרקיע, שיצאו מלבו הטהור ונאמרו במיטב הגיון, משליו הנעימות, מליצותיו החמודות, החזקות

  
כל הקהל המתין ולא ידעו פשר , נהפעם אחת נתאחר לבוא לסליחות בערב ראש הש

פתאום נראה שבא מהשוק עם צלוחית של משקה ומיהר את עצמו ופתח לומר , דבר

' אחרי הסליחות דרש דרש הקהל מרבם הק, הסליחות בהתלהבות נורא כדרכו בקודש

: ק" ויספר להם הרה? שלא כטבעו ומאין בא עם הצלוחיתשיפתר להם מדוע בושש היום

וחפשתי להראות איזהו זכות שאמליץ בעדם להמתיק , ול על כלל ישראלראיתי קטרוג גד

ועוררתי , ש ומגדנות"והנה נפל בדעתי ולקחתי באשמורת הבוקר צלוחית עם יי, הדינים

ש "ורציתי לכבדם ביי, גם מהישנים בחוץ בספסלות השוקים, יהודים שכנים הדרים בהרחוב

, השני שלא אמר סליחות,  נטל ידיואחד בתירוץ שלא, אבל כולם מיאנו, עם מגדנות

ואף אין אחד מהם , ם"ונסתי לעורר ולכבד במשקה איזהו מהעכו, השלישי שלא התפלל

אז רצתי במהירות לומר , רק שתו בעוד שעיניהם לא נפתחו כהוגן, שעשה חקירה ודרישה

  .הסליחות כי כבר היה לי די חומר לבטל הקטרוג של השטן
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תן שנכשלים בהתפלה ואינם מדקדקים באותיות לחתכם המליץ פעם אחד על או

דרך האב שמבין שיחות ורמזות , ע"ואמר רבש: ומבליעים אותיות ותיבות שלימות, כראוי

באם , מעשה בנך יחידך אשר אהבת הלא הוא זרע אברהם אוהבך, ואף גם כוונותיו, בנו

וגם דילוגם עליך , כי שומע ומבין אתה תפילתם ותחינתם, יכשלו בתפילתם אל יענשו

  .אהבה
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וראה שהעולם בדיחא דעתייהו , א בא לבית המדרש"שפ, מענין דלוגו אהבה יסופר

ו "השיבו לו שכפרי אחד אשר מוכה בעברת? שאל אותם לשמחה מה זו עושה, ושמחים

, אמר להם הרב אל תשחקו ממנו" תעיתי כשה אובד בַקש"ואמר , אמר תהלים בקול רם

פגע , א הלך הזאב ביער ימים אחדים רעב בלי טרף"וסיפר להם איך שפ, וטובא גניז במאמר

אבל חוק הוא לנו , אמר לו הזאב רעב אנכי ומוכרח אני לטורפך, בשה צעיר שתעה מעדרו

, באימת מות ענה השה ואמר, על כן ספר נא לי חטאך, שלא נטרוף בעל חי נקי מחטא

זה אי , ולא היה לי עוד יכולת לחטוא, לימיםהלא צעיר אנכי , אדוני חוס נא על מיטב נעורי

  על כן ספר מהרה כי. ענהו הזאב, היצר רע מנעוריו ואי אפשר שלא חטאת כלום, אפשר

  

וראיתי , א רעבתי מאד"פ, ברתת וחלחלה התחיל השה לספר חטאת נעוריו,  רעב אנכי

ורעבוני , ואיזהו שיבלים נטו מהשק לחוץ, אדם הולך בשוק ונושא על שכמו שק עם קש

! וודאי חטאת? אולי חטאתי בזה, להשקיט את רעבוני, אלצוני להוציא איזהו שיבלי קש

כמקרה הזאת יקרה אותנו בני ישראל . וטרפה בלי חמלה, גנבת ודמך בראשך, ענהו הזאב

ובשביל חטא אכילת איזהו שיבלי קש שאדם , אויבנו יחפשו עלינו עלילות שונות לטרפנו

  ...ש דוד המלך תעיתי כשה אובד בקש"וז, ו ביסורים ורדיפות"תנו חדש בעקבו ידונו או
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וידם , יסופר שבעת אשר התלקחה המחלוקת הגדולה של כת המתנגדים נגד החסידים

