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גראש השנה שלי

ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי
אּוַמן ֹראׁש ַהָּׁשָנה

ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר ִהְזִהיר ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוָאַמר ֶׁשַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה הּוא רֹוֶצה  א. 
ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֻּכָּלם ְּכֶאָחד ֶאְצלֹו, ִאיׁש ֹלא ִיְהֶיה ֶנְעָּדר. ְוֹגֶדל ָהַאְזָהָרה ֶׁשִהְזִהיר 
ְוָאַמר ֶׁשָּכל  ְּפָעִמים.  זֹו ַּכָּמה  ְּבַאְזָהָרה  ְוִהְכִּפיל  ְלַׁשֵער,  ֵאין  ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, 
ִעְנָינֹו הּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ַּגם ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהַאֲחרֹון ְּבאּוֶמין, ִּדֵּבר ִעָּמנּו ַּגם ֵּכן ִמֶּזה - ַמֲעַלת 
ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: ָמה ֹאַמר ָלֶכם, ֵאין ָּדָבר ָּגדֹול 

ִמֶּזה. )חיי מוהר"ן קכ"ו(

ְוָאַמר ְוִאם ֵאֶצל ַהַּצִּדיִקים ֲאֵחִרים ֵאינֹו ָּכל ָּכְך ִחּיּוב ִלְהיֹות ֶאְצָלם ַּדְיָקא ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה,  ב. 
ְּכאֹוֵמר  ַרק  ַהַּטַעם,  ְולֹוַמר  ְלָתֵרץ  רֹוֶצה  ֶׁשֵאינֹו  ְּכלֹוַמר  ַאַחת,  ֻקְׁשָיא  עֹוד  ָעַלי  ִיְקֶׁשה 
ֶׁשְּבֹלא ֶזה ֵיׁש ַּכָּמה ֻקְׁשיֹות ָעָליו, ְוִיְהֶיה עֹוד ֻקְׁשָיא זֹו ַּגם ֵּכן, ַמה ֶּׁשהּוא ַמְקִּפיד ְמֹאד ִלְהיֹות 
ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ָּכל ַהַּצִּדיִקים. ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאֶצל ָּכל ַהַּצִּדיִקים ָהיּו 
נֹוְסִעים ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֲאָבל ׁשּום ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא ִהְקִּפיד ְוֹלא ִהְזִהיר ָּכל ָּכְך ְּכמֹותֹו. )חיי 

מוהר"ן קכ"ו(

ֶׁשִּלי  ֶׁשַהְּמֹקָרִבים  ֵמַאַחר  ֶאְצִלי,  ֶּפֶלא  ְוָהָיה  ַהֹּכל.  ַעל  עֹוֶלה  ֶׁשִּלי  ַהָּׁשָנה  ָהֹראׁש  ָאַמר,  ג. 
ַמֲאִמיִנים ִלי, ְוָלָּמה ֹלא ִיָּזֲהרּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמֹקָרִבים ֵאַלי ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ִאיׁש ֹלא ֵיָעֵדר. ִּכי ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי, הּוא ַרק ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוִהְזִהיר ַלֲעׂשֹות ְּכרּוז, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר 
ֶאל ִמְׁשַמְעּתֹו ּוְמֹקָרב ֵאָליו ִיְהֶיה ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו, ֹלא ֶיְחַסר ִאיׁש. ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות 
ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ָראּוי לֹו ִלְׂשֹמַח ְמֹאד ְמֹאד. "ִאְכלּו ַמֲעַדִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים ִּכי ֶחְדַות ה' 

ִהיא ָמֻעְּזֶכם" )נחמיה ח, י(, ְוֶזה ֶנֱאַמר ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. )חיי מוהר"ן ת"ג(

ַעל ֹראׁש  ְוֹלא  ַׁשַּבת ְּתׁשּוָבה  ַעל  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  יֹוֵתר  ִניָחא לֹו  ֶׁשָהָיה  ְלָפָניו,  ָאַמר  ֶאָחד  ד. 
ֶלֱאֹכל  ַאְכַסְנָיא טֹוָבה  לֹו  ֵאין  ְוַגם  ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  ָׁשם  ַלֲעֹמד  ָמקֹום  לֹו  ֵאין  ִּכי  ַהָּׁשָנה, 
ְוָללּון, ּוֵמֲחַמת ֶזה ַּדְעּתֹו ְמֻבְלֶּבֶלת ְמֹאד ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה, ַעל ֵּכן ָהָיה טֹוב ְלָפָניו 
יֹוֵתר ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ִּבְזַמן ַאֵחר ְוֹלא ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. ֵהִׁשיב לֹו ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: ִאם ֶלֱאֹכל 
ִאם ֶׁשֹּלא ֶלֱאֹכל, ִאם ִליֹׁשן ִאם ֶׁשֹּלא ִליֹׁשן, ִאם ְלִהְתַּפֵּלל ִאם ֶׁשֹּלא ְלִהְתַּפֵּלל, )ְרצֹונֹו לֹוַמר 
ֶׁשִּיְהֶיה.  ֵאיְך  ִיְהֶיה  ַהָּׁשָנה  ַעל ֹראׁש  ֶאְצִלי  ֶׁשִּתְהיּו  ְוַרק  ַאְך  ָּכָראּוי(.  ְּבַכָּוָנה  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא 
ּוֶבֱאֶמת ָּכל ְּדָבִרים ֵאּלּו ַהַּנ"ל, ֵהם ַרק ִּדְמיֹונֹות ּוִפּתּוִיים ֶׁשל ַהַּבַעל ָּדָבר, ִּכי ּתֹוָדה ָלֵאל ִנְרֶאה 
ְּבחּוׁש ֶׁשַעל ִּפי ָהֹרב ִמְתַּפְּלִלין יֹוֵתר ְּבַכָּוָנה ִּבְכַלל ַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִמַּמה 

ֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבֵביתֹו. )חיי מוהר"ן ת"ד(



ראש השנה שלי ד

ָעָנה ְוָאַמר, ָהֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי הּוא ִחּדּוׁש ָּגדֹול, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ַהֶּזה  ה. 
ִּביֻרָּׁשה ֵמֲאבֹוַתי, ַרק ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָנַתן ִלי ֹזאת ְּבַמָּתָנה, ֶׁשֲאִני יֹוֵדַע ַמהּו ֹראׁש ַהָּׁשָנה. 
ֹלא ִמָּבֲעָיא ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם, ְּבַוַּדאי ְּתלּוִיין ָּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָּתלּוי 

ָּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשִּלי. )חיי מוהר"ן ת"ה( 

ו. ְלִעְנַין ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשְּצִריִכין ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַּדְיָקא, ָאַמר ֶׁשְּיכֹוִלין ָאז ֲאָנִׁשים 
ְלַקֵּבל ִּתּקּוִנים ַמה ֶּׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ֹלא ָהָיה ְּבֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ִּתּקּון ְּבׁשּום ֹאֶפן, ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְיכֹוִלין ֲאִפּלּו ֵהם ְלַקֵּבל ִּתּקּון. ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבָכל ַהָּׁשָנה ֲאִפּלּו הּוא ְּבַעְצמֹו 
ַז"ל ֹלא ָהָיה ָיכֹול ְלַתְּקָנם, ֲאָבל ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ַּגם ֵהם ְיכֹוִלים ְלַקֵּבל ִּתּקּוִנים. ִּכי ָאַמר, ֶׁשהּוא 
ָיכֹול ַלֲעׂשֹות. )חיי  ֵאינֹו  ַהָּׁשָנה ַּגם הּוא  ְוִתּקּוִנים, ַמה ֶּׁשְּבָכל  ִעְנָיִנים  ַהָּׁשָנה  עֹוֶׂשה ְּבֹראׁש 

מוהר"ן ת"ו( 

ָאַמר: ֶאְצִלי ָהִעָּקר הּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוֵתֶכף ְּכֶׁשחֹוֵלף ְועֹוֵבר ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֲאִני ַמֶּטה ָאְזִני  ז. 
ָּכל  ִּכי  ְּכָלל,  ְזַמן  ׁשּום  ֵאין  ִּכי  ַהָּבָאה,  ַלָּׁשָנה  ִלְסִליחֹות  ְלעֹוֵרר  ַּבּכֶתל  ַמִּכין  ִאם  ְוׁשֹוֵמַע 

ַהָּׁשָנה חֹוֵלף ְועֹוֵבר ְּכֶהֶרף ַעִין. )שיחות הר"ן רט"ו( 

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ַהָּבִאים ֵאַלי  ַהְּנִסיָעה ֶׁשל  ְוָדַאְגִּתי ְלהֹוָצאֹות  ַרֵּבנּו, ְּכָבר ִהְׁשַּגְחִּתי  ָאַמר  ח. 
ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוַגם ַעל הֹוָצאֹות ַהְּנִסיָעה ֲחָזָרה. )שיש"ק ח"ב כ"ז(

ט. ָאַמר ַרֵּבנּו: "ֲעבּוִרי עֹוד ַאף ֶאָחד ֹלא ִהְפִסיד". )שיש"ק ח"ב כ"ח(

ְּבֶאָחד ֵמַהָּׁשִנים ֶׁשָּׁשָהה ַרֵּבנּו ִּבְּבֶרְסֶלב ָחל ִלְהיֹות ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּביֹום ב', ְוַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  י. 
ֶׁשֵּמִעיר ְטֶׁשעִרין ִהְזָּדְרזּו ִלְנסֹוַע ּוָבאּו ְּכָבר ְלַׁשָּבת ִלְּבֶרְסֶלב, ִּבְכֵדי ֶׁשֹּיאְמרּו ֶאת ַהְסִליחֹות 
ֶׁשל ֶעֶרב ֹראׁש ַהָׁשָנה ִעם ַרֵּבנּו. אּוָלם ַרִּבי ַאָּבא ׁשֹוֵחט ֹלא ָנַסע ִעָּמֶהם ִמִּסּבֹות ׁשֹונֹות, ְוֹלא 
ְּכֵמָאה  ִמְּבֶרְסֶלב  ְרחֹוָקה  ֶׁשִהיא  ְּבאּוַמאן  ַׁשָּבת  ְוָׁשַבת  ִלְּבֶרְסֶלב,  ְלַׁשָּבת  ְלַהִּגיַע  ִהְסִּפיק 
ִקילֹוֶמֶטר, ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֹקֶדׁש ִהְתִחיל ָלֶרֶדת ֶּגֶׁשם ׁשֹוֵטף ְוַעז, ְוֹלא ָיַדע ֵאיְך ַיְצִליַח ְלַהִּגיַע 
ִלְּבֶרְסֶלב ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. אּוָלם הּוא ִהְזָּדֵרז ְוָהַלְך ְלַכָּמה ַּבֲעֵלי ֲעָגלֹות ּוִבְּקָׁשם ֶׁשַּיִּסיעּוהּו 
ִלְּבֶרְסֶלב, ְוֹלא ָרָצה ׁשּום ַּבַעל ֲעָגָלה ְלַקְחּתֹו, ְוִהְפִציר ָּבֶהם ְמֹאד, ַעד ֶׁשַּנֲעָנה לֹו ֶאָחד ִמַּבֲעֵלי 
ָהֲעָגָלה ְוָאַמר לֹו: ִאם ִּתֵּתן ִלי ְׁשלׁש ֶעְׂשֵרה רּוְּבל ֲאִסיֲעָך, ְוִהְבִטיַח לֹו ַרִּבי ַאָּבא, ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשָהָיה ֶזה ְסכּום ָּגדֹול, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ָעִני ָמרּוד - ֶׁשֵּמרֹוב ֲעִנּיּות ֹלא ָהָיה לֹו ֲאִפּלּו ְלַהְחִליף 

ְּבָגָדיו ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ֹקֶדׁש.

ַאַחר ָּכְך ִהְתָחֵרט ַהַּבַעל ֲעָגָלה ְוֹלא ָרָצה ִלְנסֹוַע, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְבִטיַח לֹו ֶאת ַהְסכּום  ְוֵתיֶכף 
ְּכַלל  ִהְסַּכְמנּו  ֹלא  ֲאַנְחנּו  לֹו,  ְוָאְמרּו  ֲעָגלֹות  ַהַּבֲעֵלי  ֲחֵבָריו  ֵאָליו  ֶׁשָּפנּו  ַעד  ַהַּנ"ל, 
ִלְדָבָריו  ִהְסִּכים  ִׁשּדּוָלם  ּוְברֹוב  ְלַקְחּתֹו.  ַאָּתה  ְמחּוָיב  לֹו  ֶׁשִהְבַטְחָּת  ַאָּתה  אּוָלם  ְלַקְחּתֹו, 
ֶׁשהּוא  ֶטעְּפִליק,  ַעד  ַרק  ְלַהִּגיַע  ִהְסִּפיקּו  ּוַבֹּבֶקר  ַהַּלְיָלה,  ָּכל  ֶמֶׁשְך  ְוָנְסעּו  ָהִראׁשֹוִנים, 
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ִּכְׁשֹלִׁשים ַוֲחִמָּׁשה ִקילֹוֶמֶטר ֵמאּוַמאן, ִּכי ַהְנִסיָעה ָהְיָתה ָקָׁשה ְמֹאד ֵמרֹוב ַהּבֹוץ ְוַהֶּגֶׁשם 
ְוכּו', ְוַהַּבַעל ֲעָגָלה ְּכֶהְרֵּגלֹו ָנַתן ָׁשם אֹוֵכל ּוִמְסּפֹוא ַלּסּוִסים ָהַעֵּיִפים, ְוַאַחר ָאְכלָם ְוָׁשָתם 
ִהְמִׁשיכּו ִּבְנִסיָעָתם, ּוַבָּצֳהַרִים ִהְצִליחּו ְלַהִגיַע ְּבקֹוִׁשי ַרב ַרק ַעד ָהֲעָיָרה ַהְייִסין, ָהְרחֹוָקה 
ִמְּבֶרְסֶלב ִּכְׁשלִׁשים ִקילֹוֶמֶטר. ּוַבַעל ָהֲעָגָלה ִהְתַעֵּיף ְּכָבר ְמֹאד ִמְנִסיָעתֹו ְוֹלא ָרָצה ְּבׁשּום 
ֶׁשֶהֱאִכיל  ַאַחר  ֵמַהייִסין  ַלֶּדֶרְך  ּוְכֶׁשָּיְצאּו  נֹוָאׁש.  ָאַמר  ֹלא  ַאָּבא  ַרִּבי  ַאְך  ְלַהְמִׁשיְך,  אֹוֶפן 
ְוִהְתִחּלּו  ְלַרֵּבנּו',  'ְיָלִדים  ַּבֲהָלָצה  ַלּסּוִסים  ֲעָגָלה  ַהַּבַעל  ָׁשַאג  ַהּסּוִסים,  ֶאת  ֲעָגָלה  ַהַּבַעל 
ַהּסּוִסים ִלְדהֹור ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶרְך ַהֶּטַבע, ְוִהִּגיעּו ִלְּבֶרְסֶלב ְּבֵעת ֶׁשְּכָבר ִהְתַּפְּללּו ַהָּקָהל ְּתִפַּלת 

ִמְנָחה ֶׁשל ֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוֹלא ָהָיה לֹו ֲאִפּלּו ְּפַנאי ִלְפרֹוס ִּבְׁשלֹום ַרֵּבנּו. 

ַרִּבי ַאָּבא ִּבְתמּוַרת ַהְּׁשלׁש ָעָׂשר רּוְּבל ֶׁשִהְבִטיַח ְלַבַעל ָהֲעָגָלה, ָמַכר ֶאת ְּגִביַע ַהֶּכֶסף  ְוִהֵּנה 
אֹותֹו ָרָצה ָלֵתת ְּבַמָּתָנה ְלַרֵּבנּו. ַאַחר ָּכְך ַּבַּלְיָלה ְּבֵעת ֶׁשָּיַׁשב ַרֵּבנּו ַּבֻּׁשְלָחן ִעם ַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמנּו ְּכִמְנָהגֹו, ִּכי ָהיּו ִמְתַאְסִפים ְלֻׁשְלָחן ַרֵּבנּו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּנַהג ַרֵּבנּו ִלְבִלי ְלַדֵּבר ְּכַלל 
ְּבֵליל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ׁשּום ִּדּבּור )שיחות הר"ן כ"א(, ָּפָנה ֶאל ַרִּבי ַאָּבא ְוָאַמר לֹו: ַאָּבא, ַסֵּפר 
ַהָּגִביַע ֶׁשֵהִביאֹו ִעּמֹו  ָיַדע ֶׁשָּמַכר ֶאת  ִּכי  ְלַסֵּפר,  ַרִּבי ַאָּבא  ְוִהְתָיֵרא  ַהְּנִסיָעה ֶׁשְּלָך,  ִלי ֶאת 
ְּתַפֵחד  ַאָּבא, ַאל  ְוָאַמר לֹו:  ֵאָליו ׁשּוב,  ָּפָנה  ַרֵּבנּו  ְנִסיָעתֹו. אּוָלם  ִּבְתמּוַרת  ְלַרֵּבנּו  ְּכַמָּתָנה 
ְוַסֵּפר ִלי ֶאת ְנִסיָעְתָך, ְוִסֵּפר לֹו ַרִּבי ַאָּבא ֶאת ָּכל ֵסֶדר ְנִסיָעתֹו. ְוִסֵּפר ַּגם ֹזאת ֶׁשָהָיה ֻמְכָרח 
ִלְמֹּכר ֶאת ַהָּגִביַע ְּתמּוַרת ְנִסיָעתֹו, ְּבָגְמרֹו ָאַמר ַרֵּבנּו: ְלַהַּבַעל ָּדָבר ֲעבּור ַהָּגִביַע 'אֹוִציא לֹו 
עֹוד ֶאת ַהִּׁשיַנִים ְוָהֵעיַנִים, ַאָּתה ַאָּבא, ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְּכָבר ֹלא ְּכַדאי, ְוַאָּתה ְׁשמּוֵאל ַקח ְלָך 
ְמַעט ֵמַהָּמָרק'. ִּכי ִּבְנִסיָעתֹו ָנַסע ִעּמֹו ְּבנֹו ַרִּבי ְׁשמּוֵאל. ְוֵתיֶכף ְלַאַחר ֻסּכֹות ִנְפַטר ַרִּבי ַאָּבא, 
ֲעִׁשירּותֹו.  ָּכל  ַהְּמפּוְרָסם ֶאת  ַאָּבא'ֶלה  ַרִּבי  ָיַרׁש  ּוִמֶּמּנּו  ְמֹאד,  ִהְתַעֵּׁשר  ַרִּבי ְׁשמּוֵאל  ּוְבנֹו 

)שיש"ק ח"ב קצ"ח(

ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִּדֵּבר ִעָּמנּו ֵמָהַרב ִמְּבֶרְסֶלב ֶׁשֹּלא ָהָיה ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָאז ְּבאּוֶמין,  יא. 
ְוָאַמר ָלנּו 'ָמה ֹאַמר ָלֶכם ֵאין ָּדָבר ָּגדֹול ִמֶּזה, ַהְינּו ִלְהיֹות ֶאְצִלי ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה'. ַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשְּׁשָאר ַצִּדיִקים ֵאיָנם אֹוְמִרים ָּכְך, ִּכי ֶאְצָלם ֵאינֹו ִחּיּוב ָּגדֹול ָּכל ָּכְך ִלְהיֹות ֶאְצָלם ַעל 
ַהְרֵּבה  ֻקְׁשיֹות  ָעָליו  ַמְקִׁשים  ְּכָבר  ֶזה  ְּבֹלא  ]ְּכלֹוַמר  ֶאָחת.  ֻקְׁשָיא  עֹוד  ֲהֵרי  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש 
ַעל  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ְּביֹוֵתר  ַמְזִהיר  ַמה ֶּׁשהּוא  ֵּכן,  ַּגם  זֹו  ֻקְׁשָיא  ָעָליו עֹוד  ָקֶׁשה  ְוִיְהֶיה  ָּתִמיד, 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַּדְיָקא יֹוֵתר ִמְּׁשָאר ַהְּגדֹוִלים[. ְוָאַמר ֶׁשָּכל ִעְסקֹו הּוא ַרק ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוִהְפִליג 
ּוַמּדּוַע  ִמֶּזה,  ָּגדֹול  ָּדָבר  ֵאין  ָלֶכם  אֹוַמר  ]ָמה  ַהָּׁשָנה,  ְּבֹראׁש  ֶאְצלֹו  ִלְהיֹות  ְמֹאד  ְמֹאד  ָאז 
ֲאֵחִרים ֵאיָנם אֹוְמִרים ַּכְך, נּו ֶזה עֹוד קּוְׁשָיא. ְוָכל ִעְנָיִני הּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה[. ַּגם ְּכָבר ָאַמר, ַעל 

ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֻּכָּלם ְצִריִכים ִלְהיֹות. 

