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he phrase, V’taher Libeinu L’avdicha Be’emes, 
asking Hashem to purify our hearts to serve Him 
in truth (with the right intentions), is included 

in every Shabbos, Yom Tov, and Yomim Noraim Tefilla. 
The message is an important one and, I would have 
assumed, should be inserted in every day's Tefillos. Yet, 
it isn't.
 
I would like to suggest that, while the message is 
important for us each day, a daily reminder would fall on 
deaf ears during the weekday. It is only on Shabbosim 

and Yom Tovim that people are able to pause and focus 
on purifying their hearts. Sadly, many of us are just as 
busy during these times, either with our families or 
because we are busy resting.
 
We may think that during the Yomim Noraim our days 
are full of serving Hashem. Nevertheless, it may not be 
with enough of an emotional quest to serve Hashem 
to fulfill the words L’avdicha Be’emes. Consider giving 
more of yourself during the Yomim Noraim. It can only 
help you in the coming year.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

his article may seem out of place for the Yomim Noraim. 
A more expected topic would center on self-growth 
and Teshuva. Anything that seems to be a long-term 

discussion may seem out of place as we have only days left to 
guarantee a good year.
 
Nevertheless, I chose differently because there are some 
topics that people avoid their entire lives and it is difficult 
to expect people to take those topics seriously. My hope is 
that during the Yomim Noraim, people 
will consider a long-term investment. And, 
I am hoping that a commitment to invest 
may lead to a personal, possibly communal, 
initiative. I want to introduce this topic 
with two incidents.
 
The first happened many years ago. I was a substitute Baal 
Koreh for a Shul of true Bnei Torah. The davening was long 
and the songs were slow. I walked into the Shul during the 
Shacharis Shemona Esrai and waited in the front lobby. As 
soon as the Chazan finished Kedusha, both double 
doors flew open and close to 20 children, teenagers, 
and a few adults, burst out of the Shul. It looked like a 
jail break. I have since then seen this happen several other 
times in that same Shul. That can’t be good Chinuch.

For that reason, our Minyan is quick-paced; not the Davening 
itself as much as the choice of songs, Baalei Tefilla, Baal Koreh, 
and shorter Mi Shebeirachs. While every Shul should consider 
what is best for them, most Shuls can shorten the length of 
Davening without compromising on the quality of the Minyan.
 
A few months ago, I was speaking to someone questioning 
how the Hillburn community is doing. He asked about our 
Minyanim. I told him that we generally have 3 Minyanim a day 

because we have about 15 men. In disbelief, 
he responded, “You can get a daily Minyan 
with only 15 people?”
 
Many people, the majority of whom are 
Frum people between the ages of 15-
40, have used the same expression when 

discussing their relationship to Tefilla. They have an allergic 
reaction to Davening. Their reaction is an old one, so 
engrained from years ago, even decades, that it can be said 
(and many do say it) that they are traumatized and continue to 
have flashbacks from their experiences when they were young.
 
They were forced to sit quietly for hours every Shabbos 
morning, had to daven everything, listen to the speech, were 
not given any credit, and were often found lacking enough to 

T

Why Some Have an Aversion to Tefilla &
What We Can Do About it By Rabbi Shmuel Gluck

"It looked like
a jail break."

 
 

Thoughts on Rosh Hashanah 
By David Gurwitz 

 

Rabbi Yitzkak Ginsburgh says that 773 is the value of the expression in Tehillim “Open my eyes 
and I will see wonders in your Torah” – gal ainei v’abite niflaos.  

As we enter 5781, we should keep in mind that one of the simanim for a good year that we say 
at night – besides the various foods which have names that sound like decree breakers - is 
Simcha. 

We are trying to grow and be better. 

We bring our leftovers from growth into the Succah. 

The word for growth  - physical and spiritual - is Tzemeach – whose letters are the reverse order 
of the word Chametz. 

The word for joy is Someach. 

They sound alike because they are connected in many ways. Joy leads to growth. 

May we plan and pray for a year of growth and joy – which is really life. 

May we aspire to try new ways and strategies to keep Hashem with us always. How? By increased 
learning, helping, listening better and more attentively, feeling the pain or the situation of others, 
and thinking about them and praying for them, since we really do know that He keeps us with 
Him always, if we occasionally stop to think about it. 

These aspects of a real life are largely attainable not only by desire but by better time 
management.  

This is also a message for this time. 

The first four words in the Torah are Bereishis Bara Elokim Ais – In the beginning, Hashem 
created. 

The Maharal says that Ais can also be substituted to be Ais – spelled Ayin Taf – meaning time. 

In the beginning, Hashem created time.  

The Zohar says that the letters in the word Bereishis can be re-arranged in many ways.  

One of the ways spells B’ Aleph Tishrei – on the first of Tishrei – Rosh Hashanah! 

Rosh Hashanah is future - focused and Hashem runs the world - focused and making ourselves 
have more self dignity- focused and really accepting plans for action – focused. 

Make yourselves and your lives - and the lives of others -  into a new and continuous act of 
Bereishis  on B’ Aleph Tishrei – tonite – Rosh Hashanah. 

any Kadmonim outline a model of the year in which 
every month lines up with one of the Shevatim. Each one 
somehow finds a common thread between the Chodesh 

and the Shevet, unveiling aspects of each of them that we would 
never consider to be obvious. The formulas that many Mefarshim 
deal with come from the AriZal and the Vilna Gaon. Let’s try one 
from the Ari. The Ari lines up Chodesh Elul with the Shevet Gad. 
What Sodos can we uncover that will speak to us practically?

There are numerous Maamarei Chazal that try and establish the 
lineage of Eliyahu Hanavi. What Shevet was he from is debated in 
the Batei Midrashim of Chazal far and wide in Gemaras, Medrash 
Rabbah, Tanna D’vei Eliyahu and Tanchuma. Let’s focus on a 
Beraishis Rabbah (71) in which Rebbe Eliezer says he was from 
Binyomin. Rav Nehorai says he was from Gad. The Medrash records 
that once, in the middle of the debate, Eliyahu himself came into 
the Bais Medrash and said: “Stop arguing! I am a descendant of 
Rachel.” There is also a school of thought that considers Eliyahu to 
be a Kohen via the opinion of him being Pinchas - see Bava Metzia 
(114A). I would hope that when Eliyahu Hanavi finally comes, this 
will be a topic of one of the Shiur Klali’ s that he will answer, along 
with all the rest of our Kashious. Let’s explore the opinion that he 
comes from Shevet Gad and how it relates to Elul. Yaakov Avinu 
recognized the ability of organization in Gad, putting together a 
troop, יגודנו גדוד   which means taking individuals and forming גד 
them into a cohesive unit. We all know the task assigned to Eliyahu 
from the Pasuk in Malachai (3:24) על בנים  ולב  בנים  על  אבות  לב   והשיב 
 he will return the hearts of the fathers to their sons and – אבותם
the hearts of the sons to their fathers. There is supposed to be 
unity, togetherness between father and son which can sometimes, 
intentionally or unintentionally, get discarded or ignored. Eliyahu’s 
job is to bring it back and reestablish the שלום  ,That ability .בריתי 
that adeptness, is the quality of Shevet Gad. And that, to me, gives 
Chizuk to our attempts at Teshuva which is always daunting to 
us Basar V’dams. We need to view Teshuva as a wayward child 
returning to HIS FATHER - not a cold, uncaring, law and order 
judge. We try, with all our might, to again feel the unity, the love of 
a son reveling in his father’s embrace ולב בנים אל אבותם. It is to this 
goal we hope all of our efforts in Elul will accomplish. 

We all need Chizuk this time of year, ALWAYS. This year is special 
even in that aspect. Looking back over the year - a year that for some 
almost escaped us, and despite that, it turned into a year that we 
will never forget - רחמנא לצלן. Learning, Davening, doing Chasadim 
ended up being half-baked. How can we represent ourselves ביום 
 .But then I remember this thought and try to keep on going ?הדין
The idea of Segulas Hazman has appeared numerous times in these 
articles. There is a certain chemistry, an innate quality in the time 

itself to accomplish certain things above any other time of the year. 
Within time itself there is a זמן שמחתינו or a זמן חרותינו. Meforshim 
explain that Rosh Hashana itself is a time for teshuva, it is one 
of the Aseres Yemei Teshuva, despite the Issur to say Viduy- no 
Ashamnu, no Al Chet - because it is the day of creation of man, 
thereby making its Segulas Hazman a time for man to recreate 
himself. Rav Shneur Kotler would always say that the second day 
of Rosh Hashana, despite the fact that the moment of Mishpat - 
judgement has passed, still has the Segula that man can recreate 
himself-חדשו מעשיכם and do Teshuva. Oh, if only it were as simple as 
our children and grandchildren view it - dip the apple in the honey 
etc. - a Minhag that is brought in Shulchan Aruch (583:1) by the 
Rama. Why a Tapuach? Explains the Gaon (Ibid) as it says פרי מתוק 
 its fruit is sweet to my lips; as the Targum says when Yitzchok ,לחכי
gave Yaakov the Berachos, he smelled כריח השדה (Rashi - Gan Eden) 
like apples - somehow connects to the Beracha. The Gaon adds והיה 
 this all happened on Rosh Hashana “LIKE WE - השנה   בראש כידוע 
ALL KNOW” (only if we all learned Zohar). This is in contrast to 
the Pirkei D’rav Eliezer, quoted by Rashi (27:9), that it was Pesach. 
This Gaon was like a shot of adrenaline. What happened on that 
Rosh Hashana? A son wants to get a Beracha from his father. The 
father tells the son: I gave your Beracha away to someone else. The 
son – Esav - cries bitterly - it is worthwhile to read the Pesukim 
to appreciate the full impact as he begs אבי אני  גם   ,my father ברכני 
give me a Beracha. Have you not saved a Beracha for me also? The 
father says, what’s the point? I have made him your master - what 
can I do. The son persists: do you only have one Beracha? And 
again begs ברכני גם אני אבי. The son begins to cry out loud. Suddenly, 
the father finds a Beracha for his son and blesses him. WHAT A 
STORY!!! The son comes with nothing, the son doesn’t deserve the 
Beracha as Yitzchok figured out, THERE IS NO BERACHA FOR 
HIM! But the son that refuses to part without a Beracha, begs and 
begs ברכני גם אני אבי, and suddenly there is Beracha. What Chizuk! 
We sometimes ask for a Beracha - many Berachos and we don’t 
deserve to get them. The Segulas Hazman of Rosh Hashana is to 
constantly request of our Tatteh, please ברכני גם אני אבי, we are just 
the Ben that wants to renew his relationship with the Av, and the 
Beracha materializes. We must remember we are 'בנים אתם לה, and 
we seek and yearn for the ability to again give נחת רוח to our Father, 
and for that purpose we ask for everything חיים  Let’s .למענך אלוקים 
remember our “Yichus” ALL YEAR, and not only Yamim Noraim, 
and in fact be Zocheh to welcome Eliyahu Hanavi and bring all of 
us בשורות טובות וישועות and bring strength to all of Klal Yisroel with 
a כתיבה וחתימה טובה. 

Among those who are מצפים לישועה. 
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 טיב התחזקות
 חדות ה' היא מעוזכם

The enjoyment of Hashem is your strength 
 ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון

Angels will hasten, a trembling and terror will seize them 
Whose heart does not shudder and whose soul is not afraid as this great 
and holy day approaches? The day in which all creations pass before Him 
like members of the flock and they are all marked with one mark. The 
books of life and death are open before Him, who will get the rod and who 
will get kindness? Everything that the person did throughout the year rise 
up and stand before Him, the good and the bad, all thoughts, nothing is 
hidden, even the things that the person has already forgotten about, there 
is nothing forgotten before Him. We say in the Musaf Shemona Esrei ‘You 
remember the deeds done in the universe and You recall all the creatures 
fashioned since earliest times. Before You all hidden things are revealed 
and the multitude of mysteries since the beginning of Creation, for there is 
no forgetfulness before Your Throne of Glory and nothing is hidden from 
before Your eyes’. 
But when we look at the meaning of the words in ‘Unesaneh Tokef’ we are 
jolted with fear, ‘Let us now relate the power of the holiness of the day, for 
it is awesome and frightening. On it Your Kingship will be exalted, Your 
throne will be firmed with kindness and You will sit upon it in truth. It is 
true that You alone are the One Who judges, proves, knows, and bears 
witness; Who writes and seals, counts and calculates; Who remembers all 
that was forgotten. You will open the Book of Remembrances – it will read 
itself, and everyone’s signature is in it. The great shofar will be sounded 
and a still, thin sound will be heard. Angels will hasten, a trembling and 
terror will seize them, and they will say, “Behold, it is the Judgment Day, to 
muster the heavenly host for judgment.” – for they cannot be vindicated in 
Your eyes in judgment. All mankind will pass before You like members of 
the flock.’ 
All of creation stands in judgment on this day, speechless, all of them, even 
the angels above are shuddering on this day, even though they have no 
free will at all, other than the will of their Maker they do nothing at all. Still, 
when this great and holy day arrives, they too are filled with awe and fear 
and tremble from judgment on this day. 

Who are we, what is our lives? – ?מה אנו מה חיינו 
What can we answer and what can we say, humans formed from clay? 
Does the heart not know the bitterness of the soul because of all the sins 
that we stumbled with? Even the mitzvos that we did, who can testify 
about himself that they were all done properly? Everyone comes today for 
true judgment and even goes on the scales. How do we calm our souls 
from the great fear that our lives are hanging in the balance? 
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Rosh Hashanah 
5781 

Judgment Day or holiday? –  ובטהדין או יום יום  
We are now in the judgment days – the days of Rosh 
Hashanah. What is the essence of these days? On the one 
hand, these are judgment days and everyone is trembling 
from their awe. On the other hand, we acknowledge the 
posuk about this day (Nechemia 8:10)  לכו אכלו משמנים ושתו'

ממתקים... כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו כי חדות ה' היא 
 …Go, eat rich foods and drink sweet beverages‘ – מעוזכם'
for today is sacred to our L-ord. Do not be sad, the 
enjoyment of Hashem is your strength’. Apparently, this 
posuk is telling us to be happy and certainly not to be sad, 
then what is the proper approach to this day? 
It is told regarding one of the distinguished in Yerushalayim, 
that right in the middle of Yom Kippur his grandson came to 
him and happily said, “Saba, there are only three hours left 
until the fast is over.” His grandfather replied, “How sad 
that there are only three hours left to this holy and exalted 
day!” 
It is brought down in ‘Sfas Emes’ that on Rosh Hashanah we 
must be very happy, more than the rest of the year, since 
HaKadosh Baruch Hu judges the world and a person cannot 
be judged unless he is present. If so, then it is as if HaKadosh 
Baruch Hu is found at our side. We say this in Unesaneh 
Tokef, ' כבני מרון'וכל באי עולם יעברון לפניך  – ‘all mankind will 
pass before you like members of the flock’, and because of 
this we hardly request material things, for one who is close 
to the King lacks nothing. 
The holy Baal Shem Tov says that the holiday of Rosh 
Hashanah is a day of joy, therefore we recite 
‘shehechiyanu’. It is also brought down in his name that 
when why cries on this day it is a cry of joy that He kept us 
alive and we reached this time. 
It emerges from these words that Rosh Hashanah is truly a 
day of joy, but together with this we remember that this day 
is also Judgment Day, but we put our trust in our Father 
Who judges us, that our judgment will come to light. The 
main thing to remember is that our focus should be to 
continue to serve Him wholeheartedly, and all that we want 
and ask for is to be able to fulfill the will of Yisbarach 
Shemo. May it be the will to serve with pure service, with 
joy and a good heart, and our tefillos should be accepted 
with mercy. 

- Tiv HaMoadim – Rosh Hashanah 
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We Blow the Shofar to Receive the Illumination of the Living King’s Countenance

We Blow the Shofar on Rosh HaShanah to Arouse the Midah of "ואמת"
on Shabbas We Do Not Blow Shofar since the Midah of "ואמת" Is Revealed

Rabbi Pinches Friedman
Rosh Hashana 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

שופר,  בקול  ה'  דכתיב  רחמים,  בכסא  ויושב  הדין  מכסא  עומד  הקב"ה, 

לרחמים,  הדין  מדת  עליהם  והופך  עליהם,  ומרחם  רחמים  עליהם   ומתמלא 

אימתי, בחודש השביעי".

Rabbi Yehudah the son of Rabbi Nachman opened 
with the following passuk (Tehillim 47, 6): “Elokim has 
ascended with the sound of ‘teruah’; Havaya with the 
sound of the shofar.” At first, HKB”H occupies His throne 
of justice, embodying the attribute of “din”; hence, the 
passuk initially employs the name “Elokim”—the name 
of “din.”  Yet, when Yisrael take their shofars in hand and 
blow, He vacates the throne of “din” and occupies the 
throne of “rachamim” (divine mercy); hence, the passuk 
changes to the name Havaya—the name of “rachamim.”  
Full of mercy, He treats them mercifully, transforming 
the attribute of “din” into the attribute of “rachamim.”  
When? During the seventh month.  

Thus, it is difficult to fathom why our blessed sages 
abolished the mitzvah of shofar on a Rosh HaShanah that 
falls on Shabbas.  Their concerns could have been allayed 
easily by requiring that only an expert be permitted to 
blow shofar.  

After analyzing the matter, all of the sefarim conclude 
that the sages annulled the mitzvah of blowing shofar on 
Shabbas for another more significant reason.  As pointed 
out, the purpose of sounding the shofar is to stimulate 
HKB”H to rise from the throne of “din” and occupy the throne 

In honor of the two days of Rosh HaShanah 5781 that 
approach us auspiciously, it is fitting that we focus on the 
significantly different characteristics of the two days this 
year.  The first day this year falls on Shabbas; therefore, in 
keeping with the ruling of Chazal, we do not blow shofar, in 
order to prevent a possible desecration of the Shabbas.  The 
Gemara (R.H. 29b) explains that this decree was instituted 
to prevent someone who is not an expert from carrying a 
shofar four amot in the public domain to go seek guidance 
and instruction from an expert shofar-blower.  Yet, since 
the second day of Rosh HaShanah this year falls on Sunday, 
we do blow shofar, as we are commanded to do by HKB”H 
(Bamidbar 29, 1): "יום תרועה יהיה לכם"—it shall be a day of 
shofar-blowing for you.  

We will begin our discussion by investigating the 
question raised in our sacred sefarim: How did our blessed 
sages dare annul such an important Torah-ordained 
mitzvah due to the concern of the possibility of “chilul-
Shabbas”?  This is truly surprising!  This is especially 
intriguing and surprising in light of the fact that in the 
merit of the mitzvah of blowing shofar, HKB”H rises from 
the throne of “din” and occupies the throne of “rachamim.”  
Here is the pertinent Midrash (V.R. 29, 3):

בשעה  שופר,  בקול  ה'  בתרועה  אלקים  עלה  פתח  נחמן  ברבי  "יהודה 

עלה  טעם,  מאי  עולה.  הוא  בדין  דין  כסא  על  ועולה  יושב  שהקב"ה 

לפני  ותוקעין  שופריהן  את  נוטלין  שישראל  ובשעה  בתרועה,  אלקים 

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

WWhhyy  NNoott  BBrrooccccoollii  DDiippppeedd  iinn  GGuuaaccaammoollee??  
 

Leil Rosh Hashanah - 
נוהגין לאכול תפוח מתוק “
  ”בדבש

We have a Minhag on Leil Rosh Hashanah 
to eat an apple dipped in honey, as it says 
in the Rama 583:1.  On this apple and 
honey we say that we should be Zoche to 
have a “ ומתוקה  טובה  שנה ” – a good and 
sweet year.  What is the Remez in an apple 
and honey that we should have a good and 
sweet year?    

 We have a Minhag on Leil Rosh 
Hashanah to eat an apple dipped in honey, 
as it says in the Rama 583:1.  On this apple 
and honey we say that we should be Zoche 
to have a “ ומתוקה  טובה  שנה ” – a good and 
sweet year.  What is the Remez in an apple 
and honey that we should have a good and 
sweet year?  The Zohar Hakodosh says 
that one who says over and over again, 
“Give me, give me” on Rosh Hashanah, is 
like a dog.  In truth, for one to serve 
Hakodosh Boruch Hu properly, he needs 
matters of Olam Hazeh.  If someone is 
lacking Parnassah or health, he does not 
have a clear mind for his Avodas Hashem, 
and will not do so properly, or at all.  There 
are certain Mitzvos one can only be 
Mekayeim if he has certain things, and if 
one does not have the money to purchase 
them, he cannot be Mekayeim those 
Mitzvos.  The apple is a Remez to the 
Torah Hakdosha, as it says in Shir Hashirim 
 where the apple – ”כתפוח בעצי היער“ 2:3
is a reference to Matan Torah, where Klal 
Yisroel said, “ונשמע  Tehillim  ”.נעשה 
 ”מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי“ 119:103
– “How sweet to my palate is Your word, 
more than honey is to my mouth.”  Honey 
refers to matters of Gashmiyos.  In the 
beginning of the year, on Rosh Hashanah, 
we dip the apple in the honey.  The apple 
is the main part; it is that which we make 
a Brocha on, while the honey is the add 
on, not the main part.  The apple 
represents Ruchniyos, while the honey 
represents Gashmiyos.  We need both, but 
we always want the Ruchniyos to remain 
that which is primary.  We ask for a   שנה

ומתוקה  refers to Torah, we ”טוב“ – טובה 
ask for a year of Torah, “ומתוקה” – and 
that we should have a sweet year – a year 
of Gashmiyos, for the sake of our Torah. 
 (ויגד יעקב)

 Chodesh Elul “ ים  עיקר התפלה בימ
צדיקים לבנים  שיזכה   The main – ”נוראים 
Tefilah one should pursue during the 
Yomim Nora’im is that one should be 
Zoche to have צדיקים  children who ,בנים 
are Tzaddikim.  One should not be 
focusing on success in matters of 
Gashmiyos, rather his goal should be in 
order to complete his soul.  If one asks for 
wealth, it should be done in order so that 
he have the ability to raise children to be 
B’nei Torah and be Mekayeim the Mitzvos 
Hashem.  If one requests children, his 
Kavanah should be that he have children 
who are Tzaddikim, Talmidei Chachomim, 
so that he should receive Olam Habah 
through them.  Hakodosh Boruch Hu gives 
based on the desires of his heart, so that 
his true desire should be to have holy 
spiritual children.  This is the theme of 
these holy days, that one should be Zoche 
to see children who are Tzaddikim and 
perform Ma’asim Tovim. ( מטה נפתלי) 

שלא להתכוין בתפילה לצרכינו רק “ 
 One should not“ – ”לכבוד ד' וגלות השכינה
have Kavanah during his Tefilos on Rosh 
Hashanah for his own needs, rather he 
should only have in mind the honor of 
Hakodosh Boruch Hu, and that the 
Shechina should be redeemed from 
Golus.”  During the sounds of the Shofar 
blowing, one should have Kavanah that 
the Shechina should have a Geulah.  
Although throughout the year one has 
Kavanah in his Tefilos for his own personal 
needs, on these holy days, it is appropriate 
for one to remove these thoughts from his 
mind, and focus on the honor of Hakodosh 
Boruch Hu, and that the Shechina should 
have a Geulah.  If one is not directly in 
front of the king, it is acceptable to 
request his own needs.  However, if when 
the king was in front of him, if he only 
asked and was concerned about his 

personal needs, and was completely 
indifferent to the needs of the king, that 
would be considered to be rebellious 
against the king.  All year, Hakodosh 
Boruch Hu’s main place is in Shomayim, 
and He is far from us.  Therefore, when we 
are Mispalel to Him, it is as if we are not 
Davening in front of Him. However, during 
the Aseres Yemei Teshuva, when 
Hakodosh Boruch Hu is near us, and He is 
considered in front of us, how can we have 
the Chutzpah to think and request our 
own needs, and not be concerned for the 
needs of the King?!  Yeshaya 55:6 “  דרשו
קרוב בהיותו  קראוהו  בהמצאו   It is – ”ד' 
because Hakodosh Boruch Hu is near us, 
that we must worry about Hakodosh 
Boruch Hu, and call out to Him for the sake 
of Him.  Being Mispalel for the pain of the 
Shechina, will ultimately bring Yeshuos for 
us and all of Klal Yisroel. ( קהלת יעקב) 

We need to realize what is the 
most important part, and the part which 
may seem sweet to us, is not the most 
important part.  The apple represents the 
Torah Hakdosha.  The apple represents 
Ruchniyos.  We must stay focused on what 
is important in this world, it is Ruchniyos.  
Everything must be done for the Kovod of 
Hashem.  While it is important to have 
honey, sweetness, Gashmiyos – the 
purpose of the Gashmiyos must be for the 
Ruchniyos. The purpose of the honey is for 
the sake of the apple.  We are not to focus 
on ourselves and our Gashmiyos during 
these holy days, rather one is to focus on 
the Tza’ar of the Shechina, and on one’s 
Ruchniyos.  Rosh Hashana is a gift from 
Hakodosh Boruch Hu.  It is a time to do 
Teshuva on our sins, and no matter how 
many or how severe the sins we 
transgressed, Hakodosh Boruch Hu awaits 
our return to Him.  If we do a proper 
Teshuva, and feel the pain of the 
Shechina, then Hakodosh Boruch Hu will 
lovingly take us back, and bring the Geulah 
 May we be Zoche to do !במהרה בימינו אמן
a proper Teshuva, and have the correct 
Kavanah, and be Zoche to a   כתיבה וחתימה
   .טובה

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROSH HASHANA  
THE HORIZONTAL  AND  VERTICAL MAN 

Rosh Hashana falls on the sixth day of creation when Man was brought into existence. There seems to be a 
difference of opinions in the Chazal as to the exact order of events that led to Man's creation. Did the neshama 
enter the Veritical Man or the Horizontal Man.  Many Chazal say that first Hashem designed Adam as a Golem, 
and after Hashem stood him up erect, He then blew within him neshamah. Other Chazal are of the opinion that 
the neshama was first blown into the lifeless body of man as he lay horizontally on the earth and only after 
receiving the neshama Man stood on his feet placing his body in a vertical position. 
 
Each opinion accentuates to Adam's descendants, an eternal message which we must incorporate in our daily 
lives. Let us first analyze the opinion that Hashem stood Man as a golem, his feet on the ground and his head in 
the heavens and then Hashem blew into Man his neshama. This order of events showed that Hashem desired 
Man's neshama, together with his body to reach the heavens. Man has the power and potential to elevate and 
sanctify his body to the point that it itself can acquire the spiritual qualities of the neshama. The human body is 
compared to the Ladder in the vision of Yaakov which stands on earth but reaches into the heavens and the 
Kisay Hakavod. It possesses 248 limbs and 365 sinews which correspond to the positive and negative mitzvos 
through which the physical body can be sanctified enough for Hashem to dwell in it םכותב יתנכשו . 
 
The other Chazals hold that Man was formed horizontally and while his body lay extended on the earth in two 
directions, Hashem blew within him the life of the neshama and only after this Man stood up erect on his own. 
Man's mission in this world is to spread his influence all over the earth and to elevate all of its elements infusing 
them with his life energy of neshama.  Hashem desired to emphasize the uniqueness of Man that he possesses 
a neshama that gives him the natural posture of an erect body which is shared with no other existence in the 
world. The Maharal explains the erect body of Man demonstrates that his unique quality is kingship over the 
lower world. All the animals do not possess a vertical spine but rather horizontal with their heads naturally 
facing towards the earth. Such a posture shows subjectivity and servitude to a higher force which is Man who is 
a king over them. The Maharal writes that when Adam stood up after receiving his neshama it demonstrated 
that he possessed the םיקלא םלצ  in that he shared Hashem's quality of תוכלמ  kingship. Although man is king, 
Hashem's kingship supersedes his. Hashem is king over both the upper and lower worlds and even over Man 
who was given by Hashem the reigns as the king over the earth.  
 
The nature of Man's vertical spine also demonstrates the middah of  straightness and righteousness, void  תורשי
of any crookedness and deception. Man was created to choose the path of His creator who is described as בוט 

אוה רשיו קידצ רשיו . That is why the name  לארשי  possess the first three letters רשי . As the passuk says (Koheles 
 The reason why man can attain this yashrus is because he possesses a . רשי םדאה תא םיקלאה השע רשא (27,9
neshama. This is demonstrated with the neshama entering Man first and then Man standing erect on his own.  
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Now You Know! 
The idea of “today” figures 
prominently in parshas Vayelech as 
well. Moshe told the Jews, “Today, I 
am one hundred and twenty years 
old. I can no longer go out and 
come in.” He was telling them that 
at his advanced age, on his final 
day, he was limited in his ability to 
lead the Jewish People. 
Despite this, Moshe capitalized on 
that “one day” like he did his whole 
life. He blessed and encouraged the 
Jews to be faithful to Hashem and 
trust in Him. 
Moshe also appointed his disciple 
Yehoshua to lead the Jews and 
directed him how to be a good 
leader. 
He gave the Jews the mitzvah of 
Hakhel, wherein every seven years 
the entire nation would come to the 
Bais HaMikdash to hear the Torah 
read. This, too, established a 
continuity of Jewish Leadership. 
Finally, he wrote the “song” of 
Haazinu and taught it to the Jewish 
People so they would remember to 
follow Hashem in all their ways. 
On Moshe’s final “today,” he taught 
us how to live each day to the 
fullest – by planting on it the seeds 
of tomorrows for yourself and 
others. 

Thought of the week: 
The journey of a thousand 
miles begins with a single 
step – but it must be in 
the right direction. 

 (WK:UK OYRBD)  „.HZH OWYK TRXA JRA LA OKLwYW LWDG FCQBW HMXBW FAB OTMDA LEM ÂH OwTYW‰    
“Hashem uprooted them from their land with anger and rage and great fury, and cast 
them to another land, as it is today." (Devarim 29:27)  

Moshe now warns the Jewish People about what would ensue in the future when the Jews 
would not serve Hashem properly, and seek out other gods and powers. Then, the nations of 
the world would take note on that day and realize that the reason calamities happened to us 
was because of the disruption of our relationship with Hashem. [On a personal note, we can 
learn the lesson that if others cause us pain and harm, that, too, is due to something lacking in 
our relationship with Hashem.] 

The Gemara in Sanhedrin discusses this expulsion of the Jews from the Land of Israel. The 
Mishna quotes a difference of opinion regarding the Ten Tribes of Israel (who sinned in Avoda 
Zara.) R’ Akiva says that they will not return, while R’ Eliezer says they will. They both bring a 
proof from this posuk. 

R' Akiva says, “like today” teaches that just as today will go and never return, so will the Ten 
Tribes never return. R’ Eliezer says that the comparison of “like today,” tells us that just as the 
day darkens and then dawns anew, so will they have a time to come back renewed. 

The Gemara then goes on to say that R’ Akiva holds they don’t even have a share in the world 
to come. R’ Shimon bar Yehudah of Akko then spoke up and quoted R’ Shimon that the words, 
“like this day,” teach us that if their actions are like today, meaning they haven’t changed, then 
truly, they will not return and they will have no share in Olam Haba. However, if they do 
teshuva, and repent of their ways, then they will return from exile and they will have a share in 
the World to Come. 

This is a very heartening message for us as we approach Rosh HaShana. How far gone are the 
Ten Tribes? Totally. So far gone that they have no portion in the world to come, something that 
even the worst sinners have. How long have they been that way? For millennia! They’ve been 
gone for over 2500 years. And yet, says R’ Shimon, they can come back. How? By changing 
themselves. How much? That’s the kicker. 

If today they are not like yesterday; if they have made moves to correct their misdeeds and 
rectify themselves, then that is enough. We can never get today back, R’ Akiva is right. But R’ 
Eliezer is right, too, that the day which was darkened can brighten again. 

We cannot change what we did yesterday. It’s gone and done. What we CAN do, though, is 
transform that dark day into one of light, by using it as a stepping stone in our journey to change 
ourselves for the brighter. If the misstep we took before now teaches us what not to repeat in 
the future, then we’ve polished that tarnished day and turned the dark to light. 

We are ending one year and beginning anew. The days that have come and gone cannot be 
gotten back. However, by repenting and returning to Hashem with love today, we can transform 
them all and be worthy of all the good Hashem has in store for His people. 

The Gemara (Sanhedrin 98a) relates that R’ Yehoshua ben Levi met Eliyahu HaNavi. He asked 
him, “When is Moshiach coming?” Eliyahu replied, “Ask him yourself,” and gave him instructions 
on finding Moshiach. “Peace unto you, my Master,” said R’ Yehoshua ben Levi. “When are you 
coming?” Moshiach responded, “Peace to you, son of Levi. I am coming “hayom,” today.” 

Excitedly, R’ Yehoshua returned to his place, but Moshiach did not arrive that day. He went 
back to Eliyahu the Prophet who asked him what Moshiach had told him. “But he lied to me!” 
said R’ Yehoshua. “He said, ‘I am coming today’ but he did not come!” 

“He spoke the truth,” said Eliyahu. “He meant, as it says in Tehillim, (Psalm 95) ‘Today! If you 
would only heed [G-d’s] voice!’ Mankind’s actions TODAY, can bring Moshiach.” 
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any Kadmonim outline a model of the year in which 
every month lines up with one of the Shevatim. Each one 
somehow finds a common thread between the Chodesh 

and the Shevet, unveiling aspects of each of them that we would 
never consider to be obvious. The formulas that many Mefarshim 
deal with come from the AriZal and the Vilna Gaon. Let’s try one 
from the Ari. The Ari lines up Chodesh Elul with the Shevet Gad. 
What Sodos can we uncover that will speak to us practically?

There are numerous Maamarei Chazal that try and establish the 
lineage of Eliyahu Hanavi. What Shevet was he from is debated in 
the Batei Midrashim of Chazal far and wide in Gemaras, Medrash 
Rabbah, Tanna D’vei Eliyahu and Tanchuma. Let’s focus on a 
Beraishis Rabbah (71) in which Rebbe Eliezer says he was from 
Binyomin. Rav Nehorai says he was from Gad. The Medrash records 
that once, in the middle of the debate, Eliyahu himself came into 
the Bais Medrash and said: “Stop arguing! I am a descendant of 
Rachel.” There is also a school of thought that considers Eliyahu to 
be a Kohen via the opinion of him being Pinchas - see Bava Metzia 
(114A). I would hope that when Eliyahu Hanavi finally comes, this 
will be a topic of one of the Shiur Klali’ s that he will answer, along 
with all the rest of our Kashious. Let’s explore the opinion that he 
comes from Shevet Gad and how it relates to Elul. Yaakov Avinu 
recognized the ability of organization in Gad, putting together a 
troop, יגודנו גדוד   which means taking individuals and forming גד 
them into a cohesive unit. We all know the task assigned to Eliyahu 
from the Pasuk in Malachai (3:24) על בנים  ולב  בנים  על  אבות  לב   והשיב 
 he will return the hearts of the fathers to their sons and – אבותם
the hearts of the sons to their fathers. There is supposed to be 
unity, togetherness between father and son which can sometimes, 
intentionally or unintentionally, get discarded or ignored. Eliyahu’s 
job is to bring it back and reestablish the שלום  ,That ability .בריתי 
that adeptness, is the quality of Shevet Gad. And that, to me, gives 
Chizuk to our attempts at Teshuva which is always daunting to 
us Basar V’dams. We need to view Teshuva as a wayward child 
returning to HIS FATHER - not a cold, uncaring, law and order 
judge. We try, with all our might, to again feel the unity, the love of 
a son reveling in his father’s embrace ולב בנים אל אבותם. It is to this 
goal we hope all of our efforts in Elul will accomplish. 

We all need Chizuk this time of year, ALWAYS. This year is special 
even in that aspect. Looking back over the year - a year that for some 
almost escaped us, and despite that, it turned into a year that we 
will never forget - רחמנא לצלן. Learning, Davening, doing Chasadim 
ended up being half-baked. How can we represent ourselves ביום 
 .But then I remember this thought and try to keep on going ?הדין
The idea of Segulas Hazman has appeared numerous times in these 
articles. There is a certain chemistry, an innate quality in the time 

itself to accomplish certain things above any other time of the year. 
Within time itself there is a זמן שמחתינו or a זמן חרותינו. Meforshim 
explain that Rosh Hashana itself is a time for teshuva, it is one 
of the Aseres Yemei Teshuva, despite the Issur to say Viduy- no 
Ashamnu, no Al Chet - because it is the day of creation of man, 
thereby making its Segulas Hazman a time for man to recreate 
himself. Rav Shneur Kotler would always say that the second day 
of Rosh Hashana, despite the fact that the moment of Mishpat - 
judgement has passed, still has the Segula that man can recreate 
himself-חדשו מעשיכם and do Teshuva. Oh, if only it were as simple as 
our children and grandchildren view it - dip the apple in the honey 
etc. - a Minhag that is brought in Shulchan Aruch (583:1) by the 
Rama. Why a Tapuach? Explains the Gaon (Ibid) as it says פרי מתוק 
 its fruit is sweet to my lips; as the Targum says when Yitzchok ,לחכי
gave Yaakov the Berachos, he smelled כריח השדה (Rashi - Gan Eden) 
like apples - somehow connects to the Beracha. The Gaon adds והיה 
 this all happened on Rosh Hashana “LIKE WE - השנה   בראש כידוע 
ALL KNOW” (only if we all learned Zohar). This is in contrast to 
the Pirkei D’rav Eliezer, quoted by Rashi (27:9), that it was Pesach. 
This Gaon was like a shot of adrenaline. What happened on that 
Rosh Hashana? A son wants to get a Beracha from his father. The 
father tells the son: I gave your Beracha away to someone else. The 
son – Esav - cries bitterly - it is worthwhile to read the Pesukim 
to appreciate the full impact as he begs אבי אני  גם   ,my father ברכני 
give me a Beracha. Have you not saved a Beracha for me also? The 
father says, what’s the point? I have made him your master - what 
can I do. The son persists: do you only have one Beracha? And 
again begs ברכני גם אני אבי. The son begins to cry out loud. Suddenly, 
the father finds a Beracha for his son and blesses him. WHAT A 
STORY!!! The son comes with nothing, the son doesn’t deserve the 
Beracha as Yitzchok figured out, THERE IS NO BERACHA FOR 
HIM! But the son that refuses to part without a Beracha, begs and 
begs ברכני גם אני אבי, and suddenly there is Beracha. What Chizuk! 
We sometimes ask for a Beracha - many Berachos and we don’t 
deserve to get them. The Segulas Hazman of Rosh Hashana is to 
constantly request of our Tatteh, please ברכני גם אני אבי, we are just 
the Ben that wants to renew his relationship with the Av, and the 
Beracha materializes. We must remember we are 'בנים אתם לה, and 
we seek and yearn for the ability to again give נחת רוח to our Father, 
and for that purpose we ask for everything חיים  Let’s .למענך אלוקים 
remember our “Yichus” ALL YEAR, and not only Yamim Noraim, 
and in fact be Zocheh to welcome Eliyahu Hanavi and bring all of 
us בשורות טובות וישועות and bring strength to all of Klal Yisroel with 
a כתיבה וחתימה טובה. 

Among those who are מצפים לישועה. 

M
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 טיב התחזקות
 חדות ה' היא מעוזכם

The enjoyment of Hashem is your strength 
 ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון

Angels will hasten, a trembling and terror will seize them 
Whose heart does not shudder and whose soul is not afraid as this great 
and holy day approaches? The day in which all creations pass before Him 
like members of the flock and they are all marked with one mark. The 
books of life and death are open before Him, who will get the rod and who 
will get kindness? Everything that the person did throughout the year rise 
up and stand before Him, the good and the bad, all thoughts, nothing is 
hidden, even the things that the person has already forgotten about, there 
is nothing forgotten before Him. We say in the Musaf Shemona Esrei ‘You 
remember the deeds done in the universe and You recall all the creatures 
fashioned since earliest times. Before You all hidden things are revealed 
and the multitude of mysteries since the beginning of Creation, for there is 
no forgetfulness before Your Throne of Glory and nothing is hidden from 
before Your eyes’. 
But when we look at the meaning of the words in ‘Unesaneh Tokef’ we are 
jolted with fear, ‘Let us now relate the power of the holiness of the day, for 
it is awesome and frightening. On it Your Kingship will be exalted, Your 
throne will be firmed with kindness and You will sit upon it in truth. It is 
true that You alone are the One Who judges, proves, knows, and bears 
witness; Who writes and seals, counts and calculates; Who remembers all 
that was forgotten. You will open the Book of Remembrances – it will read 
itself, and everyone’s signature is in it. The great shofar will be sounded 
and a still, thin sound will be heard. Angels will hasten, a trembling and 
terror will seize them, and they will say, “Behold, it is the Judgment Day, to 
muster the heavenly host for judgment.” – for they cannot be vindicated in 
Your eyes in judgment. All mankind will pass before You like members of 
the flock.’ 
All of creation stands in judgment on this day, speechless, all of them, even 
the angels above are shuddering on this day, even though they have no 
free will at all, other than the will of their Maker they do nothing at all. Still, 
when this great and holy day arrives, they too are filled with awe and fear 
and tremble from judgment on this day. 

Who are we, what is our lives? – ?מה אנו מה חיינו 
What can we answer and what can we say, humans formed from clay? 
Does the heart not know the bitterness of the soul because of all the sins 
that we stumbled with? Even the mitzvos that we did, who can testify 
about himself that they were all done properly? Everyone comes today for 
true judgment and even goes on the scales. How do we calm our souls 
from the great fear that our lives are hanging in the balance? 
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Judgment Day or holiday? –  ובטהדין או יום יום  
We are now in the judgment days – the days of Rosh 
Hashanah. What is the essence of these days? On the one 
hand, these are judgment days and everyone is trembling 
from their awe. On the other hand, we acknowledge the 
posuk about this day (Nechemia 8:10)  לכו אכלו משמנים ושתו'

ממתקים... כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו כי חדות ה' היא 
 …Go, eat rich foods and drink sweet beverages‘ – מעוזכם'
for today is sacred to our L-ord. Do not be sad, the 
enjoyment of Hashem is your strength’. Apparently, this 
posuk is telling us to be happy and certainly not to be sad, 
then what is the proper approach to this day? 
It is told regarding one of the distinguished in Yerushalayim, 
that right in the middle of Yom Kippur his grandson came to 
him and happily said, “Saba, there are only three hours left 
until the fast is over.” His grandfather replied, “How sad 
that there are only three hours left to this holy and exalted 
day!” 
It is brought down in ‘Sfas Emes’ that on Rosh Hashanah we 
must be very happy, more than the rest of the year, since 
HaKadosh Baruch Hu judges the world and a person cannot 
be judged unless he is present. If so, then it is as if HaKadosh 
Baruch Hu is found at our side. We say this in Unesaneh 
Tokef, ' כבני מרון'וכל באי עולם יעברון לפניך  – ‘all mankind will 
pass before you like members of the flock’, and because of 
this we hardly request material things, for one who is close 
to the King lacks nothing. 
The holy Baal Shem Tov says that the holiday of Rosh 
Hashanah is a day of joy, therefore we recite 
‘shehechiyanu’. It is also brought down in his name that 
when why cries on this day it is a cry of joy that He kept us 
alive and we reached this time. 
It emerges from these words that Rosh Hashanah is truly a 
day of joy, but together with this we remember that this day 
is also Judgment Day, but we put our trust in our Father 
Who judges us, that our judgment will come to light. The 
main thing to remember is that our focus should be to 
continue to serve Him wholeheartedly, and all that we want 
and ask for is to be able to fulfill the will of Yisbarach 
Shemo. May it be the will to serve with pure service, with 
joy and a good heart, and our tefillos should be accepted 
with mercy. 

- Tiv HaMoadim – Rosh Hashanah 
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R’ Chanina and R’ Yehoshua say, ‘What nation is like this one that 
knows where its G-d is?’ 
Meaning, its customs and laws. When the nations of the world are 
judged, they dress in dark clothing since they do not know how the 
trial will turn out. But Israel is not like this, we wear white, and eat and 
drink and rejoice on Rosh Hashanah since they know that HaKadosh 
Baruch Hu will perform a miracle for them. Therefore, they take 
haircuts and bathe Erev Rosh Hashanah and increase the portions on 
Rosh Hashanah. 
The Tur continues (Siman 597): “We eat, drink, and rejoice – and we 
do not fast at all, Rabeinu Hai wrote, ‘It is good not to fast, since the 
early sustainers of Israel said, “Eat fine food and drink sweet drinks”” 
They encouraged Israel to eat and drink and enjoy the holiday of Rosh 
Hashanah quoting the posuk from Nechemia, “Go, eat rich foods and 
drink sweet drinks and send portions to those who have nothing 
prepared, for the day is sacred to our L-rd. Do not be sad, the 
enjoyment of Hashem is your strength.” 
The ‘Yismach Yisrael’ of Alexandria explains in the name of the holy 
Tzaddikim of Lekovich and Morocco, that the great joy of Rosh 
Hashanah stems from the faith of Bnei Yisrael in HaKadosh Baruch Hu, 
and they are confident that they will be judged with kindness and 
mercy. Even though their past deeds do not make them worthy for 
this, as they do not have enough mitzvos and good deeds to assure 
them of the judgment, still, they rely on Hashem Yisbarach to have 
mercy on them like a father on his children. This faith stirs great joy in 
the heavens above and this is the enjoyment of Hashem is your 
strength, that is, the faith that Bnei Yisrael has in Hashem Yisbarach 
causes this great joy. 

For the day is sacred to our L-rd – כי  קדוש היום לאדונינו 
The holy sefer ‘Ohr Hameir’ explains by quoting the holy Baal Shem 
Tov who explains the posuk (Tehillim 121:5) ה' צלך''  – ‘Hashem is your 
shadow’ – that Hashem leads the person in the way he wants to be 
led, like a shadow outlines a person, therefore, the ‘Ohr Hameir’ 
writes that on Rosh Hashanah the person is prohibited from being sad, 
rather just happy and joyful. When a person is happy, then HaKadosh 
Baruch Hu will also be happy with him and he will be granted a good 
year filled with blessing. 
Particularly because this is the day we coronate HaKadosh Baruch Hu, 
and it is not proper to be sad before Yisbarach on the day of His 
coronation. Just the opposite, if he is happy and rejoicing in Hashem 
Yisbarach on this day that His Great Name is glorified and sanctified 
and we crown Him King, then surely HaKadosh Baruch Hu will rejoice. 
This is why Nechemia commanded Bnei Yisrael to be happy on Rosh 
Hashanah and he told them, ‘Go, eat rich foods and drink sweet drinks 
and give portions to those who have nothing prepared’. Why? ‘For the 
day is sacred to our L-rd’, this day is great and holy to Hashem 
Yisbarach since He is made King and His Kingdom is renewed, 
therefore, ‘do not be sad’ do not be sad or worried at all, ‘for the 
enjoyment of Hashem is your strength’, for the joy before HaKadosh 
Baruch Hu is from you, from the power of joy that you arouse in the 
world, then surely you will be happy on this day. 