בהליכתו לבית הכנסת מעוטף בטלית ותפילין פגעה בו , היתה במעל גם על הקדושת לוי

!  איש נבזה–צא מכאן :  מים לאמורושפכה על פניו קיתון של, אשה אחת מנשי המתנגדים

והלך לבית הכנסת ואמר ברוב התפעלות , ק לא שת לבו למעשה זאת הרשעה"הרה

, בודאי לא עשתה זאת מבלי ידיעת ורצון בעלה, אל תענשה ממרומים, ע"רבש: ותמימות

  .ואם כן היא אשה כשרה שעושית רצון בעלה
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ש יהודי בעל עגלה מעוטף בטלית ק מבארדיטשוב אי"א ראה הרה"וכן מספרים שפ

, ע"רבש: ק באמרו ואמר בקול גדול"נתלהב הרה. ותפילין ומושך אופני העגלה בשמן שפת

אפילו בשעה שמושך האופנים ומתקן העגלה , ראה עמך ישראל איך אדוקים ודבוקים בך

  .אינו שוכח ממך
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נגש אליו הרב , קק פגע ביום תענית צבור יהודי אחד אוכל בשו"עוד יסופר שהרה

בוודאי שכחת שהיום יום , בני ודאי על פת לחם לא יפשע גבר: בפנים שוחקת ואמר לו

 בודאי יש לך לב חלש – חזר ואמר הרב –אבל ! השיבו האוכל בשוק! לא? תענית היא

כ "יש לי לב אמיץ וחזק ואעפי, השיבו היהודי בעזות מצח, לא? וקשה עליך מאוד התענית

ראה עד היכן מגיע אהבת , ע"רבש: ק ותלה עיניו לשמים ואמר"להב הרהנת, איני מתענה

  .כ אינו רוצה לשקר"אעפי, שהרי היהודי הזה אם כי עובר עבירה, האמת של עמך ישראל

  



  

  

 אתקינו סעודתא
 
  )כז (עניני מאכלי שבת 

מאכלי ראש השנה

  ה"סימני ר

 יהא איניש רגיל למיכל בריש שתא, אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא

  )כריתות דף ה' גמ(. קרי רוביא כרתי סלקי ותמרי

וגם בספר עזרא מצאנו שהיו בוכים בשובם מגלותם ואמר להם עזרא אל תעצבו כי 

כדי שתהא שנה טובה שמינה , ואמר אכלו משמנים ושתו ממתקים, קדוש היום לאדונינו

  )ד"תקל' ה סי"ראבי(. ומתוקה עליכם

יא בריש שתא להוי אינש חזי תרדי אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא ה

