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 הסכמת מורינו ורבינו עטרת ראשינו ואוד עינינו, נשיא אלהים

 בתובינו, פאר הדור והדרו, נזר ישראל ותפארתו, שר התורה

ה יוסף שליט״א׳ ן לציון, הגאון רבי עובדי  מרן םלכא הראשו

 ב״ה פעיה״ק ירושלים, יום ג׳ י״ב סמן, ״תבל וישבי בה״
 נתשסי׳ז). לפ״ק.

 הסכמה
 הן בל יקר ראתה עיני את ספר הסליחות השלם המבואר והמדוייק
, אשר יוצא הלום לאור עולם על ידי תלמידי היקר ד ת פ ד מ ע  ״
 והאהוב, איש מהיר במלאכתו, מלאכת שמים, פה מפיק מרגליות,
 דורש כתרי אותיות, סיגי ועוקר הרים, דובר צדק מגיד משרים, כבוד
 ה׳ מלא בכתם פז לא יסולא, ליש ולביא אהובי וחביבי, איש כלבבי,
 צנצנת המן, נטע נאמן, חיכו ממתקים וכולו מחמדים, המפורסם
 לשם טוב ולתהילה בחיבוריו היקרים •י והנפלאים, מזהב ומפז
 נחמדים, בכל.הארץ יצא קוום ובקצה תבל טילהם, תשית לראשו
ס זביחי שליט״א, ח נ י י פ ב  עטרת פז, הרב הנאון המפורסם ר

 מח״ס שרת עטרת פז, וס?רי מזהב ומפז, ועוד.
 ועתה הנה הביא לנו מן החדש, את ספר הסליחות השלם המבואר
 והמדוייק הני׳ל, בתוספת ברבה של הלכות ודינים והנהנות ישרות
 בעניני חודש אלול וסדר הסליחות, והכל עשה בטוב טעם ודעת

 להפליא, מפי סופרים ומפי ספרים,
 וראיתי בי כמעשיו הנפלאים בספריו הראשונים, בן הוא גם מעשיו
 בספרו היקר והנכבד הזה, וביתר שאת ויתר עוז, אשר לא הניח פינה
 וזוית לדון בו באורך וברוחב בכל הענינים הנוגעים והקשורים
 למצוה יקרה זאת של סדר הסליחות וכל המסתעף, צולל במים
 אדירים ומעלה פנינים יקרות, זכות וברות, והיו למאורות, וכביר
 מצאה ידו לסדר את הדברים בטוב טעם ודעת, חפוחי זהב
 במשכיות כסף דבר דיבור על אופניו, כל הרואה אומר ברקאי. צינה



 וסוחרה אמיתו באשר ה׳־ איתר, תרב גמלתו ותבשא מלכותו, כי את
 הכל עשה יפה בעתו, איישר חיליה לאורייתא, כזה ראה וקדש.

 בואו ונחזיק טובה, למכון הוצאה ספרים וחקר כתבי יד וחקר כתבי
 רבותינו הקדמונים ״עטרת פז״ פעיה״ק ירושלים תובב״א, העומד
 בראשותו ובהדרכתו שלתלמידי הרב הגאון הנזכר לטובה ולברכה
ס זבי חי שליט״א, המשתדלים בהוצאת ספר ח נ י פ ב  לעיל ר
 הסליחות הזה לזיכוי הרבים, וכקרבן מגחה של שבח והודאה
 להשי״ת לציון חצי יובל שנים להקמת המכון הקדוש הזה. והוציאו
 את ספר הסליחות הזה כהידור רב ומיוחד, תורה מפוארה בכלי
 מפואר, וכן הוסיפו בו נופך מיוחד שהניקוד והטעמים בספר

ת  הסליחות הזה יהיו מתייקים בדקדוק רב, וכן נם הוסיפו א

ר, ועוד הוספות ת דיבו י נ ע ת ״ס ו בבי ר תיקון השו ד  ס
 רבות. איישר חיילהו לאווייתא.

 והנני פונה בזאת לכל אחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר, לקוח
ת ספר התורה הזה, אשר מחזה שדי יחזה, הלא הוא  א
 הספר הנפלא הזה, ולשלם עליו בםיטבא בעין יפה וברוח נדיבה,
 ולהביא ברכה אל ביתם. וכמו כן להחזיק בידי תלמידי היקר
 הגי׳ל, להוציא לאור עולם את כל יתר כתביו וחיבוריו
 היקרים והמאירים, כדי לזכות בהם את הרבים, להגדיל
 תורה ולהאדירה. וכל המסייעים בידו, יתברכו בכל ברכות
 התורה, באורך ימים ושנות חיים, בבריאות איתנא ונהורא מעליא,
 בעושר ואושר וכבוד וכט״ם, ומה׳ ישאו ברכה. וברוך אשר יקים את

 התורה הזאת.
 ואני הפילה שיזכה תלמידי הרב הגאון המחבר שליט״א, להמשיך
 להפיץ מעינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה, ויחבדרון מיליה
 בבי מדרשא, ברבות הטובה, גם עד זקגה ועד שיבה, באהבה וברוב
 חיבה. ירום וגשא וגבה מאוד, אשר פריו יתן בעיתו, ועליהו לא יבול,

 וכל אשר יעשה יצליח. אמן.
 בברכת החורה ובאהבה רבה.



ת הלכות והנהגות הסליחות והימים הנוראים פז ה ר ט  ע

 בעזרתה׳ יתברך
 גשם ה׳ נעשה ומליח

 ^עד הרחמים והסליחות
ט הלכרת והנהגות כעניץ ע  מ

ל והימים הנוראים ו ל ר תורש א ד ס  אמירת הסליחות ו
 מלוקט מעט מזעיר מתוך כת״י מורנו ורגינו ועט״ר

 הגאון רבי &נחס זביחי שליט״א
 םח״סשו׳׳ת עטרת פז ועוד

 להלן מובאים פדר ההלכות וההנהגות ללא המקורות והציונים,
 ולקמן מעמוד יג והלאה מובאים ההלכות וההנהגות עם הציונים.

. ימי חודש אלול, הם עת רחמים וסליחות, מפני שהם ימי  א
 הכנה לקראת יום ראש השבה ויום הכיפורים שבהם נגזר דינו
 של האדם לחיים טובים ולשלום לקראת השנה החדשה, ועל כן
 יש להרבות בהם בעסק התורה הקדושה, בתפילות ובתחנונים,
 בנתינת צדקה, ובמעשים טובים, להרבות בזכיות לקראת יום

 הדין הגדול והנורא, הבא לטובה ולברכה/
. מנהג ישראל קדושים לקום באשמורת הבוקר, החל מראש  ב
 חודש אלול עד יום הכיפורים, לומר סליחות ותחנונים כפי
 הנוסח המתוקן. ויאמר את הסליחות בלב נשבר ובדמעות, כי

 יש בכח הדמעות שבתפילה לשנות את גזר הדין לטובה3.
. צריך להקפיד ולחזהו־ כשאין עשרה בבית הכנסת, שלא  ג
 לומר בסליחות את הקטעים שנתקנו בלשון ארמית, רחמנא,
 דעני לעניי, מרנא דבשמיא, מחי ומסי, ושאר תחנונים שנתקנו
 בלשון ארמי. ולכן יש לדלגם. ואם דילגום ואחר כך באו

 עשרה, יחזרו ויאמרום בעשרהג.



ת הלכות והנהגות הסליחות והימים הנוראים פז ל ט  י ע

 ד. צריך להזהר כשאומר "אלהא דמאיר עננו״ בעת אמירת
 הסליחות, וכן בכל עת שאומר פיםקא זאת, לומר "דמאיר",

 ולא ״דרבי מאיר", כי יש סוד בדברד,
 ה. מנהג מקומות רבים פעיה״ק ירושלים תובב״א, ובעוד
 מקומות, לתקוע בשופר בעת שהציבור אומרים י״ג מידות, דש
 נוהגים שבעת שמתחילים הציבור לומר את הי״ג מידות,
 התוקע אומר את כל הי״ג מידות בזריזות בינו לבין עצמו, כדי
 להספיק לתקוע בשופר בעת שהציבור אומרים את הי״ג מידות,

 ויכולים לסמוך לעשות כן.
 ועל כל פנים צריך התוקע להזהר לומר את הי״ג כראוי בלא
 להבליע את המילים, ולכן יאמרו הציבור את הי״ג מידות בנחת
 ובמתינות, כדי שהתוקע יספיק לאומרם כראוי. וכמו כן אף
 הנוהגים לעשות כן לתקוע בשופר בעת אמירת י״ג מידות

 בסליחות, אין להם לתקוע בשופר בערב ראש השנהה.
 ו. במקום שאינו יכול לקום באשמורת הבוקר לומר את
 הסליחות, ובפרט כשחושש שיגרום לו הדבר לביטול תורה,
 מפני שיהיה עייף אח״כ במשך היום ולא יוכל לשקוד על
 לימודו, יכול לומר את הסליחות כבר מעת חצות הלילה, וכן
 יכול לאומרו במשך היום בבוקר או בצהרים, אבל צריך להזהר
 מאוד מאוד שלא לומר m הסליחות בלילה קודם חצות הלילה1".

 ז. אפשר לומר את םדר סליחות לעורר רחמי שמים במשך
 השנה כולה ולא רק בחודש אלול, ובפרט נהגו לומר את סדר
 המליחות בעת צרה חייו שזקוקים לרחמי שמים מרובים

 ולהיפקד בפקודת ישועה ורחמים, לצורך היחיד או הרבים/



ת הלכות והנהגות הסליחות והימים הנוראים tD ז ר ט  ע

 ח. מותר לומר סליחות קודם תפילת שחרית או תפילת מנחה,
 ולהתפלל לאחר מכן, ואין בזה חשש משום תדיר ושאינו תדיר
 תדיר קודם, שלכן יצטרכו להתפלל תפילת שחרית או מנחה
 קודם לכן, מפני שהן שהם תדירות יותר מהםליחות. וכן הוא
 מנהג בתי כנסיות רבים פעיה״ק ירושלים תובב״א, לומר
 סליחות בחודש אלול קודם תפילת מנחה כדי לזכות את הרבים

 שלא הספיקו לומר את הסליחות באשמורת הבוקר".
. נכון וראוי לנהוג מתחילת חודש אלול, שהכותב איגרת  ט
 לחבית יציין בתחילת האיגרת או בסופה שהוא מברכו בברכת
 שנה טובה ומבורכת שנה טובה ומתוקה, ובברכת כתיבה

 וחתימה טובהמ.
 י• נוהגים להרבות בקריאת התהלים במשך חודש אלול ועשרת
 ימי תשובה, מפני שקריאת מזמורי התהלים מסוגל לתשובה
 ולטהר הנפש. וגם מפני שיש בכח אמירת מזמורי התהלים
 לזכות את האדם בדין לשנה טובה ומבורכת לחיים טובים
 ולשלום, ורמז לדבר דדרשינן סמוכים את הפסוק (תהלים קכב
 ה): "כי שם ישבו כסאות למשפט - כסאות לבית דודי; שעל
 ידי"כסאות לבית דוד" שהוא העסק והקריאה בספר התהלים
 שחיברו דוד המלך ע״ה, ימתק את ה״כםאות למשפט" שהוא
 תוקף הדין של יום ראש השנה והימים הנוראים, ועל ידי כך
 יזכה בחסדי ה' יתברך לשנה טובה ומבורכת שנה טובה

 ומתוקה'.

 יא. יש נוהגים לומר בחודע אלול עשרה מזמורי תהלים בכל
 יום, כדי לסיים ב' פעמים את ספר התהלים שיש בו מאה
 חמשים מזמורים, מר״ח אלול ועד ראש השנה שהם שלושים
 יום, ויעלו כל המזמורים במנין בפייר. ומנהג יפה ונבון הוא.
 ולפחות ישתדל כל אדם לקרוא חמשה מזמורי תחלים בכל יום,



ת הלכות והנהגות הסליחות והימים הנוראים פז ר ט  ח ע

 כדי שיסיים את ספר התהלים במשך חודש אלול לפחות פעם
 אחת.

 וכן נוהגים לקרוא תהלים ביום ראש השנה ולסיים בו את ספר
 התהלים ב' פעמים, מפני שיש בו ק״נ מזמורים, וכשמםיימים
 אותו ב' פעמים יוצא כמנין כפייר, שהוא שלש מאות מזמורים,
 והוא סגולה שיתכפרו עוונותיו של האדם, ויזכה לכתיבה

א.  וחתימה טובה ולשנה טובה ומבורכתי
 יב. המשכימים בבוקר לאמירת סליחות יזהרו לברך קודם לכן
 את ברכות התורה, מפני שיש בהם פסוקים, ואע׳יפ שאומרם

ב.  בדרך תחנונים נכון הוא לברך קודם לכן את ברכות התורהי
 יג. בעת שהקהל משכימים לבית הכנסת באשמורת הבוקר
 לאמירת הסליחות, ומגישים לפניהם לשתות תה או קפה, אם
 דעתם לחזור ולשתות שוב, אינם צריכים לברך שוב על השתיה
 החדשה שמגישים לפניהם, ואפילו שהפסיקו בנתיים באמירת
 הסליחות ועבר זמן רב, ודי בברכה הראשונה שבירכו לפטור

 את כל מה שישתו לאחר מכן.
 וכל זה הוא דוקא באופן שלא יצא מפתח בית הכנסת, אבל אם
 יצא מפתח בית הכנסת וחזר, צריך לברך שוב על מה

ג.  שישתהי
 יד. צריך להזהיר את הציבור המקדימים לבוא לאמירת
 הסליחות בחצות הלילה שלא לומר מזמורי תהלים קודם חצות,
 מפני שאין לומר מזמורי תהלים בלילה, אבל אחר חצות הלילה
 יש להתיר להם לאומרם, ובפרט שלא יבטלו את זמנם. ובמקום
 שמתאספים ציבור רב עוד קודם חצות הלילה, ויש חשש שאם
 ימנעו אותם מאמירת התהלים קודם חצות, יבואו לידי שיחה
 בטילה וישוטטו באפם מעשה, יש להתיר להם לומר תהלים אף

.  קודם חצות הלילה7



ת הלכות והנהגות הסליחות והימים הנוראים פז ט ר ט  ע

 טו. הנוהגים לומר מראש חודש אלול עד שמיני עצרת את
 מזמור"לדוד ה, אורי וישעי" לתהלים כז) בבוקר ובערב, יכולים
 לאומרו לאחר תפילת ערבית אף שהוא לילה, אולם יש נמנעים
 מלאומרו בלילה, ולכן אומרים אותו לאחר תפילת מנחה סמוך

 לשקיעה10".
 טז. בעשרת ימי תשובה יכוין האדם היטב בברכת השיבנו
 אבינו לתורתך וכו; מפני שעיקרם של ימים אלו הוא ענין
 ההתעוררות בתשובה, ואם יש לו קרוב משפחה שצריך לעוררו
 בתשובה ימין עליו בברכה זאת, כי מסוגלת ברכה זאת ותוקף
 הימים הללו של עשרת ימי תשובה לעורר את לבבו לשוב אל

 ה .

 P. אף על פי שצריך להזהר באמירת סדר"תיקון חצות" במשך
 כל ימות השנה בזמנים הראויים לאמירת תיקון חצות, מכל
 מקום הקמים לומר סליחות בחצות הלילה או באשמורת הבוקר,
 ישתדלו להקפיד ולהזהר על זה ביותר, כי מעיקר דינא אמירת
 תיקון חצות קודמת לאמירת הסליחות. וזמן"תיקון חצות" הוא
 מחצות הלילה עד חצי שעה קודם עלות השחר לערך. ובפרט
 יקפידו בזה האומרים סליחות ליד שריד בית מקדשינו הכותל
 המערבי. ובעת אמירת סדר תיקון חצות, ישפוך כנחל דמעה
 על צער גלות השכינה וחורבן בית אלוהינו, אוי לנו כי פנה יום
 ונטו צללי ערב ועדין בית אלוהינו חרב ושמם, יראה ה, יתבךך

. ז  ויחוס וירחם עלינוי
 יח. ראוי והגון ללמוד במשך הימים הנוראים ובפרט בעשרת
 ימי תשובה את סדר עבודת כהן גדול הנאמר בתפילת מוסף של
 יום הכיפורים, שמלבד מה שנצרך לעשות כן כדי להבין את
 הנאמר ב״םדר העבודה" שתפילת מוסף יום הכיפורים, גם
 סגולה יש בו, מפני שלימוד סדרי הקרבות הוא סגולה גדולה
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 להפוך את הקטגורים בבשמים לםנגורים, ובימים אלה דהמלך
 הקדוש יושב על כסא דין ומשפט הרי צריך סנגורים גדולים,

. ח י  ועל ידי סדר לימוד זה מכל לזכות לכך
 יט. כאמור לעיל שקריאת ולימוד סדר הקרבנות סגולה גדולה
 יש בו לזמן הימים הנוראים, מפני שעל ידי אמירתם ולימודם
 נהפכים הקטגורים בשמים לסנגורים. על כן יקפיד מאוד בזמן
 הימים הנוראים גם באמירת "סדר הקרבנות" שקודם תפילת
 שחרית, שמלבד החשיבות הגדולה שיש באמירת הקרבנות
 במשך השנה כולה, כי האדם זוכה על ידי כך לדברים הרבה,
 גדלה שבעתיים תוקף אמירתם בימים אלו, מהטעם האמור

 לעיל לעורר את הסנגורים.
 וכן נכון וראוי הוא לומר בכל יום את הפיוט"אדון עולם" קודם

 תפילת שחרית, ובפרט בימים הללו של הימים הנוראים0.
. מנהג קדמון הוא בהרבה מקהילות הקודש יצ״ו לקרוא את  כ
 כל ספר התהלים בליל יום הכיפורים, שנוהגים הקהל הקדוש
 להשאר בבית הכנסת לאחר תפילת ערבית ולסיים כל אחד
 ואחד את קריאת כל ספר התהלים. ויש נוהגים ללמוד בו את
 סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, שהרב או הגדול שבקהל
 מבאר לציבור את סדר העבודה אשר יקראו למחרת בתפילת
 מוסף. ויש לעודד מנהגים קדושים אלו, כי קדוש היום
 לאדונינו מלך אל רם ונישא, וצריך להרבות בו בזכיות, ובפרט

 להזהר שלא לבטל הזמן בדיבורים של חול.
 ומכל מקום אם רוצים הקהל להשכים למחרת לתפילת שחרית,
 וחוששים שאם ימתינו בבית הכנסת יהיו עייפים למחרת בעת
 התפילה, נכון הוא שיקדימו את מנוחתם ללכת לישון. ועל כל
 פנים טוב יעשהו שיחלקו בניהם את קריאת ספר התהלים,
 שיקרא כל אחד כמה מזמורים, ועל ידי כך יוכלו לזכות לסיים
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 את כל ספר התהלים, ובזמן מועט, והכל יבוא על מקומו
/  בשלום,

. ישתדל כל אדם לקבל על עצמו בימים הנוראים קבלה א  כ
 טובה אחת, שינהג בה מעתה ועד עולם, וסגולה יש בזה שיזכה
 על ידי כך להיות נכתב ונחתם לאלתר בספרן של צדיקים

. א  גמורים, לחיים טובים ולשלום, לשנה טובה ומבורכתכ
. במוצאי יום הכיפורים לאחר תפילת הנעילה קודם תפילת ב  כ
 ערבית אומרים את הפסוק (קהלת ט ז)"לך אכל בשמחה לחמך
 ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך", כי יש
 מצוה להרבות בסעודה במוצאי יום הכיפורים כמו בערב יום

 הכיפורים.
 ויתפלל תפילת ערבית במתינות בשמחה ובכוונה רבה, ויהיה
 זה לםימנא טבא כי היא התפילה הראשונה שמתחיל להתפלל
 בה לאחר יום הכיפורים, שהוא כעין תחילת השנה. ולאחר מכן
 נוהגים לברך את ברכת הלבנה. ואח״כ יסעד את ליבו בשמחה,
 ויהיה ליבו סמוך ובטוח בה׳ יתברך שהתקבלו התפילות

 והבקשות, ונגזר עליו הכל לחיים טובים ולשלום.
 ולאחר שגמר הסעודה ובירך ברכת המזון כראוי, יתחיל בבניית
 הסוכה, ואם אינו יכול להתחיל בבנית הסוכה מיד, ילמד
 במסכת סוכה או הלכות סוכה, ונחשב הדבר כאילו התחיל

 בבנית הסוכה.
 ובמשך ימי חג הסוכות יקפיד מאוד לעשות כל לימודיו ועסקיו.
 בסוכה, ולהשאר בה ככל שיוכל, כי מקיים בזה מצות עשה
 מיקרא כג מב)"בסוכות תשבו שבעת ימים", ועכ״פ יזהר מאוד
 שלא לאכול כלום חוץ לסוכה ואפילו לשתות מים, וישן אך ורק
 בסוכה אפילו שינת עראי. וכן יהיה בשמחה במשך כל חג
 הסוכות, כי הוא סגולה גדולה וםימנא טבא. ובמשך ימים אלה
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 של חג הסוכות יתמיד בהרהורי תשובה, כי בליל הושענא רבא
 הוא עת חותם חיצון ואחרון עת גזר הדין לטובה ולברכה. ובליל
 הושענא רבא יעשה את כל סדר התיקון כראוי ובמנין, ואם
 אפשר עדיף ללמוד סדר התיקון בסוכה, וביום שמחת תורה
 ישמח וירקוד ביותר ובבל כוחו לכבודה של תורה, כי יש בדבר

 זה סגולות גדולות ונפלאות עד אין חקר.
 ויעלה הכל לרחמים ולרצון לפני אבינו מלכנו ה' יתברך
 ויתעלה, להתברך בשבה סובה מבורכת שנה טובה ומתוקה,

. ב  לחיים טובים ולשלוםכ

 תס ולא נשלם סדר ההלכות וההנהגות מתוך כת׳יי הנ״ל
 וכאן הובאו רל, כ״ב סזןיפים מתוך כת״י הנ״ל, וםימנד ״ב״ך

 יברד ישראל״, כי טפני קוצר היריעה הוצרכנו לקצר.
 ושם מבוארים הדברים עוד באורד רב, ויש בהם עוד סעיפים

 רבים.
 ובעה״י ויתעלה עוד חזון למועד, נקי נדר.
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 כעזרת זז׳ יתברך
 כשם־ ה׳ נעשה מעליה

 ש^ר הרחנויט והסליחות
ת והנהגות בענין ט הלכו ע  מ

ל והימים הנוראים ו ל ר חודש א ד ס ת ו  אמירת הסליחו
 מלוקט מעט מזעיר םתוך כת״י מורנו ורכינו ועט״ר

 הגאון רבי 9נחס זכיחי שליט״א
 מח״ס שו״ת עטרת פז ועוד

 להלן מובאים םדר ההלכות וההנהגות עם המקורות והציונים

. ימי חודש אלול, הם עת רחמים וסליחות, מפני שהם ימי  א
 הכנה לקראת יום ראש השנה ויום הכיפורים שבהם נגזר דינו
 של האדם לחיים טובים ולשלום לקראת השנה החדשה, ועל כן
 יש להרבות בהם בעסק התורה הקדושה, בתפילות ובתחנונים,
 בנתינת צדקה, ובמעשים טובים, להרבות בזכיות לקראת יום

 הדין הגדול והנורא, הבא לטובה ולברכה*.

 עיקרו של חודש אלול ועא חודש רחמים וסליחות, כדי שיהיה האדם מוכן ומזומן בו
 לקראת יום ראש השנה אשר כל באי עולם נידונים בו ועובריס כבני מרון לפני הקב״ה,
 וכמו שאמרו חז״ל בגמ׳ מסכת ראש השנה(סז ע״א) בראש השנה כל באי עולם עוברין
 לפניו כבני מרון, שנאמר(תהלים לג)"היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיד&״. יעו״ש.
 וביארו בגמ׳(שם< ענין זה של ״טי מחן" בכמה אנפץ, ועיקרם של דברים שד1א ענק
 בדיקה מדוקדקת ומדוייקת ביותר בכל מעשיו של האדם, ולפי זה נגזר דינו. וכשם שאנו
 אומרים ביום ראש השנה(בתפילת מוסף) ״אתה זוכר מעשה עולם. ופוקד כל יצורי קדם.
 לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. כי אין שכחה לפני כסא כבודך.
 ואץ נסתר מנגד עיניך. אתה זוכר את כל המפעל. וגם כל היצור לא נכחד ממך. הכל
 גלוי וצפוי לפניך ה׳ אלהינו וכו/ כי תביא חק וזכרון להפקר כל רוח ונפש. להזכר
 מעשים רבים והמון נסתרות לאין תכלית וכוי, ובריות בו יפקדו. להזכירם לחיים ולמות.
 מי לא נפקד כהיום הזה. כי זכר כל המעשים לפניך בא. מעשה איש ופקדתו. ועלילות
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 מצעדי גבר. מחשבות אדם ותחבור/יו. ויצרי מעללי איש". ועל p כל משכיל ירע ויבץ
 שיש לו לאדם להכץ את עצמו עוד קודם ליום נשגב ונורא זה במאוד מאוד.

 ענץ חודש אלול והימים הנוראים במשך ארבעים יום

 ועי׳ בחידושי הר״ן במסכת ראש השנה(טו ע״א) שכתב שם, יש מקומות שמקדימץ לומר
 סליחות באחד באלול, רש סמך למנהגם לפי שבו התחלו ארבעים יום האחרונים שבהם

 נתרצה הקדוש ברוך הוא למשה. 7״ש.

 ועי׳ נמי בס׳ חיי אדם(חלק שני - כלל קלח סעיף א-ב) שכתב, באהבת הקב״ה את עמו
 ישראל, הרבה להיטיב אותנו ועדנו לשוב לפניו בכל עת שנחטא ואף שדתשובה סובה
 בכל עת, מ״מ חודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר שמקובל תשובתו משאר ימות השנה,
 לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת נבחרנו לעם, שכשחטאו ישראל בעגל ונשתברו
 הלוחות בי״ז בתמוז ואח״ז עלה משה בהר והתפלל ואמר לו הקב״ה"פסל לך״ ונתרצה
 ליתן לו לוחות שניות, ואז עלה בר״׳ח אלול ונשתהה שם עד יו״כ שהיה גמר כפרה,
 ואיתא בתנא דבי אליהו, ישראל היו נוהגים כל אותם הימים צום ותענית ויום אחרון
 שבכולם דהיינו בעשרה בתשרי גזרו תענית ולנו בתענית, ולפיכך נקבע אותו יום דהיינו
 יום הכפורים לכפרה לעולם, ולפי שהיו ימים אלו ימי רצון מאז, לבן בכל שגה
 ושנה מתעורר עוד הרחמים למעלה, והם ימי רצון ולפי שכשעלה משה תקעו
 בשופר במחנה להודיע לישראל שלא יטעו עוד, לכן גם אנחנו [מנהג בני אשכנז]
 נוהגים לתקוע בשופר בכל יומ מר״ח אלול ותוקעין בכל החודש חוץ־ ער״ר, כדי להפסיק
 בין תקיעת רשות לחובה, ויש מקומות שתוקעין גם במנחה, ויש מתחילין מיום א׳ דר״ח,
 דש מיום ב׳ ועיקר התקיעות הוא לעורר לב העם ולהחריד לבותם שיעוררו לבותם
 לתשובה, כי כן טבע קול השופר להחריד, כמש״כ "אם יתקע שופר בעיר ועם לא

 יחרדו״.

 וחייב כל אדם עכ״פ להכין את עצמו ליום שיכנס למשפט לפני ה׳ בר״ה ל׳ יום קודם
 בתשובה ותפלה, דתן כל לבו רק כעבודת ה׳ ונתנו רמז לזה, אני לדודי ודודי לי ר״ת
 אלול, ולכן ירבה בכל החודש בתשובה ותפלה וצדקה, ונתנו רמז לזה ומשלוח
 מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים ר׳׳ת אלול, לרמז שבחודש אלול ירבה במתנות
 לאביונים ומסעם זה, יש נוהגץ להתענות מר״ח אלול, ואמגם אין ראוי לנהוג בתענית
 אלא מי שהוא אדם בריא ומדע בודאי שהתענית אין מזיק לו, ואינו מבטלו מן התורה,
 אבל בדורות הללו שאנו חלושי כח, ופשיטא הלומדים וכוי, יותר טוב שיאכל
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 מעט וילמוד כפליים. כיון שהם ימי תשובה, לכן נוהגין בהרבה מקומות לעמוד כל
 אלול באשמורת קודם היום ולומר סליחות ותחנונים, ואנו נוהגים [בני אשכנז] שלא

 לקום רק ד׳ ימים לפני ר״ה וכוי. יעו״ש.

 וראה עוד נמי בסי סדר היום(סדר חודש אלול) שכתב שם, ראש חדש אלול צריך כל אדם
 לעורר את לבו לחפש ולפשפש מעשיו ולשוב אל ה׳ אלהיט כי הוא זק רצון לקבל
 חשובה בין של יחיד בין של צמד, כי הם ימים שנתפייס המקום ברוך מא על מעשה
 העגל כשעלה משה למרום בארבעים יום האחרונים. ונהגו באלו הימים להרבות
 גסליחות ותחנונים ולקום באשמורת הבוקר כל מקום כפי מנהגו, וכבר נתפשם
 המנהג לקום בכל לילה שעה אחת או שתים קודם אור היום ומסדרים סליחות עד הבקר
 םל אחד כפי כחו, ועל זה החדש נאמר אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, שהמקום
 ברוך הוא מבקש אהבתינו וימינו פשוטה לקבל שבים וכו/ ערב ראש חדש ראוי לכל
 אדם להתענות וכו/ ואיך יוכל לעמוד לפני יוצר בראשית במשא הכבד הזה בהיות לפניו
 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים והוא עומד על כסא דין וכל דרכיו משפט* איך לא ירתת

 ולא יפחד כל היודע זה.

 ויכין עצמו מכל קודם לכן שלשים יום, כמו שאמרו בענין כל המועדות שואלין
 ודורשין קודם שלשים יום שכבר חל עליו חובת המועד ככל חוקותיו וככל
 משפטיו. כל שכך במועד הזה שהוא כולל ענינים רבים, בין עניני האדם היחיד
 שצריך לשוב ובין בעניני העיר אשר הוא דר בה. בין דין כל עיר ועיר ממלכה
 וממלכה וכוי, ועל כל אלו הענינים צריך כל אדם לעורר את לבו שלשים יזם קודם ראש
 השנה, mm מראש חדש אלול לבער אחר החמץ שיש בתוך קרבו בחורין ובסדקין ולא
 יניח ממנו לא מעט ולא הרבה שכבר חל עליו חובת ביעור, ובהיות כי הענין רב סכל
 ימות השנה ואין המלאכה לא ליום ולא ליומים צריך להתחיל לבער שלשים יום קודם
 לקיים מעט מעט אגרשנו וכולי האי ואולי נוכל לטהר עצמנו באלו השלשים יום. ומפני
 זה נהגו להרבות סליחות ותחנונים כנ׳יל, ולא די בזה כי צריך כל אדם לטהר עצמו
 כאשר הוא מכיר את מעשיו, מי בתעניות מי במלקיות, מי בעשוח צדקה
 ומשפט, מי בעםוק בתורה יומם ולילה בי היא משולה לאש ומטהרת כאש, מי
 בתפלות ותחנונים ודמעותיו על לחיו הכל לפי מה שהוא אדם. וכל זה כשלשים

 יום הקודמים.



ת הלכות והגהגות הסליחות והימים המראים פז ר ט ז ע  ט

 אכל בהגיע ערב ראש השנה, אץ זה צריך בשש, וצריך כל אדם בין גדול ובין קטן
 להתענות בו ולהרבות צדקה ומשפט ולהתפלל ולהתחנן לפני אלהיו יתברך ויתעלה יקבל
 תפלתו בחמלתו ותשובתו בחיבחו שיש לו עם בריותיו. וצריך לבער החמץ שיש ט
 ולשרפו שלא ישאר ממנו למחר וכשיעמוד בדין ימצא מנוקה ומשופה ואין פוצה פה
 ומצפצף עליו ובכן יצא לאור משפטו, ואשריו ואשרי יולדתו של הזוכה בכל שנה ושנה
 לסהר עצמו בענץ זה, ולא ישזגר חובות ודקדוקים משנה לשנה באופן שכשיפטר מן
 העולם הזה לא ימצא אחריו נושה ובידיו לא דבק מאום ותעלה נשמתו למקום מנוחתה
 בלי שום מעכב ומסרב בידה, אלא אדרבא תמצא מלאכי טרום יעלו עמה ללותה ממקום
 למקום ויפתחו לה שערי צדק שתעלה במעלות למקום שממנו חוצבה כל אחד כפי ערכו

 וכוי. יעו״ש עוד בדבריו היקרים. יעו׳׳ש.
 ההכנה המיוחדת שצריך לעשות בימים קדושים אלה

 והנה כבר אמרו תז״ל במסכת אבות (פרק ד משנה יא) רבי אליעזר בך יעקב אומר,
 העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד. והעובר עברה אחת, קונה לו קטיגור אחד.
 תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני הפרענות. ע״ש. ועל כן יש לו לאדם להרבות
 בימים אלה של הרחמים והסליחות בפרקליטים הרבה שהם הסנגורים של האדם ביום
 הדין, והלא המה דתשובה והמעשים טובים, שדם לימוד התורה הקדושה, ונתינת צדקה
 וכוי. כי רק המה אשר יוכלו לעמוד לו לאדם ביום נשגב ונורא זה של ר״ה להפקר

 בפקודת ישועה ורחמים של שנה סובה ומבורכת שנה טובה ומתוקה.

 ואיתא במדרש ויקרא רבה (פרשה כט פיסקא ו) ר׳ ברכיה פתח (תהלים פא)"תקעו
 בחודש שופר״ וכי כל החודשים אינן"חודש״?, אלא"בכסה" וכל החדשימ אען נכםץ?,
 אלא "ליום חגנו" והלא ניסן חדש נכסה ויש לו חג בפני עצמו?, אלא איזהו חדש שנכסה
 רש לו חג וחגו בן יומו אי אתה מוצא אלא בחודש תשרי, ״בחדש״ זה תחדשו
 מעשיכם, בשופר בחדש הזה שפרו מעשיכם, אמר להן הקב״ה לישראל אם שפרתם
 מעשיכם הריני נעשה לכם כשופר הזה, מה שופר זה מכניס בזו ומוציא בזו, כך
 אבי עומד מכסא הדין דושב על כסא רחמים והופך לכם מדת הדין למדת רחמים
 אימתי בחדש השביעי. יעו״ש. [ובמדרש שוחר סוב(תהלים מזמור פא ה) איתא, תקעו
 בחודש שופר וגו׳, רבנן אמרו חדשו מעשיכם, שפרו מעשיכם, ואני מכסה בו את
 עונותיכם, שנאמר ״נשאת עץ עמך כםית כל חטאתם סלה״(תהלים פה ג). אמר ר׳
 ברכיה בר אבא ואמרי לה ר׳ ברכיה בשם ר׳ אבא חדשו מעשיכם, מה השופר הזה אדם
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 תוקע מזה ומוציא קול מזה, כך כביכו ל כל המקטריגים מקטרגים לפני מכם, ואני שומע
 מזה ומוציא שה וכוי. יעו״ש.

 וראה בדברי הכתב סופר בדרשותיו על הפסוק הנ״ל(תקעו בחדש שופר וגו׳) שעמד על
 דברי המדרש(הנ״ל)"בחדש" חדשו מעשיכם, ״בשופר״ שפרו מעשיכם, אמר הקב״ה
 אם תשפרו מעשיכם הרני עומד מכסא הדין דושב על כסא רחמים, ועוד שאני הופך לכם
 דיו לרחמים. ע״כ. דהנה יש לשאול מד\ גדר של ״חדשו" וגדר של ״שפרו״, ומדוע
 דתחיל בתרתי ״חדשו ושפרו" וסיים רק בחדא ״אם תשפרו מעשיכם״ וכוי, ומהו גם ענין
 של הנבי ״הופך לכן דין לרחמים". וכתב לבאר(ועי׳ בשו״ת ציץ אליעזר חלק יז סימן מ
 שעמד לבאר את דבריו בהרחבה), כי עבין פשפוש אדם במעשיו שייך הן על הל׳׳ת
 והן על המ״ע, על ״הלא תעשה" הוא אולי עשה אחת ממצות ה׳ אשר לא תעשנה, ושייך
 גם על המ״ע שעשה, שציד ליתן את לבו ולחקור אם עשה אותם על דרך הטוב והישר,
 אולי לא קיים אותה בשמחה כי אם רק בדרך של אנוס על פי הדיבור, או מחמת בושה
 בכדי שלא לפרוש מן הצבור, אבל לבו בל עמו, וכיו׳׳ב, וזהו איפוא כוונת המדרש הנ״ל,
 בחדש, ״חדשו מעשיכם״, היינו שיעזבו הדרכים הרעים ויחדשו מעשים טובים,
 שופר ״שפדו מעשיכם״ שאפילו המעשים טובים ישפרו אותם וייטיבו לעשותם

 באופן היותר טוב.

 ואתי שפיר לפי״ז מה שמסיים גם בתדא, אם תשפרו מעשיכם וגוי, וגם יובן ענין של
 ״אני הופך לכם דין לרחמים״ ודןא עפי״ד הגמ׳ ביומא(פו ע״ב) דאיתא, העושה תשובה
 מאהבה זדונות נעשות לו כזכיות שנאמר"חיו יחיה נאום ה׳״, ובהקדם מה שכבר האריכו
 ספרי המוסר לבאר במה יוכר אם עושה תשובה מאהבה או רק מיראה, והוא, דעושה
 תשובה מיראה אינו אלא עוזב החטא וזרק לקיים מצוות ה׳ רק ליראת העונש, אבל השב
 מאהבה מזדרז במצגות מאד לעשותן באופן היותר טוב ביתר שאת ויתר עוז בדי לעשות
 בחת רוח ליוצרו, וזהו איפוא מה דמםיים המדרש בחדא ואומר, דאמר הקב״ה ״אם
 תשפרו מעשיכם״ שתטיבו המעשים - הטובים לשפרם ולעשותם בשמחה ובטוב
 לב, ולחזור ולחזר עליהם ככל האפשר, שזוהי חשובה מאהבה, אז הנני עומד
 מכםא דין ויושב על כסא רחמים ומהפך לכם דין לרחמים, ור״ל, שמה שהיה דין
 קודם מזה יהפך ויוצמח לרחמים, כי זדונות נעשו כזכיות, וככל שחטאו היה גדול
 כששב מאהבה ביותר תגדל זכותו ותתגבר מדת הרחמים עליו, וזהו רק ע״י שתשפרו

 מעשיכם שזה מראה שהתשובה היא מאהבה. יעו״ש].
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 והנה אמנם דחז׳׳ל דיברו בזה על הורש תשרי, אבל בודאי דאין אדם יכול להגיע לזה ללא
 ההכנה המיוחדת שיש בה עוד קודם לכן לפחות חודש אחד, שהוא חודש אלול. וזה ברור.

 הצורך והחובה שיש להקדים את הכנה זאת עוד קודם לכן לפחות מחודש אלול

 והבה כבר הבאנו לעיל מדברי הדבםדר היום(סדר חודש אלול) שכתב ברום ערכם של
 ימים אלו, כי אע״ג שעיקר הדין והמשפט הוא ביום ראש השנה שבו ספרי חיים וכו׳
 פתוחים, והשי״ת עומד על כסא זץ וכל דרכיו משפט וכוי, מכל מקום צריך להכין את
 עצמו עוד שלשים יום קודם לכך, כמו שאמרו(פסחים ו ע״א) בענין כל המועדות
 שואלין ודודשין קודם שלשים יום שכבד חל עליו חובת המועד ככל חוקותיו
 וככל משפטיו. כל שכן במועד הזה שהוא כולל ענינים רבים, בין עניני האדם
 היחיד שצריך לשוב ובין בעביני העיד אשד הוא דד בה ולכן צריך להתחיל את

 ההכנה הזאת לפחות מיד מר״ח אלול. וק״ל.

 ולחיבת הקודש יש לציין בזה מאשר הבאע בם״ד בספרי אדני פז על המועדים כת״י
 יעזרני השי״ת להוציאו לאור עולם(חודש אלול, מאמר ספרי חיים לפניך נפתחים) בענין
 חרדתם של ימים נשגבים ונוראים אלה, הלא המה ימי חודש אלול והימים הנוראים, כי
 הנה הם ימים נשגבים של קדושה וטהרה התעלות והתרוממות מחד גיסא, וימים נוראים
 ומחרידים את הלב מאידך גיסא, ימים אשר כל אדם יודע שבאחריתם נחרץ גורלו למשך
 שנה שלימה, וכנאמר בתפלת מוסף של ראש השנה ״מי לא נפקד כהיום הזה", ואין לאף
 בריה בעלם מנוס מהמעמד של פקידה זו אשר יחרצו בה את גורלו למשך השנה
 הקרובה, ופעמים רבות ששנה זו אינה רק השנה הקרובה כשלעצמה, אלא היא שנה
 גורלית אשר גוררת אחריה עוד שנים רבות, ואפשר אף יותר ששנה זו היא שנה הניצבת
 בפרשת דרכים של חיי האדם וקובעת מאוד לחרוץ את גורלו למשך כל ימי חייו עלי
 אדמות. שנה שכל עניניו הרוחניים של האדם תלויים בה, שנה שכל עניניו הגשמיים של

 האדם תלויים בה.

 לב מי לא יחרד ויזוע ממקומו, ולא אחת כשהאדם מעמיק במחשבתו בדברים אלו, ליבו
 נמס בקירבו, לקראת כל הצפוי והעומד לפניו. וכל אשר נשמה בקרבו עפעפיו יזלו מים
 כנחל שוטף בעיצומם של ימים אפופי הוד אלו, לומר אנה אני בא, ובפרס בעת אמירת
 סדר הסליחות אשר יש בהם משפטים נוקבים ויורדים עד התהום, אשר נתייסדו ברוה״ק
 ע״י רבותינו קדושי ארץ קדמוני עולם, עוד מתקופת הגאונים, ובכלל הדברים הוא גם
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 מה שאנו אומרים בעת אמירת סדר הסליחות "כדלים וכרשים באנו לפניך'/ ומסורת
 מרבותינו הקדמונים דאין דברים אלו מליצה בעלמא לצורך סדר ומשקל הפיוט ומליצת
 הלשון, אלא הדברים הם כפשוטם ממש, דבימים אלו ח״ו האדם הוא כדל ורש ממש, כי
 צריך שידע האדם שכשדנים את האדם בבית דץ ביום ראש השנה אין דנים אותו מה לתת
 לו דברים חדשים בשנה החדשה, והיינו שעל מה שכבר יש לו הן בממון הן בבכסים וכו׳
 הוא בגדר ׳׳מוחזק״ בזה, דלא היא, אלא הדיון הוא על הכל מחדש, גם מה שיש לו כבר
 כביכול בית גם על זה דנים אם להשאיר לו, ומה להשאיר לו, מה לקחת ומה להוסיף,
 זנמצא שאכן האדם הוא כדל ודש ממש בימים אלו, כי גם מה שיש לו ביה, כבר אינו

 שלו ואיבו בידו עד הדיון שיעשו לו ביום ראש השנה. והדברים נוראים.

 [רעי׳ נמי בספר עיוני הלכות (ענץ י עמוד קמח n־a שהובא שם: פעם שאל הגאון
 מחרקוב בעל נתיבות הקודש זצ״ל את הגרי״ז מבריםק זצ״ל, למה אמר הוא תהלים בזמן
 הפנוי בראש השנה, האם לא עדיף ללמוד אז גמרא. והשיבו הגרי״ז מבריםק זצ״ל,
 בראש השנה מרגיש כל יהודי כמו סוחר שהיה לו הון רב ופשט את הרגל, ונשאר בלי
 כלום וכמובן העצה הראשונה להעמידו שוב על רגליו היא לחדש את הקאפיטאל [ההון],
 והקאפיטאל הכי טוב זה גמרא. ולכן בצעירותי הייתי באמת לומד גמרא בזמן הפנוי
 בראש השנה, אבל באמצע הלימוד מתעוררת אמו קושיא, וצריך לגשת לארון הספרים
 להוציא ספר לעיין בו, ובדרך נהיה אמה ביטול, וזה מאוד לא סוב שיהיו ביסלים בראש
 השנה, ומאז התחלתי לומר תהלים שזה לימוד בלי הפסק ובלי ביטולים. יעו״ש. ובודאי
 שכל זאת אמר רביט זיע״א מתוך ענוות קודש, דהכל הוא לתוקף חרדת הדין, וכי ביום
 רגיל רבינו זיע׳׳א לא חשש לביטול תורה חייו כשצריך לקום ולקחת ספר, אלא הענין
 הוא שצריך לעורר רחמי שמים מרובים בעת הזאת אשר מלך מלכי המלכים רם ונישא
 יושב על כיסא p וכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ובכח התהלים לעשות זאת
 למתק הדינים ולהציל ולהגן את האדם. ודו״ק היטב. וכבר כתבט בזה לקמן(סעיף י -
 יא) שנוהגים לקרוא את ספר התהלים במשך הימים הנוראים, וכן גם מסיימים את כל

 ספר התהלים ביום ראש השנה. וק׳׳ל].

 ומכל מקום חלילה לו לאדם ליפול ברוחו, כי אץ חפץ לה׳ יתברך בכל אלה כלל וכלל,
 :י הוא אבינו מלכינו מלך רחום וחנון ומרבה להטיב, אלא כל רצוט הוא שנשוב ונתקרב
 ׳*ליו לטובתיט, וכמי׳ש(יחזקאל יח לא) ״השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם
 :ם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמותו בית ישראל׳/ ואומר עוד(יחזקאל לג יא)
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 "חי אני נאם ה׳ אלקים אם אחפץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו
 שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל". וכל דברים אלו באים רק לעורר את
 ליבנו שידע האדם להכין את עצמו בתוקף ימים אלו להרבות בלימוד התורה הקדושה,
 בתפילות ובתחנונים ולשפוך שית בדמעות לעורר רחמי שמים, ואנו בוטחים בחסדי
 האדם וברחמיו הרבים ועצומים, אבינו מלכינו שיעשה עימגו חסד ורחמים, אשר הוא
 יטיב לנו תמיד בח׳ח ובגש׳ם, כי אין עוד מלבדו בכל העולמות כולם אשר יכול להטיב,
 והוא שאנו אומרים לפניו"אבינר מלכינו רחם עלינו״, ומהו כפל הענין"אבינו מלכינו",
 אלא הנה תמיד בנוהג שבעולם הוא ״אבא" רוצה לתת לבנו, אבל לא תמיד הוא יכול
 לתת לו את אשר ד1א רוצה, בי אין לו לתת, ומאידך גיסא"מלך" יכול לתת תמיד כי לא
 יחסר לו כל שהרי הוא מלר, אבל לא תמיד הוא רוצה לתת, ולכן אנו באים בתחנונים
 לפני ה׳ יתברך "אבינו מלכנו״ אתר. רבש״ע יש לפניך אלינו תרתי לטיבותא, כי גם אתה
 "אבא״ שרוצה לתת, וגם "מלך" שיכול לתת, לכן בודאי ״רחם עלינו״ ותן לנו את כל

 משאלותינו בכל מכל כל במהרה לטובה ולברכה.

 תוקף חרדת הדין

 ומהו גודל תוקף חרדת הדין, יש לנו לראות מדברי המשורר האהוב לאלהיו דוד המלך
 ע״ה, שאמר(תהלים קיט קכ) ״סמר מפתדך בשרי וממשפטיך יראתי", ופירש במצודת
 דוד(שם) סמר - בשדי נתקשה ועמדה כמסמר מפחדך הרב, וידאתי מן המשפט. יעו״ש.
 וחזינן ממי כמה היה לתר המלך ע״ה חיל ורעדה מפחד ה׳ יתברך ממשפטו הנורא, עד
 שנעשה כל בשרו חידודים חידודיש כמסמרות, וזאת על אף שדוד המלך ע״ה לא היה לו
 שום פחד בעולם, כי ליבו היה אמיץ אפילו יותר מלב הארי הנוהם, וכמו שמצינו שדוד
 המלך ע״ה בטאו לפני שאול לבקש ממנו שיתן לו רשות להלחם נגד גוליית הפלישתי,
 ושאול בראותו את דוד המלך ע״ד. שהוא קטן, חשש לתת לו את משימה זאת, אמר לו
 דוד מלך ע״ה שיש לו כח וגבורה להלחם, וכמ״ש(שמואל א׳ יז לג-לז) ״ויאמר שאול אל
 דוד לא תזכל ללכת אל הפלשתי הזד. להלחם עמו כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעריו,
 ויאמר דוד אל שאול תעה היה עבדך לאביו בצאן ובא הארי ואת הדוב ונשא שה מהעדר,
 רצאתי אחריו והכתיו והצלתי מפיו רקם עלי והחזקתי בזקנו והכתיו והמיתיו, גם את
 הארי גס הדוב הכה עבדך והיה הפלשתי הערל הזה כאחד מהם כי חרף מערכת אלהים
 חיים, ויאמר דוד ה׳ אשר הגלני מיד הארי ומיד הדב הוא יצילני מיד הפלשתי הזה,
 דאמר שאול אל דוד לך והי יהיה עמך". ואיתא במדרש ילקוט שמעוני(ויקרא פרק ג רמז
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 תנט) רבי יהודה אומר הרי הוא אומר ״גם את הארי ואת הדוב הכה עבדך״, אין לי אלא
 ארי ודוב, מנץ לרבות אדיה עם הדרג, ודוב עם האריה, תלמוד לומר ״גם את הארי
 גם את הדוב הכה עבדך״. יעו׳׳ש. והר שדוד המלך הכה את האריה והדוב בבת אתת
r כמה פעמים, מלבד מה שהיכה את האריה לבדו. ורש״י בנביא שם(שמואל א׳ פרק 
 פסוק לו) כתב על פסוק זה, גם את הארי גם הדוב - הרי אלו רבוין, ארי ושני גוריו, ודוב
 ושני ילדיו. יעו״ש. וכידוע שכשהחיות הם עם גוריהן דם מגבירים את כוחם ועזותם לאין
 ערוך כדי לשמור על גוריהן, ואע״פ p חד המלך ע״ה גבר על הארי עם שני גוריו,

 והדוב ושני ילדיו.

 [ודאה עוד במנחת שי בספר שמואל א' (שם) שכתב על פסוק זה, גם את הארי גם הדוב -
 בפסוק זה רבו החילופים בספרים ובמדרשים ובפירושי המפרשים במדרש ל״ב מדות
 דרבי יוסי הגלילי מריבוי אחר ריבר, כעד"ג0 את הארי גם את החב הכה עבדך" אילו
 נכתב ארי ודוב הייתי אומר שתים בלבד, כשהוא אומר גם את גם הרי שלשה
 ריבויים מלמד שהיו שם חמשה חיות רעות, כיצד ארי ושני גוריו והדוב וגורו, כן
 נמצא זה המדרש בספר כריתות ובהליכות עולם וגם רד״ק הביאו עם שינוי מעט וכו׳, וזו
 היא גידםת בעל מאיר נתיב אבל באגדת שמואל סוף פרשה כ׳ גריס גם את הארי ואת
 הדוב הכה עבדך, תני בשם ר׳ נתן ארבעה אריות ושלשה דובין הכה דוד באותו
 היום, הה״ד ארי, הארי, את הארי, גם את הארי, דוב הדוב, ואת הדוב ע״כ. וכן מצאתי
 בם״א כ״י ואת הדוב וכוי. יעו״ש. וראה גם במשך חכמה(בראשית פרק מח פסוק יא)
 שהביא שם את מדרש ל״ב מדות דר״א בנו של ריה׳׳ג(מדה ג) שהובא שם, הארי וגם כו׳
 הדוב לרבות גוריהן. יעו׳׳ש. והענין שדוד המלך ע״ה סיפר את כל ענין זה לשאול המלך
 ע״ה, היינו כדי להוכיחו שה׳ עימו וד1א יוכל להלחם נגד גוליית, ועי׳ מלבי׳׳ם שמואל א׳
 שם(פרק יז פסוק לו - חלק באור הענין) שכתב, גם את הארי וכוי, מזה נשא ק״ו הלא
 שם הכה גם את הארי גם הדוב - שהיו שנים, והפלשתי עם תקפו לא יעדף רק כאחד
 מהם, ואף אם תאמר כי האדם מצד שכלו וצורתו מסוכן יותר מחיתו יער, ע׳׳ז השיב כי
 אתר שחרף מערכת אלהים חיים ירד ממדרגתו האנושית אל מדרגת החיה והבהמה ואין
 בו רק כח גופני לבד, וכמו שהתגבר על הארי והדוב בכח סגולת נפשו האלהית הרודה

 בםגולתה על החיים כן יתגבר על הטורף הפלשתי בכח זה. יעוי׳ש].

 ומכל מקום חזינן מסלי האי שעל אף כל גבורתו הגדולה הזאת של דוד המלך ע״ה,
 שהיכה את הארי עם שני גוריו והדוב ושני ילדיו וכולם באו אליו ביחד וניצחם ללא חת
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 וללא מורא, אע״פ כן הוא אומר לפני השי״ת ״סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי'/

 והכל הוא לגודל חרדת הדין הגדרלהנורא אשר הוא ידע ממנה.

 [ועי׳ בשו״ת ציץ אליעזר חלק to (סימן טו אות ב) שהביא לבאר בשם גדול אחד את

ל הימים הנוראים(תהלים כז) ״לך אמר לבי בקשו פני את  הפסוק שאנו אומרים במזמור ש

/ ורש״י ׳ י / שהמפרשים מתקשים בכוונת הדברים ״לך אמר לבי בקשו פנ ך ה' אבקש׳ י נ  פ

 מפרש שר״ל ״לך - בשבילך בשליחותך אומר לבי בקשו כולכם וכו׳״. ופירש הגדול הנז׳

 הכוונה של דהע״ה בזה עפ״י הגמ׳ בברכות(ג ע״ב) דאיתא התם: כנור היה תלוי למעלה

TO ,ל חד, וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו  מממתו ש

 היה עומד ועוסק בתודה עד שעלה עמוד השחר, כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי

ט ו אדוננו המלך עמך ישראל צדיכין פרנסה, אמר להם ל  ישראל אצלו ואומרים ל

ו אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחוליתו,  וזעזפרגםו זה מזה, אמרו ל

. ונשאלת השאלה, הרי משעלה עמוד השחר הגיע טי  אמר להם לכו ופשטו ידיכם בגדוד ו

גם עסקו בעניני פרנסה, לפני שהתפלל ל שחרית ואיך קבלם דוד, ו  כבר זמן תפלה ש

ת שחרית לפניו ית״ש. ל פ  קודם ת

, דבםתכוין נהג דוד בכזאת, והוא מפני שרצה לראות וללמוד ל  ופירש הגדול הנ״ל ד

י מלך מלכי המלכים, ולכן סידר שלפני  .באופן מוחשי איך שצריכים לעמוד בתפילה לפנ

 כן יכנסו חכמי ישראל לפניו בםבוקשם. ואפשר להבין באיזה דחילו ודחימו וכריעה

י המלך, ומזה למד דוד  והשתחואה נכנסו חכמי ישראל אצלו כדת הנכנסים לעמוד לפנ

 באופן מוחשי איך שצריך כבר הוא לעמוד לאחר מכן בתפלה ותחנונים לפני מלך מלכי

נפסק כן בסימן וסעיף הראשון בשו״ע או״ח. וא״כ זהו  המלכים הקב״ה, בדיוק ככתוב ו

/ שאמר דהע״ה במזמור הנ״ל, דרצונו לומר, ו ג ת הפסוק של ״לך אמר לבי״ ו נ ו  איפוא ט

ו מקודם חכמי ישראל אצלי לשטוח א ט י ך הוא שאמר לבי לי ש ד ט כ  ״לך אמר לבי״, ל

י כמשפט - המלך. ד שטתיצבים לפנ ט ן םגיזה צורת - כ נ ט ת א , ואראה ו ם ש ק ט י מ  לפנ

 ומתוך זה אלמד באופן מוחשי ובקל וחומר איך כבר ובאתה גישה וצורך ״את פניך

 אבקש", דעל יד־ כן מיד יגיע אליו היראה וההכנעה, והלקח, איך שצריך להתכונן

י המלך הגדול הקב״ה הממליך ה ולכרוע ברך לפנ ע מ ה  ולגשת כבר לעמוד בתפלה ו

. יעו״ש]. ו ד ט ל הארץ כ  מלכים ולו המלוכה ואשר מלוא כ

ל אשר נשמה בקרבו יחרד וילפת מגודל מעמד הימים הללו אשר  ועל כן כאמור כ

 נמצאים בעיצומם, וכבר הביא לציין בענץ זה של חרדת ימים אלה הגאון רבי ישראל
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 מםלנט בס׳ כוכבי אור(איגרת יד) וכתב שם, מלפנים, כאשר ידעתי, כל איש אחזו
 פלצות מקול הקורא קדוש - אלול, והחרדה הלזו נשאה פריה להתקרב לעבודתו
 יתברר שמו, איש לפי ערכו וכוי, אשר האיש אשר בכל השנה נתרחק מעבודתו יתברך
 שמו, תלבשנו הפחד והדאגה יותר מאימת הדין, אשר רק התורה והמעשים טובים המה
 התריס מהפורענות, וכיון שאדם זה נתרחק כל השנה, אם כן לפי המושכל הראשון היו

 צריכים לאחוז אותו פחד ודאגה מאימת הדין וכו׳. יעו״ש.

 [ומה יותר מוחשי ממאמרו של הגאון רבי ישראל מםלנט הנאמד בשמו ״חודש אלול,
 אפילו הדגים שבים רועדים בו מפחד ה׳ ומהדר גאונו״, ואכן כאמור כשמתבונן האדם
 בדברים אפילו במחשבה קלה הלב נחרד, וכל אשר נשמה בקירבו אומר אנה אני בא.
 וע״ע נמי בם׳ דרכי חיים ושלום הנהגות הגאון האדמו״ר ממונקטש(חודש אלול אות
 תרפו) שהובא שם: בשבת מברכין אלול כשהרים קולו נאדר בקודש לומר ״ראש חודש
 אלול יהיה ביום פלוני״ וטי, חיל כיולדה אחז לכל השומעים, ובן אח״כ באמירת יחדשהו
 הקב״ה עלינו וטי, אחר תיבת "ולרפואה שלימה״, היה מוסיף ואומר בקול בכי,
 "ולתשובה שלימה״ ״ולגאולה קרובה ונאמר אמן". ואם אבן הוא נימוח ויפשפש

 במעשיו. יעו״ש].
 צורך ההזדרזות להכנה זאת כבר מחודש אלול

 ולכן יש לו לאדם להזדרז ככל אשר יוכל להתכונן לקראת ימים נשגבים אלו, ודורשי
 רשומות היו אומרים כי זמן ההכנה של הימים הנוראים הוא מתחיל כבר מר״ח תמוז, כי
 תמוז הוא ר״ת דמן ת׳שובה מיתקרב ו׳בא, וחודש אב זעא ר״ת א׳לול ב׳א, וחודש אלול
 כבר דרשו ט דורשי רשומות דרשות רבות ומכללם, אלול, איני ל׳דודי ו׳דודי ליי,
 לרמח כי הקב״ה קתב הוא לישראל בימים אלה לקבל את תפילותיהם ומעשיהם
 הטובים, וכמ״ש על ימים אלה(ישעיה נה ו) ״דרשו ה׳ בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב״.
 ומכל מקום מתחילת חודש אלול, בודאי הוא הזמן אשר צר7 האדם להתעורר בו
 בתשובה ובמעשים טובים כדי להכץ את עצמו לקראת יום ראש השנה אשר נכתב בו גזר

 דינו של האדם, ונחתם לחיים טובים ולשלום מום הכיפורים.

 וע״ע בספר פרי עץ חיים(שער ראש השנה ־ פרק א) שכ׳ שם: ואשר לא צדה, ר״ת של
 ״אנה ״לידו ״ושמתי ״לך, הוא אלול, לרמז כי חדש הזה נתנו הש״י לכפרה, לכל מי
 ששגג וחטא, ועשה שום עון בכל השנה, והוא קרוב לקוראיו בחדש חוה, שהוא
 ר״ת אלול. וכן ר״ת ״אני ״לדודי ״ודודי ״לי, ר״ת אלול. (צמח - גם ״ליי ״ויאמרו
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 ׳׳לאמור "אשירה, ר״ת אלול למפרע, כי אז יצאו כל ניצוצין מהגלות). יעו״ש. והרי
 שכוחו של חודש זה תודש אלול הוא רב וגדול מאוד, שהשי״ת קרוב לכל קוראיו וימינו

 פשוטה לקבל את השביס בתשובה, ועל יד־ כך להטיב עימהם.

 ובענין זה של זריזותו של האדם להתכונן לקראת ימים קדושים אלה, אמרו גדולי המוסר
 בדרך משל ןעי׳ ם׳ קול דודי, ירושלים תש״ם, עמוד כו) למה הדבר דומה?, לסוחר אחד
 שפרנסתו היתה בכך שהיה קונה במוח גדולה של סחורות ביריד בזול, ומוכר אותמ
 בעיירתו ברווח נאה, באחד הפעמים כשקנה כמות עצומה של סחורות ירד מחירם
 מהשווי שהוא קנה אותם, וכך מצא את עצמו שלא רק שלא יוכל להרויח אלא ההפסד
 הגדול כבר רבץ עליו ועמד לפשוםרגל. בלית ברירה התבונן וראה כי אין לו מנוס אלא
 להבריח את סחורות אלו מחוץ לגנול למקום שיש ביקוש לסחורות אלו רוכל למכור
 אותם עם ריוח, אמנם ידע כי הדבר כרוך בסכנות גדולות כי אם יתפש יצטרך לשלם הון
 עתק וישלח לעבודות כפיה, אך תעב מצד שני על הריוח הגדול שיש לו בדבר, ובפרט
 זכר כי אם ישאר כאן במקום זה עס סחורות אלו יפשוט רגל ויהפך לעני מרוד. ואכן
 נפגש עמ עגלון מטסה שמכיר את הדרכים והמשעולים בדרכים נסתרות, וכבר ידיו רב
 לו בהברחת גבולות, וביחד תכנט את ההברחה ללילה ארוך וחשוך, שיהיה על פי
 החשבון בעוד זמן מה. כשהגיע חודש לפני התאריך המיועד החלה שנתו של הסוחר
 לנדח־ בלילות, והפחד החל לכרסם כליט, מי יודע שמא יתפס וישלח לארץ גזירה, וככל
 שחלפו הימים גבר פחדו של הסוחר יותר ויותר וכל מחשבותיו ביום ובלילה היו מה ניתן

 עוד לשפר בתכנית ההברחה.

 העגלון לעומתו היה ד רגוע, כי חשב בליבו שאמנם אם יתפשו גם עליו יוטל עונש לא
 קל, אבל סוף סוף יש לו הרבה תירוצים, ויוכל לטעון שלא ידע שיש כאן סחורה שחייבת
 מם, וגם הלא אץ הסתורה שלו ממש וטי, אך גם אם לא יתקבלו כל תירוציו יקבל לכל
 היותר קנם כספי גבוה עם עוד קצת מלקות, אבל לא יותר מכך. אולם כשכבר הגיע
 שטע לפני המועד, גם העגלון איבד אה שלוותו ושנתו אף היא החלה לנדוד מפחד, ואין
 צריך לומר שהסוחר עצמו בשמע שלפני ההברחה כבר רעד בכפל כפלים, וכמעט שלא

 הצליח לאטלמרוב הפחד.

 ואז הגיע הלילה שקודם הנסיעה, הסוחר והעגלון היו נעורים בו כל הלילה, וטכסו עיצה
 ביחד עוד ועוד, נתנו הרבה צדקה, אמת הרבה תהילים ללא הרף כדרכם של בני ישראל.
 ואולם היה עדיץ מי שלא פחד, חזוא אותו נער נלוה, שכדרכם של העגלונים שהם
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 לוקחים עמהם עוד נער נלוה המשמש ועתר לעגלון במקומות ובדברים קשים שצריך
 לצורך העגלה וכו/ והנה אותו נער ג0 בללה שלפני הנסיעה היה עדיין רגוע, כי אמנם
 שידע שאם יתפסוהו בעגלה יחד עם העגלץ והסוחר גם הוא לא ימלט מאיזה עונש, אבל

 בודאי שהוא יקבל את העונש הקל בי־ותר, ועל כן המשיך לישון במיטתו שנת ישרים.

 למחרת כשאכן הגיע הללה המיועד, ועלו כולם לעגלה יחד עם הסחורה המוברחת
 ודמחלו להתקרב לאזור הסכנה, גמ לנער המשמש חלף רטט בכל גופו, כי חשב מי יודע
 עד להיכן יגיעו הדברים. ואם הבער :ך, העגלון על אחת כמה וכמה זיעה קרה פשטה
 בכל גופו, ומרוב רעד וחלחלה בקושי הצליף בסוסים כדבעי, ואץ צורך לדבר על הסוחר
 עצמו שישב בפינת העגלה מסוגר בתוך עצמו ורועד כלו מפחד. כך נסעו כל הללה
 במשך כמה שעות והתקרבו לגבל, וככל שחלף הזמן גברה החרדה יותר רותר, והנה היה
 נראה להם כבר שהם עברו את החלק הקשה ועוד מעט יעברו את הגבול בשלום, אף
 להפתעתם בדיוק בעת שעברו את הגבל נתפסו. הנער המלוה החל לרעוד בכל גופו,
 העגלון החויר כסיד נשימתו נעצרה ומרוב פחד וחלחלה לא יכל להוציא כל הגה מפיו,
 והסוחר התעלף במקום ואיבד את הכרתו. ואלמ היה אחד שלא פחד כלל וכלל, וזה היה
 הסום שרתום לעגלה, בעוד שהשוטר הניצב לפניהם עומד עם אקדח שלוף ועוצר את
 העגלה, עמד לו הסום מביט הנה והנה, מכשכש בזנבו לאות הנאה על המטחה שנזדמנה

 לו. אליו הדבר לא נוגע כלל. ע״כ.

 כך נמשלים בני האדם בפחד הדין של ימים אלו, יש צדיקים רראי ה' שכבר בפרוס חודש
 אלול שלושים יום קודם יום הדין כבר פוחדים לנפשם וחרדים למשפטם, ומכינים את
 עצמם לכל אשר צריך, יש פחותים מרש שרגועים כל אלול אבל שבוע לפני ראש השנה
 הם כבר פוחדים כמו אותו עגלון, יש יותר מהם שהם שלוים כל חודש אלול לגמרי, אבל
 בר״ה עצמו הם כבר מתעוררים, כל אחד ואחד לפי אמונתו ויראתו מגיע בסופו של דבר
 לחרדת הדין הנוגעת לליט. אולם בא דוד המלך וצווח ככרוכיא, לכל הפחות ״אל תהיו
 כסוס כפרד אין הבץ״(תהילים לב &j שלא נהיה כמו אותו הסוס ח״ו שאינו מרגיש
 כלום, וכך גם יהיה האדם ח״ו שכל מה ששייך לו מכל ימים קדושים אלו יהיה בסופם

 ביום הטטרים שיהיה איכפת לו רק מקושי הצום ויופי החזנות.

 ועל כן יש לו לאדם להתטנן בדרכיו ובמעשיו כיצד עכל להפיק טובה וברכה חן וחסד
 ורחמים מימים קדושים אלו, לזטת על ידי כך לשנה טובה ומטרכת לחיים טובים
 לשלום. ועל כן ברור הדבר ופשוט הענץ, דהעיקר של ימים קדושים אלו של חודש
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 אלול והימים הנוראים הוא עת תיקץ המעשים, להתרחק מכל מעשה שאינו טוב ח״ו,
 והוספת המעשים הטובים עוד ועוד ללא קץ וללא גבול, כדי להרבות בזכיות ככל
 שיוכל, וכנ׳׳ל שכבר אמרו חז״ל(אבות פרק ד משנה יא) דהםנגורין של האדם שעומדים
p הם התשובה והמעשים טובים. [ובפרט ענץ הריבוי בלימוד התורה הקדושה  לו ביום ה
 הן בעיון והן בבקיאות והן בתוספת הזמן, כי זכות התורה הקדושה הוא לאין קץ ולאין
 ערוך, דהיא אגוני מגנא ואצולי מצלא את האדם מכל רע, וכמו שאמרו חדל(סוסה כא

 ע׳יא). יעוי׳ש.

 וכבר אמרו בזוה״ק(ח״א דף יא ע׳׳א) בגודל שבחה של התורה הקדושה, תא חד כמה
 הוא חילא תקיפא דאורייתא, וכמה הוא עלאה על כלא, דכל מאן דאשתדל
 באורייתא לא דחיל מעלאי ומתתאי, ולא דחיל ממרעין בישין דעלמא, בגין
 דאיהו אחיד באילנא דחיי ויליף מיניה בכל יומא, דהא אורייתא תוליף לבר נש למיזל
 בארה קשוט, תוליף ליה עיטא היד יתוב קמי מאריה לבטלא ההיא גזרה, דאפילו אתגזר
 עליה דלא יתבטל האי גזרה, בדד אתבטל ואסתלק מגיה, ולא שריא עליה דבר
 נש בהאי עלמא, ובגין כך בעי ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא יממא ולילי
 ולא יתעדי מינה, הה״ד(יהושע א ח) והגית בו יומם ולילה, ואי אתעדי מינה דאורייתא,

 או אתפרש מינה, כאלו אתפרש מאלנא דחיי. יעו״ש.

 ועי׳ עוד נמי בם׳ נהר מצרים לגאון רבי אהרן בן שמעון אב״ד מצרים(הלכות ראש השנה
 סעיף א) שכתב שם, מנהג מצרים קדום שבחודש אלול מחלקים קריאת כל םפר הזוהר
 והתני׳ והתיקונים לחלקים ונותנים לת״ח לעניים הגונים ללמוד כל אחד חלקו לזכות
 כללות העדה הקרושה הי״ו, ומקבלים שכר מקופת הקהל ומנדבות היחידים הנותנים ביד
 הגזבר המשתדל על זה, ועל הרוב גומרים הלימוד בעשרת ימי תשובה, והכל נעשה על
 ידי בית דץ הצדק, ומנהג יפה אף נעים זעא זכרה ה׳ להם לטובה, לזכות התורה תגן
 עליהם אלף המגן. עכ״ד. יעו׳׳ש. והיינו נמי ךענין זה הוא נמי כדי להרבות בזכיות,

 ובפרט זכות התורה הקדושה.

 ובעגץ זה שהזכיר הרב זיע״א שמחלקים הלימוד לכמה חלקים, הנה כבר כתבנו מזה
 בס״ד במקום אחר, בדברינו בספר תהלים המחלק עטרת פז(מבוא עמוד ח) שכן הוא
 מבואר נמי בדברי רבותינו ז״ל סופרים וספרים, שבעת שמחלקים את ספר התהלים
 בין הציבור וכולם יחד מפייטים אותו, נחשב להם הדבר כאילו יסיים כל אחד
 ואחד מהם את כל ספר החהלים. וכעין שכתב נמי בספר שדי חמד בכללים(מערכת מ
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 אות קצה) שכתב שם כן להדיא וז״ל: מצור. שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל
 אחד נוטל שכר כאלו עשאה מלה לבח, ומסעם זה נוהגים כל בית ישראל לעשות
 חברת ש״ס, ומחלקים הש׳׳ם בין כבלה בני אדם, שכל אחד לוקח מסכתא אחת, ועושים
 סיום פעם אחת בשנה, ושורת הדץ נוהגת שיטל כל אחד שכר סוב כאלו למד כל הש״ס

 כולו וכוי. יעו״ש. (וכן הזכרנו מענץ זד. גם לקמן סוף הערה כא. יעו׳׳ש).

 וא״כ חזינן מענין זה דאכן סגלה הלימוד הזה שמחלקים אותו בין כמה בני אדם, עלה
 לכולם שנחשב להם כאלו כל אחד סיים את כל ספר התהלים. וכן הוא נמי בשאר חלקי
 התודה בחלוקת הש״ם וביו״ב, וכאש־ הבאנו בענץ זה מפי סופרים ומפי ספרים. לכן
 נכון וראוי הוא לנהוג במנהג קדוש זה בכל מקומות וקהלות ישראל, שכל ציבור די בכל
 אתר ואתר יחלקו בניהם את הלימוד בחודש הקדוש הזה חודש אלל, לימוד הש״ס או
קת תהלים בכל יום. ויעלה הכל לרחמים לרצון לנחת רוח לפני  לימוד הזוה״ק או־ ח̂י

 אבינו מלכינו שבשמים. אכי״ר].

 בשמים קובעים לאדם לפי מה שעושה בימים אלו

 והנה כבר דרשו חז״ל במדרש בראשית רבה(פרשה נג פיםקא יד) על הפסוק(בראשית
 כא י0 ״כי שמע אלהים אל קל הנער באשר ד1א שם״ באשר הוא שם, אמר רבי סימון
 שבשעה שישמעאל היה צמא למיס ועמד למות, קפצו מלאכי השרת לקסרגו, אמרו
 לפניו רכון העולמים אדם שהוא עתיד להמית את בניך בצמא אתה מעלה לו באר, אמר
 להם עכשיו מה הוא, צדיק או רשע, אמרו לו צדיק, אמר להם איני דן את האדם
 אלא בשעתו. יעוי׳ש. וכן הוא נמי ברש״י על התורה (בראשית כא מ) שכתב שם,
 באשר הוא שם - לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון לא לפי מה שהוא עתיד
 לעשות, לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים רבונו של עולם, מי שעתיד זרעו
 להמית בגיך בצמא אתה מעלה לו באר. והוא משיבם עכשיו מה הוא, צדיק או רשע,
 אמרו לו צדיק, אמר להם לפי מעשיו של עכשיו אני דנו וזהו באשר הוא שם.
 והיכן המית את ישראל בצמא, כשהגלם נבוכדנצר, שנאמר(ישעיה כא יג - T) משא
 בערב וגו׳ לקראת צמא התיו מים וגוי כשהיו מליכין אותם אצל ערביים היו ישראל
 אומרים לשוביהם בבקשה מכם, הוליכונו אצל בני דודנו ישמעאל ררחמו עלינו, שנאמר
 (שם שם) אורחות דודנים [אל תקרי דודנים אלא דודים] ואלו יוצאים לקראתם ומביאין
 לד& בשר ודג מלוח וטדות נפותים, כסבורים ישראל שמלאים מים, וכשמכניסו לתוך פיו

 ופותחו, הרוח. :נם בגופו ומת. יעו״ש.
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 ומהכי ילפינן כי הנהגתו של הקב״ההוא לדון את האדם ״באשר הוא שם" דהיינו כפי
 שהוא מתנהג בזק שעת הדין, וכן»פרו נמי בגמ' מסכת ראש השנה(טז ע״ב) ואמר רבי
 יצחק אין דנץ את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר(בראשית כא) ״כי
 שמע אלהים אל קול הנער באשר nn שם״. יעו״ש. ולכן בימים אלו של הימים הנוראים
 ימי חודש אלול ועשרת ימי תשובה יש לו לאדם לתקן ולשפר את דרכיו ומעשיו ולהוסיף
 בלימוד התורה הקדושה וקיום המצוות, כי עיקר הדין הוא לפי אותה השעה, וכן מצינו
 במי בדברי מרן בשו״ע או״ח(סי׳ תוג ם״א) שכתב שם, אף מי שאינו נזהר בכל השנה
 מפת של פלסר גוי(עי׳ ביו״ד םי׳ קי ב) מכל מקום בעשרת ימי תשובה יש לו ליזהר ממנו,
 ואם אינו יכול לאפות בעצמו, יכשיו את התנור שאופק בו גויים שישליך ישראל בתוך
 התבור קיסם אחד וכוי. יעו״ש. והרי־ שיש לו לאדם להתחזק ביותר בימים אלו של הימים
 הנוראים, אף בדברים שמעיקר הדין יש לדם היתר בשאר ימות השנה, רש מקום להקל
 בדם, והכל הוא מהטעם הנ״ל שיהיה בבחינת"באשר הוא שם״, כדי שיצא דינו לחיים

 טובים ולשלום.

 ועי׳ נמי בספר נפלאות אליהו מהגר״א ז״ל שהמו״ל מביא(בהקדמת הספר) ששמע מפיו
 של הגאון מקאליש ז״ל בעל ״אמרי בינה״ שביאר מה דכתיב: ״וחנותי את אשר אחון
 ודחמתי את אשר ארחם״, שמדותיו של הקב״ה לא כמידת בשר ודם, כי מידת בשר ודם
 אם יחטא איש לאיש אס מתחרט ורתה לפייס את חבירו, אם חבירו יודע כי עשה יעשה
 לו כיוצא בזה, אז בודאי לא ימחול לו, אבל הקב״ה אינו כן, אע״פ שגלוי לפניו שבודאי
 יחטא עוד אעפ״כ מוחל לו, וזהו, והגותי את אשר אחון, ר״ל אע״פ שאני יודע שצריך
 לעשות לו עוד חנינה, בכל זאת אני מוחל לו, כי איני רואה אלא ״באשר הוא שם״,
 ורחמתי את אשר ארחם, ר״ל, אע״פ שאני צריך לרחם עליו עוד אעפ״כ אני מרחם עליו

 עכשיו. יעו״ש.

 [ואגב אורחיה הנה כבר עמדו האחרונים לעורר בענץ זה דאמרינן הכא בגמ׳ ראש השנה
 (הנ״ל) דאין האדם נידון אלא לפי מה שהוא באותה העת ״באשר הוא שם״, דיש להעיר
 על זה ממאי הזבן במסכת םבהדרץ (עא ע״ב) בן סורר ומורה נידץ על שם סופו, ימות
 זכאי ואל ימות חייב. ומפרש בגמ׳ שם (עב ע״א) תניא, רבי יוסי הגללי אומר וכי מפני
 שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי אמרה תורה יצא לבית דץ ליםקל?
 אלא, הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו ומבקש למודו
 ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות. אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות
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 חייב יעו״ש. והרי שהוא נידון על שם סופו, ולא לפי מה שהוא באותה שעה. ועי׳
 במהרש״א בחידושי אגדות במם׳ ראש השנה (שם ד״ה אלא לפי מעשיו וכוי) שעמד
 בשאלה זאת, והשיב, והא דבן סורר נדון על שם סופו עיין תיתצו ברא״ם, ועי״ל דבן
 סורר ניתן ע״ש סופו של עצמו, מה ־שאין כן בישמעאל על שם סופו של בניו לא נידון.

 יעו׳׳ש.

 ואולם עי׳ בשפת אמת על מסכת ראמ השנה שמ(טז ע״ב ד״ה בגמ׳ ואר״י מי) שעמד
 להעיר על דברי המהרש״א(הנ׳׳ל) במה שכתב לחלק דבן סורר ומורה שנהרג ע״ש סופו
 היינו משום שהוא סופו של עצמו, ושאני מענין ישמעאל שהיה סופו של בניו, דזה צ״ע
 שהרי רבי יצחק כללא בייל שאין אדם נידון אלא לפי מעשיו של אותו שעה, ומשמע
 דהיינו שאפילו הוא עצמו עתיד להרשיע אח״כ, ולכן כתב שם דעל כן נראה העיקר כמו
 שכתב הרא״ם(פר׳ ררא) לתרץ על זה, רבן סורר ומורה נידון על שם סופו על שם מעשיו
 דאותו שעה, כיון דהגיע תורה לסוף ועתו דע״י שזולל בשר וסובא יין יבוא למעשים
 הללו, ועל כן מתחייב במעשה זו מיתה, ועוד נראה דהתם לטובתו הוא כדאמרינן מוטב
 שימות זכאי, אבל האי קרא דמייתי הבא, באשר דןא שם, מיידי היכא שיעשה החטא
 את״כ רק שיהיה נענש במעשה העתיד ע״ז אין דנין. ועוד זעסיף וכתב שם, ועוד נראה
 דהקושיא מעיקרא ליתא, דהכא מיידי בדין שמים ומה דנים את האדם לפי מה שהוא
 באשר הוא שם, אבל בבן סורר ומורה דהוא דין ומשפט התורה לב״ד לוערגו, וא״כ אין
 בזה ענין לכאן, [וכ״כ נמי בם׳ גור אריה על התורה על הפסוק ״באשר הוא שם״, ובפר׳

 רצא בענין בן סורר ומודה} יעו״ש. ויש מה עוד אריכות בענין קושיא ואת. ואכמ״ל..

 ובענין זה שנאמר בפסוק (הנ״ל) ״וישמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם״, ע״ע
 בדברי הרמב״ן עה״ת (בראשית כא יז) שאמר שהביא את דברי רש׳׳י(שם) שביאר
 "באשר הוא שם״ - לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון ולא לפי מעשים שהוא
 עתיד לעשות וכוי. הוסיף הרמב״ן וכתב, והנכון בעיני בדרך הפשט שיאמר כי שמע
 אלהים אל קול הבער במקום אשר ד1א שם, הודיע אותה שלא תצטרך ללכת משם
 אל מעין ובור, כי במקום ההוא ירוה צמאו מיד וכוי. וכמוזע באשר כרע שם נפל
 שדוד(שופטים ה כז), ובאשר חללים שם הוא(איוב לס ל), ירמח למקום. יעו״ש. והיינו
 שלפי דברי הרמב״ן מתבאר דענין זה ״באשר הוא שם" בא להורות על כוחה של
 התפילה, שעל ידי התפילה הזאת, לא רק שקיבל מים אלא שהמים הגיעו עד אליו ממש.

 יק״ל].
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 גודל הענק להיות בבחנת ״מזכה הרבים׳׳ בימים קדושים אלו

 ואגב אורחיה דעםקינן בענין חודש אלול, הנה לעיקרא דמילתא אין סוף ואין קץ לציין
 בסגולתו של חודש קדוש יקר ונפלו! זה, ובכל הענינים הנשגבים אשר טמונים בו, מי
 ימלל גבורתו וישמיע כל תהילתר וגודלו, כי הכל הוא בחסד ה׳ יתברך עימנו אבינו
 מלכט מלך רחוס וחנון הטוב והמשיב, אשר נתן לנו להכץ את עצמנו בחודש יקר זה,
 לקראת יום ראש השנה לחיים טוביט ולשלום, כי קצר כאן המצע מהשתרע. אולם בכל
 זאת הנה יש לציין עוד מילתא חדא שנכון להזהר בו מאוד בחודש קדוש זה, והוא, ענין
 ״זיכוי הרבים״ כי הנה מלבד הדבר שענק זה של ״זיכוי הרבים״ הוא גדול ונשגב במשך
 כל השנה מלה, שישתדל האם להיות תמיד בבחינת ״מזכה הרבים״ לזכות אותם לתורה
 ולמצוות בכל מיני דרכים ואופנים, כי אין אכן קץ לשכרו של האדם עבור ענין זה של
 זיכוי הרבים, וכדאיתא בזוה״ק פר׳ תרומה(דף קכח ע״ב קכט ע״א) שהפליגו שם בשבח
 המגיע למזכה חייביא דאין קץ לשכרו, ואילו ידעו זאת בני האדם היו רודפים
 להשיג ענין זה של זיכוי הרבים כרודף אחר החיים. ע״ש דברים מופלאים. וראה גם
 בם׳ חובות הלבבות בשער אהבת ד׳(פדק ו) שכתב שס בענין זה של זיכוי הרבים: כי
 אפילו אם יגיע האדם לדרגה העליונה ביותר בתיקון נשמתו כלפי האלהים יתברך,
 ואפלו אם הוא כבר כמעט דומה למלאכים(לנביאים) במידותיהם הטובות ובהנהגותיהם
 המשובחות והתמסרותם לעבודת הבורא לאהבתם הטהורה אליו יתברך, אפ״ה אין
 זכויותיו מגיעות לומיותיו של מי שממין את בני האדם אל הדרך הטובה ומיישר את
 הרשעים אל עבודת הבורא שזםיותיו נכפלות ומתרבות בכל יום ובכל עת ע״י זמיותיהם
 של אלה שהוא גרם להם לעמר את ה,. עכ״ר. וע״ש שהאריך בזה. [ועי׳ בספר מגיד
 משרים(סוף פרשת בהר) אשר הזהיר שמ המגיד-המלאך הדובר מ־-למרן וצ״ל שלטו
 בכל יום בספר חובות הלבבות. ע״ש. ומזה מתבאר בפשטות שיש לנו אישור מן השמים

 על אמיתות דבריו והדרכותיו של רבינו בחיי הנאמרות בספרו חובות הלבבות. וק׳יל].

 וראה עוד להבינו החיד״א במחזיק ברכה חאו״ח (סי׳ רצ סק״ג), ובשערי קדושה לרבי
 חיים וישאל(ח״ב שער ז) מש״כ עוד בענין זה של מעלת זיכוי הרבים. יעו״ש. וראה ג״כ
 דברים מופלאים בםפורנו פר׳ תולדות (כו ה) עה״פ ״עקב אשר שמע אברהם בקולי
 וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותיי׳ וז״ל: וישמור משמרתי, עשה תמיד המשמרת
 המיוחדת לי שהיא לגמול חסד ובו׳ להורות החטאים בדרך וזה עשה כאשר קרא בשם הי
 ושמר ג״כ מצותי תוקותי ותורותי שנצטוו בני נח, ובכן היה נאה דורש ונאה מקיים
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 כמופת לרבים. והבה ליצחק תלה בזכה! אחרים עתה, וכן למטה באומרו ״והרבתי את
 זרעך בעבור אברהם עבדי׳/ ולא כן אמר ליעקב כל שכן לאברהם וכו/ אמנם ליעקב לא
 תלה בזכות אחרים כלל כי הוא אמנם מנעוריו היה יושב אהלים ללמוד וללמד דעת את
 העם בפרט באהלי שם ועבר ששם עלה כל מבקש ה׳ בלי ספק. עכ׳׳ל. ע״ש. וחזינן
 בפשטות מדברים אלה שמעלתו של יזקב אע״ה היתד, יותר משל יצחק על אף שיצחק
 אע״ה היה מוכתר בכתר של מסירות נפש שפשט את צוארו ע״ג המזבח, ומזכירים אנו
 את זכותו עד עצם היום הזה, אפ״ה מלחו של יעקב אבינו היתה יותר, כיון שיעקב
 אע״ה היה מזכה את האחרים ללמוד וללמד, ומעלה זו יש לה ערך רב יותר מהכל אפילו
 מהעקידה עצמה שנעקד יצחק על גבי המזבח. וק׳׳ל. ובחסדי ה׳ יתברך ויתעלה כבר
 הארכנו וכתבנו טובא טובא בענץ זה של זיכד הרבים דאין קץ לשכרו ולמעלתו של
 האדם המזכה את דרבים, ועי׳ בזה בדברינו שכתבנו בס״ד בכמה מכתי, ועיקרם הוא

 בדברינו בשו״ת עטרת פז ח׳׳א(חאבה״ע בהקדמה עמוד מב והלאה). יעו״ש.

 שענין דכוי הרבים הוא גשגב מאוד בימים הנוראים, ומדוע

 ועכ״פ יש לומר דהנה בימים אלו של הימים הנוראים אשר צריך להרבות בו בזכיות, וכל
 אדם חפץ בחיים, יש לענץ זה של "זיכוי הרבים״ משנה תוקף, כי בכך יוכל האדם
 להטות את הכף לחיים, חדא, דהנה פשוט הדבר דהא כבר אמרו חז״ל בגמ׳ מסכת בבא
 בתרא(יא ע״א) דמאמרו של הקב״ה הוא, ״כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים
 עולם מלא״. יעו״ש. ואם זה נאמר על חיי הגוף כל שבן וכל שכן על חיי הנפש, כי
 העיקר דם חיי הנפש להביא את האדם לחיי העולם הבא חיי הנצח, שהרי אמרו חז״ל
 כמדרש מדבר רבה(פרשה כא פיםקא חר״ש אומר מנין שהמחטיא את האדם יותר מן
 הזערגו, שההורג הורג בעולם הזה ויש לו חלק לעוה״ב, והמחטיא ה1דגו בעולם הזה
 ובעולם הבא, שתי אומות קדמו את ישראל בתרב ושתים בעבירה המצרים ואדומים וכוי.

 יעוי׳ש.

 וממילא נמצא דהמזכה את הרבים שתא מביאו לחיי העולם הבא, חשיב כמקיים עולם
 מלא ואף יותר מזה, וממילא אית ביה מידה כנגד מידה, דכיון שזעא החייה את חברו
 והביאו לחיי העולם הבא, על כן נמי גוזרים עליו חיים טובים ושנה טובה ומבורכת. וכעין
 הא דאיתא בגמ׳ בבא בתרא(הנ״ל) תניא, אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על
 קופה של צדקה, פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת, אמרה לו, רבי, פרנםנח אמר
 לה, העבודה, שאין בקופה של צדקה כלום! אמרה לו, רבי, אם אין אתה מפרנסני, הרי
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 אשה ושבעה בניה מתים! עמד ופרנסה משלו. לימים חלה ונטה למות, אמרו מלאכי

ל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים ה אמרת, כ ת י הקב״ה, רבש״ע, א  השרת לפנ

ד  עולם מלא, ובנימץ הצדיק שהחיה אשד, ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו? מי

. יעו״ש. ואם זה ו ל שנותי ה ע ם שנ פו לו עשרים ושתי סי א הו נ . ת ר דינו ז ו ג ו ל ע ר  ק

ם בנימין הצדיק והוסיפו לו חיים, (ועי׳ ך דקדקו ע ל נ כ  בענין עזרה והצלה גשמית, ש

א נתרא(שם) וכן בס׳ בן יהוידע להגרי״ח על מס׳ בבא ב  בחידושי החתם סופר על מס׳ ב

 בתרא(שם) דשני נביאים נתנבאו נסגנון אחד, מדוע ד1סיפו לו רבי בנימין הצדיק כ״ב

י הכל מדוקדק בשמים, ומכיון שד^א החייה את האלמנה ושבעת בניה, א״כ יוצא  שנה, כ

0 ובניה(7), ומשבעה בנים אלו יצאו בעת שיתחתנו ) ה נ מ ל א  שיש כאן כ״ב נפשות, ה

 לפחות עוד שתי נפשות שהם בן ובת שחייבים במצוות פו״ר, א״כ יוצא שיש כאן עוד

ו כ״ב שנים יערש. ובס׳ אהל  נפשות(14), וסך הכל יוצא כ״ב נ5שות. ולכן הוסיפו ל

ק הוסיפו לו כ״ב שנים, שהרי הוא ל ל מם׳ בבא בתרא(שם) הביא בשם הגר״א ד  משה ע

כל נפש עיבורה הוא 9 חדשימ א״כ  החייה את האלמנה ושבעת בניה, שהם 8 נפשות, ו

ל נפש 24 חודש) יוצא ו נפשות 72 חדשים, רניקותירם(שמניקים כ ל הו ל כ  יוצא םה״ב ש

ל 8 הנפשות, א״כ םה״כ יצא 264 חודשים, שהם כ״ב שנים [264 כ  192 חודש םה׳^כ ל

} יעו׳׳ש. וחדנן מהכי כמה מדקדקים בשמים, ולרגעים ה נ ל ש  לחלק ל - 12 חודש של כ

ל חיי  תבחננו). הנה בענץ העזרה והסיוע הרוחני שמביאו לחיי העולם הבא, שגם כ

ל שכן וכל שכן. ועל כן כאמור המזכה כ ל אחת כמה וכמה, ו ם בהם, ע  העולם הזה תלרי

ד מידה, וגדולה ג ת הרבים בימים אלה שהוא מוסיף להם חיים, כן יעשו עימו מידה כנ  א

 מידה טובה(pTro ק ע״ב) שנותנים לו חיים טובים ומאושרים. וק״ל.

 ואכן כאמור המביא את חבירו לחיי העולם הבא, נחשב לו כמביאו אף חיי העולם הזה, כי

 ללא חיי התורה הקדושה אף חיי העולם הזה כאין והבל נחשבים, וכענין הא דאיתא בתנא

 דברי אליהו רבא (פרק יא) דאיתא התם, ושמא תאמר אותם ע׳ אלף שנהרגו בגבעת

י מה נהרגו. לפי שהיה להם לסנהדרי גדולה שהניח משה ויהושע, לקשור  בנימין מפנ

ם למעלה מארכובותיהם, ויחזרו בכל ערי ה י ד ל ברזל במתניהם ולהגביה מ  חבלים ש

 ישראל, יום א׳ ללכיש, יוט א׳ לחברון וכו׳, וילמדו את ישראל וכו׳ כדי שיתגדל ויתקדש

 שמו של הקב״ה. והם לא עשו כן אלא כל אחד מהם נכנס לכרמו ויינו ושדהו, ואומר

ת בנימין ע ב ג ך ב כ י פ ת הטורח וכוי. ל ת עליהם א  שלום עליך נפשי, כדי שלא להרבו

ם ג ר . ומי ה ף ל ו ע׳ א הרג נ ה ו מ ח ל מ ו ל צ ב ק ת ץ נ ר ד א ר ד רה ו ם בתו י ק ס ו א היו ע ל  ש
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 הוי אומר לא הרגם אלא הסנהדרין. ע״ש. והרי דעל ידי חוסו תורה ח״ו נחשב הדבר
 כד1רג ממש ח״ו, וכאמור לעיל גדולה פדה טובה ממדת פורענות, וממילא הוי שעל די

 כך שמביאו לחיי תורה נחשב לו הדבר כאלו מחייזע ממש אף בעולם הזה. וקי׳ל.

 ועל כן כאמור, הדבר ברור דהמזכה את הרבים בימים אלה שועא מוסיף להם חיים, כן
 יעשו עימו מידה כנגד מידה, וגדולה מידה טובה(סנהדרין ק ע״מ שנותנים לו לא רק

 חיים בעלמא, אלא חיים טובים ומאושרים ברו׳ח ובגש׳ם. וק׳׳ל.

 אדם שעושה למען דכוי הרבים מתרחיש ליה גיסא

 והנה עוד סיבה יש לומר בדבר זה שהמזכה את הרבים אין קץ לשכרו ובעבור כך זוכה
 במי לשנה טובה ומבורכת, דהנה מצינו בגמ׳ מסכת שבת(לג ע״ב) גבי רבי שמעון בר
 יוחאי שלאחר שיצא מן המערה, וניצל מידיהם של הרומאים, אמר, הואיל ואיתרחיש
 גיסא - איזיל אתקץ מילתא, דכתיב גבי יעקב אבינו אחר שניצל מעשו, (בראשית לג)
 "דבא יעקב שלם", ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. (בראשית לג)
 ״רחן את פני העיר״, אמר רב, מטבע תיקן להם, ושמואל אמר, שווקים תיקן להם, ורבי
 יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם וטי. יעו׳׳ש. ועי׳ נמי במגן אברהם(סימן ריח ס״ק ב)
 שכתב, משמע בשבת (דף לג ע״ב) כשנעשה לאדם נם יתקן איזה צרכי רבים בעיר.
 יעו׳׳ש. וחוינן מהכי דאדם דאמ־נרחיש ליה ניםא נכון הוא שיעשה איזה צח״ר לרבים,
 והנה לכאורה אפשר דיש לומר דהוא נמי לאידך גיסא, כי אדם אשר הוא עושה לרבים

 מילתא טבא, ממילא יתרחיש ליה ניסא מן השמים, והא בהא תליא.

 ועי׳ נמי בם׳ כף החיים סופר(סי׳ ריח ס״ק ו) שאחר שהביא שם את דברי המגן אברהם
 (הנ״ל) דקאמר מר דמשמע מהגמ׳ מסבת שבת(דף לג ע״ב) דכשנעשה לאדם נם, יתקן
 איזה צרכי רבים בעיר. ע״ב. והביא ע״ז מש״ב בס׳ סולת בלולה(סי׳ ריח אות ב) דהטעם
 נראה בזה ע״פ מה שכתב בספר חסידים, מה שנעשה לפעמים לאדם נס שלא כדרך
 הטבע, הוא שגלוי לפני יתברך, שמו שיבוא על ידו איזו זכייה לרבים. יעו״ש. וא״כ
 חזינן מהכי דהא בהא תליא כי עיקר הענין שעושים לאדם נס, הוא כדי שיוכל לעשות
 הזמה לרבים, וממלא כאמור לעיל יש לומר נמי לאידך גיסא, דכל אדם שהוא עושה
̂א יוכל  למען הרבים, עושים לו נם, והיינו טעמא שעושים לו את הניסים כדי שר

 להמשיך לזכות את הרבים. וק״ל.
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 וא״כ בימים אלה דדם ימי הרחמים והסליחות, ימים אשר מלך הכבוד יושב על כיסא דין,
 דצריך לאדם רחמי שמים מרובים. ועי׳ נמי בגמ׳ מסכת ברכות(נח ע״ב) דאיתא התם,
 אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה את חבירו לאחר שלשים יום אומר, ברוך שהחיינו
 וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לאחר שנים עשר חדש - אומר ברוך מחיה המתים. וכתב
 המהרש״א בחידושי אגדות(שם ד׳׳ה לאחר שנים עשר חודש) דהיינו טעמא שלאחר י״ב
 חודש מברך הכי ״מחיה המתים״ לפי שבכל שנה האדם נדון בראש השנה דום הכפורים,
 אם למות אם להיות חי, ואם רואהר אחר ר״ה ויוה״כ זה, ואחר כך אין רואה אותו עד אחר
 ר״ה דוה״כ הבא, הדי עבר עליו דין אמ למות אם לאו וע׳׳כ אומר ברוך מחיה
 מתים, שניצול מדין מיתה בדיה ויוה״כ וטי, ומדמה ליה לכלי אובד כפירש״י דבעבר
 לו שנה הוא הכלי אטד לגמרי, וא״צ להכרת, ומ״מ אם בעל אבדה מצאה אח״כ הרי
 מחזיר לו, ה״נ באדם בעבר לו שנה ואץ רואהו הדי הוא כאבוד ומת, ואם נמצא חייב

 לברך עליו ברוך מחיה מתים שזיכהו לחיים בדין ר״ה דוה״כ ודו״ק. עכת׳׳ד. יעו״ש.

 א״כמתבאר מהכי שפיר שענין זה שנגזר חיים על האדם בר״ה ויוה״כ, הוי מילתא חדתא
 ומיוחדת, והוא כעין נס ופלא שעל כך צריך לברך ״מחיה המתים״. ועל כן כאמור
̂א צורך הרבים, ואין צורך הרבימ גדול מזה אם הוא מזכה אותם  משה מילתא דד
 בענינים רוחניים, [דהא אם אמרו חז׳׳ל במדרש במדבר רבה(פרשה כא פסקה ד) ר׳׳ש אומר
 מנץ שהמחטיא את האדם יותר p ההורגו שההורג הורג בעולם הזה רש לו חלק לעוה״ב, והמוזטיא
 הח־גו בעולם הזה ובעולם הבא. יעו׳׳ש. וממילא גמלה מידה סובה ממידת פורענות(סוטה יא
 ע׳׳א), ראם המחסיאו הוא חמור ביותר, א״כ אם מזכה אותו בענינים רוחניים לתורה ולמצוות גדלה
 מעלתו ביותר. וק״ל. ועי׳ נמי בם׳ רוח חיים להגר״ח פלאג׳י(סי׳ דח אות a שכתב בענין זה שאדם
 שנעשה ?V נס יעשה צרכי רבים, דה״ה לחבר ספר או להדפיס ספר שאף דבר זה חשיב צורך רבים.
 יעו״ש. והיינו באמור שעניני מצוה דרבים שפיר הוו בכלל צרכי רבים, ואף יותר} וממילא על
 ידי כך שיזכה את הרבים, יעשה לו כמין בס מן השמים, רדוגו אוחו בחסד
 וברחמים רבים, לשנה טובה ומבורכת לחיים טובים ולשלום ובכל טוב סלה.

 אכי״ר. וק״ל.

 [ובאמת לפי זה יש לומר נמי הענץ אשר אנו קודאין בהפטרת היום הראשון של ראש
 השנה מענין אלקנה ושמואל הנביא, דאמנם יש לזה טעם וכעין שכתב בספר כלבו(סימן
 סד) שכתב שם בענין קריאת התודה ביום הראשון של ראש השנה, וכתב שם, ומוציאין
 שני ספרי תורה וקורץ באחת בפרשת וה׳ פקד את שרה חמשה, ומפטיר קורא בשניה
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 ובחדש השביעי ומפטיר בראש שמואל, ואם חל להיות בשבת קוריץ ז׳ בפרשת והי פקד
 את שרה, והטעם למה קורין בזאת הפרשה ומפטירין בזאת ההפטרה לפי שבר״ה
 נפקדו שרה וחנה, וביום השני ג״כ מוציאין ב' ספרי תורה ומי. יעו״ש. וכן כתב כיו״ב
 במי האבודרהם(סדר תפלת ראש השנה ד״ה ואץ אומר) שכתב שם, והטעם להפטרה זו
 משום דקיימא לן בפר׳ קמא דראש השנה(יא ע״א) דבראש השנה נפקדה שרה
 רחל וחנה. יעו״ש. וע״ע לקמן(הערה ב) מה שאמרנו לבאר בם״ד עוד טעם בזה. יעוי׳ש.

 אולם הנה יש לומר עוד כי הנה אלקנה ושמואל הנביא בנו היו מזכי הרבים, וכדאיתא
 מלקום שמעוני(שמואל א רמז עז) אלקנה היה מעלה לרגל עימו למשכן שילה את אשתו
 ובניו ואחיותיו וכל קרוביו, ובאים ולנים ברחובה של עיר, והיתה המדינה מרגשת והיו
 שואלין אותן להיכן תלכו? ואומרים לבית ה׳ שבשילה, שמשם תצא תורה ומצות, ואתם
 למה לא תבואו עמנו ונלך יחד? מיד עיניהם משגרות דמעות אומרים להם נלך עמכם?
 ואומרים להם הן, עד לשנה הבאה חמשה בתים, לשנה אחרת עשרה בתים, עד שהיו כלם
 עולים. ובדרך שהיה עולה שנה זו - לא היה עולה שנה אחרת, עד שהיו כולם עולים,
 אמר לו הקבי׳ה אלקנה! אתה הכרעת את ישראל לכף זכות, ודזנכחם במצות, חכו
 רבים על ידך, אני אוציא בן ממך שיכריע את ישראל לכף זכות ויחנך אותם
 במצות, הא למדת שבשכר אלקנה שמואל. יעו״ש. וכן ר%א כיו״ב בתנא דבי אליהו

 רבה(פרשה ט). יעו״ש.

 וא״כ כאמור כיון שבימים אלה של הימים הנוראים איכא מעלה גדולה ומיוחדת בענין
 זיכוי הרבים, על כן אנו קוראים בהפטרה את ענין זה לעורר את ענין זה של זיטי הרבים
 שהיו עושים אלקנה ושמואל בנו, ומזה יתעורר האדם לעשות כן בימים אלו של הימים

 הנוראים, רוכל על ידי כך לזכות לדברים הרבה. וק׳׳ל}

 עוד גדר בענין זיכוי הרבים

 ואגב אורחיה יש לציץ כי הנה מגידי דבר אומרים בשם החזו״א זצ״ל, שהיה אומר,
 שאמנם ענין ״זיכוי הרבים״ היינו לזכות רבים בבת אחת, כגון אדם המלמד תורה לרבים
 בדרשה אז בשיעורי קודש אשר נותן לפני הרבים, אולם באמת היא כי אפלו אם אדם
 יושב בדד בביתו והוגה לומד בעמל עסק התורה הקדושה, אף ענין זה נחשב בגדר
 ״זיכוי הרבים", שהרי על ידי כך שהוא עוסק בתורה הקדושה הוא מקדש ומטהר את
 האויר, [וכעין דוגמא דחזינן בגמ׳ מסכת סוכה (כח ע״א) דאמרו עליו על יונתן בן
 עוזיאל, שבשעה שיושב ועוסק בתורה - כל עוף שפורח עליו מיד נשרף, יעו״ש. וחזיבן
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 מהכי דאכן ענין לימוד התורה הק־דזשה מביא לאיזה שינוי גשמי ורוחני באוירא דארעא}
 ועל ידי כך שהאויר נטהר הנה רוח טהרה זאת עוברת ומרחפת על בני האדם, ומכאן
 הענין הוא שרואים לפעמים שאידה אנשים מתעוררים בתשובה שלימה, ונהפכים להיות
 שוטרים תורה ומצוות, כי אותה רוח טהרה שנוצרה על די לימודו של אותו אדם שרתה
י כך הם מתעורריםבתשובה שלימה, ונמצא שכל זכותם הוא בזכות אותו  עליהם, ועל ד
 אחד שישב ולמד תורה, וא״כ נמ1א שהוא דכה אותם לחזור בתשובה, ועל כן אף הוא

 נחשב בגדר"מזכה הרבים״.

 ועל כן אדם שאכן רוצה בכל ליבו לזכות את הרבים, אלא שאין עולה בדו מכל טיבה
 שהיא ללמד ולהפיץ תורה לרבים, (וכגון בחורי חמד העוסקים בתורה הקדושה בישיבות
 הקדושות וכל כיו״ב), ידע שעל די כך שיושב ועוסק בעסק התורה הקדושה בעמל

 וביגיעה נחשב אף הוא בגדר"מזכה הרבים", וה׳ יתברך לא ימנע טוב להולכים בתמים.

 גודל מעלת האדם שמקדש שם שמים

 והנה עוד עבין גדול יש בימים אלו שיזהר וישתדל האדם לקדש שם שמים בכל אורחותיו
 ודרכיו, ועיי בגמ׳ מסכת נדרים (לט ע״ב) דרש רבא, ואמרי לה אמר ר׳ יצחק, מאי
 דכתיב (חבקוק ג)"שמש ירח עמד זבולה", שמש וירח בזבול מאי בעיין? והא ברקיע
 קביעק [כדכתיב "דתן אותם אלהים ברקיע השמים״ חבול למעלה מן הרקיע הוא,
 כדאיתא במסכת חגיגה(יב ע״ב) - ר״ן} אלא מלמד, שעלו השמש והירח [בעת מחלוקת
 קורח ועדתו] מרקיע לזבול, ואמת לפניו רבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן עמרם
 אנו מאירים, ואם לאו - אין אנו מאירין, באותה שעה ירה בהן הקב״ה חיצים וחניתות,
 אמד להם בכל יום ויום משתחוים לכם ואתם מאיריס, בכבודי לא מחיתם, בכבוד
 בשר ודם מחיתם, ובכל יום רום יורין בהן חיצין וחניתות ומאירימ [מפני שהם

 מתביישים מאותה גערה קשה} שנאמר(חבקוק ג)"לאור חציך יהלכו" וגוי. יעו״ש.

 והנה בס״ד אפשר שיש לומר דביאור הענין בזה הוא, דמה שהשמש והירח עמדו למחות
 על ענין קורח ועדתו, ולא עמדו למתות עד עתה על ענץ זה שבכל יום אומות העולם
 משתחווים לשמש והירח, מפני שהשמש והירח היו חושבים בכל יום דבעבור מה צריך
 למחות על כך שאומות העולם משתחורם להם, הרי בענין זה שהם משתחווים לדם לא
 משתנה שום דבר בעולם, ולא קורא שום דבר מיוחד שיטל לפגוע ביסודות העולם, מה
 שאין כן בענין קורח ועדתו הם חששו שמא ח״ו תגבר דו של קורח ודבר זה יכול חייו
 לקעקע את כל יסודות התורה הקדושה שנתנה על ידי משה רבינו ע״ה בהר סיני, ולכן



ת הלכות והנהגות הסליחות והימים הנוראים פז ר ט  ע

 עמדו למחות על ענץ זה, כי באמת כוונתם היתה בזה לשם שמים, שבענין קורה ומשה
 רבינז ע״ה ראו שיש בזה סכנה לזעזע את יסודות התורה הקדושה, אבל בענין זה
 שמשתחוים להם אומות העולם בכל יזם לא מחו כיון שלא ראו בזה איזה סכנה לקיום

 התורה והאמונה בהשי״ת.

 אולם הקב״ה השיב לדם על זה בתביעה קשה"בכבודי לא מחיתם״ דהיינו בענין זה של
 קדוש ה׳ וחלל ה׳ ח״ו, אץ שום חשבון מה תהיה התוצאה, אלא צריך למחות על חלול
 ה׳ ח״ו בכל הכח ובכל מצב, לכן היה עלידם למחות מזמן רב על ענין זה שאומות העולם
 משתחווים להם בכל יום, על אף שבענץ זה שמשתחווים להם אץ שום נפקא מינה לעגין
 אוחזות התורה הקדושה והאמונה, כי צריך למחות על עצם כבוד ה׳ יתברך ויתעלה בכל
ל ה׳ ח״ו השלכה כל שהיא או לא, לא כמו שהם ל  אופן ומצב שיהיה בץ אם יש לאותה ח
 תשבו, ואכן השמש והירח הזדעזעו מתוכחה קשה ונוקבת זאת, שכיצד לא חשבו על זה,
 ומאותה גערה קשה ותוכחה נוקבת זאת הם מזועזעים ומתביישים עד עתה ואינם רוצים
 לצאת ממקומם להאיר לעולם, כי חושבים שאין רם ראמים לשמש יותר את הקב״ה, עד

 שהוא מוציאם על ידי החיצים.

 ומזה אנו תאים כמה ענץ חומדת החלל ה׳ ח״ו, להיכן הדברים נוקבים ויורדים שיש
 למחות בכל אופן שיהיה בלי לחשוב אם יש לכך איזה תוצאה מועלה, והענץ שהשמש
 והירח מבויישים על ענץ זה עד עתה שכבר עברו אלפי שנים. וממלא מאידך גיסא
 בענץ קידוש הי, שכמו כן צריך לקדש שם שמים בכל מצב ובכל אופן בלי לחשוב
 מחשבות שונות אם יש לכך איזה תוצאה מועילה או לא, וכמו כן נמי שאדם שזוכה
 לקדש את שמו יתברך מתעלה השכר על כך ר1א פי אלפי אלפים שהרי אמרו חז״ל(סוטה
 יא ע״א) גדולה מדר, טובה מתבה ממדת פורענות. יעו״ש. [וכן הוא נמי במסכת סנהדרין
 ןק ע״ב), מומא געו ע״א). ומלשון זה של הגמ׳ משמע שמידה טובה מרובה ממידת
 פורענות לאין קץ לאץ שיעור, אולם רש״י עה״ת(שמות פרק ב פסוק ה) כתב, נמצאת
 מרה טובה יתירה על מדת פורענות אחת על חמש מאות. וכן הוא נמי עוד ברש״י על
 התודה(שמות פסוק לד פסוק ז). יעו״ש} וא״ב אם השמש והירח נענשים עד עתה על
 אותו ענין שיש בו חוסר כבוד שמים ״בכבות לא מחיתם", אף לאחר שכבר עברו אלפי
 שנים, א״ב אדם שהוא מקדש שם שמים הרי השכר על כך הוא באלפי מונים ולפי דברי

 חז״ל בגמ׳(הב״ל) אין לזה שיעור.
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 ועל כן בימים קדושים אלו דמלך יושב על כסא דין לטובה ולברכה, יש לו לאדם
 להשתדל להרבות כבוד שמים ככל שיוכל, כי הנה ענין זה של כה קידוש ה׳ יש לו משקל
 רב בענין דינו של האדם ביום ר״ה, ואפילו הוא עיקר דינו של האדם, וכענין דאיתא
 בזוה״ק(חלק ב דף לב ע״ב) רבי־ אלעזר פתח, (שם א ו)"ויהי היום רבאו בני האלהי״ם
 להתיצב על יהו״ה, רבא גם השטן בתוכם״, ויהי היום, דא ראש השנה, דקודשא
 בדיך הוא קאים למידן עלמא, כגוונא דא(מ״ב ד יא) ״ויהי היום ויבא שמה״, ההוא
 יומא יום טוב דדאש השנה הוה, דבאו בני האלהי׳׳ם, אלין רברבץ ממנן שליחן
 בעלמא, לאשגחא בעובp דבני נשא וכוי. כד ישראל עבדין עובp דלא כשרן, כביכול
 מתישץ חילא דקודשא בריך הוא, וכד עבדין עובדין דכשרן, יהבין תוקפא וחילא
 לקודשא בריך הוא, ועל דא כתיב (תהלים סח לה) תנו עז לאלהי״ם, במה
 בעובדין דכשרן, ועל דא, בההוא יומא כלהו רברבן ממנן אתכנשו על יהר׳ה, על
 יהרה ודאי, דהא כיון דעל ישראל אתכנשו עליה אתכנשו וכוי. יעו״ש. וחזינן מהכי
 דעיקר הענין שביום זה של ר״ה היא, שכל אותם המלאכים המשגיחים בשליחות הקב״ה

 הוא לבדוק את מעשיו של האדם על כבוד שמים, ולפי זה דנים אותו נמי. וק״ל. ודו״ק.

 והנה ברור הדבר כי עיקר עבץ עגץ כבת־ שמים הוא לימוד התורה הקדושה בכל טחו של
 האדם וקיום התורה והמצוות שדברים אלה הם מרבים את כח כטד שמים, כי בח לימוד
 התודה הקודשה וקיום המצוות מוסיף כביכול כח בעליונים, ועי׳ נמי בזוה״ק(ח״ג
 דף כב ע״א) זכאה חולקהון דצדיקייא דמשתדלי באורייתא, וכל שכן בזמנא
 דמלכא תאיב על מלי דאורייתא. תא חזי רזא דמלה, לא קיימא כנסת ישראל קמי
 מלכא אלא באורייתא, וכל זמנא דישראל בארעא אשתדלו באורייתא, כנסת ישראל
 שראת עמהון, כד אתבטלו ממלי אורייתא, לאייכלא לקיימא עמהון שעתא חדא, בגיני
 כך בשעתא דכנסת ישראל אחערת לגבי מלכא באורייתא, אתקיף חילה, ומלכא
 קדישא חדי לקבלא לה. וכל זמנא דכנסת ישראל אתת לקמי מלכא, ואורייתא לא
 אשתכח עמה, כביכול תשש חילהא, ור לאינון דמחלשין חילא דלעילא, בגיני
 כך זכאין אינון דמשתדלי באורייתא, וכל שכן בההיא שעתא, דאצטריך לאשתתפא בה
 בכנסת ישראל, כדק קודשא בדיך הוא קארי עליה, (ישעיה מט ג) דאמר לי עבדי אתה

 ישראל אשר בך אתפאר. יעו״ש.

 והרי שכח לימוד התורה הקדושה הוא מוסיף כביכול כח בעליונים לפני ה׳ יתברך
 ויתעלה, וא״כ אין לך כמד שפים גדול מזה. וכן הוא בעוד מקומות רבים בזוה״ק
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 שלימוד התורה הקדושה וקיום המצוות ווא מוסיף כח רב עליונים ועושה נחת רוח לפני
 ה׳ יתברך, עי׳ בזוה״ק(ח״ב דף םה ע״ב) כביכול אמר קודשא בדיך הוא, כד ישראל
 איבון זכאין לתתא, אתגבר חילא דיל י על כלא, וכד לא אשתכחו זכאין, כביכול
 מתישין חילא דלעילא, ואתגבר חילא דדנא קשיא. יעו״ש. ועוד איתא בזוה״ק(ח״א דף
 קעד ע׳׳ב) תא חד מה כתיב(משלי כד ^'התרפית ביום צרה צר כחכה״, מאי התרפית,
 מאן דאתרפי ידר מקב״ה דלא לאתתקפא ביה, והיך יתתקף בר בש ביה בקב״ה, יתקיף
 באורייתא, דכל מאן דאתתקף בארדיתא אתתקף באילבא דחיי, כביכול יהב
 תוקפא לכנסת ישראל לאתתקפא, ראי תא יתרפי מאורייתא, מה כתיב התרפית, אי
 איהו אתרפי מן אורייתא, ביום צרה צר כחכה, ביומא דייתי ליה עקו, כביכול דחיק לה
 לשכינתא דאיהו חילא דעלמא. יעו״?!. ועוד כהנה רבות לאץ קץ, וא״כ ענין זה של
 לימוד התורה הקדושה וקיום המצוות תא בודאי בגדר קיתש שם שמים, כי הכל הוא
 בבחינת ״תנו עח לאלקים״ ומתרבה נבודז יתברך ויתעלה. וממילא יש לו לאדם
 להשתדל בענין זה בכל כוחו ונפשו, ועבץ זה ר1א עוד גדר מענין קדוש הי, מלבד הענין
 שכבר הזכרנו בס״ד לעיל(בפיםקא הקרדמת) בעינן זיכוי הרבים בתורה ובמצוות, שאף

 זה אחד מגדרי קדוש ה׳. וק״ל.

 וכמו כן נמי ענין עניית יהא שמיה רבא בכל כוחו של האדם, [דהיינו בקול רם ובכוונה
 גדולה עי׳ שו״ע או״ח סי׳ נו ם״א} יש בר ענין של קידוש שם ה׳ יתברך, שמלבד כך שעל
 ידי עניית יהא שטיה רבא זוכה בכך האדם שקורעין לו את גזר תט של שבעים שנה
 תיכף ומיד בלא שום תנאי ובלא עשיית ־מום דבר אחר, וכדאיתא בגמ׳ מסכת שבת(קיט
 ע״ב) אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו - קורעין לו
 גזר דינו, שנאמר(שופטים ה) ״בפרע פרזיות בישראל בהתנדב עם ברכו ה׳״. מאי סעמא
 בפרע פרעות [ביטול פורעניות- רש״י] - משום דברכו הי. רבי חייא בר אבא אמר רבי
 יוחנן: אפילו יש ט שמץ של עטדה זרת - םוחלין לו וטי. יעו״ש. ושדבר זה הוא נצרך
, ועל די ענייה זאת כראוי זוכה שיטאו עליו p ביותר בימים אלו דמלך יושב על כיסא 

 רק גזירות סוטת.

 הנה עוד גם יש בזה, דהעונה יהא שמיה רנא מברך כראוי הוא מרבה בכך את כטד שמים
 ביותר, וכדאיתא בזוה״ק(ח״ב דף קכט ז״ב) בעינן למימר לה בלישנא דסטרא אחרא,
 ולאתבא בחילא תקיף אמן יהא שמיה רבא מברך, בגין תתבר חילא דסטרא אחרא,
 רסתלק קודשא בריך הוא ביקריה על כלא, וכד אתבר בקדושתא דא חילא דססרא
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 ב. מנהג ישראל קדושים לקום באשמורת הבוקר, החל מראש
 חודש אלול עד יום הכיפורים, לומר סליחות ותחנונים כפי

 אתרא, קודשא בדיך הוא אסתלק ביקריה, ואדכר לבנוי, ואדכר לשמיה וכו׳. יעו׳׳ש.
 וא״כ יש בזה ריבוי כבוד שמים לאין קץ.

 השכר הרב והעצום שיש לאדם המקדש שם שמיס

 והנה כאמור המרבה כבור שמים אין קץ לשכרו, רלפינן ליה לעיל מדברי הגט׳ דנדרים
 (הנ׳׳ל) דגדולה מידה טובה וכר, וכדאמרן בס״ד לעיל, וע״ע נמי בדברי רבינו האר״י ז׳׳ל
 בם׳ שער הגלגולים(הקדמה לו) עכתב שם, גם בענין ר׳ ירמיה הנז״ל, א׳׳ל מורי ז׳׳ל, כי
 עליו אמרו בתלמוד תדן, במסכת ב״ב (בג ע״ב) בעי ר׳ ירמיה, רגל אחד בפנים ורגל
 אחד בחוץ מהו, ואמרו שם כי על דא אפקוה לר׳ ירמיה מבי מדרשא. תה היה בענין הגוזל
 המדדה כתוך המשים אמה במי י״ט. וכבר ידעת, כי זה ד ירמיה, תמיד היה שואל
 שאלות, כמ״ש הרבה פעמים בעי ר׳ דמיה. והנה להיות כי הוא נתכוין לטובה,
 להגדיל חורה ויאדיר בשאלותיו וביישוהו ואפקוהו מבי מדרשא, לכן יש לו שכר
 טוב גדול למעלה, כי כל השאלתות הנשאלות במתיבתא דרקיע, הוא שואל

 אותם, ונשאלות על ידו. יעו״ש.

 וחזינן מהכי דעל ענץ זה שרבי ירמיה גתטין לקדש שם שמים להגדיל תורה ולהאדירה
 ובישוהו, מקבל שכר טוב לעולמי עד, חלף בושתו שנתבייש על כבוד שמים, דכל
 השאלות הנשאלות בשמים במתיבתא דרקיעא ושואלים תוך כדי הלימוד מפי הקב״ה
 יתברך ויתעלה שמו, אין רשות לשואל לשאול במישרין מפי הגבורה אלא שואל אותם
 קודם את רבי דמיה והוא לבדו שואל מפי הגבורה. מידה כנגד מידה, כי הוא נתבייש
 בשאלתו ששאל לכמד כמד שמים, וממילא נמי מרבים את כבודו על ידי השאלות
 ששואל מפי הגבורה. וא״כ ר1א כאמור לעיל דענין זה של השכר הטוב על כך שהאדם
 מקדש שם שמים אין קץ לשכרו׳ והוא שכר נצחי לעולמי עד. ועל כן בימים הקדושים
 הללו אשר האדם צריך להרבות בזכיות רמת כת לזמת לכל הטוב והישר, מדאי הוא
 תשתדל האדם להרמת כמד שמים בכל כוחו ונפשו, והשי״ת ויתעלה לא ימנע טוב
 להולכים בתמים, ויגזור עלינו גזירות טומת שנה טובה ומבורכת ומתוקה וכל טוב סלה,

 לכמד כמד שמו יתברך ויתעלה. אכי״ר.
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 הנוסח המתוקן. ויאמר את הסליחות בלב נשבר ובדמעות, כי
 יש בכח הדמעות שבתפילה לשמת את גזר הדין לטובה3.

 עבץ אמירת הסליחות בחודש אלול החבר בדברי מרן בשלחן ערוך או״ת(סי׳ תקפא
 ם״א) שכתב שם, כתב, טהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש
 אלול עד יום הכפורים.ע׳׳ש. אולם אין זה המנהג בכל המקומות, כי רבינו האי גאון
 כתב, שהמנהג לקום לסליחות בעשרת ימי תשובה בלבד. וכן כתב רבינו יצחק בן גיאת
 חלק א(עמוד מג) בשם רב כהן צדק. וכן כתב הרמב״ם(בפרק ג מהלכות תשובה הלכה
 ד), והרא״ש(סוף מסכת ראש השבה). וראה עוד בספר המנהיג לרביט אברהם בר נתן
 הירחי(הלכות ראש השנה אות כה) שכתב בזו הלשון: המבהג להשכים בעשרת ימי
 תשובה לומר תחנונים, דש מקומות בספרד שמקדימים להשכים מראש חודש אלול,
 וסמך למנהגם לפי שמשה רביט עלה לקבל תורה בראש חודש אלול ע״כ. והר׳׳ן(ראש
 השנה סז ע״א) כתב, מה שנהגו בברצלונה וגלילותיה להשכים לסליחות מיום כ״ה
 באלול, הוא לפי דעתו של רבי אליעזר שסובר בתשרי נברא העולם, וביום הששי
 למעשה בראשית שהוא אחד בתשרי, נברא אדם הראשון. אבל לרבי יהושע שסובר
 שבביםן נברא העולם, אין מקום למנהג זה. ובגירונא וגלילותיה נהגו שלא לקום
 לסליחות עד ראש השנה. אבל יש מקומות שמקדימים לקום בראש חודש אלול, וסמך
 למנהגם לפי שט התחילו ארבעים יום שנחרצה הקדוש ברוך הוא למשה, ועלה להר סיני
 לקבל לוחות שניות ע״כ. נמצא שאף בספרד לא נתפשט מנהג זה בכל המקומות. וכן
 מטאר בארחות חיים(הלטת ראש השנה סימן ב), ובשטלי הלקט(סימן רפב). וזו לשון
 :מאירי בחיטר התשובה(עמוד רנ): ומזה נהגו במקומות אלו לקום בלילות לומר תפלות
 זזחטנים בכל שני וחמישי של חודש אלול, כדרך שעושים הכל בעשרת ימי תשובה.

-עו׳׳ש.

 הבה מנהגינו מנהג בני הספרדים להתחיל את אמירת הםליחזת מתחילת חודש אלול,
 האשכנזים מתחילים את אמירת הסליחות מלפני ר״ה, ומכל מקום הנה מו״ר שליט״א
 :שוי׳ת יחוה דעת (חלק ג סימן מד) העלה על פי הדברים האמורים לעיל שהביאו
 ;ראשונים דאף בחודש אלול אומרים הםלזזות בשני וחמישי, ובעשרת ימי תשובה,
 לכן אברכים ובחורי הישיבות שתורתם זומנותם, ואי אפשר להם להשכים קום בכל
 ודש אלול, מפני שעל ידי כך יתבטלו מ0דר לימודם, יכולים לסמוך על הנ׳׳ל ולקום
 שני וחמישי של חודש אלול, שהם ימי רחמים ביותר, שמום חמישי עלה משה רבינו
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 להר סיני וביום שני ירה וכמו שכתבו התוספות ןבבא קמא פב ע״א), ובספר הרוקח
 (םימן רט). ואם אינו יכול לקרם לטליתות גם בשני וחמישי, על כל פנים בעשרת ימי
 תשובה בודאי שראוי גם לתלמידי תכמים לשתף עצמם עם הצבור לומר סליחות
 ותחנונים, שזמן תורה לחוד וזמן תפלה ותחנונים לחוד. יעו״ש. ומכל מקום עתה
 שנוהגים בהרבה מקומות לומר הסליחות בחצות הלילה, והדבר יותר קל לו לאדם לומר
 את הסליחות בחצות ואין הדבר גורם כ״כ לעייפות, כי בלאו הכי רגילים להשאר ללמוד
 עד שעה מאותרת, שפיר נכון הא לומר הסליחות בחצות, וכעין שהביא זאת נמי מו״ר

 שליט׳יא בסיכום התשובה בשו״ת יחוה דעת(הנ׳׳ל). יעו״ש.
 וע״ע בספר פרי עץ חייט (שער ראש השנה - פרק א) שכ׳ שם: העיד הרי״ס ששמע
 ממורי זלה״ד״ שהיה אומר תמי־ד הסליחות שאנו אומרים בליל אשמורות ר״ח אלול עם
 הצבור מלה במלה. (צמ״ח, ומ2 לזה סמך בזודר פרשת יתרו, ובעין יעקב), ואשר לא
 צדה, ר״ת של ״אבה ״לידו ״ושמתי ״לך, הוא אלול, לרמז כי חדש הזה נתבו הש׳׳י
 לכפרה, לכל מי ששגג וחטא/ ועשה שום עון בכל השנה, והוא קרוב לקוראיו
 בחדש הזה, שהוא ר׳ת אלול. וכן ר״ת"אני ״להדי ״ודודי"לי, ר״ת אלול. (צמח ־
 גם"ליי"ויאמרו"לאמור ״אשירה, רי׳ת אלול למפרע, כי אז יצאו כל ניצוצין מהגלות).

 יעו״ש.
 שהתפילה בדמעות נשמעת ומתקבלת בשמים

 ועי׳ בשרית עטרת פז ח״א(חיו״ד סימן ב ד״ה ואיידי דעסיקנא) במה שעמדנו בם״ד לבאר
 שם דכדי שתתקבל תפילתו ושוועתו של האדם כמה צריך להרמת בתפילות ובתחנונים
 על אותו העבין ולהתמיד בדם עד שיתקבלו לפני מלך יושב על כסא רחמים. ובאמת
 מצינו במי מו״ב בתפילת חנה (שמואל אי, א יב) עה׳׳פ ״והיה כי הרבתה להתפלל לפני
 ה"׳, וברד״ק שם כתב: דרש ר״ש בשם רמ חלפתא ובשמ ר״מ מכאן שכל המרבה בתפלה
 נענה. ע״ש. וכן איתא במי במדרש(דברים רבה פ׳׳ב י) יש תפלה שנענית למי יום ויש
 לכי יום, לג׳ ימים ליום אחד, רש תפלה שעד שלא יתפלל אותה מפיו הקב״ה מנהו.
 ע״ש. ויש עוד להאריך מובא סובא בפרטים בענין נשנב ונורא זה של דתפלה. ואכמ׳ל
 יותר. וראה גם במה שכ׳ בהקדמה לשו״ת עטרת פז(חלק ראשון חאו״ח, עמוד כא) עוד
 הערה קצרה בענין זה של התפלה שבל תפילה שהיא בבכיה ובדמעה הרי היא נשמעת,
 ודאה עוד במילואים שמ(עמוד שסב ד״ה ומכיון שכן הוא וכוי) מה שר1ספנו בס״ד להביא
 סימומן לענין זה. יעו״ש. וראה בענץ זה נמי בשו״ת עטרת פו הנ״ל(ח״א חיו״ד סימן ב
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 בענף ב) שעמד התם גמי על דברי מרן הבית יוסף בשו״ת אבקת רוכל(סימן יב) שכתב
 ״מאחזי מתנאי התפילה היא הדמעה,,. יעו״ש.

 וע״ע נמי בשו״ת עטרת פז ח״א(תחו׳׳מ ריש סימן טז) במה שהבאנו בס״ד שם את דברי
 הגר״ח פלאג׳י בסי תורה וחיים(מערכת ח אות נה) שכתב שס, חכם העוסק כתורה מתוך
 הדוחק אף דלאחר החורבן שערי תפלה ננעלו ושערי דמעה לא ננעלו, נשמעת תפילתו
 ואץ צריך לבכות, וע״ז אמר הנביא"כי עם בציון בירושלים בבה לא תבכה חנוך יחנך
 לקל זעקך". וגם אין הפרגוד עעל בפניו לטעליותא, והוא דבפרק הזהב חשיב לריעותא
 לאונאה וגל ועבודה זרה, והכא הוא לענין הטובה. אמור מעתה דצריך הת״ח להזהר
 שיהיה נקי כפים ובר לבב מהני תלתא דפורענותא כדי שיפתחו לו שערי רחמים תמיד כל
 הימים. ע׳׳ש. וגם אמרו עוד בגמ׳ ערובין(כא ע״ב) ׳לכה דודי נצא השדה" אמרה כנסת
 ישראל לפני הקב״ה רבונו של עלם אל תדינני כיושבי כרכים שיש בדם גזל וכוי, נצא
 השדה בא ואראך תלמידי חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק. ע״ש. ובודאי דאם
 מבקשת כנ״י מאת מאת הקב״ה היינו משום ידעת הזכות הגדולה והעצומה שיש בדבר.

 יעו׳׳שעוד בדברים אלה.

 וכן מצינו שכן היה דרכם של רבותינו דל להתפלל בדמעות רמת, ועי׳ בספר יחוסי
 תבאים ואמוראים כתב יד(ערך רב יועדה) וד1בא בהגהות וציונים שבריש קובץ שערי
 תשובה לגאונים(דף ד ע״ב) שקיבלנו מקבלת הגאונים, שכשהיה רב יהודה מתפלל,
 היה מתפלל בדמע ובבכי, עד שריצפת לבינה מתמסמסת מחמת הדמעות. יעו״ש.
 ועי׳ בס׳ כרם יעקב(סימן ב אות ה, עמוד יז) שכתב לבאר לפי זה האי דאיתא בגם׳ מסכת
 שבת (קיח ע״ב) אמר רב יהודה תיתי לי דקיימית עיון תפלה. פירוש: שהיה מתפלל
 בכוונת הלב, ואינו מצפה מתי יעשה הקב״ה תפלתו, שסמר שתפלתו מקובלת.
 יעו״ש. דהיינו רמתא ורב יהודה שציין על עצמו"תיתי לי דקיימית עיון תפלה", והיינו
 שלא ציפה שתפילתו תתקבל, דהא ביון שתפלתו היתה בדמעות כל כך רמת, וכנ׳׳ל,
 א״כ דרי היה לו בזה טיבה טובה והגונה לומר שתפילתו תתקבל ותהיה נשמעת, ואפלו
 הכי לא ציפה לכלום אלא עיניו היו נשואות לשמים דכל אשר יעשה ה׳ יתברך יהיה

 לטובה לברכה. יעו״ש.

 כוחה של התפילה והבקשה בדמעות

 וענץ התפלה בכלל והתפילה בבכיה בפרט אין קץ למחה וסגלתה, ועי׳ בספר חסידים
 (סימן קל) שכתב שם, יאחז צדיק דרכר(איוב מ ט), יש אדם שאינו זכאי שיקבל
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 המקום תפלתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו, אשר תמיד בוכה
 ומתחנן, אד׳פ שאין בידו מות ומעשים טובים, מקבל הקב׳׳ה תפלתו ועושה
 חפצו. יעו״ש. וחזינן מהכי את גודל הענין של התפילה בבכיה ובדמעות, שעל ידי כך

 יכול האדם לקבל סובה וברכה אף יותר ממה שהוא זכאי לו.