ִעָּמנּו  ִּדֵּבר  ִמְּכָבר  ְוַגם  ֹזאת.  ִעָּמנּו  ִּדֵּבר  ֶׁשָאז  ָהַאֲחרֹון  ַהָּׁשָנה  ָּבֹראׁש  ְּבאּוֶמין  ָהָיה  ֶזה  ְוָכל 
ַעל  ֶאְצלֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  אֹותֹו  ּוְלַצֵּית  ִלְׁשֹמַע  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ְלָכל  ּוְמַצֶּוה  ַמְזִהיר  ֶׁשהּוא  ַהְרֵּבה 



ראש השנה שלי ו

מוהר"ן  )חיי  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ַּכְמֹבָאר  ְוכּו'  ְּכרּוז  ַלֲעׂשֹות  ְצִריִכין  ֶׁשָהיּו  ְוָאַמר  ַהָּׁשָנה.  ֹראׁש 
ת"ג(. ְוִדֵּבר ִמֶּזה ַהְרֵּבה ַּכָּמה ְּפָעִמים: )חיי מוהר"ן ר"כ(

ֶאְצלֹו  ַהִהְתַקְּבצּות  ְלִעְנָין  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ר"כ(,  )ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  ְּבַחֵּיי  ַהּמּוֵבאת  ַהִּׂשיָחה  יב. 
ֹראׁש  ַעל  ִליָּפא  ַרִּבי  ָּבא  ְּכֶׁשֹלא  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְּבִנְמָצא!  ֵאין  ִמֶּזה  ָּגדֹול  ַהָּׁשָנה:  ֹראׁש  ִּביֵמי 
ַהָּׁשָנה, ְוִהְסִּבירּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלַרֵּבנּו ִסַּבת ִאי ּבֹואֹו, ִמּׁשּום ֶׁשָּנַסע ִעם עֹוד סֹוֲחִרים ְלַאֶּדעס 
ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאְתרֹוִגים ְלאּוְקַרִאיָנה - ֶׁשָהָיה ִמְצָוה ְדַרִּבים. ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָאַמר ַרֵּבנּו ָּכְך, ִּכי 

ָהָיה ַהָּדָבר ָיכֹול ְלֵהָעׂשֹות ַגם ִּבְלָעָדיו. )שיש"ק ח"ב רפ"ח(

ָׁשַמְעִּתי ִּבְׁשמֹו ֶׁשָאַמר: ְּכֶׁשָאָדם ׁשֹוֵאל ְלַהַּצִּדיק ִאם ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְמִסיַרת ֶנֶפׁש  יג. 
ִּבְׁשִביל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, הּוא ָראּוי לֹו ְלָהִׁשיב ּוְלַצּוֹות ָעָליו ֶׁשּלא ַלֲעׂשֹות, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ַמה  ָּכל  ַאֵחר,  ְּבִעְנָין  ָׁשַמְעִּתי  עֹוד  ִּבְׁשמֹו.  ָׁשַמְעִּתי  ֵּכן  ְּדָבָריו,  ְלַקֵּים  ָצִריְך  ֵאין  ַהּׁשֹוֵאל 
ֶּׁשַהַּצִּדיק ְמַצֶּוה ַלֲעׂשֹות ָצִריְך ְלַקֵּים, ַרק ְּכֶׁשְּמַצֶּוה ֶׁשֹּלא ִלַּסע ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו, ֶזה ֵאין 

ָצִריְך ְלַקֵּים. )שיחות הר"ן רי"ד(

ֶׁשָּלנּו  ְקִויְטַלאְך  לֹו  ֶׁשָּנַתּנּו  ְּבֵעת  ְלָפָניו  ָעַמְדנּו  ְּבאּוֶמין,  ָהַאֲחרֹון  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ְּבֶעֶרב  יד. 
ּוָמעֹות ַעל ִּפְדיֹון. ָאז ָׁשַאל ַעל ִאיׁש ֶאָחד ִמֶּנעְמִריב ֶׁשֹּלא ָּבא ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוִהְתִחיל 

ַרִּבי ַנְפָּתִלי ְלָתְרצֹו ְוֹלא ִקֵּבל ַהְּדָבִרים, ְוִהְקִּפיד ָעָליו ְמֹאד.

ָּכְך ִּדֵּבר עֹוד ֵמֶאָחד ֶׁשֹּלא ָּבא ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֵמֲחַמת ִרּבּוי ְמִניעֹות, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָנַסע  ְוַאַחר 
ְּבַעְצמֹו ָלׁשּוב  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוִצָּוה לֹו  ַהְּמִניעֹות.  ְוִסֵּפר לֹו  ַהָּׁשָנה  ֹקוֶדם ֹראׁש  ַז"ל  ְלַרֵּבנּו 
ְלֵביתֹו ְוֹלא ִיְהֶיה ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוֶזה ָהִאיׁש ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַהֲחׁשּוִבים, ְוָהָיה ַצר לֹו ְמֹאד 
ַמה ֶּׁשֹּלא ִיְזֶּכה ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִעָּמנּו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוִהְתִחיל ְלִהְתַעֵּקׁש ְלָפָניו ַז"ל, ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב 
ְלֵביתֹו, ַרק ִיָּׁשֵאר ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוֹלא ִנְתַרָּצה הּוא ַז"ל ִּבְדָבָריו ְוֵגְרׁשֹו ְלֵביתֹו. ְוָאז 
ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז"ל, ֵאיִני ָיכֹול ְלַצֵּיר ְלַעְצִמי ַהַּצַער ַהֶּזה ַמה ֶּׁשַאָּתה ֹלא ִּתְהֶיה ֶאְצִלי ַעל ֹראׁש 

ַהָּׁשָנה. ְוָאַמר לֹו ָהִאיׁש ַהַּנ"ל ִאם ֵּכן ֶאָּׁשֵאר ְּבָכאן, ְוֹלא ִהְסִּכים, ְוָׁשב ְלֵביתֹו:

ָּכְך ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִּדֵּבר ִעָּמנּו ִמֶּזה, ְוָאַמר ֶׁשָעָליו ֵיׁש ַרֲחָמנּות ָּגדֹול, ִּכי ָרָצה ֶּבֱאֶמת  ַאַחר 
ִלְהיֹות ָּכאן ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ַאְך ִנְמַנע ֵמֲחַמת ַהַּנ"ל. ַאַחר ָּכְך ָעָנה הּוא ַז"ל ְוָאַמר ְּבקֹול 
ָחָזק ֵמֹעֶמק ַהֵּלב, 'ָמה ֹאַמר ָלֶכם ֵאין ָּדָבר ָּגדֹול ִמֶּזה, ַהְינּו ִמִּלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה'. 
ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון ְּבקֹול ִזיַע ַסִּגיא 'ָמה ֹאַמר ָלֶכם ֵאין ָּדָבר ָּגדֹול ִמֶּזה', ְוִאם ַצִּדיִקים ַאֵחִרים 
ֵאיָנם אֹוְמִרים ָּכְך - ָאז עֹוד ֻקְׁשָיא, ְּכלֹוַמר ֲהֹלא ְּבֹלא ֶזה ְּכָבר ַמְקִׁשין ָעָליו ֻקְׁשיֹות ַהְרֵּבה, 
ְוִיְהֶיה ָקֶׁשה עֹוד ֻקְׁשָיא ֹזאת ַּגם ֵּכן, ַמה ֶּׁשִהְקִּפיד ָּכל ָּכְך ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַּדְיָקא:

ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשִּדֵּבר ָאז ִעָּמנּו ָלַמְדנּו ַּכָּמה ְּדָבִרים. ָלַמְדנּו עֹוד ַהַּפַעם ֹעֶצם ֹּגֶדל  ּוִמְּכַלל 
ַהִחּיּוב ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיַדְענּו ֹזאת ִמְּכָבר, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 



זראש השנה שלי

ֵמִרּבּוי ְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ָאז ָּבֶזה, ּוִמְּתנּועֹוָתיו ַהּנֹוָראֹות ָאז ֵהִבינּו ֹעֶצם ַהִחּיּוב יֹוֵתר ְויֹוֵתר, 
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֹזאת ִּבְכָתב:

ָאז ָלַמְדנּו ֶׁשְרצֹונֹו ָחָזק ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ְּבאּוֶמין ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָּתִמיד ְלַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו,  ְוַגם 
ְוֶׁשֵאין ָּדָבר ָּגדֹול ִמֶּזה:

ָלַמְדנּו ַּכָּמה ְצִריִכין ְלַחֵּזק ְלַׁשֵּבר ַהְּמִניעֹות ִמָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ִּבְפָרט ַהְּמִניעֹות ִמִּלְהיֹות  ְוַגם 
ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶׁשְּצִריִכים ְלָׁשְבָרם ְּביֹוֵתר ְוִלְהיֹות ַּדְיָקא ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ַעד ֶׁשֲאִפּלּו 
ִאם הּוא ַז"ל ְּבַעְצמֹו ְמַצֶוה ּוַמְסִּכים ִלְבִלי ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ָחִליָלה ְלִהְסַּתֵּכל 
ַעל ֶזה, ּוְצִריִכין ִלָּזֵהר ְמֹאד ִלְבִלי ִלְׁשאֹול אֹותֹו ׁשּום ְׁשֵאָלה ַעל ֶזה, ִּכי הּוא ָיִׁשיב ְּבַוַּדאי ִלְבִלי 
ִלְהיֹות, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ִּבְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְצִריִכין ִלְהיֹות ַּדְיָקא ]ְוֵכן הּוא נֹוֵהג ְלדֹורֹות[: 

)חיי מוהר"ן ת"ו(

ְוִעְנָין ֶזה נֹוֵגַע ְלַמה ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )מכות י:(, ַּבֶּדֶרְך ֶׁשָאָדם רֹוֶצה ֵליֵלְך מֹוִליִכין  טו. 
אֹותֹו ְּכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י. ְוהּוא ִמִּדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ַעל ָּפסּוק )במדבר כב, לה( "ֵלְך ִעם 
ָהֲאָנִׁשים". ְוֵכן ְּבִׁשּלּוַח ְמַרְּגִלים ֶׁשֻהְכַרח ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבַעְצמֹו ְלַׁשְּלָחם, ַאף ַעל 
ִּפי ֶׁשֶּבֱאֶמת ְרצֹונֹו ֹלא ָהָיה ְּכָלל ָּבֶזה. ְוִעְנָין ֶזה ָרִאינּו ֵמַרֵּבנּו ַז"ל ַּכָּמה ְּפָעִמים, ִּבְפָרט ְּבִעְנַין 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָהיּו ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ָלֶהם ְמִניעֹות ִמִּלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו 
ְּבַעְצמֹו, ְוֵהִׁשיב ָלֶהם ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוִהְתִחילּו ְלִהְתַעֵּקׁש, ֲהֹלא ָׁשַמְענּו ִמֶּכם 
ָּבֶהם  ְוָגַער  ֲעֵליֶהם  ְּכַמְקִּפיד  ַעְצמֹו  ְוָעָׂשה  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ַעל  ֶאְצְלֶכם  ִלְהיֹות  ָהַאְזָהָרה  ֹּגֶדל 

ֶׁשֹּלא ְיַדְּברּו יֹוֵתר, ְוֵכן ָעֹשּו ְוֹלא ָּבאּו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. 

ּוְבֵפרּוׁש  ְּבֶרֶמז  ְוֵהַבּנּו  ָׁשַמְענּו  ְלָפָניו.  ַלֲעֹמד  ְרִגיִלים  ִלְהיֹות  ָזִכינּו  ֲאַנְחנּו  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ֶׁשְּפִניִמּיּות ְרצֹונֹו ֵאינֹו נֹוָחה ָּבֶזה ְּכָלל, ַרק הּוא ֻמְכָרח לֹוַמר ָלֶהם ָּכְך ֵמֲחַמת ֶׁשּׁשֹוֲאִלים 
אֹותֹו ַעל ֶזה. ְוֵיׁש ָּבֶזה ַהְרֵּבה ְלַסֵּפר, ּוְמַעט ִמֶּזה ִיְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר )שיחות הר"ן רי"ד(. 
ֶנֶפׁש  ְּכֵעין ְמִסיַרת  ָּדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו  ְוַהַּמְנִהיג ַעל  ְלָהַרב  נֹוֵהג ְלדֹורֹות, ֶׁשְּכֶׁשּׁשֹוֲאִלין  ְוֵכן הּוא 
ָצִריְך ְלָהִׁשיב ָלאו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְרצֹונֹו ֶׁשִּיְמסֹור ַנְפׁשֹו ִויַׁשֵּבר ָּכל ַהְּמִניעֹות. 
ִלְבִלי  ְמֹאד  ִלָּזֵהר  ָצִריְך  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ַהְּמִניעֹות  ּוְלַׁשֵּבר  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ֵּכן  ַעל 
ִלְׁשאֹול אֹותֹו ָּבֶזה ְּכָלל. ְועֹוד ָּתִבין ִעְנָין ֶזה ִּבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים ֶׁשְּמַדְּבִרים ֵמִעְנָיִנים ָּכֵאֶּלה 

ְוָהֵבן ְמֹאד. )חיי מוהר"ן ת"ו(.

ְּכֶׁשָּיָצא ַרֵּבנּו ִמְּבֶרְסֶלב ָלדּור ְּבאּוַמאן ְּבַקִיץ ְׁשַנת תק"ע, ָיָצא ִעּמֹו ַּגם ַרִּבי ַאֲהֹרן ָהַרב  טז. 
ִמְּבֶרְסֶלב, ְּכֵדי ָלדּור ִעּמֹו ְּבאּוַמאן, ִּכי ָרָצה ִלְהיֹות ָסמּוְך ְוָקרֹוב ְלַרֵּבנּו, ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְיֵמי 
ַרֵּבנּו:  ִלְפֵני  ַטֲענֹוֵתיֶהם  ָׁשְטחּו  ּובֹו  ְּבֶרְסֶלב,  ִעיר  ִמּתֹוָׁשֵבי  ִמְכָּתב  ַרֵּבנּו  ִקֵּבל  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש 
ֵמֶהם  ָנַסע  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ִּכי  ִּבְקִהָּלָתם,  ַרב  ָלֶהם  ְוֵאין  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ְיֵמי  ַמִּגיִעים  ֶׁשַעָּתה  ֱהיֹות 



ראש השנה שלי ח

ַּכִנְזָּכר ְלֵעיל, ְוָטֲענּו ְוָאְמרּו ְלַרֵּבנּו: ִאם ַאֶּתם ֲעַזְבֶּתם ֶאת ָהִעיר, ֲהֵרי ֵאין ְּבִפינּו ְזכּות ַטֲעָנה ַעל 
ֶזה, אּוָלם ַמּדּוַע ְלַקְחֶּתם ִעָּמֶכם ֶאת ַרב ָהִעיר? ְוַעל ֵּכן ְמַבְּקִׁשים ֵהם ֵמַרֵּבנּו, ֶׁשִּיְרֶאה ִלְׁשֹלַח 
ֲאֵליֶהם ַּבֲחָזָרה ֶאת ַרִּבי ַאֲהֹרן. ַרֵּבנּו ֶהְרָאה ֶאת ַהִּמְכָּתב ְלַרִּבי ַאֲהֹרן, ְוָׁשַאל ַרִּבי ַאֲהֹרן ֶאת 
ַרֵּבנּו: ַהִאם ֶאַסע ֲחָזָרה, ]ְוֹלא ֶאְהֶיה ִעם ַרֵּבנּו ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה?[ ָעָנה 
לֹו ַרֵּבנּו: ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַצֵּיר ְלָך ֶאת ַהַּצַער ֶׁשִּיְהֶיה ִלי, ְּכֶׁשֹלא ִּתְהֶיה ִעָּמנּו ָּכאן ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. 

ׁשּוב ֶאת ַרֵּבנּו: ִאם ֵּכן, ֶאָּׁשֵאר ָּכאן? ָעָנה לֹו ַרֵּבנּו: ַוֲהֵרי ֵהם צֹוְדִקים! ְוָׁשַאל ׁשּוב: ִאם  ְוָׁשַאל 
ֵּכן ֶאַּסע? ָעָנה לֹו ַרֵּבנּו ׁשּוב ַהַּנ"ל, ֶׁשֵאין ָיכֹול ְלַצֵּיר ְלַעְצמֹו ַהַּצַער ֶׁשִּיְהֶיה לֹו, ְּכֶׁשֹלא 
ַּכָּמה  ָׁשַאל  ְוָכְך  ַּכַּנ"ל,  ׁשּוב  ַרֵּבנּו  לֹו  ָעָנה  ַּכַּנ"ל,  ׁשּוב  ְוָׁשַאל  ַהָׁשָנה.  ֹראׁש  ְיֵמי  ַעל  ִיָּׁשֵאר 
ְּפָעִמים. ִּכי ָּכְך ָהָיה ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ֵמעֹוָלם, ִלְבִלי ְלַצּוֹות ׁשּום ִצּוּוי ְּבַדְוָקא ַלֲעׂשֹות ָּכְך אֹו 

ָכְך. ְוֶהְחִליט ַרִּבי ַאֲהֹרן ְלַעְצמֹו, ְוָנַסע ֲחָזָרה ְלִעירֹו. 

ְּבֶדֶרְך ֲחָזָרתֹו ָּפַגׁש ֶאת מֹוַהְרַנ"ְּת ְוַרִּבי ַנְפָּתִלי, ְּכֶׁשֵהם נֹוְסִעים ֶאל ַרֵּבנּו, ּוְכֶׁשָראּוהּו ְׁשָאלּוהּו: 
ָּכֵעת ִלְפֵני ֹראׁש ַהָּׁשָנה נֹוְסִעים ֵמַרֵּבנּו? ְוִסֵּפר ָלֶהם ִסַּבת ְנִסיָעתֹו ַּכַּנ"ל, ָאְמרּו לֹו: ַאף 
ַעל ִּפי ֵכן, ּוָמחּו ְּבָפָניו, ֶׁשֵאין ָנכֹון ַהָּדָבר ִלְבִלי ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוָאְמרּו לֹו 
עֹוד: ֲאַנְחנּו ֲאִפּלּו ָהָיה ַרֵּבנּו ְמָגְרֵׁשנּו ְּבקֹורֹות ַהִּבְנָין, ֹלא ָהִיינּו נֹוְסִעים ִמֶּמּנּו ִלְבִלי ִלְׁשהֹות 

ִעּמֹו ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה. )שיש"ק ח"ב קי"ז(.

ָהְיָתה  ְוַכָּוָנתֹו  ֵאיֶנּנּו,  ּוֶבעַרֶלע  ֵאיֶנּנּו  ַאֲהֹרן  ָאַמר:  ַרֵּבנּו,  ְלַחֵּיי  ָהַאֲחרֹון  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  יז. 
ְלַהְדִּגיׁש ֶׁשַרִּבי ַאֲהֹרן ָהַרב ֹלא ָּבא ְלִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְוֵכן ֶּבעַרֶלע ֶׁשָהָיה ִאיׁש ָּפׁשּוט 
ְלִעְנַין ַהִּקּבּוץ ַעל  ּוְׁשֵניֶהם ָׁשִוים )בחסרונם, או בביאתם(  ִויִניָצא, ַּגם הּוא ֹלא ָּבא,  ֵמִעיר 

ֹראׁש ַהָּׁשָנה. )השמטות(

ָאְמרּו ָלִעְנָין ַהְמבֹוָאר )בליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ח'( ֶׁשַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתַוֵּסף ָׁשֵכן ֶאָחד  יח. 
ְלֵבית ַהְּתִפָּלה ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַרִּבין ַהָּבִּתים ְוכּו'. ֶׁשִהְתַּכֵּון ְּבָאְמרֹו ֹזאת ַעל ר' ַאֲהֹרן ָהַרב 
ִמְּבֶרְסֶלב, ֶׁשָּנַסע ְוָחַזר ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֵמאּוַמן ְלֵביתֹו ֶׁשִּבְּבֶרְסֶלב ִלְהיֹות ִעם ַאְנֵׁשי ָהִעיר, 
ְוֹלא ָהָיה ָׁשֵכן ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשִּנְׁשֲארּו ֵאֶצל ַרֵּבּנּו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוָכַאב ְלַרֵּבנּו ֶחְסרֹונֹו 

ֶׁשּלֹו, ְוַעל ֶחְסרֹונֹו ֶׁשל עֹוד ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע.

ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַרֵּבנּו ַהְּגדֹוִלים ֶׁשָהיּו ָאז ְּבֹראׁש ַהָשָנה ָהַאֲחרֹון ִליֵמי ַחָּייו ַז"ל, ֻּכָּלם ָּבאּו  ְוִהֵּנה 
ְוִנְקְּבצּו ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה ֶׁשל ְׁשַנת תקע"ב )אחרי פטירת רבינו(, ֶׁשֻּכָּלם ֵהִבינּו 
ַרֵּבנּו  ְוֵהִבינּו ֶׁשִּדֵּבר  ְלִעְנַין ִקּבּוץ ֹראׁש ַהָּׁשָנה,  ַאְזָהרֹוָתיו  ַזַצ"ל ְּבָכל  ַרֵּבנּו  ַּכָּוַנת  ָהְיָתה  ֶׁשֶּזה 
ְמֹפָרׁשֹות ְּבִעְנָין ֶזה, ַאף ֶׁשָּיַדע ְוָאַמר ְמֹפָרׁש ֶׁשהּוא עֹוֵמד ְלִהְסַּתֵּלק, ִמְּלַבד ַרִּבי ַאֲהֹרן ַז"ל 
ֶׁשֹּלא ָהָיה ָאז ְוֹלא ָׁשַמע ָּכל ִּדּבּוָריו ְוַאְזָהרֹוָתיו ּוַבָּקָׁשתֹו ְּבִעְנַין ַהִהְתַאְּספּות ְוַהִהְתַקְּבצּות 

ָלבֹוא ֵאָליו, ְוַעל ֵּכן ֹלא ִהְמִׁשיְך ָלבֹוא ַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו ְלִקּבּוץ ֹראׁש ַהָּׁשָנה. )שם(



טראש השנה שלי

ָהָיה אֹוֵמר ַרִּבי ַאְבָרָהם ב"ר ַנְחָמן ַז"ל, ַאף ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ָהָיה ַּכָּידּוַע ָסגּור ּוְמֻסָּגר ְוִנְסָּתר  יט. 
ְלַגְמֵרי, ּוְכמֹו ֶׁשִהְתאֹוֵנן ְוָאַמר: ִּבְׁשִביל ָמה ָהִייִתי ָצִריְך ֶאת ָּכל ַהִּפְרסּום, ְוַכּדֹוֶמה עֹוד 
ָועֹוד ִּדּבּוִרים ָּכֵאּלּו, אּוָלם ָּכל ַמה ֶּׁשָהָיה ַׁשָּיְך ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים, ָּבֶזה ָיָצא ִמִּגְדרֹו ְוֹלא ִהְסִּתיר 
ְּדָבָריו, ְּכמֹו ִעְנַין ַהְּנִסיָעה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַהִּקּבּוץ ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמאן, ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה 

ְּדָבִרים ֶׁשִעְנַין ְּגֻאַּלת ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלִלּיּות ָּתלּוי ְועֹוֵמד ֲעֵליֶהם. )שם( 