ועדיין כך המנהג , והשתא רגילין רבנן להוסיף עלה כרתי, ופרישי תמרי רוביא וסילקא

ומקריבין לפניהם טנא יש בו דליע ופול המצרי , ה"מכל החכמים שאין פושעים בר

ומביטין בו ומניחין ידיהם עליו על כל אחת מהם , וכרישין וירקות ותרדין ותמרי

ועל התמרים תמרי יתמו , ועל התרדין סילקא יסתלקו עונינו. יאין משמה סימן טובומוצ

אלה מנהגינו ומנהג , ומוסיפין עוד רימון ואומרין עליו נרבה זכיות כרמון, עונותינו

, ה סימן משם הדברים הראה לנביא מקל שקד כי שוקד אני"וכך הראה הקב, אבותינו

  )בות רב האי גאוןתשו(. ואף בכמה מקומות יש סימן טוב

וכשיאכל , ה רוביא דהיינו תלתן כרתי סילקא תמרי קרא"יהא אדם רגיל לאכול בר

, סילקא יסתלקו אויבינו, כרתי יכרתו שונאינו, רוביא יאמר יהי רצון שירבו זכיותינו

  )שולחן ערוך( .כ"קרא יקרע גזר דינינו ויקראו לפניך זכיותינו ע, תמרי יתמו שונאינו

  ראש כבש

ב בתשובת הגאונים וששחקתם שאנו נוחשי נחישות שאנו רגילים ליקח ראשי כתו

ה ואוכלין דבש וכל מיני מתיקה ואוכלי טיסני עם בשר שומן ואוכלין רוביא "כבשים בר

ורובו , כי הניחוש כזה טוב הוא, נשיב לכם על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון' וכרתי וכו

' ומה שאנו וכו' ה כדי וכו"שים שאנו אוכלין ברעל ראשי כב, מן יסוד המקרא והאגדות

וכתוב כן , ושותין דבש וכל מיני מתיקה כדי שתהא השנה הבאה עלינו מתוקה ושמינה

  )ז"תקמ' ב סי"ה ח"ראבי(". לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים"בספר עזרא 

ש בתרגום המיוחס ליונתן בתחלת גלות מצרים ראה פרעה "יש סמך על זה עפימ

, והכריע הטלה כל ארץ מצרים' ל ארץ מצרים בכף מאזנים וטלה אחד בכף שניבחלום כ

ה פעמים "ו' ה בגי"ל טל"ונראה דהנה ניסן מז, והנראה למה הראו לו טלה במאזנים

כ הראו לפרעה מזל טלה שזה הוא "ע' ה וכו"ה פעמים י"י' ם בגי"ל מאזני"תשרי מז, ה"ו

לזכר זה , ה ולקרב הגאולה"ה בו"שם יה ליחדא "כ בר"ע, היחוד השלם בעת הגאולה

  )בני יששכר( .אנו אוכלין בהגיע זמן מזל מאזנים ראש כבש מזל טלה

  תפוח בדבש

. ויש נוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש ואומרים תתחדש עלינו שנה מתוקה וכן נוהגים