 ואק ענץ זה מבואר נמי בדברי חז׳׳ל הקדושים דהא אמרו בגמ' בבא בתרא(קכג ע״א)
 כתיב, (בראשית כס)"ודני לאה רכות", מאי רטת? אילימא רכות ממש [כלומר:
 נוטפות דמעות, רש״י], אפשר מנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב, דכתיב(בראשית ז)
 ״מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה סזערה״, בגנות צדיקים דבר הכתוב? וטי,
 רב אמר: לעולם רמת ממש, ולא גנאי תא לה אלא שבח תא לה, שהיתה שומעת על
 פרשת דרכים בני אדם שהיו ארמדיל שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן,
 גדולה לגדול וקטנה לקק, והמזה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת, גדול מה מעשיו?
 איש רע תא מלסטם בריות, ק ק מה מעשיו? (בראשית כד.)"איש תם יושב אוהלים״,
 והיתה מכה עד שנשרו ריסי עיניה. יעו״ש. והיינו שעל אף שלפי גורלה ומזלה נקבע לה
 ללאה אימנו ע״ה שתיפול בחלקושל עשיו, ותהיה לו לאשה מכל מקום על ידי תפילותיה
 אלו שהיו בדמעות שליש, זכתה וניצלה ממנו, ולא זאת שניצלה ממנו, אלא שאף זכתה
 שיעקב אבינו ע״ה נשא אותה לולאשה, ולא זאת אלא שרובם ככולם של שבטי יה יצאו

 ממנה, שזכתה שילדה ששה שבסים מתוך י״ב השבטים.

 וכן מבואר נמי מוה׳יק פר׳ ומזי(\ךי רכג ע׳יא) שלאה איימנו ע׳׳ה היתה בחלקו של עשיר,
 ועל ידי תפילותיה בדמעות ניצלה ממנו, דאיתא התם, תא חזי, דתניא דמעין סגיאץ
 שדיאת ההיא צדקת לאה בגץ למתי חולקיה דיעקב, ולא בההוא רשע דעשו, והיינו
 דתנינן, כל בר נש דאושיד דמעין קמיה דקב׳׳ה, אף על גב דאתגור עליה
 עונשא, יתקרע, ולא יכיל התא עונשא לשלטאה ביה, מנלן מלאה, דהא לאה
 אתגזר למהר חולקא דעשו, והיא בבעותא אקדימת ליה ליעקב, ולא אתייהיבת

 ליה לעשו. יעו״ש.

ד התפלה יכל האדם לקבל דברים אף שלפי תוקף מזלו לא היה  [לפי זה דאמרינן שעל י
 צריך לקבל, יש לפרש בדרך רמז נמי האי דאיתא בגמ' סנהדרץ(קד ע״ב) המכה בללה
 טכמם ומלות מכין עמו. ופירש רש״י(שם) טכבים ומזלות בוכים - שנכמרו רחמים
 עליו. יעו״ש. ויש לומר דהיינו שתא טכה בתפילתו, ועי׳ נמי בתפארת שמואל על
 הרא״ש במסכת ברמת (פרק ג אות יא) שהביא שם בלשון: וכל מי שטכה בתפלתו
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 כוכבים ומזלות בוכים עימו ותפלתו נשתת, יעו״ש. ועי׳ עוד נמי בספר כלבו(סימן סו
 ר״ה לעולם יהא) שכתב, שלש תפלות נשמעות, תעלה בדמעות בכל יום ביחיד,
 תפלת צבור בכל יום, תפלת יחיד בץ ר״ה ליום הכפורים, כל הבוכה בלילה בתפלתו
 כוכבים ומזלות בוכים עמו ותפלתו גשמעת. יעו״ש. וא״כ יש לומר דהיינו הענין
 הנ׳׳ל שעל ידי שהוא מכה בתפילתו, גם המכבים והמזלות נכמרים ברחמים עליו, והם
 עומדים לפי הקב״ה מלך עליון על בלהאי־ץ שישבה לו את מזלו לטובה ולברכה, אף על

 פי שאינו זכאי לכך, ואכן הקב״ה עושה לו את חפצו. וק״>4
 שישתדל בימים אלו להרמת בתפילות

 ועל כן בימים אלו של הרחמים והסליחות ישתדל האדם להתפלל ממעמקי לימ בדמעות
 הלב בבכיה ובתחנונים, ויקשב השי׳׳ת דשמע לתפלתו דאזין לתחנוניו, ותכה על ידי
 כך ברחמי השי״ת ובחמתו הרבים והעצומים לשנה טובה ומבורכת שנה טובה ומתוקה,

 בכל מכל כל ברויח ובגש׳ם. אכי״ר.

 [ועי׳ עוד נמי בדברינו בס׳ מזהב ומפז על םדר עבודת כהן גדל ביום הכיפורים
 (בקונטרס ״אלץ במת״ בסוף הספר) שס ראינו מאמתינו מקדם נ״ע אשר היו שופכים
 כנהר דימעה בעת אמירת הסליחות במשך הימים הנוראים, ועוד הנהגות נפלאות
 ומיוחדות אשר היו נוהגים במשך ימי התודש הקדוש הזה, חודש הרחמים והסליחות הלא

 הוא חודש אלל. יעו״ש ומשם באריה.

 ובאמת לפי הדברים האמורים יש לבאר עוד הענץ אשר אנו קוראץ בתורה ביום ראש
 השנה בפרשת ״וה׳ פקד את שרה", ומפטידין בענין לידת שמואל הנביא ע״ה, ועי׳ בספר
 כלבו(סימן סד) שכתב שם בענין קריאת התורה ביום הראשון של ראש השנה, וכתב
 שם, ומוציאין שני ספרי תורה וקורץ באחת בפרשת והי פקד את שרה חמשה, ומפטיר
 קורא בשניה ובחדש השביעי ומפטיר בראש שמואל, ואם חל להיות בשבת קורין ז׳
 בפרשת וה׳ פקד את שרה והטעם למה קורין בזאת הפרשה ומפטירין בזאת
 ההפטרה לפי שבר״ה נפקדו שרה וחנה ומום השני ג״כ מוציאין ב׳ ספת תורה ומי.
 יעו״ש. וכן כתב כיו״ב נמי האבודרהם(סדר תפלת ראש השנה ד״ר. ואין אומר) שכתב
 שם, ומוציאין שני ספרים בא׳ קורין חמשה בפרשת וירא(בראשית כא א) וו־׳׳ פקד את
 שרר. עד דגר אברהם בארץ פלשתים יפים רבים(שם כא לד) וכוי, ומפסיד בתחלת
 שמואל ויהי איש אחד מן הרמתים עד ירם קרן משיחו(שמואל א ב י), והטעם להפטרה
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 זו משום דקיימא לן בפר׳ קפא דדאש השבה (יא ע״א) דבדאש השנה נפקדה
 שרה רחל וחבה. יעו״ש.

 והיינו דקוראין בפרשת וה׳ פקד את שרה ומפטירין בענין לידת חנה הנביאה ע״ה, מפני
 ששניהם נפקדו ביום זה של ראש השנה.

 והנה להנ״ל לכאורה היה מקום לומר בזה עוד טעם למה קודאין בפרשה זאת ומפטירין
 במפטיר זה, כי באים לעורר בזא; את ענץ כה התפילה שיש בימים אלו, ולכן קודאין
וה׳ פקד את שרה׳/ ומפטיp בהפטרת שמואל הנביא ע״ה,  בפרשת(בראשית כא א) ״
 מפני שבב׳ ענינים אלו רואים את כחה של התפלה, חדא דבעגין שרה אימנו ע״ה הרי
 נפקדה בכח תפלתה, וכהא דאמרו חדל (יבמות סד ע״א) אייר יצחק, מפני מה היד
 אבותיט עקורים? מפני שהקב״ה מתאוה לתפלתן של צדיקים. יעו״ש. וקוראין דוקא
 בפרשה זאת, שהרי לפי טעם זזז יבלו לקרוא גם בפרשת תולדות בענץ לידת רבקה
 ויצחק ע״ה, שנאמר בהם(בראשית כה כא) ״ויעתר יצחק לה׳ לנובח אשתו כי עקרה
 היא, ויעתר לו ה׳״ וגו׳, אבל קודאין דוקא בענץ פרשת ״פקד את שרה״, מפני שבהמשך
 הפרשה שם(בראשית כא טז-יז) רואים שוב את כח התפלה בענין הגר וישמעאל, וכמו
 שנאמר ״ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך, וישמע אלהים את קל הנער״ וגוי, ורואים
 מכך את כוחה של התפלה שעל אף שסופו של ישמעאל היה להרשיע(וכנ׳ל בדברי
 המדרש שמלאכי השרת רצו לעצור בעד תפלתו כי סופו להרוג את בני ישראל בצמא),
ד  ובכל זאת נתקבלה תפלתו. וכן רואים ענין זה נמי בהפטרה בענין חנה, שעל י
 שהרבתה להתפלל בסופה שנענתה, (וכנ״ל ברברי חז׳ל כל המרבה בתפילה סופו
 שנענה, כמו שרואים בחנה שנאמר בה ״והיה כי הרבתה להתפלל״ וגוי). ועל כן קודאין
 בפרשה זאת ומפטירין בהפטרה זאת לעורר את הציבור בענין כוחה של התפלה, שעל
ד ריבוי התפלה אפשר לשנות את גזר הרץ, וממילא ואת יראו וכן יעשו להעתיר  י
 בתפלה בימים אלו, לשנות את גזר הדין לטובה לברכה לששון לשמחה וכט״ס. וק״ל.

 וכות כח התפילה בימים נשגבים אלו

 והנה כבר אמרו חז׳ל בגמ׳ מסכת ראש השנה(לה ע״ב) על הפסוק(דברים יא יב) ״ארץ
 אשר ה׳ אלהיך דורש אתה תמיד עיני ה׳ אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה״, אמר
 רבי יצחק כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה, שנאמר(דברים יא)"מרשית
 השנה" - מרשית כתיב, ועד אחרית - סופה שיש לה אחרית. ופירש רש״י: שדשה
 בתחלתה - שישראל עושץ עצמן רשין בראש השנה לדבר תחנונים ותפלה, כענין
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 שנאמר, תחנונים ידבר רש(משלי יח). יעו״ש. ועי׳ נמי במאירי על מם׳ ראש השנה(שם!
 שכתב על האי דאמדינן בגמ׳(שם) ואמו רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעין לה נתחלתה
- מריעין לה בסופה. כל שנה שנמנעו מתוך פשיעתם ולא תקעו בר״ה יזע דואגים להיות
 מתעים לה בסופה [מפגי האוייב ח״ו], וכשתוקעים ומתפללים ונכנעים ובאים לפני
 השם ית׳ כדלים וכרשים יהיו בטוחים שהם נענים מעא שאמרו בל שנה שהיא דשה
 בתתלתה מתעשרת בסופה. יעו׳׳ש. והר שהענץ הוא שצריך האדם להיות נכנע ביותר
 בימים אלו ולהרבות בהם בתפילות ובתחנונים כאשר דבר דרש לפני מי שרוצה לקבל

 ממנו.

 כח ריבוי התפילה

 ואכן יש לומר דאע״ג דענין התפילה הוא טוב ומועיל במשך כל ימות השנה כולה, וכמו
 שאמרו חז״ל במדרש שמואל(פרשה ב אות ס) נאמר בחנה ״והיה כי הרבתה להתפלל
 לפני ה׳״ וגו׳. רבי חייא בשם רבי יוחנן ורבי שמעון בן חלפתא בשם רבי מאיר והיה כי
 הרבתה, מכאן כל המרבה בתפלה נענה. יעו״ש עוד בהמשך דברי המדרש דברים
 נפלאים בוה כמה הוא כוחה של ומפילה, וכמה יש לדקדק בה. ע״ש. וכן הוכיר למדרש
 זה נמי הרד״ק על ספר שמואל א׳(פרק א פסוק יב) שכתב שם, והיה כי הרבתה - בדרש
 ר״ש בשם רבי חלפתא ובשם ר״מ מכאן כל המרבה בתפלה נענה. יעו״ש. וראה עוד נמי
 בחידושי הרמב״ן על מסכת תענית (םו ע״א) שעמד שם אם נוהגים להתפלל תפילת
 נעילה בתעניות ציבור מלבד יום הכיפורם, וכתב שם, לא נתברר אצלינו מפורש, אבל
 כל המרבה בתפלות נענה. יעו׳׳ש. וק נמי בירושלמי מסכת ברכות(פרק ד הלכה א)
 אמרינן, א״ר לוי כתיב (ישעיה א סו) ״גם כי תרבו תפלה אינני שומע״, מכאן שכל
 המרבה בתפלה נענה. יעו״ש. וכן הוא נמי בלקוט שמעוני(ישעיהו רמז שפח). יעו״ש.
 והבל הוא ענץ אחד, שעל די ריבוי התפלה שהאדם מתפלל סופו שהוא נענה. [ובענין
 ריבוי ואריכות בתפלה, עי׳ בספר יחי יוסף(ריש סי׳ ו) שכתב לבאר דגדר מאריך
 בתפילתו היינו שמרבה להתפלל והחד ומתפלל ומוסיף להתחנן, לא מדין טונה קא אתו
 דלה, וכההיא דמשה רטנו שהתפלל וחזר והתפלל והרבה בהפצרות ובתחנונים עד
 תקט״ו תפלות וכו׳. דהעיקר הוא ריטי התפלה על אותו ענין. וכן הביא שם נמי בדברי
 הגאץ בעל הקהילות יעקב בס׳ חיי עולם ח״ב(פרק כח דף מב) שכתב, גבי האי דקאמר
 רט חנינא [ברטת לב ע״בןכל המאריך בתפילתו אין תפלתו חוזרת ריקם וכוי, דנראה
 דהוא הדין המתפלל תפילה קצרה מאוד, אלא שהוא מבקש על זה זמן רב בכל יום, שהוא
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 בכלל המאריך התפילתו. יעו״ש מש״כ בזה עוד. ע״ש. וע״ע נמי במש״כ בזה בס׳ זטת
 יצחק ח״ב(סי׳ ט וסי' י). יעו״ש;4

 כח התפילה נשגב הוא ביותר בימים אלו של הימים הנוראים

 אלם מכל מקום בזמן זה של הימים הנוראים כח התפלה הוא ביותר, והוא שגלו לנו
 חז״ל הקדושים ברברי הגמ׳ דמם כת ראש השנה(הנ׳ל) כל שנה וכו׳, מתעשרת בסופה.
 ועי׳ נמי בגמ׳ מסכת בבא מציעא (קו ע״א) דאיתא התם, בעגץ החוכר שדר מחבירו, אמר
 ליה זרעה חיטי, ואזל הוא וזרעה מערי ואשתדוף רובא דבאגא, ואשתדוף נמי הנך שערי
 דיליה, מאי? מי אמרינן, דאמר ליה, אילו זרעתה חיטי הוה נמי משתדפא, או דלמא מצי
 אמר ליה: אלו זרעתה חיטי ה1ה מקיים בי(איוב כב) ״ותגזר אמר רקם לך״. ופירש
 רש״י: ותגזר אומר - מה שתבקש מן היוצר יעשה, ואני לא בקשתי מן השמים
 בתחילת השגה שיצליחגי בשעורים אלא בחמין. והשיבה הגמ׳, מסתברא דאמר ליה,
 אי זרעתה חיטי ־ הוה מקיים בי רתגזר אמר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור. יעו״ש. והיינו
 דמסקנת הגמ׳ הוי, דשפיר יכול החוכר לטעון טענה זאת כלפי המחכיר, לכן המחכיר
 חייב לשלם לו. והיינו, שכיון שהחוכר התפלל וביקש בתחילת השנה על חיטים, אם היו

 זורעים חיטים היה מצליח.

 ובטעם הענין שצריך להתפלל להעתיר על כל הענינים עתה בימים אלו, יש לומר דהוי
 כי האי דכתב המאירי בבית הבחירה על מסכת ראש השנה(טז ע״ב) שכתב שם, אע״פ
 שבכל יום ויום ראוי לאדם לפשפש במעשיו לשוב מדרכו הרעה, כמו שאמרו ז״ל אבות
 (פ״ב מ״י) שוב יום אחד לפני מיתתך, מ״מ בזה״ז דיל ראש השנה ראד לו להתעורר
 ביותר, אמרו ז״ל דרך משל ג׳ ספרים נפתחים בר״ה על הרשעים ועל הצדיקים ועל
 הבינוניים ר׳ל שכל אחד ואחד נידון כפי מעשיו כמו שביארנו במשנה, ויתעורר לפשפש
 במעשיו לחזור ממה שהוא בידו מן העבירות, והמתרשל בזמן הזה מן התשובה אין לו
 חלק בה׳ אלהי ישראל, שכל השנה אץ ההתעוררות מצוי כל כך, ואף מדת הדין
 מתיאשת ממנו וממתנת לו עד זמן זה, והוא אצלי מה שאמרו אין בית דין של

 מעלה נכנסין לדין עד שיקדשו בית דין של מטה את החדש. יעו״ש.

 והנה נראה לומר בכוונת דהרי המאירי שסיים בדב״ק(הנ״ל) כתוב לאמר: ״והוא אצלי
 מה שאמרו אין בית דין של מעלה נכנסין לדין עד שיקדשו בית דין של מטה את
 החדש״. דר׳ל דהא כבר אמרו חז״ל במדרש דברים רבה(פרשה ב פיסקא יד) א״ר יוחנן
 כשמתכנסין מלאכי השרת לפני הקב״ה לומר אימתי ר״ה ואימתי יום הכפורים, הקב״ה
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 אומר להם לי מה אתם שואלים, אני ואתם נלך אצל בית דין של מטה מנין דכתיב"אשר
 לו אלהים קרובים אליו״ וטי. יעו״ש. p הוא נמי במדרש שוחר טוב(תהלים מזמור פא)
 כתיב"כי חק לישראל וצא משפט לאלהי יעקב״. אם אינו חק לישראל, בביטל אינו
 משפט לאלהי יעקב, דתני ר הושעיא גזרו בית דין למטה ואמרו היום ראש השנה,
 הקב״ד. אומד למלאכי השרת העמידו בימה, העמידו סניגורין, העמידו
 ספיקטורין, שגזרו בית דין דלמטה ממת היום ראש השנה, נשתהו העדים מלטא
 או שנמלט בית תן לעבר השנה והעבירוהו למחר, הקב״ה אומר למלאכי השרת העבירו
 בימה, העבידו סניגורין, העבידו ספיקשרין, שגזדו בית דין שלמטה ואמרו למחר ראש
 השנה, ומה שעם ט חק לישראל ד1א משפט לאלהי יעקב. ר׳ פנחס זר׳ חלקיה בשם ר׳
 סיפון אמתן מתכנםין כל מלאכי השרת אצל הקב״ה ואמרין רטנו של עולם אימתי הוא
 ראש השנה, והוא אומר להם אלי אתם ׳עואלים, אני ואתם נשאל לבית תן של מטה, מה

 טעם כי חק לישראל הוא משפט לאלהי מקב. יעו״ש.
 שבכח התפילה של הימים הללו אמשד לשנות לטובה אח העבר ואח העתיד

p וא״כ מבואר מהכי שבשעה שגוזרץ בית דין של מטה על זמן הימים הנוראים, גם בית 
 של מעלה מתחילים לשבת בדין מחודש על השנה החדשה, וממלא לפי זה אייתי שפיר
 ענץ חשיבות התפילה טמים קתשים W של הימים הנוראים, שהת כיון שהוא ומן של
 תחלת הדין א״כ שפיר יכל האדם לשנות את הדבר מעיקרו יותר משאר ימות השנה, כי
 בשאר ימות השנה הדין כבר נגזר וכדי לשנות אותו צריך טורח ועמל גדל, אבל בימים
 קדושים אלו שהוא תחלת הדין, ממלא שפיר יבול האדם לשנות את הרין המעמד לבוא
 עליז ביתר קלות, לא רק זאת אלא שכיח שיושבים כבר בדין יש בטחו על ידי התפלות
 לשנות את הדין שכבר עזר עליו עוד קודם לק לכמה שנים רטת, דכיון שעחה
 יושבים בדין ומפרין פתיחו ממילא יוהד קל הדבר שיעיינו בדברים וישנו אותם,
 אבל בשאר ימות השנה שהספרים כבו חתזמים וסגורים, הדי צריך תרתי חסדים,
 חדא שבכלל יפתחו הספרים דעיינז בהם, ועוד שצריך גם כן לשנות את
 הדברים, אבל בימים אלו שהספרים בלאו הכי נפתחים, א״כ יש בכוח של האדם

 על ידי התפילה והתחנונים להתפלל על העתיד, וגם לשנות את העבר. וקל.

 ובאמת מצעו עוד בדברי רמתינו ו״ל בגורל כת התפלה, בירושלמי מסכת ראש השנה
 (פרק ב הלכה ה) וכן הוא נמי בירושלמי סנהדרץ(פרק א הלכה ב), דאיתא התם, רבי
 חייה בר בא הוה קאים מצלי, [רבי חייא בר אבא היה מתפלל], עאל רבי כהבא וקם ליה
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 מצלי מן אחורויי [לפתע הגיע רביכהנא ונעמד מאחרי רבי חייא בר אבא והתפלל], מן
 דחסל רבי חייה בר אבא מן צלותיז; [כשסיים רבי חייא בר אבא את תפילתו], יתיב ליה
 דלא מיעבור קומר רבי כהנא מארץ־ בצלותיה [היה צריך רבי חייא בר אבא לחטת עד
 שרבי כהנא יסיים את תפילתו כיון שאסור להכנס לד׳ אמות של המתפלל תפילת י״ח,
 ורבי כהבא היה מאריך מאוד בתפילתו], p דחסל דבי כהנא [כשרבי כהנא סיים את
 תפילתו], אמר ליה [אמר לו רבד חייא בר אבא], הכץ אתון בהיגץ גביכון מצערין
 רברביכון [וכי כך הוא מנהגכם לגער את רבביכם, שאתה מאריך כל כך בתפלה ואין
 אתה מניח לי לסיים את תפילתי ולשבת במקומי], אייל ר׳ אנא מדבית עלי וכתיב על
 דבית עלי ״אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם", בזבח ובמנחה אין מתכפר
 לו אבל מתכפר לו בתפילה [ענה fr־ רבי כהנא שכיון שהוא מקובל שהוא ממשפחת בית
 עלי, והם נפטרים צעיתם, כמו שאמר שמואל לעלי ״אם יתכפר וכו׳ ימותו אנשים״
 והיינו גיל י״ח שנה ולכן הוא מתפלל שהקב״ה יאר7 לו את ימיו], וצלי עלוי חכה למיםב
 עד דאיתעבדון טפרוי םומוקן כהדא דקקה [ואכן רבי חייא בר אבא התפלל על רבי כהנא,
 וזכה רבי כהנא והאריך ימים עד מציפורני ידיו היו דקות ואדומות כשל ילד קטן, והיינו

 שחיי שנים רבות רבות לאין שיערו]. יעו״ש.

 ומהכי חזינן מה גודל כוחה של התפילה, שהרי אמרו חז״ל בגמ׳ מסכת ראש השנה(יח
 ע״א) אמר רב שמואל בר אמי, ואמרי לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, מנין
 לגור תן שיש עמו שטעה שאינו נקרע - שנאמר(שמואל א ג) ״ולכן נשבעתי לבית עלי
 אם יתכפר עץ בית עלי בזבח ובמנחה״. אמר רבא, בזבח ובמנחה - אינו מתכפר,
 אבל מתכפר בתורה. אביי אמר: כזבח ומנחה - אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה
 ובגמילות חסדים. רבה ואביי מרבית עלי קאתו, רבה דעסק בתורה חיה ארבעין
 שנין, אביי דעסק בתורה ובגמלות חסדים ־ חיה שיתין שנין. יעו״ש. ומהכי חזינן
 כי משפתת בית עלי דאע״ג רץ מתכפר ״מבוז ובמנחה״ אבל בתורה או בגמלות חסדים
 מתכפר, וכי האי דחזינן דרבא שעסק בתורה האריך ימים וחי ארבעים שנה במקום י״ח
 שגה, כמתבאר בגמ׳ ראש השנה(שם) דמה שנאמר ״ימותו אנשים היינו י״ח שנה,
 דאיתא התם, תט רבנן, משפחה אתת היתה בירושלים שהיו מתיה מתין טי שמונה
 עשרה שנה. באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי. אמר להם: שמא ממשפחת עלי אתם,
 דכתיב ביה(שמואל א ב) ״וכל מרבית ביתך ימותו אנשים״ - לכו ועסקו בתורה וחיו.
 הלט ועסקו בתורה וחיו, והיו קותן אותה משפחת רבן יוחנן על שמו. יעו״ש. וכאמור
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 דרבא בזכות לימוד התורה האדיר ימים ארבעים שנה, ואביי שעסק בתורה ובגמילות
 חסדים האריך ימים וחיי שישים שנה. ולעומת זה כלפי רבי כהנא שהתפלל על ענין זה
 שיאריך ימים, וגם רבי כהנא התפלל עליו, חזינן שחיי שבים רבות והיינו בודאי למעלה
 מארבעים ושישים שבה, דמפשט הדברים שחז״ל בירושלמי(הנ״ל) מדדו את אורך ימיו
 שציפורני אצבעותיו האדימו כשל תינוק קטן משמע שענץ זה היה שנים רבות מאוד,
 שכבר לא מדדו את אורך ימע. וא״כ חדנן מהכי מהו גודל כח התפלה, ובדאי דאין ספק
 דהייט כח תפלה יחד עם כח התורה הקדושה, כי האי דרבי חייא בר אבא ורבי כהנא
 שהיו עוסקים בתורה בכל כחם ונפשם. מכל מקום חזינן מת כח התפילה. וק׳ל. וכבר
 אמדו במי חז׳ל במדרש לקוס שמעוני(יונה רמז תקנ) וכן הוא נמי בירושלמי מסכת
 תענית (פרק ב< גבי מאי דכתיב גבי אנשי ניטה, ״ויקראו אל אלהים בחוזקה״, מהו
 בחוזקה, אר״ש בן חלפתא חציפא נצח לבישא כל שכן לטובו של עולם. יעו״ש. והיינו
 שהתפללו בכל ליבם ונפשם לפני הקב״ה ללא לאות והייט "בחוזקה", וממלא נמי
 נתבשלה מעליהם הגזירה, כי אם דבר זה מועיל כלפי עלמא על אחת כמה וכמה כלפי
 מלך מלכי המלכים הרחום והטוב, אבינו מלכינו מלך עליון על כל הארץ. (ועיי עוד
 היטב נמי בדברי הרמב״ן עה״ת סוף פרשת בא(שמות יב טז) במש״כ נמי בענין ביאור

 דברי הירושלמי ומדרש תנחומא הנ״ל. יעוי׳ש).

 [וע״ע בשו״ת אפרקסתא דעניא ח״ד(עניינים שונים סימן שלג) שכתב לבאר שם את
 עבץ מאמר הירושלמי והתנחומא(הנ״ל)"חציפא נצח לבישא כל שכן לטובו של עלם״
 דכוונתם בזה על דברי הגמ׳ מסכת םבדדרין >קה ע׳׳א) דאיתא התם, אמר ר״נ חוצפא
 אפלו כלפי שמיא מהני, מעיקרא כתיב גבי בלעם ׳לא תלך עמהם״ לבסוף כתיב"קום
 לך אתם״. ואי׳כ חזינן מהכי דחוצפא כלפי שמיא מהני, דאע״ג דהקב״ה מדריך לאדם
 בדרך שרוצה ללך, מ״מ אץ אומד כן בפירוש היפך מי׳ש לו בתחלה, אלא דחוצפא מהני
 לזה ומקבל את מה שרוצה. וא״כ היינו דקאמר ״חציפא נצח לבישא״, אם בלעם הרשע
 אהני ליה חציפותיה ונצח ללכת דרך רעעים כאפלה לרע לו נגד מדתו ית״ש, כל שכן
 דמהני לטובתו של עלם בגון בנינוה שכן תא רצונו יתברך לרחם על בריותיו. יעו״ש.
 וא״כ בודאי תא דמהני ליה לאדם בעגין בקשותיו הרוחניות וכל הענינים הקשורים
 לעבודת ה׳ יתברך, כי כל ענינים הגשים אשר האדם מבקש אותם לכבוד עניני שמים
 שיוכל לעמד את השי״ת בראוי לעסוק בתודה הקדושה, הרי הם נחשבים כררח,
 והקב״ה ברחמים הרבים משיב הרו׳ח ומוריד הגשים לטובה לברכה. אכי״ר. ועי׳ נמי בס׳



ו ת הלכות והנהגות הסליחות והימים הנוראים פ ר ט ב ע  נ

 חסידים(סימן קלא) שכתב שם, אס שואל אדם דבר שהוא שבח לבוראו, כגון על לימוד
 תורה או דבר אחר מחפצי שמים, ושופך את נפשו עליו, הקב״ה שומע תפלתו אע״פ
 שאץ ביה־ מעשים טובים. יעו״ש. וכעין זה כתב נמי בם׳ חובות הלבבות(שער חשבון
 הנפש פרק ג), וכן הביא נמי בס׳ מכבי אור ח׳׳ב(בשביבי אור) בשמו של רבי ישראל
 מםלנט. יעו׳׳ש. וא׳׳כ בודאי הו א רכל אשר יבקש האדם לכבוד שמים, ישמעו את

 תפילתו].

 שבכח התפילדאפשר לבטל כל גזירה שבעולם

 ועיקרא דמלתא יש לומר עוד דהעגין שהיה שם בתפלה זאת של רבי כהנא ורב חייא בר
 אבא, שכיון שחייו של רבי כהנא היו תלויים בתפלה זאת, וממלא באה התפילה
 ממעמקי הלב על כן הועלה כי הנה עיקרה של התפילה היא מכח הלב, וכהא דאמרו נמי
 חז׳ל(תענית ב ע״א)"לעבדו בכל לבבכם" (דברים יא), אמו היא עמדה שהיא בלב הר

 אומר זו התפלה. יעו׳׳ש. כי התפילה אינה מכח האמירה שבפה, אלא מכח כוונת הלב.

 [ואגב אורחיה הנה יש לציץ בזה נהאי דחזינן דרבי כהנא העתיר בתפלה, ואחז במידה
 נפלאה זאת של התפלה, אשר היא מטה עוז ביד כל אדם(כלשון החזו״א באיגרותיו
 (ח״א סי׳ ב) שכתב שם, וה׳ מתאוה כביבול לתפלתן של צדיקים, התפלה היא מטה עוז
 ביד כל אדם, וכל שישים האדם מבטחו בו יתברך, כן יעלה וכל יצליח. עכ׳ל. יעו׳׳ש.
 והעבין שהזכיר"מטה עוז״ היינו שהיא כעץ מטה הקסמים שאוחזי העינים משתמשים בו
 כאילו הוא פועל ועושה ניסים ונפלאות, אלא ששם הכל הוא אחיזת עינים, אבל דתפלה
 היא עושה כן באמת. וק״ל). כיון שהיה תלמידו של רב, דאמנם בירושלמי הגירםא היא
 ״רבי כהנא" אבל באמת הוא רב כהנא המוזכר בש׳׳ס שהיה תלמידו של רב, וכעין
 שמתבאר כן נמי מכלל דבר ס׳ סרו ההרות(ערך תנאים ואמוראים מערכת כ סוף אות ב,
 דף קכח ע״א) שהביא לציץ דענין מעשה זה דהוה עם רב כהנא ורבי חייא בר אבא
 תלמידו של רב, היינו רב כהנא שהיה תלמיד חבר לרב, והיינו נמי דחזינן בגמ׳ חגיגה(ה
 ע״ב) דרב כהנא גני תותי פוריה דדב וכוי, דהיינו שרב כהנא נחבא מתחת מיטתו של רב
 לראות כיצד הוא נוהג וכר, כיון שהוא היה תלמידו ורצה ללמוד את אורחותיו. יעו׳׳ש.
 וא״כ כיון שרב כהנא היה תלמידו של רב, דרך התלמיד שהוא הולך בשיטת רבו,
 וכדאיתא בגמ׳ מסכת שבת (מה ע״ב). יעו״ש. וא״כ יש לומר דמשום הכי היה עושה
 כרבו, להעתיר תמיד בתפלה ויקבל מבוקשו, כי האי דרב ביקש על אריכות ימים
 וקיבל, לכן רב כהנא נטי עשה כן להרבות בתפלה שיאריכו את ימיו ושמתיו, ואע״פ
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 שרב כתנא לא היה תלמידו המובהק עול רב אלא רק תלמיד חבר, וכמ׳׳ש בס׳ סדר
 הדורות (הב׳׳ל), אבל מכל מקום בעין ההנהגות נראה שלמד מאוד מאוד לעשות
 בהנהגותיו של רב, וכי האי דחזינן בבפ׳ חגיגה (הנ״ל) שחיה לראות את רב מגד הוא
 נוהג אפילו בהיותו בחדר משכבו וכר/ וממילא כיון דכאמור למד רב כהנא מרב את
 הנהגותיו ואורחותיו, על כן כשם שראהשרב מאריך בתפילתו וזוכה לאריטת ימים, אף
 הוא נהג לעשות כן שהיה מאריך ומבקש בתפלתו שיזכה לאריכות ימים, ולא יחוש על

 בך שהוא ממשפחת בית עלי. וק׳׳ל.

 ואכן הנה גבי רב מצינו בגמ׳ מסכת ברםת(טז ע״ב) רב בתר צלותיה אמר הכי: יהי רצון
 מלפניך ה׳ אלהינו שתתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של סובה, חיים של
 ברכה חיים של פרנסה, חיים של חלוץ עצמות וטי. יעו״ש. ועי׳ בדמי דמנו החיד״א
 בס׳ פתח עינים(שם ד״ה רב בתר צלוהיד.) שכתב, דאכן אהנייא ליה לרב האי צלותיה
 שהתפלל "שתתן לנו חיים ארוכים״, מהרי חי שלש מאות שנה, כמ׳׳ש הרמב״ס הביא
 דבריו בשיטה מקובצת מסכת כתוטת דף פח סו ע״ב. ועי׳ סדר הדורות דף סו ע״ב.
 יעו״ש. וא״כ ברור הוא הדבר דרב היה דבק מאוד בתפילתו, ולהכי נמי בסוף אהנייא ליה
 תפילתו. ועל כן נמי רב כהנא אחז במידה קדושה זאת, והיינו נמי דלבסוף אהנייא ליה

 תפילתו. וק״ל.

 וע״ע נמי בס׳ זרע חיים(סי׳ ל אות ג) שהביא לבאר שם כיו״ב גבי מאי דחדנן בגמ׳
 ברמת(נד ע״ב) אמר רב יהודה שלשה דברים המאריך בהם מארימם לו ימיו ושנותיו,
 המאריך בתפילתו והמאריך על שלחנו והמאריך בבית הכסא. יעו״ש. דש לומר דד,אי
 דקאמר רב יהודה המאריך בתפילתו מאריכים לו את ימיו ושנותיו, דבר זה למד מרב
 שהיה רט, שהרי רב יהודה היה תלמיח המובהק של רב, וכדמצינו בגמ׳ מסכת שבת
 (קכח ע״א) דהגמ׳ מקשה התם, והא רב יהודה תלמידיה דרב הוא וכוי. וכ״כ נמי התוס׳
 במסכת ברטת(נד ע״ב) דרב יהודה מתלמיד רב הוא וכוי. וממלא רב יהודה למד ענין
 זה שאמר שהמאריך בתפלתו מאריכים לו ימיו ושנותיו מרב, שהרי רב היה מאריך
 בתפלתו וכדאמרו בירושלמי ברכות(פ׳׳ד ה״א) רב הוה מאירך בתפלתו םגי, וכן הוא
 נמי בירשלמי תענית(פ״ד ה״א). ועל רב יהודה נמי קאמר דהמאריך בתפלתו מאריכים
 לו ימיו ושנותיו, דהא יש אומרים דרב חי ארבע מאות שנה. עכת״ד. יעו״ש. לכאורה
 הו״ל להזכיר מדברי דמנו החיד״א בם׳ פתח עינים (הנ״ל) שאכן הזכיר וציין ענין זה
 דאהניא ליה התפלה לרב שהאריך ימים. וכן נמי זע״ל לציין מדברי הירושלמי(הנ׳ל)
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 בעוברא ררב כהנא, ראכן חויבן והאריך בתפילתו ובסופו נכוי האריך ינדס, וכאמור
 לעיל דרב כהנא היה תלמידו דרג ואף שכאמור לא היה תלמT מובהק, על שנאמר
 שבכל ענין ודיעה היה הולך בשיטת רב כאשר הוא בתלמיד ורבו המובהק, אבל מכל
 מקום בענץ ההנהגות נראה שהיה נוהג לעשות כדעת רב, ולכן רצה לרעת את אורחותיו

 והנהגותיו של רב, וכדחזינן מכללוברי הגמ׳ דחגיגה הנ״ל. וק״ל].

 ועי׳ עוד נמי בגמ׳ מסכת בבא במרא נקכא ע״א) דאמרינן התם, תנן התם, אמר רבן
 שמעון בן גמליאל, לא היו ימים מוכים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים וכוי,
 ושאלה הגמ', בשלמא עם הכפורים־ יום סליחה ומחילה, יום שנתנו בו לוחות אחרונות,
 אלא חמשה עשר באב מאי היא? אמר רב יהודה אמר שמואל וכו׳, רב דימי בר יוסף אמר
 רב נחמן, יום שכלו בו מתי מדבר. ופירש רשב״ם שם: שכלו בו מתי מדבר - במדרש
 איכה יום שבטל בו החפר, דאמר ר׳ לר כל ערב תשעה באב היה כרוז יוצא, הכל יצאו
 לחפור הפרץ וישנין בהן, ובשחרית הכרוז יוצא יבדלו החיים מן המתים, והיו בודקין
 אותן, ונמצאו ט״ו אלף ופרוטרוט חסרץ בכל שנה, ובך עשו מ׳ שנה יום לשנה יום לשנה
 הרי מ׳ שנה, בשנה אחרונה עשו כן בדקו עצמן ובמצאו שלמים, אמרו שמא טעינו
 בחשבון, וכן בי׳ בו, וכן בי״א, pi בי״ב, וכן בי״ג, ובי״ד, עד דאיתמלי טיהרא, כיון
 דאיתמלי םיהרא, אמרו, ביטל הקב״ה אותה גזירה קשה מעלינו, ועשו משתה ושמחה

 ויו״ט. יעו׳׳ש.

 ועי׳ בתום׳ שם(ד״ה יום שכלו a מתי מדבר) שכתבו לבאר, ונראה לר״ת לפי מדרש
 איכה שלא מיהרו למות, אלא בשנה אחרונה ביטל מהן הגזרה, ונשארו מהן ט״ו
 אלף ופרוטרוט, אותן שהיו ראוין למות בשנה אחרונה, כמו שמצינו בחזקיהו
 דכתיב(מלכים ב כ) ״צו לביתך כי מת אתה״ והאריך לו הרבה. והא דכתיב(במדבר בו)
 ״ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון״, היינו מאותן שראוין למות
 קודם שנתבטלה הגורה וכוי. יעו״ש. ומתבאר מכלל דברי התום׳ הללו, דאכן בשנה
 האחרונה היו צריכים למות מישראל סך חמשה עשר אלף כבכול שנה, אלא שנתבטלה
 מדם הגדרה, ונשארו בחיים. ולכאורה כיצד זה שנתבטלה מדם הגזירה, והרי הקב״ה הוי
 כנשבע בענין זה שדור המדבר ימותו כולם במדבר ולא יבואו לארץ ישראל, וכמ״ש
 (במדבר יד לה)"אני ה׳ דברתי אס לא זאת אעשה לכל העדה דרעה הזאת הנועדים עלי,
 במדבר הזה יתמו ושם ימתו״, ואמרינן בגמ׳ מסכת סנהדרין(קי ע״ב) דור המדבר אין
 לדם חלק לעולם הבא, שנאמר (במדבר יד) "במדבר הזה יתמו ושם ימתו״. יתמו -
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 בעולם הזה, ושם ימתו - בעולם הבא. ואמר(תהלים צה) ״אשר נשבעתי באפי אם יבאון
 אל מנוחתי׳/ דברי רבי עקיבא. יעו״ש. ולכאורה ענץ שבועה זאת הוי נמי בענין שלא

 יכנסו לארץ ישראל.
 וא״כ הא אמריבן בגמ׳ מסכת ראש השבה הנ״ל(יח ע״א) אמר רב שמואל בר אמי, ואמרי
 לה אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן, מנין לגזר דץ שיש עמו שבועה שאינו
 נקרע, שנאמר (שמואל א ג) ״ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח
 ובמנחה״ וכו׳. יעו״ש. וא״כ איך חזינן דגא דנתבטלה מהם אותה הקבוצה האחרונה שהיו
 צריכים למות במדבר, ולא מתו. ומכל מקום אף אם נימא דלא הוה התם שבועה גמורה
 גבי מר המדבר שלא יכנסו לארץ ישראל(עי׳ היטב בגמ׳ סנהדרין שם, אמר רבה בר בו־
 חגה אמר רבי יוחנן, שבקה רבי עקיבא לחסידותיה, שנאמר(ירמיהו ב)"הלוך וקראת
 באזני ירושלים לאמר וגו/ זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר
 באp לא זרועה״, ומה אחרים באים בזטתם ־ הם עצמן לא כל שכן. יעו״ש), אבל מכל
 מקום הרי ענץ זה נאמר בתוקף גדול וגמור מאת הקב״ה, וכמ״ש(במדבר יד לה) ״אני ה׳
 דברתי אמ לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי, במדבר הזה יוזמו ושמ
 ימתו״, ואכן כמו שרואים שרובם ככולם של דור המדבר מתו במדבר ולא באו לארץ
 ישראל, וא״כ ממילא כיצד גדרה זאת יכלה להתבטל מעל אותו דור אחרון, והם נשארו

 בחיים ובאו לארץ ישראל, דבר שלא נעשה לכל אלו הקודמים שהיו לפניהם.

 אולם להנ״ל יש לומר, דהיינו טעמא, ראותה הקבוצה האחרונה שהיו צריכים למות,
 באמת אף הם כשנכנסו לקברים כדרך שהיו נכנסים כל ישראל בכל שנה ושנה ביום ט'
 באב, אולם הנה בכל שנה כשהיו ישראל נכנסים לקברים לא היו בטוחים שהם ימותו
 בודאי באותה שנה, דעדיין היה ספק בליבם שמא ישארו בחיים עד השנה הבאה, אולם
 אותם שנשארו בשנה האזזרונה, ידעו שדם ימותו בודאות באותה שנה, ולכן עשו תשובה
 שלימה וגמורה, ונשאו תפילה ותחינה לפני הקב״ה שירחם עליהם ויבטל מעליהם את
 הגזירה הקשה הזאת, ושיזכו להכנם לארץ ישראל ולא ימותו במדבר, ואותה תפלה
 בקעה מהם ממעמקי ליבם, כיון שידער שהפעם הזאת מיתתם הוא בודאות גמורה, ולא
 כאשר היה בכל שנה ושנה שהיה דבר זה בספק, שמא ימותו ס״ו אלף אחרים, והמיתה לא
 תפגע ברם, ומכיון שהיתה זאת הפילה ממעמקי הלב א״כ כאמור יש בכוחה של
 תפילה זאת לבטל אף גזירה קשה ובוראה כזאת שיש עימה שבועה. וק״ל. ובאמת
 היינו הך דחזינן בירושלמי דראש השבה(הנ״ל), גבי רבי כהגא דדי היה מבית עלי,
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 וממילא כיצד נתבטלה מעליו לחמסין נזירה קשה זאת של בית עלי שהיא גזירה עם
 שבועה וכדאמרינן בגמ' ראש השבהןהנ״ל)(יח עי׳א) אמר רב שמואל בר אמי, ואמרי לה
 אמר רב שמואל בר נחמני אמר ר ב יונתן, מנץ לגזר דין שיש עמו שמעה שאינו נקרע,
 שנאמר(שמואל א ג) ״ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי מבח ובמנחה"
 וכוי, וממילא היה צריך להפטר בגדר ״אנשים" שהוא בגיל צעיר, ולא להגיע לזיקנה
 כזאת מופלגת עד שציפורני ידיד האדימו בתינוק קטן. אולם להנ״ל אייתי שפיר כיון
 דהתם הוד. נמי כח התפילה, וכאמד דכח התפילה גדול ונשגב הוא במאוד מאוד ויש

 במח לבטל כל גדרה תהיה אשר רטזה, ואפילו גזירה שיש עימד, שמעה. וק״ל.

 ואולם מכל מקום הנה אמנם דכח מפילה גדול ונשגב הוא במאוד מאוד וכאמור, עכי׳פ
 צריך שהאדם יזדרז בימים אלו ויע/יר בתפילה ובתחנונים גדולים ולא ימתין, דהא כבר
 מצעו במדרש דברים רבה(פרשה יא פיםקא י) א״ר יוחנן עשר מיתות כתוטת עליו על
 משה ואלו הן, הן קרבו ימיך למות, ומות בהר וכר, מלמד שעד עשרה פעמים נגזר עליו
 שלא יכנס לא״י, ועתץ לא נתחתםגזר דין הקשה עד שנגלה עליו בית דץ הגדול, אמר
 לו גדרה היא מלפני שלא תעמד שנאמר ״כי לא תעבור את הירדן״, ודבר זה היה קל
 בעיניו של משה שאמר ישראל חטאו חטאות גדולות כמה פעמים וכיון שבקשתי עליהם
 רחמים מיד קבל ממני שנאמר(דנדים ט)"הרף ממני ואשמידם" מה כתיב תמן(שמות
 לב)"רנחם ה׳ על הרעה״ וטי, אני שלא חטאתי מנעורי לא כל שכן כשאתפלל על עצמי
 שיקבל ממני, וכיון שראה הקנייה שקל הדבר בעיניו של משה ואינו עומד
 בתפלה, מיד קפץ עליו ונשבע כשמו הגדול שלא יכנס לא״י שנאמר(במדבר כ)
 "לכן לא תביאו את הקהל הזה״, אין לכן אלא שמעה שנאמר (שמואל א ג) ״ולכן
 נשבעתי לבית עלי", וכיון שראה ששה שנחתם עליו גזר דין גזר עליו תענית ועג עוגה

 קטנה ועמד בתוכה, ואמר איני זז מכאן עד שתבטל אותה גדרה וכוי. יעו״ש.

 וא״כ חזינן מפשט דברי המדרש הללו, דאע״ג שמעיקרא היה בכוחו של משה דמנו ע״ה
 לבטל את הגזירה, אולם כיון שסמך על כך שיתפלל אח״כ, הקב״ה נשבע על כך שלא
 יכנס לא״י. לכן• לפינן מהכי שצרך להתפלל תיבף ומיד, לא ישהה האדם את תפלתו

 ובקשתו מלפני השי״ת, כי לא ידע האדם מתי הוא עת הרצון.

 (ובענין זה דאמרינן בגמ׳ מסכת ראש השנה (הנ״ל) דמום ראש השנה כל באי עולם
 עוברים לפני השי״ת כבני מרון, עי׳ בס׳ אוהב ישראל(ליקוטים חדשים - פרשת נצבים)
 שעמד על ענין לשון זה ״בני מרון,/ דלכאורה מדוע אומרים לשון זה שהוא לשון תרגום,
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 ולא בלשון הקודש ׳׳כבני צאן׳/ וכעין שנאמר בס׳ יחזקאל(לד יב)"כבקרת רעה עדרו
 בידם היותו בתוך צאנו נפרשות ק אבקר את צאני׳׳ וגוי. ולכן ביאר דהנראה בזה הוא,
 דאיכא הכא רמ׳ז הרומ׳ז על האדיש, 7"פ מה דאיתא בזוה״ק על פסוק(בראשית כ ב)
 ״ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו" וגו; דקאי על המלאך מט״ט שעל יחי הולכים כל
 ההשפעות לישראל בכל השנה כולה. אכל בימים נוראים בר״ה ויוה״כ אנו תלוים בדין,
 ר״ל שהשי״ת שוקל העוונות והזכיות של ישראל בפלס המאזנים אתה מדם יכריעו, ואם
 ראוים דם לפי מעשידם לקבלת השפע. והנה יש לחקור היאך שייך לומר שיש כף מאזנים
 במרום, ומה הם המאזנים. אך דהנה ידוע דבאורייתא ברא קוב״ה עלמא ובאורייתא
 מתקיימת, דהיינו שבכל דבר נמצאים אתיות מתוה״ק, וכמו כן המאזנים הם ע״י אותיות
 התורה. והנה נשכל אתה אות נראה ככף מאזנים הוא הט׳ שהוא נראה ככף מאזנים, ע״כ
 כשהש״י רוצה לשקול מעשיט בכף מאזנים, אז הוא טטל שני טתי׳׳ן משם מטטרו׳׳ן

 ונשאר"מרון". vm שאנו אומרים וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון. יעו״ש).
 עוד בענץ אמידת הסליחות

 וע״ע בענין אמירת הסליחות בדברי מהו״א פאפו בם׳ פלא יועץ(מערכת ם ערך סליחות)
 שכתב שם, ישראל קדושים משכימין לסליחות מראש חודש אלול מה טוב חלקם וכוי,
 בודאי שבזה יתרצה עבד אל אדוניו ומצא כדי גאולתו, אך בתנאי שיעשה הדברים
 כתקונן וכוי, וישכים לבית הכנסת ויאמר הסליחות בשפל קול התחינה תחנונים ידבר רש
 אות באות תיבה בתיבה, ויתן לב אל הדברים שהוא אומר ויעמיק בהם וימצא שכולם
 בגחלי אש, וישמיע אל אזניו מה שמוציא מפיו וכו/ ויחרד האיש וילפת בשומו על ליבו
 מה פעלם ועשה בכל השנה ובכל שנותז מיום היותו בגלגול זה ובגלטלים אחרים ומה
 גרם פגם בנפשו ובכל העולמות בחלאת טומאת זוהמת עוונותיו, ושבעוונתיו חרב בית
 המקדש ובטל התמיד וכהנה רעות דברת גרמנו וזה צער שמים וגדול שברנו עד מקום
 שאין יד שבלט מגעת לדעת אחד מבי אלף אלפי אלפים, וכבר פרשו המפרשים קרא
 דכתיב(עמוס ג ד)"הישאג אריה ביער וטרף אין לוי׳ כי"אריה" הוא ראשי תבות א׳לול
 ריאש השנה י׳ום הכפורים ה׳ושענא רבד, ורצה לומר אם יצעק איש באלו הימים תהיה
 כל מגמתו על היער, דהיינו בית המקדזז שנקרא יער, על כי טרף אין לו שאין מקריבין

 קרבטת בעוגות הרבים.

 והחי יתן אל ליבו כי ביום הכסא יעמוד למשפט לפי שופט כל הארץ, מלך איום ונורא
 מאוד, וספרי חיים וספרי מתים לפניו הס פתוחים ויחרד חרדה גדולה וכוי. ולכן ישפוך
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 ג. צריך להקפיד ולהזדי כשאין עשרה בבית הכנסת, שלא
 לומר בסליחות את הקטעים שנתקנו בלשון ארמית, רחמנא,
 דעני לעניי, מתא דבשמיא, מחי ומסי, ושאר תחנונים שנתקנו
 בלשון ארמי. ולכן יש לדלגם. ואם דילגום ואחר כך באו

 עשרה, יחזרו ויאמרוש בעשרה'.

ר שמו, ויאמר נא ישראל(תהליס קמג) ״למען שמך ב י ה׳ שיעזרהו על דבר כ  נפשו לפנ

 ה׳ תחינו בצדקתך תוצא מצרה נפ7נו". ואפילו מי שאינו יודע מה שמוציא מפיו, על כל

ל תחינה, בידעו הכונה שהוא ה בתיבה בקול בכי קו ג י ת ת ם יאמר הסליחות אות או י  פנ

 מבקש לפי המלך ה׳ צבאות על אשר חטא על הנפש וחרדה ילבש, ואם כה יעשה יבטח

ה לסלוח ולא יחפוץ במות המת, ואינו בא בטרוניא ב ד נ ל חנון ורחום הוא ו י א  בה' אלקיו כ

ו ולעשות ומודה ועהב ירוחם. עכת״ד. יעויין שם ת מ ק שיעשה אשר ב ם בריותיו, ר  ע

ד בדבי׳ק הנפלאים דברי התעוררות חוצים להבות אש, בגודל החיוב שישנה האדם גמ  עו

ת דרכיו ומפעליו בימים קדושים אלו. יעו״ש.  א

/ אמר רבה בר בר חנה, כשהייתי הולך אחר ר׳ אלעזר ב ״ ב ע י א בגמ׳ מסכת שבת( ת י א  ג

 לבקר חולים, פעמים שהיה אומר לחולה בלשון הקודש: ״המקום יפקוד אותך לשלום",

 ופעמים שהיה אומר בלשון ארמי: "רחמנא ידכרינך לשלם״. ומקשה הגמרא, שאיך היה

 מבקש רחמים בלשון ארמי, והרי אמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשץ

, שאין ל השואל צרכיו בלשון ארמי אץ מלאכי השרת נזקקין לו  ארמי, ואמר רבי יוחנן, כ

, ומתרצת הגמרא, שאני חולה דשכינה עמו, כמו  מלאכי השרת מכירים בלשון ארפי

 ששנינו, הנכנס לבקר את החולה מתעטף ויושב לפניו בדרך ארץ, מפני ששכינה למעלה

 מראשותיו של חולה. וברור שכשם שהותר לבקש רחמים בפני החולה בלשון ארמי, מפני

ן שבצבור מותר ד  שהשכינה נמצאת שם, ואינו זקוק לסיועם של מלאכי השרת, טהוא ה

ל בי עשרה שכינתא  לבקש רחמים בלשון ארמי, שהרי אמרו בסנהדרץ (לט ע״א<, כ

לג ע״א) שיש חילוק בזה בין יחיד לצבור, שדוקא  שריא. וכן מבואר בגמרא מסכת םוטה(

ל צבור רשאים להתפלל בבל לשון. והסביר רש״י, ב  יחיד אינו שואל בלשון ארמי, א

ם סיוע ממלאכי השרת, אבל היחיד צריך שהמלאכים יסייעוהו י כ ר ש צ י  שהצבור א

. וכן אמרו במסכת סנהדרין ןמד ע״ב), אמר רבי יוחנן, לעולם יבקש אדם  בתפלתו

. ופירש רש״י, שיסייעוהו מלאכי השרת לבקש ת כחו  רחמים, שיהיו הכל מאמצים א
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 ד. צריך להזהר כשאומר "אלהא דמאיר עננו" בעת אמירת
 הסליחות, וכן בכל עת ש»ומר פיסקא זאת, לומר "רמאיי",

 ולא ״דרבי מאיר", כי יש סוד בדברד.

ל המלאכים יובלים להתפלל ולבקש אף ם סיוע ש י כ ר  רתמים. וא״כ ברבים שאין הם צ

 בלשון ארמי.

 וכן מבואר נמי במחזור ויסרי(סימן קכח), שמה שאנו נוהגים לומר יקום פורקן בלשון

, אף על פי שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי, משום שאמרו בשבת (יב  מ־מי

ל בי עשרה  ע״ב), שאצל חולה ששכינה עמו מותר לשאול בלשון ארמי, וכן כאן כ

ק ב׳(סימן נ), על פי מה שאמרו ל ב בספר אור זרוע ח ת  שכינתא קדמא ואתיא. וכן כ

 במסכת סוטה(לג ע״א) לחלק בין יחיד לצבור, ולכן יקום פורקן הנאמר בצבור שהשכינה

ב רבינו יהודה בר יקר, רבו של ת ג וכן כ ״  שורה שם, אומרים אותו בלשון תרגוס ע

ם דעים(סימן קפה), שאין לומר יקום פורקן או  הרמב״ן, בתשובה שדןבאה בשו״ת תמי

, אבל ביחיד לא, סאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. יעו״ש. ר ט צ  מחי ומסי אלא ב

ב ודקדק בזה נמי מו״ר שליט׳יא בשרית יחוה דעת(חלק ג סימן מג) והעלה שכן ת  וכבר כ

 הוא העיקר לדינא שאין לומר בסליחות רחמנא ושאר תחמנים שנתקנו בלשון ארמי,

 אלא א״כ יש עשרה בבית הכנסת, אבל אם אין עשרה בבית הכנסת אין לאומרם ולכן

 צריך לדלגם. יעו״ש.

ם רבי מאיר שהלך לפדות מן השבי  ד עי׳ בגמרא עבודה זרה(יח ע״ב) במעשה שהיה ע

ה בן תרדיון, ושר׳ מאיר אמר לשומר שכשירצה ת נ ל רבי ח  את אחות אשתו שהיא בתו ש

 להנצל יאמר *אלהא דמאיר ענני׳. ע״ש.

י מאיר ע״ה קרא את שמו של הקב״ה על עצמו נ  ועי׳ במהרש״א(שם) שהקשה דכיצד ר

ל הצדיקים בחייהם, [עי׳ רש״י בראשית  ׳׳אלהא דמאיר״, והרי אין הקב״ה מיחד שמו ע

ק - אף 7ל פי שלא מצינו במקרא שייחד הקב״ה שמו על ת ח פסוק יג) ואלהי ע  (פרק כ

ב אלהי פלוני, משום שנאמר(איוב טו סו) הן בקדושיו לא יאמין, ם בחייהם לכתו י ק ת צ  ה

ר הרע פסק צ ו וכלוא היה בבית, והרי הוא כמת, ר ל יצחק לפי שכהו עיני  כאן ייחד שמו ע

ת רבי מאיר לא היתה על עצמו בזה, אלא על נ ו  מממ. יעו״ש]. וכתב לתרץ, שבאמת ס

ם זנליה״, והיימ הקב״ה שהוא האלוה המאיר לארץ  הקב״ה בבחינת ״המאיר לארץ ולדרי
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מר ״דרבי מאיר״ שהרי הכוונה לא היתה א יכון לו ל ה  ולדרים עליה. יעו״ש. וא״כ לפי ו

ל רבי מאיר עצמו. ל ע ל  כ

ה זרה נשם} שכתב על ד מ ח עינים עמ״ס ע ת ע החיד״א בספרו פ  ואולם עי׳ בדברי רבי

ל צרה שמתפלל ץ המעשה עם רבי מאיר: מזה נשתרבב המנהג בכל גלילותינו דעל כ נ  ע

כתב הרמ״ע / ונודרים שמן או צדקה לנשמתו שלר״מ. ו ׳ י נ  האדם, אומר ״אלהא דר״מ ענ

ק מ]) שהבונה במה שכיון ר״מ ענני באותה שעה ו ף ח״א [סוף פ ו ס ) ן ר ד  במאמר חקו

 ע״ש ובמפרש וכוי. והשתא הנוהג כך באומרו "אלהא דר״מ ענבי״ טוב דיכוין בדעתו

ה שכיון ר״מ, כמש״ב הרמ״ע. ומכאן אתה למד שמה שנהגו לומר נ  שיענה באותה מ

ה לדעת רשב״י וכיוצא, וכן בתורה ובמצוות, מנהג טוב, ונאמר בו ל פ ת  שמכונים ב

 ״אשרי״. עכ״ל. וע״ש דהרמ״ע(שםן פי׳ עפ״ז הפסוקים(תהלים פד, ה-ו) ״אשרי יושבי

ו בך, שמבטחו ו בך מסילות בלבבם", דאשרי האדם עח ל ח ל  ביתך וגו׳ אשרי אדם ע

. ולכן הסתיים בלשון רבים ״מסילות בלבבם״, היינו של ך ת  במסילות ליבם של היושבי מ

. וע״ע בדבריו במראית העץ(עמ״ז שם) ובברכ״י ק ה א ׳בביתך׳). ו ל ) ״ ך ת י  ה׳ייושבי ב

 (יו״ד סי׳ רג שיו״ב ם״ק ד). יעו״ש.

ל רבינו החיד״א בשלושת ספריו(הנ״ל), שלשה ספרים נפתחים ל דב״ק ש ל כ  והנה מ

/ וכן זעא ני״, דהיינו שהוסיף על לשון הגמרא ׳רבי ר ״אלהא דר״מ ענ מ א  ומתבארים ד

וע״ע היסב בלשונו בשו״ת חיים שאל [ח״א דיש סי׳ לו)  נמי בספרו כף אחת(טי׳ ג). [

 ובהסכמתו לשו״ת דרי״ף (מהר ריא״ל מגיסא אשכנזי) ובסיום לספרו מדבר קדמות

, ודוק היטב]. וכ״ה בפי׳ משפט צדק על תהלים (שנת תק״צ,  (אחרי המפתחות), ד״ל

ב חיים דלהלן]) כתב: שיאמר ג״פ ׳אלהא  בריש הספר בתפילות ובקשות [והרבא בשו״ת ל

נה היא ם. וכנראה היינו משום דנקטו בזה דהמו חרי  דר״מ ענבי'. עכ״ל. וכ״כ בכמה סי

ל רבי מאיר גופיה, ומשום דאין אנו רשאים לקרוא לרבי מאיר ׳מאיר׳ בסתם [ומה  ע

ה לא יאמר על עצמו ׳רבי׳]. ד י ל דאיהו ד ׳ / י ר מאי ק ׳  שאמר ר׳ מאיר לשומר להגיד ר

ה ומתבאר דאין מקום בזה לומר ״דרבי״ ל  אמנם כאמור דמכלל דברי המהרש״א(הניל) ע

ל(שם) שכתוב ג״כ ׳  שהרי ד1א מכוון כלפי שמים, ועיי נמי בדברי הרמ״ע מפאנו הנ

ב סעי׳ ב נמי מהר״ח פלאג׳י בספרו עתרת החיים(סי׳ נ ת  בסתם ׳אלהא דמאיר ענני׳. וכן כ

, וימוין לומר כלשון הזה ב׳ א ק : גם יאמר ״אלהא דמאיר ענני״ כלשון הזה ה א ד ה  ח) ל

/ כי ב׳ פעמים ״א־להא דמאיר ענני״ גימסריה תתקמד, ׳ י נ  פעמים"אלהא דמאיר ענ

 כמנין הכלבים הנדבקים טב״ת, והוא בגימטריה תש״ר ד״ס, כ״כ המפרש בספר קרניים
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 (מאמר ו), הביאו בספר ילקוט ראובני(סדר בא, על פםוק ״ולכל בני ישראל לא יחרץ
 כלב לשונו״ [דפוס ורשה דף כה ע״א^ יעו״ש. עכ״ל. והמפרש על ספר קרניים שם,
 הוא ר״ש מאוםטרופולי בפירושו p ידין(אות ה) אכן פי', דאם נגרום בגמרא ׳אלהא
 דמאיר ענני, אלהא דמאיר עעי׳ הריה ו בגיטטריה מדרקת תתקמ״ד, שהוא מנין הכלבים
 הנדבקים תחת קליפת טב״ת, ואם נגתם ׳אלהא דמאיר ענני ענני, אלהא דמאיר ענני
 ענבי׳ כפי שהוא בכמה גTסאות, הר>ז% בגימטריה מדויקת תתתק״ד [ת׳ במקום מי],
 שהוא מנין הכלבים שתחת בעל צפון, ושתי הגימטריות הן מדרקות ממש אות באות
 [ללא ׳המלל׳, ׳אותיות׳ או ׳תימת׳]. עכ״ד [וע״ש שכתב בגימטריה ׳רש״ת דם׳, ולא

 ׳תש״ר ד׳׳ם׳ כמש״כ בשמו ילקוט ראומי ומהר״ח פלאג׳י הנ״ל].

 והגר״ח פלאג׳י חזר על זה עוד נמי בספרו רפואה וחיים(פרק א סעי׳ ד), שאומרים ׳אלהא
 דמאיר ענבי׳, ללא ׳רבי׳, ע״ש. וכ״כ להדיא בספרו שו״ת לב חיים(ח״ב סי׳ קם) וז״ל:
 חדשים מקרוב באו להוסיף בסליחות באמירת ״עננו״, לומר ״א-להא דרבי מאיר ענני״,
 וכד הרנן בה צריך לדקדק ולומר ״א-־להא דמאיר ענני״, דהכי איתא בעמדה זרה(יח
 ע״א) ומי. עכ״ל, וציץ לדבריו בעתרח החיים הנ״ל. וע״ש בתוך התשובה(דף קיא טור
 ב< שמבאר דעתו שיש להגיה בדברי החיד׳׳א ולמחוק תיבת ׳רבי׳, דהיינו ס״ל
 דהחיד״א לא התכרן בדוקא שי״ל ׳רבי׳ ואגב שיטפיה נקטיה או שהיא הוספת המדפים
 וכדו׳, ופשיטא שיש למוחקו. אמנם םנב כן רק על כף אחת הנ׳׳ל, ולא התיחם להא
 דמופיע גם בפתח עינים ובטראית העין ובברכי יוסף הנ״ל [אע״פ שודאי לא נעלמו
 מעיניו, שהרי ציין אלידם(חוץ מלברכ׳׳י) בספרו גנזי חיים מע׳ כ סי׳ טז. ושם גם חזר
 והעתיק דברי הרמ״ע מפאנו הנ״ל, עי׳ש דמוכיח מזה דמותר לומר ׳הריני מבוץ לדעת
 רשב״י׳ וכיו״ב} וצ״ב. ועי׳ ע״ש בלב חיים דגם הרחיב במעלת עצם הסגולה לומר
 ׳אלהא דמאיר ענני׳]. וע׳׳ע בלשונו במועד לכל חי(סי׳ יא ס7׳ כח). [וע״ע שד חמד
 (מערכת ארץ ישראל אות ז) וסגולות ישראל(מע׳ א) וטעמי המנהגים ומקורי הדנים

 (עניני סגולות, עמ׳ תקסד בהערה)]. יעו״ש.

 ואכן כן הוא המנהג שפשט לומר ״אלהא דמאיר עננו״ ולא ״דרבי מאיר״, (וכן מתבאר
 נמי בשו״ת יהודה יעלה לטהר״י אסאד(ח״א חיו״ד סי׳ שטו ד״ה על דמיונו), ובשו״ת
 מהרש״ם(ח״ב סי׳ קנט ד״ה אגב) שנקטו בדברידם נמי בסתם ״אלהא דמאיר ענני״.
 יעו״ש). ובפשטות היינו נמי משום טעמא דמהרש״א בעבודה זרה(הנ״ל). וכן העלה נמי
 מו״ר עט״ר בם׳ הלימת עולם(ח״ח ראה טעי׳ ב) דהנכון הוא לומר ׳אלהא דמאיר׳ ולא
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 ה. מנהג מקומות רבים פעיה״ק ירושלים תובב״א, ובעוד
 מקומות, לתקוע בשופר בעת שהציבור אומרים י״ג מידות, ויש
 נוהגים שבעת שמתחילים הציבור לומר את הי״ג מידות,
 התוקע אומר את כל הי״ג מידות בזריזות בינו לבין עצמו, כדי

 ׳אלהא דרבי מאיר׳, מהטעמים דלעיל, ושכן שמע בשם הגאון המקובל עיר וקדיש

. וע״ע בזה נמי לידי״ן בשו״ת שבט מיהודה בן דוד ש ר ע  מוהר״ר מאיר אבוחצירא זצ״ל. י

 (םי׳ םז) שכתב בזה נמי בארוכה. יעו׳׳ש. וגם כבר עוררנו מזה בם״ד בהגהות ס׳ רפואה

(פרק א הערה 3, עמוד ח). יעו״ש. וראה בזה נמי בם׳ נפש חיה י ׳  וחיים להגר״ח פלאג

 ח״א(מערכת א אות טו, עמוד ט) שמכלל הדברים מתבאר ועולה שם דאף הגאון המובהק

 הנאמ״ן ם״ט סבTא ליה הכי דהנכיןהוא לומר ״אלהא דמאיר״. יעו׳׳ש.

 [ויש שרצו לחלק בין אם אומר בלשון יחיד "אלהא דמאיר ענני״ לאומר בלשון רבים

 ״אלהא דמאיר עננו" שדוקא באומר בלשון יחיד ״ענני״ אז יש לומר ״דמאיר" כיון שהוא

 יוצא בגמטריה כמנין שהביא הגר״ח פלאג׳י בספרו עתרת החיים ןסי׳ בב סעי׳ ח)

 שהזכרנו בם״ד לעיל, שכתב שם: גש יאמר ״אלהא דמאיר ענני״ כלשון הזה דוקא, ויכרן

 לומר כלשון הזה ב׳ פעמים ״אלהא דמאיר ענני״, כי ב׳ פעמים ״א-להא דמאיר ענני״

ם טב־׳ת וכוי. אולם אם אומר בלשון רבים י ק ב ד נ ס ה י ב ל כ ן ה י , כמנ ד מ ק ת  גימטריה ת

 "עננו" שאז כבר אין את הגמסריה הנ״ל יאמר "דרבי מאיר״. ברם בקושטא הנה לפי

ל המאמר ״אלהא דמאיר עננו״ שאין  עצם דברי המהרש״א (הנ״ל) שביאר בענין זה ש

ל על רבי מאיר אלא אד ודק על הקב״ה שהוא מאיר לארץ ולדרים עליה, א״כ ל  הכוונה כ

ק זה. וק׳׳ל. ואכן המנהג הוא לומר בשניהם בץ בלשון יחיד ו ל ח  בפשיטות אין מקום ל

ל ״ודבי מאיר״. ל א אומרים כ  "ענבי" ובץ בלשון רבים ״ענבל׳ ״אלהא דמאיר עננו״ ל

 וכן המנהג}

 וכאמור כך כבר פשט המנהג לומר ״אלהא דמאיר עננו״ לא ״דרבי מאיר״, וכאמור

 דחזינן מדברי מהרש״א(הנ׳ל) שהיתה טובה בדברים כלפי הקב״ה יתברך ויתעלה שמו,

ן כאמור מכלל דברי רבינו החיד״א(הנ׳ל) שהיתה כוונה עמוקה לרבי מאיר בדברים כ  ל

ו לכל הכוונות ת נ מ ן ב  אלה, לכן כשאומר את פיםקא זאת ״אלהא דמאיר עננו״ ימו

מ מאיר בעל הנם זיע״א. וק״ל. ן להם ר  שהתטו
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 להספיק לתקוע בשופר בעת שהציבור אומרים את הי״ג מידות,
 ויכולים לסמוך לעשות כן.

 ועל כל פנים צריך התוקע להזהר לומר את הי״ג כראוי בלא
 להבליע את המילים, ולכן יאמרו הציבור את הי״ג מידות בנחת
 ובמתינות, כדי שהתוקע יספיק לאומרם כראוי. וכמו כן אף
 הנוהגים לעשות כן לתקוע בשופר בעת אמירת י״ג מידות

 בסליחות, אין להם לתקוע בשופר בערב ראש השנה"•

 הענץ לתקוע בשופר בעת אמירת י״ג מידות, היינו משום דהשופר מעורר הרחמים,
 וכדאמרו במדרש ויקרא רבה(פרשה כס פסקה ג) רבי יהודה ברבי נחמן פתח(תחלים מז)
 ״עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר" בשעה שהקב״ה יושב ועולה על כסא דן בדין הוא
 עולה מאי טעם עלה אלהים בתרועה, ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין
 לפני הקב׳׳ה עומד מכסא הדין רושב בכסא רחמים דכתיב ה׳ בקול שופר, ומתמלא
 עליהם רחמים ומרחם עליהם והיפר עליהם מדת הדין לרחמים אימתי בחדש
 השביעי. יעו״ש. ואמנם דבפשטות מיידי בענין השופר של ראש השנה, מכל מקום יש בו
 לעורר הרחמים בכל עת מפני שהוא מזכיר את אלו של אברהם אבינו ע״ה. ובן נמי י״ג
 הם לעורר הרחמים, עי׳ ברבינו בחיי(טמות פרק לג פסוק יג) שכתב, הקורא י״ג מדות
 שהן• במדת התפארת הוא ה׳ המיוחד מדת הרחמים, שכן תמצא כל י״ג מדות
 רחמניות, ולכך קורין אותם החכמים ״מכילן דרחמי״ יחס את כלן למדת התפארת
 היא הרחמים. יעו״ש. ועי׳ נמי במאירי במסכת ראש השנה(יז ע״ב) שכתב, כבר נתפשט
 המנהג לקוראם שלש עשרה מדות של רתמים, ותלת עשר מכלן דרתמי. יעו״ש. וכן
 איתא נמי בהקדמת הזוה״ק(דף א עי׳א) רבי חזקיה (ויש נוסחאות: רבי אלעזח פתח,
 כתיב (שיר השירים ב) ״כשושנה בין החוחים״, מאן שושנה, דא כנסת ישראל, מה
 שושנה דאיהי בץ החוחים אית בה סומק וחוור, אוף כנסת ישראל אית בה דין ורחמי, מה

 שושנה אית בה תליסר עלין, אוף כנסת ישראל אית בה תליסר מכילן דרחמי •
 דסחרץ לה מכל סטרהא וכר. יעו״ש. ועל כן נוהגים לעשות את שנירם יחד, לומר י״ג
 מידות לתקוע בשופר, דבהדי אהדדי אנבהתז ופעמים באהבה, לעורר את מידת הרחמים

 ביתר שאת וביתר עוז.

 וע״ע נמי בשפת אמת(ספר דברים - לראש השנה - שנת תרנ״ח) שכתב, כתיב ״מי
 כהחכם יודע פשר דבר, חכמת אדם תאיר פניו ועוז פניו ישונא״. ודרשו חז׳ל על הקב״ה
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 ע׳׳ש. וזהו נעשה ע׳׳י תקיעת שופר, כמו שיש זמנים שמתגלה מדת הרחמים ועת פניו
 ישונא. כמו כן ע״י תשובה ותקיעה שופר שהיא חכמה מתגלה הארת פנים. כמ׳׳ש באור
 פניך יהלכון. דש מי כהחכס כי התשובה נק׳ מי כידוע. ולכן ע׳׳י השופר מתעוררין
 י״ג מדות הרחמים. עכל. יעו״מ. והיינו כאמור דבי ענינים אלו של תקיעת השופר

 והי״ג מידות ענינם שוה לעורר הרחמים. ועל כן נטן הוא לעשותם גם יחד.

 [וכן מנהג המקובלים פעיה״ק ירושלים בעת ברית המילה במשך בל השנה, שכשאומרים
 הציבור בץ המילה לפריעה י׳׳ג מדות, לתקוע בשופר כד לעורר הרחמימ, והיינו
 מהטעם הנ׳ל שתוקעים בו נמי בעת אמירת י״ג מידות בסליחות. ומכל מקום הנה ענין
 מנד! זה לתקוע בשופר בעת אמירה י״ג מידות בסליחות, לא הובא בס׳ מנהגי בית יעקב
 בחברון מיסודות של הגר׳׳א מאני אשר נדפס בירושלים תעבאו בו מנהגי המקובלים
 בחברץ, עי׳ בספר שם(פרק ט חודש אלול) שעל אף שועבאו שם מנהגים שונים שנהגו
 בסליחות, מכל מקום לא ד1זכר שם כלל ענין מנהג זה לתקוע בשופר בעת אמירת י״ג

 מידות שאומרים בסליחות. יעו׳׳ש].

 ועכ״פ צריך להזדד שהתוקע בעת הסליחות לא יפסיד ח״ו את אמירת הי״ג מידות
 שענינם גבוה וגדול מאוד, ובמקום שיש חשש שלא יוכל לומר את הי״ג מידות כראוי

 עדיף הוא שלא יעשה כן לתקוע בשופר.

 [ויש אומרים שענין המנהג לתקוע בשופר בעת אמירת הי״ג מידות בסליחות, זעא כדי
 להרגיל את התוקע שתוקע ביום ראש השנה, שיתרגל בתקיעת השופר בצימר, ועכ״פ

 כאמור צריך להזהר שלא יצא שכרו בהפסדו ח״ו.

 ויש אומרים שעבין זה של מנהג הספרדים לתקוע בשופר, יצא ממנהג האשכנזים לתקוע
 בשופר החל מראש חודש אלול כל יום אחר תפילת שחרית, (עי׳ בס׳ תורת המועדים
 להגרד׳׳י שליט״א סימן א הערה א עמוד ב) שכתב כן, שענין זה של הספרדים לתקוע
 בעת אמירת י״ג מידות יצא מענין מנהג האשכנזים לתקוע במשך חודש אלול. יעו״ש.
 וכ״כ כיו״ב נמי הגרי״י שליט״א בם׳ לקוט יוסף מועדים (הלטת סליחות הערה כז.
 יעו״ש). ועגין מנהג זה של האשכנזים נוסד על פי מה שאמרו בפרקי דרבי אליעזר(פרק
 מה שבשעה שעלה משה למרום בראש חודש אלל תקעו בשופר בכל מחנה ישראל.
 יעו׳יש. וכן הובא במחזור ויטרי(עמוד שסב). יעו״ש. ובשיבלי הלקס(סו״ם שכב) כתב
 על זה, לכך התקינו בדורות האחרונים לתקוע בר״ח אלול ובמוצאי יוהכ״כ זכר לאותם
 התקיעות שנתקבלו לוחות אחרונים בשמחה. יעו׳׳ש. וראה עוד בענק מנהג זה של
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 ו. במקום שאינו יכול לקום באשמורת הבוקר לומר את
 הסליחות, ובפרט כשחושע שיגרום לו הדבר לביטול תורה,

 האשכנזים לתקוע בשופר בכל יום הדול מראש חודש אלול עד ראש השנה בשתריס או
 במנחה, בדברי מו״ר שליט״א בם׳ חזו! עובדה ימים נוראים(הלכות סליחות סעיף יט,

 עמוד כג). יעו״ש].

 שאין לתקוע גשופר בערב ראש השנה

 והבה אף העושים לנהוג כן לתקוע בשופר בעת אמירת הסליחות, אין לרם לתקוע בערב
 ראש השנה, וכמבואר בשו״ע(סי׳ תקפא ס״ג) שכתב שם מרן: ואין תוקעין בערב ראש
ן זה שאין תוקעין בערב ר״ה, הוא כדי  השנה. וכתב המגן אברדם (שם ס״ק יו) מני
 להפסיק בין תקיעות דרשות לתקיעות דזדזב, ולכן מפסיקים ביום ב״ח(לטש). ומשמע
 שגם בלילה שלפניו אין לתקוע. ומ״מ נביתו מותר לתקוע להתלמד דדי כשמפסיק בבית
 הכנסת. אבל במנהגים כתוב הטעם לערבב השטן א״כ אין לתקוע כלל. יעו׳׳ש. ועי׳ נמי
 בט״ז(שם ם״ק ד) שכתב, דהא דאין חוקעץ בערב ר״ה הוא, כד להפסיק בין תקיעות
 שהם דרבנן ובין התקיעות דראש השנה שדם דאורייתא. יעו״ש. ונוהגים שלא לתקוע
 מניכור כבר מהלילה שקודם ערב ראש השנה, וכדברי המג״א (הנ׳׳ל), ולכן אף
 האומרים אח הסליחות בערב ראמ השנה בחצות הלילה, כבר אינם תוקעים

 בשופר.

 וע״ע בכף החיים(סי׳ תקפא ם״ק עז) שהביא לציין בשם האחרונים, שאפילו אם תל ראש
 השנה ביום שבת שאץ תוקעין בשופר, ג״כ אין לתקוע בשופר בערב ראש השנה, כיון

 שאומרם בשבת זכדון תרועה הוי כאלותוקעין ובפרט דבמקדש היו תוקעץ. יעו׳׳ש.

 ונכץ להזכיר ולעורר, שצריך להזהר בבתי הכנסת הסמוכים לבתי מגורים, ואומרים בהם
 את הסליחות בחצות הלילה או באשמורת המקר, שיש להם להזהר בתקיעת השופר בעת
 אמירת הסליחות שלא יהיה מה חלילה הפרעה למנוחת השכנים ובפרט שיש לדם
 תינוקות ועוללים, שלא יצא שכרו בהפסדו בענין של גזל שינה ח״ו. וכבר ידוע הענין
 שהגאון רבי ישראל מםלנט היה מעורר ומזהיר על זה מאוד מאוד כבר עוד קודם חודש
 אלול, שצריך להזהר מאוד בענין הסליחות שלא יגרם ח״ו צער או גזל שינה לאחרים,
 דצא שכרו בהפסדו ח״ו, אלא יזהר האדם לעשות הכל כדת וכראוי, ואשרי השם

 אורחותיו. ויעלה הכל לרחמים ולרצון לפני השי״ת.
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 מפני שיהיה עייף אח״כ במשך היום ולא יוכל לשקוד על
 לימודו, יכול לומר את הסליחות כבר מעת חצות הלילה, וכן
 יכול לאומרו במשך היום בבוקר או בצהרים, אבל צריך להזהר
 מאוד מאוד שלא לומר אה הסליחות בלילה קודם חצות הלילה1.

 עי׳ בתהלים השלם עטרת פז בהלכות והנהגות(סעיף יז) שהבאנו לבאר שם בס״ד,
 דכיץ דמבואר כבר בדברי רבינו האר״י ז״ל בם׳ שער המצוות(פר׳ ואתחנן) הזלילה הוא
 התגברות הדינים. ע״ש. על כן אין לעורר החסדים באותו זמן, אבל אה״נ מאחר חצות
 הלילה דהחסדים מתחילים להתעורר שפיר יכול לומר מאותו זמן י״ג מידות וסליחות,
 וכאשר כתב כן במי הגאון המקובל מהר״ם זטת בתשובותיו(סי׳ ל) דעמד לבאר התם,
 דהטעם שאין לומר סליחות וי״ג מידות בחצי הראשון של הללה הוא משום כי אז הוא עת
 התגברות הדינים מדבר באופל יהלוך, ובהזכרת הסליחות ר״ג מידות הרחמים של
 ויעבור, באמירתנו באותה שעה אנו נראים כמהגרים בדש ומבקשים למבוע פעלתם,
 ומעודדים קנאה מכוחות הדין כנגדט, ונמצאנו משיגים מטרה הפוכה, במקום לעורר
 החסדים מעוררים ההיפך חייו, וכל מי שיש לו מושג בתורת הח״ן יודע ומבין שהעושה כן
 בשעות הללה וצא קרוב להיות מקצץ בנטיעות, ולכן אץ לומר סליחות אלא ביום,
 או באשמורת הבוקר מחצות הלילה ואילך שנאמר ״יומם יצוה ה׳ חסדו״. ומכיון
 שכן דכאמור ע״י סליחות וי״ג מידות הרחמים זוכים לשפע חסדו ה׳ יתברך שיכנס לנו
 לפנים משורת הדין, לכן פשט המנהג בכל תפוצות ישראל לומר הסליחות באשמורת
 הבוקר, והמנהג שנהגו בקצת מקומות לומר הסליחות בתחלת הללה הוא מנהג רע ומר
 ישתקע הדבר לא יאמר, וראוי לגדלי הדור לגעור בעושים כן ולבטל מנהגים כי מנהג
 זה בטעות יסודו, וכל מארי דרזין המחזיקים במעוז תורת הקבלה אוxים אותו בהחלט,

 ועל פיהם יקום דבר כי תח ה׳ דבר בם ומלתו על לשונם. עכת״ד. ע״ש.

 וא״כ חזיגן מכלל דבריו אלה של מהר״ם זטת(הביל), דאק מכיון שמעת חצות הלילה
 החסדים מתעוררים, שפיר שרי לומר מאז י״ג מידות אע״ג שבללה אין לומר י״ג מידות
 לעורר החסדים כיון שהוא עת הריבים, ואץ להתגרות בהם. וע״ע במי בדברינו בם׳ מזהב
 ומפז על עניבי הקטורת(כרך א פרק ה סעיף ה) שעל פי דברים אלו הבאבו לבאר התם
 בם״ד, דאע״ג דמבואר בדברי רבותינו ז״ל שלא לומר את סדר פיטום הקטורת בלילה, כי
 עגיט להכניע הקליפות, לעורר החסדים והרחמים, לא נטן לעשות כן בלילה שאז הוא
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 זמן שליטת הדינים, שלא יהיה כמתגרה ומתנצח בהם ח״ו ובמקום לעורר החסדים ישיג
 ההיפך הגמור ח״ו, וכג״ל גבי עבין י״ג מידות שאין אומרים אותם בלילה. מכל מקום בל
 שכבר עבר חצות הלילה שפיר שרי לומר את סדר זה של פיטום הקטורת, ואין לחוש
 לחשש הגיל, כיון שמעת חצות הלילה כבר מתחילים החסדים להתעורר. וכן מבואר נמי
ל בס׳ שער הכרטת (דרושי תפילת השחר דרוש u של התם,  בדברי רבינו האר״י ד
 דאמנם שכתב דלא לומר פיטום הקטורת בללה, אבל כל שהוא אחר חצות שפיר שרי
 לאומרו כיס שמאז כבר מתגברים החסדים וטי. ע״ש בדברינו שהארכנו בזה בס״ד.

 יעו׳׳ש ומשם באריה.

 וממלא הכי נמי יש לומר גבי ענין זה של קריאת התהלים בללה, דאע״ג דאכן אין
 לקרוא תהלים בללה כיון שהוא עת התגברות הדינים, מכל מקום אין זה אלא בתחלת
 הללה, אבל מעת חצות הללה שפיר הוי. ושו״ר נמי ברבת רבעו הגרי״ח בס׳ בן איש חי
: וכתב הגאון חיד״א זי׳ל, ששמע מאדם ל  (שנה ראשונה פר׳ פיקוד־ אות ז) שכתב שם ח
ל ומקובל, דיש לחלק p קריאת תהליס, לשאר המקרא, עיין שם, ויש לסמוך על ד  ג
 דבריו בקריאת תהלים אחר חצות לילה דוקא. עכ״ד. ע׳׳ש. והנה הגרי״ח םתמ כאן
א פירש מדוע דוקא אחר חצות הלילה יש להקל בכך, ברם לפי האמור יש לומר  ל
 דטעמא במילתא הר כמטאר לעל, דהוא משום דמאחר חצות הללה מתעוררים החסדים
 והלכיס ומתגברים, תותר אין בזה את החשש הנ׳ל שלא להתגרות בדנים. וק״ל. ע״כ

 תורף דברינו שם. יעו״ש.

 שאם אינו יכול לומר את הסליחות באשמורת הבוקר יאמר אותם בחצות הלילה

 וע״ע נסי למו״ר שליט״א בשו״ת יחוה דעת(חלק א סימן מו) במה שכתב שם, דאע״ג
 שהמליחות מאמרות באשמורת הטקר אין ערוך אליהם מפני שאז הוא עת רצון
 והתעוררות מדות הרחמים, וכמתבאר מדבר הזוה״ק פר׳ חיי שרה (דף קל׳׳ב ע״ב)
 שבלשעות הטקר מתעוררים חסדים בעלם, כפי שנאמר יומם יצוה ה׳ חסדו, ואלו משעת
ה ל  מנחה עד חצות הללה מתעוררים מדות הדן וטי, מכל מקום משעת חצות ל
 מתעוררים שוב החסדים ומדות הרחמים, ולכן נעים זמירות ישראל דוד המלך, אמר:
ל לומר סליחות באשמורת כ ן במקום שאינו י כ ה אקום להודות לך ובו׳. ל ל  תצות ל
 הבוקר יאמר הסליחות בעת חצות הלילה. ואם גם זה קשה עליו, יכול לאומר במשך שאר
לת שחרית או לפני תפילת מנחה, מפני שאף אז הוא עת החסדים פ  זמני היום לפני ת
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 ז. אפשר לומר את סדר סליחות לעורר רחמי שמים במשך
 השנה כולה ולא רק בחודש אלול, ובפרט נהגו לומר את סדר
 הסליחות בעת צרה ח״ו שזקוקים לרחמי שמים מרובים

 ולהיפקד בפקודת ישועה ורחמים, לצורך היחיד או הרבים/

 והרחמים, ורק בלילה הוא זמן של דינים קשים, ואין לעורר באותה העת את הרחמים.
 יעו׳׳ש היטב.

 ז ברור הדבר שיכול לומר את סליחות במשך כל שעות היום טלו, בכל עת ובכל זמן

 במשך השנה כולה, וכעץ שאמח בגמ׳ מסכת ברכות (כא ע״א) ספק התפלל ספק לא
 התפלל - אינו חוזר ומתפלל. ורבי יוחנן אמר, ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו. ופירש
 הרשב׳׳א(שם) דרבי יוחנן אמר אמ רצה תוור ומתפלל, משום דתפלה רחמי נינהו והלואי
 שיתפלל ויבקש רחמים כל היום כלו, ומיהו מתפלל ומתנה אם לא נתפלל זו לחובתו
 ואם נתפלל תהא לנדבתו. ודדי ז!אין שום מניעה לבקש רחמים כל היום כולו, אלא רק
 התם גבי תפלה דהיינו נוסח תפלה של תפילת י״ח איכא פלוגתא לחכמים ורבי יוחנן
 במסתפק אם יתפלל, להלכה נקטינן דיעשה תנאי שאס כבר התפלל תהיה תפלה זאת
 תפלת נדבה ויתפלל, וכמ״ש הר־&ב׳׳ם בהלכות תפלה ונשיאת כפים(פרק י הלכה ו) מי
 שנסתפק לו אם התפלל אם לא התפלל אינו חוזר ומתפלל אלא אם כן מתפלל תפלה זו

 על דעת שהיא נדבה, שאם רצה יחיד להתפלל כל היום תפלת נדבה יתפלל. יעו״ש.

 וכאמור דטלי דהאי דקפדינן ביה היינו משום דהתם מיידי בנוסח של תפלת י״ח, ועל כן
 צריך להזהר שלא להוסיף את ברטת התפילה, אבל בקשה של תחנונים שפיר יכול
 לבקש רחמים אפלו כל היום כולו. וממלא שפיר נמי לומר את נוסח הסליחות שהוא
 מלו בקשת רחמימ, לעורר רחמישמים. וק״ל. [ומכל מקום עת לכל דבר וזמן לכל חפץ
 וכבר אמת בגמ׳ שבת (י ע״א) וכי םניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה, ופירש״י: חיי
 עולס - תורה, תפלה צורך חיי עעה היא - לרפואה לשלום ולמזונות. יעו״ש. וגם אמרו
 בגמ׳ ברמת(לא ע״א) יכול יתפלל אדם כל היום כלו כבר מפורש ע״י דניאל וזמנין

 תלתא וגו׳. ועל כן יש לכלכל דדכיו במשפט בדרך הישר. וק׳ל}

 ובפרט שפיר הוי לעשות כן בעת שצריכים חקוקים לרחמי שמים להפקד בפקודת ישועה
 ורחמים, ליחיד או לצימר, שסיר יש לבקש רחמים באמירת הסליחות, ועי׳ בשו״ת
 אפרקםתא דעניא חלק א (סימן פט) שעמד לדון שם, אם נכון לתקן לומר סליחות
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 ח. מותר לומר סליחות קודם תפילת שחרית או תפילת מנחה,
 ולהתפלל לאחר מכן, ואין בזה חשש משום תדיר ושאינו תדיר
 תדיר קודם, שלכן יצטרכו להתפלל תפילת שחרית או מנחה
 קודם לכן, מפני שהן שהם חדירות יותר מהסליחות. וכן הוא
 מנהג בתי כנסיות רבים פעיה״ק ירושלים תובב״א, לומר
 סליחות בחודש אלול קודם תפילת מנחה כדי לזכות את הרבים

 שלא הספיקו לומר את הםליתת באשמורת הבוקר"
 ט. נכון וראוי לנהוג מתחילת חודש אלול, שהכותב איגרת
 לחבית יציין בתחילת האיגרת או בסופה שהוא מברכו בברכת

 בשובבי״ם קודם אור הבוקר כבימים ברואים, והביא שם מדברי המגן אברהם בשו״ע
 או״ח (סי׳ תקםו םק״ג) שהביא בשם האגודה שכתב ודל: לפעמים גזרו רבותי תענית,
 ולא קראו בתורה, p אמדו סליחות כפלו שעושין לפבי ר״ה וכוי. יעו״ש. ומהבי מתבאר
 דשפיר שרי לומר סליחות במשך השנה טלה. ועוד כתב שם בענין זה, וסיים במסקבא
 וכתב, ע״כ לע״ד אתרי שכת״ה רואה תיקון בשיבר זה לומר הסליחות קודם אור הבוקר
 בימי השובבי״ם יאי ויאי, ואז יוכלו לומר גם ״אל רתום שמך וכו׳״. יעו׳׳ש. ובפשט
 הדברים מורה דענין זה של אמירת הסליחות שפיר ויאה לאומרו לא רק בעת ימי
 תשובבי״ם, אלא בכל עת ובכל זמן שצריך להפקד בפקודת ישועה ורחמים, לכלל או
 לפרס. וזה פשוט. אלא שצריך להזהר לומד את הלשובות שבארמית שיש בסליחות, רק

 כשיש עשרה, וכאשר בתבאר לעיל(סעיף ג). יעו״ש.
 ח עי׳ היסב בדברי מו״ר שליט״א בשו״ת יחוה דעת(חלק א סוף סימן מו בהערה) שהביא

 לציין הכי דבענין הסליחות אין לומר תדיר ושאיט תדיר תדיר קודם, וכמתבאר מכלל
 דברי השאגת אריה בתשובותיו(סי׳ כב) טבענין רשות לגבי מצוה, לא אמרינן ענין זה
 תדיר ושאינו תדר תדר קודם, ועל כן הכי נמי כמן שענץ אמירת הסליחות איט אלא
 מנהג בעלמא, א״כ איט אלא ענץ של רשות, והתפילה הוי מצוה, וממלא לא שייך בזה
 הכלל של תדר קודם. וכן הוא מנהג אנשים רבים מיראי ה׳ וחושבי שמו שנוהגים לומר

 בחודש אלול סליחות לפני תפלת מנחה. ויש לחט על מה שיםמוכו. יעו״ש.
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 שנה טובה ומבורכת שנה טובה ומתוקה, ובברכת כתיבה
.  וחתימה טובה0

 עי׳ בספר מנהגי מהרי״ל(הלכות ימים הנוראים אות ג) שכתב שם, אמר מהר״ש
 משנכנס אלול כשמתב אדם אגרת שלום לחבירו צריך לרמח בהתחלתו שמבקש עליו
 להשיבו לטוב השנה הבאה עלינו לשלום, על דרך בשנה טובה תכתב ותחתם, או תולה

p על בלימה, יטיב לך כתיבה והתימה, וכה״ג. וכן נהג מהר״י סג״ל. יעו״ש.  א

 ובפשטות יש לומר דליכא קפידא כל כך בין אם תהיה הברכה לשנה טובה לקראת השנה
 החדשה בריש האיגרת או בסופה, דהעיקר הוא ענין הברכה עצמה, ואם לפי סדר
 הכתיבה מסתדרת הברכה בטוף האיגרת נמי שפיר מילתא. וק׳׳ל. ועי׳ היטב נמי בשו״ת

 עטרת פז חלק שני(חאו״ח סוף םיםן ה). יעו׳׳ש. וק״ל.

 שנוהגים לברך בברכת ״שנה טובה ומתוקה״, והטעם לוה

 והנה יש נוהגים לברך את מכריהמ וקרובירם בברכת ׳׳כתיבה וחתימה סובה" מיד מיום
 ט״ו באב, כי הנה ״חמשה עשר באב״ עולה בגמטריה(לסך 928) כמנין המשפט ״כתיבה
 וחתימה טובה״ (שהוא נמי סך 928). ויש נוהגים להקפיד ולברך בברכת ״שנה טובה
 ומבורכת שנה טובה ומתוקה״, ומהטעם, דלא סגי לברך רק בברכת ״שנה טובה" כי הרי
 מדאי הוא דהכל זעא לטובה, ומאמרו חז״ל(ברבות ם ע״ב) ״כל דעביד רחמנא לטב
 עמד״, פירוש: ״כל שעושה הקנייה הכל הוא לטובה״. ולכן אף אם יש דבר שח״ו דןא
 קשה לו לאדם, ודאי שהוא בא לטובה עמרו, לכפרת עווטת וכל כיו״ב, וכלפי שמיא
 גליא שהכל הוא לטובה לו לאדם, ורק אין האדם מבץ עתה מדוע בא לו דבר זה אבל
 מדאי שהוא לטובה, אולם מכל מקום ענין זה עתה קשה הוא עבורו. ועל כן אט מבקשים
 מאת הקב״ה יתברך שמו שהשנה תהיה לט בעזרתו יתברך"שנה טובה ומתוקה״, והייט
 שלא רק שתהיה שנה טובה, כי בודאי שהוא כך, וכאמור לעיל ״רכל דעביד רחמנא לטב
 עביר״, אלא תהיה גם מתוקה שאף אט נרגיש את מתיקותה, ולא רק תהיה טובה,. שאנו
 יודעים בידיעה שהכל הוא לטובה, אלא שנרגיש בפועל את מתיקותה. ועל כן נמן הוא
 לעשות כך ולפרש את ברכתו ותפילתו ולומר ״שנה טובה וממרכת שנה טובה ומתוקה״.

 שצריך להזהר לפרען שיחתו בימים הנוראים בברכות ובבקשות

 ובפרס שבימים אלה של הימים הנודאים צריך האדם לפרש את שיחתו, באר היטב,
 וכעין שהביא במשנה ברורה(סימן תקפב ס״ק טז) בעגין מה שאט אומרים בעשרת ימי
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 תשובה ״ובריבו לחיים״ וכו/ וכתב שם, מהר לומר לחיים בשב״א תחת הלמ״ד ולא יאמר
 בפת׳׳ח, דלא לישתמע׳׳לאוזיים״ לומר לא חיים ח״ו, ובימים האלו שהם ימי דין צריך
 לדקדק ולפרט היטב תפלתו, אבל בשאר ימות השנה אנו אומרים והעמידנו מלכנו
 לחיים בפת״ח תחת הלמ״ד, ואין אנו חו־ששץ, לפי שאחר בונת הלב הן הדברים. יעו״ש.
 ופבר ו^באו דברים כיו״ב נמי בשו״ע ודב תאו״ח(סימן תקפב סעיף ז} ״לחיים״ יאמר
 בשב״א תחת הלמ״ד, ולא יאמר בפת״ת, דלא לשתמע לאחיים כלומר לא חיים, ובימים
 האלו שהן ימי דין צריך לדקדק ולפוט היטב תפלתו, אבל בשאר ימות השנה אנו
 אומרים והעמידנו מלכט לחיים בפת״ח, ואץ אנו חוששין לפי שאחר טונת הלב הן הן

 הדברים. יעו״ש.

 וראה עוד נמי בדברי רבינו החיד׳׳א בם׳ בדכי יוסף חאו״ח(סי׳ תקפב ם״ק יג) שכתב שם,
 יאמר ״לשנה טובה תכתב״, ולא יאמר "תכתב לשנה טובה״, או ״תכתב לחיים טובים״,
 לפי שהוא ר״ת תלט, לשון קללה, מידי דהרה אמשז״ל [כוונתו בפשיטות לדברי הכל בו
 (סימן ל) בשם ר״י החסיד, ומובא בבית ?סף או״ח(טי׳ רכ<], שלא לומר ״אטל בשמחה
 לחמך״, שהוא ר״ת אבל. מז״ה מהר״א אזולאי זלה״ה בהגהותיו כ״י משם ספר זכרון
 משה. וסיים על זה רבינו החיד״א, לפי מש״ל סימן ר״ך בשם םהר״י צמח, גם כאן יש
 לומר דאדרבה מה שהוא קללה בר״ת, יהפך במילוי ובסדר ליכתב לשנה טובה. עכ״ד.
 יעו״ש. ובפשיטות טונתו מה לסש״כ בם׳ כרכי יוסף חאו״ח עוד קודם לכן (סימן רכ ס״ק
 א) שכתב, כתב מרן בב״י משם הכלבו ורבינו יהודה חסיד היה אומר שאין לומר "לך
 אכול בשמחה לחמך״, שהוא ראשי תימת אב״ל חייו, אלא יאמר ״לך בשמחה אמל
 לחמך״. ובספר אליה רבה (טף אות ב) כתב דבכלבו סי׳ ל׳ כתוב ״לך אכול לחמך
 בשמחה״ וכר. וסיים דמנו החיד״א וכתב: וראה ראיתי להרב החסיד מהר״ר יעקב צמח
 בהגהותיו כ״י שכתב ע״ר הכלט כפי דדך הרב אין בכך כלום, וצריך לומר הפסוק
 כסדר, ונ׳׳ל דאדרבא מה שהוא לאביל בד׳ת, נהפך בשמחה ביושר בפסוק, וס״ת
 לד אכול בשמחה כליה, דעתה הוא שמחה כלה. יעו״ש. והיינו דדעתו דעת עליון דרכינו
 הזזיד״א דאין להקפיד על ענץ הר״ת, כי אדרבא מה שיוצ* בר״ת שאינו סוב, על זה

 האדם מברך שיצא לטוב.

 ואדלם עי׳ בדברי הגר״ח פלאג׳י בס׳ רוח חיים על שו״ע או״ח(סי׳ תקפב ס״ק יב) שכתב
 שם על דברי רבעו החיד״א (הנ״ל), דמכל מקום נכון וראוי הוא להזהר בענין זה של
 האמירה לומר דוקא ״לשנה סובה תכתבי/ ושלא יאמר״תכתב לשנה טובה״, או ״תכתב
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 י. נוהגים להרבות בקריאת התהלים במשך חודש אלול ועשרת
 ימי תשובה, מפני שקריאת מזמורי התהלים מסוגל לתשובה

 לחיים טובים״, לפי שהוא ר״ת הלט, לשון קללה, משום דבראש השנה מקפידין יותר

 משאר ימי השנה, ועל כן נכון מאוד להזהר בזה. יעו״ש.

י נא מיד אחי נ ל  וע״ע נמי בזוה״ק פרשת וישלח (דף קסה ע״ב) דאיתא התם, כתיב ״הג

ן מאן דצלי צלותיה דבעי א כ ל בנים״, מ בא והכני אמ ע  מיד עשו כי ירא אנכי אותו פן י

, הצילני נא, ואי תימא דהא שזבת לי מלבן, מיד אחי, ואי ת ו א א י ק ד י כ ו א מל ש ר פ  ל

ה ל א מ ש ר פ ם אתץ אקרון, מיד עשו, מאי טעמא, בגין ל ת  תימא קריבין אוחרנין ס

ת, ואי תימא אנא אמאי אצטריך כי ירא אנכי אותו פן יבא והכני, בגץ א יאו ק ד  כ

א ימתים מלה. יעו״ש. והרי ל ת ו או א י ק ד ה כ א ל לפרעו  לאשתמודעא מלה לעילא, ו

ת ובכל זמן. וע״ע ו ובקשתו תמיד בכל ע ת ל פ ו לאדם לפרש במאוד מאוד את ת  שיש ל

 נמי בס׳ דרכי חיים ושלום הנהגות הגאון האדמו״ר פמונקטש(ראש השנה אות תשיא

 בהערה אות טו) שהרב המגיה שם הביא מה שמנהגו של דרב זיע״א היה להקפיד שלא

ן היה אומר ״לחיים כ י שהוא בגמטריה ״קללה" ח״ו, ל  רצה לומר ׳לחיים טובים" מפנ

 ארוכים וטובים״. יעו״ש. ועוד הביא (שם) שבמנהגי החתם סופר הובא נמי שלא נהג

, ונראה שהוא גם כן מהטעם ם לברכה״ י י ח ל ' ק ים טובים״, ר לחי  להשיב בשתיית יץ ׳

. יעו״ש. ל ׳ נ  הזה שלא יהיה ועםטריה ה

 [וגם ידוע הענין אשר הגאון האדמו״ר ממונקטש זצ״ל היה נזהר להשיב בימים המראים

ל השנה, היה ק למר״ שנוהגים להשיב למברכים אותו כ ו " ם ו ק מ ב ל המברכים אותו, ו כ  ל

כל למחוק״, כדי שלא יהיה נשמע"מר״ שהוא לשון מרירות,  אומר בימים הנוראים ״ו

י שלא יזכר לשון מרירות אלא רק לשון מתיקות, שהרי ד ן היה אומר"וכן למתוק״ כ כ  ל

 כאמור צריך להיות נזהר בלשונו ביותר בימים אלו של הימים הנוראים. ומכל מקום אצל

א אומרים ״וכן למר" בקמץ תחת המ״ם, אלא אומרים  הספרדים לא נהגו בזה, שהרי ל

ק למר״, וא״כ הרי אין בזה שום משמעות של מרירות ח״ו, ו  בקמץ קטן שהוא חולם, ״

ן לא מקפידים בזה. וק״ל]. כ  ל

ד לעולם ועד בברכת שנה טובה ומבורכת שנה טובה י מ  והשי״ת ברחמיו הרבים יברכנו ה

ר בספרם של צדיקים גמורים. אכי״ר. ה׳ עוז לעמו ת ל א  ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה ל

 יתןה׳ יברך את עמו בשלום.
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 ולסהר הנפש. וגם מפני שיש בכח אמירת מזמורי התהלים
 לזכות את האדם בדין לשגה טובה ומבורכת לחיים טובים
 ולשלום, ורמז לדבר דדרשינן סמוכים את הפסוק(תהלים קכב
 ה): ״כי שם ישבו כסאות לכזשפט - כסאות לבית דוד״, שעל
 ידי"כסאות לבית חד" שהוא העסק והקריאה בספר התהלים
 שחיברו דוד המלך ע״ה, ימחק את ה״כסאות למשפט" שהוא
 תוקף הדין של יום ראש השנה והימים הנוראים, ועל ידי כך
 יזכה בחסדי ה' יתברך לשנה טובה ומבורכת שנה טובה

 ומתוקה/

 ר

 עי׳ בסי השתפכות הנפש(מאמרים אוה ד) שכ׳ והנה כבר מבואר שזה בחינת חמשה
 ספרי התהלים הוא כנגד חמשה חומשי תודה, שעיקר ההתעוררות לתשובה הוא על ידי
 זה וכו/ ועיקר זה התקוץ של ראש חדש מזינת תהליס, ואותיות"שבסי יהי׳ נעשה בראש
 השנה שנקבע בראש חדש כנ׳׳ל, מה שמסמיך ״כי שמה ישבו כסאות למשפט/ הינו
 בחינת ראש השנה שאז יושבים כסאות למשפט, ואז צריכק לעסוק בתקון זה. וזה
 ״כסאות לבית דוד״, שהתקון של ראמ השנה נתתקן על ידי בחיבת מלכות דוד,
 חינו על ידי תהלים ועל כן עוסקים אז כל ישראל באמירת תהלים, כי עיקר
 התקון של ראש השנה ועשרת ימי תשובה להקים את התפלה ולזכות לתשובה,

 וזה זוכין על ידי תוזלים, שהוא בחינת התבודדות ולעשות מהתורות תפלות. יעו״ש.
 והיינו דדרשינן סמוכים בענין זה דכתיב נקרא ןתהלים קכב ה) ״כי שמה ישבו כסאות
 למשפט - כסאות לבית דוד״, והיינו שבעת זה שיושבים כסאות למשפט והוא יום ראש
 השנה שדנים מ את האדם, וכמאמר חז״ל(ראש השנה יח ע״א) דכל באי עולם עוברים
 לפניו יתברך רתעלה שמו כבני מרון, לבחון ולדון אותם בדקדוק. אז משיב האדם
 ׳כסאות לבית דוד" והיינו שיקרא את מזמורי התהלים שחיברם דוד המלך ע״ה, וממילא
 5ל ידי הושיבו את כסאות בית דוד, יזכה להנצל ולצאת זכאי בדין מהכסאות
 ^משפט, ויזכה לשנה טובה ומבורכת שנה טובה ומתוקה, ברוחניות ובגשמיות,

 ־בכל טוב סלה. וק״ל.

 הענין שהקריאה בספר תהלים מטהרת את הנפש, ומעוררת את האדם לתשובה, ויש בה
 1הלהיב את לב האדם באהבת הבורא ברוך הוא. כבר כתבנו מזה בס״ד בדברינו בספר



ת הלכות ומנהגות הסליחות והימים הנוראים פז ר ט  עי ע

 יא. יש נוהגים לומר בחודש אלול עשרה מזמורי תהלים בכל
 יום, כדי לסיים ב' פעמים את ספר התהלים שיש בו מאה
 חמשים מזמורים, מר״ח אלול ועד ראש השנה שהם שלושים
 יום, ויעלו כל המזמורים כמנין כפייר, ומנהג יפה ונכון הוא.
 ולפחות ישתדל כל אדם לקרוא חמשה מזמורי תהלים בכל יום,
 כדי שיסיים את ספר התהלים במשך חודש אלול לפחות פעם

 אחת.
 וכן נוהגים לקרוא תהלים ביום ראש השנה ולסיים בו את ספר
 התהלים ב' פעמים, מפני שיש בו ק״נ מזמורים, וכשמסיימים
 אותו ב׳ פעמים יוצא כמנץ כפ״ר, שהוא שלש מאות מזמורים,
 והוא סגולה שיתכפרו עוונותיו של האדם, ויזכה לכתיבה

א.  וחתימה טובה ולשנה טובה ומבורכתי

 תהלים השלם עטרת פז(הלכות והנהגות סעיף כס וסעיף ל). יעו״ש מה שהבאנו בזה מפי
 סופרים ומפי טפרים. ע׳׳ש. ומכל מקום צריך להזהר ולהקפיד שלא לבטל מסדר לימודו
 בהתמדת התורה הקרושה בשביל קריאה זאת, אלא יקרא בזמן שאינו מזמני סדר לימודו.
 ועיץ בדברינו בס׳ תהלים השלם עטרת פז(הלכות והנהגות סעיף לג - לד) מש״כ בענין
 זה ותלמיד חכם שתורתו אומנותו ועיקר עיסוקו הוא בלימוד התורה הקדושה, אין לו
 להבטל מסדר לימודו לקרוא בספר תהלים. ומכל מקום בעת הפנאי נכון הוא מאוד
 שיקרא בספר תהלים, ובפרט בעת צרה של היחיד ושל הרבים ח״ו לא ימנע עצמו

 מאמירת מזמורי תהלים, מפני שיש בהם לעורר את הרחמים. יעו״ש.

 א עי׳ בספר פלא יועץ(מערכת ר ערך ראש השנה) שכתב שם, ואשריהם ישראל רובם

 ככולם בשני ימים אלו [של ראש השנה] לא פסקי פומייהו מגידםא וקורין את התהלים,
 דש שקורין אותמ שני פעמים, שנמצא שקוין ש׳ מזמורים כמנין כפ״ר. אבל ידוע
 מאמר חז״ל(טור או׳׳ח סי׳ א) טוב מעט בטנה מהרבות בלא כונה. ומה טוב בקריאת
p r a המזמורים, לעולם לכיון בהם פירוש המילות, ובפרט בימים האלה 
 תחנונים ותפילות נוראות שבאמת בדוח הקודש, ובודאי עושה פרי למעלה, ואין
 איבו יודע פירוש המילות, על כל פנים יקרא אות באות תיבה בתיבה, שאם יקרא
 במהירות שגיאות מי יבין, ויטין שיש בדם סודות עמוקים, ושהוא מכוין על דעת דוד
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ם, ובכל מקום שנדכו אוייבים ושונאים וצרים וכדומה, יכדן על ו השלו י ל ך ע ל מ  ה

מ אוייבי השם ואוייבי נפשיט, ובמקום שמזכיר י י ת מ א  המקטרגים, כי הן הם האוייבים ה

ת הנפש־, כי צדה שמה. ר צ ל ע ץ ו כ ה וצדקה וכדומה, י ר  צ

ל חפצי שמים, והדברים עתיקים דברי ת תהלים בהכנעה מעומקא דליבא וכוונתו ע מ א ב  ו

ם חיים אמורים מפי קדוש האלקי דוד המלך זכותו יגן עלינו, בודאי יעשו פירות י ק ל  א

כר. ע״ש. ש ו פ נ ם חיי ה ה ם שובים, ש י י ר ח פ ס כתב ב י , ו ו לת י גאו ד א כ צ מ  ו

ח ספר התהלים ב׳ פעמים העולים כמבין כפ״ר ץ זה של המנהג לקרוא א ר ענ כ ה בן מ  ו

ץ בכל יום של ימי החל מראש ג ה ב שם, ט ת נ א ס״ח) ש פ ק  בדברי המטה אפרים(סי׳ ת

ר עשרה מזמורים תהלים, ומתכונים לגמור ו ב  חדש אלול ואילך אחר רתפלה אומרים מ

ה. והיא עולה כמנין כפ׳׳ר. יעו׳׳ש. ואמנם דהרב ל תהלים שני פעמים קודם ראש השנ  כ

ת התהלים ב׳ פעמים עוד קודם ראש השנה,  הזכיר בזה לעשות כן בחודש אלול ולסיים א

לם כאמור רבים דם הטהגים לסיים m התהלים ב׳ פעמים ביום ראש השנה, וכמו  או

ב בדבריו(סי׳ תקצח ת א יועץ הנ״ל. ושו״ר נטי דהרב מסה אפרים גופיה כ ל ב הרב פ ת כ  ש

ל ראש השנה להשלים תהלים שתי פעמים כמנין  סי׳א) ח״ל: ויש טהגים בשני הימים ש

. יעו״ש. ה נ ט  כפייר, וטוב מעט ב

ת התהלים ביש ראש השנה והימים הטראים ב׳ פעמים א ת ט מענין זה של ק ב ת כבר כ  ו

ן כפ״ר, ולפחות לסיים את ספר התהלים פעם אחת, בספר התהלים השלם עטרת פז י  כמנ

ב ובהערה שס). יעוי׳ש. ועי׳ע נטי בם׳ דרכי חיים ושלום ת והנהגות סעיף כ ט ל ה ב ) 

ל הגאון האדמו״ר ממונקטש (חודש אלול אות תרצא) שהובא שם:  הגהגותיו בקודש ש

ת שחרית ותקיעת ל פ ל ימי אלול בימי החול ובעשרת ימי• חשובה היו אומרים אחר ת כ  ב

, וספר חמישי טי ם ראשון, וספר שני ביום שני ו ו  שופר ספר אחר תהלים, ספר ראשון בי

 ביוס חמישי. יעו״ש.

) שועבא שם: פעם שאל הגאון ב - ד קסת ח  [ועי׳ נמי בספר עיוני הלכות (ענין י עמו

 מחרקוב בעל נתיבות הקודש וצ׳׳ל את הגרי״ז מבריםק זצ׳יל, למה אמר הוא תהלים בזמן

ד אז גמרא. והשיבו הגרי״ז מבריםק זצ׳׳ל, מ ל א עדיף ל י בראש השנה, האם ל ט פ  ה

, ונשאר בלי ל ג ד ת ה ט א ש פ ב ו ו הון ר ה ל י ה ו סוחר מ מ  בראש השנה מרגיש כל יהודי כ

ב על רגליו היא לחדש את הקאפיטאל [ההון],  כלום וכמובן העצה דראשוגה להעמידו שו

 והקאפיטאל הכי טוב זה גמרא. ולכן בצעירותי הייתי באמת לומד גמרא בזמן הפנוי

 בראש השנה, אבל באמצע הלימוד מתעוררת איזו קושיא, וצריך לגשת לארון הספרים
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 יב. המשכימים בבוקר לאמירת סליחות יזהרו לברך קודם לכן
 את ברכות התורה, מפני שיש בהם פסוקים, ואע״פ שאומרם

ב.  בדרך תחבובים נכון הוא לברך קודם לבן את ברכות התורהי
 יג. בעת שהקהל משכימים לבית הכנסת באשמורת הבוקר
 לאמירת הסליחות, ומגישים לפניהם לשתות תה או קפה, אם
 דעתם לחזור ולשתות שוב, אינם צריכים לברך שוב על השתיה
 החדשה שמגישים לפנידם, ואפילו שהפסיקו בנתיים באמירת
 הסליחות ועבר זמן רב, ודי בברכה הראשונה שבירכו לפטור

 את כל מה שישתו לאחר מכן.
 וכל זה הוא דוקא באופן שלא יצא מפתח בית הכנסת, אבל אם
 יצא מפתח בית הכנסת וחזר, צריך לברך שוב על מה

. ג  שישתהי

 להוציא ספר לדין בו, ובדרך נהיה אתה ביטול, תה מאוד לא טוב שיהיו ניטלים בראש
 השנה, ומאז התחלתי לומר תהלים שזה לימוד בלי הפסק ובלי ביטולים. יעו״ש. ובודאי
 שכל זאת אמר רבעו זיע״א מתוך ענוות קודש, דהכל הוא לתוקף חרדת הדין, וכי ביום
 רגיל רבעו זיעי׳א לא חשש לבישול תורה ח״ו כשצריך לקום ולקחת ספר, אלא הענין
 הוא שצריך לעורר רחמי שמים מרובים בעת הזאת אשד מלך מלכי המלכים רם ונישא
 יושב על כיסא דין וכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ובבח התהלים לעשות זאת

 למתק הדינים ולהציל ולהגן את האדם. ורר׳ק היסב. וק״ל^
 יך

 עי׳ בדברינו בספר תהלים השלם(הלכות והנרגות סעיף ז) מה שעמדנו בס״ד להאריך
 ולבאר שם בענין זה מפי סופרים ומפי ספרים, שהנכון הוא שלא לומר בבוקר שוס
 פסוקים קודם ברכת התורה, ואפלו כשאומר את פסוקים אלו בדרך בקשה ותחנונים.

 יעו׳׳ש ומשם באריה. ע״ש.
 יג

 עי׳ מה במש״כ בם״ד באריכות בספר תהלים השלם(הלכות והנהגות סעיף לח, בענין
 כיו״ב, שבעת שהקהל מתאספים לקרוא תהלים, ומגישים לפניהם לשתות תה וקפה, אם
 דעתם לחזור לשתות שוב, אינם צריכים לברך שוב על השתיה החדשה שמגישים
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 יד. צריך להזהיר את הציבור המקדימים לבוא לאמירת
 הסליחות בחצות הלילה שלא לומר מזמורי תהלים קודם חצות,
 מפני שאין לומר מזמורי תהלים בלילה, אבל אחר חצות הלילה
 יש להתיר להם לאומרם, ובפרט שלא יבטלו את זמנם. ובמקום
 שמתאספים ציבור רב עוד קודם חצות הלילה, ויש חשש שאם
 ימנעו אותם מאמירת התהלים קודם חצות, יבואו לידי שיחה
 בטילה וישוטטו באפס מעשה, יש להתיר להם לומר תהלים אף

ד.  קודם חצות הלילהי

 לפניהם, ואפילו שהפסיקו בנתיים בקריאת התהלים ועבד זמן דב, ודי בברכה הראשונה
 שבירכו לפטור את כל מה שישתו לאחר מכן.

 והוא הרץ גמ לגבי פירות ומיני המזונות ומגדנות שמגישים לפני הקהל, שכל שחשבו
 בברכה בפעם הראשונה לפטור גם מה שיאכלו אחר כך, ברכה זאת פוטרת את אותם
 המינים כל אחד כברכתו שיגישו לפניהם גם לאחר מכן, ואפילו שעבר זמן רב. ואפילו
 שאכל כדי שיעור ובירך ברכה אחרובה, ושוב רוצה לאכול אין צריך לברך, כיון

 שהברכה הראשונה פטרה עת כל מה שיאכל גם אחר כך.

 וכל זה מדובר דוקא באופן שלא יצא מפתח בית הכנסת, אבל אם יצא וחזר, צריך לברך
 שוב על מה שישתה ויאכל. יעו״ש. וזזק מיבא ואוקי באתp שהוא הדין נמי גבי

 המשכימים קום לאמירת הסליחות באשמורת הבוקר, ושותים תה וקפה. וק״ל.

ק העיקר להלכה שאין לכרך אלא על כוס ראשון בלבד, ויכוין לפטור שאר  ל
 כוסות אשר יגישו לפניו במשך זמן אמירת הסליחות, וכל זה דוקא שלא יצא

 מפתח בית הכנסת ובית המדרש, אבל אם יצא ונכנס צריך לברך שוב.
 יד

 מה שהבאנו שאץ לומר מזמורי תהלים בלילה, ושלאחר חצות הלילה אפשר לומר
 מזמורי תהלים, כבר הארכנו מה בספר חהלים השלם עטרת פז(הלכות והנהגות סעיף
 יז) והבאנו בם״ד לבאר שם מפי סופרים ומפי ספרים, דאין לקרוא תהלים בללה, ושנכון
 להזהר בזה כבר מעת שקיעת החמה, וזק ללה לעגין זה הוא עד חצות הללה, אבל
 לאחר חצות הלילה נחשב הדבר כאלו כבר התחל היום לענין זה של קריאת תהלים,
 לכן אפשר לקרוא מעת חצות הלילה מזמורי חהלים. ומכל מקזם אף קודם חצות הללה
 מותר לקרוא תהלים במקום צורך גדל, כגון לקרוא תהלים על חולה מסוכן ח״ו, או על
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 אשה שכורעת ללדת, וכל כימא בזה, כי בעת צורך גדול מותר לקרוא תהלים אף
 בלילה. ובליל שבת קודש וכן בליל יום טוב מותר לקרוא תהלים בלילה, ואפילו שלא

 במקום צורך גדול. יעו׳׳ש.

 ומה שכתבנו שבמקום שמתאספים צימר רב עוד קודם חצות הלילה, רש חשש שאם
 ימנעו אותם מאמירת התהליים קודם חצות, ימאו לידי שיחה בטילה וישוטטו באפם
 מעשה, יש להתיר להש לומר תהלים אף קודם חצות הלילה. הנה אף בענץ זה כתבנו
 בספר תהליס השלם עטרת פז שס(סעיף כ) בענין צימר או יחיד המבקרים במקומות
 הקדושים בלילה, ואין בידם לקחא משניות או לעסוק בדברי תורה, שיש להתיר לדם
 לקרוא מזמורי תהלים, ונמן הוא שיעשו כך מאשר ימאו לידי שיחה בטלה וישוטטו
 באפס מעשה. יעו״ש, ודוק םיבא ואוקי באתרץ, שעדיף הוא שהקהל הנאספים בבית
 הכנסת לומר הסליחות זמן רב עוד קודם אמירת הסליחות, דעדיף ד1א שיאמרו סליחות
 מאשר ישבו באפס מעשה, רצא שכרם בהפסדם ח״ו, כי ימאו חלילה לידי איסור שיחה
 בטילה בבית הכנסת שחומרתו בהלה מאוד ובממאר בזוה״ק חלק ב(דף קלא ע״ב) שב׳
 שם: מאן דמשתעי בבי כנישתא במילין דחול, ור ליה דאחזי פרודא, ווי ליה דגרע
 מהימנותא, ור ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל, דאחזי דהא לית ליה אלהא, ולא
 אשתכח תמן, ולית ליה חולקא ביה, ולא דחיל מניה, ואנהיג קלבא בתקיפא עלאה
 דלעילא וכוי. יעו״ש. ורדי שענץ הדימר בבית הכנסת זעא חמור ביותר שנחשב לו
 לאדם כגורם קלנא כלפי שמיא ח״ו ועוד דברים חמורים אחרים כמובאר, וכל שפיר
 ועדף הוא שיקראו תהלים בעת זאת שהציבור מתאסף ובא, כד להנצל מענין חמור זה

 של דבור דברים בטלים בבית הכנסת, וכן חלילה לעוד דברים שאינם נמנים. וק״ל.

 ועיקרי יסודות דברים אלה הם ע״פ מה שכתב רבינו החיד״א בם׳ פתח עינים(בהשמטות)
 שכתב שם, עם הארץ שאינו יודע לקרות אלא רק תורה שבכתב מותר לו לקרות מקרא
 בלילה. יעו׳׳ש. וכ״כ כיו״ב נמי בספר חמדת ימים חלק שבת(פרק יח דק״ב סע״ב) וז״ל:
 ומורי דל היה אומר לענין הגות במקרא בלילה שלא אמרו אלא רק לבקי בתורה שבכתב
 ובתורה שבעל פה, שהנמן להיות הוגה בתושבע״פ במרת לילה, ובתורה שבכתב במרת
 היום, אך מי שאינו בקי אלא במקרא, אם נאמר לו שאין נכון להגות במקרא
 בלילה נמצא בטל מהתורה מכל וכל, ובדבר הזה שגו רבים מתופפי התורה שלא ידעו
 לכלכל במשפט דברי האר׳׳י דל. עכ״ד. יעו״ש. [ועוד כתב בם׳ חמדת ימים שם 1חלק
 שבת פרק יח דק״ב ע״ח בשם רמ ז״ל, שלא נאמרו שיעורים אלו שלא לקרוא מקראות
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 סו. הנוהגים לומר מראש דודש אלול עד שמיני עצרת את
 מזמור"לדוד ה, אורי וישעי" (תהלים כז) בבוקר ובערב, יכולים
 לאומרו לאחר תפילת ערבית אף שהוא לילה, אולם יש נמנעים
 מלאומרו בלילה, ולכן אומרים אותו לאחר תפילת מנחה סמוך

. י  לשקיעהט

 בלילה, אלא לבאים בסוד ה׳ יודעי בינה לעתים, אך לא למחות גידי יתר העם
 שקורין מזמורים אפי׳ אחר שקיעה, שמאחר שאינם בקיאים בתושבע״פ יבאו
 להתעסק בשיחה בטלה בעתות ההם, ואין עומדים להתפלל מתוך דברים בטלים וכוי.

 ע״ש}

 וכן הביא להלכה את דברי רבינו החיד״א בס׳ פתח עינים(הנ״ל) הגרי״ח בם׳ בן איש חי
 (שנה ראשונה - פרשת פקודי אות ז) שכתב שם וז׳׳ל: אץ לקרוא מקרא בלילות של חול,
 והטעם דהמקרא בעשיר. והלילה בחינת עשיד״ והכל הוא דינץ, ואין לעורר הדינין וכוי,
 והגאץ חיד״א ז״ל בהשמטות ספר פתח דנים כתב, דעם הארץ שאינו יודע לקרות,
 אלא רק תודה שבכתב, שדי לקרות בלילה, עיין שם, מיהו נראה אם יודע לקרות
 פרק איזזע מקומן, או פתיחת אליהו זכור לסוב, שיש בסידורים באשורית ומנוקדים,
 יקרא אותם ויתזור אותם כמה פעמים, תה עדיף מלקרוא מקרא. יעו״ש. ותזינן מהכי
 דהגרי״ח נקט נמי כדברי רבינו החיד׳א הללו דכל שאינו יודע לקרוא ולדבר בדברי
 תורה, אלא רק במקראות הללו של התנ״ך, שפיר יש להתיר לו לקוראם בלילה. יעו״ש

 בדברינו מש״כ בזה עוד. ומשם באריה. ע׳׳ש.

הנה ענין מנהג זה לומר את מזמור ׳׳לדוד ה׳ אורי רשעי" מר״ח אלול עד שמיני עצרת י 1  פ

 הובא בספר מסה אפרים(סימן תקפא אות ו) שכתב שם, נוהגין במרנות אלו מראש חדש
 אלול ואילך עד יום כפור לומר בכל יום אחר גמר התפלה מזמור כ״ז בתהלים לדוד ה׳
 אודי רשעי בקר וערב, ואומרים אחריו קדיש יתום. ואבו נוהגין לאמרו עד שמיני
 עגדת ועד בכלל. וגם נהגמ לאמרו בכל יום שיש בו מוסף אחר גמר תפלת שחרית
 קודם אין כמוך. ובערב אומדים אותו אחר תפלת המנחה. רראה לי שבמקומות
 שאומרים אותו אחר גמר התפלה. אזי בראש חדש יש להקדים מזמור ברכי נפשי למזמור
 אודי וישעי. וכן במקומות שאומרים אותו אחר תפלת שחרית ונוהגין גם כן לומר שיר

 של יום אחר תפלת שחרית וכוי. יעו״ש.
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 וכן הובא ענין זה בקיצור שולחן ערוך (סימן קכח סעיף נ) שכ׳ שם, עוד נוהגין
 במדינות אלו מיום ב׳ דראש חדש אלול עד שמיני עצרת אומרים בבוקר ובערב
 לאחר התפלה את המזמור ליוד ה׳ אורי רשעי. ודןא על פי המדרש [שוחר טוב
 מזמור בז]"ה׳ אורי" בראש השנה, ״וישעי״ ביום הכפורים, ״כי יצפנני בסכה" רמז
 לסוטת, עוד נוהגץ לומר [בחודש אלול רמים נוראים] תחלים בצבור בכל מקום לפי

 מנהגו. יעו״ש.

 וכן מחט מנהג זה נמי בדברי המשנה ברורה (סימן תקפא סק״ב) שכתב שם, ונוהגץ
 במדינתינו מר״ח אלול עד יוה׳יכ לומר בכל יום אחר גמר התפלה מזמור לדוד ד אורי
 וכו׳ מקר וערב, ואומרים אחריו קדיש, ואנו נוהגין לומר עד שמע״צ ועד בכלל וטי.
 יעו״ש. וע״ע נמי בם׳ דרכי חיים ושלום הנהגותיו בקודש של הגאון האדמו״ר ממונקטש
 (תודש אלול אות תרצד) שד1א שם: מר״ח אלל התחלו לומר לדוד ה׳ אורי וישעי בבוקר
 אחר גמר תפלת שחרית, ובערב אתר גמר תפלת מנחה, וכן בשבת קודש אחר תפלת

 מוסף, והיו אומp אותו עד שמיכי עצרת ועד בכלל. יעו״ש.

 [וחזינן מכלל דברים אלה דבדברי המטה אפרים מבואר לאומרו בטקר אחר תפלת
 שחרית, ובערב אחר תפילת מנחה, ובקיצור שו״ע מתבאר שבערב יש לאומרו אחר
 ערבית, ואכן ענין זה הוא מנהג האשכנזים בנוסח ספרד (חסידים) ונוסח אשכנז
 (ליטאים), שהחסידים אינם אומרים את המזמור בללה לכן אומרים אותו אחר מנחה,
 ובנוסח אשכנז לא חוששים לזה ואומרים אותו אחר ערבית. וק״ל. ובאמת בכמה םידורים
 נוסח אשם מובא שהגר״א כתב שאין לאומרו, עי׳ סידור אוצר התפלות (ח״א עמוד

 רכב). יעו״ש, וראה נמי בסידור תורה אור(שער הכלל פרק יא). יעו״ש}

 ואיברא דענק זה של אמירת לדוד ה׳ אורי וישעי וגו׳, מוזכר נסי בדברי רבינו החיד״א
 בס׳ מורה באצבע(אות לז) שכתב שם וזיל: מנהג סוב לומר אחר כל תפילה מזמור לדוד
 ה׳ אורי וישעי וגוי, ובפרט מר׳׳ח אלול עד הושעה רבה. יעו״ש. והנה מה שכתב רבינו
 החיד״א"לומר אחר כל תפלה׳/ אין לדקדק מהכי שכוונתו לומר שיש לומר את מזמור
 זה אחר כל תפילה, והיינו אחר שחרית, מנחה, וערבית. דהרי כתב דבר זה בענץ תפלת
 שחרית, וא״כ בפשיטות כוונתו לומר ״אחר כל תפלה״ והיינו אחר כל תפלת שחרית.
 וק״ל. איברא דהנה עתה ראיתי בדברי רבינו החיד״א בס׳ עמדת הקודש בקונטרס סנסן
 ליאיר(בטף הקונטרס) שכתב בדב״ק שם ח״ל: יאמר מזמור לדוד ה׳ אורי רשעי כולו
 אתר כל תפלה מהשמ״ע [ש׳תרית מ׳נחה ע׳רבית] מר״ח אלל עד מוצאי יום הכיפורים,
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ס בהושענא רבא. וכן הוא מנהג בעיה״ק חברון שהש״ץ אומר אותו אחר עלינו לשבח  ו
̂ ולפתות כל כו בקול רם. ומה סוב לאומת כל השנה אחר שמ״ע [שחרית מנחה ערבית  ו
 האומרו בטונה אחר תפילת שחרית ימצא חיים. עכ״ל. יעו״ש. ובדברים אלה חזינן דאכן
 ם׳׳ל לרבינו החיד״א שיש לומד את מזמור זה בשחרית מנחה וערבית, והיינו לאומרו גם

 בללה.
 וע״ע בס׳ סגולות ישראל(מערכת א אות בא) שכתב שם, סגלה לכל אדם לומר בכל יום
 מר״ח אלל מזמור כ״ז ״לדוד ה׳ אורי ישעי״ וגו׳, עד אחר שמיני עצרת. ובפרס מי
 שזהיר לומר המזמור הביל בטקר ובערב יהיה מובטח שיוציא שנתו בטוב, ויערב לו,
 ויכניע על ידי זה זה כל המקטרגים, ואפלו אם ח״ו גזירה רעה נגררה עליו יטלה היא
 לבסלת, ויוציא בדימום בדין(סי שם טרב קק). וסגלת זה המזמור גם כל השנה מועיל

 לכמה דברים(ם׳ ימלט סי׳ ה). עכ״ד. יעו״ש.

 והאמת הוא כי הנה עיקר מקורו של ענין זה לאמירת מזמור כ״ז המט, הוא בספר ״שם
 טוב קטן״ למוהר״ר בנימין ביינוש הכהן ז״ל [ם׳ יראה תפלות ובקשות, מיוסד על פי
 כתבי האר״י ז״ל, זלצבאך תם״ו] שאכן כתב והביא שם את דבר סגלה זו, וכתב שם
 כדברים הנ״ל וז״ל: הא לך סוד גדול כל האומר מזמור כ״ז מד״ח אלל עד אחר שמחת
 תורה, ואפלו גדרה רעה נתונה על האדם מן השמים יכל לבטלה, ומבטל ומעביר מעליו
 כל המקטגים ושטנים וטי, ומבטל מעללו כל גדרות רעות וקשות, ויוצא בדימוס זכאי
 ברץ. עכ״ד. יעו״ש. ובספר זכירה [האמבורג תם״ט] כתב, סוד גדל האומר מזמור כ״ז,
 מר״ח אלול עד אחר שמתת תורה ערב ובוקר, אזי הוא מובטח שיוציא ימיו ושנותיו

 בטוב, ומעביר כל המקטריגים. יעו״ש.