You shall be written and sealed for a good year-לשנה טובה תכתבו ותחתמו  
Hashem Yisbarach should us merit to truly have a good blessed year. 
To be written and sealed in the books of the completely righteous 
together with all of Israel, great and small, a year of redemption and 
salvation, livelihood and sustenance, we should be written for a good 
life, a year when plague and destruction is removed from us and the 
entire Am Yisrael. The main thing is that we constantly rely on 
HaKadosh Baruch Hu, and He will redeem us. All will hear from afar 
and will come and crown Him King.   

 
 

We just have to think about the events of the last year to 
understand the depths of judgment on this day. How many 
people were with us last year and now are not among the living? 
Harsh troubles and severe illness that happened to many of our 
brothers, Bnei Yisrael, both in Israel and outside of it.  
Yeshivas were in lockdown for long months. Children could not 
go to school to acquire Torah and yirah. Young and old were 
confined to home, they could not even go to shul to daven. 
What about the livelihood of our brothers of Israel? How many 
incomes were diminished or completely wiped out? The whole 
world swayed from end to end. All this happened and was 
decreed on the previous Rosh Hashanah, how can we remain 
calm at this Rosh Hashanah? 
We are all broken and shattered, hoping that the new year will 
be good and blessed, a year when we will no longer know pain 
and suffering. A year filled with good news, salvations, and 
consolations. All this is dependent on the upcoming Rosh 
Hashanah. Who can’t be afraid and shudder from a day like this?   
This is are only consolation – HaKadosh Baruch Hu is a merciful 
and compassionate King, and through His abundant mercy and 
kindness He will watch over us, accept our teshuva with mercy 
and He will save us. As R’ Amnon of Mainz continues, ‘For Your 
Name signifies Your praise; hard to anger and easy to appease, 
for You do not wish the death of one deserving death, but that 
he repent from his way and live. Until the day of his death You 
await him, if he repents You will accept him immediately.’ 

 יודעין שהקב"ה יעשה להם נס
They know that HaKadosh Baruch Hu will perform a miracle for them 

Aside from the fear and awe that rules this day, we must not 
forget this day is a holiday to Hashem, our G-d. Woe to us if we 
are lazy regarding this. We are children to Hashem, our G-d, 
forever. All we have to do is toss our love on Hashem, our G-d, 
and be reliant and dependent that He will decree good decrees, 
salvations, and consolations. What is there to be afraid of when 
the Judge is no other than our Father, our Shepherd, Himself in 
His Glory? There is no doubt that He only wants good for us. 
There are amazing words in the sefer ‘Seder HaYom’ (on Rosh 
Hashanah), after he describes at length the great and holy day of 
Rosh Hashanah, and the order of the lofty Tefillos that Klal 
Yisrael recites on this day, he adds the following: 
“When he leaves shul, he should go home joyous and confident 
in Hashem Yisbarach. He should make Kiddush wholeheartedly 
and with broad spirit. All worry and sighing should be distant 
from him, so as not to give an opening to the accuser, for it is 
only there where there is worry and sighing, fighting and 
discord. It is written in Kabbalah,   קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי'

מוזכם'היא    'חדות ה  – ‘Today is sacred to our L-rd, do not be sad, 
the enjoyment of Hashem is your strength’ (Nechemia 8:10). 
One must be joyous in his heart and show everyone that he is 
happy in order to avert the eye of the Satan. He should set his 
table and eat, send gifts of food to the poor and indigent as it 
says נ לאין  מנות  ושלחו  משמנים...  לו'ון  כ 'אכלו   – ‘eat rich foods… 
send portions to those who have nothing’. 
The person is warned, however, not to overeat or drink. He 
concludes: “It seems to me that in these days it is not 
appropriate to over indulge in food and drink, rather, eat less 
than usual so that you not get lightheaded from eating, and lose 
focus of the awe and fear of judgment and calculation. 
Similarly, the Tur wrote (Siman 581) in the name of the Rabbis 
(Yerushalmi Rosh Hashanah 7b) and explains the great joy that 
must rule in these days: “we bathe and cut our hair based on the 
Midrash, ‘R’ Symon said, it is written (Devorim 4:7)   כי מי גוי גדול'
 For which is a great nation that has‘ – אשר לו אלוקים קרובים אליו'
a G-d that is close to it’,  
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We Blow the Shofar to Receive the Illumination of the Living King’s Countenance

We Blow the Shofar on Rosh HaShanah to Arouse the Midah of "ואמת"
on Shabbas We Do Not Blow Shofar since the Midah of "ואמת" Is Revealed

Rabbi Pinches Friedman
Rosh Hashana 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

שופר,  בקול  ה'  דכתיב  רחמים,  בכסא  ויושב  הדין  מכסא  עומד  הקב"ה, 

לרחמים,  הדין  מדת  עליהם  והופך  עליהם,  ומרחם  רחמים  עליהם   ומתמלא 

אימתי, בחודש השביעי".

Rabbi Yehudah the son of Rabbi Nachman opened 
with the following passuk (Tehillim 47, 6): “Elokim has 
ascended with the sound of ‘teruah’; Havaya with the 
sound of the shofar.” At first, HKB”H occupies His throne 
of justice, embodying the attribute of “din”; hence, the 
passuk initially employs the name “Elokim”—the name 
of “din.”  Yet, when Yisrael take their shofars in hand and 
blow, He vacates the throne of “din” and occupies the 
throne of “rachamim” (divine mercy); hence, the passuk 
changes to the name Havaya—the name of “rachamim.”  
Full of mercy, He treats them mercifully, transforming 
the attribute of “din” into the attribute of “rachamim.”  
When? During the seventh month.  

Thus, it is difficult to fathom why our blessed sages 
abolished the mitzvah of shofar on a Rosh HaShanah that 
falls on Shabbas.  Their concerns could have been allayed 
easily by requiring that only an expert be permitted to 
blow shofar.  

After analyzing the matter, all of the sefarim conclude 
that the sages annulled the mitzvah of blowing shofar on 
Shabbas for another more significant reason.  As pointed 
out, the purpose of sounding the shofar is to stimulate 
HKB”H to rise from the throne of “din” and occupy the throne 

In honor of the two days of Rosh HaShanah 5781 that 
approach us auspiciously, it is fitting that we focus on the 
significantly different characteristics of the two days this 
year.  The first day this year falls on Shabbas; therefore, in 
keeping with the ruling of Chazal, we do not blow shofar, in 
order to prevent a possible desecration of the Shabbas.  The 
Gemara (R.H. 29b) explains that this decree was instituted 
to prevent someone who is not an expert from carrying a 
shofar four amot in the public domain to go seek guidance 
and instruction from an expert shofar-blower.  Yet, since 
the second day of Rosh HaShanah this year falls on Sunday, 
we do blow shofar, as we are commanded to do by HKB”H 
(Bamidbar 29, 1): "יום תרועה יהיה לכם"—it shall be a day of 
shofar-blowing for you.  

We will begin our discussion by investigating the 
question raised in our sacred sefarim: How did our blessed 
sages dare annul such an important Torah-ordained 
mitzvah due to the concern of the possibility of “chilul-
Shabbas”?  This is truly surprising!  This is especially 
intriguing and surprising in light of the fact that in the 
merit of the mitzvah of blowing shofar, HKB”H rises from 
the throne of “din” and occupies the throne of “rachamim.”  
Here is the pertinent Midrash (V.R. 29, 3):

בשעה  שופר,  בקול  ה'  בתרועה  אלקים  עלה  פתח  נחמן  ברבי  "יהודה 

עלה  טעם,  מאי  עולה.  הוא  בדין  דין  כסא  על  ועולה  יושב  שהקב"ה 

לפני  ותוקעין  שופריהן  את  נוטלין  שישראל  ובשעה  בתרועה,  אלקים 
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of “rachamim.”  The kedushah of Shabbas accomplishes 
this feat by itself, transforming “midas hadin” into “midas 
harachamim.”  Therefore, it is not necessary to blow shofar 
on Shabbas.  This aspect of the Shabbas is mentioned in the 
passage of the Zohar hakadosh that we recite on Shabbas 
Eve (Terumah 135b): 

When the Shabbas enters, she unifies and separates 
herself from the external (impure, evil) forces; all the 
forces of “din” leave her . . . All the powers of wrath and the 
powers of “din,” they all flee from her and abandon her.  

The Redness of the Face of the Shofar-blower  
Arouses the Light of the Divine Face 

 the Attribute "ואמת"

I would like to share a wonderful idea with our royal 
audience concerning the upcoming two days of Rosh 
HaShanah.  It is a novel explanation regarding the rationale 
for annulling the mitzvah of shofar on Shabbas.  To begin 
with, we will explore in depth the underlying reason for the 
command to blow the shofar on Rosh HaShanah.  HKB”H 
said: “It shall be a day of shofar-blowing for you”—a day 
of “teruah.”  

Let us refer to what the Bnei Yissaschar (Tishrei 3, 6) 
brings down in the name of our master, the Arizal, in Sha’ar 
HaKavanos (Rosh HaShanah Drush 7).  The shofar-blower 
should have in mind, when his face is red from blowing the 
shofar, that he is performing an act of awakening below to 
stimulate an awakening above—to extend the redness of the 
illumination of the face of HKB”H, so to speak, from above—
in keeping with the passuk (Bamidbar 6, 25): יאר ה' פניו אליך" 

 may Hashem shine His countenance upon you—ויחונך"
and find favor with you.  This alludes to the seventh midah 
of the “thirteen attributes of rachamim”--"ואמת".  

Before delving into the words of the Bnei Yissaschar, let 
us provide a brief clarification of what the Arizal explains 
regarding the midah of "ואמת" that emanates from the 
illumination of the countenance of HKB”H.  As we know, 
HKB”H relates to Yisrael according to the “thirteen midos 
of rachamim” that He revealed to Moshe Rabeinu in parshas 
Ki Sisa (Shemos 34, 6): רחום אל  ה'  ה'  ויקרא,  פניו  על  ה'   "ויעבור 

 וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה

וגו'.  :Hashem passed before him and proclaimed  ונקה" 
“Hashem, Hashem, G-d, merciful and gracious, slow 
to anger, and abounding in kindness and truth.  He 
preserves of kindness for thousands of generations, 
forgiving iniquity and willful transgression and sin; He 
absolves, etc.” 

Our early scholars and sources suggest numerous ways 
of counting and dividing up the thirteen midos.  Eventually, 
the Arizal, via his divine inspiration, settled the matter (Eitz 
HaChaim, Sha’ar 13, Chapter 11).  He explains that the first 
two names—Hashem, Hashem—are merely the foundation 
and source of the “thirteen midos harachamim”; the actual 
thirteen midos begin after that.  Their order is: ,רחום  "אל, 

ופשע, עון,  נושא  לאלפים,  חסד,  נוצר  ואמת,  חסד,  ורב  אפים,  ארך,   וחנון, 

וחטאה, ונקה."

Now, the Zohar hakadosh (Nasso 131b) refers to the 
“thirteen midos harachamim” as: עלאה דדיקנא  תקונין   "תליסר 

  .thirteen tikunim of the supreme, holy beard—קדישא"
To explain the matter, let us refer to Rashi’s commentary on 
the passuk (Shemos 20, 2): "אנכי ה' אלקיך"—I am Hashem, 
your G-d.  Citing the Mechilta, he explains that at the time 
of Matan Torah, HKB”H appeared to Yisrael as an elderly 
gentleman full of mercy.  In other words, HKB”H revealed 
to Yisrael a bright, illuminated countenance resembling 
that of a merciful, elderly man, with a majestic face, 
adorned with a white beard.  In this manner, He extended 
the “thirteen midos of rachamim” to them emanating from 
the beard of His face, so to speak.  

The Midah of "ואמת" Is the Brilliant Light 
 of HKB”H’s Countenance

Thus, the Arizal teaches us that the seventh midah—the 
midah of ואמ"ת—is the central midah and focal point of the 
“thirteen midos harachamim.”  After all, it has six midos 
preceding it and six midos following it.  Furthermore, it is 
located on the brilliant face of HKB”H, on the right and left 
cheeks, which are hairless and are totally surrounded by 
the white beard.  All the other twelve midos are located 
within the holy beard surrounding the countenance.  
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With this introduction, we can begin to comprehend 
the Arizal’s insight concerning the sounding of the shofar.  
While blowing the shofar, the blower should have in mind 
that the redness of his face represents an awakening below 
aimed at drawing the midah of "ואמת" from above, from the 
countenance of HKB”H.  As explained, that is the central 
midah, which encompasses all of the other twelve midos 
surrounding it.  

At this point, it is imperative that we warn against 
attributing any physical properties to HKB”H, chas v’chalilah.  
For, one of the foundations of our emunah is that HKB”H is 
not a physical being and cannot be perceived by physical 
beings.  Nevertheless, regarding this point, the passuk says 
(Iyov 19, 26): "ומבשרי אחזה אלוק"—and from my flesh, I see 
G-d.  The Sefas Emes explains (Vayeira 5656): For, it is 
written (Bereishis 1, 26): “Let us make man in our image.”  
If so, man can gain an awareness of his Creator from his 
own being.  

Additionally, he brings down the commentaries related 
to the Mishnah (Avos 2, 1): "ממך למעלה  מה   know—"דע 
what is above you.  This implies that we can know how 
HKB”H manages and controls the world from His heavenly 
vantage point above "ממך"—from our very selves.  After all, 
HKB”H created us in His image and His likeness, so that 
we might begin to comprehend His actions.  This is also 
included in the implication of the passuk: “From my flesh, 
I see G-d.”  Just like an elderly man full of mercy radiates 
his countenance to his children and grandchildren; 
so, too, HKB”H radiates to Yisrael the “thirteen midos 
of rachamim,” like an elderly man full of mercy.  As 
explained, the thirteen midos emanate from the holy, white 
beard of His countenance, in keeping with the passuk:  
“May Hashem shine His countenance upon you.”  

Life Comes from the Illumination  
of His Countenance

It is now with great pleasure that we will delight in the 
comments of the Bnei Yissaschar.  He explains why it is 
necessary to draw upon the light of HKB”H’s countenance 
on Rosh HaShanah.  We have learned in the Mishnah (R.H. 
32b) that on Rosh HaShanah: מלך יושב על כסא דין וספרי חיים" 

לפניו" פתוחין  מתים   the King sits on the throne of—וספרי 
“din” and the books of the living and the books of the 
dead lie open before Him.  

Now, it is explicitly written (Mishlei 16, 15): באור פני מלך" 

 in the light of the king’s countenance is life.  In—חיים"
other words, when the light of the King’s countenance is 
revealed, life is granted.  Therefore, on Rosh HaShanah, 
we pray: למענך החיים,  בספר  וכתבנו  בחיים,  חפץ  מלך  לחיים,   "זכרנו 

 remember us for life, O King Who desires—אלקים חיים"
life, and inscribe us in the Book of Life, for Your sake, O 
living G-d.  It is of vital importance to draw from the light 
of HKB”H’s countenance, if we wish to draw life, in keeping 
with: “In the light of the king’s countenance is life.”

As a loyal servant in the presence of his master, I would like 
to add a spicy tidbit to the comments of the Bnei Yissaschar.  
We explained above that the midah of "ואמת" emanates from 
the light of the divine countenance.  Citing the Arizal, the 
Degel Machaneh Ephraim (Korach) asserts that the midah 
of »ואמת« is a “segulah”—a propitious device—for halting a 
plague.  For, the decree that brings the plague to the world 
is the three letters מו"ת (death).  So, to bring a halt to the 
plague, we need to draw upon the letter “aleph” and insert 
it within the letters of מו"ת.  Thus, they can be transformed 
into the combination of letters ואמ"ת.  

We have now gained a better understanding of the 
comments of the Bnei Yissaschar.  The one blowing the shofar 
must have in mind to use the redness of his face to draw 
upon the redness of the light of the countenance of the King, 
HKB”H, in order to draw life, in keeping with the passuk: “In 
the light of the king’s countenance is life.”  As explained, 
this is attributable to the midah of ואמ"ת, the seventh midah, 
which emanates from the cheeks of the divine countenance.  
By interposing the “aleph” of ואמ"ת within the letters מו"ת, 
death is averted and the result is life.  

Clarifying the True Meaning  
of the Torah Reveals the Midah of "ואמת"

Let us return to the words of the Bnei Yissaschar. He 
explains in his own inimitable way how we manage to 
draw upon the light of the divine countenance, the midah of 
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 through the mitzvah of blowing shofar.  He teaches ,»ואמת«
us a valuable, fundamental principle.  When Yisrael engage 
in Torah-study and clarify the proper way to perform and 
fulfill the mitzvos, according to the halachah, they are 
revealing the genuine "אמת" of the Torah.  Consequently, 
“midah k’neged midah,” they successfully connect with 
the midah of "ואמת" emanating from the light of the divine 
countenance of the Heavenly King.  

He proceeds to explain how the mitzvah of blowing shofar 
reveals the midah of "ואמת".  The Torah states succinctly: יום" 

לכם" יהיה   it shall be a day of “teruah” for you.  It—תרועה 
does not specify if we are to blow on a shofar or a trumpet 
or some other instrument.  Yet, our blessed sages expound 
in the Gemara (R.H. 34a) using a “gezeirah shavah.”  With 
regards to Rosh HaShanah, it says:  "השביעי  in the–"בחודש 
seventh month.  Similarly, with regards to the “yovel”—
the jubilee year—it says (Vayikra 25, 9): »השביעי —»בחודש 
in the seventh month.  So, they draw a parallel between 
these two events.  With regards to the “yovel,” it specifies 
(ibid.): "והעברת שופר תרועה"—you shall sound a “teruah” on 
the shofar.   Hence, they conclude that the sounding of the 
“teruah” on Rosh HaShanah also requires a shofar.  Thus, it 
turns out that by blowing a shofar, even though the Torah 
does not specify the use of a shofar, we are clarifying the true 
meaning and intent of the Torah concerning the mitzvah 
of blowing shofar.  As a result, we merit, “midah k’neged 
midah,” drawing upon the midah of "ואמת" from the light of 
the divine countenance of HKB”H.  

With this understanding, the Bnei Yissaschar explains 
the significance of the praise extolled by David HaMelech 
concerning the mitzvah of blowing shofar (Tehillim 89, 
 praiseworthy—»אשרי העם יודעי תרועה ה‹ באור פניך יהלכון« :(16
is the people who recognize the power of the “teruah”; 
Hashem, by the light of Your countenance they walk.  In 
other words, praiseworthy is the people who recognize the 
true meaning of the passuk: “It shall be a day of ‘teruah’ 
for you.”  For, in the merit of clarifying the true meaning of 
the passuk: “Hashem, by the light of Your countenance 
they walk”—they are able to successfully draw upon the 
midah of "ואמת" emanating from Your divine, heavenly 
countenance.  This is the gist of his sacred remarks.

It gives me great pleasure to apply this idea to explain 
the assertion of the Arizal cited above.  He said that the 
tikun for a plague is to interpose the letter “aleph” among 
the letters of מו"ת to generate the combination of ואמ"ת.  In 
keeping with our current discussion, we can suggest that 
this is accomplished through Torah-study, which is referred 
to as “aleph.”  We learn this from the following Gemara 
(Shabbas 104a): "בינה אלף  בי"ת,   ”the letters “aleph—"אל"ף 
and “beis” stand for “alaph binah.”  Rashi explains:  " 

תורה" למוד  בינה,   these first two letters of the Hebrew—אלף 
alphabet allude to the study of Torah.   

Thus, by engaging in Torah-study, which is called “aleph,” 
and clarifying a halachah according to the true intent of the 
Torah, we are able to interpose the letter “aleph” within 
the letters of מו"ת and generate the arrangement ואמ"ת, 
which nullifies death.  This is conveyed by the berachah 
recited after one is called up to the Torah: אשר נתן לנו תורת" 

 we ,אמ"ת by studying the Torah of—אמת וחיי עולם נטע בתוכנו"
annul the decree of death and are granted long life.  

This provides us with a very nice interpretation of 
a pronouncement made by the wisest of men, Shlomo 
HaMelech (Koheles 8, 1): "פניו תאיר  אדם   a man’s—"חכמת 
wisdom illuminates his face.  We can suggest that this 
alludes to the teaching of the Arizal that the one blowing 
shofar should have in mind that the redness of his face 
stimulates the light of the divine countenance above.  Now, 
we learn in the Gemara (R.H. 29b) that the sounding of 
the shofar is a type of wisdom and not a type of labor--
 Thus, Shlomo HaMelech says: “A man’s  ."חכמה ואינה מלאכה"
wisdom”—alluding to the wisdom of the shofar-blower—
“illuminates his face”—its redness draws from the light of 
the countenance of HKB”H, in the sense of: “Hashem, by the 
light of Your countenance they walk.”  

It appears that we can embellish the idea of the Bnei 
Yissaschar by explaining why HKB”H added the letter 
“vav” to the midah of "ואמת".  As we know, it is impossible 
to perform the mitzvos enumerated in Torah she’b’chsav 
properly without the clarification provided by Torah 
she’b’al peh, which is expounded by means of the “thirteen 
hermeneutical principles.”  For instance, we saw above that 
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the sages deduced that the mitzvah of sounding on Rosh 
HaShanah must be performed with a shofar based on a 
“gezeirah shavah” from “yovel.”  

Furthermore, we know that the basis of Torah she’b’al 
peh is the six orders of the Mishnah; both the Talmud Bavli 
and Talmud Yerushalmi are based on them.  Hence, we can 
propose that this is why the central midah of the “thirteen 
midos of rachamim” is "ואמת" with a “vav.”  Because 
the letters "אמת", without the “vav,” represent Torah 
she’b’chsav, as evident from the berachah: אשר נתן לנו תורת" 

 Who gave us the Torah of “emes.”  Whereas, the—אמת"
letter “vav” of "ואמת", which possesses a numerical value 
of six, represents Torah she’b’al peh, which contains six 
orders, which we use to clarify the nature and details of 
the mitzvos of the Torah.  

The Midah of «ואמת»  
Is Revealed on Shabbas Kodesh

Following this glorious path, we will now proceed to 
explain why our blessed sages annulled the blowing of 
the shofar on Rosh HaShanah that falls on Shabbas.  We 
will refer to the passuk (Bereishis 2, 3): ויברך אלקים את יום" 

 and G-d blessed the seventh day and—השביעי ויקדש אותו"
sanctified it.  They expound on this passuk in the Midrash 
(B.R. 11, 2): He blessed it with the light of man’s face; 
He sanctified it with the light of man’s face. The light of 
man’s face throughout the week isn’t comparable to his 
face on Shabbas. 

The Bnei Yissaschar (Shabbasos 3, 6) explains the meaning 
of the Midrash and teaches us a tremendous chiddush.  On 
Shabbas kodesh, the seventh day, the seventh of the “thirteen 
midos harachamim”--"ואמת"  —is revealed from the light of 
the divine countenance of HKB”H.  He brings a proof from 
the following Mishnah (Demai 4, 1): הלוקח פירות ממי שאינו נאמן" 

 על המעשרות ושכח לעשרן, ושואלו בשבת יאכל על פיו, חשכה מוצאי שבת,

 If one buys fruit from a person who is  לא יאכל עד שיעשר".
not trustworthy concerning ma’asrot, and he forgot to 
tithe them, and he asked him on the Shabbas, he may eat 
based on his word.  After nightfall, on motzaei Shabbas, 
he may not eat until he tithes.  

The Yerushalmi explains the rationale for this ruling 
(Demai 16b): "אימת שבת עליו והוא אומר אמת"—he is in awe of 
the Shabbas, and he tells the truth.  In other words, even 
a boor and ignoramus does not lie on Shabbas.  Yet, after 
Shabbas, we are concerned that he might lie.  The Bnei 
Yissaschar proves from this ruling that the midah of "ואמת" 
prevails on Shabbas; hence, even an uneducated person is 
afraid to lie.  

This then is the message of the Midrash: “G-d blessed 
the seventh day”—He blessed it with the light of man’s 
face.  HKB”H blessed Yisrael on Shabbas such that their 
faces radiate with the light of His divine face above, with 
the midah of »ואמת«.  With the illumination of this midah, 
He sanctified Yisrael in such a manner that they would 
not lie on Shabbas.  Therefore, the word of even a simple, 
uneducated Jew is trusted on Shabbas.  This concludes his 
sacred remarks.  

Accordingly, let us interpret the Midrash: “G-d blessed 
the seventh day”—He blessed it with the light of man’s 
face.  Since Shabbas is the seventh day, G-d blessed it 
by having the seventh midah--"ואמת"—prevail on it.  He 
blessed it with the light of man’s face: On Shabbas 
kodesh, the redness of the midah of »ואמת« radiates on 
man’s face just like the midah of »ואמת« radiates on the face 
of the shofar-blower on Rosh HaShanah.  

The Midah of «ואמת» 
 Corresponds to Yaakov Avinu

It is with great pleasure and delight that we will 
provide further substantiation for the chiddush of the Bnei 
Yissaschar—that »ואמת«, the seventh midah, prevails on 
the seventh day, Shabbas kodesh.  Let us refer to what the 
Maor V’Shemesh writes in parshas Vayechi.  He provides a 
wonderful interpretation of the passuk concerning Yaakov 
Avinu prior to his passing away (Bereishis 49, 28): כל אלה" 

איש אותם,  ויברך  אביהם  להם  דיבר  אשר  וזאת  עשר,  שנים  ישראל   שבטי 

 ,All these are the tribes of Yisrael אשר כברכתו ברך אותם".
twelve; and this is what their father spoke to them and 
he blessed them; each according to his blessing, he 
blessed them.
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He asserts that Yaakov Avinu together with the twelve 
shevatim correspond to the “thirteen midos harachamim.”  
Therefore, prior to passing away, he united with his twelve 
sons to arouse the “thirteen midos harachamim.”  He 
bestowed a berachah on each of them from each son’s 
corresponding midah.  That is the implication of the words: 
“Each according to his blessing, he blessed them.”  Thus, 
all “thirteen midos harachamim” were represented.  

Additionally, the Zohar hakadosh (Pinchas 244b) 
teaches us that Yaakov corresponds to the letter “vav.”  The 
Megaleh Amukos (Vayeishev) explains that this is alluded 
to by the following spelling of the name of the letter “vav”-
וא"ו-  .  The “aleph” in the middle represents Yaakov; the 
“vav” on the right represents the six sons of Leah; the 
“vav” on the left represents the other six sons, including 
the sons of Rachel.  

In keeping with our current discussion, we can begin to 
comprehend why HKB”H chose to make the midah of "ואמת"  
the central midah of the “thirteen midos harachamim.”  This 
midah corresponds to Yaakov whose is the embodiment of 
“emes,” as it is written (Michah 7, 20): "ליעקב אמת  —"תתן 
grant “emes” to Yaakov.  He employed his character trait 
of “emes” to bestow an appropriate berachah on each of his 
twelve sons, as indicated by the passuk: “Each according 
to his blessing, he blessed them.”  Then, the letter “vav,” 
which can be spelled וא"ו, was added to “emes” to form 
 As explained, this spelling alludes to Yaakov and his  ."ואמת"

twelve sons—the midos of the six (“vav”) shevatim to the 
right, the midos of the six (“vav”) shevatim to the left, and 
the midah of Yaakov in the middle (the “aleph”).  

Now, we know that Shabbas is the heritage of Yaakov 
Avinu.  In the words of the Gemara (Shabbas 118a): כל המענג" 

 את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר אז תתענג על ה' והרכבתיך על

יעקב אביך". נחלת  והאכלתיך   Whoever delights in the  במתי ארץ 
Shabbas is rewarded with a portion without boundaries, 
as it states (Yeshayah 58, 14): “Then you will delight in 
Hashem, and I will mount you astride the heights of the 
world; I will provide you the heritage of your forefather 
Yaakov.”  So, since Yaakov Avinu is associated with the midah 
of "ואמת", and Shabbas is the heritage of Yaakov, HKB”H 
illuminates Yisrael with this midah from the light of His 
countenance on every Shabbas.  

Now, we have cause to rejoice.  We can now comprehend 
why our blessed sages annulled the blowing of the shofar 
on Shabbas kodesh.  Shabbas kodesh is the portion and 
heritage of Yaakov, whose midah is “emes”; hence, the 
light of the divine countenance associated with the midah 
of "ואמת" shines and prevails on Shabbas.  In the words of 
the Midrash: “G-d blessed the seventh day”—He blessed 
it with the light of man’s face.  Accordingly, the redness 
of the face of every Jew radiates on Shabbas kodesh.  
Therefore, it is unnecessary to blow the shofar on Shabbas 
to elicit this midah; it is an inherent part of the kedushah 
of Shabbas.
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he phrase, V’taher Libeinu L’avdicha Be’emes, 
asking Hashem to purify our hearts to serve Him 
in truth (with the right intentions), is included 

in every Shabbos, Yom Tov, and Yomim Noraim Tefilla. 
The message is an important one and, I would have 
assumed, should be inserted in every day's Tefillos. Yet, 
it isn't.
 
I would like to suggest that, while the message is 
important for us each day, a daily reminder would fall on 
deaf ears during the weekday. It is only on Shabbosim 

and Yom Tovim that people are able to pause and focus 
on purifying their hearts. Sadly, many of us are just as 
busy during these times, either with our families or 
because we are busy resting.
 
We may think that during the Yomim Noraim our days 
are full of serving Hashem. Nevertheless, it may not be 
with enough of an emotional quest to serve Hashem 
to fulfill the words L’avdicha Be’emes. Consider giving 
more of yourself during the Yomim Noraim. It can only 
help you in the coming year.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

his article may seem out of place for the Yomim Noraim. 
A more expected topic would center on self-growth 
and Teshuva. Anything that seems to be a long-term 

discussion may seem out of place as we have only days left to 
guarantee a good year.
 
Nevertheless, I chose differently because there are some 
topics that people avoid their entire lives and it is difficult 
to expect people to take those topics seriously. My hope is 
that during the Yomim Noraim, people 
will consider a long-term investment. And, 
I am hoping that a commitment to invest 
may lead to a personal, possibly communal, 
initiative. I want to introduce this topic 
with two incidents.
 
The first happened many years ago. I was a substitute Baal 
Koreh for a Shul of true Bnei Torah. The davening was long 
and the songs were slow. I walked into the Shul during the 
Shacharis Shemona Esrai and waited in the front lobby. As 
soon as the Chazan finished Kedusha, both double 
doors flew open and close to 20 children, teenagers, 
and a few adults, burst out of the Shul. It looked like a 
jail break. I have since then seen this happen several other 
times in that same Shul. That can’t be good Chinuch.

For that reason, our Minyan is quick-paced; not the Davening 
itself as much as the choice of songs, Baalei Tefilla, Baal Koreh, 
and shorter Mi Shebeirachs. While every Shul should consider 
what is best for them, most Shuls can shorten the length of 
Davening without compromising on the quality of the Minyan.
 
A few months ago, I was speaking to someone questioning 
how the Hillburn community is doing. He asked about our 
Minyanim. I told him that we generally have 3 Minyanim a day 

because we have about 15 men. In disbelief, 
he responded, “You can get a daily Minyan 
with only 15 people?”
 
Many people, the majority of whom are 
Frum people between the ages of 15-
40, have used the same expression when 

discussing their relationship to Tefilla. They have an allergic 
reaction to Davening. Their reaction is an old one, so 
engrained from years ago, even decades, that it can be said 
(and many do say it) that they are traumatized and continue to 
have flashbacks from their experiences when they were young.
 
They were forced to sit quietly for hours every Shabbos 
morning, had to daven everything, listen to the speech, were 
not given any credit, and were often found lacking enough to 

T

Why Some Have an Aversion to Tefilla &
What We Can Do About it By Rabbi Shmuel Gluck

"It looked like
a jail break."
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be criticized. Knowing what they experienced is important so 
that we learn to avoid creating the same scenarios with our 
children. Whether they are excited about Davening or not, we 
must do our best to ensure that they don’t have an allergic 
reaction to Tefilla.
 
The exact same scenario plays out at many Shabbos tables. 
The meals are long, no one is allowed to get up, and in some 
homes the Parsha thoughts may take more than half an hour. 
This combination makes the children resent more than just 
Davening and Shabbos meals. They, without realizing it, begin to 
resent structured religion or anything else structured, such as 
tucking their shirt in. While children’s lack of religious success 
is more complex than I am making it, these are significant 
contributors.
 
There is a concept found in the Torah that you can’t tell 
people that they should be happy, or worse, that they actually 
are feeling happy (this is a concept found by the Mitzvah of 
Bikurim).  The same is true for all emotions. That is because 
emotions are personal. Parents expect, and even insist, that 
their children be happy when an uncle they never met has 
a child or when they are fulfilling Mitzvohs. Parents expect 
and insist that their children consider Tefilla important, worthy 
of a long, drawn out process. Therefore, they expect children 
to be thankful that their parents Daven in the slowest Shul 
in the belief that their personal perspective to Tefilla will be 
contagious and “affect” their children.
 
Instead of telling children how they should feel, parents 
should observe how they actually feel (not just how they 
obediently respond) and follow their children’s lead. Children 
should only be asked to join a Minyan which is Al Pi Darko 
even if it compromises on the quality of the Shul they would 
like to attend. The right Shul will depend on their ability to 
concentrate, how early they can wake up, and how “Frum” the 
household is in other areas.  Often, parents ignore the power 
of underlying messages. Parents may appreciate Davening 
while devouring secular exposure. Kids can’t.
 
The earlier that parents begin customizing and allowing 
children to be genuine, whether in showing appreciation (or 
lack of it) for Davening, the quicker they will be able to find 
a customized place that they can appreciate. Then they will 
learn to appreciate Tefilla on their personal level for the rest 
of their lives.
 
The overall experience should be a pleasant one. It is better 
to allow them to come a few minutes late without feeling 
rushed than making sure that they are there on time and being 
dragged into Shul. While some children will never attend Shul 
without being dragged, a parent's chosen method of coercion 
should acknowledge that less may be better than more when 
more increases resistance.
 
In some cases, it may be better for them to begin Davening 
years later than their siblings did if that is what is needed to 

lessen resistance. Davening without a hat is better than with a 
hat if, by enforcing a strict dress code, the child will come less 
often to Shul than otherwise.
 
Parents and Mechanchim should not constantly remind 
children and students what will happen if people do or don’t 
Daven regularly and with complete concentration and belief. 
Doing so confuses them in many ways. They are not finding 
that the perfect Tefilla can make people immediately rich or 
cure all illnesses that befall people.
 
Some good people Daven quickly and they appear wealthy, 
healthy, and happy. Some people Daven with intense 
concentration and their entire lives are falling apart. While 
we, as adults, understand that life is more complex than any 
single Mitzvah, we mistakenly want to present a simple, naive, 
message to our children, one which they will not accept. 
  
In addition, those who can’t muster the perfect Tefilla should 
not be told that they alone don’t concentrate. In truth, most 
people aren’t able to muster up the perfect Tefilla. Tefilla is 
referred to as a difficult form of Avoda and dishonestly telling 
them that it is easy has closed many Siddurim. I have found this 
misguided motivational technique is particularly damaging with 
otherwise Frum seminary girls. (“If you would have Davened 
the right way on the Yomim Noraim, you would have found 
your Shidduch already”). Many of them have told me they 
didn’t open a Siddur after seminary for months, even years.
 
We forget that Tefilla is a personal experience. That means that 
it is necessary for different people to find different Davenings 
meaningful to them, even if some Shuls don’t seem meaningful 
at all. It is still a better alternative to having a strong allergic 
reaction. Often, families have an additional challenge - finding 
the perfect compromise which will satisfy all the children, 
some of whom may have very different views towards Tefilla.
 
For those who find it impossible to Daven, they should consider 
the following. Every person has had a bad experience, and may 
even have failed terribly, in one area of their childhood lives. 
Some events can be completely closed off to their adulthood 
and it won’t affect them or their children. But there are other 
events that they can’t afford to neatly fold up and hide in some 
deep closet. A dyslexic person who finds himself running a 
successful business may have to confront his natural weakness. 
The same may be true for a person who has a fear of heights. 
The same is definitely true when discussing Tefilla. While you 
may not know it, you really need Tefilla in your adult life. Start 
slow, but start. You will be happy that you did.
 
It may be too late to turn this year’s Yomim Noraim into a 
meaningful one. Nevertheless, we can begin now to help us 
in the future, and hopefully, guide us so that our children will 
consider Tefilla to be an important part of their lives. Just 
the commitment alone will serve as a powerful Z'chus for 
ourselves and Klal Yisroel.

R
O

S
H

 H
A

S
H

A
N

A
H

 5
7

8
1



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 
 

Thoughts on Rosh Hashanah 
By David Gurwitz 

 

Rabbi Yitzkak Ginsburgh says that 773 is the value of the expression in Tehillim “Open my eyes 
and I will see wonders in your Torah” – gal ainei v’abite niflaos.  

As we enter 5781, we should keep in mind that one of the simanim for a good year that we say 
at night – besides the various foods which have names that sound like decree breakers - is 
Simcha. 

We are trying to grow and be better. 

We bring our leftovers from growth into the Succah. 

The word for growth  - physical and spiritual - is Tzemeach – whose letters are the reverse order 
of the word Chametz. 

The word for joy is Someach. 

They sound alike because they are connected in many ways. Joy leads to growth. 

May we plan and pray for a year of growth and joy – which is really life. 

May we aspire to try new ways and strategies to keep Hashem with us always. How? By increased 
learning, helping, listening better and more attentively, feeling the pain or the situation of others, 
and thinking about them and praying for them, since we really do know that He keeps us with 
Him always, if we occasionally stop to think about it. 

These aspects of a real life are largely attainable not only by desire but by better time 
management.  

This is also a message for this time. 

The first four words in the Torah are Bereishis Bara Elokim Ais – In the beginning, Hashem 
created. 

The Maharal says that Ais can also be substituted to be Ais – spelled Ayin Taf – meaning time. 

In the beginning, Hashem created time.  

The Zohar says that the letters in the word Bereishis can be re-arranged in many ways.  

One of the ways spells B’ Aleph Tishrei – on the first of Tishrei – Rosh Hashanah! 

Rosh Hashanah is future - focused and Hashem runs the world - focused and making ourselves 
have more self dignity- focused and really accepting plans for action – focused. 

Make yourselves and your lives - and the lives of others -  into a new and continuous act of 
Bereishis  on B’ Aleph Tishrei – tonite – Rosh Hashanah. 
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Leil Rosh Hashanah - 
נוהגין לאכול תפוח מתוק “
  ”בדבש

We have a Minhag on Leil Rosh Hashanah 
to eat an apple dipped in honey, as it says 
in the Rama 583:1.  On this apple and 
honey we say that we should be Zoche to 
have a “ ומתוקה  טובה  שנה ” – a good and 
sweet year.  What is the Remez in an apple 
and honey that we should have a good and 
sweet year?    

 We have a Minhag on Leil Rosh 
Hashanah to eat an apple dipped in honey, 
as it says in the Rama 583:1.  On this apple 
and honey we say that we should be Zoche 
to have a “ ומתוקה  טובה  שנה ” – a good and 
sweet year.  What is the Remez in an apple 
and honey that we should have a good and 
sweet year?  The Zohar Hakodosh says 
that one who says over and over again, 
“Give me, give me” on Rosh Hashanah, is 
like a dog.  In truth, for one to serve 
Hakodosh Boruch Hu properly, he needs 
matters of Olam Hazeh.  If someone is 
lacking Parnassah or health, he does not 
have a clear mind for his Avodas Hashem, 
and will not do so properly, or at all.  There 
are certain Mitzvos one can only be 
Mekayeim if he has certain things, and if 
one does not have the money to purchase 
them, he cannot be Mekayeim those 
Mitzvos.  The apple is a Remez to the 
Torah Hakdosha, as it says in Shir Hashirim 
 where the apple – ”כתפוח בעצי היער“ 2:3
is a reference to Matan Torah, where Klal 
Yisroel said, “ונשמע  Tehillim  ”.נעשה 
 ”מה נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי“ 119:103
– “How sweet to my palate is Your word, 
more than honey is to my mouth.”  Honey 
refers to matters of Gashmiyos.  In the 
beginning of the year, on Rosh Hashanah, 
we dip the apple in the honey.  The apple 
is the main part; it is that which we make 
a Brocha on, while the honey is the add 
on, not the main part.  The apple 
represents Ruchniyos, while the honey 
represents Gashmiyos.  We need both, but 
we always want the Ruchniyos to remain 
that which is primary.  We ask for a   שנה

ומתוקה  refers to Torah, we ”טוב“ – טובה 
ask for a year of Torah, “ומתוקה” – and 
that we should have a sweet year – a year 
of Gashmiyos, for the sake of our Torah. 
 (ויגד יעקב)

 Chodesh Elul “ ים  עיקר התפלה בימ
צדיקים לבנים  שיזכה   The main – ”נוראים 
Tefilah one should pursue during the 
Yomim Nora’im is that one should be 
Zoche to have צדיקים  children who ,בנים 
are Tzaddikim.  One should not be 
focusing on success in matters of 
Gashmiyos, rather his goal should be in 
order to complete his soul.  If one asks for 
wealth, it should be done in order so that 
he have the ability to raise children to be 
B’nei Torah and be Mekayeim the Mitzvos 
Hashem.  If one requests children, his 
Kavanah should be that he have children 
who are Tzaddikim, Talmidei Chachomim, 
so that he should receive Olam Habah 
through them.  Hakodosh Boruch Hu gives 
based on the desires of his heart, so that 
his true desire should be to have holy 
spiritual children.  This is the theme of 
these holy days, that one should be Zoche 
to see children who are Tzaddikim and 
perform Ma’asim Tovim. ( מטה נפתלי) 

שלא להתכוין בתפילה לצרכינו רק “ 
 One should not“ – ”לכבוד ד' וגלות השכינה
have Kavanah during his Tefilos on Rosh 
Hashanah for his own needs, rather he 
should only have in mind the honor of 
Hakodosh Boruch Hu, and that the 
Shechina should be redeemed from 
Golus.”  During the sounds of the Shofar 
blowing, one should have Kavanah that 
the Shechina should have a Geulah.  
Although throughout the year one has 
Kavanah in his Tefilos for his own personal 
needs, on these holy days, it is appropriate 
for one to remove these thoughts from his 
mind, and focus on the honor of Hakodosh 
Boruch Hu, and that the Shechina should 
have a Geulah.  If one is not directly in 
front of the king, it is acceptable to 
request his own needs.  However, if when 
the king was in front of him, if he only 
asked and was concerned about his 

personal needs, and was completely 
indifferent to the needs of the king, that 
would be considered to be rebellious 
against the king.  All year, Hakodosh 
Boruch Hu’s main place is in Shomayim, 
and He is far from us.  Therefore, when we 
are Mispalel to Him, it is as if we are not 
Davening in front of Him. However, during 
the Aseres Yemei Teshuva, when 
Hakodosh Boruch Hu is near us, and He is 
considered in front of us, how can we have 
the Chutzpah to think and request our 
own needs, and not be concerned for the 
needs of the King?!  Yeshaya 55:6 “  דרשו
קרוב בהיותו  קראוהו  בהמצאו   It is – ”ד' 
because Hakodosh Boruch Hu is near us, 
that we must worry about Hakodosh 
Boruch Hu, and call out to Him for the sake 
of Him.  Being Mispalel for the pain of the 
Shechina, will ultimately bring Yeshuos for 
us and all of Klal Yisroel. ( קהלת יעקב) 

We need to realize what is the 
most important part, and the part which 
may seem sweet to us, is not the most 
important part.  The apple represents the 
Torah Hakdosha.  The apple represents 
Ruchniyos.  We must stay focused on what 
is important in this world, it is Ruchniyos.  
Everything must be done for the Kovod of 
Hashem.  While it is important to have 
honey, sweetness, Gashmiyos – the 
purpose of the Gashmiyos must be for the 
Ruchniyos. The purpose of the honey is for 
the sake of the apple.  We are not to focus 
on ourselves and our Gashmiyos during 
these holy days, rather one is to focus on 
the Tza’ar of the Shechina, and on one’s 
Ruchniyos.  Rosh Hashana is a gift from 
Hakodosh Boruch Hu.  It is a time to do 
Teshuva on our sins, and no matter how 
many or how severe the sins we 
transgressed, Hakodosh Boruch Hu awaits 
our return to Him.  If we do a proper 
Teshuva, and feel the pain of the 
Shechina, then Hakodosh Boruch Hu will 
lovingly take us back, and bring the Geulah 
 May we be Zoche to do !במהרה בימינו אמן
a proper Teshuva, and have the correct 
Kavanah, and be Zoche to a   כתיבה וחתימה
   .טובה
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ROSH HASHANA  
THE HORIZONTAL  AND  VERTICAL MAN 

Rosh Hashana falls on the sixth day of creation when Man was brought into existence. There seems to be a 
difference of opinions in the Chazal as to the exact order of events that led to Man's creation. Did the neshama 
enter the Veritical Man or the Horizontal Man.  Many Chazal say that first Hashem designed Adam as a Golem, 
and after Hashem stood him up erect, He then blew within him neshamah. Other Chazal are of the opinion that 
the neshama was first blown into the lifeless body of man as he lay horizontally on the earth and only after 
receiving the neshama Man stood on his feet placing his body in a vertical position. 
 
Each opinion accentuates to Adam's descendants, an eternal message which we must incorporate in our daily 
lives. Let us first analyze the opinion that Hashem stood Man as a golem, his feet on the ground and his head in 
the heavens and then Hashem blew into Man his neshama. This order of events showed that Hashem desired 
Man's neshama, together with his body to reach the heavens. Man has the power and potential to elevate and 
sanctify his body to the point that it itself can acquire the spiritual qualities of the neshama. The human body is 
compared to the Ladder in the vision of Yaakov which stands on earth but reaches into the heavens and the 
Kisay Hakavod. It possesses 248 limbs and 365 sinews which correspond to the positive and negative mitzvos 
through which the physical body can be sanctified enough for Hashem to dwell in it םכותב יתנכשו . 
 