כ. ָאַמר ְלַרִּבי יּוְדל ְוַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַאייִזיק ַז"ל ְּכֶׁשָהיּו נֹוְסִעים ֵאָליו ִמַּדאׁשּוב ְלֶמעְדֶוועִדיְווֶקע, 
ּוַפַעם ַאַחת ָהיּו רֹוִצים ָלֵצאת ִלְסִביבֹות ֶמעְדֶוועִדיְוֶקע ְּכֵדי ִלְהיֹות ְסמּוִכים ֵאָליו ָּתִמיד, 
ֵאָליו,  ָּבֶהם  נֹוְסִעים  ַהְּדָרִכים ֶׁשָּלֶהם ֶׁשָהיּו  ַאַחר  ִמְתַּגְעֵּגַע ְמֹאד  ָאז ָאַמר ֶׁשהּוא  ָעֹשּו.  ְוֵכן 
ּוְפִסיָעה.  ְּפִסיָעה  ִמָּכל  ַמְלָאְך  ִנְבָרא  ֵאָליו  ְּכֶׁשָּנְסעּו  ֶׁשָּלֶהם  ּוְפִסיָעה  ְּפִסיָעה  ֶׁשְּבָכל  ְוָאַמר 
ְוָאְמרּו לֹו, ֲהֹלא ַּגם ַּכָּמה ְיִגיעֹות ֵיׁש ָלנּו ְוַכָּמה ְּפִסיעֹות ָאנּו הֹוְלִכין ֹקוֶדם ֶׁשּׂשֹוְכִרין ָהֲעָגָלה 
ְּפִסיָעה  ִמָּכל  ַמְלָאְך  ִנְבָרא  ַהְּפִסיעֹות  ֵמֵאּלּו  ַּגם  ִּכי  ַּבְּכָלל,  ֶזה  ַּגם  ְּבַוַּדאי  ֵהִׁשיב  ִלְנסֹוַע. 
ּוְפִסיָעה. ּוְבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהַאֲחרֹון ְּבאּוֶמין, ִּדֵּבר ִמֶּזה ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: 'ַאֲחַלי ֶׁשֶאְזֶּכה 

ִלְראֹות אֹור ְּבִהירּות ַהֶּדֶרְך ֶׁשַאֶּתם נֹוְסִעים ָעָליו ֵאַלי'. )חיי מוהר"ן רצ"א(

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָעַמד ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַאַחר ַהְּסִליחֹות ְוָאַמר, ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים  כא. 
ָהיּו ְמֻרִּצים ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּכמֹו ֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָהָיה ָלֶכם. )חיי מוהר"ן 

ש"ה(

ָּכל ְיֵמי ַהַּקִיץ ָהַאֲחרֹון ָהָיה ְמַצֶּפה ְמֹאד ֶׁשִּנְהֶיה ָׁשם ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִּכי ָהִעָּקר הּוא ֶאְצלֹו  כב. 
ִנְפָלָאה ָׁשם ְּבאּוֶמין,  ְוָאַמר ּתֹוָרה  ַהָּׁשָנה.  ְוָאַמר ֶׁשָּכל ִעְסקֹו הּוא ֹראׁש  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש 
ְוִהיא ִּתְקעּו ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ִסיָמן ח' ַהַּמְתִחיל 'ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּתֹוָכָחה ָּדָבר ָּגדֹול'. )חיי מוהר"ן 

רי"ט(

ְוֶזה ָהָיה ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהִראׁשֹון ֶׁשַאַחר  ִהִּגיַע ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשל ְׁשַנת תקע"ב,  ַאַחר ָּכְך  כג. 
ִהְסַּתְּלקּותֹו, ּוְבֹעֶצם ִנְפְלאֹוָתיו ֲעָזַרִני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשִּנְתַקַּבְצנּו ַיַחד ְלאּוֶמין ַעל ֹראׁש 
ַהָּׁשָנה. ּוֵמָאז ְוַעד ֵהָּנה ִנּתֹוֵסף ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ַּכָּמה ְנָפׁשֹות ֶׁשָּבֲחרּו ַּבַחִּיים, ּוָבאּו ַּגם ֵּכן ַעל 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְברֹו ַהָּקדֹוׁש ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוְלִהְתַּפֵּלל ִעָּמנּו ַיַחד ְּבֹראׁש 
ְּבָמקֹום  ְקָצת  ּוְמֹבָאר  ְמקֹומֹו,  ָּכאן  ֵאין  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ֶׁשָּלנּו  ַהִּקּבּוץ  ַמֲעַלת  ְוֹעֶצם  ַהָּׁשָנה. 

ַאֵחר )חיי מוהר"ן ת"ג-ת"ו(. )ימי מוהרנ"ת ח"א פ"א(

ּוַפַעם ַאַחת ָׁשַמְעִּתי ֵמָאִבי ַז"ל ִסּפּור ִּבְנַין ַהֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֲאֶׁשר ְּבאּוֶמין )ֶׁשָּׁשַמע ָאִבי  כד. 
ִמִּפי מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל(, ִּכי ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַאַחר ִהְסַּתְּלקּות ַרֵּבנּו ַז"ל, ֹלא ִנְמָצא יֹוֵתר 
ִמִּׁשִּׁשים ֲאָנִׁשים )ֶׁשָּבאּו ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִקְברֹו ַהָּקדֹוׁש ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה(, ְוַגם ֶזה ַהִּמְסָּפר 
ֵהִרים ְמֹאד ֶאת ַהִּבָּטחֹון ְּבֵלב מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל, ֶׁשִּתְהֶיה ִנְקְּבָעה ֹזאת ָהֲאֵסָפה ְלדֹורֹות )ַּכָּנהּוג 
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ַעד ַהּיֹום(. ִּכי ִּבְתִחָּלה ֹלא ָעָלה ַעל ַּדְעּתֹו ְּכָלל ֶׁשִּיְתעֹוֵרר ַּגם ֶזה ַהִּמְסָּפר ִלְנסֹוַע ְלַרֵּבנּו ַז"ל 
ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו ְּכמֹו ִּביֵמי ַחָּייו. ּוְבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִנְסַּכם ְּבֵלב ר' יּוְדיל 
ְור' ְׁשמּוֵאל ַאְייִזיק ַז"ל ְועֹוד ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיֵדי ַרֵּבנּו ַז"ל, ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶזה ַהָּמקֹום ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבַעְצמֹו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהַאֲחרֹון ֶׁשֹּקֶדם ִהְסַּתְּלקּותֹו )ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵׁשם ָהַאְמַּבאר  ּבֹו 

ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן(. 

ַּפַעם  ֶׁשָאַמר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִמִּפי  ֶׁשָּׁשַמע  ְּבַטֲעָנתֹו,  ְּכֶנְגָּדם  ְוָעַמד  ִנְתַעֵּקׁש,  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ת  ֲאָבל 
ְוָרָצה  'ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשִּתְהיּו ְמֹעָרִבים ִעם ָהעֹוָלם'.  ַז"ל,  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ְוַלֲחֵברֹו  ֵאָליו  ַאַחת 
ֵמֲחַמת ֶזה ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ָּכל ַהִּצּבּור ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשִּנְקָרא ְּבֵׁשם 'ׁשֹוְמִרים ַלֹּבֶקר', ֶׁשהּוא ִנְבָנה 
ָאז ְּבָסמּוְך ַעל ְיֵדי ִאיׁש ֶאָחד, ֶׁשָרָצה ְוָחַׁשק ֶׁשַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִיְתַּפְּללּו ָׁשם. ְוַגם ָּכל ַאְנֵׁשי 
ַהִּצּבּור ַהְּתִמיִדי ֶׁשְּבֶזה ַהֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִהְסִּכימּו ַעל ֶזה. )ִּכי ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשָהְיָתה ְּבַחֵּיי ַרֵּבנּו ַז"ל, 
ֶזה  ְוִנְתַמְהַמּה  ָהִעיר.  ַאְנֵׁשי  ֶׁשל  ְּכֻכָּלם  ֻרָּבם  ִמֵּלב  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְּפִטיַרת  ַאַחר  ְוִנְׁשַּתַקע  ִנְׁשַקט 
ְרִגיִלים  ָהיּו  ַהָּׁשָנה,  ֹזאת  ְוַעד  ְוכּו'.  ֶׁשָעַמד  ִמי  ֶׁשָעַמד  ְׁשַנת תקצ"ה,  ְּתִחַּלת  ַעד  ַהֶהְׁשֵקט 
ֲאָבל  ַהָּׁשָנה(.  ֹראׁש  ִּבְסֻעַּדת  ֶאְצָלם  ִלְסֹעד  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  אֹוְרִחים  ְלַבֵּקׁש  ָהִעיר  ַאְנֵׁשי 
ְלִהְתַּפֵּלל  ַהָּדָבר  ִנְסַּכם  ַז"ל,  ְּכֶנֶגד מֹוֲהַרַנ"ת  ָּבֶזה  ָעְמדּו  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ַּתְלִמיֵדי  ֶׁשְּׁשָאר  ֵמֲחַמת 

ְּבָהַאְמַּבר ַהַּנ"ל )ֶׁשִהְתַּפֵּלל ּבֹו ַרֵּבנּו ַז"ל ַּכַּנ"ל(.

ַז"ל  ֵלב מֹוֲהַרַנ"ת  ַּתְבֵעַרת  ֵעֶרְך  ְלֵאין  ִנְתעֹוֵרר  ַהִּמְנָחה  ִלְתִפַּלת  ְּכֶׁשִּנְתַאְּספּו  ֶעֶרב  ְוִלְפנֹות 
ַנְפׁשֹות  ְׁשָאר  ִעם  ְמֹעָרב  )ִלְהיֹות  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ַעל  ָעְבָרם  ַעל  ְוִיּסּוִרים  ְּבַצַער 
ִיְׂשָרֵאל ַּכַּנ"ל(. ַעד ֶׁשָחַזר ְוִנְתַלֵּבׁש ַּבַּמְלּבּוׁש ָהֶעְליֹון, ֵליֵלְך ֶאל ַהחּוץ ְוָלֹבא ְלַהֵּבית ַהִּמְדָרׁש 
ַז"ל,  ֵּכן ִמּמֹוַרַנ"ת  ַנְפָּתִלי ִּבְראֹות  ְוַרִּבי  ַז"ל.  ַרֵּבנּו  ַּתְלִמיֵדי  ְּכָלל ִעם  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוִלְבִלי  ַהַּנ"ל, 
ִנְתעֹוֵרר ַּגם ֵּכן ֵליֵלְך ֶאל ַהֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהַּנ"ל, ְוַעד ֶׁשִּנְתעֹוְררּו ַּגם ְׁשָאר ַהַּתְלִמיִדים ֵליֵלְך ֶאל 
ַהֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהַּנ"ל. ְוַאְנֵׁשי ַהֵּבית ַהִּמְדָרׁש ַהַּנ"ל ִקְּבלּו אֹוָתם ְּבֹרב ָּכבֹוד, ְוִהְתַּפְּללּו ִעָּמֶהם 

ַיַחד ַעד ֲעָׂשָרה ָׁשִנים. 

ֲאָבל ֵמֲחַמת ֶׁשִּמָּׁשָנה ְלָׁשָנה ִנּתֹוֵסף ַהִּצּבּור ַהּנֹוְסִעים ְלאּוֶמין ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ָראּו ַאַחר ָּכְך 
ְּבסֹוף ָהֲעָׂשָרה ָׁשִנים, ֶׁשֵאין ׁשּום ֹאֶפן ִויכֶֹלת ְּכָלל ִלְסֹּבל ֶאת ַהֹּדַחק ְּבֶזה ַהֵּבית ַהְּכֶנֶסת, 
ָׁשָנה אֹו  ְּבֶמֶׁשְך  ָּכְך  ְוַאַחר  ַז"ל(.  ַרֵּבנּו  ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָׁשם  )ָהַאְמַּבאר  ַהַּנ"ל  ַהָּמקֹום  ְלֶזה  ְוָחְזרּו 
ְׁשָנַתִים ִנְתַקְלֵקל ְוֶנֱחַרב ְקָצת ַעל ִּפי ֵאיֶזה ִסָּבה ֶזה ָהַאְמַּבאר, ַעד ֶׁשַּגם ָׁשם ֹלא ָהָיה ְּבֶאְפָׁשר 
ְלִהְתַּפֵּלל. ְוִהְתִחיל מֹוֲהַרַנ"ת ִלְׂשֹּכר ֵאיֶזה ֶחֶדר ָּגדֹול ֲאֶׁשר ִחֵּפׂש ּוָמָצא ְּבָכל ָׁשָנה, ֶׁשִּיְהֶיה 
ַּבְיֹכֶלת ֶׁשִּיָּכְנסּו ָׁשם ָּכל ַהִּצּבּור ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ִסֵּבב ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

ִּבְקָצת ַהָּׁשִנים ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה ְוָכֵבד ְלֵאין ֵעֶרְך ִלְמֹצא ֶחֶדר ָּכֶזה ְלָׂשְכרֹו. 

ָׁשם  ְלִהְתַּפֵּלל  ְמֻיָחד  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶזה  ֲעבּור  ִלְבנֹות  ִיְׁשַּתֵּדל  ֹלא  ֶׁשִאם  מֹוֲהַרַנ"ת  ְוָרָאה 
ַּבֲאֵסַפת ַהִּקּבּוץ ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֹלא ִּתְתַקֵּים ְּכָלל ֲאֵסַפת ַהִּקּבּוץ, ִּכי ְּבִלי ָסֵפק ִיְהֶיה 
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ַחס  ְלַגְמֵרי  ָהֲאֵסָפה  ְוִתְתַּבֵּטל  ָּכֶזה,  ֶחֶדר  ִלְׂשֹּכר  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַאַחת  ָׁשָנה  ִלְפָעִמים  ִנְמָצא 
ָהֲעָירֹות ֶׁשּנֹוְסִעים ֵמֶהם ְלאּוֶמין  ְּבָכל  ְלַסֵּבב  ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשָנה  ְוִנְתעֹוֵרר  ֶזה.  ְוָׁשלֹום ֵמֲחַמת 
ִליֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַּכַּנ"ל, ּוְלַהִּציַע ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ְלִהְתַנֵּדב ָמעֹות ְלָצְרֵכי 
ְוִהִּציַע  ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו,  ְלַלאִדיִזין, ֶׁשִּנְמָצא ָׁשם ָּבֵעת ַהֹּזאת ְקָצת  ְוָנַסע ְּתִחָּלה  ַהִּבְנָין.  ֶזה 
ָהֲאֵסָפה ַעל ְׁשמֹו  ְונֹוְראֹות  ְּגֻדַּלת  ּוְכִפי  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ְּכִפי רֹוְממּות  ִּדְבֵרי ִהְתעֹוְררּות  ִלְפֵניֶהם 

ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהְּקדֹוִׁשים. 

ֲאָבל  ָיָדיו,  ִמַּמֲעֵׂשה  ִמְתַּפְרֵנס  ַלאִדיִזין,  ִמּתֹוָׁשֵבי  ַהֹּזאת  ָּבֵעת  ָהָיה  ֶמעְנִּדיל  ְמַנֵחם  ְוַרִּבי 
בֹוא מֹוֲהַרַנ"ת  ְּביֹום  ַמָּמׁש  ְמֻכָּון  ֲאָבל  ַהֹּזאת.  ָּבֵעת  ְוָעצּום  ָּגדֹול  ָהָיה  ְוָדֳחקֹו  ֲעִנּיּותֹו 
ַּכַּנ"ל, ִנְמָצא ַּתַחת ָידֹו ְׁשֵני רּוָּבל, ֲאֶׁשר ֹזאת ָהְיָתה ָּכל ְרכּוׁשֹו ְוֹלא יֹוֵתר. ּוְבֹרב ַלֶהֶבת ְלָבבֹו 
ְּבָׁשְמעֹו ִּדְבֵרי מֹוֲהַרַנ"ת, ָרץ ְלֵביתֹו ְוָחַטף ֶאת ֵאֶּלה ַהְּׁשֵני רּוָּבל ֶּכֶסף, ֶוֱהִביָאם ְלמֹוֲהַרַנ"ת 
ְלצֹוֶרְך ַהִּבְנָין. ְוֹלא ָרָצה ְּתִחָּלה מֹוֲהַרַנ"ת ְלַקֵּבל אֹוָתם ְּכָלל ִמָּידֹו, )ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּמּוָבא 
ַּבְּסָפִרים ֶׁשִּבְׁשִביל ְּתׁשּוָבה ֻמָּתר ְלַהְפִריז יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש, ֲאָבל ְּבָכל ֶזה ְּכִפי ֹעֶצם ֲעִנּיּותֹו, ֹלא 
ָרָצה מֹוֲהַרַנ"ת ְּבׁשּום אֹוֶפן ְלַקְּבָלּה(, ֵמֲחַמת ָהַרֲחָמנּות ֲאֶׁשר ָעָליו ֵמֹעֶצם ֲעִנּיּותֹו. ְוִהְתִחיל 
ּוְלַזּכֹות אֹותֹו  ַהֵהֶפְך.  ְּבַתְכִלית  ָעָליו  ְלַרֵחם  ּוְלִהְתַחֵּנן ִמּמֹוֲהַרַנ"ת  ְלַבֵּקׁש  ַז"ל  ַרִּבי ֶמעְנִּדיל 
ֵליַדע  ַּבְיכֹוֶלת  ֵאין  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ַז"ל,  ַּדַעת מֹוֲהַרַנ"ת  ַעל  ֶׁשָעָלה  ַעד  ָּכֶזה,  ְוָעצּום  נֹוָרא  ִּבְזכּות 
ְּבֵאיֶזה ֹאֶפן ָּגדֹול ְּביֹוֵתר ָהַרֲחָמנּות, ַעד ֶׁשִּקְּבָלם ֵמִאּתֹו. ִּכי ְּכִפי ֶׁשָּמַסר ֶאת ַנְפׁשֹו ָּכל ָּכְך ַעל 
ִיְרֶצה ה'  ִאם  ִיְהֶיה  ֶׁשֶּזה  ְוֶהֱאִמין  ָיַדע  ַהֶּזה,  ַּבִּבְנָין  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֶׁשִּיְהֶיה לֹו  ַהֹּזאת,  ַהְּנָדָבה 

ְיסֹוד ָּגדֹול ְוָחָזק ְלֶזה ַהִּבְנָין, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּיְהֶיה ִּביָכְלּתֹו ְלָגְמרֹו. )שיחות וסיפורים נ"ד( 

ְלַמַען ַהֵּׁשם ְלַמַען ַהֵּׁשם, ַעל ָּכל ָּפִנים ִּתְקַּבע ְלָך ִלְהיֹות ַעל ָּכל ָּפִנים ַּפַעם ַאַחת ְּבָכל  כה. 
ָׁשָנה ְּבאּוַמן ֲאֶׁשר ֹזאת ִהיא ָהעֹוָלה ַעל ֻכָּלָנה. )עלים לתרופה מכתב י"ד(

ְוִאם ּתּוַכל ְלָזְרזֹו ֶׁשִּיַּסע ְּבַעְצמֹו ְלאּוַמאן, ַאְׁשֶריָך ְוַאְׁשֵרי לֹו, ִּכי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָּלנּו ָּגדֹול  כו. 
ּוְכִתיָבה  ְוַחִּיים  ִמֶּזה ָׁשלֹום  יֹוֵתר  ִמֶּמּנּו,  ְלַמְעָלה  ֶׁשֵאין  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְּבֵעיֵני  ְמֹאד  ְמֹאד 

ַוֲחִתיָמה טֹוָבה. )עלים לתרופה מכתב כ"ט(

ְוִיְרֶאה ִלְכֹּתב ִלי ִמְּבֵני ַהְּנעּוִרים ֶׁשִּבְקִהַּלְתֶכם, ִאם ֻּכָּלם ְנכֹוִנים ִלְנסֹוַע ָלבֹוא ְליֹום ַהֶּכֶסא  כז. 
ְלאּוַמאן ָאז טֹוב ָלֶהם. )עלים לתרופה מכתב פ"ט(

ְויֹוֵתר  ְּביֹוֵתר  ִמְתַּגְּבִרין  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ְוכּו'  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ְוַהִּיּסּוִרין  ֶּׁשַהָּצרֹות  ַמה  ְוָכל  כח. 
ְמֻחָּיִבים ְלהֹודֹות יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲאִני ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ַאף ַעל ִּפי ֵכן 
ִלְנסֹוַע ַעל  ֲאִני זֹוֶכה  ְוַגם  ָעָליו.  ִמְתַנֵּגד  ְוֵאיִני  ַז"ל,  יֹוֵדַע ִמֶּמּנּו  ָעַלי ָּכל ָּכְך ֶׁשֲאִני  ָּגַבר  ַחְסּדֹו 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוִלְהיֹות ִנְכָלל ְוִנְמֶנה ֵּבין ֲאָנָׁשיו ַהְיָקִרים ֶׁשִּיְחיּו ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוָׁשִנים, ִּכי ַהִּקּבּוץ 
ֶׁשָּלנּו ָיָקר ְמֹאד ְמֹאד ְּבֵעיָניו ִיְתָּבַרְך. ִּכי ֹזאת ְצִריִכין ֵליַדע, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשַעל ֻּכָּלם עֹוֵבר ַמה 



ראש השנה שלי יב

ֶּׁשעֹוֵבר, ְוַהְרֵּבה ֵיׁש ֶׁשעֹוְבִרים ֲעֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר ָעֶליָך ְויֹוֵתר ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָלאו 
ָּכל ַאִּפין ָׁשִוין. ְוֵיׁש ַהְרֵּבה ֶׁשֵהם ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ְוָיִפים ְמֹאד ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ָּבֶהם 
ְמֹאד, ּוֶבֱאֶמת ִעם ֻּכָּלם ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר ַהְרֵּבה ְוַגם ִעְּמָך ְּבַוַּדאי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִמְתָּפֵאר 
ִׁשעּור  ְּבִלי  ַהְרֵּבה  ִהְתָּפֲארּות  עֹוֶלה  ְּבַוַּדאי  ַהִּקּבּוץ,  ִּבְכָלִלּיּות  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ַהְרֵּבה, 
ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ָּכל ַמה ֶּׁשִּמְתנֹוֵצץ ְּבִלִּבי ְּבִעְנָין ֶזה, ְוָיַדְעִּתי ִּכי ְּבֶעְזַרת 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַאָּתה ַמֲאִמין ְּבָכל ֶזה, ַעל ֵּכן ְּתִהָּלה ָלֵאל ֵיׁש ָוֵיׁש ְלָך ַּבֶּמה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצְמָך 
ַהָּצָרה  ְּבֵעת  ֲאִפּלּו  ֶהָעָבר  ַעל  ּתֹוָדה  ָּתִמיד  ּוְלָהִביא  ְלטֹוָבה.  ֶׁשִּיְהֶיה  ֵאיְך  ִיְהֶיה  ֵעת,  ְּבָכל 
לתרופה  )עלים  ֵעת.  ְּבָכל  ֲאִמִּתִּיים  ַחִּיים  ִלְחיֹות  ּתּוַכל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוַכַּנ"ל,  ִלְצַלן  ַרֲחָמָנא 