 וחזינן מהכי כמה גדלה סגלת המזמור וזה לאומרו בבוקר ובערב, בעת זה של הימים
 הללו דמר״ח אלל עד שמיני עצרת. ומאחר וכן הוא, הוי כשעת צורך גדול, והיינו
 שכאמור לעל הא חזינן(בסעיפים הנ׳׳ל) דאע״ג דאזהרה שמענו מכלל דברי רבינו
 האר״י זיל בם׳ שער המצות פר׳ ואתחנן(ירושלים תרס״ה דף לה ע״ב), דאין קודאין
 מקראות בללה, ובכלל זה נסי הוי קריאת ספר תהלים שאין לקרוא מזמורי תהלים
 בללה. מכל מקום הא אמירנן דבמקום צורך גדול יש להתיר לומר מזמורי תהלים אף
 בללה, וכמבואר נמי בדברי מו״ר שלים״א בשו״ת יביע אומר ח״ו(חאו״ח סי׳ ל) דבמקוס
 צורך שפיר יש להתיר לקרוא מזמורי תהלים בלילה, כגון לצורך חולה ח״ו או אשה
 הכורעת ללדת וכיו״ב. יעו״ש. וממלא הבא נמי הרי כך היא הסגולה לקרוא את מזמור
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 זה פרק כ׳׳ז דתהלים במשך ימים אלו שמר״ח אלול עד שמיני עצרת בוקר וערב, תוכה
 בכך לדברים הרבה וכמבואר בם' סגולות ישראל הנ״ל, וממילא יש לומר דכיון דכך היא
 הסגולה לקרוא מזמור זה גם בעוב, ועיקר תוקף פעולתה תא לקוראו דוקא בבוקר

 ובערב, א״כ שפיר חשיב בהכי כמעת הצורך ויש להתיר לקוראו אף בערב. וק״ל.

 (רש לומר נמי דהוא כעין הענין שאנו אומרים בלילה את המזמור ןתהלים קכא)"שיר
 למעלות אשא עיני אל ההרים", בסיום תפילת ערבית לאחר העמידה, ואע״פ שהוא
 ללה. והיינו כי סגלתו לאומרו בללה. ואגב אורחיה הנה מובא בספרים, שבאמירת
 מזמור זה של ״שיד למעלות אשא עיני אל ההרים״ בסיום תפלת ערבית, טמונה סגלה

 גדלה להצלחה, לכן ישתדל האדם לטון באמירת מזמור זה ככל שיוכל).

 וע״ע נמי בס׳ אשל אברדם מבוסשאטש בשו״ע או״ח(ריש סימן ולח) שכתב שם וז״ל:
 יש לומר שאין שום קפידא על אמירת מזמורי תהלים בלילה לכולי עלמא, כיון שקבע
 השי״ת שאמירת תהלים יהיה חשב כנגעים ואהלות [מדרש תהלים פ״א], א״כ הרי זה
ה וכוי, ועל ידי זה יש זכות על כל המנהיגים ל  כלימוד משניות שזמנו בתחלת ל
 ונוהגים לומר מזמורים אחר מעריב, וארבע מזמורים ראשונים דתהלים נוהגים רבים
 וק שלמים על פי האר״י ז״ל, לוט־ קודם שינה. עכ׳ל. יעו״ש. והרי דפשיטא ליה למר
 דהקב״ה הסכים וקבע שכך הוא ואמירת התהלים חשובה היא כלימוד של םדר נגעים
 ואהלות, והקורא בהם הרי הוא כלומד ממש, ועל כן שפיר שרי לקרוא מזמורי תהלים
 בללה. והנה אע״ג דלעיקר דינאאין אבו סומכים לומר דקריאת מזמורי תהלים השיבי
 כלימוד תורה, ומשום כך יהיה מותר לקרוא מזמורי תהלים בללה, שדדי אזהרה שמענו
 מכלל דברי רבותינו הקדמונים הנ״ל עליונים למעלה, רבעו החיד״א בשו״ת חיים שאל
 ח״ב(סי׳ כה) וכן בדבריו בשו״ת יוסף אומץ(סי׳ גד), וכן מכלל דברי הגרי״ח בם׳ בן איש
 חי(שנה ראשונה פר׳ פקודי אות 0 שענין אזהרה זאת שלא לקרוא מקראות בללה, הוי

 במי בענץ קריאת מזמורי תהללם שאסור לקרוא אותם בללה.

 [ואגב אורחיה שהזכרנו מהענין הנ״ל שדוד המלך ע״ה ביקש מהשי׳׳ת שהקורא בם׳
 תהלים יחשב לו כעוסק בהלכות נגעים ואהלות, עי׳ בדברינו בספר תהלים השלם עטרת
 פז(עמוד מא) שהבאנו בזה בס״דאת דיון מחלוקת האחרונים האם הקב״ה יתברך שמו
 הסכים בסופו עם דוד המלך ע׳׳הבענץ זה, יערין שם שהבאנו בזה באורך. ע״ש. והן
 עתה בהגלות נגלות פירוש התפילות והברכות לרבינו יהודה בר יקר(רבו של הרמב״ן,
 ירושלים תשליט) אשר כתב לבא־ שם את פירוש תפלת ״ברוך שאמר״, וזיל: ואמר
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 בסוף ובשירי דוד עבדך נהללך, שאותם המזמורים הנהדרים רומזים המאמרות, ואף כל
 המזמורים חשובים כדברי תורה, כדאמרינן במדרש תהלים (פרק עח) אל יאמר אדם
 שאץ המזמורים תורה, אלא תורה הם ואף הנביאים תורה, וק אסף אמר הואיל
 רהמזמורות תורה האזינה עמי תורתי, וכן במקום אחר, וקורץ בהם והוגים ונוטלים שכר
 עלידם כנגעים ואהלות. ע״כ. ועוד כתב(שם) הבוחר בשירי זמרה, על שם הכתוב"טוב
 לי תודת פיך מאלפי זהב וכסף" כדאמרינן במדרש תהלים כל ההוגה בהם כאילו עוסק
 בנגעים ואהלות. עכ׳ל. יעו״ש. ומעתה אשר זרח עלינו אור גדל הלא דם דב״ק של
 רבינו יהודה בר יקר הנ״ל, וחזינן מהכי דפשיסא ליה וברירה ליה דאכן דוד המלך ע״ה
 נתקבלה בקשתו ונענה מן השמים על כך שכל העוםק וקורא בספר התהלים הרי ר\א
 בעוסק בנגעים ואהלות ממש. ועי׳ בקובץ בית הלל(ירושלים סבת תשם״ב) שהובאו שם
 נמי דב״ק אלו של רבעו יהודה בר יקר, והרב הכותב ציין דדברים אלו הוי תנא דמםייע
 למה שכתב השל״ה(יומא עמוד התשובה) שהאומר תהלים הרי הוא כמתפלל והוא גם
 כעוסק בתורה כי כבר ביקש דוד המלך ע״ה שיהיו הקורץ בספר תהלים מקבלים שכר
 כעוסקים בעסק התודה בנגעים ואהלות. יעוי׳ש. ועוד ה לבאר(שם) דאם קורא בתהלים
 עם פירוש הדברים ובהבנה, בודאי דשכרו כעוסק בגגעים ואהלות רועי לימוד תורה,
 אבל בקורא תהלים בלא פירוש ובלא הבגה מדוקדקת הוי כתפלה ואין זה ברור שיהיה לו

 שכר כעוסק בעעים ואהלות. יעו״ש.

 ובאמת עי׳ בדברינו שכתבנו בם״ד בספר תהלים השלם עטרת פז(עמוד מב והלאה)
 שהבאנו לדקדק כיריב מלשון המדרש(הנ״ל) ״ואל יהו קורץ בהם כקורץ בספרי מידם,
 אלא יהיו קורין בהם והוגין בהם, ונוטלין עליהן שכד כנגעים ואהלות וכר.
 יעו״ש. והיינו דנקס ״קורץ בהם והוגין בהם״, והיינו שלמדו בהם בעיון ובהבנה נכונה.
 ואז הוי כלימוד ממש. וקל. ועכ״פ תזינן רענץ קריאת התהלים הר כעוסק בתורה
 בלימוד נגעים ואהלות ממש. ועי׳ נמי בם׳ כבוד התורה ח״ב(סעיף לז עמוד לב) שכתב
 שםגמי דהקורא בדרך לימוד תורה, דינו כלומד תורה שאסור לו להפסיק לדברים אחרים

 אלא רק באופנים המותרים להפסיק בעת לימוד תורה. ועיין שם נמי בהערה. יעו״ש].

 ומכל מקום כאמור לכאורה יש צד גדול לומר הכא ולעלם אף רבנן קדישי דםברי מרנן
 שאץ לומר תהלים בללה, מכל מקום הכא כיץ שיש בענין זה סגלה גדולה באמירת
 :ממור זה בבוקר ובערב גם יחד וכמ״ש בס׳ סגולות ישראל(הנ״ל) לכן ועי כשעת הדחק

 ־צורך גדל רש להתיר לאומרו. וק״ל.
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 טז. בעשרת ימי תשובה יכוין האדם היטב בברכת השיבנו
י שעיקרם של ימים אלו הוא ענין ע  אבינו לתורתך וכוי, מ
 ההתעוררות בתשובה, an יש לו קרוב משפחה שצריך לעוררו
 בתשובה יכוין עליו בבר־כה זאת, כי מסוגלת ברכה זאת ותוקף

 ומכל מקום כאמור ועד, יש נמגדם מלומר את מזמור זה בלילה, מהטעם הנ״ל דאץ
 קודאין מקראות בלילה, ולכן €ין אומרים אותו בערב לאחר תפילת ערבית, אלא
 שמתפללים את תפילת מנחה םמרךלשקיעה ואומרים אותו לאחר תפילת מנחה דבבר נטו

 צללי ערב, וממילא חשיב באומרו בערב. והכל כפי המנהג.

 ומכל מקום הרי כאמור לעיל חדינן דרכינו החיר׳א בט׳ עבודת הקודש בקונטרס סנסן
 ליאיר(בסוף הקונטרס) כתב ודל: יאמר מזמור לדוד ה׳ אורי וישעי כולו אחר כל
 תפילה מהשמ״ע נש׳חרית מ׳בחה ע׳רבית] מר״ח אלול עד מוצאי יום ד״כיפורים,
 וכן בהושענא רבא. וכן הוא מנת בעיה״ק חברון שהש״ץ אומר אותו אחר עלינו לשבת
 וט׳ בקול רם. ומה טוב לאומרו הל השנה אחר שמ״ע [שחרית מנחה ערבית], ולפחות כל
 האומרו בכוונה אחר תפילת שחרית ימצא חיים. עכ״ל. יעו׳׳ש. וחזינן מכלל דברים אלה
 דאע״ג דרבינו החיד״א הוא מחמיר שלא לקרוא תחלים בלילה וכנ׳׳ל(בהערות הקודמות)
 דהכי מטאר בדברי קודשו כתוב לאמור בשו״ת חיים שאל ח״ב(סי׳ כה/ ובן בשו״ת יוסף
 אומץ(סי׳ נח, ולעומת זה הא חזיבן הכא שכתב שיש לומר את מזמור זה של לדוד ה׳
 אורי וישעי וגו׳ אף אחר תפילת ערבית, וכמ״ש שיש לומר את מזמור זה "אתר כל תפילה
 מהשמ״ע״ והיינו אחר ש׳חרית, מנחה, וע׳רבית, והיינו דשפיר שרי לאומרו אף בללה,
 וכל כן שפיר נוהגים העושים בך לומר את מזמור זה אחר תפלת ערבית. לפי הדברים
 הנ׳ל אכן אייתי שפיר טפי כיץ דענין זה יש בו סגלה לאומרו טקר וערב, וממלא הר
 כשעת צורך גדל. וק״ל. ועוד צ׳׳ע. ומכל מקום הא חזינן דשפיר שרי לומר את מזמור זה

 אף בללה אתר תפילת ערבית. רזה ברור.

 [ואגב אורחיה יש לציץ דרבינו החיד׳׳א בם׳ מורה באצבע(הניל) כתב לומר את מזמור זה
 מר״ח אלל עד הושענא רבא, ואלו הכא בקונטרס םנםן ליאיר(הנ׳ל) כתב לאומרו
 מר״ח אלול עד מוצאי יום הכיפורים, וכן בהושענא רבא. ומכל מקום כאמור המנהג הוא
 לאומרו בעזרת ה׳ יתברך מר״ת אלול עד שמחת תורה ברצף בלי הפסק. וק׳ל. והשי״ת

 יקבל תפלותינו ותחינותינו ברצון וברחמים רבים. אכי״ר].
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 הימים הללו של עשרת ימי תשובה לעורר את לבבו לשוב אל
 וי״

 הנה עיקרם של ימי עשרת ימי תשובה הוא ההתעוררות בתשובה, וכעין שכתב נמי
 הרמב״ם בהלכות תשובה(פרק ב הלכה 0 אע״פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה
 הימים שבין ראש השנה רוםהכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו
 ה' בהמצאו, במה דברים אמורים ביחיד אבל צבור כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב
 שלם הם נענין שנאמר כה׳ אלהינו בכל קראנו אליו. יעו״ש. ועל כן ראוי להרבות
 בלימוד ספר מוסר בימים אלו כדי לעורו הלבבות לתשובה, וכעין שכתב נמי בס׳ מטה
 משה(סי׳ תתלב) בשם הרא״ש (בהנהגותיו) שיש לקרוא באלץ עשרה יומין באגרת
 תשובה שחיבר החסיד הר׳׳ר יונה, והר״ראבהם כתב בספר צרור המור שלא ישרו בעיניו
 ממחברי דרכי התשובה אלא ספר הישר המיוחס לרבינו תם ומי. ודמשנד. ברורה (שם
 םק״ב) כתב בשם האר״י ז״ל שחיוב ללמוד בספרי מוסר כל השנה, ושכן כתב גם ר״גר״א
 במאורו למשלי. ע״ש. ובן כתב כבר דמנו החיד״א(שם סק״ח שאם בכל הימים חיובא

 רמיא ללמוד בספרי מוסר הדבר קל וחומו באלו הימים. יעו״ש.

 שצריך האדם להתפלל על קרוביו ומכריו שיזכו לחזור בתשובה

 והנה בימים אלו של עשרת ימי תשובה צריך האדם להתפלל בעד עצמו ובעד כל שאר
 קרוביו שיזכו לחזור בתשובה, וכעין שכתב בספר חרדים(מצות החשובה פרק ה [פרק
 םז־םח]) חייל: לכך תקנו על התשובה ברכה בפני עצמה, "השיבנו אבינו לתורתך [וטי]
 והחזירנו בתשובה שלימה לפניך״, וצריך למץ בה [יותר] מכל הברמת האמצעיות, לפי
 שהוא תועלת הנפש זדפואתה. וכשם ^ותייב האדם להתפלל על עצמו, כך חייב
 להתפלל על פושעי ישראל, כדאיתא בסוף פרק קמא דסוטה (יד ע״א) ״לפושעים
 יפגיע״ מלמד שהיה משה רבינו מבקש רדומים על פושעי ישראל שישובו בתשובה ושבו.
 וכן במסכת תענית(כג ע״ב) אמרו על אבא חלקיה כשהתפללו על הגשמים הוא ואשתו,
 שנענתה היא תחלה לשתי סימת, אחת לפי מה שהיתה נותנת לעני מקרבא הנאתיה,
 והסיבה השניה לפי שהתפללה היא על רשעים שהיו בשטנתה שישובו בתשובה ושבו.
 עכ׳ל. והובא בשל״ה (מסכת יומא, עמת־ התשובה [בדפ״י דס״ה ע״ג ודע״ג ע״ג,

 ובדפ״ח או׳ כה ונ״א]).

 וכתב מהרח״ו בפרי עץ חיים (שער העמידה פרק כ [בדפ״י דף ס ע״א, ובדפ״ח עמ׳
 רנג): ברכת השיבט. שמעתי שמהרמ׳׳א נמה״ר משה אלשיך, כדלהלן] ביקש
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 ממורי נהאר״י] זלה״ה על אודות בנו נשנשתמד ב״מ, כדלהלן] להחזירו
 בחשובה, וציווהו מורי זלדדה שיכוין בתפילתו בהשיבבו וכר. שידוע הוא
 שהבינה הוא התשובה. ושיאמו כך בברכה זו: יהי רצון מלפניך יאו״א, שתחתור
 חתירה מתחת כסא כבודך, ותקבל בתשובה את פ׳נלוני] בני, כי ימינך פשוטה לקבל
 שבים. רכוץ באומרו ׳כי ימינך׳ י£צד החסד, והיא הוי״ה ניקוד סגול כל אות ואות וכוי.
 עכ׳׳ל. וכ״כ בשער רוח הקודש(הקדמה ד יחוד א [בדפ׳יי דף כח ע״ב, ובז־פ״ח עמי עז]):
 להחזיר את הרשע בתשובה, והוא להר״מ אלשיך זלה״ה, על אודות בנו שנשתמד, ולמד
 לו מורי זלה׳׳ה שיטין ליהוד הזה להשיט בתשובה, והועיל לו ושב לדת ישראל. כבר
 ידעת כי ברכת ״השיבנו אבינו לתורתך" היא בבינה, הנקראת תשובה. ולכן בהגיעך
 בברכה זו בתפילתך, תאמר תפילה זו קודם החתימה: ירמ״י או״א שתחתור חתירה מתחת
 כסא כבודך, וקבל בתשובה את פב״פ, כי ימינך פשוטה לקבל שבים, בא״י הרוצה
 בתשובה. ובמלח "ימינך״ תטין אל ספירת החסד, הנקרא ימין, ותטין בה שהיא שם

 הוי״ה נקודה בסגול, כל ד׳ אותיותיה יהוה וטי. עכ״ל.

 וכ״כ בספר יסוד יוסף(פרק ה), והעתיקו תלמידו בספר קב הישר(פרק ה) [בשערים
 קלים], ח״ל(קב הישר): חה יאות לכל בר ישראל להיות זוכה ומזכה לאחרים, ומכל שכן
 שצריך אדם להתפלל על רשעי הדור שיתזרו בתשובה, כדאיתא בגמרא בברכות [י ע״א]
 בברוריה דביתהו דרבי מאיר שאמרה ״יתמו חטאים" כתיב, ולא ׳חוטאים׳. על כן אסדר
 אני לפניך לכל איש ואשה לומר יהי רצון זה בברכת ״השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו
 מלכנו לעטדתך", ויאמר: "יהי רצון מלפניך ה׳ א-להעו וא-להי אבותינו שתחתור
 חתירה מתחת כסא בטדך לתשובת פלוני בן פלונית, וכל העוברים על מצותיך, יהופך
 לבבם לעשות רצונך בלבב שלם, כי ימינך פשוטה לקבל שביט, והחזירנו בתשובה
 שלימה לפניד, בא״י הרוצה בתשובה. ואז יתעורר גם האדם מעצמז לעשות תשובה על
 חטאיו כדי שלא יאמרו לו'קשוס עצמך ואח״כ קשוט אחתם׳. רק שיאמר בכוונת הלב,
 ואז בעל הרחמים ברוב חסדיו וברוב רחמיו יקבל תפלתו. ואף שצריך תפלה זו טובות
 רחודים. ואין אנו בקיאים בששת ובצירופים המועילין לתועלת גדול, מ״מ יתפלל
 בקצרה רבקש בהגיון לב, כי כך ראד ונטן לכל המתפלל שלא יאריך הכל בשפתיו, כי

 לא ישאר לו בהגיון לט. עכ״ל. יעו׳׳ש.

 ומעין זה כתב בספר תפילה לדוד [לרבי חיים דוד עמאר מתלמידי הרש״ש ואוה״ח הקדו׳
 זיע״א](ברכת השיבנו, סי׳ הב׳ דנ״ב ע״א): כתב האר״י(שער היהודים דכ״ג ע״ג) מי
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 שיש לו בן או אח או קרוב אחר rn שהטה מדרך טובה לדרך רעה או שהלך
 לתרבות רעה, יתפלל בתפילת י״ח בברכה זו זה הנוסח, ואז מובטח שיהפוך לבו
 לטובה בעזה״י. וצריך להתפלל עכ״פ שלושים יום ערב ובקר מהרים, ובפרט
 בימי אלול שאז הוא עת רצון, ומכ״ש על עצמו שצריך שיתפלל שיהפוך לבו
 לטובה. חייל: השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה
 לפניך. יהי רצון מלפניך יהוה אלקינו ואלקי אבותינו שתחתור חתירה מתחת כסא כבודך
 להחזיר בתשובה שלמה כל פושעי ישראל זבכללם תחזיתי אני פב״פ ופב״פ בתשובה
 שלמה לפניך יהוה, כי ימינך יהוה פשוטו לקבל שבים. ברוך אתה יהוד. הרוצה בתשובה.
 וכתב החמדת ימים(ח״ד דל׳׳ב ע״ח דירעיל ג״כ תפילה זו להתקבל תפילתו, כם״ש פ״ג
 דתענית(כג ע״ב< בעובדא דאבא חלקיו דקדים וסליק עננא מזויתא דדביתהו, ואמרו
 שם בגמ׳ משום דבריוני שכיחי בשביבוחיה, איהו קא בעי רחמי עלייהו דלימותו, ואיהי
 בעיא רחמי דליהדרו בתשובה והדרו. ומטעם זה כתב עוד שם, דאף מי שלא נהג לומר
 תפילה זו בשאר ימים, עכ״פ בין ר״ה ליוה״כ צריך לאומרו, ע׳׳ש. עכ׳׳ל. תעבא בספר

 קמח סולת(דט׳׳ו ע״ד-דט״ז ע״א, הל׳ תפילה סי׳ פו, ובדפ״ח עמי מג). יעו״ש.

 וראה נמי בדברי מו׳׳ר שליט״א בס׳ חזון עובדה ימים טראים(הלכות סליחות סעיף כא,
 עמוד כה) שהביא שם נמי כענין זה שבחודש אלול ועשרת ימי תשובה נכון מאור לכוין
 היטב בברכת השיבנו אבינו לתורתך בתפלת שמונה עשרה, ולהזכיר כמה משמותם של
 אלה שנטו מדרכי ה׳ ותודתו דצאו לתרבות רעה וביחוד אם הם קרוביו. ובהערה(שם)
 ציץ על זה, דכן כתב הגאון רבי דוד עמר בס׳ תפלה לדוד(סי׳ ריב) בשם האר״י ז״ל,
 וכתב שם שיאמרו מיום ר״ה עד יום הכיפורים באמצע ברכת השיבנו תפילה זו: "יה״ר
 מלפניך ה׳ או״א שתחתור חתירה מתחת כסא כבודך להחזיר בתשובה שלימה כל פושעי
 ישראל, ובכללם תחזיר בתשובה שלימה את פב״פ כי ימנך פשוטה לקבל שבים, ברוך
 אתה ה׳(בגיקוד סגול) הרוצה בתשובה. ע׳׳כ. וכ״כ נמי בם׳ קמח סולת(דף טו ע״ח בשם
 האר״י. יעו׳׳ש. ועי׳ במי במהרש״א ח״א(ברמת י ע״א, לג ע״ב). יעו״ש. ובמדרש שוחר
 סוב(מזמור םה) איתא, שערי תשובה אינן ננעלין לעולם, שנאמר ״מבטח כל קצוי ארץ
 דם רחוקים״, מה הים הזה אינו ננעל לעו״א!, וכל מי שהוא מבקש לרחוץ בו, רוחץ בו כל
 שעה שירצה, כך התשובה כל שעה שאח! רוצה לעשות תשובה הקב״ה מקבלה. ע״ש.
 ואמרו בירושלמי(פ״ק דפאה ה״א דף ה םע״א) אין לך דבר העומד בפני התשובה.
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 יעו״ש. ונודע המעשה בבנו של הםהר״ם אלשיך שיצא לתרבות רעה, והתפלל עליו אביו

 ע״פ הוראת האר״י זי׳ל וכאמור, ובפתע פתאום חזר בתשובה שלימה. עכת״ד. יעו׳׳ש.

ת י ע״א) איתא דברוריה אמרה לר׳ מאיר שלא יתפלל שימותו,  והנה גם בגמרא(ברכו

 אלא שיחזרו בתשובה, ואם ״יתמו חטאים מן הארץ״ - ממילא ״רשעים עוד אינם", וכך

 הוה. ועיי במהרש״א שם דהקשה איך תתקבל תפילתו על אחרים, והרי לא פתחו פתח של

 מחט לחזור בתשובה, ובשלמא בתפילותינו ״השיבנו אבינו לתורתך" - שאדם כולל

ק על ם לאחרים. אך להתפלל ר  אחרים גם עם עצמו, י׳׳ל בדוחק ומהני פתיחת עצמו ג

 אחרים איך מהני?עכ"ד.

 ובם׳ שבט מיהודה בן דוד חייב גכת״י) כתב על זה, ושמעתי אומרים בשם התזו״א, דכיון

 שכל ישראל אחים, מהני איתערותא דלתתא ע״י אחד מישראל, להחשב פתחו של מחט

 ולהביא איתערותא דלעילא.

י להתפלל על אדם שיחזור בתשובה, ורדי אמרו חז״ל ת  ובאמת שהקשו המפרשים איך מ

 !ברכות לג ע״ב, מגילה בה ע״א, בדה טז ע״ב) ׳הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים׳!.

 והגרי״ח בדרשות בן איש חיל(ח״א דרוש א׳ לשבת תשובה) האריך בזה, וד1סיף להקשות

ת מ ל יום, ואלמלא הקב״ה ע כ  מהגמרא(קידושין ל ע״ב< ייצרו של אדם מתגבר עליו ב

 לא יכול לויז ואף דמשמע שם דגסהאדם עושה, אך האדם מסייע שאין בו ממש(שבת צג

 ע״א) שזה יכול חה אינו יכול, וא׳׳כ הכל נחשב להקב״ה!. ומבאר הגרי״ח, דהנה יש שני

, כמש״כ הגמ׳ [קידושין מט ע״ב] ע״מ שאני צדיק נזמי ו  מיני תשובה, האחת בדדהור(

ד שמים. והשניה היא י ק ב  גמור מקודשת שמא דדהר בתשובה) - זו תשובה המתחילה ר

 תשובה בפועל ע״י וידויים חרטות סיגופים תעניות צדקה ותפילה וכוי - והיא מתחילה

 בידי האדם דוקא. וכתב האר״י (בטפר הליקוטים) דצדיק שחטא בדדהור, ורשע ששב

ק וגיהנם אינם יודעים בהרהורם, ומכניסים את ל גן ע  בדדהור, המלאכים הממונים ע

 הרשע לגיהנם ואת הצדיק לגן עדן, וכשלוקחים הצדיק לגן עדן אומר הקב״ה: שימוהו

 בגיהנם. חושבים המלאכים שבאמת הוא רשע. אחרי שהצדיק נכנס לגיהנם מוציא אותו

 הקב״ה בכבודו ובעצמו, והצדיק מוציא איתו את הרשע שעשה תשובה ברדהור. ובאמת

ל הצדיק, כשם שחטא במחשבה - עכשו יקבל עונש במחשבה, שחושב  זה העונש ש

ת הפסוק (שמואל א ב, ו) ״ה׳ ממית ומחיה, מוריד ר א א ב ס לגיהנם. ולפ״ז יש ל כנ  שנ

 שאול רעל". וכן את המשנה(אבות פ״ג מ״א) ׳ולפבי מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון', פי׳

ל שניהם נענשים לפי הדין ולפי ן - מעשים רעים בפועל, חשבון - הרתדים. ע  ד
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 P. אף על פי שצריך להזהר נאמירת סדר ״תיקון חצות״ במשך
 כל ימות השנה בזמנים הראמים לאמירת תיקון חצות, מכל
 מקום הקמים לומר סליחות בחצות הלילה או באשמורת הבוקר,
 ישתדלו להקפיד ולהזהר עלזה ביותר, כי מעיקר דינא אמירת
 תיקון חצות קודמת לאמירת הסליחות. וזמן"תיקון חצות" הוא
 מחצות הלילה עד חצי שעה קודם עלות השחר לערך. ובפרט
 יקפידו בזה האומרים םליחרה ליד שריד בית מקדשינו הכותל
 המערבי. ובעת אמירת סדר תיקון חצות, ישפוך כנחל דמעה
 על צער גלות השכינה וחורבן בית אלוהינו, אוי לנו כי פנה יום

 החשבון המגיע. יעו״ש שעוד האריך. ע״ש. וחזינן עכ״פ מכלל הדברים דימיס אלו של
 עשרת ימי תשובה הם ימי רחמים ורצון, עת של חשובה ורחמים, ובטן וראוי הוא לאדם
 להרמת בתפילה על ענץ זה של החזרה ס־גשובה שיזכה הוא וכל בני ביתו ומכריו לשום

 אל ה׳ יתברך.

 עוד דקדוקים בענין ברכת השיבנו אבינו לתורתך

 ועי׳ עוד במי בס׳ ערוך השולחן ארח (סימן קטו סעיף ב) שכתב שם, ברכה חמישית
 ״השיער, ולמה אומרים אותה אחר ביבה שהבינה מביאה לידי תשובה דכתיב [ישעיה ו
 י] ״השמן לב העם הזה וגו׳ פן יראה בעיניו וגו׳ ולבם יבין ושב ורפא לו״ [מגילה יז ע״ב]
 ויש בה ט״ו תימת כנגד ס״ו תיבות ?בפסוק ״יעזוב רשע דרט״. וגדולה תשובה
 שמגעת עד כסא הכמד, וp הארץ לרקיע ת״ק שנה, וכן כל אדר שבין רקיע לרקיע,
 ונמצא ז' רקיעים וששה אדרים ביניהם, ואויר שמן הארץ עד רקיע הראשון, ואויר שמן
 רקיע השביעי עד כסא הכמד, הרי ט״ו. יעו״ש. והברכה מתחלת בה״א ומסיימת
 בה״א כנגד עשרת ימי תשובה. והיינו שהמילה הראשונה של ברכה זאת היא
 ״השיבנו״, והסיום היא ״הרוצה בתשובה״ והרי שהיא מתחילה בה׳׳א ומסתיימת
 בזד־א. והיינו שעיקר סודה של ברכה זאת היא בימים אלו של עשרת ימי תשובה,
 וכאמור לעל שיש סגלה גדולה לכיון ובברכה ותפלה זאת במשך עשרת ימי תשובה על

 קרוביז ומכריו שיזכו לחזור בתשובה שלימה בטהרה. וק׳ל.
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 ונטו צללי ערב ועדין בית אלוהינו חרב ושמם, יראה הי יתברך
.  ויחוס וירחם עלינות

 ין
 הנה כבר מבואר בדברי רבוחזו זיע״א שמעלת אמירת תיקון חצות חשובה יותר
 מאמירת סליחות עם הצבור, וכמו שכתב כן זעאון המקובל דבי משה זכות באגחתיו(דף
 יא ע״ב), והובאו דבריו במי בברכי יוסף חאו״ח(סימן תקפא סק״ג). ע״ש. וכן כתב במי
 הגאון רבי חיים פלאג׳י בספר כף החיים (סימן ג׳ אות לג). יעו׳׳ש. וכן כתב עוד במי
 הגרי״ח בס׳ בן איש חי(פרשת ישלח אות ם) שכתב שם, אם אין שהות קודם עלות
 השחר לומר תיקון חצות, וגם ל07וק בתורה, התיקון חצות עדיף, וכן בחודש אלול,
 שאומרים סליחות, אמירת תיקון חצות קדים לסליחות. ע״ש. ולכן אם אומר
 הסליחות נכון הוא שיקפיד נמי 7ל אמירת תיקון חצות. וכ״כ כיו״ב נמי מו׳׳ר שליס״א
 שהאומרים סליחות בצבור אחר ומת לילה, ישתדלו מאוד לומר תיקון חצות, כי מעלת
 אמירת תיקון חצות חשובה יותר מאמירת סליחות עם הצבור. יעו׳׳ש. וע״ע נמי בם׳
 מנועי"בית יעקב" בחברץ מיםוזז של הגר״א מאני(פרק ט מנהגי חודש אלול אות סו)
 שכ׳ שם, סדר הסליחות לחודש אלול, בתחילה אומר הש״ץ תיקון חצות, ואח״כ אומר

 הש״ץ לשם יחוד וכוי, והסליחות. יעו״ש.
 ועל p אע״פ שברור הוא שיש להקפיד לומר"תיקון חצות" במשך כל ימות השנה בימים
 הראויים לאמירת תיקון חצות, מכל מקום אדם שכבר קם לאמירת הסליחות יקפיד על זה
 ביותר, שהרי כאמור אמירת תיקון חצות קודמת לסליחות, ולכן יעשה שניהם כאחד,

 רזכה בשתייהם. תה ברור.

 שצריך להצטער ולהזכיר את צער גלות השכינה בימים הבוראים

 ואכן צריך להצטער על צער גלות השכינה בפרט בימים אלו של הימים הנוראים,
 שהאדם מבקש רחמים על עצמו ועל בני ביתו ועל כל צרכיו וצרכיה^ דהא כבר אמרו
 בזוה״ק תיקוני הזוהר(דף כב ע״א) ור לץ לבני נשא, רקודשא בריך תא אסיר עמהון
 בגלותא, ושכינתא אסירת עמהון, ואתמר בר. אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים,
 ופורקבא דילה דאיהי תשובה אימא עלאה, איהי תליא בידיהון וכו׳, ואיהי משגיח מן
 החלונות, דאתמר בהון חלו נא פני אייל רחננו, לההיא דאתמר בה אייל נא רפא בא לה,
 דאםוותא ביתה, דאיהו יד פשוטה לקבל שבים, ררא כי אין איש, ואיהי בעד החלון
 נשקפה, ותיבב בתרועה דאיהי יבבא, דאתמר בה רפתח נח את חלון התיבה אשר
 עשה, ודא יום הספורים דתיבת נח היא אימא עלאה, חלץ דילה הוא עמודא דאמצעיתא
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 ומי. ויפן כה וכה, מציץ p החרכים, אלו עשרת ימי תשובה, ררא כי אין איש,
 ועוד משגיח מן החלונות אלין חלומי! דבי כנישתא, דאבא ובנר איבון בבית הכנסת

 אםTן, ואיהו בכל יומא אשגתותיה עלייז־ן, ויהיב לון מזונא.

 רפן כה וכה, אם אית מאן דיתער.בתיובתא לתברא בה אסורין דילהון, הדא הוא
 דכתיב(ישעיה מס) ״לאטד לאסורים צאו, ולאשר בחשך הגלו", רפן כה ובה וידא כי
 אץ איש, אלא איש לדרכו פנו, מנסקץ דילהון, באורחין דילהון, איש לבצעו
 מקצהו, בבצעא דהאי עלמא, לירחא האי עלמא, ולאו איבון מםטרא דאלין דאתמר
 בהון, אנשי חיל, יראי אלקי״ם, אנשי אמת, שונאי בצע, אלא כלהו צווחין בצלותין
 ביומא דכפורי ככלבים, הב, הב לבא מזונא, וסליחה וכפרה וחיי, כתבנו לחיים,
 ואינון עד נפש ככלבים, דאינץ אומץ דעלמא דצווחי לגביה ולית לון בשת
 אנפין, דלא אית מאן דקרא ליה בחיובחא, דיחזור שכינתיה לקודשא בריך הוא,
 דאיהי מרחקא מיניה, למהדר לבניה, ואדמיין לכלבים, דאתמר בהון רתערבו
 בגוים רלמדו מעשיהם, ואינון ערב רב, דכל חסד דעבדין לגרמייזע עבדץ. ועוד אינון
 שאלין מזונא וכםויא וכוי, ולא אית פאן דשאיל מוונא דאיהי תורה, שארה דשכינתא
 ומי. יעו״ש. לב מי לא ימם בדברים אלה על צער גלות השכינה, שאץ מבקשים עליה.
 ולכן בימים אלו של ימי הרחמים והסליחות הימים הנוראים, שהאדם מבקש על עצמו ועל
י ביתו, יש לו להזהר בזה ביותר לבקש על צער גלות השכינה, ומכלל זה לחזהו־  מ

 ולהקפיד על צער גלות השכינה, באמירת ״תיקון חצות".

 סח־ תיקון חצות

 ובענץ סדר תיקון חצות: הגה בדברי הגריי׳ח בם' בן איש חי(פרשת וישלח אות יא)
 מבואר סדר אמירת תיקון חצות, שכתב שס, זוצ סדר אמירת תיקון חצות, על פי דברי
 רבינו האר״י ז״ל, תשב בתחלת תיקון רחל אצל הפתח ממוך למזתה, וטוב שיהיה הפתח
 של החדר שאתה אומר מ פתוח, אס אץ שם קרירוח, וקודם שתאמר תיקון רחל, תפרוש
 מספחת, או בגד אחר קל על הקרקע, כדי שיעור מושבך, דאין לישב על הקרקע ממש,
 ותסיר מנעליך, ותשב שם יתף, ותכסה ראשך בגלימא, או בגד אחר, ותקח אפר מקלה,
 ותשים במקום הנחת תפילין של ראש, ותטף ראשך ותחבק פניך בקרקע ממש, ותמון
ה להצטער על שריפת התורה שנעשית אפר, גס תמוץ להצטער שבעונות הרבים  מ
 משנחרב בית המקדש, נמסרו סודות התורה וחיה לחיצונים, שזה נקרא גלות התורה
 בעונות הרבים, ואז תתחיל לומר על נהרות בבל, ותכוון לבכות במזמור זה על חרבן בית
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 יח. ראוי והגון ללמוד במשך הימים הנוראים ובפרט בעשרת
 ימי תשובה את סדר עבודת כהן גדול הנאמר בתפילת מוסף של
 יום הכיפורים, שמלבד מה שנצרך לעשות כן כדי להבין את
 הנאמר ב״םדר העבודה״ שתפילת מוסף יום הכיפורים, גם
 סגולה יש בו, מפני שלימוד םדרי הקרבות הוא סגולה גדולה
 להפוך את הקטגורים שבשמים לסנגורים, ובימים אלה דהמלך
 הקדוש יושב על כסא דץ ומשפט הרי צריך סנגורים גדולים,

. ח י  ועל ידי סדר לימוד זה יוכל לזכות לכך

 המקדש, ואחר כך מזמור לאסף, והטון לבכות בזה על הריגת הצדיקים, ואחר כך זכור
 ה׳ מה היה, עד הסוף, ותכפול פסוק השימו וטי, ואחר כך תשב במקומך העיקרי

 ותעסוק בתורה וטי. יעו״ש.

 חיקמ חצות ברבים

 ועי׳ עוד בדברי הגרי׳׳ח בם׳ תיקון תפילה(דף ח ע״א דפוי׳י) שכתב בענין סדר אמירת
 התיקון חצות, חייל: כשאדם אומר את סדר התיקץ חצות בביתו, טוב שישב אצל פתח
 החדר ממוך למזחה, רטיר מנעליו, וישב יחף, רעטוף ראשו, וירבה בבכיה כפי טחו,
 רקח אפר שריפה [ואפשר לקחת אפר סגריה לאחר שנשרף], רשים על מצחו במקום
 הבתת התפילין, רטף ראשו, רחבק פניו בקרקע, ואם הוא נמצא בבית הכנסת עם
 הציטר ואינם עושים כך, ולכן אינו יכול לעשות את כל המט משום יוהרא, אז יעשה

 כפי שעושים כולם, שהעיקר הוא שיאמר בקול בכי ובשברון לב. יעו״ש.
 יךן

 עי׳ בדבריט שהבאנו בס״ד בםפריבו מזהב ומפז חלק ראשון על סדר עטדת כהן גדול
 ביום הכיפורים(עמוד יג) בענין זה של לימוד מדר הקרבנות שהוא הופך את המקטרגים.
 בשמים לסנגורים, וכמו שמטאר הכי בזוה״ק פר׳ וירא(מדרש הנעלם דף ק ע״א) דקאמר
 דאיתא התם, אמר רבי כתםפדאי, האי מאן דמדכר בפומיה בבתי כנסיות ובבתי
 מדרשות, עניינא pרבניא ותקרובתא ויכוון בהו, ברית כרותה הוא, דאינון
 מלאכיא דמדכרין חוביה לאבאשא ליה, דלא יכלין למעבד ליה אלמלא טיבו,
 ומאן יוכח, האי פרשתא יוכח, דכיון דאמר ״והנה שלשה אנשים נצבים עליו״, מהו
 "עליו״, לעיין בדיניה, כיון חמא נשמתא דצדיקיא כך, מה כתיב ״רמהר אברהם
 האהלה״ וגומר, מהו האהלה, בית המדרש, ומהו אומר ״מהרי שלש םאים״, ענין
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 הקרבנות ונשמתא מתכוונת בהו, הה״ ד ״ואל הבקר רץ אברהם'/ וכדץ נייחא להר ולא
 יכלין לאבאשא ליה. עכ״ל. ע״ש. ומבהר מדברי הזוה״ק הללו וכל שהוא מזכיר בפיו
 ענין הקרבנות והקרבתם, דאפילו אותם המלאכים המקטרגים עליו יהפכו למליצי יושר
 חכות עליו. וע״ע בדבריט בם' מזהב ומפז על עניני הקטורת (כרך א פרק ד סעיף ב
 בהערה) מה שעמדנו לדקדק בם״ד בדבר הזוה״ק(שם) דמשמע דאפלו אס קורא מקצת
 מעניני הקרבנות זוכה לסגולה נפלאה זאת, אלא דהעיקר הוא שיקרא את הדברים בהבנה

 ראויה. יעו״ש.

 שענין לימוד סדר הקרבנות הופך את המקטרגים עליו בשמים לסנגורים, וכן
 זוכה על ידי קריאה זו לעוד דברים הרבה

 ואכן בם״ד הארכנו בדברינו בס׳ מזהב ומפז על עניני הקטורת (שם) בגודל חשיבות
 קריאת מעשה הקרבטת בטונה והבגד; שעל ידי כך זוכה האדם לדברים הרבה מאוד
 מאוד, ומכללם להצלחה לעושר ולארשר וכל טוב, ועלית על טלנה שכל המקטרגים

 עליו בשמים נהפכים להיות לו לםגגגריע יעו׳׳ש.

 [רתרה על כן יש סגולה גדולה בעגץ קריאת ולימוד סדר הקרבטת, שעל ידי כך מבטל
 מעליו את כל הדינים, ועי׳ בדברי הגר״ח פלאג׳י בספר נפש כל חי(מערכת ק אות ו),
 שכתב שם: לימוד קרבטת שבסו״ם פינחס מפ׳ קרבן התמיד עם כל המוספים עד סוף
 הפרשה נשגב מאד והוא סגולה נפלאה כשיש איזה עסק וערעור מאוה״ע ומהשרים
 לקרות בפר׳ הקרבנות אלו והוא מסיגל להנצל מדם, כ״כ בס׳ המידות והוא בדוק
 ומנוסה. [ואכן כך הוא בספר המידות למוהר׳ין מברסלב(ערך המתקת רץ חלק שני אות
 ד) שכתב שם וז״ל: פרשיות המועדים הכתובים בפרשת פינחס - מסוגלים בקריאתם
 לבטל דנים, ומסוגלים לזטת בדיני עטי׳ם. ע״ש. ומש״כ רבינו הגרח״פ דענין זה הוא
 "בדוק ומטםה" כפי המתבאר אין זה מלשונו של מוהר״ן אלא מדנפשיה הוא, וכתב כן
 הגרח׳׳פ על פי עובדא דחוה בדידיה במבואר בהמשך דבריו שם, שכתב, וזה שנים אנכי
 למדתי לאחד רשום מבני עירט שיצאו עליו עוררין משרי המלטת בטענות ותביעות
 וכו/ והבאנו דברים אלה לקמן בדברינו. ודו״ק. ואגב אורחיה ע״ע בספר המידות שם
 (ערך המתקת דין אות פו) שכתב נמי, להמתיק הדין תאמר הפרשה של אחת עשרה
 יריעות עזים (שמות ט לו), וקטרת (שמות ל) ואתת עשרה ברטת שברך משה את
 השבטים(דברים לג) ומרכבה של יחזקאל(יחזקאל א). ע׳׳ש. ועוד כתב שם(ערך חתון
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 חלק שני אות ו) מי שקשה לו למצא זווגו, ירגיל את עצמו לקרות בקרבבות הנשיאים.
 ע״ש:4

 והמשיך הגר״ח פלאג׳י(שם) וכתב, וזה שנים אנכי למדתי לאחד רשום מבני עירנו
 שיצאו עליו עוררץ משרי המלכות בטענות ותביעות והלך לקושטא יע״א לדון שם חה
 היה בחדש אלול והתחיל ללמוד בכל יום פר׳ קרבנות אלו, והיה תשועת ה׳ כי ביום
 הושענא רבא עמר הענץ וניצול לגמרי וזה היה מפלאות חמים דעים כי סגולת
 הלימוד בקדמות אלו להצילה והיה אות מופת כי ביש הושענא רבה כי כבר דם
 עמרים קריאת קרעות פרי החג בצבור שיהיה הישועה באותו יום עצמו להודות על
 הדבר הזה. וזהו מדוקדק מדברי דס״י בחומש םו״ם פנחס שכתב ת״ל"ומנחתם ונסכיהם
 לפרים״ פרי החג שבעים דם מגד שבעים אומות ומתמעטים והולכים סימן כליה לדם
 ובימי המקדש היו מגינים מן היסורים עכ׳׳ל, כי הא בא ללמדנו כי הלימוד מורה הסימן
 כאמור אלא דבזמן שמהמ״ק ע״י הקרבנות היו מגינים עלירם מן היסורים וק״ל. ועיניך
 תראנה להחמ״י בפרק של ערב חג השמעות, ועיין בקונ׳ צוואה מחיים. עכ״ל. ע״ש.

 וחזינן מעשה רב בגודל מעלת נפלאות הלומד וקורא את מעשה הקרבנות].

 וכאמור לעיל דבם״ד בדברינו בסי בזהב ומפז ע״ם עמדת כה״ג ביום הכיפורים(עמוד יג)
 כבר הבאנו בזה דברים נלבבים קושט דברי אמת בביאור דברי הזוה״ק (הנ״ל) דע״י
 קריאת מעשה הקדמות נמתקים הדינים והמקטרגים נהפכים לסנגורים. וממילא יש
 לומר דהיינו שהשפעתם מגיעה פן השמים ממעל, אל הארץ מתחת, ועל ידי כך
 מתבטלים מעליו כל סוגי הדין. וק׳׳ל. והשי״ת יראנו ברחמיו נפלאות ופלאי פלאות נס

 ופלא אבו תרעינו עד עולם למען שמו באהבה. אכיי׳ר.

 חשיבות לימוד סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים בימי הנוראים וממי עשרת
 ימי תשובה, ושעיקר הקריאה בעניני הקרבנות היא שתהיה בכוונה ובהבנה

 ודאה עוד מה למוהר״ר רבץ חםיד׳א הגאון רבי אליעזר פאפו בם' אורות אלים(מאמרי
 הזוה״ק חלק ראשון עמוד פא - דפו״י, ועמוד קיח - דפו״ח) שכתב על דברי הזוה׳׳ק
 (הנ״ל) דקאמר אה אליהו הנביא ז״ל לרבי פנחס עיצה טובה מודל תועלת קריאת
 הקרעות ומי, ת״ל של הרב שם: עין רואה גודל לימוד הקרבנות, והן עתה אשריהם
 ישראל רבים קוראים הקרבנות, אבל דא עקא דלשון הזוהר דייק וקאמר"ויכוין בהו״
 והכא נמי הדר קאמר ״ושוי לביד, ורעותיה בהו״ באופן דלפי הנראה לימוד הקרבנות
 שלומדים רבים מעמי הארץ רק שפתותיהם נעות וליבם בל עימם אין בם מועיל
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 התועליות הנזכרות בזוה״ק, ומ״מ לפי הנאמר באמת בזוה״ק דאינון מלאכץ דמדכרין
 חוביה כלזע ידכרון ליה לעב, ראוי והבין להתחזק בימי ראש השבה ללמוד סדר
 הקדבנות במנה ורעותא דליבא, פאחר שבהם יבואו בני האלהים להתיצב על

 הי, וכן בעשרת ימי תשובה לא יעבזד מלקדזתם. עכ׳ל. ע״ש.

̂ חדא דבל עיקר מעלת סגלת קריאת הקרבנות  והרי שמדקדק הרב בדברי הזוה״ק הל
 המחבר בזוה׳יק הוא דוקא במבץ הינדים שקורא, וגם עוד עמד לזח ללמוד סדרי
 הקדמות במשך הימים הנוראים אשר בני האלהים יבואו להתיצב לפני הי, כי הימים
 נצרכים לעורר החסדים, דהא בימים »לה המלך הקדוש אבינו מלכינו יושב על כסא דין

ד סדר לימוד זה יוכל לזכות לכך.  ומשפט וא״כ הרי צריך םנגודיס גדלי־ם, ועל י

 וחסדי ה׳ יתברך אזכיר תהלות לאל עליון אשר זיכני ברחמיו דרבים להוציא לאורה את
 ספרי ״מזהב ומפז״ ע״ס עבודת ro״x כיום הכיפורים, בשבת "על כן אהבתי מצותיך
מ מבואר בס״ד כל ענין סדר עבודת  מזהב ומפז׳׳(תשנ״ג לפ״ק/ לזכות בואת הרבים, ו
 כהן גדל ביום הכיפורים, וביאור הנוסח הנאמר במוסף יום הכיפורים, ובחסדי ה׳ יתברך
 רבים הפיקו ממנו תועלת מרובה, להבת התפלה והסדר הנאמר כמוסף יום הכיפורים.
 ואכן נכון להגות בדברים אלה בימים הנוראים ובפרס בעשרת ימי תשובה שקודם יום
 הכיפורים, דמלבד גודל החיוב כדי להבין את סדרי התפלה דעיצומו של יום, יום אדיר
 בימי שנה, הלא הוא יום הכיפורים, לדעת אשר יאמר דתפלל בקריאת סדר העבודה
 שהוא חיוב גדל להבץ הדברים וכמבואר בדברינו בספר שם בכמה דוכתין סגיאין, הנה
 גם יועלו הדברים דליהוי עליה סנגורים גדלים ומליצי יושר מעוררי רחמים שהוא נצרך
 גדול בעיצומם של ימים אלה הזימים הבוראים אשר מלך גדול אדיר ובורא הנה אלוהינו
 זה יושב על כס המשפט, וכעה״י ובחסדיו יתברך יועילו הדברים הללו למען שמו
 באהבה, דישב עליבו אל מלך על כסא החסד והרחמים אביבו אב הרחמן לגזור עליבו שנה

 טובה ומתוקה בכל מכל כל. אכי״ר.

 שיש חובה ללמוד את ביא ור סדר העבודה בפרט על השליח ציבור

 והבה בם״ד בס׳ מזהב ומפז ע״ם עבודת יוה״כ(במילואים עמוד תקסה) הבאנו בענץ חיוב
 ההבנה בקריאת סדר עבודת כהן גדול של מוסף יום הכיפורים מםש״כ בם' חמדת ימים
 (חלק רביעי, בסדר תפילת מוסף ליוה״כ פרק ז) שכתב וז״ל: וראוי ובכון לחפש איש חכם
 וירא אלהים וסר מרע לעבור לפני התיבה, ושיבין מה שמוציא בשפתיו כי עבודת יום
 הכיפורים יקרה היא מפנינים וטהרת ישראל וסליחתם וכפרתם תלויה בה. ועכשיו
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 בעוובתינו חרב בית המקדש ואין לנו אלא שיח שפתותינו, תקנו תז״ל קריאת סדר
 העבודה וסידור עשייתם במקום הקרבתם ונשלמה פרים שפתינו. וצריך להבין כל דבר
 ודבר על בוריו וללמוד ולהבין טעמי הדבר ופירושיו. וכתבו חכמי אשכנו ז״ל
 דדוקא בתפילה אף שאינו מבין הותר להתפלל דהקב״ה יודע כוונתו. אבל בסדר מעשה
 הקרבנוח אם יש לו לב להבין ולהשכיל פירושיהן, וקוראם באין מבין אינו נחשב

 למאומה.

 והמכשלה הזאת תחת רבים מרבת בני עמיבו, יודעי דת ומביבי מדע, אשר מאבדים זמנם
 אחר חריפויות הדרושים ופלפולים, זבעיקר ידיעת עמדת הבורא לא ידעו זלא יבינו
 ביאור עבין מעשה הקרבנות ודיניהם, ומשנה שגורה בפיהם, ואיזהו מקומן של זבחים לא
 ידעו ולא ישכילו, וע״י כך קורין מעשה הקרבנות בכל יום ושוגים בקריאתם באץ מבין.
 וכבר העיד חד צורבא מדרבנן שלפני כמה שנים היה גורם משנת אלו ואלו נשרפין בבית
 הדשן וכו׳ ושוב התבונן בפירושו שהוא טעות גמור וכוי, וכל זה בא מסיבת שאין
 מטריחין עצמן להבין בפירושיהם במקומותם. ובודאי כי לא נאה ולא יאה לאנשים
 חכמים וידועים אשר כח בהם לעמוד על של דברים ופירושי הקדמות, לקרותם

 בלא דעת מן השפה ולחוץ ודיניהן אינו שגור בפיהם והתורה חוגרת שק ח״ו עליהם.

 ולו חכמו ישכילו זאת לשץ חכמים אשר אמרו במדרש תנחומא אמר הקב״ה לישראל
 אע׳׳פ שעתיד ביהמ״ק להחרב והקדמות יתבטלו, הזהרו לקרות בהם ולשנות אותם, ואם
 תתעסקו בהם מעלה אני עליכם כאילו בקרמות אתם עסוקים. ע״ב. ודקדקו בלשון
 הזהב ״ואם תתעסקו בהם״ להורות שיתעסקו להבין כל דבר ולמין היסב, והוא דבר
 מושכל מאחר שהקריאה נחשבת כהקטרה והקרבה צריך לדמותו לפועל ההקרבה
 והקטרה, דהיינו להזכיר ולפרס כל מה שמחריב להיות העסק בפועל, ולמין המחשבה

 בפועל ההקרבה והקטרה, שגם בהקרבה אם חיסר א׳ מדיניה ותנאיה היה מעכב הכפרה.

 ועל כן ראר ונכון לעובר לפני התיבה ביום הקדוש והנורא הזה, אשר הוא עומד
 תחת כהן המשיח בבית המקדש וכר, ועל כן ראוי ונכון לפרנסי ומנהיגי הקהילות
 לברר איש חכם וחרד לדבר ה׳ שיודע רכוין היטב בתפילתו ובסדר העבודה להעבירו
ד חובתו, כי אם לא יבין מה שאומר אי אפשר לו שיכוין  לפני התיבה לזצציאם י
 בתפילתו ועבודתו וחטאת הקהל היא וכר. ולכן טוב וישר המנהג להעביר לפני
 התיבה לעבודה המוסף לחרב של הקהילה היודע ומבין פירושי הדברים היטב
 היטב, ורגיל בדיני מעשה הקדמות, ויודע לרצות את קונו בכוונה רצרה. אך
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 יט. כאמור לעיל שקריאת ולימוד סדר הקרבנות סגולה גדולה
 יש בו לזמן הימים הנוראים, מפני שעל ידי אמירתם ולימודם
 נהפכים הקטגורים בשמים לםנגורים, על כן יקפיד מאוד בזמן
 הימים הנוראים גם באמירת ״סדר הקדמות" שקודם תפילת
 שחרית, שמלבד החשיבות הגתלה שיש באמירת הקרבנות
 במשך השנה כולה, כי האדם זוכה על ידי כך לדברים הרבה,
 גדלה שבעתיים תוקף אמירתם בימים אלו, מהטעם האמור

 לעיל לעורר את הםנגורים,
 וכן נכון וראוי הוא לומר בכל עם את הפיוט"אדון עולם" קודם

 תפילת שחרית, ובפרט בימים הללו של הימים הנוראים0.

 לא בזה נפטרו שאר בני אדם הבקיאים להנץ וללמוד סדר העבודה ודיניה, דאין
 נפטר בזה רק מי שאינו בקי, אך הבקיאים חייבם לתת אל ליבם ללמוד ולהבץ פירוש
 כל פרט ופרט ובזה ירצו לקרבניהן ויבלמו פרים שפתיהן. עכ״ל. ע״ש. (ובס״ד הנה גם
 כתבנו בדברינו(שם) מענין הלימוד בם׳ חמדת ימים מאי נקטינן. יעו״ש). והדברים
 נלבבים ונפלאים ואין צריך להוסיף עליהם, כי מדברים דם מאליהם ובעד עצמם לכל
 אשר יתבונן בהם ולו במעט. והשי׳׳ת קכנו לעשות תמיד נחת רוח לפניו בששון ובשמחה

 ובכל טוב מלה. אכי״ר.
 יט

 הבה בם״ד כנד הארכנו. רבות בענק זה של אמירת סדר הקרבבות שבכל יום בדברינו
 בכמה וכמה חכתי, עי׳ במפר מזהב ומפז על סדר הקטורת(כרך א, פרק ג סעיף ב) שעל
ד אמירת סדר הקדמות כראוי ובהבנה נהפכים כל המקסרנים בשמים לסנגורים, וכן  י
ד אמירת הקטורת זוכים לעשיחת, ולבטל את כל הדינים הקשים, ולזכות לכל  על י
 המומת והישועות, ועוד ועוד סגולווצ וטובות רבים. יעו״ש, ומשם באריה. ע״ש. ועל כן
 ממים הללו של הימים הנוראים יש לדקדק מה במשנה תוקף. ואשרי הזוכה להוהר
 ולדקדק בזה בכל השנה כולה. וכבר צורתו ככרוכיה רבים רבים, על כך שאין מקפידים
 כל כל באמירת סדר הקרבטת במשך השנה מלה, שהרי ימל לזטת לדברים כל כך
p הוא להקפיד על כך במשך השנה כולה, רקבל  הרבה ומדוע יפסיד זאת ח״ו, ולכן נ

 עליו ממים הנוראים באתה קבלה בלי נדר לומר את סדר הקדמות בכל יום ויום
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 כ. מנהג קדמון הוא בהרבה מקהילות הקודש יצ״ו לקרוא את
 כל ספר התהלים בליל יום הכיפורים, שנוהגים הקהל הקדוש

 ועל כל פנים לפחות יקפיד על כך במשך הימים הנוראים, כי כאמור לעל יש בכח
 אמירה זאת של סדר הקרבנות זטוו להפוך את כל המקטרגים לםנגורים טובים, וכאמור
 לעל שדבר זה וצא צורך גדל מאו ד מאוד למשך הימים הללו של הימים המראים, אשר
 המלך הגדול והנורא אבינו מלכינו יזשב על כיסא דין ומשפט, ועל ידי אמירה זאת יהפך
 הכל לטובה לברכה לישועה גדולה. אכי״ר. ואלם עי׳ בדברינו בספר מזהב ומפז(שם)
 שהבאנו כמה וכמה פעמים מדברי רבותינו זיע״א מפי סופרים ומפי ספרים, דעיקר
 םגלת אמירת iw של סדר הקרבבית שעל יד־ כך זוכה האדם לדברים הרבה, היא דוקא

 כשאומר את סדר הקדמות בהבנה כראוי. יעו״ש.

 אמירו: הפיוט ״אדון עולם״

 הנה כבר כתבנו במ״ד מודל חשיבות אמירת סדר הפיוט הזה של ״אדון עולם" בדברינו
 בספר מזהב ומפז על סדר עבודת כהן גדל ביום הכיפודם(עמוד תריא), ועוד הבאנו שם
 מה שכתב האליה רבא(סי׳ מו םוס״ק סו) בשם המטה משה(סי׳ שנב) שכתב וז״ל: מצאתי
 כל מי שממץ בעת התחלת אדון עולם כתב ר״י חסיד ורב האי ורב שדרא גאון, ערב
 אני בדבר שתפילתו נשמעת ואין שטן מקטרג על תפילתו ואין לו שטן ופגע רע
 בראש השנה ויומ כיפור בתפילתו ואויביו נופלין לפניו, רש אומרים אף יצר דרע
 משלים אתו עד כאן. יעו״ש. וא״כ חזינן מהכי דאיכא סגלה רבה בענין זה של אמירת
 ״אדץ עלם״ לימים הבוראים, שעל ידי אמירתו בכוונה כראוי אץ לו שטן ופגע רע
 בראש השנה ויום הכיפורים בתפילתו. וכן הביא והזכיר לעבין סגולה זאת בם׳ טעמי
 המנהגים(קונטרס אחרון אות כס עמת כ) וסיים על זה, שאפשר שמטעם זה נתפשט
 המנהג שאומרים את פיוט ״אדון עולם" קודם התפילה וגם לאחר התפילה. יעו״ש. וע״ע
 בפתח הדביר(סי׳ טו ם״ק יא) שכתב׳ דנטן לומר ״אדון עולם״ מיד לאחר םיום ברכות
 השחר. והיינו דיקדים את אמירת ״אחן עלם״ עוד קודם התפילה, לא כמו שיש נודגים

 לאומרו בסיום דתפילה.

 ומכל מקום הנה עיקר ענין אמירת ״אדון עלם״ הוא לאומרו בכוונה וכנ״ל, ועי׳ בדברינו
 בם׳ מזהב ומפז(שם) שהבאנו בם״ד לפרש לבאר את ביאור פיוס זה בביאור שוה לכל

 נפש. יעו״ש.
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 להשאר בבית הכנסת לאחר תפילת ערבית ולסיים כל אחד
 ואחד את קריאת כל ספר החהלים. ויש נוהגים ללמוד בו את
 םדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, שהרב או הגדול שבקהל
 נלבאר לציבור את סדר העבודה אשר יקראו למחרת בתפילת
 מוסף. ויש לעודד מנהגים קדושים אלו, כי קדוש היום
 לאדונינו מלך אל רם ונישא, וצריך להרבות בו בזכיות, ובפרט

 להזהר שלא לבטל הזמן בדיבורים של חול.
 ומכל מקום אם רוצים הקהל להשכים למחרת לתפילת שחרית,
 וחוששים שאם ימתינו בבית הכנסת יהיו עייפים למחרת בעת
 התפילה, נכון הוא שיקדימו nt מנוחתם ללכת לישון. ועל כל
 פנים טוב יעשהו שיחלקו בניהם את קריאת ספר התהלים,
 שיקרא כל אחד כמה מזמורים, ועל ידי כך יוכלו לזכות לסיים
 את כל ספר התהלים, ובזבלן מועט, והכל יבוא על מקומו

.  בשלוםכ

 ״ הנה בס״ד כבר הבאנו את ענין מגהג זד לקרוא את ספר התהלים בליל יום הכיפורים
 :ספר תהלים השלם עטרת פז(הלכות והנדות םעיף יח, עמוד קם). יעו״ש. וע״ע נמי
 :דברי השל״ה (מסכת יומא - עמוד התשיבה אות כט) שכתב, מנהג בהרבה גלילות
 :ישראל לומר כל ספד תהליס בליל יומ כפורים, והוא מנהג ותיקין, כי אין לנו דבר
 רול יותר מספר תהלים שכלול מן הכל, מרבים שבחים להשם יתברך, ורבים מזמורים
 ם של התעוררות תשובה, ורבים מזמורים הם של בקשת מחלה וסליחה, והכל מיד ה'

 שכל חיבר דוד המלך עליו השלום ברוח הקודש.

 זאומר תהלים הוא כמתפלל, והוא גם כן כעוסק בתורה, כי כבר בקש דוד המלך עליו
 שלום שיהיו מקבלים שכר הקורים בתהלים כעוסקים בעומק התורה נגעים ואהלות

 זוח״ט תהלים א). עכ׳׳ד. יעו׳׳ש.

 על כל פנים המנהג ועא ברוב ככל קהילות הקודש לומר לאחר תפילת ערבית של לל
 ם הכיפורים, את ד׳ מזמורים תתהלים הראשנים ממזמור א׳ עד מזמור ד, מפני
 אמירת ד' מזמורים אלו יש בדם סגלה להנגל מקרי, וכמ״ש בס׳ יסוד יוסף (פרק
 יקובי החטא אות יא) מפני שבד׳ מזמורים אלו יש ש״י תימת כמנין ״קרי׳׳, כי דוד
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 המלך ע״ה בא לתקן הקרי של אדם הראשון, ולכן העמיד ארבעה מזמורם אלו על ש״י
 תיבות כמנין קרי, להודות שכוונתו היתה לתקן את חטא אדמ הראשון. יעו׳׳ש. ועל כן
 בליל יוה״כ אומדים את מזמורים אלו כי להבצל מענין זה, וכמו שהיו שומרים את הכהן
 גדול בליל יום הכיפורים שישאר ער בל הלילה כדאיתא במם׳ יומא(בא ע״א) כדי שלא
 יארע לו קרי. וק׳׳ל. וכמו שהבאט בזה :ח־ בדברינו בס׳ תהלים השלם עטרת פז(שם).

 יעו״ש].

 ובענץ מנוע זה שיש נוהגים ללמוד בליל יום הכפורים את סדר העמדה, כבר כתבנו
 בס״ד מזה בס׳ מזהב ומפז על סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים(בריש ביאור סדר
 העמדה, עמוד תצם) שכן הוא מנהג מקומות וקהילות רבים שעושים כן שהרב מבאר
 לקהל את ביאור סדר העמדה בקצירת האומ׳ר כדי שימנו הקהל למחרת בעת תפלת
 מוסף את מאור סדר העבודה, כי עיקר קריאת סדר הקרבנות הוא כשקוראים אותם
 בהבנה, וכמו שהארכנו שם בענין זה מפי סופרים ומפי ספרים, וכן במי מצםפות
 ומילואים שם(עמוד תקסח). יעדש. לכן על ידי מאור זה יוכלו בעה״י להבין את אשר
 יאמרו למחרת בתפלה. והוי מעם כעבין הכהן גדל שאמרו במשנה יומא(ב ע״א) שהיו

 מכינים אותו שבעה ימים קודם יו0 הכיפורים שיהיה רגל בסדר העבודה. יעו׳׳ש.

 ומכל מקום כאמור במקום שיש חשש שאם יאחרו הקהל את שנתם יהיו עייפים למחרת
למ לישון, ועכ״פ יחלקו מנירם  בעת התפלה, נמן מאוד הוא שיקדמו את מנוחתם ו
 את קריאת ספר התולים, כי הנה בס״ד כבר הבאנו וכתבנו הלכתא גבירתא בספר תהלים
 השלם ״עטרת פז״(הלמת והנהגות סעיף לה, עמוד ריז) מפי סופרים ומפי ספרים,
 שממן שאין בידו של האדם פנאי ועת לסיים את כל ספר התהלים לבדו, ימלים כמה בני
 אדם להצטרף יחד לחלק בניהם את קריאת ספר התהלים, ונחשב לוש הדבר, כאלו כל

 אזזד מדם סיים את כל ספר התהלים לבדו. יעו״ש,

 וכן בס״ד הבאנו את ענץ ודין זה נמי בדברינו בספר תהלים המחלק עטרת פז(מבוא
 עמוד ח) שבן הוא מבואר במי ברברי רמתינו ויל סופרים וספרים, שבעת שמחלקים
 את ספר התהלים בין הצימר וכולם יחד מסיימים אוחו, בחשב להם הדבר כאילו
 יסיים-כל אחד ואחד מהם אח כל ספר התהלים. וכעין שכתב במי בספר שדי חמד
 בכללים(מערכת מ אות קצח) שכתב שם כן להדיא וזיל: מצוה שעושים אותה הרבה בבי
 אדם בשותפות, כל אהד בוטל שכר כאלו עשאה כולה לבדו, ומטעם זה נוהגים כל בית
 ישראל לעשות חברת ש״ם, ומחלקים הש״ם בין כמה בבי אדם, שכל אחד לוקח מסכתא
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 אחת, ועושים סיום פעם אהת בשנה, ושירת הדן נותנת שיטל כל אתר שכר טוב כאלו
 למד כל הש״ס כולו ומי. יער׳ש. לכן יעשו כדבר הזה לחלק מיהם את קריאת ספר
 התולים בקריאת ספר תהלים"מחולק״ וגל כיריב, ועל ידי יוכלו לקיים בזמן מועט את

 מנהג קריאת כל ספר התהלים בלל יום הכיפורים, ויעלה למלם לרצון לפני ה' יתברך.
 שבמן הוא לעשות כך גם ביום שבת קדש לקרוא את התהליס המחולק ברוב עם

 [ולחיבת הקודש יש לציין את אשר הבאביבם״ד בהערה שם(הערה א) כי הנה באמת יש
 עוד תועלת מרובה בענין זה של חלוקי! ספר התהלים, על ידי ספר תהלים מחולק
 וכיו״ב, וכמו שהבאנו בס״ד בהלכות והנהגות בספר תהלים עטרת פז"השלם״ שם(עמוד
 רז סעיף לד) דאע״ג דתלמיד חכם השוקד בלימודו ועוסק בתורה אין לו להתבטל
 מלימודו כדי לקרוא תהלים, וכמו שהובא שם בארוכה בזה(עמוד רא סעיף לג), מכל
 מקום יש לדקדק מדב״ק של רביגו החידא בפתיחה לספר יוסף תהלות על התהלים
ל שפר תהלים בכל שבת, ואם יוכל ללמוד  [אות ד) שכתב שם וז״ל: יזהר לומר כ
 אותו ב׳ פעמים בכל שבוע, פעם אחה בחול, ופעם אחת בשבת, מה טוב, כי ב׳
 ״עמים הם ש׳ מזמורים גימטריא כפייר ומנסל עייר. עכ״ל. יעו״ש. ומכך דכתב בסתם,
p ןויזהר האדם לומד את כל ספר התהלים גבל עבת, משמע דעל מלי עלמא קאמר 

 :1תלמידי חכמים ובין להמון העם, והיינו רלא חלק בדבר זה כלל. ושתיקה כהודאה.

 ובעה״י ללי דמםתפינא הייתי אומר עוד בזה, כי הנה רמבו החידי׳א עמד בשו״ת חיים
 *אל ח׳׳ב(סי׳ כה) עמד בענין קריאת התהלים בלילה, וכתב שלפי רבעו האר״י גם אחר
 מות לא יקרא מקרא לא תהלים. ובדברו בשוי׳ת מסף אומץ(סי׳ נד) הניף ידו גמי
 :ענץ זה, ובין בתרי אמרותיו הקדושות כתב: ״ועתה האמת אגיד כי הקורא תהלים
 :אשמורת ושואלני על כך, אני אומר לו שיט לו סמך, אך אני עצמי ירא אנכי, ואין אני
 ןורא תהלים בלילה כי אם בליל שבת* שמאחר שאפלו בלל ששי כ׳ בשער המצות
 זהוא מכין לשבת ומתעוררים רחמים מ״ דם״. יעו״ש. ואפשר מאוד שרבינו החיד״א כך
 יה מנהגו בקודש לסיים את כל ספר התהלים בליל שבח קודש, וביום שבת קודש
ל אצלו, ובלל שבת קודש היה מסיים בו ג  מחרת היה ממשיך בתלמודו כפי הסדר הו
 ת כל ספר התהלים, והיינו שכתב ״ואין אני קורא תהלים בלילה כי אם בליל
 זבת״, והיינו שמציין שיש לו חוק קמע לקרוא התהלים, לפי הדברים הנ׳ל שהזכרנו
 :״ד שאכן מתבאר מדברי קודשו כתוב ל»מר הנ״ל, שאף תלמיד חכם צריך לסיים את
 5ר התולים לפחות פעם בשבוע ביום ש.מ קודש, כך היה עושה לסיים את התהלים
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 בליל שבת קודש, ולכן מציץ שיש לו חוק קבוע לקרוא תהלים בליל שבת קודש, וברוב
 עונוותו לא הזכיר שמא "מסיים״ את ספר התהלים כי אץ בזה צורך לענין, כי בעיקרו
 בא לומר שם רק שבלל שבת קודש אפשר לקורא תהלים, ומכל מקום מתוך כך שגלה
 לנו רבינו החיד״א זיע״א ספח ־ שהוא קורא תהלים בכל לל שבת קודש, נתגלה לו
 םפחיים - שהיינו לענץ כוונתו שהזכיר וציין דאף תלמיד חכם צריך לסיים התהלים

 בפחות ביום שבת קודש, וכרוך אומר ועושה, וצדיק גחר ומקיים. וק׳ל. ואפשר).

 ובאמת כן כתב להדיא עוד נמי מהר״א פאפו זיע״א בספר פלא יועץ(מערכת ת ריש ערך
 תהלים) שכתב שם ודל: אמרו רבותינו זכרונם לברכה שהתפלל דוד המלך עליו השלום
 שיהא לו שכר עליהם כעוסק בנגעים ואהלות וכו׳, הנה כי כן לא יגרע מצדיק ללמוד כל
 ספר התהלים בכל שבוע מדי שבת בשבתו, ואף שכתבו הפוסקים שמי שיכול ללמוד
 הלכות ופלפולים ועוסק בתהלים חשוב ביטול תורה לגבי דידיה, מכל מקום
 ללמוד אותם פעם אחת בשבוע לא נאמר זה, ועת לכל חפץ. ומה גם אם קוראים
 אותם ברבים שיתעלו, המה יעלו לרצון יותר מהעוסק מגעים ואהלות ביחיד. יעו״ש.
 ובפשטות קאמר מר להאי מלתא לכולי עלמא, גם לתלמידי חכמים, לא איירי דוקא
 גבי המון העם שאין תורתם אומנותם, וכמו שכתב איהו גופיה בדבריו הנ״ל ״ואף
 שכתבו הפוסקים שמי שיכול ללמוד הלכות ופלפולים ועוסק בתהלים חשוב
 ביטול תורה לגבי דידיה, מכל מקום ללמוד אותם פעם אחת בשבוע לא נאמר

 זה, ועת לכל חפץ״

 וראה עוד גם בדבריו של מהרי׳א פאפו כתב בספרו פלא יועץ (מערכת י ערך ידיעה)
 בזה״ל: כמה ידיעוח יש, שאלו יחיה גבר שנים כשני אליהו לא יספיק לידע אחד מיני
 אלף ממה שיש לידע, וידוע שמענשים בשמים על מה שהיה יכל לידע לא השתדל
 לידע, ושואלים אותו ליום הדין נם על מעשה מרכבה ועל סתרי תורה וכוי, וכבר כתבו
 הפוסקים שמי שיוכל לפלפל בחכמה ולקנות ידיעה חדשה ומוציא הזמן בלימוד
 תהלים וזוהר וכדומה, לגבי דידה חשיב בטול חורה, וכל שכן וקל וחומר אם
 מתעסק בדברים בטלים בהיות לאל ידו לקנות ידיעות התורה ומצוות, בודאי יגדל עונשו

 יותר ממי שאינו יכל לקנות וכר. יעו״ש.

 וא״כ חזינן דכמה קפיד הרב דע״א וקאמר בפשיטות דאדם שיכול לעסוק בלימוד התורר.
 הקדושה ועוטק בקריאת תולים הוי ביטל תורה, ואסור לעשות כן. ומאידך גיסא הכא
 בערך תהלים(הנ״ל) כתב בפשיטות דעל קריאת ספר התהלים פעם אחת בשבוע לא
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. ישתדל כל אדם לקבל על עצמו בימים הנוראים קבלה א  כ
 טובה אחת, שינהג בה מעתה ועד עולם, וסגולה יש בזה שיזכה
 על ידי כך להיות נכתב ובחתם לאלתר בספרן של צדיקים

. א  גמורים, לחיים טובים ולשלרם, לשנה טובה ומבורכתכ

 נאמר דבר זה, שקריאת התהלים יהיה גחשב כביטול תורה ח״ו. וא״כ התם בערך ידיעה
 (הנ׳׳ל) איידי דוקא גבי מילתא שהוא ימל לעסוק בסוגיות הגמרא וכיו״ב, ובמקום זה
 הוא עוסק במשך זמן רב אך ורק בקריאה תהליס, ועושה כן מפני שאינו רוצה להתאמץ
 בלימוד התורה הקדושה וכל כיו״ב, דבכהאי גוונא לאו שפיר עביד ונחשב לו הדבר גבי
 דידיה כביטול תורה. אבל אה״נ כל היכא שעיקר עיסוקו הוא בלימוד התורה הקדושה,
 ותורתו אומנתו, והוא קורא את ספר הההלים פעם בשמע, או כל כיריב שהוא קורא

 בספר תהלים בזמן שקבע לעצמו, לא נאמר דבר זה.

 מכל מקום הבאנו שם(בסעיף לד הנזכר) שאף אס אין בחץ של התלמיד חכם פנאי לסיים
 את כל ספר התהלים לבדו, מכל מקום יוכל לחלק את ספר התהלים בין בני ביתו, ועל
 ידי כך יחשב לו שקרא את ספר התהליפ בלא חשש זה. יעו״ש בדברים אלה באורך.

 ומשם באריה. ע״ש.

 ולכן סוב ונכון הוא כי כך יעשו הקהל לזזלק בניהם את ספר התהלים ביום שבת קודש,
 וממילא יצאו אליבא דכו״ע, כי בכך יקראו מסיימו את כל ספר התהלים ביום שבת
 קודש, וגם יספיקו זאת ממן מועט, ררכלו להמשיך את סדר לימודם. ותמא עליהם
 ברכת טוב, בברכה מרובה וגדולה. והשיי׳ת לא ימנע סוב להולכים בתמים. [ומה
 שהזכרנו לעיל לדקדק בדברי רבינו החידיא ויעי׳א דמנהגו בקודש היה לקרוא את כל
 ספר התהלים בכל ליל שבח קודש, בפשטות אפשר דהיינו משוס דברוב חכמתו
 העצומה, היה בכוחו וגמרתו לסיים את כל ספר התהלים במהירות רבה ועצומה, בל־
 שווםחשש להפסק בלימוד תורתו הקדושה, ועכ״פ כלל הצימר לפחות יעשו כזאת לחלק
 $ז ספר התהלים, כי כאמור נחשב הדבר להם כאלו סיים כל אחד ואחד את כל ספר

 ־מהליםבשלימותו. וק״ל].

 עיי בספר פלא יועץ למהר״א פאפו(מערכת ר ערך ראש השנה) שהביא שם את דברי
 ירשתו רבינו איש האלקים הרש״ש זיע״א, שהיה דורש ואומר בכל שנה ושנה ביום ראש
 :שנה קודם תקיעת שופר, ח״ל: ועתה עת רצון היא חזק ונתחזק להכניע לבנו ולשוב
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 בתשובה שלימה כי שערי תשרגה היום פתוחים ובו', ולבן עת לחמה ושעת רצון
 להתחרט חרטה גמורה על כל אשר נואלנו ואשר חטאנו בכלל ובפרט, ולקבל בל אחד
 ממנו לשוב מאיזה עוון שבידו, ואל יפחות כל אחד ממנו לשוב מאתה חטא קל או
 חמור, כי מה זוכה להיות צדיק בעל תשובה ומכריע את עצמו ואת כל האום לכף זכות,
 וכתבו הראשונים, שמי שלא שב בתשובה באותם הימים שקודם ראש השנה
 ונכתב ונתתם בראש השנה בין הרשעים, שאם הרהר בתשובה באותו היום
 בציבור יקרע רוע גזר דינו ועתב בספר החיים, יען ששערי תשובה פתוחים,

 כדתיב(ישעיה נד. ו)"דרשו ה׳ בהמצאו״. עכ״ד. יעו״ש.

 וחדנן בפשטות מהכי דאכן אדם אשר מקבל על עצמו אתה קבלה טובה והרהור תשובה
 נמן אחד, אפילו קטן שבקטנים אבל שקבלו בלב שלם, יש במחו לשנות את גזר דנו
 לחיים טובים ולשלום, ולהיות נכתב ונתתם לאלתר בספרן של צדיקים. [ומסורת בידט
 מן הקדמונים דכשמקבל האדם עליו את הקבלה, יקבל דבר אחד ואפילו קטן שבקטנים,
 והעיקר הוא שתהיה קבלה ואת בלב שלם, ועל מנת שקבלה זאת תהיה מעתה ועד עולם,

 ולכן לא יקבל על עצמו דברים גדלים שמא לא יוכל לעמוד ברם],

 ולכן במן וראוי הוא שיקבל האדם על עמו אתה קבלה טובה בימים הללו של הימים
 הנוראים, ויחזור לזמר את קבלה זאת בעת תקיעת השופר כשהוא נמצא עם הצימר,
 [ויחזור לזכור את קבלה זאת בעת תפילת הנעילה לחיים טובים ולשלום, כדי שיהיה
 בקבלה זאת "טעם״ חמת עת הרגון של הנעלה, ויוכל לקיימה ולעמוד בה], רש לו מה
 סגולה גדולה להיות נכתב ונחהמ לאלתר בספרן של צדיקים גמורים, לחיים טובים

 לשלום, לשנה טובה וממרכת ומזרקה. אבי׳׳ר.

 הטעם והסיבה לכך שעל ידי הקבלה הטובה נחשב להיות כצדיק גמור

 [ובעיקרא דמילתא הנה יש לומו בזה דכיצד הדבר שעל ידי שיקבל עליו קבלה אחת
ד זה יהיה נחשב כצדק גמור, שנכתב ונחתם לאלתר לחיים טובים  אפלו קטנה ועל י
 לשלום, דיש לומר בזה, דהא אמרו הזיל בגמ׳ מסכת יומא(פו ע״ב) אמר ריש לקיש,
 גדלה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר(הושע יד) ׳׳שובה ישראל עד ה׳
 אלהיך מ כשלת בעונך״, הא עון מדד הוא, וקא קרי ליה מכשול [שהוא לשון שוגג].
 איני, והאמר ריש לקיש, גדלה חשובה שזדונות נעשות לו כזכיות, שנאמר(יחזקאל לג)
 ״ובשוב רשע מרשעתו ועשה מע3ס וצדקה עליהם הוא יחיה״. לא קשיא, כאן - מאהבה
 [זדונות נעשות בוכיזת], כאן - מיראה [זדונות נעשות כשגגות]. יעו״ש. וא״כ חוינן
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 בלהכי שהעושה תשובה מאהבה הזדונות נהפכות אכיות. וממילא האדם הזה אשר מקבל
 עליו עתה קבלה אתת בלב שלם ונפמ חפיצה, הרי הוא נעשה בזה כעושה תשובה
 מאהבה, שהרי לא די שהוא חתר בתשובה על העבר אלא שעוד מוסיף במצוות א״כ
 חשיבה כעושה תשובה מאהבה, כי התוספת מורה על אהבה. וק״ל. (ובאמת עי׳ נמי
 במהרש״א במס׳ יומא(שם) שעמד להקעות כיצד הוא דהעושה תשובה מאהבה דזדונות
 נהפכים לו לזכיות, א״כ נמצא דהוי חוטא נשכר, ועמד לבאר שם להבא מיידי שהוא

 מוסיף במצוות ועל כן דנים אותו לכף זכרת והכל נהפך לו למצוות. יעו׳׳ש. וק׳׳ל).

 ועתה ראיתי עוד נמי כיו״ב בשו״ת משנה הלטת חלק יג(סימן עש) שעמד להאי׳ר התם
 גבי קושית התום׳ על רש״י במסכת ר״ה גטז ע״ב) דאיתא התם, אמר ר׳ יצחק למה
 תוקעץ ומדיעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדץ כדי לערבב השטן, ופרש״י
 שלא ישטין כשישמע ישראל מחבבין את המצות מםתתמין דבריו, ועיין תוס׳ בשם
 הערוך וירושלמי שמפחד שהוא שופר של משיח, וכבר הקשו כיון דבכל שנה ושנה כן
 אמאי מפחד. אולם יש לומר דהכי פירושו, דכיון שרואה השטן שישראל מחבבין את
 המצות, א׳׳כ סימן הוא שעושין תשובה מאהבה וזדונות נעשו להם כזכיות, וא״כ אדרבה
 ממה שהשטין עליהם שהזידו ועשו עביררת, מהעבירות האלה גופם נעשים מצוות, וא״כ
 הרי זה ההיפוך כוונתו שבא להשטין שעשו עבירות, ומצא שנעשו זכיות ולכן מסתתמין

 דבריו ומערבב ואינו משסין יותר. יעו״ש.

 וא״כ כאמור גם גבי דברינו הנ׳׳ל יש לומר דעל ידי שהאדם מקבל עליו קבלה אחת טובה
 בכל ליבו, אות וסימן הוא שעושה תשובה מאהבה, כי כאמור לעיל ענין התוספת מורה
 על אהבה יתירה, והיינו הענין של תוספת התקיעות כדקאמר הרב משנה הלכות, והיינו
 נסי הענין שהאדם מקבל עליו קבלה סובה אחת שהוא ענין תוספת ברכה, כי זה מורה
 שלא רק חזר בתשובה על מעשיו בעבר, בבחינת ״סור מרע״, אלא עוד מוסיף סובה
 ־ברכה בבחינת ״ועשה סוב", ועל כן ממילא הוי כעושה תשובה מאהבה, שהזדונות
 :הפכות לו לזכיות וממילא שהכל נהפך לו לזכיות יש עימור רק טוב, ועל כן חשיב והוי
 :צדיק גמור, כי בכגון דא של תשובה מאהבה אמרו חז״ל (ברטת לד ע״ב) במקום
 :ובעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים נמורים אינם יכולים לעמוד. יעו״ש. והייט כדן
 מ־-כל נהפך להם לזכיות, ועדיף מהצדיק שיש לו מצוות שעשו, שבאמת קשה לו
 1השיגם כמו עבירות שקל לעשותם ועכשיו נהפך למצוות. ועתה שהכל אצלו מצוות,
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 בב. במוצאי יום הכיפררים לאחר תפילת הנעילה קודם תפילת
 ערבית אומרים את הפסוק(קהלת ס ז< ״לך אכל בשמחה לחמך
/ כי יש  ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך,
 מצוה להרבות בסעודה במוצאי יום הכיפורים כמו בערב יום

 הכיפורים.
 ויתפלל תפילת ערבית במתינות בשמחה ובכוונה רבה, ויהיה
 זה לסימנא טבא כי היא התפילה הראשונה שמתחיל להתפלל
 בה לאחר יום הכיפורים, שהוא כעין תחילת השנה, ולאחר מכן
 נוהגים לברך את ברכת הלבנה. ואח״כ יסעד את ליבו בשמחה,
 ויהיה ליבו סמוך ובטוח בה׳ יתברך שהתקבלו התפילות

 והבקשות, ונגזר עליו הכל לחיים טובים ולשלום.
 ולאחר שגמר הסעודה רבירך ברכת המוץ כראוי, יתחיל בבניית
 הסוכה, ואם אינו יכול להתחיל בבנית הסוכה מיד, ילמד
 במסכת סוכה או הלכות סוכה, ונחשב הדבר באילו התחיל

 בבנית הסוכה.
 ובמשך ימי חג הסוכות יקפיד מאוד לעשות כל לימודיו ועסקיו
 בסוכה, ולהשאר בה ככל שיוכל, כי מקיים בזה מצות עשה
 (ויקרא כג מב)"בסוכות תשבו שבעת ימים", ועכ״פ יזהר מאוד
 שלא לאכול כלום חוץ לסוכה ואפילו לשתות מים, וישן אך ורק
 בסוכה אפילו שינת עראי. וכן יהיה בשמחה במשך כל חג
 הסוכות, כי הוא סגולה גדולה וסימנא טבא. ובמשך ימים אלה
 של חג הסוכות יתמיד בהרהורי תשובה, כי בליל הושענא רבא
 הוא עת חותם חיצון ואחרון עת גזר הדין לטובה ולברכה. ובליל
 הושענא רבא יעשה את כל סדר התיקון כראוי ובמנץ, ואם
 אפשר עדיף ללמוד סדר התיקון בסוכה. וביום שמחת תורה

 הוא צדיק גמור, ועל כן נכתב ונתתם לאלתר לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים
 גמורים. וק״ל}
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 ישמח וירקוד ביותר ובכל כוחו לכבודה של תורה, כי יש בדבר

 זה סגולות גדולות ונפלאות ׳עד אין חקר.
 ויעלה הכל לרחמים ולרצק לפני אבינו מלכנו ה׳ יתברך
 ויתעלה, להתברך בשנה טובה מבורכת שנה טובה ומתוקה,

. ב  לחיים טובים ולשלוםכ

 במדרש במדבר רבה(פרשה יז פסקה ב) איתא, א״ר יצחק שבמוצאי יום הכיפורים
 רוח הקודש יוצאת ואומרת"לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב סוב יינך כי כבר רצה
 האלהים את מעשיך״. יעו״ש. ועל כן נומק• לומר פסוק זה בסיום תפילת הנעילה, שהיא
 למעשה נחשבת כמוצאי עם הכפורים, אע״פ שצריך עדיין להמתין לעשות הבדלה.

 וק״ל.
 עבין הסעודה במוצאי יום הכפורים

 וע״ע נמי בתוספות מסכת שבת(קיד ע״ב דיה ואמאי) שכתבו בשם ר״י, מה שתוקעים
 במוצאי יוה״כ אינו אלא להודיע שהוא לילה, ויאכלו את מיהם שהתענו, וגם להכין
 סעודת מוצאי יוה״כ שהיא כעין יו״ט כמו שיסד הפייטן אחר גמר מיצוי אכול בדצוי
 ורצוי לא כמתזורים שכתוב בהן שהתקיעה זכר ליובל כי למה תוקעין בכל שנה ושנה
 וכי היה יובל בכל שנה ושנה. יעו״ש. וכ״כ נמי בתוספות הרא״ש מסכת ברמת(כו ע״א)
 שכתב נמי, מצוה להכין צרכי סעודה למוצאי יום הכפוריס שהוא כעין יום טוב
 דאמרינן במדרש דבת קל יוצאה ואומרת לך אכל בשמחה לחמך וכוי. יעו״ש. ועי׳ נמי
 בסוד או״ח(הל׳ יום הכפורים סי׳ תרכד) שכתב, ואוכלין ושותין [במוצאי יוה״כ] בשמחה
 דכתיב לך אמל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך וגו׳. יעו״ש. וע״ע נמי בתוס׳ ישנים
 במסכת יומא(פז ע״ב ד״ה והאמר רב) שני, מצוה לטרוח להכץ צרכי סעודה במוצאי יום
 הכיפורים דהר כעין יום טוב, כדאמרינן במדרש במוצאי יום הכפורים בת קל יוצאת
 ואומרת לך אמל בשמחה לחמך. יעו״ש. וק הוא מתבאר כיו״ב שמוצאי יום הכיפורים
 הוא כעץ יו״ס נמי בסמ׳׳ג(סוף לאוין סט}, ובםמ׳׳ק(מצוה רכא), ובהגהות מימוביות(סוף
 הלמת שביתת עשור, דייה מה שנהגו). יעו׳׳ש. וע״ע במי בדברי הרמ״א בשו״ע או״ח
 (סי׳ תרכד ם״ה) שכתב, ואוכלים ושמחים במוצאי יום הכיפורים, דהוי קצת יום טוב(טור

 מהרי״ו וא״ז). יעו״ש.

 שצריך להזהר בתפילת ערבית של מוצאי יוה״כ
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 ומכל מקום אע׳׳פ שהולך עתה לאכול בביתו ישתדל להזהר מאוד בתפילת ערבית, כי
 מלבד הענץ שיש לאדם להזהר בכל תפילותיו במשך השנה כולה, מכל מקום יש מה גם
 םימנא טבא להזהר בתפילה זאת מפני שהיא התפילה הראשונה שמתחיל האדם להתפלל
 לאחר יום הכיפורים, יום מחלה סליחה וכפרה, והוא כעין תחילת השנה. וכבר כתב בזה
 גמי הגר״ח פלאג׳י בם׳ מועד לכל זד(םי׳ יט אות קה - קו} וז״ל: ואמינא לא טםתפינא כי
 במצב זה שבאו כל ישראל מוהי׳כ יום אדיר בימי שנה קדושים וטהורים ובצום ובכי
 ובתשובה גמורה ובהתלהמת גדל בכל מדינה ובמדינה ובכל עיר ועיר קהלות קהלות
 שקדבים בחמש תפלות, דאילו היו בלם כאחד אחד שגמרו סדר תפילתם לערוך
 שיחה לפני אלהינו מרחם, באמור אליו עת כזאת להיות כל ישראל בקדושה ובטהרה
 ובתשובה שלימה אי אפשר להמצא, וא״כ עת שערי רצץ לגאול אותנו גאלה שלימה, כי
 עת כזאת שאתה מצוי עמנו ואנחנו עמך ע״ד ״אני לדודי ודודי לי" לא נמצא לא ימצא
 כשעה הזאת, וא״כ אץ אנחנו זדם והולכים למתינו לאכול ולשתות עד שתגאל
 אותנו, ואין ספק כי היתה תפילחינו מקובלת בעת ובעונה ההיא אבל אחרי
 שמבקשים למהר לצאת הרצים יצאו דחופים לומר תפלת נעלה במהירות, וכמו כן
 תפילת ערבית במרוצה ובחפזץ כדי למהר לצאת מביהכ׳׳נ, כתינוק המרח מן
 הספר, אי אפשר לעשות כדבר הזה, והגם כי יאמרו דבניםן עתידין להגאל לא עתה, הרי
 הגאלה היא בהשכמה לאט לאט כאומרם ז״ל והלואי יתחל להתנוצץ ניצוצי הגאלה
 ממוצאי יוה״כ, ומשום שאסור להתענות אין קפידא בארימת זה דודאי לצפות לישועה
 הוא יותר גלות מתענית חלום, ולא קפדינן אשעות האל ברחמיו יתן בלב עמו ישראל
 לשוב בתשובה שלימה ונזכה לגאלת עלם אכי״ר. יעו״ש. וא׳׳כ חזינן דעת זאת בהגיע
 תפלת ערבית היא עת רצץ גדל מאוד, מפני שהיא אחר יום של תשובה ומחילה גמורה,

 לכן צריך להזהר בה מאוד בתפלת הערבית.

 וד״גר״ח פלאגיי המשיך וכתב(שם אות קו) עוד, כבר מילתא אמורה באות הקודם לזה על
 מה שצריכים דיזהרו להתפלל ערבית במוצאי יוה׳׳כ במיתון ובשובה ונחת, לא בהבלעה
 ובמרוצה כתינוק המרח מבית הספר, דח״ו מורה ובה דכמשא כבד יכבדו ממנו סדר היום
 ומי שחננו ה' בדעת יבין את ואח דלא מעלה לא מוריד יו״ד דקים יותר, ועי׳ להרב
 חיד״א זיל בס׳ המורה(אות רפב) רעוד שם(אות פרו) מוסר השכל למחרת יוה״כ להתפלל
 כד1גן לראות דמסכים הלך ליום אתמל, ושבדעתו לקיים כל ימי חלדו והי עזרו ומגינו
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 וכוי. יעו״ש. ועל כן כאמור יש להזהר־ במאוד מאוד בתפילה זאת של ערבית שלאחר

 יוה׳׳כ, וצריך להזהר להתפלל אותה בנחת ובכוונה כראוי.

ד לא להלאות ד כ ך יותר מ ד א ה  [דמכל מקום החזן יעשה הכל בחכמה ובתבונה, שלא ל

ם וזקנים, ויעשה באופן שהוא גם בהסכמת י ת הקהל, כיון שיש בדם אף ילדים קטנ  א

, וחכם עיניו בראשו. וק׳ל]. ל ה ק  ה

צאי יוה״כ ה במו נ ב ל ת ה כ ר  ב

ם בזה הפוסקים מתי עדיף הוא לברך ברכת הלבנה, ת  ובעבין ברכת הלבנה, הנה כבר כ

, שמדרא״י בעל תרומת הדשן היה מקדש הלבנה ב ת ד ע) כ ט יושר חלק א(עמו ק ר ל פ ם ב  ד

ד שתכריע מצוה זאת את הכף ביום הכיפורימ. ועוד הביא, שיש ם יום הכיפורים כ ד ו  ק

ם הכפדרם, מפני שקודם לכן הם ימים מראים, וצריך ם לקדש הלבנה במוצאי ד י הג ו  נ

ש הלבנה כשהוא מבושם ובשמחה. יעו״ש. וכבר האריכו האחרונים כיצד יש לנהוג ד ק  ל

ת הקודש(מורה באצבע סי׳ ט אות רפג) ד מ ץ זה, עי׳ בדברי רבינו החיד״א בם׳ ע נ ע  ב

ד שזכרח מצוה זאת תגין עליו. יעו׳׳ש. וכ״כ נמי הגר״ח ב שיש לברך קודם יוה״כ כ ת כ  ש

׳ קסא<, ובספרו מועד לכל חי(סי׳ טו אות נ). יעו״ש. י בשו״ת לב חייט ח״ב(סי ׳  פלאג

 ומאידך מצינו בדברי מהרי״ל(הל׳ עשרת ימי תשובה) שהיה נוהג לקדש הלבנה במוצאי

י ן היא כקבלת פני שכינה, ואין מקבלין פנ ד ד ם הכיפורים, משום דברכת הלבנה ל ו  י

ל סיני(תשרי תשכ״ג) הביא בזה ה אלא בשמחה. יעו״ש. ומו״ר שליס״א בקובץ קו נ מ  ש

ת בזה, דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. ו ע ד ע י ת הדעות הנ׳׳ל, וכתב שמפני ש י א מ  נ

״ק ירושלים תובב׳׳א נוהגים לבדך את ברכת  יעו״ש. ומכל מקום ברובי המקומות פעד.

ה במוצאי יום הכיפורים, ואפשר שזיינו נמי משום זימי הרבים, מפני שבמוצאי מ ל  ה

ל הקהל ל הקהל בבית הכנסת, וכדי לזכות את כ ם הכיפורים נמצאים רובם ככולם ש ו  י

ל. ׳ נים עד מוצאי יום הכיפורים. וק׳  ממתי

ר מכן החרים הקהל ומתאספים לברך את ח א ל ל ו כ א ם ללכת קודם לביתם ל ד ה ז ש נ  ר

ן בתענית, כי צריך לברך את ברכת הלבנה י ד ד לא לברך כשהוא ע  ברכת הלבנה״ כ

ם עתה בהרבה מקומות פעיה״ק שמביאים דבר י הג ו  בשמתה וכשהוא מבושם. ועכ״פ נ

ן לעשות כן כדי שלא מ נ ל כגון פירות ומיני מזונות ומשקה קודם ברכת הלבנה, ו כ א  מ

ם להתאסף שי ב, ויש שאינם מקפידים על זה אלא מברכים ד  יתפזרו הקהל ויהיה קשה ל

ל כלום, שכיון שהוא לזמן מועט מ א ת, בלי ל לת ערבי ה מיד לאחר תפי מ ל ת ברכת ה  א

ל לברך בישוב הדעת ובשמחה. ונהרא נדרא ופשסיה. כ ו ר ע ל ד פ  אין התענית מ
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צאי יום הכיפורים ית הסוכה במו י ת בנ ל ח ת  ה

 ובענין התחלת בניית הסוכה במוצאי יום הכיפורים, עי׳ בדברי הרמ״א בשו״ע או״ח(סי׳

ם מיד במוצאי יום הכיפורים בעשיית הסוכה, ד ס״ה) שכתב, והמדקדקים מתחלי כ ר  ת

ל מצוד. (מהוי״ל ומנהגים והג״מ פ״ב דברכות מהרי״ו). יעו׳׳ש.  כדי לצאת ממצוה א

ב המשנ״ב (שם ס״ק יט) שלמחרת היום יסיים את בנייתה, והיינו שכתב הרמ״א ת כ  ו

׳ תרבה ס״א) מצוד. לתקן הסוכה מיד לאחר יום כפור, דמצוה הבאר. לTו  לאחר מכן(סי

ל יחמיצנה. והיינו שיסיים אותה. יעו״ש. ועי׳ נמי בדברי הגרי״ח בס׳ בן איש חי(פרשת  א

 וילך אות כג) שכתב, אחר שיאכל סעודת התענית בליל מוצאי כפור, יאמר על השלחן

ב וכוי, ואח־ כך יברך ברכה אחרונה על סעודתו, ויקום בזריזות ר לטו ט  פתיחת אליהו ז

 לעשות איזה הכנה לסוכה. יעו״ש.

ות את הסוכה תיכף ומיד בצאת יום  ומכל מקום הנה אף באופן שאין האדם יכול לבנ

ו שהגאון רבי יעקב סופר בספר כף החיים(שם ם״ק נ י  הכפורים מכל סיבה שהיא, הגה מז

ת רבריהדמ״א(הנ׳ל) שכתב, ומצוה לתקן הסוכה מיד לאחר ב בזה אחר שהביא א ת  לד.) כ

 יום הכיפורים דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה. ע״כ. והוסיף דרב כף החיים ודיל: ואם

ל בעשיית סוכה במוצאי יום הכיפורים, מחמת התענית והתפילות, או ח ת ה  קשה עליו ל

י נ י י דבר מענ ת י ו ח פ  מפני שאינו מורגל לעסוק בעשיית סוכה בעצמו מאתו סיבה, ל

ו ל פ א ן מכלל דב״ק אלו של הרב כף החיים טפי ד . יעו׳׳ש. וחדנ י ביתו נ ם ב ה ע כ ו  ס

ו הדבר כמקיים את ענץ זה של בניית הסוכה  דיבורא בעלמא בענייני הסוכה, נחשב ל

ו כעושה  במוצאי יום הכיפורים, וא״כ כל שכן וכל שכן שלימוד ההלכות עצמם נחשב ל

ו ד מהלכות סוכה וכן נמי במסכת סוכה נחשב ל מ ל די ש ן על י כ ת מעשה זה בפועל. ל  א

ת הסוכה.  הדבר כעושה ובונה א

 וע״ע במי בדברינו בס׳ הנחמדים מפז(בהקדמה הערה סז - ת) שבמקום שאין האדם יכול

ל ידי הלימרד שלומד האדם בענין אותה המצוה, נחשב לו הדבר  לקיים את המצוה, ע

ן כ ו קיים את אותה מצוה. יעו׳׳ש שהארכנו בזה, ומשם באריה. ע׳׳ש. ל ל א  כמעשה כ

ת הםרכה מיד במוצאי יום הכיפורים מכל סיבה שהיא, יעשה  במקום שאינו יכול לבנות א

ו בנה סוכה בפועל, ל א ל כיו״ב, ויהיה נחשב לו כ כ  כדבר הזה ללמוד הלכות סוכה ו

ל בניית סוכה במוצאי יוה״כ, לקיים הענין(תהלים פד ת ענין זה ש  ונמצא שזעא מקיים א

ל מצוה אחרת. לחיים טובים ולשלום. ת ממצוה א א צ , ל ״ ל ל אל ח ח ו מ כ ל  ח) ״
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 שיזהר מאוד במצות ישיבת סוכה, כי יש בה כפרה גדולה לעוונותיו של האדם

 הנה מצות ישיבת סוכה גדלו ורבו מעלרתיה עד אץ ספוד, כי בעיקרה היא שזוכה האדם
 ויושב בצילא דמהמנותא קדישא, וגם מולה גדולה ועצומה יש בו שעל ידי כך נפטר
 האדם מגזירת גלות, וכהא דאיתא בפסיקתא דרב כהנא(עה״פ באספך מגרנך ומיקבך)
 א״ר אלעזר בר מדיום למה עושים אנו סוכה אוזר יום הכיפורים, לומר לך שכן את מוצא
p על באי דעולם וביום הכיפורים הוא חותם את הדין, שמא  בראש השנה יושב הקב״ה ב
 יצא דינם של ישראל לגלות, ועל ידי בן הן עושין סוכה וגולין מבתיהם לסוכה והקב״ה
 מעלה עליהם כאלו גלו לבבל, שנאמר (מיכה ד י)"חולי וגוחי בת ציון כיולדה כי עתה
 תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל ושם תנצלי שם יגאלך ה' מכף אויביך". ע״ש.
 וכן הוא כיו״ב ככתבו וכלשונו נמי בלקוש שמעוני תורה(פרשת אמור רמז תרנג). ע״ש.
 וכן הזכיר לענין זה נמי מהרי׳ל במנהגים(הלכות סוכות אות ד) שכתב שם, אמר מהר״י
ל כל אדם יעשה סוכתו קבע ודירתו עראי, שאם ח״ו שנגזר עליו גלות נתכפר מה  םג׳
 כדפי׳ לעיל(בריש ההלכות), שלכן נצטויגו לעשות סוכה סמוך ליום הכיפורים, שצריך

 להיות נע ונד מביתו לסוכה, וממה לגלית שהוא מכפר נמי עונות. יעו״ש.

 ועי׳ באליה רבה(סי׳ תרכה ס׳׳ק א) שהביא להעיר בדברי המדרש(הנ׳ל) אמר ר׳ אליעזר
 למה אנו עושין סומת אחר יום כיפור אלא שמא יצא דיניט ביום כיפור לגלות לכן אט
 עושין סוכה וטלץ מבתיהם לסוכה, עד כאן. ושמעתי להקשות זקני הגאון ז״ל מאן תליא
 לר׳ אליעזר סוכות ביום כיפור דפריך תכי, אלא הוה ליה למיפרך למה אנו עושין סוכות
 בט״ו בתשרי, גם הוספתי להקשות הא טעמא מפורש בפסוק כי בסוכות וצשבתי וגו׳,
 וכדפירש הלבוש. ועוד קשה אמאי פרין "למה אנו עושין", הוה ליה למיפרך ״למה צוה

 התורה״, גם הוה ליה למיפרך למה יושבין, מאי"עושין״.

 לכן פירשתי באליהו זוטא דאיתא בסוף (סימן דלעיל) המדקדקים נוהגין מיד במוצאי יום
 כיפור בעשיית סוכה ומי, ועל זה קשה לי הא כיון דעשיית םוכה מצוה הוא היה יותר סוב
 למדקדקים לעשותה לפני כיפור, עי׳ סוף סי׳ תרג גבי קידוש לבנה שלכן המרקדים
 מברמם עוד קודם כיפור להרמת בזכיוונ, ותירוצו, דלא שייך הבא לעשותה קודם יום
 כיפור דתכריע הכף לזכות, כמו שהקשה הלבוש. ונראה לי דזה הקשה ר׳ אליעזר"מפני
א  מה אנו עושץ״ ומי, רצה לומר"אנו" דייקא, המדקדקין שעושין אחר יום מפור ל
 עושץ קודם, אבל לא מקשה כלל על עיקר מצות סוכה, לזה מתרץ דאי אפשר לעשותו



ת הלכות והנהגות הסליחות והימים הנוראים פז ר ט ב ע י  ק

 כחץ שהוא שמא נתחייבנו ביום כיפור גלות ואילו עשינו קודם יום כיפור לא נחשוב זה

 לגלות. יעו״ש.

ל זה בשערי תשובה(סימן תרכה סק״א) שעמד להקשות על דברי האי׳ר הללו  ואולם עי׳ ע

ל קודם יוה״כ, ומפרש עפ״י המדרש למה כ ל ו כ  וכתב, ובאייר משמע שאין לתקן הסוכה מ

ד הסוכה יתכפר ולכן יש ו עושין סוכות אחר יוה״כ שמא rא דינינו לגלות ועל י  אנ

, ועמד השערי תשובה להעיר עליו בזה, דדרי לכאורה  להמתץ עד אח״כ יוהכ״פ. ע״כ

ק מחמת ם מה שהסוכה היא דוגמת גלות אינו ר ל  אמנם דבודאי הסוכה מכפרת, «

 הישיבה, אבל לא העשיה, וא״כ אדרבא היה טוב להקדים בניית הסוכה קודם יוה״כ

ם שכ׳ שמצוה זו שעשה הס־כה תצטרף להכריע לכף זכות כמ׳׳ש הלבוש לענין ע ט  מ

 קידוש הלבנה לברכה קודם יהזכ״פ מסעם זה. ועי׳ בברכי יוסף (שם) שכתב,

ך קודם יוה״כ, ובמוצאי יוה״כ מניחים הסכך אם מ  שהמדקדקים עושים הדפנות ועצי ה

א כולו מקצתו. יעו׳׳ש.  ל

ת ו ל ג ת ל ב ש ת נ ל ידי הסוכה ה ם דוקא ע י ר פ כ ת ע מ ו ד  מ

ת (י ע״א) שעמד לבאר שם בענין הגלות מ ר במסכת מ נ  וע״ע נמי בדברי הערוך ל

 דההורג בשוגג, וכתב שם, הנה פרשתי מאי דאיתא במדרש ילקוט פר׳ אמור(רמז תרנא)

 למה צוה הקב״ה לישב בטובה אתר יוה״כ דאמר הקב״ה ברייה נדונים ישראל וביוה״כ אני

 חותם את הדין ושמא נתחייבו גלות לכן יגלו מביתם לסוכה ונחשב זה לפני כאילו גלו.

 ויש לתמוה, דממאי נפשך אם נמחלו עונותיהם מהיכי תיתי שיתחייבו גלות, ואם לא

ד מיתות ב״ד כרת ומיתה בידי שמים, א בגלות ישאו בחובותיהם ולא ב ק  נמחלו למה ה

 ומה יועיל שיגלו. אבל י״ל ע׳׳פ מה דאיתא במדרש(ילקוט שמעוני תהלים רמז תשב)

ו והשיב נפש החוטאת היא תמות, שוב שאלו להקב״ה נ  שאלו למדת הדין חוטא מה ד

ן נפש החוטאת ד  חוטא מה דינו השיב יעשה תשובה ויתכפר לו. והנה מה שאמר מדת ה

ת ולא חילק בין עבירה חמורה לקלה היינו דכתיב שופך דם האדם באדם דמו  היא תמו

י בצלם אלקים עשה את האדם, וידוע מה שאמרו רז״ל כי החוטא על ידי חטאו  ישפך כ

ו צלם האלקים הקדוש, ולכן בחטאו נעשה רוצח בצלם אלקים וצריך להתקיים  מסיר ממנ

 בו באדם דמו ישפך שחייב מיתה כמו רוצח. אבל הקב״ה אמר יעשה תשובה, דע׳׳י

ק ת׳ דעושה תשובה מיראה ר ר אמרו רז׳׳ל ביומא פ נ . אכן כ  התשובה הקב״ה מוחל לו

ב תשובות בני אדם הן מיראת עונש ע״פ רוב נשאר ח ת נעשו לו כשגגות, וביון ד ו נ ח  ז

ן מעון מזיד חטא שוגג, חה שאמר דוד המלך ע״ה"כי עוני אגיד אדאג מחטאתי" י ד  ע
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 דעון ד1א מדד וחטא שוגג, ואמר עוני מיד ואתודה עליו ובודאי אתה מוחל ברחמיך,
 אבל עדיץ אדאג מחטאתי מהשוגג שנשא־.

 וא״כ זה פירוש המדרש, כדן דבר׳׳ה ישראל נדונים, וע״פ מדת הדין נדונים למיתה כדין
 רוצח, שרצחו לצלם אלקים בעונם, אבלהקב׳׳ה ברחמיו ביוה״כ מוחל עונותיהם ע׳׳י
 תשובה, וכיון דע״פ הרוב הוא התשובה מיראה ונעשו זדונות כשגגות והוי כרוצח
 בשוגג שנתחייב גלות, ולכן אמר דקב״ה שיגלו מבית לסוכה רחשב זה להם

 כאילו גלו ונתכפר גם השוגג של העון.

 ועוד הוםיף וכתב שם, והנה אמרינן [במסי שבת נה א] אץ מיתה בלא חטא, ודייק בלא
 חםא לא אמר בלא עון, תדאי ישראל קדושים הם וכשחטאו ישוט, אבל אץ מי ששב
 בכל עת מאהבה עד שדוד המלך ע״ה דא1 מזה שעדיין נשאר שוגג כנ״ל, לכן אץ מיתה
 בלא חטא דעליו נשאר חטא דשוגג כהורג בשוגג, ונעשה מלאך המות גואל הדם של
 צלם האלקים ומת על ידו. לפ״ז המיתה ע״י המלאך המות היא כמיתת הרוצח ע״י גואל
 הדם, לפי זה אייתי שפיר נמי הא דליףבמס׳ מכות שם(י ע״א) א״ר יוחנן, הרב שגלה
 מגלין ישיבתו עמו. איני? והא א״ר יחזנן, מנין לדברי תורה שהן קלטין? שנאמר•
 (דברים ד)"את בצר במדבר" וגוי, וכתינ בתריה(דברים ד)"חאת התורה", (וא״כ הרי
 הרב לומד תורה ומדוע צריך ללכת לגלרת). ותירצה הגמ׳, לא קשיא הא בעידנא דעסיק
 בה, הא בעידנא דלא עסיק בה. ואי בדת אימא, מאי קלטיף ממלאך המות. (והרי
 שהתורה מגינה על האדם ממלאך המות). לפי הדברים הנ״ל, אייתי שפיר הא דליף הכא
 דכמו דערי מקלט קלטים הרוצח להצילו מיד גואל הדם, כמו כן נקלט מי שנתחייב
 מיתה ע״י החטא שעשה שהוא כל האדםכדאמרינן אין מיתה בלא חטא, ממיתה דמלאך
 המות ע״י התורה, לכן נטמך חאת רתרחז לפ׳ ערי מקלט. לומר שעכ״פ על ידי התורה
 הקדושה ניצל האדם ממלאך המות על החיוב של השוגג, וכדין ערי מקלט. עכת״ד של

 הערוך לנר. יעו״ש. ודפח״ח.

 שישתדל לשנת להשאר בסוכה

 והנה בגמ׳ מסכת סוכה 1כח ע״ב) איתא, תנו רבנן כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו
 קבע וביתו עראי, מצד היו לו כלים נאיים מעלן לסוכה מצעות נאות מעלן לסוכה, אוכל
 ושותה ומטיל בסוכה, מנא הני מלי דתגו דמן תשמ כעין תדורו מכאן אמרו כל שבעת
 הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ערץ כיצד היו לו כלים נאים מעלן לסוכה מצעות
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 נאות מעלן לסוכה אוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה, איני והאמר רבא מקרא
 ומתנא במטללתא ותנוי בר ממטללתא לא קשיא הא בטגרם הא בעיוני. יעו״ש.

 והרי שכל צרכיו צריך האדם לעשות בסוכה מלבד אכילה ושתיה, ואפילו לימוד וכוי,
 כיון שהוא מקיימ בכר מצות עשה דאורייתא ״בםוםת תשבו שבעת ימים״ תשבו כעין
 תמרו. ובענין הלימוד חזינן דמתלקת הגמ׳ בין מגרס לעיוני. וכבר האריט בביאור ענץ
 זה הראשונים ממי שם. ועי׳ נמי בר״ן במסכת סוכה(מח ע׳׳ב), ובאורחות חיים(אות לו).
 יעוי׳ש. ורבו השיטות בזה בפירוש האוקימתא של הגמ׳ הא למיגרס הא לעיוני. ועי׳ גמי
 בכף החיים סועד (סי׳ חרלט ס״ק סב). יעו״ש. ובעיקר דינא עי׳ נמי בדברי מו״ר שליס״א
 בס׳ חזון עובדיה הל׳ סוכה גריני הישיבה בסוכה סעיף יז, עמוד קמו) שלימוד של שינון
 וחזרה בגמ׳ צריך לעשות בסוכה, אבל כשהוא לומד בעומק העיון וצריך להתרכז היטב
 בלימודו, בסברא ישרה, יכול ללמד חוץ לסוכה כדי שדעתו תהיה מיושבת עליו כראוי.
 ואם הוא מחבר ספר ומאסף את כל המחנות, ולרגל המלאכה אשר לפניו הוא צריך ספרים
 רבים, וטורח עליו להעלותם כולם לסוכה, יכול ללמוד במקום הספרים, אף שהוא חוץ

 לסוכה. יעו״ש.

 ועכ״פ בכל עת אשר הוא יכול לשבת בסוכה ישתדל לשבת בה, כי מקיים בהכי מצות
 עשה דאורייתא. אלא שמכל מקום אף במקום שהוא יושב ללמוד בסוכה וכל כיו״ב, אין
 לו לברך על כך ברכת ״לישב בסוכה״, ואע׳׳פ שבם׳ המכתם (סוכה כח ע״ב) כתב,
 שהחכם הגמל מורינו היה נוהג לברך לישב בסוכה בכל •עת שהיינו קוראים ושונים
 בסוכה. וכ״כ נמי באורחות חיים(הל׳ טוכה אוח לס) שכך היה נוהר מודר״ר שמואל
 שקלי רבו של בעל המכתם, ושכן כתב הרא״ה. יעו׳׳ש. כי לדידן אין לברך ברכה זאת
 אלא דוקא כשעת אכילה אוכל לחם, וכדעת רביגו תם, וכמו שכתב נמי רבינו
 החיד׳׳א במי מחדק ברכה(םי' תרלט ם׳׳ק יא). יעו״ש. וכן עמד נמי םו״ר שליט״א
 (שם בהערה לז) להזהיר על זה דאין לברך ברכת ״לישב בסוכה״ אלא רק בשעת סעודה,

 ויפטור בכך את כל שאר ישיטת הסוכה. יעוי׳ש.

 שנכח הוא להחמיר שלא לשתות אפילו מיס חוץ לסוכה

 והנה מדן כתב בשו״ע(סי׳ תדלשס״ב) אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל שבעה, בין
 ביוםבץ בללה, ואץ ישנים חוץ לסוכה אפי׳ שינת עראי. אבל מותר לאטל אכילת עראי
 חוץ לסוכה. וכמה אכלת עראי, בביצה מפת. ומותר לשתות מים דין, לאטל פירות
 חוץ לסוכה, ומי שיחמיר על 7צמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפי׳ מים, הדי זה
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ל מעיקר ט א . עכי׳ל. יעו״ש, ואכן רבו הפרסים בענץ הלכה זאת במאי דמותר ל ח כ ו ש  מ

ה באורך וברוחב למו״ר שליט״א בם' חזץ עובדיה הנדפ״מ א חוץ לסוכה, ועי׳ מ נ י  ד

י הלכות אלו. יעו״ש. אולם מכל מקון הא חדנן ט ר ת סוכה) במה שכתב בענין פ מ ל ה ) 

א ישתה תוץ לסוכה אפיי מים, הרי ל ל עצמו ו ט בלשונו ״ומי שיחמיר ע ק  דמרן ז״ל נ

ת סוכה ולולב(פרק ו הלכה ו) שכתב שם, מ ל ה ב ם ״ ב מ ר  זה משובח", ובאמת הוא לשון ה

תר לשתות מים ולאכול פירות חיץ לסוכה, ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ מו  ו

ד זה משובח. יעוי׳ש. וכן הוא נמי לשון הטור(סי׳ תרלט). יעו״ש. ה אפילו מים ה כ ו ס  ל

 ועי׳ בהגהות מיימוניות על הרמב״ס(עזס) שכ' שהמקור לדברי הרמב״ם בזה הוא מדברי

מ ע״ב) דאיתא התם, מעשה שהביאו לריב״ז לטעום את התבשיל ) ה כ ו  הגמ׳ במסכת ס

א שהחמירו על ר מ ת ודלי של מים ואמר העלום לסוכה, ומוקי לה מ ו ב ת ׳ג שתי מ  ולר׳

. יעו״ש. ועי׳ עוד נמי באליה רבה(סי׳ תרלט ס״ק יא) שכתב עוד בענין זה, שכן  עצמן

ע נמי מהירושלמי סוכה(פ״ב ה"ה)שרב חונה החמיר שלא לשתות בדרך עד שיגיע מ ש  מ

כה. יעו״ש. ובענץ דברי הגמ׳ דסוכה(הנ״ל) במעשה דהביאו לריב״ז לטעום תבשיל  לסו

, עיי ב״ח אריח (סי׳ תרלם) שכתב, שלדעת ראשונים אלו האי דאמרינן שהחמיר ר כ  ו

 היינו אף משום המים. יעו״ש.

י הדברים הנ״ל מתבאר ועולה דהייגו שבתייהו דרבנן של העושים כן שלא לשתות פ ל  ו

ל האדם בחיוב  אפילו מים חוץ לסוכה, דכיון שענין זה של הסוכה בסודו הוי לכפר ע

ל אשר יחמיר על עצמו עדיף ספי, דעל ידי כן תגדל עליו דמיון הגלות ת, א״כ כ לו  ג

 וממילא יתכפר טפי וטפי. וק״ל.

ה א ד״ה ומעשה) במעשה דר׳ צדוק במשנה שם כ ) ה כ ו ל כן אמנם דהריטב״א במס׳ ס ע  ו

, דאף על פי שהמחמיר בדבר הרי ט ע״ב), וכן הר״ן בסוכה(כו ע״ב) כתבו ) ל ״ נ כה ה  דםו

א להחמיר רשאי, ואינו חשוב כמי שאינו מדקדק ל ל מקום חכם שרצה ש כ  זה משובח, מ

ק ונדנוד עבירה כלל. ה דהיינו משום שאץ בזה פקפו ר המאירי(שם) מ א מ  במצוה. ו

 יעו׳׳ש. ועי׳ בזה נמי בשו״ת שואל ומשיב מהדו״ד ח״ג(סי׳ יא ד״ה ובזה - האי). יעו״ש.

ן וראוי לעשות כן להחמיר מ נ י הוא ד א ד ל הדברים מ ל מקום כאמור לענין סגולתם ש כ  מ

ו בזה לטובה ולברכה. ל עצמו, והשי״ת תכנ  ע

ב שם וז״ל: סוכה היא מצוה תשובה וחביבה ת כ ועץ(ערך סוכה) ש  וע״ע נמי בם׳ פלא י

 הבאה מזמן לזמן, ואשריהם ישראל רובם נזהרים ועושים סוכה נאה ככלים נאים זכאה

 חולקוצן. אבל יש קלי הדעת שבשביל שלא לטרוח מעט, ומשום דחיישי אמעייהו חדלים
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 לעשות סוכה וסומכים על סוכת הקהל, שאוכלים שם כדת בשני לילות הראשונים. ואף
 העושים סוכה, יש מקילים שלא ליקב בה אלא דרך עראי, ואוכלים דשנים חוץ לסוכה,
 ולו חכמו ישכילו כמה חביבה מצור, זו בין לפי הפשט, והיא העומדת לאדם לכפר
 במקום גלות, ובין לפי הסוד גבהו סודותיה, ומעט אשר השיגה ידיעתנו הוא
 שהשכינה פורשת כנפיה עלינו, והאם רובצת על האפרוחימ ושבעה אושפיזין
 עילאין אור ניצוצי נשמתם שוכגים שם, אשר מטעם זה גדלה קדושתה כקדושת בית
 המסת, ומטעם זה אסרו לנהוג בה מטע בדון וכל שכן שחוק וקלות ראש, ואמרו על
 האר״י ז״ל שהיה נזהר שלא לדבר שיחת חולין תוך הסוכה. ובודאי שמי שנזהר לקבוע
 דירתו דשיבתו בה כל שבעת הימים בקדושה ובטהרה באימה דדאה ושמחה רבד׳
 כדת מה לעשות, קונה קדושה ותוספת הארה בנפשו רוחו ונשמתו, ומצא כדי

 גאולתו לבל השנה לעבוד את בוראו עבודה תמה. יעו״ש.

 עוד מהסגולות שזוכה בהם האדם בזכות מצות ישיבת סוכה

 ואכן ענין זה של קיום מצוות הסוכה כדת וכהלכה ובכל החומרות גדול ונפלא הוא עד
 מאוד ולאין קץ, ועיי בם׳ סגולות יקראל(מערכת ם אות יב) שכתב שם, מי שהוא תמיד
 בצער ויסורין ר״ל, אזי הסגולה לזה שיקיים מצות סוכה כדת וכהלכה, ובזכות זה
 יתבטל ממנו כל מיני יסודית והרמז על זה אמרו ז״ל [סוכה כה ע״ב] המצטער פטור
 מן הסוכה(ספר צמח צדיק להה״ק מרר״ם זלהי׳ה מויזניץ). ועוד יש רמז על זה, ״כי
 יצפבני בסוכה ביום רעה יסתרני". והבן. עכ״ד. יעו״ש. [והאי דקאמר"והרמז על זה
 אמרו ז״ל המצטער פטור מן הסוכה", כלומר דמלבד פשוטם של דברים שהכוונה היא
 שאדם שיש לו צער בסוכה הוא פטור מקיום המצדה, וכמבואר נמי בשו״ע(סי׳ תרמ ס״ח
 הנה עוד יש בזה רמז, "המצטער סטור״ - כלומר כיצד יפטר מכל עניני הצער ־ ״מן

 הסוכה" - על ידי קיום מצות סוכה גראוי. וק״ל.

 וכן מצינו עוד סגולות בענץ קיוםמצזת סוכה, עיי בספר לבושי מכלול(סי׳ ס שכתב
 שם, מצות סוכה היא סגולה לאריכות ימים, דאמרו ז״ל כל שבעת הימים צא מדירת קבע
 ושב בדירת עראי, דהיינו ע״י מצות ישיבת סוכה בז׳ ימים של סוכות, מכה
 להאריך ימים בעוה״ז שהיא דירת ארעי. יעו״ש. ועי׳ בס׳ סגולות ישראל(מערכת ס
 אות יד} שהביא נמי את עבץ זה שעל ידי מצות ישיבת סוכה תכה להאריך ימים, וסיים
 שם על זה, חה שנאמר ״בסוטת תשט שבעת ימים״, והבן. עכ״ד. יעו״ש. והגה סתם
 ולא פירש מזנתו בזה, דמאי התכוון דאיכא רמיזא בהאי קרא. ואולי שאפשר דטונתו
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 בזה, דאכן מפסוק זה איכא רמ׳ז הררמ׳ז על האדיש שעל ידי מצות סוכה זוכה האדם
 לאריטת ימים, דדרשינן ביה ״בסוטרנ תשבר׳ שעל ידי מצות ישיבת סוכה, זוכה האדם
 ״שבעת ימים״, והיינו דאמנם דכוונת הפסוק ״שבעת ימים״ שהשי״ן של ״שבעת״ היא
 ימנית מלשון שבע ימים, אבל בדרך רפז יש לומר ״&בעת ימים״ שהשי״ן של ״שבעת״
 היא שמאלית וא״כ הוא מלשון שובע., שהזוכה ומקיים את מצוות סוכה זוכה ל״שבעת

 ימים״ כלומר שובע ימים ואריכות ימים ושנים. וק״ל. ואפשר.

 וע״ע נמי בילקוט שמעוני(פרשת אמור רמז תרע) ״וסוכה תהיה לצל יומם״ כל מי
 שמקיים מצות סוכה בעולם הזה הקריה מיסך עליו מן המזיקין שלא יזיקו אותו
 שכן הוא אומר ״באבדתו יסך לך״, כל מי שמקיימ מצות סוכה בעולם הזה הקב״ה
 נותן לו חלק לעתיד לבא בסוכתה של סדום שנאמר ״אלהים דבר בקדשו אעלוזה
 אחלקה שכם ועמק סכות אמדד״, מהר עמק סכות זו סוכתה של סדום שהיתה מסוככת
 בשבעה אילנות שהן מסוכטת זו על גב זו גפן תאנה ורמון ופרסק ושקדים ואגוז ותמרים
 על גביהם. דבר אחר כל מי שמקיים מצות סוכה בעה״ז הקב״ה מושיבו בסוכתו של

 לויתן לעתיד לבא שנאמר ״התמלא בשוכות עורו״ וטי. יעו׳יש.

 ובפשטות יש לומר דענץ קיום מצוה זר של מצות סוכה כראוי ובשלימות הוי, על ידי כך
 שיחמיר על עצמו שלא לאכול ולשתות חוץ לסוכה בשום אופן ואפילו שתיית מים, ואין
 צריך לומר בענין השינה שצריך להזהר בזה מאוד, שהרי אפילו שינת עראי אין לו לאדם
 לישון מחוץ לסוכה כממאר בשו״ע הביל(סי׳ תרלס ם״ב/ והטעם כדביארו האחרונים
 עי׳ בט״ז גשם ם״ק ה) ובמג״א(שם ם״ק ד) דהא אמרינן ממי סוכה אמר רבא אין קבע
 לשינה שפעמים שאינו מנמנם אלא מעש ודי לו הלכך זו היא שינתו. יעו״ש. ועי׳ בפרי
 מגדים(שם) שכתב, דמטעם זה אפלו מניח ראשו בץ ברכיו דודאי לא אתי להשתקע

 בשינה ג״כ אסור. יעו״ש.

 שיהיה בשמחה במשך כל ימי חג הסוכות והוא נמי סגולה לסימנא סבא

 והנה אע״פ שצריך האדם להיות בשמחה תמיד, כדי שיהיה לימ פנוי ושמח לעבודת ה׳
 יתברך, וכמו שנאמר (דברים כח) ״תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיך בשמחה ובטוב
 לבב״, והרי שעבודת ה׳ יתברך צריכה להיות בשמחה ובטוב לבב, בכל עת ובכל זמן. וכן
 כתב נמי הרמב״ם בהל׳ ללב(פ״ח הלבה טו) שכתב שם, השמחה שישמח אדם בעשיית
 המצוה ובאהבת האל שצוה בהן, עמדה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי
 להפרע ממנו שנאמר (דברים כח) ״תתת אשר לא עבדת את ה׳ אלהיך בשמחה ובטוב
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כל המגימ דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה,  לבב״, ו

י מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו  ועל זד. הזהיר שלמה ואמר אל תתהדר לפנ

 במקומות אלו וצא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר(שמואל ב'

י ה' ל בעיני", ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפנ פ  ו) ״ונקלותי עוד מזאת והייתי ש

י ה׳״. ע״ש. ובמגיד מגיד משנה ד מפזז ומכרכר לפנ  שנאמר (שמואל ב׳ ו) ״והמלך מ

ל זה, דאכן מתבאר ועולה כדברי הרמב״ם הללו בכמה מקומות בש״ס כתב ע  (שם) הוסיף ו

ל ) ת ב  שצריך האדם לקיים את המצוות בשמחה תמיד, וכעין שאמרו נמי בגמ׳ מסכת ש

ו ל מצוה. ועיקר הדבר הוא שאץ ראוי ל  ע״ב)"ושבחתי אני את השמחה״ זו שמחה ש

ה עליו מצא מוכרח ואנוס בעשייתן, אלא חייב ב  לאדם לעשות המצות מצד שהן ת

ה הטוב מצד שהוא טוב תבחר באמת מצד שהוא ש ע  לעשותן והוא שמח בעשייתן, ר

ך נוצר לשמש את קונו וכשהוא עושה מה שנברא כ ץ כי ל ב ל בעיניו טרחן ר ק  אמת, ר

ל לפי ששמחת שאר דברים תלוים בדברים בטלים שאינן קיימים, י ג  בשבילו, ישמח ר

 אבל השמחה בעשיית המצות ובלמידת התורה והחכמה היא השמחה האמיתית. וזהו

י אם חכם לבך ישמח לבי גם אני.  ששלמה בדרכי מוסרו שבח שמתת החכמה ואמר מ

 עכ״ד. יעו״ש.