The other Chazals hold that Man was formed horizontally and while his body lay extended on the earth in two 
directions, Hashem blew within him the life of the neshama and only after this Man stood up erect on his own. 
Man's mission in this world is to spread his influence all over the earth and to elevate all of its elements infusing 
them with his life energy of neshama.  Hashem desired to emphasize the uniqueness of Man that he possesses 
a neshama that gives him the natural posture of an erect body which is shared with no other existence in the 
world. The Maharal explains the erect body of Man demonstrates that his unique quality is kingship over the 
lower world. All the animals do not possess a vertical spine but rather horizontal with their heads naturally 
facing towards the earth. Such a posture shows subjectivity and servitude to a higher force which is Man who is 
a king over them. The Maharal writes that when Adam stood up after receiving his neshama it demonstrated 
that he possessed the םיקלא םלצ  in that he shared Hashem's quality of תוכלמ  kingship. Although man is king, 
Hashem's kingship supersedes his. Hashem is king over both the upper and lower worlds and even over Man 
who was given by Hashem the reigns as the king over the earth.  
 
The nature of Man's vertical spine also demonstrates the middah of  straightness and righteousness, void  תורשי
of any crookedness and deception. Man was created to choose the path of His creator who is described as בוט 

אוה רשיו קידצ רשיו . That is why the name  לארשי  possess the first three letters רשי . As the passuk says (Koheles 
 The reason why man can attain this yashrus is because he possesses a . רשי םדאה תא םיקלאה השע רשא (27,9
neshama. This is demonstrated with the neshama entering Man first and then Man standing erect on his own.  
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With the power of the neshama, Man preserves his body to spiritually remain erect and correct, which represent 
the attribute of kingship to be employed solely for its proper purpose and to conduct one's life with yashrus. 
Man must live the life of yashrus with his dealings with mankind, and to preserve its natural balance and 
symmetry partaking from it only with the intention to be used to support service of its creator. 
 
One can say, that the difference between the neshama entering the Horizontal Man or the Vertical Man, have 
two different teachings yet share the same mission. The Vertical Man who acquires his neshama is to 
demonstrate that the mission of Man is to elevate his body to the heavens through his neshama. The message 
of the Horizontal Man is that after receiving his neshama he is king like Hashem to whom everything is created 
to serve him and to be subjugated and directed to fulfill his will which is the service of Hashem.  
 
The truth is that both themes are the destiny of Man and the only difference between them is the journey of 
how to get there. Man is known as a ןטק םלוע  a miniature world which possesses all the aspects of the universe. 
As Chazal state on the passuk םדא השענ  Let us make Man. By saying the word us, Hashem was addressing the 
qualities and traits of everything created that they should join together and create Man, who by containing the 
universe within him, he can upgrade everything to a higher level by elevating his own body. So in essence Man 
is both the vertical and horizontal Man, two components that combine to make the universe of Hashem 
complete, Man by transforming his body to be wholesome with Hashem, also transforms the universe to attain 
its completion. HV describes the acronym of High Voltage Horizontal Vertical. Both are powers of Man that 
transform himself and the world into the original world energy of Man. One is the elevation of Man and the 
other is the elevation of the universe. The end result is the same. To reveal Hashem's glory in the world. 
Blowing shofar on Rosh Hashana parallels Hashem's blowing of life into the first Man on Rosh Hashana. Whether 
the neshamah was blown in the vertical man or the horizontal man the same message is clear. One must 
recommit his subservience and servitude to the King of Kings with the goal to bring about His glory to the world 
by replacing darkness with light, hate with love, fighting with peace, ignorance with knowledge, haughtiness 
with humility, selfishness with kindness, coarseness with sensitivity, profanity with sanctity, bullying with 
gentleness, wickedness with righteousness, abuse with endearment, opaqueness with clarity, hoarding with 
sharing.    ךישעמ לכ לע ונכלמ ךמש שדקתי ןכבו
 
We blow shofar two times during Mussaf. Before Musaf Shemoneh Esrai the blowing of shofar is called תועיקת 

בשוימ  in contrast to the ones blown during Shemoneh Esrai which are called דמועמד תועיקת , blasts of sitting 
and standing.  One symbolizes the blowing of neshamah into the horizontal Man and the other the blowing of 
neshama into the vertical Man. We need to work on both in order to merit hearing the shofar blowing of the 
geulah, both personal and national redemptions. 
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* Based on Emergence of 3 Stars  
Now You Know! 

This year, because the first day of 
Rosh HaShana falls out on a Shabbos, 
we will not blow the Shofar. 
Chazal forbade it based on the off-
chance that someone might 
mistakenly carry it out in a public 
domain on Shabbos, which is 
forbidden. Therefore, they suspended 
the mitzvah of blowing Shofar on a 
Rosh HaShana which coincides with 
Shabbos. 
From the fact that they did so, we can 
gain a deeper appreciation of 
Shabbos. 
The Shofar recalls the Akeida, when 
Avraham bound his beloved son on 
the altar as a sacrifice to Hashem 
because Hashem told him to. This is a 
great merit for us. 
The Shofar shakes us up and 
awakens us to do Teshuva. And yet, if 
someone might desecrate Shabbos by 
accident, even one Jew in millions – it 
is not worth it. 
How powerful and important the 
Shabbos must be! We should love and 
appreciate what it means to us. Then 
we will start the year off right and 
keep it going each week. 

Thought of the week: 
Another year?! What did 
you do with the one I gave 
you last time? – G-d 

 “May You renew for us a good and sweet year.”  „HQWTMW HBWU HNw WNYLE wDXTw R‰HY‰ 
When we dip the apple in honey, we say this phrase before eating it.  We ask Hashem to give 
us a year which is good and sweet. That seems redundant. 

Upon closer reflection, though, it is not the same thing. Hashem will always do that which is 
good for us. However, sometimes what is good is not sweet, like a doctor prescribing a 
beneficial treatment which may be painful. We therefore ask that all the “good” things Hashem 
does for us be “sweet” as well. 

Grammatically speaking, this phrase should be, “WNL wDXTw“ to renew for us, but we say, WNYLE, 
upon us. There is a key lesson here. We ask for a sweet year, but taste is subjective, with each 
person having a different perception. In this prayer we ask Hashem that even if we must endure 
something uncomfortable, let US find the sweetness in it and realize that it comes from Hashem 
with love. 

“Today is the birth(day) of the world." (Rosh Hashana prayers)   (HNwH wAR TLYPT)  „...OLWE TRH OWYH‰    
These words are said after the blowing of the Shofar on Rosh HaShana. Chazal tell us that 
Hashem began Creation on the 25th of Elul and Rosh HaShana corresponds to Friday, the day 
that Man was created. We celebrate Rosh HaShana on this date because before Man was 
created, there was no purpose to the world yet. As Hashem says, “I did not create the world to 
be desolate, but formed it to be populated.” (Isaiah 45:18) 

Though this is the typical translation of the phrase, that this is the day the world was born, the 
word ‘harah’ doesn’t mean birth, but conception. We find in numerous places (including the 
Haftarah of Chana on the first day of Rosh Hashana) the phrase, “vatahar vatailed bain,” and 
she conceived and she gave birth to a son. If this is so, then what is meant by saying “this is the 
day the world was conceived”? The world was created; we should say, “Hayom Huledes Olam.” 

The truth is that the word used here is very precise. This is the day the world was conceived, 
when it began its journey to completion. Now that human beings existed, the world could come 
to its perfection. As R’ Akiva told Turnus Rufus HaRasha, Hashem left things in Creation 
undone so that we might become His partners in it. 

All people are born with a ‘tzelem Elokim,’ the form of Hashem. But we know Hashem has no 
form! To what, then, are we referring? We are referring to His role as a Creator. Each person is 
imbued with the ability to create, do, and achieve things in the world. We don’t have to accept 
situations as they are; we can try to improve them. 

That is why on Rosh HaShana, when we ask Hashem for a new year to accomplish things on 
this earth and in the Heavens above, we say this is the day the earth was conceived. It was the 
beginning of a growth stage that would continue forward with each person adding what they 
could. Nothing is yet determined or set, and we can maximize the outcomes of our efforts. That 
is the type of year we can and should ask for: one that will give us opportunities to grow and 
achieve, and in which we commit to using it as such. 

At an engagement celebration, the Kallah’s father was asked to put into writing the financial 
commitment that he promised to the young couple. He did not want to do so, saying that they should 
take his word for it since he was a very dedicated father who always watched out for his children. 

R’ Elchonon Wasserman, who was present at the time, immediately answered the Mechutan's claim 
based on the Tefila we say in Shmoneh Esrei during Aseres Yimei Teshuva. “Zachreinu L'Chaim 
Melech Chafeitz BaChaim V'Chasveinu B'Sefer HaChaim.”  

We have already asked Hashem to remember us for life, why do we then say to inscribe us in the 
book of life? Hashem does not forget and is equally devoted to His dear children. Nevertheless, we 
ask to have it in writing. From here we see, said R’ Elchonon, that as honorable a person may be... 
always get it in writing!  

©2020 – J. Gewirtz 
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הלכות הנוגעות לתקיעות שופר
מה הסיבה שנוהגים לכסות את השופר בשעת 

הברכות ולגלות אותו בשעת התקיעה בלבד?

שני טעמים נאמרו בפוסקים: 

בספר קדמת הזוהר לרבנו דוד לוריא  א. 
כתב שזה זכר למה שמסופר במדרש 

שכאשר אברהם ערך את העצים 
לעקידה, נטל את יצחק אבינו 
והצניע אותו שלא יזרוק עליו 
השטן אבן ויפצע אותו ויפסול 

אותו לקרבן, ומכיון שהשופר בא 
להזכיר עקידת יצחק, אנו מצניעים 

את השופר זכר למה שאירע שם. 

בליקוטי מהרי“ח (ח“ג דף ע‘ עמ‘ א‘) כתב שהטעם הוא  ב. 
שלא יתאחז השטן בשופר ויעכב התוקע מלתקוע. 

(שופר בציון פרק ה‘ עמ‘ רמ“ג).

מה הטעמים למצוות תקיעת שופר בראש השנה, 
ומה עלינו לכוון בשעת התקיעות?

בספר אבודרהם (תפילת ראש השנה) כותב עשרה טעמים 
מדוע ציוותה התורה לתקוע בשופר ביום ראש השנה, 

וטוב לכוון בהם בשעת התקיעות, נכתוב את חלקם:

מכיון שביום זה ברא הקב“ה את העולם ומלך עליו,  א. 
וכך דרך העולם שממליכים את המלכים בתחילת 
מלכותם שתוקעים לפניהם בחצוצרות ושופרות, 
כך אנו ממליכים את בורא עולם וכמו שאמר 
דוד המלך (תהילים צח) בחצוצרות וקול 

שופר הריעו לפני המלך ה‘.

ראש השנה הוא היום הראשון  ב. 
לעשרת ימי תשובה, ולכן אנו מכריזים 
שכל מי שרוצה לשוב בתשובה זה 
הזמן, וכך היה דרכם של המלכים להזהיר 

תחילה את המדינה על הגזירה שלהם.

להזכיר מעמד הר סיני שנאמר בו ”וקול שופר  ג. 
חזק מאד“, ולכוון שכעת אנו מקבלים על עצמנו 

מה שקיבלו אבותינו.

להזכיר לנו להאמין בדברי הנביאים שנמשלו  ד. 
כתקיעת שופר, כמו שנאמר (יחזקאל לג) ושמע 

השומע את קול השופר...

להזכיר את חורבן בית המקדש וקול תרועת  ה. 

מלחמת האויבים, וכשאנו שומעים את קול השופר 
נבקש מאת ה‘ על בניין בית המקדש.

להזכיר עקידת יצחק שמסר נפשו על קידוש ה‘,  ו. 
וכך אנו מוכנים למסור נפשינו על קדושת ה‘ ויעלה 

זכרוננו לטובה.

כשנשמע קול השופר נרעד ונפחד כי טבע השופר  ז. 
להרעיד את הלבבות.

להזכיר את יום הדין הגדול והנורא ולירא ממנו,  ח. 
שנאמר בו קרוב יום ה‘ הגדול, קרוב ומהר מאד 

יום שופר ותרועה.

להזכיר את יום הגאולה וקיבוץ גלויות שבו נאמר  ט. 
”והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול“.

להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה כמו שנאמר  י. 
”כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנשוא נס הרים תראו 

וכתקוע שופר תשמעו“.

אדם שהלך לשירותים באמצע התפילה בשעת 
התקיעות, האם יכול לברך ברכת אשר יצר, או 

שנחשב להפסק?

אם היה צריך לנקביו בין תקיעות דמיושב לתקיעות 
דמעומד מותר לברך אשר יצר ואינו נקרא הפסק. 
שו"ת מנחת יצחק (חלק ד' סימן מ"ז), שו"ת שבט הלוי (חלק ה' סימן מ"ו).

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

עשרה טעמים לתקיעת שופר לפי הרס"ג

בספר אבודרהם, בסדר תפילת ראש השנה, מביא 
את דברי הרס"ג שכותב עשרה טעמים לתקיעת שופר:

כתב רבי סעדיה מה שצוונו הבורא יתברך לתקוע 
בשופר בר"ה יש בזה עשרה עניינים.

1 - בראש השנה היה סיום בריאת העולם ובו מלך 
ה' על העולם, וכן עושין המלכים בתחילת מלכותם 
שתוקעין לפניהם בחצוצרות ובקרנות להודיע ולהשמיע 
בכל מקום התחלת מלכותם. וכן אנו ממליכין עלינו את 
הבורא ליום זה. וכך אמר דוד (תה' צח, ו) "בחצוצרות 

וקול שופר הריעו לפני המלך ה' ".

2 - יום ר"ה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה ותוקעין 
בו בשופר להכריז על ראשנו כמי שמזהיר ואומר כל 
הרוצה לשוב ישוב ואם לאו אל יקרא תגר על עצמו. 
וכן עושין המלכים מזהירין את העולם תחלה בגזירותם 

וכל העובר אחר האזהרה אין שומעין לו טענה.

3 - להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר בו (שמות יט, טז) 
"וקול שופר חזק מאד". ונקבל על עצמינו מה שקבלו 

אבותינו על עצמם נעשה ונשמע.

4 - להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו כתקיעת שופר 
שנאמר (יחזקאל לג, ד) "ושמע השומע את קול השופר 
ולא נזהר, תבוא חרב ותיקחהו, דמו בראשו יהיה. את 
קול השופר שמע ולא נזהר, דמו בו יהיה, והוא נזהר 

נפשו מלט".

5 - להזכירנו חרבן בית המקדש וקול תרועת מלחמת 
האויבים כמו שנאמר (ירמיה ד, יט) "כי קול שופר שמעה 
נפשי תרועת מלחמה". וכשאנו שומעים קול השופר 

נבקש מאת השם על בנין בית המקדש.

6 - להזכירנו עקידת יצחק שמסר נפשו לשמים וכן 
אנחנו נמסור נפשנו על קדושת שמו ויעלה זיכרוננו 

לפניו לטובה.

7 - כשנשמע תקיעת השופר נירא ונחרד ונשבר 
עצמנו לפני הבורא. כי כך הוא טבע השופר מרעיד 
ומחריד כמו שנאמר (עמוס ג, ו) "אם יתקע שופר בעיר 

ועם לא יחרדו".

8 - להזכיר יום הדין הגדול ולירא ממנו שנאמר בו 
(צפניה א, טז) "קרוב יום ה' הגדול קרוב ומהר מאד 

יום שופר ותרועה".

9 - להזכירנו קבוץ נדחי ישראל ולהתאוות אליו שנאמר 
בו (ישעיה כז, יג) "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול 
ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים 

והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים".

10 - להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה שנאמר 
בה (ישעיה יח, ג) "כל יושבי תבל ארץ כנשוא נס הרים 
תראו וכתקוע שופר תשמעו". ואומר במדרש (עי' זוהר 
שופטים) "כל השנה השטן מקטרג על ישראל לפני 
הקדוש ברוך הוא והקב"ה דוחה אותו לר"ה ליום הדין 
על  להעיד  החמה  מביא  לקטרג  השטן  בא  ובר"ה 
עונותיהם של ישראל והחמה מעידה. והקב"ה אומר 

לו הרי עד אחד ואין עד אחד נאמן הבא עד אחר 
עמך והוא הולך להביא את הלבנה ואינו מוצא אותה 
שהיא נכסית שנאמר (תהלים פא, ג) "תקעו בחודש 
שופר בכסה ליום חגנו". יום שהלבנה מתבקשת ואינה 
נמצאת שהיא מכוסה. ועוד תמצא בכסה בגימטריא 
לבנה לרמוז שהיא מתכסה בו". ואמרינן בפסיקתא 
(דר"כ בחדש השביעי) "ר' ברכיה פתח תקעו בחדש 
שופר בכסה ליום חגנו וכל החדשים אינה נכסים אלא 
ליום חגנו והלא ניסן חדש ונתכסה ויש לו חג חגו בפני 
עצמו. אלא חדש ויש לו חג וחגו בו יומו ואי זה? זה 
תשרי. תשרי כתיב ע"ש תשרי ותשבוק על חוביהם 

אימתי בחדש השביעי (ויקר' כז).

ָנֲהגּו עֹוד ֵאֶצל ַרֵּבנּו ְלַזֵּמר ְּבֵליל ִראׁשֹון ֶׁשל רֹאׁש 
ַהָּׁשָנה 'ֵאֶׁשת ַחִיל' ִעם ַהִּנּגּון ַהָּקדֹוׁש, ִּכי ִנְרַמז ּבֹו 
ֵמִעְנָיִני רֹאׁש ַהָּׁשָנה: ְוֵכן ָנֲהגּו ַּגם ְּכֶׁשרֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ָחל ְּבַׁשָּבת, ֶׁשַּגם ָאז ִזְמרּו ַרק ֶאת ַה'ֵאֶׁשת ַחִיל', ְוא 
ְׁשָאר ְזִמירֹות ַׁשָּבת: (שיש"ק ראש השנה שלו- קצט)

ָהיּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִנְזָהִרים ְמאֹד ִלְבִלי ְלַדֵּבר ְּכָלל 
ׁשּום ִּדּבּור ֵמֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה קֶֹדם ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה, 
ַעד ְלָמֳחָרת ַאֲחֵרי ִסּיּום ְּתִפַּלת מּוָסף": (שם רא) 

מֹוַהְרַנ"ת ָאַמר: "ִאם ִנְתַאְּסִפים ֲעָׂשָרה 'ְבֶּרְסֶלֶבר 
ֲחִסיִדים' - ָראּוי ִלְנסַֹע ֶאל ָּכל ַקְצֵוי ָהעֹוָלם ִלְתחֹב ֶאת 
רֹאׁשֹו ֵּביֵניֶהם' ְוִדֵּבר ָאז ְלִעְנַין רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְּכֶׁשֶּנְאָסִפין 
ָּכל ַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש, ַּכָּמה ָּגדֹול ֵעְרכֹו": (שם רלב)
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ראש השנה שלי עולה על הכל
 בין החוסים בצילו של רבנו  הקדוש, רבי נחמן 
מברסלב זיע"א, מידי שנה ושנה בראש השנה, כציוויו, 
היו רבי אבא השוחט מטשהערין ובנו רבי שמואל. 
השניים התכוננו במרץ רב לנסיעה הגדולה לברסלב, 
לראש השנה. רבי אבא במשך כל השנה חסך פרוטה 
לפרוטה המצטרפת לחשבון גדול עבור הוצאות הנסיעה. 
השנה הכין רבי אבא כמו בכל שנה 'פדיון נפש' הגון 
לתת לרבי.  אבל הפעם היה זה פדיון מיוחד במינו, 
גביע זהב אותו רכש בדמים מרובים. חסך מפתו בכדי 
להעניק מתנה כדמי פדיון לרבי, למען יעלה זיכרונו 

לטובה בימים הנוראים.

 ***

השניים יצאו לדרך מבעוד מועד, והביטו בשמים 
שצבועים היו באפור קודר, גוון שאינו מבשר טוב. אם 
תהיה הדרך מלווה בסערות של שלג ומלאה בתקלות 
ועיכובים לא יספיקו להגיע לראש השנה. התנערו האב 
והבן מהמחשבות צופנות הרע, שילמו לבעל העגלה 
את מחיר הנסיעה המפולפל ונסעו. אך כמו להכעיס, 
מזג האוויר נהיה גרוע יותר מרגע לרגע. והחלו לרדת 
פתיתי שלג, האדמה המישורית הפכה בוצית ומסוכנת. 
באותה שנה חלו ימי ראש השנה בשני ושלישי בשבוע, 
ומשהגיעו בערב השבת לאומן על הדרך לברסלב, 
הסתובב העגלון היהודי אל השניים והודיעם באופן 
שאין ממנו חרטה: "זהו זה רבותיי, לא אסתכן יותר, 
אנו נשארים לשבות באומן ואני איני זז מן המקום עד 
לשוך הסערה. סערה שכזו ועוד בתחילת החורף לא 
זכורה לי מעולם". הם שבתו את השבת באומן והתפללו 
בכל מאודם לשני ניסים: האחד, שלאחר השבת יהיה 
עגלון שיסכים לקחתם הלאה בדרך, והאחר שיגיעו 
עימו עוד בטרם יתקדש החג. שבת מתוחה עברה 
עליהם, ובמוצאה התלבשו במיטב ויצאו לתור אחרי 
עגלון. לוותר?! חלילה! רעיון כזה לא עלה על דעתם 
אפילו לרגע! כל עגלון אליו פנו ענה בסירוב, הם לחשו 
תפילות נרגשות, חיזקו זה את זה, וציפו לישועה. והנה 
נזדמנה להם מציאה: עגלון יהודי כשר והסכים למרות 
הכל לצאת לדרך- לברסלב. "אבל זה לא בחינם. שבעה 
עשר זהובים אדרוש בעבור זה, ודומה שמישהו אחר 
גם עבור סכום כפול לא היה עושה זאת כעת"אמר 
העגלון. "שבעה עשר זהובים?!" נדהמו רבי אבא ורבי 

שמואל בנו. 

"אם נעמוד כאן לשקול את העניין, כבר לא יהיה סיכוי 
להגיע", האיץ בהם העגלון.

כשהם רועדים מקור ורטובים, הצטנפו בתוך העגלה 
והחלו לנסוע. מידי פעם נעצרה העגלה. הסוסים בססו 
בשלג, ונתקעו, שוב ירדו שני החסידים לעזור לחלץ 
את העגלה. האנחה שנמלטה מפיהם בראותם כי קצר 

הזמן, דרבנה את 
העגלון עוד 

 , ר ת ו י
א  ו ה ו
הצליף 

בסוסים 
להם:  וקרא 

לדים  י צו  רו "
אל  רוצו  חביבים, 

פתחו  והסוסים  בדהרה הרבי". 
בת במהירות לא רגילה. אחרי  נסיעה 

כמה שעות נעצרה העגלה בברסלב. ברור היה כי נעשה 
כאן קפיצת הדרך. עת התשלום הגיע. בכיסו של רבי 
אבא היה גביע הזהב אותו רכש מתנה לרבי. בלית 
ברירה נתן לעגלון את הגביע היקר בשכרו, כשהוא 
מצטער מאוד על שלא יזכה השנה להגיש לרבי מתנת 

חג ופדיון נפש.

***

ליל ראש השנה תק"ע. התפילה הראשונה של השנה 
החלה עם הרבי אך הסתיימה בלעדיו על פי הוראתו 
המפורשת שלא להמתין לו, שכן שעות ארוכות עמד 
בתפילת הלחש של ליל ראש השנה. "כבר בלילה 
הראשון ממתיק אני את הדינים, מה שאחרים עושים 
למחרת", היה רבינו הק' אומר. שעתיים עמד רבינו 
בתפילתו. משסיים, ניגש לערוך את שולחנו. בעת 
הסעודה פנה רבינו אל חסידו הנאמן ר' אבא וביקש 
ממנו: "ספר נא, ספר נא רבי אבא את ההרפתקאות 
שעברו עליכם בדרככם". אימה ויראה אחזו בו, שתק 
והחריש. אך, רבי נחמן ביקש שוב. והוא סיפר את כל  
שעבר עליו ועל בנו, וכשסיפר שנאלץ למסור את 
הגביע שהכין לרבי – לא עמד לו כוחו והוא פרץ בבכי.

אז רבי נחמן השיב ואמר: "בגביע זה אעקור ל'בעל 
דבר' (היצר הרע) את עיניו ושיניו על שהעיז לנסות 
ולמנוע אתכם מן הנסיעה". והוסיף: "במה אוכל לגמול 
לך על מסירות הנפש להוראתי לבוא אלי לראש השנה? 
שאגמול לך בזה העולם – כבר לא כדאי לך, אבל לך 
שמואל", פנה הרבי אל הבן, "לך אוכל להעניק" – והושיט 
הרבי לשמואל כף של שיירי המרק. ראש השנה של 
אותה שנה חלף בהתרגשות כמו בכל שנה ויותר. אך 
לאחר זמן קצר הבינו פירוש ברכתו הסתומה של 
הרבי, כי בסוכות חלה רבי אבא את חוליו האחרון 
ונפטר. ובנו רבי שמואל נעשה עשיר ומצליח. אז הובנה 
הברכה כי לרבי אבא כבר לא כדאי לבזבז שכרו בעולם 
הזה ושמרה לו עולם הבא, ואילו לבן העניק הרבי את 

השארית מצלחתו- צלחת של פרנסה טובה.

אבינו מלכנו

ובגלל שאי אפשר להמליך את ה' בלי האמונה 
שהוא אבא רחמן, לכן תיקנו לנו חכמינו את תפילת 
"אבינו מלכנו" שאנו מתחילים לומר בראש השנה 
ואומרים אותה בכל יום בבוקר ובצהריים עד ליום 

הכיפורים.

כדי להזכיר לנו שכדי שנוכל לומר "מלכנו" ולהמליך 
את ה' עלינו ולקבל את כל מה שעושה איתנו באהבה 

וברצון – אנחנו חייבים לזכור שהוא "אבינו".

מלכנו הוא אבינו ואבינו הוא מלכנו. זה לא סתם 
מלך או מושל שגוזר גזירות ואין לנו שום דרך להבין 
אותן ולהזדהות איתן. מדובר באבא. מלך שהוא גם 

אבא. אבא לא עושה רע לילדים שלו.

אבא צר לו כשצר לילדים שלו, ואם הוא מוכן 
בגלל  רק  זאת  עושה  שהוא  ברור  זה  להצטער, 
שהוא אבא רחמן ואוהב שרוצה באמת בטובת בניו 

ובהצלחתם ובשמחתם.

כאשר יודעים שה' יתברך הוא אבינו, קל מאוד 
לומר גם מלכנו, כלומר להמליך אותו עלינו ולרצות 
ברצון שלם את כל מה שהוא עושה איתנו גם בדברים 
שנראים לנו טובים וגם בדברים שנראים לנו לא טובים.

הסוד של ראש השנה

וזה הסוד של חוק התודה שמיד פועל ישועות. כי 
כל חוק התודה מבוסס על החיבור של "אבינו מלכנו", 
כלומר שזוכים להגיע לאמונה שה' הוא מלכנו, דהיינו 
שהכול לטובה ולומר על הכול תודה, דווקא מתוך 

האמונה שה' הוא אבא אוהב.

וזה מסביר את הגמרא שאומרת שהיו צדיקים 
שהתפללו תפילות ארוכות ולא נענו, ואילו רבי 

עקיבא רק אמר:

"אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה" ומיד נענה, 
כי אבינו מלכנו זה הסוד של כל ביטול הדינים וביטול 

הצרות והגזרות וזה הסוד של ראש השנה.

נכון שימי ראש השנה הם ימי דין ודרושים בהם 
כובד ראש ובכיות ותפילת מעומק הלב, אבל אסור 
לנו לאבד את ההרגשה שאנחנו עומדים לפני אבא, 
אסור לנו לאבד את ההרגשה שה' יתברך אוהב 
אותנו, שהוא מקדים את מידת הרחמים למידת 
הדין, וגם בימי הדין הקשים הוא דורש מאתנו להיות 
בטוחים בישועתו ובעזרתו ובאהבתו, ולהיות שמחים 
וטובי לב כמובא בהלכות ראש השנה על פי הכתוב 

בספק עזרא:

"כשיוצאין מבית הכנסת, יש ללכת בשובה ונחת, 
שמח וטוב לב, בביטחון כי שמע ה' בקול תפילתנו 
ותקיעותינו ברחמים, ואוכלין ושותין כיד ה' הטובה. 
ומכל מקום ייזהר שלא לאכול אכילה גסה, ותהא 

יראת ה' על פניו" (קצש"ע).

 שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים 
אמתיים לכל בית ישראל.

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

חינוך לשמחה

 זוג הורים באו אלי שאייעץ להם בחינוך הילדים. 
אמרתי להם: העצה הראשונה שלי אליכם, היא לעבוד 
את ה' בשמחה. הם התפלאו – מה שייך זה לחינוך 
הילדים? עניתי להם: אם תעבדו את ה' בלי שמחה, 
אולי תישארו דתיים, וגם זה רק "אולי", אבל הילדים 

שלכם כמעט בטוח יעזבו את הדרך, מפני שהם 
לא ראו את שמחת היהדות בחייהם.  נמצא, 

להיות  פשוט  זה  בחינוך  גדול  שיסוד 
בשמחה, ולראות איך להכניס לילד 
על  וההודאה  השמחה  מצות  את 
המצוות, לשמוח בכל נקודה ביהדות. 

אם ההורים לא הולכים בדרך הזו, 
העיקר חסר מהספר. 

 ובשביל שיוכלו ההורים להראות לילדים שלהם 
את האור של שמחת המצוות, הם צריכים בעצמם 

לעבוד על מדת השמחה. כי שמחה זו מידה שצריכים 
לעבוד עליה. אין כמעט מציאות שהאדם יהיה בשמחה 
תמידית בלי עבודה על זה. אולי יהיו זמנים שהוא חושב 
שהוא שמח, כי הוא הצליח במשהו או קבל ירושה וכד'... 
אבל זו לא שמחה אמיתית. שמחה אמיתית זו שמחה 
ששמח תמיד בחלקו, ולא רק כשהולך לו. להיות בשמחה 
תמידית בכל ניסיונות החיים, עליות, ירידות, קשיים וכו', 

זה אפשרי אך ורק על ידי עבודה: מומלץ מאד ללמוד 
בספר "בגן החכמה" שכתבתי, שהוא מדריך מעשי איך 
להיות תמיד בשמחה, ולהתפלל על שמחה, ולעשות 

את כל העצות להיות בשמחה. 

 זה מובן לכל בר דעת, שכאשר הילד גדל להורים 
עצובים ומדוכאים, הוא מבין שזו "לא מציאה" להיות יהודי, 
והעובדה, שהוריו "דתיים" לגמרי, וגם "חרדים", והם 
לא שמחים בכלל. אז למה שיחיה ככה? וכי 
מגיע לו עונש להיות מדוכא, בזמן שהוא 
רואה בחוץ, בעולם השקר, איך אנשים 
כביכול שמחים ונהנים מהחיים? אבל 
כאשר ההורים בעצמם עובדים על 
השמחה ורוקדים ושרים, ושמחים בכל 
מצוה שעושים, ומודים מתוך שמחה שזכו 
לקיים מצווה, ואבא שר זמירות ומהלל את 
ה', ואמא שרה ושמחה, זה נחקק בילדים, והם 
רואים שטוב להורים להיות יהודים, שאלו חיים טובים, 
ובאופן טבעי הם רוצים להיות כמו אבא ואמא. היסוד 
הבא שנלמד הוא: גידול הילדים לאט לאט ובסבלנות! 
כאשר ההורה נמצא במצב של חוסר סבלנות לילדים 
שלו, אלו ייסורים גדולים מאד בשבילו, במיוחד כשמדובר 
באמא - שהרי הבית הוא המקום של האשה, ואם במקום 
שלה אין לה נחת רוח, זהו צער גדול. וכמובן, גם לילדים 
זה גורם פגם גדול, כאשר להורים אין סבלנות אליהם, 

כי ילדים צריכים לגדול באווירה של אהבה ואריכות 
אפיים, בשביל שיהיו בריאים בנפשם ויצליחו בחיים. 

 בשביל שתהיה לאשה סבלנות לילדים שלה, היא 
רק צריכה לזכור דבר אחד: הילד הוא ילד! ותזכיר 
לעצמה: גם אני הייתי ילדה ועשיתי בדיוק את אותם 
תעלולים ושטויות, ולא העליתי כלל על דעתי הילדותית 
שיש בזה משהו רע.  ישנם הורים מסכנים, שעייפים 
מן החיים ומר להם בחיים, והם מסתכלים על הילדים 
בהסתכלות לא נכונה; לוקחים את הדברים באופן כל 
כך אישי, דנים אותם לכף חובה בצורה נוראית, ופשוט 
שוכחים שגם הם היו ילדים, עד שמתחילים להתנכל 
לילדים, לכעוס עליהם ואף לשנוא אותם. וזה דבר 
שהדעת לא סובלת - שההורה יכול כך לשנוא את ילדיו. 
אדם ששונא את הילדים שלו, זה כמו שהוא שונא את 
עצמו. ישנם הורים שמעירים לילד בצורה מזלזלת כמו: 
תישן! תלך מפה! תזוז כבר! אל תעשה רעש! תקום 
כבר! מה, עוד לא קמת? במילים אחרות – ההורה חושב 
שהוא מפקד בצבא, ודורש מהילד שיקפוץ ויגיד לו: כן, 
המפקד! הורה זה צריך לבדוק קודם את עצמו: הרי גם 
לך יש יצר הרע ואתה קם מאוחר, לך מותר לעשות מה 
שאתה רוצה? התאוות שלך מותרות? אם ההורה הוא 
קצת אמיתי, הוא יראה שכל ההערות שמעיר לילדים, 
הוא בעצמו נגוע באותן נקודות, והוא רוצה שהילד שלו 

יתנהג כמו גדול, אפילו יותר ממנו.... 

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי אמנון ממגנצא
א' דראש השנה
ד' תשעב

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

על תולדותיו של רבי אמנון ממגנצא לא ידוע אבל רבי 
אמנון ממגנצא נודע ע"י סיפורו ופיוטו על ראש השנה 
הנפלא- מעשה בר' אמנון ממגנצא שהיה גדול הדור 
ועשיר ומיוחס ויפה תואר, והחלו השרים וההגמון לבקש 
ממנו שיהפך לדתם, וימאן לשמוע להם. ויהי כדברם אליו 
יום יום, ולא שמע אליהם, ויפצר בו ההגמון. ויהי כהיום 
בהחזיקם עליו, ויאמר: "חפץ אני להיוועץ ולחשוב על 

הדבר עד שלושה ימים", וכדי לדחותם מעליו אמר 
כן. ויהי אך יצוא יצא מאת פני ההגמון שם הדבר 

לליבו על אשר ככה יצא מפיו לשון ספק, 
שהיה צריך שום עצה ומחשבה לכפור 

באלוקים חיים. ויבוא אל ביתו ולא אבה 
לאכול ולשתות ונחלה. ויבואו אליו 
קרוביו ואוהביו לנחמו וימאן להתנחם, 

כי אמר "ארד אל ניבי אבל שאולה". ויבך 
ויתעצב אל ליבו. ויהי ביום השלישי בהיותו 

כואב ודואג וישלח ההגמון אחריו. ויאמר לא 
אלך. ויוסף עוד הצר שלוח שרים רבים ונכבדים 

מאלה, וימאן ללכת אליו. ויאמר ההגמון: "מהרו את 
אמנון להביאו בעל כרחו". וימהרו ויביאו אותו. ויאמר 
לו: "מה זאת אמנון, למה לא באת אלי למועד אשר 
יעדת לי, להוועץ ולהשיב לי דבר ולעשות את בקשתי". 
ויען ויאמר אמנון: "אני את משפטי אחרוץ, כי הלשון 
אשר דבר ותכזב לך דינה לחתכה", כי חפץ היה רבי 
אמנון לקדש את ה' על אשר דבר ככה. ויען ההגמון 
ויאמר: "לא, כי הלשון לא אחתוך, כי היטב דברה, אלא 
הרגלים אשר לא באו למועד אשר דברת אלי אקצץ 

ואת יתר הגוף אייסר".

ויצו הצורר ויקצצו את פרקי אצבעות ידיו ורגליו, ועל 
כל פרק ופרק היו שואלין לו: "התחפוץ עוד, אמנון, 
להפך לאמונתנו?" ויאמר: "לא" ויהי ככלותם לקצץ ציווה 
הרשע להשכיב את רבי אמנון במגן אחד וכל פרקי 
אצבעותיו בצידו, וישלחהו לביתו. הכי נקרא שמו רבי 
אמנון, כי האמין באל חי וסבל על אמונתו ייסורין קשין 
מאהבה, רק על הדבר שיצא מפיו. אחר הדברים האלו 
קרב מועד והגיע ראש השנה ביקש מקרוביו לשאת 
אותו לבית הכנסת עם כל פרקי אצבעותיו 
המלוחים ולהשכיבו אצל שליח ציבור, ויעשו 
כן. ויהי כאשר הגיע שליח ציבור לומר 
הקדושה: "וחיות אשר הנה" אמר לו 
רבי אמנון: "המתן מעט ואקדש את 
השם הגדול", ויען בקול רם: "ובכן 
לך תעלה קדושה", כלומר שקידשתי 
את שמך על מלכותך ועל ייחודך, ואחר 
כך אמר: "ונתנה תוקף קדושת היום", ואמר: 
"אמת כי אתה דיין ומוכיח", כדי להצדיק עליו את 
הדין, שיעלו לפניו אותן פרקי ידיו ורגליו, וכן כל העניין. 
והזכיר: "וחותם יד כל אדם בו ותפקוד נפש כל חי", 
שכן נגזר עליו בראש השנה. וכשגמר כל הסילוק 
נסתלק ונעלם מן העולם לעין כל ואיננו כי לקח אותו 
אלוהים. אחר הדברים והאמת אשר העלה רבי אמנון 
ונתבקש בישיבה של מעלה, ביום השלישי לטהרתו, 
נראה במראות הלילה לרבנא קלונימוס... ולימד לו 
את הפיוט ההוא, "ונתנה תוקף קדושת היום", ויצו 
אותו לשלוח אותו בכל תפוצות הגולה להיות לו עד 
וזיכרון. ויעש הגאון כן. זכותו תהא מגן וצינה עלינו אמן.
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איך להתחזק למרות הייסורים, ועצה לטפל באלרגיה?

שאלה: איך אפשר להתחזק באמונה ולדעת שה' 
באמת שומע את התפילות, עוברים עליי ייסורים 

והכל מאוד חשוך לי.

תשובה: עצתי היא שתיקח את העניין הזה של החוק 
של התודה, כמו שהסברתי ותגיד ככה: "רבונו של עולם, 
אני רק בנאדם! אתה אלוקים, ואני רק בנאדם! כמו 
שבודאי היה צר לי בצער של הילדים שלי! אם הבן 
שלי היה ככה עובר מה שאני עובר ודאי שהיה צר לי. 
ובוודאי אני מאמין באמונה שלמה שצר לך! ולמרות 
שצר לך, אתה מחליט שאני צריך לעבור מה שעובר 
עליי לטובתי! בורא עולם, תן לי את האמונה שוודאי 

צר לך! ושאני אגיד לך תודה על הייסורים!".

כל  את  מבטלת  אמונה  רק  כי  אמונה!  נקרא  זה 
הייסורים! החוק של התודה מבטל את כל הייסורים! 
ותלך ככה לפי הסדר, "הרי אתה רוצה! כי אני בתור 
בנאדם בטח רוצה שהבן שלי תהיה לו הישועה הזו כמו 
שאני רוצה! אז ודאי שגם אתה רוצה. ובכל אופן, אף על 
פי שאתה רוצה, אתה לא נותן לי. אז זה ודאי לטובתי! 

ריבונו של עולם תן לי להגיד לך תודה מכל הלב!".

להגיד  התודה,  של  החוק  של  לשלב  שתגיע  עד 

לבורא עולם: "זה מה שאתה רוצה? אני גם רוצה את 
הייסורים האלו!".

ואם אתה לא יכול להגיד ככה זה סימן שעוד אין לך 
את האמונה שה' אוהב אותך. אז תחזור ותתפלל על 
זה: "תן לי אמונה שאתה אוהב אותי!". וממש תתחנן: 
"רבונו של עולם אני רוצה להגיד לך 'אם זה מה שאתה 

רוצה אני גם רוצה', ולהגיד לך תודה מכל הלב! ".

כשיש לי באופן אישי איזו בעיה אני אומר לקב"ה: 
"אני לא רוצה כלום! אני רוצה רק אמונה! כלום אני לא 

רוצה! לא רוצה ישועה וכלום, אני רוצה רק אמונה!".

ומה זה אמונה? שצר לך בצער שלי, ואתה רוצה 
בהצלחה שלי, ואתה תשמח בהצלחה שלי, ושאתה 
אוהב אותי באמת, ובכח האמונה הזו אני רוצה מה 

שאתה רוצה!

זה מה שאני רוצה! אני רוצה אמונה! זה מה שאני 
מבקש ממך! אני לא רוצה שום דבר אני רוצה אמונה!

שאלה: אני סובל מאלרגיה מעל שמונה שנים, 
הרופאים הרימו ידיים מהמקרה שלי, זה מצער 
אותי מאוד, קשה לי מאוד עם האלרגיה הזו בחיים. 

אני מבקש מכבוד הרב עצה בשביל להתרפא.

תשובה: אתה חייב לעשות את החוק של התודה בכל 
יום. וגם תעשה תשובה בכל יום. ז"א – רבע שעה לומר 
תודה על הייסורים שיש לך, כמו שאנחנו תמיד מסבירים 
איך אומרים תודה, בנחת. אח"כ שמונה פעמים מזמור 
לתודה. אח"כ רבע שעה תבקש: "רבונו של עולם תמחל 
לי על כל החטאים ועוונות ופשעים שבגללם אני חולה, 
ותרחם עליי שאני אזכה לדעת על מה לעשות תשובה".

כמובן שתראה ללמוד איך עושים את החוק של 
התודה, וגם תעשה בכל יום תשובה, אני לא רוצה 
להכביד עליך ולכן אמרתי לך רק רבע שעה שתתעסק 
בתשובה, אבל אם אתה יכול יותר אז ודאי שבהתבודדות 
של התשובה תאריך יותר, תבקש מה': "תמחל לי! תראה 
לי מהו העוון! תרחם עליי! אין דבר כזה! אין ייסורים 
ללא עוון! בטוח שיש לי משהו לתקן! אני מתחנן בפניך! 
תעזור לי! תמחל לי! תעשה איתי חסד! תראה לי מה 
העוון! אני רוצה לעשות תשובה שלמה!". וזה אחרי 
שעשית רבע שעה תודה ושמונה פעמים מזמור לתודה.

בע"ה,  אין מציאות שלא תראה ישועה! אם אדם 
מקבל את הייסורים באהבה ואח"כ עושה תשובה – 
אין מציאות בעולם שהוא לא יראה ישועה, זה חוק 

בעולם! בהצלחה!

נציגות של חסד

אי שם, במשרדים בירושלים, יושבות הנציגות עם היד על הטלפון והיד 
השניה על הלב. הא לכם מהניסים שבכל יום.

פדיון שהציל

נציגת "חוט של חסד" ממשרדי הרב ארוש שליט"א 
הייתה זו שיזמה את השיחה ורצתה לזכות עוד לקוחה.  
"תפסת אותי ביום מתאים, ממש נשלחת כמושיע 
משמים". כך סיפרה הלקוחה. "היום בצהריים יש לבעלי 
דיון בבית שמשפט, כמו שאת מבינה זה ענין מורכב  

ולא פשוט, אני חייבת עצה מה לעשות להצלחתו".

"אכן הכל מושגח משמים" ענתה נציגת המוסדות 
"פדיון נפש אצל הרב ארוש שליט"א זה העצה הטובה 
ביותא לסייע לו." הפדיון בוצע, שמו העבר לפדיון נפש 

אצל הרב.

בשעות אחרי צהריים צלצל שוב הטלפון במשרד. 
"אני רוצה להודות לנציגה" אמרה האישה כולה נרגשת 
"קרה לנו נס ופלא, אני מאמינה שזה בזכות הפדיון, 
בעלי יצא זכאי בדין ושוחרר לאלתר, תמסרו לרב המון 

תודה, ותודה לנציגה שזיכתה אותי".

יש עניין שיתהפך לטובה

בני זוג אשר שלום בית לא היה מנת חלקם, החליטו 

לפתוח תיק ברבנות. אחד הטענות של הבעל 
היה שהוא מתנגד בכל תוקף לכך שאשתו תתרום 

ותקיים מצוות הצדקה. 

נציגת עמותת "חוט של חסד" שוחחה עם האישה, 
חיזקה אותה ועודדה את רוחה. הנציגה לקחה את 
שמותיהם של בני הזוג לתפילה 40 יום בכותל. ואמרה 
לה  שבזכות המצווה תזכה לראות ישועות גדולות. 
ואכן התרומה נסגרה והשמות העברו לפדיון ותפילה.

הגיע מועד הדיון, עמדה האישה והתפללה שבזכות 
התרומה השם יעשה ניסים והכל יתהפך לטובה. ואכן כך 
היה. ב"ה הדיון התהפך לטובה, הבעל חזר בו והתרצה 

ובני הזוג חזרו לחיים של שלום בית אמיתי. 

צדקה מצילת חיים

על הקו הטלפון במרכזית "חוט של חסד" היה אב 
נסער וכאוב הוא סיפר שבנו נפגע בתאונה קשה והוא 
מחוסר הכרה, האב ביקש "עזרה ראשונה"- אבל מסוג 
רוחני, כי את העזרה הראשונה הרפואית הוא קיבל 

מצוותי הרפואה.

ך  י א א ו ה
ל  ו כ ל י י צ ה ל

ה את בנו שיצא  נ ו א ת ה מ
ללא נזק?! 

הנציגה הציעה לערוך פדיון נפש, הסבירה לאב הכאוב 
על מעלת הפדיון והבטיחה להעביר את השם של הילד 

לפדיון אצל הרב וכן לארבעים יום תפילה בכותל. 

האב כמובן אישר את התרומה והודה לנציגה שזיכתה 
אותו במצוות הצדקה שהיא במצבו כמים קרים לנפש 
עייפה... לאחר כמה שעות התקשר האב והודיע שבפיו 
בשורה טובה. בדיוק שעה אחרי שאישר את התרומה 
הילד פקח את עיניו ואמר: "אני רוצה לדבר עם הרב 
שלום ארוש" האב היה המום ומופתע... מהיכן הילד 

מכיר את הרב???

שו"ת אקטואלי
מענייני דיומא

מצמיח ישועה
סיפורי ישועות על זורעי צדקות

שו"ת על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
 או כמסרון לנייד 052-6672221

יש לך ספור ישועה ייחודי לספר לנו? 
תשלח לנו, אנחנו מחכים לך 
al5308000@gmail.com | 02-5812252
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רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה
הסיפור שלי פ.א ב"ב

אבא קרא לי באותו היום שבו קרה הסיפור שלי, 
וביקש ממני שאבצע שליחות עבורו ואמסור דבר מה 
בכתובת מסויימת. לצורך כך הוא גם דאג לי לאופניים 

שלווינו מקרוב משפחה לצורך השליחות.