מכתב קכ"ד(

ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך, ְוַקֵּוה ֶאל ה' ֲאֶׁשר ַעד ֵהָּנה ֲעָזְרָך, ַאל ִיֹּטׁש ְוַאל ַיֲעֹזב אֹוְתָך ִויַרֶּפֲאָך  כט. 
ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהָּקדֹוש  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַעל  ִעָּמנּו  ִלְהיֹות  ְוִתְזֶּכה  ְמֵהָרה,  ְוַיֲחִליְמָך 

)עלים לתרופה קמ"ט(

ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיַרֵחם ָעֶליָך ְוָעַלי ִויִׁשיְבָך ְלֵאיָתְנָך ְמֵהָרה, ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך. ְוִתְזֶּכה ִלְנסֹוַע  ל. 
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַעל  ְלאּוַמאן  ַהָּקדֹוש  ִצּיּון  ַעל  ְמֵהָרה 

ִּביׁשּוָעתֹו. )עלים לתרופה מכתב ק"נ(

ִּכי  יֹוֵתר,  ְלַׁשַּבת ֹקֶדׁש  ֶׁשִּיְהֶיה ָסמּוְך  ְּכֵדי  יֹוַמִים,  ֵאֶליָך ְּבעֹוד יֹום אֹו  ֲאִני רֹוֶצה ָלבֹוא  לא. 
ִיְתָּבַרְך ֶׁשִּתַּסע ִעָּמנּו ְלאּוַמאן  ִקִּויִתי ַלה' ֶׁשָאז אּוַכל ְלַחֶּזְקָך ּוְלַאֶּמְצָך ְּבַחְסּדֹו ַהָּגדֹול 
ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת  ֵאֶליָך  ָאבֹוא  ְּביֹום ד'  ַהֵּׁשם  ִיְרֶצה  ְוִאם  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהָּׁשָנה  ַעל ֹראׁש 
ּוְלַׂשֶּמֲחָך  ִּבְדָבִרים  ְלַחֶּזְקָך  ֶׁשאּוַכל  ְּבֹאֶפן  ִּתְתַחֵּזק,  ָּכְך  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהְיׁשּוָעה  ְוַלה'  ִיְתָּבַרְך. 
ִּביׁשּוָעתֹו ִיְתָּבַרְך, ַעד ֶׁשּתּוַכל ִלְנסֹוַע ִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשם ַאַחר ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ְלאּוַמאן. ְוִהֵּנה ַהּיֹום 
ַצַעְרָך,  ַעל  ִּבְדָמעֹות  ָּבִכיִתי  ֲאֶׁשר  ַעד  ְמֹאד,  ְּבִלִּבי  ַצַעְרָך  ִהְגִּדיל  ַהּיֹום  אֹור  קֹוֶדם  ַּבֹּבֶקר 
ְמֵהָרה,  ְויֹוִׁשיֲעָך  ֶאְנָקֵתנּו  ִיְׁשַמע  ָהַרֲחִמים  ַּבַעל  ֵלב,  ְּבִׁשְברֹון  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי 
ֶׁשּתּוַכל ִלְהיֹות ְּבאּוַמאן ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. )עלים לתרופה מכתב קנ"א(

לב. ְּבִני ֲחִביִבי ִויִדיִדי, ִהְנִני ּכֹוֵתב ְּבֶדַמע ְּבָזְכִרי ֹּגֶדל ַצַעְרָך, ֶׁשֹּלא ָזִכינּו ֶׁשִּתְהֶיה ֶאְצֵלנּו ְּבֹראׁש 
ְמֹאד  ִנְפָלאֹות  ה'  ַּדְרֵכי  ִּכי  ְלטֹוָבה,  ֶזה  ֶׁשַּגם  ִיְהֶיה,  ָּבטּוַח  ִלְּבָך  ָנכֹון  ַאְך  ֶהָעַבר,  ַהָּׁשָנה 

ְמֹאד, ּוְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹוָתיו ִיְתָּבַרְך. )עלים לתרופה מכתב קנ"ד( 

"ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה' ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו" )תהלים קו, ב(, ּוְגדֹוִלים ַצִּדיִקים ְּבִמיָתָתם  לג. 
יֹוֵתר ִמְּבַחֵּייֶהם )חולין ז:(, ֶׁשַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו ַהְּקדֹוָׁשה ָרִאינּו ִחּדּוִׁשים ִנְפָלִאים ְוִנִּסים 
ּוְלַהְדִּפיס  ִלְכֹּתב  ָּכמֹוִני  ֶחֶׂשְך  ְּבִלי  ְלֻמְרָּדף  ָּכמֹוִני  ְלָעֵיף  ֹּכַח  ֶׁשָּנַתן  ִמְּבַחָּייו,  יֹוֵתר  ֲעצּוִמים 
ְסָפִרים ָּכֵאֶּלה, ּוְלַחֵּבר ּוְלַהְדִּפיס ְּתִפּלֹות נֹוָראֹות ָּכֵאֶּלה, ּוְלַקֵּבץ ִקּבּוץ ָקדֹוׁש ָּכֶזה ַעל ֹראׁש 



יגראש השנה שלי

ַהָּׁשָנה ְלאּוַמאן ְוכּו' ְוכּו', "ַרּבֹות ָעִׂשיָת ַאָּתה ה' ֱאֹלַקי ְוכּו' ֵאין ֲעֹרְך ֵאֶליָך ַאִּגיָדה ַוֲאַדֵּבָרה 
ָעְצמּו ִמַּסֵּפר" )תהלים מ, ו(, ְוַגם ָזִכינּו ִלְבנֹות ַהֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֹּפה ּוְלִהְתַּפֵּלל ּבֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים 
ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. ָהֵאל ַהְמַאְּזֵרִני ַחִיל ַוֲעָזַרִני ַעד ַעָּתה, ֹלא ִּבְזכּוִתי ְוֹלא ְּבֹכִחי, ִּכי ִאם ִּבְזכּותֹו 
ַיַעְזֵרִני ַּגם ַעָּתה ִלְגֹמר ַהֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֹּפה ַּבַּקִיץ ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִאם  ְוֹכחֹו ַהָּגדֹול, הּוא 

ִיְרֶצה ַהֵּׁשם. )עלים לתרופה מכתב קע"ד(

ַוֲאֶׁשר ַאָּתה חֹוֵׁשב ֵמַהּיֹום ַעל ְנִסיַעת ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִאם ָאְמָנם ָיֶפה ֶׁשִּיְהֶיה ֹראׁש ַהָּׁשָנה  לד. 
ַּבַּמֲחָׁשָבה ָּכל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה. ֲאָבל ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ַצַער ַעָּתה ֵמַהְּמִניעֹות, ָּבֶזה ֹלא ָצַדְקָּת, ִּכי 
ְּכָבר ִּדַּבְרנּו ֶׁשֵאין ַלֲחֹׁשב ִמּיֹום ַלֲחֵברֹו. ּוִבְפָרט ֶׁשְּלַדְעִּתי ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֹלא ִיְהֶיה ְלָך 
ֶאְפָׁשר,  ִאי  ְּכלּום  ְּבֹלא  ְוִלְפֹטר  ֵמֶהם.  ָּפחֹות  ְוֹלא  ֶאְׁשָּתַקד  ְּכמֹו  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִיּסּוִרים  ַעָּתה 
ַאְּדַרָּבא ָראּוי ְלָך ִלְׂשֹמַח ְמֹאד ַמה ֶּׁשְּיֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְמַמְׁשְמִׁשין ּוָבִאין, ְוִתְזֶּכה ִלְהיֹות ַעל 
ִצּיּון ַהָּקדֹוׁש. ּוְכָבר ִּדַּבְרִּתי ֶׁשַּמה ֶּׁשֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעׂשֹות ְּבִלי ָסֵפק, ֵאינֹו ֶנֱחָׁשב ְּכָלל 
ִיּסּוִרים ּוְמִניעֹות ְּכָלל. ִּבְפָרט ַלֲחֹׁשב ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ַאַחר ָּכְך, ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ָּבֶזה ִּכי ְּכָבר ָׁשַבְרָּת 
ַהְרֵּבה ְמִניעֹות, ְוִקִּויִתי ַלה' ֶׁשַעָּתה ִּתַּסע ְּבָנֵקל ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא 
ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיַזֵּכִני ְלַקֵּבל ִּביֶלעט ְמֵהָרה, ְוֶאְזֶּכה ִלְהיֹות ְּבָקרֹוב ָׁשם ְּבאּוַמאן. 

)עלים לתרופה מכתב רכ"ז( 

ְוַעָּתה ִּתְתַחֵּזק ִּביׁשּוַעת ה' ֲאֶׁשר ֲעָזָרנּו ַעד ֵהָּנה, ּוְתַצֶּפה ִליׁשּוָעתֹו ָּתִמיד ֶׁשְּיַזְּכָך ָלבֹוא  לה. 
ְלאּוַמאן ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ְּבִלי ִיּסּוִרים ְּגדֹוִלים. ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַיַעְזֵרנּו 
ּוְלֵהָחֵתם  ְלִהָּכֵתב  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ְּבַרֲחִמים  ַּבָּקָׁשֵתינּו  ִלְפֹעל 
ְלַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרִּכים ּוְלָׁשלֹום, ִלְזּכֹות ַעל ָּכל ָּפִנים ֵמַעָּתה ֵליֵלְך ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר הֹוָרנּו 

ְּגאֹון ֻעֵּזנּו ַאְדמֹו"ר ְזַצ"ל.

ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַאֲהָבה ַרָּבה. ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ְּכַנְפִׁשי ַהֻּמְפָלג מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעֹקב  ְוָׁשלֹום 
ֹראׁש  ַעל  ְלאּוַמאן  ַאָּתה  ַּגם  ַאָּתה  ֶׁשָּתבֹוא  ּוְתַחֶּזְקָך  ְּתַׂשֶּגְבָך  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָיִאיר.  ֵנרֹו 
ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִעָּמנּו, ָמה ֹאַמר ְלָך ְיִדיד ַנְפִׁשי ַהַּמֲאִמין ֹלא ָיחּוׁש, 
ָיַדְעִּתי ִּכי ְּתִהָּלה ָלֵאל ִלְּבָך ָנכֹון ְוָחָזק ְּבָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ַעל ֵּכן ַאל ִּתְתַרֵּׁשל ַחס  ִּבְפָרט ִּכי 
ְוַדי ַלֵּמִבין  ְוֶרַוח ָּכֶזה ֵאין ִנְמָצא ָּבעֹוָלם,  ְוָׁשלֹום ִמְּלַקֵּים ְּדָבֵרינּו. ִּכי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֵצל עֹוֵבר, 
ָּבֶזה. ִּדְבֵרי אֹוֲהבֹו ֶּבֱאֶמת ָלֶנַצח ַהְמָזְרזֹו ְלטֹוָבתֹו ַהִּנְצִחית. )עלים לתרופה מכתב רכ"ח( 

ּוְצִריִכין ַרק ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצֵמנּו ְּבַהִּלּמּוד ַהָּקדֹוׁש ֶׁשל 'ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַקי ְּבעֹוִדי' )תורה  לו. 
רפ"ב(, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ֹּכַח ְלַחֵּפֹש ּוְלַבֵּקׁש ַעל ְיֵדי ֶזה ַּדְיָקא. ְוַעל ֻּכָּלם ַמה ֶּׁשָאנּו ְמִכיִנים 
ֶנָחָמֵתנּו  ְּגִניָזתֹו ַהְּקדֹוָׁשה, ֹזאת  ַהָּׁשָנה ִּבְמקֹום ֹקֶדׁש  ִלְהיֹות ַעל ֹראׁש  ְּבַמֲחַׁשְבֵּתנּו  ַעְצֵמנּו 
ְּבָעְנֵינּו ּוָבֶזה ָיִגיל ְוָיִׂשיֹש ִלֵּבנּו. ִּכי עֹוד ֵיׁש ִּתְקָוה ְלַהִּׂשיג ָאְרחֹות ַחִּיים ֵמַעָּתה ַעל ָּכל ָּפִנים. 
ְוַהִּנְצִחית ָּבֶזה ּוַבָּבא ָלֶנַצח. )עלים לתרופה מכתב  ַוה' ַיְצִליַח ְּדָרֵכינּו ַּבַהְצָלָחה ָהֲאִמִּתית 



ראש השנה שלי יד

רמ"ח( 

ְוַאל ִּתְׁשַּכח ֶׁשְּתִהָּלה ָלֵאל ָהִייָת ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהֶּזה ְּבתֹוְך ֵעָדה ְקדֹוָׁשה ְונֹוָרָאה ָּכֹזאת.  לז. 
ּוְכָבר ִהְזִהיָרנּו הּוא ַז"ל, ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ֶאְצלֹו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ָצִריְך ִלְׂשֹמַח ְּבָכל ַהָּׁשָנה, 
ְוָאַמר ְּבֵפרּוׁש "ִאְכלּו ַמֲעַדִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַּתִּקים ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם" )נחמיה ח', י'(, ִּכי 

ַהִּמְקָרא ַהֶּזה ֶנֱאַמר ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה. )עלים לתרופה ר"נ( 

ֶׁשָאנּו  ּוַבֶּמה  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַעל  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזִכיָת  ַּבֶּמה  ֶׁשִּתְׂשַמח  ְוָהִעָּקר  לח. 
ְמַקִּוים ִלְהיֹות עֹוד ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָּכל ְיֵמי ַחֵּיינּו. ִּכי ַעָּתה ֶזה ָּכל ֶנָחָמִתי, ְוָכל ְמַגָּמִתי 
ְלַזּכֹות ֶאת ָּכל ַהּׁשֹוְמִעים ִלְדָבַרי ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ַהְינּו ְבָמקֹום ְּגִניָזתֹו ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַז"ל ָּכל ְיֵמיֶהם ְלעֹוָלם, ְּבַוַּדאי ַיֲחִזיקּו ִלי טֹוָבה ָלֶנַצח. ּוָבֶזה ָנִגיל ְוָנִׂשיׂש ָּתִמיד 

ִּבְפָרט ְּבַׁשָּבת ְויֹום טֹוב. ְוֶחְדַות ה' ִיְהיּו ָמֻעֵּזנּו. )עלים לתרופה ר"ס( 

ְיַקֵּבל ָהִאֶּגֶרת ְלַרִּבי ַיאִסי ֶּבן ַרִּבי ִליָּפא ְלַאֶדעס, ְוִיְרֶאה ְלָׁשְלחֹו ִמָּיד, ִּכי ָנחּוץ הּוא, ִּכי  לט. 
ֲאִני ְמָזְרזֹו ֶׁשָּיבֹוא ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ֲאֶׁשר ֶזה טֹוַבת ֻּכָּלנּו ֶׁשִּיּתֹוֵסף 
ַחְסּדֹו  ִהְפִליא  ֲאֶׁשר  ָהַרֲחִמים  ּוַבַעל  ְוכּו',  ַהָּבִּתים  ֶׁשִּיְתַרּבּו  ְּכֵדי  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּקּבּוץ  ֶאל  ֶנֶפׁש 
ִעָּמנּו ְלַהְטִעיֵמנּו ֵמִחּדּוִׁשים ִנְפָלִאים ָּכֵאּלּו ֶׁשֹּלא ִנְׁשְמעּו ֵמעֹוָלם, הּוא ִיְגֹמר ַהִּבְנָין ֶׁשִהְתִחיל 
ֶׁשִּיְתַרּבּו ְׁשֵכִנים ַרִּבים ָּכֵאּלּו, ַעד ֶיֱאֹסף ְלתֹוָכם ָּכל ָהַאְבֵני ֹקֶדׁש ֶׁשִּנְׁשְּפכּו ְּבֹראׁש ָּכל חּוצֹות, 
ֶׁשְּמַרֵּמז ַּגם ַעל ַהְּפָגם ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִמְּפָגם ַהְּבִרית ֹקֶדׁש ֶׁשִּנְתַּתֵּקן ַעל ְיֵדי ֶזה ַּכֲאֶׁשר ָּתִבין ֵמֵאֶליָך. 
ּוִמֹּגֶדל ַהְּנִחיָצה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך ְּכָלל, ִּכי ֲאִני רֹוֶצה ִלְנסֹוַע ַהּיֹום ְלַדְרִּכי ְלאּוַמאן ַעל ֹראׁש 
ַאְנֵׁשי  ָּכל  ִעם  ִלְראֹוְתָך  ַהְמַצֶּפה  ָאִביָך  ִּדְבֵרי  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּׁשָנה 
ַהְּכִתיָבה  ֵייִטיב  ָהַרֲחִמים  ַּבַעל  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַעל  ְּבאּוַמאן  ְׁשלֹוֵמנּו 

ְוַהֲחִתיָמה ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲאֻרִּכים ּוְלָׁשלֹום. )עלים לתרופה מכתב רס"ז( 

ְוָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ּבֹוא ָיבֹואּו ְּבִרָּנה ְלַמַען ֵייִטיב ָלֶכם ָלֶנַצח. ֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי, ִּכי ְּבַוַּדאי  מ. 
ַּתֲחִזיקּו ִלי טֹוָבה ָלֶנַצח ַעד ֵאין סֹוף ְוַתְכִלית, ַעל ֶׁשִּזִּכיִתי ֶאְתֶכם ִלְזכּות ָּכֶזה ַהּכֹוֵלל ַהֹּכל 

ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר. )עלים לתרופה מכתב רס"ח( 

מא. ַוה' ַיֲעֹזר ִלי ְּבַחְסּדֹו, ִלַּסע ְלָמקֹום ֶׁשֶאַּסע, ְלִהְׁשַּתֵּטַח ְּבָמקֹום ֶׁשֶאְׁשַּתֵּטח. ֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת 
ֵאיִני יֹוֵדַע ְּכָלל עֹוד ַעד ֵהיָכן ַהָּדָבר ַמִּגיַע, ֲאָבל ֶזה ֲאִני יֹוֵדַע ְּבֵברּור ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ֶׁשֲאִני ָצִריְך ִלַּסע ְלָׁשם ְּבָכל ֵעת, ּוִבְפָרט ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְוָהָאֹים ְמֹאד ְמֹאד. 
ְוַגם ֲאִני ָצִריְך ְלעֹוֵרר ּוְלַחֵּזק ֶאְתֶכם ְּבָכל ֹּכִחי ְּבָכל ִמיֵני ִּדּבּוֵרי ֱאֶמת ֶׁשָּבעֹוָלם, ֶׁשִּתְזּכּו ַּגם ֵּכן 
ִלְהיֹות ָׁשם ִּכי הּוא ַחֵּייֶכם ְוכּו' ְוכּו'. ְוִאם ִּכי ְּכָבר ַאָּתה יֹוְדִעים ְקָצת ִמֶּזה, ֲאָבל ְצִריִכין ַעָּתה 
ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש, ִּבְפָרט ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָאז ִעַּקר ַהִהְתַחְּדׁשּות ְלטֹוָבה. ְוֵיׁש ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה 

ְמֹאד ְמֹאד ְלַדֵּבר ָּבֶזה, ַאְך ֵאיְך ַהְּפַנאי ְוַהְּנָיר ַמְסִּפיק. )עלים לתרופה מכתב רפ"ח(



טוראש השנה שלי

ְלַחִּיים  טֹוִבים,  ְלַחִּיים  ְוַהֲחִתיָמה,  ַהְּכִתיָבה  ְוָלנּו  ָלֶכם  ְוֵייִטיב  ֶחֶסד  ִיְגמֹול  ֶחֶסד  ַרב  מב. 
ֲאִמִּתִּיים ֲאֻרִּכים ּוְלָׁשלֹום, ִלְכבֹוד ֲאהּוִבי ְּבִני ֲחִביִבי ָהַרָּבִני ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ִיְצָחק ֵנרֹו 
ָיִאיר ּוְלָכל יֹוְצֵאי ֲחָלָציו ַהְּנִעיִמים ֶׁשִּיְחיּו. ַהּיֹום ַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ָּבאִתי ְלֹפה ְלָׁשלֹום. 
ְּתִהָּלה ָלֵאל ַמה ָּגְדלּו ַחְסֵדי ה', ֶׁשָּזִכיִתי ַּגם ַּבָּׁשָנה ַהֹּזאת ָלבֹוא ְלֹפה, ְלָהִכין ַעְצִמי ַעל ֹראׁש 
ַהָּׁשָנה ַהָּקדֹוׁש ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. "ָמה ָאִׁשיב ַלה' ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעַלי". ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך 
ָּכל  ֶאת  ָלנּו  ֶׁשָעָׂשה  ְלִמי  ְוכּו'  ּוְלַׁשֵּבַח  ּוְלַהֵּלל  ְלהֹודֹות  ָיֵמינּו  ָּכל  ַיְסִּפיקּו  ִּכי ֹלא  ָּבֶזה,  ַעָּתה 
ַהִּנִּסים ָהֵאֶּלה ְוכּו'. ּוְבבֹוִאי ְלֹפה ָמָצאִתי ִמְכָּתְבָך ְוָהָיה ִלי ְלַנַחת ָּגדֹול, ְוַעָּתה ְּבֵעת ְּתִפַּלת 
ְלָתְמכֹו  ֶׁשִּיְחֶיה  ְּבנֹו  ִעם  ַחְסּדֹו  ִיְגֹמר  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִמְכָּתבֹו.  ַהַּפַעם  עֹוד  ִקַּבְלִּתי  ַהִּמְנָחה 

ּוְלַסֲעדֹו ִלְגמֹור ְרפּוָאתֹו ִּבְׁשֵלמּות ְמֵהָרה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:

ֲעלּוקֹות ֶׁשָּמַכר )וֹלא השתמשת בהם לרפואה( ָהָיה ִלי ְלַנַחת. ַאְך ֵיׁש ְּבִלִּבי ָעֶליָך ְּבִני  ְוַגם 
ָעֶליָך,  ֶׁשעֹוֵבר  ַקָּלה  ִסָּבה  ְּבָכל  ַהְרֵּבה  ּוִמְתַּפֵחד  ַהְרֵּבה  ַאָּתה חֹוֵׁשב  ֲאֶׁשר  ַעל  ֲחִביִבי, 
ֲהֹלא ַאָּתה רֹוֶאה ְּבֵעיֶניָך ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך עֹוֶׂשה ִעְּמָך ֲחָסָדיו ְּבָכל ֵעת, ֹלא ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו 
ַיֲעֹזב אֹוְתָך ְלעֹוָלם, ֲחַזק  ִּכי ֹלא  ְּביֹוֵתר ְּבָכל ֵעת. ְּבַטח ַּבה'  ְוַאָּתה ִמְתַּפֵחד ּוִמְתַּבֵהל  ְוכּו'. 
ַוֲחַזק, ְוַׂשַּמח ַנְפְׁשָך ְּבָכל ֵעת ַּבֶּמה ֶׁשַאָּתה ָחֵפץ ִלְהיֹות ִנְמֶנה ִעָּמנּו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו 
ְלטֹוָבה ָהָאיֹום ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד. ִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּכי ִקִּוינּו ַלה' ֶׁשּתֹוִציא ִמֹּכַח ֶאל ַהֹּפַעל ְוָתבֹוא ְלֹפה 
ְּבָׁשלֹום ְּבִׂשְמָחה. ּוַבַעל ַהֶחְמָלה ַיֲחֹמל ָעֵלינּו, ְויֹוֵרנּו ַהֶּדֶרְך ִלְתׁשּוָבה ַהִּנְפָּתח ְּבֹחֶדׁש ֱאלּול. 
ִּבְׁשֵלמּות,  ָּבֶזה  ְועֹוְסִקים  ָּתִמיד,  ֶׁשָּלֶהם  ֶאת  עֹוִׂשים  ְוַהַּצִּדיִקים  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ְּבַוַּדאי  ִּכי 
ְמֹאד  ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ְּבִחּדּוִׁשים  ְוָׁשָנה  ָׁשָנה  ְּבָכל  ֵמָחָדׁש  ַהֶּזה  ַהֹּקֶדׁש  ַהֶּדֶרְך  ְלַהְמִׁשיְך 

ְמֹאד:

ָּבֶזה ִּבְׁשֵלמּות,  ְלַהֲאִמין  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ֶׁשִּנְזֶּכה  ִיֵּתן  ִמי  ִיְתָּבַרְך, ַאְך  ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹוָתיו  ִּכי 
ַחֵּדׁש  ָּבנּו  ֶׁשְּיֻקַּים  ֵמָחָדׁש,  ַהֶּזה  ַהֶּדֶרְך  ְקֻדַּׁשת  ַעָּתה  ַּגם  ָעֵלינּו  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְּבֹאֶפן 
ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. ְוַהּיֹום ָּפָנה ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך יֹוֵתר. )עלים לתרופה 

מכתב רפ"ט( 

מג. ְוָׁשלֹום ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַאֲהָבה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ְּכַנְפִׁשי ַהָּוִתיק ַהֻּמְפָלג 
מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעֹקב, ִהָּזֵהר ְוִהָּזֵהר ְּבִני ְוַתְלִמיִדי ֲחִביִבי, ְלַבל ַיֲעֶלה ָעֶליָך ַרְעיֹון ַחס ְוָׁשלֹום 
ַהָּבא  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַעל  ְלֹפה  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִעם  ְּבִרָּנה  ָּתבֹוא  ַרק ּבֹוא  ָהֱאֶמת,  ִּכְרצֹון  ֶׁשֹּלא 
ִיְתָּבַרְך  ּוְבַחְסּדֹו  ָלֶנַצח.  ְלָך  ֵייִטיב  ְלַמַען  ֶצֶדק,  ָיבֹוא מֹוֵרה  ַעד  ָיֶמיָך  ָּכל  ְוֵכן  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו 

ַּתֲחִזיק ִלי טֹוָבה ָלֶנַצח ְנָצִחים. )עלים לתרופה מכתב ש"כ( 

ְוָׁשלֹום ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַאֲהָבה ַרָּבה, ְוָׁשלֹום ִליִדיִדי ְּכַנְפִׁשי ָהַרָּבִני ַהָּנִגיד ַהֻּמְפָלג  מד. 
מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעֹקב ֵנרֹו ָיִאיר. ֹלא ָיֹכְלִּתי ְלִהְתַאֵּפק ֵמֹעֶצם ַאֲהָבְתָך ְלַחֶּזְקָך ּוְלָזֶרְזָך, ֶׁשֹּלא 
ִיְהיּו ְלָך ׁשּום ְסֵפקֹות ַחס ְוָׁשלֹום ְּבִלְּבָך ְּבִעְנַין ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ַרק ֹּתאַמר 



ראש השנה שלי טז

ְּבֵלב ָׁשֵלם, ָּברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה, ִלְזּכֹות ְלִהְתַוֵעד ַיַחד ִעם ַאְנֵׁשי ֱאֶמת 
ִמי  ְלָכל  ַלֲעֹזר  ֶׁשִהְבִטיַח  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיּון  ַעל  ְלִהְתַקֵּבץ  ְּכֵׁשִרים,  ֲאָנִׁשים 

ֶׁשָּיבֹוא ֵאָליו, ִּבְפָרט ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוְלִהָּמנֹות ַיַחד ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצֵלנּו.

ֹאַמר ְלָך ָאִחי, ְמַעט ְמַעט ָׁשַמְעָּת ְוֵהַבְנָּת ֵמָרחֹוק, ֲאָבל יֹוֵתר ִמֶּזה ְּבִני ִהָּזֵהר ְוִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא  ָמה 
ִּתְהֶיה ַחס ְוָׁשלֹום ִּבְכַלל )קהלת א, טו( "ֶחְסרֹון ֹלא יּוַכל ְלִהָּמנֹות" ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל 
ּתּוַכל  ִּתְרֶצה  ְוִאם  ָּכֶזה.  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְלֵעֶסק  ִּבְפָרט  ְוכּו'.  ֲחֵבָריו  ֶׁשִּנְמנּו  ֶזה  כו.(  )ברכות 
ִלְקרֹות ִמְכָּתב ַהַּנ"ל ֶׁשֶּנֱאַמר ַּגם ֵאֶליָך ּוְלָכל ַחד ְּכִפי ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעָליו, ְוַגם ִּתְזֹּכר ֵהיֵטב ֶאת 
ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְדַּבר ֵּביֵנינּו. ְוֶאת ָּכל ַהִהְתנֹוְצצּות ֶׁשִהְתנֹוֵצץ ְּבִלְּבָך אֹור ָהֱאֶמת ְוכּו'. ּוְתַחֵּזק ַנְפְׁשָך 
ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְוִעם  ֶׁשִּיְחֶיה  ְּבִני  ִעם  ְּבִרָּנה  ָּתבֹוא  ֹּבא  ְּבִׂשְמָחה,  ָלבֹוא 
ִלְזרּוֵזי  ַאְך  ִמָּלבֹוא,  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִנְמָנע  ָהִייָת  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ְּדָבַרי  ֶׁשְּבֹלא  ּוֻמְבְטַחִני  ִּביׁשּוָעתֹו. 
ְיֵתָרה ָקַאֵתיָנא, ִּכי ָידּוַע ָלנּו ִרּבּוי ַהְּמִניעֹות ַהִּמְׁשַּתְּטִחים ָאז ַּדְיָקא. ּוֶבֱאֶמת ֻּכָּלם ַּבֲאִחיַזת 
ֵעיַנִים, ִּכי ִעַּקר הּוא ְמִניַעת ַהֹּמַח ַּכָּידּוַע ָלֶכם ָּכל ֶזה, ַעל ֵּכן ַהֶהְכֵרַח ְלָזֵרז ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ְּכמֹו 
ָלֶנַצח.  ּוַבָּבא  ָּבֶזה  ִלי טֹוָבה  ַּתֲחִזיק  ְּבַוַּדאי  ְּדָבַרי,  ְּתַקֵּים  ַז"ל. ַאְׁשֶריָך ִאם  ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו 

)עלים לתרופה מכתב שס"ב( 

ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיִביֲאָך ְלָׁשלֹום ְלֹפה ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוִנְזֶּכה ְלָהִכין ֲעָצֵמינּו ֵמַעָּתה ְּבֹּכל  מה. 
ַהְּכִתיָבה  ָלנּו  ֵיִטיב  ּוְבַחְסּדֹו  ְלטֹוָבה.  ָעֵלינּו  ַהָּבא  ֶהָחָדׁש  ַהָּׁשָנה  ַעל ֹראׁש  ֵמָחָדׁש  יֹום 
ְוַהֲחִתיָמה, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּנְזֶּכה ֵמַעָּתה ִלְהיֹות ִּכְרצֹונֹו ְוִכְרצֹון ְיֵרָאיו ֶּבֱאֶמת. )עלים לתרופה שצ"ה 

בנשמט(

ִּכי ֵאיְך ֶׁשהּוא ַאף ַעל ִּפי ֵּכן ְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוְרצֹון ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשִּיְתַוְּספּו ְנָפׁשֹות ֶׁשֵהם  מו. 
ְּבִחיַנת ְׁשֵכִנים ֶאל ַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש )תהלים צב, ט( "ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם ה'". )עלים 

לתרופה תי"ב בנשמט(

ֵאיְנָך יֹוֵדַע ְּכָלל ַמה ַּנֲעֶׂשה ָּבעֹוָלם, ִעם ַצִּדיִקים ּוֵבינֹוִנים ּוְרָׁשִעים, ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ְּבָכל  מז. 
ְוַהֹּכל ְצִריִכין ְלָמֵרי ִחיַטָּיא )ברכות סד.( ְלָהַרֲחָמן ָהֲאִמִּתי ְוכּו'.  ָאָדם ּוְבָכל יֹום ָויֹום. 
ְוָאנּו  ִּבְדָרָכיו  ָלֶלֶכת  חֹוְתִרים  ְוָאנּו  ָעָליו,  ִמְתַנְּגִדים  ָאנּו  ְוֵאין  ִמֶּמּנּו  יֹוְדִעים  ֶׁשָאנּו  ַאְׁשֵרינּו 
ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה  ִנְמֶנה  ְוַלה' ַהִּתְקָוה ֶׁשַּגם ַאָּתה ִּתְהֶיה  ַיַחד ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה,  ִמְתַקְּבִצים 

ַהְּקדֹוִׁשים ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. )עלים לתרופה מכתב ת"ל( 

ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָּזִכינּו ִלְהיֹות ְּבֶחְלקֹו ַהָּקדֹוׁש, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה, ִּכי ַהְּדָבִרים  מח. 
ֲאֻרִּכים ְמֹאד, ְויֹוֵתר ֵמֵהָּמה ֵיׁש ְּבִלִּבי. ֲאָבל ֶזה ְצִריִכין ִלְזֹּכר ְּבָכל ַּפַעם, ִּבְפָרט ַאָּתה ְּבִני, 
ְוָצלּול, ֶׁשֵאיְך  ֶוֱאֶמת ַזְך  ְוֵאיְנָך יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע. ַרק ֶזה ָּברּור  ֶׁשֵאין יֹוְדִעין ְּכָלל, 
ֶׁשהּוא ֵאיְך ֶׁשהּוא ֵאיְך ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִעְּמָך, ְוֵאיְך ֶׁשַאָּתה ַחָּיב ְּבַכָּמה ְּדָבִרים, ְוֵאיְך ֶׁשַאָּתה ָאנּוס 



יזראש השנה שלי

ַהְרֵּבה ְּבֹרב ַהְּדָבִרים, ְוֵאיְך ֶׁשַאָּתה ְּבַכָּמה ְּדָבִרים ְּבַכָּמה ִמְצֹות ּוְנֻקּדֹות טֹובֹות ֶׁשַאָּתה חֹוֵטף 
ְּבַחְסּדֹו ִויׁשּוָעתֹו ַהִּנְפָלָאה ְּבָכל יֹום ְּבָכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֶליָך, ְּבָכל ֵאֶּלה ַחְסּדֹו ָּגדֹול ָעֶליָך ְמֹאד 
ַהָּקדֹוׁש.  ֶׁשּלֹו  ִקּבּוץ  ִּבְכַלל  ּוְלִהְתַקֵּבץ  ַהָּקדֹוׁש  ְׁשמֹו  ַעל  ּוְלִהָּקֵרא  ְּבֶחְלקֹו  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזִכיָת 
ַעּמֹו  ִנְדֵחי  ֶׁשְּמַקֵּבץ  ְּבִחיַנת ׁשֹוָפר  ֶׁשֶּזה  ַהִּקּבּוץ,  ְזַמן  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַעל  ּוִבְפָרט 

ִיְׂשָרֵאל, ְּכמֹו ֶׁשִּמְתַּפְּלִלים ְּבִבְרַּכת ְּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ְלֵחרּוֵתנּו ְוכּו'. 

ַנֲחמּו ַהֶּזה ִּדַּבְרנּו ַהְרֵּבה ְּבִעְנַין ִנְפְלאֹות נֹוְראֹות ַמֲעַלת ַהִּקּבּוץ ֶׁשל ָּכל ֲעָׂשָרה ִמְּבֵני  ּוְבַׁשַּבת 
ְּדָבִרים  ְואֹוְמִרים  לט.(,  )סנהדרין  ָׁשְרָיא  ְׁשִכיְנָּתא  ֲעָׂשָרה  ֵּבי  ַאָּכל  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל. 
ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ְוָאז ְמעֹוְרִרים ְּביֹוֵתר ָּכל ָּדֵרי ַמְעָלה ְוָדֵרי ַמָּטה ְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו ָּבַרִּבים ְלהֹוִדיַע ִּכי 
ְיֵדי  ַעל  ְוָהִעָּקר  ְוכּו'.  ַהֹּכל  ְלָהִרים  ְיכֹוִלים  ְוָאז  ג(,  ו,  )ישעיה  ְּכבֹודֹו"  ָהָאֶרץ  ָכל  "ְמֹלא 
"ְּכרֹוֶעה  יא(  מ,  )ישעיה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֶעְדרֹו  ְלַקֵּבץ  ָהעֹוֵסק  ָהֲאִמִּתי  ְלָהרֹוֶעה  ֶׁשְּמֻקָּׁשִרים 
ְיַקֵּבץ ְטָלִאים ּוְבֵחיקֹו ִיָּׂשא" ְוכּו'. ְוַעל ָּכל ָּפִנים ֶׁשֹּלא ַלֲחֹלק ָעָליו ַחס  ִיְרֶעה ִּבְזרֹועֹו  ֶעְדרֹו 
ַהִּמְׁשּתֹוֵקק  ַאְׁשֵרי  ַאְׁשֵרי  ָּכֶזה.  ִיְׂשָרֵאל  ֵמרֹוֵעה  ַעְצמֹו  ְלַהחֹוֵלק  ַוֲאבֹוי  אֹוי  אֹוי  ְוָׁשלֹום. 
ּוִמְתַּגְעֵּגַע ִלְכֹלל ְּבַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשּלֹו. ְלעֹוָלם ֹלא ֵנבֹוׁש ְּבַחְסּדֹו ֵאיְך ֶׁשעֹוֵבר ַעל ָּכל ֶאָחד, 
ִּכי ֹּכחֹו ָּגדֹול ְונֹוָרא ְוִנְׂשָּגב ְמֹאד ְמֹאד ַעד ֵאין ֵחֶקר. ְוֶזה ָסמּוְך ָׁשַמְעִּתי ִמיִדיֵדנּו ַהָּוִתיק ַרִּבי 
ֵּגְרׁשֹון ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ַהַּמִּגיד ַז"ל ִמִּטיָרהאִוויֶצע, ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהֹּכל 
ְמַקְּבִלים ִמֶּמּנּו ִּתּקּון ֲאִפּלּו ְּדָבִרים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַתְּקָנם ִּבְזַמן ַאֵחר, ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ִנְתַּתֵּקן 
ַהֹּכל. ְוִתְפרֹוס ִּבְׁשלֹום ְיִדיִדי ַרִּבי ַנְחָמן, ֶנֶכד ַאְדמֹו"ר ַז"ל. ְוֵאין ְּפַנאי ַעָּתה ִלְכּתֹוב לֹו ׁשּום 
ָּדָבר, ַרק ֶׁשָּיבֹוא ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלָׁשלֹום, ְוִיְהֶיה ַהֹּכל ַעל ָנכֹון, ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. )עלים 

לתרופה מכתב תל"ד( 

ִויֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְמַמְׁשְמִׁשין ָלבֹוא, ּוְנַדֵּבר ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ּוְלֵעת  מט. 
ַעָּתה ְּבִני ֲחַזק ֶוֱאַמץ, ְוַתְתִחיל ְלָבֵרְך ְּבַמֲחַׁשְבְּתָך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִהִּגיָענּו ְוִקְּיָמנּו ַלְּזַמן ַהֶּזה - 
ֶׁשהּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהְתַוֵעד ַיַחד ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוַרק ָּבֶזה ֲאִני ְמַחֶּיה 
ְיֵמי  ְוִהִּגיעּו  ַהָּׁשָנה  ָעְבָרה  ֶׁשְּכָבר  ָּבֶזה,  ַעְצְמָך  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ְלָך  ָראּוי  ַאָּתה  ְוַגם  ַעְצִמי.  ֶאת 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשָּבֶהם ִנְתַוֵעד ַיַחד ַעל ִצּיּון ַהָּקדֹוׁש ְוכּו'. ִּדְבֵרי ָאִביָך ַהְמַצֶּפה ִלְראֹוְתָך ְּבַחִּיים 
ְוָׁשלֹום ְוִׂשְמָחה, ְמֵהָרה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹו, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַרֲחָמיו ִיֵּתן ְּבִלְּבָך ּוְבֵלב 
ַוֲחִתיָמה  ִלְכִתיָבה  ְוִנְזֶּכה  ַהָּקדֹוׁש,  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַעל  ַעְצֵמנּו  ְלָהִכין  ֵמַעָּתה  ְלִהְתַחֵּזק  ֻּכָּלנּו, 

טֹוָבה ְלַחִּיים טֹוִבים ֲאֻרִּכים ּוְלָׁשלֹום.

ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַאֲהָבה ַרָּבה, ְוִליִדיִדי ְּכַנְפִׁשי ָהַרָּבִני ַהָּנִגיד מֹוֵרנּו ָהַרב ַיֲעֹקב ֵנרֹו  ְוָׁשלֹום 
ָיִאיר, סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע ֵּתַדע ֶׁשֲאִני ְמָזֶרְזָך ְלטֹוָבְתָך ַהִּנְצִחית ֶׁשָּתבֹוא ְּבִׂשְמָחה 
ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ְוַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ֲחַׁשׁש ִעּכּוב ְסחֹוָרְתָך ִעם ְּדַבׁש ֶׁשהּוא 
ַּבָּיִמים ַהָּללּו. ִּכי ַהְרֵּבה ֶרַוח ְוַהָּצָלה ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך, ְלַהְׁשִּפיַע ְלָך ֶרַוח ְּבִכְפֵלי ִּכְפַלִים ִמָּמקֹום 



ראש השנה שלי יח

ֶׁשל  ַהַּכָּונֹות  ְּדַבׁש ֶׁשהּוא סֹוד  ְּבִחיַנת  ְלַהְמִּתיק  ֶׁשָאז עֹוְסִקין  ַהָּׁשָנה,  ְּבֹראׁש  ִּבְפָרט  ַאֵחר. 
ְּכֶׁשִּתְהֶיה  ּוַבָּבא  ָּבֶזה  יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ַהְרֵּבה  ְלָך  ֻיְמַּתק  ּוְבַוַּדאי  ָאז.  ְּדַבׁש  אֹוְכִלים  ְוַגם  ׁשֹוָפר, 
ִנְמֶנה ִעָּמנּו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. ּוֵמֲחַמת ְנִחיַצת ַהָּפאְסט ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִריְך, 
ְוֶלָחָכם ַיְסִּפיק ִמעּוט ְּדָבִרים ֵאֶּלה, ּוְלַהּׁשֹוֵמַע ֻיְנַעם ְוֻיְמַּתק יֹוֵתר ִמְּדַבׁש ְונֹוֶפת צּוִפים ְוכּו'. 

)עלים לתרופה מכתב תל"ה( 

ִקִּויִתי ַלה' ֶׁשֹּיאַמר ְלָצרֹוֶתיָך ּוְלָצרֹוֵתינּו ַּדי, ִויַמֵהר ְלהֹוִׁשיֲעָך ְמֵהָרה ִּכי ִּכי ֹלא ָלֶנַצח ָיִריב  נ. 
ְוכּו'. ְוַעָּתה ַאָּתה ֵאיְנָך ָצִריְך ַלֲחֹׁשב ׁשּום ַמֲחָׁשבֹות ֵאיְך ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ַהּיֹום, ַרק ְלַדֵּלג 
ַעל  ְּכָלל  ַלֲחֹׁשב  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֵּכן  ִמֹּכל  ֶּׁשָעַבר,  ַמה  ַעל  ַּתֲחֹׁשב  ְוַאל  ֶּׁשּתּוַכל,  ַמה  ְּבָכל  ַהּיֹום  ַעל 
ְלַהָּבא. ְוֵאין ׁשּום ָּדָבר ַלֲעׂשֹות, ַהֹּכל ִיְפַרח ְוַיֲחֹלף, ְוֵיׁש ָלנּו ַעל ִמי ִלְסֹמְך, ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּגדֹול 
ָּגדֹול ְוֵאין יֹוְדִעים ְּכַלל, ְוגֹוֵמר ָּתִמיד. ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהִייָת, ְועֹוד ִּתְהֶיה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 
ְוַהֹּכל ִיְתַהֵּפְך ְלטֹוָבה, ַעל ְיֵדי ַהִּנּגּון ֶׁשל ע"ב ִניִמין, ִויֻקַּים )ירמיה נ, כ( "ַּבּיֹום ַההּוא ְיֻבַּקׁש 
ָעוֹון ִיְׂשָרֵאל", ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ִויַחְּפֹשּו ָהֲעוֹונֹות ְּכֵדי ֶׁשִהְתַהְּפכּו ִלְזֻכּיֹות. "ְוֵאיֶנּנּו", ֶׁשֻּיְכְללּו ְּבֵאין 
סֹוף ִּכי 'ַהְיִריָדה ִהוא ַּתְכִלית ָהֲעִלָּיה' ְוַאל ִּתְדֹחק ֶאת ַהָּׁשָעה ְּכָלל, ְוַאל ַּתְתִחיל ַלֲחֹׁשב ְּכָלל. 