ל חג הסוכות גדלה שבעתיים חובה זו להיות בשמחה, שהרי ל מקום הנה בימים אלו ש כ  מ

 הוא מצות עשה דאורייתא לשמוח ברגלים, שנאמר בה(דברים טז)"ושמחת בחגיך",

ת מצוה זאת, שכתב שט, מצור. לשמוח  וכמו שמנה נמי הרמב״ס בסי המצוות(מצוה נד) א

 ברגלים שנאמר ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך. יעו״ש. וכן הוא נמי בדברי הרמב״ם

ל בני ביתו, ק ו הלכה ק). יעו״ש. וצריך שישמח וישמח נמי את כ ר פ ) ב ו ת יום ט ס ל  ה

, חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ן מ ו ר י מסכת פסחים(קט ע״א) תנ מ  וכדאמרינן נמי מ

 ברגל, (דברים סז) ושמחת בחגך, במה משמחם - ביין. רבי יהודה אומר, אנשים בראוי

. יעו״ש. טי  לדם, ונשים בראוי להן ו

ל בחג הםוטת יש בה תוספת והעדפה כ  והנה אע״פ שמצוה זאת היא בכל הרגלים כולם, מ

 שיהיה האדם בשמחה גדולה, שהנה מלבד הענין שעיקרו של הפסוק (הנ״ל)"ושמחת

 בחג7 והיית אך שמח" נאמר על חג הסוכות(עיי רש״י מסבת פסחים(עא ע״א ד״ה והיית
ך שמח) שכתב, קרא יתירא הוא, דכתיב לעיל מיניה חג הסוטת תעשה לך שבעת ימים  א

ג וגו׳ והיית אך שמח. יעו״ש). ב שבעת ימים תחו  וסמיך ליה ושמחת בחגך, והדר בתי

ת כהן גדול ביום הכיפורים בסוף הספר(אלון ד מ  [ועי׳ בדברינו בם׳ מזהב ומפז על סדר ע



ם פן קיט י א ר ן נ ה ם י מ י ה ן ת ן ח י ^ ס ה ח ן ג ה נ ז ן ן ת ן כ ל  עןןףןן ה

א ומסתבר דהקב׳יה ברחמיו הרבים ובאהבתו מ ז ת אות ט עמוד תרח) שהבאנו בזה ט ו כ  ב

ל הימים הנוראים תם ונחמם מעצבונם ועבודת כ ת ישראל בניו רחומיו, רצה לרצו  א

ו לחג הסוכה, שהיו יראים וחרדים בתפילות ובבכיות ובתחטנים ובכל עבודת ה׳ מ ד ק  ש

וחת הנפש, קבע להם שכר מיוחד על זה וציוה אותם , ולכן כדי שתשוב נפשם במנ ך ר ב ת  י

ב לאחר מכן בימי חג הסוכות וקבע להם שכר טוב על זה, שעל  שיהיו שטחים וטובי ל

. יעו״ש. (וראה לקמן מה שהבאנו ם השמחה שהם שמחים שיקבלו שכר טוב על כך צ  ע

ד כיריב במי בשם הרב פלא יועץ. יעו״ש]. ״ ם  ב

ל תורה שיהיה האדם שמח בימים אלו של חג הסוכות, ה מלבד ענין זה שהוא מצוה ש הנ  ו

ו שכתב בזה עוד בספר פלא ירדץ(ערך סוכה) וז״ל שם: ועוד נלוה בחג הקדוש ע צ  הבה מ

 הזה מצות שמחה של מצוה, ואם בכל הרגלים מצוה לשמוח על אתת כמה וכמה בחג

 הקדוש הזה, אשר הוא זמן שמחתינו כאשר אנו אומרים בתפילה ועליה כתיב(דברים טז

ט יוצרט אלא על שמחת הלב, ו ד - טו1 ״ושמחת בחגך והיית אך שמה׳׳, אמנם לא צ  י

ל מצוה כאשר החי יתן אל ליבו מה אנו ומה חייט ומה  שיהיה שבע רצץ ומלא שמחה ש

ו יוצריט ולא ח מחבבנו, וחיבה יתירה נודעת , אשר בחר ע ט ל ר ט ומה נעים ט ק ל ב ח ו  ט

 לבו עד אין חקר ועד מקום שאין יד שכלנו מגעת, ומעט אשר עיניט הן הרואות שיעצנו

יש הכפורימ לכפר בדם עווטתינו, ובאהבתו וחמלתו ו ראש השנה ו נ  בעצה טובה ונתן ל

ט תכף עו ומצערו שנצטערט בימי התשובה ונתן ל גו ת בן ירצה רצה לשמחט מי ב א א  כ

ל שמחתינו, היש חך מתוק מזה. ו שכר טוב ע ת חג הסוכות וציונו לשמוח, וקובע לנ  א

ו נ ת(ממת כג ע״ב) ונתן ל ו ת את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצו מ ז הקב״ה א  ורגו

ל מצוה, והוא ח שמחה ש ו מ ש כת שלומו עלינו וכוי. וציונו ל ת סוכה לפרום סו  מצו

א ל ב ו ב ל טו י שיהא שמח ו מ , ש ל ו גודי האר״י ד ב ת כ ה, ש ל השנ כ ב ל ו  ט

ם ל ו ע בה ויהיה ל ה טו ו שנ ה ל ל ע ת ש הזה, מובטח לו ש ו ד ק ג ה ח ל ב ל ר כ ע ט צ  י

ח עצבו ורגזו וכל דבר המצערו, ולשמוח בכל מ ש ו בכח יגבר איש ל . אי לזאת, ל ח מ  ש

ר הקדוש, בהתמיד במחשבות ה ו  יום שמחה חדשה, שמחה של מצוה, במו שכתוב מ

ל לבו, מה נעשה ש מקום לשמוח באשר יתן א  טהורות כדבר האמור, ויותר מהמה יש ד

. ה בשמימ עליותיו וטי נ ך להיום מ כ ל ידו, אשרי ילוד אשה שזכה ל  בשמים ממעל ע

 עכת״ד. יעו״ש.

י האי דאיכא סגולה גדולה ונכבדה בענין זה של השמחה בימים אלו של חג ל ט  וחזינן מ

ך כ ב ת דהבסחה שמענו משמיה דרבינו האר״י ז״ל אשר גילו לנו את דב״ק אלה ש מ ו ם  ה
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 שהאדם שמח בהם שמתה של מצוה, הוא סימן טוב לכל השנה, כיון שכל מי
 שיהא שמח וטוב לב ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו
 שגה טובה ויהיה לעולם שמח. ולכן ברור הוא הדבר שצריך שיסיר האדם מליבו כל
 ענין זר, ויהיה כל מבסתו אך ורק בה׳ יתברך, וממילא יהיה בשמחה גדולה שמחה של

 מצוד., ויזכה לכל הרב הצפון לו על זד..

 שצריך להזהר לשמח בימי החג גם אח לב האביונים והנצרכים

 {ובאמת צריך האדם בזה ג״כ להזהר לשמח את לב העניים והאבענים, כי היא עיקר
 שמחתו של הקב״ד״ ועי׳ בדברי הרמב״ם בהלכות יום טוב פרק ו הלבה ק - יח) שבעת
 ימי הפטח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב
 אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ומיו ואשתו ומי ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר
 (דברים סז) ״ושמחת בחגך״ וגו/ וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל גם לגר ליתום
 ולאלמנה עם שאר העניים האומללים, אבל מי שנועל דלתוח חצרו ואוכל ושותה וצא
 ובנע ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אץ זו שמחת מצוה אלא שמחת
 כריסו, ועל אלו נאמר(הושע ט) ׳׳זבחידם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם
 לנפשם״, ושמחה כזו קלון היא להם שנאמר (מלאכי ב) ״וזריתי פרש על פניכם פרש

 חגיכם״. ע״ש.

 וכן הוא נמי בזוה״ק פר׳ יחרו(דף פח ע״ב) תא חד, בכלהו שאר זמנין וחגין בעי בר נש
 לחדי ולמחדי למםבבי, ואי הוא חדי בלחודוי ולא יהיב למסכני, עונשיה סגי, דהא
 בלחודוי חדי ולא יהיב חית לאחרא, עליה כתיב(מלאכי ב ג)"הריתי פרש על פניכם״,
 פרש חגיכם, ואי איהו בשבתא חדי, אף על גב דלא יהיב לאחרא, לא יהבין עליה עונשא
 כשאר זמנין וחגין, דכתיב ׳׳פרש חגיכם״, פרש חגיכם קאמר, ולא פרש שבתכם וכו׳.
 יעו״ש. וע״ע נמי בם׳ שלמי צימר(שלמי חגיגה דף רצד ע״ב) שכתב שם בענץ הסעודה
 שעושים לכבוד גומרה של תורה ביום שמתת תורה, וד1סיף וכתב על זה, ועיקר הכל
 להאכיל לעניים בסעודתן שאץ שם שמחה גתלה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים
 ואלמנות, שכל מי שמשמח לב האומללים האלה משמח את הקב״ה, דאינון מאנין
 תבירין דיליה, ובם׳ חמדת ימים כבר האריך בענין זה בתוכחות ומוסרים בטוב טעם

 ודעת ומי. יעו״ש.

 ובפרט צריך להזהר מה בחג הסוכות, כיון שענין העניים והאביונים הוא כנגד האושפיזין
 שמזמינים לסוכה, וכמתבאר בזרה״ק פר׳ אמור (קד ע״א) ובעי למחדי למםכני [בחג
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 המ־כות], מ׳׳ם בגץ דחולקא דאינון אושפיזץ חמין דמסכני הוא. וההוא דיתיב בצלא דא
 דסהימנותא וזמין אושפיזין אלין עלאין אושפיזי מהימבותא, ולא יהיב לון חולקהון כלהו
 קיימי מניה ואמרי"אל תלחם את לחם רע עץ" וגו/ אשתכח דההוא פתורא דתקץ דיליה
 הוא ולאו דקב״ה עליה כתיב ״הריתי פרש על פניכם״ וגר פרש חגיכם ולא חגי. ווי ליה
 לההוא בר נש בשעתא דאלין אושפיזי מהימנותא קיימי מפתוריה. ואמר ר׳ אבא אברהם
 בל יומוי הוה קאים בפרשת אורחין לזמנא אושפידן ולתקנא לון פתורי. השתא דמזמנין
 ליה ולבלוע צדיקייא ולדוד מלכא ולא יהבץ לון חולקהון אברהם קאים מפתורא וקרי
 סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה וכלזע םלקץ אבתריה. יצחק אמר ובטן

 רשעים תחסר* יעקב אמר וכו׳. יעו״ש.

 וע״ע נמי בס׳ פלא יועץ(מערכת סוכה! שכתב נמי בענין זה, וז״ל: ובשמחתו לו יתערב
 לשמח לב עניים ואביונים חו מצות כל החגים והמועדים, דאי איהו חדי ולא חדי למסכיני
 עליה כתיב(מלאכי ב ג) ״הריתי פרש על פנידם פרש חגיכם" וכל שכן בחג הקדוש הזה
 דחיובא רמיא לתן לעניים חלק האושפיזץ, שאם אינו נותן מקללין אותו קללות נמרצות
 האושפיזין, ואם יתן ישא ברכות מהם כמובא בזוהר הקדוש, אי לזאת יחרד האיש וילפת,
 דהא חפץ בברכה, ולא יגרע מלהזמין על שולחט איזה עני, ואם לא יוכל לעשות זאת,
 לפחות יפריש ממונו לצדקה בערב דרגל על כל סעודה, ויאמר בפה מלא, זה אני נותן
 לצדקה בשביל חלק אברהם אוזפיזא קדישא, חה אני נותן בשביל חלק יצחק אושפיזא
 קדישא מסעודתי, וכן על זה הדרך, אד ישלח סאכל לעני קודם כל סעודה, ובזה ישא

 ברכה ורב טוב. עכ״ד. יעו״ש.

 וע״ע בדברינו בס׳ הנחמדים מפז על םצות כתיבת ספר תורה (סימן ד סעיף ג) במה
 שהבאנו בם״ד שם, שביום שאדם יש לו >זם שמחה ובפרט אם הוא עושה בו סעודת מצוה
 של שמחה, שראוי והגון הוא לפזר צדקה לעניים ומקומות של תורה, ואם יוכל אף ישתף
 אותם בסעודת המצוה, ועל כל פנים ישתדל בענין זה של פתור הצדקה לתת להם מעות
 כדי שיהיה להם בזה דברי מאכל. יעו״ש שהארכנו בזה מפי סופרים ומפי ספרים, ומשם

 באריה. יעו״ש],

 ענץ סוד השמחה שצטרויבו עליה במיוחד בחג הסוכות

 והנה כאמור לעיל עיקר מצות התורה הקדושה שנאמר(דברים טז)"ושמחת בחגיך״,
 היינו בחג הסוכות וכנ״ל, מלבד שהוא מצוות התורה הקדושה, יש לומר בזה עוד כי ענין
 זה הוא ברחמי השי״ת עלינו, דהא אמח חז׳׳ל בגמ׳ מסכת יזמא ןפו ע״ב) אמר ריש
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ה ישראל ב ו ש " ח , שנאמר(הושע י ת ו מ ש ו כ  לקיש, גדולה תשובה, שזדונות נעשות ל

ד ה׳ אלהיך מ כשלת בעונך", הא עון מזיז־ הוא, וקא קרי ליה מכשול [שהוא לשון  ע

 שוגג]. איני, והאמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות, שנאמר

 (יחזקאל לג) "ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה״. לא קשיא,

 כאן - מאהבה [זדונות נעשות כזכיות], כאן - מיראה [זדונות נעשות כשגגות]. יעו״ש.

ת לזכיות. מ פ ה  וא״כ חזינן מהבי שהעושה תשובה מאהבה הזדונות נ

 והנה בימים הנוראים עושה האדם את התשובה מתוך ידאה, כי האדם חושש למה שצריך

 לעמוד בדץ לפני מלך רם ונישא פלך מלכי המלכים הקב״ה, וא״כ עיקר תשובתו היא

ך יראה. ומכל מקום אף שעושה תשובה, הנה עדיין נשארים לו הזכיות כשגגות.  מתו

 אולם עתה כשמגיעים ימי חג הסוכות, כשכבר עברו ימי הדין בעיקרם, והאדם יושב בצל

 הסוכה צילא דמהמנותא, מתעוררת נפשו של האדם באהבת ה׳ יתברך מתוך שמחה וטוב

ל  לב, א״כ כשהאדם עושה תשובה הוא עושה אותה מתוך אהבה, וממילא נהפכים לו כ

 אותם זדונות לזכיות. ועל כן הקב׳׳ה ברחמיו הרבים ובאהבתו אותנו, ציוה עלינו להיות

ל חג המומת, שהרי בעיקרם של דברים עדיין גזר הדין לא נחתם,  שמחים בימים אלו ש

 דאץ וצא נחתם אלא עד יום הושענא רבא, שאז נעשה חותם חיצון ואחרון, וביום שמיני

 עצרת הפתקים נשלחים, (עי׳ להגוי׳׳ח בם׳ בן איש חי«פר׳ חאת הברכה אות ב) שכתב,

ל הושענא רבא, בעת חצות לילה, נגמר ונעשה בחינת חותם החיצון למעלה, כי ביום  בלי

 הכיפורים נגמר חותם הפנימי שהוא העיקר יותר, ולכן בהושענא רבא, נמסרין הפתקין,

ל פי שנמסרו הפתקין, יש עוד זמן להצלה, עד יום שמיני עצרת, ולכן צריך  ואף ע

מת עדיין יכול . יעו׳׳ש). ולכן בחג הסו  להתעורר בתשובה נדולה, בהושענא רבא ומי

 האדם לתקן את גזר דין שנחתם בחותם פנימי ביוה״כ, והשי״ת בחמלתו עלינו רצה

ת הללו שאנו מ ו ס ו את ימי תג ה נ  שנעשה תשובה מתוך אהבה ושמחה, ועל כן נתן ל

 מצווים להיות בהם בשמחה, וממילא תתעורר נפשו של האדם לעשות תשובה מתוך

 אהבה. וק״ל.

י רשומות אמרו בדרך רמז ודרוש דרוש וקבל שבר, שזהו נמי הענין שאנו ש ר  והנה ח

 עושים את שמחת בית השואבה לשאוב מים ולנסך על גבי המזבח בימי חג הסוכות, כי

ם הכיפורים היא תשובה ו  הנה כאמור התשובה שאנו בימים הנוראים של ראש השנה ר

ם ראש השנה אנו עושים תשליך להשליך העבירות למים, כיון ו ך יראה, והנה מ  מתו

לכל היותר עבירות אלו ך יראה ו ו עושים תשובה מתו ו חפץ בהם כלל, שדרי אנ  שאין לנ
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 נהפכים רק לשגגות שענין זה נחשב עכ״פ עדיץ לגדר של עבירה, ולכן אבו משליכים
 אותם אל המים להפטר מהם מהר כלל האפשר, כי לתוקף יראת הדין אץ אנו חפצים
 שישאר בידינו אפילו שגגות. אולס הבד, עתה בימי חג הסוכות, שכאמור דם ימי שמחה
 ורצץ, ואז אנו עושים התשובה מתוך אהבה, שבכח תשובה זאת נהפכימ העבירות
 לזכיות, אנו מהעוררים כביכול בחרטה על מה שהשלכנו את העבירות ביום ר״ה למים,
 שהרי עתה עבירות אלו הם שווי ערך, כי רם נהפכים לזכיות. ולא כביכול אנו הולכים
 למים ״לשאוב" את אותם העבירות, ולהפוך אותם לזכיות על התשובה שאנו עושים

 עתה, שהיא ״תשובה מאהבה״. וק״ל.

 ועכ״פ כאמור עיקרם של ימים אלו שלחג הטובות, שנצטוונו עליהם בתורה הקדושה
 לשמוח בהם וכמ״ש ״ושמחת בחגיך", וכן כל מצות ישיבת סוכה שנצטורט לשבת
 בסוכה יומם ולילה, באו כדי שנשמח תתענג בהם, וממילא נתעורר בתשובה מאהבה
 והזדונות יהפכו לט אכיות, קודם גזר דין האחרץ שנעשה ביום הושענא רבא. ולכן
 ישתדל כל אדם לעורר את עצמו, וכן לעורר את כל בני ביתו, לעשות תשובה מתוך
 אהבה בימים הקדושים הללו של חג הסרטת, וממילא יהפך הכל לו ולהם לזכיות גמורות.

 אכי״ר.

 [ואגב אורחיה יש לציץ במה שהקשה המהרש״א במס׳ יומא שםגפו ע״ב ד״ה גדולה
 תשובה) במאי דאמרינן שעל ידי התשובה שעושה מאהבה זדוטת נהפכים לו לזכיות,
 דהנה לכאורה דבר זה הוא תמוה תמצא חוטא נשכר, שעשה עבירות ועתה הכל נהפך לו
 לזכיות. ף״ל דעושה תשובה מאהבה כדמםיק דבהכי איידי, ודאי דעושה תשובה גמורה
 ומוסיף במעשיו הטובים יתר מכדי הגורך לגבי אותו עון, והרי אותן מעשים טובים
 שמוסיף הם נעשים לו כזכיות, וקרא דפייתי מוכיח כן שנאמר"ובשוב רשע מרשעתו
 ועשה משפט וצדקה עליהם חיה" וגר/ דמשמע משפט וצדקה שהוסיף לעשות על
 תשובתו עליהם חיה יחיה וכוי, ועד״ז י״למ״ש הכתוב "דבר אל לב ירושלים וגו׳ כי נרצה
 עונה כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה״, דמלת נרצה קשה לפי פשוטו גם מלת
 לקחה, דה׳׳ל למכתב לקתה, אבל הפיררש כי נרצה עונה שיהיה העון מרוצה כזכיות, חה
 על ידי שמוסיפים עתה במצוול, וממילא לקחה שכר מצותיה לעתיד כפלים כחטאתיה,
 אחד מה שהרבו בזכיות עתה, וגם עוד בזן שעשתה תשובה מאהבה שהחטא גופיה נעשה
 זכות. וממילא יש לה כפלים. יעו״ש. ומכלל דבריו אלה של מהרש״א מתבאר ועולה
 דאין זדונות נהפכות לזכיות בתשובה מאהבה, אלא דוקא שמוסיף עתה במצוה, וממילא
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 נראה מכלל מעשיו אלה של האדם שהוא חזר בתשובה שלימה, ועל כן דוקא הפכים לו
 את הזדונות לזכיות. וק״ל].

 ובענין זה של תשובה מאהבה מצינו עוד בזה, תעה בגמ׳ מסכת ברכות(לד ע׳יב) מצעו
 פלותא דרבי יזוחבן דםי׳ל דצדיקים גמורים ערפי מבלי תשובה, ולעומת זה רבי אבהו םי׳ל
 דבעלי תשובה גדולים יותר אפילו מצדיקים גמורים, דאיתא התם, אמר רבי תייא בר
 אבא אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים
 גמורים - עץ לא ראתה אלהים זולתך. ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו, מקום
 שבעלי תשובה עומדין - צדיקים גמורים אינם עומדין, שנאמר(ישעיה נז) ״שלום שלום
 לרחוק ולקרוב״, לרחוק ברישא והדר לקרוב, ורבי יוחנן אמר לך מאי רחוק - שהיה
 רחוק מדבר עבירה מעיקרא, ומאי קרוב - שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו

 השתא. יערש.

 ומזה עמדו להקשות על דברי הרמב״ם בהלכות תשובה(פרק ז הלכה ד) ואל ידמה אדם
 בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן
 אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו דדבה
 שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו, אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה
 עומדין אין צדיקים גמורין יכולץ לעמוד בו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא
 חטאו מעולם מפני שהן טבשים יצרם יותר מדם. ע״ש. וחזינן הבא דהרמב״ם פסק
 כדעתו של רבי אבהו דבעלי תשובה גדולים יותר מצדיקים גמורים, ולכאורה מה הכריחו
 לפסוק כן כנגד דעתו של רבי יוחנן. והגאון הרוגצ׳ובר כתב לבאר(שם) דהנה יש לומר
 דהרמב״ם ם״ל במחלוקת זאת של רבי יוחנן ורבי אבהו דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא
 פליגי, דרבי יוחנן שאמר דצדיקים גמורים עדיפי מבעלי תשובה, מיידי בבעלי תשובה
 שעשו תשובה מיראה, וממילא כל הזדונות נהפכו לדם רק לשגגות, וא״כ עדיין נשארו
 העמדות בידם אלא שדם רק בשוגג, ולכן צדיקים גמורים עדיפי מדם, שאין בידם שום
 חטא כלל. אולם לעומת זה רמ אבהו דקאמר דבעלי תשובה עדיפי מצדיקים גמורים,
 מיידי בעושים תשובה מאהבה, וממילא הרי כל הזדונות נהפמ לדם לזכיות, ונמצא שאין
 בידם עתה שום חטא כלל, אלא רק זכיות ומצוות, ולכן עדיפי בעלי תשובה אלו
 מצדיקים גמורים, שאין בידם כל p מצוות וזכיות כמו בעלי תשובה אלו, שהרי לעשות
 מצוה קשה הוא יותר מלעשות עבירה, ואצל הבעלי תשובה העבירות היו מעיקרא הרבה
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 מאוד עבירות ונהפכו עתה למצוות תכיות, ואצל הצדיקים אין להם אלא דק את אותם
 מצוות שעשו, וכל בעלי תשובה עדיפי מהצדיקים.

 וממילא הרמב״ם (הנ׳׳ל) שכתב דבעלי תשובה עדיפי מצדיקים גמורים מיידי בענין
 עושים תשובה מאהבה שזדונות נהפכים לזכיות, וכאמור לעיל דבהאי מילתא לא פליגי
 רמן, וסבירא להו למלי עלמא דבעושים תשובה מאהבה עדיפי בעלי תשובה מצדיקים

 גמורים. וק״ל.
 ענין סדר הלימוד בליל הושענא רבא

 ודגה ליל הושענא רבא נשגב גדול והשרב ד1א במאוד מאוד, ומדמם ט בתפילות
 ובתחנונים, ויום זה הוא סיום הימים הנוראים, שמ נעשה החותם האחרון של גזר הדין
 לטובה, וכבר גתמ על ימים אלו של הימים הטדאים סימנא טבא ״אדיה שאג מי לא ירא"
 כלומר ״אריה״ שהם עיקרי הימים הנוראים א׳לול, ראש השנה, י׳ום הכיפורים, ה׳ושענא
 רבא, כי ימים אלה הם דקרי הימים והםדאים, וכאמור העתה האחרון הוא יום הושענא
 רבא, והוא הנשגב ביותר כי ״הכל ההלך אחר החתום״(ברמת יב ע״א). ומסורת מן
 הקדמונים נתקן סדר מיוחד להושענא ר גא, שקוראים בו את ספד משנה תודה הלא הוא
 ספר דברים, ואח״כ מעת חצות הלילה קוראים בו את כל ספר התהלים עם ז׳ מרתי

 הברית, ועם כל התפילות המצורפים בהם.

 ועי׳ נמי בדברי הגרי״ח בס׳ בן איש חי(פר׳ חאת הברכה אות א-ג) שכתב שם בענץ
 מעלת יום זה, מרבים בתפילות ותחנונים בהושענא רבא, כי הוא סיום נ״א יום שנתנו
 לישראל בחסד עליון לעשות בהם תשובה ותתקבל תשובתם, והם שלשים דאלול, מיום
 ראשון של ראש חודש, ועשרים ואחד יום דתשרי, רמז לדבר, אין נא אלא לשון בקשה,
 לק־ נתנו נ״א יום, לצורך הבקשות ותחנונים, רום זה הוא סיום יום נ״א, ולכן בקרא
 הושענ״א רבא, כלומר הושע את יום בי׳א, שהוא רבא דהכל הולך אחר החתום. בליל
 הושענא רבא, בעת חצות לילה, נגמר ונעשה בחינת חותם החיצון למעלה, כי מום
 הכיפורים נגמר חותם הפנימי שהוא העיקר יותר, ולכן בהושענא רבא, נמסרין הפתקין,
 ואף על פי שנמסרו הפתקין, יש עוד זמן להצלה, עד יום שמיני עצרת, ולכן צריך
 להתעורר בתשובה גדולה, בהושענא רנא, ויהיה לבו חרד בתשובה, כל היום טלו.
 ילמוד סדר המתוקן בשמחה ובהתלהבות, כי בלימוד ספר משנה תורה, נעשה עיקר
 התיקון הראוי להיות ביום זה, ומעט קודם חצות לילה, יאמרו קריאת שמע שעל המטה,
 עם הפסוקים שיש עמה. יעו״ש. וכאמור שאתר חצות קוראים את כל ס׳ התהלים מלה
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 במילה עם ז׳ מרתי הברית. וכמו שהזכיר הגרי״ח גופיה את ענץ זה של קריאת ספר
 התהלים בליל הושענא רבא בסי בן איש חי(פרשת וישלח אות ו). יעו״ש. [וע״ע נמי בם׳
 פרי עץ חיים(שער הלולב פ״ד ופ״ה) מה שכתב שם על סוד קריאת ספר משנה תורה
 בליל הו׳׳ר. יעו״ש. וע״ע נמי בם׳ כף החיים(סי' תרםד ס״ק ד) מה שכתב על ענין קריאת

 ספר התהלים בלל הושענא רבא. יעו״ש].

 שטוב ונכון הוא לעשות את סדר הלימוד של ליל הושענא רבא בתוך הסוכה

 והגה במקום שאפשר טוב ונמן הא שיעשו הצימר את סדר בלימוד של לל הושענא
 רבא בתוך הסוכה, חדא ביון שעל ידי כך זוכים בקיום מצות עשה דאורייתא של מצות
 סוכה, ועל ידי כך ירמ בזכיות לקראת עת החותם האחרון, והנה עוד גם שעל ידי כך
 יזמ את הצימר שלא יאכלו חוץ לסוכה, דכאמור לעיל נמן הוא להחמיר כדעת מרן זיל
 בשו״ע (הניל) שלא לשתות אפילו מים מחוץ לסוכה, ובפרס נמן להזהר בזה בללה

 קדוש זאת עת החותם האחרון.

ל אי לא מסתייעא מילתא, מון כשקר מאוד בחוץ  ואלם כל זה במקום שאפשר, א
 בסוכה וכיו״ב, ואם ישמ בחוץ לא יוכלו ללמוד בישוב הדעת וכראר, ברור הוא הדבר
 שיעשו את הלימוד בתוך בית הכבםת, וכל מי שרוצה לאכול או לשתות יצא בחוץ

 לסוכה, ויחזור וימשיך את לימודו. וק״ל.

 [דש עוד מנהגים שוגים שנוהגים בללה זה כעין הענץ של הימים הנוראים, מון מה
 שהביא הרמ״א בשו״ע(סי׳ תרםד ם״א) דהםדקדקים נוהגים לסבל קודם עלות השחר,
 כמו בערב ראש השנה וערב יזהכ׳׳פ. יעו״ש. ודאה עוד נמי בשלי׳ה(מם׳ סוכה) שכתב,
 דש נהגו לסמל בערב ד1שענא רבה, כדי שיהיו פנויים כל הלילה לתורה לתפלה

 לשירות ותשבחות, ושיבח את מגהג זה. יעו״ש

 וע״ע נמי בתום׳ ברכות(לד ע״א ד״ה אמר) ובמחזור ויטרי(סי׳ שפג) שכתמ שנוהגים
 לומר בהושענא רבא שבע פעמים ה׳ הוא האלהים כמו במוצאי יום הכפורים, לפי
ו והיום נתקיים בחתימת החיים ושכינה עולה למעלה  שביוהכ״פ נחתם לחיים דע
 בערמת. יעוי׳ש. ובמחזור וישרי(שם) כתב שאומרים גם שמע ישראל וגו׳ וברוך שם
 כמד וגו׳ כמו במוצאי יוה״כ. יעו״ש. וע״ע בשימלי הלקט הקצר והובא בהערות
 לשבה״ל השלם(םי׳ שעא) שכתב, שנוהגים גם לומר מ"זוכרינו לחיים״ ואבינו מלכינו.
 יעו״ש. וראה עוד במי בתפארת שמואל על הרא״ש במסכת ברכות (סוף פרק ראשון)
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 שהביא בשם מחזור כת״י דיש מהראשונים שהיה אומר בהושענא רבא"המלך הקדוש"
 ר׳המלך המשפט׳/ ושכן נהג מהר״ם. יעו״ש. וכאמור דהכל הוא לתוקף קדושת היום
 הנשגב הזה, של יום הושענא רבא, אשר נחתמים בו בחותם אחרון לחיים טובים ולשלום

 לשנה טובה מתוקה ומבורכת. אכי״ר],
 שצריך האדם לשמות ביותר ביום שמחת תורה, וסגולה גדולה יש בזה כמבואר

 להלן

 הנה המנהג פשוט וברור הוא לועציא את ספרי התורה במם שמחת תורה ולרקוד עמרם
 בשמחה גדולה רבה ועצומה, וגם עושים סעודה, והכל לכבוד גומרה של תורה, וכמו
 שכבר כתבנז בענין זה בס״ד בדברינו בספר הנחמדים מפז על מצות כתיבת ספר תורה
 (סימן ג, סדר הולכת ספר התורה מבית בעל המצוה להניחו בבית הכנסת הערה כד.) דאכן
 מבד! זה יסודתו בהררי קודש על פי דברי חז״ל שהרי אמרו במדרש(קהלת רבה א יב) על
 הפסוק(מלכים א פרק ג פסוק סו) אחר בשורת החלום של שלמה המלך שהקב״ה הבטיח
 לו חכמה גדולה וכוי, וכתיב, ״ויקץ 7זלמה והנה חלום ויבוא ירושלם ויעמד לפני ארק
 ברית ה׳ רעל עלות רעש שלמים רעש משתה לכל עבדיו׳׳ א״ר יצחק מכאן שעושין
 סעודה לגומרה של חורה, מיד שרתה עליו רוח הקודש, ואמר שלשה ספרים הללו,
 משלי, ושיר השירים, וקהלת, הה״ד דבר קהלת בן דוד. יעו׳׳ש. וכן הוא נמי במדרש
 שיר השירים רבה(פרשה א פיםקא ט) שמענין שלמה המלך לומדים דעושין סעודה
 לגומרה של תורה. יעו׳׳ש. וא׳׳כ ממלא יש לומר דבעת שמסיימים לכתוב את הספר
 חורה בודאי דחשיב גומרה של תורה. ויתרה על כך מצינו דאפילו ביום שמחת תורה
 שגומרים לקרוא בתורה בפרשת וזאת הברכה עושים ביום זה סעודה לגומרה של תורה,
 וכמ״ש בספר האשכל(הלכות סוכה דף קעג עמוד ב) שכתב שם וזיל: ואמור בהגדה
 רקץ־ שלמה והנה תלום ויבא ירושליש רעמוד לפני ארון ברית ה׳ רעל עלות ויעש
 שלמים רעש משתה לכל עבדיו, אמר ר׳ אלעזר מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה.
 שהרי שלמה כשאמר לו הקב״ה הנה בתתי לך לב חכם ונסן אשר כמוך לא היה ואחריך
 לא יקום כמוך, וכתיב רקץ שלמה והנה חלום, שמיד היה שומע העופות מצפצפים והיה
 מבין לשובם, ומיד עשה משתה לכל עבדיו, הא למדת שעושין סעודה לגמרה של תורה,
 לכך עושין סעודות גדולות ותעבוגים גדולים ביום שמחת תורה לכבוד סיום

 התורה. יעו׳׳ש.
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 וכן הוא נמי בהגהות אשרי מסכת סוכה(פרק ד סימן ו) שכתב שם מהאור זרוע [הל׳ סוכה

ק תשיעי וחתני תורה רגילין לעשות בשושבינין מ  סו״ס שכ], ועושין שמחת תורה ב

ת הקהל וםתבץ להם מאכלים טובים ומצאתי עיקרו של מנהג  סעודה גמורה ומזמנץ א

 במדרש בתחלת שיר השירים הבא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית וגו׳ אמר רבי יצתק

 מכאן שעושין סעודה לגמרה של חורה. יעו׳׳ש. וכ״כ נמי בשיבולי הלקט (סי׳ שעב)

 שהוא הענק שעושים סעודת מצוה ביום שמחת תורה ח־^א משום גומרה של תורה,

א דהיה אצל שלמה המלך ע״ה. יעו״ש. וכן הביא מרן בב״י חאו׳יח(סי׳ תרסס) את י מ  ת

 דברי האור זרוע(הנ״ל) במש״כ שבוהגים לעשות סעודה ביש שמחת תורה לגומרה של

 תורה. יעו״ש. וכן הביא דין זה נמיהרמ״א בשו״ע או״ח(סי׳ תרסס ס׳יא) שכתב שם,

ש סוב האחרון שמחת תורה, לפי ששמחין ועושין בו סעודת משתה לגומרה של  וקורץ י

 תורה, ונוהגין שהמסיים התורה ודמתחיל בראשית נודרים נדבות וקוראים לאחרים

 לעשות משתה. יעו״ש. [ועי׳ במשנה ברורה (שם סק״ו) שכתב, לגומרה של תורה -

ב הא״ר מבואר מהפוסקים דיש לשמוח ת ה. כ  כדאיתא במדרש שה״ש וה״ה לגמרמצו

ש בכל מה דאפשר בשמחה של מצוה, ודלא כיש שמכין ודוחץ אלו לאלו עד ב ד  ל

ל מצוה ולכן יש לגעור בהן. ך מונעץ משמחה ש ך כ ם מתו  שהשמחה נהפך לתוגה ח״ו ג

 עכ״ל. גם מהרי״ק(בשורש ט) הארץ מאוד שלא לבטל שום מנהג שנהגו לכבוד שמתת

ת ו ש ע א ל ל ב ש ו ר ק ה שביטלו מ מ ה מקומות ב ב ר ה ן ב ן רעד. עושי כ ל  התורה ע״ש, ו

ף נם ששמחין בשארי ימים וכל ימיהם כחגים ובעו״ה , א רה ת תו ח מ ש ה ושמחה ב ח ש  מ

 ביזה כבוד התורה גרם זה שהתורה מונתת בקרן זוית ואין דורש ואין מבקש ומי יתן ישיב

י יעקב. יעו״ש.  רדתם שבר בית ישראל במהרה בימינו, בטר

ה של ד ט ל חוסר כ ר בם׳ ביכורי יעקב (הנ׳׳ל) צווח במר ע נ  והרי שהגאון בעל ערוך ל

י וצא שאין א ד ת ענין הסעודה ביש שמחת תורה, וממילא ט  תורה ח״ו במה שמבטלים א

ת גומרה של תורה ממש, ם כתיבת הספר תורה שהוא ע ע  לבטל את ענץ הסעודה בעת פ

ל מצוה גדולה וחשיבה ואת שאינה באה בכל יום. תה ברור. וע״ע ש ש י  וגם הוא ם

 בדברינו בס׳ הנחמדיםמפז(שם) שהארכנו בזה בם״ד עוד טובא. יעו׳׳ש.

ם שמחת תורה לגומרה של תורה, דעי׳ בס׳ שלמי ו ש לציין בענין זה שעושים סעודה ד ר ] 

ד גומרה של ב שם בענין הסעודה שעושים לכבו ת כ  ציבור(שלמי חגיגה דף רצד ע״ב) ש

ל זה, ועיקר הכל ן צריך לעשות וכוי, והוסיף וכתב ע כ  חורה ביום שמחת תורה שכן נזעג ו

ש ויתומים י נ  להאכיל לעניים בסעודתן שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב ע
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 ואלמנות, שכל מי שמשמח לב האומללים האלה משמח את הקב׳׳ה, דאינון מאנין
 תבירין דיליה, ובס׳ חמדת ימים כבו האדיר בענין זה בתוכחות ומומרים בטוב טעם

 ודעת וכוי. יעו־׳׳ש].

 גודל ענץ השמחה לכבודה של תודה

 הנה בם״ד הארכנו בדברינו בס׳ שם נזמה ובחובה (סימן ג, סדר הולכח ספר התורה
 מבית בעל המצוה להניחו בבית הכנסת הערה ס) שיש בענין זה של השמחה לכבודה של
 התורה הקדושה, והנה כענץ השמחה לכטדה של תורה, כבר אמרו רבותינו במדרש
 במדבר רבה(פרשה ד פיםקא כ) על הפסוק(שמואל ב׳ ו) ״ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה׳״
 וגוי, בא ודאה כמה בתה דוד עצמו לכבודו של הקב״ה היה לו לדוד להיות מהלך לפניו
 סתם כמלך לבוש כלי מלכותו, ולא עשה כן, אלא לבש כלים נאים לכבוד הארון
 ומשחק לפניו מה שאפשר לומר שנאמר(דברי הימים א׳ סו) ״ודוד מכורבל במעיל
 בוץ וכל הלוים הנושאים את הארון״ וגד, וכתיב ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה', מהו בכל
 עה, בכל כחו, מהו מכרכר שהיה מקיש ידיו זו על זו וטופח ואומר כירי רמ [מלך גדול
 מלך גדול], והיו ישראל מדעים ותוקעים בשופרות ובחצוצרות וכל כלי שיר שנאמר
 (שמואל ב׳ ו)"וכל בית ישראל מעלים את ארון ה׳ בתרועה ובקול שופר" וטי, והיה דוד
 המלך ע״ה משים עצמו כהדוט, מהו מפח ומכרכר האיך היה עושה אמרו רטתינו היה
 לטש בגדי זהב םנובץ דומץ לפז והיה מכה בידיו זו על גב זו וטפח, כיון שהיה מכרכר
 כיד רם היה מפזז מהו מפזז שהיה הזהב המםונן שהיה עליו קולו פוזז, [היינו שהזהב
 שהיה על בגדו היה משמיע קול ״פז - פז״ בעת שהיה רוקד לפני ארון ה׳ והייט
 ״מפזז״:}, יכול לא היה דוד עושה יותר מזו לאו אלא ועפך אםפירס ומשמיד לפניו וטי,
 ובחן לכולם מתנות מרוב שמחתו בארון, שנאמר(שמואל א' ו)"ויכל דוד מהעלות

 העולה והשלמים וגו׳ דחלק לכל העם לכל המון ישראל" וגו׳ מזע אשפר וטי.

 אץ לך אדם בישראל שביזה עצמו על המצות יותר מדוד, הה״ד דעה אמר לפני אלהים
 (תהלים קלא) ״ה׳ לא גבה לבי״ בשעה שמשחני שמואל למלך, ״ולא רמו עיני" בשעה
 שהרגתי את גלית, ״ולא הלכתי בגדולות״ בשעה שהחזירוני למלטתי, "ובנפלאות
 ממני" בשעה שהעלתי את הארון. "אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו״ כשם
 שהתינוק הזה אינו מתבייש להתגלות לפני אמו, כך שרתי נפשי לפניך שלא נתביישתי

 להתבזות לפניך לכבודך וכוי. יעוי׳ש.
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 ובזוהר הקדוש פר׳ משפטים(דף קד) איחא, דוד בדיחא דמלכא הוד, ואע״ג רועה בצערא
 תדיר, כיון דחזי דהר קמי מלכא עלאה תב לבדיחותיה כמה חזור, בגץ לבדחא למלכא

 עלאה. יעו״ש].

 ומי לנו גדול מדוד המלך ע״ה משיד ה׳ שלא חש ולא שת ליבו לאף דבר שבעולם, ושמח
 בבל כוחו בגופו ונפשו לכבוד החורה הקדושה בעת הולכת ארון ה׳. ואבן מה נענה
 אבתריה, דאם במלך ישראל שאמרו בו(קידושץ לב ע״א) מלך שמחל על כבודו אין
 כמדו מחול, לא חש דוד המלך ע״ה לכלום, מדאי הוא דבכולי עלמא שאין להם לחוש
 לכלום, כי אדרבה אין לך כבוד גדול בעולם כאדם המכבד את התורה ומשפיל את עצמו
 לכמדה. ועי׳ בתנא דבי אליוע רבה(פרשה יד) כל המרבה כבוד שמיס, כבוד שמים
 מתרבה וכבוד עצמו מתרבה, וכל הממעט כבוד שמים ומרבה כבוד עצמו, כבוד

 שמימ במקומו וכבודו מתמעט. ע׳׳ש.

 וע״ע נמי מודל הענין שצריך האדם לרדבות בכמד התורה ולשמוח בה מאוד, במש״כ
 בסי שפת אמת(דרוש סוכות תרסייהן שכתב שם, מאד מאד צריכין לשמוח בשמחת תורה
 ולכבדה, הרי אמרו הלומד מחבירו אות אחת צריך לנהוג מ כמד, ומה נעשה אל
 התורה בעצמה אשר מלמדת אותנו תמיד איך לעבוד את ה׳, ומה הכבוד אל
 התורה להגות בה יוממ ולילה, כתיב ״םלםלה ותרוממך״, ופרש״י כמחזר על עוללות
 בכרם ע״ש, כי באמת התורה אץ לד שיעור ויש לכל פרשה ולכל פסוק ולכל תיבה ולכל
 אות כמה עולמות עליונים מיוחדים, אבל הקב״ה הניח לנו פאה ועוללות כמ״ש ״לעני
 ולגר תעזוב״, וכל מה שאנו יכולים להשיג הכל נובלות התורה שלמעלה, וכפי מה

 שהאדם יודע זאת ומחזר על העוללות כעני ואביון אז התורה מרוממת אותו. יעו״ש.

 וע״ע נמי בם׳ שער הכוונות לרבינר האר״י ז״ל(דרושי חג הסוכות הקדמה, דף קד ע״א)
 שכתב רבינו מהרח״ו שם: עם שמתת תורה מה שנהגו להוציא הספרים מחוץ להיכל וגם
 להקיף עמהם התיבה בשחר ובמנחה ובערבית דבמוצאי יום טוב מנהג אמיתי הוא וכבר
ו ע״ב ברעיא מהימנא) וז״ל ונוהגין ישראל למעבד  נכתב בספר הזוהר בפר׳ פנחס(דף ת
 עמה חדוה ואתקראת שמחת תורה רמעטרן לס״ת בכתר דיליה ומי, וראיתי למורי ז׳׳ל
 נזהר מאד בדבר זה להקיף אחר הס״ת או לפניו או לאחריו ולרקד ולשורר לפניו בכל
 יכלתו בליל מוצאי ירים אחר תפלת ערבית והיה מקפיד מאד לעשות אז ז׳ הקפות
 שלימות ומי, גם ראיתיו בליל מוצאי יו״ט שהלך לב״ה אחר והקיף ז׳ הקפות והלך לדרכו
 רמצא מת הכנסת אחרת שנתאחרו בהקפות וחזר להקיף עמרם וכוי. יעו״ש. וכן הוא נמי
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 בדבריו בס׳ פרי עץ חיים(שער הלולב פרק ח) שכתב שם, ואני ראיתי למורי ז״ל, שהיה
 וצלך לפני הספרים, והיה מרקד ומרנן ושמח בכל יכלתו, בכל הז׳ הקפות בלילה,
 וביום לא ראיתיו. אחר כך כשהיה הולך לבית הכנסת אחרת, שהיו מתאחרץ שם, והיו
 עושץ ההקפות עם הספרים כנ״ל, ג׳׳כ מורי ז״ל היה מסבב עמהן, ומרקד ומרנן בשטחה

 גדולה, וכן אס נתאחרו בבית הבגסת אחרת, היה עושה גם כן.

 וע״ע נמי בספר מעשה רב(סי׳ רכב) שהביא על הגר״א, שהיה מקיף לפני הספר תורה
 בשמחה רבה, ומספק ומרקד מפזז ומכרכר בכל עוז, עד שהיו פניו בוערות כלפיד

 אש. יעו׳׳ש.

 ובפשטות שמחה זו של התורה לא הוי רק ביום שמחת תורה, אלא בכל עת שמכניסים בו
 ספר תורה חדש, דהוא נמי הוי עת גומרה של תורה. וק״ל. תה ברור.

 ענק הסגולה הגדולה שיש לאדם במה ששמח לכבודה של תורה, וגס שזוכה בכך
 לדברים הרבה

 ועי׳ בס׳ שירה חדשה(סוף עמוד עד) שהביא שם מס׳ תוספות חיים שכתב בגודל המעלה
 לשמוח ולהרבות כל מיני שמתות לפני הספר תורה, וסיים: ׳׳שכל הזהיר בשמחה של
 תורה, בטוח שלא תפסוק התורה מזרעו״. יעו״ש. ובאמת כן כתב כדברים אלה בס׳
 שלמי ציבור (דף רצד ע׳׳• שכתב שם, ואמרו רבותינו הראשונים שכל הזהיר
 לשמוח בשמחת התורה כהיום הזח, בטוח הוא שלא תפסק התורה מזרעו, והעידו
 שראו לרב גמל בישראל שהיה מרבה לשמוח בשמחת התורה וברוב גדלותו היה מרקד
 ומכרכר בכל עת ומעודד לבמת ישראל לשמוח, ודאו ממנו שלשה דורות זה אחר זה
 מיוצאי ירכו חכמים גדולים ומרבצי תורה וידעו הכל שזכה לזה על רוב שמחתו ביום
 שמחת תורה מה שלא ראו מעולם בשום גדול בתורה שעשה כן, והן עוד היום רבים וכן
 שלמים מיראי ה׳ וחושבי שמו נוהגים מנדג זה לכמד התורה, שמחו בה׳ וגילו צדיקים
 ־הרנינו כל ישרי לב, ואיתא בשבת (ל ע״ב) כתיב (קהלת ח ט1) ״ושבחתי אני את
 זשמחה", וכתיב(שם ב ב)"ולשמחה מה זו עושה״, לא קשיא, ושבחתי אני את השמחה,
 יו שמחה של מצוה, ולשמחה מה זו עושה, זו שמחה שאינה של מצוה, ובמדרש תנחומא
 פר׳ פינחס אות טז) א״ל הקב״ה לישראל חייכם אני מוסיף לכם מועדים שתשמחו ברם

 מאמר ״ביום השמיני עצרת חהיה לכם״. יעו״ש.
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 והן אמת דמכלל דבריו של הרב שלמי ציבור(ו^,,) משמע דאיירי בענץ יום שמחת
 תורה, מכל מקום הנה ברור הדבר שלא רי~ר אלא בהווה חזוא מעשים בכל יום בעת
 ובזמן קבוע, שהוא יום שמיני עצרת יום שמח -״ורה. ומכל מקום ברור הוא הדבר דאף
 בעת הכנסת ספר תורה דבר זה שריר וקיים, שהרי אותה העת של הכנסת הספר תורה
 היא כעץ ענץ של שמחת תורה, ששניהם לדבר אחד הם מכוונים שהוא עת גומרה של
 תורה, והצד השווה שבדם הוא להרבות את כבודה של תורתינו הקדושה, ולכן שפיר יש
 לומר דםגולה זאת קיימת אף באותה העת. ולכן ברור הוא הדבר כי יגל יעקב וישמח
 ישראל, באותה עת של הכנסת הספר תורה בתב עת ותעצומות לכבודה של תורתעו
 הקדושה, וגדולה היא זכות תורתינו הקדושה להגן ולהושיע ולהועיל בכל עת ובכל זמן.

 וזה ברור.

 וע״ע נמי בם׳ סגולות ישראל(מערכת פ אות לא) שהביא שם משם כתבי האר״י ז״ל על
 הפסוק ׳ץהייח אך שמח״ שהוא ם״ת חת״ך שהוא שם של הפרנסה, כי השמחה היא מנולה
 לפרנסה. יעו״ש. ובפרט שמחה של מצוה, וכאשר ידוע בי רבינו האר״י ז״ל היה אומר
 שכל השגותיו העצומות בתורה הקדושה הם בגלל שהיה שמח תמיד בלימוד התורה
 הקדושה, ובעשיית המצוות. [ובאופן כולל צריך האדם להזהר ולהציל נפשו שלא יהיה
 ח״ו בעצבות כלל, עיי בזוה״ק בתיקוני הדהר(דף נט ע״א) דאיתא התם, וצריך למחדי
 בה [בחגים], הדא הוא דכתיב "ושמחת בחגך", דאיהי חרזה דקודשא בדיך הוא
 אתקריאת, ומאן דאזיל למחמי לה צריך לנטרא גרמיה מעציט, דאיהי לילי״ת חשוכא
 עצבון שאול טחול, דאיהי מום, ועליה אתמר ״כל אשר ם מום לא יקרב״. יעו״ש. וע״ע
 נמי בם' עבודת הקודש(חלק ב פרק מד) שכ׳ שם, ובמדרש שוחר טוב יהי כבוד ה׳ לעולם
 וגוי א״ר ברכיה בשם ר׳ לוי אמר הקב״ה אני לא שמחתי בעולמי ואומות העולם שמחים,
 והוא מה שאמרנו כי כשאץ ישראל עושין רצונו של מקום ואץ משלימים המונה
 העליונה כביםל יש עצב למעלה בסוד ויתעצב אל לבו, וצד הרע שמח ומשם מתפשטת
 השמחה אל האומות הבאים מהצד ההוא ושמחים, כי זה לעומת זה עשה האלקים זו
 שמחה מצד הטוב, חח עצבון מצד הרע, כשזה שמח זה עצב, וכשזה עצב זה
 שמח. ע״ש. וע״ע נמי מוה״ק פר׳ רחי(דף רטז ע״א) דרק על יד השמחה יכול האדם
 להגיע לידי השלימות. יעו״ש. ועיי נמי בם' ראשית חכמה(שער האהבה פרק י). יעו״ש].

 וע״ע בדברי רמט החיד״א בספר מורה באצבע(אות רד) שכתב שם בענץ לישת ואפיית
 המצות של פסח שעושה זאת בטירחה רבה, ובכך הוא מזיע, דד1א תיקון גדול לכפרת



P ת הלכות והנהגות הסליחות והימים הנוראים פז ר ט  ע

 עוונות. יעו״ש. והיינו דאמרינן בשם ר־ניבו האר״י ז׳׳ל שבדעה שמזיע האדם בעת
 שטורח במצוה, בכח דעה זאת נמחקים ׳מזנותיו הרשומים במצחו של האדם, עי׳ היטב
 בשער הגילגולים לרביט האר״י ז״ל ורף נד ע״ב) בעבץ רישום העוונות במצחו של
 האדם, וע״ע במי בס׳ שבחי האר״י ז״ל (עמוד מח והלאה, בדפו״ח ירושלים תשנ״א).
 יעו׳׳ש. וע״ע במי בס׳ בן איש חי שי׳ר(פר צו אות כב) בגודל הסגולה של המטריח את
 עצמו במצות מצוה ומזיע בעסק המצוה הזאת. יעו׳׳ש. וראה נמי בט״ז בשו״ע או״ח(סי׳
 הס םק״ב). יעו״ש. וממילא ברור הוא הדבר דהשמח ותקד בשמחת התורה הקדושה,
 ודןא מזיע, דבודאי דהזכות היא גמלה מאוד שהרי שמח בתורה הקדושה שיש בה את כל
 התרי׳׳ג מצוות, והתורה הקדושה היא אגונימגנא ואצולי מצלא(עי׳ גמ׳ סוסה כא ע״א).
 ־ע׳׳ע נמי בשער המצוות לאר״י ז״ל(פרשת ואתחגן דף לג ע״א) על הטורח שהיה רבינו
 זאר״י ז״ל מתיש את כותו בתורה הקדושה נעת העסק בלימודה, ושהיה מזיע על זה זיעה
 ;דולה מאוד, ואמר שבכח זה הוא משבר את הקליפות. יער׳ש. וראה גם בס׳ שבחי האר׳׳י

 ־׳׳ל(ריש פ״ד עמוד ח, דפו״ח). יעו״ש.

 ;וע״ע במי במשנה ברורה(סי׳ תרסט ס״ק יא) שכתב שם בענין השמחה הגדולה שעושים
 לכבודה של תורה ביום שמחת תורה, כתב מהרי״ק בשם רב האי גאון(שורש ס) יום זה
 ־גילים אצלט לרקד בו אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים קילוסים לתורה וכוי, ולכן יש
 1התאמץ בזה לרקד ולזמר לכבוד התורה כמו שכתוב גבי דהע״ה מפזז ומכרכר בכל עוז

 יפני הי, וכ״כ משם האר״י זיל. והעידו על האר׳׳י דיל שאמר שהמעלה העליונה
 *השיג באה לו ע׳׳י שהיה משמח בכל עוז בשמחה של מצוה, וגם על הגר״א ז״ל
 :הבו שהיה מרקד לפני הס״ת בכל כחג יעו״ש. וחזינן מהאי דהעד העירו ברביט האר״י
 ״ל דכל מעלותיו הנשגבות שהשיג היו בעבור שמחת המצוד, ובודאי שמעלת השמחה
 תורה הקדושה, גדלה ועצומה היא לאץ קץ. ובן הביא נמי הגר״י אייבשיץ בס׳ יערות
 בש ח״א(דרוש יא) כיו״ב משמיה דהאר״י ז׳ל וכתב. שם, וכך כתב האר׳׳י ז׳ל דצריך
 עשרת כל המצות בשמחה. יעו״ש. וע״ע נמי בדבריו בס׳ יערות דבש חלק שני(דרוש ה)
 יכתב שם, וכתב האר״י ז״ל [בס< שער המצוות דף א] כי ממש רוב הגלות בזה שאין
 ושים המצוה בשמחה, כדכתיב [דברים כה] ״תתת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה
 :סוב לבב״. יעו״ש. וע״ע נמי בספר חיי אדם חלק ראשון(כלל סח אות יג) שכתב שם
 ענין השמחה הגדלה במצוה, דפירש רבינו האר״י זיל שזה שכתוב תחת אשר לא עבדת
 ״׳ בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ד״ל שלא שמחת בעבודה יותר מאלו מצאת רוב כל
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 תענונים ואבנים טובות ומרגליות. יעו״ש. וכן הביא כיו״ב נמי בס׳ שפת אמת(ספר
 דברים דרוש לסוכותשנת תרמ״ג) כי המילים"מרוב כל" פי׳ האר״י ז׳׳ל ידוע שיהיה יותר
 שמחה בעמדת הבורא משמחה שיש לו מכל הדברים שבעולם. ובב״י מראין זאת בסוכה
 שיוצאין מדירת קבע לדירת עראי, וכמ״ש בחרתי הסתופף בבית אלקי אף בעראי מדור
ה שצריך שיהיה ו צ מ ה ב ח מ ש ת ^ ה ה א ז מ ״ ו w ״ י ^ ת ו ע י ב ק ע ב ש הלי ר א  ב

 לאדם, שהיא שמחה ללא גבול. וע״ע נמי בם׳ השליה הקדוש(ספר במדבר דברים,
 פרשת מ תבא דדך חיים) מש״כ לפרש עוד נמי על פסוק זה בשם רביבו האר״י ז״ל.
 יעו״ש]. ובם״ד הארכנו בדברינו שם בסי הנחמדים מפז עוד סובא טובא בזה. ומשם

 באריה. יעו״ש.
 עוד בענין הסגולה הנ״ל שהשמח לכבודה של תורה לא תשכח התורה מזרעו

 והנה בענין הדברים הנ״ל שהבאנו מס׳ שירה חדשה(הנ״ל) שכל השמח לכמדה של
 תורה לא תשכח התורה מזרעו, בם״ד מצאתי עתה שאכן כך הביא נמי בס׳ שלמי צימר
 (שלמי חגיגה דף רצד ע״ב) שכתב שם, ואמרו רבותינו הראשונים שכל הזהיר
 לשמוח בשמחת התודה כהיום הזה, בטוח שהוא שלא תפסק התודה מזרעו. והעידו
 שראו לרב גדול משראל שהיה מרבה לשמוח בשמחת התורה וברוב גדולתו היה מרקד
 ומכרכר בכל עח, ומעורר לבמת ישראל לשמוח, וראו ממנו שלשה דורות זה אחר זה
 מיוצאי ירט חכמים גדולים ומרבצי תורה, רדעו הכל שזכה לזה על תב שמחתו ביום
 שמחת תורה, מה שלא ראו מעולם בשום גדול בתורה שעשה כן. והן עוד היום רבים וכן
 שלמים מיראי ה׳ וחושבי שמו נוהגים מנהג זה לכמד התורה, שמחו בה׳ וגילו צדיקים
 והרנינו כל ישרי לב. ואיתא בשבת (ל ע״ב) כתיב (קהלת ח סו)"ושבחתי אני את
 השמחה", וכתיב (שם ב ב)"ולשמחה מה זו עושה", לא קשיא, "ושבחתי אני את
 השמחה, וו שמחה של מצוה, ולשמחה מה זו עושה, זו שמחה שאינה של מצוה. ובמדרש
 תנחומא (פר׳ פנחס אות סז) איל הקב״ה לישראל חייכם אני מוסיף לכם מועדים
 שתשמתו בהם, שנאמר"ביום השמיני עצרת תהיה לכם". ע״כ. יגל יעקב ישמח ישראל,
 אימתי יגל יעקב כשישמח ישראל. יעו״ש. וע״ע נמי בס׳ מועד לכל חי להגר״ח פלאג׳י

 (סי׳ כה אות מ), ובדברי דמנו החיד״א בס׳ לב לדוד(פרק לב). יעו״ש.

 ועל כן יתאמץ כל אדם לשמוח לרקוד בכל כוחו ונפשו לכבוד התורה הקדושה, ביום
 הקדוש הזה של יום שמחת תורה, כי גדל היום לאדונינו, רוכל לזכות בזה לדברים
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ת בץכות תורתינו הקדושה לשנה סובה ומבורכת שנה ו כ א א ב  הדבר, וגם יהיה לסימנא ס

ה ומתוקה, ברו׳ח ובגש׳ם, ולחיים טובים ולשלום. ב ו  ס

 תם ולא נשלם סדר ההלכות וההנהגות מתוף כת״י הנ״ל
 וכאן הובאו רק כ״ב סעיפים מתוך כת״י הנ״ל, וסימנף ״ב״ך

 יברך ישראל״, כי מפני קוצר היריעה הוצרכנו לקצר.
 ושם מבוארים הדברים עוד באורך רב, ויש בהם עוד סעיפים

 דבים.
 ובעה״י ויתעלה עוד חזון למועד, נקי נדר.



«s- 3- ישמע חכם ויוסיף לקח* 
 הנה עיקרם של הימים הנוראים הוא שיקבל האדם על עצמו להטיב את דרכיו,
 וביותר צריך האדם להתחזק ולקבל על ע«וו לשמור את עיתותיו המניו עד הקצה
 האחרון שלא לבטל בהט אפילו רגע כגוגוריה, ולהיות שוקד על תלמודו לילה
 כיום יאיר כחס׳יכה כאורה, כי הנה זאת היא עיקר עבודתו של האדם בעוה״ז
 לקדש אח כל עיתוחיו בתורה ובפהנוות, ובפרט עריך להזהר בזה לומדי ומחזיקי

 התורה הקדושה שתודתפ אומנותמ.
 וידוע אשד מובא בשם דבינו הגד-א דע׳׳א, שהצער הגדול ביותר שיש בעולפ הוא,
 אותו ענץ שלאחר פטירתו סל האדם מתגלה לו בשמים כל מה שהיה ביכולתו
 להשיג בתורה הקדושה, ושלכן־ בא לעולם הזה, ולעומת זה מראים לו את המעט
 שהשיג. ומזה ודו נגרם לנשמת יצעד עעום ונורא שאי אפשר לתארו. ויש אומרים
 שהצער העצום הזה, שהנשמה רואה מה שיכלה להשיג, והמעט ח״ו שהשיגה
 לבטוף, הוא הוא הגהינס האיוש והנורא שסובלת הנשמה רח״ל, כיון שיודעת

 שלעולם יותר לא תוכל להשיג זאת לנצח.
ד ההתמדה, לנעל את בל עיתותיו ורגעיו  ודבר זה יוכל האדם להשיג דק על י
 בלימוד תורחינו הקדוסה, ללא ללאות וללא הפוגה, לילה כיום יאיר כחשיכה

 כאורה.
 וכבר כתב הגאון החפץ חייס ומר׳א בסי שם עולם(סוף חלק א) זאת התורה, לא
 ישימה האדם לא כעולם הגלגלים, ולא בעולם היצירה, לא בעולם הבריאד, ולא
 בעולם האצילות, כלל הדבדי נדום שהוריד ה׳ יתברך התורה לזה העולם, לא
 ימצאנה ולא ישימה שוב בשום עולה, ובמאמר הכתוב לא בשמים היא, כי אם מה
 שהסייג בתורה בעודו בזה העדלם הקטן זהו חלקו לנצח, ואיזה סדר משניות או
 איזה מסכת ובר, אשר נתעצל ולא למדה, לא ישיגנה לעולם עד אלף אלפי שנה.
 ולא כמו קנייני התבל הוה וכוי, לא כן הוא טיט, בי כפי מדרגתו שעמד ביום עאתו
 מזה העולם p יעמוד לנצח..ואפילו אם ירצה לתת את כל חלק עולם הבא שלו
 שיניחוהו ללמוד שם עוד איוה נוםעח או איוה מטבח אשר לא לפודה כוח העולם,
 אץ לו רטות לזה, ועל ענץ כזה אמר הכתוב ״מעוות לא יוכל לתקון׳׳, וכמה

 יתמרמר לב האדם ח-ו לנצח על וה.
 ולת ישקוד האדם על דלתות התורה הקדושה לעסוק כה ככל רגעיו, וכן בעסק
 המעוות, וככר יזכה לאחרית סובה כעה׳׳י, כי גדולה התורה הקדושה הנותנת
 חיים לעושה, ולהתבדר בכל טילי דטיטב גררח ובגש׳ס, כעולם הזה ובעולם הבא.
 וה׳ יחכיר יעזתו ויזמו על דבר כבוד שמו יתברר ויתעלה, בנחת ושלוה וכס׳׳ס.

 אכי׳׳ר.
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 תחילת אמרי, וראש כל דברי, תהלוח ותודות. לנורא עלילות, על אשר יעצני ועזרני,
 ובדרך אמת הנחני, להתל ולכלות, סדר הסליחות, כסדרן ערוכות, בדקדוק
 הנקודות, נע ונח בו נכרות, בנוסחאות מדוייקות, ממקורותן חצובות, טהורות וזבות,

 בלשונן הטהורה, הצרופה והברורה, ת סימה וישרה.

 קורא נעים! בהביאי לפניך את סדר הסליחות הזה עס דינים הלכות והליכות מכמה
 וכמה ספרים, והנוסחאות על פי דעת מורנו ורבנו עטרת ראשנו ראש כל בני
 הגולה המקובל האלהי החכם השלם רמו יו0ף חיים זצוק״ל זיע״א, את זאת אגידה כי
 ״סדר סליחות״ זה הינו חלק מתור המחזור לראש השנה אשר אני עוסק בו זה כמה
 שנים, ימל עם המחזיר לילס מפורים, מזשקעתי כד׳ס את זריזלתי ללזריצלתי ומ־יאדתי,
 ויגעתי יגיעות וטרחות הרכה, לקבץ ולחזות סידורים ומחזורים ישנים נושנים ודפוסים
 עתיקים קדמונים מדוייקים ממנהגים עונים עם פירושים ופתרונים, וכן ספרים אשר
 מדברים על עניני התפילה אשר רבים מהם אינם כעת כנמצא, אחד בעיר ושנים
 במשפחה, וכל זה על מנח להעזר מודס לתכן בית התפילה כעמודיו ואדניו ושעריו
 וחדריו. מיהו, חשבני כי לא סיימתי סלאכה גדולה זו של ההדרת המחזורים הנ׳יל,
 וכיון שרבים אומרים לי: הראנו נא אתמחזוריך! אמרתי אל לבי לפחות להוציא את

 ״סרר הסליחות״, שבודאי יהיה מה מעש נחמה.

 דרך עבודתי בזה היא ממש כדרך שהלכתי בעריכת סידור ״עוד יוסף חי״, עיין שם
 במבוא לסידור. אלא שכאן החלסוי את השיטה בנושא הנוסחאות, שלא כתבחים
 בםוף בקונטרס בפני עצמו, אלא השתדלתי לעמוד אך ורק על אותן נוסחאות ונקודות
 שלאחרונה שינו אותן מכת קושיות ופלפולים, דבר שלא העיזו לעשותו זה כמה מאות
 שנים. לכן שינםתי מתני ונלחמתי מלחמתה של תורה ליישב את מנהגם של ישראל
 בנוסחאות הנ״ל, ואקוה כי הדברים ימצזזו חן בעיני כולם, ועוד חזון למועד איה׳׳ב.

 בנושא כתיבת ״מבוא לסדר הסליחות׳׳ — לא ראיתי צורך בזה, כי כבר רבים ונכבדים
 עשו זאת, ראש וראשון הרב דניאל גולדשמירט ז״ל, במבואו לסדר הסליחות
 לפי נוסחת האשכנזים בליטא. ואחריו ידידי הרב אבירן יצחק הלוי שליט״א ב״סדר
 הסליחות״ שהוציא בבני ברק (שנת תש׳׳ן), אשר כתב בטוב טעם ודעת מבוא מקיף

 בכל הנוגע לסליחות ונוסחאותיו, ועוד חזון למועד.

 רק זאת אציץ כי לא חפשחי ל׳׳תקך את טםח הסליחות השגור בפי כל, ולהתאימו
 לנוסחאות הקדמונים. וכפי שכתבתי במבוא לסידור ״עוד יוסף חי״, כמדומני
 שהנוסח השגור כפי כל הוא כפי שמודפס במחזורי ״תפילת ישרים״ של הרב צאלח
 מנצור ז״ל, אשר הינו על־פי דפוסי ליווהו אשר השתמשו בהם כל מקהלות הספרדים
 ועדות המזרח, זפוק חזי מאי עמא דבר! למעט מספר פיוטים שהושמטו, כנראה מחמת
 שלא נהגו לאסרם. ועל כן רואה אני תוכה וזכות לעצמי ליישב נוסח זה, וכל שכן
 שברוב המקרים הוא הנוסח מלפני כמה סאות שנים, כי כל העם שונאי׳ם את הקולות



 של המשנים ו׳׳המתקניס׳׳. וחובה על כל אחד מאתנו למשק נפשו ליישב ולעמוד בפרץ
 נגד כל אותם ״מתקנים״ את סידור ומחזורי הספרדים, וכפי שכתב הרב המאירי ז״ל
 כהקדמת חיבורו מגן אבות (דף כ״א): ״וענין תפארת בנים אבוחם, הוא מה שאמרו
 בירושלמי ואל תבוז כי זקנה אמך אלו המנהגות, שראוי לכל חכם ולכל בן מעלה
 להעמיד מנהנ מקומו על מתבונתו לבלתי השג גבול האבות הקדומים והחכמים הראשונים
 לשנות מנהג מקומו ללא צודך וללא סבה, וגם אם מדמן חולק עליהם ראוי לו להשתדל
 בהעמדתו, אתר שלא יתבאר סתרו בראיה, וכל שכן בהיות יד האמת איתו לעזור
 ולהועיל״. ועיין שם כארוכה עוד דברים מצח־קים בדנא פתגמא. והובאו הדברים
 ב׳׳מכתכ ידידות״׳ מהגרי׳׳ח סופו שליט״א בראש ספרי ׳׳יוסף חיים״, עיין שם באורך.

 כפי שכתבתי בתחילת דברי, הרבה מחזורים וספרים עמדו לנגד עיני בעת עריכת
 הסליחות, אלא שיש לציין כי השתמשתי במיוחד בסידור ׳׳נאפולי ר״ך, ובסידור
 רבי שבתי סופר זצ׳׳ל (ד׳ חלקים) עם הערות והארות נפלאות מבמה תלמידי חכמים
 ובמיוחד מאת הרב דוד יצחקי עליט׳׳א, ומחזורי הרב וואלף היינדהים זצ״ל, ובמחזור
 לימים נוראים של הרב דניאל גולדשמיט ז״ל, ובמחזור עם פירוש ״שי למורא״ להרב
 שאול הכהן זצ״ל, ובמחזור ״בית הכפורת״ ו׳׳בית דץ׳׳ ו׳׳בית אל״, ועוד כמה וכמה
 מחזורים דפוסי ליוורנו, אזמיר, בגדאד, תוניס, ירושלים, ועוד. וכן בספר הנודע ״חמדת
 ימים״ (עיין מה שכתבתי אודותיו בקונטרס ״חמדת יוסף״ אשר יצא זה עתה).
 ובהזדמנות זאת תודתי נתונה לידידי הרה״ג דוד אביטן שליט״א על אשר השאיל לי
 צילום של הרבה מהמחזורים הקדמונים, כמו: יקמחא דאכישונא״ ״נאפולי ר״ך ״פיזרו
 רע״ז׳׳ ״פראג רעי־ו״ ועוד. תהי משכורתו שלימה מעם ה׳ אלהי ישראל בכל טוב, אמן.

 ולסיום אשא תפילה לאל נורא עלילה, שיסיר מתוכנו קנאה ושנאה ותחרות,
 ותתקבלנה לפניו תפילותינו ברחמים וברצון, ויאמר לצרותינו די, ויגאלנו
 גאולת עולם בגלות החל הזה, ונזכה לראות פני משיחנו בבנץ אפריון בעגלא ובזמן
 קריב, אמן. פעה״ק ירושלים יט תמוז תשם״ז(יום הילולת הגר״ח פאלאגיי זיע״א).

 כ״ד המצפה לתשועת הי, והבוטח ברוב רחמיו שיאיר עיני כתורתו תורת ח«מ.
 הצב״י יוסף היים יצ־׳ו p עובדיה ו״ל כמהר״ר מגשה משה שלו זצ״ל

ד י י ב ת ר כ ק ח ם ו י ר פ ת ס א צ ו ה ן ל ו כ  מ

ם י נ ו מ ד ק ו ה נ י ת ו ב י ר ב ת ר כ ק ח  ו

" T O ג ־ ר י ד ^ ע  ״
 פעיה׳יק ירושלים תובב״א



ט ל ר ק ח ש ת ה ו כ ר ״ ב « 
 כשיעור משנתו אף־עליפי שעוד לא נטל ידיר, יאמר;

י ת ב ר ז ח ה ק״ם, ש י ו ך ח ל , מ ך י נ פ י ל נ  מ11ךה /לאשה:מודה/ א

. ך ת נ ו מ ה א ב , ר ה ל מ ח י ב ת מ ז ע  נ

 עתר עונטל ידיו ישפשפם שלש פעמים, ויזקוף ידיו ואצבעותיו למעלה עד הראש, ותכף
 ומיד כאשר ירים ויזקוף ידיו, כדי שלא תהיה הגבהת ידיו לבטלה, יברך;

ר ש , א ם ל ו ע ך ה ל ר » מ מ ה J א ל H S ה יהיה*״ ת ך א ו ר ב  ב

. ם י ד ת י ל י ט ל נ י ע נ • לרצי , ו י ת ו צ מ  קד>צנו ב
ו י ז ז י * • דו ־ • • ז ג • ; ״ ! 1  ־

 אחר שעשה צרכיו, גדולים או קטנים, זריך לברך ברכת ״אשר יצר״, ויכוין בה מאד
 (עוי־ח דצא J עיין שם). וגם הנשים חייבות לברך ברכה זאת (עד׳זז רצא א).

ך העולם, ל ה יהומה ^ אלהינו ssssss מ ת  3דןןד א
ר יצר את־האדס בחכמה, וברא בו בקבים ע  א

• I T : T I T ז : ד I ז ־ T V ז T v —. 

 נכןבים, חלולים חלולים. גלוי רדתן לפגי כפא כבודך,
< י ם או אם יפתח אחד מהם, א ה  עזאם יסתם אחד מ

T ״ V י ־ T "| ־ T V -. ״ V ״ T ״־ • י-

ע אפלו עעיה אחת. ברוך אתה להיממ ק ת ה  »אפ^ר ל

 רופא כל־פעןר ומ?ליא לןןעזות.
 יסמוך ברכת ״אלהי נשמה״ לברכת •אשר יצר״, ויש סוד בדבר (כא״ח רשכ ב<.

ת בי טהורה — אתה ת ג ה ע מ ע  אלהי נ
ה נפחתה בי, ואתה ת ה יצרתה, א ת  בראתה, א

־ ד T • ן : ־ ; T  • T - T T ־

ה ממגי ולהחזירה בי ל ט  מ&זמרה בקרבי, ואתה עתיד ל
T • - ׳ : ־ . ן • • • ־ • : ד • ״ ? T ־ : • : I * ד : ; ־ * 

ד לבא. בל-ןמן עה^טמה בקרבי — מודה /לאשה; י ת ^ 
י אלהי ואלהי אבותי, ךבון ש י * ^ ו ה  מודה/ אבי לפניך י
ה יהו^ן ת ס, אדון כל־ה^שמות. ברוך א  פל־המע^י

 המחזיר נעזמות ל«רים>»מתים.



ר קמ ח ש ת ה ו כ ר  40! ב

ך ל מ ^ אלהינו sagas מ ו ה ה י ת  ברוך א
 העולם, הנותן !מלעיל כשי׳׳!] °ל&כוי בינה,

 להבחין בין יום ובין לילה.
ך ל s אלהינו ssasss מ ׳ ה יהומה s־ ת  ברוך א

 העולם, פוקח ;נורים.
ך ל ה יהו3מ אלהיבו ;sssssg מ ת  ברוך א

 העולם,* *מתיר אפורים.
ך ל ה יהוממ אלהינו ssssffl מ ת  ברוך א

 העולם, זוקף כפופים.
ך ל § אלהינו ssasss מ s ה יהוממ ת  ברוך א

 העולם,*1 *מלביע ערמיס.
ך ל ה JEQ! artr אלהינו asssss מ ת  ברוך א

 העולם, הנותן ל;?ןף כיח.
ך ל ה יהוממ אלהינו sssgffl מ ת  ברוך א

 העולם, רוקע הארץ על־המים.
ך ל § אלהינו ssssffs מ s ה יהוממ ת  ברוך א

. ר ב ג ־ י ך ^  העולם, ה3!כין מ
ך ל ה יהומה ^ אלהינו ;sssssg מ ת  בתך א

 העולם, !מלעיל בעי׳׳!] "עןף6ה לי כל־צךכי.
ך ל ה יהומה אלהינו ssss&s מ ת  ברוך א

 העולם, אוזר יע4ראל בגבורה.



ר קמא ח ש ת ה ו פ ר  !4! ב

ך ל  ברוך אתה להו3מ אלהינו מ
 העולם, עוטר ישראל בתפארה.

ך ל מ אלהינו ;sssgflg מ ו ה ה ל ת  ברוך א
שני גוי(האשה אומרת־ גויה).  העולם, שלא ̂־

ך ל ו מ ג י ה ל S א S S M 3 a s מ ו ה  ברוך אתה י
ה אומרת־ שפחה). ש א ה 3 9 ) T א ל # , פ ל ^  ה

• V: T ״|T * 1 V T T י ־ 

ך ל ה יהומה s אליהינו ssssffl מ ת  ברוך א
 העולם, שלא ^שני אשה.

 (האשה מברכת: ברוך ש^שני וטוב שתהרהר שם ומלכות בלכה)

ך ל s אליהינו seam מ ה יהוגמ $ ת  ברוך א
ר חבלי שגה מעיני, ותנומה  העולם, המגבי
מ *החמי אליהי ואליהי ו ה ך י י . ויהי רצון מלפנ  מעפעפי
 אבותי, שתךגילני ?תורתך, ןתךביקני ?מכותיך. לאל
 ותביאני לידי חטא, ולא לידי עברה, ולא לידי נפיון,
לא לידי מיון. ותרחיקגי מיצר הרע, ותדביקני ביצר  ו

v | ״ : • ••11׳ : ־ : ' ז ־ ז . ־ ן ״ • • | ן - • : ־ ד ( :  ; • ״ •

 הטוב, וכיף את־יצךי להשתעבד־לך. ותבני היום
 ו?כל־יום - לחן ולחסד ולרחמים, ?עיניך ומןיני כל־
, i s רואי, וגמלבי חסדים טוגים. ברוך אתה יהו^ז 

 גומל חסדים טובים לעמו ישראל.
ך יהוו5ה ™™ אלהי ואלהי אבותי, י הי רצון מלפנ  י
 שתצילבי היום ובכל־יום ויום* *מעזי פנים ומעזות



ר קמב ח ש ת ה ו כ ר  42! ב

 פגים^ימאךם ךע, «צר«»ךע, מחבר^ךע, משכן ךע,
ע ומלשון הרע, מרץ כןשה ומבעל ר  מפגע ךע, מעיין ה

 דין כןשה, כין שהוא בן־ברית ובין שאיגו בךבךית.
™ אלהי ואלהיאבותי, ©הצילני היום r וכן חזי רצון מלפניך יהו3״ 
 ובכל־יום וי1ם& — 3־ממלעינות, מעדות ©קר, מ&נאת הבריות,

. .  •י ץ T י ״ ! • י י• •• IV PJ י י « ~ .

 מעלילה, ממיתה מענה, מחלאים וממקרים רעים, ומדינה על גיה3ם.

ך ל i אלהינו ssssffi מ j s ה יהומה ־ ת  בתך א
ר קדשנו במצויתיו« *וצונו על #  העולם, א

~ IT * J T י ־, IT •1• ״ ~ T T 

 דברי תורה.
T ־ : ״ 

מ אלהינו SSSSSK את־ךבךי ו ה  וה^רב־נא י
 תייהנןי, ?פינו ובפיפיות עמך בית־י^ךאל,
 ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך
ך ולומדי תורתך לשמה. מ ו יוךעי ש  בית־ישךאל, כלנ
ה יהוויה!$$3, ה?1למד תורה לעמו ישראל. ת  ברוך א
ך העולם, ל ה sajr @& אלהינוtoast מ ת  בתך א
 אשר בחר־בנו מכל־־העמים, וגתן לגו את*־

|T P ־ IT * ־ ~ T t ־ l r ־ י י ־ יי' ־ 1 

 *תורתו. ברוך אתה יהומה נותן התורה.

« יאהימהי אל־מישה לאמיר: דבר אל־אהרן ה  וידבר י
 ואל־בניו לאלןיר, כיה תברכו את־בני ישראל,

A j י : ז " - : v L ; י j - j • ד T T v : 

 אמור להם: יברכך anrr ™ וישמרך: יאר יהו53!
״ • : ; •.!T: ־ן ו ד : ( T , !J t j l j V I T * IV T 

1 פגיו אליך ויחנך: יע*א יהיומזו Iww פניו אליך, ™ 
( v ״ T T <T : T י .-־ ־.*ויד ־• I 0* ״ «  ז ז



ת קמג ו צ ק ון ח י  43! ת

ך שלום: ושמר את־שמי על־בני ישראל,  וישם ל
 ואני אברכם:

: ״1 ׳ T -  ־׳:־ c נ
ja ונכון להוסיף (עד־ח וישב 

 כלשה קבל תורה מסיני, וסםךה ליהושע. ויהושע לזקנים,
 וזקנים לנביאים, ףןכיאים^ 3־מסרוה לאנעי כנסת־
 הגדולה. הם א£רו עלעזה ךבךים; הוו מתונים ברין, !העמידו
 תלמידים הךבה, ועשו סיג לתורה. עפןעון הצדיק הןה מש״ךי
 כנםת־הגדולה, הוא היה אומר; על עלעה דברים העולם

, ועל ןהעבוךה, ועל גמילות חםךים. ה ך 1 ת  עומד; על ה
א דבי אליהו, זכור לטוב; כל־השונה הלכות בכל־יום,>י נ  ת
; הליכות ר מ א 3 מבטה לו שהוא בן־־העולם הבא, ע 4 

רבי  עולם לו: אל תקרי הליכות, אלא הלכות. אמריי 4
I .— ד T - • ־ T v • —. • ־ t  & ו - • :

 אלעזר, אמר^רבי חנינא; תלמידי חכמים* *מרבים עלום
; וכל־בניך למודי יהוה^ יאהחנהי, ורב שלום ר מ א 3  בעולם, ע

. י ך י ^ א ל א , ך י ^ י ר ^ ? ת ל א ^ י  מ
 ךבי חנניא בן־עקעןא אלמרף/רצה הקןדזש ברוך הוא
ך הרבה להם ת1ךה ומצות, כ י פ ל  לזכות את־ישךאל,* ו
 שגאמר; ןהוג^ חפץ למען צךקןו, עדיל תורה ולאדיר:

 דמי תיקון חצות
 אי כל אדם יהיה מיצר ודואג על חרבן בית המקדש, ועל שריפת התורה, ועל שנמסרו
 סודות התורה לחיצונים, ועל הריגת הצדיקים, ואפילו שאינו יודע הכוונות אשר צריך
 לכוין ע״פ הסוד בעת אמירת התיקון חצות(עףיזז וישלח א). ב, יעדיף אמירת תיקון חצות
 על עסק התורה, ועל אמירת הסליחות בימי אלול, באופן שאין לו שהות לעשות שניהם
 (נא־ח שם מ}. ג. כעשרת ימי תשובה אומרים תיקון לאה כלבד (שס ה). ד. בימים הללו
 שאומרים בהם תיקון לאה בלבד, לא ישב על הרצפה (שס י). ה. סוף זמן תיקון רתל עד
 חצי שעה קודם עלות השחר אבל תיקון לאה אפשר לומר עד עלות השחר, וכיון שעלה

 עמוד השחר — לא יאמר לא תיקון רחל ולא תיקון לאה (רב פעלים ודג ס־ב. ע־ש).
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 וזהו מדר אמירת ״תיקון חצות״
 אם אומר התיקון בביתו — טוכ שישב אצל פתח החדר סמוך למזוזה, ויסיר מנעליו.
 וישב יחף, ויעטוף ראשו, וירבה בבכיה כפי כחו, ויקח אפר שריפה [ואפשר לקחת מאפר
 הסבריה לאחר שנשרף], וישים על מצחו במקום הנחת התפילין, ויכוף ראשו, ויחבק פניו
 בקרקע. ואם הוא נמצא בבית־הכנסת עם הציבור ואינם עושים כך, ולכן אינו יכול
 לעשות את כל הנזכר משום יוהרא, אז יעשה כפי שעושים כולם, שהעיקר הוא שיאמר

 בקול בכי וכשכרון לכ (תיקט תפילה דף ח ע־א ונדב דמ־י).

 קודם אמירת תיקון חצות יאמר ״לשם יחוד״ זה המובא בסידורים,׳

 לשם לחוד קך^א ?דיך הוא• ־*ועכץתה, בךדויא וךחימו
 ורחימו ודחילד, ליחדא עם יו״ד וה״א בוא״ריעה״א
 ביחודא עלים (יהוה), ב#ם כל־יעךאל, הריני מוכן לומר
 תקון רחל ותקרן לאה (כשאומר רק תיקון רחל, יאמר; תקין רחל. וכשאומר
LJinpT ,רק תיקון לאה, יאמר! תקון לאה) ?מו עהךרו לנו רבותינו 

 לבךכה. לתקן את־עךעם(אם אומר רק תיקון רחל או לאה, יאמר; עךע1)
 במקום עליון, לעערת נחת רוח ליוצךנו, ולעשות ךצרן
 בוראנו. (ויאמר שתי פעסים;< ויהי! נעם אדני אלהינו עלינו,

 ומעעה ידינו ברננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו:

 תיקון רחל
 בכמה מקומות נוהגים לומר וידוי קודם אמירת תיקון חצות, וכן מנהג עיר על כן
 בחודש אלול ועשרת ימי תשרבה שאומרים בהם סליחות, שאז אומרים וידוי בתוך

 הסליחות, לא יאמרו הוידוי קודם תיקון חצות (בא־ח וישלח יג).

 ישב על הרצפה באופן הנ״ל, ויאמר ״על נהרות בבל״, ויכוין במזמור ... לבכות על
 חרבן בית המקדש (בא־ח וישלח יא).

 על נהרות! בבל שם ישבנו גם־בכינו, בזכרנו את־ציון:
 על־ערבים בתוכה, תלינו כנרותינו: כי ע>ם שאלוני
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נו שמחה, שירו לנו משיר י  עזובינו דברי־שיר ותולל1
T j- A ־ •ע T ! ־ J " T י : ״ * י 

ת נכר: מ ד  ציון: איך נשיר את־שיר־יהומו יאהיתהי, על א
ך ;תשלם, חשכח למיני: תךבק־לשוניו ח כ ש א ־ ם  א
 לחכי״אם־לא אזכרכי, אם־לא אעלה את־ירושלם על
ת יום א ש שמחתי: זכר safrp ™™1 לבני אדום* < א  ר
 j: T • •ן : < : T •;״:•••<״

 י״רו&לם, האמרים עריו ?רו עד היסוד בה: ברדבבל
 השדודה, אשרי שישלם״־לך את־גמולך שגמלת לנו:

j : : דן T V I ־ V Iff V - J ן " V j j ־ : - T : -

 אשריו שיאחז ונפץ את־עלליך אל־הסלע:
ל הריגת הצדיקים (בא־ח וישלח יא).  יכוין במזמור זה לבכות ע

ר לאסף, אלהים, באו גולם I בנחלתך טץאו 1 מ ז  מ
 את־היכל קדשך, שמו את־ירושלס לעיים:
ח השמים, בשר ו ע ל > & ל כ א  בתנו את־נבלת עבדיך 0

ך I ־ j•AT T־: • IT - ׳ . ־ L I V I  T'* V • : ־ »

ו דמם I כמים סביבות כ פ  'חסידיך לחיתו־ארץ: ע
« • I ׳ : T T ־ ־ ־ * T t V IT . ־ J I V ־ ־ : 

 ירושלס, ואין קובר: היינו חרפה לשכניגו, לעג וקלס
V | V T " = j A ־ " j • ״ ' T I'\ ! י »"IT j " ־ ! T T י• 

̂יהוז3ה ״״״י תאנף לנצח, תבער  לסביבותינו: ןןד־מה 
 כמו־אש קנאתך: שפך חמתך אל־הגוים אשר לא

•'V י י •י־ ' י ! * י•*, י T •יו י J < י ״ ז i t  * ״ •

ת אשר בשמך לא קראו: כי אכל  ידעוך, ועל ממלכו
0 עונת  את־־יעקב, ואת־נוהו השמו: אל־תזכר־לנו0

V ־ 1 - • ; ך ד : T v״J ״ ־ ״ : I ־ * :  ־••י ־

ר יקדמונו רחמיך, כי דלונו מאיד: ה מ  רא&נים,> 4
 עזרנו! אלייהי ישענו ןןל־ךבר כבוד־שמך, והצילנו
 וכפר ןןל״חטאתינו למען שמך: למה! יאמרו הגולם
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 איה אלהיהם, יודע בגו;ם לעינינו נקמת ךם־עבךיך
 השפוך: תבוא לפניך א?כןת אסיר, כגדל זךועך הותר
 בני תמותה: והשב לשכנינו שבעתים אל־חיקם,
 חרפתם אשר חרפוך אדני: ואנחנו עמךו וצאן

.1 j Xי : > ־ ־ ; ׳ • IT ־ : j י ד י ־ • v: «T T 1 -if 

ך לעולם, לדור ודיר נספר תהלתך:  מךעיתך נודה ל
ר יהו3מ י״ןי״י מה־היה לנו, הביטה וראה את כ  ז

j T T ־ T C : ״ j T ׳V T ! ״ ; 

 חרפתנו: נחלתנו נהפכה לזריים, בתינו
c T • r ; J T : w ״ T ־ ד י  T : v ״) -

 לנכרים: יתומים היינו ואין *ב, אמתינו כאלמנות:
C; ד I T ; " • P j  * •> I* : T* T ־ : -

 מימינו בכסף שאינו, עצינו במחיר יבאו: על צוארנו
 נרדפנו, יגענו ולא הונח־לנו: מצרים נתנו יד, אשור

t ־ ־ ־ T־ T j : • IT ־  * : T: 1 ~<?j X י

 לשבע לחס: אבתינו חטאו ואילם, ואנחנו עונתיהם
/ •  * : V IT ~ j :־ ••< l T : ״ ד ־יי" c : ן ״ •

ו צנו, פירק אין מידם: בנפשנו משל  סבלגו: עבדים* 4
ו : ־ : ״ ז I y I c • ז T ! J ׳ T • T : IT T 

 נביא לח£נו, מפני חרב המדבר: עורנו" כתבור נככורו,
ב: נשים בציון ע£ו, בתלת ב^רי  מפני זלעפות קן
 יהודה: שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו:

X J"\IT : j i • X ״ J י T T T IT J־ : 

, ונדרים בעץ כשלו: זקנים״* נשאו ף 4  בחורים טחו
מנגינתם: שבת משיש ל4נו, משער שצתו, בחורים* 4 4 

J X t~ T IT T י : יי ( " ״ T T ־ = j  ־ ־

ל מחלנו: נפלה עטרת ריא&נו, אוי־נא לנו ב א הפך ל  נ
 כי חטאנו: על־זה היה דוה לצנו, על־אלה חשכו

T V C1* j ^ י ״ ־ T <T T V ~ IT T j״ 

: אתה ל הר־ציין ששלזס, שואלים הלכרבו  עינינו: ע
 יהל^י ww לעולם תשב, כסאך לדור ודיר: למה

!J ־T <T I T j X J ־ ״ ־• T: ^ j T 



ז מ , \t\Vtt ק [ p T l 147 

ך ימים: השיבנו להומו ך א  לנצח תשכךונו, תעזבני ל
ס י א מ ^ ם £ ימינו כקדם: בי א ר  w™| אליך ונשובה, ח

, קצםל; עלינו עד־מאיד: ו  מאסרנ

 ריחוור לוסר פסוק ״השיבנו׳׳(גאיתויטלחיא), לסיים כדבר טוב(רג פעלים ודד חאדזז סיח1 מב<;

 השיבנו יהומז ״״״יו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם:

ך ותפארתך, איה ^ ד  הבט משמים ור$ה מןבל ק
 ק?אתך מטררנך, המון מעיך ורחמיך אלי
: כי־אתה אצינו, כי אברהם לא יד^נו  התאפקו

T T J j T T : ״ ־ ) It• • • • - T jT - ; י 

ה יהו5^י **״י אצינו גאלנו ת א יכירנו, א ל  וישראל* 4
/ ' י ־ י * : י 7  ; י : ד ־J C - • ־ ז

ה תרגלנו יהו^ןי *״״י מךדכיך, מ לם שמך: ל  מעו
ח לבנו מיראתך? שוב למען עבךיך ש?טי  תקשי
 נחלתך: למצ^ר ירשו עם־קך^ך׳ צרינו בו?םו
» — אבינו אתה, אנחנו ח : ועתה יהיו^ן « ך ש ד ק  מ
ר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו: אל־תקצף מ ח  ה

I > ( t ..• דן - • : t •IT / • ^ ׳ ־ ־ J ׳ : י T ־ : v 

ד תזכר ע:ון, הן הבט־.-.. ^ ל ^ ל א  להוממ יאמו״ז עדימ^יד ו
ך כלנו: !ןךי כןךשך היו מךכר, ציוןי מךבר מ א ע  נ
ת קדשנו ותפארתנו אשר י  ה<תה לרושלם שממה: נ

« • ־ - ; j * : - : ״ ! : י | ו •י! ן ז X י c tי j ז ז ז  ז

ת אש, וכל־מחמדיגו פ ר ש ך אברינו — היה ל ו  הלל
C׳ ~ ־ ־ A : 1 ־ j ־ " ־ . T ?י ־ : ־ . - י | . , . 

« ״״״י, תחשה ו ה ק י פ א ת  היה לחרבה: העל־אלה ת
 ויזעננו ןןד־מאד?:
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ך לרושלם הפכןחתי שיכל־יס, כל־הץם י ת מ ו ח ־ ל ן ; 
־ ת א א יחשו, המזכרים* 4 ד ל  וכל־הלילה תסי
ן w™ אל־דמי לכס; ואל־תתנו דמי לו, עד־ ^ ה  י

׳ : • A c T: J i ־  : ז ־ :v T c T1 ־

את־לךושלם תהלה בארץ: נשבע  :כונן ועדץשים* 4
עזו, אם־אתן' את־ךגנך  satfr יאזח״י בימינו ובזרוע* 4
לאיצלך, ואם־ישתו כני־נכר תירי#ך  עוד מאכל* 4
ו יאכלהו והללו את־יהומ;  אשר יגעת בו: כי םאספי

׳ י?ק?ציו ישתהו בחצרות כןךשי: י י ^  י
ה כי־בא מו?ך: נ נ ח ל ת ע ־ י ה תקום תרחם ציון, כ ת  א
 כי־רצו עבדיך את־אבניה, ואת־עפרה יחננו:

ה י״ןי״י, גדחי ישראל יכנס:  בוגה ירושלם יהו̂ו
ר לעיל, טוב ונבק לומר כ ז  בימים שאין אומרים בהם תיקיז רחל מחמת חשיבותם, מ
, קורם תיקון לאה. וכן אם הוא תוך חציישעה קורם  פסוקים אלו במקום תיקון רחל
 עםוד־השתר דאין אומרים חיקק רחל, יאמר פסוקים אלו ןער־ח רשלח ב לשט חכנדם סוף ודא);

 ורחלי היאה יפת^׳תאר ויפת מראה: ויאהב יעקב את־רחל:
T v 1 ״,* 1 ־ : ׳ , ־ ־ - - י • . - ־ • -j - .־ ׳.־ו ־ י : t : ־ . ' ״ 1 . : 

 ויעביד יעקב* 1׳ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו בימים
, רנני אלוזים וגם שמע רחל  אחרים, באהבתו אתה: ותאמרי 4

j ־ ; ־ T ־ . • ד j * T • • T > . T ־ 1 r r י ׳ : •  .— T • • ־

 בקלי ףתן־לי בן, על־פן קראה שמר דן: ותאמרי0־רחל,
 נפתולי אלהיםו נפתלהי עם״אחיתי גם־יכלתי. ותקרא שמו
 נפתלי; ויזכיר אלהיגד ״אח־רחל, וישמע אליה אלוזים וי־פתח
 את־רחמה: ותהר ותלד בן, ותאמר, אסף אלהים^את־חרפתי:
 ותקרא את־שמו יוסף, לאמיר, יסף יהוהה«י״י לי בן אחר: בני

 רחל, יוםף יבדמן: בני ךחליאשת יעקןיב, יוסף ובממן:
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ך יאמו פסוק זה שתי פעמים;  ואחר כ

כי ועיניך מדמעה, כי  כיה! אמר להומו י״י״י, מבזי קולך מ|
, ושבו מארץ אויב: 1 ״ ™ saiir י ייש שכר לפעלתך נאם־ 

 ואחר כך יאמר גם פסוק זה שתי פעמים:

 ויש־תקוה לאחריתך נאם־יה'ון*5 ־״!״י, ושבו בניס לגבולם:
' : # ; jT ד ־.י ־ דז ׳ . ! ' i י " י 1 ־ ! y r l  J ץ • :

 ויאמרו כל־העם אשר־בעזער והזקנים עדים, יתן* יהוה״
 ״״״י את־האעזה הבאה אל־ביתך כרחל! וכלאה
 א&ר בנו שתיהם^את־בית יע*ר£ל, ועשה־חיל באפו־תה

 וקרא־שם בבית לחם:
 והיה אור־הלבנה כאור החפזה, ואור החמה יהיה שבעוגים
יאהימהי את־שבר

 כאור שבעת הימים, ביום חבש יה'ו3הי 
 ע&ו, ומחץ מכתו לרפא: ותעדי זהב וכסף, ומלבו#ך שש
 ומשי וךקלנה, םלת וךבש ושמן אכלת, נמלעיא °ותיפי ב^איד
 מ*'ד ותצלחי למלוכה: גן ולנעול אחיתי כלה, גל נעול מעין
 חתום: שלחיך פרדם רמוצים עם פרי מגדים, כפרים עם־
 נרדים: נרדו וכרכם קנה וקנלןון עם כל־עצי לבונה, מר
 ואהלות עם כל־ראשי בשמים: מעין ג$ים באר מים חיים,
 וניזלים^מן־לבנון: באתי לגבי אחיתי כלה; אריתי מורי עם־
 בשלןי, אכלתי יערי עם־דב&זי, שתיתי ייני עם־חלבי, אכלו

 ר£ים שתו ושכרו דודים:
 רבי יונתן א1מר;>י ץ־אויה הןתה בכורה לצאת מךחל,
 ךכתיב; אלה ו תלךות יעקב יוסף. אלא שקןךמתה לאה
 בךןזמיס, ומתוך צניעות שהןתה־בה ברחל, החזיךה״

 4הקדוש ברוך־הוא לה.

 ורחלי היוגה יפת^תאר. עקר סימניה של רחל^לא היתה
I ד ־••ו T T ״ j T דו ־ ־ - 1 . י • ד ; ־ , • י f ,י 

 אלא נאה — ורחליהיל!ה יפת^תאר ויפת מראה:
r.־ : ־ j ״ T • ז ; ־ ^ - • - ז י ז ו ז  ••• ז
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רחל עקרה: אמר^ךבי יצחק: רחל הלתה עקןרר עזל בית,  ו
 שנאמר; ורחל עקרה: — עקרה רחל.

 תאני רבי שמעון בךיוחאי; לפי שכל־הךברים תלויים
לפיכך נקראו לשךאל על שמה — רחל  בךחל,> 4
 מבכה על־בניה. ולא ם1ף דבר לשמה, אלא לשם בנה,
 שנאמר; אףלי«4יחנן יה'ח5מ *תישי אלהי־צבאות, שארית
 יוסף: ולא סוף דבר לשם בנה, אלא לשם בן־בנה, שנאמר;

 הבן לקיר לי אפךלם.
 ואת־לאה וילדיה אחריצים, ואת־ךחל ואת־יוםף אחתים:

 הדא אמרה; אחרון אחרון חביב.
 ברכית שדים ורחם: רבי אבא אמר; בא וראה עד היכן חבב

י • י• ו ־ - ח ד - י ־ ״ ז ׳ ז ז [ • י ז " 

 אבינו לעקב את־ךחל, אפלו בשעה שבא לבךך את־
לה — ברכת שדים ורחם: — יתברכון  בנה, עשאו טפלי 4

I ו j ו ־ • : י ז ״ ז י : C r 1 י ז ־ ז ז : ' ז • 

 ךך;א ךהכין אוניקו, ומעי-א ךהכין אפיקו.
 ימן, להו^ *™ את־האעוה הבאה אל־־ביתך כךחלו ו?לאה.
 לא הוה צריך קרא למימר אלא כלאה וכרחל? אלא,

tr v • י ז ו ן - ז : J T ״ ־ ׳.־ ז , I ז ז • י  ז ד

 אף־על־פי שיצא בעז וכל־הסנהךךין שלו מלאה, היו מודים
 שעקר הבית היא רחל, שלא נשתעבד לעקב*41בבית־ לבן

 אלא בשביל רחל.
ו • : • ז ־־  ••• ז

 מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך־הוא ואמר; בקזבילך
 רחל אני מןזזיר את־יעזךאל* 4למקומן, הדא הוא
 דכתיב; כהו אמר יה־ממ *״״י, קול ברמה נשמע נהי בכי

< • : ז : • : / t • l ז j T ־ * ! ז : • 

 תמרורים, רחל מבכה על־בניה, מאנה להנחם על־־בניה כי
j L ז - v ־ ז / , • ־ ז • - ז . ! , ־ ז ז 1 ״  ־ : י C • ־ ל

 איננו: וכתיב; כהו אמר יהו3ה י»י»י, מנעי קולך מ|כי
 ועיניך מךןועה, כי יש שכר לפעלתך נאם־יהיומ י״ימהי, ושבו
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 מארץ אויב: ויעז־תקוה לאןזךיתך נאם־יהו!^ יאהחמי, ושבו
: ם ל ו ב ג  בני־ם ל

IT : ־ C T 

 תיקון לאה
 למנצח, מ^כיל* *לעי־כןדח: כאיל תעריג על"
ך *נפ&י תעריג אליך ־מע, כ כן  אפי
ל חי, מתי אבוא א  אלהיט: צמאה נפ&יו לאלהיס ל

A T ע  ־V ־T1: T 1 :־ ! ״T jT v ־
 ואראה פני אלהים: היתה־לי דמעתי לחם יומם

j T v r.\ ו ד • ד ־ ־ : ״ •ע• vt j - : V T !  J ״

 ולילה, באמיר אלי פל־היום איה אלהיך: אלה
 אזכרהI ואשפכה ?:לי! נפ&י, כי אעביר! בפך אדרס
 עד־בית אלהיט, במול-דנה ותודה המון חוגג: מה־

I j T T • jT "1 ־ I : / ״־ J־ ״ 

 תשתוחחי! נפשי״ותהמי עלי, הוחלי לאלהים כי־עוד
 אודנו לשועות פניו: אלהי, עילי" נפשי תשתוחח, על־כן
ר מצ^ר: תהום- ה מ  אזכרך מארץ ירדן וחךמונים* <
ל צנוריך, כל־משבריך וגליך ו ק  אל־תהום קורא ל
 עלי עברו: יומם! יצוה safer ™»1 חסדו ובלילה

T :1־ ! ־ ־ T : V - J <T |T^ f T 
ל םלעיילמה א ל חיי: אומרה! ל א ה ל ל פ  שיריה עמי, ת

v T T ־ : ד״ j״ * * « IT*T " • T ־ j ־ • A* י J ־ 
 שכחתני, למה־קדר אלך בלחץ אויב: ברצח!

- « • • • ן • - I ״ j  : ־ : J T T •jT־־j ״ ״1 ; -
 בעצמותי חרפוני צוררי, באמרם אלי כל־היום איה
J ״ / ז ־ ־ ־/ T : ז : AT : י י j :׳ =׳ : ־ ״י: 

ו נפשי״ומה־תהמי £לי, הוחילי  אליהיך: מה־תשתוחחי
 לאלהים בי־עוד אודנו ישועת פני ואלהי:
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י אלהים I וריבה ריבי מגוי לא־חסיד, מאיש  ?צפטנ
ה ועולה תפלטני: בי־אתה! אלהי מ ר  מ
 מעוזי00 למה זנחתני, למה־קידר אתהלך בלחץ אויב:

ן ־ I ״ j י ; ־ ״ ־ : • . / ־ • y :־ : jT• ד ז ! i r י W IT 

אמתך המה ינחוני, יביאוני אל־הר־  שלח־אורך ו
 כןךשך ואל־משכנותיך: ואבואה! אל־מזבח אלהים
ת גילי, ואודך בכנור, אלהיס אלהי: ח מ ש ״ ל א ־ ל  א

IT S י -י X J X י X j' ־ v־ : ־ 

 מה־תשתוחדד! נפשי00 ומה־תהמי £לי, הוחילי
j' J ־ T ״ T V ייי V ־ ־ י ־ : ־ י : • 

 לאלהים בי־עוד אודנו ישועת פני ואלהי:
 בימים שאין אומרים בהם וידוי, אין אומרים מזמור ״יענך״ ןבא־ח כי תשא יז).

\uf למנצח, מזמור לךור: יענןןיהיוהק *י״ל בי1ם צרה, 'ן&גלך 
̂ן&ז, 'ומציון זםעדן: לץכיר כל־  אלהי יע7(ב: לשלח־עזךןז מ
 מ?חתך, ועז־לתןי מ־שנה סלה: לתן־לןי כלבבך. וכל־עצ^ון למלא:
לא יהן^ן *ה־מתי כל־ מ  נרננהו בישועתןי ובשם־אלהעו נדגל, י
̂ יאהחנהי מ?2ויחו, יענהו משמי  משאלותיך: עתה ידעתי כי ההסיעו יה־ך

• r" : j ־ ־ L ׳ ־ I ־ : • •» •ע ־ : ז : ־ ע , ז  1: • ־ v1I - ז

 קד^זו בגברות י#ע ימינו: אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו ו ב&זם־
 יה'ו3ה יאהחנהי אלהינו נזכיר: המה כרעו ונפלו, ואנחנו קמנו תתעודד:

 יה־ן^ ימהדמיי הוגיעה, המלר יעננו ביום־קראנו:

ל ב  לדוד מזמור, ליהוממ ™ הארץ ומלואה ת
 וישבי בה: כי־הוא על־ימים יסדה, ועל־

AT T • J : ־ t • IT •• * j ־ ' : 

הומ ™™, ומי־יקום י  נהרות יכוננה: מי־יעלה בהר־
I T ־י AT : י ־:־•.'ע : ־• T I V  : I T י *

 במקום קדשו: נקי כפים ובר־לבב, אשר1 לא־נשא
JT T ־־.־» י: J T •־ ־ • י ־ - <j־t ז1: ו I J : • 

ת א  לשוא נפשי ולא נשבע למרמה: ישא ברכה מ
j " : ־ : IT ־ jT7:1 IT ־• " V : י " :A* ־ : i T ־ 

 יהו^ן יאהי״ז, וצדקה מאלהי ישעו: זה דור דרשיו,
AT : ן״ \: 1 י : • j" ״! ״ I T T : ״T : 
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 מבק&י פניך £כןב סלה: שאו שעךים! ראשיכם
ך ל ך הכבוד: מי זה מ ל  והנשאו פתחי עולם, ויבוא מ
 הכביד, יהיומיז *זימתי ^זוז וגבור, יהומן ™™ גבור

J 1 . j T ־ : T : A • : J T ~ 

 מלחמה: שאו שערים I ראשיכם ושאו פתחי עולם,
ך הכבוד, יהו3מ ל י הוא זה מ ך הכבוד: מ ל  ויבא מ

ך הכבוד סלה: ל  ״״״י צבאות הוא מ
T IV j T ־ V 1 *;.־ * A T J 

 למנצח בנגינת, מזמור שיר: אלהיט יחננו ויברכנו,
ו סלה: לדעת בארץ דרכך,  יאר פניו אחנ
קה אלהיט, יורוך פסי י  בכל־גויט לשמןתך: יורוך עמים! (
ו לאמים, כי־תשפיט עמים* יתנ  עמים כלם: ישמחו ו
 *מישיר, ולאמים I בארץ תןחם סלה: יורוך עמים I (יפסיק
 יש״ אלהיט, יודוך ע3וים כלם: ארץ נתנה יבולה,

AT : j T J . \ IT \ J- * I A* V ׳T } V r ! 

 יברכנו אלהיט אלהינר: יברכנו אלהיט, וייראו אותו
J יי י I A* י ־ ! "J י י ־ ״" ! J ״ : ״ י•' ' " J 

 כל־אפסי־אךץ:

* *בסוד , ב ב ל ^ ל כ  הללויה j אודה יזזחמ י״״מי ב
L : AT ־י : ז ״ : י . i־-־ "  t j י

מעשי יהו55? יאהיתגי, > [ <  ישרים ועדה: גדליט
AT ! J־! "י . "״ U I T * ! j - T : 

ם לכל־חפציהם: הוד־והדר פעלו, וצדקתו י ג  דרו
A: • : I T ? : ־ J ז T T J |v •• : ;• •ן 

ת לעד: זכר עשה לנפלאותיו, חנון ורחום יהו8מ ד מ  ע
 יאהחמי: טרח נתן ליראיו, יזכר לעולם בריתו: כיח

ם נחלת גויס: מעשי ידיו ה ת ל ת  מעשיו הגיד לעמו, ל
j, !ITT" ־י j •1־ ־ י י V T J ־ T ־ ־T A • J ״  * 1י־י .
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ת ומשפט, נאמנים כל־פקודיו: סמוכים לעד מ  א
j ־ T ־ I דו 7 ' v ז w fJ : י / •  ״ '

ח וישר: פדותו &לח לעמו, צוה־ מ א  לעולם, עשוים כ
l לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו: ראשית חכמה 
ל טוב לכל־עישיהם, תהילתו כ  יראת יהוהה יאהימהי, ע

• .י : ך י ״ ״A : * ד ר  • : ־ : T ־

ת לענד: ד מ  ע
 ויאמר מזמור דה בקול בכיה, ויבקש מחילה על עוונותיו(באיזז רטלזז יא).

 למנצח, מזמור לדוד: בבוא-אליו נתן הנביא,
' ־ ft" T י J I* T J J1 • :jT T IT ' ' _ ״ " . . * 

 כאשריבא אל־בת־שבע: חנני אלהיס
j־ v. v - T v •-• ־ ד\ T ־ . « -

 כחסדך, כריב רחמיך מחה פשעי: הרב כבסני מעוני,
 ומחטאתי טהרני: כי־פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי

j • : v c T ־ : A T ־• j • - : " r T : I ־ r • •י . : י  ו ״ ־ T / ־

0 והרע בעיניך £שיתי, למען ך לבדך! חטאתי  תמיד: ל
ק בךבךך תזכה ?ש?טך: הן־בעיוון חוללתי, ד צ  ת
ת חפצת בטחית, ובסתם מ א ך  ובחטא יחמתני אמי: ה

\ T : A \ ד -, : ד ־ |v vn. P ׳ •ו ״ • : j  : ״ : w ־

י באזוב ואטהר, תכבסני  — חכמה תודיעני: תחטאנ
 ומשלג אלבין: תשמי7ןגי ששון וש?זחה, תגלנה עצמות
 דכית: הסתר פניך מחטאי, וכל־עונתי מחה: לב טהור

I T L J J j •ז " A ־ T T! 'T ~ '  • •T 1 ־ : "1־•־ .** j י ״
ת נכון חדש בקרבי: אל־תשליכני ת  ברא־לי אלהים, ו

• / / : י\. •ו ־ ־ : • ־ ־ ־ י ד ־ . , : Aד / .ז,־' ־ : 

 מלפניך, ורוח כןךשך אל־תפןח ממני: השיבה לי ששון
 ישעך, ורוח נדיבה תסמכני: אלמדה פשעים דרכיך,
) אלהיס ס ע  וחטאים אליך ישובו: הצילני מדמים! (יפסיקמ

• T: V• * • « ״ T I jV | ־ י " T - J־ 

nun אלהי תשובתי, תךפן לשוני צךנןתך: אדני (יפסיק 
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: ביו לא־תחפץ זבח ך ת ל ה ת ד י ג  שפתי תפתח, ופי י
־ jv I j : ז '•׳וי ־< י ־ • : /- • fj י• Jי ־" : 

 ואתנה, עולה לא תרצה: זבחי אלהיט רוח נשברה,
jTT ! • ־ > 1 j' r*.*! " j -  • j T Ttf• V ־ : ־

א תבזה: היטיבה  לב־־נשבר ונדכה — אלהיט ל
j ד ״ • v : • j • v: A 1 " : ע : ־  • : ד

 ברצונך את־ציון, תכבה חומות ירושלפ: אז תחפץ
־ j j י ד זן״ ד< ־ : ג ו - • : • A 1 * ו ׳•־ י ׳ : 1 ; י . 

 זבחי־צדס עולה וכליל, אז יעלו על־מזבחך פריט:
 בימים שאין אומרים תיקון רחל, ידלג פסוק ״עד אנה״. ויתחיל; ״תקום״. וכאומרו

 פסוקים אלו, יכוין: ״ציון״ כנגד רד1> ד׳׳ירושליס׳׳ כנגד לאה (בא־ח וישלח יא).
 ובאומרו ״תקום״ יכוין שהקב״ה יקי&ס מנפילתם. לפיכך אם אמר גם תיקון רחל יקום

 גם הוא מהארץ באומרו ״תקום״ (סידוו הרש־׳ש).

 עד אנה בכיה בציון, ומספד בירושלים.
ותבנה חומות ירושלים.  תקום תרחם ציון, 0

 ונהגו לומר אחר תיקון לאה מזמור ישיר המעלות״, ו״אלהינו״, ו״יהא רעוא״, כדי
 לפסוק בדברי נחמה (בא־ח השלח יא).

 &זיר המעלות, בשוב יהוהמ י״י״י את־^יבת ציון, היינו
j ״ a י י י ־ t j : ז יי ־ * j —• ־י ־ 

 כחילמים: אז ימלא עזחוק פינו" ולכוננו ר3ה, אז ייאמרו
j : י .\* ׳ JT ; v־ •־ » • I v T י  : • j •ו 1

̂ «1״י  בגוים, הגדיל יהומז ™™ לעשות עם ־אלה: הגדיל יה־ו3
̂ן r™ את־^ביתנו,  לעשות עמנו, היינו שמחים: עזובה יה־ו
 כאפיקןים בנגב: הזךעים ?למעה, בךפה יקצרו: הלוך !לןיו

 ובכה נשא משך־הזרע, ביא־יבא ברנה נשא אלמיתיו:
 אלהינו ואלהי אבותינו, מלך רחמן — רחם עלינו. ט1ב
 ומטיב — הדרש לנו, שובה עלינו בהמון רחמיך,
* I IV - I ־ I —. ־ f T IT י IT V IT. ״ י ־ 

 בגלל אבות שעעזו ךצונך. בנה ביתך כבתחלה, כונן בית
 !) ותבנה — כצ״ל עם וא״ו התיברו, וכן כתב רכינו בבא״ח וישלח יא, וב״תיקון
 תפילה״ (דף ט ע״כ דפו״י), וכ׳׳כ ב׳׳שער הכוונות׳׳ (דף נח ע׳׳ד), וכן הוא בסידור

 הרש״ש, והוא צרוף של שני חציי פםקים: תהלים קב, יד, תהלים נא, כ, ואכמ״ל.
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 מקד^ןן על מכונו, הראנו בבנינו, שמחנו בתקונו, והשב
 שכינתך לתוכו, והשב כיהנים לעבודתם, ולוים — לדוכנם
 ל>2זירם ולזמרם, והשב ישראלי *לנויהם, ושם נעלה ונראה

v T ״ ; v ~־• י • ד ־ ל T : ־• י T * 1 : • י י ! 

 ונ^זתחוה לפניך.
 יהי רצון מלפניך יה־ו̂! ןןלהינו ואלהי אבותינו, שתעלנו
 בעזמחה לארצנו, ותטענו בגבולנו, ר>2זם נעשה לפניך את־

 קרבנות חובותינו, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם.
 ויהא ךעוא מן 7ןךם עתי7ןא קדישא ךכל־קדישין, טמיךא
 ךכל־טמיךין, םתימא ךכלא, ךלתמעזך טלא עלאה
לחקל תפוחין  מפה, למלןא רישה ךזעיר א?פין, ולהטילו 4
 קדישין, בנהירו ךא?פין, ברעוא וובחךותא ךכילא. ףתמשך
 מן 7ןך0 עתילןא קךי^זא דכל־קדישין, טמירא ךכל־טמיךין,
 םתימא דכילא — רעותא ורחמי, ח3א וחםדא, בנהירו עלאה,
' T T • ו • : • ' T •T:•; ' ״ ־ ! - • • rr1 T j T • ; 

 ברעותא וחדוה, עלי רעל כל־בני ביתי, ועל כל־יעזראל
 עמה. וי?ךק3ן מכל־עקתין ביעזין ךייתון לעלמא. ו!ץמין
 ויתיהיב לנא — מזונא ופרנםתא טבתא, בלי צרה ועקתא,
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 ממזלא דכל־מזוני בה תלין. וישיזבפן מעינא בישא,
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 ומחרבא דמלאך המות, ומדינה של גיהפם. וייתי לנא ולכל־
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 נפעזתנא — ח3א וחםדא, וחיי אריכי, ומזוני רויחי ורחמי,
 מן ?ןךמה. אמן כן ?הי רצון, אמן ואמן.

 מנהג החסידים בעיר הקודש ירושלים, כשקוראים התיקון חצות בבית הכנסת ויש שם
 עשרה, אומרים קדיש ״יהא שלמאי׳ אחר חיקון לאה, מפני שהם אומרים הקדיש אחר
 המקרא. אבל יש נוהגים לומר ״פחיחת אליהו הנביא ז׳׳ל׳׳ אחר המקרא, ואז אומרים

 קדיש ״על ישראל״. ואין בזה קסידא, וכל אחד יעשה כמנהגו(בא־ח וישלח יד).
 ואחר שאמר כל זה, טוב לומר ׳׳פתיחת אליהו הנביא״, בשביל שצריך לסמוך עסק תורה

 לשמה לתיקון לאה, ששם הוא סוד תורה לשמה(בא־ח וישלח יא).
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 סדר הסליחות
 דימם וזשייכימ לסליחות

 א. יעדיף אמירת תיקון חצות על עסק התורה, ועל אמירח הסליחות בימי אלול, באופן
 שאין לו שהות לעשות שניהם (בא־ח חםלח ט).

 ב. גם אם אומר הסליחות ביחיד, איני צריך לדלג נוסח ״רחמנא׳׳, מפני שכל הסליחות
 הוא בלשון הקודש, וקודם זה ואחר זה הוא אומר בלשון הקודש הרבה בקשות, על כן
 לא אכפת בזה ולא יתקנאו בו המלאכים למעלה. ורק אותם בקשות בארמית שהם בסוף

 הסליחות [כמו ׳׳מתא דבשמיא״] ידלנם (תורה לשמה סימן מס).

 >• כל מה שתמצאו בתוך הסליחות וידויים ודברי סליחות מיוסדים על סדר א״ב, תדעו
 שכולם הם נתקנו לצורך, שיש בהם כוונה כנגד בחינה פרטית, ותחילת הכל מחחיל
 אלפ״א בית״א ר״רחמנא״, ואחריה ״*נשי אמונה׳׳, ואחריה ״תמהנו׳׳, ואחריה הוידוי,
 ואחריה ״אלהינו שבשמים״, ואחריה ״עננו״, ואחריה ״אדון הסליחות״, ואחריה ״עשה
 למען אמיתך״, ואחריה מזמור נפילת אפים, ואחריה פיוט ״אליך ה׳ נשאתי עיני״. לכן

 אין להפוך הסדר שלהם או לדלג אחד מהם (תורה ?שמה נדחו תקע).

 ד. נוהגים כוידויים ובשאר פיוטים רסליחות שהש״ץ מקרא תחילת פסוק או פיםקא,
 והעם עונים סוף הפסוק או הפיסקא, כגון: ״כי ימינך פשוטה״ אומר הש״ץ, ועונים
 הקהל; ׳׳לקבל שבים״, וכן על־זה הדרך עד גמירא. ובכל הוידויים לא הש״ץ ולא
 הציבור אומרים דבר שלם. ויש מי שמגמגם על המנהג הזה. וכתב ה״שיירי בנסח
 הגדולה״ דהן אמת [דהנכון] שיאמרו יחד הש״ץ והצבור ההתחלה והסוף, אבל מכל מקום
 המנהג שנוהגים אין קפידא, דכיון שהקהל שומעים מה שאמר הש״ץ ועל מעלת הש״ץ
 הם עונים, וכן הש״ץ שומע מה שהקהל אומרים, הוי ליה כאילו אמרו כולם, דשומע
 כעונה. ויש עוד טעמים ללמד זכות על המנהג הזה(עיין מחזור טח הכפורת דף ח ע־ב סעיפים נ־ד,
 ודף סב ע־ב סעיף ג חבוד צדק החדשות עמ־ םד<, ואכמ״ל. וכדי שידע החזן את חלקו, עשינו את

 חלק אמירת הקהל באות דקה יותר.

 ה. החזנים היראים ושלמים הנותנים סגמתם בניגונים ובפיוטים לעורר ליבות הציבור
 לבכיה ולהכנעה — מה־טוב חלקם וסה־נעים גורלם, זוכים ומזכים את הרבים. אבל
 אותו המאריך בניגונים וקורא בקול גדול להראות את יפי קולו, וכוונתו למצוא חן בעיני
 הציבור, ומורא שמים לא יעלה על ראשו, ואינו חושש לחיתוך התיבות והאותיות —
 אוי לו אוי לנפשו, תפילתו תהיה לחטאה, ומעורר המקטרגים על הציבור, ובא לתקן
 ונמצא מקלקל, וחוטא ומחטיא את הרבים, ודמו בראשו(מחזור כית הכפורת דף קיס נדב םעיף ה).
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 יש נוהגים לומר קודם ״אשרי״ פתיחה זו:

 סימן: משה (בכית השני) המחבר: רבי משה אבן עזרא ז׳׳ל

, לכפןע על עוני: ונפעי ?זחךחךת׳ ת ר מ ו א י ב ת מ  ק
י רב ןדוגי: רחם על עךתך, צאן מךעיתך.  מפנ

 אעזרי יו^ביי ביתף:

 מכסא כבוד הודף•, ב&ר לעם סגלה: ?צובה ?זבות
 הןךעך, ןחן ככןךם סגלה: הפלא־נא חםךיף,

. עוד להללוך פלה:  ובנה עיר ?הלה
 יש נוהגים לומר קודם ״אשרי׳׳ פםזק ״ה׳ הושיעה המלך״ וכד. ואין כאן חשש של הפסק
 במקום שאין ראוי להפסיק, ולכן א ץ רשות לשום אדם לבטלו(עף־וז מ תשא xr ויש נוהגים
 לומר פסוק ׳׳יהי חסדך״ וכו׳ במץס פסוק ״ה׳ הושיעה המלך״ וכר, וכל אחד יאתוז

 במנהגו, וטוב לומר את שניהם (שרית ־ישכיל עבדי־׳ חלק מ סימן ט אות ו עמ׳ נס).

 יהי־חםדך יהומז עלינו, כאשר יחלנו לך:
» היגיעה,'המלך יעננו ביויס־לןךאנו: » sap] 

̂בי ביתך, עוד להללוך פלה:  א&זרי לו
 אעזרי העם עזככה לו, אערי העם

 עזיהומ יאי״״י אלהיו:
ו ע :׳.׳ ד  •••י: ד

 תהלה לדוד, ארוממך אלוהי המלך,
 : י T ואברכה זעזמך לעולם וןןד: ןכל־

 יום אברכך, ואוכלה שמך'לעולם חןד: גדול
י ומהלד מאיד, ולגדלתו אין חקר:  יהיומז *״״
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 דור לדור לשבח מ?ג?*יך, וגבוריתיך יגידו: הדר
 בבודי הודי, ודברי נפלאיתיך אעזיחה: ועזוז
 נוראיתיך ייאמרו, וגךלתך אספתה: זכר^רב־
 טובך יביעו, דצךכןתןל־ מיננו: היגון ורחום יהומ
, ארך אפלם וגןל־חםד: טיב־יהומ יאהדיגי-י י ״ י ״ י  י

safrp לפיל, 'ורחמיו על־בל־מע&יו: יודוןז 
 י״י״י פל־מןגעןיך, וחסיך־יך לבךכוכה:'כבוד
I מלכותך ייאמרו, וגבורתך ידברו: להודיע 
 לבני האדם גבוריתיו, וכבודי הדר מלכותו:
 מלכותך מלבות כל־;נ'למים, וממשלתך
 בכל־ד־ור ודיר: םומך VP^• יאהדיניזי לכיל־
 הנפלים, וזוקף לכל־הפפופים: ןןיני־כיל אליך
 יע*ברו, ואתה נותו־להם את־אכלם בעתו:
 (יכוץ היטכ בפסוק ״פותח את ידך״, כי לא נתקן לומר מזמור זה אלא בשביל פסוק זה.
 מפני שמזכיר כו שבחו של הקדוש בווך־הוא, שמשגיח על בריותיו כולם ומסרנסם)

 פותח את־ידך, ומעזביע לכל־חי רצון: צדיק
̂ <וחסיד בבל־מע&יו;  יהומ י״י״י בכל־דרכי
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י לבל־סראיו, לכל אשר ״  קרוב יהומ «



 160 סזיר הסליחות קם
 יקראהו באמת: רצון־יראיו יעעזה, ואת
 ^^DT י?צ«ע sgfrp ĴTtfH יאהיונהי
 את־כל־א'הביו,>'״זאת כל־הר^ים ^זמיד:
̂הלת יהומ *ז״־י״ץך|ר פי,'ויברך כל־בשר  ז
ה  עם י קדשו לעולם יועד: ואנחנו! נברך ;

 מעתה מןד־עולם, הללויה:
 ואומר החזן תצי קדיש;

 יתגדל ויתקךש> *שמיה ךבא, (הקהל עונים!) אמן(אמש. בעלמא
 ךי־בךא כךעווזה. וימליך מלכותה. ולצמח פךקןנה,
 ויקרב משיחה, (הקהל ענים!) אמן ma. ויחייכו־ן, ו5י1מיכ1ן,
 ו?חיי ךכל־בית־לקזךאל, בעגלא ובזמן קריב, ואןןרו אמן.
 (הקהל עונים:) אמן גכי״ח. (ומפסיקים מעט וממשיכים לומר!) יהא ?סמיה ךבא

 מברך לעלם לעלמי עלמ;א לתבךך, וישתבח, ולתפאר.
̂קךשא  ולזזרומם, ויתגשא, ויתזזךר, ויתעלה ויתהלל, #מה ך
) אמן (אמת). לעלא מן כל־בךכתא, ;  ?ךיך׳הוא, (הקהל עונים
 שיךתא, תק?חתא ונחמתא, ךאמיךן בעלמא, וא?רו אמן.

 (הקהל עונים:) אמן (אמת).

 בן־אךם״י »מה־לך נרדם, קום ?ןךא
 ?תחנונים. עפיך ע*יחה, ךריע
 ?ליחה, מאדון האדונים. רחץ וטהר, יואל
 תאחר, בטרם ימים פונים. ומהרה, רוץ
I T •• : • ו• T V | V ; J 
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 לעזרה, לפני שוכן מעונים. ומפשע, וגם רשע,
 ברח, ופחד מאסונים. ,־־לי* אנא ?זעה, ״שמך
 יודעי, ישראל נאמנים. לך ייהומ ™
 הצדקה, ולנו בעזת הפנים. עמיד בגבר,

ו ״ ־ ־ ד ־ : ״ . ־ ן ן I : ד T T ; ־ 

 והתגבר, להתודות על חטאים. יה אל, דריש,
• * * * • 

 2) אנא שעה שמך — כן הוא בכל הנוסחאות בלא למ״ד ב״שמך׳׳, וכן בהמשך: ״דמעת
 פניהם תשעה״, ״שעה נודד מקמו״. [׳ישעה את שועתנו״ — אפשר דפירושו ״אל״. עיין
 בספר ״הצחות״ לראב׳׳ע (דף לג ע״ ב), ואכמ״ל]. וכן הוא בסליחות לתעניות, בכל
 נוסתאות הספרדים האשכנזים והתימנים! כמו: ״שעה שוע•״, ״שעה באי באש ובמים״,
ל הפייטנים  ״שעה נאסר״, ״שעה שועתנו״, ״שעה שיות נדחות״, ועוד. וכן דרך כ
ט, רבי יהודה הלוי, רבי משה אבן עזרא, רבי ו  הקדמונים: הקלירי, רבי דונש בן לב
 שלמה אבן גבירול, ועוד. ומה שהעיר כ״לחם הביכורים״ (דף קלח ע״א) מדברי רש״י
 על פסוק (שמות ה, ט): ״ואל ישעו בדברי שקר״ — שאינו לשון ״פניה״, שלא נמצא
 שימוש של ב׳ סמוכה לאחריהם. ולפי זה כתב הרב ״לחם הביכורים״ שצריך לומר בכל
״. אחהמ״ר המדקדק ברש׳׳י יראה שלא בא להשמיענו, אלא שאם תבא  מקום ״שעה ל״.
 אות שימוש לאחריה לא תהיה עם ב׳ *לא עם למ״ד או ״אל״. וזה שאמר: ״לא מצאתי
 שימוש של ב׳ סמוכה לאחריהם״. אבל לא כתב שלא יכול לבא בלא שימוש הלמ״ד (אף
 שמקרא לא נמצא כיוצ״ב בלשון שעיר״), שהרי דבר מפורסם שכן הוא המנהג במקרא
 לחסר הלמ״ד אף בפעול, וכמו שכתב הרד״ק ב״םכלול״ והראב״ע ב״צחות״
יהס הרוו״ה במחזור לראש השנה על פיוט  וב״מאזניס״ (דף מ ע׳׳א), הביא דבו
 ״אנםיכה״ לקלירי, עש״כ. ומה שהעיו ב״לחם הביכורים״ (דף כג סע״ב) מהראב״ע
 [צחות דף מב ע״ב] שטעות לומר ״שעני״ רק ״שעה אלי״. ומזה למד הרב ״לחם
ת [־סליחות] תמצא רבים כאלה, צריך להגיה נ נ  הביכורים״ שאף ש״בספר שפתי ר
 אותם״. המעיין בראב״ע(שם וב״מאזנים״ מג ע״ב), יראה שלא דחה אלא לשון ״שעני״,
ק כתב שצריך לומר ״שעה אלי״, אבל לשון ל י לפי דבריו שם פירושו ״שעה אותי״ ו  כ
ש אף שלא נמצא במקרא כיוצ״ב, וכמקום אחר מ  שעיזז בלי למ״ד או ״אל״. אין בזה ח
 הארכתי בזה ואכמ״ל. רק בוא וראה שגדולי המדקדקים: הרש״ם, הרוו״ה, רבי זליגמן
 בער בסידורו ״עבודת ישראל״, מהרי״ץ בתכלאל, רבי ד. גולדשמידט, ועוד. כולם

 הניחו לשונות אלו בלא להגיהם! ואנן מה נענה אבתרייהול!
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 בכבד ראש, לכפר על פשעים. פי לעולם, לא
 נעלם,* *ממנו, נפלאים. ןכל־מאמר, אשר
 יאמר, לפניו הם נקראים. ה?!ךחם, הוא
 ירחם, עלינו, כרחם אב על בנים. לך יהוו5ז

 ™™ הצדקה, ולנו בשת הפנים.
• T ־ v i ן I • ד T ״ ן ז 

י הצדקה, ולנו בשת הפנים.* ״ י  לך יהומ ״
 ; 4מה־נתאונן ומה־ניאמר, מה־נךבר ומה־

 נצטדק. נחפשה דרכינו ונחקרה, ונשובה אליך.
I iv ו ד ״ T ; T I I : ־  י : ־ ד I ־ : ; ד • ז •יו :

 המנהג ככל מקהלות הספרדים שהחזן אוסר תחילת כל פיםקא, בכל הקטע הזה, והקהל
 משיכים החלק השני. כגון: החזן אומר ״כי ימינך פשוטה״, והקהל משיכים ״לקבל
 שבים״, וכן על־זה הדרך עד הסוף. [וכדי שידע החזן את תלקו, עשינו את חלק אמירת
 הקהל באות דקה יותרן. ואין שום קפידא כזה, כפו שכתבנו לעיל בהלכות הסליחות.

 כי ימינך פשוטה, לקבל שבים..שבים אליך
 בכלבלב, שרעתם תכןבל ברחמיך.
 ברחמיך הרבים באנו לפניך, כדלים וכרשים

 ; - ד ••־ו r I ״ • דו } I iv 1 י : ־ ־ : ד •

 דפקנו ךלתיך. ךלתיך דפקנו רחום וחנון, אל
 תשיבנו ריקם^מלפניך. מלפניך מלכנו ריקם

I T י ־ : ״ו ״ iv T * • ו י*•• T j • י  ; י ״ו •* ד

 אל ישיבנו, כי אתה שומע תפלה. שומע
 תפלה, עדיך כל־בשר יביאו. שומע תחנה,

T י : ^ I " I T T T י ץ I " T T * י 
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 אליך כל־הרוחות יביאו. יביאו אליך הרוחות,

T * IV ״ I T I T T t ׳ I*•* ״ 

 וכל־הנשמה. הגעמה לוי והגוף* <פעלך, חוםה
T ו ' T Y : T I ־ : I T T T : ־ T T : ־ T : 

 על עמלך. הגשמה לך והגוף* *פעלך, צור
 אשר אץ־דומה לך, חוסה יעל עמלך! הגשמה

T T * י ־ T T ־ : - T I I IT V I I ״ V ־ : 

י עשה למען ״  לך והגוף* *פעלך, יהומ «י
י עשה למען ״ ״  שמך. אתאנו על שמך, :הומ ״
 נ>שמך. בעבור שמך, בי אל מלך חנון ולחום

 שמך. שמך נקרא ע:לינו, להומ **״י אליהינו.
 שמך נקרא בקרבנו, אל תניחנו יהומ יאהדינה׳
 אלהינו. אליהיינו בושנו במעשינו, ונכלמנו

ן * * : ־1 : : : ־ י ״ I " v: I " V 1 ! 

 בעונותינו. אץ לנו פה להשיב, ולא מצח
 ו ו •• IT I •-• • ד ־ : ״ = ״ :  ־

 להרים ראש. בי !־־לי״ רבו משובותינו, לך
 חטאנו. חטאנו עם אבותינו, העוינו הרשענו.

: 1 V ־1 * : ־ I ־•' : ־ " : *  IT T IT T ג

 מה־גיאמר לפניך יהומ! «י״י אליהינו, מה־
ן  T ! I IV T J .... ״

 ןךבר ומה־נצטךק. מה־גיאמר לפניך יושב

 3) למען שמך — כן הוא בכל המחזורים. ואף שהוא בסוף משפט וצ״ל ׳׳שמך״, וכמו
 בסוף הקטע הקודם, וכמ״ש ה״חמדת ימים״ (חלק ימים נוראים דף טז ע״א). מכל מקום,

 יותר נראה שאינו בהפסק אלא שהקטע הבא הוא המשכו. ודו״ק.
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 מרום, ומה־נספר לפניך שוכן שחקים. הלא
 הנסתרות והנגלות, אתה יודע. אתה יודע רזי
 עולם, ותעלומות סתרי כליווי. אתה חופש
 כל־חדריי בטן, רואה כליות ולב. אין דבר

T T I ״ ״ T T • V t V | T ־ : ״ T 

 נעלם^ממך, ואיך״נסתר מנגד עיניך. אם־
 עונינו' גגגד צנו, להומ *י״יי עשה למען שמך.
 אם־עוינות**תשמר־יה, אדני מי יעמר: כי־עמך
 הסליחה, למען תררא: כי־עמך מקור חיים,
 באוךך נךאה־אור: כי I לא על־צךקתינו אנחנו
 מפילים תחנונינו" לפציך, כי על־רחמיך הרבים:

־ t/ י די - •ן : < ־ ״ v T j י c - ־  ־ * *< ־׳ :

 בעשרת ימי תשובה נוהגים לומר פיוט זה:

 סימן: דויד (אחר תיבות ״למענך אלהי׳׳) המחבר: רבי דויד אבן בקודה ז׳׳ל

 למענןז אלהי, ךצה עם לך שחר. לחלות פניך, במעמד
 ה#חר. אדני הקציבה, ועמה אל תאחר.