היו אלו אופניים חדישות ויקרות שלא כל ילד או 
נער זוכה לרכב על כאלו, בשבילי זו הייתה חוויה של 

ממש. יצאתי לדרך שמח וטוב לב על הזכות 
לקיים מצוות כיבוד הורים וגם על הסיבוב 

באופניים.הגעתי לכתובת וחייגתי לאבא 
מהטלפון שהוא צייד אותי.

 תוך כדי שיחה אבא הסביר לי 
מה לעשות. הנחתי את האופניים 

בכניסה לבניין, עליהם את הקסדה 
ועליתי לדירה המבוקשת. אבא איתי עדיין 

על הקו ואני מפרט לו את כל צעדי. 2 דקות 
עברו ואני כבר למטה לכיוון האופניים.

אלה שצעקה פלחה מגרוני היישר לאוזנו של אבא 
שעל הקו. "אבא האופניים נגנבו, הקסדה זרוקה על 
הרצפה, מה אעשה?". סרקתי בעני את השטח, אין 
זכר לאופניים ולגנב. אבא ניסה להרגיש ואמר שיודיע 
לקרוב משפחה שהוא יקנה לו אופניים חדשות. ניתקתי 
את השיחה והתחלתי לשרך את רגלי שנעשו כבדות 
לכיוון הבית... תוך כדי הליכה מחשבות רצו במוחי על 
הצער והפסד שנגרם דרכי, רציתי לקיים מצווה והנה 
נזק נגרם על ידי. מפה לשם החלו מחשבות מסוג אחר 

לעלות בראשי: "אתה הרי מכיר את חוק התודה של 
הרב שלום ארוש, אומרים תודה על הייסורים, ואם 

ירצה השם תבוא הישועה."

התחזקתי. התחלתי לומר תודה רבה להשם על 
הטובות שגמלני, על המצווה שעשיתי ועל האופניים 
שנגנבו בין רגע.  הודיתי על הצער שנגרם לי עקב גניבת 
האופניים. הודיתי והודיתי שוב ושוב, כמובן שבסיום 
אמרתי את "מזמור לתודה" פרק ק' בתהילים. כבר 
הספקתי להתקדם כברת דרך ארוכה כשלפתע 
הטלפון מחייג, עניתי לאבא, קולו היה שמח 
ומרוגש והוא סיפר: "בני היקר אינך מבין 
את גודל הנס שאירע ברגעים הללו."

 "כשסיפרת לי על גניבת האופניים 
מיד הודעתי זאת לבעל האופניים. הוא 
החליט לצאת לסיבוב ולחפש את הגנב, 
זמן קצר של חיפושים מכאן ולשם כשלפתע 
הוא קלט את האופניים שלו עם נוסע זר שהיה 
למעשה "הגנב". למרבה הנס הוא הצליח לארוב לו, 
עצר אותו ולקח ממנו את האופניים. על הגנב נפל פחד 
נורא והוא ברח מהר. תשמע ממש קרה פה נס גלוי".

"אבא היקר", עניתי לו כשכולי מרוגש, "באותם רגעים 
שהוא חיפש את האופניים, אמרתי את חוק התודה 
שלמדנו מהרב שלום ארוש שליט"א, אני מאמין באמונה 
שלימה שבזכות זה הייתה לו סיעתא דישמיא למצוא 
את האופניים". הודינו להשם שוב ובעיקר התחזקנו 

במעלת התודה והודאה.

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

חדשה  שנה  לקבל  אנו  זוכים 
וברוכה "שהחיינו וקיימנו" – נודה ונברך בשמחה. 
כמה פעמים ברכה זו נשמע, בשני ימי ראש השנה?

תשובה פרשת כי תבוא: 'את ה' האמרת היום... וה' האמירך היום' 
(כ"ו, י"ז-י"ח). רש"י- 'אין להם עד מוכיח במקרא ולי נראה שהוא 

לשון הפרשה והבדלה', אבן עזרא- 'מלשון גדולה'.

הזוכה: ברוך הרטמן, ירושלים

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת כי תבוא: שמואל לוי, ירושלים.

מדור ילדים
שעשועון מגוון
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שערי תפילה פרק יז'

במהלך הזרחון החמצוני, אלקטרונים עוברים בין 
האלקטרונים,  העברת  מערכת  לאורך  מולקולות 
שנמצאת על הממברנה הפנימית של המיטוכונדריון. 
כאשר המולקולות מקבלות ומוסרות אלקטרונים, הן 
גם קושרות יוני מימן מהמטריקס של המיטוכונדריון...

בזמן שהיונים חוזרים למטריקס דרך חלבוני סינטאזת, 
האנרגיה המשתחררת בעת הזרימה מנוצלת ליצירת...

ְולֹו ָהעֹז ְוַהִּמְׂשָרה 

קוראים יקרים, הכל בסדר זה לא טעות! 
פשוט רציתי לעניין אתכם קצת ב"זרחון 

צמוד להעברת אלקטרונים" נו, 
מה דעתכם, ממש מעניין לא?!  
בוודאי תסכימו איתי, שכל אחד 
מאיתנו נמשך למה ש"מדבר" 
אליו, אם מישהו מאיתנו יכנס 

"בטעות" להרצאה והנושא יהיה 
"זרחון חמצוני" כמו בקטע הפתיחה 

למאמר, הרי ייקח לו בדיוק מספר שניות 
להבין שהוא טעה בכתובת ומיד יצא מחדר 

ההרצאות. חשבנו פעם על מה הילד שלנו חושב 
בזמן שהוא מתפלל, יכול מאוד להיות שהוא לא אוהב, 
או שקשה לו להתפלל, בגלל שהתפילה "לא מובנת 
לו". תשמעו סיפור: לפני מספר שנים בחופש הגדול, 
התפללתי עם הבן שלי בבית תפילת שחרית, הוא 
היה אז בערך בן 5, כשהגענו למילים: "ְּבִלי ֵראִׁשית 
ְּבִלי ַתְכִלית, ְולֹו ָהעֹז ְוַהִּמְׂשָרה" בתפילת "אדון עולם" 
לפתע הוא אמר לי: "אבא אתה יודע שבמשרד של 
הרב גד יש הרבה פרסים יקרים?!" לא הבנתי בדיוק 
איך זה קשור לתפילה, הנהנתי לו בראשי והמשכנו את 
התפילה.  הקטע של המשרד באמצע "אדון עולם" חזר 
על עצמו גם למחרת, והבנתי שיש פה "משהו". כשהוא 
סיים את התפילה אמרתי לו: "בא נגיד עוד פעם את 
אדון עולם" ואז שמעתי שהוא אומר "ְולֹו ָהעֹז ְוַהִּמְׂשָרד"...  
ו"המשרד" מזכיר לו את הפרסים היקרים שנמצאים 

במשרד של מנהל התלמוד תורה שלו...

מבינים

עשו פעם איזה "משחק ניסויי". נתנו לשלושה ילדים 

קוביית שוקולד ופתק. 

לילד הראשון היה כתוב בפתק- "אל תאכל את 
השוקולד", 

לילד השני- "תשמור על השוקולד" 

ולילד האחרון- "אל תאכל את השוקולד, כי אנחנו 
צריכים אותו לסוף הבדיקה". 

כל ילד נכנס לחדר אחר למשך שעה שלימה, מה 
לדעתכם קרה בסוף?!  צדקתם! הילדים שלא 
חצי  אחרי  לאכול,  לא  למה  להם  הסבירו 
שעה בערך, אכלו את השוקולד או זרקו 
אותו. אבל הילד שהסבירו לו, שמר 
על השוקולד עד הסוף. מהניסוי, 
אנו מסיקים מסקנה ברורה! אם 
אנחנו לא מבינים מה אנחנו 
מתקשים  אנחנו  עושים- 
לעשות. אם אנחנו מבינים מה 
אנחנו עושים- אנחנו עושים אותו 

טוב יותר.

חוסר שייכות מחוסר הבנה

התפילה  את  מבין  לא  הילד  שאם  ברור  ולכן 
והוא רק "קורא" אותה כפי שקראתם אתם את מאמר 
הפתיחה על ה"זרחון חמצוני", אין פלא שהוא לא מוצא 
בה עניין, מנסה להתחמק ממנה או מבקש לצאת החוצה.  
אבל אם הילד מבין מה הוא אומר בתפילה, בוודאי זה 

עוזר לו להתפלל טוב יותר.

טוב, נשאר לנו לבדוק, מה "מצב ההבנה" אצל הילדים 
שלנו: ובכן, צר לי להודיעכם כי מצב "הבנת התפילה" 
אצל רוב הבנים-נמוך. ולא בגלל בעיה בהבנה, אלא 
בעיקר מחוסר לימוד. שאלו בבקשה כל ילד מזדמן 
אפילו על המושג המופשט "תפילה בכוונה". אם הוא לא 
ענה לכם "לא יודע" סביר להניח שהתשובות שתקבלו 
יהיו: "עם האצבע בפנים", "בקול רם", "במנגינה", "בלי 

להוציא את העיניים מהסידור" ועוד כהנה וכהנה. 

תפילה בכוונה

את התשובה הפשוטה: "תפילה בכוונה היא: תפילה 
תוך כדי שחושבים על מה שאומרים" מתוך עשרים 
וכמה הילדים ששאלתי בזמנו, כמעט אף אחד מהם 

לא ידע לענות.  את המושג "תפילה בכוונה" אפשר 
לחלק, באופן כללי, לשני סוגים של כוונה: הסוג הראשון 
של "כוונה" הוא תשומת לב לפירוש המילים. כלומר, 
להבין את המשמעות של המילים שמוציאים מהפה 
בזמן התפילה ולהתרכז במשמעות שלהן. זו המשמעות 
של "כוונה" – להתכוון למה שאומרים, לומר את המילים 

בתשומת לב ולא לתת למחשבות לשוטט.

של  שהטקסט  כיוון  הזו,  ב"כוונה"  רמות  המון  יש 
התפילה הוא קדוש ועמוק ויש בו הרבה רמות של הבנה. 
הרמה הבסיסית ביותר היא הבנת הנקרא הפשוטה, שזה 
הפירוש הפשוט של כל מילה ושל הברכות והקטעים 
השונים בתפילה, ויש גם רמות עמוקות מאד של סודות 
קבליים וכוונות נסתרות שרמוזות בין המילים והמשפטים 
של התפילה. הסוג השני של "כוונה" בתפילה הוא 
לכוון את הלב. זאת אומרת, לתפוס את משמעות 
המעמד של התפילה, ולהבין מה הרעיון הרוחני שעומד 
מאחורי התפילה שאנחנו מתפללים, ולנסות לתרגם את 
התחושות שחשנו בתפילה להשפעה חיובית על החיים 
בכלל. ואת שני הדברים הללו עלינו, הן ההורים והן 
המורים לחשוב איך מנחילים לילדים ולתלמידים שלנו.

אלו דברים שיש להם שיעור

הורים יקרים, עלינו לדעת כי רוב ככל הילדים בגיל 
הצעיר, אינם מבינים את תוכן התפילה ואת הסדר 
של הקטעים, מאחר, הם מעולם לא למדו את ביאור 
התפילה, את הבנת החלקים שבה, ומילים רבות, ניבים 
וביטוים מהתפילה אינם "בלשון המדוברת". לכן חוסר 
הבנת התפילה גורם לחוסר חשק להתפלל ולכן רואים 
ילדים שפתאום באמצע התפילה "נתלשים" ועוברים 
ל"עולמות עליונים" של חלומות ודמיונות. לכן, חובה 
על כל הורה ומחנך להשקיע זמן תוך כדי התפילה, 
ובשיעורים נוספים על מנת לבאר ולהסביר את מהלך 
ותוכן התפילה. והכל כמובן בצורה פדגוגית, מושכת 

ומעניינת. בהצלחה!

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

פרסום ראשוני: הממשלה שוקלת השנה 
הסיבה  הסוכות,  בחג  ערבה  נטילת  לבטל 
לטענת הממשלה כי לערבה יש תסמינים אין 

לה טעם וריח.

בדיחות הדעת
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ממליכים את אבא

מה זה מלך?

האחים אומרים ליוסף הצדיק: "המלוך תמלוך עלינו 
אם משול תמשול בנו?" מה ההבדל בין מלך לבין מושל? 
מסבירים המפרשים שמלך שולט ברצון העם, העם 
רוצה בו ובוחר בו. ואילו מושל שולט בכוח ובכפייה, 

העם לא רוצים אבל אין להם ברירה.

כשהמושל מצווה משהו על העם, כולם 
נשמעים לו, לא בגלל שהם רוצים 

אלא בגלל שהם מפחדים. אבל 
כולם  מצווה,  כשהמלך 

רוצים לקיים את ציוויו, 
כולם חשים זכות 

עצומה לקיים את 
רצון מלכם.

כאשר המושל 
מבצע מהלכים 

 – ובפרט  בכלל 
העם חורקים שיניים 

ומקבלים זאת בעל כרחם; 
אבל כשהמלך מבצע מהלכים 

– כל העם חפץ בהם וגאה בהם.

אנו עומדים ערב יום הדין הגדול, יום 
ראש השנה, שהוא היום שבו אנו ממליכים את 

ה' עלינו. ה' שולט בעולם אם נרצה ואם לא נרצה, זה 
לא תלוי ברצוננו כלל. אבל ה' רוצה שתתגלה מלכותו, 
שהוא לא יהיה מושל אלא שהוא יהיה מלך. וזה תלוי 
בנו! כי בשביל שה' יהיה מלך – בשביל זה צריך ַעם 
שִיְרצּו בו. להמליך את ה' זה אומר לקבל את מה 
שהוא רוצה ואת מה שהוא עושה ברצון מלא, "בדעת 

שלימה ובנפש חפצה".

מהי הֵעדּות על המלכות?

ולא מדובר כמובן לקבל את רצון ה' בשעה שזה טוב 

עבורנו. זו לא בעיה. לא קשה לאהוב את הטוב שיש 
לך בחיים, ולכן זה לא מעיד על המלכת ה'.

מה מעיד על המלכת ה'? כשאתה מקבל ורוצה את 
מה שה' רוצה גם כאשר הדברים לא מסתדרים לך 
ולא מובנים לך – גם אז אתה סומך על המלך שלך ולא 
מערער אחרי הנהגתו, כי אתה סומך עליו שהוא 
רוצה אך ורק בטובת העם. זה סימן למלכות.

לכן אומרים חסידי ברסלב שהמילה 
של  התיבות  ראשי  היא  "המלך" 
הם  מאורעותיו  "כל  המילים: 
לטובתו". כי הידיעה שהכול 
הבסיס  היא   – לטובה 
כלומר  ה'  להמלכת 
רצון  את  לקבלת 

המלך באהבה.

ה  מ ד ק ה
להמלכת ה‘

בשבועות האחרונים עסקנו 
ביסוד באמונה שצריכים להאמין 
שה' אוהב אותך כָאב אוהב. וכתבנו שזו 
האמונה שעומדת בבסיס התודה ובבסיס 
האמונה שהכול לטובה. אתה לא יכול להאמין 
שהכול לטובה ולומר תודה כאשר אתה לא מאמין 
שה' אוהב אותך באמת ורוצה אך ורק בטובתך. בלי 
שאתה מאמין שה' הוא אבא אוהב, ושצר לו בצערך, 
ושהוא שמח בשמחתך – בלי זה אי אפשר לרצות 

באמת את מה שה' רוצה.

במאורעות רגילים גם אם אינם נעימים, זה עוד קל 
להתחזק באמונה שהכול לטובה ולומר תודה, גם אם 
לא חידדת בעצמך את האמונה שה' הוא אבא אוהב 

ועושה רק את הטוב ביותר עבורך.

אבל כאשר עוברים ניסיונות קשים מאוד או ארוכים 

מאוד, משברים או חסרונות עמוקים וכואבים – אז קשה 
מאוד לקבל את האמונה שהכול לטובה, קשה מאוד 
לומר תודה, וכל שכן לרצות את מה שה' עושה איתך.

המשל הפשוט והחזק ביותר

אבל כאשר אתה זוכר את המשל הפשוט של אב 
אוהב לבנו, ואתה מזכיר לעצמך שה' הוא אבא אוהב 
וכמו כל אבא הוא רוצה שיהיה לך הטוב ביותר ושהוא 
מצטער כשצר לך – קל לך להבין ולקבל שגם הדברים 
הקשים ביותר שעוברים עליך, גם הם מאותו אבא 
אוהב ולכן הן בוודאי הטוב המושלם והמוחלט, ואתה 
יכול לומר בפה מלא: "ריבונו של עולם, אני סומך עליך 
שאתה בוודאי יודע מה טוב לי ואתה בוודאי עושה רק 
את מה שהכי טוב לי וגם הדברים הקשים הם בוודאי 

לטובתי, ולכן מה שאתה רוצה גם אני רוצה".

ובזה אתה ממליך את ה'.

נמצא שרק כאשר אתה מאמין שה' הוא אבא רחמן 
ואוהב, רק אז אתה יכול לקבל גם את המאורעות 

הקשים בחיים שלך באהבה. ונדייק עוד יותר:

רק כאשר אתה מאמין שה' הוא אבא אוהב – רק אז 
אתה יכול להמליך אותו באמת!

רוצים גם את יום הדין

ראש השנה הוא יום הדין. דין זה לא דבר נעים. הכול 
נגזר בראש השנה גם הדברים הקשים ביותר שלא 
יבואו ולא יהיו לעם ישראל – הכול נגזר ביום הדין כמו 
שאומרים בתפילת "ונתנה תוקף": "מי יחיה ומי ימות..." 
וכו'. ודווקא בגלל שזה יום הדין לכן זהו גם יום המלכת 
ה', כמו שביארנו, שאת ה' לא ממליכים רק על החסדים, 
אלא גם על הדינים והקשיים כמבואר בגמרא ובהלכה.

לכן ראש השנה זה הזמן המתאים ביותר לומר לה': 
"מה שאתה רוצה גם אנחנו רוצים. לא רק כאשר הכול 
מובן לנו וכאשר החסדים גלויים, אנחנו מאמינים באמונה 
שלימה שגם הדינים שלך הם לטובתנו, כי אתה אבא 
אוהב ואתה לא עושה רע לילדים שלך, וצר לך כאשר 
צר לילדים שלך, ובוודאי גם הדינים הם הטוב המושלם. 

ולכן אנחנו רוצים בדיוק את מה שאתה רוצה".

כל יהודי אני אוהב

מאמר ראש הישיבה

כשאתה 
מקבל ורוצה 

את מה שה' רוצה גם 
כאשר הדברים לא מסתדרים 

לך ולא מובנים לך – גם אז אתה סומך 
על המלך שלך ולא מערער אחרי 

הנהגתו, כי אתה סומך עליו 
שהוא רוצה אך ורק 

בטובת העם.
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אביהם  להם  דיבר  אשר  וזאת  עשר,  שנים  ישראל 

ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם".

י"ב  עם  אבינו  יעקב  כי  בזה  הענין  ומבאר 

י"ג מדות של רחמים, לכן לפני  השבטים הם כנגד 

מדות  י"ג  לעורר  כדי  בניו  י"ב  עם  התחבר  פטירתו 

של רחמים, והמשיך לכל אחד מהם ברכות מאותה 

מדה שהוא מכוון כנגדה, לפי זה הוא מפרש הכתוב: 

"איש אשר כברכתו ברך אותם", בלשון קדשו:

שאחז  מדתו  לפי  פירוש  כברכתו,  אשר  "איש 

בירך  דיקנא,  ונהג את עצמו במדות מהי"ג תיקוני 

וממילא  עליונה,  להם מבריכה  משך  פירוש  אותם 

הי"ג  כל  מהשבטים  ואחד  אחד  לכל  להם  נמשך 

תיקוני דיקנא עילאה... ובירך אותם לכולם במקור 

הרחמים של הי"ג תיקוני דיקנא".

ברעיא  הקדוש  בזוהר  שמבואר  מה  עוד  נקדים 

מהימנא )פרשת פנחס רמד:( כי יעקב הוא כנגד אות ו': 

"ו' איהו לקבל יעקב". וביאר ה"מגלה עמוקות" )פרשת 

של  במילוי  רמוז  זה  ענין  כי  הב'(  יעקב  וישב  ד"ה  וישב 

וא"ו,  יעקב  "ולפי שמדת  ובלשון קדשו:  וא"ו,  האות 

היו לו י"ב בנים, ו' בני לאה נגד ו' חדשים בקיץ, ו' בני 

רחל נגד ו' חדשים בחורף, ואף שרחל לא היו לה רק ב' 

בנים, כבר נקראו בני בלהה ]ובני זלפה[ על שמה, בסוד 

)בראשית לז-ב( והוא נער את בני בלהה ובני זלפה".

על פי האמור יפתח לנו פתח להבין מה שבחר 

הקב"ה להכניס מדת "ואמת" במרכז י"ג מדות של 

זו היא כנגד יעקב אבינו שמדתו  רחמים, כי מדה 

"אמת" כמו שכתוב "תתן אמת ליעקב", וניתוספה 

האות ו' במדת "ואמת" שבמילואה היא וא"ו, לרמז 

ו'  ועל  כנגד ששה שבטים,  ימין  מדות מצד  ו'  על 

מדות מצד שמאל כנגד ששה שבטים. וזהו הענין 

שמדתו  יעקב  כנגד  במרכז  היא  "ואמת"  שמדת 

כי הוא ממשיך במדת האמת את הברכות  אמת, 

בבחינת  מדרגתו  לפי  השבטים  מי"ב  אחד  לכל 

"איש אשר כברכתו ברך אותם".

 ב בה  ניא החלה יעקב
מהגלנ מדה אואמהא

ה"בני  שחידש  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

המדה  מתגלית  השביעי  יום  בשבת  כי  יששכר", 

שבת  כי  ידוע  שהרי  "ואמת",  מדת  השביעית 

קודש הוא נחלת יעקב אבינו, כמו ששנינו בגמרא 

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

"כל המענג את השבת נותנין לו נחלה  )שבת קיח.(: 

בלי מצרים, שנאמר )ישעיה נח-יד( אז תתענג על ה' 

יעקב  נחלת  והאכלתיך  ארץ  במתי  על  והרכבתיך 

אביך". הנה כי כן מאחר שיעקב אבינו מכוון כנגד 

יעקב  נחלת  שהיא  שבת  בכל  לכן  "ואמת",  מדת 

מאיר הקב"ה לישראל מאור פניו מדה זו.

לערוך  הקב"ה  שצוה  מה  בזה  לצרף  נפלא 

כמו  חלות,  עשרה  שתים  הפנים  לחם  בשבת 

שכתוב בפרשת אמור )ויקרא כד-ה(: "ולקחת סולת 

עשרונים  שני  חלות,  עשרה  שתים  אותה  ואפית 

מערכות,  שתים  אותם  ושמת  האחת,  החלה  יהיה 

שש המערכת על השולחן הטהור לפני ה', ונתת על 

אשה  לאזכרה  ללחם  והיתה  זכה  לבונה  המערכת 

לה', ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני ה' תמיד 

מאת בני ישראל ברית עולם".

וביאר ה"אבן עזרא" כי י"ב חלות הן כנגד י"ב 

שש,  מול  שש  מערכות  לשתי  ונתחלקו  שבטים, 

כמו  כך,  כן  גם  שנתחלקו  באפוד  שמצינו  כמו 

שכתוב )שמות כח-ט(: "ולקחת את שתי אבני שוהם 

ופתחת עליהם שמות בני ישראל, ששה משמותם 

על  הנותרים  הששה  שמות  ואת  האחת  האבן  על 

האבן השנית כתולדותם".

לפי המבואר יש לומר הענין בזה, כי היות ששבת 

עצמה היא נחלת יעקב שהוא מכוון בקדושתו כנגד 

מקבלים  ממנה  אשר  "ואמת",  המרכזית  המדה 

י"ב המדות,  י"ב השבטים המכוונים כנגד שאר  כל 

י"ב  כנגד  חלות  י"ב  בשבת  לערוך  הקב"ה  צוה  לכן 

מימין:  מדות  ו'  כנגד  מימין  חלות  שש  שבטים, 

שש  חסד".  ורב  אפים,  ארך,  וחנון,  רחום,  "אל, 

"נוצר חסד,  חלות משמאל כנגד ו' מדות משמאל: 

ושבת  ונקה",  וחטאה,  ופשע,  עון,  נושא  לאלפים, 

"ואמת"  מדת  שהוא  אבינו  יעקב  כנגד  היא  עצמה 

המרכזית, המשפיע מקדושתו לכל המדות בבחינת 

"איש אשר כברכתו ברך אותם".

יומתק להבין לפי זה ענין שני צדדי הפנים שהם 

תרין תפוחין קדישין שמשם מאירה מדת "ואמת", 

מדתו  התורה  עמוד  אבינו  יעקב  כי  הידוע  פי  על 

משמאל,  וגבורה  מימין  מחסד  הכלולה  תפארת 

נמצא כי הפנים מצד ימין הוא מדת החסד תורה 

תורה  הגבורה  מדת  הוא  שמאל  ומצד  שבכתב, 

המאירה  "ואמת"  מדת  יחד  ומשניהם  פה,  שבעל 

תורה שבכתב ותורה שבעל פה.

 ב בה קוד  מאיאנ
אדמומיה שהיו  ל כל אחד מי אאל

שביטלו  הטעם  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

שחל  השנה  בראש  שופר  תקיעת  ז"ל  חכמינו 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  המבואר  פי  על  בשבת, 

האבות  על  רמז  הם  השופר  קולות  כי  רל:(  פנחס 

דיצחק,  שברים  דאברהם,  "תקיעה  הקדושים: 

תרועה דיעקב דאתמר ביה )במדבר כג-כא( ]לא הביט 

און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלקיו עמו[ 

ותרועת מלך בו". וכן מבואר בתיקוני זוהר )תיקון נה 

פח:(: "דתרועה איהי ביעקב". 

שמסיימים  הטעם  זה  לפי  לבאר  ונראה 

בתקיעה שהיא כנגד אברהם אחרי התרועה, כדי 

אבינו  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  מה  בכך  לקיים 

ואגדלה  ואברכך  גדול  לגוי  "ואעשך  יב-ב(:  )בראשית 

שמך והיה ברכה". ופירש רש"י: "ואעשך לגוי גדול, 

זה שאומרים אלקי אברהם, ואברכך, זה שאומרים 

אלקי  שאומרים  זה  שמך,  ואגדלה  יצחק,  אלקי 

והיה  לומר  תלמוד  בכולן,  חותמין  יהיו  יכול  יעקב. 

ברכה, בך חותמין ולא בהם".

אלא שלפי זה צריך ביאור מה שבחר הקב"ה 

מכל קולות השופר להזכיר רק את קול התרועה: 

אבינו.  יעקב  כנגד  שהוא  לכם",  יהיה  תרועה  "יום 

הכוונה  על  בכך  לרמז  הקב"ה  שרצה  לומר  ויש 

הנשגבה שגילה רבינו האריז"ל, כי תכלית התקיעה 

את  לעורר  היא  התוקע  פני  באדמומית  בשופר 

המדה  את  משם  להאיר  מעלה,  של  הפנים  אור 

יעקב  של  מדתו  שהיא  "ואמת",  מדת  המרכזית 

מימין  בקדושתו  ומשפיע  בתווך  העומד  אבינו 

ומשמאל על כל י"ב שבטי ישראל.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הטעם 

קודש,  בשבת  שופר  תקיעת  ז"ל  חכמינו  שביטלו 

יעקב  נחלת  בהיותה  קודש  שבשבת  מאחר  כי 

מדת  של  הפנים  אור  מתגלה  אמת,  שמדתו 

יום  "ויברך אלקים את  כמבואר במדרש:  "ואמת", 

השביעי, ברכו באור פניו של אדם". נמצא לפי זה כי 

בשבת קודש מאירה אדמומית הפנים של כל אחד 

לתקוע  פעולה  לעשות  צריך  אין  לכן  מישראל, 

מתעוררת  היא  שהרי  זו,  מדה  לעורר  כדי  בשופר 

מעצמה בזכות קדושת השבת.
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אותיות לחתימת ההקדמה אות שסג( כי באומרם "נעשה 

שבכתב,  תורה  "נעשה"  עליהם  קיבלו  ונשמע" 

מה שילמדו אותנו חכמי התורה שבעל  "ונשמע" 

פה, לכן זכו לשני כתרים אחד כנגד תורה שבכתב 

ואחד כנגד תורה שבעל פה.

מעתה ירווח לנו ליישב קושיית התוספות, כי 

"כתפוח בעצי היער", הכוונה בזה על  מה שכתוב 

לנשמע,  נעשה  להקדים  כתפוח  שנהגו  ישראל 

ולברר  שבכתב  בתורה  לעסוק  עליהם  וקיבלו 

שכתוב  ומה  פה,  שבעל  בתורה  הפירוש  אמיתית 

"כן דודי בין הבנים", הכוונה בזה על הקב"ה שעורר 

תפוחין  "תרין  הפנים  אור  את  מדה  כנגד  מדה 

קדישין" להאיר להם מדת "ואמת".

 נקבאנ הקע ב ושא במהן הואנ
כדי לנאיא לי אאל מדה אואמהא

ונראה להוסיף פנינה יקרה בענין מדת "ואמת" 

תקיעת  מצות  ידי  על  השנה  בראש  שמתגלה 

שופר, על פי מה שהזכיר רבינו סעדיה גאון בטעם 

תקיעת  מצות  על  טעמים  עשרה  מתוך  השלישי 

שופר: "להזכירנו מעמד הר סיני שנאמר בו )שמות 

יט-טז( וקול שופר חזק מאד, ונקבל על עצמנו מה 

שקיבלו אבותינו על עצמם נעשה ונשמע".

מאחר  כי  ורחימו,  בדחילו  לומר  נראה  מעתה 

נשכיל  אלוק",  אחזה  "מבשרי  הוא  גדול  שכלל 

למטה  בשופר  שהתוקע  כמו  כי  מזה  להבין 

מעורר באדמומית פניו מדת "ואמת", כן כשתקע 

הקב"ה בשופר בשעת מתן תורה, האיר לישראל 

באדמומית פניו כביכול בתרין תפוחין קדישין מדת 

"ואמת", ובכך נתן להם בעצם את התורה שבכתב 

מימין ותורה שבעל פה משמאל, כדי שיוכלו לברר 

כל המצוות לאמיתה של תורה.

"פנים  ה-ד(:  )דברים  שכתוב  מה  להבין  יומתק 

כי  האש".  מתוך  בהר  עמכם  ה'  דיבר  בפנים 

בתקיעת השופר במתן תורה האיר הקב"ה כביכול 

מדת  קדישין  תפוחין  בתרין  פניו  באדמומית 

"ואמת", שהיא השילוב של תורה שבכתב ותורה 

שבעל פה מימין ומשמאל, להאיר את הפנים של 

ישראל למטה, שגם הם יאירו בעסק התורה במדת 

"ואמת" בבחינת "חכמת אדם תאיר פניו".

רבינו  דברי  את  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

גאון, שאנו תוקעים בשופר בראש השנה  סעדיה 

"וקול  בו:  שנאמר  סיני  הר  מעמד  להזכירנו  כדי 

שופר חזק מאד", כי כמו שבשעת מתן תורה האיר 

פניו  הקב"ה בתקיעת שופר מלמעלה באדמימות 

דיבר  בפנים  "פנים  בבחינת  ישראל  של  לפניהם 

למטה  מעוררים  אנו  השנה  בראש  כן  עמכם",  ה' 

התוקע  פני  באדמימות  שופר  תקיעת  ידי  על 

מדת  משם  לנו  לגלות  הקב"ה,  פני  אדמימות  את 

"ואמת" שהיא בבחינת: "באור פני מלך חיים".

יומתק להבין בזה מה שתיקנו בתפילת שמונה 

כאחד  כולנו  אבינו  "ברכנו  שלום(:  שים  )ברכת  עשרה 

באור פניך", ומפרש ואומר הברכה הנמשכת משם, 

"כי באור פניך נתת לנו ה' אלקינו תורת חיים", הרי 

תורה  הפנים  באור  לנו  הארת  תורה  מתן  בשעת 

משם  אשר  "ואמת",  ממדת  פה  ושבעל  שבכתב 

נמשכים גם כן חיים בבחינת "באור פני מלך חיים", 

זאת ועוד, "ואהבת חסד", כי מדה זו היא שורש לכל 

י"ג מדות של רחמים בבחינת "ורב חסד ואמת".

ב בה קוד  מהגלנ מדה אואמהא

זו במסילה נעלה לבאר הטעם שביטלו  בדרך 

שחל  השנה  בראש  שופר  תקיעת  ז"ל  חכמינו 

"ויברך  ב-ג(:  )בראשית  שכתוב  מה  פי  על  בשבת, 

ודרשו  אותו".  ויקדש  השביעי  יום  את  אלקים 

במדרש )ב"ר יא-ב(: "ברכו באור פניו של אדם, קדשו 

באור פניו של אדם, לא דומה אור פניו של אדם כל 

ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת".

מאמר  השבתות  )מאמרי  יששכר"  ה"בני  וביאר 

כוונת המדרש, על פי מה שמגלה חידוש  ו(  ג אות 

גדול כי בשבת קודש שהיא יום השביעי, מתגלית 

מאור פניו של הקב"ה המדה השביעית מי"ג מדות 

ראיה  והביא  "ואמת".  מדת  שהיא  רחמים  של 

לכך ממה ששנינו במשנה )דמאי פ"ד מ"א(: "הלוקח 

ושכח  המעשרות  על  נאמן  שאינו  ממי  פירות 

לעשרן, ושואלו בשבת יאכל על פיו, חשכה מוצאי 

שבת, לא יאכל עד שיעשר".

לכך:  הטעם  טז:(  דף  )דמאי  בירושלמי  ומפרש 

מבואר  הרי  אמת",  אומר  והוא  עליו  שבת  "אימת 

כי גם עם הארץ אינו משקר בשבת, ומטעם זה אם 

לא שאל אותו בשבת עד שחשכה במוצאי שבת, 

שוב אינו נאמן מחשש שהוא משקר. מזה מוכיח 

מאירה  השביעי  היום  בשבת  כי  יששכר"  ה"בני 

הארץ  עם  אפילו  לכן  "ואמת",  השביעית  המדה 

מפחד לשקר.

והנה ידוע כי מדתו של יעקב אבינו היא אמת, 

ובזכות  "תתן אמת ליעקב",  ז-ב(:  )מיכה  כמו שכתוב 

מדת האמת זכה לקבל ברכות יצחק אביו )בראשית כז-

כח(: "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ" 

כי בזכות  "לך" דייקא שמדתך אמת, הרי מבואר   -

מדת "ואמת" זוכים לכל הברכות. לכן בשבת קודש 

שמתגלית מדת "ואמת" זוכים לכל הברכות.

הנה כי כן זהו שמבאר המדרש: "ויברך אלקים 

כי  אדם",  של  פניו  באור  ברכו  השביעי,  יום  את 

הקב"ה בירך את ישראל בשבת שיאירו פניהם מאור 

יזכו לכל  זה  ובזכות  "ואמת",  פניו של מעלה מדת 

הברכות, "ויקדש אותו, קדשו באור פניו של אדם", 

כי על ידי אור הפנים שבא מלמעלה מדת "ואמת" 

קידש את ישראל שלא ישקרו בשבת, עד כדי כך 

שאפילו עם הארץ נאמן בדבריו, כי ישראל קדושים 

הם ולא ידברו כזב בשבת. אלו דבריו הקדושים.

במדרש:  שדרשו  מה  זה  לפי  לבאר  ונראה 

פניו  באור  ברכו  השביעי,  יום  את  אלקים  "ויברך 

יום  את  אלקים  "ויברך  בזה:  הכוונה  אדם".  של 

השביעי", ברכו בכך שבהיותו יום השביעי מתגלה 

ומפרש  "ואמת",  מדת  השביעית  המדה  בו 

בשבת  כי  אדם",  של  פניו  באור  "ברכו  המדרש: 

קודש מאירה על פני האדם האדמומית של מדת 

"ואמת", כפי שהיא מאירה על פני התוקע בשופר 

בראש השנה ממדת "ואמת".

 מדה אואמהא ניא כהגד יעקב אביהו
 מסובב ביאב  בטים מימין ומ מאל

לבאר  שמוסיף  יששכר"  ה"בני  לדברי  נחזור 

מה  ידידי  אחי  תבין  זה  כל  "בהבינך  קדשו:  בלשון 

דשמה  מתא  בההיא  צז.(  )סנהדרין  חז"ל  שאמרו 

שכיב  דלא  אמת[,  ששמה  עיר  ]באותה  קושטא 

אינש בלא זימנא ]שלא מת איש לפני זמנו[, דהנה 

מדת ואמת הוא הארת הפנים כביכול כמו שנתבאר 

לעיל, ובאור פני מלך חיים ]לכן לא מת שם אדם[. 

ותתבונן עוד בזה מה שאמרו רז"ל )תענית ה:( יעקב 

אבינו לא מת, דכתיב תתן אמת ליעקב, )דברים ד-ד( 

ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים".

הנה מה טוב ומה נעים להביא סימוכין לחידוש 

היום  שהיא  קודש  בשבת  כי  יששכר",  ה"בני  של 

"ואמת",  השביעי מתגלית המדה השביעית מדת 

ויחי  פרשת  ושמש"  ב"מאור  שכתב  מה  פי  על 

אבינו  יעקב  אצל  שכתוב  מה  נפלא  בדרך  לפרש 

שבטי  אלה  "כל  מט-כח(:  )בראשית  פטירתו  לפני 

 בהי י  כא: ביום נ ביעי  בה מהגלנ נמדנ נ ביעיה אואמהא,
 לכן אשילו עם נאאץ איהו מ קא ב בה

 יעקב ויאב בהיו נם כהגד יאג מדוה  ל אחמים,
 ויעקב עצמו נוא כהגד מדה אואמהא בבחיהה אההן אמה ליעקבא

 ב בה קוד  אין צאיך להקוע ב ושא כדי לעואא מדה אואמהא,
 כי ניא מהגלנ מעצמנ בזכוה קדו ה נ בה
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קולות  הרבה  שמשמיע  המיילל  כאדם  יליל", 

קצרים כמו התרועה. לכן כדי לצאת כל הספיקות 

וילולי  גנח  גנוחי  של  שילוב  היא  התרועה  שמא 

יליל, אנו תוקעים תקיעה שברים תרועה תקיעה, 

כמו  גנח  גנוחי  רק  היא  התרועה  שמא  ומחשש 

תקיעה,  שברים  תקיעה  גם  תוקעים  השברים 

ומחשש שמא התרועה היא רק ילולי יליל תוקעים 

גם תקיעה תרועה תקיעה.

נמצא לפי זה כי על ידי שאנו תוקעים בשופר, 

שאנו  ידי  על  וכן  בפירוש,  בכתוב  נזכר  שלא  אף 

מתקיעה  המשולבים  הקולות  כל  את  תוקעים 

את  ולקיים  להדר  כדי  תקיעה,  תרועה  שברים 

את  מבררים  אנו  הספיקות,  מכל  לצאת  המצוה 

מצות תקיעת שופר לאמיתה של תורה, ועל ידי זה 

"ואמת"  אנו זוכים מדה כנגד מדה להמשיך מדת 

מאור הפנים של הקב"ה.

 אבאוא שהיך ינלכוןא
לנמ יך אה אוא נשהים

"יום  לישראל:  הקב"ה  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

תרועה,  יום  הוא  השנה  ראש  לכם",  יהיה  תרועה 

מסרתי  תרועה,  של  האמיתי  הפירוש  מהו  אולם 

צריך  כלי  באיזה  התורה  כללי  פי  על  לברר  "לכם" 

צריך  קולות  וכמה  בחצוצרה,  או  בשופר  לתקוע 

לתקוע, כדי שבזכות הגילוי לאמיתה של תורה, אני 

זה  ידי  ועל  "ואמת",  אאיר לכם מאור הפנים מדת 

תזכו להינצל מהמיתה כי "באור פני מלך חיים". 

כמין  יששכר"  ה"בני  מפרש  האמור  פי  על 

חומר מה שדיבר דוד המלך בשבח מצות תקיעת 

"אשרי העם יודעי תרועה ה'  שופר )תהלים פט-טז(: 

שיודעים  העם  אשרי  כלומר  יהלכון".  פניך  באור 

"יום  בתורה:  שכתוב  מה  על  האמיתי  הפירוש 

תרועה יהיה לכם", כי בזכות גילוי זה לאמיתה של 

זוכים להמשיך  יהלכון", הם  "ה' באור פניך  תורה, 

"ואמת". זה תוכן  את אור הפנים של מעלה מדת 

דבריו הקדושים.

בשם  שהבאנו  מה  בזה  לבאר  טוב  מה  הנה 

את  להמשיך  הוא  למגפה  התיקון  כי  האריז"ל, 

צירוף  מהן  לעשות  מו"ת  אותיות  בתוך  א'  האות 

ואמ"ת. לפי האמור יש לומר שאנו עושים כן על 

שדרשו  כמו  אל"ף,  שנקראת  בתורה  העסק  ידי 

האותיות:  של  הנוטריקון  את  קד.(  )שבת  בגמרא 

"אל"ף בי"ת, אלף בינה". ופירש רש"י: "אלף בינה, 

למוד תורה". והנה מקרא מלא דיבר הכתוב )דברים 

"תורה צוה לנו משה", שהוא השם הקדוש  לג-ד(: 

מה"ש שבמילואו מ"ם ה"א שי"ן עולה מו"ת.

אל"ף  הנקראת  בתורה  שעוסקים  ידי  על  לכן 

מה"ש, ומבררים את  שהוא שם  מש"ה  שצוה לנו 

ההלכה לאמיתה של תורה, זוכים לצרף את האות 

המגיד  מדברי  הידוע  פי  על  עוד  להוסיף  ויש 

הקדוש הרבי ר' דוב בער ממעזריטש זי"ע, כי י"ג 

י"ג  כנגד  מכוונות  בהן  נדרשת  שהתורה  מדות 

בתורה  עוסקים  שאנו  ידי  ועל  רחמים,  של  מדות 

י"ג  מעוררים  אנו  מדות  בי"ג  הנדרשת  פה  שבעל 

מדות של רחמים, לכן על ידי שאדם מאיר את פניו 

מדות,  בי"ג  פה  שבעל  בתורה  ההלכה  את  לברר 

הרי הוא זוכה לעורר הארת פניו של הקב"ה בי"ג 

מדות של רחמים, שהמדה המרכזית המאירה לכל 

המדות היא מדת "ואמת" אור הפנים.

מקרא  כן  גם  לפרש  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

"חכמת אדם תאיר פניו". כי אדם שזוכה  שכתוב: 

את  לברר  פה,  שבעל  התורה  בחכמת  לעסוק 

דהלכתא,  אליבא  "אמת"  בדרך  התורה  מצוות 

הרי הוא זוכה להמשיך את אור הפנים של הקב"ה 

העוסק  של  פניו  תאיר  זה  ידי  ועל  "ואמת",  מדת 

בתורה מאור הפנים של הקב"ה.

 אכהשוח בעצי ניעאא
האין השוחין קדי ין מדה אואמהא

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שדרשו 

ב-ג(  השירים  )שיר  דכתיב  "מאי  פח.(:  )שבת  בגמרא 

כתפוח בעצי היער וגו', למה נמשלו ישראל לתפוח, 

אף  לעליו,  קודם  פריו  הזה  תפוח  מה  לך,  לומר 

ישראל הקדימו נעשה לנשמע". ותמהו בתוספות 

)ד"ה פריו(: "תימה שמביא קרא כתפוח בעצי היער, 

דבהאי קרא לא נמשלו ישראל לתפוח אלא הקב"ה, 

כדכתיב כן דודי בין הבנים".

ונראה ליישב קושיית התוספות על פי מה שכבר 

למדנו מדברי רשב"י שדרש מקרא זה "כתפוח בעצי 

היער", על אור הפנים תרין תפוחין קדישין שהקב"ה 

למדנו  וכבר  "ואמת",  מדת  לישראל  משם  מאיר 

לישראל  מאיר  שהקב"ה  יששכר"  ה"בני  מדברי 

שבכתב  בתורה  שעוסקים  בזכות  "ואמת",  מדת 

ובתורה שבעל פה לברר את האמת. 

"בשעה  )שם(:  בגמרא  ששנינו  מה  עוד  נקדים 

ששים  באו  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו 

ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל, 

קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד 

רמזי  אדם  )תולדות  הקדוש  בשל"ה  ופירש  נשמע". 

 בהי י  כא: אא אי נעם יודעי האוענא,  יודעים כווהה נ ושא, 
אנ' באוא שהיך ינלכוןא, לנמ יך אוא נשהים

 בהקיעה  ושא מעואאים אוא נשהים כדי לנמ יך מ ם חיים
 כמו  כהוב אבאוא שהי מלך חייםא

 אביהו נאאיזאל: כווהה עציאה מגשנ ניא לנמ יך
 אה נאוה א' לאוהיוה מואה כדי לע וה ציאוף ואמאה

ואמ"ת  צירוף  ונעשה מזה  מו"ת  בתוך אותיות  א' 

אחרי  לברך  שתיקנו  וזהו  המות.  את  המבטלת 

וחיי  אמת  תורת  לנו  נתן  "אשר  לתורה:  העליה 

עולם נטע בתוכנו", כי על ידי העסק בתורת אמ"ת 

אנו מבטלים את המיתה וזוכים לחיי עולם.

 אוה ו'  ל אואמהא
  נ סדאים בהואנ  בעל שנ

יששכר",  ה"בני  לדברי  תבלין  להוסיף  ונראה 

ו'  האות  את  הקב"ה  שהוסיף  מה  זה  לפי  לבאר 

אפשר  אי  כי  שידוע  מה  פי  על  "ואמת",  במדת 

על  אם  כי  שבכתב,  בתורה  המצוות  כראוי  לקיים 

ידי בירור ההלכות בתורה שבעל פה הנדרשת בי"ג 

מדות, כמו במצות תקיעת שופר שלמדו חכמינו 

מצוה  לקיים  שצריך  מיובל,  שוה  בגזירה  ז"ל 

תרועה  שברים  תקיעה  של  והקולות  בשופר  זו 

תקיעה שצריך להשמיע.