  )א"רמ(

וצודה לי ציד ועשה "ק ביומא דר"והנה מבואר בזוה יצחק לעשו ואמר ליה  לי ה קרי 

ז נראה לי הטעם על "ולפי, ק"ש בדבה"ואז נכנס יעקב ונטל הברכות עיי, מטעמים

יצחק ליעקב ראה ריח בני כריח השדה אשר , ה"שאוכלים תפוחים בליל ר כי אז אמר 

  )ג"תקפ' ח סי"א או"ביאור הגר( .ודרשו הקדמונים כריח שדה של תפוחים' ברכו ה

  )בני יששכר( .ם"ב הרחמי"ן או א"ב הרחמ"ש בגימטריא א"דב

 .ה והוא מסוגל לפקידת עקרות בראש השנה"דבש עולה אש, ו"ו ורב"כי תפוח עולה פר

  )אמרי נועם(

ת יתן לנו הצלחה "כלומר השי, טענשצע'אזיע ש'ייא ב'ת מלשון נכרי ד"ש הוא ר"דב

   )יערוסלאב, תורת שמעון(. ומזל טוב

  )םמטה אפרי(. יש מקום לאכול הסימנים גם בסעודת שחרית

  )בני יששכר(. ה"דר' כן לא קחזינא לרבנן קשישאי ליקח ולאכול הסימנים האלו בליל ב

וזכורני שאמר כל עשרת ימי תשובה נקראים ריש שתא ומעתה כל המאכלים שכתב 

  )לקט יושר(. ה כל עשרת ימי תשובה"ה ה"ה במרדכי לאכול בר"ראבי

אבל לא , ושוב אני טובל במלח, בפשיטות שודאי נכון להביא מלח ולטבול בדבש ולטעום

ואני טועם מקודם הדבש עם הלחם לסימנא טבא ושוב אני , א משני הצדדים"בפעם אחת כ

  )ת שלמת חיים"שו(. כ להזכיר ברית מלח עולם"טובל במלח ג

  )מחזור ויטרי( .נהגו בצרפת לאכול תפוחין אדומים

  )ל"מהרי( .המנהג לאכל תפוח אחר הקידוש

אשר כל המלעיג על זה מלעיג על דברי ' מה לנו בסימנים וכוו "והנה פן תלעגו ח

המקראות ועל בעלי הגמרא שכולם הפליגו שמחויב אדם לעשות סימן טוב בכל התחלת 

  )מחולת המחניים(. דבר גדול

  מצות מצוה

נוהג לשמור מהמצות מצוה כדי לאכול בראש השנה מהמצה ] י"ח פלאג"הר[הוא 

 שבזכות המצה ניצולים מן הדין )ג"תצוה דף קפ' פר(ק "והדאיתא בז, שנעשה לשם חג הפסח

ה מצות מצוה בתוך הסעודה "כ ראוי והגון לאכול בר"וא, ה"ויוצאין זכאין בדימוס בימי ר

  )'סגולת ישראל אות ר( .'לזכרון לפני ה
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äøä"ø â '  ïééì÷ áåã ìàøùéèéìù"à  
 ìâøìåúá éñåøéà  

� � �  
  

øä"ø  äèàø ìàåééä"å  
 ìâøìåðá úãìåä  

� � �  

øä"ø  ùèéååà÷øòá äùî øéàîéä"å  
 ìâøì úãìåäåðá  

ã áì áèé ìä÷'øàîèàñ  
ë úåàéùðá"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  

äéòô" ÷ íéìùåøéááåú"à  
  
  
  

  ברכת מזל טובברכת מזל טוב
  

äçîùå ìéâ éùâøáå ø÷éå ãåáë úåúåàá ,äæá íéøâùî åððä
åðéìåçéàå åðéúåëøá ,ðà åðéãéãé ìåî ìà"äéòô ù"÷.  

  
  

  א"שליטיהושע אשר כהנא  רביג "הרה
  'ל רבנים דקהלתינו הקראש כול

  ק"ץ פעיה" ומו-ד משכנות הרועים "רב דביהמ

  לרגל הולדת בתו

  א"שליטישראל דוב קליין  'ג ר"הרה
  'מנהל רוחני דמוסדותינו הק

  לרגל אירוסי בתו

  ו"הייואל ראטה  ר"הר
  לרגל הולדת בנו

 פייערווערגער' בבית משפ" שלום זכר"ה
 21עזרת תורה ' רח

 "ברך משה"ה בבית מדרשינו "דר' ביום ב" ברית"וה

  ו"הימאיר משה בערקאוויטש  ר"הר
 א"שליט יקותיאל יצחק עהרנטאל 'ג ר"ולחותנו הרה

  לרגל הולדת בנו

 1ן 'אברהם יפה' רח בבית חותנו" שלום זכר"ה

  

  ברכת מזל טוב
קדם , הטוב' מה, ברכות לרוב, בסימן טוב ובמזל טוב

  . לבו לב זהוב,האברך החשוב

  ו"הימאיר משה בערקאוויטש  ר"הר
  לרגל הולדת בנו

  .ח"ר שירווה רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"יהי

  ד החותם בהוקרה והערכה"הכ

 ישראל דוב קליין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ש בעת שמחתםארגון עזר וסיוע לאנ