- - - •• ־ • T * - 1 ד ־ ין -  ־ ־1 - :

 למענןז אלהי, דלה ממצולות ןם. שבעי ךיאש ולען, בבית
 נודם ושבים. ועזור לחצם וענים, ואל תפז למרים.

T : v ; I \ ן •  ד ; • : T • ־ : T { ך : ד ; ־ ״

 והט איזן לשועם, בתפלת השחר. אדני הקציבה, וע^ה אל תאחר
. . ד ״ - . 1 ז י • - 1 • :r I " 1 ־  • - |V|...T ־

 למענך אלהי, מנשה לטובה אות. וחף 4נפחיות עצובות, למי
 ישע צמאו־ת. וקבץ נדחים. פזוךים בכל־פאות. אשר
 מריב תלאות, ע1רם><מא'ד שחר. אדני הקציבה, ועע*ה אל תאחר

. . . - , . _ , - » T r | ; T ; T t ־1 ד־ t ־ ; 
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ך אלהי^יהמו רחמיך. וממעון שמיך, שמע קול  למענ
 עמך. םובלי אפף, קצפך וזעמך. ומפשוא אימיך,
 לבם* ״מאיד םחרחר. אדני הק&זיבה, ועשה אל תאחר

ך אלהי, ךליך תרחם. ו&מחם*»מיג1נם, ובעצתןז  למענ
 תנחם. והפלא חסדיך, וחוסה פא ורחם. עמוסים,״
 3־מבטן, ומרחם* ימ&זחר. אדני הקשיבה, ועשה אל תאחר

 אדני | שמעה, אדני I סליחה, אדני הקשיבה
. ־•1; ז T T : J י ז T -  ל•׳ £ 1 • ד ^ :

 ועשה אל־^אחר, למענך אליהי, כי־
 >טמך בקל־א על־עיךך ועיל־עמך: השיבנו
 יץ־ת־ן ™!™1 אליך ונקובה,' חדש ימינו כקדם:

v»tv : C־ T j" ־ T ד י • I V ״ > T : 
 סימן: שמעיה חזק המחבר: רבי שמעיה ז׳׳ל

 &בט להודה בךיחק ובצער, הלשאג אריה
 בןןר. ?!יקוים "לעיז?סך אבית ובנים,
 העניים והאביונים. עמיד י בפרץ בל נהיה
 לשחק, 5•למה יהומה! «י״י תעמד ברחוק.
 יונתך עד שערי מוח הגיעיה, יושב הכרובים
 4) מקוים ישועתך — כן הוא בכל המחזורים ״ישועתך׳׳ בלא למ״ד, וכן נמצא בלשון

 המקרא: ״קויתי ה׳״ (תהלים קל, ה), ״כי טוב קויתי״ (איוב ל, כו), ועוד.

 5) למה — מלרע במ״ם והיא רפה, כדינה כבואה לפני אחת מאותיות אה״ע, כמו שמובא
 במסורה גדולה, והבאנו דבריו בתהלים ״עוד יוסף חי״ (מב, י), עיין שם.
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 הופיעה. הבה לנו עזרת מצר, היד יהומ

T : ־ ־ : T ־ ־ : ~ • \T T fT ~ I' 

י תקצר. חדש ימינו בגלות ישו, ייעודה ״ י ״  י
ו • T ד I T ך ד I ד ־ - ד ״ : • 

 למה תישן. יזכיר גניך־ בארץ לא להם, וזר לא
j I ז I iv * ־.ין:• I ד v : ד T * T I T 

 יקרב אליהם. קץ הנחתם גלה לגלמוךה,
 ישמח הר ציון תגלנה בנות להודה. שועיתנו
 תעלה לשמי לרומים, 'אל מלך יושבי על

 'פטא רחמים.
 יעמרו הקהל יחד ויאמרו בכוונה.

 אל מלך יושב על־כפא רחמים, וממנהג
 בחסידות, מוחל עוינות עמו, מעביר*
 יךא&זון ראשון, מרבה מחילה ״לחטאים
 וסליחה לפושעים, עישה צדקות עם בל־בשר
 6) עורה £מה תישן — כלשון הכתוב בתהלים (מד, כד). ותיבת ״עורה״ מלעיל בעי״ן.
 והגר״ח פאלאג׳י זצ׳׳ל ב״מועד לכל חי׳־ (סוף סי׳ יא) הביא מספר ״בתי כנסיות׳׳ (סי׳
 תקפא) דאין לומר הכי, אלא ״הנה לא ינום ולא יישן״, ע״פ גמ׳ סוטה(מח.) דרבי יוחנן
 ביטל את שיר הלוים שהיו אומרים ״עורה למה תישן״ וכד. ע״ש. מיהו, מהגמרא שם
 משמע להדיא דאם ישראל בגלות וברעה והאומות בטוב, שפיר אמרינן הכי, וכמו שאמר
 דוד המלך ע״ה. וזה שאמר הפייט קודם לכן ״חדש ימינו בבלות ישן״. ועיין עוד בזוה״ק
 (ודיג דף קל ע״א: ובדף קלו ע־ב) ובאבן עזרא (דניאל י, כא) ״גור אריה״ (בראשיח
 ו, ו) כאורך. ולפי זה אדרבא אין לשנות הנוסח המקורי ״עורה למה תישן״, ואכמ׳׳ל.

 7) לחטאים — יזהר להדגיש הסי״ת, כי היא תואר, לשון ״חוטאים״. ואם ירפה הטי״ת
 תהיה שם ך^ר, לשון חטאים ועוונות. והלמ״ד בפתח (כמקום ה״א הידיעה) ולא בשוא,

 וחבירו בסמוך ״לפושעים״. [וס״ש ב״נחלת אבות״ ששון עמ׳ 117, כנראה ט״ס].
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ו רתנ ם גומל• אל, הו ה ם ל ת ע ר א כ  ורוח, ל
ז v r ״ ״ •• דן י ז ז • - 1 : 

 לומר מדות שלישי־עשרה, זכר־לנו היום
 ברית שלש־עשךה, כמו שהודעת לענו

safrp מהןךם, וכן כתוב״ לתורתך; .וירד 
 בעצו ויתיצב עמו'עם, ויקרא בשם ,

 יאהדונוז

 פסיק נזעם)

; ר מ א ם נ ע מ raw: ו ו ה  י
V ־ : V T : | T : 

 הנהגווז בייע מדות

 H* אתר שיאמרו הקהל ״ושם נאמר״, יפתינו לש׳׳ץ, ויאמרו עמו; ״ויעבור ה׳ על פניו
 ויקרא״, בהרכנת הגוף מעט ובלחש, ורק השליח ציבור יאמר בקול־רם. ומתיבת היו ה׳
 יזקפו(בא־־זז כי־תשא י) ויאמרו בקול־רם עם השליח ציבור(רב פעלים ח־נ זזאו־זז ס־ג). ויזהרו
 להטעים את הפסק, אשר כץ היו הי, כי סודו גדול, ומי שאינו מטעים אותו עונשו גדול
 (בא׳׳ח שס יא). ג. וצריך לומר הי״ג מדות בכוונת הלב ובנחת. וטוב למנותם באצבעות
 (ועדיף ביר ימין דוקא. עיין באיה מקץ ח. וטוי־ח מקץ נ1. והוא מנהג יפה ונכון. ויש מדקדקים
 לצייר האותיות של הי״ג מדות, בראייתם אותם כתובים לפניהם כסידור, אתת לאחת
 כסדרן(בא־ח שם ד). ג. יש נוהגים שבתיכות ״ה׳ו ה׳״ מגביהים עקב רגליהם מעט(שם י).

 המנהג לתקהג כל יפי הסליחות באמידת ״ויעבור״ תשר״ת רכתר טס מנ״ nr עמ׳ 1.33עיי1
 ־בית אל־ רף מד ע־נ סעיפים א רם). ובערב ראש השנה אסור לתקוע (בא־ח נצכים ב).

 ויעבר sajp י״י״ייו על־פניו" ץיקךא —
, א אל י ״ «  (זפםיק aim) יהיומ י

 a רחום ג וחנון, י ארך ה אפים י ורב־חסד

 , ואמת: ״'ניצר חסד « לאלפים, י נישא ןןןן
נ וחטאה, י־ ונקה.  י* ופשע י
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ו ונחלתנו:  וסלחת לעוננו ולחטאתנ
 אם ירצה לשבת כאן — רשאי.

 בנוסח ״רחמנא״ צריך לומר: ״בדיל ויעבור״ אחר כל פסוק ופסוק, יען כי במלת
 ״ויעבור״ יש כוונה וסוד גדול(חיקו! חפילה דף לא ע־ב). ורבים צועקים בקול גדול ״בדיל
 ויעבור״ ואינם יודעים מה פירושו. והכוונה היא שהשי״ת יזכור לנו ברית אבות בעבור

 זכות ״ויעבור״ דהם הי״ג מדות (מחזור ־בית אל־ דף נו ע־ב סעיף בא

 רחמנא אדבר לן קימה דאברהס רחימא, בדיל ויעבר.

מןקיךא, ?ליל ויעבר. א אךבר לן ק;מה ךי?חק 8  רחמנ

 רחמנא אךכר לן כקזימה ך_ין$קב עלימא, ?ליל ויעבר.

ה נביאה, בדיל ויעבר. ע מ  רחמנא ארפד לן קימה ד
־ ן : • י ד * • T I j I T • j • ־ : • T T -.־ ־ 

 רחמנא אךבר לן גך);מה ךאהרן ההנא, ?ךיל ויעבר.

ל ויעבר. י י  רחמנא אדבר לן ןכותה ךייסף צךיכןא, ?

 רחמנא אדפר לן סימה רדוד מלכא מעיחא, בדיל ויעבר.
I : • י־ T ־ ; ! T •י • T י - : ד I * I T ־ .— ד ד • : ־ 

 רחמנא אדכר לן רומה דפינחס קנאה, בדיל ויעבר.
־ י : • T- |TT •:־:־ • TT-:T) * I T ־ ;  ־

ה מלכא, בדיל ויעבר. מ ל צ ה מ ת א  רחמנא אדבר לן צ
: - : ד\ :• ׳־ : ־־ • ׳ T ־ : • T T -  ־ .

ל ויעבר. י ך א ארים למינף ואצמח טרכןגר• ?  רחמנ
 רחמנא בכסופי א&וין אתינא למקרי

" I ־ T T • ־ ־ ־ T j" T I • ־ :  ־ :

ך רחם ןלן, ?ךיל ויעבד. מ  ק

ל ויעבר. י ך ^בךתך ופרק לן, ? א גלי ׳5  רחמנ
 8) יצחק עקיךא יעקב שלי?וא — כן הוא במחזור נאפולי משנת ר״ן, וכן כתב ה״חמדת
 ימים״ (חלק ימים נוראים, דף טז סע״ג) דצ״ל הלמ״ד בהירק כי הוא לשון תרגום.

 עכ״ל. והראיה לכל זה, שהרי אומרים: ךחינןא, נביאה, צדיקא, משיחא.
 9) גלי גברתך ופרוק לן — כן אומרים המדקדקים ולא ״גלי גבורתך עלן״, כמו שכתב
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א דינן אפיק לנהודא, בדיל ויעבר. נ מ ח  ר

י שבי גזר עלן, בדיל ויעבר. ג א דינא דח נ מ ח  ר
־ • ־ • ־ ! , I T * ״ 1 • T ״ ־ ד : • T ״ ד -

א הךךך 10<עוי עלן, בייל!יעבר. נ מ ח  ר

1*כעובדנא ביעזין מנן, בליל ויעבר. א ולא תתפרע 1 נ מ ח  ר
א זיוך אעזרי עלן, ?דיל ויעביר• נ מ ח  ר
א זכרן חפע*־לן, בדיל ויעבר. נ מ ח  ר

* י ־ I י : י ־ I T v י- I T : דד ־—.-

 לדןמנא חעיב עלן טבון, בדיל ויעבר.

״איתי עלן, ?דיל ויעבר. א מבון ס?יאן 2 נ מ ח  ר

ך ?לן, בדיל ויעבר. מ ח א ירגגלגלון ר  רחמנ
 בעשרת ימי תשובה מוסיפים;

/ בדיל ויעביר. י ח <כתבפן בספרא ד 1 א 3 נ מ ח  ר

. בדיל ויעביר. א כתבנן בם?ךא ךךחמי  רחמנ

 דםמנא כתבפן בםפךא ךצדי?ך וחסידי״ בדיל ויעביר.

 ־בנו ב״כן איש היי׳(וילך סעיף כב). והו1י׳ר ב״גבורתך״ רפה, שכן הוא במקרא(דניאל
 :, כ: שם כג), ואף שמנהגנו לקרא הרי״ש נשוא נח(כמו שכתבנו בקונטרס ״קול יעקב״

 •ווו! יח, ע״ש).

 <נ) #ף — כצ׳׳ל הוי״ו דגושה ובצירי, רק הוא בארמית בכל לשון ציווי, ובמו שכחב
 ז״חםדת ימים״ (חלק ימים נוראים דף ככע׳׳ב), ע״ש.

 11) ?עיבדנא — כצ״ל הדל״ת בפתח, שס הוא הניקוד בכל כיוצ״ב בפתח. וכן ״לןא״
 :מו שכתוב להדיא במקרא(עזרא ד, יד)(בתב״ך כתר אר״צ, ועוד). וכיה בכל התכלאל.

 :1) אןתי — כנ׳׳ל בתיבת ״שוי׳׳.

 :1) כתבנן — כצ״ל הבי״ת בחירק והנו״ן בדגש, וכן הוא בכל התכלאל. והמנקר בצירי
 זועה, כי יהיה הפירוש: כתבנו, כנודע.



 קע

ל ויעביר. י ד  ב
 ; י - - 1

ל ויעביר. י ד  ב
־ ך־ - • ; 

ל ויעביר. י ד ? 

ל ויעביר. י ד  ב
־ ר• • • • 

. ר על י ל ו י ד  ב
 ו  - • • 

ל ויעביר. י ד  ב
־ ־ 1 ־ - • ; 

ל ויעביר. י ך  כ

ל ויעביר. י ד  ב
 נ  - • • 

ל ויעביר. י ד  ב
 י  • • ; 

ל ויעביר. י ד  ב
 ז •  ; י -

ל ויעביר. י ד  ין, ב

ת ו ח י ל ס ר ה ד  170 ס

 רחמנא כתב3ן בספרא די^רי ותמימי,
-.—11 ־ : י ז> • • :t י ד״

 רחמנא כתבנו בספרא דפרנסתא טבתא
T T T -11;•* I * • ! - T T• ־ : T ־ .'־ 

 וחזוני טבי,
 עד כאן מוסיפים בעשרת ימי תשונה.

א ככיע חמת& ורגזא מנן,  רחמנ
ד גמירא לן,  רחמנא לא תעבי

I T ו ד • ־ ! T T ־ : ־ T * : -

ק לחובין ולערן, ב ע ל ו ח  רחמנא מ
 רחמנא ?הוד טובןד אנהר עלן,
א 4׳<סעיד וסמיך הוי לן,  רחמנ

» אתא לטב,  רחמנא עביד עםנ
T • ן ־ T ד י r ז ז ז  ־ :

» לצלותין, ; מ ח ע ת  רחמנא פ
ל ברעוא, ב  רחמנא ?לותנא ק

ן ובעותין ג1<ןעךן עכ ד ו א ל ? ב  14) סעיד וסמיך — ראיתי מה שכתוב ב״סדר הסליחות״ המבואר (בני ברק תש״ן) רחמנא ק
 שצ״ל הםמכי״ן בקמץ, כי בשח! הם בינוני פעול ןםעוד וסמוך], ופירושם נסעד ונסמך
 ח״ו, וכן הדא דקדוק לשון ארמית בכל מקום. עכ״ל. ועיין בהסכמתו לשם כאורך. וכבר
 עמד על דקדוק זה הרוו״ה כמחזור ל״ליל יום כפור״ (רעדלהיים חקם״ג — בפתיחה
 לכל נדרי דף טז ע״א) והובאו דבריו בקונטרס ה״מאמר׳׳ לח יהודה ליבש אייזלער
 (פרסבורג תרס״ג. עמ׳ 21), ע׳׳ש. ועיין ״לוח ארש״ (אות רלא־רלו). ויותר נראה לי
 שהוא #ם דבר כתרגום ״מטה־לחס׳׳ (ויקרא כו, כו): ״םעיד״. וכפרש״י(שס) שהוא
 לשון מקזןן, מסעד. וניקוד זה נמצא גם שלא בסמיכות, כמו: ״מ&זען ומטענה, כל משען
 לחם וכל jytfp מים״ (ישעיה נ, א). ותרגומו: ״סמך וםעיד, כל סמיך לחם וכל סעיד
 מים״. והכי פירושו: מ#ען ומסעד תהיה לנו. בשמוח נרדפים. ויש עוד לפלפל בזה,
 ואכמ״ל. וכן הורה לי מופת הדור פרן הגאון רבנו עובדיה יוסף שליט״א לנקד בשוא

 ולא לשנות מכל המחזורים.

 15) ב?ךן — כ״ה בכל המחזורים והתכלאל הדל״ת דגושה וכקמץ, אף שהיא בסמיכות.



״ סדר הסליחות קעא 1 
א רחם על 6י<נ;?זמחץ׳ בדיל ויעבר• נ מ ח  ר
א איתי עלן, בדיל ויעבר. ת ב א ט ת א ע נ מ ח  ר

־ I ־ ־ י T - : • • : T ־ ; T ־  ־ - T T ־

א תוב מךגזך, בדיל ויעבר. נ מ ח  ר

, בליל ויעבר. מן קמך ריכןם> 4 א ולא נהדר• < נ מ ח  ר

 יש קהילות שנוהגות לומר כאן פיוט ״אבא כעב;דוני תמההו״ — נמצא בסוף הסליחות.

 יעמדו הקהל יחד ויאמרו בכוונה.
 המנהג לתקוע כל ימי הסליחות באמירת ״!יעבור״ תשר״ו*(־כתר שם טוב־ ח־ו ענד 33. ועיין

.a ־בית אל־ דף םד ע־נ סעיפים א רס). ובערב ראש השנה אסור לתקוע (בא־ח נצבים 

מ ™™1 ;ןל־פניו" *ויקרא — ו ה  ויעבר י
ל I (יפסיק מעמ) יחו53ן יאהחנהי א א י ה נ ו ד ה א  יחו3ת? י

 כ רחום ג וחנון, ד ארך ה א£ים ו ורב־חסד

 ז ואמת: ״ י ניצר חסד ״ לאלפיים, י *נשא $ן

ב וחטאה, יג ונמה.  יא ופעזע י
ו ונחלתנו:  וסלחת לעוגבו ולחטאתנ

IT : ־ : c ד - ; j . ״ י ל -  T j׳ — : ז

. ם ז ו י ה ם בכדו מ ה אברר, באי נ ו מ  אנשי א
־ ת א ^ מ י ח ו , ד ץ ך פ ד ב מ ע  גפורים ל
 •כן מציגו כיוצא בזה בארמית שלא ישתנה הניקוד מחמת הסמיכות, כמו תיבת ״קל״
 :זישאר בקמץ אף אם תהיה סמוכה, כמו: ״״ןןל קרנא״ (דניאל ג, ה), ״קל מליא״ (שם

 ו, יא). ולכן אין לתקן בכל הסידורים שניקרו ב״ובא לציון״ ״קןל זיע״,

 <1) נ&זכןתין — הדרי בי, דצ״ל המ״ם בקמץ כבמחזורים, והוא לשון רבים, ורק כלשון
 ״חיד אומרים ״נשמתא״ ולא ״נ>ןזמתא״, מכמ׳׳ל.



 m סדר הסליחות קעב

 הגזרות. היו לנו לחומה, ולמחסה ביום זעם.

 זועכים אף — בלדןעזם, חמה ?{צרו בשווים.
 טרם קךאוך - עניתם, יודעים י לעתיר
 ולרצות! כאב רחמת למענם, 'לא הטיבות

ד :v • ן ד * T : 1 : ־ :  : - ; T * ־

 פניהם — ךיהןם.* *מריב עונינו אבךנום,
 נאספו מנו בחטאינו. סעו המה למנוחות,

T I ־ : " * I T I " T ־ | ־ : V : V V 

 עזבו אותנו לאנחות. פפו גודרי גדר, צמתו
 מעיבי חמה. קמים בפרץ אין, לאולם
 לרצותך .׳״אפסו. שוטטנו בארבע פנותר־
 *תרופה לא מצאנו. שבנו אליך כבשת פנינו,

I 1 : ••־1 י : I ־.* ד " I ־ T T T ; 

 לעזחרך אל בעת םליחתנו.
ו - T ־ • * : I T - : - : 

 אל מלך יו#ב על־כפא רחמים, וממנהג
 בחסידות, מוחל עוינות עמו, מעביר*
 *ראשון ראשון, מו־בה מחילה לחטאים
 וסליחה לפועזעים, עיעזה צדקות עם כל־בעזר
 ורוח, ליא כרעתם להם גומל. אל, הורתנו

I T ו - י ן ד ז ז ד •י ״ ״ ״ : 

 17) אפסו — כ״ה בפדוייקים, הפ״ה כצירי, מלשון (בראשית מז, טו): ״אפס כסף״,
 והוא על משקל ״#לם״ — ״>1למו״.
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 לומר מדות שלש־עשךה, זכר־לנו היום
 ברית שלש־עשרה, כמו שהודעת לןןנו

 מ5ןךם, וכן כתוב^כתוךתך; .וירד ידזומ
 ב^ן ויתיצב עמו עם, ויקרא בעם

 יאהחנוזי

 (יפסיק מעס<

 יהומז ״״ל: ושם נאמר;
V ־ : v T : I T : 

 המנהג לתקוע כל ימי הסליחות באמירת *׳ויעבור״ תשר״ת רכתר שם סוב־ ח־ו עמי 33. ועיין
 ־בית אל״ דף מד ע־־ב סעיפים א רם). ובעוב ראש השנה אסור לתקוע (כא־ח נצבים ב).

 ויעבר יהומ ™™1 על־פניר ץיקך** —
̂ן יאהדונהי, א אל  (יפסיק מעט) יך̂-

 3 רחום ג וחנון, ל ארך ״ אפים י ודב־חפד

 ז ואמת: ״ נצר חסד ט לאלפים, י נשא עון

̂ /־ ־ ־ 1T״ : V < : V V|" T V V j1 

ג ונמה. ב וחטאה, י א ופשע י  י
A :־"1 T T ־ ^ • ־ ( .V T 

 וסלחת לעוגבו ולחטאתנו ונחלתנו:
I T : ־ : c* ־ ד ; ; « י  ! ז ־ : ז

 תמהנו מרעות,* *תשש כחנו מצרות. עחנו
 עד למאיד, עפלנו עד עיפר.* *רחום
- כך היא מךתנו, ק#י ?נךף וממרים אנחנו.
 ןמןיכןנו בפינו — חטאנו, פתלתול ועפןש לבנו.
 עלייון — רחמיך מעולם', סליחה י עמך היא.
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 נחם על־הך^ה, מטה בלפי חסד. לא תתעלם

 18) פי שטן — כן הוא ככל הסידורים הישנים שראיתי, שכ״ה בסמיכות, כמו: ״פי
 הבאר״ (בראשית כט, ב); ״פי טעה״(שמות לח, כא), וכ״ה בכתבי הרמ״ע מפאנו זצ״ל
 במאמר מעין גנים ח״ב (סוד התקיעות מקונטרם ישן). ובסידור ״תפילת ישרים״ גרים
 ״פה שטן״ [ועתה מצאתי שכ־׳׳ה גם כסידור נאפולי ר״ן). ושמעתי מפי הג״ר אברהם
 הררי רפול זצוק״ל הטעם שלא אומרים כאן ״פי״, כדי שלא ישמע ת״ו כאומר ״פי״
 דהיינו פה־^לי. !וכמדומני שאמד לי כן משם הג״ר בן־ציון חזן זצ״ל]. מיהו, כיון
 שמצאתי לרבנו ב״תיקון תפילה״ (טו ע״ב דפו״י) שכתב בנוסח הוידוי: ״וחתום פי
 שטן״. וכ״כ החיד״א בבקשות שחיבר להקפות בשמחת תורה. הרי שלא חשו לזה, לכן
 העדפתי הנוסח הקדמון שהוא על פי הדקדוק וכדעת רבנו״ והאומר ״פה״ אינו משתבש 1

 19) [מלאך] מליץ טוב — עתה ממש סמוך להדפסה הראוני מ״ש רכנו ככניהו(יומא
 עז.) דפירש זאת על המלאך מסטרון שנקרא מיכאל, וסיים: ״ועליו אומרים בסליחות:
 ויעמוד מלאך מליץ טוב ןלצדקנו, הוא] (ל)הגיד ישרנו״. עכ״ל ע״ש. ואכן בדפוסי
 ליוורנו נכתב ״ויעמוד מליץ טוב״ ונכתב בקטן לכוין על המלאך מטטרון, והוא כלשון
 הכתוב (איוב לג, כג): ״אס יש מלאך מליץ אחר מיני אלף״, וכן אמר לי נז״י החזן ר׳
 משה משה יצ״ו שאמר לו הג׳׳ר יעקב מוצפי זצ׳׳ל להוסיף תיבת ״מלאך״, וק נהגו
 החזנים יהודה אבו סליחות ודור חלבי ע״ה. אלא שפלא גדול בעיני שבשום מחזור
 בבגדאד וליוורנו לא נכתב ״מלאך״, וכבר העיר ע״ז החמ״י(דף יח.) וכתב שיש להעמיד
 גירסת ספרים, כי ״מליץ טוב״ הנאמר כאן לא על מלאך ולא על שרף, רק על איזה זכות
 או מציה, אשר הזכות והמצוה ההיא הוא המליץ טוב שיעמוד מעצמו לצדקו לפניו
 יתברך, וכענין מ״ש בזוהר וכר. עכ״ל ע״ש. וכ״כ הגר״ח פאלאג׳י בספרו ״מועד לכל
 חי״ (יא, מא). וכ״כ במחזור ׳׳בית אל״ (ם ע״ב אות ד) משם ״עבודת מקדש״, ע״ש.
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ל מלך יושב על־כפא רחמים, ומתנהג  א
 בחסידות, מוחל עוינות עמו, מעביר*
 לראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים
 וסליחה לפושעים, עעה צדקות עם בל־בשר
 ורוח, ליא כךעיתם להם גומל. אל, הורתנו
 לומר מדות שליש־עשרה, זכר־לנו היום
 3ךית שליש־עשרה, כמו שהודעת לעינו
 מקדם, וכן כתוב* *בתורתך; .וירד safrp «י״י
,m™ 3ע$ן ויתיצב עמו'עם, ויקרא בשם 

 יהומ *״״י: ושם נאמר:
v ־ : v T : ן  : ד

 המנהג לתקוע כל ימי הסליחות באמירת ״ויעבור״ תשר״ת(־כתר שם סוב־ ח־ו עמ־ 33. ועיין
 ־בית אל־ דף םד ע־־ג סעיפים א רס). ובעוב ראש השנה אסור לתקוע (בא־ח נצביס בא

 ויעבר יהיומ! ™™1 על־פניו" *ויקר** —
< יאהדתהי ] (יפסיק מעט< *הןןןןן יאהדמהי, א אל 5 3 ן ה  י

 כ רחום ־ וחנון, י ארך ה אפים ל ורב־חםד

 , ואמת: ״'ניצר חסד ט לאלפים, י נישא עוין
\ . • Tfx j ־ " : : 1 T V V j " I V V ׳ V 

ב וחטאה, יג ונקה. A :־••1 יא ופשע י T T ־ : ־ L V ל 

 וסלחת לעוגבו דלחטאתנו ונחלתנו:
I T : ־ : T •0 ־ : / י • ל ׳ > ־ י ־ : ז ז ; 
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 אלהעןי ואלהי אבותינו, אל תעש עמנו
 בלה, תיאחז ידך במשפט. בבא

: T : ־ ־ | T1* 1 ״ T T 

 תוכחה נגדך, שמנו מספרך אל תמח. גשי1ך
 לחקר מוסר,* *רחמיך ליקךמו ךגזך. דלות
 מעשים בשורך, קרב צדק'מאליך. הורנו —
 בזעקנו לך, צו ישועתנו במפגיע. ותשיב
 שבות אהלי־תם, פתחיו ראה בי שממו. זכר

J l * ' T * " J T T j T " J * T [ 

 נאמת, עדות לאי תשכח מפי־זרעו. חותם
 תעוךה תתיר, סוךך שים בלמוךיך. טבור
 אגן הסהר, נא — אל־יחסר' המזג. יה, רע
 את־ישךאל אע5ר לתנוך, מגר את־הגוים
 אשר לא לתנוך. ביי תשיב לבצרון, לכוךים

 אסירי התקוה.
 טרם הוידוי צריך לומר ׳׳אתוודה על עבירות״ וכר, כי ה״רבונו של עולם״ הוא נטילת
 רשות מהקב״ה להתוודות ולזכור ולפרש עוונותיו כולם, והיא כמו התנצלות לוידוי,
 כלומר שלא במרד ובמעל עשינו להכעיסך, חס ושלום, כי אם הנחש השיאני. וכמו צער
 בנפשי שראיתי כמה בוערים בעם ככמה מקומות שאחר שאומרים הוידוי כולו מאל״ף
 ועד תי״ו, אתר כך אומרים ״רבונו של עולם״, ואומרים ״אתוודה״ ״אודה״, והוא ככר

 התוודה (מזזזור ־בית אל־ דף סב ע׳־נ סעיף םו־ב).

 רבונו של עולם, אתוךה על עברות מלות
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ת. יצרי רו ׳לסוף אשמו ה ״4 ל ל  וחמורות, ב
ה ל ל מ ־ ה  עלילות ?רשע להוהעיולל, שומר מ
. 'לבי־ ועיני לחטא יאותו, ויום ל י ר מה־מל מ ו  ש

ו : ־ ״ :  • * ; ~ ־ ־

ה לא ישביתו. ו>2אר אברי לעשות הרע ל י ל  ו
1 י T ״ T ~ ־־ : ־ T ־ ^ : T ־ : | ־ T 

ד לא  בעיניך יתלחשו, כל־הי-ום וכל־הלילה תמי
ן אשר עיבןתי על מצות עשה ועל ע . ר  יחשו
ה ל ל ^ ל כ  מצות לא תעשה,"מי.תן ואשחה ?
. אולי^ישמע ה ס מ , בדמעתי ערק!י א י ת ט  מ
. ה ל ל  קול בכיי נורא עלילה, יום צעקתי ב
 אקרא יומם וארים קולי, על ©שעי ומעלי,
. את־מסצת חטאי אני י לילה ולא דומיה ל  ו

־ • - ד ־ :  : T : r : ־ דו י v • : | ־ :

׳אקום 2 ה 1 ל  מזכיר לפני צופה עתידות, ל

 20) בפשטות נראה שנוסח זה כולו נתקן לליל יום הכפורים, ונכתב ״בלילה לראש
 אשמורות״ כלישנא דקרא (איוב ב, יט), שכן כל פםקא מסתיימת בלשון פסוק, אלא
 שבסליחות שינו לומר ״בלילה לסוף אשמורות״. והאומרים סליחות בלילה אתר חצות,
 במקום ״בלילה לסוף אשמורות״ יאמרו: ׳׳בלילה לתוך אשמורות״. ואין לומר ״לראש

 אשמורות״, כיון שאינו ראש אלא אמצע.

 21) נם האומרים סליחות בלילה אחר חגות לא לשנו כלל, יכולים לומר ״אקום״, כי
 כאן יתכן לפרשו מלשון עמידה, ו״להרוית״ מלשון וידוי. אף שבפסוק (תהלים קיט,
 סב) הוא מלשון קימה מהשינה, ו״להודוח׳ מלשון הודאה. [ויש סוכרים שצ״ל ״אבוא״,
 ובנראה למדו זאת מנוסח הבקשה של ליל כפורים שנכתב שם ״אבוא״. ואף שהאומרים

 p אינם טועים, מכל מקום, אץ שרם הכרח לשנות, וכדלעיל].
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 להודות. ואודה עלי פשעי וזדוני, הלילה הז-ה

: ד ן " X * ־ ־ - י  : : יי! •

- יאהדזנהי, ן ך - ך ^ 
T 

 הנהגות בוידוי

 א. כשמתוודה צריך לומר הוידוי בנחת ובשלוה, ובלב נשבר ונדכה, וישהה בין תיבה
 לתיבה, לידע לפני מי הוא מתוודה(בה׳־ח קלא ס־ק סו־ב). ב. הוידוי צריך לאומרו בעמידה,
 ולא יסמוך על דבר שאם ינטל — יפול הסומך. אלא אם כן הוא זקן או חולה, אז מותר לו
 לסמוך על איזה דבר(בא־חכיתשא!). ג. צריך לשחות בוידוי כמו במודים ןדרכנן], ויזהר
 שלא ישחה הרבה אלא מעט כדי עלא ילעיגו עליו(קשר טדל סימן ים אות ה). ד. על כל תיבה
 מהוידוי, המתחילה באחת מכ״ב האותיות, יכה בנחת ביד ימין כפופה באגרוף, על הלב
 הנמצא בצד שמאל, תחת הדד ארבע או חמש אצבעות, נמשך לצד פנים. וכל אדם יהיה נזהר

.g להכות שם על הלב, ולא כאותם המכים למעלה מן הדד, או על הדד עצמו(באי׳ח שם 

 22׳אנא יהומז *״״י אליהינו ואליהי אבותינו,

 תביא לפניך תפלתנו ואל תתעלם*
I : ־ • : ־ ־ " T • * I | V T • T 

 <מלכנו מתחנתנו, שאין אנחנו עזי פנים

• T ־.־ ־1 : ־ I ״ v ן ״ ז ן ־ J י  ־ : ״

̂ךף לומר לפניך יהומ ״״״י אליהינו  וקשי ן
 ואלהי י אבותינו — צדיקים אנחנו ולא־
 חטאנו, אבל חטאנו עוינו פשענו, אנחנו

- -ן : : • ^ IT T T: |r T ד־ IT T 

 ואבותינו ואנשי ביתנו.
t : ־•־ •־! ו ־ 

̂א — מלרע בנו׳׳ן ובהעמדה קצת באל״ף, ורוב העולם טועים בזה שאומרים אנא  22) ;ן
 מלעיל. וכן בתנ״ך כתר אר״צ חיבת ״אנא״, לשון בקשה, מוטעמת בנו״ן ולא באל״ף,
 כמו; ״אנא ה׳ הושיעה נא, אנא ה׳ הצליחה נא״(תהלים קיח, כה), ועיין ״מנחת שי״
 (שם קטז, ד), ובירחון ״בית אהרן וישראל״(כסליו טבת תשנ״ד — עמ׳ קכט), ואכמ״ל.
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 נהגו לומר [גם בסליחות] קודם התחלת ״אשמנו״, שני פסוקים ״חטאתי אודיעך״ ופסוק
 ״מכסה פשעיו״ וכד. והצצתי דבאו בכידון כ״ב תיבות, ובו תרמוז שבא להתוודות על
 סדר כ״ב אותיות התורה שפגם בהם (ער־׳ח פאלאנ׳י זצ־ל ב־נפש כל וזי־ מערכת ו אות ה).

ה עלי י  חטאתי, אודיעך דעויגי לא־בפיתי, אמרתי אי
 פ#עי ליהוממ ™™, ואתה נע<את עוין חטאתי

א יצליח, ומודה ועזב ירחם:  סלה: מכסה פעעיו ל

 א#מנו. אכלנו כואכלות אסורות. בגדנו.

 בטלנו תורתך ימים ולילות.
T l י : ״ | V T : 1  י ־

 גזלנו. גנבנו. גאינו. דברנו דפי ולשון הרע.
•I: T T I T : 1 : I* T י ־ T T : T  | ־

 דברנו אחד בפה ואחד בלב. העוינו. הרהרנו
 הרהורים רעים ביום ובאנו לידי טמאת מרי
 בלילה. והרשענו. והרכינו פשע ורשע לבלי

• : • i v T 1 ך ; י : •ו *••ן : T : • : ־ ו — 

 חיק. וןןיךנו עצמנו לךבר עברה, זךנו. זנינו
 אחר לבנו ועינינו. חמסנו. חמדנו. חללנו

: 1 1 : י ־ T : 1 ־ T I ־ I * ״ "  ־ ־ י "

 שבתות ומועדי קדשיך. טפלנו שסר ומרמה.
T : ־ }:• I V : 1 I י T ־ V : |  ־ T ף

̂צנו עצות רעות עד אין חקר. בזבנו.  ין

 כעסנו. לצנו. לוצצנו. מרדנו. מרינו דבריך.
I I V T • 1־ T : 1 : T ־ 1 : ־ 1 ך : ־ - T 

 מרדנו במלכות שמים,* <מרדנו במלכות
: ; ־ : r T • r T : • ־ : ו ־  ז

 בית־דוד, מאסנו בבית־המקדש, ושלשתם
T : : : 7 1 ־ - • : 1 : : י ' T ־ י  ד

 אנחנו מבקשים. נאצגו. נאפנו. נשבענו לשוא
: ו r : • : 1 ד - ד ־ r : : ־ : ו י ־ r : ־ ־ : 
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 ולשקר. נדרנו ולא שלמנו. םרךנו. סוךרים
 •ומורים היינו. $יבו. עברנו על מצות עשה ועל
 מצות לא תעשה. ^בךנו על בריתות ומיתות
 בית דין. אברינו על חלול השם! פשענו. פגמנו
 ?אות ברית ק'ך£ז. צךךנו. צןןךנו אב ואם,
 הורים ומורים. צ?ןךנו לאבינו שבשמלם. קשינו
 ץךף. קלקלנו צנורות'השפע. רשענו. רעים
 לשמים ולבריות היןנו. שחתנו. שקרנו. שחתנו
 זרע קידש'לבטלה ובראנו משחית לחבל, גם
 בבנפינו נמצאו דם נפשות אביונים ?קיים,
 להנה ךמעתיהעעווקיס ןאין להם^נחם', לבי
 לבי על חלליהם,׳ <מעי'מעי על הרוגיהם, אוי
שה־לו. ת^בנו.  לרשע ךע', בי־גמול יךיו .̂י
 תעינו ־״ותעתענו, וסרגו ממצויתיך וממשפטיך
 הטובים'ולא־שוה'נמל־יל! לנו. ואתה צו־יק ע:ל
 בל־הבא' עלינו, בי־אמת 'עשית ואנחנו

׳ :T v • ־י•-־(.• T ft V. ״ A " ׳ T J T ־ T 

 הרשענו:
 23) ותעתענו — כצ׳׳ל העי״ן בשוא נח והתי״ו אחריה בדגש קל, שכן הוא בכל לשון

 תעתוע שבמקרא, כגון: ״והייתי בעיניו כמתעתע״ (בראשית כז, יכ), ועוד.
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 א^מנו מפל־^ם, בעבד מבל־גוי. גלה מטנו
 משול דרה לבנו בחטאינו. החבל

־ J I" T ־. . ) ^ ־ ־ J ־ ״ V T ארבו, ונפרע פאךבו. זבול מקדשנו, חרב 
 *בעוינינו. טיךתניו הלחה לשמה, «<?פי אךמתנו
 לזרים, בחנו לנכרים. לעינינו זעשקו עמלנו,
 ממשך ומורטיממנו. נתנו עלס״עליינו,'סבלנו
̂לו בנו, פורק אין  על שכמנו. ןןבךם > יימ
 מידם. צרות רבות סבבונו, סראנוך יהומ

T .י I | Tf: I T T T ־ • T * 

 י״י״י אלהינו. ״ירחכמ ממנו בעוינינו, שבנו
I ־1 : • I ־ • V * T I: 1־ T I " V : 

̂ינו כ2'אן ואבדנו. ועדין לא  מאחריך- ת
 שבנו מתעיתנו, והיאך נעיז פניני׳ ןנקשה
 ערפנו, לומר לפניך יהומ «י״י אליהינו

1 vj T : I I ״ V T : ־ r 

 ואלהי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו ״<.
I T T ; : ן - - : I* 1״ 

 24) ןפי — היו״ד בשוא, לסמיכות, כמו(יחזקאלכח. ז): ״ןפי תכםתך״ (״אהלי יעקב״).
ס הוא במחזורים מדוייקים. והאומרים הרי״ש  25) רחקת — כצ״ל הרי״ש בקמץ ו
מר: ךחקת הרחמים ממנו. וכי׳כ במחזור ״אהלי  בחירק ״רחקת״, חסר בלשון דהיה לו לו
 יעקב״ והגר״י צובירי זצ״ל בספרו ״אסזםורה בלילה״ (סו״ס י, דף יא), עיין שם באורך.

 26) צדיקים אנחנו ולא חטאנו — עד פאן סוף הקטע, וכן הוא בנוסח הסליחות ליוה״כ
 ובסליחות לארבע תעניות. ויש מחזורים שהדפיסו לומר בסוף הקטע ״אבל חטאנו אנחנו
 ואבותינו״. מיהו, דע כי תיבות אלו שייכות לוידוי עצמו (כמ״ש בסידור ״אוצר
 התפילות״ (תקנז:) כשם בעל הלכות גדולות, וכן במחזורים עתיקים נכתב כגדול
 ובניקוד: ״צדיקים אנחנו ולא חטאנו״, ואח״כ נכתב כקטן וכלי ניקוד: ״אכל חטאנו
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 לאדני אלהינו הרחמים והסליחות, כי חטאנו
 לו: לאדני אלפינו הרחמים והפלחות, כי
 מרדנו בו: אל־נא תשת עלינו חטאת, אשר

j V ־  T ־.) : I ־ T T ••< ^ ״ ־ T י

 נואלנו ואשר חטאנו:
IT T j V ־ :<  C : ־

 חטאנו צורנו, סלח לנו יוצתו.
I " : IT ״ J l־־ IT T 

י אלהינו, ״ ח  #מע ישראל, safrp ״
: ל ח  SBfrP יאהדונהיI א

I T V 

™TO figfty* ,יהומ **״י הוא האלדזים 
V ״ : 47 : I T j T : 

 הוא האלהים • (שתי פעמים)
• T j1 ״ : V 

 ל2)אראלי מנגלה אומרים; להומ ™

 אדוננו. בחירי סגלה עונים
 אנחנו ואבותינו וכו׳ כדלעיל״), וכפי שהיו נוהגים לחזור ולומר הוידוי שוב פעם, אלא
 שלפי אזהרת רבנו האר״י ז״ל שלא לחזור הוידוי הושמט מהמחזורים, ותיבות אלו
 נותרו לבדם. ועיין למהר״י צובירי זצ״ל בספרו ״אשמורה בלילה״. [ס׳׳מ, אותם אלו
 שמפסיקים בתיבת ״מתעיתנו״, טעות בידם, שאף שכל בית הוא שני פסקאות, הרי
 ששני הבתים מהאות ר׳ ועד ת׳, ומאות ט׳ עד כ׳(אמצע וסוף) הם שלש פסקאות, וא״כ

 הו״ל להפסיק בתיבת ״ואבדנו״).

 27} אךאלי — כצ״ל האל״ן׳ בסגול והלמ״ד דגושה, וכמ״ש (ישעיה לג, ז): ״הן אךאלם
 צעקו חוצה״. וכן הוא במחזורים מדוייקים. וכן צריך לומר בכל מקום.
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 ואומרים: יהיומ ״*״יי הוא האלרזים, יהיומ
or : 1 • •.־:>T j ד : • • : 

 ״י״י הוא האלהים:
I- V J r r j 

 גלגלי מעלה אוכלריםז יהת״ז ™ אדוננו.
 דגולי סגלה עונים ואומרים; יהיומ
 י*י״י הוא האלהים, יהיומ 1״״״יי הוא האלהים:
 (המוני מעלה א1מךים; יו!רמן *הי״י אדוננו, 28<[ו]יע*ךאל
 בצרתם ובגלותם עונים ואומרים; יה'ו3מי mw הוא

J ׳ : T י : T : T T T • 

 האלפים, יהו3ה r!™ הוא האלהים:)
v r - .  T ב־.־ • י T.1 ע r׳ ד

 גם בסליחות צריך לומר פסוק ״ה׳ מלך׳׳ בעמידה, וגם השומע צריך לעמוד (בא־׳ח מקץ
 ב). ודע כי ״ה׳ מלך״ אומרים אותו כזוץ שש פעמים. וסגולתו להמשיך שפע הרחמים
 השתלשלות הספירות מרום המעלות, כידוע ליודעי ח״ן. עיין ספר ״היכל הקודש׳׳
 ול״תמדת ימים״(מחזור ״בית אל־ דף פח ע־א<. ומכאן תוכחה לאותם שלא אומרים לאחר כל

 קטע ״ה׳ מלך״ וכר בולו, וכפי שנהגו בדור הקורם.

 יה־ו!*5 ״״״י מלך, יהיומ! י״י״י מלך, יוזיממ
ד לעלם ועד: (שתי פעמים) ן ל ע י י ־ ן י ״ מ ז  י

 בטרם שחקים ואךקים נמתחו, יהיומ יאהיינהי
 : יי" מלך. ועד לא מאורות זרחו, יהיומ

ן : ד ד ^ : ד I ־.יו : V 

 •״״״י מלך. והארץ כבגד תבלה, ושמים כעשף
r T • v : • v־ . -I ־ ; ^ ד > iv ׳ ן ״ : T ד ו  ז ז

 28) וישראל בצרתם — קטע זה נוסף בסליחות במשך השנים (ובסליחות ליום הכפורים
 עדיין לא הוכנס), ובבירור נראה שהוא המשך לשני הקטעים הקודמים, שבראשון יש
 אל״ף ובי״ת, ובשני גימ׳׳ל ורל״ת, ובשלישי מתהיל כה״א ומסיים ביו״ד, ולכן נראה

 שצ״ל ״וישראל״, ובזה אתי שפיר.
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ק ו ה ך לעילם ועד: י י ל מ י  »נמלחו, יהיומ «»ייף ו
* • IV T j T * I L : י j T : I T : י 

̂ז יאהחמזי מלך, יהיומה ™™1**ימליך לעילם ועד:  ™™ מלך, יה־רז

, ™ T O מןיד לא־ע:שה ארץ וחוצות, יהיומ 
 :" מלך. ובהבינו יצורים עלי ארצות,

̂ ־*מארבע י מלך. ועת לקבץ נפוצים ״ ״  יהיומ *
4ימליך לעילם ועד: &731

ף  י י מ י ״  תפוצות, יהיומ י
י מלך, mn!r י*י״יו>»ימלןו לעילם ועד: מ ״  יאההמי מלך, יהיומ «

 ומפאן רשאים הקהל לשבת.

 מיוחד ?אהיה אשר אהיה, הוא הלה והוא
 5 ד דווה להוא יהלה, הוא ממית ומחלה,

 לפניו לא נוצר אל, ואחריו לא יהיה.
. . . . . T - . - T T J 

 יפסיק מעט לפני שיתחיל ״אחד״, כדי שלא ישמע חם ושלום ״לא יהיה אחד אלהינו״.

 אחד אלהינו, גדול אדוננו, קדוש ונורא
 שמו. כי־גךול מעל־שמים חםדך,
 ועד־שחקים אמתך: כי־גדול אתה ועשה
 נחלאות, אתה אלהים לברך: שפיך חמתך
 אל־הגוים אשר לא־ידעוך, ועל ממלכות

 אשר בשמך לא קראו:



 »! סדר הסליחות קפה
 מנהג קדמון אצל הספרדים, שהחזן אוסר ״חי וקיים״ והקהל עונים כקול רם ״הוא״. וכן
 כהמשך אומר החזן ״מלא רחמים״ והקהל עונים ״הוא״. וכן אומר החזן ״מלא זכויות״
 והקהל עונים ״הוא״. ומנהג זה יםודתו בהררי קודש(עיין באורך ב־׳סיני־ כרך פס תשמ־א עמוד ט).

 לקךשת עמך ע&ה, ולא לנו. לא לנו יהוומ
י לא לנו, כי־לשמך תן כבוד ״ «  י

 על־חםדך על־אמתך: 'למה ייאמרו הגוים, איה־
 נא אלהיהם: ואלהמו בשמלם. אחד אלהינו
 בשמים. עדותנו בכל־יום פעמים. חי וקים הוא,
^ (הנוסח הישן: זכיות) ^ ( 2  מלא רחמים הוא, מלא '
 הוא. כל־אשר חפץ עשה בשמים ובארץ, אץ
לעיל) מי־יאמר לו מה־תעשה, ואין מי־־לעיל] מ 1 

 לאמר לו מה־תפעל, כי הכיל מעשה ידיו.
 29) זכיות [וכן גליות! — כן הוא ככל המחזורים הישנים, כולל מחזור נאפולי משנת
 ר״ן. וכן במחזור אשכנז לובלין תל׳׳דו ושי״ד [עיין בסידור רש״ס ח״ב במילואים דף
 נטן, וכן פייט הקלירי במוסף א׳ דראעזהשנה בפיוט ״אנסיכה״: ״טוהר זכיות, ושאג
 קול בכיות, טבע צול דכי-ות״, וכן כפיוט ״אבשר״ לשבת פרשת החודש. וכן הוא בכל
 סידורי התימנים, וכתב הגר״י צובירי זצ״ל בסידור ״כנסת הגדולה״ (ח״א עמ׳ קכ)
 דהכי גרםינן ״גליות״, ושכן נקדוהו חכמי תימן בבל התאכליל ראשונים ואחרונים,
 והוסיף שכן ראה למהר״א סורמקין בספוו ״מקור הברכות״ שהעיר כי בסידור רכ עמרם
 גאון כתב יד החברוני עתיק יומין, ראה שכ׳׳ה נקוד וכו׳. ע״ש. וכעין זה כתוב ב״מנתת
 אהרן״ פארדו(כלל טז סוף אות ז״ך). ע״ש. והאמת שבכל הש״ם ובמדרשים ובלשון
 הראשונים נכתב ״זכיות״ ״גליות״ בלי רא״ו אחר הכ״ף והלמ״ד, וי״ל עיין בדברי
 הרש״ם כמצויין לקמן. מיהו, כיון שבכל סידורי הספרדים גבי תיבת ״גליות״ נתקבל
 תיקונו של הרב ״שלמי צבור״ (דף קל ע״ב) והרב ״לחם הבכורים״(בקונטרס תפילת
 כהן דף קלה ע״ב) ועוד, שצ״ל ״גליותימ״ הלמ״ד בקיבוץ, שכן הוא בספרים םדוייקים.
 ע״ש. ואכן כן הוא דעת הרד״ק ב״םכלול״ (דף קעה ע״ב) שצ״ל ״גליות״ על משקל
 ״מלכיות״ (דניאל ח, כבן, עיץ שם. וכן הוא דעת כל המדקדקים הרש״ס בסידורו
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 ״אלהינו שבשמים״ — סדר וה ב\1קן על 0דר א״ב. והנכון לומר ״אלהינו שבשמים״
 בתחילת כל אות, והשאר בלא ״אלהינו שבשמים״, ובזה נראה כאילו אינו מוסיף כלל
 אלא קאי על ״אלהינו שבשמים״ של התחלת האות, וכן כולם. וכן נהגו אנשים חכמים

 זקנים וידועים nmnj ״ביח אל״ דף פח ע־ב<. ואתר כל בקשה עונים הקהל ״אמן״.

ם, £זמע קולנו וקבל מפלתנו ?רצון.  אלהינו עבעמי
י גלותנו. ח א ו ב ל תאבדנ , א ם  אלהינו עבעמי

ד כל־הקמים עלינו מ ע ה  אבד ו
 לרעה.

, בריתך זכר ואל תשכחנו. ם  אלהינו עבעמי
 ״ו V ־ T -ן • : • : י • ; - • : T •יו

ו ואת־מימינו.  ברך את־לחמנ
 T י־ > v ־ ; •ץ ; v •• •-ן

ו בעורות טובות.  בערנ
ל מעילינו ומעל עמך ישראל ט  ב
ת ם כל־גזרות מעו ה פ ע  בכל־מקו

 ורעות.
, ןזר ^לינו גזרות טובות. ם  אלהיט עבעמי

 גלה ?בור מלכותך ^לינו מהרה.

 וכהקדמה הכללית (עמ׳ 23), והבאון יעב״ץ ב״לוח ארש״(סימן קנו), והרז״ה כ״שערי
 תפילה״ (סימן צו), ועור. הרי הוא הדין שמן ״זכות״ צריך לומר ״זכיות״ על משקל
 ״פךי1ת״ ״שכיות״ ״ראיות״ [יעז לשים לב שבכולם היו״ר רפה, ואכמ״ל]. וב״לחם
 הבכורים״ (דף קלז ע׳׳ב) ניקד ״זכיות״, והוא לפי לשון הארמי ״זכו״ (דניאל 1, כגא
 כמו שכתב בסידור ״עמדת ישראל״(עמ׳ 110), דהמנקד ״זכיות״ נם הוא לא הפסיד,
 ואז היחיד ״זכות״ וכר. עיין שם. ובמקצת מחזורים ״מלא זכיות״, הוא על פי ה״חמדת
 ימים״(שם, דף כא ע״א) שהוא לשון זך. ע״ש. מיהו, לא מצינו בדברי חז״ל אלא רק

 ״זכות״. ובמקום אחר נאריך בזהאיה״ב, והבוחר יבחר.
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 אלהינו שבעמלם, ךר^נוך נמלעילז המצא לנו.

ד דמינו מיד ממינו. ד  ר
r• I T - • ״ו T : 

 אלהינו שבעמים, העהר־לנו ה«ום ובכל־יום ויום
T ־ : ך I T ר י ז  •-: -v 1 ־ r T • ״

 בת&לתנו.
 • : T **ו

ה לפניך. מ ל בה ע  החזירנו בתעו
I I V T • T ״ : T : • ־ ד- • ״ן 

. ו ו מעבדנ ל חביענ א ם, ו  אלהינו עבעמי
 ד.־ ״ו v ־ r T י : ־ * • ״1 • • : ״ו

אתה תעננו.  ןבקרא ו
ם, זכרנו בזכרוו טוב מלפניך.  אלהינו עבעמי

I r•• T ! י I : ן ; י : ״  ״ן v ־ r T ־ ז

 זכנו בדיננו.
 ־") : • ״ו

. ך  זכנו במעפטי
ם, חמל עלינו ועל טפינו ועל עוללינו.  אלהינו עבעמי

 חום ורחם עלינו.
ת עונינו. ו א מ ט ו מ ם, טהרנ  אלהינו עבעמי

ו - C : \ י rן • ־ :־ ־- T ־ v ״ן 

. ו ו מטמאותינ  טהרנ
ו  ־ ״ו • \ : -

ם, יהמו־נא רחמיך עלינו.  אלהינו עבעמי
• •••יד.׳ IT ־ ד־ iv י ?*•*ו r r - v 1: ״ן 

 בעשרת ימי תשובה מוסיפים;
 אלהינו שבימים, כתבנו בספר חיים טובים.

ו : r -.־  ד•• ־v r ־ r T • י 1 : ״

 כתבנו בספר צדיקים וחסידים.
 כתבנו בספר י?2זרים ותמימים.

 כתבנו בספר זכיות (הנוסח הישן! זכי1ת).
 כתבנו בספר מזונות ופרנסה טובה.

ז ד ו ־.־ י ״ : ז ו • ״  T : ״

. ה ר 9 כ  כתבנו בםפר מחילה וסליחה ו
T 1 ־ ; T • : ד • * v (ז : ־-׳ • ״ 

 כתבנו בספר גאלה וישועה.
T ־ T ־., * T" : • I" V I 
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.  אלהינו שבעמים, כבש את־כובעינו

 !־.־ ״ו /• ־ r T ־ : ••• : ״ו

ל תעש עמנו. ה א ל  כ
IT • ~ \- - ד  ד

ך עשה אם לא למעננו.  אלהינו עבעמלם, למענ
 לחץ את־לוחצינו

 לחם את־לוחמינו.
ת לבנו לטובה ו א כל־מעאל ל מ  אלהינו שבשמים^ <

 לעבוךתך.
. ו  אלהינו שבעמים, נקם את־נסמתנ

v ״וr T I : • •-• I : • r T -

ך. ת ךם עבדיך העפו מ ק  ?קם נ
, סמיך את״נפילתנו. ס  אלהינו עבעמי

 ״־ v ־•• ־ ד r * : \ ; י ד ״ו

 סמיך את־סכת דוד הנופלת.
, ענה את־עתיךתנו* ם  אלהינו עבעמי

 עננו ?יום קךאנו לך.
 עגה מעגנו.

ם, ©דנו מידי כל־אויבינו.  אלהינו עבעמי
r• : ־1 • * ״ן ־ - ן T ־ v I " vs 

ו מידי יצרנו הרע.  פדנ
ז  ; ״ן * ־• * : ״ן ז

 פרנסנו פרנסה טובה.
T ז  ־ : : ״ו ״ : ז

, צוה אתנו ברכותיך. ם י מ ע ב  אלהינו ע
I ן • ־ ־• • דן • : -.־ן - T ־ v ״ו :-. 

 צוה אתנו לעועותיך.
. (צךקנו ?ךיננו). ך  צךקנו ?מעפטי
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 אלהינו שבעמים, קרב־לנו קץ הגאלה.
I י ־ : \ ד " IT v l i T • r T - יו ••־• 

 סרב־לנו יום הישועה.
T 1*־ : ד|IT v 

 קרבנו לעבוךתך ויראתך.
ע רע ?זר דיננו. ר  ק

ל ברחמים וברצון את־ו^פלתנו. ב  ק
 אלהינו שבעמים, ריבזז ריבנו ונאלנו.

| " • IT" T i I י ־ • | - T V ־ | " :-. 

ך י^ךאל. מ ה בעני ע א  ר
א כל־חולי עמך יק»ךאל. פ  ר

ה בדחס השעה והפרנסה. א  ר
T T : ־ ־ : T T 1 ־ - 1 ״ : : 

ם, שעה את־שו^תנו.  אלהינו עבעמי

ת שלום בינינו. י  ע
 T ״ -1

ה בארמנותינו. ו ל  שית ע
r • : ־ j T : -

ס בארץ. א ם, תן #  אלהינו עבעמי
 תן יעבע בעולם.

*במלכות. 3 ם 2 ו  31<תן על

 31) כן הוא במחזורים. מיהו, על פי הסוד הסדר הוא ״חן שלום בארץ. תן שלום
 במלכות״, כמ״ש בכה״ח (תקפא סוף ם״ק כה). וכן הוא בסידור הרש״ש מכ״י של
 היר״א. ועיין להמהרת״ו ז״ל בספרו ״?גולת תמיד״(דף מד ע״ב), הובאו דבריו ב״תיקון

 תפילה״ (עמ׳ לח), וכ״כ ב״חמדת ימים״ (חלק ימים נוראים דף כא ע״ב), ועוד.
 32) במלכות — כן היא הגירסא בכל המחזורים, בלשון יחיד. וכן כתב רבנו המהרח״ו
 ז״ל להדיא בספרו ״עולת תמיד״ (דף מד ע״ב) הובאו דבריו ב״תיקון תפילה״(עמ׳ לח)
 כי צריך לכוין בזה לחבר יסוד ו״א ביסוד נוקביה. והבן היטב. וכ״ה ב״חמדת ימים״
 (חלק ימים נוראים דף כא ע״ב). וכ״כ הגר״ח פאלאג׳י בספרו ״מועד לכל חי״ (סימן
 יא סוף סעיף מג) שהאומרים ״במלכיות״ טועים הס, וצריך לומר ״במלכות״ וקאי
 למלכותא דרקיעא כידוע ליודעי חן. עב׳׳ל. וכן הוא בסידור הרש״ש מכ״י של היר״א,



ת קצ ו ח י ל ס ר ה ד  90! ס
 תן טל ומטר למיכה 33<בעתו בארץ.

 חן זרע לזורע ולחם לאוכל.
 תן לחם לפי הטף לקובע•

ו קטךת לפניך.  מגון מפלתנ

̂זמלם, ן$עה עמנו אות לטובה,  אלהיבו עב
מןה, ;נעה עמנו  ןןעה עמנו אות ל̂י
 אות לרחמים. יראו עונאעו וינועו, יחזו אויבינו

V * •ץ I * * • *״r *״* ן " - I - * 

י עזרתנו ונחמתנו. ״ י ״  ויבלמו, כי אתה יהיומ י
IT : ן ־ • ; ׳ : I- T • : ד ד  ד

 ברגז — רחם תזכור: בריגז — אהבה תזכיר.
 י י בריגז — עקדה תזכיר. בריגז —
 תמימות *תזכר. הבט לברית ואל תפר

 בריתך אתנו, עננו בעת ובעונה' הזאת.

 33) בעתו — כן היא הנירסא בכל המחזורים, בלשון יחיד. וכן כתב רבנו מהרח״ו ז״ל
 להדיא בספרו ״עולת תמיד״ (דף מד ע״ב) הובאו דבריו ב״תיקון תפילה״ (עמ׳ לח)
 וז״ל: תן טל ופטר וכו׳ — טל הוא הנשפע ע״י התפארת או חסד, ומטר הוא דרך גבורה
 כי ישפיעו כל האורות בה הנקרא ״בעתו״, ר״ל עת ד הוא יסוד בחיבור מלכות נקרא
 ״עתו״, ואתר כך ״בארץ״ היא מלכות לכדה, ולכן אץ לומר בעתם p בעתו. עכ״ל.
 וכ״ה ב״פרי עץ חיים״ (פרק י מעער הסליחות) הובא במחזור ״אהלי יעקב״. וכן צ״ל
 לפי הפשט (עיין תענית דף ג ע־״ב), וכן הוא בסידור הרש״ש מכ״י של היר״א, וכן
 פסוק נמי מרן מורנו ורבנו רבי עובדיה יוסף שליט״א (חזון עובדיה ימים נוראים דף

 יז) שצריך לומר ״בעתו״. ואכמ״ל.
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 המנהנ שהחזן אומר ״עננו אבינו״ והקדל עונים בקול רם ״עננו״. ובן בהמשך אומר התזן
 ״עננו בוראנו״ והקהל עונים ״עננו״, ש־ גמירא. ויזהרו החזן והקהל לא להדגיש הנו״ן,
 כי בהדגישם הנו״ן הראשונה יהיה לשון קללה ח״ו לשון ענוי, ובהדגישם הנו״ן השניה
 יהיה לשון יחיד לנגדו — ״ענה אותו״. ומה שנוהגים מקצת קהילות לומר ״עננו אבינו״

 ו״עשה למען שמך׳ במהירות גדולה, יש לבטל מנהגם (ברכי יוסף סימן תקפא ס״ק ה<.

 ?גננו אבינו, עננו. עננו ״׳בוראנו, עננו. עננו
 גואלנו, עננו. עננו דורענו, עננו. עננו

ן .־*״ן ״ - , . ״, . . .£ ׳ ן . — ן : - - : 

 הוד והדר, עננו. עננו ותיק בנחמות, עננו.
זם, עננו. עננו

 עננו זך וישר, עננו. עננו חי וקי
̂יב עמים, עננו.  טהור עינים, עננו. עננו יו
 עננו כביר כיח, ;נננו. עננו לא אל חפץ
ע,* 1יעננו. עננו מלך מלכי ההלכים,  ב̂ך
 עננו. עננו נורא ונשגב, עננו. עננו י סומך
 נואלים, עננו. עננו עוזר דלים, עננו. עננו
 פודה ומציל, עננו. עננו צדיק ומצדיק, עננו.
 עננו קרוב לכל־קוראיו באמת, עננו. עננו רם

T ) ״ ־ : r ־ : v v: v T : I ז : I T r - : 

 ונע*א, עננו. עננו עזוכן עזחקים, עננו. עננו
 תומך תמימים, עננו.

 34) אף שעל־פי הטעמים שבפסוק (מלכים־א יח, לז): ״ענני ה׳ ענני״. הבי״ת צ״ל
 רפה, וכן הוא בכל הקטע. נראה לי, שיש שדוקא שם כגלל שכל הקריאה היתה ע״י
 אדם אחד(אליהו), מה שאין כן כאן בסליחות, כנהוג, הקריאה מתחלקת בין החזן לקהל.
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 ן$ננו אליהי אברהם, עננו. עגנו ופחד יצחק,
 עננו. עננו אביר !עקב, עננו. עננו מגן
 דוד, עננו. עננו העונה בעת רצון, עננו. עננו
 העונה בעת צרה, עננו. עננו העונה בעת
 רחמים, יעננו. עננו י אליהי" המרכבה, עננו.
א ה ל א ר ״ מ א י ד לכל חי סימן יא אות כח). ו ע ו מ ) ״ ו נ נ , ע ר י א מ א ד ה ל ו א נ נ ע ר ״ מ ו ש מוסיפים ל  י

ל ת נוראים(הנר׳׳ח פאלאג־י זצ־ ו ד ו ם ס י ס ו מ ו כ ל ת א ו ב י ת י ב , כ א ק ו ה ד ז ן ה ו ש ל ״ כ ו נ נ , ע ר י א מ  ד

, ר י א י מ ב ר א ד ה ל ו א נ נ ע ר ״ מ ו א י ש מ ב סימן קס). ו ־  ב״עתרת חיים״ סימן 1ב אות ח: שרית ״לב חיים״ ח

ה וחיים־ פרק א אות ד הערה 3). א ו פ ו ן מה שכתבנו בהערות לספר ־ ר ו א ש (עיין ב ב ת ש א מ ״ — ל ו נ נ  ע

. ם י ר ח ״ א ו נ נ ע ף ״ י ס ו ה ן ל ב דאי ת ל (עמ׳ כם< כ ״ י ז נ ו מ ה י ל י א ב ר ״ ל ב ק ע י ־ ת י י ב ג ה נ מ ״ ב  ו

א ךמאיר, עננו. עננו בזכותה ךבר־יוחאי, ה ל  (עננו א

 עננו.) עננו רחום וחנון, עננו.

 רחום וחנון חטאנו לפניך, רחם ^לינו.
 אדון הפליחות, בוחן לבבות, גולה עמוקות,
 דובר צדקות. חטאנו לפניי, רחם עלינו: הדור

ו ו ד i ו • ־ ••ו י ״ v ז : ד 11 1 ״ 1 .  ״

 בנפלאות, ותיק בנחמות, זוכר ברית אבות,
1 ן : •ן ד T I •ן | * I T V ״ T : • : 

 IplH כליית. חטאנו לפניך, רחס עלינו: טיב ומטיב
P• T I •י •| I I י ־ " V T : I T T ן• • | י • 

 לבריות, יודע כל־נסתרות, כובש עוינות, לובע
I ״ו ו ״ו T :  ־ ; • ו י ״1 ״ 1 •

ת ס ו נ ה  צדס1ת. חטאנו לפניך, רחם עלינו: מלא 35<זבי1ת (
ן T\ י I ד - "

 T r ־ I P.-T • דו T I ן T : 

 היש״ זכיות), נורא תהלות, סולח עוינות, עונה ןןןת
ו בזה. נ ב ת כ ה ש ה 29) מ ר ע ה ל ( י ע ן ל י י ת — ע ו י כ א ז ל  35) מ
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 צרות. חטאנו לפניך, רחם עלמי: פוןןיל לשמנות, צופה
 עתידות, קורא הדורות, רוכב ערבות, עומע

 תפלות,& *תמים דעות. חטאנו לפניך, רחם עלינו:

ל רחום עמך, אל יעדן ע?ןך, אל ארך  א
 אפלם ע?וך, מלא רחמים ע?וך, בנו
 בקרא עמך, יהומ ™ עעה למען עמך.

j בעשרת ימי תשובה יש נוהגים להוסיף בקשה זו 

ל רחום £זמך, אל חפרן ?זמך. ראה בעני עמך, רחם על עולמך.  א

 אל אדיר עמך, אל ברוך קזמך, אל גדו־ל ?זמף, אל דגול
 עמך. ךאה בעני עמך, רחם על עולמך.

 אל הדור >?זמך, אל ותיק עמך, אל זכאי עמך, אל חונן
 עמך. ךאה בעני עמך, דחם על עולמך.

 אל טהור עמך, אל ןחיד עמך. אל כביר >טמך, אל*1 ״לעד
 ?מך. ךאה בעני עמך, רחם על עולמך.

 *ל מלך קזמך, אל נורא ?זמך, אל סומך עמך, אל ע1זר
 !זמן. ראה בעני עמך, רחם ?ל עולמך.

 ;ל פ1ךה ?זמך, אל צדיק ?זמך, אל קרוע* *עמך, אל רחמן
 ומך. ךאה בעני עמך, דחם על עקימך.

 ל שרי קזמך, אל עומר >ןזמך, אל ת1מך עמך, אל תמים
 מך. ראה בעני עמך, רחם על עולמך.
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 נוהגים להוסיף פיוט זה בעשרת *מי תשובה. והמנהג שהחזן אומר ״ה׳ חננו והקימנו״,
 והקהל עונים ״ובספר חיים זכרנו וכתבנו״. וכן בכל ההמשך.

ים זכרנו וכתבנו.  satfp ח3נו והקימנו, ובספר חי

 (יהיוה״ אור פניך ה״1ם נסה עלינו, ובספר ח׳״־ם זכרנו וכתבנו.)
v י ״ : ! ו : ־ • : ! • v r ! * r ־ ־ T t j ־ I iv T 1 1 ' 

ים זכרנו וכתבנו. , ובספר חי  יה״ומח בי1ם ישועתה בעזרנו ורחמנו

ך עלינו, ובספר חי־ים זכרנו וכתבנו. s גלגל המון רחמי n i r 
r״ו : ז : ־ : ״ ־ • ז ! ״  ; T - : •־ ר- I ־ י מ T I •ת « :

 (satin היטיבה אחריתנו מראעזיתנו, ובספר חיים זכרנו וכתבנו.)

 להומה חסדיך לקדמוני ורחמנו, וכספר חיים ז?רנו וכתבנו.

ך עלינו, ובספר חיים זכרנו וכתבנו.  יה'ו533 יהמו־בא רחמי

1ם עזימנו, ובספר חיים זכרנו וכתבנו. ב ה9 ל ^ ל  יהוה״ בח1תם ע

, ובספר חיים זכרנו וכתבנו. ו נ לחם לוחמי ו ו  יהת5! ריבה ריבנ

ו ואת־מימינו, ובספר חי־ים זכרנו וכתבנו.  יהיומ ברך את־לחמנ
 עד כאן מוסיפים בעשרת ימי תשובה.

, וחוסה על לעזךאל עמך. ך מ ק ע מ  יהוהז, יאהי־ינהי ןןעה ל

לאברהם 3  יהוממ ™™ ןןעה למזןן 6
׳ וחוסה על לקזךאל עמך.  אזרח תמימך

 36) אברהם וכד — כתב רבנו בספרו ׳׳תיקון תפילה״(דף לב ע״א) וזה לשונו: בנוסח
 ׳׳ודי עשה למען שמך״, לא יאמר: ״למען אזרח תמימך״ וכן ״נעקד באולמך״ וכיוצא,
 מבלתי שיזכיר שמותם, אלא צריך להזכיר כל אחד בשמו, ויאמר כך: ״למען אברהם
 אזרח תמימך״. ״למען יצחק נעקד באולמך״. ״למען יעקכ נענה כסולם ממרומיך״.
 ״למען משה נאמן בכל ביתך״. ״לסען אהרן כהן באוריך ותומיך״. ״למען יוסף צדיקך״.
 ״למען דוד נעים זמירותיך״. ׳׳למען פינחס זך קינא לשמך״. ״למען שלמה מלך בנה

 בית לשמך״. וגם כאן צריך להזכיר פינחס אחר דוד. עכ״ל. וכ״ה בסידור הרש״ש.
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 להוממ ™™ עשה למען יצחק
 וחוסה על ישראל עמך.

פ ק ע ! ן ע מ  להו3ה w™ עשה ל
, וחוסה על ישראל עמך. ך י מ ו ר מ מ ^ ס ל  נענה מ

ה ע  יהוו5ה ™™ עשה למען מ
 נאמן בבל־ביתך, וחוסה על יעךאל עמך.

 יהומה ™™ עשה למען אהרן
 כהן ?אוךיף ןתמיך, ןחוםה על יקזךאל עמך.

 יןןןןןך, 1w» עשה למען זכות
״אסיר צךיכןך, וחוסה על ישראל עמך.  יוסף 7

 37) מלשון רבנו ב״תיקון תפילה״ דלעיל, נראה דלא גריס תיבת ״אסיר״ אלא ״יוסף
 צדיקך״, וכן הוא בסידור הרש״ש ככ״י היר״א, וכ״כ הגר״י צובירי זצ״ל כ״אשמורה
 בלילה״ (דף לה ע״א) דהכי גרםינן לה על פי תכלאל כתבי יד ישנים, ולא גרסינן
 ״אסיר״, והטעם רם ונעלה לפי הכוונה, כדי לקשר שם יוסף שהוראתו תוספת וריבוי,
 אל מדת צדיק יסוד עולם, ששם מקור תוספת שפע הטוב והברכה, להמשיכם אלינו. מה
 שאין כן לגרסת ״אסיר״ שהוראתה קשירה ומניעה, דהוא היפך הכוונה וכוי. ע״ש
 באורך. מיהו, בכל מחזורי הספרדים שראיתי גרסי לה, וכן הוא ב״חמדת ימים״(תלק
 ימים נוראים, דף כא ע״ג). אלא, שבנוסחאות קדומות דגרםי לה מנוקדת האל״ף בפתח
 והםמ״ך דגושה, כמו(ישעיה מב, ז): ״להוציא ממסגר אסיר״. וכ״תפילת ישרים״ מנצור
 נוקד ״אסיר״, ואף שגם באל״ף קמץ וסמ״ך רפה הוא נכון, כמו (תהלים עט, יא):
 ״לשמוע אנקת אסיר״, וכן כפרק קב פסוק כ, לא ידעתי מה הכריחם לשנות מכל
 המחזורים הקודמים. ויתכן שלא נקדו ״אסיר״, להבדילו pa קרח הנקרא אסיר, כנזכר
 בפסוק (שמות ו, כד). אלא שאין דרכו שוה בכל המתזורים. [וכן ל״ג רבנו ״זכות״,
 וכ״ה בסידור הרש״ש. ואף שבבקשת ״רחמנא״ איתא ״זכותיה״, שם שאני, כי כאן כל
 הבקשות שיעשה למען הצדיק עצמו ולא מהיוצא ממנו ״קיימיה״ ״זכותיה״, ונכון הוא].
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ך ״ירוד ל  יהו&מ ״״״י עשה למען מ
 נעים זמידיתיך׳ וחוסה על לע*ךאל עמך.

 יהומלן ™™ עשה למען פינחס
 זך קנא לשמך׳ וחוסה על יקזךאל עמך.

ך שלמה ל s ™™ עשה למען מ a w 
 בנה בית לשמך, וחוסה על יע*ראל עמך.

ה למען הרוגים וצרופים ע מ ™™ ע ו ה  י
, וחוסה על יקזךאל עמך. ך מ ת ע ^ ך  על יחוד ק

, וחוסה על ך^ךאל עמך. ך מ » ן$עה למען ע  יהומ! «

 ?n^J למען #מך. עע*ה למען אמתך. עעה
 למען בריתך. עע&הילמען גךלך. עשה
 למען דתך. עשה למען הדרך. עע4ה למען
 ועודך. עע*ה למען זכרך. עעה למען חסדך.
 8ג) עשה למען דוד נעים זמירותיך. ובשלמה בנו: ״עשה למען שלמה מלך בבה בית
 לשמך״ — הכי גרים רבנו בספרו ״תיקון תפילה״ (עמ׳ ס). וכן הוא ב״חמדת ימים״
 (חלק ימים נוראים, דף כא ע״ג), ובכל מחזורי הספרדים והתימנים [ויש עוד גרסאות
 שונות, מ״מ בכולם לא גרםינן את השמות, ואכמ״ל בזה]. והנה, נראה לי בס״ד כי דוקא
 בשלמה נרםינן ״מלך״ [למאן תריס), שהרי ודאי גם בנין הבית הראשון נעשה לשמו
 יתברך, וא״כ כשתאמר ״בנה בית לשמך״ — לא נדע על מי מדובר. לכן אמרינן ״מלך״,
 והיינו דקאי על שלמה המלך. ולפי זה מובן למה אצל דוד לא אמרינן ״מלך״ דלא
 מצינו אדם אחר במקרא שנקרא ״נעים זמלרותיך״, ולכן אין צורך להוסיף תיבת ״מלך״.
 וק הוא בסידור הרש״ש מכ״י של היר״א. ומה שאומרים ב״רחמנא״ ד״דוד מלכא

 משיחא״ כמו שכתב רבנו ב״תיקון תפילה״ (עמ׳ נט) — שאני התם, ואכמ״ל.
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 עשה למען טובך. עעה למען ;(נזרך. עעה
 למען כבודך. עעה למען למודך. עעה למען
 מלכותך. עעה למעך^צחך. עעה למען
 םוךך.7 עעה למען עזך. עעה למען $אךך.
 עעה למען צךקתך. עעה למען קךיעתך.
 עעה למען רחמנותך. עעה למען ?זבינתך.

 עעה למען' תורתך.

 riftg למען אברהם יצחק רעקב. עעה
 למען משה ואהרן. עעה למען ״ייוסף
 דוד ועלצזיה. עעה למען ירושלים יעיר הקיךע.
 עעה למען ציון מעכן כבוךך. עעה למען
 חרבן ביתך. עעה למען שממות היכלך. עעה
 למען יעךאל העניים. עעה למען יעךאל
 הדלים. עעה למען לעראל העררים בצרות.

 39) יוסף דוד ושלמה — כן כתב רבנו וזה לשונו: בנוסח ״עשה למען אברהם יצחק
 ויעקב״ וכר, צריך לומר: ״עשה למען יוסף דוד ושלמה״. ובמחזורים לא כתוב שם
 ״יוסף״(תיקון תפילה דף לב ע־א). אך אנחנו אצלנו עיקר מה שכתוב בסדר הסליחות של רבנו
 הרש״ש ז״ל, ושם כתוב ״למען יוסף דוד ושלמה״, ולא הזכיר ״פינחס״, ובודאי שיש

 טעם בדבר (שו־־ת הוד יוסף סימן פב: רב פעלים ח־ב ארח סימן לח ד־ה ועל שאלה הגי).
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 עע»ה למען לתומים ואלמנות. עע»ה למען
 יוןקי עדים. ע&ה למען ?מולי חלב. ע&ה
 למען תינוקות של בית רבן עלא ״יחטאו.

 בעשרת ימי תשובה מנהג יוצאי בבל להוסיף תחינה זו, המיוסדת על־פי פרקי היבלות
 דרבי ישמעאל. ויישר חילם הנוהגים לאומרה, כי היא מסוגלת הרבה לעורר את הרחמים,
 וצריך לאוסרה תיבה כתיבה ובהכנעה גדולה, ולהבין מה שמוציא מפיו(מחזור ־בית אל״).

 עשה למען מלאכיך הקרועים והטהורים המשרתים פניך,
 המבקשים רחמים על יעךאל עמך. כת יעז למ?לה
 נקראים* *מבטלי גזרה, מפירי עבועה, מעבירי קנאה,
 משיבי חמה, מזכירי אהבה, אהבתו על אברהם אבינו, לפני
 בוראם. כשהם רואים שהוא בכעס על בניו, מעתטחים לפני

• ־ •־ : - : • י ד ״ • ••• : r י - ד v : T • 

 כסא כבודו, ומתחננים ואומרים; התר התר יוצר ויךאעית,
 ??חל מחיל אביר לעקב, סלח סלח קדוש יעךאל, כי אדיר
 ?ןלכים אתה. מלך אדיר, מלך ברוך, מלך גד1ל, מלך דגול.
 מלך הדור, מלך ותיק, מלך זך, מלך חפרן, מלך טהור, מלך
 לער, מלך כביר, מלך לעד, מלך ?רךום^מלך נורא, מלך
 סומך, מלך עוזר, מלך פודה, מלך צדיק, מלך צח, מלך
 קרוב, מלך ךם,* יימלך עומר, מלך תם. למה לך איבה עם
 זרע א^ךהם אוהבך, למה לך קנאה עם זרע לצחק עקדך,
 למה לך תחרות עם זרע לעקב תמימך, כי קבין עמים וארץ

 40) חטאו — כצ״ל, בי כן הוא בסוף משפט, וכדכחיב (צפניה א, יז): ״כי לה׳ חטאו״,
 וכן(איוב כד, יט): ״שאול חטאו״. כ״כ החמ׳׳י(דף כא ע״ד), ובסידור ״בית אל״(דף

 צג ע״ב אות ב), וב״לחם הבכורים״ (בקונטרס ״תפילה כהן״ דף קלה ע״א).
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 קןךאת אותם^מיד יוצאות קרנות הוד מתחת כסא הכבוד
 ומכריזות ואומרות; אשריכם׳41מלמדי זכרת על בני. שבח
 לכם* *משלעלי זכות אברת, כי כל־צבא העמים והארץ

 כבוד וגדלה יתנו לכם.

 עשה למענך אם לא למעננו, עעה למענך
 והודינו. הו־שיעיבו ועננו היום ובבל־
 יום ויום בתפלתנו, כי תהלתנו אתה.

T IT 1" T 

 המנהג שהחזן אומר ״דעני לעניי״ והקהל עונים בקול רם ״ענינך. וכן בהמשך אומר
 החזן ״דעני לעשיקי״ והקהל עונים ״ענמן״, עד גמירא. ויזהרו החזן והקהל לא להדגיש
 הנו״ן, כי בהדגישם הנו״ן הראשונה יהיה לשון קללה ח״ו לשון ענוי. ומה שנוהגים
 מקצת קהילות לומר ״עננו אבינו״ ו״עשה למען שמך״ במהירוח גדולה, יש לבטל

 מנהגם (בוני יוסף סימן הקפא ס־ק ה}. והחג הדין כאן.

 ךעני לעניי, ענינן. ךעיני לעעיקי, ענינן.
 : T״ דעני לר1בירי י לבא, ענינן. דעני

 לעפלי ךעתא, ענינן. דעני למכיכי רוחא,
 ענינן. דעני לאברהם אבינו'בהר המדיה,
 ענינן. ךעני ליצחק על גבי מךבחא, ענינן.
̂ני ליעקב^בית אל, ענינן. ךעני ליוסף  ך
 בבית אסירי, ענינן. חןני למשה ואבותינו על
 יס־סוף, ענינן. ךעני לאהרין במחתה, ענינן.
 ךנןני לפינחס בישטים, ענינן. דעני ליהועע
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̂ני לעלי ברמה, ענינן. דעני  בגלגל, ענינן. ך
 לשמואל במצפה, עניינן. דעני לדוד ולעליה
 בנו בירושלים, ענינן. דעני לאליהו ?הר
 הכרמל, ענינן. ךעני לאלישע ביריחו, ענינן.
 דעני לחזקיהו בחלותו, ענינן. דעני ליונה
 במעי הדגה, ענינן. דעני לחנ;יה מיעאל
 ועזריה בגו אתוך *נורא יקךתא, ענינן. דעני
! בגבא דאריותא, ענינן. ה ״ נ ף ״ ל א י י ר י צ  לדניאל!היי״י ב
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 ךעני למרדכי ןאסתר בעוען הבירה, ענינן.
א ו ש  ךעני לעזרא בגולה, ענינן. דעני לח^בי!העי״, ב
 נ'ח] במעגל, ענינן. דעני' לצדיקי וחסידי

 ותמימי ידי בכל־דר ודריענינן. רחמנא ענינן,
W ־־ ד ד :"•־ן: - I T r ־ : T ; T ך ; . . . .  רחמנא עזיב, רחמנא פריק. רחמנא .
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 י»דאתמלי רחמיו רחם עלנא ועל בל־אנשי

 41) דאתמלי — כצ״ל, והוא תיאר וכן הוא במחזור נאפולי ר״ן, וכן כתב בספר ״חמדת
 ימים׳׳ >דף כא סע״ד) תה לשהו: ״רחמנא דאתמלי רתמיך גרסינן, ופירושו: הרחום
 שהוא מלא רחמים. ולא גרםינן ׳׳דיתמלי״ ככתוב במקצת ספרים, כי היא טעות גדולה,
 דמשמע כי אינו מלא רחמים רק שעתיד להמלא רחמים. עכ״ל. ומה שאומרים ב״התרת
 נדרים״ ובתפילות אחרות ״שתחמלא עלינו ברחמים״ — אינו סותר, כי אין אנו אומרים
 ח״ו שהוא חסר ברחמים ועתיד להתמלא, אלא שהוא בעצמותו מלא רחמים תמיד, ורק
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 ביתנא, ועל כל־יע*ראל אחנא, ומחעוכא
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 לנהוךא אפקנן, בדיל ^כ!ך רבא.
 בעשרת ימי תשובה נוהגים לומר:

 סיפן: יהודה המחבר: רבי יהודה הלוי ז״ל

ה עמע אביוניך, המחלים פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אזניך.  י
 יךן עם* 4ממעמקים, לקראו מריב מצוקים, אל־נא תעיבם
 ךקים, היום^מלפניך: לה עמע אביוניך, המחלים

 פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אןניך.
 היותם ועונם^מחה ורבי זדונם, ואם לא תעעה למענם,
 עשה צורי למענך: לה שמע א?י1ניך, המחלים

 פניך, אבינו לבניך, אל ת?לם אןניך.
 ומחה היום חובם, וךצה כמי עי כיבס, ולך תכין לבם,
 וגם תקשיב אזנך: לה קזמע אביוניך. המחלים פניך,

 אבינו לבניך, אל תעלם אזניך.
I iv: י•-! י ־ ־ : ־• ן T : r ־ז 

 דמעת ?ניהם תעזעה, ותאםיף עדר תועה, ותקים לך רועה,
 ו9ק'ד בטוב צאנך: לה עמע אביוביך, המחלים פניך,

 אבינו לבניך, אל תעלם אזניך.
 זולכי ןדךך ככוחה, תבשרם היום סליחה, ובתפלת
 העחר, הוציאם חנך: לה שמע א?יוניך, הגחלים

 פניך, אבינו לבניך, אל תעלם אזניך.

 בקשה היא שעלינו תתמלא ברחמים, שאנו חסרים מצד הרחמים שלך. ולפי זה אף אם
 רצה לגרוס ״דיתמלי״ — לשון כקשה — וכאילו חסר כלשון: שיתמלא עלינו ברחמים,

 ז אינו, שהרי הול׳׳ל בלא דל״ת, כך: ״תתמלי רחמין עלנא״. ודוק והבן.
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 סימן: אפרים בר רב יצחק חזק המחבר: רבי אפרים בר רב יצחק אשכנזי

 &ם אפם ריבע הניןן, אהל עכן אם ךפןן, אל־
 נא נ'א?ךה כי על כן, לע־לנו אב זקן:
 פנים לו תכיר, ןצךקו לפניך נזכיר, קח־נא בן
 לקיר, ונמצה דמו עלי קיר:״ *רץ אל הנער
̂זרו  להקדיעו, לנפעו קעורה בנפעו, ע
 בעצים ואעו, נזר אלהיו עלי ריאעו: יחיד

• T * I •.1- • • * ״ T 

 הוקל בצבי, ענה ואמר אבי, הנה האע
ד : ד - ז •ן T ״ י -1 ־ : • ?

 והעצים נביא, ותעודה אין להביא: מלים
• : ד ״ \ • ד •  : X •~ ־ ד

 העיבו מלהבהילו, רען ראמר לו, ןני —
 אליהים יךאה־לו, ויודע יהומז ״״י את־אער
 לו: $מצותך עניהם נזהרים׳ ואחריך לא
 ?ןהךהרים, חעו והלכו נמהרים', על אחד
 ההרים: ראו אד 'תלולה, מהרו עצי עולה,

T w
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 יחד באהבה כלולה, ״׳יערו בערבה מפלה:
T ־ * T T ־ : T י • X * T ־ ־ : ־ : 1 -

 42) לשרו — במחזורי הספרדים מנוקד ״לשרו״, כלשון הפסוק (ישעיה מ, ג): ״!©ת
 בערבה מסילה׳׳. מיהו, שם הוא לשון ציווי, שהבת־קול כאילו אומרת ומצווה להם
 שיפנו דרך ויישרו בערבה מסילה. אבל כאן המכוון הוא לשון עבר, כמו שהתחיל:
 ׳׳ראו׳׳ ״מהרו״, וא׳׳כ צריך לנקד ׳׳לשרו״ לשון עבר. וכן הוא מנוקד במחזורי התימנים.
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 ו*אה יחיד כי הוא העה, נאם להודו המנפה,
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 אבי, אותי ככבע תעעה, לא־תחמיל ולא־
 תכסה: $י חפץ ונכסף, לבבי לו לחעף,' אם
 תמנעגי סוף, רוחי ונעמתי אליו יאסיף: לךיר
 <ורגליו עקד, וחרבו עליו פקד, לעומו על

 העצים עקד, והאש על־המזבח תוקד: צואר
 פעט מאליו,> *'ואביו נגע אליו, ״<לעחטו לעם
 בעליו,> ץהנה'יהומ *״״י נצביעליו: חקר
 את־כל־אער עעה, »<האב על בנו לא חסה,
 ולבו אל־כפים נעא, וירא אלהים* *את־כל־

X v • v: : r - T T • 1  : • ••• ־ ־

 43) לעתטו — כן הוא מנוקד במתזורי התימנים השי״ן בקמץ חטוף והחי״ת בשוא נח,
 וכצ״ל. והוא שם פועל כבנין קל, כמו ״לעמדו״(שמואל־א יט, יא), ״ל&ךפו״(שופטים
 ט, נב). וכנראה, כיון שבתחילה נכתב בלי ניקוד ועם וי״ו, מפני זה טעו לנקדו
 ״לשוחטו״ דפירושו לש1חט אותו, כמו ״לגואלו״ — לגואל אותו, וכמו ״ואוהבו שחרו

 מוסר״ (משלי יג, כד) — האוהב אותו.

 44) האב על בנו לא חסה — כן הוא בכל הנוסחאות, ולקושיית המפרשים ש״חםה״ הוא
 לשון נקבה וצריך לומר ״חס״, עיץ במחזור ״אהלי יעקב״ דכתב שהוא בחסרון המובן
 והוא העין, כמו: ״ואמר לתךגף* ותחם עליך״ (שמ״א כד, י) כאילו אמר ״ותחס נפשי
 עליך״. וכן ״ותכל דוד״ (שמ״כ יג, לט) כאילו אמר ״ותכל נפש דוד״, ודומיהם רבים.
 [עיין לרד״ק בספרו ״מכלול״ (דף נב ע״א) מה שכתב בזה). ועיין עוד באורך וברוחב
 מה שכתב בזה הגר״י צובירי זצ״ל בספרו ״אשמורה בלילה״ (סימן ל, דף נד) באופן
 אחר, דהוא מלשון מחסה והגנה. ולפ״ז מ״ש ה״שדי חמד״ (אסיפת דינים מערכת ר״ה
 א, ה) בשם חתנו שצריך להגיה ״עץ האב על בנו לא חסה״ — אין צורך בזה, ואכמ״ל.
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 אער עעה: קרא מךחם״י יימעחר, »<$מור בנך
 הנבחר, והנה אל אחר, ועעה אל תאחר:
 חליפי אזכךתו. תכון ?הקפזךתו, ותעלה לך
 תמרתו, והיה הוא ותמורתו: "זכירון לפניך
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 בעחק, לעד בספר יוחק, ברית עולם בל למחק,
 את־אברהם ואת־יצחק:>;קוראיך באים לקוד,
T T; ־ :IT • T I iv * I I T : • v 

 בצרה עקךה תעזקיד, וציאנך ברחמים תפקיד,
 פני הצאן אל־עקוד: עוררה גבורסך להקיץ
 נרדמים, למענך תפדה חרדים' נדהמים,
 להמעיך רחמיך וחסדיך משמי מרומים, אל

 מלך יושב על כסא רחמים.
 יעמדו הקהל יחד ויאמרו בכוונה.

 אל מלך יועב על־כפא רחמים, ומתנהג
 בחסידות, מוחל עוינות עמו, מעביר״

 45) תמיר בנך הנבחר — כן הוא בכל המחזורים שראיתי חדשים גם ישנים, ספרדים
 אשכנזים ותימנים, והוא מלשון תמורה. ויש מי שלא מצא חן בעיניו לשון זה וכתב
 גירםא מחודשת ״תמורת״. [ובארתו ענין מצאתי דבר נאה בפירוש המיוחס לרש״י בדברי
 הימים־ב (ח, ד) שכתב להסביר למה נכתב במלכיס־א (ט, יח) ״תמור״ וקרי ״תךמ1ר״,
 וז״ל: ובבראשית רבה 1נו, יא) בפרשת העקידה מפרש שעזרו לשונאיהם של ישראל
 [בשני החרמות]. ולפי שהמירו עצמם ונתחלפו לרעה בסוף, על כן נכתב במלכים

 ׳״תמוד״ לשון תמורה, שהיה להם לעשות לישראל חסד וכר. ע״שן.
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 3יראעון ראעון, מרבה מחילה לחטאים

 וסליחה לפועעים, עיעה ?דקות עם כל־בער
 ורוח, לא ברעתם להם 'גומל. אל, הורתנו
 לומר מדות *עלש־עערה, זכר־לנו היום
 ברית עלע־עעזרה, במו עיהוךעת לענו
™safrp מקדם, וכן כתוב״ 3־בתורתך; .וירד 
 3ע$ן ויתיצב עמו עם, ויקרא בשם ,•™™״

 יהו^ י״״״י: ועם נאמר;
V ־ ־ V T J I T ־ 

 המנהג לתקוע כל ימי הסליחות באמירת ״ויעבור״ תשר״ת רכתר שס סוב־ זדז ענד 33. שיין
 ־בית אל־ דף מר ע־נ סעיפים א ר0). ובערב ראש השנה אסור לתקוע (בא־ח נצבים בו.

 ויעבר יהיו̂; יאהדינהי I על־פניו" ״ויקרא' —
| יאהחנהי, א אל ? 3ן הו ! יזאהדונחי| (יפסיק מעם) י 5 3 ו ה  י

 ב רחום ! וחנון, ד ארך ״ אפים י ורב־חםד

 , ואמת: ״ נצר חסד ט לאלפים, י נשא עון
ב וחטאה, יג ונסה.  יא ופשע י

ו ונחלתנו:  וסלחת לעוגבו ולחטאתנ
־ : דן: י : • T ־ : J* י : י " T J,- y T J 

 אחר י״נ מדות יאמרו פיסקא זו בעמידה נבא־ח כי תשא ינ).

 רחום וחנון, חטאנו לפניך, רחם ןילעו והועיעינו.
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. ( ת ו ח י ל ס ף ה ו ס א ב צ מ נ ״ ( ו י ח א ט ה ח ד ו ת מ ל ט ״ ו י ן פ א ר כ מ ו ת ל ו ג ה ו נ ת ש ו ל י ה ש ק  י

ש י ת אפים. ו ל י פ נ ה ל מ ד ק ה ם כ ה ״ ש י ב כ ש ל מ י ע ר כ ז ב ט ״ ו י ו פ מ ו ק מ ר ב מ ו ם ל י ג ה ו ש נ י  ו

ם י ר מ ו ץ א ת א ו מ ו ק ה מ ב ר ה ו ב ה י . מ ה ב ו ש ת ימי ת ר ש ע ק ב ו ר , א ת ו ה ש ש י ש ו כ ר מ א ם ל י ג ה ו  נ

ם י ר מ ו ד א י א מ ל . א ט ו י א פ ל ק ו ו ס ם פ ו ם ש י ד מ ו א א ל . ו ס ד מ א א ל ל ו ש נ ג ה נ ן מ כ , ו ל ל ם כ ת ו  א

״ (כ־כ במחזור ״בית אלי דף צ1 ע־א). ך י ל ד א ו ד ל  ״

ל ״ ם ז ע ל ן ב ב ה א ד ו ה י י ב : ר ר ב ח מ ק ה ז ם ח ע ל : ב ן מ י  ס

 בזכךי על מ>2זכבי, זדון לבי ואשמיד. אקומה ואבואה, אל
 בית אלהי והד1מיו. ואמר בנשאי עין, בתחנוני אלי
S ™™ כי רבים רחמיו: לך אלי צור B I S T שמיו. נפלה־3א ביד 
 חילי, מנוסתי בצרתי. בך שבדי ותקותי. אןלותי בגלותי.
 לך כל־מקזאלות לבי, ונגךך כל־תאותי. פדה עבד לך צועק,
 מיד רודיר״יוקמיו. נפלה־נא ביד srfrp ״״י כי רבים רחמיו: ענני
 יהו3^ ™™ ענני, בקןךאי מן המצר. וץךע בעמים, כי יךך
 לא תקצר. ואל תבזה ענות עני, צועק מתגרת צר. אשר
״ ™ 3 ו י ה  פשעיו לך מודה, ומתורה על עלומיו. נ9לה־3א ביד י
 כי רבים לחמיו: מה־״תאונן ויאמר, 46<מה־ןךבר מצטדק.
 ןציר חימר א(2זר תשוב, גויתו כאבק ךק. מה־?תן לך האדם,
 כי יך?2זע וכי לצדק. הלא מליו ומפעליו, כתובים בספר
א ח ם ו נ חצות ( ( 4  ימיו, נפלה־3א ביד יהירמ •*חסי כי רבים רחמיו: י

. . ־ י . ־ ז נ ־ ז T T . . T T, . - T 

: בעוד) לילה לך קמו, עבדיך במהללם. זכות אבות להם ת ר ח  א
v T » ; ד ד ־ : ־ ; I r.־ T ־ : r r I ; t : r x : 

ש י ג ד ה ם דינה ל ו ק ל מ כ ב ת ״מה״ ש ב י ר ת ח ה א א ב ף ש ה א פ ד ר ״ ו י ר — ה ב ך ן ־ ה  46) מ

ם י ל ה ת ) ( ר א י ו ר ב ה ( ב ו ם צ ר ר א ת כ א ב ו ן ה ן ״דחיק״. כ י ד , מ ה י ר ח ה א א ב ה ש ב י ח ת ה ל י ח  ת

י ת ב ת כ ה ש ן מ י י ע ק ב, א). ו ו ק ב : ח ו ה ה, ט י מ ר ם ז, יא: י י ט פ ו : ש ר ט, ח ב ד מ ; ב , ט ה  פ

. ה ב י ש ת א ר ו ב נ י ד ע כ ר נ א ש א י ו ש ם ה ו ק ל מ כ . מ ( ם ם ש י ל ה ת ״ ( י ד יוסף ח ו ע ם ״ י ל ה ת  ב

ל ן ש מ י ס ה ת מ ״ י ת ח ו א א ו ה י ש פ , ל ״ ה ל י ד ל ו ע ב א ״ ל ״ ו ה ל י ת ל ו צ ח ר ״ מ ו ך ל י ר ן צ  47) כ

. ם קמו י ר ח , א ם י כ ן ר ו ש א ל ו ה ן ש ו י , כ ה ל י ת ל ו צ ח א קם ב א ל ו ם ה ף א א ם חזק״. ו ע ל ב  ״

. ( ב ״ ו ע ף צ ״ ד ל ח א י ב ר ״ ו ז ח מ ר ( ח ב ר י ח ו ב ה  ו
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 תזכיר, ואל תפן למעללם. ל)נה עךתןז כימי קןדם, קדוש יעקב
 גאלם. וה3שא האל, עועזה ה#לום במרומיו. נ5לה־3א ביד

 יה'ו3ה י^סי כי רבים רחמיו:

. ויאמרו מזמור ״לדוד אליך ה׳ נפעזי אשא״ וכוי, בישיבה ובלחש (בא׳׳ח בי חשא י0.  א
 ואפילו שאין ספר־תורה במקום. וגם אס אומר הסליחות ביחידות, מחמת אונס, יאמר
 מזמור זה ןשס ׳7). ב. מנהג הספרדים עלא ליפול על פניהם, דהיינו: להניח הפנים על

 זרוע סימאל. ובודאי שכל אדם ימנע עמר שלא ישים פניו על זרועו(שם יג ונרי־ש).

 לדוד, אליך יהיומז *יי״י ,™s״״re נפעי אע*א:
 אלהי, בןל־ בטחתי אל־אבושה, אל־
 יעלצו ארבי לי:'גם"כל;כ|יך לא יבעזו, יביעו
̂יאהיי״י הוךיעני,  הבוגדים רירןם: ךךביך^הו
 אירחותיך למדני: הדריכני באמתך! ולמדני,
 כי־אתה אלהי ישעי, אותך סויתי כל־היום:

• • ז - ו י • J> : ד י י ••>• • •• • ־ ״ ״ י • -

 זכיר^ךחמיך חזומ ״הייני וחסדיך, כי מעולם
 המה: חטאות נעורי I ופעזעי אל־תזכיר, כחסךןז
 זכר־לי־אתה, 'למען טובך יהומ י״י״י: טוב
 ויער יהומ «״״י, על־כן יורה חטאים בדרך:
ענוים במעזפט, וילמד ענוים ךךכו: כל־  יךר̂ך
 ארחות יהיומ «י״י — חסד ואמת, לניצרי

" • * . * • T • 1 . * T * ״,V VII1I • 
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, וסלחת י ״ י י א  בריתו ועדיתיו: למען־ע?ןןז safrp י
 לעוני כי ךב־הוא: מי־זה האיע לדא'לד3$מ
̂ 5יורנו בדרך יבחר: נפעו בטוב תלין,  «י״ז,
B יאהחנהי ליךאיו׳ B J T וזרעו ;ירש ארץ: סוד 
 ובריתו להותעם: עיני תמיד אל־יהומ יאהיינהי,
 כי הוא־יוציא מרשת רגלי: פנה־אלי וועני, כי־
 ;חיד ועני אני: צרות לבבי הרחיבו! ממצוקותי
 הוציאני: ראה עיניי ועמלי, וע*א לכל־חטיאותי:
 ךאה־אילבי כי־רבו׳ ועזנאת חמס« ^נאוני:
 שמרה נפעזי והצילני, אל־אבוע כי־חםיתי בך:

MT • / ד י • ־ ״ • א : •ו ; ־ • - ־ L J T : T 

 תם־וייער יצרוני, כי קויתיך: פדה אלדדם*
 <את־יע1ראל, מכל צרותיו:

ן י ד  * יי **A • ד

 חזוא יפדה את־:ע*ךאל, מכל עוניתיו: להומ
 «י״י אלהי יעוךאל — עוב מחרון א|ך,

J :והנחם על־הרעה לעמך 
 מנהגנו להמשיך להלן: ״שוב מתרץ אפך״ וכוי(ויש מדלגים גם על זה ואומרים ״אתאנו
 לחלות פניך״. וכן הוא כסידור הרש״ש בכ״י היר״א). ויש נוהגים לומר סדר תחינות

 דבר יום ביומו, אשר נתחברו על ידי גדולי הדורות. וכל אחד יאחוז במנהגו.
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 תחמה ליום ראשון

 סימן: שמואל חזק המחבר: רבי שמואל ז״ל
 יהיןן^ «י״יי — שועת עמך הקשיבה, וןנ&ה עמנו אות
 לטובה, ומי כעמך ישראל גוי אחד: מבין שני
 אריות* <תחלצם, ומארבע רוחות^תקבצם, וקרב אותם אחד
 אל אחד: ואת־אבלי ציון תנחם, ואת־אהליבה הנדודה
 תרחם, לחבר אח־האהל**להיות אחד: אדום ומואב צמתו

I ; T T •.ד T V • V I T V . . - . * ״ - . 

 בבור חיי, בחרפה הכו לחיי, מזה אחד ומזה אחד: לרגלי
J T - : ־ V V י T V V • ־ י T י י T : V • ־ י 

<יחד, אין עעזה־טוב אין גם 1  טמנו פח ופחת, ויתלחשו עליג
 י  . ן • . , ) . - ד - R - י . ! - : • - ־ * r ־ T ־ I : י י • 

 אחד: חזק עמך ?צוכן(צמי עךץ, ואמביך לקיו לכלה וחרץ.
 והיה יהרג^ י״י״י למלך על־כל־הארץ, ביום ההוא יהיה

• - • ־ . ז v * • ־ ־ r ׳,• I ־ ן ז ז י : T ; ׳ י : 

 nwIVP ™ אחד ושמ1 אחד: (וממשיך להלן ״שוב מחרון אפך״ וכר)
 תחינה ליום שצי

 סימן: יהודה חזק המחבר: רבי יהודה הלוי ז״ל
 יה־ןן^ •4יחיד — לבות כל־בני אדם ח1קר, עושה
 גדולות עד אין חקר, ויהי ערב ויהי ביקר יום שני:
 הקשב שיחת עבדך וןאומו, סובל גלות על(צכמו, ויום נפלו
 להקימו, י# אחד ואין #ני: וזכר ברית ןךידיך, לעם
 צקגקים נגדך, בני ??קב עבדיך. ויצו גם את־השני: דוךי
 הקשב תח3ות, וחשב תפלותם כמנות, בזכות מקריבים
 קןךבנות. נתנאל בן־צוער ביום השני: הט אןנך לתפלת
 עמך, ושלח לנו משיח צדקך, ונקריב קךבנות לפניך,
 את־הכבש אחד בבקר ואת־הכבש השני: חזק לבי ־״ מלכי,
 ומהר להאיר חשכי, אם נסתרה דרכי, הצליחה 3א לעבדך

1 * : ־ ; T י ך 1 י • : ן ז ־ : • י - : ־1 ד ז ־ ״ ;  ־

 ביום השני: (וממשיך להלן ״שוב מחרון אפך״ וכר)
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 תחינה ליום שלישי
 סימן; דויד בד אלעזד המחבר: דבי דויד אבן בקודה ז״ל

^ ™™ — דלי עיני למרום, בצר־לי אקרא יה־ו̂מ למהדונה* • ן ו י ה  י

 ותתעטף עלי רוחי, מריב כ?םי וקזיחי, ואשפך
 את־נפ>2זי ל?ני לו!ו3מ «התיי: יה^הקשב נאומי, ועשה אות
 לטובה עמי, רבות עשית אתה יהו^ ww: דלותי ולי

• ; ( T ־ ־ ; T - T L ־ T T * 

• sayp להושיע, אל צדיק ומודיע. לישועתך קויתי 
 בקום עלי אויבי, לא יירא לבי, ואני עליך בטחתי יהו3»
 TOW: רמה בך ידי — משגבי, ולא בחרבי, כי־לא בחרב

V I • - • : • * • : ־ • • * • ־ :  ז זו * T I י •

 ובחנית יהו>2זיע יהו53 ״י״הי: אויבי גברו, ועלי התאמת,
' ח ־ : • • ז ו י י ז • ; r ־ : t : ־ ז - ז -

 העל־אלה תתאפק יהממ ww: למה פניך תסתיר, ואויב
-י - •r ־.־ • ; - - r 1 I דו T T • ״ו I ־ : • !

 עלי>• 3־לכתיר, אל קפוא ונוקם לן־ן3ק TOW: עצות בנפשי
 אשימה, ועם לבבי אהימה, הלעולמים יזנח יו!ו3״ «י״י:
satfp זדים יריבוני, 48*שעפייי 4ישיבוני, כי לא יזנח לעולם 

T T • - ; - י ־ • I • : ־ • : * י ו • : 

 TOW: רחמיך שבךתי, כי לך יהירה״ TOW הוחלתי, אתה
 תענה אדני 49<(אלהי): (וממשיך להלן ״שוב מחרון״ וכר)

 תחמה ליום רביעי
 סימן; אני דויד קטן המחבר: רבי דויד אבן בקודה ז״ל
̂ TOW — אם גדל עוני מנשוא, והםכלתי עשה, אל תב1א  יךן־ה

 48) בודאי כוונתו ללשון הפסוק (איוב כ, ב): ״לכן סיעפי ישיבוני״. ושם הפ״ה דגושה
 ובשי״ן שמאלית, מלשון מחשבה, כמו שכתב הרד״ק בשרשים (שורש םעף) וז״ל: ״וכן
 בשעפים מחזיונות לילה״ (איוב ד, ינ), ״לכן &עפי ישיבוני״ (איוב כ, ב). ונכתבו

 בשי״ן, רצה לומר מחשבות, כי המחשבות ללב כםעיפיס לאלן, עכ״ל.

 49) כתב במחזור ״אהלי יעקב״ (דף כה ע״א) שצריך למחוק תיבת ״אלהי״, אף שהוא
 מלשון הפסוק, להתאימו לשאר הסוגרים שמסיימים בשם הי, וכמו שהוא בכל התחינות.
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 במשפט את־עמן ך: נגעי לבבי הבר, וחטאת נעורי העבר, גם*
 *מזךים חעוך עמןץ: לגונותי 50)גברו, ואנחותי לבי שברו,
 ע*מח נפש עבדך: דורעזי רעתי עלי הגדילו, להותי יגילו,

n • ־ • :•1 י ; •־ ד T • T ז •• • I מ : • \ י ן \ ז - •  ־ ״

 אל־תןזתר פניך מעברך: ךעד־אן 51<אשוע ואין מקזפט. מתי
 תעשה ברוךפי משפט, כמה למי עםןך: ישוב אפך לךחמני,
: דרכי ספרתי, ועליך ף ד מ  יהי־נא ח?1ךך לנחמני, כאמרתך ל
 מבטך ^םמ^תי, האירה פניך על־עבדך: קטינתי מכל־
 החסדים, צור מו־שיב יחידים, א#ר עשית את־עבדך: טהרני
TOW מחטאתי, אל־תעלם אזנך לרוחתי ל>צועתי, אפא יהומ 
 כי אני עברף: מלאות הךאני, אל־תקתר פניך ממני, אל־תט

 באף עבדך: (וממשיך להלן ״שוב מחרון אפך״ וכר)
 תחינה לי1ם חמישי

 סימן; שמואל המחבר: רבי שמואל ז״ל

 יןץן^ן TOW >2זעה נודד מקנו, ועורר שנת עינו, ויקןם בחצי
 הלילה: מפני ב#ת א^מתו, היתה לו דמעתו, לחם

vr•* ד : • T * I T T : ־ v i ז • ; •־ : ו  ־ ז

 יומם ולילה: *ויהי בשביו נקךף, ומהר לגבעה נרדף, לחרב*
 *ביום ולקרח בלילה: אויבים אותי ילחצו, ועלי^יתיעצף

ן * ־ • ו ז ז ז : ' IT־IT:• • T : -If•• : 

 ויתחרשו כל־הלילה: לפניך תביא תפלתי, יהוTOW 53 אלהי
״ י : ז : T I r•* T : • ז י * : T מ ז - • : T • ו ך ־ ז

 ל^ועתי, י1ם־צעקתי בלילה: (וממשיך להלן ״שוב מחרון אפך״ וכר)

 50) כצ״ל ״גברו״ ״עוברו״, כדינם באתנח וסוף פסוק. וכ״ה בתחינה ליום ג׳ ו־ה׳.

 51) כצ״ל כלשון הפסוק באיוב (יט, ז): ״א&ווע ואין משפט״, וכן הוא במחזור ״אהלי
 יעקב״. אף שגם ניקוד ״א#וע״ נכון, כמ״ש (חהלים יח, ז): ״ואל אלהי א?ויע״•
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 תחמה ליום הששי
 סימן: אברהם המחבר: רבי אברהם אבן עזרא ז׳׳ל

™ אלהים^םושיב יחידים, >!זעה לעומדים, בבית r יהיוז^ן 
׳ : ״ : : ־ ־  ! T "י י * י * ;

 ?ד!ו3מ ww בלילות: בך בטחתי, רקזכזך זכךתי, על
 מקזכבי בליאת: רחם על הולך ובכיה, אי>צ חךבר על ירכו,
 מפחד בלילות: הנני דולך £זחוח, לא מצאתי מנוח, ימים

ן • ד 1 - י ד • * ז ז ־ 1 * ' • ״ : ־ ־ ־' • ז ־  ׳

 גם לילות: מלט צועק נגדך, להגיד בבקר חסדך, ואמונתך
 בליאת:

, והנחם על־הךע;ה לעםך• אל־ ך פ  #וב מחרון א
 תכןציף ידזרמ יאהיונהי עד״מאד ןאל^־לעד
ך כלנו, אל־תנאץ למען מ ט ־נא ע ב  תזכר ןןון. הן ה
א כבודך, זכר אל־תפר בריתך פ בל כ  £זמך, אל־תנ
י עשה למען ט ״ ״ מ י ו ה  אתנו. אם עונינו ענני בנו, י
ך חטאנו, אדון סלח לנו. , כי ךבו מעיביתינו ל ך מ ^ 

מ ™™ את־המון ו ה , י ס ך א ו כתולע ה  אם אעמנ
ב מצל מכע»דים, גבךתו , למען א ס ך ק  רחמיך ת
 ?ןןמק השרים. אהבתו זכר היום לנו, כי רבו

ך חטאנו, אדון סלח לנו.  משובותינו ל

 אם חטאנו והךביגו לצון, יהומה יאמ־״י גלה לנו עת
 רצון, למען דגול הפ^קד כצאן, (איל הועזת
 כ$רו לרצון. ןגקךתו זכר הי־ום לנו, כי רבו משובותינו

ך חטאנו, אדון סלח לנו.  ל
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ע וןןבךה, יהמ^י ״״״י הומרצה ע  אם הרבינו פ
ם חזה סלם ויירא, ולן  בעתירה, למען ת
ו זכר היום לנו, כי רבו ת ט מה־3ורא. ת  במקום־* <

I ־ דן ־ ־ ; r •.. T ־ I T : 

ך חטאנו, אדון םלח לנו.  ?וחובותינו ל

 אתאנו לחלות פניך, כי חסד ואמת יקךמר
 פניך. נא אל־תבישנו, נאי אל־

ד י ו ״ • ; - T I 1•.ד ־ 

 תשיבנו ריקם׳1 *מלפניך. םלח לנו, ו^לח לנו
IT - : ן T : * I ־•יו I : - ד T •• 1״ • : 

 לעועה ורחמים* למעונך.
 * T * • • יי

 אתאנו לבפןעז מןזך כפרה, איים ןנוךא,
 מע4גב לעתות בצרה, תחינו,
 ובחננו, ובעמך נקרא. סלח לנו, ועלח לנו

̂ 1יממעונך.  לקטועה ורחמים
א ךבשמיא, ([" V^JVP איוננו שבשמים. נ ^ 
ז : י T T : 1 לך מתחננים אנו ו ־  ז
 ^ביא pTWOT כעבד שמתחנן
ג ע ־ י  למרח,><הב לן לבא לתיובתא, ג
ם ק י  'ללאנהדר-ריקם-מןקכןך. י
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 אדוננו שבשמים,
 לך מתחננים אנו
 בשבוי שמתחנן
 לאדונו. כל בני
 השבי בכסף נפדים,
 ועמך בית ישראל
 בתפלות ובתחנונים
 הרם ימינך והצמת
 ישועתך, תקוות

 החיים והמתים.
 ומתיא.

T ״ ־ 

 מתרצה ברחמים
 ומתפייס בתחנונים,
 התרצה והתפייס
 לעם עני ומדולדל.
 פודנו שמעולם
 ומצילנו שמקדם,
 פדה יעקב מארץ
 רתוקה, והעלה ורעו

 מארץ שביה.

 דעזביא.
 מכה ומרפא, ממית
 ומחיה, מעלה

א ךב?זמיא, לך מתחןנן ת  מ
 כבר־עביא ךמתחנן
 למרה. כלהון בני־עביא'בכספא

T : ד * ־ : • * * * י * י  * T ״ י

 מוזפךרןן.' ועטך בית ישראל
 בצלותין ובתחנונין. ארים למינך
 ואצמח פךקנך, סברא דחייא
 מתרצה ?רחמים, ומתפיס
 ?תחנונים, הרןךצה
 והר61יס לעם עני ומדלדל.
 פרוקנא ״׳דמעלמא, מעיזבנא
 ךמלקךמץ, ןריק לעקב'מארעא

 ךחיגןא, ״*אפיק זרעה מארעא
 מחי ומסי, ממית «<ומחי, מפיק

 52) ךמעלמא — מלרע והלמ״ד בשדא נח, כן צריך לומר בכל מקום, ובבר הארכתי בזה
 בסוף סידור ״עוד יו0ף חי״ בקרנטרס ״קול יעקב״ (אות עה), עיין שם באורך.

 53< ןאסיק — כצ״ל וכן הוא במחזורים מדוייקים הסמ״ך בצירי, כי הוא לשון ציווי,
 וכמו שכתבנו לעיל בחיבת ״שיי״, עיין שם. וכן אומרים ״ארים ימינך״, וכדקאמרן.

 54) ממית ומחי — כן הוא בכל מחזורי הספרדים וכ״י הקדמונים שראיתי, וכן הוא
 בתרגום אונקלזם (במדוייקים) על (דברים לב, לט): ״אני ממית ומחיה״. וכן כתב
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 מן שאול לחיי
 העולם. הבן החוטא
 אביו מלקהו, אביו
 שמרחם מרפא
 מכאובו. העבד
 שמורד ויוצא
 למיתה, [אם]
 לאדוניו שב ישבור
 אסורו. בנך בכורך
 אנו וחטאנו לפניך,
 הלא רוותה

 מן ^אול« *לחץ עלפא. ברא כד
 חטי,' אבוהי ״׳ליסיה, י אבוהי

I י T H: ־ • I T ״ T 

 ךחייס, אפי לכאנה. עבךא
 ךמך־יד, ונפיק 'בקולר, למרה
 תאיב, יתבר קולרה. ברך בכרך
 אנן, ןחטינן קמך. יהא "ררא

 ה״חמדת ימים״ (חלק ימים נוראים דף כב ע׳׳ד) דצ׳יל המ״ם בצירי, דפירושה: ממית
 ומחיה. ע״ש. וכ״כ הגר״י צובירי זצ״ל ב׳׳אשמורה בלילה״(סימן לג דף ס) שזו הנוסחא

 המדוייקח והיפה, עיין שם באורך. ועיין ״אהלי יעקב״ (דף כז ע״א), ואכמ״ל.

 55) לקלה — כן הוא בכל מחזורי הספרדים הקדמונים ובכ״י ובתכלאל. אלא שראיתי
̂יה״, ע״ש. מיהו, לא ראיתי שנתקבלה גירסתו  ל״חמדת ימים״ (שם) שכתב רצ״ל ״אל
 אלא במקצת מחזורי הספרדים ההולכים בעקבות הוראותיו [וחלקם ניקרו יותר נכון:
 ״אלקלד׳״]. ונ״ל ש״תיקך כך מחמת שהכין כי ״לקייה״ הוא על משקל ״לקי״ המוזכר
 בדברי חז״ל, כגון: ״בהדי הוצא לקי כרכא״(ב״ק צב ע״א), דפירושה ״לוקה״. ולפי
 זה ״לקייה״ פירושה ״לוקה אותו״, ולא מצינו לחז״ל שהשתמשו בלשון הזה כלפי
 אחרים, אלא רק לעצמו, כגון: ״לוקה את הארבעים״ (פסחים סה ע״א), והיינו ״נלקה״.
 אבל לא מצינו לוקה את אחרים. ולכן הוכרח לגרום ״אלקיה״ דהיינו ״היכה אותו״.
 מיהו, מצינו בלשון הזוהר (ח״ג דף רג ע״ב) דלשון זה משמש כבלשון הקודש, לשון
 עתיד, וז״ל: ״אילו אלקליה יהא חשיש״. עכ״ל. וכן בזוהר חדש (דף נט ע״ד) וז״ל:
 ואינון חייכי דרא, יתמשכנון בתובייהו, אלקי יתהון ברצועא, ולא יוססון למחטי. עכ״ל.
 והיינו אכה אותם, לשון עתיד. מכל מקום, נ״ל בם״ד דלעולם ״לקלה״ פירושו ״מכה
 אותו״, והוא על אותו משקל של ״לטלה׳׳ המובא בתרגום אונקלוס על (במדבר כג, ח):
 ״מה אקוב לא קבה אל״ — ״לא לטלה אל״, והיינו ״קלל1״, וכפירוש הראב״ע (שם),

 ע״ש. ויש לפלפל בזה ואכמ״ל.
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<« ,Vtitl א נפשנו במרירות ן ך 3 t * S Q 
 ־ : * ו i ״ י י• ־ י י T וייםוריז. הנה עבדד

 בביזה וזה בשביה
 וזה כמלקיות.

 56) בגדין וידוין — ישנם כמה שינויים בגירםת וניקוד תיבות אלו, ואלו הם: א)
 בגיךין מךךין — כן הוא כדפוס נפולי ר׳׳ן [ובדל״ת רפה]. ב) ?גךין מךךין — כן כתכ
 במחזור ״אהלי יעקב״ וז״ל: כצ״לבשני רישי״ן, ופירושו בלענות מרות. ״הנני מאכילם
 את העם הזה לענה״ (ירמיה ט, יד< תרגומו: מרד כגיז־ין. ״ואחריתה מרה כלענה״
 (משלי ה, ד) תרגומו: מרירא הין גידי. וכתב ״הערוך״ דל״ת כגידין דגושה. עכ״ל. ג)
 ״בגדין ומרךין — כן היא נוסחת התימנים כתכלאל ״ומררין״ עם וי״ו. ועיין ״מועד
 לכל תי״ (סימן יא אות מט). דן בגדין ומרךין — כ״כ ה״חמדת ימים״ (חלק ימים
 נוראים דף כב ע״ב) דצ״ל ״בגךץ״ הדל״ת דגושה, והוא כתרגום: ״הנני מאכילם את
 העם הזה לענה״, ומתרגמינן: (מוז־) [סדר} כגדין. וגם רל״ת ״ומךדיך דגושה, והגורם
 הדלתו״ת רפויות ומפרשים שהכוונה דברים הקשים כגידין מלשון גידין ועצמות, טעות
 הוא בידם. עכ״ל. הנה לשיטה »יב קשה: וכי יש גךין מתוקים, הרי כל המושג של
 ״גךיך הוא שורש מר. ואין שרם ראיה מהתרגום, ששם אמרו מר כגךין, ולא שהגךין
 מרים, שזה לא צריך להשמיענו. וכן לא מצינו בלשק חז״ל שהשוו דבר כל שהוא ל״גד
 מד״ או ״גזיים מריס״ (עיין תנחזמא כובד בשלח כ, כב). ומכאן יש להעדיף הגירסא
 של המדרש רבה (בראשית רכה עא, ג): גרי — גדים ומרדין. ולא כתיקון ה״מתנות
 כהונה״ (שם) ע׳׳ם הילקוט שמעוני(בראשית רמז קכו), ואכמ״ל. [ואם לפי ניקוד שיטה
 א שהדל״ת רפה, הרי משמעותה מלשון גידים ועצמות, וזה לא יתכן כאן, ואכמ״ל).
 ולכן באה שיטה ג ליישב קושיא זו ולומר שהן שני מושגים. אלא שגם על־זה קשה,
 דכפלות יש כאן שגךין היינו עשכ מר. אבל לשיטה ד דהפירוש הוא: במרירות וייסורין,
 הכל אתי שפיר. [אלא דמ״ש ה־׳חמדת ימים״ ש״גידין״ הרפה הוא מלשון ״דברים
 הקשים כגידיך והיינו גידין ועצמות. ה״ערוך״ (ערך נד) כתב עליו שהוא דגוש, וגם
 הוא מלשון לענה, ו״קשים״ היינו חריפים ומרים, כמו(קידושין סב ע״א): בצלים קשים

 לגוף. ע״ש]. ולכן אין לשנות מגירסת המחזורים ״בגדין ומרךיך, ואכמ״ל יותר.

 57) ומךךנן — זה לשון ה״חמדת ימים״ (שם): הדל״ת בדגש ובשב״א, פירוש: אנחנו
 נכנעים ונךיים לפניך, וכן לקינו בכפלים זה בביזה וזה בשביה וזה במלקיות ויסורין.
 עכ״ל. וראיתי בםפר ״בתי כנסיות״ (סימן תקפא) והוב״ד ב״כף החיים״ פאלאג׳י(סוף
 סימן יא) שהביא דברי ה״חמדת ימים״ הנ״ל וכתב: ואיני יודע למה לא פירש לשון

 וייסורין.הנה עבדך
 אנו ונכנעים ונךךים
 לפניך, ובכל זאת
 לקינו בכפלים זה
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 ?ב?ו מנך, ?מטו מנך, ?ךחמך
ל בפעזין.]  [יש מוסיפים: רחם ע
< ד ̂הןפו עלן, ע  אפי לכאבין ךאו
 *דלאינהוי, גמירא בעביא. מחי

. י * . ץ • • . •ן — •־ . . . . . . j • 

 ומפי, ממית ומחי,' מפיק מן
 עאו^ *לחיי עלמא.

׳ t * ״ ~ * : 
 שני הקטעים הבאים, הינם זהים בתוכנם, ורק הפתיחה בשניהם שונה. ולכן יש נוהגים
 לאמדס בבת־אחת; ״רחמים פשוטים בקשנו ממך, כי רבים רחמים עמך. וחיים טובים
 שאלנו ממך, כי מקור חיים עמך. צדקה״ וכר. וכן ראיתי לכמה גדולים שאומרים כן.
 רחמים פשוטים בקןעזנד ממך, כי רבים רחמים עמך, צךקה
 וחסד עשה עמנר למען שמך. א3א יהוה*; י״זחניי
 אלהינו ואלהי אבותינו, הסר ממפו ומבתינו ומבתי כל־עמך
 בית ישראל בכל־מקום >2הם; דבר, וחרב, ורעה, ורעב,
 ועזבי, ובזה, ומנחית, ומגפה, ו&טן, ויצר הרע, וחלאים

 רעים, וצר ממפו ומעמך.
 חיים טובים שאלנו ממך, בי מקור חיים עמך, צךד)ה וחסד
 עשה עמנו למען #מך. א3א יהיו3^ יאהחניי אלהינו

 ד• •• • IT * ־r ־ י ! T : rr IT I iv ד.׳ ״ו

 ואלהי אבותינו, הסר ממפו ומבתינו ומבתי כל־ע^ך בית
 לקזךאל בכל־מקום #הם; דבר, וחרב, ורעה, ורעב, ו>2זבי,

 מרד, כמו שהתחיל ״עבדא דמריד״ ופירש הוא ז״ל העבד שמורד. עכ״ל. ונ״ל כם״ר
 שהניקוד הנמצא בכל המחזורים הקדמונים הוא הכריתו לפרש כן, שהרי נקדוהו
 ״?ןךךנן״, ואם תפרש לשון מרד היה צריך לנקדו ״מךךינך על משקל ״עסקינן״
 ״אמךץך, ולא מצינו ניקוד כזה במחזורים, וגם לא אבה ליבו לתקן הניקוד המקובל.
 ורק הוסיף שהדל״ת דגושה וכשב״א ולא בציר״י, דאז משמעותה לשון ךדוי וייסורין.

 בבקשה ממך
 במטותא ממך,
 ברחמיך הרבים
 [רחם על
 נפשותינו.] רפא
 לכאבים שחזקו
 עלינו עד שלא נהיה
 כלה בשבי. מכה
 ורופא, ממית
 ומחיה, מעלה מן
 שאול לחיי העולם.
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 ובזה, ומנחית, ומגפה, ושטן, ויצר הרע, וחלאים ךעים,

 וצר ממנו ומעמך.

 הנה בפיוט זה יש כוונה פרטית בכל פסוק ופסוק, ורק בפסוק של תי״ו הנכפל לא יש
 כוונה. ומה שכפלו אות זו של התי״ר, היינו מפני שאלפ׳׳א בית׳׳א וו אומרים אותה סוף
 הכל, לכן כפלו אות תי״ו כרי שיהיה הסיום כאות אל׳׳ף, והיינו כי המנהג באלפ׳׳א
 בית״א זו לומר החזן פסוק אחד והקהל פסוק אחד, והסיום צריך להיות בציבור

 וההתחלה בחזן (תורה לשמה םינזן תקכנ),

 כמה צער בנפשי על המנגנים פיוט זה ומחליפים מלעיל במלרע ולהיפך, עד שמשתנה
 המשמעות, כגון: ״{גידל״ במלעיל, אומרים ״כגודל״ מלרע לשון פעולה. ולכן הרביתי
 כאן במעמידים להראות את מקוס ההטעמה הנכון. ועדיף לקרוא פיוט זה כלתי מנגינה,

 כדי שיאמרו התיבות כהלכתן.

 אליך יהומ ™ נשאתי עיני, ^מע קול
 תחנוני. פגיךל חסדך: בשמך בטחתי,
 וכפי שטחתי, דברים לקחתי, ובאתי עדיך:

I זיייו • IT • : 1ן- T 1 : * י : ד •ן  • • ־

 גברו יגונותי, וירבו אנחותי, כי כל־עוינותי,
1 : ו - : r • ז 1* ־ , : ו : r - ׳ T 

 1מלעיל] שתה לנגדך: דלפה מתוגה, נפשי

ן ד • v : •••ן I ד> ; IT • IT ־ : •1 -

 הענוגה, וחלץ מדאגה, נפש עבדך: העבר
1 ״ ^ ; - I ׳.׳ - : •.•ן iv ן י ; ד ז ־ IT י ; ־ ״ו I י  T ד

 חטאתי, אלהי ישועתי, וגם״י יאת־דמעתי,
- r T :־•־ ״ו T J״ •ו : ־ ••• * : r״ •ו

 °שימה בניאדך: ובריגז רחם, זכרה
 והפחם, ושמח ונחם, נפש עבדך: זכר עניי
 ומדורי, לענה מעודי, עד מתי לנגדי, תחדש

! ״ ; ו - • : • - •  •ן י -Tc1 ״ * •ן T ^ 1 -ן •

, י רד י ושו ב י , או י רר י צו נ ו פ ר : ח ך י  עד
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 הקשב־נא אמרי, בבאי בפחדך: טמנו לי

IT I IV * •1 : ־1 7 ; ־1 : ־ T ־ IT V I ד  ־ :

 זדים, פחים ומצורים, ובהם נלכדים, פעמי
1 ־ ־ ^ I ־ ' T : י |v T 1• : 1• ־ I — 

 ידידיך: ישימון לי מצודים, ושקר בי
| . . . , . . . • I IV . . , | . . .ן י : 

 מעידים, בעלוני זדים, צור — בלעדיך:
» | v ן 7 י : ד • • ״ I T ;  : י ־1 7

 ?בוךך גלה צור, לעם עזוב ועצור, וטובך
 הנצור, תנה לשרידיך: לחוצים בריב ידחק,
7 JT ; I ־ s ־ ־.־ו I : •ו * ו - ו T -

 מהם אל תרחק, זכר לאברהם ליצחק,
I7 ן ו : • ; ד ז ז : • ; • ' I JT : • ״ ־•ן ־־-

 ולישראל עבדיך: מדום* לרומים, דחם על
 עגומים, ועל זרע ךחומים,' ;לידי לךיךיף:
 נואקים בבור גלות, בך שמו אילות, והרם־1

ו I 7 ; ן ז ״ T Jו T v: IT I ! ן • •  ד

 *משפלות, גזע חסידיך: נפלעיל! סובלי על
 תצהל, ואויביהם תבהל, וכסדם תנחיל, דגלי

• r: r ־ : vl|v : ־ -ו : iv • • : י ו • • ־ : : 
 גדודיך: ענה את־עתירתם, סמיך את־נפילתם,

IT T • : v I 7 ן ן י ז ז  • ־.*ן v I ד

 והשב את־שבותם,& *מאפסי חלדך: פדה עם
- r ״ * iv : v ן • ־ : ״ • IT ; v 7 ן  ; T ״

 לך הומה, וכאלם דומה, בגלות זה כמה,
IV ־ v I T » R iv ן  : iv I : ״ ״

 שבעו נדודיך: צדיק במפעלות, לך נתכנו
י : ך ; •••ן I - •ו I ן • : T ו : I י : ; ו  ז

: ך י ד ס , ךלנר ׳״*ממצולות, למען ח ת ו ל י ל  *57) כן הוא בכל הנוסתאות, הצד״י בשורק אפילו שכאן הוא בהפסק, וכ׳׳כ המאירי ע
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 קבץ ?!פזרים, ?כבלי צר ?וגורים, ?לעום
 אכזרים', שרפו מועדיך: רחום היה למשען,
 לעם רוה 'לען, ועשה נא למען, שלישת

V I ! I - r : T ו ן - I י - ־- - - I•• ד - ; 

 עבדיך: ״ישרי נ׳ןזגבת, בכל־אשר פעלת, בי
: ז ׳ ? • ־ v ז ן : ' ן : ז ן ־ 1 י ו ״ I ־־ ־ ז  ר

 צדיק אתה, וצךק מריך: תכפר עוני, כי
 שברי בך מלכי, וכונן את־ךךכי, אליהי
 לעבדך:'תשעה •י־ילתפלתי, ולשיח תתי, בי
 אתה תקותי, ומי לא לעירך: אליך יהיומ 1״י״י
 נשאתי עיני, שמ7 קול תחנוני, כגדל חסדך:

I iv : ־ v י ; ן r ד - I 1 י : -ן 1 י ״ ־  ז ז

 הפיוט הבא הוא בסדר רב עמרם גאון לב׳ והי. והמנהג כבכל מקום שהתזן אומר ״אבינו
 אב הרחמן״, והקהל עונים ״הועזיענו למען שמך״. ויש לשים לב שבשתי הפיםקאות
 הראשונות יש לומר ״הושיענו״ בלי וי״ו, כי זו אינה בקשה נוספת, וכ״ה בדפוסים ישנים.

 אבינו אב לל^ל׳ (!)הודיענו למען £זמך.

 אלהינו ואלהי אבותינו, (!)הודיענו למען ?זמך.