ּוַמה ֶּׁשעֹוִׂשין ִעְּמָך ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ֶזה ְּכָלל, ְוָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיג ְוכּו'.

יֹוֵתר  ָּגרּוַע  ֶּׁשַאָּתה  ַמה  ְוָכל  ְּגדֹוָלה,  ְלִׂשְמָחה  ַוֲאָנָחה  ַהָּיגֹון  ַלֲהֹפְך  ָצִריְך  ַאָּתה  ַעָּתה  ְוַגם 
ְּבֵעיֶניָך, ַאָּתה ָצִריְך ִלְׂשֹמַח ָּבֶזה ְּביֹוֵתר, ְוַלֲהֹפְך ֹעֶצם ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה, 
ֶׁשָּגרּוַע ָּכֶזה ָזָכה ִלְהיֹות ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ָּכֶזה, ֶׁשֹּלא 
ָהָיה לֹו ׁשּום ִהְסַּתְּכלּות ְּבֶזה ָהעֹוָלם, ְוָכל ָהעֹוָלם ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצלֹו ְּכֶהֶרף ַעִין ְוכּו'. ְוהּוא ָיכֹול 
ְלהֹוִציא ָּכל ָהֲעָׂשָרה ִמיֵני ִחִּצים ְוכּו' ּוְלַרְּפאֹות ַהֹּכל ְוכּו'. ְוֶזהּו ַהֵּפרּוׁש ָהֲאִמִּתי ֶׁשל )ישעיה 
לה, י( "ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה" ֶׁשִּגָּלה הּוא ַז"ל )תניינא, תורה כג(, ַלֲהֹפְך ָּכל 
ְוִלְבִלי ְלַהְתִחיל  ְוָהֵבן ֵהיֵטב ִלְׂשֹמַח ָּבֶזה ַהְרֵּבה  ַהְינּו ַּכַּנ"ל,  ַוֲאָנָחה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה  ַהָּיגֹון 
ֲאָבל  ְוכּו'.  ַהִּנּגּון  ַהְּגָבעֹות ֶׁשֵהם ַהִּמּדֹות ֶׁשל  ּוְלַקֵּפץ ַעל  ֶהָהִרים  ְלַדֵּלג ַעל  ְּכָלל ַרק  ַלֲחֹׁשב 
לתרופה  )עלים  ִׂשְמָחה.  ַרק  ֹזאת  ְּבָכל  ּוֶבֱאֶמת  ַּכַּנ"ל.  ִּכְפׁשּוטֹו  ְלַדֵּלג  ַרק  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 

מכתב תל"ח( 

ִּתְסַּתֵּכל  ְוַאל  ְוַכּיֹוֵצא  ּוַמָּתן  ַמָּׂשא  ֵעֶסק  אֹו  ְּתִפָּלה  אֹו  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  לֹוַמר  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  נא. 
ַלֲאחֹוֶריָך ְּכָלל, ְוָהִעָּקר ֶׁשַאל ִּתיָרא ְוַאל ִּתְפַחד ְּכָלל ִּכי ה' ִעְּמָך, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַאְדמֹו"ר 
ִיְפַחד.  ֶׁשֹּלא  ְוָהִעָּקר  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ַצר  ֶּגֶׁשר  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶׁשְּצִריִכים  מח(  תורה  )תניינא,  ַז"ל 
ִלְבִלי ִלְהיֹות ִמְתַנֵּגד  ָזִכיָת  ְוָהִעָּקר ָהעֹוֶלה ַעל ַהֹּכל, הּוא ֹּכַח ָּגדֹול ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַז"ל, ֲאֶׁשר 
ֲאָנָׁשיו  ְּכָלל  ְּבתֹוְך  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ִּביֵמי  ִּבְפָרט  ֶׁשּלֹו,  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיּון  ַעל  ִלְהיֹות  ַּגם  ַאף  ָעָליו. 
ִנְמִנין ִעם ַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש  ִיְהיּו  ֲחָלֶציָך  יֹוְצֵאי  ְוָכל  ָּבֶניָך  ִיֵּתן ֶׁשַּגם  ִמי  ַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשּלֹו, 
ַוֲאָנָחה ְּבָכל ֹּכֲחָך, ְּבַטח ְּבַחְסֵדי ה', ִּכי ַהֹּכל  ָיגֹון  ַהִּנְקָרא ַעל ְׁשמֹו ַהָּקדֹוׁש ַז"ל. ָהֵסר ִמְּמָך 



יטראש השנה שלי

ִיְתַהֵּפְך ְלטֹוָבה, ּוְתַקֵּים )ישעיה לה, י( "ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה" ַלֲחֹטף ַהָּיגֹון 
ַוֲאָנָחה ַּדְיָקא ְלתֹוְך ַהִּׂשְמָחה, לֹוַמר ְּבִלּבֹו, ָּכל ַמה ֶּׁשֲאִני ָּגרּוַע יֹוֵתר ֶאְצִלי ַחס ְוָׁשלֹום ֵיׁש ִלי 
ִלְׂשֹמַח יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶּבֱאֶמת ַעל ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאיִני ִמְתַנֵּגד ָעָליו ְוכּו', ַוֲאִני ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו 
ַז"ל, ּוִבְכַלל ַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש ֶׁשּלֹו ְוכּו', ְוֶיֶתר ִמֶּזה ֵאין ְּפַנאי ְלַהֲאִריְך. )עלים לתרופה מכתב 

תנ"ה( 

ְוָׁשלֹום ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבַאֲהָבה ַרָּבה, ּוִבְפָרט ִליִדיִדי ַהָּוִתיק ְוכּו' מֹוֵרנּו ָהַרב ַנְחָמן  נב. 
ֵנרֹו ָיִאיר ֶנֶכד ַאְדמֹו"ר ְזצּוַק"ל. ְמֹאד ֲאִני ִנְכָסף ֶׁשָּיבֹוא ְלֹפה ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו 
ְיַזֵּכנּו  ִיְתָּבַרְך  ְוַהֵּׁשם  ְלַהֲאִריְך,  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ָלֶנַצח  ּוַבָּבא  ָּבֶזה  ְוהּוא ְלטֹוָבתֹו  ְלטֹוָבה ְּבָסמּוְך, 
ְלָהִכין ַעְצֵמנּו ָּכָראּוי ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ְלַהְרִּגיׁש ֵמַעָּתה ֹּתֶקף ְקֻדַּׁשת ַהּיֹום 
ִּכי הּוא נֹוָרא ְוָאֹים ְוכּו', ְוֵאיְך ֶׁשהּוא ַאְׁשֵרינּו ֶׁשָאנּו ִמְּכַלל ַהִּקּבּוץ ַהָּקדֹוׁש ַהֶּנֱאָסִפים ַעל ֵׁשם 
ַאְדמֹו"ר ְזצּוָק"ל, ִּכי ְּכָבר ָׁשַמְענּו ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאין ָּדָבר ָּגדֹול ִמֶּזה ְוכּו'. )עלים לתרופה 

מכתב תע"א( 

ַעל אֹודֹות ֲאֵסָפֵתנּו ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהְּקדֹוִׁשים, ָאַמר ַּפַעם ַאַחת )מוהרנ"ת( ִלְבנֹו ר'  נג. 
ִיְצָחק ַז"ל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון, ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשִּיְתַקֵּים ַהָּדָבר ַעד ִּביַאת ַהּגֹוֵאל ֶצֶדק, ֲאָבל ַאף ַעל ִּפי 
ֵכן ִמי יֹוֵדע ַחס ְוָׁשלֹום ַמה ֶּׁשַּיֲעֹבר ָּבֶזה )ִמֹּגֶדל ְוֹעֶצם ַהִּקְטרּוִגים ַהִּמְתעֹוְרִרים ּוִמְתַּגְּבִרים 
ַעל ֶזה ְּבָכל ֵעת(, אּוַלי ַחס ְוָׁשלֹום ִיְמְנעּו ְוֹלא ַיִּניחּו ַחס ְוָׁשלֹום ְּבׁשּום ֹאֶפן ָלֹבא ְלָׁשם. אֹוֵמר 
ֲאִני, ֶׁשַאָּתה ָּתִמיד ִּתְהֶיה ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמן, ְוֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהֲעֵמד ֶאת ַעְצְמָך ֲאִפּלּו 
ַקִּפיְטיל  ָהֲעָׂשָרה  ָׁשם  ְוֹתאַמר  ַהָּקדֹוׁש,  ִציּונֹו  ֵּבית  ִמָּׁשם  ֶׁשרֹוִאים  ָמקֹום  ְּבֵאיֶזה  ַּבּׁשּוק 
ְּתִהִּלים, ְוַאַחר ָּכְך ִּתְתַּפֵּלל ָׁשם ְּבאּוַמן ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֲאִפּלּו ְּבֵאיֶזה ֲעָזָרה ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש, 

ְוֵכן ִּתְנהֹוג ָּכל ְיֵמי ַחֶּייָך. )כוכבי אור אנשי מוהר"ן דיבורי מוהרנ"ת אות ב'(

עֹוד ָאַמר ַּפַעם ַאַחת אֹודֹות ַהְּנִסיָעה ְלאּוֶמין ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶׁשִאם ָהָיה ַהֶּדֶרְך ְלָׁשם  נד. 
ְמֻחָּפה ְּבַסִּכיִנים, ָהִייִתי רֹוֵחׁש ַעל ָיַדי ְוַרְגַלי ְּכֵדי ָלֹבא ְלָׁשם ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה: )כוכבי אור 

אנשי מוהר"ן דיבורי מוהרנ"ת אות ג'(.

ְוַהּיֹוֵצא  ְוכּו',  ַהָּׁשָנה  ְנִסיַעת ֹראׁש  ְלִעְנַין  ַז"ל, ֶׁשָׁשַמע  ַׁשְכָנא  ֶּבן ר'  ַנְחָמן  ָׁשַמְעִּתי ֵמר'  נה. 
ִמְדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשָּכל ְנִסיָעה ּוְנִסיָעה ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיְהֶיה ָלּה ֵחֶלק ְּבֵקץ ַהְּגאּוָלה. 
ַאַחר  ְּבאּוֶמין  ַהָּׁשָנה  ֶׁשל ֹראׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּלְיָלה  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ָׁשַמְעִּתי  ַהַּמְעִּתיק,  ]ָאַמר 
ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ְוהּוא  )מוהרנ"ת( ֶהֱאִריְך ְמֹאד ִּבְתִפָּלתֹו, ְוַאַחר ַהְּתִפָּלה ִנְתַלֵהב ְמֹאד ְוָאַמר 
ַלֲאָנָׁשיו, ְּכֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתַקְּבִצים ְלָכאן, ְּבַוַּדאי ַּגם ַרֵּבנּו ַז"ל ִאָּתנּו ֹּפה ְּבַיַחד, ּוְכֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ֹּפה 
ְּבַוַּדאי ָּכל ַהִּׁשְבָעה רֹוִעים ֵהם ַּגם ֵּכן ִאָּתנּו ֹּפה, ַוִּיְצַעק ְּבקֹולֹו, ֲאִני ַמֲאִמין ְּכמֹו ַמָּמׁש ֶׁשֲאִני 
דיבורי  מוהר"ן  אנשי  אור  )כוכבי  אותם([.  ראה  שבאמת  אנ"ש  )והבינו  אֹוָתם  רֹוֶאה 

מוהרנ"ת אות ד'(



ראש השנה שלי כ

נו. ְּכֶׁשִהְפִליג ַּפַעם מֹוַהְרַנ"ְּת ִמֹּגֶדל ַמֲעַלת ִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמאן, ָעָנה 
ְוָאַמר: ָּכל ָהעֹוָלם צֹוֵעק ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה "ַהֶּמֶלְך", אּוָלם ַהַהְכָּתָרה ִהיא ְּבאּוַמאן. )שיש"ק 

ח"ג קס"ח(.

ִּבְׁשָנתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ֶׁשל מֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל, ֵזֵרז ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבֹגֶדל ִחּיּוב ַהְּנִסיָעה ַעל  נז. 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלאּוַמאן, ְוָהָיה ַמְרֶּבה ְלַדֵּבר ִמֶּזה ִּבְפָרִטּיּות ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶׁשִּדֵּבר ִעּמֹו, 
ְוָנַסע  ֲאֻרָּכה,  ְּבֶדֶרְך  ְּבַדְרּכֹו  ְוֶהֱאִריְך  ְּבַכָּוָנה,  ָהֲעָגָלה  ִסֵּבב ֶאת  ַלִּקּבּוץ,  ַעְצמֹו  ּוְכֶׁשָּנַסע הּוא 
ְלַכָּמה ְּכָפִרים ֶׁשָּדרּו ָׁשם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְלָזְרָזם ָלֹבא ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוִׁשֵּלם ְלַבַעל ֲעָגָלה 

ָׂשָכר ְמֻרֶּבה ְמֹאד, ִּכי ִׁשֵּלם לֹו ְׂשָכרֹו ֲעבּור ֶזה - ְלִפי ְׁשעֹות ְנִסיָעה. )שיש"ק ח"ה ק"ג(.

ְּכַדְרּכֹו  ַלֲאִמיַרת ּתֹוָרה  ַהָּקבּוַע  ַּבְּזַמן  ִנְכַנס  ֶׁשל מֹוַהְרַנ"ְּת, ֹלא  ָהַאֲחרֹון  ַהָׁשָנה  ְּבֹראׁש  נח. 
ְּבָכל ָׁשָנה, ְּכֶׁשִּנְכַנס ֵאָליו ַרִּבי ֶאְפַרִים ֶּבן ַרִּבי ַנְפָּתִלי ְלָׁשֲאלֹו ַעל ֶזה, ִּתיֵרץ מֹוֲהְרַנ"ְּת ֶאת 
ַנְחָמן  ְלַרִּבי  ָאַמר מֹוַהְרַנ"ְּת  ַהָּׁשָנה  ַאַחר ֹראׁש  ַהְּבִריאּות. אּוָלם  ְּבַקו  ֶׁשֵאינֹו  ַעְצמֹו ִמּׁשּום 
טּוְלְטִׁשיֶנער, ֶׁשְּבַכָּוָנה ֹלא ִנְכַנס לֹוַמר ִלְפֵני ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְּכַדְרּכֹו, ִמּׁשּום ֶׁשָרָאה 
ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשֹּלא ָּבִאים ַלִּקּבּוץ ִּכי ִאם ִּבְׁשִביל ִלְׁשמֹוַע ֶאת ֲאִמיַרת ּתֹוָרתֹו, 
ְוַעל ֵּכן ַמה ִּיְהֶיה ְּכֶׁשֹלא ִיְהֶיה ַּבַחִּיים ְוֹלא ִיְהֶיה ִמי ֶׁשֹּיאַמר ּתֹוָרה ָּכזּו, ְּכָבר ַיְפִסיקּו ָלבֹוא? 
ְוַעל ֵּכן ְּבַכָּוָנה ֹלא ָאַמר ּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשְּצִריִכים ְלִהְתַקֵּבץ ַיְחָּדו ְּבֹראׁש 
ַהָּׁשָנה ֲאִפּלּו ְּבִלי ּתֹוָרה ָּכזּו ֶׁשהּוא נֹוֵהג לֹוַמר. ]ְוֵאין ְסִתיָרה ִמַּמֲעֶשֹה זּו ְלַמה ֶׁשּמּוָבא ְּבֵסֶפר 
ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה ְּבֵפירּוׁש ּתֹוָרה ו', ֶׁשֲהָלָכה ז' ֵמִהְלכֹות ַׁשָּבת ֶׁשְּבִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ִנְתַחְּדָׁשה 
ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהַאֲחרֹון. ְוַהְיינּו ֶׁשָאז ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִהְתַחְּדָׁשה ֲהָלָכה זּו, אּוָלם ֹלא ֶנֶאְמָרה ָאז 

ֶאָּלא ַאַחר ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִמַּטַעם ַהַּנ"ל[. )שיש"ק ח"ב תר"ח(

ַּבֵּסֶפר ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִּבְכַתב ָידֹו ֶׁשל מֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל, ָהָיה ָּכתּוב ֶׁשַּיִּגיַע עֹוד ֵעת ָּכזֹו ֶׁשִּיְּסעּו  נט. 
ְוָיבֹואּו ִמָּכל ָהעֹוָלם ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל, ְוִיְהיּו ַעם ַרב ָּכֶזה 
ַעד ֶׁשִּיְצָטְרכּו ְלַהֲעִמיד ׁשֹוְמִרים ְוׁשֹוְטִרים ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ַהִּצּבּור ֶׁשֹּלא ִיְתַמְהְּמהּו יֹוֵתר ִמַּדי 
ִויַפּנּו ְמקֹוָמם ְלַהָּבִאים ַאֲחֵריֶהם, )ונתקיים בימינו וענינו רואות ויגל ליבנו(. )שיש"ק ח"ה 

קכ"ה(.

מֹוַהְרַנ"ְּת ִהְתַּבֵּטא ְוָאַמר ַּפַעם ְלִעְנַין ַהְּנִסיָעה ְלִצּיּון ַרֵּבנּו: ִאּלּו ָהְיָתה ָּכל ַהֶּדֶרְך ְזרּוָעה  ס. 
ְּבִלי ַּפאְסּפֹוְרט  ֲאָבל  ַלִּצּיּון,  ְלַהִּגיַע  ִּבְכֵדי  ְוַרְגַלי  ָיַדי  ַעל  ּגֹוֵחן  ָהִייִתי  ְמֻחָּדדֹות,  ַּבֲחָרבֹות 
אותו,  שיעצרו  אפשר  )כי  ַּפְסּפֹוְרט  ְלַקֵּבל  ַהַּמֲאַמִּצים  ָּכל  ֶאת  עֹוֶשֹה  ָהִייִתי  ֶאָּלא  ֹלא! 
ויתבטל מתפילה ותפילין, ואולי אף יבוא לחילול שבת ויום טוב(. )שיש"ק ח"ב תרס"ו(.

ָסגּור  ָהָיה  ָחִליָלה  ֶׁשִאם  ֵחֶלק ב'-תרס"ו(  ַז"ל )שיש"ק  ֶּׁשָאַמר מֹוַהְרַנ"ְּת  ַמה  ְלִעְנַין  סא. 
ַהֶּדֶרְך ִמָּלבֹוא ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל, ְוָהָיה ָּכל ַהֶּדֶרְך ָמֵלא ְּבַסִּכיִנים ַוֲחָרבֹות ַחִּדים ָהָיה ַאף 



כאראש השנה שלי

ַּפאְסּפֹוְרט  ְּבֹלא  ְלָׁשם  ַּדְרּכֹו  עֹוֶשֹה  ָהָיה  ֹלא  ֲאָבל  ֵאָליו,  ּוָבא  ְוַרְגָליו  ָיָדיו  ַעל  ְורֹוֵחׁש  ּגֹוֵחן 
ְוִרָּׁשיֹון. ִהְסִּביר ְוָאַמר, ִּכי ְּכֶׁשהֹוֵלְך ַעל ֶּדֶרְך ַהְמֻסֶּכֶנת ְּבַסִּכיִנים ַוֲחָרבֹות אּוַלי ִיְזֶּכה ְוִיָּׁשֵאר 
ְוִיְתְּפסּוהּו  ַּפאְסּפֹוְרט  ְּבֹלא  ִיַּסע  ָחִליָלה  ִאם  ֶּׁשִּנְצָרְך לֹו. אּוָלם  ַמה  ְלַהִּׂשיג  ְוַיְצִליַח  ַּבַחִּיים 
ְוָׁשלֹום,  ְּבֶהְכֵרַח ַחס  ַעל ִאּסּוִרים  ְוַיֲעבֹור  ִנְׁשָמתֹו  ִּתָּפֵגם  ּוָבֶזה  ַהְּתִפיָסה,  ְּבֵבית  ְוַיְחְּבׁשּוהּו 
ִמּׁשּום ֶזה ֹלא ָהָיה עֹוֶשֹה ָּכְך ַּדְרּכֹו, ִּכי ָּבֶזה ְמַסֵּכן ֶאת ָּכל ַיֲהדּותֹו ְורּוָחִנּיּותֹו. ְוַעל ֵּכן ַאף ִאם 
ַעל ַסִּכיִנים ַוֲחָרבֹות ָהָיה ְמַנֶּסה ְּבָכל ֹּכחֹו ְלַהִּגיַע ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ְלִהְׁשַּתֵּטַח ָעָליו ִּבְתִפָּלה, אּוָלם 
ְּבֹלא ַּפאְסּפֹוְרט ֶׁשהּוא ְּכֶנֶגד ֹחק ַהַּמְלכּות ֹלא ָהָיה ִמְסַּתֵּכן, ִּכי ֵאינֹו ָנכֹון ַלֲעׂשֹות ָּכְך ְוֵאין ֶזה 

ְרצֹון ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִּכי ֵיׁש ָּבֶזה ַסָּכָנה ְלָכל ַיֲהדּותֹו. )שיש"ק ח"ב תרס"ו(

ָּבַני  ַוֲאִפּלּו  ְמֹאד,  ָקֶׁשה  ָּדָבר  הּוא  ֵאַלי  ּוְלִהְתָקֵרב  ֶאְצִלי  ִלְכנֹוס  זיע"א(,  )רבינו  ָאַמר  סב. 
ַעְצָמם. ְוִכי ֵיׁש יֹוֵתר ְמקֹוָרב ִמָּבִנים, ֲאִפּלּו ֵהם ָּכל ֵאיַמת ֶׁשרֹוִצים ִלְכֹנס ֶאְצִלי, ֵיׁש ַעל 
ֶזה ַּכָּמה ִּבְלּבּוִלים ּוַמֲחָׁשבֹות ַהּטֹוְרדֹות ְוַכּיֹוֵצא. ְוָהִעָּקר ִּבְׁשַעת ַהַהְתָחָלה. ְוָכל ְזַמן ֶׁשִּנְקָרא 
ַהְתָחָלה, ָאז הּוא ָקֶׁשה ְמֹאד ְלִהְתָקֵרב, ְוַגם ַאַחר ָּכְך ַנֲעֶׂשה ַמה ֶּׁשַּנֲעֶׂשה, ַאְך ַּבַהְתָחָלה ָּכל 
מוהר"ן  )חיי  ּוְלִהְתָקֵרב.  ִלְכֹנס  ְמֹאד  ְוָכֵבד  ְוָקֶׁשה  ִנְמָנע  ָּדָבר  הּוא  ַהְתָחָלה  ֶׁשִּנְקָרא  ְזַמן 

שי"ח(

ַּפַעם ְּכֶׁשָּנַסע ַרִּבי יּוְדל ִלְׁשהֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ָרָצה ִלְנסֹוַע ִעּמֹו ַּגם ְּבנֹו  סג. 
ַהָּקָטן ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ָׁשלֹום ַז"ל, ּוֵמֲחַׁשׁש ִטְלטּול ַהְּדָרִכים ִעם ֶיֶלד ָקָטן ָּכֶזה, ֹלא ְלָקחֹו. 
ְּכֶׁשָּבא ְוִנְכַנס ֶאל ַרֵּבנּו, ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ֵמַעְצמֹו: ִעְנָיִני הּוא ֶּפֶלא, ָהַאָּבא נֹוֵסַע ֵאַלי ֲהֵרי ֶׁשַּמֲאִמין 

ִּבי, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבנֹו ֶׁשרֹוֶצה ִלְנסֹוַע ֵאַלי, ֵאין ָחֵפץ ָהָאב ְלַקְחּתֹו. )שיש"ק ח"ג ק"ו(.

ְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֵמִעיר ָלאִדיִזין, ]ֵיׁש ֵּדָעה ֶׁשעֹוד ָזָכה ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני מֹוַהְרַנ"ְּת[, נֹוַלד ֵּבן  סד. 
ֶׁשּיֹום ִמיָלתֹו ָחל ִלְהיֹות ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוֹלא ָיַדע ָלִׁשית ֵעָצה ְלַנְפׁשֹו, ַהִאם ִיַּסע ְלֹראׁש 
ַהָּׁשָנה ְלאּוַמאן ִויַמֶּנה ְׁשִליַח ְלִמיַלת ְּבנֹו, אֹו ֶׁשִּיָּׁשֵאר ְּבֵביתֹו ְּבָלאִדיִזין ְלַקֵּים ִמְצַות ַהְּבִרית 
ה'  "ּוָמל  אֹוֵמר,  ַהָּפסּוק  לֹו:  ְוָעָנה  טּוְלְטִשיֶנער,  ַנְחָמן  ְלר'  ֶזה  ַעל  ְוָׁשַאל  ְּבַעְצמֹו,  ְּבנֹו  ֶׁשל 
ַזְרֶעָך" )דברים ל, ו(, ֲהֵרי ֶׁשִּמֹּקֶדם ָעֶליָך ָלמּול ֶאת ְלָבְבָך  ְו'ֶאת ְל'ַבב  ְל'ָבְבָך  ֱאֹלֶקיָך ֶא'ת 
ְוַאַחר ָּכְך ָלמּול ֶאת ֵלב ִּבְנָך, ְוָכְך ָעָׂשה, ְוָנַסע ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלאּוַמאן. ַרִּבי ַאְבָרָהם ב"ר ַנְחָמן 
ֶׁשָּׁשַמע  ַהָּמזֹון"  "ִּבְרַּכת  ֶאת  ַהָּיִמים  ָּכל  ְּבִזְכרֹונֹו  ָהָיה  ְוָחקּוק  ְלַהִּכירֹו,  ְוָרָצה  ְמֹאד,  ִׁשְּבחֹו 
ִמֶּמּנּו, ֶׁשֵּבְרכֹו ְּבִהְתַלֲהבּות ְוִחּיּות ִנְפָלא, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה ְּבִמְקצֹועֹו ִסיטֹוָנִאי. )ראה עוד 

להלן בשיש"ק ח"ה סעיף רע"ח, ושיש"ק ח"ג רע"א(.

ָׁשָנה ַאַחת ֹלא ֵהִביא ַרִּבי ָּברּוְך ַּבאְרִדיְטׁשֹוֶבר ַז"ל )ֶׁשָהָיה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהְּדבּוִקים  סה. 
ְּבַרִּבי ַאְבָרָהם ב"ר ַנְחָמן ַז"ל(, ֶאת ְּבנֹו ַרִּבי יֹוָחָנן ְלִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבאּוַמאן ְּבֹראׁש 
ַהָּׁשָנה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְפִציר ּבֹו ְּבנֹו ְמֹאד ֶׁשִּיָּקֵחהּו ִעּמֹו, ִּכי ָחַׁשׁש ַרִּבי ָּברּוְך ֶׁשָּמא ִיְתְּפׂשּוהּו 
ַהּׁשֹוְטִרים ַּבֶּדֶרְך, ֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה ָעִריק ֵמַהָּצָבא. ְּכֶׁשָּבא ְלאּוַמאן ָׁשֲאלֹו ֵּתיֶכף ַרִּבי ַאְבָרָהם 



ראש השנה שלי כב

ַאְבָרָהם ב"ר  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ַהַּנ"ל.  ִמִּסָּבה  ֵהִביאֹו  ָעָנה לֹו ֶׁשֹּלא  ִּבְנָך,  יֹוָחָנן  ֵהיָכן  ַנְחָמן:  ב"ר 
ַנְחָמן: ֲחָבל, ֲהֵרי ִאם ָהִייָת ֵמִביא אֹותֹו ָהִייָת ְמַקֵּים ָּדָבר ִנְׂשָּגב ָּכֶזה ְּכָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ַאְבָרָהם 
ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו. ְּכֶׁשָּׁשַמע ֹזאת ַרִּבי ָּברּוְך ִהְתָחֵרט ְוִנְׁשַּבר ְּבִלּבֹו ְמֹאד, ַעל ֶׁשֹּלא ָעַמד ַּבִּנָּסיֹון 
ָלַקַחת ֶאת ְּבנֹו ַהָּקָטן ֶהָחֵפץ ָלבֹוא ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. )שיש"ק ח"ג 

תצ"א(

ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהֹרן ִמִּקיְּבִליְטׁש ַז"ל ָהָיה ָאָדם ְמֻכָּבד ְּבִעירֹו ְוַתִּקיף ָּגדֹול, ְוִהְתַנֵּגד ְמֹאד  סו. 
ַעל ִהְתָקְרבּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהֹרן ְּבנֹו ְלֶדֶרְך ַרֵּבנּו. ְוִהֵּנה ְּכֶׁשִהִּגיַע ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָנַסע ַאף ַעל 
ִּפי ֵכן ַרִּבי ַאֲהֹרן ְלִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְוָהָיה ֲחָׁשׁש ָּגדֹול ַּבֲחָזָרתֹו ֶׁשָּיִציק לֹו ַעד ְמֹאד ְמֹאד. 
ֵלִוי  ּוְכֶׁשָחַזר ָּפַגׁש ְּבַהְלָוָיתֹו ֶׁשל ָאִביו ֶׁשָּׁשַבק ַחִּיים ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ִסּפּור ֶזה ֹלא ָׁשַמע ר' 
ִיְצָחק ֵמַרִּבי ַאֲהֹרן, ֶׁשֹּלא ָרָצה ְלַדֵּבר ִמֶּזה אּוָלם ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ִסְּפרּו לֹו ֹזאת. )שיש"ק ח"ז 

קנ"ג(

ַׂשְרֵפי קֹוֶדׁש )ח"ה רל"ג(, ַהּנֹוַסח: ְּכֶׁשּנֹוַדע ְלָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהֹרן ֶׁשְּבנֹו ָּדבּוק ְּבַרּבֹו  ּוְבִׂשיַח 
רֹוב  ִמּתֹוְך  ִמִּפיו  ִמָּלה  ָּפַלט  ְּבֶרְסֶלב,  ְלָחִסיד  ְוַנֲעָׂשה  ַז"ל  ִקיְבִליְטֶׁשער  ִּפְנָחס  ַרִּבי 
ַּכֲעסֹו ְוָאַמר: ָּכל ְזַמן ֶׁשֲאִני ַחי הּוא ֹלא ִיְהֶיה ָחִסיד ְּבֶרְסֶלב, ְוָאֵכן ְּבאֹותֹו יֹום ַעְצמֹו ִנְפַטר, 
ְוָהָיה ְלֶפֶלא. ַרִּבי ַאֲהֹרן ָהָיה ָאז ֶיֶלד ָחָתן ְּכֶבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ְוֵתֶכף ְלָקחֹו חֹוְתנֹו ַהְמיֹוָעד 
ְלֵביתֹו ְוִגְּדלֹו ְוָתַמְך ּבֹו ְוָנַתן לֹו ְלַהְמִׁשיְך ִלְלמֹוד ֵאֶצל ַרִּבי ִּפְנָחס, ַעד ִנּׂשּוָאיו ֶׁשִהְתַחֵּתן ְּבִגיל 

ָצִעיר ְמֹאד, ְּכֶבן ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה - ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה.

ְּבטּוְלְטִׁשין ָהָיה ֶאָחד ְּבֵׁשם ַרִּבי יֹוְסל הֹוִזיֶנער ַז"ל, ֶׁשָּזָכה ִלְׁשּבֹות ַׁשָּבת ֶאָחד ֵאֶצל ַרֵּבנּו  סז. 
ַז"ל, ְוהּוא ָהָיה ַּגם ְמַעט ְמֻלָּמד ַּבָּׂשָפה ָהרּוִסית ְוָחׁשּוב ַּגם ֵאֶצל ַהָּׂשִרים. ְוָהָיה ִמִּנְכְּבֵדי 
ָהִעיר ּוַבַעל ֵּדָעה, ֶׁשְּדָבָריו ִנְׁשָמִעים, ְוַעל ִּפיו ִנְתַמָּנה ָהַרב ִיְצָחק ֶּבן מֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל, ִלְמַנֵהל 
ַהֹּדַאר ֶׁשְּבטּוְלְטִׁשין. ַאַחר ָּכְך, ְּכֶׁשִּנְתַּגֵּבר ַהַּמֲחֹלֶקת ַעל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֵהֵחּלּו ַהִּמְתַנְּגִדים 
ְלַדֵּבר ַעל ֵלב ָהַרב יֹוְסל ַהַּנ"ל ֶׁשְּיַקַּפח ֶאת ַרִּבי ִיְצָחק ִמַּפְרָנָסתֹו, ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא נֹוֵסַע ְלָאִביו 
מֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל ִלְּבֶרְסֶלב. אּוָלם ַרִּבי יֹוְסל ַהַּנ"ל ָּדָחה אֹוָתם ְוָאַמר ָלֶהם: ְוִכי ִּבְׁשִביל ֶׁשהּוא 
נֹוֵסַע ְלָאִביו הּוא אֹות ֶׁשהּוא ְּבֶרְסֶלבר? ֵאין ִמֶּזה ְרָאָיה הּוא ְסָתם נֹוֵסַע ִלְכבֹוד ָאִביו ִּבְלַבד. 

ְוַהִּמְתַנְּגִדים ֻהְכְרחּו ְלַקֵּבל ְּדָבָריו. 

ַהַּנ"ל  ִיְצָחק  ָהַרב  ֶּבֱאֶמת  ָהָיה  ָאז  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ַעל  ְלאּוַמן  ִלְנסֹוַע  ַהְּזַמן  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ָאְמָנם, 
ִּבְמצּוָקה, ִּכי ִאם ִיַּסע ְלאּוַמאן, ָאז ִיְהֶיה הֹוָכָחה ְּגדֹוָלה, ֶׁשהּוא ָאֵכן ָחִסיד ְּבֶרְסֶלב. 
ָאִביו,  לֹו  ָאַמר  ַּיֲעֶׂשה.  ַמה  ִּפיו  ֶאת  ִלְׁשאֹול  ַז"ל  מֹוַהְרַנ"ְּת  ְלָאִביו  ִלְנסֹוַע  ִהְקִּדים  ּוְבֵכן 
ֶׁשַהְּנִסיָעה ְלאּוַמאן ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶזה עֹוֶלה ַעל ַהֹּכל, ּוְמֻחָּיִבין ְלַקֵּים ֹזאת ַאף ִּבְמִסירּות 

ֶנֶפׁש. מּוָבן ִמֵּמיָלא, ֶׁשֹּלא ִהְׁשִּגיַח ַעל ׁשּום ָּדָבר ְוָנַסע ְלאּוַמאן ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה.



כגראש השנה שלי

ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֵהִבין ַרִּבי ִיְצָחק ֶׁשַּלֲחֹזר ְלֵביתֹו ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּכָלל, ִּכי ַעְכָׁשו הּוא ְּבַוַּדאי  ַאַחר 
ְמֻחַסר ַּפְרָנָסה, ְוִאְׁשּתֹו ַהְּׁשִנָּיה ַּגם ֵּכן ָהְיָתה ִמַּצד ַהִּמְתַנְּגִדים ֶׁשָעֶליָה ָאַמר מֹוַהְרַנ"ְּת: 
ִאּלּו ֹלא ָהָיה ְּכָבר ְמגֹוָרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ָהִראׁשֹוָנה, ָהָיה ְמַצֶּוה ָעָליו ְלָגְרָׁשּה, ְוַעְכָׁשו ֵיׁש ָלּה ַּגם 
ְטָעָנה ַהִּנְׁשַמַעת "ַּפְרָנָסה", ּוְבֵכן ִהְרֵהר ְלַנְפׁשֹו, ֶׁשֹּלא ִיַּסע ְלֵביתֹו, ְוֹלא ָיַדע ְלָאן ַיֲעֶׂשה ַּדְרּכֹו 
ָהִראׁשֹוָנה. ּוְבֵכן ָּבא ְלָאִביו ַז"ל ִלְׁשֹּפְך ְלָפָניו ֶאת ְמִרירּות ְלָבבֹו, ּוְלַבּסֹוף ָׁשַאל אֹותֹו, ְלֵאיֶזה 
ַאְּדַרָּבא ׁשּוב  ְוָאַמר לֹו:  ֵהִבין ַאֶחֶרת,  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֹגֶדל ָחְכָמתֹו  ַז"ל  ִלְנסֹוַע. מֹוַהְרַנ"ְּת  ָמקֹום 
ְוַצֲעקֹוֶתיָה, ַאָּתה ֹלא  ְּבַטֲענֹוֶתיָה  ִּפיָה  ִּכי ִּתְפֹער  ְוִאְׁשְּתָך  ְלֵביְתָך,  ְוָיָׁשר  ְלֵביְתָך ְלטּוְלְטִׁשין 
ַּתֲעֶנה ָּדָבר ַאְך ִּתְׁשֹּתק, ְּכֶׁשַּתְפִריַע ְלָך ֵמֵאיֶזה ֵעֶסק ֶׁשַּתֲעֹסק ְּבֵביְתָך, ַאל ְּתַפֵחד ִמֶּמָּנה ְוַאל 
ְוֵכן  ִּתְדַאג.  ַּפְרָנָסה ַאל  ְואֹודֹות  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ְּבַעּזּות: ֶׁשַאָּתה  ְוֹתאַמר ָלּה  ִעְסְקָך,  ַּתִּניַח ֶאת 
ָעָׂשה ְוָחַזר ְלטּוְלְטִׁשין ְוָיָׁשר ְלֵביתֹו, ְוָׁשם ִהְתַרֵחׁש ַהֹּכל, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר לֹו ָאִביו ַז"ל: ִאְׁשּתֹו 
ֵהֵחָּלה ִלְצֹעק ָעָליו, אּוָלם הּוא ׁשֹוֵתק. ִהיא ַמְפִריָעה אֹותֹו ֵמֵאיֶזה ֵעֶסק ֶׁשָעַסק, ְוהּוא עֹוֶׂשה 
ֶאת ֶׁשּלֹו, ְואֹוֵמר ָלּה: ְּבֵביִתי ֲאִני ַּבַעל ַהַּבִית. ּוִמַּפְרָנַסת ַהֹּדַאר ַּכּמּוָבן ִהִּסיַח ַּדְעּתֹו, ְלָמֳחָרתֹו 
ְּבֶדֶרְך ִהּלּוכֹו ִּבְרחֹוב ָהִעיר, ִנְפַּגׁש ִעם ַרִּבי יֹוְסל ַהַּנ"ל, ּוְבֵכן ַאְּדַרָּבא הּוא ִהְתִחיל ְלַדֵּבר ִעם 
ַרִּבי ִיְצָחק ְוָׁשַאל אֹותֹו ְּבֵתַמּה: ַמּדּוַע ֵאיְנָך ָּבא ֶאל ַהֹּדַאר? ַאל ִּתיָרא ְוַאל ֵּתַחת, ׁשּוב ֶאל 
ַּבּדֹורֹות  ֶּבֱאֶמת  ֶׁשָהְיָתה  ַהִּדין,  יֹום  ֵמֵאיַמת  ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ֶעֶרב  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ְּכִמֹּקֶדם.  ַהֹּדַאר 
ְלֵביתֹו.  ַהָּׁשלֹום  ְוָחַזר  ֵּביֵניֶהם  ִהְתַּפְּיסּו  ָּגדֹול,  ְוַעד  ִמָּקָטן  ִיְׂשָרֵאל  ֶזַרע  ָּכל  ַעל  ַהּקֹוְדִמים 

)אבני"ה ברזל סעיף ס"ד, ושיש"ק ח"א תרצ"ו(

מֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל ַנֲעָנה ְוָאַמר ַּפַעם, ְלִעְנַין ַהְּמִניעֹות ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמְּבֵני  סח. 
ֵּביתֹו ְּבִעְנַין ַהְּנִסיָעה ַלִּקּבּוץ ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמאן: ּתֹוָדה ָלֵאל, ֶׁשַאַחר ֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ֶאָחד  ְוסֹוְלִחים  ַהַּבִית  ְּבֵני  ּוַמְׁשִליִמים  ְּבֵביָתם  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִנְׁשָאִרים  ְוָאז  ִּכּפּור,  יֹום  ָּבא 
ְמִניעֹות  לֹו  ֶׁשָהָיה  ְּבנֹו,  ִיְצָחק  ְלַרִּבי  ֹזאת  ְוָאַמר  ִלְמקֹומֹו,  ַהָּׁשלֹום  חֹוֵזר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַלֵּׁשִני, 

ְּגדֹולֹות ִמְּבֵני ֵּביתֹו ְּבִעְנָין ֶזה. )שיש"ק ח"ב תרס"ה(

ַמה ֶׁשִּסֵּפר )רבינו זיע"א( ֹקוֶדם ֹראׁש ַהָּׁשָנה תקס"ט סֹוף ַקִיץ תקס"ח, ּוְבאֹותֹו ָהֵעת  סט. 
ֵהִביא לֹו ַהּׁשֹוֵחט ִמֶּטעְּפִליק ִּכֵּסא ִנְפָלָאה. ְוָסמּוְך ָלֶזה ִסֵּפר ֹזאת, ֶׁשָרָאה ַּבַּמְרָאה אֹו 
ַּבֲחלֹום ֶׁשֵהִביאּו לֹו ִּכֵּסא, ְוָהָיה ֵאׁש ְסִביָבּה. ְוָהְלכּו ָּכל ָהעֹוָלם ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ָוַטף ִלְראֹוָתּה. 
ּוְכֶׁשָחְזרּו ִמָּׁשם, ֲאַזי ֵּתֶכף ִנְתַקְּׁשרּו ֶזה ִעם ֶזה ְוַנֲעָׂשה ִׁשּדּוִכים ֵּביֵניֶהם. ְוַגם ָּכל ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור 
ֻּכָּלם ָהְלכּו ִלְראֹוָתּה. ְוָׁשַאְלִּתי ַּכָּמה ִהיא ְרחֹוָקה, ּוִמְּפֵני ָמה ֵּתֶכף ַנֲעֹשּו ִׁשּדּוִכים. ְוָהַלְכִּתי 
ְוִהַּקְפִּתי ְסִביָבם ֵליֵלְך ָׁשם. ְוָׁשַמְעִּתי ֶׁשהֹוֵלְך ּוָבא ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוָהִייִתי ְמֻסָּפק ִאם ַלֲחֹזר ִאם 
ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ַעל  ְּבָכאן  ֶאָּׁשֵאר  ֵאיְך  ְּבִלִּבי  ְוָאַמְרִּתי  ְּבַדְעִּתי  ָנבֹוְך  ְוָהִייִתי  ָׁשם,  ְלִהְתַעֵּכב 

ְוָאַמְרִּתי ְּבַדְעִּתי ְלִפי ַהּגּוף ָחלּוׁש ֶׁשֵּיׁש ִלי ָלָּמה ִלי ַלֲחזֹור ְוָהִייִתי ָׁשם:

ִּכּפּור  יֹום  ִּכּפּור,  יֹום  ְוֵכן  ַמָּמׁש.  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ָׁשם  ְוָרִאיִתי  ְלַהִּכֵּסא  ּוָבאִתי 



ראש השנה שלי כד

"ָחְדֵׁשיֶכם  יד(  א,  )ישעיה  צֹוֲעִקים  ֶׁשָהיּו  ָׁשַמְעִּתי  ַּגם  ַמָּמׁש.  ֻסּכֹות  ֻסּכֹות,  ְוֵכן  ַמָּמׁש. 
ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי", ַמה ָּלֶכם ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם, ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבַעְצמֹו ִיְׁשּפֹוט. ּוָבְרחּו 

ֻּכָּלם ִעם ָּכל ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ֻּכָּלם ָּבְרחּו:

ָׁשם ֶׁשָהָיה ָחקּוק ַעל ַהִּכֵּסא ָּכל צּורֹות ֶׁשל ָּכל ְּברּוֵאי עֹוָלם, ְוָכל ֶאָחד ָהָיה ָחקּוק  ְוָרִאיִתי 
ִעם ַּבת זּוגֹו, ֶאְצלֹו, ּוִבְׁשִביל ֶזה ַנֲעִׂשין ֵּתֶכף ִׁשּדּוִכים, ִּכי ָּכל ֶאָחד ָמָצא ָׁשם ְוָרָאה 
ַּבת זּוגֹו. ּוֵמַאַחר ֶׁשַּבָּיִמים ַהּקֹוְדִמים ָלַמְדִּתי, ָנַפל ְּבַדְעִּתי ֶׁשָּפסּוק )דניאל ז, ט(, "ָּכ'ְרְסֵיּה 
ְׁש'ִביִבין ִּד'י נ'ּור" - ָראֵׁשי ֵתבֹות ַׁשְדָכ"ן ִּכי ַעל ְיֵדי ַהִּכֵּסא ַנֲעִׂשין ִׁשּדּוִכין ַּכַּנ"ל, ַּגם ָּכְרְסֵי"ּה 
ִזּוּוָגא ְדַמְטרֹוִניָתא.  ָראֵׁשי ֵתבֹות ֹר'אׁש ַה'ָּׁשָנה י'ֹום ִּכ'ּפּור ֻס'ּכֹות. ְוַעל ֵּכן ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת 
ְוָׁשַאְלִּתי ַמה ִּיְהֶיה ַּפְרָנָסִתי, ְוָאְמרּו ִלי ֶׁשֶאְהֶיה ַׁשְדָכן, ְוָהֵאׁש ִהִּקיף ְסִביבֹו. ִּכי ֶּבֱאֶמת ֹראׁש 
ַהָּׁשָנה ִהיא טֹוָבה ְּגדֹוָלה, ִּכי הּוא מֹוֵעד ֶׁשַהְּלָבָנה ִמְתַּכָּסה ּבֹו, ֶׁשַעל ֶזה ֶנֱאַמר )חולין ס:( 
ַּכָּפָרה  ְלַבֵּקׁש  ְיכֹוִלין  ָאנּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְלָהעֹוָלם,  ְּגדֹוָלה  טֹוָבה  ְוהּוא  ַּכָּפָרה'.  ָעַלי  'ָהִביאּו 

ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה:

א'(.  ִסיָמן  ִּתְנָיָנא  )ְּבִלּקּוֵטי  ַהֵּצָלע  ֶאת  ה'  ַוִּיֶבן  ׁשֹוָפר,  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  ְּבַהּתֹוָרה  ֶזה  ָּכל  ַעֵּין 
ַהְמַדֵּבר ִמָּׁשְרֵׁשי ְנָׁשמֹות ַהְּכלּוִלים ַּבִּכֵּסא, ַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב ָּכל ַהּתֹוָרה, ִּכי הּוא ֵּפרּוׁש ַעל 
ַהַּמֲעֶׂשה ַהַּנ"ל. ִּכי ֹזאת ַהּתֹוָרה ֶנֶאְמָרה ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשַאַחר ֶזה ַהִּסּפּור, ְוַהְּדָבִרים ְסתּוִמים 

ְוֶנְעָלִמים ְמֹאד. ַּגם ָחֵסר ְקָצת ִּכי ֹלא ִנְכַּתב ִּבְׁשֵלמּות. )חיי מוהר"ן פ"ד(.