   מזל טובברכת
, אשר ידיו אמונה, זר זהב לו סביב, להאברך החשוב

עושה ומעשה , לכל אשר אליו פונה, בכל עת ועונה

טוב ומטיב , מסור בלב ונפש  לארגונינו, למענינו

  , שמו מפארים, עשות חסד כל מגמתו, לזולתו

  .בהילולים ותוארים                           

מאיר משה  ר"הר
  ו"הי בערקאוויטש

  לרגל הולדת בנו

במדה , ר שיזכה לרוות ממנו רוב נחת דקדושה"יהי

ויזכה , כל ימיך, אך טוב וחסד ירדפוך, גדושה

עדי נזכה בקרב , להמשיך בפעולותיו הברוכים

  , ומלכינו בראשינו, משיח צדקנו לביאת, הימים

  .                             במהרה בימינו אמן

 ההנהלהההנהלהההנהלהההנהלה

  ברכות בכפליים
ק לבנו פנימה ם נרימה, מעומ כי ל מבר ב , קו מיט

נו שלוחה וערוכה    רגשי, יעלה ויבא ויגיע, ברכותי

ברכות להשפיע, לבבינו להביע                       .ו

   היקריםגיסינו-קדם אחינו
בורך"כאו ב י שמו הטו   ה"ה, א ב

  ו"הייואל ראטה ר  "הר

   שלמה אלעזר מנחםר "הר
  ו"הימענדל פייערווערגער 

  צ" בשעטומט"לרגל הולדת בניהם למז

  חמותינו החשובה-ת אמנו"ומנב

  'תחי מרת פייערווערגער
  זקינינו ' והנה כי כן יבורך גבר ירא ה

  א"שליטנחמן יאקאב  'ר' ח המפו"הרה
  'ת זקנתינו החשובה תחי"בומנ

  

ם ומכל יוצ"יהי ה כו לרוות מ ב "ר שיז נוג וח רו נחת תע

ה גדושה, דקדושה ב הימים ,במד קר   , עדי נזכה ב

לך תמים ב,                   לביאת משיח הו   .א"ב

  ד המברכים מקרב הלב פנימה"הכ

, משה, חנוך זונדל, יצחק אייזיק, חייים זאב, יואל
  .פייערווערגער'  אריירוחם, אברהם אלכסנדר

  .יואל קליין, ישראל נתן עהרנטאל, אליעזר דוב ענגל
 ח משה טוסיג"המיול

  ישיבה קטנה יטב לב
  דרבינו יואל מסאטמאר

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"בנשיאות כ
  א"תובב ירושליםק "פעיה

  

  שיר ושבחה הלל וזמרה
 האברךאל כבוד ,  ברכה מרובהברךנ, בשמחה רבה

ו ,  אצלו מבוללח"וגמתורה , המהולל עומד לימינינ

ו , תדירא יום ולילה לא ישבות למען ישיבתינ

עסקן נמרץ , משליך עצמו למען הזולת, המעטירה

  שר אליו כל א, נודע לשם ולתפארה, ברוב פעולות

  .בסבר פנים לו עונה,                        פונה

משה מאיר  ר"הר
  ו"הי בערקאוויטש
  לרגל הולדת בנו

זכה תר ש"יהי, ברכותינו אמורה, בשפה ברורה

ו , לגדלו ולחנכו על דרך התורה והיראה אשר לנ

, ויזכה לרב ואורה, יעמוד לו זכות התורהו, מסורה

בנים ובני בנים  ,ולכל הברכות האמורות בתורה

אך טוב וחסד , מתוך שמחה ואורה, עוסקים בתורה

  .א"בב, עדי ביאת מלכא משיחא, כל ימיך, ירדפוך

  ד המברכים מתוך הוקרה והערכה"הכ

  תלמידי הישיבה-ההנהלה 

  ברכת מזל טוב
קדם , הטוב' מה, ברכות לרוב, בסימן טוב ובמזל טוב

  .לבו לב זהוב, ידידי האברך החשוב

  ו"הייואל ראטה  ר"הר
  לרגל הולדת בנו

  .ח"ר שירווה רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"יהי

  קרה והערכהד החותם בהו"הכ

 מנחם הלל פאלאטשעק

  ברכת מזל טוב
 קדם , הטוב' מה, ברכות לרוב, בסימן טוב ובמזל טוב

  .זר זהב לו סביב, האברך החשוב

  ו"היוויטש מאיר משה בערקא ר"הר
  לרגל הולדת בנו

  .ח"ר שירווה רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"יהי

  ד החותם בהוקרה והערכה"הכ

 יואל היילברון