 בתהלים (פח, ז) וכן משמע מהרד׳׳ק (בשורש ״צול״, ובמיכה ז יט). מיהו, ע״פ דברי
 ה״מנחת שי״ (שמות טו, ה) והרד״ק במכלול (דף קעא ע״א) צ״ל הצד״י בחולם.

 58) אחד מכינויי שמו יתברך, ולכן יזהר להדגיש הדל״ת בדגש חזק, כי אם ירפה
 הדל״ת (שדי) יהיה פירושה כסו; ״ושךי כמגדלות״ (שיר השירים ח, י).

 *58) תדע כי נוסחת כל הקדמונים והתימנים בלי הלמ״ד: ״תשעה תפלתי ושיח דנתי״,
 וברוב סידורי למורנו הוסיפו למ ״ד בשניהם, בהשפעת כמה מדקדקים שטענו כי היא
 טעות (עיין לעיל הערה 2). ואף עזראוי היה להחזיר הנוסח הקדמון כדי להוציא מליבם

 של טועים. מיהו, כיון שהדבר יגרום לבלבול בצבור, השארנו אותו על מקומו.
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 ןהועזיענר ל^ען >צמך.

 והודיענו למען שמך.

 והושיעני למען >2מך.

 והודיענו למען 2זמך.

 והודיענו למען &זמך.

 והושיענו למען שמך.

 והודיענו למען #מך.

 והושיענו למען שמך.

 והודיענו למען £זמך.

 §צר לנו קךאנוןי,
 גלגל ע;לינו המון רחמיך,
 ךך^נוך !״לעיל] ךזמצא לנו,
 ^^העתר־לנו היום ו?בל-

 יום ויום בתפלתנו,
I " T • : • T 

 ואל וד*בישנו משברנו,
 זהרנויןזכרון טוב מלפניך,

 חוס ורחם עלינו,
 טסרנו מטמאות עונינו,
 יהמו־נא רחמיך עלינו,

 חסיל על עמך, ורחם על נחלתך, חוסה ןא
 ןריב רחמיך, חננו מלכנו ועננו.

'אלא 6  *בינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אין לנו 0
 אתה. אבינו מלכנו, רחם עלינו. אם הטכנו פיעל,
 *בינו אתה. ואס הרענו מעל, אין לנו אלא אתה. אבינו

T t r •ו t ז  T re r : • ״ r ! r ־ י •• י ־ה •% ז

 ?לכנו, רחם עלינו: אם גבר פ>צענו, אבינו אתה. אתה צוד
 : ־־t ־ •• י r r • r • : ׳tr r T r * ־ דו

 ;) תיבת ״העתר״ אינה מלעיל ממש, כיון שהיא מחוברת עס תיבת ׳׳לנו״ במקף, אלא
 זעים מעט מאוד בעי״ן ועיקר ההטעמה יעשה בלמ״ד של ״לנו״.

 »< תיבת ״אלא׳׳ מלרע בלמ״ד, ולא באל״ף כמנהג העולם, וכן צריך לומר בכל מקום,
 כר כתבתי כזה בסוף סידור ״עוד יוסף חי״ בקונטרס ״קול יעקב״(אות טז), ע״ש.
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 ישענו, אין לנו אלא אתה. אבינו מלכנו, רחם עלינו: אם

P - T ״ - n •-• IT I • • f t ו  '1T *1 7 *7־ : ״

 הרבינו אמר, אבינו אתה. זכר בי אנחנו חימר, אין לנו אלא
ן : \ v ״ י v n ד ו — ! • : T « 1־ T י v ו ו• : • 

 אתה, אבינו מלכנו, רחם עלינו: אם לך חטאנו, אבינו אתה.
T I T יו • r; T * I T T I 1״ - » r . . - r T r n 

 אדון סלח לנו, אין לנו אלא אתה. אבינו מלבנו, רחם
T T I •ז ־ ת: T TT v I T t ״ * T1 - : I T 

 עלינו: לך יהיומה יאהחנ״י קוינו, אבינו אתה. כי אתה אבינו,
מ T ׳1 י - • r r r ן• T י r • • T : I ; r i 

 אין לנו אלא אתה. אבינו מלכנו, רחם עלינו: לך פרשנו
: ;I• ו 1־ ־ ״ T ״ - » T T I T I T v rr I. ,!- R ״ 

 שעל, אבינו אתה. המציא לנו תעל, אין לנו אלא אתה.
T I T r r v I T I י ״ - r I T ־ : •ו T I T ן• T ־ י r 

 אבינו מלכנו, רחם עלינו: חו(2זה (סלח משיח, אבינו אתה.
r r r ו• T ־ י r T - T : ־ 1 T I - - י ז  T •ו ־ : •

 וציץ י>צע תפריח, אין לנו אלא אתה. אבינו מלכנו, רחם
 עלינו: אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אין לנו

[T ו י ״ י r T T I ־ : ״ T י ז •ן f : ־ |• T r T 

 מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, רחם עלינו.
P־ T י - ״ f : - ז T |T |T V \ V p 1 . -

 ואחר כך יאמרו ״אבינו מלכנו״, והיא תפילה ותחינה נוראה (גא־ח כי תשא יד).

 אבינו מלכנו, אבינו אתה. אבינו מלכנו, אץ
 לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו,

ו  IT •\ן v Iv דו דן ד ד •ו ־ : ״

 רחם עלינו. אבינו מלכנו, חננו ועננו, כי אין בנו
ן ! . ״ | ד ״ « ־ . - |•• j ן | I* T - : ״ ״  ־ ״ ~

 מעע4ים, עשה עמנו»<חסד למען עמך הגדול
 והובנו. ואנחנו לא נדע מה־נעע*ה, כי גןליך
 עינינו: זכר^רחמיך חזומ ™ וחסדיך׳ כי
מ יאההנהי*עלינו,  מעולם המה: יהי־חסדך יהן

A " T j T : j l : : יי ־ J T I " j T ^ "״ 

 61) עשה עמנו חסד — כן הוא הנוסח בכמה סידורים, ללא תוספת ״צדקה וחסד״, וכמו
 שכתזב ב״שעד הכוונות״ כמקום אחר (דך נא רע״א), ועיין להגר״ע סומך זצוק״ל

 בשו״ת ״זבחי צדק״ (החדשות סימן קנא, עמ׳ רעד), ובודאי רלא שנא, ואכמ״ל.
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 כא&ר יחלנו לך: אל־תזבר־לנו" עונת
V ~ ד j : י ־ ! 1 ־ ־ v י ~J י ז : י  ־

 ראשנים,* 4מהר לקימונו ךחמיך כי ךלונו
 ?זאיד:/עזרנו בשם safrp ™,* עע*ה שמים
 וארץ: חננו rafrp י״״יי חננו, כי־רב שבענו בוז:
 בריגז — רחם תזכור: בריגז — אהבה תזכיר.
 ןךיגז — עקךה תזכיר. בךגז — תמימות* *תזכיר.
 יהיומ! י״י״י הושיעה,המלך יעננו ביום־קראנו:
I כי־הוא;דע יצרנו, זכור כי־עפר אנחנו: עזרנו 
 א?*הי ישענו על־רבר בבוד־שמך, והצילנו

 לכפר על־חטאתינו למען שמך:

ר ישראל, עמיר שארית ישראל, לאל מ ^ 
 ייאבד ישראל, האומרים בכל־יום:

׳ ;7 ד ; ־ • ד • ־ :  ־ •

 שמע ישראל.

ר גוי אחד, עמיר שארית גוי אחד, לאל מ ^ 
 ייאבד גוי אחד,'האומרים בכל־יום;
 שמע ישראל, יהיומ ™ אלהינו,

I " V : T : " T : • » 

 יהו« יאיזיוניז׳ אחד.
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̂זמיר ?זארית גוי כןדוש,  1#מר גוי קדמט* 
 ואל ייאבד גויי קדוש, האומרים בכל־

 יום ז ר,דוש, כןדוש, קדוש."

 ע1מר גוי רבא, שמיר שאויית גוי רבא, ואל
 ייאבד גוי'רבא, י האומרים בכל־יום;
T; * T « ד ~ ־־ 

 אמן יהא שמיה רבא.
 ואומר הש״ץ:

 יתגדל ויתקדש* *שמיה ךבא, (הקהל עונים;) אמן mw<. בעלמא
 די־ברא ברעותה. וימליך מלכותה, ויצמח פרקנה,
 ויקרב משיחה, (הקהל עונים:) אמן (כיר<. בחייכו־ן, וביומיכלן,
 ובחיי ךכל־בית־ישךאל, בעגלא ובזמן קןךיב, ואמרו אמן.
 (הקהל עונים;) אמן (כי־ר<. (ומפסיקים מעט וממשיכים לומר;) יהא שמיה רבא

 מברך לעלם לעלמי עלמיא יתברך, וישתבח, ףתפאר,
 ףיתרומם, ויתנשא, ולתהדר, ויתעלה ןלתהלל, £זמה ךקך(טא
 בךיך־הוא, (הקהל עונים;) אמן mm. לעלא מן כל־בךכתא,
 ;צירתא, תשבחתא ונחמתא, דאמירן בעלמא, ואמרו אמן.

 (הקהל עונים;) אמן (אמת).

 המנהג לתקוע כאן משריית תש״ת תר״ת (כורח תקפא ם״ק י».
 (ובערב ראש השנה אסור לתקוע בא־ח נצבים ב).

 תענו ותעתרו בךחמים^מן ה^מלם, תקבל צעקתכם, ת#מע
 תפלתכם בךצו־ן, ויענה קול עתיחזכם, ויקים בכם,1
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 *מקרא #כתוב; יהוהק «m אלהי אבותכם יסף עליכם בכם
 אלף^פעמים, ויברך אתצם כאשר דבר לכם: (בעשרת ימי תשובה
 מוסיפים: וללתבכם בספר חץם טובים). וכן ןהי רצון ונאמר אמן.

 (הקהל עונים;) אמן (p יהי רצון).

 תתקבל צלותנא ובעותנא עם צלותהון ובעותהון ךכל־בית
 ישראל. קןךם אבונא ךבקזמיא, ואמרו אמן. (הקהל

 עונים:) אמן (כן יהי רצון).

ים ושבע, וישועה ונחמה,  יהא (צלמא רבא מן #מיא, חה
T T v j T ־ * T T י ; ־ T * ־ • ; • T - T T : . . . 

 ו&זיזבא, ורפואה, וגאלה, וסליחה וכפרה, ורוח והצלה,
T י T - ־ • 1 ־ • ' : * T T ־ ; T ־ : * T \ : י T י T T ״ : 

 לנו ולכל־עמו ישראל, ואמת אמן. (הקהל עונים:) אמן(כןיהיוצון).

 ?ntPi #לום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה עזלום עלינו ועל־
r : ־ ־ T T v —. - י • - .— ד T י ד Y ~ 

 כל־עמו ישךאל, ואמרו אמן. (הקהל עוניפ;) אמן(מיהירצו!).

 עיר המעלות, ממעמקים קראתיך יהומ
 י״י״י:* אדני" שמעה במולי, תהיינה
 אזניך קשבות לקול תחנוני: אם־עוינות*
 4תשמר־יה, אדני מי יעמיד: כי־עמך הסליחה,

A T • : - j i : ׳  • : ז # :- j* T ~• י ״ ז

 למען תוךא: קויתי snrn *י״י קותה נפשי,
 ולדברו הוחלתי: נפשי לאדני י משמרים

' AT ־ י : •ע j ־  *׳ • : IT j T : ־ ־ : ־

 לבקר, שמרים לבקר: יחל ישראל* 4אל־יהוה,
j T : V " X I ' / ־ | ־ v I Jי : ־ I  ־ "
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 כי־עם־יהומ! החסד והרבה עמו $דות:
 והוא יפדה את־ישראל, מכיל עויניתיו:

 ואומרים קדיש ״יהא שלמא״;

 יתגדל ולוזקך^ 3־קזמיה ךבא, (הקהל עזנים:) אמץ mm. בעלמא
 ךי־בךא כךעותה־ ולסליך מלכותה, ול^מח פךקןנה,
) אמן (ני־ח. בחייכון, ווניומיכון, ;  ויקרב מ^יחה, (הקהל עוני0
 ובחיי ךכל־בית־לשךאל, בעגלא ובזמן קךיב, ואןןרו אמן.
 (הקהל עונים!) אמן arm. (ומפסיקים מעט וממשיכים לומד;) להא שמיה ךבא

 מברןד לעלם לעלמי עלמיא לתברך, ול?זתבח, ומפאר,
 ןלתרומם, ויתנשא, ולתהךר, ולתעלה ויתהלל, שמה דקךשא
 בךיך־הוא, (הקהל עונים:) אמן mm. לעלא מן כל־בךכתא,
 שירתא, תשבחתא ונחמתא, דאמירן בעלמא, ואמרו אמן.

 (הקהל עונים:) אמן (אמת).

 יהא #למא רבא מן #מיא, חיים ושבע, וישועה ונחמה,
* T T v י T • ' T T ; • T - T T * ־ • 1 - : T ; " י י . . , 

 ו^יזבא, ורפואה, וגאלה, וסליחה וכפרה, ורוח
 והצלה, לנו ולכל־עמו יקזךאל, ואמרו אמן. (הקהל עונים:) אמן

 (כן יהי רצון).

 עשה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יע&ה שלום עלינו ועל־
r : ־ ־ T T • . ' ־ !  ^ ™ י י T T י J ־־ ל~ T ־

 כל־עמו לשךאל, ואמרו אמן. (הקהל עמים:) אמן(נ! יהי רצש.

 יש נוהגים לומר אחר הסליחות באשמורת הבוקר פזמון ״בת אהובת״ לקמן.
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 םיסז: בנ,יסן חזק

 3 ת אהובת־אל כןמה, בשחר. תתלבן אידם כתמה, כצחר.
 שיר לך מהללת, למנצח על מילת השחר.

v ־ r ־ r . 1 : ־ v rt ־ : ־ r ־ ״ " : 

 נ ךךה ישנת עינה, ג1בךת׳ ולבקש על ן5!ינה, שוחרת.
 צ1ןןכןת על חטאתה, שופכת ?ךמ^תה ^תךת.

ת חרדה, לןל  י ושבת בריב פחדה, כי חטאה. לובשת מ
• : t T ־ v K it 1 ; י  v rt : ־ : T י

, »ולי מתשובתה נרפאה. ה ת ב ו ט  קזךאה. עורכת* ל

י לגלותה בית־אל.* 1׳לספלה. אביר גואל לשךאל, ?זחל*־ ר  מ
 ילה. תשא אתיחטיאתיה, ובלית מאבותיה תזכר־לה.

 נ 1רא אתה שועתה,* 3־הקציבה. את־ריבה םצרתה, אל
 ריבה. נחם־נא את־עם אביון, גם בךצ1?ך את־ציון

 היטיבה.
ד ז  ״

 חין תחן על בניך, לך שבים. ובפחד לפניך, בצבים. יראים
. . . . * T י ״ iv ד : * r : * T ' T 1 ו ז * - ז 1 • 

 עת יפןךאו, לדין. כי על כן באו, נשאבים.

 ז ביר תזכיר* *רחמים, יום הדין. הפר כעם וזימים, עת*
 *?n« ליראיך ולחובבי, עמך המה יושבי, על מרץ•

ל מי מנוחות - האל, ת^חני.  ׳ןךב־לי 'שגת גאל, ו?.רני. 9
 תכר־לי זכות איש תם, על״ייילבך כחותם, שימני.

 אם עזיבות* *תשמר־לי, לם>&4א. ראה צורי גאלי, איך
 אשא. לא אוכל שאת עלי, אבל רע מפ^לי, אל תשא.
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 התרת גדרים וקללות
ד חיים" (ליווינו תקנ) די  כפי שהודפס בקונטרס ״

 כפי שנהגו לאומרה חסידים ואבשי סעשה בכל ערב ראש חודש ובפרט ערב ראש השנה
 וערב יום־הכפורים. וקדמ׳ה אל אר׳ש נכון לבו יפריש מתנת ידו לצדקה, ולפני ה׳ ישפוך

 שיתו מדבר כצדקה, והאל הקרוש נקדש בצדקה, כי גדולה צדקה (שם דף ה ע״א).
 דינים הקבורים להתרת נדרים וקללות

 א. ידוע עונש הנודר ומשלם, וכל שכן הנודר ואינו משלם, דאמרו רבותינו ז״ל: אל
 תהי רניל בנדרים, וכל הנודר, זןף על פי שמקיימו נקרא רשע ונקרא חוטא. ועוד אמרו
 רבותינו ז״ל; אפילו הנודר בעת צרה נקרא רשע. ועוד אמרו: בעוון נדרים — בנים
 מתים, רח״ל. ומי שמשהה נדרו ואינו מקיימו, גורם מיתה לעצמו, ומלאכים מוכירין
 עוונותיו, ופנקסו פתוח. ואס נדו ואינו משלם — מרחיק ישועה מעצמו. ואם אפשר לו
 להתיר נדרו ואינו מתירו — נקרא רשע. אי לזאת אתי אשר כנפשי קורא נעים, שים
 לבך אל התרת נדרים והתרת קללות לבל תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באהלך, והוא

 רחום יכפר (מחזור ״בית אל" עמוד קמה אות א1.

 ב. ודע אחי דלאו דוקא על החרת נדרים בלבד צריך ליתן אל לבו להתירם, אלא גם
 על התרת קללות ונדויים ושמתות ונזיפות וחרמות, כי כל הירא את דבר ה׳ בעיניו
 יראה ולבבו יבין שיש לחוש עמא הוא מנודה לשמים על ידי איזה מעשה שלא שסר
 פיו ולשונו, או על שאר דברים שמנדים עליהם מן השמים, והוא עצמו מנודה ולא ידע
 כזה. לכן ראוי לכל אדם לתקן את מעשיו ולהתחרט חרסה גמורה, ויתן אל לבו בהתרת

 נדרים וחרמות ושמתות קללות, שיהיה מותר מכולם, בי ענשס דע ומד (ל0ם אית 0.

 ג. ודע שהתרה זו וכיוצא בה מה שכתוב במחזורים, אינה מועילה אלא לנדרים ששכח,
 אבל בנדרים שלא שכח וזוכר אותם, ורוצה להתירם — צריך לפרטם, ואם לא יפרטם
 — אין מתירין לו. ודי שמפרט הנדר לפני אחד מהמתירין(שם עמוד קמח אות נס). וצריכים
 המתירים לדעת שלא כל נדר ושבועה אפשר להתיר, כי יש נדרים — כגון שנדר לעשות
 מצוה. ועוד הרבה אופנים — שאי אפשר להתירם, וצריך לדעת לפתוח לו פתח להיתר,
 ויש עוד הרבה סניפים להתרת נדרים באופן שהאדם יודע שנדר, ובודאי שאי אפשר
 לפורטם כאן. אם כן, כשהאדם יודע שנדר נדר כל שהוא - לא יסמוך על התרה זו,
 שנעשית רק לאופן ששכח, אלא צריך קודם לשאול שאלת חכם אם אפשר להתיר, ואחר

 כך יעשו לו התרה.

 ד. אין מתירין הנדר בזמן הזה פחות משלשה בני אדם, ולא יהיו עמי הארצות אלא
 שמבינים ולומדים עמהם הלכות, אף על פי שאינם יכולים ללמוד מעצמם, ואפילו שאינם
 מבינים היטב. כיון שעל בל פנים מבינים קצת — יכולים להתיר (שם עמ׳ קש אות כח).
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 המנהג לעשות התרת נדרים ארבעים יום קודם ראש השנה (בליל כ׳ באב — כמו שכתוב
 במנהגי בית־אל, ו״נהר מצרים״, ועוד), וארבעים יום קודם כפור(ערב ראש חודש אלול),
 וכן בערב ראש השנה ובערב יוה״כ, כדי שח״ו לא יהיה בנידוי בר״ה או ביוה״כ ולא
 יקבלו תפילותיו ח״ו. ועומדים בפני עשירה אנשים (ולפחות שלשה אנשים), ואומרים;

 >ןזמעו נא רבותינו, הדי אנחנו שואלים ומבקעים
 התרה, מן הפן דוש ברוך־הוא ומן תורתנו
 ה?ןדושה, ומבית־ךץ שלי מעלה ומבית־ךין של מטה,
 וממעלתכם, שתתירו ל1ו ולנפשנו, ולנשינו ולבנינו

I " T : I " T : I " I ־ ! I T |- ־ V • . ־ : ־ ׳ = ! - • 

 ולכל־אנשי ביתנו ולכל־הנלויס אלינו, כל־מיני
 ?דרים שנדרנו על ע?מנו או על אחרים בכל־מין
, ןכל־מיני ?זירות ואפורים שאסךנו על ר ך ץ ף ו ש  ל
ן שיהיה. וכל־ ו ש ל ^ ל כ  עצמנו או על אחרים ב
ת עפןבלנו על עצמנו או שהסכמנו אפלו  ההסכמו
ה בכל־צד ואופן שיהיה,  ?מחשבה׳ לעשות איזו פצו
 ומ?הגים שהנהגנו את־עצמנו לעשות איזו מצוה, או
 ?ריעות, או סעיס ו?ךןים, או חמרות ונדרי זרוזין׳
 בכל־צד ואופן שיהיה, ונהגנו הדבר ההוא שלש
 פעמים או יותר, ולא פרשנו שיהיה בלי נדר. וכל־
ן שיהיה׳ על ו ש ל ^ ל כ ו ? נ ע ב ה ת ש עו  מיני לבו
 עצמנו או על אחרים, ?כל־צד ןאופן שיהיה. לגם הרי
ם להתיר לנו ולכל־בני־ כ ח ל ע מ מ י 4 י ש ק ב ו  אנחנו ?
ת חרמים ארורים נדויים ו ת פ  ביתנו, כל־מיני אלות ש

T ־ ״ 1T T ־ י ־ "  ־
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 וגזיפות וכגויים, ובל־מיני קללות — שקללנו את־
 עצמנו או את־אחךיס, או אחרים שקללו אותנו, כץ
 בהקיץ בין בחלומ. ובפרט אס ןןברנו על אותם
 אךב^ה ועשרים דם־ים שבית־דץ מנךין עליהם, על
ס או על מקצתם, או אפלו על אחד מהם. או ל  כ

T V ד ד • ן ־ t |  \ T ־ • :

ם ע;ליו שוס קללה, או  ע^בךנו על שום דבר שחעי
 שום גזרה רעה. וכל־מיני חלומות רעים — שחלמנו
 על ע?מנו או על אחרים, או אחןים שחלמו ;ןלינו
 רעה. וכל־מיני פתרונים רעים — על החלומות
ו לעצמנו או לאחרים, או אחרים שפתרו רעה נ  עפתר
רת דין, שמסרנו על ע^מנו או על  לנו, וכל־מיני מסי
 אחרים, או אחרים שמסרו ע;לינו, וכל־מיני פתחון־פה
 לך^ה — שפתחנו פינו על עצמנו או על אחרים, או
ו פיהם לרעה עלינו, וכל־מיני גזרות  אחרים עפתח

. . ז ז . ז . ״ . י ; ו • v ן • ״ • v ד  י

ץ הרע, וכל־מיני מחשבות  קשות ורעות, וכל״מיני ן
 זרות והרהורים רעים, וכל־מיני גאוה וכעס וקפדנות
 וקנאה ושנאה ותחרות, וכל־מיגי הזכרת השם

־ ד ״ - : ז • • : - ד : : • ד • : ( • : 

 לבטלה, וכל־מיני דברים אסורים שיצאו מפינו. על
־ ־ T v : ו • ־1 =• : • T ; ד י ך י ״ ד ־ : 

 הכל הרי אנחנו מתחרטים עליהם חרטה גמורה,
: • : די * •ו ״ v נ־ ד ד * ד ו — ״ : ־ 5 

 ומבטלים אותם בטול גמור. ואין אנחנו תוהים
: r ־s J ד ד ; •־ • * - : 
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 דמתחךטים, חס ושלום, על ה&?ות ומעשים טובים
 שעשינו ושקימנו, או שקבלנו או שהנהגנו, אלא הרי
 אנחנו מתחרטים על שקבלנו הענינים ההם בחיוב

ד • ד ״ י • : ~ T : r 1 ; •ו ~ ••* • • T : • : ו ־ ־ ! 

 בדר או שבועה, ואנחנו יראים לנפשנו שלא נכשל,
״ ד ״ • : ־ : ״ו v י ־ ־1 : • ד  *-־ו : ? י ־

ס ןשלום, בעוף *נךרים ושבועות, ומקבלים ^לינו  ח
*בתעובה שלמה. ומעתה אנחנו מבקשים*  לשוב> 3

 »ממעלתכם להתיר לגו עליהם התרה גמורה.
 והשומעים אומרים;

*ברכזות (נ״א־ ?צרוף וברשות) כןךשא בריך־הוא 6 3 

 ושכץתה, ובךשות כית־דין של מעלה,
תורתנו  וברשות בית־דיו של מטה, וברשותי <

r T ־ : ד • P V I • ״ : • 

ד ך ה נ  הקדושה, וברשות סנהךרי גדולה, וברשות ס
ת ושמתות וחרמים ת אלו ס יהיו כל־קללו ה, מתרי  סטנ
 וארורים ונדוייס ונזיפות ובטויים ובנויים, וכל־דבריס
 רעים, וכל־חלומות רעים ופתרונים רעים, ומסירת

- ן • : ' T ~ : * T: ־TT •  *י • :

ה לך^ה, ןכל־מיני ךבריס אסורים, ןכל־  דץ, ופתחון פ
 מיני ?זרות קשות ורעות, וכל־מיני עילן תןה, וכל־

 63) ברשות קב״ה — מרן החיד״א כתב בלשון ״בצרוף וברשות״. מיהו, חסידי בית
 אל יכב״ץ אין נוהגין לומר נוסח זה, לפי שאינו מן הכבוד, אלא אומרים רק ״ברשות

 קודשא כריך הוא ושכינתיה״ וכו׳ (כה־־ח תקפא ס־ק 0. וכן לקמן כמה פעמים.



ת ילב ו ל ל ק ם ו י ר ד ת נ ר ת  232 ה

ת זרות והרהורים רעים, וכל־מיני גאוה וכעס  מחשבו
* • r: t— :— ך ״ ~ ־ • T T: • : T ז  ־ ר

 וקפדנות וקנאה ושנאה ותחרות, ובל־מיני נדרים
 ושבועות ונזירות ןאסוךין וקבלות ומנהגים שהושמו
 עליכם או על שום אחד מבני בתיכם, וכן קללות
 שקללו אר1כם אחרים, או שקללתם^את־ע^מיכם, או
, בין בעוגג בין במזיד, בין ם י ר ח א - ת א 4 < ם ת ל ל ק  ש
א בכינה, בין בחלום ל  ?כעס בין ?רצון, בין ?כונה בין ע
 בין ?הקיץ, ?כל־אופן שיהיה, או שנתחיבתם שום
ם גזרה ה או ארור או חרם או נדוי או נזיפה או עו ל ל  ק

ד  ; | T ד • ״ v * : ־ T : ״

 ך^ה, באיזה צד ואופן שיהיה, על הכל מעתה ומעכשו
את־הכל, ברשות  אנחנו מתירין ומבטלין מעליכם^ <
 (נ״א־ בצרוף ובךשות) קךשא ?ריך־הוא ו^זכינתה, ובית

 דין פמליא של מעלה ופמליא של מטה.
T ־ ־ : ד ־•• -ן T ך r T : - - I • 

 מתרים לכם,* *כותרים לכם המתריס לכם.
V T * T \ V T ־ T \ V T ״ T \ 

 עזרויים לכם, עזרויים לבם, עתיים לכם.
v ד : v ד : v ד : 

 מחולים לכם^מחולים לכם^מחולים לכם.
   V T * ־ V T : • ד

ף ץךריס, אין כאן קללות, אין כאן אלות, א ן ב י  א
 אץ כאן שמתות, אץ כאן ארורים, אץ כאן



קללות דלג ם ו דרי ת נ ר ת  233 ה

ף 3־נזיפות, אין כאן א ף עדויים, אין כ א  חרמים, אין כ
 בטויים, אין כאן ךברים רעים, אין כאן חלומות רעים,
 אין כאן פתרונים רעים, אין כאן מסירת דין, אין כאן
ה לתןה, אין כאן מחשבות זרות והרהורים  פתחון פ
ת, אין כאן ןלן הרע  רעים, אין כאן ?זרות קשות(רעו
, אין כאן ןךן הרע של אנעים, אין כאן £ין ם י ש  ת
 הרע ךע*ו?אים וךאוהבים, אין כאן דברים אסורים,
 אין כאן קבלות, אין כאן מנהגים. כלס יהיו בטלים
 ומבטלים, וחשובים כחרס הנשבר, וכדבר שאין בו
ץ ולא קי־מין, וכל־ ך ף ן ועביקין׳ לא ע י ת י ב ^ ש מ  מ
ל ומעליכם א ך ^ י ־ ל כ ־ ל ע  מיני כןנלן הרע ייסרו מ
 ומבתיכם, וישלבו במצולות ים, ככתוב; ולא־ידבק
I f !  • T ״ v ג• : : • : ד ׳ - ד ! י י

« יאהחנזי ו ה ה מן־החרם, למען זי&וב ל מ ו א  ?יךןל ?

ן והרצך כאשר מ ח ר  מחרון אפו, ןנתן־לך רחמים ו

ע לאבתיך״ ב ע  נ

א ברחמים, ךכבשו רחמיך ל מ ת א יהו^ו יאהימוי, ה ן  א
 את־כעסך, ויגילו רחמיך על מרותיך, ויתמתקו
ל עמך ישראל ומאלינו, וזכר־לנו עקךתו ע  הךינין מ
 של יצחק אבינו, עליו השלום, כאלו אפרו צבור ומנח
 על גבי המזבח, והבט באפרו להצילנו לנו ולבל־

I ך T r 1 ־ : ־ ־. v • - ־ : ־ ! • ־ : •  ־
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 ישראל מכל־רע. וכשם שמסכימים ומתירים לכס

V T ־ : • ־ ־ י V ד ״ • ך ד : ״ : • 

 הבית־ךין של מטה, כך יסכימו ויאירו לכם הכית־ךץ
 של מעלה. ובל־המללות וכל־החלומות רעים, וכל־
 פתרונים רעים, לכל־^סירת דין, ןכל־פתחון פה
 לרעה, וכל־מיני גזרות קעות ורעות, וכל־מיני דברים
 אסורים, וכל־מיני מחשבות זרות והרהורים רעים,
 כלם יתהפכו לכם לטובה ולברכה, ככתוב; ולא־אבה

T T י ; T ־ T ד : • : T J V ד • : ־ : ד V. 

 !ww mp אלהיך לשמע אל־בל^ם, וןהפך להו3מ
י אלהיך לך את־הקללה לברכה, כי אהבך יהומה ״ י ״  י

 ״״״י אלהיך: וכתיכ; ואתם הדבלןיס ביהו^ן יאההנהי
 אלהיכס, חיים כלכם היום:

 ן$ע*ה למען ?זמך, עשה למען למינך, עשה למען
I תורתך, עעה למען קךעתך• יחף לרצון 
י צורי וגאלי: ״ ו ־ ״  אמרי־פי והגיון לכי לפגיך, sri'rr י
 יהומ לעמו לתן, יהומומלבדך את־עמו בשלום:

 והמבקשים אומרים;

י אנחנו מו?רים^מוך^ה ל?ני הקדוע־ברוך־ ך  ה
ל מעלה ללפני  הוא, ללפני בית־ךין ע
ל מטה, ולפניכם, ומבטלים* *מעתה לעד  בית־ךין ע
 עולם כל־מין קבלה אם נקבל ^לינו מןךרים
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 והבועות ונזירות ןאפוךין ןקונמות וחרמות והסכמות
ן בכל־צד ואופן שיהיה, כץ ו ע ל ^ ל כ ^ ב ל  ןקבלה ב
 ?הקיץ בין בחלום, חוץ מנךרי קבלת* לתענית אס
 ?קבל. ותנאי מוך^ה זו יהיה ק;ם עד עולם, ולא
 לתבטל ?שום צד לאופן שיזדה. ואם נשכח לתנאי
, ולא נזכר לתנאי ד ה זי ונדר עוד או נעבע^עו ן ה ו  מ
ך ?ךי דבור לנדר או ל^בו^ה, או דעה זו תו  מו
 בשעה שאנחנו זוכרים לתנאי מודעה זו ונחזיר לנדיר
ת איזו סבה שתהיה, בין באנס בין מ ח  או לשבע מ
א ?כונה, ?כל*־»לשון, בין ל ה בין ע נ מ  ?רצון, בין ?
ס ושבועות או נזירות או אפרים או י ר ך ץ ך י ע ל  ב
נמות או חרמות או ה?כמות או קבלה בלב,*  קו
 *?כל־צד לאופן עיהיה — הרי אנחנו מבטלים אותם
ל גמור, ומתנים עליהם שיהיו כלס בטלים  בטו

. . . . T \ " ״ V V ־ ! j * I6 ־ T 

 ומבטלים, לא ^זךידין ןלא ק;מץ, ולא יהיו חלין כלל.
ץ לנו חפץ בהם א  והרי אנחנו מעתה מגלים דעתנו ע
 ללא ?קיומם, כי אם״?קיום תנאי מוךעיה זו שלא

> ״לעולם. 1  תת?טל

ו נ ב ל ^ ל כ  וע1ד אנחנו מוסרים* *מותןה לפניכם ?
 ובכל־נפשנו, והרי אנחנו מבטלים* *מעתה

ז ־ r : : ־ : ־ ״ " ־ 1 ־ ־ : ו ־  : T ־ : ״
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 ןעד עולם כל־מץ מעשה של אפור אם נעשה, חס
 ןשלוס, ןכן כל־מין דבור של אפור אם יצא מפינו, חס
מהמעעיש ומהךבורים האסורים*  ושלום,* 4
־מךאיריתא או מךרבנן או מדבריי קבלה או מדברי 3 

 סופרים, וגס כל־מיבי מחשבות זרות והרהורים רעים,
 וגם בל־מיגי גאוה וכעס וקפדנות וקנאה ושנאה
 ותחרות, וחמדה וחאוה ונקימה ונטירה, וכל־מיני
 ראיה ושמיעה וריח וקול ורמיזה האסורים, אס נעשה
 או ?דבר או נחשוב אותס, חס ושלום, בין ?אנס בץ
 ברצון, בין בשוגג בין במזיד, בין בכעס, בין בבונה בין
 שלא בבונה, בין בחלום בין בהקיץ — מעתה הרי
 אנחנו מתחרטים עליהם ומתנים עליהם שיהיו כלם
ל ועקר, ל  בטלים ומבטלים* *מעקךן, ולא יהיו חלין כ

ה ועד עולם. ת ע א בהון מ  ובכלהון אתחרטנ

 וע1ד אנחנו מוארים* ״מוך^ה לפניכם רבותינו,
ה רעיה והרהורי ידע וךעותא ב ש ח מ ־ ל כ  ע
 דלבא, אם יעלה בלבנו ומדעו ובפרט בעת התפלה
 ותלמוד תורה, באיזה צד ואופן שאינו לכבוד ורצון
 הבירא יתברך, מעכשו אנחנו מבטלים אותן
ם נגד ה  מחשבות והרהורים רעים ורעותא ךלבא ע
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ה — בטול גמור כחרס ת ע ב ב  רצון קךשא בריך־הוא ו
ר^ךע ואפור,  הנשבר, ומכל־שכן אם {דבר איזה דבו
ו לחיו הפל בטלים ומבטלים. ועתה אנחנו ע כ ע  ם
ר היטב, ואנחנו מגלים דעתנו א  מבארים ומפרשים ב

ו ־ ־1 : : ־ • ־ ״ • : ־ • : י ; יו ־ ־ : T ; 

 ורצוננו בכל«־*לבנו כי רצוננו ומאוינו ושנתנו לעבד
י : ד ״1 ־ ז ־  : ״ו : T * ״ו : ״ו ־ :־—ין י

 את־בוראנו, אלהי אברהם אלהי יצחק וישראל,
 עבודה שלמה, עבודזז תמה, במחשבה ודבור

• • T T ־ י * ־ : ד - T - : T ״ ; T ~ : 

ת מה־ ך  ומעשה, ביראה לאהבה ושמחה רבה כ
 לעשות. לכל־מחשבה לדבור ומעשה שהם נגד ךצונו
 יתברך, מעכשו בטלים ומבטלים, כי הס* *מצד יצר
וערך ו לבורא י  הרע להכיל הבל. ?אופן עכל-עבוךתנ
ה ודבור ומעשה, הכל הוא לעשות נחת רוח ב ע ח מ ? 
ל ועקר, ןהכל הוא ל  לפניו ךוקא בלי שום ?נ;ה כ
ם יחוד קךשא בריך־הוא ו^זכינתה בךחילו ע  ל
 ורחימו, ורחימו ודחילו, ליחדא שם יו״ד וה״א בוא״ד

ד ז ״ : ״ : ד '  : יו : ־1 : ־1 |

 *וה״א ביחודא שלים, ב^ם כל־ישראל,* *לדעת רבי
 שמעון בן יוחאי לרבי אל7ןיזר בנו, ולדעת רבנו יצחק
 לוריא אשכנזי. המקום ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד

; T ־ - ן - : ־ ••: : ־ ; T::- •IT- I T : 

ה לעד עולם. יהיו לרצון! אמךי־פי והגאון ת ע  שמו, מ
 לבי לפניך, יהוז^ן ™ צורי וגיאלי:
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 והשומעים אומרים:

 בריצות (נ״א־ ?צרוף ובךשות) קךשא ?ריך־הוא
 ועזכינתה, קבלנו ?סירת המודעה הזאת
 אשר מסתתם גופכם נפשכם רוחכם ונשמתכם לעלת
 כל־העלות וסבת כל־הפבות, ןכל־מה־שתעשו מהיום
 נגד מסירת המודעה הזאת, הן במעשה הן ?דבור והן
 במחשבה, אנחנו מבטלים אותו המעשה או הדבור
ת (נ״א־ ?צרוף וברשות) קךשא ו ע ר  או המחשבה, ?
 ?ךיך־הוא ו^כינתה, ולא מגשו בכם שום רשם ?לל.

 ערב ראש השנה
 דמ• ערג ראש השנה

 א. תקנו להתענות ערב ראש השנה, כדי שיכנס האדם לעשרת ימי תשובה בהכנעה
 ושברון לב, כי התענית עושה המעה בלב האדם. ורוב הציבור נהגו בתענית זו של ערב
 ראש השנה, ואין זה יוהרא אם יכירו בו אתרים שהוא מתענה, ויש סמך לתענית זו
 ממדרש תנחומא (אמור סימן כב), ולכן טוב שכל אדם ינהונ בתענית זו תוץ מתלוש הרבה

 וזקן וקטן (ב»״ח נצבים בהקדמה)•

 ב. מי שלא ישן בליל ערב ראש השנה יכול לאכול עד עמוד השחר, אבל מי שישן
 לא יאכל אחר השינה, ורק משקה של קפה מותר קודם עלות השתר (בא־ח נצביס א).

 ג. אין תוקעין בערכ ראש השכה, לא כיום ולא בלילה, אפילו בביתו. ואם התוקע של
 הקהל רוצה להרגיל עצמו וצריך הוא לכך, יתקע בהדר סגור או בבור (שם 0.

 ד. אין נופלים על פניהם בערב ראש השנה, אבל במנחה שלפניו נופלים ואומרים וידוי,
 דהא בליל ערב ראש השנה אומרים וידוי וסליחות >שס<.
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 ה. מסתפרין בערב ראש השנה. וטוב להזהר להסתפר קודם תצות. ובעת שמסתפר יכוין
 להעביר כוחות הדינין, ולקיים מצות הפאות 1שם ג).

 ו. לובשים בגדים לבנים בראש השנה, באמונתנו ובטחוננו בתסדי ה׳ יתברך, והוא על
 פי מה שאמרו רז״ל כמדרש וכנזכר בלבוש דל נשם).

 ביקור בבימ הקברות
 א. נוהגים לילך בערב ראש השנה על הקברות ולומר בקשות שם, ולא ישים מגמתו
 נגד המתים, אלא יתפלל לה׳ יתברך שיתן לו רחמים בזכותם. ויכול להשתטח על קבר
 הצדיק ויאמר: ״הריני מבקש מנפש הצדיק הקבור פה שתתפלל עלי לפני הקב׳׳ה כך

 וכך״ (בא־זז נצבים ב).

 ב. צריך ליזהר ההולך לבית־עלמין להשתטח על קברי הצדיקים שלא יהא טמא מקרי
 לילה, חם ושלום. ואם הוא כלתי טהור צריך טבילה קודם שילך, וגם אתרי שובו. ואם
 לא יוכל לעשות כן, מוטב לו שלא ילך, ולכל הפחות יעשה נטילת ירים בהליכתו

 ובחזרתו היכא דאי אפשר לו לטבול (!וחזור ־בית אל־ דף קסב ע״א).

 ג. הנשים צריכות ליזהר שלא לילך לבית־הקברות בערב דאש־השנה וערב ידם־
 הכפוריס, כי ממש גורמות מיתה לבעליהן בידים וגם את בניהן, רתמנא ליצלן, וגורמות

 על ידי זה כמה רעות, כמו שכתבו גורי האר׳׳י זלה׳׳ה ובזוהר הקדוש באורך (שם).

 ד. טוב וישר לתת צדקה לעניים קודם שילכו לבית־הקכרות להתפלל על קברי צדיקים
 בערב ראש־השנה ובערב יום־הכפוריס, כדי שתקובל התפילה ברצון על־ירי הצדקה.
 וסגולת הצדקה שם לעניים הוא כדי לחבר צדק עם צדיק המלך הדר, ועל ידי זה

 ממשיכין אלינו חיים ושפע ותיקון לנפשנו להצילה ממיתה משונה (שם וע־ב).

 ה. יש להזהר הרבה שלא ילך על קבר אחד שתי פעמים ביום אחד (שם).

 ו. מנהג ישראל קדושים להדליק נר על מצבות הצדיקים זיע״א כשהולכים העולם
 להשתטח שם, וכמה טעמים יש כדבר. וצריך שיאמר בפיו בשעת הדלקת הנר שהוא
 מדליק הנר הזה למנוחת נפש פלוני בן פלונית, ואז בקריאה זו שהוא מוציאה בפה תגיע
 הנאה לנפש האדם ההוא אפילו מרחוק, וכל שכן אם מדליק על המצבה עצמה ששם

 משכן חלק מחלקי הנפש (תורה לשםה מוך סימן תקכ).

 ז. גם הקפת המצבה של הצדיק יש לה טעם ושורש. והמנהג לומר בהקפת המצבה של
 הצדיק פסוקים של ״אשת חיל׳׳ עד ״בשערים מעשיה׳׳, ויכוין שכל פסוקים אלו הם
 אמורים בשבח נפש הצדיק. ויקיף שבע הקפות במשך אמירת הפסוקים הנזכרים (שם).
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 תפילות בית־עלמץ
 מי שלא ראה קברי ישראל תוך שלשים יום, יברך ברכה זו בשם ומלכות כשיבוא אל

 בית־העלמין קרוב כשני מטר לקברים (עיין בא־ח עקב ס0:

ך העולם׳ ל a אלהינו;ssssflg מ s ך אתה יהומז  ברו
 אשר ;צר אתכם כדין, וברא אתכם בדין,
 לכלכל אתכם כדין, והמית אתכם בדין, ליודע מספר
 כלבם בדין, להוא £תיד להחיותכם ולהקי?ןכם כדין.

, מחיה המתים. s o ה להוגמ ת  ברוך א

י עפר, כי טל  יחיו מאיך נבלתי ןקומון, הקיצו ו_ר3נו ש1כנ
 אורות ט^ף וארץ רפאים תפיל:

 ויש נוהגים להוסיף;
 אתה — גבור לעולם — אדני, מחיה מתים אתה, רב להוגיע,
 מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים.
 ורופא חולים, ומתיר אםוךים, יסקים אמונתו ליעני עפר. מי־כמרך
 בעל גבורות, ומי ךומה־לן, מלך ממית ומחיה, ומצמיח לשועה. ונאמן

 אתה להחיות מתים.
־ - •  ־ ז : ־ י

 קודם התפילות, כל אדם אם אין לו שהות ללמוד כל התהלים, לומד איזה מזמורי תהלים
 אז להצלחה או פרקי משנה לעילוי נשמה וכיוצא, לזה ראיתי להקדים ולהדפיס האלפ״א
 בית״א, כי היא מסוגלת לקבלח התפילה, כנזכר בזוהר הקדוש (ח״כ דף קעח ע״כ).
 ולכן תחילה יקרא האלפ״א בית יא בתהלים (פרק קיט) באותיות שם הנפטר [ואץ צורך
 לקרוא נם שם אביו או אמו], ואחר כך אותיות ״נשמה״ רשיח יצחק״ בנדפס מחדש רף מג);

 >א א אשרי תמימי־־דךך, ההלכים בתורת ין{ן8ןן יאהחמד:
ב ידרשוהו: ג אף לא־ ל ב ל כ  " באשרי ניצרי עדתיו, ב

. . ן ן . j— ן . T י j ״  \ ; •ת י : ״

 פעלו עולה, בדרכיו הלכו: ראתה צויתה פקדיף, ל^מר
 מאד: ה אחלי« *יכנו דרכי, לשמיר חקןיך: ן אז לא־אבוש,

A י ״ A * ־•־וי \ j : ־ T T ; j ־ ־1 ־ ׳ ־ ־ «  ; ו .
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 'בהביטי אל־כל־מצויתיך: ! אודך בישר לבב.* *בלמדי

• : :T*יו 11•• ״ י : • T:Ir•• ־ ־ י י•־ : 

 משפטי צך7ןף: ח את־חקןין אשמר, אל־תעזבני עד־מאיד:

 ף* ס במה יזפה־פער את־א רחו, 'לשמיר כדברך: י בכל«־»לבי
 "״׳ ךךשתיך, אל־ת£זגני ממצותיך: יא בלבי צפנתי אמךתך,
 "למען לא אחטא־לך: יב ברון אתה יהוהה **״י, למדני חקןיך:
 יג בשפתי ספרתי,'כיל משפטי־פיך: ידבדךןי 64*עדותיך ששתי,
 ?על כל־זזון: * בפקודיך אשיחה, ואביטה איךחיתיך:

 סזבחקיתיך אשתעשע, לא אקזכח ךברך:

 ^ הגמל על־עבךןי אזתיזז, ואשמרה ךבךך: יחגל־עיני
ר אנכי בארץ, אל־תסתר ג ס  * ואביטה, נפלאות מתורתך: י
 ממפי מצויתיך: כגרסה נ9שי• לתאבה, אל־מ^זפטיך בכל־עת:
 כאגערת זדים ארורים, השיגים^ממצותיך: ״:גל מעלי חרפה
 ובוז, כי עדיתיך נצרתי: מגם ישבו שרים בי נדברו, עבדך

 ישיח בחקיך: כדגם־עדיתיך שע>צעי, אנשי עצתי:

 5^ כהדבקה לעפר נפשי. חי-ני כדברך: מדרכי ספרתי
J .י־ r : ־ T : l ־ r . י ־ 1 א ׳ :  JT T -V IjT J T I ־

ך הבינני. ואשיחה י ך פקו דךך־  ותענני, למדני חקןיך: כז
 ?נ9לא1תיף: מ! דלפה נפשי מתוגה, קימני כךבךך: כס דרך־
 שקר הסר ממ3י, ותורתך־ ח3כי: ל דרך־אמונה בחרתי,

< עךלסיןד — הדל״ת בשוא נע. ויש נוהגים להניחה מטעם ״מתצורה״, [הבאתי 6 4 

 דבריהם בהקדמה לקונטרס ״קול יעקב״ (אוח טו), עיין שם מה שהערתי בזה]. והוי״ו
 כאן היא וי״ו ה״עיצור״, דהיינו שאיבה שייכת לקריאת האות הקודמת, אלא שהיא
 נקראת כאות בפני עצמה, עם חולם, ויעז שמונה כאלו כפרק זה וסימנם ״דמה בן פרץ״,

 דהיינו שנמצאות בפסוקי אות ד׳ ובפסוקי אות מי, ואות ה׳ וכר, עיין ״מנחת שי״.
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 מקזפטיך (?זריתי: לא דבקתי בעךזיתיף, יהו3^ י»הי״י אל־

 ^בישני: לבךךןי״מצויתיך ארוץ, כי תרחיב לבי:

 ך* מ ה1רני saw יאימזי דרך וזקןיך, ואצתה עקב: לד הבינני
: לה הדריכני בנתיב ב ל ב ל כ  ואצרה ת1רתך, ראשמרנה ב

j TJ • ך ״ו 1־ : • ״ו־ • : • ־ . J י v T ו י * v ! ; ־ T * v • 

 מצויתיך, כי־בו רופפתי: ליהט־לבי אל־עךויתיך, ואל אל־
 בצע: לזהעבר עיני מראותשוא. בדרכך חיני: לח הקם לעבדך

ו : ־ : : י 1 ' / ׳ • ד r - */; 1 : ־ : A T , : ״׳ r / • ־ י י  ״ ־ "

 אמרתך, א&ר ליראתך: לס העבר חרפתי אשר יגירתי, כי
 משפטיך טובים: מהןה תאבתי לפקדיך, בצךקתןל חיני:

, תשועתך כאמרתך: מבואענה  ד מא ויביאני חסדך יד!ו53 ™
 חרפי דבר, כי־בטחתי בדברך: מגואל־תצל מפי דבר־

- t r י ;י r.• י ז - : • • : ז• A T t j • : • 

 אמת עד־מאד, כי למשפטך יחלתי: מד ואשמרה תורתך
T S' /.T • I: [• * j l • rr LT : : v ׳ • A ־ ־  0! ־ Jי־ ־

 תמיד, לע1לם ועד: מהואתהלכה ברחבה, כי פקדיך דרשתי:
*0 • .rr T I j - . - K : י ; ז ז ; י • T: v • r.- T J T ; - ; T 

 חוואדברה בעדתיך נגד מלכים, ולא אבוש: mואשתעשע
 במצותיך, אשר אהבתי: מחואשא־כפי אל־מצותיך אשר

 אהבתי, ואשיחה בחקיך:
• ״ • ! T / T: \ fcv י T T 

 * מסזכיר־דבר לעברך, על אשר יחלתני: נ זאת נחמתי
 בעניי, כי אמרתך חיתני: נא זדים הליצני עד־מאיד,
!כרתי משפטיך מעולם! יהו3^ ™™, ב  'מתורתך לא נטיתי: נ
 ואתנחם: עזלעפה אחזתני מרשעים, עזבי תורתך: ג! זמרות

r T j : • ״י ; ד •/ * ו « ״ ו ד v I iv• • ו i ־ : ז I T V : ד  י

 היו־לי חקיך, בבית מגורי: כהזכרתי בלילה שמך יהיתמ
 ־*החמי, ואשמרה תורתך: ט זאת היתה־לי, כי פקדיך נצרתי:

• • \ t r T I j-.l : י: A' T • T j I r.־ VT: ; T • T ' 

 ף? ״חלדף יהוה״ mw אמרתי, לשמר דבריך: m חליתי
 פניך בכלי^לב, הפני כאמרתך: שחשבתי דרכי,
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 ואשיבה רגלי אל־עדתיך: ם חשתי ולא התמהמהתי, לשמיר
 מצויתיך: סא חבלי רשעים עודני, תורתך לא שכחתי:
 סב חצות• לילה אקום להודות לך, על משפטי צדקך : סג חבר
 אני לכל־אשר יראוך, ולשימרי פקודיך: םדחםדך יהיוהה *י״יי

 מלאה הארץ, חקןיך למדני:

 סריט1ב עשית עם־עבךןן, יהו3^ יאהדתהי כדברך: סו טוב
 טעם ודעת למדני, כי במצותיך האמנתי: סזטרם אענה

VjV • :IT\ .-:-.-.r • - י - . ' I j V • : !.־ י ־ A־ ־ : ־־ J ־ ־ j ־ T 

 אני שיגג, ועתה אמרתך שמרתי: םחט1ב־אתה ומטיב, למדני
J " • י ־ T י ־ : ו ז ^ ז • י  :־ •K• 1 י : ־ T י :

! אצר ב ל ב ל כ  חקיך: סס טפלו עלי שקר זדים, אני ב
טפש בחלב לבם, אני תורתך שעשעתי: עאט1ב־  פקודיך: ע

• ! 1 ׳ • jl •י .- ז * 7 ־ ז v j • ז j ־ -  • r ־,•ן I ז -

 לי כי־עןיתי, למען אלמד ךזקןיך: עבטוב־לי תוךת־פיך,
 מאלפי זהב לכסף:

I v ז j ז ז t T י ־ ; ־־  ״

 ^ ענ ידיך עשוני ויכוננוני, הבינני ואלמדה מצותיך:
 עדיראיך יראוני וישמחו, כי לדברך יחלתי: על, ידעתי
 snSr «הי״יי כי־צדק משפטיך, ואמונה ע3יתני: עויהי־נא

J T • • • ז • ו • : T ן ז י ־ ז . • j v • I T : L 

 חםךןי לנןחמני, כאמךתןל לעבדך: ע! יביאוני רחמיך ואחיה,
 כי־׳תוךתך שעשעי: עחיבשו^זךים כי־שקר עותוני, 'אני
 אשיח בפקודיך: עסישובו לי יךאיך, ויךעי עדתיך: 9 יהי־

 לבי תמים בחקןיך, למען לא אבוש:
 ^ פא כלתה לתשועתך נפשי, לדברך יחלתי: פבכלו עיני

1 " ־ ן . T • j l • •T|: J T • : • K ־ : ־ j l • T JT • T , , , I 

 י"* לאמרתך, לאמר מתי תנחמני: •נ כי־הייתי כנאד
j • ־ r ־ ׳rti־ ־ : ־ י • / l A v T7 T : • : 

 בקיטור, חקיך לא שכחתי: פד כמה ימי־עבדך, מתי תעשה
 ברידפי משפט: פהכרו־לי זדים שיחות, א^ר לא כתורתך:

i י v T • * j v ־ ו T' '1 ״ ־J ־ A י j י : ז ~ : 1 ; 
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 מכל־מצותיך אמונה, שקר* ירדפוני עזרני: פז כמעט בלוני
 בארץ, ואני לא־עזבותי פקדיך: פחכחםךץ חיני, ואשמרה

 עךות פיך:

 ^ « לעולם satfp ייימיי, דברך נצב« *בשמים: צ לדר ודר
 אמונתך, כוננת ארץ ותעמיד: צאלמשפטיך עמדו היום,
 כי הכיל עבדיך: צגלרלי תורתך עזעשעי, אז אבדתי בעניי:

ו • : : י : ז ־ .־• ^ י T ז / י ! 1 ־ ־ T •-•ו • L r י : 1  C - 1 י

 מ לעולם לא־אשכח פקודיך, כי בם חייתני: צדלך־אני
 הושיעני, כי פקודיך דרשתי: צהלי קוו רשעים לאבדני,

־ A • - : ( t T I j V I • V "A־ :־: 1 ־ < • 1; ,T " י ״ 

 עדותיך אתבונן: צולכל־תכלה ראיתי קץ, רחבה מצותך מאד:
j • 1 ' • 1J ־ : T׳ : ' 1 [ ׳ v I v דז« י! ן j- T it • 1: • ״  ״

 » צזמה־אהבתי תודתך, כל־היום היא שיחתי: צחמאיבי
- : ־1 \ r ז ־ ״ ד , A••• t י • : j - T >ד r j 

 ~* תחכמני מצויתך, כי לעולם היא־לי: צטמכל־מלמדי
 השכלתי, כי עךותין שיחה לי: ק מזקנים אוזבונן, כי
 פקודיך נצרתי: קאמכל־אירח רע כלאתי רגלי, למען אשמר
 דברך: קבממקזפטיך לא־םךתי, כי־־יאתה הורתני: קנמה־
 נמלצו לחכי אכןךתך, מדבש לפי: קז-מפקודיך אתבונן, על־

 כן שנאתיו כל־איךח שקר:
 g קהנר־לרגלי ךברף, 'ואור לנתיבתי: קי נשבעתי ואקימה,
 ״* לשמר משפטי צךקך: קז נעניתי עד־מאיר, יהו^ן יאהחניי
 חיני כדברך: קח נדבות פי רצה־נא יהחמ י״י״י, ומשפטיך
 למדני: קסנפשי בכפי תמיד, ותורתך לא שכחתי: קי נתנו

j J A" * J י : י j ז זו : • r׳ • * ־ i J• ! * • 1־ : •־ 

 רשעים פח לי, ומפקוךך לא תעיתי: קיא נחלתי עדותיך
 לעולם, כי־ששון לבי המה: קיכנטיתי לבי לעשות חקןיך,

 לעולם עקב:
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 קיגסעפים שנאתי, ותורתך אהבתי: קיז-םתרי ומג3י אתה,
 w לדברך יחלתי: קם!םורו־ממפי מרעים, ואצרה מצות

 אלהי: קסזםמכני כאמרתך ואךזיה, ואל־תבי&ני משברי:
 קקםעדני ואושעה, ואשעה בחקיך תמיד: קיחםלית כל־שוגים*
 3־מחקןיך, כי־שקר תדמיתם: קיסםגים השבת כל־ךשעי־אךץ,

םמר מפךזךןל בשרי, וממשפטיך יראתי: כ  'לכן אהבתי עדיתיך: ק

 קנא עשיתי משפט וצדק, בל־תפיחני לעישהי: קכבעריב
 ^ עבךך לטוב, אל־יעשקני זדים: קעעיני כלו לישועתך,
ך למתי: י ן ח  ולאחרת צדקך: קכלעשה עם־עבדץ לחםךך, ו
 קכהעבךך־אני הבינני, ואךעה עדיתיך: קמעת לעשות ליהוג^
 *היתהי, הפרו תורתך: קמעל־כן אהבתי מכותיך, מזהב ומפז:

 קכחעל־כןו כל־פקודי כיל ישרתי, כל־אירח שקר שנאתי:
• r־ A T ' J:• 1. 1 ז •lj ־־ T Ivy.• - 1 ,  ״

 g קנס?לאות עדותיך, על־׳כףעצרתם נפשי: קל פתח ךבריך
 יאיר, מבין פתיים: קלא פי־פערתי ואשאפה, כי
 למצויתיך יאבתי: קלכפנה־אלי והפני, כמשפט לאהבי שמך:

I rv : / ־ ־ ! ׳ : T : י ! *A" T t J ־ ־ / T 1 דו s ־ .י "י ־ . • : • : 

 ?מפעמי הכן בא?ןךתך, ואל־תשלט־בי כל־און: קלי פדני
 מעשק אדם, ואשמרה פקודיך: קלה פניך האר בעבדך, ולמדני
ו תורתך: ר מ ש ־ א ל ^ ל  את־חקיך: קמפלגי־מים ירדו עיני, ע

% iv T ו j ; !״ !£ י • ן j * • .ו־ו י י י 1 : י •  \ ־

ר משפטיך: קלחצוית צדק ש , מ , n  ^ קלזצדיק אתה יהו^ ™
 ״׳ עדיתיך, ואמונה מאד: קלסצמתתני ק?אתי, כי־שכחו
: קמ צרופה א?זךתןי מאד, וע^ךןל אהבה: קנזאצעיר  ךבריך צרי
א שכחתי: קמבצךקתןז צדק לעולם, ך ל  אנכי ןנקזה, פקךי
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 ותורתן אמת: קמגצר־ומצוק מצאוני, מצותיך שןגשעי:
 קמי צדק עמיתיך לעולם, הבינני ואחיה:

 קמה קראתי בכלבלב ענני יהוהה י״י״י, חקןיך אצרה:

ך הושיעני, ואשמרה עדתיך: קנח קדמתי בנשף י ת א ך ק ו מ  * ק

 ואשועה, לדברך יחלתי: ק^קדמו עיני אשמרדת, לשיח
^ **־״י כמשפטך חיני: 1 ך ה  באמרתך: קלקולי ש??עה כחסדך, י
,vro מקרבו ךךפי זמה, מת1ר0ןל ךחקו: קנאקר1ב אתה יהוממ 
 וכל־מצותיך אמת: מכקדם ידעתי מעדיתיך, כי לעולם יםדתם:

ן ־ ״ "י ••JT • c * A • - : ז ח י ז ! v ( v tv v: I /.ז • : ׳ ". 

 ^ קעראה־עניי וחלצני, כי־תורתך לא שכחתי: קנלריבה
y • • : ו • : י j ז ז 7 י j ז ־ : ־ : / !  I : - ז

 ריבי וגאלני, לאמרתך חיני: קנר.רח1ק מרשעים ישועה,
AT : / T : ! T ז I j ״ " ; י : 1 • : י i ז A • •ו i ז " 1 . 

! כמקזפטיך T  כי־חקיך לא ךךשו: קם רחמיך רבים ו ןהומ׳ ™
 חיכי: קמרבים רדפי וצרי, מעדותיך לא נטיתי: קנח ראיתי

• ! FTT T J j ז •1 • ז • • j I vי : ־ • ן •1 * -• - I  ־ -

 בגדים ואתקוטטה, אשר אמרתך לא שמרו: קנםראה כי־
^ ז י jv:in' 4 1 • ״ .r U יי I : v ז •  .1 > : • ו ז

 פקודיך אהב:תי, יהןמ^ *י״י בחסיןל חיני: קסריאש־ךבךןז
 אמת, ולעולם כל־משיפט צדקך:

 קםאשרים רדפוני חנם, ומדברך פחד לבי: ?סב שש אנכי
י •1 ז ו ; • •ו ד, , י I ז  V ז •ן ; ז ! • AT * • • י

 ~ על־אמרתך, כמוצא שלל רב: קםג שקר שנאתי
 ואתעבה, תורתך אהבתי: קסז-שבע ביום הללתיך, על משפטי

y ; ! י - י I A־ ־ ־ ־ I ־ -י־ j v • ; ו , ז ז ׳ : 1 ז ז * • - ־ • ! ׳ -

ם ךב לאהבי תורתך, ואין־למו מ?שול: ו ל ש ה ם  צךקך: ק
 קם! שברתי לישועתןן יהומ י״י״י, ומצויתיך עשיתי: קםזשמךה
ח שמרתי פקודיך ועדיתיך, כי ס  נפשי עדתיך, וא'הבם&4מאד: ק

 כל־דרכי נגדך:
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 ף£ קססתקךב תתי לפניך יהו^ן «י״י) כךבךןז הבינני:
 ״ קעתב1א תחבתי לפניך, כאמרתך הצילני: קעאתבענה
 שפתי תהלה, כי תלמדני חקןיך: קעבתען לשוני אמרתך, כי
 כל־מצויתיך צדק: קענתהי־יךןי לעזרני, כי פקודיך בחרתי:
, ותורתך שעשעי: קעהתחי־  ?עדתאבתי לישועתןי יה!^ »
 נפשי ותהללך, ומשפטך יעזרני: w תעיתי כשה איבד בקש

 ע?דך, כי מצותיך לא שכחתי:
 אחר כך יתפלל התפילות שנוהגים להתפלל על בית־הקכרות בערב ראש־חודש ניסן
 ואלול, בפרט כערב ראש־השנה ובערב יום־הכפורים. ונוסח תפילת כית־עלמין נדפס
 בכמה ספרים ומחזורים, בכמה אופנים (עיין ״בית אל״ דף קםג), ובחרתי להדפיס תחילה
 מ״לשק חכמים״ ואח״כ כפי שהודפס בסרף ספר ״שיח יצחק״ לרבי יצחק אלפייה זצ״ל:
 כשילך אדם על המצבה של הצדיק, יאמר תחילה לימוד מקראות אלו(לשון חכמים ח־ב כב<;

 ראו I עתה כי אני אני דזוא ואין אלהים עמדי, אני אמית
 ואחיה מחצתי ואני אר$א, ואין מידי מציל: כי־אשא אל״
 שמים ידי, ואמרתי חי אנכי לעלם: !מלרע! אם־שפותי ברק
 חר^י ותיאחז במשפט ידי, אשיב נקם לצריי ולמשנאי

̂ים וחרבי תיאכל בשר, מדם חללי  אשלם: אשכיר חצי מז
T T T j - c ־ נ : T - - ־ ־ ־־ו ־ : •» ־ : 

 ושב^ה מראש פרעות אויב: הרנינו מים ע6ו כי דם־עבדיו
 יקום, ונקם ישיב לצו־יו>]<וכפר אדמתו עמו:

י  יהיוו^ י*י״יי ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל: יהו3מ ״ימי
T.1 : י j; . 4- tT •־־•־: ע- * - • ^  . י

 מוריש ומעשיר, משפיל אף־מרומם^^מקים^מעפר
 ךל מאקזפת ןרים אב*ון, להושיב עם־נךיצים וכסא כבוד
 ינחלם, כי לין*3מ יאהדעהימצקי *רץ וישת עליהם תבל: רגלי

r •• i ־ : ־•< v v v I • • / . . : T •••-. ״ > - j T •־ «• ' K־: י ׳ 

 חםידו ישלזיר ורשעים בחשך ידמו, כי־לא בכיח יגבר־איש:
־ ־1 : ־ ־ י . : j • A י T - l v j - v ־ • T: :T • ־ ! 

 safrp יאיליעי יחתו מריבו עלו בשמים יר£ם, יהו3מ יאהדההי
׳ - : ־• ; 7ו j  ז •• • ־ T T T ־ ו ־

 יךין אפםי־אךץ, ף־תן־עיז למלצו וירם קןרן משיחו:



ן ימח ת בית־עלמי ו ל י פ  248 ת
 יחיו מודך נבלתי לקדמון, הקיצו ורננו שכני עפר, כי טל
 אורת טלר וארץ רפאים תפיל: ונחך יהוהה ™ תמיד

• T J ׳:־T T I j l 1־ ־ I V,_T T I V1 j • T ־ 

 והשביע בצחצחות נ?>|ך ועצמתיך ;חליץ, והיית כגן ך1ה
 וכמוצא לןים אשר ל£ריכזבו מימיו: ובכו ממך חרבות
<מוםדי ד1רץד1ר תקומם, וקרא לך גידר |ךץ משבב [  עולם,>
 נתיבות לשבת: אס־תעזיב משבת רגלך עשות חפציך בי1ם
 קןךשי, וקראת לשבת עמ לקדוש ין^ו3מ ייי״י מכ^ד, וכבךתו
 מעשות דרציך ממצ1א חפצך ודבר דבר: אז תתעפג על־
 יהיומה יאיייניי והרכבתיך־ על־במתי ארץ, והאכלתיך נחלת

   ו • י  : ד ־ 1 י ־ *.v ״ . • - ־ : - : • : T : 

 יעקב אציך, כי פי יז*3» ״״״י דבר:
 לכן ה3בא ואמרת אליהם, כיה־אמר אדני יהיוה, הנה אני
 פתח את־קברותיכם והעליתי אתכם* 0מקברותיכם
 עמי, והבאתי אתכם אל־אדמת ישראל: וידעתם כי־אני

1 • . ; ! - . - • : - ׳ • I ע י : * "  ״ * A- •• / v W : v • ־ ז ־

 יהו^ל *י־ימהי, בפתחי את־קברותיכם ובהעלותי אתכם*
 4מקברותיכם עמי: ונתתי רוחי בכם וחייבם והנחתי אתכם

י דברתי ועשיתי, ״ «  על־אדמתכם, וידעתם כי־אני satfr י
 נאס־יהומ; יאהחנהי:

ו ־ i ז ־ . : 

 מי־אל כמוך נישא עוין !עיבר על־|שע לשארית נחלתו, לא־
 החזיק לעד א§ו כי־חפץ חםד הוא: ישוב ירחלזנו יבביש
 עונתינו, ותשליך במצאת ים כל״חטיאותם: תתן אמת
 ליעקב חסד לאברהם, אשר־נשבעת לאביתינו מימי קדם:

 ואחר כך יאסד הסוד הזה השייך לעריקים;
 לשם לחוד קךשא בריך־הוא ושכינתה, בךחילו וךחימו
 ורחימו ודחילו, ליחדא שם יריד וה״א בוא׳יו^וה״א

־ ; T ; • ־ J r ־ ד ז - ;  : •ז ;

 ביחוךא שלים (יהרה), ?שם כל־ישךאל, הריני לומד בשבח
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 הצדיקים. ויהי רצון שעל ידי למוד זה שאני לומד, למשך
 נחת רוח להצדיק ה7ה הקבור פה. (ויאמר פסוק זה שתי פעמים;)
 ויהיו נעם אדני אלהינו ע:לינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו,

A'־T J T J ! i ־ ״ ׳ ! ; ־ •  • •» . ־ 1־ JT ד.• ״ ז

 ומעשה ידינו כוננהו:
ן ״ / *•׳ • • • - i - י 

 אמר רבנו לצחק לוךלא אשכנזי ז״ל(שער ריה׳׳ק דף מ1 ע״א); ה3ה
 אין ספק שלא לךמה האדם כי הצדיקים ב?טיךתם
 והיותם שוכני עפר, בטלים*»מן העבודה והיחוד, חם
 ושלום, כי הם^מיחדים תמיד בסוד נפשם ורוחם ונשמתם
 העולות למעלה, המיחדים חכמה עם בינה בס1ד נשמתם,
׳ • • T:TT• ־ T ! T * ־ ־ : ־ ! T ־ : r t T 

 ותפארת עם* למלכות בסוד רוחם, ומיין* ץקבין ךיךם בסוד
 נפשם. ומה־גם בחצי הלילה, שהקדוש ברוך־הוא משתעשע
 בסוד רוחי הצדיקים אשר בגן עדן, כמבאר בזיהר (לך לך צב
 ע״א<. ולא עוד, אלא שגם הם* 4מזךוגים בגן עדן ומולידים

 נפשות לגדים. כ?ןב'אר בפרשת שלח לך (כריש דף קסח ע״ב<.
 אלא שסוד עבודתם ויתורם בהיותם בחי־ים, הולכים

! T ־ ־ י 1 • • ־ T • J T T י : v IT V 

 ומתחדשים ומוסיפין כיח למעלה מדי יום כיום, ומאידים
 באצילות אור לאין ערך בכל־יום נוסף על חברו.

 האמנם אחר פטירתם,* *מלחדים כאשר כבר עשוהו
 בהיותם בחיים, וגם הם שם* *מתפללים על
 החלים, כנוךע בןהר (פרשת שמות דף טז ע״ס, כמו שמצינו שם
 באבות העולם שהם« *מתפללים על החיים, וכמבאר בגמרא

T T • ־ T ״ •י I - - ״ ־ - V ן• R -

 (מציעא בעובדא דרבי חייא וכביו, דף פה ע״ב). ומבאר שם בספר הזהר,
 שאלמלא תפלת המתים לא היו החלים* *מתקלמים. ואחרי
 אשר הקדמתי לך שהם עובדים ו^לחדים תמיד בסוד נ?שם
 ורוחם ונשמתם למעלה בעולם העליון, ה3ה כאשר מיחד
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 האדם היחוד העליון, ויכון לעשות כל־יחוד כנגד הנוגע לו,
 הנוגע לנפש לנפש, רה13גע לריח לרוח, והנוגע לנשמה

T T • - ־ r ן ־ * ־ I ־ ד T •־ r - * * vr.* ־ vr . ו * ־ ־  ״

 לנשמה, ףכון לדבק נ?ש רוח ולשמה של הצדיק ההוא
 בלחודים אלו, כל״אחד בנוגע לו, וכן לדבק נפשו ורוחו
 ונשמתו בנפש רוח ונעזמה של אותו הצדיק בשעת היחוד,

 אז בלי ספק תךבק נפשו בנ?שו.

 וה3ה״ הלחוד העליון #ל חכמה ובינה, הוא שם ההוי״ה
 בחכמה, ושם אהי״ה בבינה, ובהתחברם יחד כזה;
 י׳יא ה״ה ו״י ה״ה, הוא זווג עליון, והשם המחבךם הוא שם
 הוךה במלוי יודי״ן, כזה [יכיין האותיות בליבח; יו״ד ה״י וי״ו
 ה״י, והוא עולה בגמטך;א ע״ב כמנלן חסד, והוא חסד עלאה
 המזוג את־הזווג העליון, והוא הנקרא מזלא. וזה נעשה על
 ידי נשמת הצדיק העולה למעלה בבינה. ואולי שהוא מליף
 ץקבין ךבינה, כאשר נבאר, וזה סוד: כך עלה במחשבה.

 ואמנם ת?אךת ומלכדת הם; שם ההוי״ה הוא בתפארת,
 ושם אדני במלכות, ומזתחבךם לחד להלה י״א ה״ד
 ו״נ ה״י, והשם המחברם הוא שם הוי״ה במלוי אלפי״ן כזה

V T I ־ ! • ־ : T T ־ ! T J - • ״ - - ; » 

 ןיכיין האותיות בליבוז: יו״ד ה״א וא׳יו ה״א, וזה נעשה על לדי

 הרוח של הצדיק, ונפ&ז הצדיק היא מייךץקבין ךילה.

 ועוד באר* *רבנו חלים ויטאל זי׳ל, בשם רבנו לצחק לורלא
 ז״ל (שער הפסוקים) בפסוק (שמואל־א ב, יט<; ״ומעיל קטן
 תעשה לו אמו״. ?שהצדיק נ?טר מן העולם, הנפש רוח
 ונשמה שבו מצד עולם האצילות עולים בעולם האצילות,

ד י • j ־ ז ר י - ־ ז • T T : 
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 ןהןשמה שלו מצד הבריאה עולה בגן עדן העליון, ןהרוח
 שלו מצד עולם היצירה עולה בגן עדן הארץ, ונפש ךעשיה
 נשארת בכל״בחינותיה ־על הקבר כל־זמן שהבשר ק״ם,

T I l ••־ ך • ־ v I ־ T T ־ i v - ד ־ r•• • ; ץ ; v r v ־ ד 

 ואחר שנתעפל הבשר ונעזארו העצמות לבדם, אז גם הנפש
v IV - ־ T T ־ : T ־ ־ ־ T T : • ג י־ T ז - : • • / - - ; 

א ךגךמי״ נ^זאר ל מ  עולה בגן עדן הארץ. והדוא ךאקךי ״
ח ל ת ש ש ר פ  תמיד באנון גךמי ךא>?זתארו בקבךא, כנזכר בןהר (
. ובאור נפש זו וכחותיה, העדן הוא; כי הפה כל־בחינת ( ך  ל

 העשיה אפלו רוח ונשמה חי־ה יחידה, כלם נקראים נפש
מצד המחין  בכללות, כנודע. האמנם, הבחינות שהם* 4
 דגדלות שבעשיה, אלו עולים למעלה אחר עכול הבשר,
 אבל הבחינות שמצד אלהים ךקטנות ךעשיה, הם הפקךאים
 בשם ״הבלא ךגךמי״ ו״ופ״ח ניצוצין״. ואלו הפשאךים
 בקןבר על העצמות עד הח״ת המתים, לפי שהמיחין האלו
 / הם« *מבחינת קטנות, ו&« עוד אלא שהם בחינת אלהים.

 וה3ה דע, כי זה הבל דגרמי ישיבו שתי בחינות שהם
 פנימיות המחבר ?תוך הגךמי, ומזינת חיצוניות
 החופף על הגךמי, ולא ?תוכם, כי דןבל ךגךמי הוא םוד
 השייך ניצוצין ךנפקי מחכמה, ךהינו אבא, זהו מחבר חבור
 גמור בעצמות אחר המיתה. אך הנפש* *שהיא מצד אמא,
; ״ונפשו עליו ס , ב ד ב י ו י א  חופפת עליהם* *מלמעלה, בסוד (

T T ; י 1 י : ־ * • v p: T : r .-

 תאבל״ — ״עליו״ דיקא, כי גם אחר מיתה חופפת על
v r/ T ־ ־* ־ ־ IT : r T T T V . V 

 העצמות ולא בתוכם, כמו הבל דגרמי דאשתאר בחבורא גו
) אמר זה על הנפש, הבונה ע ״ ף ק ד  גךמי. ואף־על־פי שבזיהר !

 היא על הבל דגרמי. עד כאן דבריו זכרונו לברכה.
• TTJIT:• :TT ־ • • :  ־; :

; ק י ד ל צ ה ש ב צ ל מ ה ע ש ק  ב



ב ן ת י מ ל ע ־ ת י ת ב ו ל י פ 2 ת 5 2 

, ך ב כ ש ל מ ם ע ו ל ש ך ו ם ל ו ל , ש ק י ד צ י ה נ ו ד ך א י ל  #ל1מ ע

ת י כ ז ך ש י ר ש . א ה ר ו ה ט ה ף הגדושה ו ש פ ל נ ם ע ו ל  ש

ת ו צ ת מ י ש ע , ו ו ת ו ה א א ר י ל ו ו ד ב ע ל ך ו ר צ ו י י כ ר ד ת ב כ ל  ל
:  v tv T ; - : •־ I ; v : ן : : • : T י • T •ן T י

א ו ה ־ ך ו ר ש ב ו ד ק ה , ו ך ר כ ל ש ו ד ן ג ל 3 , ע ם י ב ו ם ט י ש ע מ  ו

ך י נ ת פ ו א ר ה ל י ח נ ה ו כ ן נ , ו ך ת ד י מ ר ע ה מ י ך ו ת י ח ש ת י ח  ל

ך ת ר ו ת ו ו נ ל ־ ד מ ע ך ל ת ו כ ן , ו ע י ק ר ו ה ה ז ם כ י ר י ה ז מ ם ו י ר י א מ  ה

ם ו ל ש ה ם ו י י ח ר ה ו ר צ ה ב ר ו ר ך צ ת מ ש ה נ י ה ת ו . , ו נ ד ע ן ב ג  מ

. ם י ה ל  את־יז1ו53 יאהדתהי א

ם י ק י ד ו צ נ נ : ר ם ת ו ב כ ש מ ־ ל ו ע נ נ ר , י ד ו ב כ ם ב י ד י ס  יעלזו ח
, ק י ד צ ע ל ר ר ז ו : א ה ל ה ה ת ו א ם נ י ר ט י מ י*י״י, ל ו ה י  ב

 ־י AT * ־ Jt T • T t • ־ T «. IT.-־J ־ ־ ־ K ״

: ה ח מ ב ש ל ־ י ר ש י ל  ו
• j״IT : 

ע ו ד י י ו ו ל , ג ם י מ ח ר ב ה , א ם י נ ו ד א י ה נ ו ד א ם ו י מ ל ו ע  ר13ן ה
- ״ T - * • —.7 - .- • י r T ־ז ו ־ . T T - ־ | '  י. ״

י ר ו ח ד ל ח ל ל ן ו ו ב ו כיח ל נ ן ב י א , ו ו נ ז ו ר אנ ש י ב ך כ י נ פ  ל

ל ת ע ו ח ט ת ש ה ג ב ו ז ל ד ו ח ל ם ל י י ו א ר ם ה י ש ו ד ק ך ה י ת ו מ  ש

י ג ו ו ז ם ו י ך ו ח ל י ה ש ך ע # ד ו ו י נ ת ן א י ם א ג . ו ם י ק י ד צ י ה ר ב  ק

. א ח ו ר א ב ח ו ר א ו ש ? נ א ב ש פ א נ ק ? ד ת ל ו ש ו ד ק ת ה ו ר מ  ה

י ה ל א ו ו נ י ה ל י א ״ ך להו3״ *! י נ פ ל ן מ ו צ , להי ר ן  על כ

ך י נ פ ה ל י ו צ ר ת ו ל ב ק מ ה ו ב ו ש ה ח י ה ת , ש ו נ י ת ו ב  א
i י v T ; T : v ׳.־ו •*•. : T • • • : • •  ד• •p י /

ם י ך ו ח י ו ה נ ך ח ל ו ן נ נ ו ו כ ל א , כ ה ז ק ה י ד צ ר ה ב ל ק ו ע נ ת א י  ב

א ח ו ר א ו ש ? נ א ב ש ? ת נ ו ק ב ך ת ב ־ ו ש ו ד ק ת ה ו ד מ י ה ג ו ו ז  ו

ת א ר י ת ו ע ח ד ו , ר ה ש ד ק ה ו ר ה ח ט ו ו ר נ י ל ל ע י צ א ה , ל א ח ו ר  ב

, ו נ י ל ל ע ל פ ת ה ה ל ז ק ה י ד צ ש ה פ ר נ ר ו ע ת ת . ו »י  יהיומק «י

ו נ ר כ ז ם ל י ל ו ד ג ם ה י מ ח ר ו ה ר ר ו ע ת י . ו ו נ ד ע ב * * ב ו ץ ט י ל מ ת  ו



ן רנג ח בית־עלמי ו ל י פ  253 ת
 בזכרון טוב לפניך, ונןעה לטובה ולברכה לחן ולחסד

ים טובים ולשלום.  ולרחמים לח8
 ויהא רעוא, ךתתער נפע1 הצדיק הזה, וחוזרי םלקא ואןלא
 ועזאטא לגבי אבדן ךמיכי חברון• לאוךעא להו
 צלותא ובעותא דאנא בעי ומצלי ומתחנן בהאי שעתא.

T : - r : • ״ ־ : • • • ־ : - T T ־ ד־ T T T ; 

 ותתחבר ותתעטר בןכותא ךאבהן, ותיעול בההוא פתחא
א לרוח, ורוח סליק ואתעטר ומודעא* ע ן י א י 3 1 W W 
 לנשמה, משמה אוךעא לקךשא בךיך־הוא, וכלהו בעאן
ן זכותא  רחמי עלן, וחם קךשא בריך־הוא עלן בגינהון ימי
 דכלהו צדיקי־א דזכו למרת כבוד* *דלעלא, וזכו לקשר
 קשךא עלאה, ק?זךא קדישא, קשךא ךמהימנותא, וקךשא
 ןךיך־הוא לךיק ?לן פךפאן ממבועא ךנחלא, ףחקימון גבן

 כלהי בךכאן, בדיל שמה רפא.
 אנא להומ; יאהימהי, אבינו מלכנו, אבינו אב הרחמן, עשה
 למען ש?ןך הגדול, ולמען זכות אברהם לצחק ולעקב
חד ופינחס ושלמה, ולמען זכות כל־  ומשה ואהרן ויוסף ו
 הצדיקים והסםידים, ולמען זכות הצדיק הזה, ותחום ותוזמיל
 ותרחם עלי ועל כל־בית ך&ךאל, ותהינו חלים אךכים טובים
 ובתקנים, ותפרש עלינו סכת שלומך, ותקננו בעצה טובה
 מלפניך, ותמלא ידינו מברכותיך, ומעשר מתנות ידיך,

 והורנו הדרך הטוב אשר נלך בו והמעשה אשר נעשה.
 (ויוסיף לשאול על כל צרכיו ועל ענייניו כאשר יחפוץ)

 תפילה אחרת על קברות הצדיקים רשיח יצחק״);

 ובכן, להי רצון מלפניך יהחמ ™ אלהינו ואלהי אבותינו,
 שתקים־בנו הבטחה הטובה משענת נאמנה אשר

T T V־ T: • . •T T : - n • ד״ *.׳ J V v r ; 1  ׳•׳ ; ־



ץ רנד מ ל ע ־ ת י ת ב ו ל י פ  254 ת
 הבטחתנו בתורתך, ועליה נשען ונלטח לבלתי נעזוב ריקם,
 כי הבטחתנו בתורתך, שפאמר; שמר הברית והחסד לאיהביו

»T •י : v v ־ • j• : - דן • די ; 11 י •.-•.־ד.• - י : - : • 

 ולשמרי מצותיו לאלף דויד: הבטחה זו שמורה לנו ולכל־
T ז •י ד * t ז ד : 1 ו -

י  • / • י : ־ / * ג ד ־ : י  ג

 ישראל בגלל כל־השוכנים בבית הקברות הזה, ובגלל כל־
 השוכבים בכל־העולם שנפטרו בשמך, ותצריר נפשם םירור

 החלים בגן עדן, אמן.
ם עליכם* *מרנן ורבנן, אתם רחגבךיכם ותלמיךיכם, תהי ו ל  ע
™TO ^נפשכם צרורה בצרור החיים את יה־ך 
 אלהיכם, שלום עליכם ועל משכבכם, אשריכם בעולם הזה
 וטוב לכם לעולם הפא, אשריכם שזכיתם ללכת בדרכי
 יוצרכם ואתם* *מזמנים לעולם הבא, יושבים במעלות

 v ; ־ v • ,.־ 1 • ז ד ־״ T * י * - .—

 הצדיקים עם המלאכים הקןדושים אצילי בני עליון. הרחמן
 לחיש תחלתכם, הרחמן למהר ןגמידווכם, הךסמן לזכנו

 לראות פניכם ונשמח בכם ותשמחו בנו.
: ; •• v . י • - v T • ־ ; ; דו  י

 בזכותכם לצילנו יהו3ה ימ־״י אלהינו משעבוד מלכיות,
 ומשבוש גיסות, מחבלי משיח, ומדינה של
 גיהנם. בזכותכם יקל על הגלות מעל צואתו, ויאמר די

I י • " T ־־ ־ ־ T ־ I " T V • ־ T ־ 

 לצרותינו. בזכותכם יפתח לבנו בתלמוד תורתו, וכל־אשר
ך — ״  • • r T: v • • : ־ * ״ו ; - : . ד

 נלמד לא נשכח. בץכותקם לטע אהבתו ויראתו ויחודו בלבנו
 לבלתי נחטא. בזכותכם נזכה לעבודת אלהינו כדין וכשוךה,
 ולא תבוא תקלה על ידינו, ולא יזדקק לפנינו שום חטא

• • : ־ ״T ; \ 1 ״ו •• I י ־ T - ד I T ־ x : 

 ועברה לא קטפה ולא גדולה, ולא הרהור עברה מעתה ועד
 עולם. בזכותכם יצילגו יהו3ק *ישי אלהינו מיצר הרע

• ־ ־ ״ו : r• v: T • ״ו T v ־ . ־ ; :  ד ־

 השולט על מאתים וארבעים ושמונה איברינו, ומיד כל־
r י • T ז ־ T ״ ! T : ־  x י • ;



ן רנה ח בית־עלמי ו ל י פ  255 ת
 מבקש ךעתנו. בץכותכם ;סלק חרון אפו מעלינו, ויתנהג
 עמנו במרת החםד ובמדת הרחמים, ויבטל מעלינו ומעל עם
 ישראל כל־גזרות קשות ורעות, ויכנם לנו לפנים* *משורת
) בםפר ו יחתמנ . וכערב יןם־הבפורים; ו י נ ב ת ב  הדי[ (כערב ראש השנה; מ

 חיים טובים, בספר פרנסה וכלכלה.
T T : ־ J T T : ־ V l ' ־  ־ ־ י :

 אשריכם הצדיקים. אשריכם החסידים, אשריכם התמימים,
 אשריכם הישרים, אשריכם שעסקתם בתורה
 יומם ולילה, אשריכם* *מאכילי עם, אשריכם* *מצדיקי את
 הרבים, אשריכם נוחלי עם,**מה־צפון לכם**מה־טמון לכם,
 אין העלן לכולה לראות, ולא איזן לכולה לשמע, כךכתיב;
 עין לא־ראתה 1מלעיל] אלהים זולתך יעשה למחכה־לו: מה

« ־ V1 . . - ״ ן ד נ ! י ־ ו TIT •jי י ד.• ־ ל ' 

 רב־טובן^ אשר־צפנת ליריאיך, פעלת לחםים בך זנגד בני
 אדם: זכר מרנן ורבנן לברכה ולתחיה, לששון ולשמחה,
• י : I T:T: * ד • : T t : • l i t • • I T T T v r • rr; • ד 

 שמחו ביהומ; לאהחסי וגילר צדיקים, והתינו כל־ישרי לב.
, ללשרים נאוה תהלה. ו צדיקים ביהיומז »  תנ

 ךבון העולמים ואדוני האדונים, אלהי אבךהם יצחק
 וישראל עבדיך, לא בצדקותינו ובישר לבבנו אנחנו

r T * v !־ ־1 : i : r• I : • • י r•• T ־ 4־- r : • • 

 נשענים להפיל תחנתנו לפניך, כי אם־על־רחמיך הךבים
 הגדולים והעצומים.

, שבזכות אבותינו אברהם י ״ י ו א  יהי רצון מלפניך ןו!ו3מ י
 ויצחק ולעקב, ובזכות כל־הצךיקים לראי שמך,
 שתרבה סליחתך על חטיאותינו, ותגדיל כפרתך על
 עונותינו, ותעצים* *מחילוזך על פשעינו, ותעביר משאם*

T T ־ ־ ־ : ־ • י : -I • I י  .— ••ו ; r Tי ז



ו ן ת ת בית־עלמי ו ל י פ  256 ת
 *מעלינו, והשיבני בתגובה שלמה לפניך. ולתחנתנר תכין

I • ז * ז •••ן י ; • : • ז ״1 ז •• • • f: T ד י ז י •  ״ T ״

 לבך ותקשיב אמך, ות?תח לבנו בתורתך, ותמיר עלינו
 גזרות טובות, ואל תביאנו לידי נםיוין ולא לידי בזיון ולא
 לידי חלול השם, ומכל־פגעים רעים הצילנו. והיה עם פינו
 בהגיוננו, ושמיר דרכינו מחטיא בלשוננו, וזכרנו בזכנרון
 טוב^בךצון עמך, רותבכו לחן לחסד ולרחמים, ונהיה אהובים
 לשמים ולבריות. ותהא השעה הזאת עת רצון ורחמים, ויום

{ T ־ ״ I T • ־ S־ * * T - * I ״ J ־ t ־ T ~ 

 ישועה ומחילה וסליחה וכפרה ורפואה שלמה וחיים טובים,
 עלינו ועל כל־נפ^ות ביתנו ועל כל־ישראל, אמן.

 יהי רצון מלפניך יה־ך̂ג ״״״י אלהינו ואלהי אבותינו,
 שתתן־לנו כיח לעז&ות רצונך, ולעשות* *תשובה שלמה
 לפניך בלב שלם ולנפש חפצה. והקזריפנו לחם וזקנו,
והרחיבנו מכל־צרוחינו, ותוציאנו לרויה, והסר ממנו ( 6 5 

r.־ ־ - ז ז י • ז : • r • :  • - : • ״ן • ך ז ־r י

 את־לב האבן ותן־לנר לב טהור. ותן־לנו חלים טובים
 ואךכים, חיים שלא להיה בהם בושה ו?למה. חיים שדעתך
 נוחה בהם, ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם שיש בהם
 בשת פנים, אלא יהיו מזונותינו בידך בהרוחה ובברכה בלא

ז ־ : ד ז ; ן • ־ ! ז 1 • י ו j ז ו • נ : ״ ־ י v ז ־ ז . -  ן

 לגיעה מבלא עמל, 66<(?התר ולא באסור). ותן־לנו זרע טוב
 עוסקים בתוךה ובמשוח, לראי שמך ולומדי תורתך לשמה,

 אשר יקרא שמך עליהם.

 65) לשון רווחה, כמו(תהלי• ד, ב): ״בצר הרחבת לי״.

 66) הסגרתי תיבות אלו על־פי מה שכתב רבנו(בא״ח חוקת סוף סעיף יח), שאין לומר
 בברכת המזון ״בהיתר ולא באיסור״, ועיין מה שציינתי בקצרה כספר ״שלחן מלכים״.
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 יהי רצון מלפניך לז»והמ «י»י אלהינו ואלהי אבותינו. שתתן
 חלקנו וחלק זךענו במה־שיקלה ךצונך ועבודתן וקךשת
 שמך, ותכוף יצרנו ותכניעהו, ותמול עךלת לבבנו לשוב
 אליך ולהשת?בד־לך, וברא לנו לב טהור וחדש בקרבנו לב
 נכון, ליךאה אותך כל־הלמים, ווןלשר אךחותינו, והעמד
 רגלינו ?מישור, והכן לבבנו ורוחנו ליראה אותך. תנשפכנו
 לפניך דמינו וכבדנו — תשפך עלינו רוח* *חן ותסנונים,
 וזזמון רחמיך לוגאפקו, ואמץ רפיון זרועותינו בנשאנו ידינו
 אל דביר קךשך, והאר עינינו בתורתך, כי אתה יהןמ; יאהדתהי
 מגן בעדי כבודי ומרים ראשי. ווזלמדנו צדק ותחנונים בינה
 דעה והשכל* *להתפלל אליך על נפשנו, ולהתחנן על
 נשמתנו, ולשאיל על מחסותו, ותפתח לנו שערי צדק אשר
 חפצך בהם, ותחינו חיים טובים בלי צער בעולם הזה, ותן

 לנו חלק טוב לעולם הבא.
T ד 1 ־ v r rr 1 

 אנא אלהינו ואלהי אבותינו, שעה את שועתנו וענה עתירתנו,
 הרב כבםנו מעוננו ומחפ^אוסינו טןזרנו, וזכנו משגיאות
 ומאתרות נקנו. ובהלה מבני אךם אשר בצל כנפיך .לחסלרן.
 יךויון מדשן ביתך ונחל עמיך תשקם. תודי5ני אירח* *חיים,

 שבע שמחות את־פניך, נעמות בימינך נצח:

 צדיקי יםוךי עולםי להי רצון. מלפני מחלה המתים שתהא
 מנוחוזכם כבוד, וזכות* *תלמוד תורתכם ומחשיבם
 הטובים תעמיד לכם וגם לנו ולביתנו ולכל־הנלוים עלינו

r ־ ״ •י ״ "י ! ץ ־־ ־ ; ־ ז : v T ־  ־ :

 ולכל־עמו בית לשךאל. להי ךצון מלפניך אלהי הרחמים
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 והסליחות, מלך על כל־האךץ, שהתגוללו רחמיך וחסדיך

 המרבים על מדת הדין,
 (לערב ראש השנה,! ונזכר ובכתב לפניך בראש השנה הזה

T T ־ ; IV 1 ד J ־ י ז • • T י • י 

 (לערבייםכפיר:) ונזכר ונחתם לפניך ביום צום הכפוךים הזה

 הבא עלינו לטובה, למחילה ולסליחה ולכפרה על כל־
T • : • * T ; I ־ ן " T :־TT: •:T• ז -

, ועלכל־חטאת עמך בית לשךאל. ונזכה ו נ לעי  חטיאותינו ו
 לחמים טובים ולשלום, לשבת ברכה והצלחה בכל־מעשה

• • ־ : ז • - : ד * ! 7 ־ ז ־ ; : • ז '  : ־ י י :

 לדינו, לפרנסה ולכלכלה, לשנת מתיקות, ל?זנת השקט
 ובטח ומנוחה מכל־דאגה ובהלה, מכל־פחד ורעדה, מכל־

T ״ T T ־ : r j • ז ז י v ז ז ן •  r•• 1 ״ : ז י

 נגע ומחלה, ומכל״מיני שמד ותקלה וגזרה רעה. ונזכה לזרע
ז • י : ׳.־ : '•־יו־ ז ז 1 ז ״ ־ ז י ־ ן • ״ • ז ; - ז ד ־ י •  ׳

 כשר חלים וקלמים, הערסקים בתורה ומעשים טובים לפניך,
 ונזכה לעשר וכבוד, ואל ישלט־בנו שטן ויצר הרע, ונמצא

ז : ׳ ז ! T ! ״ * ! T rr T ז י : ״ן Y ז J י יי I 

 חן ושכל טוב* *בעיני כל־רואינו. רחום וחנון, העתר על כל־
 מה׳־שבקשנו, למען רחמיך וחסדיך הגדולים, למען זכות
 הצדיקים וצךקניות המכנים פה ובכל־העולם כלו, ושמע
 תפלתנו כתפלת ירמיהו הנביא על קברי אבות, ובתפלת כל

T ־ ׳ : • ! ״ ז י : 1 ־ ־ • ז ו - ז : : • - ־ : ! ־ ! ״ ׳ : 

 הצדיקים התמימים והלעוךים, ואל תשיבני ריקם* *מלפניך,
 כי אתה הוא שומע תפלת עמך לשךאל ברחמים.

 ךבון העולמים,* *מלך מלכי המלכים, תןןחיל ותסלח על
 כל־חטאותי ועויבותי, ותכפר־לי על כל־פשעי, וברא

ז ״ : ־ ז ־ י ־ : • . • ־ : ״ ־ ־  ל ־ ־ - י

 לי לב־טוב, ותן בלבי אהבתך ולךאתך, וכיף את י?ךי
 להשתעבד״לך, והצילני מעברות רעות והרהורים רעים

• T • : ״ 1 ; ־ — .. - R. . - . י I T . . . . . . . 

 ויצר הךע, ותן־לי יצר טוב ודבק לבי במץותיך, ופתח לבי
 בתורתך לעסק בה, ולדלה יום*נ<מיתתי כיום לךתי, עזלא
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 למצא בי שום ח?זא ועוין, ךחן־בי כיח לשמר פקודיך, וסוכני
 לראות ?ביאת משיחך, ולקים נקמת עמך בית לשךאל ונקמת

 ךם עבדיך השיפוך. במהרה בלמינו.
 (לערב ראש השנה:)(וכתבנו) נךזכריני לטובה] בראש השנה הזה.

 (לערב יוםכפור0 וחתמנו ביום הכפורים הזה לחיים טובים.
. . . . . . . .  f . V . ״, ; .

 וחדש עלינו שנה טובה, ועלה ברכה והצלחה בכל־מעשה
T • ן••־-! T : ־ • i' " T T J - i * T T T f X 

 ידי, ותקציב מזונותי ופךנםהי במלוי ו3ךוח, מתחת ידך ולא
 םתחת ידי בשר ודם, ותזקיף קרננו למעלה ותגביה מזלי,

: ״ו ; T : r ; - : ־T * 1 ־ 1 T ; ־ 1 יי ־ T T T ״ : * r * 

 רוגנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל־רואי, בזכות
 דזצךיקים האלו הקדושים, וזכותם ומעשיהם הטובים יגנו
 ויליצו בעדי, ותעשה בק^תי ותמלא שאלתי לטובה, ואל

 תשיבני ריקם* *מלפניך.

 על קבר אביו או על קבר איש חשוב, יאמר זאת התפילה!

 ךפון כל־העולמים, האזינה לקול תזתנוני ןקבל תפלתי ?רב
 רחמיך, שתהא נשמו1י ראויה לשכן עם נשמת הצדיק
 הזה שנקבר פיה, ועם נשמת אברהם לצחק ולעקב, ועם שאר
 הצדיקים שנפטרו בשמך ןזגדול, וזכני בץכותו ומעשיו
 הטובים שעשה כל־ימיו, בי למען כבודו באתי הנה, כדי

t ־ י : xr• n י י ••  x v ד ך T t * ־ ; ־

 להקזתטח על קברו ולהתפלל על נשמתו שתהא צרורה
 בבירור החיים, וגופו שיןכה לעמיד לתחלת המתים. וגם אבי
 מבקש [מעם] לה'ח5״ «״י אלהי לשךאל, שתתן־לי חלים
 ושאם ועישר וכבוד והצלה והצלחה וחן וחסד ורתמים

׳ ־ ; ־ • ; v vt ; 1 •־ ; T ־ .־ ד • T ד * ־ ד  * v \ x י

 וברכה וישועה ונחמה פרנסה וכלכלה, שלא ימיט ולא ימחה
V X • • ־ V י T T ! ־ J T T ! T ־ T T * T ־ T T : 
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 לעולם. ושלח לנו הגאלה במהרה בימינו, לראות בנחמת
 ציון ופדות נפשנו, והןאנו ישעך. ומחל וסלח לכל־
 עונותינו וחטיאותינו ופשעינו. ושמח קהלך ועדתך ובני

ן : ״ 1 ; י י | ־ 1 ן ד 1 ו j ־ ״T : 1 ״ו ! ־ ־ י - ״ : 

 עירך. ותן־לי בנים יכני ^נים שיחיו עוסקים ושוכןךים*
 *מצויתיך, וקבל תפלתי ווזחןתי, ותךלי כל־משאלות לבי

 לטובה ןלבךכה, אמן.

 על קבר אמו או על קבר אשה חשובה, אומר זה:

 ך13ן כל־העולמים, האזינה לקול תחנוני וקבל תפלתי בריב
 רחמיך וחסדיך. #תהא נקזמתי ראויה לשכן עם נ(ןזמת
 הצדקת הנקבךת פיה, ועם נשמת שרה רבקה רחל ולאה, ועם
 שאר צךקניות שנפטרו בשמך הגדול, וזכני בזכותה ומעשיה
 הטובים שעשתה כל־ימיה, כי למען כבודה באתי הנה, כדי

 v די • rr ן T.T r • י ־ : r - ו rr t: ־r ד : ״

 להשתטח על קבורתה ולהתפלל על נשמתה שתהא צרורה
 בבירור החלים, וגופה שיזכה לעמד לתחלת המתים. וגם אני
י אלהי ישראל, שתתן־לי חיים מ י  מבקש [מעם] יה־ו3ק *
 ושלום וחן וחסד ורחמים הצלה והצלחה ועשר וכבוד וברכה

• t ד ; T ־ ; • ׳ ן T ; ־ : ד ז • T r ־•' S - J״ • ~ ז } " י } ׳ • • 

 וישועה נחמה ופרנסה וכלכלה, שלא ימיט ולא ימחה לעולם.
T ; v T ; י • T ד : ד ; r T v- ; T T ד 

 ושלח לנו הגאלה במהרה בימינו, לראות בנחמת ציון ופדות
: I • ־ T v • : י  : - n ־ ; \ ד • : ״ T ; T ־־t י

 נפשנו. ומחל וסלח לכל־עונותי וחטיאותי ופשעי, ושמח
 קהלך עדתך ומי עירך. ותן־לי בנים ובנות שלהיו עוסקים
 בתורתך וישומךים^מצויתיך, וקבל תפלתי ותחנתי, ותן־לי

 כל־משאלות לבי לטובה ולברכה, אמן סלה.
 ך • : T ; •- *1ד ד * ד ״ : • • v s ד
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 על קבר דודיו או קרוביו, יאמר בדמעות שליש;

 ידענו יה־ו53 «ז״י ךשענו, ןון אבותינו כי חטאנו לך, ואתה
 אלה סליחות בעל הרחמים אדון כל־המעשים, תחום
 ותרחם עלינו, ותסלח ותמדיל ותכפר כל־חטאותינו עונותינו
 ופשעינו, שחטאנו ושעויבו ושפשענו לפניך בעזות פנים

 T T V I" T|* TV,!• J .'T * : r T יT י* P l'. ־

 !קשיות ערף, ולא זכךנו שסופנו ךמה ואחריתנו תולעה,
 ושראשיתנו טפה סרוחה וסופנו עפר, והשלכנו אחרי גונו
 עבודתך ולא עשינו רצונך. עתה אנחנו מתחרטים* *מכל־

׳ ן •ו , • ך ־ r : ־ : ז 1 ן ד •ו : ••יו• - ז ד  1- ד< ; )

 עברות רעות שעשינו, ואבחנו ליה'ון5״ י»״י עינינו, ולבבנו
ו : ־ ד ״ T : * r ״ ו ־ — ־ י• T v T •ו י ־ נ : 

 אל כפים אל אל בשמים, למען יופיע וישפיע מחסדו עלינו
r  ־ v • r ״ - r T י ! r - י •ו ־ r : - j - ־• - : T ־

 בןכות הצדיק הקבור הפה, זכרו לחיי העולם הבא, ובןכות
 בל־הצךיקים הקבוךים בארץ הזאת, ששפתותיהם דובבות
 בקבר ואין רמה שולטת בהם. כך בזכות* *תפלתנו

f ־ ד ; : • I T :די v r•' T • ״ י j v kv ־־ 

 ווןשובתנו וחךטתנו זאת, בןכה לךזיות אצלם בגן עדן, ולא
 ישלטו רמה ותולעה בגרפינו, ושפתותינו יהיו דובבות

ד ! ״ י י I r י י r י: ;  *:} י

 בקןבר, ונציץ עמהם**מעיד כעשב הארץ, אמן כן להי רצון.
 ובנםעם משם יאמרו מזמור ק״ן; ״הללויה הללו אל בקדשו״. ואתר כך יאמרו;

ר ךבא בר חנא אמר* *רבי יוחנן: עתידים צדיקים שיקןדאי על מ  א
 שמו של הקןדוש ברוך־הוא, 3#אמר; כיל הנקרא בשלןי ולכבודי
 בךאתיו, יצךתיו אף־עשיתיו: אמר^רבי אליעזר; עתידים צדיקים
 שיאמר לבניהם ״קד1ש״, כדךן שאומרים לפני לןךשא בךיך־הוא,
 שנאמר: והיה ו הנשאר בציון ותותר בירושלם קדוש יאמר לו, כל־

• 11 .י "it•: ״ י ן  J!V V• ־ י : jT T ־ ־ : JT ! י י : ־־ * T J ־

 הכתוב לחיים בירושלם: ונאמר; וי&מחו כל־חוםי בך, לעולם ירננו
 ותםך עלימו, נדןלצו בך אהבי שמך:
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 סימן: אני משה המחבר: רבי משה אבן עזרא ז״ל
 אגא בעב זדוני תנזחהו, וסלחת לעובי כי רב הוא. וסלחת לעובי כי
 רב הוא: איך למתה ונכתב למול אבי. כי אין בלבי מח#ב
 במחשבי. למחות מאשר כתב ליום ריבי. כי המכתב מכתב אלהים

VI ־ : T • ! • ־ • • • ; - • • • T" T V I -  ; - נ

 הוא. וסלחת לעובי כי רב הוא: בא אם תךוקיר ותךר# צור עלומיו.
 און בלילו יחריש ובימיו. **ואם לחטאיו תדריש ולאומיו. מכף רגל

י ן י ז " • T T ־ I • ־ • 1־ T ז • - י T  V IT י : ״ ־ 1- :

 ועד ראש אשם הוא. וסלחת לעובי כי רב הוא: יהךםון ולבנון בי
 רעיוני. **יום בי חטאי* *יענון ובפני. אכן סעפי* *לכינון בי יה'ו3״
 >™־. נישא עוין וחנון ורחום הוא. וסלחת לעוני בי רב הוא: מה
 לידידי ומלבי יסתר. וא?ז9'ך עתרת חכי ואין עותר. ואשאל בעד חלום
 חשבי ואין פותר. ואומר לא אוכל בי חתום הוא. וסלחת לעוני בי

• ־ T - I- -• 1; •:••••1-H:-T.• 

 רב הוא: שובה שיבת שארית עם הועם. ושלח מבשר בברית להודיעם.
T ; ־ ־ ־ ״ ־ : ז • 1 * 

 את אשר יהיה באחרית הזעם. ונוחם ואם לא עם בינ1ת הוא. וסלחת
a ; ־ T ; • י • ־ • ~ r - י - י ־ v • : ־-• : ־ י  י

 לעוני כי רב הוא: הוסף !ד וציר משנה תשליח. וקןךן לנגש ןנענה
 תצמיח. יגבר וכל אשר יעשה יצליח. והודע כי משיח אלהים הוא.

- r • - : - ו• : - •.• - 1  • : r ־ • : - • T 1 ״ -

 וסלחת לעוני בי רב הוא:
I - ר־ • t : ׳ I : 

 סימן: למשה המחבר: רבי משה אבן עזרא ז״ל
 למתודה חטיאתיו, ומודה על ריב אשמיו. אשר בהבל שנותיו, כלו
 בלגון למיו. צועק מצרותיו, ומבין ת;ךת ןןמיו. נפלה 3א
 ביד יה־ך^ ״יתיי בי רבים רחמיו: מהיותי משכתי, בחבלי השוא עוני.
 לכן שובתי ונחמתי. פי לא אדע יום דיני. ושארי הקרלתי, ונקבתי
לרחם קוני, בי לא כלו רחמיו. נפלה: שדי גילי 4  מי עיני. אולי ־6
, מעוז באבי אבנים. ורחמי  צמקו, ואינק ראש פתנים. ומי עיני עחקו
 אב דחקו, ולא חמל על בנים. ואלי* *לתאפקו, המון מעיו* *ורחמיו.
 נפלה: הביאני בבור לבאים, והנחילני קצפו. ונשכחתי בבית בלאים,
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 וטבעתי בלם זעפו. בכל־יום ארד פלאים, אחרי האךיך לי אפו. השכח*
 *חנות אל, אם קפץ באף רחמיו. נפלה:
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ת מעט הלכות והנהגות בענין ימי השובבי״ם סן ה ר ט  ע

 בעזרת ה' יתכרך
 כשס ה, נעשה ומזניח

 סעד תיקון הסובבי״נו
 מעט הליכות והנהגות כעגין ימי העווככי״מ

 להלן מוכאיפ סדר ההלכות וההנהגות ללא המקורות והציוניפ,
 ולקמן מעמוד ט והלאה מוכאיפ ההלכות וההנהגות עם הציונימ.

 מסורת מרבותינו הקדמונים שאין לעסוק בפרטי עניבים
 גלה של תיקון היסוד והשובבי״ם בפרהסיא וברבים, ובודאי לא
 3לי גליונות ספר. ועל כן כל מורה צדק יעשה בדעת וישיח
 :צינעה ולפי הצורך בענינים אלה עם שומעי לקחו, ואת
 זצנועים חכמה. וכן יתיעץ כל יחיד ויחיד עם רבותיו בענינים
 גלו לפי הצורך, ויזהר מאוד להיות מחובר לטהור. והעיקר הוא
 2זלפני ה' יתברך ישפוך שיחו, שיהיה בעזרו תמיד, ויןבהו
תקן את העבר ולהיות נשמר בעתיד, וכל הבא להיטהר 1 

 זסייעין אותו מן השמיםא.
 עיקר העיקרים הוא בענין זה, שיעסוק האדם ויעמול
 :לימוד התורה הקדושה בכל כוחו ונפשו, לילה כיום יאיר
 :חשיכה כאורה, כי הוא תיקון גדול לכל ענין שבעולם, ובפרט
 1ענין זה. וישפוך שיחה וידרוש סליחה בכל עת מאדון

 ;אדונים, ויתפלל על העבר שימחו כל החטאים והעוונות, וגם
 ;לו של הגילגולים הקודמים חייו, ויתחנן על העתיד שיעזרוהו
 ;ן השמים להיות נשמר בטהרה תמיד, ועושה אלה לא ימוט

. עולםב ; 

 ישתדל האדם לעסוק בתורה הקדושה וכן לקיים את המצוות
 שמחה גדולה ובלב טוב, ויסיר מלים כל עצבות ודאגה חייו,



ת מעט הלכות והנהגות בעניו ימי השובכי״ם פז ר ט  י ע

 והוא סגולה גדולה להיות נשמר מענינים אלו. וגם יזהר מאוד
 בענין קריאת שמע על המיטה, שיש בכה קריאה זאת לתקן

 במאוד מאודג.
 ד. נוהגים להרבות בקריאת ספר התהלים בימי השובבי״ם,
 שהם השבועות שקוראים בהם פרשות שימות ויארא ב׳א בישלה
 ייתרו מ׳שפטים, ובשנה מעוברת הוא נקרא שובבי״ם ת״ת
 שמוםפים לשבועות אלו גם את השבועות שקוראין בהם פרשות

 תירומה תיצוה.
 ויש נוהגים להתקבץ ביום אחד מן הימים הללו, ועושים בו
 תענית דיבור בציבור, וקוראים את כל ספר התהלים ג' פעמים
 רצופות ועוד חי מזמוריס ראשונים, כדי שיעלו מזמורי תהלים
 אלו לסך של תנ״ח מזמורים מפני שיש סוד וטעם בדבר, ואם
 נותר זמן ביום אומרים בו מעט סליחות ותחנונים. ואפשר
 לעשות את התענית דיבור גם ביום שבת קודש, אולם ברור

 הוא שאין אומרים בו סליחות ותחנונים.
 וביום שעושים את התענית דיבור וכל הקהל מתאספים לקרוא
 בו את התהלים, רשאים הציבור לסעוד את נפשם באכילה
 ושתיה, ואף לעשות סעודה, כגון מה שיש נוהגים לעשות
 באותו יום ארוחת צהרים לכלל הציבור, אלא רק יזהרו מאוד
 שלא יבואו לידי דיבור ושיחה בעת אכילתם. ומכל מקום אף
 שאסור להם לדבר בפה, יכולים הם לרמוז ביד וכיו״ב בי רק על

 הדיבור יש להקפיד.
 ומכל מקום בענין האכילה, עדיף הוא שלא לעשות סעודה
 גדולה ביום זה, אלא יסתפקו במיני פירות ומזונות ובמה
 שאכלו בארוחת הבוקר, ובפרט נכון להזהר בזה כדי שיוכלו
 להספיק את קריאת התהלים ג' פעמים ואמירת הסליחות,



 עטרת מעט הלכות והפהגות בענין ימי השובבי״ם פז ז
 רבמקום הצורך שיש איזה סיבה מיוחדת, כגון שלא להטריח את

 הציבור ללכת לביתם ולחזור שוב, יעשו גם סעודה7.
. יש נוהגים להתענות במשך ששה שבועות אלה של ימי  ה
 השובבי״ם, ומתענים יום אחד בכל שבוע, שבשבוע הראשון
 במתענים ביום א; של השבוע ובשבוע השני מתענים ביום ב'
 ־פזל השבוע, ובשבוע השלישי ביום גי של השבוע, וכן על זה
 הסדר, כדי שיעלה להם שצמו במשך כל ששת ימי השבוע,
 ובשובבי״ם ת״ת חוזרים לצום ביום ראשון וביום שני. ויש
 שמתענים רק יום אחד בכל ימי השובבי״ם, ועושים באותו יום

 תענית דיבור וסליחות.
 והעושים כן להתענות בימי השובבי״ם, צריכים לקבל על
 עצמם את קבלת התענית ביום שקודם לכן בתפילת המנחה,
 שקודם שיעקור רגליו בתפילה העמידה, יאמר בפיו את נוסח
 היה״ר שהביא מרן בשו״ע נסי' תקסב ס"0, והוא מוזכר גם
 בסידורים, (וכן הבאנו אותי בעה״י בספר כאן). וצריך להוציא
 בשפתיו את קבלת התענית, רבדיעבד אם קבלו עליו בליבו בלי

 להוציא בשפתיו נמי מתי•
 ״מכל מקום המתענה צריך להזהר מאוד שלא ימעיט חלילה
 בעבודת ה׳ עקב תעניות אלו, ועל כן הלומד תורה אין לו
 להתענות, אלא במקום זה ירבה בלימוד ובעמל התורה
 הקדושה, ויעשה תענית דימר בעת הלימוד, ומרבה תורה

 מרבה חייםה.



 *3- ישמע חכם ויוסיף לקח ־&»
ח סימן לה) שעמד שם ״ ו א ח ) א פ ה ק ר ו ד ה ה מ ד ו ה י ודע ב  עיי בשו״ח נ
ר שלש ש מ ר א״א רח״ל ב ו ס י א ל כ ש כ נ ד ש ח ם א ד ת א דו ה או ל א ש  ב
ה ר ו מ ה ג מ י ל ה ש ב ו ש ת כ כ ה ש ת ע / ו ו כ ה ו ת י כ ת שהיה ב פו  שנים דעו
ו ד ו מ ל ל ת ה ע ל י ל מס ו ו קד י ל השו ו ד ם ג כ ד ח י מ ל א ת ו ס ה ג , ו ת ט ל ח ו מ  ו
ל זה, דע ביהודה ע ו כ הנ ת כ . ו ד כ ה ו ב ו ש ר ת ד ו ד דעה שיודו ל / ו ו כ  ו
ה ז ל ל ק ש מ ת ה ב ו ש ת ת וסיגופים ו ו י נ ע ת ל כ ק י י מ ה אף שאנ נ ה  ודיל: ו
ת ד מ ת כ ה ו י ר פ ט ל ר פ , כ ר ש פ ם אי א ו ל א כ ל ר כ ו ט ל פ כ  האיש, א
ד דברי למו ם י נ מ , א ר ק י ע . והנה התמדת התודה הוא ה א ט ח  ה
ם׳ יו״ט, ש״ם ם תו ק העיון ע מ ו ע , משגיות ב ש מ ם מ ה ה שיש ב ר ו  ת
ת מן ו ב ב ל ת ה ב ו ד ח ס ו י מ , וג״כ ספד ס כי ה נביאים רכתו ר ו ת ם ו סקי פו  ו
, ת ו ר ת ס נ ר ב ב ד ם שאינו מ רא, ושל״ה במקו ד גמי ד שעד היחוד ע ח  א
ד ל דו ת ש ו ח ב ש ת ד בשירות ו ו א דבק מ י . ו ם ״ ב מ ר ה ב ב ו ש ת ת ו כ ל ה  ו
רא ב״ה, ת הבו ב ה ם א ד א ב ה ל ב ב י ה ל ה ל ל ו ד ר ג ב ך ע״ה שזה ד ל מ  ה
י ם לפג טי ת מעו דו ב דו ו ר ק ים אשר חדשים מ נ ו ת ותחנ ו ל פ ל שאד ת כ  א
ל בשדא וכוודי, שהם ו ע י דקא ל ל י ו ע י ל ר ד ת א כ , ו ם ה רחק מ ו י דנ  דו
י ה בבכ ב ר ה י ל י ל ח ה ו ע ל ח כ ב ם, ו לי עי דאי מו ד שבו ל דו  שירותיו ש
א ה ל ד ו ת ד כ י מ ת מ ש ו ל ם ח ד א א הו ל ו אי הו . ו ת ו ל ג ל ה ע רבן ו ל החו  ע
ב ר״ח וכוי. ר ע ק ב ל ר ל ת כ מ ו ת מ ר כ ת ו י ם ב ו ח מן ה ז כז י ק ה כ נ ע ת  י

 יעו״ש.

ל ה זה, שבעיקרם ש ב ו ש ל ת ע ב דה ל הו ע כי ד ו נ ה ה ד ו  וחזינן דאכן ה
ומם ה י ק ב ס ו ת ע ו ה הקדושה, להי ד ו ת ת ה ד ו כ ת א ה ו ר ה ק י ע ם ה  דברי
א פ ר א מ , כי הי רה בה כאו ס יאיר כחשי ו ה כי ל י , ל ה ג ו פ א ה ל ה ל ל י ל  ו

ף והנפש. ו י הג א ל ח ה מ ל ח מ י ו ל ל חו כ ה ל פ ו ר ת  ו

ך ע״ה ל מ ד ה ד ויעסוק כשידי דו ו א דבק מ ן נכדי שי ם נכו ו ק ל מ כ ם מ ל ו  א
ר פ ל ס ה ש ל ס א רי מו י שיש כמז נ פ , מ ם י ל ה ת ר ה פ א ס ו שהו תי  ותשבחו
ל ע ב ר הנערך ל ב א ד הו פש, ו ח הנ ר א ה ט ל ב ו י ה ל ה ס ל י ל ה ת  ה

. ה ת ת שהיו בידו עד ע ו נ ו העו ם ו י א ט ח ה ב מ ה אשד ש ב ו ש ת  ה

 וע״ע נפוי גזה בדברינו שהבאנו בס״ד בספר תהליפ השלם ״עםרת פז*(הלבות
ש, ׳  והנהגות סעיף כט ובהערה שם). ^׳



ת מעט הלכות והנהגות בענין ימי השובבי״ם פז ט ר ט  ע

 כעזרת ה' יתכרך
 כעוס ה' געשווונצליוז

 סער תיקון חשוגגי״פ
 מעט הלכות והנהגות כענין ימי העווגכי״מ

נים ו ת והצי ו ר ו ק מ ם ה ת ע ו ג ה נ ה ה ת ו ו כ ל ה ר ה ד ם ם י א ב ו  להלן מ

. מסורת מרבותינו הקדמונים שאין לעסוק בפרטי ענינים  א
 עלה של תיקון היסוד והשובבי״ם בפרהסיא וברבים, ובודאי לא
 עלי גליונות ספר. ועל כן כל מורה צדק יעשה בדעת וישיח
 בצינעה ולפי הצורך בענינים אלה עם שומעי לקחו, ואת
 הצנועים חכמה. וכן יתיעץ כל יחיד ויחיד עם רבותיו בענינים
 אלו לפי הצורך, ויזהר מאוד להיות מחובר לטהור. והעיקר הוא
 עזלפני ה' יתברך ישפוך שיחו, שיהיה בעזרו תמיד, ויזכהו
 לתקן את העבר ולהיות נשמר בעתיד, וכל הבא להיטהר

 :לסייעין אותו מן השמים*

 עי׳ היטב בריש ספר לב אליהו עה״ת חכמה ומוסר - בראשית(תולדות הגאון הצדיק
 ־גי אליהו לופיאן עמוד 45) שהיה מדבר בעבץ זה לב1י הישיבה בצורה ברורה רק פעם
 *חת בשנה, והיה מקדים לדבריו ששמע מאיש באמן שהיה מבאי בית החפץ חיים זלה״ה
 שזכאשר היה בנו של החפץ חיים זלה״ה כבן חמש עשרה קרא לו אביו ודיבר אתו על
 זענין הזה, וביאר לו חומר הדבר כמה צריך להזהר מה, ואמר לו שידע וישמע היטב
 בפעם הזאת כי יותר לא ידבר עמו בענין זה. ואמר רבינו זלה״ה שאנחנו צריכים לדבר
 :גל הענץ במפורש לפחות פעם אחת בשנה. והיה מסיים ואומר, שכל אחד [מבני
 :ישיבה} ידע שיש לו למי לפנות כדי לבקש עיצה בדבר. [והיינו שיכול לפנות אליו

 ׳לשיח עימו בענין זה} יעו׳׳ש.

 ־התם מה שהיה הרב דע״א מדבר בענין זה הוא בדברים הכללים, וגם ששם היה מדבר
 :עבין זה בתוך הישיבה, ולא בפרהסיא. ועל כן כל יחיד ויחיד יש לו לפנות לרבותיו
 :ענין זה. וק״ל. ועי׳ נמי באגרות החזו׳׳א חייב(איגרת ב) שכתב שם, שקשה מאוד ליעץ



ת מעט הלמות והנהגות בעניו ימי השובגי״ם פז ר ט  ע

 לאדם דברים בלי להכיר אותו.מופן אישי ממש, אבל יש עיצה שמועילה לכל, שהיא
 במציאות ה׳ יתברך וכך שאפשר לפנות אליו בכל ענין וענץ על ידי התפילה, וסיים
 וכתב: ומה נפלא הדבר כי ביכוילח האדם להשיח דאגותיו לפני אדון עולם יתברך, כאשר
ד1 ילד שעשועים, ותפלה בעת צרה שהאדם נצסוה  הוא משיח לרעהו, והמקום ב״ת ענ

 עליה, היא לו לעזר ותרופה מתמדת, משמחת לב ומאירת עינים. יעו״ש.

 !והנה יש ספרים קדושים שכתבו בענץ זה, והביאו בדברי קודשם כתוב לאמר עיצות
 ותיקונים שונים בענק זה באופן כולל, עי׳ בדברי רביגו החיד״א בס׳ ציפורן שמיד, וכן
 בס׳ יסוד יוסף, ובסי ראשית תכפה (שער הקדושה), וכן בספר קרנות צדיק למהר״א

Znft מאני, ועוד. וישמע חכם ויוסיף 
 שצריך להזהד לשמת דברי מוסר ותוכחה רק מהגונים וכשדים

 וטבל מקום צריך להזהר במאוד מאוד לשמוע קול דברי תוכחה ומוסר מחכמים הגונים
 וכשרים היודעים להוכיח ולא ע1 הדהנד. ליטול את השם יטול, כי המוכיח צריך לדעת
 לועכיח באופן נכון והגון על פי תורתינו הקדושה, דאל״כ יכול ח״ו לגרום היזק לשומע,
 עי׳ בס׳ ליקוטי מוהר״ן(מהדורא בתרא סימן ח אות א) שכתב שם, אף על פי שתוכחה
 הוא דבר גדול, ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה בו שאינו מתנהג
 כשורה, כמו שכתוב(ויקרא יטן״הזבח תוכיח את עמיתך״, אף על פי כן לאו כל אדם
 ראוי להוכיח. כמו שאמר רבי עקיבא(ערכין טז ע״ב) ׳תמה אני, אם יש בדור הזה מי
 שיכול להוכיח׳. ואם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו. כי
 כשהמוכיח איבו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא
 מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הדיח
 רע של המעשים רעים ומדות רעות של האנשים שהוא מוכיחם. כמו כשמנה
 איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל זמן שאין מזיזין אותו הדבר, אין מרגישין

 הריח רע, אבל בשמתחילין לזזדז אותו הדבר, אזי מעוררין הריח רע.

 כמו - כן על - ידי תוכחה של פי שאינו ראוי להוכיח, על - ידי - זה מזיזין ומעוררין
 הריח רע של המעשים רעים ומדדת רעות של האנשים שמוכיחך ועל - כן ר1א מבאיש
 ריחם, ועל - ידי ־ זה הוא מחליש את הנשמות שלהם, ועל - ידי - זה נפסק השפע מכל
 העולמות, התלויים באלו הנשמות. כי עקר יניקת הנשמה הוא מהריח. כמו שאמרו
 רבותינו, זכרונם לברכה(ברכות מג ע״ב) ׳מנין שמברמן על הריח, שנאמר ״בל הנשמה
 תהלל יה״. איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, הוי אומד ׳זה דדיה׳. ועל - p על
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 — ידי זה המוכיח, שהוא מבאיש ריחם, על - ידי - זה נחלשת הנשמה, שיניקתה מהריח
 כנ׳׳ל, וממילא נפסק השפע מכל העולמות התלויים בהם.

 אבל כשהסוכיח ראד להוכיח, אזי אדרבא, הוא מוסיף ונותן ריח טוב בהנשמות על - ידי
 תוכחתו. כי התוכחה צריכה להיות בבחינת התוכחה של משה, שהוכיח את ישראל על
ד תוכחתו נתן בהם ריח טוב, בבחינת(שיר השירים א)״נרד נתן  מעשה העגל, שעל - י
 רמזו״, הנאמר על מעשה העגל. עזב לא נאמר, אלא נתן, כמו שפרש רש״י שם וכמו
 שאמרו רבותינו, זכרובם לברכה, בגמרא(שבת פח ע״ב). כי על - ידי תוכחה של משה
 על מעשה העגל ועםיף ונתן בהם ריח טוב, שהוא בחינת מזונא דנשמתא. כי עקר יניקת
ד - זה הוא נותן  הנשמה היא מהריח כנ״ל, כי על - ידי קול המוכיח שהוא ראוי, על - י
 ריח טוב בהנשמות, שד1א בחינת מזונא דנשמתא כנ״ל. כי יש שונא דנשמתא ומזונא
 דגופא וכוי. יעו״ש. וכן הוא כיו״ב בס׳ עצות ישרות נערך תוכחה אות א) שכתב שם,
 לפעמים כשאדם מוכיח את עצמו או את חברו ומתחיל להזכיר המעשים רעים שעשה,
 אזי שכיח שיפל עוד יותר ויותר, כי נופל בדעתו מאד, דש שנפלו מאד על ידי זה וכל
 זה נמשך מבחינת התוכחה שאינה כראוי, שמחלשת כח הנשמה על ידי
 שמעוררץ הריח דע של עוונות, כי עקר התוכחה צריכה להיות בבחינת מטה
 כלפי חסד, לחפש למצא בעצמו וכן בחברו על כל פנים איזה נקודות טובות,
 והתוכחה תהיה בדרך חסד לחזק את עצמו ואת חברו בהשם יתברך ולבטח
 ברחמיו העצומים, שיש אצלו חסד כזה, שגם כל המעשים רעים יכולין להתהפך
 לזכויות, אפלו אם הרבה לפשע מאד, חס ושלום, כי עם השם החסד והרבה עמו
 פדות וטי, ועקר התוכחה חהיה באפן שיחזק את עצמו ואת חברו להתעורר להשם
 יתברך ולהתחיל מעתה להתקרב אליו יתברך, ולא שיקלקל יותר על ידי תוכחתו, שיפל
 חם ושלום יותר ולתוכחה כזאת אין זוכין כי אם על ידי שמקשרין עצמו לצדקי הדור,
 שהם בחינת משה, שעל ידי תוכחתם מוסיפים ונותנים ריח טוב בהנשמות. ע״ש. ועי׳
 נמי בס׳ ליקוטי הלכות(הלכות ציצית הלכה ה) שכתב, על ידי תוכחה יכולין לפעמים
ד רתוכחה הריח רע של המעשים רעים  ליפול יותר ח״ו, כי יטלין לעורר ח״ו על י

 שעשה. יעו״ש.

 ועל כן יש לשומע ולמשמיע להזהר בדברים אלו במאוד מאוד, ולהעת מועיל במעשיו
 ודיבורו, ולא ח״ו להיפך.

 שצריך להתפלל לפני ה׳ יתברך ויתעלה שיזכה להיות נשמד בטהרה
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 ב. עיקר העיקרים הוא בענין זה, שיעסוק האדם ויעמול
 בלימוד התורה הקדושה בכל כוחו ונפשו, לילה כיום יאיר
 כחשיבה כאורה, כי הוא תיקון גדול לכל ענין שבעולם, ובפרט
 לענין זה. וישפוך שיחה וידרוש סליחה בכל עת מאדון
 האדונים, ויתפלל על העבר שימחו כל החטאים והעוונות, וגם
 אלו של הגילגולים הקודמים חייו, ויתחנן על העתיד שיעזרוהו
 מן השמים להיות נשמר בטהרה תמיד, ועושה אלה לא ימוט

 לעולםב

 ועי׳ בם׳ כתר הראש (סוף מעשה רב לרבינו הגר״א אות עג) שהובא, דכשצריך האדם
 לילך בחוץ ברחוב, יתפלל קודם לכן לפני ה׳ יתברך שיצילהו בדרך מראיות אסורות.
 יעו׳׳ש. וממילא יש לומר שענץ זה של התפילה והתחנות לפני ה׳ שמכהו להיות נשמר
 בטהרה, הוא כלפי כל ענץ זה בכל עת ובכל זמן שצריך האדם להרבות בתפילה שיזכוהו
 ויסייעוזע מן השמים שלא יכשל ח״ו, ולזכות להיות נשמר בטהרה גמורה, וה׳ יתברך

 ברחמיו הרבים, לא ימנע טוב א^לכים בתמים. והבא להטהר מםייעין אותו.
 ב הנה הענין שיעסוק האדם בעמל התורה הקדושה, חעא תועלת גדול לענין זה, כבר

 האריכו בםפה״ק מה, וכן מקובל נמי מהחזו״א זיע״א שהיה מורה ובא לכל השואלים
 אותו דבר תיקון בענץ זה, שהעיקר הוא שיקבלו על עצמם לעמול בלימוד התורה
 הקדושה בכל כוחם ונפשם, ועי׳ היסב נמי באיגרות החזו״א ח״א(איגרות כב - כד).
 יעו׳׳ש. וכן הוא מסורת מרבותינו שאין דבר אשר ימל לעמוד בפני לימוד התורה
 הקדושה והעסק בה, דש בכח העמל והלימוד בתורה הקדושה, למחות ולהשבית כל עוון

 וכל חטא ופשע.

 וע״ע נמי בשו״ת דברי יציב חאה״ע(סימן מא אות ג) שהביא מדברי ם׳ בגי יששכר
 מאמרי חדש תשרי(מאמר ד דרוש יד אות מ) שהביא מדברי רבינו החיד״א דהלומד תורה
 לשמה א״צ לד׳ חלוקי כפרה שהובאו בגמ׳ יומא(פו ע״א). ובתשובות מהרש״ם ח״א
 (סימן נח בסופו), הביא מהזוהר הקדוש (רות אות יב), שובנה וגו׳ כד אושיד זרעיה
 לארעא אבל בתיובתא שלימתא ואוליף אורייתא כולא ימחל ליה, ובמפתחות
 למהרש״ם(ח״ג סינון רםח, אשר נדפס בסופו!, הביא מרש׳׳י יחזקאל(כג לז) וגם את
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 בניהן וגו/ בהגייה, שהוציאו וכוי ולא עשו תשובה וכוי. יעו׳׳ש. וא״כ חדנן מכולי האי
 ־רבעשה תשובה ולומד תורה לשמה נמחלים כל עוונותיו.

 ולכן אף כשתהו ובהו וחשך על פני תהום, "ויאמר אלקים יהי אור״ באורה של תורה [עיין
 ב״ר ג in רהי אור זה תיקמ על הכל, [ועיין דברי חיים ריש פרשת נח]. ובראשית
 בשביל התורה [רש״י בראשית א א], ובבראשית רבה(פרשה א פיסקא ד) בשם רבי
 מתנא בזכות שלשה דברים נברא העולם בזכות חלה ובזמת מעשר ובזטת במרים ע״ש,
 והיינו לכהנים הלומדים תורה כידוע מסנהדרץ(צ ע״ב) מונתתם ממנו תרומת ה׳ לאהרן
 הכהן. ותשובה קדמה לעולם [פסחים נד ע״א], בתשובה שמכפרת על הכל, היינו תורה
 נבשביל התורה], וצדקה ללומדי תורה [בזכות מעשר וכו׳]. וכן עיקר התשובה

 לתלמידי חכמים הוא להרבות בנר מצוה ותורה אור. יעו״ש.