והנה ידוע עוד כי השורש של תורה שבעל פה 

הוא ששה סדרי משנה שעליהם מבוססים תלמוד 

בבלי ותלמוד ירושלמי, מעתה יש לומר כי מטעם 

זה המדה המרכזית של י"ג מדות של רחמים היא 

היא תורה  "אמת"  ו', כי אותיות  "ואמת" עם אות 

לתורה:  העליה  אחרי  שמברכים  כמו  שבכתב, 

של  ו'  האות  ואילו  אמת",  תורת  לנו  נתן  "אשר 

"ואמת" היא תורה שבעל פה הכלולה מו' סדרים, 

שבה אנו מבררים את מצוות התורה.

הפנים  צדדי  שני  ענין  בזה  לבאר  יומתק 

קדישין"  תפוחין  "תרין  מכנה  הקדוש  שהזוהר 

תורה  הוא  ימין  צד  כי  "ואמת",  מדת  המאירים 

תורה  הוא  שמאל  וצד  אמ"ת,  בבחינת  שבכתב 

שבעל פה בבחינת ו' של ואמ"ת, כמבואר בתיקוני 

זוהר )הקדמה יא:(: "ְוַכד ִאְתְנִטיַלת ֵמֶחֶסד ִאְתְקִריַאת 

ִאיְתְיִהיַבת ִמיִמיָנא ]כאשר התורה  ְכָתב דְּ בִּ ּתוָֹרה שֶׁ

ניטלת מחסד היא נקראת תורה שבכתב שניתנה 

ָלמוֹ,  ת  דָּ ֵאׁש  ִמיִמינוֹ  לג-יב(  )דברים  ִדְכִתיב  מימין[, 

ַעל  בְּ שֶׁ ּתוָֹרה  ִאְתְקִריַאת  בּוָרה  ִמגְּ ִאְתְנִטיַלת  ְוַכד 

ה", וכאשר היא ניטלת מצד שמאל היא נקראת  פֶּ

כא  תיקון  )שם  עוד  מבואר  וכן  פה.  שבעל  תורה 

ה ְדִאְתְייִהיבּו  ַעל פֶּ בְּ ְכָתב ְותוָֹרה שֶׁ בִּ מה:(: "ּתוָֹרה שֶׁ

ָמאָלא". ִמיִמיָנא ּוִמשְּ
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מדות  י"ג  כנגד  מכוונים  שהם  שני,  אדר  העיבור 

שני  נכללים  פשוטה  שבשנה  אלא  רחמים,  של 

חדשי העיבור באדר אחד, יוצא לפי זה כי החודש 

השביעית  המדה  כנגד  מכוון  תשרי  השביעי 

להפליא  מתאים  זה  הרי  המבואר  לפי  "ואמת". 

שצריך  התקיעות,  כוונת  בענין  האריז"ל  לדברי 

תשרי  חודש  ראש  שהוא  השנה  בראש  התוקע 

לכוון להמשיך מדת "ואמת".

המלך  שלמה  מאמר  בזה  לפרש  נעים  ומה 

תאיר  אדם  "חכמת  ח-א(:  )קהלת  אדם  מכל  החכם 

האריז"ל,  דברי  על  בכך  שרמז  לומר  ויש  פניו". 

שצריך התוקע בשופר לכוון באדמימות פניו בעת 

התקיעות, לעורר את אור הפנים של מעלה. והנה 

שופר  תקיעת  כי  כט:(  השנה  )ראש  בגמרא  מבואר 

"חכמה ואינה מלאכה". הנה כי כן זהו שאמר:  היא 

"חכמת אדם", של התוקע בשופר שהתקיעה היא 

"תאיר פניו", באדמומית להמשיך את אור  חכמה, 

פניו של הקב"ה בבחינת: "ה' באור פניך יהלכון".

 אבאוא שהי מלך חייםא
בגילוי אוא נשהים המ כים חיים

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

להשתעשע בדברי ה"בני יששכר" שמבאר הענין 

שצריך להמשיך בראש השנה את אור הפנים של 

הקב"ה, על פי מה ששנינו בגמרא )ראש השנה לב:( כי 

בראש השנה: "מלך יושב על כסא דין וספרי חיים 

וספרי מתים פתוחין לפניו".

טז-טו(:  )משלי  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

"באור פני מלך חיים". פירוש, כשמתגלה אור פני 

מלך נמשכים משם חיים. לכן בראש השנה שאנו 

מתפללים: "זכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכתבנו 

גדול  ענין  יש  חיים",  בספר החיים, למענך אלקים 

להמשיך  כדי  הקב"ה,  של  הפנים  אור  להמשיך 

משם חיים בבחינת: "באור פני מלך חיים". 

בדברי  מפורשים  דברים  מצינו  כי  להעיר  ויש 

חיים,  נמשך  הפנים  מאור  כי  רשב"י  האלקי  התנא 

כמבואר בזוהר הקדוש )אדרא רבא פרשת נשא קלג:(:

ַתּפּוַח  ְמעוֹן ְוָאַמר, )שיר השירים ב-ג( כְּ י שִׁ ַתח ַרבִּ "פָּ

ּפּוִחין  ֵרין תַּ ִריְך הּוא תְּ א בְּ ְך קּוְדשָׁ ֲעֵצי ַהיַַּער ְוגוֹ'... כַּ בַּ

מאיר  שבהם  תפוחים  שני  לו  יש  הקב"ה  ]כך 

נתקיים[  ]ובגללם  ִאְתָקיָּים  ּוְבִגיֵניהוֹן  לעולם[... 

ָנְפִקין  ּפּוִחין  תַּ ֵמָהֵני  ְוָתאָנא,  ים,  ַחיִּ ֶמֶלְך  ֵני  פְּ אוֹר  בְּ

יוצא חיים לעולם[...  ]מתפוחים אלו  ְלָעְלָמא  ין  ַחיִּ

ים,  ֵני ֶמֶלְך ַחיִּ אוֹר פְּ ָניו ֵאֶליָך. ּוְכִתיב בְּ ִתיב ָיֵאר הָ' פָּ כְּ

ּפּוִחין". ֵרין תַּ ין ִאיּנּון תְּ ֵני ֶמֶלְך ִאלֵּ אוֹר פְּ בְּ

חשבתי דרכי להוסיף תבלין לבאר למה על ידי 

גילוי אור פני ה' נמשכים חיים לתחתונים בבחינת 

"באור פני מלך חיים", על פי מה שנתבאר כי מאור 

בכתבי  מצינו  והנה  "ואמת",  מדת  נמשכת  הפנים 

רבינו האריז"ל כי מדת "ואמת" היא סגולה נפלאה 

לעצור את המגפה, על ידי שממשיכים את האות א' 

בתוך אותיות מו"ת ונעשה מזה צירוף ואמ"ת.

אפרים"  מחנה  ה"דגל  מדברי  למדנו  זה  דבר 

במגפה  שכתוב  מה  לפרש  שכתב  קרח(  )פרשת 

קרח  של  המחלוקת  בעקבות  בישראל,  שפרצה 

ועדתו )במדבר יז-טו(: "וישב אהרן אל משה אל פתח 

אהל מועד והמגפה נעצרה". וצריך ביאור לשם מה 

ידי ששב  ועוד, איך על  זאת  שב אהרן אל משה. 

אל משה נעצרה המגפה.

בכתבי  המבואר  פי  על  קדשו  בדברי  וביאר 

המגפה  בשעת  כי  יג(,  פרק  היחודים  )שער  האריז"ל 

מש"ה.  אותיות  שהוא  מה"ש  קדוש  בשם  יכוון 

בגימטריא  שי"ן  ה"א  מ"ם  במילואו  זה  שם  והנה 

מו"ת, ויכוון להמשיך את האות א' להכניסה בתוך 

על  נמשכת  זו  א'  כי  נבאר  ]להלן  מו"ת  אותיות 

השם  שהוא  מש"ה  לנו  שצוה  התורה  לימוד  ידי 

המדה  שהיא  ואמ"ת  צירוף  מזה  ונעשה  מה"ש[, 

השביעית מי"ג מדות של רחמים המבטלת מו"ת. 

הנה כי כן זהו רמז הכתוב: "וישב אהרן אל משה", 

ששב לכוון את השם מה"ש שהוא אותיות מש"ה 

ועל ידי זה "והמגפה נעצרה".

מעתה יאירו עינינו להבין ביתר שאת דברי ה"בני 

להמשיך  לכוון  צריך  בשופר  שהתוקע  יששכר", 

של  מלך  פני  אור  אדמימות  את  פניו  באדמימות 

"באור  בבחינת  חיים  משם  להמשיך  כדי  הקב"ה, 

פני מלך חיים", ולפי המבואר נמשכים משם חיים, 

כי הקב"ה מאיר מאור הפנים את המדה השביעית 

אותיות  ג'  בין  מפרידה  שבה  א'  שהאות  ואמ"ת, 

מו"ת לבטל את המות ולהמשיך את החיים.

 גילוי אוא נשהים מדה אואמהא
בזכוה ביאוא נהואנ לאמיהנ

בדברי  שמבאר  יששכר"  ה"בני  לדברי  נחזור 

הפנים  אור  את  להמשיך  זוכים  אנו  איך  קדשו, 

שהרי  שופר,  תקיעת  מצות  ידי  על  "ואמת"  מדת 

של  הפנים  אור  את  מעוררים  שאנו  מה  כי  ברור 

הוא  התוקע,  של  הפנים  אדמימות  ידי  על  מעלה 

עדיין  כן  כי  הנה  שופר,  תקיעת  מצות  בזכות  רק 

צריך ביאור איך על ידי תקיעת שופר אנו מעוררים 

מדת "ואמת".

כי  גדול,  יסוד  שהניח  מה  פי  על  הענין  וביאר 

כאשר ישראל עוסקים בתורה ומבררים איך לקיים 

של  לאמיתה  "אמת"  בדרך  ההלכה  לפי  המצוות 

מדת  להמשיך  מדה  כנגד  מדה  זוכים  הם  תורה, 

קובע  זה  לפי  מעלה.  של  מלך  פני  מאור  "ואמת" 

ה"בני יששכר" בלשון קדשו:

בהן  יש  אשר  מצוות  בכמה  תתבונן  "כאשר 

ספיקות אופן עשייתם, יקשה למה לא ביארה לנו 

התורה בפירוש. אך הוא נסיבה מאת השי"ת אשר 

או  כך  לעשות  אם  ויסתפקו  בדבר  יפלפלו  ישראל 

כך, ועל ידי זה יעשו מספק כל האופנים המועילים, 

דכולהו מיצרך צריכי בגבהי מרומים, ואם כן ישראל 

זה  ידי  ועל  האמת,  אל  מכוונים  בתורה  בפלפולם 

מעוררים מדת ואמת מדה השביעית שבי"ג מדות, 

הוא סוד הארת פנים".

איך  לבאר,  יששכר"  ה"בני  ממשיך  זו  בדרך 

אנו זוכים לגלות אור פני מלך מדת "ואמת" על ידי 

"יום  סתם:  כתוב  בתורה  כי  שופר,  תקיעת  מצות 

לתקוע  צריך  אם  נתפרש  ולא  לכם",  יהיה  תרועה 

של  קול  רק  נזכר  לא  וכן  בחצוצרה,  או  בשופר 

תרועה ולא של תקיעה, אלא שחכמינו ז"ל דרשו 

השנה  בראש  שוה,  גזירה  לד.(  השנה  )ראש  בגמרא 

)ויקרא  כתוב  וביובל  השביעי"  "בחודש  )שם(  כתוב 

כה-ט( "בחודש השביעי", מה יובל צריך שופר כמו 

"והעברת שופר תרועה", אף בראש  )שם(:  שכתוב 

השנה צריך שופר.

מגזירה שוה זו למדו חכמינו ז"ל עוד, מה יובל 

כי  ולאחריה,  לפני התרועה  צריך קול של תקיעה 

ממה שכתוב: "והעברת שופר תרועה", אנו למדים 

תקיעה  של  קול  להעביר  צריך  התרועה  שלפני 

שכתוב  וממה  מקוטע,  שאינו  חלק  קול  שהוא 

)שם( אחרי התרועה: "תעבירו שופר בכל ארצכם", 

אנו למדים שצריך להעביר קול של תקיעה אחרי 

התרועה, לכן גם בראש השנה צריך להעביר קול 

תקיעה לפני התרועה ולאחריה.

התרועה  אם  יודעים  אנו  אין  עדיין  אולם 

אנחה  המשמיע  כאדם  גנח",  "גנוחי  של  קול  היא 

הכלולה מג' קולות קצרים כמו השברים, או "ילולי 

 מהנג י אאל הואנ לאכול השוח בדב  באא  נ הנ,
 לאמז על אוא נשהים  ממ יכים בהקיעה  ושא

 בהי י  כא: על ידי  אהו עוסקים בהואנ
 ומבאאים אה ננלכוה לאמיהנ  ל הואנ ממ יכים מדה אואמהא

 נאוה ו'  ל אואמהא ניא אמז על הואנ  בעל שנ
 נכלולנ מו' סדאים  בנ מבאאים נאמה  ל הואנ  בכהב



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 אא  נ הנ ה שאא | ב

על פי מה שנקדים לבאר ולהתעמק בטעם הנשגב 

השנה  בראש  בשופר  לתקוע  הקב"ה  שצונו 

באומרו: "יום תרועה יהיה לכם".

נקדים מה שהביא ה"בני יששכר" )תשרי מאמר 

ג דרוש ו( בשם רבינו האריז"ל ב"שער הכונות" )ראש 

כוונה נשגבה שצריך התוקע בשופר  ז(  השנה דרוש 

לכוון כשפניו מאדימים בשעת התקיעות, לעשות 

מלמטה,  התעוררות   - דלתתא  אתערותא  בכך 

של  הפנים  אור  אדמימות  את  מלמעלה  להמשיך 

"יאר  ו-כה(:  )במדבר  הקב"ה כביכול, שעל כך נאמר 

ה' פניו אליך ויחונך", שנמשך משם אור נשגב של 

שהיא  רחמים  של  מדות  מי"ג  השביעית  המדה 

מדת "ואמת".

אשר  יששכר",  ה"בני  בדברי  שנמשיך  לפני 

לנו את דברי האריז"ל בדרך  כדרכו בקודש מבאר 

השוה לכל נפש, נבאר קצת את דברי האריז"ל בענין 

מדת "ואמת" הנגלית מאור הפנים של הקב"ה, על 

בי"ג  ישראל  עם  מתנהג  שהקב"ה  שידוע  מה  פי 

כי  בפרשת  רבינו  למשה  שגילה  רחמים  של  מדות 

ה'  ה'  ויקרא,  פניו  ה' על  "ויעבור  לד-ו(:  )שמות  תשא 

אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד 

לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה" וגו'.

איך  שיטות  הרבה  מצינו  הקדמונים  בדברי 

רבינו  שבא  עד  רחמים,  של  מדות  י"ג  את  לחלק 

האריז"ל והכריע ברוח קדשו )עץ חיים שער יג פרק יא( 

כי שני השמות ה' ה' שנזכרו תחילה, הם רק יסוד 

ושורש לי"ג מדות של רחמים, ואחריהם מתחילים 

י"ג המדות וסידורן הוא כך: "אל, רחום, וחנון, ארך, 

אפים, ורב חסד, ואמת, נוצר חסד, לאלפים, נושא 

עון, ופשע, וחטאה, ונקה".

קלא:(  נשא  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מצינו  והנה 

"תליסר תקונין  י"ג מדות של רחמים:  שמכנה את 

דדיקנא עלאה קדישא". פירוש י"ג תיקונים של הזקן 

העליון הקדוש. הביאור בזה על פי מה שהביא רש"י 

בשם המכילתא בפסוק )שמות כ-ב(: "אנכי ה' אלקיך", 

"כזקן  שנתגלה הקב"ה לישראל בשעת מתן תורה 

מלא רחמים". לפי תורת הנסתר הכוונה בזה שהאיר 

רחמים  מלא  כזקן  הפנים,  מאור  לישראל  הקב"ה 

הזקן,  לבנונית  עם  מאירים  פנים  הדרת  לו  שיש 

ששורשן  רחמים  של  מדות  י"ג  עליהם  להמשיך 

בשערות הזקן שעל פני הקב"ה כביכול.

ח"ו  לייחס  נטעה  שלא  להזהיר  המקום  כאן 

הוא  האמונה  יסוד  כי  להקב"ה,  הגוף  עניני  שום 

הגוף,  משיגי  אותו  ישיגו  ולא  גוף  אינו  שהקב"ה 

אולם על זה כבר נאמר )איוב יט-כו(: "ומבשרי אחזה 

וביאר ה"שפת אמת" )פרשת וירא שנת תרנ"ו  אלוק". 

נעשה  א-כו(  )בראשית  כתיב  הנה  "כי  במדרש(:  ד"ה 

יוכל האדם להכיר את בוראו  אדם בצלמנו, אם כן 

את  המקיף  הלבן  הזקן  של  בתווך  נמצאים  הפנים 

מקומן  המדות  י"ב  שאר  וכל  הצדדים,  מכל  הפנים 

בדיקנא קדישא בזקן המקיף את הפנים.

"ואמת"  מדת  של  זו  גדולה  הארה  והנה 

שמקומה כאמור בפנים של מעלה, מכונה בזוהר 

תפוחין  "תרין  קמא.(:  נשא  פרשת  רבא  )אדרא  הקדוש 

תפוחים  שני  פירוש,  דעתיקא".  עילאין  קדישין 

מלא  זקן  שהוא  הסבא  של  עליונים  קדושים 

שני  בצורת  הם  הפנים  עיגולי  שני  כי  רחמים, 

תפוחים, ומבואר שם כי על כך נאמר: "יאר ה' פניו 

אליך ויחונך". 

הנה כי כן נשכיל להבין מה שמבאר האריז"ל 

לכוון  בשופר  התוקע  שצריך  התקיעות,  בכוונת 

לעשות  התקיעות,  בשעת  פניו  באדמימות 

של  הפנים  מאור  להמשיך  דלתתא  אתערותא 

הקב"ה מדת "ואמת", אשר כפי המבואר בהיותה 

י"ב  כל  את  כוללת  היא  הרי  המרכזית,  המדה 

המדות הסובבות אותה. הנה קצת מדברי האריז"ל 

בלשון קדשו:

"נבאר ענין האדם התוקע אשר פניו מתאדמים 

בעת שתוקע, והוא כי בהיותו תוקע להוציא ז' הבלים 

וקולות אלו מחוץ לשופר, אז מתעוררים שרשיהם 

ומאירין  דעתיקא  תפוחין  בתרין  אשר  ומקוריהם... 

וגם  התוקע,  פני  הארת  סוד  וזה  פניו.  ומתאדמין 

לסיבה זו נקרא שופר מלשון שופריה דאדם וכיוצא 

בזה, כי על ידי השופר מתעורר יופי העליון של תרין 

בעת  למטה  הארתם  ומתגלית  דעתיקא,  תפוחין 

תקיעת השופר, כאשר מתאדמים פני התוקע".

תורה  ישראל  מנהג  בזה  להבין  נפלא  מה 

נוהגין  "ויש  ס"א(:  תקפג  סימן  )או"ח  הרמ"א  שהביא 

לאכול תפוח מתוק בדבש )טור(, ואומרים תתחדש 

עלינו שנה מתוקה )אבודרהם(, וכן נוהגין". ויש לומר 

כדי לרמז בכך על המשכת אור הפנים תרין תפוחין 

י"ג מדות  שהיא שורש כל  "ואמת"  קדישין, מדת 

של רחמים שהקב"ה מאיר לישראל בראש השנה, 

שמשם זוכים לשנה טובה ומתוקה.

נועם"  הנה מה טוב לצרף מה שכתב ב"אמרי 

מדת  כנגד  הוא  תשרי  חודש  כי  ב(  אות  השנה  )ראש 

"ואמת", כי בשנה ישנם י"ג חדשים בצירוף חודש 

 אביהו נאאיזאל: נהוקע ב ושא צאיך לכוון באדמימוה שהיו
 לנמ יך מדה אואמהא מאוא שהיו  ל נקבאנ

 מדה אואמהא ניא נמדנ נ ביעיה נעומדה במאכז
  ל יאג מדוה  ל אחמים וניא  וא  לכל יאג נמדוה 

 אוא נשהים  ל נקבאנ מדה אואמהא הקאא אהאין השוחין קדי יןא
 כהגד  הי צדדי נשהים נעגולים כהשוח 

פ"ב  )אבות  במאמר  המפרשים  כתבו  וכן  מעצמותו, 

מ"א( דע מה למעלה ממך".

להשיג  יכול  אתה  למעלה",  מה  "דע  פירוש, 

"ממך"  מלמעלה,  העולם  את  מנהיג  הקב"ה  איך 

מעצמך, שהרי הקב"ה ברא אותך בצלמו ודמותו, 

כן  כי  הנה  הקב"ה.  בהנהגת  להתבונן  שתוכל  כדי 

זהו גם כן בכלל "מבשרי אחזה אלוק", כי כמו שזקן 

מאיר  כך  לצאצאיו,  פניו  את  מאיר  רחמים  מלא 

של  מדות  י"ג  רחמים  מלא  כזקן  לישראל  הקב"ה 

רחמים, ששורשן בדיקנא קדישא הזקן הלבן שעל 

פניו בבחינת: "יאר ה' פניו אליך".

 אוהעהע לי באא וא
לנאיא יאג מדוה  ל אחמים

על פי האמור נשכיל להבין מעט מזעיר מאמר 

נורא בגמרא )ברכות ז.(: "תניא אמר רבי ישמעאל בן 

לפני  קטורת  להקטיר  נכנסתי  אחת  פעם  אלישע, 

ולפנים, וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב 

ברכני,  בני  ישמעאל  לי  ואמר  ונשא,  רם  כסא  על 

את  רחמיך  שיכבשו  מלפניך  רצון  יהי  לו  אמרתי 

כעסך, ויגולו רחמיך על מדותיך, ותתנהג עם בניך 

במדת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין, 

ונענע לי בראשו".

הביאור בזה כי כשביקש הקב"ה מרבי ישמעאל 

ברכני",  בני  "ישמעאל  הקדשים:  בקדשי  גדול  כהן 

הבין כי רצונו יתברך שיעורר על ישראל י"ג מדות 

בניו  על  שירחם  הקב"ה  את  בירך  לכן  רחמים,  של 

)ברכות  בגמרא  שדרשו  כמו  הדין,  משורת  לפנים 

לג- )שמות  רחמים  של  מדות  בי"ג  שכתוב  מה  ז.( 

"וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון,  יט(: 

ורחמתי את אשר ארחם, אף על פי שאינו הגון". ועל 

כך מסיים רבי ישמעאל: "ונענע לי בראשו", שקיבל 

הקב"ה תפלתו ונענע לו בראשו, להמשיך י"ג מדות 

של רחמים מי"ג תיקוני הזקן שבראשו.

ברוח  לנו  שמגלה  האריז"ל  רבינו  לדברי  נחזור 

רחמים  של  מדות  מי"ג  השביעית  המדה  כי  קדשו, 

מדת ואמ"ת, שהיא המדה המרכזית בהיותה מוקפת 

מקומה  לאחריה,  מדות  ובשש  לפניה  מדות  בשש 

באור הפנים של הקב"ה כביכול, בשתי הלחיים של 

הפנים מימין ומשמאל שאין בהן שערות כלל, שגם 
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אא  נ הנ ה שאא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
ראש השנה תשפ"א

הכליה הקיעה  ושא לעואא נאאה אוא שהי מלך חיים

 באא  נ הנ הוקעים ב ושא לעואא מדה אואמהא
 לכן ב בה  מהגלנ אואמהא אין הוקעים ב ושא

לקראת שני ימי ראש השנה, מהשנה החדשה 

ה' אלפים תשפ"א לבריאת העולם, הבאים עלינו 

זו על  לטובה, דבר בעתו מה טוב להתבונן בשנה 

השינוי הגדול שיש בין שני הימים, כי ביום השני 

אנו  בשבוע  ראשון  ביום  שחל  השנה  ראש  של 

מקיימים מצות תקיעת שופר, כפי שכתוב )במדבר 

כט-א(: "יום תרועה יהיה לכם".

שחל  השנה  ראש  של  הראשון  ביום  אולם 

בשבת, אין אנו תוקעים בשופר לפי תקנת חכמינו 

)ראש  בגמרא  כמבואר  שבת,  חילול  מחשש  ז"ל 

השנה כט:( כי מן התורה מותר לתקוע בשופר בשבת 

כי היא חכמה ואינה מלאכה, אולם מדרבנן אסור 

כמו שמפרש הטעם: "הכל חייבין בתקיעת שופר, 

ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר, גזירה שמא יטלנו 

בידו וילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו ארבע אמות 

ברשות הרבים". 

בספרים  שנתייגעו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

ביטלו  איך  העצומה,  הפליאה  ליישב  הקדושים 

חכמינו ז"ל מצוה כל כך חשובה מן התורה, תקיעת 

שמא  מחשש  בשבת,  שחל  השנה  בראש  שופר 

השבת.  את  ויחלל  בתקיעות  בקי  שאינו  מי  יבוא 

פליאה זו מתעצמת ממה שמצינו כי בזכות מצות 

על  ויושב  דין  מכסא  הקב"ה  עומד  שופר  תקיעת 

כסא רחמים, כמבואר במדרש )ויק"ר כט ג(:

"יהודה ברבי נחמן פתח, )תהלים מז-ו( עלה אלקים 

בתרועה ה' בקול שופר, בשעה שהקב"ה יושב ועולה 

על כסא דין, בדין הוא עולה. מאי טעם, עלה אלקים 

בתרועה ]אלקים הוא מדת הדין[, ובשעה שישראל 

עומד  הקב"ה,  לפני  ותוקעין  שופריהן  את  נוטלין 

בקול  ה'  דכתיב  רחמים,  בכסא  ויושב  הדין  מכסא 

עליהם  ומתמלא  הרחמים[,  מדת  הוא  ]ה'  שופר 

הדין  מדת  עליהם  והופך  עליהם,  ומרחם  רחמים 

לרחמים, אימתי, בחודש השביעי".

הנה כי כן איך יעלה על הדעת שחכמינו ז"ל 

ביטלו מצוה כל כך חשובה כתקיעת שופר בראש 

שאינו  מי  שמא  מחשש  רק  בשבת,  שחל  השנה 

השופר  את  בטעות  יעביר  בשופר,  לתקוע  בקי 

שבקי,  ממי  ללמוד  כדי  הרבים  ברשות  אמות  ד' 

הלא יש לכך עצה לתקן כי רק בעל תוקע מומחה 

יתקע בשופר.

הטעם  כי  וגמרו,  נמנו  הקדושים  הספרים  כל 

שופר  תקיעת  מצות  חכמים  שביטלו  הפנימי 

בשבת, הוא דוקא משום שתכלית התקיעות היא 

שיעמוד הקב"ה מכסא דין וישב על כסא רחמים, 

קדושת  כי  בשבת,  שופר  לתקוע  ראוי  אין  לכן 

השבת עצמה יש בכוחה להפוך מדת הדין למדת 

שאנו  הקדוש  הזוהר  במאמר  כמבואר  הרחמים, 

אומרים בתפלת ליל שבת )פרשת תרומה קלה:(:

ת  ְרשַׁ ְוִאְתפַּ ִאְתַיֲחַדת  ִאיִהי  ָתא  בְּ שַׁ ַעֵייל  ד  "כַּ

ְוָכל  ִמיָנּה...  ִרין  ִמְתַעבְּ יִנין  דִּ ְוָכל  ַאֲחָרא,  ְטָרא  ִמסִּ

רּו  ְוִאְתַעבְּ ַעְרִקין  הּו  ִדיָנא כֻּלְּ דְּ ּוָמאֵרי  רּוְגִזין  ׁשּוְלָטֵני 

היא  נכנסת,  השבת  "כאשר  פירוש:  ִמיָנּה". 

הדינים  וכל  החיצונים,  מכוחות  ונפרדת  מתייחדת 

מסתלקים ממנה... וכל שליטי הרוגז ובעלי הדינים, 

כולם בורחים ומסתלקים ממנה".

מבאר  ו(  אות  א  מאמר  )שבתות  יששכר"  ה"בני 

שחל  השנה  בראש  הדינים  נמתקים  איך  זו  בדרך 

בשבת, על פי מה שמביא רבינו האריז"ל ב"שער 

הקדוש  הזוהר  בשם  ב(  דרוש  השנה  )ראש  הכונות" 

שני  הוא  השנה  שראש  הטעם  רלא:(  פנחס  )פרשת 

ימים, כי ביום ראשון דן הקב"ה את העולם בדינא 

קשיא שהוא דין קשה, וביום השני הוא דן אותם 

בדינא רפיא שהוא דין רפה.

שני  וחסדיו  רחמיו  ברוב  הקב"ה  לנו  נתן  לכן 

ימים של ראש השנה, כדי שביום הראשון נמתיק 

הדין  את  נמתיק  השני  וביום  הקשה  הדין  את 

)תהלים  הכתוב  רמז  זהו  כי  הזוהר  ומבאר  הרפה. 

כי  חגנו,  ליום  בכסה  שופר  בחודש  "תקעו  פא-ד(: 

חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב" - "חק" הוא 

דינא קשיא, "משפט" הוא דינא רפיא.

פח:(  יתרו  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

ְפָיין  יִנין ִאְתכַּ ל דִּ ֲהֵדין יוָֹמא כָּ בענין קדושת שבת: "בַּ

ָעְלָמא". פירוש, ביום זה כל הדינים  ְוָלא ִמְתָעִרין בְּ

כי  מבואר  הרי  בעולם.  מתעוררים  ואינם  נכפים 

לכן  בעולם,  כלל  שולט  הדין  אין  קודש  בשבת 

שיעמוד  הדין  להמתיק  שופר  בתקיעת  צורך  אין 

הקב"ה מכסא דין וישב על כסא רחמים, כי עיצומה 

של קדושת שבת ממתיק את הדינא קשיא והדינא 

רפיא. והוסיף על כך רמז נאה, כי שב"ת בגימטריא 

ממתקת  שבת  שקדושת  ללמדנו  רפי"א,  קשי"א 

דינא קשיא ודינא רפיא.

)ראש השנה ד"ה בפסוק  וכן מבאר ה"דברי חיים" 

תקעו( הטעם שאין תוקעים בשבת:

"דהנה בשבת אין תוקעין, ונראה לי דאף על פי 

כן מתוקן ממילא כמו בתקיעה ממש, דהנה מבואר 

בגמרא )שבת יב.( דבמבקר החולה אומרים יכולה היא 

שתרחם, והיינו שבכח קדושת השבת בא הרפואה 

רש"י  בפירוש  שם  כמפורש  ותפלה,  צעקה  בלא 

ז"ל, וכמו כן גבי תקיעות דהוא לעורר רחמים רבים 

מלמעלה, ושבת קודש מקור הרחמים וממילא בא 

הרחמים לכל ישראל".

וכן כתב ב"דרשות חתם סופר" )חלק ב דף שסא 

טור ג ד"ה כתיב(: "והענין כשחל בשבת אזי מקדושת 

שבת מדת הדין מבוסס וממותק, ומשום הכי יכלו 

חכמים להעמיד דבריהם שלא לתקוע, כי בלאו הכי 

הדין רפה וממותק".

ז"ל  חכמינו  שנימקו  מה  זה  לפי  לבאר  ונראה 

הטעם שביטלו תקיעת שופר בשבת מחשש חילול 

בשופר  התקיעה  כי  בכך  לרמז  התכוונו  כי  שבת, 

אין  כאילו  השבת,  בקדושת  זלזול  בה  יש  בשבת 

ועל  הרחמים,  למדת  הדין  מדת  להפוך  בכוחה 

שבת  חילול  לידי  ח"ו  לבוא  עלולים  זה  זלזול  ידי 

בבחינת )אבות פ"ד מ"ב(: "עבירה גוררת עבירה".

 אדמומיה שהי נהוקע ב ושא
לעואא אוא נשהים מדה אואמהא

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

ימי ראש השנה הבאים  ביאור חדש, הנוגע לשני 

ז"ל  חכמינו  שביטלו  מה  לבאר  לשלום,  לקראתנו 

בשבת,  שחל  השנה  בראש  שופר  תקיעת  מצות 
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על הברכה יעמדו
התורמים  להפצת  העלון
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

טיפת אוכל אל פיו! רק דבר אחד רצה "טאטי טאטי"... כאילו 
שניתן היה להחזיר את המצב לקדמותו... 

מיום ליום הוא נעשה דל וחיוור, עצוב ומדוכא, בלילות היה 
מתקשה להירדם, כריותיו היו ספוגות בדמעות רבות, ששפך 
מאביו  וניתוקו  מצבו  אומללות  על  ליבו  בשברון  במסתרים 

ומאימו.
של  בריאותם  ושמירת  גידולם  על  האחראיות  הבית  נזירות 
מן  הילד  את  לחלץ  ופתרון  מוצא  שום  מצאו  לא  הילדים, 
ואימו?  אביו  את  לו  להחזיר  הן  יכולות  וכי  הקשה.  הסבך 
עלה  ומה  הם,  היכן  יודע  מי  וכי  ואינם,  פתאום  שנעלמו 

בגורלם?
להזמין  נאלצו  סכנה,  לכלל  והתקרב  לאחר שהחמיר המצב 
לטיפול  המיוחד  שם,  ובעל  גדול  רופא  המנזר  מטעם 

פסיכולוגי בילדים במצבים שכאלו. 
הפסיכולוג המומחה נקט בתחבולה מקורית, כדי לדובב את 
עם  לבביות  שיחות  כמה  לאחר  מדיכאונו.  ולהוציאו  הילד 
אביו,  של  הימצאו  מקום  לו  שידוע  כביכול  לו  סיפר  הילד 
אמר  במנזר!  כאן  אותך  לבקר  אותו  להזמין  ברצוננו  "ואכן 
הרופא, אולם בעצמך מבין אתה שאין זה ראוי שימצאך אביך 
במצב שכזה... בהיותך תשוש וכחוש ורזה כל כך! הוא הרי 
בטח יתעצב בליבו לראותך כך... לכן כדאי לך מאוד לאכול 
טוב כהוגן! כדי שיחזור הצבע לפנים שלך, ולא תראה כל כך 
ולאחר תקופת ההבראה כשתחזור למשקלך  וחלוש.  קלוש 

הנכון, או אז נוכל להזמין את אביך לכאן"!
ואכן התכסיס פעל, הילד מצא תקווה טובה לפגוש את אביו, 
יותר ולעלות במשקל, כדי שייראה  ולאט לאט החל לאכול 

טוב בפני אבא!
מידי שבוע לאחר שנשקל ונבדק היה הילד שואל: "נו, כמה 
טאטי?"  כבר  יבוא  מתי  מספיק?  זה  האם  במשקל?  עליתי 
לא  עדיין  זה  עוד  תאכל  ועוד,  עוד  אותו  מושך  והרופא   –

מספיק...
האימון  את  ואיבד  הילד  נשבר  השנה  מחצית  לאחר  אך 
 – יותר. "אינני מאמין לך!"  ברופא, הוא לא הסכים להמתין 

רטן וכעס, סתם שיקרת לי, ואינך יודע כלל היכן אבי!
הילד הפסיק שוב לאכול, מצבו התדרדר והוא שקע בדיכאון 
אינה  שעצתו  כשנוכח  נפשו,  את  ידע  לא  הרופא  קשה, 

מועילה יותר כלום. 
יום אחד באמצעה של בדיקה שגרתית שערך הרופא בגופו 
של הילד, גילה לפתע על כתפו באחת הפינות איזה שהוא 
זאת  שראה  ברגע  בו   – ומוסתר...  ברור  אות  רשום  סימן 

הרופא נפל תחתיו ארצה מתעלף!
היה זה מקובל לחרוט סימנים על גופם של הילדים שנמסרו 
אותו  והנה   – העת.  בבוא  למוצאם  כדי  לגויים,  או  למנזרים 
עלינו  לא  שנעלם  שעשועים  ילד  לו  גם  היה  עצמו  רופא 
אותו  בילדו  ביצע  הוא  ואף  נודעו,  לא  ועקבותיו  במלחמה 
זה  זה שגילה  סימן על פינת הכתף, אות זהה בדיוק לסימן 

עתה בילד זה!
"אולי ילד זה עצמו הוא בני האובד?" – תהה האב ונחרד.
על אתר הזמין את אשתו אל המנזר, והיא אכן הכירה 

תיכף ומיד את הסימן, וכשכולה סוערת ונרגשת אישרה: אכן 
כן, זהו הבן שלנו! אין לי שום ספק בדבר, ומי יוכל להתכחש 

ללב של אמא!
האובד  ילדם  זהו  שהנה  בבירור  ההורים  שווידאו  לאחר 
ותגדל  מאוד.  כך  על  שמחו  נוספות,  והתאמות  בבדיקות 
שמחתו של הרופא פי שניים, הן בעצם מציאת הבן האובד, 
הילד  להצלת  נקט  בו  כך שהתברר עתה שהתעלול  על  והן 
יש  ושוב  וישר,  נכון  הוא  אלא  בעלמא,  שיקרי  משחק  אינו 
בידו את האפשרות לרפאות ולהבריא את הילד – שהתברר 

עתה כבנו שלו!
הוא ניגש אפוא אל הילד בשמחה גדולה, באומרו: הנה סוף 

סוף מצאתי לך את אבא שלך ברוך השם! 
היכן הוא? – שאל הילד ברוב התרגשות הראה נא לי אפוא 

טאטי שלי?
אני הוא! – קבע הרופא בנחרצות, אני הוא האבא שלך! 

משקר  שוב  המר:  ביגונו  וליילל  לבכות  הילד  מתחיל  והנה 
אתה ומהתל בי! – לפני חצי שנה סיפרת לי שיודע אתה היכן 
הוא אבא שלי, ושתזמין אותו לבקר כאן, עד שהתברר שהכל 
שקר מוחלט, לא מיניה ולא מקצתיה, והנה עתה שוב באת 
להתל בי שאתה בעצמך האבא שלי!... כמה אפשר להתעלל 

בי? אין כאן אלא בדותות בעלמא, ברצונכם שאני יאכל!
אך האב מתעקש שוב ושוב, אני הוא אביך! והפעם אין זה 

היתול כלל, אלא אמיתי!
המצב שנוצר היה מביך ומאוד לא נעים, כאשר זה צועק בני 

אתה! והוא עונה לעומתו, אינך אבא שלי, ואיני בן שלך!
נזכרתי!  ואמר: אוהו!  זמן מה התעורר פתאום הילד,  לאחר 
אבא  הוא  אתה  שאמנם  לי  שתוכיח  אחת  אפשרות  ישנה 
שלי. – היה לו לטאטי שלי ניגון אחד נעים ומתוק במיוחד, 
ימי חיי מנסה אני להיזכר  וכל  בינקותי,  שחדר עמוק לליבי 
ניגון ערב, ואיני מצליח להיזכר בו בשום אופן! באם  באותו 
ניגון מוקסם, אדע שאכן אתה  בי את אותו  תצליח להזכיר 

הוא אבי!
האב נהנה מן הרעיון המבריק, אבל מצד שני תהה, הרי יש 
לכל אדם שירים רבים שהוא שר ומנגן במשך ימי חייו, ומנין 
אוכל לדעת איזה שיר בדיוק נקלט במוחך ובליבך, ואיזה ניגון 

הוקסם בעיניך יותר משאר הניגונים שהייתי שר רבות.
אמר הבן: הבה נבדוק, נסה נא להיזכר איזה שירים היית שר 

באותם שנים, ואולי נגיע גם אל אותו ניגון מיוחד.
האב – הרופא, ניסה לאמץ את מוחו ולהיזכר באיזה שיר או 
זה  בשיר  ניסה  הוא  בצעירותו,  לזמר  נוהג  שהיה  טוב  ניגון 
וניגון כזה, אך לא! הילד לא נזכר מכלום ולא הכיר שום שיר 

שהאב שר בפניו.
בערב  בביתו  שנהג  יפה  מנהג  לו  שהיה  האב,  נזכר  לפתע 
שבת קודש לפני כניסת השבת, לשורר על שולחנו במנוחה 
הנפש  בהשתפכות  השירים",  "שיר  מגילת  את  ובנעימה 
ובהכנה רבתי לקראת שבת מלכתא. – מי יודע, הרהר האב, 
שבת  מדי  הבית  קירות  בין  שהתנגן  הניגון  זה  דוקא  אולי 

בשבתו, הוא שחדר לליבו הרך של הנער.
הוא פצח אפוא את פיו, והחל לזמר באותה נעימות מיוחדת 
"שיר  ג.(:  )מגילה  מסיני  המקודשת  הטעמים  נגינת  של 

השירים אשר לשלמה"... )שיה"ש א, א(. 
באותו רגע פרץ הילד בבכי סוער, ובהתרגשות עזה המשיך 
 – ב(  )שם  פיהו!"...  משיקות  "ישקני  ידועה:  נגינה  באותה 

אתה הוא האבא שלי!!!
אהבה  רגשי  בהתרפקות  זה  של  בזרועותיו  זה  נפלו  ותיכף 

גדולה ועצומה.
ומאז שב הילד אל צור מחצבת יהדותו, ולחיק משפחת אביו. 
בדרכי  והלך  למפרע,  הכל  ותיקן  שלמה  בתשובה  שב  הוא 

ישרים וטובים, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו! 
-< • >-

במשך כל ימות השנה תעינו כשה אובד, הבן התרחק מאביו 
הרחמן והנאמן, שכח את צור מחצבתו, והחל קורא בגעגועים 

אבי אבי! היכן אתה?
אך בהגיע יום הגדול והנורא של ראש השנה, בו יורד המלך 
להתגלות בפני בניו אהוביו, לאמר אליהם, הנה אביכם באתי 

לקראתכם! התקרבו נא אלי!
מכירים  אינם  עדיין  מתקרבים,  אינם  עדיין  הבנים,  אבל 

בקרבתו של אביהם הרחמן.
שופר  בקול  לפנינו  לתקוע  בחכמתו  ציוה  האב,  עשה  מה 
לפנינו מדי שנה  ותוקע  יצחק המריע  אילו של  זהו  האהוב, 

בשנה מימות עולם!
האהוב  הקול  את  קדושים  ישראל  כששומעים  תיכף 
את  בו  מכירים  בו,  ולשורר  להריע  אביהם  שציווה  והנחמד, 
אביהם, ומתעוררת בהם אהבת נעורים. אלו הם אכן הקולות 

המוכרים לנו מאבינו הטוב! אכן אנו בניך ואתה אבינו!
אף לעתיד לבוא בהגיע עת קץ להוציא ולהעלות את ישראל 
מעמקי חשכת הגלות, שנשקעו בה שנים רבות, לא יכירו ולא 
יידעו את אביהם גואלם, שבא להוציאם מן הגלות הקשה. – 
או אז כשיישמע בעולם קול התקיעה של 'שופרו של משיח', 
השמור ומוכן מאז ומעולם, תישמע נגינתו הנעימה והאהובה, 
ומאותו קול ערב יתעורר לב ונפש ישראל לשוב ולחזור אל 
להוציאנו  גדולה,  ובאהבה  בשמחה  שבשמים  אביהם  חיק 

מהרה מחשכה לאורה ומגלות לגאולה, אמן ואמן. 
]שיחת קודש בימים הנוראים, 'כלליות' קובץ 573883[

-< • >-
בעמדנו כה בפתחה של השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל 
ישראל לטובה. נוחיל נא בצלותא לפני אבינו שבשמים, עבור 
מורנו ורבינו הגה"צ שליט"א, העומד על המלאכה בתדירות 
בכל ימות השנה תמיד, ולמחברתו בקודש הרבנית תליט"א, 
אורך ימים ושנים טובות בבריות גופא ונהורא מעליא, וחפץ 

ה' בידו יצליח לקרב לב ישראל באהבה.
לבניו אהוביו הרבנים שליט"א, העומדים  היא  הברכה אחת 
לכל  המעיינות,  בהפצת  הקודש  מלאכת  על  עימו  איתו 
העומדים לימינם, לכל הקוראים הנאמנים, ולכל בית ישראל:
טובים  לחיים  לאלתר  ותחתמו  תכתבו  טובה  לשנה 

ולשלום!
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סוף זמן קריאת שמע ותפילה
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זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

מעז יצא מתוק
לחג  מוצרים  מעט  והוספתי  לשבת  קניות  ערכתי 
אחרי  כשעתיים,   לקחו  הקניות  ובא,  המתקרב 
שהעמסתי את כל המוצרים לרכב נסעתי להתפלל 

ערבית. 
אחרי  שלי,  שכן  התפלל   בספסל  לצידי  במניין, 
מדובר  שכן  הביתה  טרמפ  לו  הצעתי  התפילה 
בנימוס.  סירב  הוא  אך  הליכה,  דקות  בכעשר 
של  מאוחרת  כה  בשעה  מסרב  מדוע  לשאלתי 
ללכת  קודם  שעליו  אמר  טרמפ  לקבל  הלילה 
למקום אחר לאסוף שקית ורק אחרי זה הוא הולך 
הביתה ואין הוא רוצה להטריח אותי בסיבוב מיותר 

עבורי.
אותו  והסעתי  רגלית  לצעוד  לו  נתתי  שלא  ברור 

לאסוף את השקית ומשם נסענו הביתה. 
השכן רצה גם לגמול לי טובה, אי לכך  תפס כמה 
שקיות של הקניות מהרכב ולקחם למעלית, בדרך 
צנצנת  נשמטה  השקיות  מאחד  נפץ,  קול  שמענו 

דבש והתנפצה בפתח הבניין. 
הדבש.  צנצנת  את  ששבר  נלחץ  הנחמד  השכן 
לטובה  שהכל  פשוטה  באמונה  להרגיעו  ניסיתי 
כל  ללא  ומדוייק  מושגח  הכל  מלמעלה,  ומכוון 
ספק!!! ניגשנו שנינו למלאכת הניקוי הדביק והלא 
על  הזכוכיות  שברי  עם  הדבש  את  לאסוף  נחמד, 
יפצעו עם שחר, משימה  לא  מנת שילדים קטנים 

לא פשוטה לכשעצמה...
ראיתי שהשכן עדיין מרגיש לא נעים ומצטער ולא 
נחה דעתו, אז סיפרתי לו מדוע זה קרה לי ,לדעתי 
.וכך סיפרתי: בסופר היה מבצע על הדבש במחיר 
לאדם  אחת  ליחידה  מוגבל  היה  המבצע  מצחיק, 
בקניה אחת בלבד ואני שרציתי שתי צנצנות דבש 
  ₪ באלף  כמעט  קונה  שאני  מהיר  חישוב  ערכתי 
מוצרים וגם אילו הייתי רוכש מצרכים בחמישים ₪ 
הייתי יכול לרכוש דבש שבמבצע. עלה במחשבתי 
הקניה  כל  על  לשלם  לשניים,  החשבון  את  לחלק 
הנוספים אקנה  ועם הפריטים  חוץ מכמה פריטים 

דבש נוסף. 
אכן כך עשיתי. אחרי ששילמתי פעם שניה ראיתי 
שהקופאי לא חייב אותי על הדבש הנוסף, שאלתי 
אותו מדוע לא חייב אותי על הדבש, והוא התנצל 

ואמר שיחייב בנפרד...
הדבש  את  עיכבו  שמשמים  במחשבה  התעוררתי 
להתעלם  בחרתי  אך  גזל  משום  בזה  יהיה  שלא 

מהמחשבה ומהמצפון...
העברתי את הדבש לבד ועכשיו היא התנפצה על 

הרצפה.
כל מה שרצו זה לעורר אותי על הגזל!!!