 וכבר כתבו בספרים הקדושים דאפילו צדיק גמור צריך להיות מרש סליחה, שמא יש
 בית־ ח״ו איזה חטא או עוון בענץ זה מהגלגולים הקודמים, כי לא ידע האדם, וכמו שכבר

 כתב מה בם׳ קונטרס היחיאלי(בית ה׳ דף סח ע״א אות ג). יעוי׳ש.
 שיש בלימוד והעמל בתורה הקדושה תועלת גם לעתיד

 ובאמת יש בתועלת הלימוד לד1עיל על העבר ועל העתיד, למחות את עוונותיו של
 האדם, רכך לשמור אותו מכל חטא ופשע גם בעתיד, וכעין שכתב הרמב״ם בהלכות
 איסורי ביאה (פרק כב הלכה כא) חייל: גדולה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו
 לדברי תורה מרחיב דעתו בחכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן
 החכמה, ובחכמה וצא אומר אלת אהבים ויעלת חן וטי. יעו״ש. והנה עוד גם יש לומר
 בזה, כי כח האש והחמימות של עמל התורה הקדושה מעביר כל ענין אש זר ואחר,
 וסימנך הוי כעץ מה שכתבנו בם״ד בס׳ פז רב על התורה כת״י(פרשת מטות) על מה
 שנאמר(במדבר לא כג) ״כל דבר אשר ימא באש תעבירו באש וטהר״, והיינו שכל דבר
 אשר הוא בא מאש היצה״ר, "העבירו באש" אפשר להעבירו על ידי אש התורה הקדושה,
 וענין זה של יצרא דעריזת הוי אש, וכהא דחזינן מעט בגמ' מסבת יומא (סט ע״ב)
 שהיצה״ר של עבודה זרה ושל העריות, הם של אש. יעו״ש היטב. וכן אמרינן נמי בגמ׳
 מסכת קידושין(פא ע״ב) בעובדא דרב עמרם חסידא, בענין השבויות שבאו לנרדעא,
 והניחום למשמרת על גגו של רב עמרם חסידא, ולקחו משם את הסולם שאף אחד לא
 יוכל לעלות אליהם, וחלפה חדא משמיות אלו ורב עמרם ראה אותה וכר, שקליה רב
 עמרם לדרגא ולא הוו יכלין בי עשרה למדלייא, והרימו לבדו, סליק ואזיל, מ מטא
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 לפלגא דרגא איפשח, רמא קלא, נורא בי עמרם, [כדי שיבואו לראותו ויתבייש ולא
 יעלה אל השבויות], אתו רבנן, אמרו ליה, כםיפתינף [ביישתנו שכולם ראו את ענין וה
 שחשב ללכת לשכרות] אמר לוע, מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין, ולא תיכספו
 מיניה לעלמא דאהי. אשבעיה ליצריה דינפק מיניה, נמק מיניה כי עמודא דנורא,
 אמר ליה רב עמרם ליצהי׳ר חד, דאת נורא ואנא בישרא, ואנא עדיפנא מינך. יעו״ש.
 וא״כ חזינן דיצה״ר דעריות ועי אס, ועל הכי נאמר ״כל אשר יבוא באש״ שאף יצה״ר זה
 של עריות דהוא אש, "תעבירו באש״ היינו באש עמל התורה, כי התורה הקדושה נמשלה
 לאש, וכם״ש בגמ׳ תענית(ז ע״א) אמר רבה בר בר חנה למה נמשלו דברי תורה כאש
 שנאמר(ירמיה כג כט) ״הלא כה דברי כאש נאם ה״' לומר לך וכוי. יעו״ש. וכן הוא עוד
 הרבה בש״ס שהתורה נמשלה לאש, עי׳ גמ׳ ברכות(כב ע״א), חגיגה(כז ע״א), קידושיז
 (ל ע״ב) ועוד. וא״כ ממילא זאת היא העיצה להעביר ולכלות את כל הבלי העוה״ז באש
 התודה הקדושה, וזכות זאת היא גם גדולה לטהר את האדם מעל העוונות, וכמ״ש

 (בפסוק הנ״ל) ״תעבירו באש וטהר״. וק״ל.

 [ועי׳ עוד נכד בגמ׳ םבהררין(לא ע״ב< שלחו ליה לבור עוקבא, לדוד ליה בבר בתיה,
 שלם, עוקבן הבבלי קבל קדמנא וכוי. ופירש רש״י: מר עוקבא - אב בית דץ הוה. לחיו
 ליה כבר בתיה - מצאתי בספר הגדה שהיה מר עוקבא בעל תשובה, שנתן עיניו
 באשה אחת והעלה לבו טינא ונפל בחולי, ואשת איש היתד״ לימים נצרכה ללות ממנו
 ומתוך דוחקה נתרצית לו, וכבש יצרו ופטדה לשלום ונתרפא, וכשהיה יוצא לשוק היה
 נר דולק בראשו מן השמיש ועל שמ כך קרי ליה ר נתן צוציתא במסכת שבת(בו
 ע״ב), ד״כא נמי להכי כתבו ליה הכי על שם האור שהיה זורח עליו. ע״ש. וע״ע נמי
 בגמ׳ שבת(נו ע״ב) אמר רב אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורו, ואחד
 בדורנו וטי, ומנו - עוקבן בר נחמיה ריש גלותא, והיינו נתן דצוציתא. יעו״ש. והרי
 שהיה מר עוקבא שהוא נתן צוציוזא בעל תשובה גדול ונורא, בבחינת גדול הדור בענין
 זד״, והיינו דקאמר ״ואחד בדורנו״. ויש לומר דהאי דהוה אור זורח על ראשו מחמת שעמד
 באותו נסיון של עתר״ וכדקאמר רש״י(הנ״ל) ״ושכשהיה יוצא לשוק היה נר דולק
 בראשו מן השמים״, דהוא מידה כנגד מידה דכאמור לעל היצה״ר דערוה הוא של אש,
 לכן חלף זאת קיבל בשכרו אש מן השמים מצד הטוב והקדושה, להיות מאיר ומנהיר.

 וק׳ל].

 שעיקר התיקון הוא להרבות בעסק ולימוד התורה הקדושה
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 וע״ע למו׳׳ר שליס׳׳א בשו׳׳ת יביע אומרת״א(חיו״ר סימן יר אות יח שעמד ויכמדד אר׳ש
 להשיב תשובה אודות עובדא דחוה pn תורה אחד שנשא בתולה, ואחר ביאה ראשונה
 חשב שלא גמר ביאתו, מפני שלא מצ» דם בתולים, וחזר ובא עליה שנית, ואח״ז נודע
 לו שנכשל באיסור דם בתולים, כי ראה שכבר נמצא דם על חלוקה מביאה ראשונה.
 ושאל תיקון על זה. ובריש הדברים עמד לדון התם כיון דענין זה הוא איסור דרבנן, אם
 השוגג באיסור דרבנן צריך כפרה ותשובה, ואחר שהסיק שאין דעת הרבה מגדולי
 האחרוגים שצריך כפרה ותשובה על זה עמד לדון עוד איזה כפרה יעשה, וכתב מו״ר
 שליט״א, דלעולם שפיר יש לסמוך על דעת הסוברים דםגי בכה״ג בתענית של יום אחד,
 בפרט בדורות הללו, שהרי אץ לתעניוה וסיגופים שרש בש״ם, וע׳ במדרש רבה פרשת
 קדושים(ר״פ כה), אם נכשל אדם בעבירה חייב מיתה בידי שמיס, מה יעשה
 ויחיה, אם היה למוד לקרות דף אחז קורא שני דפים, ואם היה למוד לשנות פרק
 אחד ישנה שנים, ואס אינו למוד לקחו! לשנות לך ויעשה פרנס על הציבור וגבאי של
 צדקה והוא חי. ע״ש. וע׳ מה שהאריר בזה הגאץ זרע אמת (חאו״ח סי׳ פט), שאפי׳
 החוטא בעבירות חמודות אין לו ליעב בתענית אם גורם לו ביטול תורה, ודלא
 כהרב ראשית חכמה שכ׳ שהחוטא בעריות וכיו״ב צריך לקבל עליו יסורים
 ותעניות אע״פ שיש בהם ביטול תורה וכר, וכ׳ ע״ז הרב זרע אמת, שהנה הרב גדש
 סאה להחמיר כדרכו בכ״מ, ומי יאמין לשמועתו נגד כל שאר הגדולים הנ״ל, ואחר
 הסליחה רבה, לגודל חסידותו, לא שביק מר חיי לכל בריה, וגם דבריו תמוהים וכו/
 וכיון שאף בחוטא בחמורות האר״י מיקל, הרוצה לסמוך עליו יש לו אלן גדול לסמוך

 עליו. ע׳׳ש.

 תעסיף מו״ר שליט״א וכתב ע״ו, ומי יתןוהיה לבב כל חכמי דורגו שלא להטריח על
 בעלי תשובה יותר מדאי בסיגופים ובתעניות, אשר לרגלי החולשה האיומה כשל
 כח הסבל, ולא יוכלו מלט מחולאימ וסכנות ודו, ודילמא ממנעי ולא עבדי
 תשובת. ועי ב״ק(צר ע״בן. והלא עיקר התשובה עזיבת החטא, והתורה אגוני
 מגנא ואצולי מצלא, ואין לר מדה טובה הימנה, והיא מכפרת אפילו על עבירות
 חמורות. וכמ״ש במנחות(קי ע״א) כל הזוסק בתורה אינו צריך לא עלה לא מנחה ולא
 חטאת ולא אשם. ע״ש. וע״ע בערכין(טו ע״ב) שמכפרת על עון לשה״ר, השקול כנגד
 ע״ז וג״ע ושפ״ד. ע״ש. וכמו כן בעון החמור שדל, מסיים בזוה־יק שהתורה מגינה
 ומכפרת עליו. וכמובא בשאלתות להגר״ח מוואלוזין(אות לה), ששאלו להגר״א
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 במי שנכשל בקרי, כמעט בפשע ד׳ל, והשיב כשעוסק בתורה א״צ לדאוג כלל,
 ואעי׳פ שבתיקונים ובס׳ מוסר החמירו מאד בזה, מ״מ בסוף המאמר בס׳ התיקונים(תיקון
 כא וכב^ נמצא דבר טוב למבץ, מכי, אבל אורייתא אורך ימים בימינה, פי׳ שמצלת מן
 המיתה, ובשמאלה עושר וכבוד, זזמצלת מן היסורין הקשים כמיתה. וספרי המוסר לא

 הביאו סיום זה בספריהם. ע״כ.

 ובשו׳׳ת מהרש״ם ח״א 1ם״ם נח) הביא ג״כ לשון הזוהר(תת אות יב): ואף דעביד עובדין
 בישץ ואוליד מי בישין בסטדא דמםאבא כד אושיד זרעיה לארעא, אכל בתיובתא
 שלימתא ואוליף אורייתא, כולא ימחל ליה. וכתב, שמכאן מוכח דמ״ש בזוהר פר׳ דחי
 דלא מהני תשובה לחטא זה היינו בלא לימוד תורה. וכמ׳׳ש מוד-״ק פר׳ נשא שבצירוף
 לימוד תורה מקריא תשובה עילאה. והובא בראשית חכמה פ״ב משער תשובה. עכת״ד.
 ורבעו החיד״א בכסא רחמים (אמת דר׳ נתן פרק ל), הביא מ״ש השל״ה בשם רביט
 האר״י ז׳׳ל: כל מה שתמצא בדברי ראשונים סיגופים ותעניות לכפרת עונות, לא נזכרו
 אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל מי שתורתו אומנותו ויודע דעת ויראת ה׳,
 זאת היא תקנתו לעסוק בתודה, ולא יחלש, ולא יתבטל מלימודו. ע״כ. וכ״כ
 המשנה ברורה בביאור הלכה(םי׳ תקעא) מהשל״ה בשם ספר חרדים, שכתב כן בשם
 רבינו הארי׳י ז׳׳ל. ע׳׳ש. וע״ע בספר ברכת מועדיך לחיים(דף ק ע״ג). ובחידושי הגאון
 משאוול בס׳ זכר יהוסף(שבת לא ע״א). ובדברי הגאון מהר׳׳ש קלוגר בשו״ת האלף לך
 שלמה(חאו״ח סי׳ שנח). ע״ש. והדבר. מאד יש להאריך בזה, ואכ״׳מ. ולכן יש לועדות
 לשואל שמספיק להתענות יום אחד, דחן צדקה כפי כחו, דעסוק בתורה. ותו לא מידי.
 עכר׳׳ק. יעו״ש. ועולה מן המדביר בדב״ק של מו״ר שליט״א הללו, בגודל מעלח לימוד
 התודה הקדושה דהיא אגוני פגנא ואצולי מצלא לכפר על האדם מכל חסא ומכל עוון.
 ולדברינו הנ״ל אכן מבואר עוד, דלא רק שבכח לימוד התורה הקדושה יש את הכח לחקן

 את העבר, אלא אף לדעעיל לאדם להיות נשמר על העתיד.

 רק מתיקות העסק והעמל בתורתינו הקדושה יש בהם להשבית ולבטל את הבלי
 העוה״ז

 והנה בעגין שהזכרנו דרק בח התורה הקדושה יש בו כדי להכניע את היצה׳יר, ע״ע
 בדברינו שכתבנו בם׳׳ד בשו״ת עטרת פז חלק שבי(בהקדמה) בעגין זה, שהתורה
 הקדושה היא הדבר היחידי שיכול להכניע את היצה״ר, וגם בכך שהאדם מכניע את
 היצה׳׳ר זעא מרגיש את החדוותא דשמעתתא ומתיקזת דמודה הקדושה, והבאנו בס״ד
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 לבאר שם בענץ דברי הגמ׳ תלסכת םבהררין(הנ״ל) שחכמים בסוף לא הרגוהו ליצה״ר
 והעריות משום פריה ורביה בעולם וכוי, דבאמת דברי חכמים הם נסתרים וטמונים בהם
 סודות גדולים, ולא רצו לגלות את סוד הענין ועטפו אותו בטעמים אחרים, וכמו שהבאנו
 בס״ד שם הרבה מקורות וראיות לזה, וכן גמי בענץ זה הטעם העיקרי ד1א שלא הרגוהו
 ליצה״ר דהעריות, כי כל החדוותא דאורייתא שיש לאדם בעסק ולימוד תורתינו הקדושה
ד שכובש את יצרו זה, וכמבואר בזוה״ק פר׳ תולדות רעיא מהיםגא, (דף קלח  הוא על י
 ע״א< דאיתא התם בזה״ל: רבי יצחק ברבי מסי הוה אתי מקפוטקיא ללוד, פגע ביה רבי
 יהודה, אמר ליה רבי יצחק, תאמר דחביונא הכימי מתניתא, אתערו להאי עניינא, דיצר
 הרע יתנשי מן עלמא, בר ההיא שעתא לזיזוגא, אמר ליה חייך הכי אצסריך יצר הרע
 לעולם כמטרא לעולם, דאלמלא יצר הרע חדוותא דשמעתא לא ליהוי, אבל לא
 מנוולא כקדמיתא למחטי ביה, הדא הוא דכתיב(ישעיה יא ט) לא ירעו ולא ישחיתו בכל
 הר קדשי וגומר, אמר רבי שמעון, הוא לבא דמדוריה דצר הרע ביה וט׳. יעו״ש. והרי
 שהדברים מפורשים כאן להדיא דרבי ימזק רצה לבטל היצה״ר דהעריות שיאבדוהו מן
 העולם בר שעתא חיווגא, ורבי יהודה השיבו שאלמלא שיהיה כך לא יהיה יותר
 חדוותא דשמעחתא, והיינו חדוותא דאורייתא, מתיקות וערבות טעם התורה

 הקדושה.

 וא״כ באמת זהו עיקר סוד הטעם האמיתי דלבסוף לא הרגוהו ליצה״ר, וחז״ל הקדושים

 לא רצו לומר הטעם העיקרי דלא הרגוהו ליצה״ר דעריות משום לימוד התורה וכוי, כי

 טעם זה אינו מובן להמון העם דמשום דבר זה דהחדוותא דאורייתא ישאירווע ליצה״ר,

 ולכן לא אמרו בזה אלא טעם נגלה שהוא משום שהעולם לא מכל להתקיים בלי פו״ר

 וטי, אבל באמת העיקר הגדול הוא דחז׳׳ל ידעו דאם ח״ו לא יהיה החדוותא דאורייתא לא

 יהיה ח״ו לימוד תורה בעולם תהיה העולם שמם מתורה ח״ו ולא יהיה לו קיום כלל, אלא

 רק היםוו את דבריהם בענין שמשתמע לאוזנם של המון העם. וק״ל.

ן זה של היצה״ר דעריות י  ולפי דברים מפורשים ומבוארים אלו דחדנן בזוה״ק(הנ״ל) תנ
 הוא מטון כנגד חדוותא דאורייתא, בבחינת זה לעומת זה, ובכך דאיבא להאי יצרא
 וטבשים אותו מרגישים את מתיקותה של התורה הקדושה וערבות טעמה המופלא, ובכך
 זוכה האדם ללמוד את התורה בבחינה העליונה שהיא מתוך אהבה שלימה. ועוד נמי יוצא
 לפי הדברים המבוארים שככל שכח היגה״ר הוא חזק, בכך שכובשים אותו, מתחזק
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 והולך מאידך גיסא צד הקדושה ביתר שאת דתר עוז. ולפ״ז יש לבאר בדרך רמו נמי הא
 דאמרו ח״ל סנהדרין(צב ע״א) כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה - אש
 אוכלתו. יעו׳׳ש. והנה רמב״ם בהלכות תלמוד תורה(פרק ג הלכה יג< האריך שם בגודל
 לימוד התורה בלילה וכתב ע״ז וו״ל: אף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין אדם למד
 רוב חכמתו אלא בלילה, לפיכך גד שרצה לזכות בכתר התורה מהר בכל לילותיו ולא
 יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי
 חכמה, אמרו חכמים אין רבה שלתורה אלא בלילה שנאמר קומי רובי בלילה, וכל
 העוסק בתורה בלילה חוט של חםדנגזשך עליו ביום שגאמר יומם יצוה ה׳ חסדו ובלילה
 שירה עמי תפלה לאל חיי, וכל ב׳ת שאין נשמעים בו דברי תורה בללה אש אוכלתו

 שנאמר כל חשך וכוי. ע״ש.

י האמור לעיל יש לבאר ברמ׳ז הרומ׳ז בענץ זה שהרמב״ם האריך כ״כ בחשיטת פ  ל
א עוד אלא שזהו זמן שאדם יכול  הלימוד בללה, ושבעבור כך זוכיש לדברים הרבה, ל
 ללמוד בו את רוב חכמתו. דהנה עיקר כח החיצונים הבאים מצד ענץ היסוד הוא דוקא
 בללה, וכמבואר בספר עץ תיימ(שער מא פרק א! בעגין סוד בדבת מלביש ערומים,
 ת״ל: כי כשפתה את חוה הוא בכה זווג היסוד דיניקה וכוי, תה בללה בנ״ל, ואז יונקים
p ובטקר חוזרץ המוחין ואנו מברכין בבקר מלביש פ  חיצונים בלילה בסוד תרין צ
 ערומים וטי. יעו״ש. דע״ע בזוהי׳ק(חלק ב דף קעג ע״א) דאיתא התם נמי כיו״ב דכח
 הסיטרא אחרא מתחזק ביותר בללה, חה״ל שם: בראשיתא דליליא כד רמש ליליא
 ואתחשך, כל איבון רוחץ בישין וזיגין בישין, כלהו מתבדרן ומשטטי בכל עלמא,
 ואתפרשא םטרא אחרא ומי, ניון דההוא םטרא אחרא אתער, כל בגי עלמא טעמי
 טעמא דמותא, דשינה חד משתין במותא, ושלטא עלייהו וכוי. יעו״ש. וע״ע מה נמי
 בזוה״ק חלק ב(דף רלט ע״ב)• יעדש. וכן נמי ללית שהיא יצה״ר דהעריות כמטאר
 בזוה״ק פר׳ בראשית דף כז ע״ב זמן שליטתה בעיקר הוא בלילה כמבואר בזוה״ק פר׳
 בראשית (דף נה ע״א). יעו״ש. וא״כ יש לומר דהיינו נמי סעמא שיכול האדם לזכות
 בלימודו בלילה את עיקר חכמתו בתורה הקדושה, דכיון שכאמור בזמן זה של הלילה
 מתרבה וגודל כח הסיטרא אתרא, ממלא נמי גודל מאידך כח הזכות של התורה
 הקדושה, ועל כן בכך שהאדם כובש את כח היצה״ר לכן יכול לזכות נמי ליותר תורה, כי
 אז מרגיש יותר את החדוותא דשמעתתא ונמשך ליבו ללימוד התורה הקדושה יותר,
ל לזכות יותר ללימוד בתורה הקדושה. כי כאמור לעיל שככל שמתגבר כ  וממלא נמי י
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 כדו היצה״ר והםיסרא אחרא וכובשים אותו, ממילא במי מתגבר כח התורה יותר׳ וק״ל.
 והם דברים נפלאים.

 שבלי לימוד התודה הקדושה לא יוכל האדם לחזוד בתשובה שלימה, ומדוע

 ומ־עתה דמתבאר ועולה מכלל הדברים הג״ל שהתחליף לכל הנאות העוה״ז ובפרס כנגד
 יצדא דעריות הוא ענין לימוד התורה הקדושה, וד1א בבחינת זה לעומת זה ברא אלקים,
 יש לבאר ולומר נמי דלא יוכל האדם לחזור בתשובה באמת וכפרש מענין יצה״ר דבחינת
 היםוד ללא לימוד התורה הקדושה, והיינו נמי הא דחזיגן בגמ' מסכת עבודה זרה(יז ע״א)
 דדרשינן התם על הפסוק (משלי n "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים״,
 ושאלה הגנו, וכי מאחר שלא שט היכן ישיגו, ותירצה, הכי קאמר ואם ישובו לא
 ישיגו אורחות חיים. רכל הפורש ממינות מיית. ופרש״י: לא ישובון - כל המשתמרים
 לעבודת כוכבים אחר שנאבקו במינות אינם שבין ואס שבין ממהרין למות מתוך צרה
 וכפיית יצרם ווו גזירת מלך עליהם למות. יעו״ש. ואמרינן בגמ' שם עוד, ומעבירה של
 גילוי עריות לא מת האדם, והתניא, אמרו עליו על ר״א בן.דורדיא שלא הגיח זונה
 >חת בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כים
 ־ינרין בשכרה, נםל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר
 :פיחה, אמרה, כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דודדיא אין מקבלין
 דתו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים,
 טח־ לו, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו וכר, אמר, שמים וארץ בקשו עלי
 :מים, אמרו, עד שאט מבקשיס עליך נבקש על עצמנו וכוי, אמר, חמה ולבנה בקשו
 לי רתמים, אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו וטי, אמר אין הדבר
 'ף־ אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול
 מרה, ר״א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. והא הכא בעבירה הוה ומית. ותירצה
 ם/ רתם נמי, כיון דאביק בה טובא כמינות דמיא. בכה רבי ואמר יש קונה עולמו

 מד, שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. יעו״ש.

 ען מהכי דאדם שהוא שב בתשובה מענין זה דיצרא דעריות ב״מ ואביק בה סובא, לא
 יק מעמד להמשיך לחיות אלא ימות, דומיא דענין השב מענין המיטח ועבודה ורה
 ז, ופירש רשי׳י(הנ״ל) דהיינו משום שהנאה זאת חסרה לו ב״מ, וממילא נפשו עליו
 :ל ופורחת ממקומה, וכדפירש רש״י(הג״ל) גבי ענץ המיטת, ״כל המשתמרים
 ודת כוכבים אחר שנאבקו במינות אינם שבין ואם שבין ממהרין למות מתוך צרה
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 וכפייה יצרם וזו גזירת מלך עליהם למות״, וה״ה נמי גבי ענין היצרא דעריות הוי הכי.
ל דלימוד ע  והיינו שחסרה להם ההנאה הזאת שהורגלו בה בעבדה. ולפי המבואר ל
 התורה הקדושה והחדוותא דהשמעתתא הוא באותו גדר של שמחה והנאה, א״כ נמצא
 שבכך שהשב בתשובה יעסוק ויעמול בתורה הקדושה הוא ימלא את חסרונו זה, וממלא
ל בנפשו ולמלא להשלים את חסרונו זה ע״י הנאת לימוד  שפיר מכל לעצור לאזור ח
 התורה הקדושה ואהבתה "אילת אהבים ףעלת חן", וא״כ רק בכך יוכל להינצל. וגבי
 רבי אליעזר בן דורדיא יש לומר שלא היה מי שלמדו באותה העת, ועל כן לא יכל לאזור
ל בנפשו ולעמוד בחיסרון שנוצר לג ממה ששב בתשובה. אבל אה״נ כל שהאדם ממלא  ח
 את חסרונו זה שנגרם לו עתה בכך ששב ממעשיו, בלימוד התורה הקדושה שפיר יש

 לומר שיוכל להמשיך להתקיים כי התורה הקדושה היא חיינו ואורך ימינו. וק״ל.

 לפי הדברים האמורים יש לומר דהוא נמי אשר אבו אוסרים בתפילת שמונה עשרה
 ב״ברכת השיבה״, ״השיבנו אבינו לתורתיך, וקרבנו מלכינו לעבורתין; והחזירנו
, והיינו דכדי שיוכל האדם לחזור בתשובה שלימה באמת,  בתשובה שלימה לפניך׳
 בעינן בראש ובראשונה עליו לשוב לתורה הקדושה לעסוק בה בכל כוחו גופו ונפשו, בי
 רק אז יוכל שתשובתו תהיה שלימה, שהרי בלא זה אי אפשר לו כי כאמור בהני עבדות
 דאביק בד1, כעבודה זרה ועריות, אם יחזור בתשובה שלימה ימות, ואם לא ימות סימן
 הוא שלא חזר בתשובה כי שוב יחזור אליהם n׳v, ועל כן כדי שתשובתו תהיה שלימה,
 שישוב בתשובה וימשיך לחיות, בעינן בראש ובראשונה שישוב לתורה הקדושה ויעסוק
 בה ובאהבתה ישגא תמיד, וממלא בכך יזכה לתרתי לתורה לתשובה שלימה. וא״כ הוא
ל דהתורה הקדושה היא התחליף לכל הנאות והבלי העלם הזה, דבשאר ע  דאמרן ל
 הנאות העוה״ז הכל הוא הבל מעשה תעתועים דאינה הנאה שלימה ואמיתית אלא לרגע
דל לגשמה על החטא הנגרם ונפשו  כממריה לשעתו דאותה העת, לאחר מכן יש צער ג
 עליו תאבל, ורשעים מלאים חרטה, כי יצרם דוחקם מצד זה, ולאחר מכן הנשמה
 מצטערת על כך ודוחקת אותם מצד זה. אולם בלימוד התורה הקדושה אין תחליף
 לעריבות והמתיקות המלווה את האדם השוקד על לימודה, שענין עריבות זאת נמשך
 לשעה לדורות, והוא הבחינה ״אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה״, דהאדם ההולך
 בישרות ליבו בדרך התורה הקדושה הוא שמח תמיר באמת כי הנשמה שוקטת בקירבו
. והי יתברך יעזרינו על דבר כבוד שמו תמיד לעולם ועד. ע״כ קל  בשלום ובמנוחה. ו

 תורף דברינו שם בס״ד. וע״ע בדברינו שם בזה באורך וברוחב, ומשם באריה. ע״ש.
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. ישתדל האדם לעסוק בתתה הקדושה וכן לקיים את המצוות  ג
 בשמחה גדולה ובלב טוב, ויסיר מליבו כל עצבות ודאגה חייו,
 רהוא סגולה גדולה להיות נממר מענינים אלו. וגם יזהר מאוד
 בענין קריאת שמע על המיטה, שיש בכה קריאה זאת לתקן

 במאוד מאודג.

 ומסקנא דמילתא חזינן מהכי דרק על ידי זםק התורה הקדושה יוכל האדם להבדל ולהנזר
 מהבלי העולם הזה, ולחזור על ידי p בתשובה שלימה, כי החדוותא דשמעתתא
 דאורייתא קדישתא היא תהיה לו למזוד ולמשיב נפש, למזור - לתקן את נגעי העבר,
 ולמשיב נפש - להמשיך לחיות בעתיד. 1נלא וה לא עכל האדם להחיות את נפשו. וק״ל.

 נ ענץ הזהירות מן העצבות ח״ו, כבר נתנו על כך בעלי רשומות רט׳ז הרומ׳ז על האדיש,

ל כך שאדם הנשמר מן העצבות, והוא נשמחה נשמר מענין זה, והוא שנאמר(בראשית  ע
 א יא) ״עשב מזריע זרע", ודרשו ״עצ׳ב מזריע זרע״, שהעצבות ח״ו מביאה לדי חטא.
 לכן ישתדל להיות בשמחה תמיד, ולא ידאג ולא יצטער מאף דבר שבעולם, כי יקבע
 בלבבו תמיד, שהכל הוא מאת ה׳ יתברר היודע והצופה לכל העתידות ויודע שהכל הוא

 לטובתו של האדם, ולכן ישתדל להיות בשמחה תמיד, וישים את כל מבטחו בה׳ יתברך.

 ובאמת ענץ זה של השמחה והבטחון ה׳ יתברך, הוא אבן יסוד לעבודת ה׳ יתברך, כי
 עיקר ענץ השמחה הוא שיוכל האדם לעבת־ את ה׳ יתברך כראוי, והוא הענין דחזינן בגמ׳
 מסכת תענית(כב ע״א) דאיתא התם, רביט־וקא חחאה הוה שכיח כשוקא דבי לפט, הוה
 שכיח אליהו גביה, אמר ליה איכא בהאישוקא בר עלמא דאתי, [רבי ברוקא שאל את
 אליזע הנביא זכור לטוב, האם יש כאן בעוק הזה אדם שהוא בן עולם הבן]. אמר ליה לא
 וכוי, בסוף הגיעו לידם שני אנשים, אמו לו אליהו הנביא לרבי ברוקא, אלו הם בני
 העולם הבא, אזל לגבייהו אמר להו מאי עובדייכו, [הלך רבי ברוקא לקראתם, ושאל
 אותם, מה מעשיכם], אמרו ליה אינשי בדוחי אגן מבדחינן עציבי וכר. [אמרו לו מנהגינו

 הוא לבדח ולשמח בני אדם, שאם אנו רואים אדם עצוב אנו משמחים אותו]. יעו״ש.

חתן מהכי מה היה גודל מעלתם שזט להיות בגדר"בן עולם הבא״, וכבר עמד הגאון  ו
 רבי אברהם אזולאי בס׳ חסד לאברהם גמדן ה - נהר גב) לבאר החילוק שנמצא בדברי
 רבותינו ז״ל בץ"יש לו חלק לעולם הבא״, ובין אמרו ״הרי זה בן עולם הבא". וכתב
 לבאר שם הענץ בעומק הסוד. יעו״ש. ומכל מקום עיקרו של הענין הוא ד״בן עולם
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 הבא" היינו שוצא חלקו ונחלתו בל יפרדו, כענין הבן שאינו יטל להפרד מאביו. וא״כ
 מעלתו גדולה יותר מ״חלק לעולם הבא״ ששם היינו שהוא חלקו המזומן לו, אבל אינו
 קשור אליו כקשר הבן אל אביו. רא״כ רואימ חכו הגי בדתני למעלה גדולה זאת כי היום
 משמחים את העצובים, ועיקר ענין המצוה בזה ד\א שעל ידי שיהיו שמחים יהיה ליבם
 פנוי ושמח לעבודת ה׳ יתברך, כי כאמור לעיל טמונה הסכנה כשהאדם עצוב, ועל כן יש
 לאדם להיות שמח תדיר בכל עת ובכל זמן, והכל לעטדת ה׳ יתברך, ובאמת מעיקרי
 השמחה הוא שיעסוק האדם בתורה בכל עת ובכל זמן, ויעמול בה בכל טחו, כי ״פקודי
 ה׳ ישרים משמחי לב״, והוא דבר שרואים בחוש אצל כל העמלים ועוסקים בתורה

 הקדושה. וה׳ יתברך תכנו על כך לכבוד שמו יתברך ויתעלה.

 [ועי׳ עוד נמי בספר קדושת לוי(דרוש לפורים) שעמד לבאר שם מאמר חכמינו ז״ל
 (תענית כט ע״א) משנכנס אדר מרבין בשמחה. כי עיקר השמחה לארם בהעלותו
 מצוצות לעטרתו יתברך שהנצוגות נעשים לאדם שמעלה אותם כמו לבוש ובזה מגיע
 לו השמחה. וקודם אדר הוא שובבי״ם שזעא העת העלאת הנצוצות לקדושה, ומשהגיע
 אדר כבר הגיע העת שהעלה אותם מקודם בשובבי״ם ועתה באדר נעשים לו מלטש וגלל
 כן נקרא שמו אדר לשון מלבוש כמו אדרת אליהו. תהו מאמר חכמינו ז״ל משנכנס אדר,
 כשהגיע אצלו הלבוש מנצוצות הקדושים שהעלה בשובבי״ם. מרבין בשמחה, כי בא לו

 השמחה שמעלה אותם. יעו״ש.

 ולהנ״ל בדברינו יש לומר עוד בזה דלהכי ימי חודש אדר אשר מרבים ט בשמחה באים
 אחו־ ימי השובבי״ם, דהוא כדי להשלים התיקון שעל ידי שיהיה מעתה ועד עולם בשמחה

 כבר יהיה נשמר מכל ענין. וק״ל.

 וע״ע נמי בם׳ פרי צדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין(ראש חודש אדר - אות ב) שכתב
 שם על הפסוק"אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה״ כי צדיק ידוע שהוא גטר הכובש את
 יצרו רייקא, ומזה האור ורוע בלב עד שבא להתרבות השמחה כמו שנאמר שמחו צדיקים
 בהי. ואמרו(םופ״א דתענית) צדיקים לאורה וישרים לשמחה, והיינו שעל ידי שמכניעין
 הלב כסיל לשמאלו נתרבה ונזרע הארה בלב עד שנעשה הלב ישר שגם הלב כסיל
 נתהפך לטוב ואז באים להתגלות השמחה לישרי לב שמחה. תה ענין חודש אדר הבא אחר
 חודש שבס שנוצר באות צ/ והיינו גמר התיקון של שובבי״ס הבא מבחינת צדיק הכובש
 את יצרו כידוע, שזהו שלימות התיקון של קדושת הברית ומזה באים לחודש אדר
ע ת  שנעשה לישרי לב שמחה. וזהו מרבין שנתרבה השמחה על ידי האור ז
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 לצדיק. יעו״ש. והיינו שענין השמחה וענץ בחינת הצדיק קשורים זה בזה, ולכן על ידי
 כך שהיה האדם בשמחה תמיד לכבוד שמים והתורה הקדושה, יוכל להיות בבחינת צדיק.
 והוא הענין שנאמר ״אור זרוע לצדיק - ולישרי לב שמחה״, שעל ידי השמחה יוכל להיות

 בבחינת צדיק שהוא בחינת היסוד ״יוסף צדיקא״. וק״ל}
 עבין הדהירות בקריאת שמע על המטה

 והנד. כבר כתבו רבותינו זיע״א הלא בספרתם דענץ קריאת שסע על המיטה יש להזהר בו
 במאוד מאוד, כי יש בטחו לתקן כל חטא וכל עוון ולהתם כל פשע, ועליו רמזו חז״ל
 ממי מסכת ברטת ןה ע״א) ואמרו, אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו
 כאלו אוחז חרב של שתי פיות בדו שנאמר ״רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם״,
 מאי משמע אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי מרישא דענינא דכתיב ״יעלזו חסידים
 בכטד ירננו על משכבותם״ וכתיב בתריה ״דוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם״,
 ואמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו, שנאמר
 ״ובגי רשף יגביזע עוף״ וטי. יעו״ש. והענין דקאמר ואמר רבי יצחק כל הקורא
 קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו וכוי, היינו אותם מזיקין של העבירות
 ח״ו, וכעין שכתב נמי רבינו האר״י ז״ל בשער הכוונות (דרושי הללה דרוש ז) שכתב
 חיל: הגה כבר נתבאר למעלה ענין הקריאת שמע בדרושי ק״ש דשחרית בתכלית
 הביאור וטי, אבל צריך שתדע שעיקר כונה זו [בקריאת שמע שעל המיטה] היא
 כדי לתקן ולכפר על עון א׳ חמור מאד אשר הוא המונע עליית הנשמה בלילה
 לאדוניה. וע״׳י כונה וו נתקן האדם מאד מאד ממה שחטא, ואע״פ שכבר נתבאר
 תיקונו בשער השביעי הנקרא שער רוה״ק, והוא תיקון המוציא שז״ל הנה התיקון ההוא
 יועל לנקות לו עונו שלא יכנס לגהינם ושימחלו לו עונותיו אלו, אבל עדיין צריך תיקון
 אחר גדול וחזק ממנו כמשי״ת עתה בטנת ק״ש זו, והוא לתקן להחיות אותם הטיפות

 בעצמם שיצאו לבטלה ונכנסו בקלי׳ ולהחדדם אל הקדושה.

 תה ענינו דע שבכל עבירות שבתורה אפי׳ החמורות אין בהם מי שמוליד מזיקין ממש
 כמו המוציא שז׳ל כמו שיתבאר, כי אפי׳ הבא על כל העריות שבתורה נלדים משם
 ממזרים גופניים בעוה״ז, והאמת הוא שמי שעובר שאר עבדות מתלבשין בו המזיקין
 ונעשים קטגורים עליו, אבל המוציא שז״ל עונשו גדל לאין קץ. הלא תראה מה
 שהפליגו בזוהר במקומות רבים ובפרט בפר׳ ויחי שאמרו שכל העבירות תליין בתיובתא
 לבד ממוציא שז״ל דלית ליה תיובתא בר בסורח סגי ויתיר ולא חזי אפי מלכא לעלמין
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 וכוי וע״ש. תה ענינה דע כי המוציא שז״ל פוגם במחשבה כי אינו משתמש בשום כלי
 ובשום ערוה ועוגשו גדול שפוגם בדעת עליון דאו״א, וכמו שמעשיו הם זכר בלי נקבה
 כן כביכול גורם למעלה שממשיך אותה הטפה של אותה נשמה מן הזכר העליון ואינה
 נשפעת במלכות אבל יוצא לחוץ אל הקלי׳ הנקרא קליפת נוגה הנז׳ בזוהר פ׳ ויקהל והיא

 ג״כ סוד אותה טיקלא דאזדמנת בההוא סטרא דעשיקת נשמתץ וטי.

 ובכל זה הנז׳ תבין סוד גדול הנז׳ בזוהר פ׳ בלק על פטק ״לא ישכב עד יאכל טרף״ וכוי,
 ובדרושי חז״ל בעבין אותם אלפים ורבבות של מזיקין שהאדם ממית בכל לילה
 ע׳׳י הק״ש של המטה, וצריך האדם לכוין בבל קךש שאומר על מטתו לכוין
 בתיקק עון זה ולהמית כל אותם הגופות של מזיקין הנז׳ דש אדם שגדול כח טנתו
 עד שיוכל להמית בכל לילה אלף וקכ״ה כנז׳ בפי בלק(דף ריא ע״ב), דש אדם שלא יוכל
 להמית אלא דבר יום ביומו, וכמספר הימים שחטא כך צריך ימים אחרים כנגדם לתקן עון
 וה, רש בענין הזה כמה פרטים ואץ אנו עתה בביאורן. ונמצא כי עיקר התיקון הוא
 שימין להמית ע׳׳י הק׳׳ש של מטתו אותם הגופים של המזיקים, וע׳׳י כן יוכל
 האיש הזה להעלות עם נמשו אותם הנשמות למעלה אל הקדושה לתקנם בכל

 לילה. ע״ש.

 [ומה שכתב רבינו האר״י ז״ל בדבריו הנ״ל, ״ובדרושי חז״ל בענין אותם אלפים ורבבות
 של מזיקין שהאדם ממית בכל לילה ע״י הק״ש של המסה", בפשטות טונתו למה שאמרו
 חז״ל במדרש במדבר רבה (פרשה כ פיסקא כ) ״הן עם כלביא יקום״ אץ אומה בעולם
 כיוצא בהם, הרי הן ישנים מן התורה ומן המצות ועומדין משנתן כאריות וחוטפין קריאת
 שמע וממליכין להקב״ה, וגעשץ כאריות ומפליגין לדרך ארץ למשא ומתן, אם נתקל
 אחד מהם בכולם או אם מחבלץ באין ליגע באחד מהן ממליך להקב׳׳ה, ״לא
 ישכב עד יאכל טרף׳׳ כשהוא אומר הי אחד נאכלין המחבלין מפניו ומלחשין
 אחריו ברוך שם כטד מלטתו לעולם ועד, וטרחין והוא נסמך בקריאת שמע משומרי

 היום לשומרי הלילה וכוי. יעו״ש}

 והרי שענין זה של קריאת שמע על המיטה כראוי ובטונה, יש בכוחו להמית את כל
 המזיקים הנז׳ חז״ל, ולכן צריך לקרוא את הקריאת שמע בכוונה גדולה ועצומה, כדי

 שיהיה בטחו של האדם לעשות את התיקונים הנדרשים.

 ענין הכונה שיכוץ בקריאת שמע על המיטה
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 והנה בם׳ כסא אליהו(בענץ סדר קריאת שמע על המיסה) כתב בענק דברי ס׳ שער
 הכותות(הנ׳׳ל), וז׳׳ל: והנה דע לך יחדי כי עתה בזמן הוה לאו כל ארם זוכה לעשות
 כוטת שסדר רבעו זיע״א על מכונם, כי אין מי שיוכל להבין טונת הענין והסוד על
 מכונו, ולכן העיצה היעוצה לאיש אשר כמוני גבר חלש והירא והרך הלבב להכניס עצמו
 בגדר זה, לעשות כוונת רבינו האר״י דע״א, שיעשה הכוונה כי הסדר אשר נכתוב

 בםייעתא דשמיא, והשם יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו, אמן כן יהי רצון.

 א. זעה תחילת הכל צריך שתדע כי בקריאת שמע זו זאת שאתה אומר על המטה, אתה
 מתקן עצמך מעוון הוצאת שז׳׳ל שיצא ממך, בין באונס בין ברצון בץ בשוע בץ במזיר,
ך בץ על ידי אחרים. גם אחה מתקן עצמך עוד מעוון הוצאת טיפות הזרע  בין על ד

 שיצאו ממך אחר ששמשת מטתך ולא שהית עצמך עד שיצאו כל הטיפין כולם.

 כ• וכדי לתקן את כל הנזכר צריך שכוין שתי כוונות:

 האחת צרך שתכוין שבכח קריאת שמע זו שאתה אומר, ימותו כל אותם הגופות
 הטמאות המלבישים לאותם הנשמות שעשקה אותם הסטתו אתרא, מכח אותס הטיפות

 שיצאו לבטלה.

 והכוונה השניה צריך שתכוץ עוד, שיחזרו אז אותם הנשמות על הקדושה, ואחר כך
 יבואו בעולם הזה כשאר כל הנשמות.

 ודברים אלו שהעתקו לך בשני סימנים אלו, צריך שיהיו חרותים וסדורים על לוח לבך,
 וצריך שתלמוד לשון רבינו זיע״א שהעתקנו לך בסייעתא דשמיא כמה פעמים, כדי שאז
 ממילא יהיו הדברים האלו סדורים בכל פרטיהם על לוח לבך, ואז תשכיל ותצליח

 במעשה דיך. עכי׳ל. יעו׳׳ש.

 ועל כן ימין האדם ב׳ כוונות פשוטות אלו בעת הקריאת שמע, א. להמית המזיקים הנז׳.
 ב. שיחזרו הנשמות את הקדושה. וישתדל לקרוא את הקריאת שמע בטונת הלב,
 בחיתוך האותיות, ובצלילות הדעת כראוי, שלא יהיה מתנמנם וכיו׳׳ב מחמת העייפות,
 וה׳ יתברך לא ימנע סוב להולכים בתמים, ויעלה הבל לפניו יתברך דתעלה כריח

 ניחוחים ושלמים.

 שיש להשתדל לקרוא את קריאת שמע על המיטה קודם חצות הלילה
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 ועי׳ עוד בדברי רבינו החיד״א בם׳ ברכי יוסף חאו״ח(סי׳ רלט סק״ב) שכתב שם, יש מי
 שרצה לומר דע״פ הסוד אץ לברך המפל אם היה ער עד אחר חצות ואז הולך לשכב,
 ואין כן האמת אלא צריך לברכה בכל זמן שהלך בללה לישן. מוהר״ר ישעיה באסן

 בתשובותיו הנקראים לחמי תודה(סי׳ כא). יעו״ש.

 וע״ע נמי בדברי הרב דברי שלום שרעבי בתשובה(נדפסה בהגהותיו על שה״כ דף סס
 ע״א), שכתב שם נמי הכי דעל פי הסוד אין מקום לברכה זאת של ברכת המפיל אחר
 חצות הלילה. והביאו הגרי״ח בשו־׳׳ת רב פעלים ח״א בסוד ישרים(סי׳ יד) והסכים עימו
 שם בזה להלכה. וכ״כ נסי בכף החיים כאן(סי׳ רלט םק״ח) בשם החסד לאלפים(סי׳ רלט
 אות י) שמנהג החסדים המקובלים בירושלים ת״ו שלא לברך המפיל אחר חצות לילה.
 וכן כתב נמי הגאון רבי יצחק אבולעפייא בשו״ת פני יצחק(מערכת ברטת אות עו). וכן
 כתב גם מהר״א מני בזכרונות אליהו(עמוד ס). יעו׳׳ש. ועי׳ בדברי מו׳׳ר שליט׳׳א בשו״ת
 יחוה דעת ח״ד(סי׳ בא) שעמד במי לדון בענץ זה שלברכת המפל אם יש לברכה בשום
 ומלכות, ואחר שהאריך שם בזה למעניתו בקודש, העלה דראוי לחוש לדברי האחרונים
 הנ׳ל, דס׳ל שאץ לברך ברכת הטפיל אחר חצות הללה, לכן יש לומר דםפק כרכות
 להקל. וטוב שיאמרנה בלי שס ומלטה. ושלא כמו שכתב בספר עמק יהושע אחרון(דף
 קםא ע״א) שהנמנעים לאומרה אתר חצות לילה, והו מנהג טרות וכוי. ונעלמו ממנו דברי

 האחרונים הנ״ל.

 ועל כן העלה שס דהעיקר לדינא והלכה למעשה, שברכת המפיל שאומרים עם הקריאת
 שמע שעל המטה צריך לאומרה בשם ומלטת, ויש להשתדל נמי בכל עוז שלא להפסיק
 בדיטר בץ הברכה לשינה, זלת בפסוקי קראת שמע ושאר פסוקים שבסידורים. ואם
 עבר ודיבר, אין ברכתו לבטלה, ואינו צריך לחזור לברך כלל, וההולך לישון אחר חצות
ה אין צרך לברך ברכת המפיל, וטוב שיאמרנה דרך תפלה והחנה בלי שם ומלכות. ל  ל

 יעו׳׳ש.

 ועל כן אף אם אדם רוצה לישגן אחר חצות הלילה, כגון שרצונו להמשיך לעסוק
ת המפיל בשם ב  בלימודו, יקרא קריאת שמע סמוך לחצות הללה קודם חצות ויברך ט
 ומלטח, [וגם מפני שעל ידי בך התיקון הוא מושלם ביותר לבו״ע^ וימשיך את סדר

 לימודו עד שילך לישון, אלא רק שמהר שלא להשיח להפסיק בדיבור עד שילך לישון.
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 וע״ע נמי בדברי הגאץ רבי יעקב אבוחצירא זיע״א בם׳ פתוחי חותם עה״ת(פרשת חוקת
 בפסוק ״וישמע הכנעני״) שכתב שם נמי באריטת בשבח המגיע לכתבי׳ם בענין קריאת
 שמע שהוא מועיל להשבית ולבסל המזיקים ב״מ, וז״ל שם: וישמע הכנעני מלך ערד
 חשב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וגו׳, אפשר לרמת דידוע
 דהמהרהר ביום בנשים משליט עליו המזיקץ בלילה ומטמאים אותו, וחמורה טומאה
 היוצאה סגופו שנבראים מטומאה ההיא מזיקץ ונקראים בנים זרים בנים משחיתים,
 והצער שמצערים לאדם אץ לו קץ, ואם נשארו לאתר מותו אץ לו מנוחה כלל, והתיקון
 אה היא התשובה הגמורה כראוי, ובכל לילה לא ישכב עד שיקרא קריאת שמע על
 המטה כראוי, ויתודה בבכי ובתחבונים ובזה יהרוג בכל לילה כמה וכמה מהם, ועל
 זה אמר דוד המלך עליו השלום יפול"מצדך אלף ורבבה מימינך״. ועל זה גם כן אמר
 ׳׳יעלזו חסדים בכבוד ירננו על משכבותם רוממות אל בגרונם וגו׳ לעשות נקמה בגויים
 וגו׳ לאסור מלכיהם בזיקים״ וגוי, כל זה נאמר על הםזיקין הנבראים םספות קרי, דעל
 ידי קריאת שמע הם נהרגים ומתים, והנה הקריאת שמע בעצמה היא החרב, והוא
 הרומח ההורג למזיקץ, דקריאת שמע יש בה רמ״ח תימת ועם שש תיבות הוא רומח.
 והנה רמ״ח תבות ד1א אותיות חר׳׳מ, דעל ידי קריאת שמע נחרמים ונהרגים
 המזיקין, ותחת שהיה ראוי האדם הזה להיות חר״ס הוא בעצמו, עתה על ידי הקריאת
 שמע עם התשובה שעשה, עשה למזיקין חרם. תהו כוונת הפסוקים וישמע הכנעני הוא
 הםטרא אתרא שעליו נאמר כנען בית מאזי מרמה לעשוק אהב, מלך ערד אותיות רעד
 שמכנים רעדה באדם עד שעושה עברה, ועוד ערד עם המלל גמסריה הרע ום׳, וידר
 ישראל בא לרמת דאם נתעורר זה הישראל בתשובה כראוי, וחזר להיות קורא קריאת
 שמע על מטתו כראוי הורג המזיקים ההם, חהו ודר הוא שנדר לעשות תשובה, וזה
דר במילוי וי״ו יו״ד דלית רי״ש סופי תבות עם הכוללים גימטריה תשובה,  רמת במלת ו
 לרמוז דעשה תשובה כראוי, נדר גימסריא רומ״ח לרמוז דצרף לתשובתו קריאת שמע

 על המטה, שהיא גימטריא רומ״ח שמ הורג המזיקין ההם וכו׳. יעו״ש.

 וע״ע בדב״ק בס׳ פתוחי חותם(פרשה מטות בפסוק ״ויגשו אליו ויאמרו״) שכתב שם עוד
 בעבין זה של התשובה ורתפילה שיש בה לבטל את כל אותם המזיקין, ואף שם בא
 באזהרה בענין זה, שכתב שם, ולא ישכב עד שיקרא קריאת שמע על המטה כראוי,
 בוידוי כראוי, דעל דה נהרגו המזיקץ שנבראו כמו שכתוב"רוממות אל בגרונם וחרב

ם לעשות נקמה בגוים״ הם המזיקין שנבראו ממנו. יעו״ש. ד  פיפיות ב
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 ד. נוהגים להרבות בקריאת ספר התהלים בימי השובבי״ם,
 שהם השבועות שקוראים בהם פרשות שימות ויארא ביא בישלה
 ייתרו מישפטים, ובשנה מעוברת הוא נקרא שובבי״ם ת״ת
 שמוספים לשבועות אלו גם את השבועות שקוראין בהם פרשות

 תירומה תיצוה.
 רש נוהגים להתקבץ בירם אחד מן הימים הללו, ועושים בו
 תענית דיבור בציבור, וקוראים את כל ספר התהלים ג' פעמים
 רצופות ועוד ח' מזמורים ראשונים, כדי שיעלו מזמורי תהלים
 אלו לסך של תנ״ח מזמורים מפני שיש סוד וטעם בדבר, ואם
 נותר זמן ביום אומרים בו מעט סליחות ותחנונים. ואפשר
 לעשות את התענית דיבור גם ביום שבת קודש, אולם ברור

 הוא שאין אומרים בו סליחות ותחנונים.
 וביום שעושים את התענית דיבור וכל הקהל מתאספים לקרוא
 בו את התהלים, רשאים הציבור לסעוד את נפשם באכילה
 ושתיה, ואף לעשות סעודה, כגון מה שיש נוהגים לעשות
 באותו יום ארוחת צהרים לכלל הציבור, אלא רק יזהרו מאוד
 שלא יבואו לידי דיבור ו7ויחה בעת אכילתם. ומכל מקום אף
 שאסור להם לדבר בפה, יכולים הם לרמוז ביד וכיו״ב כי רק על

 הדיבור יש להקפיד.
 ומכל מקום בענין האכילה, עדיף הוא שלא לעשות סעודה
 גדולה ביום זה, אלא יסתפקו במיני פירות ומזונות ובמה

- ועכ׳׳פ מכולי האי חזינן בענין גודל קריאת שמע על המטה, ועד כמה יש לו לאדם להזהר
 בזה, ומכל מקום הנה יש לדקדק בדבי׳ק של הרב זיע״א הנ׳׳ל שכתב והזכיר בכל מקום
 ׳׳שיקרא קריאת שמע כראוי׳; דחזינן שהזכיר בדברי קודשו כתוב לאמור ״כראוי״ כמה
 וכמה פעמים, כי אכן גודל חשיבות קריאת שמע להשבית המזיקין צריך שיקרא אותה
 בדקדוק ובכוונה רבה ובכל הפסוקים המצורפים בקריאה זאת, ובכך יגיע לכל הזכיות

 והמעלות הנשגבות שיש בזה, וכמבראר. וקי׳ל.
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 שאכלו בארוחת הבוקר, רנפרט נכון להזהר בזה כדי שיוכלו
 להספיק את קריאת התהלים ג' פעמים ואמירת הסליחות,
 ובמקום הצורך שיש איזה םיבה מיוחדת, כגון שלא להטריח את

 הציבור ללכת לביתם ולחזרו שוב, יעשו גם םעודהד.

 הנה כבר כתבנו בם״ד מענין זה שללימוד תיקון השובבי״ם בם׳ תהלים השלם ״עטרת
 פז״(בהלכות והנהגות סעיף כד ובהעוה שם), ואלו תורף דברינו שם: הנה כבר האריכו
 רבותינו קדושי אר׳ש הלא בסיפרח׳ם בספרים הקדושים בגודל חשיבותם הגדולה
 והנשגבה של י׳םי ה׳שובבי״ם ו׳עוז ה׳דרם, וד& השבועות של הפרשות: שימות, ו׳ארא,
 ב׳א, ב׳שלח, ייתרו, מ׳שפטים. רנשנה מעוברת מוסיפים: ת״ת, שהם הפרשות
 הממשיטת: ת׳רומה, ת׳צוה. (עי׳ בשליה(ספר שמות - שובבי״ם ת״ת) שכתב שם, והנה
 רובם הזכירו פרשיות שובבי״ם לבד, והבאים אחריהם ועסיפו עוד ביתר שאת עוד גם כן

 פרשיות ת״ת, והמוסיף בתשובה יוסי© לו עוד מן השמים. ע״ש).

 ובימים אלו של השובבי״ם נוהגים למעבות בהם וטי, וכמו שכבר כתב בזה נמי הלבוש
 גריש סימן תרפה), וכן הזכיר ענין זה נמי המג״א(בהקדמת סימן תרפה) שכתב שם, יש
 נוהגץ בשנה מעוברת לקבוע תענית בכל יום ה׳ מפרשת שובבי״ם ת״ת, וי״א גם פרשת
 ויקהל ופקודי ואומרים שומר ישראל וטי. יעו״ש. וענץ זה מתכר כבר במי בם׳ לקט יושר
 לרבי יוסף בן משה תלמידו של מדד"י איםרלין בעל תרומת הדשן, חלק א(או״ח, עמוד
 קטז עבץ א) שכתב שם, תכורני שהמנהג באושטריך בשנת העטר מתענין ח׳ תעניות,
 ומתחילים פר׳ שמות ביום ה׳, ואחי׳כ בכל עם הי עד פר׳ תצוה. וסמן לאלו התעניות
 שובבי״ם ת״ת [שהם ר״ת מן הסדר ממות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצוה].
 ובכל שנת העטר הרב והקהל מקבליס אלו התעניות בחצר ב״ה בשבת דחי וכוי. יעו״ש.
 וע״ע נמי בספר המנהגים להרב אייזיק םידנא(סדר פורים) שכתב שם, שיש מתענים

 שובבי״ם ויש מתענים שובבי״ם ת״ת ע״ש.

 ועי׳ע נמי בדברי הגר״ח פלאג׳י בם׳ הכתוב לחיים על ספר תהלים(בהקדמה ד״ה ומה
ה אין לו פנאי לגמור התהלים בכל יום, הנה בימי מ  סוב) שבתב JOB ואם בשאר ימות ה
 השובבי״ם יתאמץ ויזדרז לקחת אותם כשלימות בכל יומא ויומא, כי הוא תיקון
 גדול לפגם הברית, כמו שכתב נמעלות דרבנן(אות ז), מוסף עוד דוד בס׳ מדבר
 קדמות(מערכת ט אות ט, ומערכת ת אות כה). ואנא נפשאי בסה״ק תורה וחיים(אות
 פח) רמזתי בעזר משדי דהוא נוטריקון בשם"תהלים״ ת׳ועלת ה׳ל׳ימוד י׳תוקן מ׳ילה
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 יעו׳׳ש, והן בעון מי הוא נקי מעון וד, ומי יאמר זכיתי ליבי טהרתי מחטאי, והלואי ואולי
 על ידי חבוי רפואות תיהוי ליה אחכה ומרפא, ובכל עת ובכל רגע לא ימיש מללמוד
 בהם לעת הפנאי, ויותר ויותר להרלכי דרכים, כמו שכתב בחס״ל(דף סא ע״א) וטי.
 עכ״ד. יעוי׳ש. [ועי׳ע במי בם׳ פלא ייעץ(סוף ערך סגולה) שכתב שם נכדי, דהקורא את
 ספר התהלים בקול חגה ותודה ובמחשבות טהורות הוא סגולה שיתכפרו עוונותיו,
 והיינו דוקא שקורא מנגן לשם שמים, וגם שיעזוב רשע דרכו ולא ישוב עוד לכסלה.

 יעו״ש}

 ועיקרו של ענק שבימים הללו הוא 7ז תיקון פגם הברית ח״ו, וכבר האריכו בענין זה נמי
 רבותינו המקובלים, עי׳ כתבי הרמ״ע מפאנו(מאמר תקוני תשובה - פרק ד) שכתב שם,
 ובט׳ יום של שובבי״ם פי׳ סימני פרשיות הם שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים שרוב
 העולם מתענים בהם מ׳ רצופים, והטעם מפורש לקמן סוף פי״ו, ראוי לכוין לתקן פגם
 הטפות מהקריין בכל אופן שהלכו לאבוד ולא הושלמו בהם מ׳ יום של יצירת הולד וטי.
 יעו׳׳ש. ועוד הוסיף הרמ״ע מפאנו נדבחו שם(פרק םז) וכתב, וטנת המי יום של ו׳
 שטעות מפרשיות שובבי״ם היא להעלות הבנים שובבים, דהייט טפין דאזדחקו למגנא
 שישובו אל התקון בזכות ד׳ יודן של שם ע״ב חלק א׳ בכל יום עיין למעלה פ״ד.
 ונתיחדו ימי קריאת הפרשיות הללו לתקון זה, שבהן גלות מצרים ומחרות השעבוד
 והגאולה ומתן תורה והדינין שד1א סדר המחק הזטך מראש ועד סוף, וישלמו המ׳ יום

 בפרשת תרומה שהיא הקמת המשכן עילא ותתא בתוקף התשובה. יעו׳׳ש.

 וע״ע נמי בדברי רביט החיד״א בם׳ ברכי יוסף או״ח (סימן תרפה ס״ק א) שכתב שם
 בענק זה של השובבי״ם, הרב הלברש כתב בסי׳ זה דגוהגין במקומו להתענות כשהשנה
 מעוברת יום ה׳ בפרשות שובבי״ם ת״ת, ונתן טעמים על זה. וכבר נודע שמנהג תעניות
 אלו לתקון הקרי, וכיוצא, כמפורסם בספרי מוסר וקבלה. וצריך להתעטת פ״ד תעניות
 רצופים, וישלימם בהפסקות קטטת עודע. ואם הוא חלוש לפחות יתענה מ׳ יום רצופים,
 ואם לאו לא עשה כלום לפרט תיקון זה. וכתב מהרח״ו זצ׳׳ל(שער רוח הקדש דרוש ג דף
 ו ע״ח שאפי׳ עשה תעניות כיום כפור איט נחשב כי אם ליום אחד דוקא, הה כתוב מכ״י
 מהר״ש ויטאל בן הרב מהרח״ו זצ״ל, ודלא כמי שכתב להפך. גם לא נזכר בדברי
 מהרח״ו כי אם הפסקת שני ימיםשעולה ז״ך, והפסקת ג׳ ימים שעולה מי, והו לא. ומנהג
 תעניות אלו בכל השנים, אלא שבשנה מעוברת מתקן יותר כמ״ש מהרח״ו זצ״ל. ובימים

 אלו הוא תקון גדול לקדש עצמו במחןר לו, ואין להאחך כאן. עכ״ד. יעו״ש.
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 נובעבין זה של סדר התעניות ע׳׳ע ברברי רבינו החיד׳׳א בסי ציפורן שמיר(סי׳ ו אות צ)
 עזכתב שהסדר הסוב הוא שמתענה בשובבי״ם ת״ת יום יום, ובתוך הזמן עושה גם ב׳
 הפסקות של יומים, שכל הפסקה של יומים עולה לז״ך ימים. וראה עוד(שם אות צא -
ד יעשה בראש חדש שבט ובט״ו בשבט וכו׳. ע״ש. וראה עו דנמי בענין התעניות ע ) כ  צג
 בדברי הגר״ח פלאג׳י בם׳ מועד לכל חי(סי׳ כח אות יא). ע״ש. ובמה שסיים רבינו
 החיד״א בסיום דבריו בס׳ ברכי יוסף (הנ״ל) ״וםנהג תעגיות אלו בכל השנים, אלא
 שבשנה מעוברת מתקן יותר כמ׳׳ש מהרח״ו זצ״ל", הן אמת דהנה בשער רוח הקודש
 שלפנינו לא מצינו כדברים אלו. ושמא שבכ״י של שער רוח הקדש שהיה בידי רבינו

 נמצא כן. וכ״כ כיו״ב גמי הרב המגיה בס׳ ברכי יוסף(שם הערה ה). יעו״ש],

 ואף השל״ה האריך בספרו(ספר שמות - שובבי״ם ת״ת) בענין תוקף ימים אלו של
 השובבי״ם וכתב בזה באורך, ובריש דבריו(שם אות א) כתב, ועל אלה ארבע שהן
 שמונה, הן שמונה פרשיות של שובבי״ם ת״ת. פרשה שמות מענץ גלויות וסיגופים של
 ישראל, וימררו את חייהם וגו׳(שמות א יד), וכל עבודה הקשה וגו׳ היה למירוק וזיכוך,
 והיא התשובה הנגלית במו שנבאר. פרשת וארא שם יתבאר התשובה שהיא בלב שלם
 שהיא מדת אמת כמו שנבאר. פרשת בא שם תתבאר ענין העבודה. פרשת בשלח שם
 תתבאר ענין התפלה. פרשת יתרו שם מתן תורה. פרשת משפסים שם מתן הדנץ.
 פרשת תרומה שם נדבת הלב הנכלל בצדקה. פרשת תצוה בעשיית בגדי כהונה לאהרן
 איש חסיד, שם יתבאר גמילות חסד. וסימנא מילתא, כי אלו התיבות של שובבי״ם ת״ת,
 רומזים לארבע חומות תשובה תפילה צדקה תורה, כי שובבים רמז לשובו בנים שובבים,
 ובמה, בתיבת ת״ת, ראשי תיבות תישובה תיפלה, וגם ראשי תיבות ת׳למוד ת׳ורה, וגם

 תיבת ת״ת זעא לשון נתינה רומז לצדקה וכוי. יעו״ש.

 והנה אמנם דהעיקר אשר נזכר בדברי רבותינו ז״ל בענין הימים הללו, הוא ענין התענית
 שמתענים בימים אלו של השובבי״ם, ועי׳ נמי בדברי מרן רבעו יוסף קארו בספר מגד
 מישרים(פרשת בשלח) שכ׳ שם, אור לטי׳ו בשבט, ה׳ עמך וכו׳ וכל אשר אתה עושה ה׳
 מצליח, ויצליח רק כי תדבק בי ובתורתי ח־אתי ואיברך יהיו מחנה שכינה וכו; והנה
 אמדת להתענות בשבועות הללו של שובבי״ם וכו; כי האמת שהתענית
 בשבועות אלו הוא חשוב ומקובל ומרוצה מאוד, אבל צריך שתזהר מלהשביע יצרך
 במאכל ובמשתה וכוי, כי אין לאדם ליהנות מזה העולם כלל ועיקר ואפי׳ בשעה שהוא

 מוכרח לאכול לשתות וכוי. יעו״ש.
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 מעקרי ימי השובבי״ם הוא לקרוא בו את ספר התהלים

 מכל מקום גס מעיקרי ענין זה עול ימי השובבי״ם הוא קריאת ספר הו/הליס, לקרוא
 ולזמר בזמירות התהלים, ובכך לזמ׳ר עריצים, להכרית את כל המזיקים וטי, ועיי נמי
 בשרית דברי יציב חיו״ד (סימן קלו אות ה}׳ שכתב שם, ולזה בימי התשובה האלו של
 השובבים יש לעשות בהם תשובה ולהרבות בקריאת התהלים, דלפימ״ש בס׳ ייטב פנים
 [לימי השובבים ריש אות ה] רמז ו׳אלה שימות ביני י׳שדאל ׳באים (כי הה׳ רק נוסף)
 מ׳צרימה הוא ר״ת שובבי״ם, וםי׳ת של מצרימ׳ה א׳ת יעק׳ב אי׳ש ובית׳ו באיו ד1א תשובה
 עיי׳׳ש. ום״ת שמרת בניי ישראיל הבאי׳ם הוא תלים, וידוע מספה״ק ברמז תלים
 דוקא [עיין להחיד״א בריש יוסף תהלות במעלת אמדת תהלים אות ח], ואם נצרף גם
 ס״ת ואליה הרי זה תהלים [עיין דברי יחזקאל פרשת שמות], וכן שמו׳ת בניי ישרא׳ל
 הבאי׳ם מצרימיה א׳ת ס״ת תהלים, וידוע מ״ש שב׳ פעמים ק״נ מזמורי תהלים כמנין
 כפר [מטה אפרים םי׳ תקפא ם״ח], וביתר שאת דליכא מידי דלא רמיזי באורייתא. ע׳׳ש.

 וק הביא נמי בס׳ דברי יחזקאל עה״ת(פרשת שמות) כי המילים ׳׳שמות בני ישראל
 הבאים מצרימה", זזא ראשי תיבות: "השבים״, וגם הוא סופי תיבות: ״תהלים״, לרמת
 על הענין הגדול שאמירת תהלים הוא מסוגל מאוד לתיקון פה״ב, ובפרס בימי השובבי״ם

 יש להקפיד מה לומר תהלים. יעו״ש.

 והגה נוהגים לעשות בימים אלו של השובבי״ם יום מיוחד לקרוא ם את התהלים, והיינו
 שקובעים יום אחד מימי השבוע, ואפילו את יום שבת, לעשות בו תענית דיבור כל היום
 מלו וקוראים בו את ספר התהלים ג׳ פעמים ושוב חוזרים לקרוא עוד את ח׳ מזמורי
 התהלים הראשונים, כדי שיעלה להם סך הכל למנין תנ״ח מזמוריו ועי׳ בזה גמי בס׳
 קתטרס היחיאלי(בית השם, ערך תענית דימר אות ד, דף ע ע״ב) שהביא שם את כל
 הסדר הזה בארוכה, וכתב שם עוד, התהלים כולו יקרא שלש פעמים בזה אחר זה,
 ועוד שמונה מזמורים הראשונים שבכללותם עולם לתג״ח, בקריאה הגונה מילה
 במילה ובנעימה ובשמחה. יעו״ש. ועי׳ עוד בס׳ בקונטרס היחיאלי שם(בהערה אות א)
 שהאריך בענין התנ׳׳ח מדוע קוראים מזמורים כמנין זה, ובאמת עיקרו של ענין הוא
 שהוא שם הקליפה של פה״ב ח״ו שבאים לתקן בימים קדושים אלו, ומכל מקום הרב שם
 כתב בענין זה כמה וכמה דמדם, ועוד כתב שם, דהנה יש לרמוז בענין מאמר הפסוק
 [איוב לו מז] ״ונחת שלחנך מלא דשן", שעל ידי קריאת תג״ח מזמורים אלו העולם
 כמנין בח״ת, לא יחסר לו מזונו, שכמו שהתורה היא מזון הנשמה ועל ידם יזכה אליה,
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 הוא הדן שע״י תכה ג״כ למזון הגוף בנחוז ובשלוה, תה יהיה ג״כ על יד־ קריאת התהלים
 כמבין נח׳׳ת הנרמזים בשמות המתכרים שם. וגם יש בענץ קריאת תנ״ח מזמודים אלו,
 רמז לנאמר בפסוק [קהלת ט יז]"דבריי חכמים בנחת נשמעים״, והיינו לענין חכמת

 הסוד, שיש לטץ בשמות הקודש העולים כמבין זה של תנ״ח. יעו״ש.

 דעכ״פ חזינן דעיקר ענין קריאת מזמורי ותהלים בימים אלו של השובבי״ם זעא כמנין
 תנ״ח מזמורים, לקוראם בבת אחת, והייגז לקרוא התהלים כולו ג׳ פעמים בזה אחר זה,

 יעוד ח׳ מזמורים ראשונים.

 שנוהגים לעשות בעת קריאת תתהלים בימי השובבי׳׳ם תענית דיבור

 והענין לעשות תענית חבור בימים אלה סל השובבי״ם, הר משום דברית הלשון הוא
 מכוון כנגד ברית המעור, וכמו שכתב הגר״א בפירוש לספרא דצניעותא (פרק ג).
 יעו״ש. [ועי׳ בזה נמי בס׳ פתוחי חותם למהר״י אבוחצירא דע״א(חש פר׳ חוקת עה״פ
-כל כלי פתוח וגוי) שכתב, שלכן התורת הקדושה הוציאה את ענין הערוה בלשון"ולא
 יראה בך ערות דבר״ ״דבר״ לשון דיבור, בי דע״י הדיבור נפגמה גם הערוה. ולכן צריך
 שישמור פיו שמירה כראוי, ובזה ימצא מגוחה מצד הפה ומצד הברית. יעו״ש. ועוד כתב
י קודשו כתוב לאמר בם׳ פתוחי חותם עה״ת  בזה בכמה וכמה מקומות, ועי׳ עוד נמי בתר
 נפר׳ מטות על הפסוק ״רגשו אליו ויאמרו״) שכתב שם, אפשר לרמוז דהנה ידוע
 רהטומאה היוצאה מן האדם הוא ערן פלילי עד מאוד, ומהטפות היוצאות ממנו נבראו
דל ואזהרות  מדקין ומשחיתים והם הנקראים נגעי »דם, והתיקון לזה צחך ענין ג
 כתלות ושמירה גדולה לאין קץ ומי, וישמור כל איבריו מלפגום שום אבר, ובפרט
ת המעור, וכשיפגום ברית ח ב ת הלשון ו ר  שמירת פיו ולשונו, דשני בחתות הם ב
ת המעור, ולא ישכב עד שיקרא קריאת שמע על המטה כראוי, בוידוי ח  הלשון נפגם כ

 בראוי, רעל ידה גהרגוהנוויקין וכוי. יעו״ש].

 ־ראה עוד נמי בס׳ מגלה עמוקות על התורה(פרשת בהר) ד״מילה״ הוא ר״ת מיה י׳תרון
 ל׳בעל ה׳לשון, משום דברית הלשון ובריח המעור חד הוא. יעו״ש. וראה עוד נמי בדברי
 השלייה שער האותיות - אות ש׳ שתיקה אות ג) שכתב שם, הנה בפה יש מוצא של כ״ב
 אותיות, ונאמר ״ולא דאה ׳בך׳ ערות דבר", ולא יהיה הדבור לבטלה כי הוא ערוה, כי
 הם שתי בריתות ברית הלשון וברית המעור מכוונות זה נגד זו, וכמו שאין להוציא זרע
 לבטלה חם ושלום כן דבור לבטלה הוא גם כן ערוה. וזהו ״אל תתן את פיך לחטיא את
 :שרך״(קהלת ה ה), כי הדבור מביא לחסא הבשר שהוא זרע לבטלה, וכמבואר בזוהר
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 והובא בראשית חכמה (שער הקדושה פרק יא), וכן מבואר בשער הקדושה (פרק מ).
 יעו׳׳ש. ולכן נזהרים בימים אלה של השובבי״ם ד1א עת תיקון הברית, לעשות בו נטי

 תענית דיבור בעת קריאת התהליס. וק׳׳ל.
 שאפשר לעשת תענית דיבור ביום שבת קודש

 והנה אף העושים את יום קריאת התהלים בימי השובבי״ס ביום שבת קודש, אץ שום
 מניעה מעיקר הדין לעשות בו חענית דיבור, ואדרבה הרי אמת בירושלמי מסבת שבת
 (פרק םו ה״ג<אמר רבי חנינא מווחק התירו לשאול שלום בשבת. וכן הוא נמי בתוספות
 שבת(קיג ע״ב ד״ה שלא יהא). יעו׳׳ש. ומתבאר מהכי דאין שום איסור בזה. אלא רק יש
 עושים את יום זה של קריאת התהלים בימי השובבי״ם בימי החול כי רוצים לעשות ביום
 זזז גם סליחות ותחנונים, חד. בוור דאץ לעשות בשבת. אבל קריאת התהלים ותענית

 דימר בודאי ודשאים לעשות אף בשבת. תה ברור.

 [והנה כאמור לעל יש נוהגים במי להתענות בימים אלו שלהשובבי״ם, ולכן עושים את
 אותו היום של התענית דימר שמסיימים ט את כל ספר התהלים באמצע השבוע כדי
 שיוכלו לדתענות באותו ידם אף תענית של אוכל ושתיה, דש שאומרים באותו יום נמי
 סליחות כסדר הסליחות שעושימ בחודש אלול והימים המראים, ומכל מקום עי׳ בדברי
 מו׳׳ר שליט״א בשו״ת יביע אומר חלק ב (חאו״ח סימן כח אות יב) שכתב שם, שבכל
 הצומות שאינם חובה כגון תעבית שובבי״ם וכיו״ ב, אץ להם לת״ח או מלמדי תינוקות או
 פועלים להתעגות, שממעטים במלאכת שמים, או משום חשש גל. ועי׳ בברכ״י(סי׳
 תקעא םק״ב) שכתב, שאפילו למי שמחמיר לת״ח שחטא, שצריך להתענות לכפרת
 עונותיו. אין להחמיר במלמדי תינוקות כיון שממעט בלימוד התינוקות רחשיב טובא,
 וגם הוי גזל הרבים. ע״ש. ונראה דה״ה לפועלים ופקידים דאיכא חשש גזל. וכדאיתא
 בדושלמי(פ׳׳ז דדמאי). ובעבץ תלמיד חכמ הנה הרג זרע אמת(חאו״ח סי׳ פט) כתב,
 שאפלו החוטא בעבירות חמורות, אין לו לישב בתענית, אם גורם לו ביטול תורה.
 עכת״ד. ע׳׳ש. וע״ע נמי במש״כ בשו״ת יביע אומר ח״א(חיו״ד סו״ם יד) שכתב שם,

 שמראי שאין לת״ח להחמיר רלדתענות כשנפל מידו דתפלין. יעו״ש.

 לכן בענין זה של התענית צדך להתטנן ולכלכל מעשיו במשפט, מכל מקום בענץ זה
 של קריאת התהלים, מדאי וטדאי דשפיר יש לעשות את הסדר הזה של קריאת התולים
 ג׳ פעמים וטי, ואף תלמיד חכם השוקד על תלמודו בימי השבוע, נטן הוא שיקבע אחד
 מן השבתות ויעשה ט כסדר מה לקרוא את התהלים כמשך ג׳ פעמים וכוי, וכבס־ כתבנו
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 לעיל דאף דתלמיד חכם העוסק בתורת ושוקד על תלמודו, אין לו לקרוא תהלים משום
 דהוי לדדיה ביטול תורה באיכות וכוי, מכל מקום בשבת קודש שפיר יש לו להקדיש זמן
 לקרוא בספר תהלים. ועל כן כך יעשה לקיים את הסדר הזה לקרוא התהלים ג׳ פעמים
 וטי, ביום שבת קודש, וכן יעשו נמי מלמדי התינוקות והפועלים, שיקראו ויעשו את
ד שיעלה לו כמנין  הסדר הנ״ל של קריאת התהלים ג׳ פעמימ עם חי מזמורים ראשונים כ

 תנ״ח וטי, ביום שבת קדש שאז הם פנויים ממלאכתם. וק״ל.

 וע׳׳ע נמי בשו׳׳ת דברי יציב חאה״ע(סימן מא אות ח) שכתב שם, בדברי יחזקאל עשה
 סמך גדול לענין קריאת תהלים בשבת מס״ת ״ואלה שמות", ובודאי ראוי מאוד לנהוג כן
 בכל שבת, ומכ״ש בימי השובבים, לגמר בשבת כל ספר תהלים. ובכל יום ועם לומר
 תהלים לזמר עריצים ולהכרית כל הקוצים והחוחים, ולכל הפחות עשרה פרקי תהלים.
ם ותפלה עשרה פרקי תהלים ויה״ר עם י״ג מדות ד  ומה טוב היה שהבעל ת5לה יאמר ק

 של רחמים וקדיש לאחדו וטי. יעו׳׳ש].

 סדר התיקון של ימי השובבי׳׳ם

 וכאמור יש נוהגים להקדיש יום אחד נימי השובבי״ם אשר כל הציטר נקבצים בו
 וקוראים את התהלים במשך שלש פעמים, וחוזרים שוב לומר את ח׳ פרקים ראשונים,
 הבה כבר האריך וכתב בסדר הלימוד הזה בם׳ שיח יצחק למהר״י אלפייה בעל ס׳ קונטרס
 היחיאלי(ענץ סגולת התהלים ותענית דיבור) והביא שם מקונטרם רחמי אב(סי׳ נז, דף
 ת ע״ב) שכתב שיש קבלה מרבינו אלימלך, כי האומר ביום אחד שלש פעמים כל
 התהליך הוא חשוב בתעבית משבת לשבת. וגם שמועה שמעמבו בשם תלמידו הקדוש
 מהר״מ מרומענוב זצ״ל, כי הגומר שלש שפעמים ביום אחד כל התהלים חשוב כחרב
ד היצר הרע, אך הכלל דוע(שו״ע סי׳ א סעיף ד) כי טוב מעט בבונה  וכחנית חדה מ
 מהרבה שלא בטונה. יעו״ש. והוסיף וכתב על זה מהר״י אלפייה: ואני אומר שממר
ד שמונה מזמורים ראשונים עד סוף ״ה׳  השלש פעמים של לימוד התהלים צריך ללמד ע
 אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ״, וגם"מזמור לדוד הבו לה׳״ וגו׳, עטר השמונה
 עשרה אזכרות שבו, הוומז לח׳׳י, וכך עשינו לעמדתו יתברך שמו אמר בשנת תרפ״ב,
 כשלמדנו רתיקץ בשלש הזמנים בראש חודש שבט ובס״ו ט ובל׳ ט שהוא א׳ דראש

 חודש אדר וטי. יעו״ש.

 טעם קריאת התהליס ג׳ פעמים והוספת ח׳ פרקים לאחר מכן שיעלה כמבין תב׳׳ח
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 ובהערה(שם) הוסיף הרב וכתב בענין זה של קריאת התהלים ג׳ פעמים, ת׳׳ל: ואף על פי
 שהרב נועם אלימלך לא גילה לנו טעם לרז זה [של אמירת התהלים ג' פעמים] בכל זאת
 הנה אנה ה׳ לדי ומצאתי רמז חשוב לטעם קריאת התהלימ שלש פעמים ועם
 השמונה מזמורים אז יעלו כמספר תנ׳׳ח, רמז למחילת כל העונות ונעשו
 הלומדים כבדיה חדשה וכחת״ן ממש שנמחלו להם כל עונותיהם. ועי׳ משפט צדק
 על התהליס(אות פו) יש תנ״ח מחנות מלאכים כמנין שחקים, ממונים לקלס להקב״ה על
 שמחת חתן. ע״כ. ואולי לזה צריךללמד התהלים שלש פעמים ושמונה מזמורים שעולים
 תג״ח, כגגד המחנות הנזכרות לעיל, בי אחרי הרהור תשובה וחרטה, ע״י זמירות אלו
 הגקראים זמיר עריצים הם כורתים כל החוחים והקוצים והמקטרגים שנבראו
 בחטאותינו, ומבטלים אותם ונותנים כה לתנ״ח מחנות שכינה לקלס לקורשא בריך הוא,
 ובזכותם הקב״ה מתמלא רחמים על ישראל ומבטל מעליהם כל מין כעם ורוגז, ופונה

 אליהם ומשפיע להם כל סוב.

 עוד יש רמז אחר בסייר, כי ידוע מש״כ הרב ז׳׳ל: כי לבושי נצח זעד יסוד דאמא
 המתלבשים תוך זעיר אנפץ ונעשים מוחין אליו, הם שלשה שמות אהי״ה העולים
 במלואם ביוד״ן באלפי״ן בההי״ן גמטריא תנ״ה, ועם כללות השלשה שמות הנזכרים
 לעיל עולים תנ״ח. וידוע כי ע׳׳י חסאתיו של האדם מסתלקים האורות, וח״ו הקליפה
 מתגבר ועולה למעלה ממקומו ושולט על הלבושים הנזכרים לעיל, עי׳ זוהר מקדש מלך
 (פרשת בראשית רף פג ע״ב) בענין חטא אדם הראשון: ואבדו זיהרא עלאה דהוה חפי
 עלידןן(עץ חיים דפוס החדש קלפת נגה קיג ע״א, החשמל פז ע״ב, נדד שלום כב ע״ד,
 הקדמת ברכת המפיל, עץ חיים שער כג כב, עצמם מעצמו לבושי נצח הוד יסוד וכו׳
 וע״ע בכמה מקומות בנדון זה בדברי רדב). אשר על כן ע״י לומדו התהלים כנזכר לעיל
 שעולה תני׳ח, אז ממשיך האורות שנסתלקו ומפריד הקליפה מהלבושים שעולים תנ״ח
 כנזכר לעיל, וחוזר הדבר לאיתנו דדאשון כלפני החטא. זהו מה שחנני ה׳ לרמוז וכוי.

 יעו׳׳ש.

 וע״ע בדב״ק בסי שיח יצחק (שם) מה שהביא עוד מסדר והנהגת הלימוד של ״תיקון
 השובבי״ם", ובעהי׳י לקמן בדברינו בספר כאן הבאנו את כל הסדר הנצרך לעשות בענץ

 תיקון זה, והוא על פי המבואר בספר שם. יעו״ש.

 ענין אכילה ושהיה ביום שעושים בו את התענית חבור
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 והנה בענץ האכילה ושתיה בעת התעבית דימר, כתב בזה בשו״ת ויען עמוס להגר״י
 עמום הכהן(חאו״ח סי׳ ח) ותשובה זאת כבר נזכרה מקדם בירחון אור תורה(חשון תשל״ז
 סי׳ סז) והביא לצדד שם דעדיף שלא לאכול ארוחה שלימה כארוחת הצהרים שיש בזה
 התענגות, וכן הביא לדקדק שם מכלל דנרי מהר״י אלפיה זצ״ל שיסד את סדר התענית
 דיבור וכתב בדבריו בקונטרס היחיאלי(בסדר היום של התענית דימר] וכתב שם,
, ובכל פעם באלפא ביתא ישתו טס תה או קפה.  התהלים טלו ג׳ פעמים בזה אחר זה וטי
 ועוד כתב שם, הרוצה לאכול במקו־ ושיהיה נחשב לו לתענית מצווה לבני ביתו וכוי.
 ע״כ. ויש לדקדק למה כתב בטקר, ולשכתב סתם הרוצה לאכול, אלא דדייק בלשונו
 הטהור שביום זה אץ רשות לאכול רק בבוקר קודם הסדר הזה, ותו לא. ולכן לאו שפיר
ס תה וקפה. עכת״ד.  עבדי מה שאוכלים ושותים עוד באמצ» לימו התהלים מלבד ט
 יעו״ש. ואולם בירחון אור תורה(הב׳׳ל) זעאון נאמ״ן ם׳׳ט עמד להעיר על זה וז״ל: אמת
ן הדבר שבעוב׳׳י תונס לא הקפידו לא טל ארוחת צהרים בתעבית הדיטר וכן גהג אבא ט  נ
 מארי ז״ל [הגאון איש מצליח זיע״א], היזת כי שמש בית הכבסת שהיה המוציא והמביא
ל ומכין השולח ערוך מכל סוב בעזרת בית  לא היה מתענה תענית הדטר, והיה ממז
 הכנסת, וכל הלומדים באים ואוכלים שס בשתיקה גמורה, ואולי טעם בעל קונטרס
 היחיאלי ז״ל בזה משום קדושת בית הכבסת שלא לאכול בפנים, או שחשש שמא יבואו

 לידי שיחה ורמתה וטי. עכ״ד. יעו״ש.

 ומכלל דב״ק אלה מתברר ומתבאר דפשיסא ליה למר דאץ קפידא בענין זה של אכילת
 סעודה כארוחת צהרים ביום שעושים בר את התענית דיטר, אלא שיזהרו שלא לדבר
 בעת האכילה דברים בסלים. ולכן אם יש 0יבה לעשות ארוחת צהרים, כגון שעל ידי כך
 יוכלו האבשים להשאר במשך היום כולו בבית הכנסת ולא יצטרכו ללכת לבית לסעוד
 את ליבם, וכל כיו״ב, שפיר יכולים לעשות סעודה של ארוחת צהרים ביום זה שעושים

 ם את התעבית דיטר. תה ברור.

 [ובעבץ האכילה בבית הכבםת, עי׳ עוד במד״ח(מערכת בית הכבסת אות מ) שקרא שם
 מגר על אשכבזים שבעירו, שאוכלים מיני מזובות ושותים יי״ש מום היארצייס של
 הנפטר בבית המדרש, שהיא מקום המיוחד לתפילה לבד, דהרי אין לאטל שם. אבל מ״מ
 :תב באמצע דבריו בשם האומרים, שיש בזה תיקון לנשמת המת, שהטבות וענייה
 אמבים מעלים בשמת המת. עיין שם. ועי׳ בזה במי בתשובת קרן לדוד(סי׳ א) באמצע
 ־,תשובה (ד״ה אלא) מזה. ע״ש. ועי׳ בזד. במי בשו׳׳ת מנחת עתק חלק ו(סימן קלה)
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 ה. יש נוהגים להתענות במשך ששה שבוערת אלה של ימי
 השובבי״ם, ומתענים יום אחד בכל שבוע, שבשבוע הראשון
 במתענים ביום א; של השבוע, ובשבוע השני מתענים ביום ב,
 של השבוע, ובשבוע השלישי ביום ג, של השבוע, וכן על זה
 הסדר, כדי שיעלה לה0 שצמו במשך כל ששת ימי השבוע,
 ובשובבי״ם ת״ת חוזרים לצום ביום ראשון וביום שני. ויש

 שעמד דתם נמי בענץ מה שנותנים מאכל ומשקה בעת היארצייט, וכאשר כתב בספר
 שער האמונה(והועתק בכמה ספרים) בשם ספר תםד לאברהם >על משניות בהקדמה),
 ח״ל, כשראו צדיקי הדור רתמות כח שבא לעולם, והדור חלש ומתמעט והולך ואין
 בכחם כלל להתענות ולסגף את גופם, ע״כ המליכו עצה לזה בלא דתענית, ויהיה דבר
 השוה לכל נפש, לקיים ביום היא־צייט מצות צדקה והכנסת אורחים בחבורת אנשים יחד
 לסעודה באחוות וריעות, כמ״שבספר החיים, ובסעודת מריעים מקיים הכנסת אורחים,
 דלעניים נקרא בשם צדקה ע״כ, וסיים ע״ז, דמזה נשתרבב המנהג שאפילו עני
 שבישראל, שאין בכתו לעשות סעודה ביום היארצייט, נותן תיקון, ובזה מקיים מצות
 צדקה, כאשר שמעתי מחותני הישיש והנכבד הרב ר׳ אשר אנטשיל ז׳׳ל, ששמע מפה
 קדוש של סבא קדישא הנקרא שפאלער זיידע נבג״מ זי״ע, שזה הוא צדקה אמיתית,
 כשנותן איזה דבר לשתות יען כי בזה מחזק את לבו ומשיב את נפשו, ונודע מאמר חז״ל
 כל המקיים נפש אחת מישראל וכוי. יעו״ש. והרי במקום שיש בו צורך וצד מצוד. שפיר

 מקלין בענין האכילה בבית הכבסת. וק״ל].

 רמיזה בעת תענית דיבור

 ובענין הרמתה בעת התענית דיבור נשאל בזה בשו״ת ישכיל עבדי ח״ז(חאו״ח סי׳ לח
 אות ז) אם יכולים לרמת ביד בתענית דימר אם נצרך לאיזה דבר, והשיב, הנה לא מצעו
 שנאסרה הרמתה רק בק״ש ומפילה, והרי המנהג בתענית הדבור שמכבדים אותם
 בברטת מיני מזונות קפה וטיי ולוקחים ומברכים בשתיקה מה שלא זעתר ממן התפלה
 אפילו בזמירות, דעיקר התיקון הוא דלא יפסיק בשיחה בטילה באמצא הלימוד עד

 שיגמור כל הגי פעמם של כל התהלים, וגם שלא יסיח דעתו מענינים אחרים. יעו׳׳ש.

 וא״כ מתבאר דפשיטא ליה דאין שום קפידא בזה לרמת ביד וכיו״ב בעת רתענית דבור,
 כיון דעיקר הקפידא זעא שלא להשיח בפה דברים בטלים. וכן ברור.



 עטרת מעט הלכות והנהגות בעכין ימי השובבי״ם (ןן לס
 עמתעבים רק יום אחד בכל ימי השובבי״ם, ועושים באותו יום

 רנענית דיבור וסליחות.
 רדעושים כן להתענות בימי השובבי״ם, צריכים לקבל על
 עצמם את קבלת התענית ביום שקודם לכן בתפילת המנחה,
 עזקודם שיעקור רגליו בתפילה העמידה, יאמר בפיו את נוסח
 היה״ר שהביא מרן בשו״ע (סי, תקםב ם"0, והוא מוזכר גם
 בסידורים, (וכן הבאנו אותו בעה״י בספר כאן). וצריך להוציא
 בשפתיו את קבלת התענית, ובדיעבד אם קבלו עליו בליבו בלי

 להוציא בשפתיו נמימהני.
 ומכל מקום המתענה צריך להזהר מאוד שלא ימעיט חלילה
 בעבודת ה' עקב תעניות אלו, ועל כן הלומד תורה אין לו
 להתענות, אלא במקום זה ירבה בלימוד ובעמל התורה
 הקדושה, ויעשה תענית דיבור בעת הלימוד, ומרבה תורה

 מרבה חייםי',

 1 ענין מנהג התענית בימי השובבי״ם ו^כר כבר בדברי רבותינו הקדמונים, עי׳ בסי

 1קט יושר תלמידו של מהר״י איםרלן(חלק א - או׳׳ת עמוד קטז ענין א) שכתב שם,

 וכורבי שהמנהג באושטריך בשנת העמד מתעגין ח׳ תעניות, ומתחילים פ׳ שמות ביום
 י, ואח״כ בכל יום ה׳ עד פ׳ תצוה. ו0מן לאלו התעניות שובבי״ם ת״ת [שהם ר׳׳ת מן
 סדר שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים תרומה תצוד.]. ובכל שנת תעבור הרב והקהל
 קבלים אלו התעניות בחצר ב״ה בשבת ויחי. ומתנה אס בא יו״ס ביום ה׳ שיתענו ביום
 קודם יום הי, ומלמד שיש לו ר שעות אין צריך לדתענות, והרבה תנאים כאלו.
 :ודני שהוא מתענה ביומי דשובבי׳׳ם ת״ת אע״ג שיכול לתן ד׳ פשיסים לצדקה, והוי
 יור להתענות בע״מ שאכל צונן בלא בשד. יעו״ש. וכן הביא נמי בסהר המנהגים לרבי
 ןק אייזיק טירגא(הגהות המנהגים פורים אות י) שכתב, בעיטר רגילין לקטע תענית
 ־מן שובבי״ם פרשת שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים, וי״א גם ת״ת פי׳ תרומה
 •ה. וכל יום ה׳ מתענין וקורץ פרשת השבוע שחרית ואומר שומר ישראל וט׳

 נחה ויחל דרשו ועגנו. יעו״ש.

 עוד בענין המנהג לצום בימי השובבי״ם
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 ועי׳ עת־ נמי לרבינו החיד״א בם׳ ברכי יוסף חאו״ח(סימן תרפה ם״ק א) שכתב, הרג
 הלבוש כתב בסי׳ זה דנוהגץ במקומו להתענות כשהשנה מעוברת יום ה׳ בפרשות
 שובביי׳ס ת״ת, מתן טעמימ על זה. וכבר נודע שמנהג תעניות אלו לתקון הקרי,
 וכיוצא, כמפורסם בספרי מוסר וקבלה. וצריך להתענות פ״ד תעניות רצופים, וישלימם
 בהפסקות קטנות כנודע. ואם הוא חלוש לפחות יתענה מ׳ יום רצופים, ואם לאו לא עשה
 כלום לפרס תיקון זה. וכתב מהרח״ו זצ״ל(שער רוח הקדש דרוש ג דף ו עי׳ח שאפי׳
 עשה תעניות כיום כפור אינו נחשב כי אם ליום אחד דוקא, וזה כתוב מכ״י מהר״ש
 ויסאל כן הרב מהרח״ו זצ״ל, ודלא כמי שכתב להפך. גם לא נזכר בדברי מהרח״ו כי אם
 הפסקת שני ימים שעולה ו״ך, והפסקת ג׳ ימים שעולה מ/ ותו לא. ומנהג תעניות אלו
 בכל השנים, אלא שבשנה מעוברת מתקן יותר כמ׳׳ש מהרח״ו זצל׳׳ה. ובימים
 אלו הוא תקון גדול לקדש עצמו במותר לו, ואין להאריך כאן. יעו׳׳ש. ועי׳ עוד
 בדברי רבינו החיד״א בס׳ ציפוק שמיר(סי׳ ו אות צ) שכתב, שהסדר הטוב זעא שמתענה
 בשובבי״ם ת״ת יום יום, ובתוך הזמן עושה גם ב׳ הפסקות של יומים, שכל הפסקה של
 יומים עולה לז״ך ימים. וראה עוד (שם אות צא - צג) כיצד יעשה בראש חדש ובט״ו
 בשבט וכוי. ע״ש. ומכל מקום נראה שגם בשנה שאינה מעוברת יש להתענות פ״ד
 תעניות, ובציפורן שמיר דיבר על שנה מעוברת שאז הוא זמן ראוי ומסוגל יותר כמ״ש
 רבעו החיד״א בברכי יוסף 1הנ״ל). וראה נמי בדברי הגר״ח פלאג׳י בם׳ מועד לכל חי(סי׳
 כח אות יא). יעו״ש. וזה ברור. וראה עוד נמי במשנה ברורה(סימן תרפה ס״ק יח) שהביא

 שםנמי את עבץ זה של התענית בשובבי״ם. יעו״ש.

 ועי׳ עוד בלבוש(סי׳ תרפה ם״א ד״ה יש מקומות שנוהגין בשנת העיבור וכו׳) שהביא עוד
 טעמים לצום בימי השובבי״ם, והטעם הוא מפני שהשנה ארוכה שיש יותר מחצי שנה בץ
 בה״ב דמרחשץ לבה״ב דאייר שהם ימי תענית וכפרה לישראל, לכך מתענה ח׳ ימים
 כנגד חודש העיבור וכוי, ועוד טעם כי ראו קדמונינו שהנשים מהמעוברות היו עלולים
 להפיל עובדיהם בשנים המעוברות ותקנו להתענות וכוי. יעו״ש. ומכל מקום כאמור ענין
 תעניות אלו של ימי השובבי״ם בעיקרם הם לענץ תיקון היסוד, מפני שבפרשות אלו
 קוראים בתורה על שיעבוד בני ישראל במצרים אשר על ידי זה בירור הניצוצות בענק
 תיקון היסוד. וכעין שהביא הרמ״ע מפאנו(מאמר תקוני תשובה - פרק ד) שכתב, ובמי
 יום של שובבי״ם פי׳ סימני פרשיו׳ הם שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים שתב העולם
 מתענים בהם מ' רצופים, והסעם מפורש לקמן סוף פי״ו ראוי לכרן לתקן פגם הטפות
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 מהקריין בכל אופן שהלכו לאבוד ולא הושלמו בהם מ׳ יום של יצירת הולד, ותקונן בד׳
 יודין של מלוי ע״ב וטי. ויבקש רחמים על זה כפי כהו והוא סוד שובו בנים שובבים פי׳

̂ לקליפות בעונו נעשו שבבים ישובו אל הקדושה. יעו״ש. מ  הבנים שנ

 וראה נמי בס׳ פרי צדיק לרבינו צמק מהן מלובלין(פרשת ויחי - אות טז) שכתב שם,
 הנה כתיב ״שבת בשבתו״ שכל שבת י־ש לו קדושה מיוחדת והיא קדושת הפרשה שקורין
 בה, ובשבת זה [של פרשת ויחי שקורבן במנחה פרשת שמות שנאמר בה ״וימות יוסף
 וכל אחיו״, והוא אחר פרשת ויחי שנזכר בה ענין בנין קדושת ישראל ונשלם בפרשה זו
י תולדות הי״ב שבסים, והעיקר 7ל יד יוסף כשנשלם בבחינת קדושת הברית וזה  על ד
 היה דייקא בשעת מותו, כי כל זמן שו-«וס חי אין לו עוד בירור שיהיה נשלם בענין שבא
 לעולם], וא״כ מה שקוראין במנחה בפרשת שמות שהוא התחלת התיקון לקדושת הברית
 שהוא שלימות קדושת ישראל. והגמר מהתיקון בפרשת משפטים שהוא סוף
 שובבי״ס בפסוק, כי תקנה עבד עבר כידוע מהאריז״ל. כי עיקר עבדות מצרים
 היה לתקן פגם הברית ועל ידי זה זכו למתן תורה וכתיב, כי לי בני ישראל עבדים
 וגר. ובפי, כי תקנה וגוי, הגם שאמרו(קדושין כב ע״ב) אוזן ששמעה וכוי, כי לי בני
 ישראל וכוי, עם כל זה זכה על כל פנים להיות עבד עברי והוא גם בן מבחינת התיקון

 הנזכר. יעו״ש.

 וע״ע בשו״ת דברי יציב חאבה״ע (םימןמא אות ו) שכתב שם בארטת בענין התענית
 בימים אלו של ימי השובבי״ם שהוא תי?ן גדול ומי, והוסיף וכתב על ז, ולזה חיוב גמור
 בימי השובבי״ס, למי שידע שחטא באלו החטאים, לשוב להשם בכל לבבו ובכל נפשו
 ובבל מאודו ולקבל עליו תורה לשמה. ובדרכי חיים מהרה״ח ר׳ רפאל(שהיה משב״ק
 אצל הד״ח, אשר היה בנש״ק והד״ח כבוהו כאשר מבואר במכתבו עליו, והיה חשוב גם
 אצל בניו הקדושים, דכירנא כמה חשיבות היה לו כשבא להסתופף בצל כ״ק אאמו״ר
 זי״ע על הימים הקדושים וכ״פ), בהתנהגות(אות קת) מביא שאמר רבינו, שבשובבים

 מותר לאדם לומר שמתענה ולא מחזי כיוהרא כיון שמחוייבים להתענות.

 אולם אח״כ הוסיף וכתב שם, אבל עונותינו הרבים כשל כוחינו, ובעוה״ר היא גדרה
 שאין דוב הציבור יכולין לעמוד בה. ודו״ז בדבר יחזקאל(ריש שמות) שר״ת סן שמות
 בני ישראל הבאים מצרימה הוא השבי׳׳ם, וסופי תיבות תהלי״ם, ואמרו משמו של
 הודק מהר״מ מטשערנאבעל שסגולה להתעבות בעש״ק, ובש״ק יאמר תהלים
 עיי״ש. והגה דבריו בסודן של דברים לתקן המדה הקדושה, אכן בלבוש או״ח (סימן
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 תרפה ם״א), יש מקומות שנוהג ץ בשבת העיבור לקבוע תענית בכל יום ה׳ לפרשיות
 שובבי״ם ת״ת וכוי, וכן מבהג העולם להתעבות בה׳ בשבת, ולהשלים התעבית עד צה״כ,

 ולקרות ויחל עם סדר בליחות לשבבים בסדר של מהר״מ זבות וכמבהג זמן קדום.

 ולזה מי שיודע באמת גמור שלא ירגיש בתעביתו שהוא מעובה, מכח קדושת השבת
 קודש, והתעגוג במה שגוש לא מושל עליו והוא מתגבר עליו בשמחה רבה, ותמר ויתן
 שירות ותשבחות בתפלה ואחר התפלה, יתעבה בע״ש וכהר״מ מטשערבאבעל, ואם
 אפשר יחענה בה׳ ובע״ש. אבל אנשים כמובו פשוטי עם אשר יצרינו מושל בבו וכוחינו
 כשל בעוה״ר, השי״ת תכינו להתענות ביום ה׳ ולקחת ויחל ולומר סליחות, אולי יקשב
 השי״ת ויאמר פדעהו מרדת שתת, ונזכה לתשובה שלימה כראוי וכנטן. אבל לומר
 תהליס בשבת, שבדברי יחזקאל עשה סמך גדול לזה מס׳׳ת ואלה שמות, בודאי
 ראוי מאוד לנהוג כן בכל שבח, ומכ״ש בימי השובבים, לגמור בשבת כל ספד
 תהלים. ובכל יום ויום לומר תהלים לזמר עחצים ולהכחת כל הקוצים והוזוחים,
 ולכל הפחות עשרה קפיטלך תהלים. ומה טוב היה שהבעל תפלה יאמר קודם
 התפלה עשרה קפיטלך תהלים ויה״ד עם י״ג מדות של רחמים וקדיש לאחריו,

 והמשכיל יבין ושב ורפא לו. עכת״ד. יעו״ש.

 אס קודאין בתורה בימי השובבי׳׳ם שמתענים בהם

 ועי׳ בביאור הלכה(סימן תקסו דייה ויש נוהגים) שכתב שם, כתב בשערי אפרים בתענית
 מיתות הצדיקים כגץ ז׳ באדר וכיוצא אף אם יש עשרה מתענין וכן הבכורים המתענין
 בע״פ, אף אס יש שם עשרה לא יקראו רחל ומכ״ש הנוהגים להתענות בבי וה׳
 של כל השנה או בפרשת שובבי״ם, וכן מה שנוהגץ החבורות קדושות שבכל עיר
 לבחור לעצמם יום אחד לקבוע בו תענית ואומרים סליחות אע״פ שעושין כן בכל שנה
 בקביעות אין להם לקרות ויחל. עכ״ל. וכתב על זה הביאור הלכה, ובכמה מקומות
 נוהגין שקורץ ויחל בט״ו כסלו שד1א קביעות תענית לחברה קדישא, ויש סעד לדבריהם
 מפמ״ג(במשב״ז סק״ה< שמצדד בכעין זה לענין שובבי״ם ת״ת, אכן אם חל ביום ב׳ והי
 אץ דוחין בשחרית פרשת השבוע. יעו״ש. ועי׳ נמי בלבוש(סי׳ תרפה ס״א) שכתב בענין
 הצום של ימי השובבי״ם ח״ל: וקורין בשחחת בפרשת השבוע ואומר שומר ישראל
 ובמנחה קורץ ויחל ומפסירן דרשו. יעו״ש. והרי רכל שיש בו עשרה מתענים שפיר

 יכולים לקרוא בפרשת ויחל. וכאשר מהבאר כן נמי מדברי שו״ח דברי יציב(הנ״ל).
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 רע״ע בדברי מו״ר שליט״א בשו״ת יביע שמר(חלק ח חאו״ח סימן טו אות יז) בהגהותיו
 על ם' חיים להגר״ח פלאגיי(סימן לז אות ח) עמד על מה שכתב הגר״ח פלאג׳י שם
 שבתענית צבור שחל בימי אגד״ו צריך להיות עשרה מתענים דוקא לקריאת ויחל. וכתב
 מו״ר שליט״א על זה דזהו דוקא בתעניוז צבור על כל צרה שלא תבוא, [או תענית של
 שובבי״ם וכיו׳׳ב], אבל בארבע צומות תזכרים בפסוק די בששה או בשבעה מתענים.
נ חיים ח״ב(סי׳ קםו דף קיט רע״ב). וכן ביאר  וכן כתב הגר״ח פלאג׳י גופיה בשו״ת ל
 זאת מו״ר שליס״א עוד בס׳ קול סיני(חטה תשכ״ה הערה כא והלאה) בשם האחרונים.
 יעו״ש. וע״ע נמי בשו״ת יביע אומר חלק ח (חאו״ח סימן יד אות ז). ע״ש. ועי׳ נמי
 בשו״ת יחוה דעת(חלק א סימן עס). יעו״ש. וע״ע היסב נמי בשו״ת הר צבי(חאו״ח ח״א

י > יען״ש (y ן מ  םי

 קביעת היום שמתענים בו

 והנה אף שכאמור לעיל חזינן דהמנהג הוא לצום את תענית השובבי״ם ביום חמישי, ועי׳
 נמי במגן אברהם (סימן תרפה סוף ס״ ק ב) שכתב, יש נוהגין בשנה מעוברת לקבוע
 תענית בכל יום ה׳ מפרשת שובבי״ם ת״ת וי״א גם פרשת ויקהל ופקוח ואומרים שומר
 ישראל וכוי. יעו״ש. מכל מקום נראה דלאו דוקא הוא אלא הכל הוא כפי שיקבלו עליהם
 הציבור, אלא נראה שעושים כן מפני שהוא יום שקוראים בו בתורה ואומרים בו סליחות,
 וכאמור שיש טהגים בכל שבוע מהימים הללו ביום אחר, בשבוע ראשון ביום א׳ ובשבוע
 שני ביום ב׳ וכן הלאה, כדי שיעלה להם שצמו אח כל הימים. והכל הוא כפי שקבלו על

 עצמם הצימר.

 [וע״ע בשו״ת שיח יצחק(סימן רם) שעמד לעורר שם על האי דחזינן שקבעו את תענית
 השובבי״ם ביום חמישי, וכתב על זה, שמעתי להקשות בשם הרב מלינםקע יע״א, על
 מה שהנהיגו הקדמונים להתענות בעם חמישי דשבועות שובבי״ם בשנה מעוברת, הח
 איתא במשנה דתענית [פרק ב משנה ט} אץ גוזחן תענית על הצבור בתחלה בחמישי.
 וכתב ליישב שהרי הטעם בזה ד1א כמו שכ׳ רש״י והרע״ב, שאיכא למיחש להפקעת
 שערים, כשיקנו למוצאי דתענית ב׳ סעודות גדולות אחד להיום ואחד לשבת, משא״כ
 תענית דשובבי״ם שאין מתענין נשים כלל, ורק א׳ או שנים מבני הבית או רק בעה״ב
 לבדו כנהוג, לא שייך סעמא דהפקעת שערים. אולם כתב להעיר שדדי בשו״ע (סי׳
 תקעב ם״א) איתא, אין גחרץ תענית על הצבור בתחלה ביום חמישי, שלא להפקיע
 שערים, ואפילו במקום שאין לחוש לכך. והנה מסתימת לשון המחבר, דלא נקט תענית
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 של גשמים או בשביל שאר צרות ר׳׳ל, אלא נקט םתמא שאין גוזרין שום תענית על
 הצבור בעם חמישי, לפ״ז באמת צ״ע על מנהג דשובבי״ם הנ״ל. אולם כתב ליישב, אבל
 כבר המג״א בסי׳ הנ״ל ס״ק ב׳ כותב, אפשר שבמדינות אלו, דלא שכיחי מפקיעי

 שערים, מותר לגזור תענית ביום ה׳, וכן נוהגין, וא״כ מיושב המנהג הנ״ל. יעו״ש].

 ענין קבלת התענית ביום שקודם לכך

 ועי׳ בשו״ע או״ח(סי׳ תקסב סעיף ה-ו) שכתב שם, כל תענית שלא קבלו עליו היחיד
 (כב) מבעוד יום, אינו תענית. אימתי מקבלו, בתפלת המנחה אומר בשומע תפלה או
 אחר שסיים תפלתו, קודם שיעקור רגליו, הריני בתענית יחיד מחר, יהי רצון שתהא
 תפלתי ביום תעניתי מקובלת. ואם לא הוציא בפיו, אם הרהר בלבו שהוא מקבל תעגית
 למחר, הר קבלה, וד1א שיהרהר כן בשעת תפלת המגחה. הגה: וטוב יותר לקבלו אתר
 תפלה מבשעת תפלה, כדי שלא להפסיק תפלתו. יעו״ש. וא״כ חזינן מהכי דדעת מרן
ש עליו חיוב לקבל את התענית לכתחילה בפיו בשעת המנחה, וברעבד אם הרהר  היא ר
 בליבו בעת המנחה שהוא מקבל עליו תענית נמי מהני, ועי׳ במגן אברהם(שם ם״ק יא)
 ובאליה רבה (שם סק״ד) שכתבו שכל זה דהרהור םהני דוקא שקיבל עליו בהרהור
 להתענות, אבל אם היה רק בדעתו להתענות לא מקר קבלה. יעו׳׳ש. ועי׳ נמי במשנה
 ברורה סימן(תקסב ס״ק ל) שכתב, דכל זה דהרהור מהני, דוקא שהרהר בלשון זה שועא
 מקבל, אבל מה שבדעתו להתענות לא מיקר קבלה ויכול לחזור, אכן אם התחל
 להתענות אסור לאכל בלא התרה. יעו״ש. וכמו כן מה שהרוער מהני דוקא שהרהר
 בשעת המנחה, אבל אם הרהר קודם לכן או אחרי כן לא מהני, וכמו שכתב רבינו החיד׳׳א
א קודם לכן, או  בברכי יוסף (שם ם״ק ג) דלא מהני הרהור רק בשעת תפלת מנחה ל
 אח״כ בללה. ואמנם דהב״ח(שם) הביאו נמי המגן אברהם(שם ס״ק יב) שכתב, בשעת
 תפל המנחה - משמע דאםור לקבלו אחר תפלת המנחה, אבל הב״ח (שם) כתב דשרי
 לקבלו כ״ז שהוא יום. ע״כ. אולם רבינו החיד״א (שם) כתב על זה, והוא שיהרהר כן
 בשעת תפלת המנחה. לאפוקי אם הרהר קודם כמ״ש בתום׳ משם ר״ת(ע״ז לד ע״א ד״ה
 מתענץ). וכן אם יהרהר בללה, כמ״ש בארחות חיים(הל׳ תענית אות ג) משם ה״ר פרץ
 לר״ת, לא ממי אלא הרהור בשעת מנחה, כמסקנת הרא״ש פ״ק(דתענית סי׳ יג). ע״ש.
 והיינו דדעתו לאפוקי בהכי מדברי הב״ח. ועי׳ נמי בשערי תשובה(שם סק״ח) מה שכתב

 בזה נמי על דברי הב״ח. יעו״ש.
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 ולכן העיקר הוא שיקבל האדם עליו את התענית בסיום תפילת מנחה קודם
 שיעקור רגליו, תאמר נוסח היה׳׳ד שהזכיר מרן בשו״ע והובא נמי בסידורים.
 וצריך להוציא בשפתיו את קבלת התענית, ובדיעבד אם החד־ את קבלת התענית בליסו

 גם ממי. ובן עיקר.

 [ובענץ טעם של הצורך לקבל ותענית קודם לכן, עי׳ בבית יוסף(שם) שהוא מענין חני
 בזדים, וע״ע נמי בלבוש או״ח (חש זזלכות תענית) שכתב לבאר דהוא מסעם האי
 דדרשו חז״ל(חולין יג ע״א) בעי מיניה שמואל מרב הונא, מניין למתעסק בקהשים שהוא
 פסול, אמר ליה, שנאמר(פר׳ רקרא) ״ושחט את p הבקר", שתהא שחיטה לשם בן בקר,
 אמר ליה, לעכב מניין אמר ליה, לרצונכם תזבחהו - לדעתכם זבחו. ע׳׳כ. והיינו לאפוקי
 מתעסק בשחיטת קדשים כגון שמתעסק בסכין להגביהו או לזורקו ומתוך הזריקה
 נשחטה הבהמה דפםולה השחיטה מפני שלא כיון לשחיסה. וא״כ מכח דרשה זאת נמי
 ילפינן, דצריך קבלת תענית ביום התענית, משום דתעניח הוי במקום קרבן מיעוט

 חלבו ודמו, ובלא קבלה הוי מתעסק. יעו׳׳ש.

 שנכון לומר היהי רצון בסיום הצום

 וע״ע בדברי מרן בשו״ע(סי׳ תקםה ם״ח שכתב שם, טוב לומר בתחנונים שאחר תפלת
 המנחה לאחר אלהי נצור וכוי, רבון כל העולמים, גלוי וידוע לפניך שבזמן שבית המקדש
 קיים אדם חוטא ומקריב קרבן ואין מקריבים ממנה אלא חלבו ודמו וכוי. יעו׳׳ש. והיינו
 שיאמר במוצאי התענית את נוסח זה המוזכר בגמ׳ מסכת ברכות(יז ע״א) רב ששת כי
 הוה יתיב בתעניתא, בתר דמצלי אמר הכי: רבון העולמים, גלוי לפניך, בזמן שבית
 המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן, ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר לו:
 ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי, יהי רצץ מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט
 כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני. יעו״ש. ועי׳ בס׳ כף החיים סופר (סי׳
 תקס״ה ם״ק כד) שהביא את דברי הזוה״ק פרשת שמות(דף כ ע״ב) דאיתא התם, עכשיו
 מי שיושב בתעניתו ומקחב חלבו ודמו אינו נצמק לחזור כלו לבן אלא באש, דאר״י
 מתוך תעניתו של אדם מחלישין אבריו וגובר עליו האש, ובאותה שעה צריך להקריב
 חלבו ודמו באותו האש והוא הנקרא מזבח כפרה, והיינו דרבי אלעזר כד התז יתיב
 בתעניתא הוה מצלי ואמר: גלוי וידוע לפניך ה׳ אלהי ואלהי אמתי שהקרבתי לפניך
 חלבי ודמי והרתחתי אותם בחמימות חולשת גופי, יהי רצון מלפניך שיהא הריח העולה
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 מפי בשעה זו כריח העולה מהקרבן באש המזבח ותרצני. יעו׳׳ש. והיינו שנכון הוא שאדם
 יאמר אף את נוסח זה. וק״ל.

 שתלמידי חכמים אינם צריכים לצום אלא העיקר הוא שירבו בלימוד התורה
 הקדושה, וגם יעשו תענית דיבור בלימודם

 והנה כאמור לעיל(סעיף ב בהערה) דתלמיד חכם צריך להזהר שלא ימעיט ח״ו במלאכת
 שמיס על ידי תעניות אלו, וע״ע בדברי מו׳׳ר שליט״א בשו׳׳ת יביע אומר ח״ב(חאו״ח
 סימן כח אות יא) שכתב שם, דאע״ג דפשוס הדבר שדת״ח ומלמדי תינוקות חייבים
 להתענות בכל תעניות צבור כגון י׳ בטבת וכיו״ב, וסכ״ש לדעת הפוסקים דס״ל דד׳
 צומות חובה מדברי קבלה הם וכו/ מכל מקום בכל הצומות שאינם חובה כגון
 תענית שובבי״ם וכיו״ב, אין להם לת״ח או מלמדי תינוקות או פועלים
 להתענות, שממעטים במלאכת שמים, או משום חשש גזל. וע׳ בברכ״י(סי' תקעא
 סק״ב) שכתב, שאפילו למי שמחמיר לת״ח שחטא, שצריך לדתענות לכפרת עונותיו.
 אין להחמיר במלמדי תינוקות כמן שממעט בלימוד התינוקות דחשיב סובא. וגם הוי גזל
 הרבים. ע״ש. ונראה דה״ה לפועלים ופקידים ראיכא תשש גזל. וכדאיתא בירושלמי(פ״ז
 דדמאי) הנ״ל. וע״ע במג״א(סי׳ תקעא סק״ג) ובשאר אחרונים. ומכ״ש לדעת ה׳ זרע
 אמת(חאו׳׳ח סי׳ פט), שאפילו החוטא בעבירות חמודות, אין לו לישב בתענית,
 אם גורם לו ביטול תורה. ע״ש. וע״ע במש״כ בשו״ת יביע אומר ח״א(חיו״ד ס״ס יד),
 שבודאי שאין לת״ח להחמיר ולהתענות כשנפל מידו התפלץ. [ולפע״ד י׳׳ל כן אף בנפל
 ס״ת מידו באונס שלא יתענה אלא יפדה התענית בצדקה]. וכן אם ראה הס״ת שנפל אין
 לו להחמיר ולהתענות. (וה״ה למלמד תינוקות ופועלים ושאר שכירים). שהיא חומרא

 המביאה לדי קולא. ותו לא מידי.

 ולכן סייס מו׳׳ר שליט״א וכתב(שם אות יג) בסיכום ותשובה שדן בה התם, בענין הרואה
 בנפילת הם״ת לאp אם צריך להתענות, והעלה דמעיקר הרץ אינו חייב מן הדין
 להתענות, מ׳׳מ טוב הדבר לאדם בריא להתענות. אולם לתשושי כח (וכ׳׳ש מעוברות
 ומניקות שהיו בעזרת נשים) אין להחמיר. וכ״ש לת״ח או מלמדי תינוקות, וכן פועלים
 ופקידים ושאר שכירים שלא יחמירו בזה להתענות, אלא יתנו פדיון התענית לצדקה
 ומי, ומה טוב וםה נעים לקהל בהכ״נ(שראו בנפילת ס״ת ח״ו), שיתאספו כולם יום
 אחד בבכה״ג, וינהגו תענית דבור וילמדו שם במשך כל היום. וזה הרבה יותר
 חשוב מתענית. וכמ׳׳ש רבינו הגר״א באגרת עלים לתרופה, וז״ל: ועד יום מותו צריך
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 האדם לייסר את עצמו, ולא בתעניות רסיגופים, כי אם ברק פיו ותאותיו, וזוהי התשובה
 וטי, ודרך חיים תוכחת מוסר, תהו יותר סוב מכל דתעניות וסיגופים שבעולם וכוי.
 עכ׳׳ל הק׳. והובא בס׳ שמדת הלשון(שער ב פ״ב). והוסיף בהגה, שכן כ׳ בס׳ ראש
 הגבעה, שטוב יותר לקבל תענית p הדיבור, ממה שיקבל עליו מן האכילה, כי
 ממנו לא יהיה לו נזק לא בגופו ולא בנשמתו, ולא יחלש ע״י התענית הזה. ע״ש. וכיו״ב
 הביא נמי הגר״ח פלאג׳י בם׳ גנזי חיים(מע׳ ס אות לא), שמנהגם להכרת תענית יום א׳
 ולימוד באותו ביהכ״נ. ע״ש. ובזה״ז שירדה חולשה לעולם, אפשר להקל בלא שום
 תענית, לכל מי שמרגיש בעצמו חולשה. ע״כ תורף דב״ק שם. יעו׳׳ש. וחזינן מכולי האי
 דאין לתלמיד חכם להתעסק בתעניות וסיגופים כי גורמים לו להמעיט במלאכת שמים
 ח״ו, אלא עדיף הוא שירבה בלימוד התורה הקדושה, ובשעת הלימוד יעשה תענית

 דיטר, רוםיף לימוד על לימודו.

 [וע״ע נמי בס׳ ילקוט יוסף שובע שמחוה ח״א(עמוד תרצא) שהביא שם בשם מו״ר עט״ר
 שליס״א, שהדה בתשובה לשאלה בדבר ההנהגה לאברכים בימי השובבי׳׳ם אם לבטל
 מלימודם ולקרוא תהלים בתענית ריבוד, והשיב, שאין להם לבטל מסדר הלימוד כדי
 לקרוא תהלים, אלא יעסקו בגמרא כדרכם. בעיון, ורק מי שאינו יטל ללמוד ש״ס
 ופוסקים אין הכי במי ישתתף בימי תענית דימר עם הציבור, ויקרא את כל ספר דתהלים
 ברציפות בלי הפסק, שיש לזה מעלה גמורה, וגם ישמור את פיו מלדבר דברים בסלים
 וטי, אך אברכים ותלמיד חכמים היטלים ללמוד ש״ס ופוסקים אין להם לדתבטל
 מלימודם. יעו׳׳ש. ועכ״פ זה וראי צרך להוהר בענץ הצומות שלא יגרום לו הדבר

 לביםולתורה ח״ו. וק׳׳ל].

 (ובאמת הנה מהטעם הנ״ל דעז־יף זעא לת״ח להרבות בלימדו םאשר לצום בתעניות
 שאינם חובה מצד הדץ, רבים הם התלמידי חכם פעיה״ק שלא צמים ביום פטירת אביו
 ואימו, ואע״ג שמטאר בשו״ע יו״ד(סימן. תב סעיף יב) דמצוה להתענות יום שמת בו
 אביו או אמו(כל בו בשם הר״מ וע״פ), ומתענין יום המיתה ולא יום הקטרה(מהרי״ו
 סימן קכ״א ומהרא״י סי׳ רצג). וכן הוא במי בשו״ע או״ח(סי׳ תקסח סעיף א - ח). יעו״ש.
 אלא חלף זאת יושבים ללמוד ביום זה עזל פטירתם, ולרווחא דמילתא כדי לפטור עצמם
 מן התעבית עושים סיום מסכת שענין זה של סיום מסכת פוטר מן דתענית, ובמו שעושים
 כן בערב פסח לפטור את הבטרים מתעבית בטרות,.וכמטאר בשו׳׳ע או״ח(סי׳ תע סעיף
י שעושים סעודת מצוה בפערים מתעבית בטרות. יעו״ש. ועכ״פ עיקרא  ח) שעל ד
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 דםילתא הוא שעושים כל סצדקי כדי לפטור עצמם מן דתענית כדי שיוכלו לשם;
 וללמוד תורה באץ מפריע, וכאמור לעיל דענין זה של השקידה על לימוד דתורה

 הקדזשה עדיף תא על ענץ התענית. וק״ל.

 ובעיקרא דמילתא הנה ענין הטעם שנוהגים לצום ביום פטירת אביו ואימו, עי׳ בשו׳׳ת
 תרומת הדשן(סי׳ רצג) שכתב שמתענים ביום זה כדי שיהיה לאדם זכרון על כך שהוא
 יום אנינותו וצערו, וביאר במחצית השקל בשו״ע או״ח (סי׳ תקסח ם״ק כ) דיש בזה
 משום כבוד אביו וזרמו, שאם חייב בכבודם אף לאחר מותם.ובשו״ח מהר״י מיגץ(סי׳ ט)
 וכן הביאו הלבוש או״ח(סי׳ תרפה ם״א, ויו׳׳ד(סי׳ תב סעיף יב) וביאת אח דבריו שהטעם
 בזה וצא, מפני שביום זה הורע מזלו של הבן, ויש לו לעשות תשובה מפני הסכנה,
 ולהציל את עצמו משעה קשה זאת. או שדעא משום כפרה לאביו או לאמו, שדדי אמרו
 חז׳׳ל גםגהדרין קד ע״א) שהבן כמכה את האב. ועי׳ בדברי הגר״ח פלאג׳י כשו״ת חיים
 ביד(סי׳ קטז וסי׳ קכה אות עט) שכתב ולעולם אף שהיה אביו צדק וחסיד מפורסם, מכל
 מקום יש בזה עילוי לנשמתו. יעו״ש. ועל אף כל הטעמים ועוד טעמים אחרים שיש
 בענץ תענית זאת, אפילו הכי עדיף הוא כאמור לימור התורה הקדושה. ובפרס כשעושה

 סיום מסכת שעל ידי כך נפטר מן התענית לגמרי. וק״ל.

 ועי׳ עוד נמי בשרית מנחת יצחק חלק ו(סימן קלה) שעמד דתם נמי בענץ מה שנותנים
 מאכל ומשקה בעת היארצייס, וכאשר כתב בספר שער האמונה(והועתק בכמה ספרים)
 בשם ספר חסד לאברהם(על משניות בהקדמה), חייל, כשראו צדיקי הדור התשות כח
 שבא לעולם, והדור חלש ומתמעט והולך ואין בכחם כלל להתענות ולסגף את גופם, ע״כ
 המליט עצה לזה בלא התענית, דהיה דבר השוה לכל נפש, לקיים ביום היארצייט מצות
 צדקה והכנסת אורחים בחבורת אנשים יחד לסעודה באחדות וריעות, כמ״ש בספר
 החיים, דבםעודת מריעים מקיים הכנסת אורחים, ולעניים נקרא בשם צדקה ע״כ, וסיים
 ע״ז, רמזה בשתרבב המבהג שאפילו עני שבישראל, שאין בכחו לעשות סעודה ביום
 היארצייט, נותן תיקון, ובזה מקיים מצות צדקה, כאשר שמעתי מחותני הישיש והנכבד
 דדב ר אשר אנסשיל ז״ל, ששמע מפה קדוש של סבא קדישא הנקרא שפאלער זיידע
 בבג״מ זי״ע, שזה הוא צדקה אמיתית, כשנותן איזה דבר לשתות יען כי בזה מחזק את
ט ומשיב את נפשו, ונודע מאמר חז״ל כל המקיים בפש אחת מישראל וטי. יעו״ש.  ל
 ודדי דשפיר מקילין בענין תענית זאת שנוהגים לצום ביום פטירת אביו ואימו, והכל

 מסיבה אחת כדי שיוכל לשבת ולעסוק בתורה הקדושה בישוב הדעת ובראוי. וק״ל).
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 שעיקר התיקון הגדול הוא לימוד התורה הקדושה

 וע״ע נמי בדברי הגאון רבי יעקב אבוחנירא זיע״א בס׳ פתותי חותם עה״ת(פר׳ מטות על
 הפסוק ״רגשו אליו תאמרו") שכתב אפשר לרמוז דהנה ידוע דהטומאה היוצאה מן
 האדם הוא עון פללי עד מאוד, ומהטפות היוצאות ממנו בבראו מזיקין ומשחיתים והם
 הנקראים נגעי אדם, ודתיקון אה צריך ענץ גדל ואזהרות גדלות ושמירה גדולה לאין
 קץ. וישוב אל ה׳ בשבתן לבב כראוי אלי ירחמ̂ד ויהרוג אותם המזיקין. ודתקון הוא
 שתחלה ישוב בתשובה כראוי בשבררןלב ודמעתו על לח? בכל זמן. ואם הוא בעל
 תורה ירבה בלמודו יותר ממה שהיה רגיל ובכל לילה לא ישכב בלי למוד, חהו
 הצדי הגדול. וישמור כל איבריו מלפגום שום אבר ובפרט שמירת פיו לשונו. דשני
 בריתות הם ברית הלשון וברית המעות, וכשיפגום ברית הלשון בפגם ברית המעור, לא
 ישכב עד שיקרא קתאת שמע על המסה כראוי, בוידוי כראוי, דעל ידה בהרגו המזיקין
 שנבראו כמו שכתוב ״רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם לעשות בקמה מרם״ הם
 המזיקין שנבראו ממנו, ואע״ג שיעשה כל אלה צריך גדרים וסיגים לשמור משמרת
 הקודש משמרת הסהרה שלא יחזור לסורו. ובבוא לביאור הפסוקים אחד לאחד וכוי.

 יעו״ש.

 והרי שכתב הרב זיע״א ועורר, ״ואם הוא בעל תורה ירבה בלמודו יותר ממה שהיה
 רגיל ובכל לילה לא ישכב בלי למוד, חהו הצרי הגדול״. דלימוד דתורה הקדושה
 זהו ״הצרי הגדול״ לתקן את כל הצרך תיקון. לכן ירבה האדם בלימוד התורה הקדושה,

.V? ושב ורפא 

 גודל מעלת זזשיבות התעבית דיבור

 (וכבר כתב בקונטרס היחיאלי שם(בית השם דף סה ע״א - סו ע״ב) שכתב מודל ענין זה
 של התענית דיבור של יום אחד שערכו רב וגדול מאוד יותר מתענית של מאבל ומשקה,
 הוא נתשב כ - 65.000 תעניות של מאכל ומשקה. שאחר שעמד להאריך שם
 שצריך האדם להתענות 65.0000 תעניות, המשיך וכתב, ועתה בזמננו זה שהגופות
 נחלשו בעוונותינו הרבים, ואין כל כך חהק ובריאות גוף להתענות איזה ימים רצופים
 וכוי, לכן• איעצך נא עצה טובה שיש בה נחת רוח לנשמה מבלי שום צער הגוף כלל
 ועיקר רק לעשות תענית הדיבור וסגולת התהלים ותכפר כל חטאתיך וכוי, ועד יום מותו
 צריך האדם ליסר את עצמו לא בתענית וסיגופים כי אם ברסן פיו ובתאוות, וזהו
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 התשובה תהו כל פרי העולם הבא כמ״ש כי נר מצויה ותורה אור אבל ודרך חיים תוכחת
 מוסר, תהו עתר מכל דתעניתים וסיגופים שבעולם וכד, וכן ראיתי כתוב בספר ראש
 הגבעה שכשאדם רוצה להתנדב תענית טוב יותר שיקבל עליו התענית מן הדיבור ממה
 שיקבל עליו מן האכילה, כי ממנו לא יהיה לו נזק לא בגופו ולא בנשמתו ולא יחליש ע״י

 התענית הזה וכוי. יעו״ש שכתב בזה עוד. ע״ש.

 והן אמת דהנה אף שבס׳ קונטרס היחיאלי(שם דף סח ע״א, אות ס) כתב שעיקר מעלת
 התענית דיבור הוא שצריך להיות לפחות יום אחד שלס ממש. יעו׳׳ש. מכל מקום יש
 לומר דהיינו לענין לעשות כן בעת קבלת תענית הדיבור שעושים ביום שמסיימים
 התהלים ג׳ פעמים וכוי, וכמבואר שם בדבריו, מכל מקום אדם שעושה את התענית
 דיבור בעת לימודו, בודאי ובודאי הוא שיש לו חשיבות גדולה בדבר אפילו כשאינו
 עושה זאת ליום שלם אלא רק בעת לימודו, בי בכך שלומד בתענית דבור יוסיף יותר
 בלימודו והוא כבר מעלה גדולה בפני עצמו, ולכן חלילה לא יאמר האדם כיון שאינו
 עושה את התענית דבור ליום שלם, א״כ לא יעשה זאת גס לשעות מספר בעת הלימוד,
 אלא אדרבה כל אשר יוכל להוסיף חל בנפשו ובנשמתו על ידי התענית דיבור והוספת
 לימוד התורה הקדושה יעשה, ואע״פ שאץ זה. אלא לזמן מועט ולשעות מספר, ובודאי

ר יום שלם יעשה כן. ט  בעם שיוכל לעשות תענית ד

 ויש נוהגים פעיה״ק ירושלים תובב״א בישיבות ובכללים הקדושים יכב״ץ שבימי
 השובבי״ם עושים תענית דטר בכל יום שני וחמישי למשך כל היום טלו, ובימים אלה
 לומדם ברצף גדל ביתר שאת וביתר עת ללא דיבור בלל. ואשריהם ישראל. ועב״פ
 ישתדל האדם שבעת שלומד לא לדבר כלל, ובזה נמי גדולה מעלתו במאוד מאוד אע״פ
 שהוא לזמן מוחס כי אץ תורתו בעשית קרעים קרעים ח״ו, וגם יתר הדברים הקשים חייו
 שאמרו על הפוסק מדברי תורה בגמ׳ חגיגה(יב ע״ב) אמר רבי לוי כל הפוסק מדברי
 תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר הקוטפים מלוח עלי שיח

 ושרש רתמים לחמם וכוי, אלא יוסיף בלימוד התורה הקדושה תורת חיים).

 בענץ התענית לתלמיד חכם, ושיש כח בתורה הקדושה לזכך את האדם

 וע״ע בביאור הלכה (סימן תקעא ד״ה ת״ח וטי) שכתב שם, וראיתי להעתיק פה מה
 שכתב השלייה בשם ספר חרירים וז״ל שמצא בתוך ספרי המקובל האלקי חםידא קדישא
 הרב ר׳יי לוריא אשכנזי ז״ל בספר אחד כתיבת יד כל מד, שתמצא בסיגופים כר לא
 נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל מי שתורתו אומנתו ויודע דעת ויראת
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 ד׳ לא יחלש ולא יתבטל מלימודו, אך יום אחד מן השבוע יתרחק מבני אדם ויתבודד
 בינו לבין קונו ויתקשר מחשבתו בו כאלו כבר עומד לפניו ביום הדין וידבר לאל יתברך
 כאשר ידבר העבד אל רבו ובן אל אביו. והעתיקו זה האחרונים. וכעין זה כתב הח״א וז׳׳ל
 דאפילו על עבירות ידועים המבואר ברוקח שצריך להתענות לכפרה כמה ימים אם ת״ח
 הוא ותורתו אומנתו אפלו בזה׳׳ז לא יסגף עצמו כ״כ, רק שישוב לפני ד בלב שלם
 תבכה מקירות הלב תלמוד יותר מאשר היה רגיל, כי התורה היא מקוד, טהרה
 ונמשל לאש וכל אשר יבא באש באש יובא וטהר, וימעט מכל התענוגים ויאכל רק
 כדי קיום גופו שלא יחלש כדי שיהיה לו כח לעבודת השם לא לך לשום סעודה ובייש
 לסעודת מריעות, תשמור שבת ככל פרטיה ודקדוקיה ואם אפשר יחענה עכ״פ בכל
 שבוע עם אחז־ או עכ״פ כל יום בה׳יב עד חצות. והעיקר הבכיה והוידוי וגדדים שלא
 יעשה זאת לעלם וד׳ יראה ללבב עכ״ל. יעו״ש. וכן כתב עוד כיו״ב נמי בגאון האדמו״ר
 מסוכטשוב בספר אגלי טל(בהקדמה) שירבה בשקידת הלימוד וענין זה מכפר על כל
 חטא ועוון יהיה אשר יהיה. יעו״ש. וראה עוד נמי בם׳ קריינא דאיגרתא(סי׳ ת) שכתב
 נמי כיו״ב, וזיל: ושעה אחה של לימוד תורה חבייב אצל הקב״ה יותר מאלף תעניות.
 יעו״ש. וראה עוד נמי בסידור הגר״א בכתר הראש(סוף מעשה רב אות קלג) שכתב נמי

 כיריב. יעו״ש.

 וראה עוד מה גמי בדברי הגר׳׳ח מולהין בס׳ נפש החיים(שער ד פרק לא) שעמד לבאר
 שם בכה םגלת התורה הקדושה שיש בה כדי לכפר עוונותיו של האדם ולהחזירו למוטב,
 שכתב שם וז״ל: ונעשה כמעין המתגבר והלך, ויש מקום לפרשו גס ע״ו העבין הנ״ל,
 שכמו המעץ הנובע אף שלפעמים נרפש ונשחת בהרבה רפש וטיט, עכ״ז הוא נובע
 ומקע ומתגבר והולך מעט מעט, עד שברמת הימים יתגבר ויתגלה לגמרי ויתפשט
 כמאז - כן העוסק בתודה לשמה אף אם נתלכלך תחלה בעוונות וחטאים עצומים
 ונטבע מאד ברפש וטיט מצולות הרע ודו, עכ״ז ע״י עסק התורה יהא נכון לבו
 בטוח שודאי המאור שבה יחזירו למוטב, והטוב מתגבר והולך על הרע שבו מעט
 מעט, עד שלסוף בהכרח יתגבר הטוב ויתפשט בכולו לגמרי, והוא מתקדש
 מטומאתו ופרחה טהרה בכולו, וכן אמר שם, ומכשרתו להיות צדיק חסיד כו׳ לשון
 הכשר והגעלה לימן מפיגול גיעלי הרע שהיה בו תחלה, וכמ״ש(ירמיה מ) ״הלא כה
 דברי כאש" כו׳ שהיא מלבנתו ומכשרתו טי, וכן אמרו בתנחומא (ויקהל), שהתורה

 מטהרת לבן וכליותן של ת׳־ח. יעו״ש.
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 עוד דברים אחדים בענין התענית לת׳זז

 וע׳יע בדברי גווי׳ר שלים׳׳א בשוי׳ת יביע אומר ח״ו(חאו״ח סימן נזה שלמד לדון שם
 בענץ תלמיד חכם שראה קרי ביום הכיפורים, חעא ירא לנפשו לפי מאמר חדל(יומא פח
 ע״א) שהרואה קרי ביוהכ״פ ידאג כל השנה כולה, ומבקש תיקון לנפשו לועשיעה
 להרגיעה. ואחר שעמד לפלפל שם בענין זה מכמה אנפין, העלה בסיכום הדברים, דאין
 לו לחוש הכא מכמה שעמים, וחדא מניהו שמאחר שרוב העולם מרבים לאכול ולשתות
 בערב יוהכ״פ כדי לקיים מצות חז׳׳ל(יומא פא ע״ב) כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה
 עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי, וא״כ יש לתלות ענין מקרה זה בריבוי המאכל
 וכוי, לכן אין לדאוג כלל. וסיים, כן הוריתי כמה פעמים לאנשים רבים שאירע להם
 מקרה לא טהור ביוהכ׳׳פ, שאץ להם לדאוג, מהטעם הנ״ל, ובלבד שיתחזקו בלימוד
 תורתינו הקדושה שהיא חיינו ואודך ימינו, וב״ה עלתה להם שנה לחיים טובים
 ולשלום. וגם בהגהת מהרי׳׳ל בם׳ דרשות מהרי״ל(הלכות ליל יוהכ״פ דמ״ה ע״ב) כי,
 פעם אחת שאלו למהר׳׳ש על הרואה קרי ביוהכ״פ ונצטער ע״ז מאד עד שלא היה יכול
 ללמוד ולעשות שום דבר מרוב דאגתו, והשיב מהר״ש, שיפשפש במעשיו ואם עלתה לו
 שנה וכוי, ושאל יצער עצמו ואל יבטל לימודו מחמת זה, כי ראה שכמה גדולים ואנשי
 מעשה ראו קרי ביוהכ״פ וחיו אח״כ שנים רבות, ויעסוק בתלמוד תורה, שהתורה
 מכפרת. ע״כ. וכ״כ בס׳ פחד יצתק(מע׳ קרי, דף ס ע״א). ע״ש. וב״כ האחרונים להזהיר
 בעיקר על לימוד תורה וכוי• מו״ש. וחדנן מהכי נמי תנין זה של לימוד דתורה
 הקדושה שפיר יש בכוחו לכפר אף על ענין זה, וכי האי דקאמר מר שלים״א את ענין
 תיקון זה של התורה הקדושה על הרואה קרי ביום הכיפורים, דחזינן מהגמ׳ דומא(הנ׳׳ל)

 שענץ זה חומרתו רבה. וק׳׳ל.

 [וע״ע בס׳ תיקוני הנפש(ענץ תענית שובבי״ם לת״ח, עמוד 28) במה שעמד לדץ ולבאר
 שט עוד בענץ האי דאמרו בגם׳ חענית (יא ע״ב) אמר רב ששת האי בר בי רב דתיב
 בתעביתא ליכול כלבא לשירותיה. ופירש רש״י: שירותיה - סעודתו, כלבא ליכול
 סעודתו, ולכך המתענה אינו מועיל לו, אלא כמי שמתענה מפני שאין לו מה יאכל.
 יעו״ש. ועמד לדון שם אם הייבו אפילו במקום שהיה חטא, משום שיש כח בתורה
 הקדושה שהיא ממרקת מעצמה את החטא ומתקנת את הפגם. יעו״ש. ומכל מקום כאמור
 לעיל חזינן מכלל דברי מו״ר שליס״א דענין זה הוי בכל גווני, שזכות התורה הקדושה
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 מכפרת על הבל, והיינו על ידי כך שבודאי יעזוב החטא, ויתוודה על העבר בחרטה
 גמורה, רקבל עליו על העתיד].

 שהתודה הקדושה וברית המילה קשורים זה בזה ולכן נתקנין אחד על ידי השני

 ואק באמת ענץ ברית הקודש הוא קשור בתורה הקדושה, וכמו שאנו אומרים בברכת
 המזון ״ברית ותורה", מ שניהם נקראים ברית שנאמר (ירמיה לג כה) ״אם לא בריתי
 עמס ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" ובגמ, סנהדרין(צם ע״ב) וכן בגמ׳ עבודה זרה
 (ג ע״א) דרשינן פסוק זה על התורה הקדושה, וכן פסוק זה נאמר גם על ברית מלה
 כמבואר בגמ׳ מסכת שבת(קלז ע״ב), ובגמ׳ נדרם(לא ע״ב). יעו״ש. וא״כ שניהם דבר
 אחד. וע״ע נמי בם׳ צדקת הצדיק לרבינו צדוק הכהן מלובלין(אות קעד) שכתב שם נמי,
ר קלקל ופגם הברת נעלם אור תורה חס ושלום כמו שנאמר גתהלים צז יא) אור  על י
 ורוע לצדיק ריקא וכתיב (משלי ו כג) תורה אור, וכן מכת חושך למצרים היא מכה
 התשיעית, כנודע דבכל מקום מספר עשר רומז לקומה שלימה ורתשעה נגד אות ברית
 קודש. שבמצרם זה לעומת זה הם שסופי זמה היה להם חושך לכל בני ישראל היה אור
 בםושבותם דעמך כלם צדיקים (ישעיה ס כא). וגלות מצרים היה לתקן קילקול
 הברית כמו שנתבאר במקום אחר על מה שנתגלגל הגלות על ידי מכירת יוסף

 ולכך אחר יציאת מצרים שתיקנו הכרית בקושי השיעבוד זכו לאור תורה.

 ולכך פרשיות שובבי״ם מתחילת גלות מצרים, עד אחר מתן תורה מיוחד לתיקון
 הברית. והוא בחודש שבס שנברא באות הצדי״ק כמו שמובא בספר יצירה וס׳ מתחלף
 בצ׳ בארמי לרוב כמו שכתב בהגזעת הערוך והוא כטעם(ישעיה ג י) אמרו צדיק כי סוב.

 דהפוגס נקרא רע כדאיתא בזוהר. עכת״ד. יעו״ש.

 וע״ע בדברי רבינו צדוק הכהן מלובלין בס׳ פרי צדיק(פרשת דחי - אות טח שכתב שם,
 הנה כתיב ״שבת בשבתו״ שכל שבת יש לו קדושה מיוחדת והיא קדושת הפרשה שקורין
 בה, ובשבת זה שקוראין במנחה בפרשת שמות שהוא דתחלת התיקון לקדושת הברית
 שר1א שלימות קדושת ישראל. והגמר מהתיקון בפרשת משפטים שהוא סוף שובבי״ם
 בפסוק, כי תקנה עבד עברי כידוע מהארז״ל. כי עיקר עבדות מצרים היה לתקן פגם
 הברית ועל ידי זה זכו למתן תורה וכתיב, כי לי בני ישראל עבדים וגר. ובפי, כי
 תקנה וגוי, הגם שאמרו(קידושין כב ע״ב) אתן ששמעה וכו׳, כי לי בני ישראל וכוי, עם

 כל זה זכה על כל פנים להיות עבד עבר והוא גם כן מבחינת התיקון הנזכר. יעו״ש.
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 וממילא לכן ברור הוא הדבר שעל ידי לימוד דתורה הקדושה בעמל ולשמה יש כח לתקן
 את ברית המילה. וק״ל.

 {וע״ע נםי בדברינו שהבאנו בם״ד בס׳ תהלים השלם עטרת פז(בהלכות והנהגות עמוד
 מח והלאה) מה שהבאנו עוד בענין זה של פגם הברית ח״ו שענין קריאת רתהלים שהוא
 שקול כלימוד הלכות נגעים ואהלות, מתקן ומועיל לזה במאוד מאוד, כי לימוד נגעים
 ואהלות יש בו משום תיקון פג״ה ה׳׳ו. וכן הבאנו בס״ד עוד כמה ענינים אחרים בענין זה.

 יעו״ש ומשם באריה. ע״ש.

 וכבר אמרו נמי במדרש שוחר טוב(מזמור סה) איתא, שערי תשובה אינן ננעלץ לעולם,
 שנאמר ״םבסח כל קצר ארץ וים רחוקים", מה הים הזה אינו ננעל לעולם, וכל מי שזעא
 מבקש לרחוץ בו, תחץ בו כל שעה שירצה, כך התשובה כל שעה שאדם רוצה לעשות
 תשובה הקב״ה מקבלה. ע״ש. ואמת בירושלמי(פ״ק רפאה ה״א דף ה םע״א) אין לך דבר

 העומד בפני דמשובה. יעו״ש.

 ואגב אורחיה הנה בעבץ שהבאנו בדבריו בס׳ התהלים הנזכר (שם) עמדנו בזה בדברי
 האחרונים על בקשתו של דוד המלך ע״ה במדרש שוחר סוב(מזמור א) שדוד המלך ע׳׳ה
 ביקש מאת הקב״ה שכל העוסק בספר תהלים יהיה נחשב לו כעוסק בנגעים ואהלות, אם
 אכן הקב״ה הסכים עימו בזה, ובם״ד עתה שוב ראיתי בפירוש דתפלות והברכות לרבינו
 יהודה בר יקר(רבו של הרמב״ן, ירושלים תשל׳׳ט) אשר כתב לבאר שם את פירוש
 תפלת ״ברוך שאמר", ת׳׳ל: ואמר בסוף ובשירי דוד עבדך נהללך, שאותם המזמורים
 הנהדרים רומזים המאמרות, ואף כל המזמורים חשובים כדברי תורה, כדאמרינן במדרש
 תהלים(פרק עח) אל יאמר אדם שאין המזמורים תורה, אלא תורה הם ואף הנביאים
 תורה, וכן אסף אמר הואיל והמזמורות תורה האזינה עמי תורתי, וכן במקום אתר, וקורץ
 בהם והוגים ונוטלים שכר עליהם כנגעים ואהלות. ע״כ. ועוד כתב(שם) הבוחר בשירי
 זמרה, על שם הכתוב ״סוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף״ כדאמרינן במדרש תהלים כל
 ההוגה בהם כאילו עוסק בנגעים ואהלות. עכל. יעו״ש. ומעתה אשר זרח עליט אור
 גדל הלא הםדב״ק של רבינו יהודה בר יקר הנ׳ל, וחזינן מהכי דפשיטא ליה וברירה
 ליה דאכן דוד המלך זרה נתקבלה בקשתו ונענה מן השמים על כך, שכל העוסק
 וקורא בספר התהלים הרי הוא בעוסק בנגעים ואהלות ממש. ועי׳ בקובץ בית הלל
 (ירושלים סבת תשס״ב) שזעבאו שם נמי דב״ק אלו של רבינו יזעדה בר יקר, והרב
 הכותב ציין דדברים אלו הוי תנא דמסייע למה שכתב השל״ה (יומא עמוד דתשובה)
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 שהאומר תהלים הרי הוא כמתפלל והוא גם כעוסק בתורה כי כבר ביקש דוד המלך ע״ה
 שיהיו הקורץ בספר תהלים מקבלים שכר כעוסקים בעסק התורה בנגעים ואהלות.
 יעו״ש, ועוד כי לבאר (שם) דאס קת־א בתהלים עם פירוש הדברים ובהבנה, בודאי
 דשכרו כעוסק בעעים ואהלות דהוי לימוד תורד״ אבל בקורא תהלים בלא פTוש ובלא
 הבנה מדוקדקת הוי כתפילה ואין זה בחד שיהיה לו שכר כעוסק בנגעים ואהלות.
 יעו׳׳ש. [ובאמת עי׳ בדברינו שכתבגו בס״ד בספר תהלים השלם עטרת פז(עמוד מב
 והלאה) שהבאנו לוקוק כיו״ב מלשון המדרש(הנ״ל) ״ואל יהו קורין בהם כקורין בספרי
 מירס, אלא יהיו קורץ בהם והוגין 1הם, ונוטלין עליהן שכר כנגעים ואהלות וכוי.
 יעו״ש. והיינו דנקט"קורץ בהם והוגין בהם׳/ והיינו שילמדו בהם בעיון ובהמה נמנה.
 ואז ועי כלימוד ממש. וק״ל. ועכ״ם תדנן דענץ קריאת דתהלים הוי כעוסק בתורה

 בלימוד נגעים ואהלות ממש].

 ענין התענית דיבור בימי השובבי״ס

 וענין עשיית רתענית חמר בימי העובבי״ם הוא מכיון שברית הלשון הוא כנגד ברית
 הקודש, וכעין שכתב נמי בס׳ אוהב ישראל(פרשת ויחי) ת״ל: הפגם של ברית המעור בא
 מפנם ברית הלשון עפ״י הרוב ר״ל. ועל פגם הברית תקנו קדמונינו ז״ל להתענות
 ולעשות תשובה בימי פרשיות של שובבי״ם כידוע מספה״ק. והנה הגם שנתמעטו כעת
 כח הדורות בעונותינו הרבים ואינם יכולים לעשות סיגופים ותעניות כראוי, עכ״ז מי
 שנוגע יראת ה׳ בלבבו צריך לדתאמיץ בכל יכלתו ולעשות תשובה על זה החטא כי גדול
 הוא מנשוא. ובפרס בימי פרשיות של שובבי״ם המסוגלים לכך. ומהראוי לומר ברכת
 תקע בשופר גדול. כמונות הראויים כמבואר בסידור האריז״ל. גם היהי רצון הכתוב שם
 קודם חתימת הברכה. והכל ביראת ה׳וברעותא דלבא ועיקר התשובה הוא ע״י תורה
 ותפלה וצדקה. כל אחד ואחד לפי יכולתו ובפרט בלימור תורה שבע׳׳פ ולברר
 הלכה בליבון ובידוד יפה כזד. הוא מקבץ חלקי הטוב והניצוצין קחשין ומברר
 אותן מתוך הקליפות להוציא בולעם מפיהם. בסוד חיל בלע ויקיאגו(איוב כ סו) תהו
 עיקר התיקון של פגם הברית. כי לימוד תורה שבע״פ בטוגת הלב וביראת שמו ית׳
 הנכבד והנורא. וכש״כ מי שזוכה ללמוד תורה לשמה ממש וע״י תשובה כראוי מאסף
 ומייחד כל חלקי הטוב והניצוצץ קדישץ למקורן ולשורשן לה׳ תתאה. ומייחד אותה
 בבעלה. ולאשר שאחר מונת הלב הן הן הדברים לזה מייחד לבא לפומא. היינו ה׳ עילאה

 לה׳ תתאה שהם בחי׳ לב ופה כביטל. ע״ש.
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 ולכן במקום רתעניות והסיגופים ירבה בלימוד התורה הקדושה בימים אלו, ובשעת
 לימודו יעשה תעגית דיבור, רשתדל להרבות בעמל ויגיעת הלימוד, וגם יתפלל בבכיה
 כי כל עניגים אלו כוחם רב לתקן את התיקונים הנדרשים, וכעץ שכבר כתבנו בם״ד
 כיו״ב בדברינו בשו״ת עטרת פז זז״א(חיו״ד בהקדמה) שיש בכח דברים אלו לשבר
 ולהכרית את כל הקלי׳, שהבאנו שם בם״ד מש׳׳כ הגאון החסיד םהר״א פאפו בס פלא
 יועץ(מערכת ח ערך חכמה) שכתב שם: וכבר הגידו על רבינו האר״י דל שהיה יגע
 בהלכה עד שהיה מזיע, וכשלא היה מבין עומק ההלכה היה מתודה ובוכה ומוריד דמעות
 כדי שערות ראשו כמו שכתוב בכתבים. ע׳׳ש. [ואמרתי לבאר בם״ד דעבין הדמעה נצרך
 להבנת דברים קשים ושאיבם מובבים בלימוד תוהי׳ק, ע׳׳פ מ״ש רביבו האר״י ז׳׳ל(בשער
 מאמרי רשב״י בסוד מאמר שערי דמעה לא ננעלו) והביא דבריו גם הגרי״ח בם׳ בן
 יהוידע במס׳ חגיגה(ה ע״א דיה מקום) דהדמעות הם רמז לשורש הדנין וכאשר יבכה
 האדם דוריד דמעות צריך לכוין למתק הדינין דעי״ז יתבסמו דתמתקו הדינין ואין
 שטן ואין פגע רע והרחמים מתרבין וטי. ע״ש. ונמצא לפ״ז דענין הבכיה ד1א מיתוק
 הדינץ, ת^ן בכל צדה שלא תטא יש תועלת בבכיה, כיון רהצרה היא ע״י תגבורת
 הדינץ רח׳׳ל וע״י הבכיה יתמתקו דנים אלה. ועי׳ בבן TlTע (שם). יעו״ש. וממילא
 ה״ה הכא דהרי כידוע הקושיות הרובצות על האדם בעת לימודו בתוה״ק הם נובעים ע״י
 התגברות הריבים הנובעים מהקלי׳ וח״ל [וכעין המבואר בס׳ עץ חיים(שער המצוות דף
 לג בדפוס ישן, דף עם דפו״ח) שכתב שם: גם בענץ הלימוד והפלפול ותכלית הוא
 לשטר הקליפות כי הם גרמו לאותם הקושיות שהם בהלכה וטי, וכ״כ במי מהר״א
 אזולאי בסי חסד לאברהם(מעץ ב נדד כח) הקושיות דהלכתא הם טר הקליפות. יעו״ש],
 וא״כ הקושיות הס כמסכים המבדילים בין האדם לבין דעת קונו להבין ולהורות בדעתו
 יתברך ויתעלה דעת עליון הסטן תמצא בתורה הקדושה, ולבן בדי להכניע ולמתק את

 דינים אלה נצרכים הדמעות שכאמור הם ממתקים את הריבים. וק"ל4 .

 וע״ע בדברינו בשו״ת עסרת פז >שם) שהארכנו בזה בענין עמל דתורה הקדושה כי
 סגולת לימוד זה גמלה ורבה היא במאוד מאוד. ע״ש ומשם באריה. יעו״ש.
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ס עמ*3ו״א ו ח ן ג ו מ ר ן א ר א ג כ ה ר ח ה א ו מ ח ל ש נ ת ש ר ד א  ה

 כעזרת ה' יתברר ויתעלה לרגל המלאכה אשר עימנו כענין סדר
 תיקון השוכבי״ס, הגה ייד שלוחה אלינו מכרכי היס, הארוית

 יקרות זכות וכרות והיו למאורות, מאת ממכרינו היקר והדגול
 הרב הגאון המובהק מאיר ככל עוז כברק, חיכו ממתקיס וכולו
 מחסדיס, פה מפיק מרגליות דורש כתרי אותיות מוהר״ר ארמון

 נהרס שליט״א.
 ולחיבת הקודש וזיכוי הרביס אמרנו לערפס כאן ככתכס

 וכלשונם, וכתוספת מעט מזער של שביבי ביאורים], וכאשר
 תחזנה עיני המעיין משריס, ותן לחכס ויחכס עוד.

 לכבוד ידידנו היקר והנעלה הרב הגאון מעוז ומגדול חריף ובקי משנתו זך
 ונקי רבי פנחס זביחי שליט״א שלום רב ובטו״ם, כבי יעבור על החומר

 וכוי.
־ א -

 אהיה ביודי״ן - אלף הי יוד הי י 161
 אהיה בההי״ן - אלף הה יוד הה ״ 151

 אהיה באלפי׳ין ״ אלף הא יוד הא « 143
 עם שורש ג׳ של שלש פעמים אהיה ״ 3

 םה״כ יוצא 458.
 [והוא כמנץ חת״ן(458) היינו מנין קריאת ג׳ פעמים דתהלים שיש בו ק״נ מזמורים ועוד
 שמונה מזמורים (תנ״ח) שקוראים בתיקון השובבי״ם, והענץ זעא שענין אהיה רומז
 לענץ ״חותמי׳ שהוא 454 ועם ד האותיות של ״חותם״ יוצא 458 של מזמורי התהלים

< נ  ז
 הענין מה הוי שכשם שבעם הכיפורים נעשה ״חותם״ פנימי, וביום הושענא רבה נעשה
 חותם״ חיצון, והם שעת רצון של ענין החותם. א״כ כך גם בעת תיקון השובבי״ם
 וקוראים מ תנ״ח מזמורימ שהוא כמבין ״חותם" ועוד ד׳ האותיות, וא״כ יש באותה עת

 שעת רצץ״ של הימים הקחשים הג״ל, ואפשר לפעול גדולות ונצורות באותה העת.
 :ן במי ענין ״החותם״ הנ״ל שנעשה בתיקון השובבי״ם, יוצא ג״כ אותיות ״חומת׳/
 ענק הוא שיש בכח תיקון זה לעצור החיצונים אשר לא יקרמ אליו, כי הוא כחומה

 :ורה דלתיים ובריח, ולא יוכלו לגשת ולקרב אליו עוד].
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- כ -
 תנ״וז מזמורי התהלים שקוראים בתיקון השובבים, גמטריה"חתן׳/ לרמת
 שנמחלים עוונותיו על ידי תיקון זה, וכענין החתן שנמחלים עוונותיו, עי׳
 רש״י נפרשת וישלח לו ג) בשם מדרש ס׳ שמואל ג׳ נמחלים עוונותיהם

 ובו׳.
- ג -

 תנ״ח מזמורי התהלים שקוראים בתיקון שובבי״ם גמטריה ״שחקים״
 (458), עי׳ חגיגה (יב ע״א) ז' רקיעים וכו/ אחד מהם ״שחקים״ שבהם
 טוחנים מן ומשפיעים טובה וברכה וכוי. ברור מה שמונע השפע הוא ילדי

 פשע שנבראו על ידי כוחות הטומאה ח״ו.
- ד -

 תנ״ח מזמורי התהלים שקוראים בתיקון השובבים, נימטריה ״חותם״ עם
 הכולל - 458 [עיי לעיל אות א], ועי׳ פ׳ כ״מ על תיקון כ״ח עי׳ בן איש חי
 שנה ראשונה פר׳ האת הברכה ענין הושענא רבה. [שגעשה בו ענין חותם
 חיצון, והיינו כאמור לעיל אות א, שכשם ששם בעת עשיית החותם הוא עת רצון, בן הוא

 נמי בעת עריכת תיקון השובבי׳׳ם].
־ ה -

 "היא העולה״ [ויקרא ו ב] ״מי זאת עולה״ [שיר השרים ג ט] עי׳ פר׳ בניהו על
 תיקון כ״א דף מ״ה, ואוקי בדידן.

 ״ה׳ ילחם לכם ואתם תחרישון״ [שמות יד יד], הוא אותיות ״שית תנת״.
 [והוא רמז שבעת שקוראים את חנ׳יח המזמורים הנ״ל, ״תחרישון״, שעושים תענית

 דיבור, והיינו שיש לעשות תענית דיבור באותה העת].
־ ך -

 עי׳ זוה״ק ויקרא (דף יא), וזוה״ק אחרי(דף סה), ״אהיה אשר אהיה״,
 ״אהיה״ הוא כתר, ״אשר״ חכמה שהוא ראש, "אהיה״ השני בינה. כידוע
 הפגם מגיע עד הדעת, אין קישוי אלא לדעת. עי׳ זוה״ק שלח לך(דף קע).

 וע״י אמירת תהלים ג׳ פעמים, מחזירין את האם על הבנים.
 [ועי׳ נמי בדברי רבינו האר״י ז״ל בשער הכוונות(דרושי הלילה דרוש ז) שכתב, דע כי
 המוציא שזי׳ל פוגם במחשבה כי אינו משתמש בשום כלי ובשום ערוד. ועונשו גדול

 שפוגם בדעת עליון דאו״א. ע״ש].



ט  עטלת מעט הלכות ווזנהגות בעניו ימי השובבי״ם פן נ
 ת 

 על מה שכתב קונטרס היחיאלי שתענית דיבור של יום אחד נחשב
 כתענית 65.600 יום, עי, לידידנו הגאון הגמל מעו״מ רבי מאיר מאזוז
 שליט״א, היות בספר תחלים ישנם י״ט אלף תקמ״ג תיבות(עי׳ להרש״ש

 במסכת קידושין דף ל).
 וא״כ הרי ג׳ פעמים תהלים ועוד ח׳ מזמורים, יוצא קרוב לשישים אלף
 תיבות, ועם הוידוי ותפילת ד,7ב ותפילת הסנגוריא ישנם בערך המס׳

 הנ״לשל 65.600 והם שוים.
 ט 

 עי׳ ליקוטי מוהר״ן, ״ואלה ממות בני ישראל הבאים״ סופי תיבות
 ״תהלים״, ״מצרימה את יעקב איש וביתו״ סופי תיבות תשובה. [שעל ידי
 קריאת ספר התהלים בעת דתענית דיבור יתעורר בתשובה, ומכאן ולהבא חושבנא

 סבא].

 על הפסוק ״בזאת יבוא אהרן אל הקודש״ [ויקרא סז ג] עי׳ פירוש כלי יקר
 עה״ת(שם). וכידוע מדברי חז׳יל(גמ׳ ראש השנה סז ע״ב) צריך ג׳ דברים
 לתשובה, ״צום קול ממון״ וחפ עולים לגמטריה 408 ועם ״התשובה״
 שהיא ״מי״ העולה למספר 50 עי׳ שערי חיים להגאון רי״ח הטוב שהסביר

 על מה שאומרים לכהן גדול ״ראה לפי מי אתה נכנס״,
 וכן מה שנאמר בכהן גדול ״זהבים מעביר ולבנים לובש״.

 וכן יום הכיפורים הוא בינה שנקראת ״מי״.
 ״מי" עם "זאת" עולה בגמטריו• 458 כמנין תנ״ח. [והיינו דאיכא בהכי רמ׳ז
 הרומ׳ז דביוס שעושים התענית דיםד וקוראין תנ׳יח המזמורים ד1א עת רצון גדול
 ונשגב, והוא בבחינת יום הכיפורים שנמחלים בו העוונות ונגזרים לחיים סובים ולשלום.

 אכי״ר].

 עד כאן ההאררח אשד שלח אליגו הדג הגאון דכי אדבנון בחום שליכו״א



*s3- ישמיע חכם ויוסיף לקח ־< 
 כאמור בדברינו כאן(סעיף א) דמסורח בידינו מרבותינו גדולי הדורות דאץ לדבר
 ולעסוק כנושאים אלה כלל, אלא העיקר הוא דעריר הארס לשקוד על דלתות
 התורה הקדושה, וילמד מוםר וחיזוק על חומר עוון ביטול תודה כל רגע ורגע, ועל
 מעלת השוקד על התורה, דחום על כל רגעיו ועיתותיו, וממילא הכל פרח הלך לו.
 דדוע דהגאון שאגת אדיה זיע׳״א בעת פטירתו כשהיו אלה רגעיו האחרונים,
 התאספו בל גדולי העיד ליד מיטתו לומר עיגנו וידוי וקריאת שמע בעת מיאת
 הנשמה, והוא לא שת ליבו לכל זה והיה שקוע בלימודו וחוזר על כל הקדם,
 מסכתא אחר מסבתא, כבחינת ׳׳אדם כי ימות כאהל׳ שאפילו בשעת פטירתו של
 האדם *דיר לעסוק בתורה. וגדולי העיר כשראו זאת, ניסו לרמוז לו לומר וידוי,
 והוא סירב והפסיד לעסוק בלימודו לחזור על כל הש׳׳ס. וכסוף כשהפעירו בו
 מאוד, ענה להם: ״דעו לכם כי ברור ה׳ שמרוב טירדתי בלימוד התודה הקדושה,
 שהייתי חוזר ושונה את הש״ס לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה, לא רק שלא היה
 לי זמן לעבוד ח״ו על איזה עבירה, אלא אפילו לחשוב על עבירה לא היה לפי

 פנאי״. ודי בזה.

 וכאמור דהעיקד הוא העסק והעמל כתורתינו הקדושה, תורת ה׳ תמימה משיכת
 נטש, ולכן העוסקים כלימוד תורתינו הקדושה, אץ לה6 לעסוק בתעניות וסיגופים
 של ימי השוכבי״ס(וכסו שהבאנו בדברינו כאן סעיף ה) שבמקום זה יעשה תענית
 דיבור ויסקוד יותר על לימודו, וידוע הענץ (כאשד שטענו מפי מגידי אמת)
 שהגאון העדיק המלוכ״ן רבי ישראל אבוחעירא (בבא םאלי) זיע״א, היה עושה
 תעניות וסיגופים גדולים ועצומים ותיקונים מופלאים כימי השובכי״מ, ובסופם
 היה מתענה ״תענית הפסקה״ והיינו שבוע שלם בדחיפות, ממועאי שבת קודש עד
 יום שישי בעהדיס. ואמר לעאעאיו הי״ו שלא יעשו כמותו כלל, ופירש להם הטעם,
 כי שמא אין להם את הכוחות שלו, ואם לקראת סוף ימי התענית תגרום להם
 חולשתם שלא יובלו לעיין היטב כעומק דברי התוספות, אז כל התיקונים

 הנפלאים והמופלאים, וכל תעניות השובכי״ם אינט כדאיים.
 ישמע חכם ויוסיף לקח, במעלת שקידת לימוד תודתינו הקדושה והטהורה, לילה
 כיוס יאמר כחשיבה כאורה, כי היא סס חיים טובה וברכה, ולהגן ולהושיע את

 האדם, ולהביאו לחיים טובים ומאושרים בעולם הזה ובעולם הבא.
 וגס העיקר הוא שירכה האדם בתפילה ובתחנונים לפני ה׳ יתברר שיזכהו לשקוד
 על דלתות התודה ללא לאות, להנעל מכל חטא(וכמו שהבאנו כזה כדברינו באן
 בסעיף א ובסעיף כ^ וכבר כתב כספר חסידים (סימן קלא) אם שואל אדם דכר
 שהוא שבח לבוראו, כגון על לימוד תורה או דכר אחר מחפעי שמיס, ושופך את

 נפשו עליו, הקב״ה שומע תפלתו אע׳׳פ שאין כידו מעשים טובים. יעדש.
 וה׳ יתברך יהיה כעזדינו תמיד על דבר כבוד שמו, להגדיל תודה ולהאדירה, בנחת

 ושלוה, וברכות הטובה, וכל טוב סלה כררח וכגש׳מ. למען שמו כאהבה. אבי״ר.



ית םא ת תענ ל ב  61 ק

 קבלוכ ונענית מאכילה

 הרוצה להתענוח תענית יחיד, •נין תעניח שובבי״ס, או חענית ערב ראש חודש, חייב
 לקבלו עליו כיוס שקודם התענית, ואם לא קבלו מבעוד יום — אינו תענית. ולכתחילה
 יקבלו בסוף תפילת מנחה קטנה, קודם שיאמר פסוק ״יהיו לרצון״ וכד האחרון, ובדיעבד
 מועיל לקבלו אפילו במנחה גדולה. ראם שכח לקבלו עתה במנחה — יקבלו בפיו [ולא
 בהרהור] עד השקיעה, ואם קבלו בלילה — אינו תענית >שרט ווקסב ה—ו. וטדח am. ויאמר
 נוסח זה לגחיד״א בסורה באצבע (סימ קכ» !ועיין ״לשון חכמים״ ח״א סימן יח—יט];

 רפוין העולמים, הריני לפניך על תנאי בתענית טיבה, למחר
 מ;נלות ה#וחר עד אחר תפלת ערבית. ואם לא אוכל או־
 לא ארצה, כשאומר; ״מזמור לדוד יהו^ <™ רועי״, אוכל*

י  V V : Vי ־ ־ : ; T: T • י

ה־בי #ום עוין. אבל ןהי רצון מלפניך  3־להפסיק. ולא ?ן̂ז

™ אלהי ואלהי אבו־תי, #תתן־בי כיח ובךיאות. r ןה'ו3ה 
 ואןבה להתענות למחר, ויקבלני באהבה ומ־צון, ותזכני
 ל&זוב^בת^ןובה £זלמה, רתענה עתירתי, ותעזמע תפלתי. כי

 אתה שומע תפלת כל־פה. ברוך שומע תפלה.

 תפ>לה בסיום התענית

 ובסיום התענית — בתפילת מנחה קטנה — יאמר כאן בקשת ״רכון העולמים״(שר׳עתקםו־ג
 ד<. נואם מתפלל ״מנחה גדולה״ נראה שלא יאמר הבקשה כאן אלא בתפילת ערבית].

 ך13ן העולמים, גלוי לפניך, בזמן #בית המקדש היה קיים
 — אךם חוטא ומקריב קןךבן, ואין מקריבין ממנו אלא
 חלבו ודמו, ומתכפר־לו, ועכוזו י>2זבתי בתענית ונתמעט
 חלבי ודמי. חזי רצון מלפניך שיהא חלבי וךמי ונתמעט

 כאלו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח, ןתךצני.



 ישמע חכם ויוסיף לקח
 עי׳ בשר׳ת נודע כיהודה מהדודה קמא(חאו״ח סימן לה) שעמד שפ
 בשאלה אודות אדם אחד שנכשל באיסור א״א דח״ל במשך שלש
 . שנים העופות שהיה בכיתה וכו/ ועתה שב בחשובה שלימה גמורה
 . ומוחלטת, וגם הוא תלמיד חכם נדול השוקד יומס ולילה על תלמודו
 וכד, ודעה שיורו לו דרך תשובה וכר. וכתב הנודע ביהודה על זה,
 ודיל: והנה אף שאני מיקל בתעניות וסיגופיט ותשובת המשקל לזה
 האיש, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, בפרט לפי דוג התמדת
 החטא. והנה התמדת התורה הוא העיקר, אמנם יילמוד דברי־
 תודה שיש בהם ממש, משניות בעומק העיון עם תום׳ יו״ט, ש״ס
 ופוםקיס וחודה נביאים וכתוכיס, וג״כ טפדי מוסר חובת הלבבות מן
 אחד שעד היחוד עד גמידא, ושל״ה במקום שאינו מדבר בנסתרות,
 והלכות תשובה בדמב״ם. וידבק מאוד בשירות ותשבחות של דוד
 המלד ע׳׳ה שזה דבר גדול להלהיב כלב האדם אהבת הבורא ב״ה,
 אבל שאר תפלות ותחנונים אשר חדשים מקרוב דורות מעוטים לפני
 דודנו ירחק מהם, ובאתר דליעול ידקא ליעול בשרא וכוורי, שהם
 • שירותיו של דוד שבודאי מועילים, ובכל חעות הלילה ירבה כבכי
 על החורבן ועל הגלותי והואיל והוא אדם חלש ומתמיד בתורה לא
 יתענה מךז בזמן החום ביותר כמו תמוז כלל רק בערב ר״ח וכר.

 יער׳ש.
 וחזינן דאכן הורה הנודע ביהודה לבעל חשובה זה, שבעיקרם של
 דברים העיקר הוא התמדת התודה הקדושה, להיות עוסק בה יומס
 ולילה ללא הפוגה, לילה כיוס יאיר כחשיבה כאורה, כי היא מרפא

 .. ותרופה לכל חולי ומחלה מחלאי הגוף והנפש.
 אולם מכל מקום נכון נמי שידבק מאוד ויעסוק בשירי דוד הכללר ע״ה
 ותשבחותיו שהוא ספר התהלים, מפני שיש במזמורים אלה של ספד
 התהליט להלהיב ולטהר את הנפש, והוא דבר הנעיר לבעל

 התשובה אשד שב מהחטאים והעוונות שהיו בידו עד עתה.
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ר ו ב ת ד י נ ע ר ת ד  ס

 פדר rngn דבור
 בפי שתיקן הג״ר יצחק אלפיה זצוק״ל

 בספריו ״קונטרס היחיאלי״ ו״אור חדש וצמח צדיק״ ־'

 התנאים בקבלת תענית דיבור
 א. שלא לדבר כלל וכלל מהתחלת הלימוד עד הסוף, נם לא בדברי תורה ולא בשאלת

 שלום [וראה להלן בסעיף ט שצריך להיות לפחות יום שלם ממש לתענית הדבור].

 ג. יכוין לתקן מה שפנס ועיוות בהפסיקו בלימוד התורה הקדושה בדברים בטלים,
 ולתקן פגם שדיבר דברי חול בבית־הכנסת, ולהתחרט מכל מעשה לא טוב שעשה ננד
 רצינו יתברך שמו, בין במצות עשה בין במצות לא תעשה. ולומר הוידוי בפה (ביום
 שיש בו תחינה), ולהרהר בלבו תשובה שלימה על כל עונותיו חטאתיו ופשעיו. וכפרט
 על החמורות, כגון שז״ל על לשון הרע ועל הדיבור הנזכר לעיל, הנתקנים עכשיו
 על־ידי לימודו ועסקו בתורה ושמעתה הוא מתחיל לשוב בתשובה שלימה לפני ה׳ גם
 מכל העונות שהורגל בהם, ועל־ידי זה מכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות,

 והקב״ה מתמלא רחמים ומרחם על כל ישראל.

 1J לא לעשן סגריה בבית־הכנםתואם איגו יכול — יצא לחוץ לעשן, בכדי שביום,
 תשובה ותיקון גדול כזה, לא יהיה בביח־הכנסת קטורת זרה ולמלא הכית־הכנסת עשן,
 ובפרט שלא לתת צער לאנשים, כי כמה וכמה אנשים שאינם מעשנים ומצטערים מזה.
 ואם ציער עצמו מעט במניעת העישון, לא דכר קטן הוא זה, כי לתקון זה ממילא צריך
 לסגף עצמו מעט, ועי״ז יתכפרו עוונותיו. והתיקון והלימוד הזה נחשב לתענית משבת

 לשבת ולששים וחמש אלף ושש מאות תעניות.

 *) א״ה יוסף חייס מזרחי יצ׳ו: השתדלנו לדייק כלשון הגאון המחבר וצוק״ל כפי שהדפיס
 ביקונטרס היחיאליי. ולא לתקן אח הסדר שעשה ואח לשונו הטהור 1אף שיש שינוי בספריו האחרים
 ״אור חדש וצמח צדיק״ ו׳׳שיח יצחק״], לבד מבמה תיקוני טעויות ברורות או כפלות דברים בוידוי,

 כפי שרשום לפני בגליק הספרים הנ׳׳ל.
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 ד. אחד מהקהל ילמד בקול רם, מלה במלה כהוגן, ובנעימה ולא בהבלעה, ושאר העם
 ילמדו אחריו בלחש, כי שני קולות לא נשמעים יחד.

 ה. יקבל על עצמו מצות עשה של ״ואהבת לרעך כמוך״, ולאהוב את כל אחד מישראל
 כנפשו, ויכלול עצמו עם כל ישראל, כדי שתקובל תפילתו ברצון, ויהיה נחת רוח

 לשכינת עוזנו,

 A טוב לתת דבר מה לצדקה בגםר התיקון, קודם תפילת מנחה, במו שאמרו משם האר״י
 החי ז״ל, כי יש תיקון גדול בזה, וכמ״ש ביורה דעה (סימן רמ״ט סעיף י׳׳ד): טוב
 ליתן פרוטה קודם כל תפילה, שנאמר: ״אני בצדק אחזה פניך״. וכמ׳׳ש בש״ס בתרא
 (דף ט) ששקולה מצוה זו כנגד כל המצות, שנאמר: ״והעמדנו עלינו מצות״ וגר. ובפרט
 בגמר התיקון, שאז נעשה צדיק גדול ובעל תשובה גמורה מאהבה, ואז יבוא כפועל
 ענין הצדקה, שהיא כנגד כל המצות וצדקתו עומדת לעד. ולא יפחות מלתת שלשיפ
 ושש פרוטות, דמי אכילה אחת, שהוא פדיון תענית של יום אחד, כמו שכתב הרב

 חיד׳׳א זצוק״ל וזיע״א, ולפוםיף יוסיפו לו שן השמים.

 ז. צריך לתת הצדקה תכף ומיד, ולא לנדור ח״ו כלל ועיקר, שלא להכשל ב״מ בעון
 נדרים. וכל אחד ואחד יתן בקדרה שעל התיבה מה שלבו חפץ, כאופן ששום אחד לא
 ידע כמה נתן, וגם הוא לא ידע למי המעות הללו ניתנים, שזאת המצוה הפעולה

 שבצדקה.

 ח. הרוצה לאכול בבוקר ושיהיה נחשכ לו לתענית גס כן, יצוה לבני ביתו שיעשו לו
 המאכל היותר ערב לחכו, ואזי יאכל ממנו עד קרוב לכדי שביעה, וימשוך ידו מלאכול
 עוד ממנו, אע״פ שתאב עדיין לאכול ממנו עוד. ויחשוב שמניעתו זאת לסגף את עצמו
 לכפרת עוונותיו חשוב כאילו התענה וכמזבח כפרה, והרי וזז פיקח, שאוכל לשובע

 נפשו וחשוב כאילו התענה. עכ״ל (הוב״ד כספר פלא יועץ),

 ט. תענית הדבור יש לו צורן גדול מאוד, שמועיל להאדם יותר מכל מיני תעניות
 וסיגופים, וגם אינו מחליש איבריו וגופו כתענית האכילה ויתר הסיגופים. נמצא, טוב
 לגוף וטוב לנשמה, ועושה שלום בין הנשמה לבין הגוף, ששניהם יזכו לאור החיים
 ולעולם הנצחי שכולו טוב. אך צריך להיות לפחות יוס שלם ממש לתענית הדבור, כמו

 שכתבו רבותינו ז״ל: הגר״א, חמ״י, אבן שלמה, חפץ חיים, ראש הגבעה.

 י. גבאי הצדקה יזהרו לחלק כל הנקבץ לתלמידי חכמים ולצנועים ולאביונים ולעניים
 שהם יראי שמים, ולא לאנשים שאינם מהוגנים כדי שלא יקיימו בהם קללת ירמיה
 הנביא שאמר: הכשילם ככני *דס שאינם מהוגנים, ח׳׳ו. וקל וחומר שלא ליהנות מהם

 עוברי על דת בפרהסיא כמחללי שבתות וכר. ודי לחכימא ברמיזא.
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 אזהרה שמענו, תחילת הכל ישתדל מאוד לעשות הסדר הקדוש הזה בעשרה, היכא
 דאפשר, כי כל בי עשרה שכינתא שריא. ואם יהיה ברוב עם אזי הוא הדרת מלך, מה
 יפה ומה נעים, ושיהיה גם כן בבית־הכנםת שהוא מקום בית ה׳ והשראת שכינתו יתברך
 שמו שם, ולהיות נקרא ״מקדש מעט״. ויזהרו להיות שם באימה וביראה, בגיל וברעדה
 ובשמחה גדולה לפני ה׳ ברוך״הוא השוכן שם (ומה טוב ונעים, אם מקדש עצמו גם

 בטבילת מקוה טהרה, אם אפשר].

 אף שמותר לעשות ״תענית דיבור״ בשבת (לבר מהעשור לדבר רם־י
 חול בשבת], המנהג שלא ששים כסדר הוידוי והלימוד דלהלן

 כשבת, ועל p לא צייעו לדלג לשק חטא ועח מהתפילות.

 קודם הוידוי יאמרו נוסח זה. בץ גיוס שיש בו תחינה בץ ביום שאץ בו
 תחינה. ואפילו היחיד יאמר נוסח זה והוידוי בלשון רבים, וימין על כל

 גלגוליו (אור חדש וצנזוז צדיק דף לט1.

ת עשה של ה זזרי אנחנו מוכנים לקים^מצו ד  בלי נ

 הודוי ?HE (וביום שאין בו תחינה, במקום ״בפה״ אומרים: בהרהור

 הלב), כמי שכתוב* *בתורתנו הקדושה; איש או־א&ה
T ־ < j • T | I" T • T ־ « V : 

ל מעל ביהודה ™™, ע מ  כי יעשו מכל־חטיאת האאם, ל

 ואשמה הנפש ההיא: והתודו את־חטאתס אשר עשו.
׳ j ד v ־ i ־ T T ז v ־ : • J 1• ־ v j v ־0 ־ : T ; 

 והרי אנחנו מתחרטים חרטה גמורה על כל־מה־
X יי ! T T ־ J I ׳ ; ׳ T ; ; ־ r - ••־ •־ ־

 שחטאנו ומוינו ופשענו והכרנו על מ?ות יהו53! יאהדעהי

 אשר צונו, ברמ״ח מצות עשה ושס״ה מצות לא
: • T T • •• : • ־ ־ ; IT • V ־ ! 

 תעשה וענפיהן, מךאוריתא ומדרבנן ומדברי קבלה

ם, בין ?אינם בין ?רצון, בין ןןךיס בין  ומר?רי ס^ךי

ץ ?מתכון בין שלא ?מתכון, בין לגלגול זה  לשנים, ג
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 בין בנלגולים אחרים, ובפרט על מה־שפגמנו

ות התורה הקדושה ןחמש ג  בעשרים ושתים אות

ו [כזמרי תורה  אותיות מנצפ״ך, ןגם על מה־שפםקנ

 לכןטפנו] מלוח עלי שיח, ובך?רנו ך?ךי חל ?שבת

 ו?בית־ה?נסת, ובאמצע התפלה, וקריאת שמע

 וקריאת התורה ה?ןדושה, ועל פגמנו בברית הלשון

ר וחנפה וליצנות ונבול הפה ק ע  בדברים בטלים ו

ו בברית המעור בשכבת זרע  ןביוצא, ועל מה־שפגמנ

ה ובעניני נאוף וכדומה, אבדזנו וא;שי ביתנו ל ט ב  ל

 וכל״הגלוים אלינו וכל־הבאים* *משרשי נפש רוח
 • ו . ו י . • • T : • ׳ ד T י • ־־ ־! :  : ז ־ • :

 נשמה חייה יחידה שלנו ומלבושיהם והקרובים להם
v T J * ־ ; v ־ : ״ I T v ד * ; T ד ־ ד ; 

 שמכללות אצילות בריאה יצירה עש«ה הפנימיות
. . . . T . e : T . . י ד J • ־  v • • ד :

 וחיצוניות ואור פנימי ואור מקיף ןץשר ועגולים. ו?לי

 נדר, הרי אנחנו מובנים ומזמנים ומקבלים עלינו
I " 1 : י ? ־ :..•־י* : ־ ־ r : ד ״ ד  '.*1•־ 1

ל יתברך שמו את מצות עשה של א ס בעזרת ה  לסי:

 התשובה, ככתוב* *בתורה; ושבת עד־יהיומ יאהיוטד

 אלד־׳יך, ןשמעת בקלי: ומצות — את־יהומ! יאהדונהי

 אילהיך תירא. ואת על מצותיו, ומצות — ואהבת את

מ י*״״י אלהיך. ומצות — ואהבת לרעך כמוך. ו ה  י

ד מישראל כנפשנו ומאידנו. ח א ־ ל  ולאהכ כ
ן  * ־-־ ד.• ן T v • • : ד •• * ־ : ״1 : ״
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ב עוד א לעו ל ד מהבלים עלינו פלי נדר ע ו ע  ו

 לכסלה, ובזכות^ *תשובתנו זאת יתמנו כל־

 פגמינו בתורה ובמצות, ויתקן גם כן מה־שפגמנו

ת עשרים ושתים אותיות התורה הקדושה  בכללו

. וכל״ניצוצי הקדשה שנפלו צפ״ך  וחמש אותיות מנ
I : ד׳ v T • J  ; T ״ • - : ~ - \ I ן • •• ־ *

ה על ידינו, יחןרו רעלו ל?1קומם אל־?ןקום פ ל ק  ב

 הקדש, חיל בלע ויקאמ'-(חב״0, מבטנו;ירשנו אל:

ב ומנפש ומבלי שוס זכר ל  ןקבלתנו החשובה הזאת מ

ס נןלל לעקר, כי אם •לעבודתו יתברך ?זמו  אנ

תא מע?ךא, ולעשות נחת רוח ליוצרנו נ י א ^כ מ ק א ל  ו
 ולעשות רצון בוראנו• [ויאמרו פסוק זה שחי פעמים u ויהי I נעם

ו י * *< » ־״ - • י 1 ״ ! I 

 אדני אלהינו £לינו, ומעשה .ידינו בוננה עלינו,

 ומעשה דיינו בוננהו:
 ויאמרו הוידוי הגדול, ונכלל בו וידוי לתלמידי חכמים בםונריים מרובעים, באומרנו:
 פן ואולי בנלגולים אחרים היינו בסוג תלמידי חכמים ועברנו גם על זה, ובכוללנו
 שניהם יחד נזהרנו בכפלים, ותקננו הדבר כפי יכולתנו לעבודת הקב״ה נאור חדש וצמח

 צדיש עמ׳ tn. וביום שאין בו החינה יאמרו כל הוידוי בהרהור.

מ ™» אלהינו ואלהי אבותינו, תביא לפניך ו ה א י נ  א

ו ואל תתעלם* *מלכנו מתחנתנו, שאין  תפלתנ
I ״ v ו ו ־ : ־ ד ״ - ־ : ״ ו : ־ ־ : ~  : - ד -

מ ™™ ו ה  אנחנו עזי פנים וקשי כ3ךף לומר לפניך י

 אלהינו ואלהי אבותינו — צדיקים אנחנו ולא־חטאנו.
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ל חטאנו עוינו ©שענו, מרדנו, אנחנו ואבותינו ב  א
*r : ־:־vן ך ד ־1 ׳. ד- IT T T> *|T 

 ואנשי ביתנו. ככתוב; חטאתי אודיעך ועו1י לא־

 כפיתי, אמרתי אודה עלי פשעי ליחדמ^ ™™, ואתה

 נשאת עוין חטאתי סלה: וכתיב; מכפה פשעיו לא

 יצליח, ומודה ועזב ירחם:

 א^מנו • אכלנו מאבלות אסורות • אכלנו דברים
 הצריכיף *נטילה ולא נטלנו . אכלנו

 ושתינו בילא ברכה תחלה וסוף • אכלנו חוץ לפכה
• ד . , T I -ן : 1 ־ T T • : T T : • ז ין ! 

ת בטננו ולא חשבנו א ל מ  אכילת קבע • אכלנו ל
: r T • • : ו ״ - : : lr- ^ r T •• ־ • ־: 

 להיות בריאים לעבודת השם ושאר בונות טובות •

ת לבעליה . אסרנו ק פ ס  אכלנו מסעודה שאינה מ

ק זה ולא ר ר והתרנו האסור • [אמרנו נשנה פ ת מ  ה
| V I V ״ V V : ־ : r T T T : 1־ * J T \ ־ 

 שנינו * אמרנו לכשנפנה נשנה • אמרנו שמועה זו
 T ־p * r T: • : v 1ד v vד : : ל

 באה ושמועה זו אינה נאה].
T T T " ~ : T T 

ד תורתך •  בגדנו . בזינו אמריך • בטלנו תלמו
 ברכנו ברכות לבטלה וברכה שאינה

T ־־ V T T : T T ־ ; T • : 1״ ־ 
 צריכה • ברכנו בלי בונת הלב.* 3־בזינו אב ואס

- - •• ד *t ד T ״  • • T ״ r : : ־ ־ ד

 והורים ומורים וחכמי ישראל • בלבלנו דעתנו
ו - : •• - : ד ״ • : r : ־ : ״  ג • :

ה ובלמוד התורה הקדושה . [בטלנו תורתך ל פ ת  ב
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 לראש אשמורות ולא אמרנו איה אלוה עושי, נותן

ו מצות פרו ורבו בתורה •  זמירות בלילה • בטלנ
T ־ ; : ־ : • : r ־ T : ן  ־ • ־ ד

 בטלנו קביעות התורה].

ת המקום ודעת הץריות • גלינו ע  גזלנו . גנבנו ד
 פנים בתורה שלא כהלכה . גלינו סוד •

• V T ־ .— T T ־ •1  ד

 גאינו במחשבה ובדבור ובמעשה בכל־מיני גאוה

ע ולא ;דענו אס היא גאוה ב  לזדון עד שנעשה לנו ט

- גלינו עריות • [גנבנו חדושי תורה מפי סופרים

ו דבר בשם אומרו • גם לבנו  ומפי ספרים ולא אמרנ
ו : ־ ־ * ״ • : T T ז •T% r* T * • • 

 בהוראה • גלינו סוד בית־המדרש וסוד בית־דין •
 T ד י ־1 ״ ־ • : x T ״ • {

 גלינו סירות התורה לבלתי נאמני רוח מכפי דכר].

ו דפי ולשון הרע, ושקר, וחנפה, ונבלות פה,  דברנ
 ורכילות, וליצנות ודברים בטלים . דברנו

ה וקריאת ספר תורה . ל פ ת סת ובשעת ה נ הן ת־  ?בי

 דברנו בשפת דבור של חל • דברנו אחד בפה ואחד
T V * V ־ T V : r י '-• T ־ ־ I 1־ * 

רה . דננו יחידים], ד התו ך למו ב . [ךבךנו בתו  בל

ו בלי בונת הלב • התכבדנו  העוינו . התפללנ
ת פני חברינו  בקלון חברינו • הלבננו א

 ברבים . הוצאנו שם רע* *על החץם ועל המתים •
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ת קרי • א מ  הרהרנו הרהורים רעים ובאנו לידי ט

ו בעריות * מנזנו מצח . הלוינו בךגית .  הסתכלנ

 החנפנו לעושי רשע . הזברנו שם שמים לבטלה •

ע תורה • [הטרחנו את הצבור • מ ש  הסרנו אזנינו מ
: p : • י• ז :״1 • • 1 * ד ״־ r ״ 

 התרנו דברים בפני הנוהגים בהם אפור . הגענו
. V T י ־ P ר - . - ״ . . . X . . R . 

 להוראה ולא הורינו . הורינו בפני הגדול ממנו
IV • T 1 ־ • |• • T T • 

 בחכמה ובמניח.
, - I T : • T : ז t 

 והרשענו • והךבינו פשע ורשע לבלי חיק • [ותרנו
 על בזיונה של תורה • ועד תלמיךי

ל בסבתנו • ותרנו על חלול השם ט רה ב  החכמים לתו
־ J * ד P * f ; - • •־ ־• ־ ד ־ ־ ד ד  ־ :

 • ותרנו על כבוד עמים].
 • P : ־ * p T ־

 זדנו . זנינו אחר לבנו ועינינו . זלזלנו בכבוד
: r י T •ו — • ״ו : ״ •יו ־ : • .,jZ 

 התורה ובכבוד לומדיה • זלזלנו בנטילת
 P : • T IV ; : • T : * : • ־

 ידים . זחה דעתנו עלינו בשדרשנו בקהל רב • זחה
ז ־ ד ״ו ץ״־•! • p T v : * ד* T ־ ד ד P י ז T 

ו . זלזלנו בכב1ד תלמידי חכמים  דעתנו כחכמתנ
י T ־ • • : - : • : r  ־ ר ״ו j ן ! ז ״ו • :

 הפחותים* *מערכנו].

ו נשי ובתי חברינו וממונם וכל־  חמסנו . חמדנ
T : ד י r : ״ T ן : ; ״- T 1m*7*fr'^ 

ך ע ו מ  אשר להם • חללנו שבתות ו
 קדשך . חשדנו בכשרים • חללנו שם שמים כפתר
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 ובנלוי. אוי לנו מיום הדין! אוי לנו מיום התוכחה!
T ־ I ־ T I • ־ • ו  ־ ד ד

 מה־נעשה כי ;קום אל? וכי לפקד מה־נשיבנו?

 [חכמים היינו בעינינו • חשבנו בעת הלמוד ולבנו בל
ן \ •~ ״ן T -ן : * •~ - • : • ״ן • T • T - ד ־  ״

ו בפני עמי הארץ . חשבנו . חללנו כבוד תורתנ ו נ מ  ע
r T I V I ״ 1.. : T T ; ״ן י r • IT: ; T • 

ה כבית־הכסא ובמבואות ר ו  מחשבות של ת
 ה^טנפות].

ו ו שקר ומרמה • טמאבו ע?מנו • טמאנ נ ל פ  ט

ו מקצה ביום השבת •  רעיוננו • טלטלנ

ך ס ת לבנו ושמנו מ ו א  טעינו בהוראה . [טמטמנ
י ד s ד r : r • v : r ד • .׳  ד > ־ ד

ל בינינו ובין אור קךשת התורה, וטחו עינינו  מבדי

. ת נפלאות מתורתך]  מךאו

 יעצנו עצות רעות עד אין חקר • ;שבנו ?מושב
 לצים ובמושב משחסים • ישננו בלא

 קריאת־;?זמע ובלא קריאת* ״תלמוד תורה בלילה .

ת בןגיצם עונינו ו^ש^ינו,  [;רךנו בןןמקי הקלפו

 ותורתנו עשוקה ב;ךם • יראת ״״״י לא קדמה
 לחכמתנו].

v ד : T • 

ו * מןנסנו בחל ובשבת, ןטרפנו נ?שנו  בזבנו • כח^נ
ו • כנינו שם רע לרעינו • בלינו ימינו  באפנ

ו י ־ ו ז • • P ן ״ ־ ^ ;־־ ו • •  ; ־ ״
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 ושנינו בהבלי העולם, ולא זכרנו בי תביאנו במשפט
• • I: T " ־ J • i l ־ T J X T ־ : •־ * J ו  ד ״

ה לאותה תה בושה! אוי ל ה לאו  על כל״נעלם. אוי ל
T : T T T ; T ז ״ י  י ן ן

י שוכן רומה, ע;פר מן האדמה?! »  ?למה! מה־^ענה ל

 [בעסנו על רבותינו, וחברינו ומשרתינו שלא לשם
, ; ד! • -ו • - . . ״ - . - : ^ - ״, ׳ ך - ! ־ ־  י

ת דברינו . בתבנו בתבי  שמים, רק להמרותם א
 ד r * ־ I : ־ : v T : ד ״ו ז r ! • : ״

 שנאה ושטנה לחרחר* *ריב* *בין תלמידי החכמים
־ T ־  • : ד J י : T ; ־ : - • ״ { ־ : • ״ ־ :

הו • כתבנו פרושים זרים בתורה  ובין איש לחן

 ובראנו מעזחית לחבל • כפרנו בךקדוקי סו?רים].

א כוננו בתפלותינו וברכותינו ו . לוצצנו * ל  לצנ
 ־r :1 : • ־r ;1 •יו

ו תורה שלא לשמה  כהגן וכראוי • למדנ

 ושלא בקדשה ובטהרה . לבשנו שעטנז . לוינו

ד ורב שאינם הגונים רה עם תלמי ו תו  ברבית • [למדנ

ו תורה על מגת לקנטר • למדנו בלא ברכת  • למדנ

מ ו ה ו תורה במקום* *מטנף, וךבר י  התורה . למדנ

א שלשבו שנותינו שליש במקרא שליש י בזינו • ל י מ  ״
• T T J : • - • ן ד  T ־1 * ־1: ; ״

ד־חכם  במשנה ושליש בגמרא . לבשנו טלית^תלמי
T T • T t T : ־ T J  ־ ־ ! T * T ״ -

 להחזיק עןגמנו לתלמידי דוכמים, בקש־לץ חכמה

ו פני הרב* ״ברגל.* ״לאינו בעת א קבלנ  ואין • ל
~ *, I * T V IV T ־ T ־ | ־ I ־ P ־1 : י ־ T T 

ה ובנןת למוד התורה הקדושה]. ל פ ת  ה
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ו ?מעזפטי צךקך • נ ק א ו ״ מרינו ךבריך • מ ת ר  ם
ת עזמים.& יימרדנו במלכות ו במלכו  מרדנ

 r T : : ־ : r T * ד ־1 : * - :

ד • מאסנו בבית־המקדש • מלאנו פינו שחוק ו ד ־ ת י  ב

ו בחרס ״ מעלנ  • מםרנו חברינו וממונם ביד גויס.* 4
..... - : ך - T ־ י : T T c—! : r ד 

ים בדין לא היינו . מאכ1נו תורת להו^ן נ  [מתו

ו אותה בחשק, וכמשא כבד תכבד עלינו א למדנ ל  ו

 • מוצא שפתינו>לא קי-מנו ולא שמרנו].
*• : r T • : 1״ו • )־ T : T 

א ולשקר • נשבענו  באצגו . נא^נו • נשבענו לשו
לא שלמנו . נהנינו  ולא קי־מנו • נדרנו ו

l״v:v : p ־ J : H : r (  : ־

 מן העולם הזה ןתענוגיו • נתננו יד לפושעים

ו ?בתרה של תורה • נק?זבו  *לחטאים * נ^תמשנ

ב . [נהנינו מדברי תורה . ו שנאה וקנאה בל  נטרנ

ט * נשעננו אל פ ש מ ו פני גדול ופני עשיר ב  שאנ

א נתודב נדוי . נשתמשנו ל  יינתנו * נךינו למי ש

ת הקדש וקבלה מעשית והשבעות וקמיעין.* י מ  ש

 ;גענו ?מקום ה$כסה באשרנו ??$ת למוד התורה

 ;עת הון.פלח * ניזעצלנו ?הספדם של תלמידי

 חכמים].

ך • סרנו ממשפטי צדקך •  *ךגו * סרנו מאחרי
 סוךרים ומודים זוללים וסובאים היעו •
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 [סוד התורה גלינו לאמות העולם • סודות שלא
T T ׳.. t 1־ ־ T 

ו ו?יחוד קריאת  קבלנו מנאמני הקבלה כוננו בתפלתנ
 שמען

• 
ו • ן^כדבו על תורה שבכתב ןתוךה שבעל־פה ע ן  ע
 . ^בךנו על מצות עשה ועל מצות לא
 תעשה • ^בךנו על כריתות ומיתות בית־ךין • ;ןבךנו
 על כממית דרבנן ןעל גזרותיהם ועל תקנותיהם ועל
ל ועל חרמי צבור • ענינו לתומיס ה ק ת ה ו  תקנ
 לאלמנות ואביוני עמך . [^שינו עידל במ?זפט • עישינו
 ע^מנו ?עורכי הרעים . עישינו מלאכה בפני רבים
 ובתכזית* ״תורתנו • ענינו כסיל בדברי תורה • ענינו

ת הדין].  א

 פ?צענו • פרקנו מכלינו על תורה ועל מ?ות •
ו מעלינו על מלבות שמים ועל  פרקנ

 יראת שמיס • פגמנו כאות ברית קדש • פגמנו

 בשבע ועשרים אותייית* ״תורתך, ובפרט בשמותיך

 הקדושים והטהורים ובמדות ןןליונות, בהרהור,

 במחשבה, ברא*ה, בשמיעה, בריחא ובקלא, כדבור
• « T I T : 1 - • ^ • : י י ד • : • T T - ; 

 ובמעשה ״ פסקנו צדקה ברבים ולא נתננו, וגרמני
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ו מן הצבור . [פסקני  ?שיאים ורוח וגשם אץ • פרענ

. פרשנו פרושים זרים ן י  דין והוראה בהיותנו שחויי י
׳ ־ r : -־ ד l י - r ־ד ״ו : ״ T I ״ י 

ו  בת1רה ובמאמרי רבותינו זכרונם לברכה • פספסנ
1 : 1 ־ ! ; ־ ־ ״ן • : ד • : T ד ׳ ־ : ־ ־  ז :

 בכל־דברי חכמינו זכרונם לברכה ודרשותיהם .
. . . . T : T T : י T : ־ I " T —. ־  J I י : י

ו על ראשי עם קידש].  פסקנ

ב ואס וחכמי ישראל • צערנו ו • צערנו א  צררנ
: r ״ ־ T j • ״ ן - : ״ 1 : ־ p : ז ז  T ־

ם במעשינו הרעים י מ ש נ  לאבינו ע
ז ״ ו ז  י ז r -.- ־ r T • ; ־ י ״

 ןה?וקלקלים • צללנו ?מים אדירים לבקש תאות

א היה בריאשנו בעת למוד  יצרנו הרע • [צניף ל
~• * v * T T ז י־ ז • ו  • ; *r ז

 .תורתנו • צדיקים היינו בעינינו . צרי עין היינו
ו ז ״ ד •ן  T 1״ • I ד r : •י ״

 בחברינו ובגדולים* ״מבונו בחכמה ובמנין • צערנו
: ך - • ( ז : • : T : י ־ : ־ •ח * ין  :־ י

די חכמים בדבר הלכה בישיבה, והלבננו  לתלמי
• ן ־ : • ד ; • : ז ־ ז ־ : - : ־ * ד ־  J ־ : * ״ :

ו כחכמה  פניהם ברבים . צעדנו בפני מי שגדול ממנ
' ז י '׳-ו X ך : ז י : י •י ״ * י ך - - • ז  : ״ v ז

 ובמנץ]״
ו ךךכינו . קט?נו מלוח עלי נ ו ?גךף • קלקל נ י $  ק
ו ,ידינו מלתן צדקה • קלקלנו  שיח • קפצנ

 צנורות השפע והקדשה והטהרה היורדת לישראל
ן ז - •.•ן ••• : • : ז •־ \ ד J ־ ז ;  ־ ־••ן ־ ^ « ־ : |

ם אשר לא יכילו המים, דברי  והפכנו אותם לבורות נ
ן • ־ v ד •ו ־ -  ; ד ־1 : ז : • : ז • נ

 ןגרמבו בעונותינו הרכים גלות השכיבה, עןבד כי
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 ימלוך ושפחה כי תירש גברתה, נשכבה בבשתנו
: ד • • - : • : T: : T ; T • : ״ו I ; • : • 

, פי בל־אלה גרמו עונינו, ופשעיגו ו  ותכסנו כלמתנ
f• T : r• י : ו ! ׳ T •־• r ו : ־ ־י ״ו ־ ז  : ־ -

 האריכו קצנו, וחטיאתינו מנעו הטוב ממנו. אוי להם
v T ך י ־.־ז : ׳  ־־ !•.׳ ־1 ־r 1-1 ז

 לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, זה כמה ארך ;מים

 ןשנים, רבים רעים ומרים • נקראנו ןשנינו בלא

 ?עימה וזמרה • קראנו בספרים חיצונים • קבענו

 ?עודה ?עת הךךשה בשבת • קללנו ?ני־אךס ןנענשו

קשתו קשרים תוך הקהל שלא  עלץךינו • קפאנו ו

 לשם שמיס].
 • ״ T ־1־

ו • רדפנו אחר השךךה והכבוד • ר?נו עם  רשענ
 אדם חנם • רעים לשמים ולבריות היינו

l־T ־ 1 ־ 1 י : T T ~ ־ T ־ - T T 

 • רמינו את־רעיינו • [רחמנו על ע;ני בדין • רבים

א הש?נו].  מזןון ל

ךתך . שבחנו אלהותך * ו . שכחנו תו  שחתנ
 שקרנו בבךית קךשך * שמחנו ?מפלת

ד חכם ולא מחינו •  אויבינו • שמענו זלזול תלמי
ן ז ־1" • : - : י T T : ד •ו  ן ״

 שבנו כתשובה ואחר־בך חזרנו לסורנו הרע • שחתנו
ן : ז • -  ־1: • ד : ־׳ ־ l!T ד -ן: : •*ו ז

 זרע קדש ובראנו משחיתים לחבל. בניס גדלנו
: r ־ ״ ד ־ ־ j • • : - I T ד vl i ^ ־.־ד 

 ורוממנו והם פשעו בגו, גס בכנפינו נמצאו דם
. . . I - T : • ־ |T י [ I T ״ J : 1  I ־
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ת העשוקים ןאין להם* ן מ  כפשות אביונים, והנה מ

 ״מנחם. לבי לבי על חלליהם,* ״מעי מ?5י על

 הרוגיהם. אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו •
v ׳ ח ד ״ • J T T T j ד ־ י : 

 נשכחנו תורתה־ ויראתף * שמענו זלזול חברינו ולא
־ •• ״ו : ! r T • f ר •: .  T ־I J «T* • : T : 1 ׳

. שמחנו בנפילת חברינו בדבר הלכה ובלמוד ו נ י ח  מ
• j T x ־ - : י - :•־ ״ ״ן * ; ־ ;־. r T r T 

 דדשיבה].

ו • תעי?נו כל־איש תוכחת.* ״תקענו כפינו נ  תעב
 ולא ק;מנד • תעיינו ותעתענו . [תקענו

ר ולקנות ה ר ה ל  ע?מנו לךבר הלכה • חורה לקנטר ו

 שם למדנו. אויה לנו מעלבונה של תורה].
 T : r T זז ״ ״ : ד T v ־*

ך הטובים ולא־שוה לנו. ו ממצותיך וממשפטי  סרנ
 בטלנו ולא קימנו רמ״ח מצות עשה וענפיהן,

 ומדברי קבלה ומדברי סופרים, ן^ברנו על שס״ה

י קבלה ומדברי ר מ מ א תעשה וענפיהן, ו ת ל  מצו

 סופרים, בהרהור, במחשבה, ברעותא דלבא, בראייה,
׳ ד • : • T ׳ ' J T ^ : • י T T ־ : ,י ־ ־ ־  :־ :

 בשמיטה, ?קלא, בריחא, בדבור ובמעשה, אנחנו
 ואבותינו ואנשי ביתנו וכל־הבאים^״משרשי נפש רוח
 • ״ו••• ו : י ! ־ * י • ! : ! : ־ ״! : ־ :  ־

 נשמה חיה יחידה שלנו, ומלבושיהם והקרובים להם
V T ־ I ! * I ״ : ־• ־־ I T V T • * T ־ T T J 

ת אצילות בריאה יצירה עשיה, ומכל־פרטי  שמכללו
ד * • ד • דן• י  v* x • •״ ־ נ
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 אצילות בריאה יצירה עשיה, הפנימיות והחיצוניות,

 ךפנימי ומקיף דןשר ועגולים, בגלגולים אלו

 ובגלגולים אחרים,* »מיוס שג?ךא העולם ועד היום

 הזה, ושנינו ושלשנו עליהם במה פעמים אנחנו
tr-t • ״ T : I T • . ׳ • • « ! : r • : יו T ן 

 וכל־אחד מרמי׳ח איברים ושם״ה גידים, ימח עצמית
־ ״ T • : ד T • • [ - ^ ד ־ - ־ • T V ץ : 

 של נפש רוח נשמה חיה יחידה שלנו שמכללות
• v rr v: T ־ ד j T  •.•ן••• ן - ; T T ־

 אצילות בריאה יצירה עשיה, ומכל־פרטי אצילות

 בריאה לצירה ז$ש;ה ךכל־פךצוף וספירה ךפךטי

 אצילות בריאה יצירה עשיה דפנימיות וחיצוניות
. . . . . . T • *ד י ־ • T ׳ : • ־ : 

 ובנימי ומקיף ךישר ועגילים. ואתה צדיק ןןל כל־הבא

 עלינו, כי־אמת עשית ואנחנו הרשענו:

יך יושב מרום, ומה״נספר לפניך  מה״נאמר לפנ
 שוכן אדוקים. הלא הנסתרות והמלות אתה

ה יודע רזי עולם, ותעלומות סתךי כל־חי. ת  יודע. א

ה חופש כל־חדרי בטן, ראה כליות ולב. אין דבר ת  א
T T I - •י T T J V I V I T ־ : ״ T ־ י ״ 

 נעלם* *ממך, ואיך *נכזתר מנגד עיניך.
יך להו3ה ״י״י אלהינו ואלהי אבותינו,  יהי רצון מלפנ

ו את־כל־חטאתיני, ותכפר־לנו נ ל ^ ל ח מ ת  ש
ן ז : - v ד |  ״ ־ : T ״ י־ T ־ ״

 את־כל־עונותינו, ותמחל ותסלח את־כל־?ש?ןינו.
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ר הליםוד ד  פ
 ל$ם יחוד קךשא ?ריך־־הוא^ *ושכינתה, בךחילו

 ורחימו ורחימו ודחילו, ליחדא שם יו״ד וה״א
. . I : ״ן *-T-1 ״ .  : ־1 : '

 בוא״רי *וה״א ביחודא עלים (יהיה), בשם בל־ישראל,
״ ן • : T ״  • T * ־• T * J .* ־ ג

 ובשם בל־הנפשות והרוחות והנשמות, המתיחסיס
• ־ : - : • ־ T : - : ז ׳  : ״ T ־ : ז :

 אל־שרשי נפש רוח ונשמה חיה יחידה שלנו,
ז - T • ־ ז ׳.׳ זו ז  T : ״ •-•ן־.־ ו - :

 ומלבושיהם והקרובים להם, שמבללות אצילות

 בריאה יצירה עשיה, ומכל־פרטי אצילות בריאה

 :צירה עשיה, ךבל־פךצוף וספירה ךפךטי אצילות

 בריאה יצירה עשיה, הגה אנחנו באים לקים* ״מצות
״ • : ־ ) ־ r : ד • : ־  : • ז : • ד ־ ז • ״ ד

 עשה להגות בתורה בי-ום הזה, ?לי נדר, לתקן את

ם גןליון לקשר את נפשנו רוחנו  שרשה ?מקו

 ןנשמתנו ולהךביקם בשרשם העליון, להשלים אילן

 העליון ולהשלים אדם העליון ולתקנו ולעשות נחת

 רוח ליוצרנו, אשר קדשנו במצותיו* ״וצונו להגות
; ז : • : ז * • זו - : 1 ־ * ; ״ן :- ••• ׳  ו

 בתורה.
T ~ 

ך להומו *הי״חי אלהינו ואלהי י י רצון מלפנ ה י  ו

 אבותינו, ש?כ'ח קגלת פל-ה?סוקים והתבות

 ןהאותיות והנקדות והטעמים והשמות היוצאים*
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א ה ם הזה בלי בדר, ת ו  ״מכל״קריאתנו שגמרא מ

ה  ש^ה זו שעת רחמים ורצון להיות למורנו בחת ת

 לפני כפא ?בידך, ןנעלה לפניך ?אלו הש^נו כל־

 הסודות הנוראים אשר הס חתומים וסתומים בהם,
v T ־ ־ ג : •  ־" v —! T ־

ת כיח ?למורנו, והרי ת  ויעוררו רחמיך וחסדיך ל

ת פינו להודות ולהלל ולשבח את  אבךזבו מלבדביס א

ך ע;ליו השלום לעשות בחת ל מ  בוראנו ?זמירות דוד ה
לאקמא שכיבתא מעפךא• (ויאמר שחי פעמים;)  רוח ליוצךבו ו

 ויהיו נעם אדני אלהינו עלינו, ומעשה ידינו כובבה

 עלינו, ומעשה ידיבו כובבהו:

 פתיחת אליהו הנביא
 ויהיו נעם אדני אלהינו עלינו, ומעעזה ידינו כוננה עלינו,

Km T it x • r t ; j - jt ד.- •- ד•/ - -  • . ־ ד

 ומעשה'ידינו כוננהו:

ן עלמין,  פתח אליהו הנביא זכור לטוב, ןאמרז^רבו

 אןת הוא חד ולא ?חשבן. א?ת הוא עלאה על

ל כל־סתימץ, לית מחשבה  כל־עלאץ, סתימא ע

ת עישר תקונין, ק פ א ת הוא ך ך ?לל• א; סא ב  תפי

 וקךינן לון; עישר ספיךן, לאנהגא ?הון - עלמין

 סתימין ךלא אתגלין. ועלמין ךאתגל;ן. ובהון
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 אתכפיאת מבני־נשא. ואנת הוא ךקשיר לון, ומיחד

ן ךאנת מלגאו, כל־מאן דאפריש חד מן  לון. ומי

ה כאלו אפןיש בך.  חברה מאלץ ןןשר — אתחשיב ל

 ואלין ןןשר ?פירן אנון אזלין כסךךן — חד אריך, וחד

 קצר, וחד בינוני״ ואנת הוא דא^היג לון, ולית מאן

 ךאנהיג לך, לא לעילא ולא לקתא, ולא מכל־ס?זךא.

ך *נשמתץ לבני־  לבושין תק?ת לון, ךמניהו פרחי

ת לון, ךאתקריאו גופא לגבי נ ק  נשא, וכמה גופין ת

 לבושין ך?וכסין עליהין* ןאתקליאי ?תקונא ךא;

 חסד* — *ךרועיא למיבא, גבורה — ךרו^א שמאלא,

ת — גופא, נצח והוד — תרץ שוקין, לסוד — ר א $  ת

 סיומא דגופא, אות ברית־קדש, מלכות — פה, תורה
T : ־ V I ־ ן J T J T * 

ה קרינן לה, ח?מה — מחא, איהי מחשבה פ ־ ל ע ן  ש

 מלגאו, בינה — לבא, ובה* *הלב מבין״ לעל אלין

ת ליהו^ן ™™ אלהינו. כתר ר ת ס נ  תרין כתיב; ה

ר מלכות, ועלה אתמר; מגיד ת  עליון — איהו כ
־ ״ : ״ •< ־ : | ״ ; ״ v ן• I : • • 

א ךו1פלי. מלגאו ת פ ק ר  מראשית אחר־ית. ואיהו ק

 איהו אות יו״ד אות ה״א אות וא״ו* *ואות ה״א,
• T ״ | • 

 דאיהו ארח אצילות. איהו שקיו דאילנא בדרועוי
w ז I י • ז ־ • -ו ־ :  : •ו ו י :

 וענפיי, כמיא ךאשקי לאילנא ואתרבי בההוא שקיו.
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ת העלות וסבת הסבות, ל ת זזוא ע ן עלמין, אנ 1 ב  ך

 דאשקי לאילנא בההוא נביעו, וההוא נביעו

 איהו כנשמתא לגופא דאיהו חיים לגופא. ובך לית
• ' י ! - • * ד ז  •T : : • * 1 ; ד * י

 דמיון ולית דיקנא מכל־מה דלגאו ולבר. ובראת

ת מנהון — ש?!שא וסיהךא, ק פ א  שמ;א ואך^א, ו

 וכו?3;א ומזלי. ובארעא -־ אילנין וךשאין, וגגתא־

 ךןןךן, ועשבץ, ןחץן ןעופץ ונונין, ובעירץ ו?ניץשא,

א בהון 7!לאין, ואיך יתנהגון ?הון עלאין ^ ד ו מ ^ א  ל

 ותתאין, ואיך א^זתמוךןןן מעלאי ותתאי, ןלית ךירע

 בך בלל. ובר מנך, לית יחוךא בעלאי ותתאי. וא?ת

 אשתמוךע אדון על־־כילאי ובל־ספיךן — בל־חד

ה שם לךיע, ובהון אתקריאו מלאבןא׳ יא?ת  אית ל

ת הוא ?ומלא כל־שמהן, ך שם לךיע, דאנ  לית ל

 ואנת הוא שלימו ךכלהו, וכד א?ת* *תסתלק מפהון,

 אשתארו כלהו שמהן כגופא בלא נשמתא. אגת
T : 1 : ד • : T I ־ : : ן ,.־ ן ! ז ז  • : : ד

ת הוא מבין, ולאו ה ידיעא. אנ מ כ ח  חכים, ולאו ב
T • ו י י - : : ״  .* * : ז ; ז J ־ ד

ת לך אתר לדיע:א, אלא  מבינה לךי^א. לי

 לאשתמוך^א תקפןד וחילך ל?ניעשא, ולאוזזאה לון

א בךינא וברחמי, ךאנון צדק מ ל  איך אתןךדג ע

 ומעזפט, כפום עובךיהון ד?ני־נשא. דין — איהו
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ט — כןמוךא ךאמ^עיתא, צדק - פ ש  {בורה, מ

תא קדישא, מאזני צדק — הרץ ם?זכי קשט,  מלכו

 הין צדק ־־־ אות ברית. בלא לאחזאה איך אתבהיג

ך צדק יךמןא — ךאיהו  עלמא, אבל* *לאו ך»ית ל

ט ידיעא - דאיהו רחמי, ולאו מכל־ פ ש  דין, ולאו מ
T ד ׳ ״ - !  י (י : T:T • *••'ן ־

. ת כלל  אליך מדו

 קום רפי שמעון ןיתחךשון מלין על ידך, ךהא

ך לגלאה ךזין ^מיךין עלץךך,  ךשותא אית ל

ה ךלא אתלהיב דשו לגלאה לשוס פר־נש עד ?ען.  מ

ח ואמר; לןז safrif יאהדונהי — ת  קם רפי שמעון, פ
התפארת והנצח והיווה בי  הנדלה והנבורה ו

־ אנון ךמיכין  בל פשמלם ובארץ. ;נלאין £זמעו -

י - אך»נרו מ^נתכון, הקיצו נ מ י ה  ךחברון ורע;א מ

 ןרןנו ש?ני ;יפר — אלין אנון צךיק;א ךאנון

ר בה; אני ישנה ולבי ער. מ ת א א דההוא ד ר ט פ  מ
K' J* * I ff־l /  • • : t T ־ I 5 ־ : ־ ־ י

א אתמר בהון; הקיצו ןךןנו ן ך מי  ולאו אנון מתים, ו

ת ואבחן — הקיצו נ  שכני ע:פר\ *ךעלא מהימנא, א

, א ת ו ל  ורננו לאתערותא דשכינתא, דאיהי ישנה מ

א כלהו דמיכץ, וש?תא ?חוךיהון. ; ק ך ר כען צ ע  ך
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ת קלין לגבי רעיא מהימנא, ל  מיד יהיבת שבינתא ת
I • I * ־ ״ - : T : ־• : דו T T • T : • : ־ ־ T T • 

 רןמא לה; קרס ךעלא ?והימנא, ךהא עלך אתמר;

 קולו דודי דופק — לגבאי בארבע אתון ךילה׳

.  ויימא בהון; פתחי־לי אחיתי רעיתי יונתי תמתי

א יוסיף להגלותך. א — תם״עונך כת״צ*ון, ל ה  ך

 שראשי נמלא־לזל — מאי ״נמלא טל״? אלא אמר
 • : ד ד ־1 ־ : v T x דן נ־ -

 מדשא בדיך הוא; אנת חשבת דמיומא דאתחרב*
־ ־ : : * • T ג J : : - T : : ' ־ ־ ! T ! l \ 

י לעאלנא ל  *בי־מקדשא ך^אלנא בביתא ד

ת  בישובא? לאו הבי״ דלא עאלנא כל־זמנא דאנ
: : ־ ד : : T ך • ; " T T ; • ן  T T ד

ך סימנא; שראשי נמלא-לזל — ה״א  בגלותא, הרי ל
T ד : • • T T • Iv ־ ״ ; I T ז { 

 שבינתא בגלותא, שלימו דילה וחיים דילה איהו
I ־־ t ־ ־ י ־ •1 T T • T : •1 : ־ » 

 טל, ודא איהו; אות יו״ד אות ה״א ואות וא״ו,*

 *ואות ה״א — איהי #כיגתא, ךלא מחשבן ט״ל,

א אות יו״ד אוח ה״א ואות וא״ו, ךסליקו אתון ל  א

 לחשבן ט״ל, ךאיהי מליא לקזכץתא, מנביעו ךכל־

 מקוךין עלאין. מ:־ד לקום רעלא ?והי?ןנא ואבחן

 קךישץ ?נמה. עד כאן ךזא ךיחוךא.

s -״*״י לעולם, אמן! ואמן; a w ברוך 
 ויהא רןוא מן 7ןךם עתמןא קדי^א ךכל־קךישין, טמירא
 ךכל־טמיךין, םוזימא ךכלא, דלת?ןשןז טלא עלאה
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 מנה, למליא ריעיה דןעיר א?פין, ולהטיל*»לחקל תפוחין
 קדישין, בנקירו ךאנפין, בךעוא ובחךותא ךכילא. ולתמוך מן
 ד!ךם עתיל[א קךי^א ךכל־־קךי&זין, טמירא ךכל־טמיךין,
 םתימא דכלא — רעותא ורחמי, ח3א וחםדא, בנהירו עלאה,

• ז ז • r •- • ז י ג • ־ ; ז - ׳ ' • - ז ־ ז J 1 י • ד ; ז • ; 

 ברעותא וחדרה, עלי ועל כל־בגי ביתינו. ועל כל־יעזראל
 עמך. ול?ךק3בא מכל־עקתין בי&וין דליתון לעלמא. ולןמין
 ויתיהיב לבא — מזובא ופרנםתא טבתא, בלי צרה ועקתא,
 ממזלא דכל־מזונא בה תלין. וישיזבפן מעינא במצא,
' n 1 ״ •־ n ־ ־ ־ : • ־ • I t : ן • ז - י • ד ־  ׳

 ומחרבא דמלאך המות. רמדינה ?צל גיה3ם. וייתי לנא ולכל־
. R י . ן . . . . T י• ־ v T ־ י ־ ־ . , ו  •• י : 1 : ־ : ־ י ־ ז

 נפ(ןזתנא — ח3א וחןזךא ורחמי, וחי־י אךיכי, ו^זו־ני ךויחי.
 מן לןךמה * אמן כן להי רצון.

 רבי חנמא בךעק27זיא אומרלץ־צה הקןדוש ברוך הוא לזכות
 אתיישראל^ילפיכך הרבה להם ת1רה ומצות, (2ז3אמר;

 יהומן י״י״י חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר:
 אם יש מבין יאמרו קדיש ״על ישראל״;

 כריעה • , , כריעה י

ם 3־שמיה רבא , (הקהלעדנים;) אמן(אמת). בעלמא ד ק ת י  יתגדל ו
 ךי־ברא ברעותה. וימליך מלכותה, ולצמח פרקנה,

. T גייעז־׳1 יי י \ ־ ו י 

. בחסכון, ובניומיכון, ״ ׳ י כ  ויקרב נןשיחה. (הקהל עמיס0 אמן !
 ובח«י ךכל־בית־לקזךאל, בעגלא ובזמן קןריב, ואסרו אמן.
 (הקהל עונים;) אמן >בי״ר). (ומפסיקים מעט וממשיכים לומר:) להא קומיה רבא
 מברך לעלם לעלמי עלמ^א יתברך, משתבח, ויתפאר,
 ויו1רומם, ולתנע*א, ולתהךר, ולתעלה ולתהלל, ?זמה דקךשא
» לעלא מן כל־ברכתא, שירתא,  בריר־הוא, (הקהלעוגים;)אמו >
 תקזבחתא וכחמתא, ךאמיךן בעלמא, ואןןרו אמן. (הקהל עונים:)

 אמן(אמת<.
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 על לשךאל, ועל־ךבנן, ועל־תלמיךיהון, ועל־כל־תלמיךי
 תלמיךיהון — דעסלןין באוריתא קךקזתא — די־באתךא
 הדין. וךי־בכל־אתר ואתר, להא לכא, ולהון, ולכון — חפא
 וחםךא, ורחמי מן ?ןךם^מאךי שמ;א וארעא, ואמרו אמן.

.am (הקהל עונים;) אמן(כן יהי 

 יהא >2זלמא רבא מן >£מיא, חיים ועזבע, וישועה ונחמה,
T T v ; T • ' T T ־ ; - ' T ־ : 1 ד • . • * ד י . . 

 ו?2זיזבא, ורפואה, וגאלה, וסליחה וכפרה, ורוח והצלה,
* T T • : * TT־ {--r־* T • ^ * T T י : T : * \ T ״ J 

 לנר ולכל־עמו לשךאל, ואמרו אמן. (הקהלעונים:) אמן(טיהירציח.

 עשה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה 2זל1ם עלינו ועל־
־ T T ••ן : ־ . ־ - : ז - ־ ר • T T T 

 כל־עמו לעזךאל, ואמרו אמן. (הקהלעמים:) אמן(מיהיוצו!).
 ואתר כך יאמרו הבקשה שקודם קריאת התהלים, ויקראו את התהלים כולו — שלש
 פעמים בזה אתר זה, ועוד שמונה מזמורים הראשונים, שבכללותס עולים תנ׳׳ח —
 בקריאה הגונה מלה במלה ובנעימה וכשמתה. ויכוונו באלפא ביתא [פרק קי״ט) שמספר
 פסוקיה קע׳׳ו, לבטל הקליפה הראשונה הנקראת בשם זפ״ו, ואז בל הקליפות מתבטלות
 מעליו ומעל כל ישראל. ובגומרם השממה מזמורים הראשונים הנזכרים יאמרו מזמור
 כ״ט ׳׳הבו לה׳ בני אלים״ וכו׳ ״מי יתן מציון״ ובר, ואחר בך יאמרו נוסח ״יהי רצון״

 של אחר התהליס של תענית דיבור. כדלהלן.
 ״>ה> רצוף׳ שלאחר התהלים

 יהי רצון מלפניך snrr אלהינו ואלהי אבותינו,
 שתרחם ^לינו ועל פל־ע$ך ישראל, אנשים
 נשים וטף, ועל בל־הקהל הקדוש הזה גדולים
 וקטנים, ועל פל־מי שהם קרובים ומודחםיס אל־
 שרשי נפש רוח נשמה חיה יחידה שלגו, בין בגלגול

I ־ J \ ״ IT V T ׳ ־ T I V ־ * T T ־ | V ך : ״ 

 זה בין בגלגולים אחרים, ותהא חשובה ומקפלת
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פעם ופעם של חמשת  וךצדה לפניך קריאת כל־

ה חמשי תורה, ויהיו # מ  ספרי התהלים שהם כנגד ח

יך כאלו כוננו בכל־הפונות הראויות ם לפנ י כ ו י  ח

ס דוד המלזד עליו ה#לום זכותו ר מ  לכוד, וכאלו א

ת מזמוךיהם העולים  תגן ^לינו אמן. דבכח כללו

ח המכונים כנגד תנ״ח מדזנות מלאכים כמנץ ״ נ  ח

ש ברוך־הוא על י ד ג ה ס ל ל ק ם ל י נ מ ז / ה  ״שחקים׳

ה אותנו ק א ע ו ה ך ו ר  ע*מחת חת׳ן, ובזכותם הקדוש ב

 מכל־עוין ואשמה, ונהיה כלנו כבדיה חדשה מנקית
ד ד - . T ־ : • I T \ ׳ . ־ : • • T : - * t ־ T T ־ 

ג דלית בה שוס דפי, וכחתן שנמחלים לו  םכל־םי

ו נקיים וברים וזכים לפני ה כלנ הי נ ך 4  הל־עוינותיו, כ

ל ןןליון ברוך הוא. ואם חס ןשלוס גלמו עונינו  א

ק האס« *מעל הבנים ואורות לבושי נצח ל ס ו ל נ ט ש פ  ו

, ונתגבר חלילה וחס ד יסוד«»דאמא נסתלקו  הו
- » T ו• T I * - : * ו ז י : ; 

ט כלכולי נצח ל ע , ו  הפןלפה ועלה למעלה ממקומו
- ( ־ • • ז ־ : י : T ־ ־ ־. ־ ו י T ; די r ! T ר • -

ס £זלשה מלואי אהי״ה ה ד :סוד* *ךאמא, ש  הו

 ביוךי״ן ?אלפי״ן ?זזהי״ן, ןעס ?ללות שלשה אהי״ה

 שרשם עולים למספר תנ״ח, וגרמנו בזה שפחה כי
• v: T ד : r r  r: * ך ־ ; • : - :

ה על ידי מספר התנ״ח  תירש ?בךתה לכר — הנ

יך ב?ללות כלבו, והס  :?זמורים שקךאנום לפנ
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 נקראים זמיר עריצים, וכורתים בל־החוחים והקוצים,
X X T J T י 1 • י י ' • 

ח הוד לסוד^ךאמא להתפשט » י ש ו ב  יחזרו אורות ל

ת כל־ ך פ ת ך זעיר אנפין, ועל־לדיץה י  במקומם תו

ת מהלבושימ הנזכרים לעיל ויחזר הדבר  הפלפו
T r - ~ • • ד : • : ־ ־ ־ ־ י ־ ־  ־ •

 לאיתני הראשון, ויתבךרי ויתלבנו כל־ניצוצי הקדשה

ת למקומם העליון ת לעלו  אשר נ^מעו בקלפו

ל י ח ^ ח ד ו נ ל המדש פגימה ולא ירח ממנ  ולהכנס א
• j - T * iv • - T r : v • ־ j  : • ד - v ־ !

 בלע ויקאבו (חב״0, מבטנו ירשנו אל; ובזכות אלו

 המזמורים יפכרו ויסתמו פיות פל־המקטרגיס

 והמשטינים עלינו, ובפרט אלו שנבראו בחטיאתינו
I ן v; : I • ־ - - T : ו ־  • : • -^ י

 ועוינותינו, יהיו במץ ל$ני״רוח, ומלאך יהוףה יאהחנהי

ו ובעד בעךנ > &  דוחה: ולעבדו מליצי־;׳שר להמליץ טוב

ות המלאכים  כל־הנזכרים עם בללות התנ״ח מחנ
• T : - ־ ־ ז - •־ : : r • t  ז ־ • :

 הנקראים ״שחקים״ הגזברים לעיל, שהקדוש ברוך־

 הוא ירחם עלינו ועל כל־הנזבריס, ובזכותם ובזכות

לעשות* *תמיד נחת  התני׳ח מזמורים יזכנו האל* 4
 ו  • T ^ - - T ז — : : * 

וכל־מעשינו יהיו לשם שמים ולאקמא  רוח לפניו,* 4
* ד  ו - י ד ד x ך ־ ״r T •• : ; • 1 ־ : ־ :

 שכינתא מעפרא, ובזכותם יקים בנו ובבל־ישראל

א שכתוב; ונחתישלדעך ר ק  ובכל־הנזכךים לעיל מ

א דשן: ולא יחסר לחס ומזון ופרנסה טובה ברוח ל  מ
i ־ v : T ז : ־ ז I T ־.־ iv ־ : » v IT; v ־־ j T 
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 לשום אחד מיישראל ולא לשום אחד ממנו, ונמצא
ד י ־.r ; ־ : ד ׳ . ־ • י ־  ; ד • ־ : ד •

ד ענג ואישר והצלחה וברבה מרבה ככל־מעשה  תמי
ז ; I T T .־' T : T ־ s- ־* ׳ J ן v : - : ז , ׳  T ־ ך

 ידינו ועםקינו ותורתנו ולמודנו, ובבל־אשר נפנה
v : • -. ן : ך J I ־ ״ " T * (״ו T ^ ־ l ״ T 

ל ונצליח, פדי ש«היה לבנו פנוי לעפוךתו לתברך  נ^פי

ד יראתו על־פנינו לפלתי נחטא. י מ  שמו, ותהיה ת
I I " T ־ : ־!T V ״ T S ־ י J' :•:T V 

ית הדבור הזה, וקריאתני פתורה ה לנו תענ ל ע  ר

 ו?שלש פעימים של המחליט, ?אלו התענינו לפניך
 תענית הפסקה גדולה משפת לשפת, לפפר את״פל־

 חטיאתינו ועוינותינו ו?שעיינו שחטאנו ןש^וינו

 ושפשענו לפניך מיום היותנו על האדמה עד היום
- T T ״ ן - T ד ־ ״ .  * ־.־ T i : r T ־.־ן י • ד

 הזה, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו וכל־מרובינו עם

ת פל־ע^ך ישךאל,  פל־הקהל הקדוש הזה פפללו

משרשי נפש רוח נשמה חייה יחידה  ופל־מי שהם* 4
T י : T ־ T T * ־ | V | V ״ : T ־ ־•־ ״ ־ T .  י

 שלגו. ויתקן גם פן מה־שפגמנו פפרית המעור

, בהרהור במחשבה ^ךפור ובמעשה, ע  ?כל־ךפר* ד

 פין בהקיץ פין בחלוש, ויתקן בזה פל־מה־שפגמגו

- פךפור של חל ושקר וחנפה  פ?ךית הלשון ־

 וליצנות וכדומה, ובפרט [פרפור] בבית־הפנסת

ה והחזרה, ומה־שקטפנו מלוח עלי ל פ ת  וכשעת ה

 שיח. ויעמד״לנו זכות למורנו זה לחרפ וחנית חדה
T ־־.־׳•• ־ vr•• : ־ ־־ו ־־ : re ו ־ ך• 
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sattr ל יסיתנו וידיחנו עוד ממצות ב  נגד היצר הרע ל

י אלהינו ומעבודתו ויראתו תמיד כל־זדמים, כמו « י *  י

א ת ת ל  שאמרו חכמינו זכרונם לברכה; אתערותא ד
T 1־ : ־ T ״ - ד -ן ־ : ז • : T T • : ד י ן ו נ • ד / 

 ע;ביד את^רותא דלןןלא. ועלץדי הרהורי תשובתנו

ך ישראל ככל־?ןקומות מ ת ע  היום הזה עם כללו

 מושבותיהם, יתבררו כל־ניצוצי הקדשה, ויקרב לנו
I T - I T • ד י . , ( : ׳ * ו ך ־ ״ ־  • ״ v • : ד

 ww ssrtr קץ הגאלה ל?דות השכינה מבית אסורים

 ךילה, ולאקמא שכיץתא מעפךא בבנין אךמון על־

 מכונו וירושלים על־תלה, בנויה במהרה בימינו
I " T • T ־ : ״ T : T - ^ T T ־ * 

 בכתחלה.
T י י * ־ 

 ובזכות המזמורים והפסוקים ןתבותיהס
 ואותיותיהם ו?קדותיהם וטעמיהם,

 ולמען שמותיך הקדושים והטהורים הכתובים בהם,

ת ת וסופי תבו  והשמות היוצאים* *מהם* *מראשי תבו

ו עונותינו נ  וחלופי תבות,**תכפר־לנו את־בלץחטאתי
־ ־־ו ״ז I ־.־ ז T י ־.־ - : : 

ו ושפשענו לפניך, ןהחזיךני נ י ו מ  ו]פש?£ינו שחטאנו ו

 בתשובה שלמה ורצויה לפניך, ותדריכנו לעבודתך
: ״ X T י T ״j | j - : . ״ן - T1 ; (ן T : ' 

ד תורתך, ןת^זלח  וליראתך, ותפתח לבנו בתלמו

ך (ובפרט לחולה פלוני כר פלונית), מ  רפואה שלמה לכל־חולי ע

 ותקרא לשבויים דרור ולאסורים פקח קוח.
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מ *הי״י אלהינו ואלהי ך להו י  ויהי רצון מלפנ
 אבותינו, שיעבשו רחמיך את כעסך, ויגלו

ך על מדותיך ויתמתקו הדינים, ותבטל מעלינו  רחמי

 ומעל כל־ישראל היושבים בעיר זו(פלונית) כל־גזרות

 $rtJHI Pl\ti. ותקרע !־'ע ?זר V3n (יכוין בשם קר׳׳ע שט״ן),
 ותגזר עלינו גזרות טובות, ותכניע ותשפיל את

ל עליהם אימתה פ  כל־אויכינו וכל־מבקשי רעתנו. ת

 ו&חד (יכיין בשם r«m<״ בגדל זרועך ידמו כאבן. ותתן

ך והשרים עצה נכונה לישוב העיר הזאת ל מ  בלב ה

ה מ ח ל מ  ולטובת י^ךאל, ןתשקט הארץ, ותצילנו מ

 וממצור ומשבי ומבזה ומכל־הפסד ומכל־פחד, ולא

 ישמע שוד ושבר בעיר זו. יקום אלהים יפוצו אויביו,*
AT : י J T I - • ־ ! . I j T ^ J v IV T T * 

ת נ ת  3*וינוסו משנאיו מפניו: (יכויןכשםיאיאימ׳׳ם), ומאוצר מ

 J jTJ~ : IT T • T ־ ־ י. ־ •יי ״ ־

 חנם תחון אותנו. ובכח מזמורי תהלים שקראנו
| T ) T ן - • : ־־ : ־ ־ ־.־ : I T I T T ׳ 

 לפניך וסודותיהם תרחם עלינו ותצילנו מכל״רע

 ומכל־פחד ומכל־הפסד, והפר עצת אויבינו וקלקל

 מחשבותם, ולא תעשינה ידיהם תושיה, אויבינו

א רחמים, עשה ל ל מ ו בשת ועלינו תרחם. א ש ב  ל

ך ע:ליו השלום שאמר ל מ  למען רחמיך, ובוכות דוד ה

 מזמורים אלו לפניך, תצילנו מכל־צרה וצוקה ונהיה
־ . ־ : • ; r* 7 •יו ; ז ־•יו י ״ • ׳IT : T T ־ : • 
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 ?ולשבים ?זקטים ושאננים לעבוךתך• ולכל־הולכי

ך מ ע  ךךכים ןעו?ךי למיס ו?הרות [ונוסעי ?מוסים] מ

 ישראל, תצילם* *מנל־צער ונזק, ותניעם למחוז

 חפצם לחיים טובים ולשלום, ותפקד לכל־דשוכי

 בניס ?זרע של קל־מא לעבודתך וליךאתך• ומעבדות

ה ולדותיהן.  של עניך בית־ישךאל תצילן שלא תפלנ

 והיושבות על המשבר ברחמיך הרבים תצילן מכל־

תשפיע  צרה ותלדנה לחיים טובים. ואל־המיניקות* 4

 שלא לחסר חלב מדדיהן. ואל ימ^לו אסכרה ושדין

 ובל־?געץ ומךעין בישין בכל־ללדי עמך בית־ישךאל,

מ^ין הרע ד תורה לשמה, ותצילם* 4 מ ל  ותגךלם ל

ב  ומדבר ומםנפה ומשמן ומיצר הרע. ותטה ל
ז ^ . - ״  • v iv י - ״ ד • I T T • ״ן־.• ז

 המלכות עלינו לטובה, ותגזיר עלינו גזרות טובות.

 ותשלח ברכה והצלחה בכל־מעשה ידינו. והכן

 פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה, ולא יצטרכו עמך
׳ * ו - • « T : • : T ־ - : ד ד ״ו * יי; T 1 די I זו ן ־ : •

 ישראל זה לזה ןלא לעם אחר, ותן לבל־איש ואיש

 די פרגסתו, ולכל־גויה וגויה די מחסורה. ותמהר
ד ־ : ד : - ״ • : t* j ז : ך  ״ ; ז

ו , ותכנה בית מקדענ ך מ  ותחיע לגאלנו למען ע
• י :ti• ״1 . ־ : •• ן«׳ י .  : ־י ־ . יי:ז r : -ן • ׳

 ןתפאךתנו, וכזכות שלש עע4ךה מדותיך של רחמים

 ה?תובות בתורתך, כמו שנאמר; (א0 אין עשרה, יאמר הי׳׳ג מרית
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 אל

 כטעמים כקורא בתורה): יהו53דן יאהדמהין (יפסיק מעט) יהד3?ר) יאההנהי

 רחום וחנון, ארך אפים ורב־־חסד ואמת: ניצר חסד

 לאלפים, נשא fjp ופשע וחמאה, ונפןח. ועל־לדי

ך נישא עיוץ ־אל כמו  עבדיך הנביאים כתוב לאמיר; מי

 ןעיבר על־&שע לשארית נחלתו, לא־החזיק לעד א&ו

 כי־חפץ חסד הוא; ישוב ירחצזנו יכבש עונתינו,

ת לגעלןיב מ  ותשליך בעצלות ים בל־חטאותם: תתן א

 חסד לאברהם, אשר־נשבעת לאבתינו מימי קדם:
V|)V •־ j- C ־ ׳ : ~ T ־ < ־ V ־ ־. ־ : I V ־ :AT T 

 (יכוין בשמות: ארארית״א, רח״ש תמי׳׳פ, שק״ו צי׳׳ת), שאינן ח^רות

, ^זרנוו אלהי ישענו על־ךבר כבוד־ ך י נ פ ל  ךיכןם* ו

 ?זמך, והצילנו וכפר על־חטיאתינו למען שמך: ושמע

פה (יכוין בשם אזבוג״ה)* ת בל־ ל פ , כי אתה עזומע ת ו  תפלתנ

ה (יכיץ כסום אוכ׳׳ץ)* ברוך להו£3? יאהדזגזז״ ל פ  ברוך שומע ת
 לעולם, 8מן1 ואמן:

 אם יש מנין אומרים קדיש ״יהא שלמא״. ויתנו צדקה קודם מנחה, ומתפללים מנחה,
 ובגמר החזרה — ביום שיש בו תחינה — אומרים וידוי תפילת אפים, ותפילת ״השב״

 לרבנו יונה, כזה הנוסח ז

 א3א יהומ ™™> חטאתי עויתי פ^עתי (וכזאת וכזאת
T * T • • ־ ׳ ; r ־ T r r ז T ז ז : * ן  r׳ £

 עשיתי!ויפרט חטאיה) מי׳וס היותי על־האדמה עד־הי־ום
 הזה. ועתה כשאני לבי ונדבה אותי רוחי לשרב אליך באמת
 ובלבב שלם, בכל«־4לבי ונפעזי ומאדי, ולהיות מודה ועוזב

• v : ־ : • : • ; י t ־• 1 ז •י ן ן • י : 

 ולהשליך מעלי כל־פשעי. ולעעזות לי לב חדש ורוח*
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̂ן *התמד  *חדשה. ולהיות זהיר וזריז ביראתך. ואתה יהח
 אלהי, הפותח יד בתגובה ומסיע לבאים לטהר, פתח ידך
 וקבלני בתגובה שלמה לפניך, ום״עני להתחזק בלךאתך,
 ועץרני נגד הע*טן הנלחם בי בתזזבולות ו^בקש נפעזי
 להמיתני, לבלתי למשל־בי. ותךחילןהו ממאתןם וארבעים
 וקזמונה אברים ושלעז מאות ועזרים וחמ#ה גידים >2זבי,
 ותשליכהו במצולות ;ם, ותגער בו לבלתי יעמיד על־־למיני
 לשקןבי. וע^ית את <ג#ר אלך בחןיך, והסירות לב האבן
 מקרבי, ונתת לי לב^בשר. א3א יהומ״ « אלהי, >2זמע אל־

• T r זי מ : ז »• ־ ; ־ ן • • • ז ז ! י י ; 1  י •

 תפלת עקיף ואל״תחנרניו% ץקבל משובתי, ואל ןעכב לפניך
 שום חטא ועוין את^תפלתי ותשובתי. וידויו ל?ני כםא
 כבודך מליצי יער להליץ בעדי להכניס תפלתי לפניך. ואם
 בןזטאי הרבים והעצומים אין לי מליץ ;1?צר, חתר־לי אתה
 מתחת כסא כבודך ו?ןבל תשובתי ולא אשוב ךילןם^מלפניך,

 כי אתה שומע תפלה.
T • • - ד ״ו * 

 ואחר כך קודם קדיש ׳׳תתקבל״ יאמרו ״תפילת הםניגוריא׳׳ (ונהגו לפתוח שערי היכל
 באמרם תפילה זו], וזה נוסחה:

ך יהו&ז ww אלהינו ואלדד אבותינו, י  יהי רצון מלפנ

 שתעשה עמנו אות לטובה למען £זמך, ובזכות

 התורה הקדושה שלמדנו לפניך ומזמורי תהלים

 שנקראים זמיר עריצים, ומכריתים כל־החוחיפ וכל״

 הקוצים הסובבים.את השושנה העליונה, שתזכר־לנו
i ד v • : ך דו v ־ ד ד - v ־ * - • I -

 ולכל־עמך ישראל זכות אבותינו הקדושים, וזכות



 ל9 סדר תענית דבור גז
 ש?^ה כוךתי ברית; אברהם, יצחק, !עקב, משה,

 אהרן, פנחס, ודוד שאמר מזמורים אלו לפניך, וזכות

 כל־הצךיקיס והחסידים ועושי רצונך מיום בריא

 אלהים אךס על הארץ ועד ן$תה, ותמלא בקשתנו

 ותחןתנו זאת היוצאת מעמקי מיתרי לבבנו, דדענו

א ל  ?ע?מנו מעוט ערכנו וש?לותנו, נוף נגוף מ

ך גדול ל  אספסוף, ובאיזה פגים נעמיד לפניך, מ

 ונורא? כמו שכתוב; כי יהו8« ״״» אליהיך אש אכלה
VT * j י T <־ ! JT י-־ •־ י " V : T : 

 הוא. ןאס על-עצמנו אין אנחנו ראויים לבקש —

 כל־שכן על־אחרים. אמנם בחסדך בטחנו כי לא

 תשיבנו ריקם* *מלפני־ך, ככתוב; כי לא־בזה ולא
V : ז I • ; ז iv י ־ T •< י ז T - ־ -ן • 

 שקץ ענות ןןיני, ולא־הסתיר פניו ממנו, ו?ש?עו אליו

 שמע: קרוב יהתm* &3• לכל־קראיו, לכל אשר

 יקראהו באמת: כי־שימע אל־ אביונים — w jwfir™״
/,T : j =״ v v י * . , ־ t •י ־ v ד ׳.־יד.׳ | :  ־

 ןאת״אםיךיו לא בזה: ואת-שו^תם'יעזמע ויושיבם:

ך בית־ישראל, זה כמה מאות מ , ע י ״ ד ה א  אנא יהו^ן י
v י v T : • ד - ; ו : | T ,  ד

 שנים שהם* 3ימפזךים בארבע כנפות הארץ,

 ונרדפים* *מכל״אמה ולשון, ומחרפים ומגדפים אותם
T • * 1 : ־• ; ׳  * • י, ד • י ז ,-־ T j T ) : ד

 באמרם; איה נא אלהיכם? הבט־נא וראה וחוס וחמל
־ :  I ן : ז ׳ - - T v - v •• v: T : ״ • -
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 עליהם בחמלתך, וראה איך הם תמיד מוסרים ע?מם

 על קךשת שמך, סובלים חלאים, וגליות, וךךיפות,

 וענויים ומכאובים, לכמה מיני מיתית משנית, אך ורק

 ןןבור שהם* ץדחךיס שמך ועושים* *מכותיך. ואף

ם אס המצא ימצא חס ושלום חוטאים לפניך,  אמנ

ת וסבת שאור שבעפה — היצר הרע מ ח  זה מ
ז ז ־ •־ן•׳׳ ז ־ ז " .  ״ ״ ־ I ־ ־ • י

א לה?ור1תך הם* למתכונים, ך ל  שבראת בקרבם, א

ס על אותו חטא י ט ר ח ת מ ^ ם זאת^תכף ומייד ה ־ בכל  ו

ה לפניך ומבקשים את פניך מ ל  ומתודים בתשובה #

א מצות ל  וםליחתך• ואץ לך ריק בישראל שאינו מ

ת עצמו ואת כל־העולס יע א  כרמון, אשר בזה ממן

ך עברין גדול בישראל שאינו  כלו לכף ןכות. ןאץ ל

ב נ$שו על ?ןךשת ש?זך ומוסר עצמו למיתה  מקרי

ת עמך בית־־י^ךאל, אשר המצוה הזאת ל צ ה  ל

 שקולה ככל־התורה כלה, כאמרס זכרונם לברכה
• T:TT : י •  ד I; : ך * T \ T : ז : י

 ?רוח קךשך; כל־המקים נפש אחת מישראל כאלו

בעדו,  קיס עולם*»מלא. והיא לכולה להמליץ טוב* 4

ל כל־עונותיו. ת ע ר פ כ  והיא מ

ך ב רחמן! הבט־נא בכל־האמות, האס יש ל א א  ב

 עדה נאמנה ושלמה כעמך ישראל?! שאר
T ; ד ״ : • ( • ~ * T י ד • י ד « \  ~ד •
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ס ת מ ך  האמות, אף־־על־פי שהם כלם^מלשבים על א

 ובמלכותם, בבל-זאת — ודדה כי ירעב והתקצף וקלל

 במלכו ובאלהיו ופנה למעלה, והחליף באמונתו.

 אבל עמך בית־ישראל זה כאלפים שנה גולה ונדח
T • * V T ן • ד ־ ד - I י ״ י : T ״ J V ־־ : -  ר

ת ח ך ןשרים, ת ל  בין העמים, בעבדים ושפחות, בלי מ

ת מאמינים בך א ז ־ ל מ  על אדוניס זרים ואכזרים׳ ו

 ובשמך ונהךנים על יחודך ותורתך, ומקימים ?אהבה

ף רב ויותר ס כ  ובשמחה את כל־מצותיך, ואפלו ן

 מכפי יכלתם, בכדי לעשות נחת רוח לפניך. ובכל־

 מדותיך עמהם* *מודים ל^זמך, ומצדיקים עליהם

 דיניך, ומנחלים לתשועיתך, ןכךאיתא בזהר הקדוש;

ל ישראל אנון קימא ךקךשא בךיך־הוא בהאי ב  א

א מכחישין בה, ובגין ךא, ?מרה ךא יתפךקון, ל ) ה ר  מ

 הדא הוא דכתיכ; ואת־עס עני תושיע. ועני לשנא

 ךעגוי.

ך ישראל? עד מ ע ה מתרחק מ ת  ובכן, עד מתי א
ת סגלתך? עד מתי ליא תזכר ך  מתי תזנח ע

 להם ?רית ראשונים, ברית אבותיהם אשר אהבוך?

קמת ךם ם את נ ק נ  עד מתי אתה תחריש ולא ת
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ך ברבים, מ ש ^ ש ך ק א ת  עבדיך השפוך? עד מתי ל

ל בין הגולם, ולא תחום עינך על כנסת־ישךאל ל ח מ  ה

ת ששלחתה עם בניך ע  אהובתך וךחומתך, אשר ן

 ?גי ךחומיך, נשבעת לה שתפרק אותה ןאת עמך

 ישראל מן הגלות, כךאיתא; באומאה עלך בדתי

 לחיךתי, דתהך בהךיהו ולא תשבק לון ותחפי עללהו

א — יתא?דון מעלמא.  בארבע סטךין ךעלמא, ואם ל

א איהך! בתר דרבית  אמרה לה; מארי דעלמא, ל
• - :J T T • IT•־ * ־ • T I T - T I 

 לון, ותקינית לון וגךילית לון, אהי חמאת לשנאיהון

 ךאכלי לון, ותנשי לנא תמן?! כדין אומי קךשא

ה ולמפרק לון לישראל א ל מ ק א  ?ריך־הוא לה, ל

ת אמר; כהו אמר א ה ד מ  ולאפקא לון מגלותא, כ
j ־ T j ־ ד J ־ : ד ־ T • P I ד • T T ״ ; 

י ועינלך מךמ^ה, כי" יש כ | לך מ  יהוז5ה *wn, מנעי קו

ך נאם־ץז^; ™™, ושבו מארץ אויב: ת ל ע פ  שכר ל

מ ״״״י, ושבו בנים הו י אם־  ויש־תקוה לאחריתך נ

ת דכיר . ולמה לית אנ ה מ ק ת מ ק פ א נ  לגבולם: ועל ד
I ד ״ ־ : : ד י T • ״ ! - . 1 I : ^ ד ; T ־ T ; • 

ת אותם ״בני בכרי א ר  לה, ולעמך ישראל אשר ק

ם ליהודה ™™ אלהיכם״? למה ת  ישראל״, ״בניס א
T I T v \1 ד  ־ : ד י• ד• - ••• י

 לא תרחמם כרחם אב על בנים, ותקדש* *שמך

א למענם, עשה למען תורתך  עליהם? ואס ל



ר קא ו ב ת ד י נ ע ר ת ך  m פ

אם לא, עשה למען שכינתך  השמורה ?קךבם. ו

 הסובלת עמהם, כדכתיב;*»בכל־צרתם1 לו צר.
j j ד r ז ן ז י ; • : • ; v T ~ v jv 

ת זכות עליהם ד מ ל מ  #ביבת עץך צוןןכןת ?מרה ו
 ?אמרה; כעלי! כעלי! הוי ךכיר [?]כמה

 ?נין קךישין קאימנא כןמך ?כל־ךךא וךךא, ביומה

ת דכיר כמה טבאן ת אנ  דרור ושלמה ברה! לי

ר חובין ללא תךכר ז?יןמ כ ך מ ך ל  ךעבךי קמך! אית ל

 בעינא עלך — לית אבת, בעינא על ?נאי — לית

 אפון. הבט וראה, עןבד כי י?ןלוך וש^חה כי תירש

ה הלשון מצטער, השכינה מ  ?בךתה, וכשאךס> 4

 אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי, אוי לי כי בני*

ך צער גדול מזה, אשר  *יצאוני ואינם. האס יש ל

 £זכינת עיזך שוכבת עד ה;ןפר, ןכל־הגויס חללוה,

נת לפניך; אנכי רות אמתך ת ומתחנ ל ל פ ת  והיא מ
• די • 11 • ד ו י . י ז  : • י : ־ •-•ו v • : ־ •••ף.• י

 ופרעזת ?נפיך על אמתך?! ?נהג שבעולם, ןךין תורה

ב* *בעלה לפדותה  הוא — אשה שנשבית, חג
 • ד י ; ״ ־ ד ־ ך ז־ • : ד

 ולהחזירה למקומה, ולמה [לא] תעשה כה לאמתך?

 ואתה מחריש ומתאפק ורואה ?צערה ושותק בעת

ת והפךקף ואל תיאמר ת חובת הפדו ל ט  ש^ליך מ

ר לקו שבע* *על ב פלה כגלות, כי כ  בחטאתם נ
~ r ־ iv I דן - ד • : ד ד : T ־ ד : 
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 חטאתם ובכפל כפלים! ןהן ?גתה, פלס צדיקים

ל קךשת שמך.  וחסידים ונהרגים ע

 רבויגז, של עולם! מלבא ?לא מ^רונירןא לאו שמה

ל המערבי, שמעולם לא ת פ  מלבא. ואםלו ב

א היא שם* *?וקננת, בחוץ ל  זזה שכינה ממנו, ה

ד ושפחה בי£זא בי תירש גברתה היא יושבת מ ע  ת

 מבפנים. האס יש לך עלבון גדול מזה?! ולמה לא

ך ותבריק שכינתא מעפךא ת מ ל א  תחוס עינך ע

ה עושה ת ד הנופלת? ואס אי א  ותקים את־־סכת דו

 למענה, ^שה למען ?זמך, בכתוב; ״למעני למעני

 אעשה״ בית ישראל, וכמו שנאמר; ואביט ואין עזר

י וחמתי היא £  ןא?זתומס ןאץ סומך, ותושע לי ך

ך ל ^ ל ו כ מ ת עם חןזךאל, כ  סמכתני: ובפרקנך א

ת ישראל  הפךקן. והכי איתא, שאם אתה מציל א

ך ?עצמך אתה מציל, שנאמר; ״ליהו83  מגלות, ל

 הישובה״. לכן קום נא, ואזר נא כגבר חלציך,

 והושיענו למען שמך, והחזר העטרה לישנה, וביתך

 בנה על מכונו, ומלכות בית־דוד מהרה תצמיח,

 ונךחי עמך ישראל תקבץ מארבע כ?פות הארץ



ר קג ו ת דב י ר תענ ד  03! פ
 לארצנו, ששים גבנץ עירך ושמחים בעבוךתך, ובא

אל במהרה בימינו. ו  לציון נ

 ובזכות שלש עשרה מדותיך של רחמים הןתובות
 בתורתך, שנאמר; (אם אין עשרה, יאמר הי״ג מרות

ל  כטעמים כקורא כתורה); יזמזחגהי! (יפסיק מעט) JrSlfrp יאהדונהי א

 דחוס וחנון, ארך אפים ורב־חסד ואמת; נצר חסד

 לאלפים, נישא ןןןן ופשע וחטאה, ונקה״ הליידי

ב לאמיר; מי־אל במוך נשא ע:ו'ן  עבדיך הןכיאים כתו

ע לשארית נחלתו, לא־החזיק לעד א^ו ש | ־ ל  ועיבר ע

 בי־חפץ חסד הוא: ישוב ירח&נו יבביש עויניתינו,

ת ללעלןב מ ם כל־חטאו^ם: תתן א ; ת ו ל צ ע  ןת^ליך ב

 חסד לאברהם, אשר־נשבעת לאבתינו מימי קדם:

ת בל־פה. ברוך ל פ ה שומע ת ת , בי א ו  ושמע תפלתנ

• יהיו לרצון! ( א ״ ת י י א י ן בשש א י מ י ) ן מ א  שומע ו^פלה אמן ו

י צורי וגיאלי: « ח  אמרי־פי והגיון לבי לפניך, יהוו5ה «

 ואומר החזן קדיש ״תתקבל׳׳ וגומריס את תפילת מנחה.
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 מסיירת מודעה
 קורס תפילת ערבית ישבו עשרה אנשים (או לפחות שלשה) ושאר הקהל יאמרו בפניהם
 המודעה המודפסת בשם הרב בעל ׳׳שבט מוסר׳׳ זיע׳׳א [א־ינ המודעה נדפסה לאדס אחד ובלטמ

 יחיד. ונמי1ינו ללשון יביס לפי העני1);

 ?צמעו נא לבותינו א^רי־פינו אשר עם לבבנו, הלא
 ידעתם אשד הקלפה קךמה לפרי צדיק עץ

 חי־ים, ועל בן, מי־וס ברא אליהים אךם הראשון לכל־

ך א ל  נוצר, תכף בא .יצר הרע — הוא שטן הוא מ

 המות — גחלמלפןות לשונו מדברת גדולות, מלין
I • • : •.־!•.- - • ; I - I : - - ־ - : . ׳ !  ־ ד

ל מעץ הדעת כ א ל והסית אותו ל ל מ  לצד עלאה ל

ך מלכי ל ת פי אלהי ישראל מ  טוב ורע, לאורות א

, לחיד ומיחד  המלכים הקדוש ברוך־הוא וברוך #מו

 בפי בל בשמים ובארץ. ואחר־כך עלה ברוח סערה

ת בשמים וקטרג ^ליו, עד אשר נ$זר ח ק ל ת  ואש מ

 עליו מיתה ועל כל־הדורות הבאים עד ימות המשיח.
- ! • T ד ־ ״די - : -  ^ד •

 ומאז ועד עתה, זה דרכו בל-הל־מים לרבות הלילות

 על משבבו סליקו ךעיונוהי והרהורים רעים לשמלם,

ל מנצר* *רחם, אכזרי, ו א ן לךם לשרים לבלות ^ פ ע  ו

א מ  וכל־מעשהו הוא להפיל את האדם* *מאגרא ר

 לביךא עמקתא. ואלמלא הקדוש ברוך־הוא עוזר
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ק עליו,* *וכל־ימי חיי האדם  לנו, איו בידינו להתחז

 בצער גדול.

מוכן  והגה, ?כל־מקוס אשר המצא ימצא מקום* 4
 לפרעון חובות לשנים וגס חדשים* *מקרוב,

 הוא בעצמו בא או שלוחיו או גירי דילה. והנה ידוע
י ז 1 ^  : - : ד : ד ; • •

ת אשר אמרו חכמים זכרונם לברכה, אשר  לכם א
v ־ ד : ד : ־ ד • • : ד • : I J י ׳ ד ־ ־ ־  ז ••־ '-־ .

־ הלא היא בעת אשר הוא  בקזעת הסכנה הגדולה -

ך ליציאת נשמת הארס — ואז הזמן היותר נאות  סמו
- ״ ד 1 ־ * ד : ד - ד - ד :  ד I • • ־ •

,  להשיב הפקדון אשר ה?קד אתו כל־־למי ועלו

 לעשות* *תשובה, ויתוךה על עונו עד**ד?דוכה של

ת שמים רבה, וימסר נפשו  מות, ויקבל ^ליו על מלכו

, הפך ה מ ד : ן נקמתו לאשר נתנו. והוא לא כ  רוחו ו

 ?גליו בלהות, חלק משמן חכו והמה פתיחות, לבלות

ך עבד אלהים אחרים,  ?זאול ואבדון* *נפשו, לאמיר ל

 ובזה .יערב לך ויבשם לך, והקל מנןליך על היפורים

 הקשים והמרים. וכל״מגמתו להפילו שחת, והוא
-  ־ ד1 • ; - ד • . ך . - T . - . -ו

 ימשל״בו בגופו לעורר עליו דינים קשים ומרים

ה וראש, וראש הכיל* *לשחטו בסכין פגום  כלענ

 ולעשותו טרפה, חס ושלום,* *מלבד שאר אנסים

ה לריעות מהכיל. מ  אשר יקצרו כ
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 והנה, גס כי מה־שאמרו חכמים זכר1נם לברכה;
תפס על צערו, ואנוס רחמנא  אין אךם נ

 פ?:ךה — מכל־מקום, אם אינו עושה כלה, עו^ה

 מחצה בינו לבין אבינו שבשמים. על כן, הננו מוכנים
• T ׳ ־.יו "  v .-.׳ ד • ״ I ד v r ־ ד r ־ י ״

 ומזמנים**מהיום עד אחר מיתה, למסר נפשנו רוחנו

ת כל־העלות ןסגת כל״ ל ל ךחוש ןחנון, ע א ו ל נחמתנ  ו

 הסבות, ברוך הוא וכרוך עזמו, וב?ניכס אנחנו

 מוסרים* *מודעה, והננו מוסרים כל־־החלקים אשר

ש ורוח ונשמה להקדיש ברוך־הוא, פ נ  הם המה בנו מ
• T T- I T I T : ־ I J vr-• ־ ! ״ 1  ד ד

 אשר בחסדו הגדול נתנם אלינו, וכל־מה־שנעשה

 מהיום ועד עולם נגד ?!סירת המוך^ה הזאת — הלא

ה בטלים ומבטלים, ולא יהיה ממש בדבורנו או מ  ה
־ ־ ; ,% ד • ; • : ־.• ־ ד ; ־ ״ז  ••ו ד : ־

 ברמיזתנו או במחשבתנו, ומכל־שכן במעשה, חס
 ושלום.

ת מעלתכם, שתצךפו עמכם א מ  והננו מבקשים* 4
ל כלמה ט ב  השכינה הקדושה והטהורה, ל

: T : - ״ ך ־ : T 1 ; ׳ ־ ־ • : 

ה הזאת, ן ך ו מ  שנעשה מהיום עד עולם נגד ?ןסיךת ה

 ולא יהיה ממש בדבורנו או ברמיזתנו או במחשבתנו
 * • : v ־ T : י ״ן ׳ : • ד -ן ; ׳־ : : -ץ

ת ממצות הקדוש ברוך־הוא, ומכל־שפן ח ל א ט ב  ל
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ל כלו, כי הננו מו^ךיס* *מהיום ל כ  דבר היוצא מן ה

 באהבה גמורה גופנו רוחנו נפשנו ונשמתנו לאל יחיד
• T • ן - : ״ן : • : T -ן * • - ד י P T ״  » ־ ג

 ומיחד, אשר האציל וברא, יצר ועשה לכל-העולמות

 וכל־הברואים* ובאם אשר לעלה על מחשבתנו, חם

ק נגד המסירה הזאת, בודאי פקפו  ושלום, איזה דבר ו
—  : T ״ T v ד ־ ־.I ו '•׳ר.׳ - ; ־ ד ־ :

ך המות א ל  כי הוא באנס גמור והכרח גדול, ובאם מ
־ , ו  ; v I ד ; v : ״ו - ד : • ־ נ ־ I ־ ז

ת אותה מחשבה, יהיו דבריו מ ח  יבוא לקטרג עלינו מ
ז ד • ; ן ז ד - : r ״ - - ד ־  T . -ן . ״ ^

ה ולא כלום ולא יעשו שוס רשם כלל. מ  ל

 גם נבקש ממעלתכם,* *מאחר שאין צדיק בארץ

 בזמן הזה, אשר לא קרה לו מקרה בלתי טהור

 בהוצאת זרע לבטלה באיזה אופן שיחיה, ואותן

ת המה חושבץ אותו להם לאב, ורוצים ליהנות  הטפו
ז : י * ד r j v • •־ ד ן • • -

ה אבינו. ת ו וממטתו אחר מיתתו, באמךן כי א  ממנ

ה שתעזרונו לבקש ל פ ם ת כ ת ל ע מ  ובכן,* *נבקש מ

ך מלכי המלכים הקדוש ברוך־הוא ל  [מ]את פני מ

ת שיצאו ממנו  להכניס לקדשה כל־אותן הטפו
iv די: ו ־ v • 1 ־  ; ־ : י - י T •..I ך ד

ה בין באנס בין כרצון, בין בשוגג בין במזיד, ל ט ב  ל

 הן ער הן לשן, הן בגלגול זה הן ?גלגולים אחרים

 הקודמים, על־לךי שם הקדוש ^ היוצא מפסוק;
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 חיל בלע ויקאנו, *:שלוב שם הרה ?נקוד (שורק)

 [קפוץ] כזהז יחהבהה, הננו מחרימים ומנדים אותן

ת קרי  המזיקין ושדין ולילין ןרוחין שנ?ךאו ממפו

 וזרע שלנו — כלם בכלל — שלא יגעו בנו או
^ דז ן • T : י T ׳., IT v ד•/: 

ו או בבגדינו, ולא ילוו אותנו לקברנו, ולא  במטתנ
ץ • • • ־ ד1 : : 1 r ; י ־ • r T: T • • 

 יהיה להם לשות לגע בגו ו?נ?שנו ?שום אופן

 שבעולם. ואתם גם אתם תצרפו עמכם השכינה
T • * ־ ••* T • I !׳ * די•• * - v - ; ד T V 

 ותחרימו אותם ?אופן שלא יהיה להם פח לילך אחר

, ומכל־שכן לגע בנו ובבגדינו או בגופנו או ו  ממתנ
ו זו ׳ : T׳r : יץ ״ ׳ . ן י ז ׳  • ז -

 בנפשנו.
 * ־ 1 ״<

 אחר שאמרו המוסרים המודעה, יאמרו היושכים כולם;

א ?ריך־הוא ושכץתה, קבלנו מסירת ש ל  בצרוף ק
 מודעה זאת אשר מסרתם — גופכם

 ונפשכם רוחכם ונשמתכס — לעלת כל־העלות וסבת

 כל־הפבות, וכל־מדרשתעשו מהיום נגד מסירת
. ...ף.. . . _ . . c - ... - ז ־ ־ : ז 

 מוךעה זאת, הן ?מעשה הן ?לבור הן ?מחשכה,

 אנחנו מבטלין אותו המעשה או הדבור או המחשבה

 ?צרוף קךשא ?ליך־הוא ושכינתה, ולא :עשו בכס

 שום לשם כלל. גם* *מחרימים אנלנו בית־דין ?צרוף

 מדשא בריך־הוא ושכיגתה, כל״טפות זרע שיצאו
J ו ׳ T V R י ׳•ד T ז ; ־ י •י י •י ־־ : 1 \ 
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 מכם לבטלה עד היום הזה, גם אשר יצא מכם

 לבטלה באנס מהיום עד אחר מיתתכס, שלא ץעו

 בכס בעצכוכם או בגופכם או בנפשכם, הן בבגדיכם

 הן ?מטתכם, ולא ילוו אתכס לקבךכם, ןצןץןכם.ילך

 לפניכם וכבוד יהירמז יאהומהי* *יאספכם, ותנוחו על

 משכבכם בשלום, אמן כן לחי רצון.