אני לא פוסק הלכה ולא אומר שזו גזילה יתכן שאני 
צודק, אבל בכל זאת הרגשתי שמשמים מעוררים 
אותי אישית בעניין הזה בפרט שקבלתי על עצמי 
באבק  אפילו  לגזל  לב  לשים  חודשים  כמה  לפני 

גזל...
שעכשיו  ואמר  חייך  הסיפור  את  ששמע  עתה 

השבירה אפילו הפך למתוק...
בעל המעשה:כ.ה.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
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סיפורי השגחה פרטית
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לאחר שהאריך השופט בדבריו בהצגת כל הצדדים המשפטיים 
שבנידון, אמר שדווקא במשפט זה התלבט מאוד, הגם שלכאורה 
צדקו דברי התובע ונעשתה כאן פשיעה חמורה, מכל מקום אי 
ונומקו  שנאמרו  המלומדים  הסנגוריה  דברי  את  לבטל  אפשר 
בטוב טעם. – לפיכך, בהסתכלות בוחנת על מכלול התמונה כולה, 
סיים השופט, מוצא אני לנכון לזכות את הנאשם מכל וכל! לאחר 
הסניגוריה המופלאה ששמענו כאן אין טעם להאשימו, והרי הוא 
זכאי לשוב לביתו בלא שום עונש. ובלבד שלא ישוב עוד לסורו, 

ומכאן ואילך יקפיד על תשלום המיסים במועדם!
למשמע  האמין  לא  המופלאה  הזכייה  על  מאד  ששמח  היהודי 
דין'  'פסק  לנוכח  נדהם ומשתומם  אוזנו, כמו כל הנוכחים עמד 
מוזר שכזה... אין זאת כי אם נס מן השמים! סיכם היהודי לעצמו, 
דין  העורך  דוקא  במלואה,  אכן  התקיימה  הצדיק  של  ברכתו 
החדש והבלתי מנוסה הצליח במקום שאף עורכי דין ממולחים 

ומומחים לא היו מצליחים כלל!
כשיצאו מבית המשפט בשמחה, ניגש היהודי אל עורך דינו והודה 
לו בכל לב על הצלחתו הנפלאה. העורך דין הצעיר שהיה מופתע 

לא פחות ממנו על ההצלחה הגדולה, אמר ליהודי בהתרגשות:
התדע מי הוא אותו שופט שזיכה אותך בדין? – זהו סבא שלי! וכי 
לא הבחנת בחיוך שחייך אלי ברוב אהבה כשראה אותי באולם 
המשפט. הסבא האהוב שלי עודד אותי מאוד בהופעתי בפעם 
המהירה  התקדמותי  על  שמח  הוא  המשפט,  בבית  הראשונה 
הדברים  בין  דין'.  'עורך  בתור  אני  מופיע  כבר  שהנה  בלימודים 
זרק  להילחם,  כוח  עוד  בי  שאין  כשחשתי  המשפט,  שבתהליך 
ועודדני להמשיך בדברי  לי סבא כמה מילים בשפתנו העתיקה 
שמבחינה  הדין,  גזר  בהקראת  ולבסוף  להרפות.  ולא  להילחם 
סבא  סידר  זכאי,  להוציאך  סיכוי  שום  בו  היה  לא  משפטית 
נימוקים  אותם  לסובב את  ובניסיונו המומחה  הגדולה  בחכמתו 
שהעליתי לטובתך, והצליח להוציאך זכאי בדין! – ואת כל זאת 
עשה כדי לעודד אותי, ולהוכיח לי שיכול אני להצליח במקצוע, 

כאשר הצלחתי במשימתי הראשונה להוציאך זכאי בדין! 
-< • >-

שמונה  לאחר  הנאמרת  הנוראים,  הימים  של  הנוראה  בתפילה 
"אבינו  אנו:  צועקים  לרווחה,  הקודש  ארון  בפתיחת  עשרה 
הוא,  'אבינו'  למשפט  עימנו  היושב  המלך  שזה  לומר  מלכנו!", 
אין הוא שופט זר שאינו מכיר את הנאשמים ואת עורכי הדין... 
וכדרך  ובוודאי יתחשב בבניו אהוביו.  'אבא' שלנו,  השופט הוא 
בנו  את  ולחזק  לעודד  כדי  לאור  המשפט  את  המוציא  השופט 

ואת נכדו, כן ינהג עמנו השי"ת בחסד וברחמים. 
על כך מתפללים אנו ומבקשים: "אבינו מלכנו כתבנו בספר חיים 

טובים, בספר גאולה וישועה פרנסה וכלכלה וכו'".
]מתוך שיחת הכנה ליום הדין, שלהי חודש אלו"ל[

-< • >-
"ירח האיתנים" – דתקיפי במצוות!

באחת המדינות היה חוק המלכות לפני רבות בשנים, שמדי עשר 
שנים ממליכים מלך חדש, אדם פשוט דווקא שאיננו ממשפחת 

המלוכה.
מלאים  למלכות  הקרובים  והאצילים  שהנסיכים  סברו  הם 
באינטרסים רבים, ורוצים את המלוכה בשביל טובת עצמם יותר 
נקי  שיהיה  פשוט  אזרח  להעלות  העדיפו  לפיכך  העם.  מטובת 
מכל אלו הנגיעות, ותהיה לנגד עיניו אך ורק טובת העם והצלחתו.
הוא  אף  שהחליט  ומוצלח,  חכם  איש  מדינה  באותה  שם  היה 
הרהר  מזלי...  אנסה את  לכתר המלכות.  מועמדותו  להגיש את 

האיש, וצירף כמה המלצות טובות מפי סופרים ורבנים.
שלל  מכל  הוא  דווקא  נבחר  שאכן  האיש  הופתע  מאוד  מה 
ומבין  כחכם  היהודי  נראה  הגויים  כל  שמבין  כנראה  ההצעות, 

הטוב ביותר, אשר יעשה את מלאכתו נאמנה!
לו  נודע  לאשורם,  המלכות  חוקי  את  החדש  המלך  כשבירר 
שלאחר תום תקופת מלכותו משליכים אותו מכיסא המלכות, 
ומחזירים  אוצרות המלוכה,  בידו מכל  כלום  בלא שיוכל לקחת 
אותו אל אזרחותו הפשוטה כפי שהיה לפני כן. ובשונה משאר 
מדינות העולם שמייקרים ומעריכים גם את המלכים 'לשעבר', 
שינו  מדינה  באותה  הרי  העם.  את  ושירתו  במלכות  ששימשו 
הפשוטה  השכבה  מן  מלך  עליהם  שממליכים  וכשם  זה,  חוק 

כן משילים ממנו את כל סממני  והגונים,  של אזרחים פשוטים 
הנאה של  בהם  לו  ואין  מנכסיו,  נקי  פלוני  שיוצא  עד  המלכות, 

כלום!
האיש הפיקח דנן הבין את אשר לפניו, והמציא לעצמו תחבולה 
והרוויח  נאה בדבר. בכל אותם השנים שישב על כסא מלכותו 
אחת  מדינה  אל  רבים  כספים  בחשאי  העביר  רב,  הון  ביושר 
רחוקה. כך במשך כל השנים צבר סכומים עצומים ממה שהרוויח 

במלכותו, ואת הכל העביר אל אותו מקום רחוק...
את  עזב  מכיסאו,  באחת  כשהושלך  מלכותו,  סיום  עם  ואכן, 
המדינה ונסע אל אותו מקום הרחק הרחק ממדינתו, שם חי כל 
שנים  באותם  ואסף  צבר  אשר  מכל  ומופלג  גדול  בעושר  ימיו 

מועטות ששימש בכתר המלכות.
-< • >-

זה החודש  יא.(, בפירוש הטעם שנקרא  )ר"ה  רבנן בפרקין  תנו 
היותו  מחמת  האיתנים",  "ירח  בשם:  ב(  ח,  א  )מלכים  שלפנינו 

"ירח דתקיפי במצוות!".
המצוות  שפע  רבה,  בברכה  הוא  וגדוש  מלא  דנן  תשרי  חודש 
הרבות הנוהגות בו ממלא את הנשמה בתוקף בהשפעה הרוחנית, 

כדי להחדיר בנו חוסן ותקיפות לכל ימות השנה. 
כדרך שרמזו בו בחודש זה, )בזמירות רבינו האר"י ז"ל לליל שבת 
לשמיה  דיתענג  עמיה,  על  דתשרי  קמיא  רעוא  "יהא  קודש(: 
'תשרי' שבו תשרי שכינתא  רומז לחודש   – ודובשין".  במתיקין 
בני  בתוך  לשכון  הקדושה  שכינה  ויורדת  עמיה,  על  קדישא 
קדושים  ישראל  וזוכים  והנעלים.  המקודשים  בימים  ישראל 
ונעימות  במתיקות  ודובשין,  במתיקין  יתברך  בשמו  להתענג 

מופלאה!
האיתנים',  'ירח  השנה  ראשית  את  לנצל  'בראשו'  עיניו  החכם 
רב,  הון  וצבר  מלכותו  בשנות  שחסך  וחכם  פיקח  מלך  כאותו 
שעמד לו שמור וחתום באוצרותיו לכל ימי חייו. – כן נמלא אף 
אנו את אוצרותינו הרוחניים בימים המקודשים הללו, לכל ימות 

השנה. 
שנת  "מתוקה  יא(  ה,  )קהלת  רשומות  דורשי  דרשו  כך  ועל 
העובד", תיבת 'שנת' היא מלשון 'שנה', מי שעובד טוב בראש 

השנה ובחודש תשרי, זוכה שתהיה לו 'שנה טובה ומתוקה'!
חיינו  ימי  כל  וצוברים  אנו  אוספים  הדרך,  זה  על  בדבר  כיוצא 
לאחר  עמנו  לקחת  מה  לנו  שיהיה  כדי  טובים,  ומעשים  מצוות 
מאה ועשרים, כשנצטרך לתת דין וחשבון על כל מפעלנו בעולם!
]שם[

-< • >-
תרועת השופר מחזירה את לב ישראל לאביהם שבשמים!

ילדיהם  בדור התקומה שלאחר השואה איבדו הורים רבים את 
באכזריות  הצורר  כניסת  שבעת  לאחר  העיתים,  צוק  מחמת 
נוראה כחית טרף, טיכסו בני ישראל רחמנים בני רחמנים עצות 

ותחבולות שונות להצלת הילדים מזרועות הנאצים הארורים.
הילדים באותה תקופה  יותר להצלת  אחת הדרכים המבוטחים 
היתה הכנסתם למנזרים שונים, והתערבותם בין הילדים הגויים. 
ילדים מן המנזרים  כאשר מכורח החוק הבינלאומי אין להוציא 
'קדוש'  כמקום  בעיניהם  בהיותו  המנזר,  חסות  תחת  הנתונים 
עפרא לפומייהו, וילדים יהודים רבים ניצלו בחסות אותם מנזרים 

טמאים.
ניסיונות שונים לאיתור  עם שוך הקרבות ותום המלחמה נעשו 
יהודים אבודים שנעקרו מן העם היהודי בגיל רך ביותר,  ילדים 

ובמשך השנים נשכח מהם כמעט לגמרי דבר יהדותם. 
]כדוגמת עצתו הגאונית המפורסמת של גאב"ד פונביז' זצוק"ל, 
"שמע  ליבו:  בדם  שבקריאתו  הרבים,  המנזרים  בין  בסיבובו 
זאטוטי  סביבו  מיד  התגופפו  אחד!",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל 

היהודים בזעקת "מאמע... מאמע!"...[.  
שלפני  תמים,  יהודי  ילד  אומץ  פולין  ארץ  של  המנזרים  באחד 
אהבה  ביניהם  היתה  באביו,  מאוד  ודבוק  קשור  היה  המלחמה 
ומיילל  העת  כל  בוכה  קטן  ילד  אותו  והיה  ונפש.  בלב  ואחוה 
הלך  הוא  מדוע  שלי!  אבא  את  רוצה  אני  טאטי!"...  "טאטע! 

ממני? היכן אבא?
בעקבות מצבו האומלל של הילד נכנסה בו עקשנות חזקה, הוא 
התנגד לכל דבר, ולא הסכים עם כלום. התנגד בתוקף להכניס אף 
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שמים,  מלכות  עול  עצמנו  על  מקבלים  "המלך!",  ונפש: 
כולו. כמ"ש בפ"ק  יתברך על כל העולם  וממליכים את השם 
מלכיות,  לפני  "אמרו  יום:  של  במהותו  )טז.(  דמכילתין 

שתמליכוני עליכם".
)עי'  הקדושים  בספרים  בזה  נתנו  השערה  וקולע  נאה  משל 
תו"א ריש נצבים(, על פי הכלל המקובל בידינו )עי' ברכות נח.( 

"מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא".
לפניו,  להיראות  הפשוט  האיש  ירצה  כאשר  ודם,  בשר  מלך 
לדבר עימו ולבקש מבוקשו מלפניו, הרי בוודאי לא יוכל להגיע 
בכל עת שירצה, להיכנס בשערי ארמון ולעמוד בפתאום לפני 
כל  את  המקיפים  הרבים  והזקיפים  השומרים  מחמת  המלך. 
השערים והדלתות, אין יוצא ואין בא, כי אם עם אישור מיוחד 

ורישיון כניסה.
להשגת אישור מיוחל זה יצטרך האזרח הקטן להופיע תחילה 
היטב את הסיבה  ולנמק  להציג את מבוקשו,  בפני הממונים, 
הודו,  ירום  נצרך לדבר בעצמו עם המלך הגדול  מדוע לדעתו 

שכן בכל ענין וענין העמיד סמלך שרים ממונים. 
פגישה,  לקבוע  בנקל  אינו  בעצמו  הגדול  השר  עם  ואפילו 
מתחתיו ישנם סגנים ופקידים רבים המטפלים בכל העניינים, 
ולא כל אדם פשוט יכול להגיע אל השר, ובוודאי שלא בנקל 

יעלה בידו להשיג אישור כניסה לארמון המלוכה.
הממונים על סידורי הפגישות שבארמון יבחנו היטב את טיבו 
של האיש, את מהות הבקשה, ואת הנימוקים הנלווים באיכות 
והצדדים,  הסיבות  כל  של  מדוקדק  מבחן  ולאחר  המבוקש. 
שבועות  כמה  לאחר  מלכותית  לפגישה  תור  לו  ייקבעו  אולי 

וחודשים.
אולם, אם בא איש ואמר, שלא בשביל בקשה אישית הנצרכת 
עבורו או עבור משפחתו הוא בא, כי אם יש באמתחתו 'מסר' 
מודיעיני חשוב, דבר סתר סודי, שהמלך נצרך ומוכרח למידע 
חשוב זה, שכרוכה בו הצלת המדינה כולה. הרי בוודאי מחמת 
גודל הסודיות שבדבר וגודל נחיצותו, יכניסוהו הממונים תיכף 

ומיד אל המלך!
איש זה אינו בענין בקשה פרטית של אזרח פשוט, יש לו 'דבר 
ואין אפשרות  לו מאוד,  זקוק  בעצמו  להעביר, שהמלך  סתר' 
לפיכך  זוטרים.  וממונים  לפקידים  זה  כמוס  סוד  לפרסם 
נפתחים בפניו כל השערים כולם, והרי הוא מתקבל תיכף לפני 

המלך ברחמים וברצון!
*

המלכות  ביום  אנו  כשמגיעים  הנמשל,  בענין  הוא  ממש  כן 
אנו  אין  "המלך!".  לב:  בכל  אנו  זועקים  שמים,  שערי  לפני 
המלך,  אל  לנו  סתר'  'דבר  אם  כי  הפרטית,  לבקשתנו  באים 
לנו  נצרך  בעצמו  המלך  כביכול  שמים,  למלכות  הנוגע  בדבר 

ולהמלכתנו בהאי יומא עילאה.
כל הממונים והשרים שומרי הפתחים והשערים נסוגים אחור 
סופו,  ועד  העולם  מסוף  המהדהדת  'המלך'!  צעקת  למשמע 
הגדול  הסוד  בדבר  להיכנס  תיכף  ומניחים  הצידה  זזים  כולם 

שאנו צריכים להגיש בפני מלך מלכי המלכים.
כל  מעלה,  של  מרון  כבני  ולפנים,  לפני  עומדים  בעודנו  ושם 
אחד ואחד בפרטות ניגש עם הסוד הגדול שבסתרי לבו, לומר 
למלך את אשר נצרך לו לקיום המלכות, שאנו ממליכים אותו 
יתברך שמו מקרב לב ונפש, מקבלים עלינו עול מלכותו בלב 
ונפש ומאוד, ושאנו חיילים נאמנים לעשות רצונו יתברך בכל 

עת ובכל שעה בנאמנות אין קץ!

אין לו למלך סוד חשוב הנצרך לפניו יותר מזה, ואין לפניו שעה 
בניו  את  ומונה  וסופר  וחותם  וכותב  מזו,  יותר  רוח  קורת  של 

אהוביו בספר חיים ברכה ושלום!
-< • >-

כי אנו בניך ואתה אבינו
שלפנינו,  הדור  צדיקי  מגדולי  מאחד  שמעתי  נאה  מעשה 
ליום  מיוחד  השכל  מוסר  טיב  מתוכו  ללמוד  נוכל  ולענ"ד 

המשפט הבא עלינו לטובה.
המשפט,  לבית  יהודי  איש  נקרא  הים  שבמדינת  אחת  בעיר 
הוא נחשד בעוון הלבנת הון והעלמת מיסים מקופת המדינה 
בהיקפים גדולים מאוד. שאף אם יעלה בידו אחר השתדלויות 
מרובות אצל השררה להיפטר מבית האסורים, עדיין יישאר עם 
עונש הממון שעולה לסכום של כמה אלפים טובים, ובתוספת 

הקנס הצמוד יכול להגיע אף לעשרות אלפים טבין ותקילין!
ונדכה ולא ידע את נפשו,  היהודי הנאשם התהלך בלב נשבר 
כיצד מוציא את עצמו מן הסבך הקשה. וכשהשיח את דאגתו 
מן  אחד  אל  לנסוע  לו  ייעץ  הקרובים  מידידיו  אחד  בפני 
הצדיקים המפורסמים שיצא שמו בכל הארץ כפועל ישועות, 

ורבים וטובים נושעו אצלו.
על  ולבקש  צדיק  לאותו  לנסוע  היהודי  אכן  החליט  לו  בצר 
בדרכים  עצמו  שטלטל  ולאחר  קשה,  היתה  הנסיעה  נפשו, 
ימים ולילות הגיע למחוז חפצו, והמתין לשעת הכושר שיוכל 

להתקבל בקודש פנימה.
אל  הנאמנים  הגבאים  הכניסוהו  ממושכת  המתנה  לאחר 
הצדיק, שם בקודש פנימה נתקבל בשמחה ובסבר פנים יפות, 
עמו  הרבי  נכנס  הקשה,  צרתו  על  ליבו  את  ששפך  ולאחר 
בדברים ושאל ממנו כמה שאלות, בעיקר על דרכי התנהגותו 
ואם  ביום,  תפילות  שלש  בציבור  הוא  מתפלל  אם  ברוחניות, 
על  מעט  התפלא  היהודי  בזה.  וכיוצא  לתורה,  עתים  קובע 
השאלות הללו, שלכאורה אינם מענין הצרה שבשבילה הגיע 
הנה, אך ענה בפרוטרוט על כל השאלות, ואף קיבל על עצמו 

לתקן את אשר צריך תיקון.
לבסוף בירכו הרבי שיצליח במשפטו וייצא זכאי, והוסיף לצוות 

עליו שיראה לקחת עורך דין טוב! ]א'גוטע אדוואקאט[.
בהגיעו בחזרה לעירו החל תיכף לברר על 'עורך דין טוב' כפי 
שבעניינים  נאמנים  ידידים  מפי  לו  ונאמר  הצדיק,  לו  שהורה 
ביותר  המומחה  הוא  פלוני  דין  עורך  מס  העלמת  של  אלו 
בתחום, וכבר יצאו כמה וכמה זכאים על ידו, ואף כי לוקח מחיר 

גבוה בעמלו, אין טוב ממנו בזה התחום.
וכשהראה  המדובר,  דין  העורך  של  משרדו  אל  היהודי  ניגש 
דין  העורך  אמר  נגדו,  המוטחות  ההאשמות  תיק  את  לפניו 
שזהו תיק חמור ביותר וקשה מאוד להוציאו זכאי בדין, לאחר 
סיבה  שום  בלא  המיסים  מתשלומי  'התעלם'  שנים  שבמשך 
'לשבת'  ולפי כל הסיכויים הנראים לעין עתיד הוא  מוצדקת, 
בבית האסורים כמה שנים טובות, מלבד סכומי הענק שיוטלו 
עליו בעונש הממון, רק נס גדול מן השמים יוכל להושיעך! – 

סיכם העורך דין.
יצא היהודי בלב שבור, והחל להרבות בתפילות ותחנונים לפני 
מלך המשפט ברוך הוא, לחלצו מן הדין הקשה התלוי ועומד 

כנגדו.
את  אליו  לקרוא  דין  העורך  שלח  המשפט,  יום  בהגיע  והנה 
גדול שקרהו  אונס  על  לפניו  סיפר  ובהגיעו  בדחיפות,  היהודי 
באותו יום שמחמתו לא יוכל בשום אופן להתייצב עמו ולייצגו 
במשפטו הקשה. הוא התנצל מאוד בפני היהודי על השינוי של 
הרגע האחרון, ניסיתי בכל כוחי למצוא עבורך עורך דין מומחה 
מחליף, שיספיק ללמוד את כל החומר שבתיק לפני המשפט, 
הגדולה  הנחיצות  מחמת  לבי  לדאבון  אך  דין.  העורך  אמר 
בית המשפט לא  לבוא אל  ביותר, שנצרך תיכף  והזמן הקצר 
עלתה בידי למצוא עבורך סניגור ממולח כראוי. – לפיכך בלית 
ברירה, סיים העורך דין, ניאלץ להשתמש בשירותיו של אחד 
מן המתמחים הצעירים שבמשרדי ]קולגה[, אמנם עדיין אינו 
מחזיק בידיו תעודת עורך דין, והוא באמצע לימודיו והתמחותו. 
אך בתיק שלך הרי בין כך אפסו כמעט כל הסיכויים להצלחה 
כאשר כבר אמרתי לך, התלמיד הצעיר הזה שבמשרדי מכיר 

היטב את התיק, אחר שיישבתי עליו עמו כמה פעמים, ובהיותו 
בתחילת דרכו בוודאי ינסה ככל יכולתו לסייע בעדך, והלוואי 
שיעלה בידו לכל הפחות להמעיט מחומרת העונשים והקנסות.
לנוכח המכה הקשה, אשר עכשיו בהעדר  נדהם  היהודי עמד 
שום  אבל  שבעתיים,  קשה  נראתה  וממולח  וותיק  דין  עורך 
שלא  ביותר  קצר  היה  שנותר  הזמן  בפניו,  נותרה  לא  ברירה 
ניתן למצוא מחליף בזמן קצר כזה. הוא נשא אפוא את עיניו 
השמיימה והבין שכעת כבר אינו תלוי כי אם באביו שבשמים, 

שרק בנס גדול יוכל להיוושע מן הצרה הגדולה.
אליו  ניגש  משפטו,  לעריכת  המשפט  לבית  כשנכנס 
והציג  בחום,  ידו  את  לחץ  מאוד,  צעיר  גוי  בחור  בהתרגשות 
שוב  התנצל  הוא  הגדול.  הדין  העורך  של  כקולגה  עצמו  את 
על האונס הפתאומי שקרה ברגע אחרון. לפיכך במשפט זה, 
סיים, אשמש אני כעורך דינך! זו הפעם הראשונה בחיי שהנני 
מתייצב ומופיע בבית המשפט, אני מתרגש מאוד ממעמד זה, 

ואקווה שאוכל לעמוד במשימה הקשה!
היהודי הופתע מן הגוי הצעיר הזה, שנראה כמעט כמו ילד... 
ומורכב  יוכל להכניס את עצמו במשפט קשה  והתפלא כיצד 
שיוכל  נראה  לא  הגדולה  התרגשותו  שלפי  ובפרט  שכזה, 
להאריך בדברי הסנגוריה כראוי, וכבר החל הייאוש להזדחל אל 

לבו פנימה...
הנוכחים  וכל  והנה הס הושלך באולם, הפטיש הלם בחוזקה, 

קמו על רגליהם עם כניסת השופט אל האולם.
במערכת  רבות  שנים  ומנוסה  מבוגר  כאיש  נראה  זה  שופט 
המשפט, פניו היו חמורות סבר כשסקר את כל הנוכחים במבט 
התביעה  את  ביקש  לשבת  ההוראה  שניתנה  ולאחר  בוחן, 

לפתוח בדברים.
שרשרת  את  התיק  מתוך  לגולל  נמרצת  בלשון  החל  התובע 
ניהל  בהם  שנים  וכמה  כמה  פני  על  שהתפרסה  ההאשמות, 
היהודי את עסקיו ללא שום דיווח על רווחיו, אפילו לא 'דיווח 
לגמרי  התעלם  פשוט  הוא  צחות,  בדרך  התובע  אמר  כוזב'... 

מחובת תשלום המיסים, כמי שהחוק לא מתייחס אליו כלל!
והמסמכים  כל הראיות  והציג את  משסיים התובע את דברו, 
עורך  לו  יש  אם  הנאשם  היהודי  את  השופט  שאל  הנלווים, 
הצעיר  הבחור  על  והצביע  האיש,  כן, אמר  לצידו?  סניגור  דין 

שעימו.
רחב,  חיוך  אליו  חייך  הצעיר  דין  העורך  אל  השופט  כשהביט 
הסניגוריה.  נאום  את  ולשאת  הדוכן  אל  להתקרב  וביקשו 
כבר  חיוך שגיחך השופט,  אותו  מעיניו  נעלם  היהודי, שלא   –
התייאש לגמרי מהצלחתו של העורך דין כאן, כאשר הבין שאף 
מתחיל  צעיר  דין'  'עורך  לנוכח  ומגחך  צוחק  בעצמו  השופט 

שכזה...
הבחורצ'יק הצעיר טיפס בהתרגשות בגרם המדרגות אל דוכן 
הנואמים, והחל לשאת את נאומו. השופט הגדול נראה מקשיב 

היטב לכל מילה ומילה, והביט בדריכות אל הנואם הצעיר.
מרוב התרגשות נעצר הבחור כמה פעמים באמצע שטף דבריו, 
ונראה כשוכח מעט את אשר לפניו, לא אחת התבלבל בדבריו, 

אשר לא עלו מסודרים וברורים כלל...
ברם, דווקא השופט מצידו נראה מעודד כל העת את העורך 
דין הצעיר לומר את דבריו בהשקט ובבטחה, ואף שאלו בעצמו 
ולנוכח  משפט,  בבית  מופיע  שהוא  הראשונה  פעם  לו  זו  אם 
תשובתו החיובית של הצעיר עודדו שלא להתיירא ולומר את 
דבריו בבטחה. בין הדברים אף השחיל השופט לעורך דין כמה 
שמכל  שנראה  המדינה,  בשפת  שלא  אחרת  בשפה  מילים 

הנוכחים רק העורך דין עצמו הבין אותה...
נציגות  כמקובל,  הדין  עורכי  בין  ודברים  דין  החל  מכן  לאחר 
התביעה השיבה על דברי הסניגור ודחתה את כל טיעוניו על 
להילחם  שוב  וניסה  נואש  אמר  לא  הצעיר  דין  העורך  הסף, 
מתוחה  היתה  והאווירה  מעט,  עלו  הטונים  מרשהו,  לטובת 

מאוד באולם המשפט.
ולפתע נשמעה הדפיקה המסיימת, השופט הוותיק הלם עם 
הכל  הגדול,  האולם  רחבי  בכל  הושלך  והס  בחוזקה,  פטישו 
של  הדין  לגזר  והקשיבו  המשפט,  כס  אל  עיניהם  את  נשאו 

השופט הדגול.

יושב  המלך! 
על כסא רם ונישא

טיב
ההודעות
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זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

ה

בתשובה  שבו  שהבנים  ויקרה!  גדולה  במתנה  אותנו 
טובות  בישיבות  הם  לומדים  עתה  והנה  שלמה! 

כבחורים מן המנין!

כיצד חל מפנה עצום שכזה? סיפר האיש,  לשאלתי, 
שתחי'  צדקנית  אמא  עיה"ק  בירושלים  כאן  לו  שיש 
מצב  עם  אופן  בשום  הסכימה  שלא  לאויוש"ט, 
החלה  ולפיכך  היקרים!  נכדיה  של  ונשירתם  נפילתם 
בתפילות  המערבי'  'הכותל  אל  ביומו  יום  מדי  ללכת 
היא  שלמה!  בתשובה  הבנים  לב  להשיב  ובתחנונים 
קרעה שם שערי שמים! ]ובלשונה: 'מ'גייט צו רייסען 
את  הפסיקה  לא  היא  כותל...[,  פון  שטיינער  די 
תפילותיה ותחינותיה, עד שהתקבלו תפילותיה ושבו 

הבנים בתשובה שלמה!

של  בתשובה  חזרתם  שבעקבות  אלא  בלבד,  זו  ולא 
האב  ואף  ביהדות,  מאוד  התחזק  הבית  כל  הבנים, 
עצמו התחזק בעקבות בניו, ואינו מפסיד אף תפילה 
ובשבת  היומי.  דף  לשיעור  והצטרף  בציבור,  אחת 
קודש אחר הצהריים הולך האב עם בניו לבית המדרש, 

ומתענגים יחדיו בתלמוד תורה כמה שעות!

של  כוחם  גדול  כמה  זו,  יקרה  עובדא  מטיב  ולמדתי 
לב  מעמקי  הבוקעות  שתפילותיהן  צדקניות,  נשים 
אין  ושלעולם  הסיפין!  אמות  לזעזע  יכולות  פנימה 

להתייאש מן התשובה!

כי על כל פועל ה' 

בביתו של הרה"ק בעל השפת אמת מגור זי"ע נשבר 
פעם בקבוק יקר ערך, היה זה כלי אומנות מיוחד עשוי 

מקריסטל, שנפל ארצה והתנפץ לרסיסים.

השפת אמת התעצב מאוד אל לבו בראותו הכלי שבור 
אותם  על  בהביטו  מהורהר  כך  ישב  הוא  הארץ,  על 
משבירת  מודאג  מאוד  ונראה  ארוכה,  שעה  רסיסים 

הכלי.

אחד מן המקורבים כראותו גודל צערו של הרבי, תמה 
בלבבו מדוע מצטער הרבי כל כך על כלי גשמי כזה?

בשיחתו אחר כך עם הרבי הזכיר את אותו כלי, והוסיף 
כי מקבל  ללב הפסד הכלי,  כך לקחת  כל  צריך  שלא 
על עצמו להביא לבית הרבי במתנה כלי כזה בדיוק!...

גיחך הרבי ואמר, וכי מה עלתה על דעתך שעל הכלי 
באותו  בו  יש  מה  אני?...  מצטער  הקריסטל  ועל 
'קריסטל' שיהיה שווה חצי אנחה וצער? – אך מצטער 
באותה  משמים  לי  וקראו  שרמזו  ה'מסר'  על  אני 
שעלי  לי  אותתו  השמים  מן  הפסד!  ובאותו  שבירה 
מצטער  כך  ועל  מעשי,  את  ולתקן  בתשובה  לחזור 
אנכי. שהרי הורו לנו רז"ל )שבת נה, א( "שאין ייסורים 
שלמה  בתשובה  לשוב  להתעורר  ועלינו  עוון",  בלא 

לפני הבורא ברוך הוא.

כיוצא בדבר ארע אצל הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזבוז 
זי"ע, שביקש פעם להגיש לפניו כוס קפה, משום מה 
המתין  והרבי  יום,  באותו  מאוד  עסוקים  הגבאים  היו 

זמן רב ועדיין לא הגישו את הקאווע לפניו.

לפתע פרץ הרבי בבכי, המשמש המסור נבהל ונחפז 
כך  על  שבוכה  הרבי  אמר   – לרבי?  ארע  מה  לשאול 

שעדיין לא הביאו לו את הקפה!...

וכי על כך צריך לבכות? – תמה המשמש

אינך מבין! הסביר הרבי, וכי נדמה בעיניך שעל הקפה 
בזה,  לי  רומזים  השמים  מן   – אני?...  בוכה  המתאחר 
שאינני ראוי לעשות את בקשתי! דורשים כאן ממני 
בתשובה  ולשוב  היטב  במעשי  לפשפש  עלי  משהו! 

שלמה!

בספרים  שכתבו  מה  פעמים  רבות  הזכרתי  וכבר 
הקדושים שמדי יום ביומו שולחים מן השמים לאדם 
מאות ואלפי רמזים ורמזי רמזים, ללמדו הדרך הנכון 
במה שקורא אליו השי"ת להתקרב אליו. כי בכל מקרה 
ומקרה הבא לפני האדם, דבר קטן ודבר גדול, יש בו 
ניצוץ השגחה מיוחדת מלעילא, וקריאה שקוראים לו 

לעשות בו רצון קונו!

בכל דרכיך דעהו

קשה  תקופה  היתה  עשורים  משלושה  יותר  לפני 
שליט  יצא  בבל  מארץ  כאשר  הקודש,  ארץ  ליושבי 
עירק באיומים קשים על ה' ועל משיחו, ואיים על כל 
יושבי הארץ רח"ל. התפתחה אז מלחמה קשה כנגדו 
ארצה  השליך  ובחמתו  המפרץ'[,  'מלחמת  ]הנקראת 
לא  נסים  בנסי  אשר  ענקיים,  סקאד  טילי  ט"ל  כמנין 

פגעו כמעט כלום ברחמי השי"ת וחסדיו.

באותה תקופה אחזה בהלה גדולה בכל יושבי הארץ, 
בלתי  בטילים  גם  להשתמש  הרבים  איומיו  מחמת 
באוויר  מסוכנים  חומרים  המפזרים  קונבנציונליים, 
את  אז  חייבו  הרשויות   – בזה.  וכיוצא  כימי(  )נשק 
מגן',  'מסיכת  בערכת  תושב  כל  להצטייד  הציבור 
שבעת התקפה חלילה מגינה על דרכי הנשימה וסינון 
אטום'  'חדר  בביתו  אחד  כל  להכין  וכן  וכו',  האוויר 

המונע חדירת חומרים אלו מן האוויר.

עת,  באותה  גדולה  שאלה  התעוררה  החרדי  בציבור 
אם לציית להוראות ולגשת לתחנות החלוקה שנפתחו 
'חדר  ולהכין  המגן  מסיכות  את  לקחת  הארץ  בכל 
ולהשים  ה'ציונים'  אין לציית לדברי  אטום', או שמא 

בה' מבטחנו, וכל אחד נהג כהוראת רבותיו.

והנה באחד מאותם ימים קשים נראה באחת מתחנות 
לקבלת  הארוך  בתור  משתרך  שבירושלים  החלוקה 
המסכה הרה"צ רבי יצחק דוד גוטפארב זצ"ל, מנקיי 
הדעת שבירושלים של מעלה, הוא היה מוותיקי אנשי 

היישוב הישן וידוע במידת ביטחונו הגדול בהשי"ת.

יהודי שעמד שם וראה את ר' יצחק דוד נעמד בתור, 
איך  דוד,  יצחק  ר'  בתמיהה:  ושאלו  מאוד  התפלא 
האט שוין אויך מורא? ]האם גם אתה כבר מפחד מן 

הטילים האלו?...[.

לא מיניה ולא מקצתיה! ענה ר' יצחק דוד, אבל מאמין 
אני בכל לב שבקרוב יבוא משיח צדקנו, והנני מתבייש 
הרבים  בעבירות  יראה  שמא  כך...  לפניו  לעמוד 
הרשומים על מצחי... לכן באתי הנה לקחת מסיכה... 

שאוכל לכסות את פני מפני משיח צדקנו...

יהודים  המעשה,  זה  מטיב  שלמדתי  השכל  המוסר 
צדקנו,  משיח  עם  'מחותן'  כמו  עצמם  חשים  רבים 

שתיכף בבואו ירוצו לקבל פניו, שבטוחים הם שישמח 
לראותם... אבל כבר נאמר על מלך המשיח )ישעיה יא, 
ג(: "והריחו ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט, ולא 
למשמע אזניו יוכיח". הוא יכיר ויידע פנימיות האדם, 

אם יש בו יראת שמים של אמת או לא.

של  מחשבתם  הלך  המעשה,  זה  בטיב  ראינו  וגם 
היראים, שבכל דבר חשבו מה זה שייך ונוגע לעבדות 
קישר  מסיכות'  'חלוקת  על  וכששמע  יתברך,  השם 
מפני  לבוא  לעתיד  שיצטרך  למסכה  תיכף  זאת 

העבירות...

לאאלפך בינה

שליט"א,  טורק  דוב  הר"ר  היקר  שכני  לי  סיפר 
שבצעירותו היה אביו ר' משה משמש כריש מתיבתא 
כמה  נחסר  התלמידים  אחד  והנה  הישיבות,  באחת 
ושכב  חולה  שהיה  סיפר  וכשחזר  הישיבה,  מן  ימים 
נודע  הישיבה  הנהלת  בצוות  אך   – למיטתו.  רתוק 
שהבחור נסע לעיר חילונית רחוקה, כדי לצפות במחזה 
מיוחד שבתיאטרון העירוני, ואף 'משך' עמו חבר נוסף 
זה כמובן מחזה חילוני  שהצטרף אליו בנסיעתו, היה 

שכולו טרף ומלא טומאה וזוהמא ל"ע.

מתחילה רצה ר' משה להעניש את הבחור קשות, הן 
ובהכשלת  בעצמו  שעשה  הנוראה  העוולה  עצם  על 

חבירו עמו, והן על השקר שסיפר על מחלתו...

אך בדרכו באותו היום אל הישיבה פגש באחד מחכמי 
הלוי'  משולם  מרדכי  'רבי  הוא  הלא  ירושלים,  וזקני 
זצ"ל, שעוד זכה להסתופף בצל קדשו של מרן הגרי"ח 
זוננפלד זי"ע, מרא דארעא דישראל. הוא ניגש לפניו 
אותו  את  וכיצד  להעניש  מה  כדת  דעתו,  את  ושאל 

בחור רע מעללים.

למה  וכי  משולם:  מרדכי  ר'  לו  ענה  להפתעתו 
כל  תפוסים  ובכך  להענישו,  במה  תיכף  אתה  מחפש 
'שערי  בספר  פעם  עמו  למדת  האם   – מחשבותיך? 
תשובה' לרבינו יונה בחומרת עוון השקר? וכי מישהו 
להבינו  כדי  המוסר,  בספרי  הבחור  עם  פעם  למד 
ולהשכילו בחומרת מעשיו? הלא נראה שאין בחור זה 

מודע כלל לגודל מעשיו ותוצאותיהם!...

עשה ר' משה כעצת זקנים, ובמקום להעניש את אותו 
בחור, הוא קבע עמו 'חברותא' קבועה בביתו בשעות 
מוסר,  ספרי  עמו  ולמד  באהבה  קירבו  שם  הערב, 
וכיוצא בזה.  ובספר שערי תשובה בעוון איסור שקר 
– עד שערב אחד תוך כדי לימודם פרץ לפתע הבחור 
בבכי עז, כשהבין עד כמה התרחק במעשיו הנלוזים, 
ור' משה נצרך להרגיעו ולעודדו שעדיין אינו מאוחר, 

וכל עוד שהנר דולק אפשר לתקן!

סופו של אותו בחור, ששב בתשובה שלמה לפני ה', 
וכיום הוא תלמיד חכם מופלג וירא שמים גדול, והקים 

בית נאמן לתפארת בית ישראל!

למדנו אפוא, שבטרם ניגש להעניש קשות את הילד, 
מעשהו...  לחומר  בכלל  החניך  מודע  אם  לברר  עלינו 
– ובאם לאו, ניגש תחילה ללמוד עמו בספרי המוסר 
בגנות אותו מעשה רע שעשה, ורק אחר כך לגשת אל 

העונש!...
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תשובה - וידוי חרטה ועזיבת החטא
הנביא ישעיה אומר )נה, ו(: "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב", ואמרו על זה בגמרא )ראש השנה יח.(, שהפסוק 
מכוון לעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שהימים האלה מסוגלים ביותר לקבלת התשובה, וכמו שכתב 
הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ב ה"ו(: "אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה 

ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר דרשו ה' בהמצאו".
וסליחה  מחילה  קץ  והוא  ולרבים,  ליחיד  לכל,  תשובה  זמן  הוא  הכפורים  "יום  וכותב:  ז(  )הלכה  הרמב"ם  ממשיך 
מערב  שיתחיל  הכפורים  יום  וידוי  ומצות  הכפורים,  ביום  ולהתודות  תשובה  לעשות  הכל  חייבים  לפיכך  לישראל, 
היום קודם שיאכל, שמא יחנק בסעודה קודם שיתוודה, ואף על פי שהתוודה קודם שיאכל חוזר ומתוודה בלילי יום 
הכפורים ערבית, וחוזר ומתוודה בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילה". ומסיים הרמב"ם: "הוידוי שנהגו בו כל ישראל 

- אבל אנחנו חטאנו - והוא עיקר הוידוי".
ואחד מחויב לעשות תשובה  וכל אחד  ימים המסוגלים לתשובה,  הכלל העולה מתוך הדברים, שהימים האלו הם 
מעולה על כל מה שחטא או פגם, וסדר התשובה - כפי שמתבאר ברמב"ם ובשערי תשובה לרבינו יונה )שער א, יט( 

- כולל בתוכו שלשה עניינים, ואלו הם: וידוי, חרטה, עזיבת החטא.
'החוט  בבחינת  שהם  תשובה,  של  האלה  התנאים  שלושת  כי  נב(,  מצוה  נר  פרק  יומא  )מסכת  כותב  הק'  השל"ה 
המשולש', מרומזים בתוך הפסוק 'כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו' )דברים ל, יד(: 'בפיך' - היינו וידוי 
בפה, 'בלבבך' - זוהי החרטה בלב, 'לעשותו' - הוא מעשה התשובה, כלומר, עזיבת החטא ותיקון הקלקול ושלא ישוב 

לכסלה עוד, וראה שם באריכות גדול כיצד ביאר כל חלק מחלקי התשובה.
החטאים  על  וצער  חרטה  ברגשי  לבו  שיתמלא  הכוונה  וחרטה  התשובה,  מיסודי  יסוד  הינה  שהחרטה  כאן  מצאנו 
עליהם עבר, וכפי שמבאר היטב בספר 'אורחות צדיקים' )שער החרטה - שער י"א( וזה לשונו: "החרטה - הוא שעושה 
אדם דבר וחוזר בו ומתנחם על המעשה. היא דרך ישרה מאד לענין התשובה, כי מי שחטא ומתחרט, כאילו לא חטא. 
ואי אפשר לשוב בלא חרטה, פירוש - לעולם לא יתכפרו עוונותיו אם אינו מתחרט עליהם. גם התפילה אינה מקובלת 

זולתי החרטה, כי איך יאמר 'סלח לנו אבינו כי חטאנו', כשאינו מתחרט על חטאיו"?
ומסיים שם ה'אורחות צדיקים' בקריאה נוקבת ומהדהדת: "בן אדם! שוב בעוד שהחרטה שלך, ואל תאחר עד בואך 

לקבר, כי אז תהיה מתחרט ואין תקנה לחרטה ההיא".
עד היכן מגעת עומק החרטה

כבר נודע על אחד הצדיקים שבא אליו אחד לבקש הימנו דרך תשובה ותיקון על חטאיו, וביקש אותו אדם לידע מהו 
חרטה, ועד כמה צריכה להגיע עומק החרטה, השיב לו הצדיק על כך בדרך משל ומליצה.

מעשה בסוחר שנטל עמו כמה קרונות מלאות סחורה והועיד את פעמיו לעבר היריד השנתי, יריד ידוע שאליו באים 
אנשים מכל הסביבה, הקרובה והרחוקה, וקונים שם סחורות מכל המינים ומכל הסוגים, דרכו של מיודענו הסוחר 
אצה לו והצליח להגיע אל היריד יום שלם לפני הזמן המיועד, מזלו הטוב של הסוחר דנן עמדה לו, ותיכף לאחר שהגיע 
למחוז חפצו לשלום התקדרו השמים בעבים וגשמי זלעפות החלו נמטרים על פני הארץ, כל הדרכים המובילות אל 

היריד השתבשו ושאר כל הסוחרים יחד עם סחורותיהם נותרו הרחק מאחור.
באין סחורה אחרת התנפלו כל האנשים על מרכולתו של מיודענו ובקשו לקנותו ממנו במיטב כספם, אולם הוא הבין 
את גודל השעה וסירב להם, למה לו למהר, מוטב ימתין יום נוסף, הביקוש יעלה ויחד עמו התמורה שיוכל לבקש על 

סחורתו, חבל לפספס כזה הזדמנות פז, בעיני רוחו כבר ראה את הכסף הרב המשתלשל אל תוך כיסו.
למחרת כבר חיכו לו הכול בקוצר רוח, ממתינים שכבר יואיל בטובו למכור להם, אלא שתיכף עם הבחינו בביקוש 
העצום התגבר בו תאוות הממון והודיע לכל הציבור כי החליט להמתין יום נוסף, מחר יעלה המחיר עשרות מונים, 
ימים, כל כולו מרוגש מן  ומי ישיבנו, פשוט לא היה מאושר ממנו באותם  לא הועילו הפצרות ההמון, הוא באחת 

ההזדמנות החד פעמית שנפלה בחלקו להתעשר בעושר רב.
כך עברו עליו עוד כמה ימים בהם הוא עומד בסירובו ומשתעשע בחלומות נעימים, אבל דבר אחד הוא לא שם לב, 
בינתיים יצאה השמש בגבורתו ושלחה את קרניה החמימות לכל עבר, הדרכים התייבשו וחזרו לתקינותם, לא עבר 
אלא זמן מועט וגדודים גדודים של סוחרים החלו פושטים על היריד מושכים אחריהם עגלות גדושות בסחורה עד 

להתפקע, המולה של יריד החלה להישמע מכל עבר.
בין רגע ירדה קרנו של הסוחר שלנו פלאים, כולם זנחו אותו ואת סחורתו לטובת האחרים, הוא נותר בצד עומד מבויש 
עם סחורתו, אף אחד כבר לא צריך את טובותיו, השוק מוצף כולו בסחורה לא פחות טובה ממנו ובמחירים השווים 

לכל נפש, מכל חלומותיו לא נותרו כי אם מפח נפש ועגמת נפש.
וכי יוכל אי מי לשער את הצער והחרטה של אותו סוחר, יסורי החרטה מפלחים את ליבו, הוא מתבייש מעצמו ומביש 
מזלו, אילו רק לא היה עובר עליו רוח של שטות ולא היה מתעקש עד הסוף, לו היה מוכר את סחורתו ביום האתמול 

עתה הוא כבר היה עשיר מופלג, כיצד לא השכיל לראות את הנולד ובמו ידיו החמיץ את הזדמנות חייו.
זהו חרטה אמתית, וזהו גם מה שאמר ה'אורחות צדיקים': "בן אדם! שוב בעוד שהחרטה שלך, ואל תאחר עד בואך 

לקבר, כי אז תהיה מתחרט ואין תקנה לחרטה ההיא".

<התחזקו<ת

○ עשרת ימי תשובה ○

קחו עמכם דברים ■ בכולהון איחרטנא בהון ■
ושובו אל ה'!

עד  ישראל  שובה 
כשלת  כי  אלקיך,  ה' 
עמכם  קחו  בעוונך. 
ה',  אל  ושובו  דברים 
אמרו אליו כל תשא עוון 

וקח טוב הפטרת שבת שובה – הושע יד, ב-ג

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

<המעשיו<ת

לעילא:  שמיא  כלפי  המכוון  אתר  על  רש"י  פירש 
ושפטנו  בידך,  קח  שבידינו  טובים  מעשים  "מעט 
מלפניך  ב(  יז,  )תהלים  אומר  דוד  וכן  אחריהם. 

משפטי יצא, עיניך תחזינה מישרים".

לתתא:  האדם  כלפי  מפרשו  הרד"ק  בפירוש  ואילו 
לא  בתשובה  מכם  שואל  איני  דברים.  עמכם  "קחו 
כסף וזהב, ולא עולות, אלא 'דברים' טובים שתתוודו 
ולא  לבבכם,  בכל  ה'',  אל  'ושובו  עונותיכם.  בהם 

בשפתיים בלבד" ע"כ.

ותתפלל אל ה'

תשובה,  של  כוחה  גדול  כמה  לאחרונה  התבוננתי 
אחד  של  בביתו  שארע  מדהים  מקרה  בעקבות 
אמו  אצל  המבקר  אמריקאי  יהודי  איש  ממכרי, 
הזקנה מפעם לפעם כאן בארץ הקודש, ונכנס בכל 

פעם לברכה.

אנג'לס'  'לוס  שבעיר  מרוחק  במחוז  דר  זה  יהודי 
באמריקה הרחוקה, שם בין הגויים הרבים, ובתוככי 
מקום  נשמתו  מצאה  לא  הזה  עולם  הבלי  שפלות 
התעלות... והיה הבית 'רופף' ברוחניות רח"ל, הבנים 
ירדו אט אט מדרך ישראל סבא, התחברו עם חבריהם 
את  לגמרי  שעזבו  עד  ופוחזים,  ריקים  שבשכונה, 

היהדות ופרקו מעליהם עול תורה ומצוות.

כשהיה אביהם היקר מבקר לעתים בביתי הזכיר את 
כדי  לעשות  עוד  ניתן  מה  בשאלתו  פעם,  בכל  בניו 
עלתה  לא  ארוכה  תקופה  אך  בתשובה?  להשיבם 

עדיין תרופה למכתם.

והנה לאחרונה הגיע אלי האיש לביקור, ולהפתעתי 
הגדולה הביא עמו את בניו היקרים, והנה רואה אני 
לפני בחורים גדולים הנראים כבני ישיבה לכל דבר, 
במגבעות ופאות וציציות וכו'. – האב הציג את בניו 
בפני בהתרגשות גדולה, ואמר: הנה מן השמים זיכו 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

ג

א.  בערב יום טוב בהדלקת הנר מברכים אקב"ו להדליק נר 
של שבת ויום טוב )סי' תקי"ד סי"א ומ"ב סקמ"ח(.

טוב  יום  כשחל  דודי  לכה  אומרים  שאין  מקומות  יש  ב. 
תפ"ח  )שעה"צ  אומרים  השבת  ליום  שיר  מזמור  רק  בשבת, 

סק"א(.

אנא  ואומרים  לה',  הבו  מזמור  להתחיל  נוהגים  ויש  ג. 
וזכור  בכח, ולכה דודי ב' חרוזים הראשונים, שהם שמור 
ושמאל  ימין  שהם  אחרונים,  חרוזים  וב'  שבת,  ולקראת 

ובואי בשלום )מט"א סי' תרכ"ה ואלף למגן סקנ"ו(.
בתפילת מעריב קודם תפילת שמונה עשרה, אומרים  ד. 
וגו'  שופר  בחודש  תקעו  הפסוק  ואח"כ  ושמרו,  הפסוק 

)תקפ"ב מ"ב סק"א ומט"א ס"ב(.

ה. נוהגים לבכות ולהוריר דמעות בתפילת ראש השנה אף 
כשחל בשבת )מט"א תקפ"ב סכ"ח(.

ו. הש"ץ מתחיל ויכולו כבכל לילי שבת )מט"א תקפ"ב סכ"ד(.
ז. בברכת מעין שבע אומרים המלך הקדוש, וחותם בשל 
שבת לבד )תקפ"ב ס"ג(, והטעם, משום שעכשיו הם ימי דין 
ודן כל העולם ומראה מלכותו וממשלתו  יושב  שהקב"ה 

שהוא בכל משלה )לבוש ס"ב(.
ח. אם טעה ואמר הא-ל הקדוש, יש דעות באחרונים אם 
צריך לחזור, ודוקא אם סיים הברכה, אבל אם נזכר קודם 
שסיים, יתחיל מן המלך הקדוש )מ"ב סק"י(, ואומרים מזמור 

לדוד כבכל שבת )מט"א ס"ב(.
ט. בשבת אומרים, זכרון תרועה )תקפ"ב ס"ז(.

י. בדיעבד אם אמר בשבת יום תרועה וסיים הברכה, אינו 
חוזר )מ"ב סקי"ט(.

בשעת  ויכלו  לומר  שכח  ואם  ויכלו,  אומר  בקידוש  יא. 
קידוש אומרו באמצע סעודה על הכוס )רע"א ס"י מ"ב סקמ"ה(.

יב. צריך לומר בקידוש 'את יום השבת הזה ואת יום הזכרון 
הזה', וכן בחתימה 'מקדש השבת וישראל ויום הזכרון', לא 
יצא אף אם חתם גם בשל  הזכיר שבת כלל באמצע לא 

שבת )תפ"ז מ"ב סקי"ג, שו"ע הרב(. 
יג. אם הזכיר באמצע שניהם, ובסיום רק אחד מהם, דהיינו 
שחתם רק בשבת או רק בשל ראש השנה אינו חוזר )מ"ב 

סק"ז ושו"ע הרב(

לואתה  חוזר  לחזור  כשצריך  בתפילה,  זה  כל  וה"ה  יד. 
בחרתנו, ואם עקר רגליו חוזר לראש התפילה )תפ"ז ס"א ומ"ב 

וביה"ל, שו"ע הרב ס"ג(.

לפי  והזמנים,  והשבת  ישראל  מקדש  יחתום  לא  טו. 
)שו"ע  ישראל  ידי  על  שלא  מאליה  קדושה  היא  שהשבת 

הרב ס"ג(.

טז. בין בחול בין בשבת אין לומר באהבה מקרא קודש, כי 
תרועה מורה על דין ואין אהבה בדין, רק יום תרועה מקרא 

קודש )תקפ"ב מ"ב סקט"ז מט"א סט"ז(.
)מט"א תקפ"ד  כבכל שבת  וגו'  יודוך  הכל  אומר  יז. בשחרית 

ס"ט(.

מחצות  יותר  ותפלות  בפיוטים  להאריך  אין  בשבת  יח. 
)תקפ"ד ס"א ומ"ב סק"ה(.

יט. בשבת אין אומרים אבינו מלכנו, והטעם, שאין שואלין 
צרכים בשבת )תקפ"ד ס"א ומ"ב סק"ד(.

כ. יש מקומות שאין אומרים בשבת בשעת הוצאת הספרי 
בשבת  כשחל  אף  לאומרם  נהגו  ורבים  מידות,  י"ג  תורה 

)מט"א תקפ"ד סט"ז(.

שבעה  על  להוסיף  מותר  בשבת  טוב  יום  כשחל  כא. 
קרואים כמו בשאר שבתות השנה, דכי בשביל שניתוסף 
בו קדושת יום טוב נגרע ממנו המעלה דשאר שבתות )רפ"ב 

ס"א ומ"ב סק"ו(.

וכן  הזכרון  ויום  שבת  של  מזכיר  הפטורה  בברכת  כב. 
בחתימת הברכה )מט"א תקפ"ד ס"כ(.

כג. נוסח מי שברך לחולה הוא בדרך שאומר בחול, וא"צ 

לומר  א"צ  בשבת  חל  אם  ואף  מלזעוק,  הוא  יו"ט  לומר 
שבת הוא מלזעוק, כיון שהיום הוא יום דין )מט"א תקפ"ד סכ"ה(.
כד. חל ר"ה בשבת, אומרים יקום פורקן ומי שברך לקהל, 

ואין אומרים אב הרחמים )מט"א תקפ"ד סכ"ה(.
תוקעין  אין  בשבת  להיות  שחל  ר"ה  של  טוב  יום  כה. 
בשופר )תקפ"ח ס"ה(, וטוב ללמוד הלכות שופר )לקט יושר עמוד 

קכ"ה(.

כו. בשבת שאין תוקעין, אומרים בתפילת מוסף היום הרת 
עולם, אבל לא ארשת )תקצ"ב ס"א(.

באחד  בלבד  שבת  בהזכרת  די  לא  מוסף  בתפילת  כז. 
יום  מוספי  'ואת  הפיסקא  אמירת  גם  אלא  מהברכות, 
ולכן  מעכבת,  וכו'  לפניך'  נעשה  הזה  הזכרון  ויום  השבת 
בין לא הזכיר של שבת כלל וכין הזכיר של שבת בחתימת 
הברכה או באחד מהמקומות שמזכירים של שבת, אך לא 
הזכיר של שבת בפיסקת 'ואת מוספי' וכו', אם נזכר קודם 
ואת  אומר שם  וכו',  וישראל'  ברכת מקדש השבת  סיום 
לפניך  ונקריב  נעשה  הזה  הזכרון  ויום  השבת  יום  מוספי 
באהבה כמצות רצונך', ואם לאחר החתימה, גומר הברכה 
נזכר אחר כך, אומר זה  זה בין ברכה לברכה, ואם  ואומר 
גם לפני  או  ורצה',  זכרונות שופרות  בתוך אחת מברכות 
'מודים', גם בשכח לגמרי להזכיר של שבת די  שהתחיל 
שבת  הזכרת  עצם  חובת  ידי  לצאת  לגבי  גם  זו  באמירה 

)קיצור הל' מועדים להגרש"ד(.

השבתות,  כבכל  שבת  פסוקי  אומר  היום  בקידוש  כח. 
ואח"כ אומר הפסוק וידבר משה וגו' ויש מוסיפים הפסוק 

תקעו בחודש שופר וגו' ואח"כ ברכת היין )מט"א תקצ"ז ס"ג(.
כט. במנחה אחר ובא לציון, אומרים ואני תפלתי, ומציאין 
מידות  י"ג  אומרים  ואין  וכו'  שמיה  בריך  ואומרים  ס"ת 
ותפילה של שעת הוצאת ס"ת, והש"ץ אומר גדלו וקורין 
שלשה בפ' האזינו, ואחר שמחזירין הס"ת למקומו אומר 
א"א  וגם  מלכנו  אבינו  א"א  התפילה  ואחר  קדיש,  חצי 
צדקתך צדק, רק אחר התפילה אומר קדיש שלם )מט"א 

תקצ"ח ס"ג(.
טוב  ולכתחילה  שבת,  כבכל  שלישית  סעודה  אוכלים  ל. 
לאכול  יוכל  שאז  קטנה,  מנחה  זמן  קודם  שיאכל  יותר 
קטנה  מנחה  זמן  ולאחר  שירצה,  כמה  סעודה  ולקבוע 
בלילה  שיאכל  כדי  פת  מעט  רק  שיאכל  יזהר  לכתחילה 

לתיאבון )תקכ"ט ס"א ומ"ב סק"ח(.
שני  בין  מעט  וינוח  לשנים  סעודתו  שיחלק  וי"א  לא. 

הסעודות, ויאמר מזמור לדוד ה' רועי וכו' )מט"א תקצ"ז ס"ד(.
ששכח  או  סעודתו  לחלק  לו  וא"א  בהול  זמנו  ואם  לב. 
מינים שי"א  מה'  תרגימא  מיני  לאכול  לו  יש  כן,  לעשות 

שיוצא בכך )מט"א תקצ"ז ס"ד(.
בשופר  שהחיינו,  אומרים  בשבת,  ראשון  יום  חל  אם  לג. 
ביום שני, אפילו לכתחילה בלא בגד חדש ופרי חדש )ת"ר 

ס"ג ומ"ב סק"ז(.

לד. בברכת המזון אומר רצה והחליצנו, ואח"כ יעלה ויבא, 
קודם,  תדיר  מקום  בכל  וקי"ל  תדיר,  הוא  ששבת  מפני 

ובדיעבד אם החליף בודאי יצא )קפ"ח ס"ה ומ"ב סקי"ג(.
אחר  נזכר  אם  ויבא,  יעלה  או  רצה  הזכיר  ולא  שכח  לה. 
שאמר תיבת ברוך אתה, פשוט דחוזר לומר רצה והחליצנו 

או יעלה ויבוא ואומר אח"כ ובנה ירושלים וכו' )מ"ב סקכ"ב(.
מהנכון  ה',  אתה  ברוך  כבר  שאמר  אחר  נזכר  ואם  לו. 
לבטלה  יהיה השם  כדי שלא  למדני חקיך  תיכף  שיסיים 

והוי עדיין כלא סיים הברכה, וחוזר לרצה )מ"ב סקכ"ב(.
לז. חתם ובנה ירושלים והתחיל הברכה של הטוב והמטיב, 
התחיל  ולא  בלבד  העולם  מלך  א-להינו  בא"י  אמר  אם 
שבתות  שנתן  מסיים,  רצה,  שכח  אם  וכו'  אבינו  הא-ל 
אתה  ברוך  ולברית  לאות  באהבה  ישראל  לעמו  למנוחה 
אשר  מסיים,  ויבוא,  יעלה  שכח  ואם  השבת,  מקדש  ה' 

בא"י  הזה  הזכרון  יום  ישראל את  לעמו  טובים  ימים  נתן 
מסיים,  שניהם,  שכח  ואם  הזכרון,  ויום  ישראל  מקדש 
שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית 
בא"י  הזה  הזכרון  יום  את  ישראל  לעמו  טובים  וימים 
ברכת  אומר  ואח"כ  הזכרון,  ויום  וישראל  השבת  מקדש 

הטוב והמטיב )ס"ו(.
אם שכח של שבת לבד אומר רק אשר נתן שבתות  לח. 
למנוחה, וכן בשכח של יום טוב לבד אומר אשר נתן ימים 

טובים לעמו ישראל וכו' )מ"ב סק"כ(.
בא"י  ואמר  והמטיב,  הטוב  ברכת  והתחיל  שכח  אם  לט. 
אמ"ה הא-ל וכו' ]היינו שאמר המילה 'הא-ל'[, אם שכח רצה חוזר, 
ויבוא  יעלה  שכח  )ס"ח([, ואם  חוזר  אינו  שבת  של  שלישית  ]ובסעודה 

מחלוקת הפוסקים בראש השנה אם חוזר )מ"ב סקי"ט(, וי"א 
אחר  רק  להקל,  ברכות  דספק  ומברך  חוזר  אינו  דביום 
ובשו"ע הרב פסק  ויבוא,  יעלה  הנוסח  כל  יאמר  ברהמ"ז 

דבליל ר"ה חוזר וביום אינו חוזר )אלף המגן תקפ"ג סקכ"ט(.
אפילו  שני  טוב  ליום  ראשון  טוב  מיום  להכין  אסור  מ. 
בשני ימים של ר"ה )תק"ג ס"א(, וכ"ש דבשבת אסור להכין 
לסעודת יום טוב )מ"ב שכ"ב סק"א(, ואפילו דבר שאינו מלאכה 
מיו"ט  וכדומה  קערות  הדחת  כגון  בעלמא,  טרחא  רק 
הכוכבים  צאת  אחר  עד  להמתין  ויש  אסור,  ג"כ  לחבירו 

)תק"ג מ"ב סק"א(.

מא. אסור להכין הספר תורה משבת ליו"ט, דהיינו להעמיד 
הס"ת בפרשה שיקראו בה למחר ביום טוב )תרס"ז מ"ב סק"ה(.
מלאכה  שום  לעשות  אסור  במו"ש,  שחל  טוב  ביום  מב. 
קודם שיבדיל בתפילה, ואם רוצה לעשות מלאכת אוכל 
המבדיל  ברוך  אומר  בתפילה,  עדיין  הבדיל  ולא  נפש 
במלאכה,  ומותר  מלכות,  שם  בלא  לקודש  קודש  בין 
שאמר  בתפילה  הבדיל  אפילו  אסור,  טעימה  לענין  אבל 

ותודיענו, עד שיקדש כדין )רצ"ט ס"י ומ"ב סקל"ו(.
שיאמרו  ללמדן  יש  בתפילה,  מבדילין  שאינן  נשים  מג. 

'המבדיל בין קודש לקודש' קודם שיעשו מלאכה )ס"י(.
באתה  אומר  שבת  במוצאי  להיות  שחל  טוב  יום  מד. 
שמזכירין  חוננתנו  אתה  דוגמת  והוא  ותודיענו,  בחרתנו, 
כאתה  ג"כ  דינו  וע"כ  חונן,  אתה  בברכת  שבת  במוצאי 
שיכול  אותו  מחזירין  אין  אמרו  ולא  טעה  שאם  חוננתנו 
ס"ב  )תצ"א  הבדלה  נזכר  ושם  הכוס  על  קידוש  אח"כ  לומר 

ומ"ב סק"ד(.

אם לא אמר ותודיענו וטעם אז אחר התפילה קודם  מה. 
שאמר הקידוש של יקנה"ז, צריך להחזיר לראש התפילה 

כמו במוצאי שבת )רצ"ד ביה"ל ד"ה ואם טעה(.
במוצאי  שהוא  השנה  דראש  ב'  בליל  הקידוש  סדר  מו. 
ונר  וקידוש,  היין,  ברכת  בתחילה  דהיינו  יקנה"ז,  שבת, 
דהיינו ברכת בורא מאורי האש, והבדלה, וזמן )תע"ג ס"א ומ"ב 

סק"ג(. 

אין מברכין על הבשמים בכל מוצ"ש ליו"ט )מ"ב סק"ג(,  מז. 
כדי להשיב את הנפש שכואבת על  דענין הבשמים הוא 
שחל  וביו"ט  שבת,  אחר  ממנו  שניטלה  היתירה  הנשמה 
מיישבים  טובים  מאכלים  שיש  לפי  מברכים  אין  במו"ש 

דעתו כמו בשמים )תצ"א מ"ב סק"ג(.
ההבדלה,  מכוס  לשתות  שלא  הנשים  שנהגו  ואף  מח. 
מ"מ כוס יקנה"ז שאני, ואין לחוש לכך, דההבדלה טפלה 

לקידוש )הלי"ש מעדים פ"ט(.
מט. אין לנהוג בכוס זו כמו בכוס הבדלה דעלמא שממלאין 

אותה על כל גדותיה שישפך היין )הלי"ש שם, עיי"ש הטעם(.
נוהגים  בשבת  א'  יום  כשחל  השנה,  בראש  תשליך  נ. 

שהולכין ביום השני לנהר )תקפ"ג מ"ב סק"ח(.
גופו  לצורך  לא  אם  בשבת,  השופר  לטלטל  ואסור  נא. 

ומקומו )תקפ"ח ס"ה(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות ראש-השנה שחל להיות בשבת

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

<הלכה



לזכות רפואה שלמה:
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

• למען שמו באהבה •
כל מה שאנו שואלים בראש השנה

הוא רק בזכות האבות
• - •

זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים
כתב הטור בהלכות ראש השנה )סימן תקפב(, "ותקנו להוסיף בברכת מגן 
זכרנו לחיים", וכוונתו על המנהג שאנו נוהגים בעשרת ימי תשובה להוסיף 
בברכה הראשונה של שמונה עשרה את נוסח הבקשה, "זכרנו לחיים מלך 

חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלקים חיים" .
אבל יש לעיין קצת מדוע קבעו לנו רבותינו לומר 'זכרנו לחיים' באמצע 
ברכת האבות שהוא ברכה ראשונה שבתפלת שמונה עשרה, שהלא כבר 
נפסק בהלכה )שו"ע או"ח סימן קא סעיף א( שאם לא כיוון כדבעי בברכה 
ראשונה לא יצא ידי חובת תפלה וצריך לחזור על תפלתו אף על פי שכיוון 
בשאר הברכות, ואם כן, מדוע זה קבעו לומר בו דברים שאינם ממין העניין 

כל כך היכולים לבלבל את הכוונה.
• - •

ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
אלא יתכן לומר בזה טעם הגון, דהנה סדר התפילה הוא כך, שעוד קודם 
שמתחיל האדם בתפילתו אומר הפסוק )תהלים נא, יז( "ה' שפתי תפתח 
ופי יגיד תהלתך", שבזה מגלה האדם את דעתו כי הוא מצד עצמו אינו 
את  אפילו  המלכים,  מלכי  מלך  לפני  ולהתפלל  לבא  הגון  ואינו  כדאי 
הפחותה,  הבהמה  מן  אפילו  מעולה  עד שאינו  כראוי  לו  אין  הדיבור  כח 
כפי הנאמר בקהלת )ג, יט( "ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל", 
כח  הוא  הבהמה  על  האדם  שמעלת  ל:(  )ברכות  המהרש"א  וכדפירש 
הדיבור, ואילו כאן כשנעמד האדם להתפלל הוא מגלה דעתו כי אפילו כח 
זה אינו בידי, ואין לנו להישען על כוחנו אלא על אבינו שבשמים שהוא 

יפתח את שפתינו להתפלל לפניו.
לאחר הקדמה זו פותחים בתפלה כשמיד עם תחילת הברכה מזכירים את 
האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, שהיו אלו שהכירו במלכות שמים 
יתברך בכל קצוי ארץ, לאחר מכן מתחילים לסדר את  ופרסמו אלקותו 
שבחיו של מקום, "הא-ל, הגדול, הגיבור והנורא, א-ל עליון, גומל חסדים 
בגדלות  אנו  מתבוננים  כאשר  השבחים  אלו  שמכל  הכל",  וקונה  טובים 
כמה  עד  ובאפסותנו  עצמנו  בשפלות  אנו  מבחינים  שמו  יתברך  הבורא 

איננו ראויים לדבר וחצי דבר.
ברם, לאחר מכן שוב מזכירים אנו את האבות, "וזוכר חסדי אבות", דהיינו 
שכבר מצאנו איזה זכות שמחמתה דומה לנו כי ראויים אנו לזכות לטובה, 
זכות  איזה  לנו  יש  אבל  לכלום  ראויים  איננו  עצמנו  מצד  שאנו  ואפילו 
הבורא  מאת  אנו  ומבקשים  בעולם  שמו  את  שפרסמו  אבותינו  מחמת 

ית"ש שיזכור את זכות האבות לנו, בניהם אחריהם.
• - •

אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים
דהיינו  באהבה",  שמו  "למען  ואומרים  בנו  אנו  חוזרים  כך  אחר  מיד  אך 
שסוף דבר ואחר הכל מגלים אנו דעתנו שוב כי אין לנו שום זכות עצמית 
רק  הוא  כל מה שאנו מבקשים  ראויים, אלא  איננו  לזכות אבות  ואפילו 

'למען שמו באהבה', ואילו אנו איננו ראויים לכלום.
שהגיע  הרי  זו  הכרה  לכלל  האדם  מגיע  כאשר  סוף  כל  שסוף  נמצא  כך 
לתכלית הביטול, וכאומר אינני שווה כלום ומכיר אני שאין שום דבר ושום 

זכות בעולם מלבד הזכות של 'למען שמו באהבה'.
השתא מובן שפיר מדוע קבעו חז"ל לבקש דווקא עתה ובמקום זה את 
בקשת 'זכרנו לחיים', כי רק כאשר מגיע האדם להכרה זו שאין לו שום 
זכות מצד עצמו ואפילו דקה מן הדקה, רק כאשר הגיע להבנה זו שאין 
עוד מלבדו, אזי  יכול הוא כבר לבקש מאת השי"ת שיזכהו ויכתבהו בספר 
החיים, כי הרי הכל הוא למען שמו באהבה, הכל הוא רק למען השי"ת, 
חפץ  מלך  לחיים  "זכרנו  זה  במקום  אנו  שמבקשים  עבדינן  שפיר  ולכן 

בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלקים חיים".
)בנין יעקב(

ב
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יותר מדאי, אלא פחות מן השיעור, כדי שלא יקל ראשו מתוך אכילתו, וישב באימה ויראה ולא יסיר דעתו מן הדין 
והחשבון".

כיוצא באלו כבר כתב רבינו ה'טור' )סימן תקפא( בשם רבותינו ז"ל )ירושלמי ראש השנה ז:( ומבאר את השמחה 
"ורוחצין ומסתפרין, על פי המדרש, אמר רבי סימון, כתיב  הגדולה שצריכה לשרור בימים אלו, וכה כתב בקדשו: 
זו  איזו אומה כאומה  יהושע אומרין,  ורבי  חנינא  רבי  לו אלוקים קרובים אליו',  גדול אשר  גוי  מי  'כי  ז(  ד,  )דברים 
ומתעטף  שחורים  לובש  דין  לו  שיש  אדם  עולם  של  שמנהגו  ודיניו,  מנהגיו  פירוש,  אלוקיה,  של  אופיה  שיודעת 
שחורים, לפי שאינו יודע איך יצא דינו, אבל ישראל אינן כן, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלין ושותין ושמחין 
נוהגין לספר ולכבס בערב ראש השנה ולהרבות מנות  בראש השנה, לפי שיודעין שהקב"ה יעשה להם נס, לפיכך 

בראש השנה".
עוד כתב רבינו ה'טור' )בסימן תקצז(: "ואוכלין ושותין ושמחין - ואין להתענות בו כלל, ונראין דברי רבינו האי שכתב, 
יפה הוא שלא להתענות, שכך אמרו פרנסי ישראל הראשונים לישראל - לכו אכלו מעדנים ושתו ממתקים" עד כאן 
לשונו. דהיינו שהיו פרנסי ישראל מזרזים את העם לאכול ולשתות ולהתענג בתענוגים ביומא דראש השנה, בהמליצם 
על כך את מאמר הפסוק שאמר עזרא הסופר לישראל )נחמיה ח, י(: " לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות 

לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדונינו, ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם".
וביאר הרה"ק ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר זי"ע בשם הצדיקים הקדושים מלעכאוויטש ומוורקא זי"ע, כי השמחה 
הגדולה שישנו בראש השנה, הוא מתוקף האמונה שמאמינים בני ישראל בהקב"ה ובוטחים בו שיוציא כאור משפטם 
לחסד ולרחמים, אף על פי שמצד מעשיהם הם יודעים שאינם ראויים לזה כל כך, כי אין בידם די מצוות ומעשים 
טובים שיוכלו לבטוח עליהם בדינם, בכל זאת סמוכים ובטוחים בהשי"ת שירחם עליהם כרחם אב על בנים, האמונה 
הזאת מעוררת שמחה גדולה בשמי השמים העליונים וגורם שיתהפך עליהם מדת הדין לרחמים רבים, וזהו 'חדות ה' 

היא מעוזכם', דהיינו האמונה שבוטחים בני ישראל בהשי"ת הוא עצמו גורם להשמחה הגדולה.
• • •

כי קדוש היום לאדונינו
ובספר הק' 'אור המאיר' ביאר על פי המאמר הידוע של הבעש"ט הק', שפירש את הפסוק )תהלים קכא, ה( ה' צלך 
– דהיינו שהקב"ה נוהג עם האדם באותם המידות שהוא עצמו מתנהג, כמו הצל שמעתיק את אותם התנועות של 
האדם, לפיכך כותב ה'אור המאיר', שבראש השנה אסור להיות בעצבות חלילה, כי אם בשמחה וחדוה, וכאשר האדם 
מתנהג בשמחה אזי הוא גורם שגם הקב"ה יתנהג עמו בשמחה ומשפיע עליו שנה טובה ומבורכת בכל מילי דמיטב.

היום  באותו  בעצבות  יתברך  לפניו  להתנהג  נאה  זה  ואין  הקב"ה,  של  ההמלכה  יום  הוא  הזה  שהיום  לאחר  בפרט 
שממליכין אותו, אדרבה אם ישמח ויעוז בהשי"ת על שביום זה נתגדל ונתקדש שמו הגדול בעולם ונותנים לו כתר 

מלוכה, בוודאי ישיב לו הקב"ה בשמחה על שמחתו.
ולכן ציוה נחמיה לבני ישראל לשמוח בראש השנה, ואמר להם 'לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין 
'כי קדוש היום לאדונינו', היות שהיום הזה גדול וקדוש להשי"ת, שבו תינשא מלכותו ומתחדש   - נכון לו', ומדוע 
המלוכה שלו, לפיכך - 'ואל תעצבו', אל תהיו אתם בעצבות ואל תגרמו לפניו עצבות חלילה, 'כי חדות ה' היא מעזכם', 
כי השמחה והחדוה שיש לפני הקב"ה הוא ממכם, בכוח השמחה שאתם מעוררים בעולם ושמחים במלכותו יתברך 

שמו, ועל כן בוודאי תהיו ששים ושמחים ביום הזה שהוא יום תחילת מעשיו.
• • •

אין לנו מלך אלא אתה
מרנא ורבנא ה'חתם סופר' זי"ע )תורת משה - דרוש לכ"ז אלול תקצ"ה( הוסיף בדרך זה ואמר עוד, כי כאשר האיש 
ובמקום שיתעצב בבכי  עוזב את החשבונות שלו עצמו,  הוא  כבוד השי"ת,  נפשו מנגד בעבור  ישראל משליך את 
ותחנונים על נפשו ויעשה כל מיני השתדלויות לצאת זכאי בדינו, הרי הוא מתעלם מזה עד שאין זה תופס מקום 
אצלו, בבחינת יעבור עלי מה, ותחת זאת הוא בוחר לשוש ולשמוח בשמחתו של הקב"ה על יום גינוסיא שלו )יום 
גינוסיא - יום שמעמידים בו את המלך(, אין שום ספק שדבר זה מעורר רחמים על ישראל הרבה יותר מכמה וכמה 
תעניתים, כי כאשר רואה הקב"ה שבני ישראל אינם חסים על חיי עצמם, כל דאגתם הוא רק שיתגדל ויתקדש שמיה 

רבה - וימליך מלכותיה, בזכות זה הקב"ה מתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם מדת הדין לרחמים.
עוד אמר ה'חתם סופר' )תורת משה ר"ה – ד"ה לחזות בנועם( לבאר את פשר השמחה הגדולה בראש השנה, והוא 
השמחה על שביום זה מתעוררים כל בית ישראל למגדול ועד קטן, צדיקים וגם פחותים, ומתקבצים בבתי כנסיות 
ובבתי מדרשות לשפוך שיח לפני המקום ברוך הוא, ואף על פי שכל אחד מהם יש לו כוונה אחרת והשגה אחרת מדוע 
הוא בא לבית הכנסת ומדוע הוא מתפלל כל כך, אולם בסופו של דבר מתגדל ומתקדש כבוד שמים בעולם מכך, ולכן, 

כל מי אשר כבוד אלוקיו יקר בעיניו צריך לשמוח בשמחתו של השי"ת.
וזהו אם כן הפירוש 'אל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם', כלומר, בראש השנה אסור להיות בעצבות כלל, מאחר 
ובאים לביתו להתפלל  בניו אהוביו מתקבצים, כל אחד באשר הוא שם,  ביותר בראותו את  שהקב"ה עצמו שמח 

ולעשות תשובה, אזי שמחים אף אנו בשמחתו של הקב"ה.
• • •

לשנה טובה תכתבו ותחתמו
יעזור השי"ת שנזכה באמת לשנה טובה ומבורכת, להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים יחד עם כל בית 
שתעצור  שנה  טובים,  לחיים  שתכתבנו  שנה  וכלכלה,  פרנסה  וישועה,  גאולה  שנת  הגדולים,  עם  הקטנים  ישראל 
המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, ועיקר העיקרים שאנו מבקשים ומצפים עליו תמיד, שיופיע 
עלינו הקב"ה בהדרו ויגאלנו לציון ברנה, ויאתיו כל לעבדך ויברכו שם כבודך, וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר 

מלוכה.
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 • יום דין או יום טוב? •
ראש  ימי   – הדין  בימי  כעת  עומדים  אנו 
ימים  של  טיבם  מה  להבין  ועלינו  השנה, 
חרדים  והכל  דין  ימי  אלו  אחד  מצד  אלו, 
מאימתם, ומצד שני מכירים אנו את הפסוק 
הנאמר על יום זה 'לכו אכלו משמנים ושתו 
ואל  לאדוננו  היום  קדוש  כי  ממתקים.. 
תעצבו כי חדות ד' היא מעוזכם', פסוק זה 
שלא  ובוודאי  לשמוח  לכאורה  לנו  אומר 
להיעצב, אז מהי אם כן הדרך הנכונה ביום 

זה?
עיה"ק  מיקירי  חשוב  יהודי  על  מסופר 
הכיפורים  יום  של  שבעיצומו  ירושלים, 
'סבא,  בשמחה  לו  ואמר  נכדו  אליו  ניגש 
סיום  עד  שעות  שלוש  עוד  רק  נשארו 
הצום', השיב לו זקנו: כמה חבל שנותרו רק 

עוד שלוש שעות ליום קדוש ונשגב זה'!
מובא ב'שפת אמת', כי בראש השנה עלינו 
מכל  יותר  מאוד,  גדולה  בשמחה  להיות 
ואין  דן את העולם,  כי הרי הקב"ה  השנה, 
דנים את האדם אלא בפניו, אם כן הקב"ה 
אומרים  אנו  וכך  ידינו,  על  נמצא  כביכול 
בפיוט 'ונתנה תוקף', 'וכל באי עולם יעברון 
לפניך כבני מרון', ומשום כך בראש השנה 
כמעט שאין מזכירים במפורש בקשות על 
כי מי שקרוב למלכות אינו חסר  גשמיות, 

מאומה.
ראש  של  טוב  שיום  אומר  הק'  הבעש"ט 
אומרים  כן  על  שמחה,  יום  הוא  השנה 
שהבכייה  משמו  הובא  ועוד  'שהחיינו', 
שבוכים הוא בכייה של שמחה על שהחיינו 

והגיענו לזמן הזה.
 היוצא מדברים אלו שראש השנה הוא אכן 
יום שמחה, אמנם יחד עם זאת אנו זוכרים 
היטב כי יום זה הוא יום דין, אבל אנו שמים 
את מבטחנו באבינו שהוא השופט אותנו, 
כי  נזכור  ובעיקר  משפטינו,  לאור  שיוציא 
כל עיקר בקשתינו שנוכל להמשיך ולעבדו 
בלבב שלם, וכל מה שאנו רוצים ומבקשים 
ית"ש.  רצונו  את  לקיים  שנוכל  כדי  הוא 
ויה"ר שנזכה לעבדו עבודה תמה, בשמחה 
כל  וברצון  ברחמים  ויתקבלו  לבב,  וטוב 

תפילותינו.
)ע"פ טיב המועדים - ראש השנה(
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ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון
הזה,  והקדוש  הגדול  היום  בהגיע  תפחד  לא  מי  ונפש  נרעד  לא  מי  לב 
היום בו כל בריות עוברים לפניו כבני מרון ונסקרים בסקירה אחת, ספרי 
ומי  לשבט  מי  בסך  עובר  אחד  כל  לפניו,  פתוחים  מתים  וספרי  חיים 
לחסד, כל המעשים שעשה ופעל האדם במשך השנה כולם עולים וצפים 
באותו מעמד, הטובים והרעים, כל המחשבות וכל ההרהורים, שום דבר 
וכמו שאנו  יסתר, אפילו מה ששכח כבר מזמן, אין שכחה מלפניו,  לא 
אומרים בתפלה של הימים הנוראים: "אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל 
יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין 

שכחה לפני כיסא כבודך ואין נסתר מנגד עיניך".
רק מן ההתבוננות בפירוש המילות של הפיוט 'ונתנה תוקף' נתקפים אנו 
בפלצות ופחד, "ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום. ובו תינשא 
מלכותך, ויכון בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין 
הנשכחות,  כל  ותזכור  ומונה,  וסופר  וחותם  וכותב  ועד,  ויודע  ומוכיח 
ותפתח את ספר הזכרונות, ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו. ובשופר 
גדול יתקע, וקול דממה דקה ישמע, ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יאחזון, 
ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, 

וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון".
כל הבריאה כולה עומדת למשפט ביום הזה, דומם צומח חי מדבר, כולם, 
אפילו המלאכים שרפי מעלה זוחלים ורועדים ביום הזה, אף על פי שכל 
אלו אינם בעלי בחירה כלל וכלל, ומלבד רצון קונם אינם עושים כלום, 
גם המה באימה  והקדוש הזה מתמלאים  היום הגדול  זאת, בהגיע  בכל 

ויראה ונתקפים בפחד ואימה מן הדין שנעשה ביום זה.
• • •

מה אנו מה חיינו
מה נענה ונאמר אנן, בני אדם קרוצי חומר, הלא לב יודע מרת נפשו את 
כל החטאים והפשעים שנכשלנו בהם, אפילו המצוות שעשינו, מי יוכל 
להעיד על עצמו ולומר שהם היו בשלמות הראוי, הלא כל אלו יבואו היום 
לנפשנו  מרגוע  נמצא  היאך  המאזניים,  כף  על  יעלו  ואף  צדק  למשפט 

מגודל הפחד והיראה כאשר כל עתידנו תולה על בלימה.
די לנו רק להתבונן במאורעות של השנה האחרונה בכדי להבין את גודל 
השעה ואת עומק הדין שנעשה ביום זה, כמה אנשים שבשנה שעברה 
יסורים  אינם בארץ החיים,  כבר  ועתה  והתהלכו בתוכנו  היו עמנו  עדיין 
קשים וחולאים רעים שעברו על רבים מאחינו בני ישראל בארץ ישראל 
ארוכים,  חודשים  למשך  ובריח  מנעול  על  נסגרו  ישיבות  לארץ,  ובחוץ 
תינוקות של בית רבן לא היו יכולים ללכת אל בית תלמודם לקנות תורה 

ויראה, זקנים ונערים משער שבתו, לא היינו יכולים אפילו ללכת לבית 
הכנסת לשפוך שיח, ומי מדבר ממצב פרנסתם של אחינו בית ישראל, 
כמה פרנסות נתמוטטו והתדלדלו, כל העולם כולו התנודד למקצה ועד 
קצה, וכל אלו המאורעות נחרצו בראש השנה של השנה החולפת, היאך 

נוכל להישאר שלווים ושאננים בהגיע עוד ראש השנה.
שבאה  החדשה  שהשנה  עיניים  בכליון  מצפים  ורצוצים,  שבורים  כולנו 
לקראתנו לשלום תהיה שנה טובה ומבורכת, שנה שלא נדע עוד מצער 
זה  כל  ונחמות,  ישועות  טובות  בבשורות  מלאה  שתהיה  שנה  ויסורים, 
נבהל  ולא  נפחד  ומי לא  ורק בראש השנה הבא עלינו לטובה,  תלוי אך 
וחנון,  רחום  מלך  הוא  שהקב"ה  בעניינו,  נחמתנו  זאת  רק  הזה,  כהיום 
וברוב רחמיו וחסדיו ישקיף בצר לנו ויקבל את תשובתנו לרחמים ולרצון 
ויושיענו, וכהמשך דברי רבי אמנון ממגנצא, "כי כשמך כן תהילתך, קשה 
לכעוס ונוח לרצות, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, 

ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו".
• • •

יודעין שהקב"ה יעשה להם נס
אלא שלצד הפחד והיראה השורר ביום הזה, אסור לנו לשכוח כי יום זה 
שהוא,  כל  ולדכדוך  לעצבות  להיתפס  לנו  חלילה  אלוקינו,  לה'  חג  הוא 
לנו אלא להשליך את  אין  נצחים,  ולנצח  לה' אלוקינו לעד  אנו  בנים  הן 
יהבנו על ה' אלוקינו, להיות סמוכים ובטוחים שיגזור עלינו גזירות טובות 
ישועות ונחמות, מה לנו לפחד כאשר השופט הוא לא אחר אשר אבינו 
רועינו בכבודו ובעצמו, אין שום ספק שגם הוא רוצה בשבילנו את הטוב 

ביותר.
לאחר  השנה(,  ראש  )סדר  היום'  'סדר  בספר  כתב  נפלאים  דברים 
ואת  השנה,  ראש  של  והקדוש  הגדול  היום  מהלך  את  לפרש  שמרחיב 
סדר התפילות המרוממות שכלל ישראל מתפללים ביום זה, הוא מוסיף 

וכותב כהלשון הזה:
יתברך,  בהשם  ויבטח  ליבו  וישמח  לביתו  ילך  הכנסת  מבית  "ובצאתו 
ויקדש בלב שלם ובנפש חפצה, וירחק ממנו כל יגון ואנחה, שלא ליתן 
ומריבה  ואנחה  יגון  במקום  אלא  מקום  לו  אין  כי  למקטרג  פה  פתחון 
וקטטה, וכן כתוב עליהם בדברי קבלה )נחמיה ח, י( 'קדוש היום לאלקינו 
ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם'. אלא צריך לשמוח בלבו ולהראות 
שמחה לכל כדי לסמות עינו של שטן. ויסדר שולחנו ויאכל, וישלח מנות 
לאין  מנות  ושלחו  וגו'  משמנים  אכלו  )שם(  כדכתיב  ולאביונים  לעניים 

נכון לו".
אם כי הוא מזהיר את האדם שחלילה לא ימשך יותר מדי אחר האכילה 
ולשתות  לאכול  ראוי  אין  האלו  שבימים  לי  "ונראה  ומסיים:  והשתייה, 

<התחזקו<ת
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)בהמתכון להצלחה ( –דר ועקביות ס "בכפרק  -ותלמדם חוקי חיים 
  

    ממוודדייםם  דדררבבננןן
  שנה זו):(הרהורים בפתח מאמר האחרון ל

בבממהה  אאחחללהה  פפנניי  קקלל,,  אאככףף  ללאאללווקקיי  
::  עעםם  ססייווםם  ששננתת  ןן  ממייככהה  וו''  וו''))יי((עעייממררווםם  
ממעעטט    בבייעעווככלל  ששללאא  ללההאאללאא    ..תתשש""פפ

הה  ללההיי""תת,,  עעלל  ככלל  ההטטוובב  אאממזזעעיירר  ההוודד
ממתתררווננןן  אאששרר  גגממללנניי..  ממיידדיי  ששבבוועע  ללייבביי  

  ,,בבקקררבביי,,  עעלל  ההזזככוותת  ממאאווצצרר  ממתתננתת  חחייננםם
ללההייוותת  ששוותתףף  ללדדבברר  ממצצווהה  ווללההפפייץץ  

    ממתתווררתת  ממררןן  ררששככבבהה""גג  ששללייטט""אא..
  בבססייייעעתתאא  דדששממייאא,,  ייווםם  ששללייששיי,,  בבככלל

  חח''""ההגגללייווןן  ההעעווללממיי  ''דדבברריי  ששייממוופפץץ  
ממככייררהה  --בבדדייוווורר  ייששיירר  ללממאאוותת  ננקקוודדוותת

בבככלל  ררחחבביי  ההאאררץץ,,  וובבייווםם  ששללאאחחררייוו  ההוואא  
ננששללחח  ללררבבבבוותת  ((!!))  ממננוויייי  ההדדוואא""לל,,  ררוובב  

,,  ממעעייייננייםם  בבדדבברריי  ההתתווררהה  עעוודד  ררוובבםם
ננוותת  בבוו  אאתת   טטררםם  ההששבבתת,,  עעלל  ממננתת  ללהַהַ

    ייווששבביי  ששווללחחננםם  בבששבבתת  קקוודדשש..
אאיינניי  ייוודדעע  בבזזככוותת  ממהה,,  בבוודדאאיי  זזככוותת  
אאבבוותתיי  עעממדדהה  לליי,,  ווככדדיי  ללעעששוותת  ררצצווננםם  
אאקקצצרר  בבששבבחחםם,,  אאךך  בבדד  בבבבדד  עעםם  
ההההוודדאאהה  ההנננניי  זזוועעקק  עעלל  ההעעתתיידד,,  ייההממוו  
ררחחממייךך  הה''  אאללווקקייננוו,,  ווננזזככהה  ההללאאהה  

ננזזככהה  ללההייוותת  דדבבקקייםם  בבתתווררהה  ווחחככממייהה,,  וו
ווננחחייהה  ווננרראאהה  ששששננתת  תתששפפ""אא,,  ההבבאאהה  
עעללייננוו  ללטטוובבהה  תתבבייאא  בבככננפפייהה  בבששווררתת  

    ההגגאאווללהה  בבממההררהה  בבייממייננוו..

  
::  ררבבייננוו  ששללייטט""אא  זזככוותת  אאבבוותת  ייגגןן  עעללייננוו

אאבביי  ממוורריי  ממששתתתתףף  בבששממחחתת  ננייששוואאיי  
ששללייטט""אא,,    גגווללדדששטטווףף  ררבביי  דדננייאאלל

  ..ששווללחחןן  ההככבבוודד  ככששפפננייוו  אאלל  ממוולל
  ססדדרר  עעווללםם

כפי שהבאנו במאמר הקודם, רבינו 
שליט"א שם והשקיע הרבה כוחות 
בסדר ונקיון, ולימוד בעקביות ובזמן 

  מסודר.
נוסיף, כי לא רק לגבי הנהגתו 

את ענין הסדר האישית נהג כן, אלא 
לדברים שבקדושה: גם והנקיון לקח 

קפידא יתירה הוא מקפיד שכל ספרי 
מסודר, הקודש בארון יעמדו ישר ו

ובאי  ביתבוד לספרים. בני הלתת כ
יודעים כי אם  בית הכנסת הקבועים

הוא יבחין מרחוק בספר 'שוכב' או 
 עומד עקום, או יקום מיד לסדר אותו.

  
  
  
  

הסדר והנקיון עם הכבוד אותו הוא 
רוחש לספרים, מביא אותו לדאוג 
להם ולראות אותם בשיא תפארתם, 

מוכר בחנות הדואג  -להבדיל–כמו 
רי התצוגה יהיו בכל שעה שכל מוצ

  נאים ומסודרים.
  

  
    

  ממדדףף  ככררככיי  ההשש""סס  בבאאררווננוו  ששלל  ררבבייננוו..
ססיידדרר  ייששרר  הה  ''ססייממננייוותת''  אאתת  אאפפייללוו  

ככממוו    ווננאאהה  ששייההייוו  עעווממדדוותת  זזקקוופפייםם
    חחייייללייםם......

  
  

    ססדדרר  ווממששממעעתת  
    

כיום כבר הרבה מאנשי החינוך 
יודעים כי יש קשר ישיר בין סדר, 

, סדר יום מתוכנן לבין הקשבה נקיון
ומשמעת, והתנהגות נאותה. ילד 
שסדר היום מבולבל, ואין לי תוכנית 
ברורה ומסודרת, יתקשה להתנהל 

  בצורה נורמטיבית.
אך בדור הלא רחוק זה לא היה ברור 

  כל כך.
את הנהגה זו של סדר, נקיון והקפדה 
על עקביות ועמידה בזמנים, לקח 

  . רבינו גם לנושא החינוך
בתוך ביתו פנימה הוא החדיר לילדים 

כי אין 'סתם'! לכל  –בהנהגתו שלו 
שעת לימוד, ולכל משחק יש את הזמן 
שלו, לא לומדים כי משעמם ולא 
משחקים כי זה מרתק, אלא לומדים 
בשעה שצריך ללמוד ומשחקים בשעה 

  שהמוח או הגוף צריך לכך.
ילדיו שיחיו יודעים לספר, כי לא קרה 

יהם הגדול פנה סתם כך מעולם ואב
ואמר בוא נלמד כי יש זמן מיותר... 
ללימוד היה זמן מסודר, בהספק 

  קצוב.
הסבר הדברים הוא ברור: 
כשמחדירים בבית את הסדר ואת 
התוכנית היומית, יש זמן להכל, וכל 
דבר במועד שלו. לכל דבר מוצאים 
  את הזמן וכל ילד ממצה את כוחותיו.

סספפרר  ההתתההייללייםם    עעתת  ללדדבברר  וועעתת  ללללממוודד..
ממששווחחחח    ררבבייננווממממתתייןן  עעלל  ההססטטננדדרר,,  וו

עעםם  בבננוו  חחבבייבבוו  ההגגאאווןן  ררבביי    בבעעממיידדהה
ששללממהה  ששללייטט""אא  רראאשש  ייששייבבוותת  קקררייתת  

    ממללךך  וותתפפאאררתת  צצייווןן
  

    ההששווללחחןן  אאששרר  ללפפנניי  הה''
איך נראה שולחן של אדם שמשיב 
לעשרות מכתבים ביום? אם נשווה 
למזכיר מוסד או למנהל עבודה, נמצא 
 שולחן עמוס בחפצים וחומרים שרק

  ..בערב פסח מגיע זמן הפינוי שלהם.
לרבינו ישנה קביעות רבת שנים 
להשיב לכל מכתבי השאלות הרבים 
הפונים אליו, בצד השולחן נערם 
באופן מסודר המכתבים שהגיעו 
מבית הדואר, ורבינו פותח מכתב 
אחר מכתב לפי הסדר של החשיבות: 
 כהן, לוי, ולבסוף ישראל), כשאפילו

גרגיר של לכלוך או שיירי מעטפה לא 
נמצאים על השולחן, הוא נשאר נקי 
ומסודר, ובצד השני של השולחן 
ערימת התשובות המכונות לשלוח 

  בדואר לשואל...
זר ווציא ספר לעיין בו, הוא חמגם כש

  מיד עם גמר השימוש לארון...

  ווההששווללחחןן  תתממווננהה  ננדדייררהה  ששלל  ררבבייננוו
::  ייממייןןממבבששעעתת  ככתתייבבתת  ההתתששוובבוותת..  

::  ששממאאללממ    ררייממתת  ההממככתתבבייםם..עע
..  ההתתששוובבוותת  ההממווככננוותת  ללששללווחח  ללששוואאלל

    ננקקיי  ווננאאהה..  --ווההששווללחחןן  אאששרר  ללפפנניי  הה''  
  
   
 
  
 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 שליט"א ננייייממןן  ממששהההר"ר ידידינו החשוב 
שזוכה מדי שנה מזה שנים   ער"ה תש"פ)(

רדסו רבות להביא לרבינו אתרוג מהודר מפ
 הידוע כמוחזק ללא הרכבה כלל.

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 רראאשש  ההששננהה  
ה טובה תכתב  נעוברים להתברך מפי מרן שליט"א בברכת לשבליל ר"ה אלפים 

והנה לפני כשבע שנים למחרת ראש השנה היה רגע מיוחד שהיה   ,ותחתם
אפשר לשאול, והגאון רבי אליהו מן תפס את הרגע שאל קמיה מרן שליט"א:  
"רבנו סיפר לי פעם שאנשים עוברים בליל ר"ה ואני אומר להם שנה טובה,  

אּון ֶאעס ָזאְגַצאך ִניט ארֹויס ַבאִמיר ֶדער לשנה טובה (=לא   יש כאלה שעוברים
יוצא מפי בקלות הברכת לשנה טובה) ויש פעמים שרבנו סיפר שזה לא קרה.  

 כיצד השנה?"
 רבנו שתק. חשב ואמר: האר"י הקדוש ידע על אחד מה נגזר עליו...

וזה לא  שאלה: אבל לומר ברכה, אם מן השמים לא מגיע לו אין את הברכה,
 דרגת ארי הק'.

 תשובה: היו כל כך הרבה אנשים אין אני יכול לזכור (ראיתי שרבנו מתחמק)
מפתח תקוה התפלל בבהכ"נ הגדול   לכל השנה הרב כץ זצ" ,אחר כך, סיפר מרן

כי הי' שם רב וביו"כ התפלל בישיבה ובליל יו"כ הי' מברך איזה בחור אחד  
תקיים כל שנה ופ"א ברך את כל הבחורים  מבוגר שיהי' לו שידוך ואמרו שהי' מ

 המבוגרים ואני בתוכם ובשנה זו כולם התארסו וגם אני.
**                  **              ** 

הרי ראש השנה הינו יום דין על כל צרכי האדם למשך השנה  שאלו לרבינו 
כולה, ומשכך ראוי לבקש כל צרכו, מאידך ידועים דברי הזוהר הק' שהמבקש 

הב", א"כ מה הדרך   -בר"ה על עניניו הגשמיים הרי הוא ככלב המצווח "הב 
שליט"א, כי בודאי צריך להתפלל בראש השנה על כל   רבינוהנכונה? והשיב 

הרוחניים והן הגשמיים, אמנם החושש לדברי הזוהר יכוון בלבו על   צרכיו, הן
 .צרכיו בעת התפילה, ולא יבקש במפורש

 
ושאל בן רבינו   .ביםבפיוט וכל מאמינים, אומרים, הטוב, ומטיב לרעים ולטו

חידוש ושבח, אך מהו השבח   שליט"א בשלמא שהוא מטיב לרעים הוי הגראי"ש
זהו סדר העולם כך, כמו שנאמר, ובחרת   והחידוש שהוא מטיב לטובים, הרי

, דהקב"ה מטיב הרבה יותר ממה שמגיע להם,  ווהשיב ל .בחיים למען ייטב לך
חסד   רות, ועושהשאמרו חז"ל מדה טובה מרובה, כנאמר בעשרת הדב וכמו

שכולו טוב, וכל כך   לאלפים לאוהביו ולשומרי מצוותיו, וזהו השבח להקב"ה
אף שאינם ראויים, ולטובים   ,חפץ בטובת הבריות, שהוא טוב ומטיב לרעים

אלפי מדות יותר מהמגיע להם ע"פ   שהם ראויין, מטיב להם בכמה וכמה
 .טובתם

 
ם בתפלת  בימים הנוראי ".ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה"

בתפלת המוספים אנו אומרים: "ותשובה  'ונתנה תוקף' הנאמרת בחזרת הש"ץ
את רוע הגזרה". לשון "מעבירין" אומרת דרשני: מדוע   ותפלה וצדקה מעבירין

ותירץ על כך רבינו שליט"א,   ?מבטלים" או "מקרעים" את רוע הגזרה" לא נאמר
ם פדיון, ישראל יש להם  גויים אין לה" :על פי דברי המכילתא בפרשת משפטים

מצרים כוש וסבא תחתיך'". כלומר, כאשר נגזרת   פדיון, שנאמר: 'נתתי כפרך
והם עושים תשובה, אזי מעבירים אותה מן השמים אל הגויים,   גזרה על ישראל

במה   לאחר שיצאה הגזרה היא מוכרחת לחול על מישהו! זהו גם הביאור כי
בתפלתם להפוך את   ילו עם ישראלשנאמר במגלת אסתר "ונהפוך הוא", שהוע

הפסוק "ויאמר המן למלך   הגזרה על הגויים. וכן מצאנו בתרגום שני על
את אחשורוש על הנהגת עם ישראל   אחשורוש ישנו עם אחד", שהמן הסית

יומא הדין מתכפרין חובנא, וחובי די לנא   ביום הכיפורים, אשר "אמרין
' ביום זה מתכפרים חובותינו,  פי(בעל דבבנא"  מתכנשין ומתוספין על חובי
אם כן, זהו שנאמר: "ותשובה ותפלה וצדקה   .)ונוספים על חובות שונאינו
גזרה אי אפשר לבטלה, אלא  הכי לאחר שנגזרה " ,מעבירין את רוע הגזרה

 !אותה אל הגויים שהתשובה מעבירה
 (אורחות יושר)

 ראש השנה   398 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

   ייההוודדהה  זזאאבבצדיק ר' לע"נ ה
הי"ד (ליבוביץ)   ייחחייאאלל  צצבבייבן הרה"ק 

 תנצב"ה ע זך אלול תש"ענלב"
  ששררהה  פפעעששאאבן  חחייייםם  בבררווךךלזכות 

 לברכה והצלחה בכל הענינים
 

  תתרריי""גג  גגררעעייננייםם  בבררייממווןן
באלול תש"ס, לקראת ראש השנה תשס"א,  
החלטתי לבדוק מה המקור למה שידוע ומפורסם  

 ת.כנגד תרי"ג מצוו -שלרימון יש תרי"ג גרעינים 
 למרן שר התורהשלחתי מכתב עם השאלה 

""ההגגאאווןן  ממללבביי""םם  זז""לל  בבפפססווקק    שליט"א ונעניתי: 
  ככפפללחח  ההררייממווןן""..

שמחתי ופניתי לעיין בדברי המלבי"ם. לתדהמתי 
לא מצאתי את הדברים כתובים שם. לא דבר ולא  

 חצי דבר.
השנה תשס"ב, -חלפה שנה, ולקראת ראש

את שלחתי שוב מכתב וכתבתי שלא מצאתי 
 הדברים כתובים...

 ""אאצצלליי  ננממצצאא""..בקצרצרה כדרכו בקודש:  -נעניתי 
כעת כבר לא הבנתי כלום: וכי יש גרסאות שונות  

 בין דפוסי המלבי"ם?...
-חלפו שנים והתעלומה נפתרה. בשבת חול

המועד פסח, תוך כדי קריאת מגילת שיר 
 "ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת�"השירים, הבחנתי שהפסוק 

וזר על עצמו פעמיים. הראשון בפרק ד' פסוק  ח
ג', והשני בפרק ו' פסוק ז'. אני חיפשתי בפרק ו'  

שם אכן המלבי"ם לא אומר מילה, אך בפרק ד'  -
הוא אומר מפורשות: "כפלח הרימון שהוא מלא  

של הנפש האלוקית -כן עצמותה [ -תרי"ג גרעינין 
 שבאדם] מלאה אורות שכליות אלוקיות".

הלוא כל התורה פרושה כשמלה, על התפלאתי: 
כף ידו של מרן שר התורה שליט"א. הוא מיד  
הבין את טעותי, אך לא העמיד אותי עליה.  

 מדוע?!
לוט: הוא העדיף שאעמוד על  לקח לי זמן לק

  בעצמי!!! -טעותי,
[נשלח ע"י הרה"ג חיים משה יהודה אורצעל,

עילית]-מודיעין
 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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ראש השנה

אא  נ הנ ה שאא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
ראש השנה תשפ"א

הכליה הקיעה  ושא לעואא נאאה אוא שהי מלך חיים

 באא  נ הנ הוקעים ב ושא לעואא מדה אואמהא
 לכן ב בה  מהגלנ אואמהא אין הוקעים ב ושא

לקראת שני ימי ראש השנה, מהשנה החדשה 

ה' אלפים תשפ"א לבריאת העולם, הבאים עלינו 

זו על  לטובה, דבר בעתו מה טוב להתבונן בשנה 

השינוי הגדול שיש בין שני הימים, כי ביום השני 

אנו  בשבוע  ראשון  ביום  שחל  השנה  ראש  של 

מקיימים מצות תקיעת שופר, כפי שכתוב )במדבר 

כט-א(: "יום תרועה יהיה לכם".

שחל  השנה  ראש  של  הראשון  ביום  אולם 

בשבת, אין אנו תוקעים בשופר לפי תקנת חכמינו 

)ראש  בגמרא  כמבואר  שבת,  חילול  מחשש  ז"ל 

השנה כט:( כי מן התורה מותר לתקוע בשופר בשבת 

כי היא חכמה ואינה מלאכה, אולם מדרבנן אסור 

כמו שמפרש הטעם: "הכל חייבין בתקיעת שופר, 

ואין הכל בקיאין בתקיעת שופר, גזירה שמא יטלנו 

בידו וילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו ארבע אמות 

ברשות הרבים". 

בספרים  שנתייגעו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

ביטלו  איך  העצומה,  הפליאה  ליישב  הקדושים 

חכמינו ז"ל מצוה כל כך חשובה מן התורה, תקיעת 

שמא  מחשש  בשבת,  שחל  השנה  בראש  שופר 

השבת.  את  ויחלל  בתקיעות  בקי  שאינו  מי  יבוא 

פליאה זו מתעצמת ממה שמצינו כי בזכות מצות 

על  ויושב  דין  מכסא  הקב"ה  עומד  שופר  תקיעת 

כסא רחמים, כמבואר במדרש )ויק"ר כט ג(:

"יהודה ברבי נחמן פתח, )תהלים מז-ו( עלה אלקים 

בתרועה ה' בקול שופר, בשעה שהקב"ה יושב ועולה 

על כסא דין, בדין הוא עולה. מאי טעם, עלה אלקים 

בתרועה ]אלקים הוא מדת הדין[, ובשעה שישראל 

עומד  הקב"ה,  לפני  ותוקעין  שופריהן  את  נוטלין 

בקול  ה'  דכתיב  רחמים,  בכסא  ויושב  הדין  מכסא 

עליהם  ומתמלא  הרחמים[,  מדת  הוא  ]ה'  שופר 

הדין  מדת  עליהם  והופך  עליהם,  ומרחם  רחמים 

לרחמים, אימתי, בחודש השביעי".

הנה כי כן איך יעלה על הדעת שחכמינו ז"ל 

ביטלו מצוה כל כך חשובה כתקיעת שופר בראש 

שאינו  מי  שמא  מחשש  רק  בשבת,  שחל  השנה 

השופר  את  בטעות  יעביר  בשופר,  לתקוע  בקי 

שבקי,  ממי  ללמוד  כדי  הרבים  ברשות  אמות  ד' 

הלא יש לכך עצה לתקן כי רק בעל תוקע מומחה 

יתקע בשופר.

הטעם  כי  וגמרו,  נמנו  הקדושים  הספרים  כל 

שופר  תקיעת  מצות  חכמים  שביטלו  הפנימי 

בשבת, הוא דוקא משום שתכלית התקיעות היא 

שיעמוד הקב"ה מכסא דין וישב על כסא רחמים, 

קדושת  כי  בשבת,  שופר  לתקוע  ראוי  אין  לכן 

השבת עצמה יש בכוחה להפוך מדת הדין למדת 

שאנו  הקדוש  הזוהר  במאמר  כמבואר  הרחמים, 

אומרים בתפלת ליל שבת )פרשת תרומה קלה:(:

ת  ְרשַׁ ְוִאְתפַּ ִאְתַיֲחַדת  ִאיִהי  ָתא  בְּ שַׁ ַעֵייל  ד  "כַּ

ְוָכל  ִמיָנּה...  ִרין  ִמְתַעבְּ יִנין  דִּ ְוָכל  ַאֲחָרא,  ְטָרא  ִמסִּ

רּו  ְוִאְתַעבְּ ַעְרִקין  הּו  ִדיָנא כֻּלְּ דְּ ּוָמאֵרי  רּוְגִזין  ׁשּוְלָטֵני 

היא  נכנסת,  השבת  "כאשר  פירוש:  ִמיָנּה". 

הדינים  וכל  החיצונים,  מכוחות  ונפרדת  מתייחדת 

מסתלקים ממנה... וכל שליטי הרוגז ובעלי הדינים, 

כולם בורחים ומסתלקים ממנה".

מבאר  ו(  אות  א  מאמר  )שבתות  יששכר"  ה"בני 

שחל  השנה  בראש  הדינים  נמתקים  איך  זו  בדרך 

בשבת, על פי מה שמביא רבינו האריז"ל ב"שער 

הקדוש  הזוהר  בשם  ב(  דרוש  השנה  )ראש  הכונות" 

שני  הוא  השנה  שראש  הטעם  רלא:(  פנחס  )פרשת 

ימים, כי ביום ראשון דן הקב"ה את העולם בדינא 

קשיא שהוא דין קשה, וביום השני הוא דן אותם 

בדינא רפיא שהוא דין רפה.

שני  וחסדיו  רחמיו  ברוב  הקב"ה  לנו  נתן  לכן 

ימים של ראש השנה, כדי שביום הראשון נמתיק 

הדין  את  נמתיק  השני  וביום  הקשה  הדין  את 

)תהלים  הכתוב  רמז  זהו  כי  הזוהר  ומבאר  הרפה. 

כי  חגנו,  ליום  בכסה  שופר  בחודש  "תקעו  פא-ד(: 

חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב" - "חק" הוא 

דינא קשיא, "משפט" הוא דינא רפיא.

פח:(  יתרו  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

ְפָיין  יִנין ִאְתכַּ ל דִּ ֲהֵדין יוָֹמא כָּ בענין קדושת שבת: "בַּ

ָעְלָמא". פירוש, ביום זה כל הדינים  ְוָלא ִמְתָעִרין בְּ

כי  מבואר  הרי  בעולם.  מתעוררים  ואינם  נכפים 

לכן  בעולם,  כלל  שולט  הדין  אין  קודש  בשבת 

שיעמוד  הדין  להמתיק  שופר  בתקיעת  צורך  אין 

הקב"ה מכסא דין וישב על כסא רחמים, כי עיצומה 

של קדושת שבת ממתיק את הדינא קשיא והדינא 

רפיא. והוסיף על כך רמז נאה, כי שב"ת בגימטריא 

ממתקת  שבת  שקדושת  ללמדנו  רפי"א,  קשי"א 

דינא קשיא ודינא רפיא.

)ראש השנה ד"ה בפסוק  וכן מבאר ה"דברי חיים" 

תקעו( הטעם שאין תוקעים בשבת:

"דהנה בשבת אין תוקעין, ונראה לי דאף על פי 

כן מתוקן ממילא כמו בתקיעה ממש, דהנה מבואר 

בגמרא )שבת יב.( דבמבקר החולה אומרים יכולה היא 

שתרחם, והיינו שבכח קדושת השבת בא הרפואה 

רש"י  בפירוש  שם  כמפורש  ותפלה,  צעקה  בלא 

ז"ל, וכמו כן גבי תקיעות דהוא לעורר רחמים רבים 

מלמעלה, ושבת קודש מקור הרחמים וממילא בא 

הרחמים לכל ישראל".

וכן כתב ב"דרשות חתם סופר" )חלק ב דף שסא 

טור ג ד"ה כתיב(: "והענין כשחל בשבת אזי מקדושת 

שבת מדת הדין מבוסס וממותק, ומשום הכי יכלו 

חכמים להעמיד דבריהם שלא לתקוע, כי בלאו הכי 

הדין רפה וממותק".

ז"ל  חכמינו  שנימקו  מה  זה  לפי  לבאר  ונראה 

הטעם שביטלו תקיעת שופר בשבת מחשש חילול 

בשופר  התקיעה  כי  בכך  לרמז  התכוונו  כי  שבת, 

אין  כאילו  השבת,  בקדושת  זלזול  בה  יש  בשבת 

ועל  הרחמים,  למדת  הדין  מדת  להפוך  בכוחה 

שבת  חילול  לידי  ח"ו  לבוא  עלולים  זה  זלזול  ידי 

בבחינת )אבות פ"ד מ"ב(: "עבירה גוררת עבירה".

 אדמומיה שהי נהוקע ב ושא
לעואא אוא נשהים מדה אואמהא

רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים 

ימי ראש השנה הבאים  ביאור חדש, הנוגע לשני 

ז"ל  חכמינו  שביטלו  מה  לבאר  לשלום,  לקראתנו 

בשבת,  שחל  השנה  בראש  שופר  תקיעת  מצות 

דברי תורה
עברית

 שליט"א ננייייממןן  ממששהההר"ר ידידינו החשוב 
שזוכה מדי שנה מזה שנים   ער"ה תש"פ)(

רדסו רבות להביא לרבינו אתרוג מהודר מפ
 הידוע כמוחזק ללא הרכבה כלל.

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 רראאשש  ההששננהה  
ה טובה תכתב  נעוברים להתברך מפי מרן שליט"א בברכת לשבליל ר"ה אלפים 

והנה לפני כשבע שנים למחרת ראש השנה היה רגע מיוחד שהיה   ,ותחתם
אפשר לשאול, והגאון רבי אליהו מן תפס את הרגע שאל קמיה מרן שליט"א:  
"רבנו סיפר לי פעם שאנשים עוברים בליל ר"ה ואני אומר להם שנה טובה,  

אּון ֶאעס ָזאְגַצאך ִניט ארֹויס ַבאִמיר ֶדער לשנה טובה (=לא   יש כאלה שעוברים
יוצא מפי בקלות הברכת לשנה טובה) ויש פעמים שרבנו סיפר שזה לא קרה.  

 כיצד השנה?"
 רבנו שתק. חשב ואמר: האר"י הקדוש ידע על אחד מה נגזר עליו...

וזה לא  שאלה: אבל לומר ברכה, אם מן השמים לא מגיע לו אין את הברכה,
 דרגת ארי הק'.

 תשובה: היו כל כך הרבה אנשים אין אני יכול לזכור (ראיתי שרבנו מתחמק)
מפתח תקוה התפלל בבהכ"נ הגדול   לכל השנה הרב כץ זצ" ,אחר כך, סיפר מרן

כי הי' שם רב וביו"כ התפלל בישיבה ובליל יו"כ הי' מברך איזה בחור אחד  
תקיים כל שנה ופ"א ברך את כל הבחורים  מבוגר שיהי' לו שידוך ואמרו שהי' מ

 המבוגרים ואני בתוכם ובשנה זו כולם התארסו וגם אני.
**                  **              ** 

הרי ראש השנה הינו יום דין על כל צרכי האדם למשך השנה  שאלו לרבינו 
כולה, ומשכך ראוי לבקש כל צרכו, מאידך ידועים דברי הזוהר הק' שהמבקש 

הב", א"כ מה הדרך   -בר"ה על עניניו הגשמיים הרי הוא ככלב המצווח "הב 
שליט"א, כי בודאי צריך להתפלל בראש השנה על כל   רבינוהנכונה? והשיב 

הרוחניים והן הגשמיים, אמנם החושש לדברי הזוהר יכוון בלבו על   צרכיו, הן
 .צרכיו בעת התפילה, ולא יבקש במפורש

 
ושאל בן רבינו   .ביםבפיוט וכל מאמינים, אומרים, הטוב, ומטיב לרעים ולטו

חידוש ושבח, אך מהו השבח   שליט"א בשלמא שהוא מטיב לרעים הוי הגראי"ש
זהו סדר העולם כך, כמו שנאמר, ובחרת   והחידוש שהוא מטיב לטובים, הרי

, דהקב"ה מטיב הרבה יותר ממה שמגיע להם,  ווהשיב ל .בחיים למען ייטב לך
חסד   רות, ועושהשאמרו חז"ל מדה טובה מרובה, כנאמר בעשרת הדב וכמו

שכולו טוב, וכל כך   לאלפים לאוהביו ולשומרי מצוותיו, וזהו השבח להקב"ה
אף שאינם ראויים, ולטובים   ,חפץ בטובת הבריות, שהוא טוב ומטיב לרעים

אלפי מדות יותר מהמגיע להם ע"פ   שהם ראויין, מטיב להם בכמה וכמה
 .טובתם

 
ם בתפלת  בימים הנוראי ".ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה"

בתפלת המוספים אנו אומרים: "ותשובה  'ונתנה תוקף' הנאמרת בחזרת הש"ץ
את רוע הגזרה". לשון "מעבירין" אומרת דרשני: מדוע   ותפלה וצדקה מעבירין

ותירץ על כך רבינו שליט"א,   ?מבטלים" או "מקרעים" את רוע הגזרה" לא נאמר
ם פדיון, ישראל יש להם  גויים אין לה" :על פי דברי המכילתא בפרשת משפטים

מצרים כוש וסבא תחתיך'". כלומר, כאשר נגזרת   פדיון, שנאמר: 'נתתי כפרך
והם עושים תשובה, אזי מעבירים אותה מן השמים אל הגויים,   גזרה על ישראל

במה   לאחר שיצאה הגזרה היא מוכרחת לחול על מישהו! זהו גם הביאור כי
בתפלתם להפוך את   ילו עם ישראלשנאמר במגלת אסתר "ונהפוך הוא", שהוע

הפסוק "ויאמר המן למלך   הגזרה על הגויים. וכן מצאנו בתרגום שני על
את אחשורוש על הנהגת עם ישראל   אחשורוש ישנו עם אחד", שהמן הסית

יומא הדין מתכפרין חובנא, וחובי די לנא   ביום הכיפורים, אשר "אמרין
' ביום זה מתכפרים חובותינו,  פי(בעל דבבנא"  מתכנשין ומתוספין על חובי
אם כן, זהו שנאמר: "ותשובה ותפלה וצדקה   .)ונוספים על חובות שונאינו
גזרה אי אפשר לבטלה, אלא  הכי לאחר שנגזרה " ,מעבירין את רוע הגזרה

 !אותה אל הגויים שהתשובה מעבירה
 (אורחות יושר)

 ראש השנה   398 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

   ייההוודדהה  זזאאבבצדיק ר' לע"נ ה
הי"ד (ליבוביץ)   ייחחייאאלל  צצבבייבן הרה"ק 

 תנצב"ה ע זך אלול תש"ענלב"
  ששררהה  פפעעששאאבן  חחייייםם  בבררווךךלזכות 

 לברכה והצלחה בכל הענינים
 

  תתרריי""גג  גגררעעייננייםם  בבררייממווןן
באלול תש"ס, לקראת ראש השנה תשס"א,  
החלטתי לבדוק מה המקור למה שידוע ומפורסם  

 ת.כנגד תרי"ג מצוו -שלרימון יש תרי"ג גרעינים 
 למרן שר התורהשלחתי מכתב עם השאלה 

""ההגגאאווןן  ממללבביי""םם  זז""לל  בבפפססווקק    שליט"א ונעניתי: 
  ככפפללחח  ההררייממווןן""..

שמחתי ופניתי לעיין בדברי המלבי"ם. לתדהמתי 
לא מצאתי את הדברים כתובים שם. לא דבר ולא  

 חצי דבר.
השנה תשס"ב, -חלפה שנה, ולקראת ראש

את שלחתי שוב מכתב וכתבתי שלא מצאתי 
 הדברים כתובים...

 ""אאצצלליי  ננממצצאא""..בקצרצרה כדרכו בקודש:  -נעניתי 
כעת כבר לא הבנתי כלום: וכי יש גרסאות שונות  

 בין דפוסי המלבי"ם?...
-חלפו שנים והתעלומה נפתרה. בשבת חול

המועד פסח, תוך כדי קריאת מגילת שיר 
 "ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵת�"השירים, הבחנתי שהפסוק 

וזר על עצמו פעמיים. הראשון בפרק ד' פסוק  ח
ג', והשני בפרק ו' פסוק ז'. אני חיפשתי בפרק ו'  

שם אכן המלבי"ם לא אומר מילה, אך בפרק ד'  -
הוא אומר מפורשות: "כפלח הרימון שהוא מלא  

של הנפש האלוקית -כן עצמותה [ -תרי"ג גרעינין 
 שבאדם] מלאה אורות שכליות אלוקיות".

הלוא כל התורה פרושה כשמלה, על התפלאתי: 
כף ידו של מרן שר התורה שליט"א. הוא מיד  
הבין את טעותי, אך לא העמיד אותי עליה.  

 מדוע?!
לוט: הוא העדיף שאעמוד על  לקח לי זמן לק

  בעצמי!!! -טעותי,
[נשלח ע"י הרה"ג חיים משה יהודה אורצעל,

עילית]-מודיעין
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ממליכים את אבא

מה זה מלך?

האחים אומרים ליוסף הצדיק: "המלוך תמלוך עלינו 
אם משול תמשול בנו?" מה ההבדל בין מלך לבין מושל? 
מסבירים המפרשים שמלך שולט ברצון העם, העם 
רוצה בו ובוחר בו. ואילו מושל שולט בכוח ובכפייה, 

העם לא רוצים אבל אין להם ברירה.

כשהמושל מצווה משהו על העם, כולם 
נשמעים לו, לא בגלל שהם רוצים 

אלא בגלל שהם מפחדים. אבל 
כולם  מצווה,  כשהמלך 

רוצים לקיים את ציוויו, 
כולם חשים זכות 

עצומה לקיים את 
רצון מלכם.

כאשר המושל 
מבצע מהלכים 

 – ובפרט  בכלל 
העם חורקים שיניים 

ומקבלים זאת בעל כרחם; 
אבל כשהמלך מבצע מהלכים 

– כל העם חפץ בהם וגאה בהם.

אנו עומדים ערב יום הדין הגדול, יום 
ראש השנה, שהוא היום שבו אנו ממליכים את 

ה' עלינו. ה' שולט בעולם אם נרצה ואם לא נרצה, זה 
לא תלוי ברצוננו כלל. אבל ה' רוצה שתתגלה מלכותו, 
שהוא לא יהיה מושל אלא שהוא יהיה מלך. וזה תלוי 
בנו! כי בשביל שה' יהיה מלך – בשביל זה צריך ַעם 
שִיְרצּו בו. להמליך את ה' זה אומר לקבל את מה 
שהוא רוצה ואת מה שהוא עושה ברצון מלא, "בדעת 

שלימה ובנפש חפצה".

מהי הֵעדּות על המלכות?

ולא מדובר כמובן לקבל את רצון ה' בשעה שזה טוב 

עבורנו. זו לא בעיה. לא קשה לאהוב את הטוב שיש 
לך בחיים, ולכן זה לא מעיד על המלכת ה'.

מה מעיד על המלכת ה'? כשאתה מקבל ורוצה את 
מה שה' רוצה גם כאשר הדברים לא מסתדרים לך 
ולא מובנים לך – גם אז אתה סומך על המלך שלך ולא 
מערער אחרי הנהגתו, כי אתה סומך עליו שהוא 
רוצה אך ורק בטובת העם. זה סימן למלכות.

לכן אומרים חסידי ברסלב שהמילה 
של  התיבות  ראשי  היא  "המלך" 
הם  מאורעותיו  "כל  המילים: 
לטובתו". כי הידיעה שהכול 
הבסיס  היא   – לטובה 
כלומר  ה'  להמלכת 
רצון  את  לקבלת 

המלך באהבה.

ה  מ ד ק ה
להמלכת ה‘

בשבועות האחרונים עסקנו 
ביסוד באמונה שצריכים להאמין 
שה' אוהב אותך כָאב אוהב. וכתבנו שזו 
האמונה שעומדת בבסיס התודה ובבסיס 
האמונה שהכול לטובה. אתה לא יכול להאמין 
שהכול לטובה ולומר תודה כאשר אתה לא מאמין 
שה' אוהב אותך באמת ורוצה אך ורק בטובתך. בלי 
שאתה מאמין שה' הוא אבא אוהב, ושצר לו בצערך, 
ושהוא שמח בשמחתך – בלי זה אי אפשר לרצות 

באמת את מה שה' רוצה.

במאורעות רגילים גם אם אינם נעימים, זה עוד קל 
להתחזק באמונה שהכול לטובה ולומר תודה, גם אם 
לא חידדת בעצמך את האמונה שה' הוא אבא אוהב 

ועושה רק את הטוב ביותר עבורך.

אבל כאשר עוברים ניסיונות קשים מאוד או ארוכים 

מאוד, משברים או חסרונות עמוקים וכואבים – אז קשה 
מאוד לקבל את האמונה שהכול לטובה, קשה מאוד 
לומר תודה, וכל שכן לרצות את מה שה' עושה איתך.

המשל הפשוט והחזק ביותר

אבל כאשר אתה זוכר את המשל הפשוט של אב 
אוהב לבנו, ואתה מזכיר לעצמך שה' הוא אבא אוהב 
וכמו כל אבא הוא רוצה שיהיה לך הטוב ביותר ושהוא 
מצטער כשצר לך – קל לך להבין ולקבל שגם הדברים 
הקשים ביותר שעוברים עליך, גם הם מאותו אבא 
אוהב ולכן הן בוודאי הטוב המושלם והמוחלט, ואתה 
יכול לומר בפה מלא: "ריבונו של עולם, אני סומך עליך 
שאתה בוודאי יודע מה טוב לי ואתה בוודאי עושה רק 
את מה שהכי טוב לי וגם הדברים הקשים הם בוודאי 

לטובתי, ולכן מה שאתה רוצה גם אני רוצה".

ובזה אתה ממליך את ה'.

נמצא שרק כאשר אתה מאמין שה' הוא אבא רחמן 
ואוהב, רק אז אתה יכול לקבל גם את המאורעות 

הקשים בחיים שלך באהבה. ונדייק עוד יותר:

רק כאשר אתה מאמין שה' הוא אבא אוהב – רק אז 
אתה יכול להמליך אותו באמת!

רוצים גם את יום הדין

ראש השנה הוא יום הדין. דין זה לא דבר נעים. הכול 
נגזר בראש השנה גם הדברים הקשים ביותר שלא 
יבואו ולא יהיו לעם ישראל – הכול נגזר ביום הדין כמו 
שאומרים בתפילת "ונתנה תוקף": "מי יחיה ומי ימות..." 
וכו'. ודווקא בגלל שזה יום הדין לכן זהו גם יום המלכת 
ה', כמו שביארנו, שאת ה' לא ממליכים רק על החסדים, 
אלא גם על הדינים והקשיים כמבואר בגמרא ובהלכה.

לכן ראש השנה זה הזמן המתאים ביותר לומר לה': 
"מה שאתה רוצה גם אנחנו רוצים. לא רק כאשר הכול 
מובן לנו וכאשר החסדים גלויים, אנחנו מאמינים באמונה 
שלימה שגם הדינים שלך הם לטובתנו, כי אתה אבא 
אוהב ואתה לא עושה רע לילדים שלך, וצר לך כאשר 
צר לילדים שלך, ובוודאי גם הדינים הם הטוב המושלם. 

ולכן אנחנו רוצים בדיוק את מה שאתה רוצה".

כל יהודי אני אוהב

מאמר ראש הישיבה

כשאתה 
מקבל ורוצה 

את מה שה' רוצה גם 
כאשר הדברים לא מסתדרים 

לך ולא מובנים לך – גם אז אתה סומך 
על המלך שלך ולא מערער אחרי 

הנהגתו, כי אתה סומך עליו 
שהוא רוצה אך ורק 

בטובת העם.
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 • יום דין או יום טוב? •
ראש  ימי   – הדין  בימי  כעת  עומדים  אנו 
ימים  של  טיבם  מה  להבין  ועלינו  השנה, 
חרדים  והכל  דין  ימי  אלו  אחד  מצד  אלו, 
מאימתם, ומצד שני מכירים אנו את הפסוק 
הנאמר על יום זה 'לכו אכלו משמנים ושתו 
ואל  לאדוננו  היום  קדוש  כי  ממתקים.. 
תעצבו כי חדות ד' היא מעוזכם', פסוק זה 
שלא  ובוודאי  לשמוח  לכאורה  לנו  אומר 
להיעצב, אז מהי אם כן הדרך הנכונה ביום 

זה?
עיה"ק  מיקירי  חשוב  יהודי  על  מסופר 
הכיפורים  יום  של  שבעיצומו  ירושלים, 
'סבא,  בשמחה  לו  ואמר  נכדו  אליו  ניגש 
סיום  עד  שעות  שלוש  עוד  רק  נשארו 
הצום', השיב לו זקנו: כמה חבל שנותרו רק 

עוד שלוש שעות ליום קדוש ונשגב זה'!
מובא ב'שפת אמת', כי בראש השנה עלינו 
מכל  יותר  מאוד,  גדולה  בשמחה  להיות 
ואין  דן את העולם,  כי הרי הקב"ה  השנה, 
דנים את האדם אלא בפניו, אם כן הקב"ה 
אומרים  אנו  וכך  ידינו,  על  נמצא  כביכול 
בפיוט 'ונתנה תוקף', 'וכל באי עולם יעברון 
לפניך כבני מרון', ומשום כך בראש השנה 
כמעט שאין מזכירים במפורש בקשות על 
כי מי שקרוב למלכות אינו חסר  גשמיות, 

מאומה.
ראש  של  טוב  שיום  אומר  הק'  הבעש"ט 
אומרים  כן  על  שמחה,  יום  הוא  השנה 
שהבכייה  משמו  הובא  ועוד  'שהחיינו', 
שבוכים הוא בכייה של שמחה על שהחיינו 

והגיענו לזמן הזה.
 היוצא מדברים אלו שראש השנה הוא אכן 
יום שמחה, אמנם יחד עם זאת אנו זוכרים 
היטב כי יום זה הוא יום דין, אבל אנו שמים 
את מבטחנו באבינו שהוא השופט אותנו, 
כי  נזכור  ובעיקר  משפטינו,  לאור  שיוציא 
כל עיקר בקשתינו שנוכל להמשיך ולעבדו 
בלבב שלם, וכל מה שאנו רוצים ומבקשים 
ית"ש.  רצונו  את  לקיים  שנוכל  כדי  הוא 
ויה"ר שנזכה לעבדו עבודה תמה, בשמחה 
כל  וברצון  ברחמים  ויתקבלו  לבב,  וטוב 

תפילותינו.
)ע"פ טיב המועדים - ראש השנה(

<המערכ<<ת
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ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון
הזה,  והקדוש  הגדול  היום  בהגיע  תפחד  לא  מי  ונפש  נרעד  לא  מי  לב 
היום בו כל בריות עוברים לפניו כבני מרון ונסקרים בסקירה אחת, ספרי 
ומי  לשבט  מי  בסך  עובר  אחד  כל  לפניו,  פתוחים  מתים  וספרי  חיים 
לחסד, כל המעשים שעשה ופעל האדם במשך השנה כולם עולים וצפים 
באותו מעמד, הטובים והרעים, כל המחשבות וכל ההרהורים, שום דבר 
וכמו שאנו  יסתר, אפילו מה ששכח כבר מזמן, אין שכחה מלפניו,  לא 
אומרים בתפלה של הימים הנוראים: "אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל 
יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, כי אין 

שכחה לפני כיסא כבודך ואין נסתר מנגד עיניך".
רק מן ההתבוננות בפירוש המילות של הפיוט 'ונתנה תוקף' נתקפים אנו 
בפלצות ופחד, "ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום. ובו תינשא 
מלכותך, ויכון בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין 
הנשכחות,  כל  ותזכור  ומונה,  וסופר  וחותם  וכותב  ועד,  ויודע  ומוכיח 
ותפתח את ספר הזכרונות, ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו. ובשופר 
גדול יתקע, וקול דממה דקה ישמע, ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יאחזון, 
ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, 

וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון".
כל הבריאה כולה עומדת למשפט ביום הזה, דומם צומח חי מדבר, כולם, 
אפילו המלאכים שרפי מעלה זוחלים ורועדים ביום הזה, אף על פי שכל 
אלו אינם בעלי בחירה כלל וכלל, ומלבד רצון קונם אינם עושים כלום, 
גם המה באימה  והקדוש הזה מתמלאים  היום הגדול  זאת, בהגיע  בכל 

ויראה ונתקפים בפחד ואימה מן הדין שנעשה ביום זה.
• • •

מה אנו מה חיינו
מה נענה ונאמר אנן, בני אדם קרוצי חומר, הלא לב יודע מרת נפשו את 
כל החטאים והפשעים שנכשלנו בהם, אפילו המצוות שעשינו, מי יוכל 
להעיד על עצמו ולומר שהם היו בשלמות הראוי, הלא כל אלו יבואו היום 
לנפשנו  מרגוע  נמצא  היאך  המאזניים,  כף  על  יעלו  ואף  צדק  למשפט 

מגודל הפחד והיראה כאשר כל עתידנו תולה על בלימה.
די לנו רק להתבונן במאורעות של השנה האחרונה בכדי להבין את גודל 
השעה ואת עומק הדין שנעשה ביום זה, כמה אנשים שבשנה שעברה 
יסורים  אינם בארץ החיים,  כבר  ועתה  והתהלכו בתוכנו  היו עמנו  עדיין 
קשים וחולאים רעים שעברו על רבים מאחינו בני ישראל בארץ ישראל 
ארוכים,  חודשים  למשך  ובריח  מנעול  על  נסגרו  ישיבות  לארץ,  ובחוץ 
תינוקות של בית רבן לא היו יכולים ללכת אל בית תלמודם לקנות תורה 

ויראה, זקנים ונערים משער שבתו, לא היינו יכולים אפילו ללכת לבית 
הכנסת לשפוך שיח, ומי מדבר ממצב פרנסתם של אחינו בית ישראל, 
כמה פרנסות נתמוטטו והתדלדלו, כל העולם כולו התנודד למקצה ועד 
קצה, וכל אלו המאורעות נחרצו בראש השנה של השנה החולפת, היאך 

נוכל להישאר שלווים ושאננים בהגיע עוד ראש השנה.
שבאה  החדשה  שהשנה  עיניים  בכליון  מצפים  ורצוצים,  שבורים  כולנו 
לקראתנו לשלום תהיה שנה טובה ומבורכת, שנה שלא נדע עוד מצער 
זה  כל  ונחמות,  ישועות  טובות  בבשורות  מלאה  שתהיה  שנה  ויסורים, 
נבהל  ולא  נפחד  ומי לא  ורק בראש השנה הבא עלינו לטובה,  תלוי אך 
וחנון,  רחום  מלך  הוא  שהקב"ה  בעניינו,  נחמתנו  זאת  רק  הזה,  כהיום 
וברוב רחמיו וחסדיו ישקיף בצר לנו ויקבל את תשובתנו לרחמים ולרצון 
ויושיענו, וכהמשך דברי רבי אמנון ממגנצא, "כי כשמך כן תהילתך, קשה 
לכעוס ונוח לרצות, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה, 

ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו".
• • •

יודעין שהקב"ה יעשה להם נס
אלא שלצד הפחד והיראה השורר ביום הזה, אסור לנו לשכוח כי יום זה 
שהוא,  כל  ולדכדוך  לעצבות  להיתפס  לנו  חלילה  אלוקינו,  לה'  חג  הוא 
לנו אלא להשליך את  אין  נצחים,  ולנצח  לה' אלוקינו לעד  אנו  בנים  הן 
יהבנו על ה' אלוקינו, להיות סמוכים ובטוחים שיגזור עלינו גזירות טובות 
ישועות ונחמות, מה לנו לפחד כאשר השופט הוא לא אחר אשר אבינו 
רועינו בכבודו ובעצמו, אין שום ספק שגם הוא רוצה בשבילנו את הטוב 

ביותר.
לאחר  השנה(,  ראש  )סדר  היום'  'סדר  בספר  כתב  נפלאים  דברים 
ואת  השנה,  ראש  של  והקדוש  הגדול  היום  מהלך  את  לפרש  שמרחיב 
סדר התפילות המרוממות שכלל ישראל מתפללים ביום זה, הוא מוסיף 

וכותב כהלשון הזה:
יתברך,  בהשם  ויבטח  ליבו  וישמח  לביתו  ילך  הכנסת  מבית  "ובצאתו 
ויקדש בלב שלם ובנפש חפצה, וירחק ממנו כל יגון ואנחה, שלא ליתן 
ומריבה  ואנחה  יגון  במקום  אלא  מקום  לו  אין  כי  למקטרג  פה  פתחון 
וקטטה, וכן כתוב עליהם בדברי קבלה )נחמיה ח, י( 'קדוש היום לאלקינו 
ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם'. אלא צריך לשמוח בלבו ולהראות 
שמחה לכל כדי לסמות עינו של שטן. ויסדר שולחנו ויאכל, וישלח מנות 
לאין  מנות  ושלחו  וגו'  משמנים  אכלו  )שם(  כדכתיב  ולאביונים  לעניים 

נכון לו".
אם כי הוא מזהיר את האדם שחלילה לא ימשך יותר מדי אחר האכילה 
ולשתות  לאכול  ראוי  אין  האלו  שבימים  לי  "ונראה  ומסיים:  והשתייה, 

<התחזקו<ת

■ חדות ה' היא מעוזכם ■

|  המשך בעמוד ב'  |<

ראש השנה 
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