לֹו  ָאסּור  ַז"ל,  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ָלַדַעת  ְלִהְתָקֵרב  ַהּזֹוֶכה  ָּכל  ִּכי  ָהֱאֶמת  ֵּכן הּוא  ְּבַוַדאי  ע. 
ְלַהֲעִלים ְׁשמֹו ְּכֶׁשׁשֹוַאִלין אֹותֹו, ּוְמֻחָּיב ְלָהִׁשיב ְלַהּׁשֹוֵאל ְּבֶפה ָמֵלא )יונה א, ט( "ִעְבִרי 
ַהִׁשידּוך  ְלִעְנַין  ּוִבְפָרט  ְּבֵפרּוׁש,  ְלהֹוִדיַע  ְוַגם  ַז"ל,  ַהָּקדֹוׁש  ְלמֹוֲהַר"ן  ְמֹקָרב  ַהְיינּו  ָאֹנִכי", 
ְּבַוַּדאי ָצִריְך ְלהֹוִדיַע, ִּכי ַהְּנִסיָעה ְלאּוֶמין ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהָּקדֹוׁש הּוא ֶאְצלֹו ְיסֹוד ַיֲהדּותֹו, 

ּוְבִבְלִּתי ֶאְפָׁשר ְלַׁשּנֹות ָּבֶזה ְּכָלל ְּבׁשּום אֹוֶפן.

ִּכי  ַזַצ"ל,  ְלַאְדמֹו"ר  ַהִּמְתָקְרִבים  ַהַּבחּוִרים  ָּכל  ְוֵכן  ִיְתָּבַרְך,  ְּבַהֵּׁשם  ִלְבטֹוַח  ָצִריְך  ְוַאָּתה 
ִּבְזכּות ַרֵּבנּו ַז"ל ִיְמְצאּו ִזיוּוִגים ֲהגּוִנים ְּביֹוֵתר, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָלֶהם ְּכֶנֶגד ַחס ְוָׁשלֹום, ִּכי 
ָיַדְעָּת ַמה ֶׁשְּמֹבָאר ְּבַחֵּיי מֹוֲהַר"ן )פ"ד(: ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל ָׁשַאל ְּבָמקֹום ֶׁשָּׁשַאל ַמה  ִמְסָּתָמא 
ְּבִעְנַין  עֹוֵסק  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְּבַוַּדאי  ִּכי  ִמֶּזה  מּוָבן  ַׁשְדָכן",  "ַּפְרָנָסְתָך  לֹו  ְוֵהִׁשיבּו  ַּפְרָנָסתֹו  ִיְהֶיה 
ּוְמֹבָאר  מּוָבן  ַגם  ֵאָליו.  ַהִמְתָקְרִבין  ֶׁשל  ְּבַהִׁשידּוִכין  ּוִבְפָרט  ָהעֹוָלם,  ְּכַלל  ֶׁשל  ַהִׁשידּוִכין 
ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן )ֵחֶלק ֵׁשִני ִסיָמן פ"ט(, ְּבַהַּמֲאָמר ַהַּדַעת ְמַׁשֵּדְך ָּכל ַהִׁשדּוִכין: ִּכי ַעל ְיֵדי 

ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ַהַּבר ַּדַעת ָהֲאִמִּתי ַנֲעִׂשין ָּכל ַהִׁשדּוִכין.

ִמָּכל ַהַּנ"ל ִּכי ָאסּור ִלְכנֹוס ְלִׁשּדּוְך ָּכֶזה ֶׁשִּיְתַרֲחקּו ַעל ָידֹו ֵמאֹור ַאְדמֹו"ר ַז"ל. ּוְצִריִכין  מּוָבן 
ִלְבֹטַח ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִּכי ַיְזִמין ִׁשּדּוְך ָּכֶזה ֶׁשִּיְהֶיה ִסּיּוַע ְוֵעֶזר ְלִהְתָקֵרב יֹוֵתר, ּוְצִריִכין 



כהראש השנה שלי

ְּבַוַּדאי ְלַהְרּבֹות ִּבְתִפָּלה ַעל ֶזה, ְוַהֹּכל ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות, יֹוֵתר ֵאין ְלַהֲאִריְך ָּבֶזה ְוַדי ָּבֶזה 
ָּכֵעת. אֹוַהְבָך ֶהָחֵפץ ְּבטֹוָבְתָך ְּבֵלב ְוֶנֶפׁש ְּבָכל ְּפַרט, ִׁשְמׁשֹון ַבּאְרְסִקי. )גבורות שמשון ה' 

נעימות נצח י'( 

ַּפַעם ַאַחת ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַּבֹּבֶקר ָׁשַאל ֶאת מֹוַהְרַנ"ת ְּבנֹו ר' ִיְצָחק ַז"ל, ַעל אֹודֹות  עא. 
ֶׁשָחַלׁש ִלּבֹו ְמֹאד, ִאם ֹיאַכל ֵאיֶזה ָּדָבר ֹקוֶדם ֶלְכּתֹו ַעל ִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֹכחֹו 
ְלָפֵרׁש ָׁשם ִׂשיָחתֹו ְּבִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב ָּכָראּוי, ְוֵהִׁשיב לֹו, ַלאו! ֱאֹמר ַּכֲאֶׁשר ּתּוַכל, ּוִבְלַבד 

ֶׁשִּיְהֶיה ֹקוֶדם ָהֲאִכיָלה. )כוכבי אור אנשי מוהר"ן, דיבורי מוהרנ"ת אות ל"ג( 

ַּפַעם, ְּכֶׁשָחל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִלְהיֹות ְּבֵליל יֹום ֵׁשִני, ָיְצאּו ַאְנֵׁשי ֶטעְּפִליק ֵמִעיָרם ִלְנסֹוַע  עב. 
ְלאּוַמאן ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֹקֶדׁש, ְוֶאת ַהְּסִליחֹות ֶׁשל ֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהִּנְקָרִאים "ְזכֹור 
ְּבִרית" ָאְמרּו ַיְחָּדו ִּבְכָפר "ַּפאָלאְנֶקע" ַהָּקרֹוב ְלאּוַמאן, ְורֹוב ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמְּׁשָאר ָהֲעָירֹות 
ִּבְכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו לֹוַמר ַּגם ֶאת ַהְּסִליחֹות ְּבאּוַמאן. ּוְכֶׁשִהִּגיעּו  ִהְקִּדימּו ָלבֹוא ְּכָבר ַעל ַׁשָּבת, 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמֶּטעְּפִליק ְלאּוַמאן, ָּגַער ָּבֶהם מֹוַהְרַנ"ְּת ְוָאַמר ָלֶהם: ִאם ָּכְך ַאֶּתם נֹוֲהִגים 

ָלבֹוא ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה, טֹוב יֹוֵתר ִּבְכַלל ֹלא ָלבֹוא. )שיש"ק ח"ב תשי"ד(

ַרֵּבנּו ָקָרא ַּפַעם ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלַרִּבי ִעיָרא ִמַּיאס ְוָאַמר לֹו ֵלְך ְלַרִּבי ַחייְקל ּוְלַמד  עב*. 
ִמֶּמּנּו נּוַסח ְוִתְתַּפֵּלל ָמָחר ִלְפֵני ָהַעּמּוד ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְוָעָׂשה ֵּכן, ְלָמֳחָרת ִנַּגׁש ֶאל 
ְוַגׁש  ִהְתַּפֵּלל  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ַרֵּבנּו  לֹו  ָאַמר  ַהּנּוַסח,  ֲעַדִין  ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  לֹו  ְוָאַמר  ַרֵּבנּו 
ִהְתַּפֵּלל  ְוֹלא  ַהְּתִפָּלה  ָּכל  ָּבָכה  ַהּנּוַסח  ֵהיֵטב  ָיַדע  ֶׁשֹּלא  ֵמֲחַמת  אּוָלם  ָעָׂשה,  ְוֵכן  ָלַעּמּוד, 
ֵהיֵטב ַּבנּוַסח, ִּכי ֹלא ָהָיה לֹו ְזַמן ַמְסִּפיק ְלִהְתַלֵּמד. ַאַחר ָּכְך ִלְפֵני ַהְּתִקיעֹות ָׁשַלח ַרֵּבנּו ֶאת 
ִלְפֵני  ִלְטּבֹול  ֶׁשָהַלְך  ַּבִּמְקֶוה  ָאז  ָהָיה  ְוהּוא  ַּגם מּוַסף,  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִּיַּגׁש  מֹוַהְרַנ"ְּת לֹוַמר לֹו 
ִהְתַּפֵּלל  ַהְּתִפָּלה  ְוָכל  ָלֶזה,  ְּכַלל  ַעְצמֹו  ֵהִכין  ֶׁשֹּלא  ִּפי  ַעל  ַאף  ְלִהְתַּפֵּלל  ְוִנַּגׁש  ַהְּתִקיעֹות. 
ִּבְבִכּיֹות נֹוָראֹות. ַאַחר ַהְּתִפָּלה ָטַפח לֹו ַרֵּבנּו ַעל ְּכֵתפֹו, ְוָאַמר לֹו ָעִׂשיָת טֹוב ְוִהְזִמינֹו ַרֵּבנּו 
ֶׁשָּיבֹוא ֵאָליו ְלִקּדּוׁש, ִּכי ֵכן ָהָיה נֹוֵהג ִלְקרֹוא ֵאָליו ֶאת ַהַּבַעל ַׁשֲחִרית ּומּוַסף ְלִקּדּוׁש, ְוָאַמר 
לֹו ְּבֶאְמַצע ַהִּקּדּוׁש, ֲהֵרי ְלָך ַמִּגיַע ַּפֲעַמִים ִקּדּוׁש. ָּכל ֶזה ִסֵּפר ַרִּבי ִעיָרא ְּבַעְצמֹו ְלַרִּבי ַנְחָמן 

ִמּטּוְלְטִׁשין. )שיש"ק ח"ב קל"ג(

ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ַּפַעם ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ֵמַרִּבי ַנְחָמן ֶנעִמירֹוֶבער ַהַחָּזן ֶׁשְּיַלְּמֵדהּו ֻנַּסח ַהְּתִפָּלה  עג. 
ֶׁשל ָיִמים ַהּנֹוָרִאים, ַאַחר ֶׁשִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַרִּבי ַנְחָמן ַעְצמֹו ֶׁשְּיַסַּיע לֹו ְּבֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל 
ַאְנֵׁשי  ִלְפֵני  ָנכֹון  ָהָיה  ֹלא  ִּכי  ֻנָּסח,  לֹוְמִדים  ַרֵּבנּו  ְּבִצּיּון  ֻנָּסח?  ְּבַצחּות:  לֹו  ָעָנה  ִּכּפּור,  יֹום 
ְׁשלֹוֵמנּו ָלֶׁשֶבת ְוִלְלֹמד ֻנָּסח, ִּכי ָאְמרּו ִמי ֶׁשֻּמְכָׁשר ָלֶזה ֵיַדע ֹזאת ֵמַעְצמֹו ְלִפי חּוׁשֹו, ְוִסֵּפר 
ְוַהִהְתַאְּמצּות  ַהְּדֵבקּות  ְלֹרב  ּוְכָלל  ְּכָלל  לֹו  ְלַסֵּיַע  ָיֹכל  ָהָיה  ְלַסֵּיַע לֹו, ֹלא  ֶאְצלֹו  ֶׁשְּכֶׁשָעַמד 

ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִּבְתִפָּלתֹו. )שיש"ק ח"ה שע"ט(



ראש השנה שלי כו

ְּבַמֲעָלה  ַז"ל, ֶׁשָהָיה עֹוֵבד ה' מּוְפָלג  ָנָתן  ַרִּבי  ֵּבן ְּבֵׁשם  ָהָיה  ֶּבן מֹוַהְרַנ"ְּת,  ַנְחָמן  ְלַרִּבי  עד. 
ְמֹאד, ְוָהָיה ָּדר ְּבִעיר ִּדיִמיְטִריְווֶקע, ְולֹו ָהָיה ֵּבן ְּבֵׁשם ַרִּבי ִיְצָחק, ֶׁשָּדר ְּבִעיר ַּבאְּבִריִניץ, 
ְוִהֵּנה  ְוָהָיה ְמֻכֶּנה ְּבֵׁשם ַרִּבי ִאיִציק ַּבאְּבִריִניֶצער, הּוא ָהָיה עֹוֵבד ה' ֻמְפָלג ְּבַמֲעָלה ְמֹאד. 
ָהָיה  ֶזה  ּוָמקֹום  ַנְחָמן,  ַרִּבי  ְּבנֹו  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ְמקֹומֹו  ַעל  ָיַׁשב  מֹוַהְרַנ"ְּת  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר 
ַהָּמקֹום ֶהָחׁשּוב ְוַהִּנְכָּבד ֶׁשַּבְקלֹויז. ְּכֶׁשִּנְפַטר ַרִּבי ַנְחָמן ָיַׁשב ַעל ְמקֹומֹו ְּבנֹו ַרִּבי ָנָתן ַהַּנ"ל. 
ַּפַעם ְּבֵאיֶזה ָׁשָנה ָהְלכּו ַּכָּמה ִמְגִביֵרי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמְּטֶׁשעִרין, ְוִכְּבדּו ֶאת ַהְיִׁשיָבה ְּבָמקֹום 

ָחׁשּוב ֶזה ֶאת ַרִּבי ַנְחָמן ִמִּזיִרין ַז"ל, ְלִסַּבת ִהְתַעְׁשרּותֹו ַהְגדֹוָלה ְּבאֹוָתּה ֵעת.

ִמִּזיִרין  ַנְחָמן  ֶׁשַרִּבי  ֵאיְך  ְוָרָאה  ְּבִרית  ְזכֹור  ֶׁשְּבֵליל  ַהְּסִליחֹות  ַלֲאִמיַרת  ָנָתן  ַרִּבי  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
אּוָלם  ֵעֶסק.  ׁשּום  ִמֶּזה  ָעָׂשה  ְוֹלא  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ְוֶנֱעַמד  ָהַלְך  ְמקֹומֹו,  ַעל  יֹוֵׁשב 
ְּכֶׁשָּבא ַאַחר ָּכְך ְּבנֹו ַרִּבי ִאיִציק ְוָרָאה ֶׁשָאִביו עֹוֵמד ְּבִפיָנה, ִנַּגׁש ְלַרִּבי ַנְחָמן ִמִּזיִרין ְוָאַמר לֹו, 
ַּדע ֶׁשִהְנָך יֹוֵׁשב ַעל ְמקֹום ָאִבי ַהָּקבּוַע ֶזה ָׁשִנים ַרּבֹות, ֶנֱעַמד ֵּתיֶכף ַרִּבי ַנְחָמן ְוֶהֱחִזיר לֹו ֶאת 
ְמקֹומֹו ְוֹלא ָעָׂשה ַּגם הּוא ִמֶּזה ׁשּום ֵעֶסק, ִּכי ָהָיה ְּבִטְבעֹו ָאָדם ָּתִמים ּוָפׁשּוט. ָחָרה ַהָּדָבר 
ְלִהְתָעֵרב  ּלֹו  ּוַמה  ָמרּוד  ָעִני  ָהָיה  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶהם,  ַקל  ִאיִציק  ַרִּבי  ָהָיה  ִּכי  ְטֶׁשעִרין  ְלַאְנֵׁשי 
ְּבִעְנְיֵניֶהם, ַעל ֵּכן ִלְתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשל ֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהְלכּו ְוהֹוִׁשיבּו ׁשּוב ֶאת ַרִּבי ַנְחָמן 
ִמִּזיִרין ַּבָּמקֹום ַהַּנ"ל. ְּכֶׁשָּבא ַרִּבי ָנָתן ְוָרָאה ֶׁשַרִּבי ַנְחָמן יֹוֵׁשב ׁשּוב ַעל ְמקֹומֹו, ָהַלְך ְוֶנֱעַמד 
ְלַיד ֶּדֶלת ַהְּכִניָסה ַלְּקלֹויז ְוִהְמִּתין ִלְבנֹו, ְּכֶׁשִהִּגיַע ִנַּגׁש ֵאָליו ָאִביו ְוָאַמר לֹו ִּבְקֵּפיָדה: ִאיִציק 
ֵיׁש ָלנּו ְּבַקָּבָלה ֵמַרֵּבנּו, ֶׁשָהעֹוֶׂשה ַמְחֹלֶקת ּוְמִריָבה ְּבֵעת ַהִּקּבּוץ ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֹלא ַיְׁשִלים 
ָׁשַמע  ּוַמְחֹלֶקת.  ִעְנָין  ִמֶּזה ׁשּום  ַתֲעֶׂשה  ְוֹלא  ֶׁשִּתְׁשקֹוט  ָעֶליָך  ֲאִני  ְמַצֶּוה  ּוְבֵכן  ְׁשָנתֹו,  ֶאת 
ְּבקֹולֹו ְּבנֹו ַרִּבי ִאיִציק ְוָׁשַתק ְוֹלא ָּגַרם ְלׁשּום ִוּכּוִחים ְסִביב ָּפָרָׁשה זֹו, אּוָלם ְּבאֹוָתּה ַהָּׁשָנה 
ִנְפַטר ְלעֹוָלמֹו ַרִּבי ַנְחָמן ִמִּזיִרין. ְוָהיּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְמַקְנְטִרים ֶאת ַאְנֵׁשי ְטֶׁשעִרין, ְּבָאְמָרם 
ֶׁשָּגַרְמֶּתם. )שיש"ק ח"ד  ְוַהַּמְחֹלֶקת  ַהִּנָּצחֹון  ְּבַתֲאַות  ַנְחָמן  ַרִּבי  ֶאת  ֲהַרְגֶּתם  ַאֶּתם  ָלֶהם: 

תמ"ב(

עה. ָיָצא ַּפַעם ֵאיֶזה ֵׁשם ַרע ַעל ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ּוְכֶׁשִהִּגיַע ַלִּקּבּוץ ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ָאַמר 
ָלנּו  ַאָּתה  ְזֵאב  "ֹמֶׁשה  ִּבָּזיֹון(  ַא  אּוְנז  צּו  ִּביְזְסט  ּדּו  ֶוולְוול  )ֹמֶׁשה  ִמְטֶׁשעִרין:  ָהַרב  לֹו 
ְלִבָּזיֹון", ְוִנְפַּגע ִמֶּזה ְמֹאד. ְוֹלא ִהְסִּכימּו ְׁשַאר ִזְקֵני ַוֲחׁשּוֵבי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִעם ָהַרב ְּבִנּדֹון ֶזה, 

ְּבָאְמָרם: ֹמֶׁשה ֶוולְוול ָּבא "ְלִקּבּוץ ַרֵּבנּו" ְוֵאין ְרׁשּות ְלׁשּום ָאָדם ִלְדחֹותֹו.

ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַּבאְּבִריִניֶצער ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַּפַעם ְּבֵבית ַאְכַסְנָיתֹו ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ֲעבּור ְּתִפיַלת  ְוִסֵּפר 
ַהִּמְנָחה ֶׁשל יֹום א', ְוִהְתַּפְללֹו ִּבְבִכּיֹות ֲעצּומֹות ְונֹוָראֹות. )שיש"ק ח"ג שע"א(

נֹוֵהג ָהָיה )הרב מטשערין( ַלֲעבֹור ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשָּבאּו ַלִּקּבּוץ  עו. 
ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  אֹוֵמר  ְוָהָיה  ְׁשלֹוֵמנּו,  ֵמַאְנֵׁשי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ְוִהִּביט  ַהָּׁשָנה,  ְלֹראׁש 
ְרִאַּית ְּפֵני ַהַּצִּדיק ַהּמּוָבא ְּבִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבתֹוָרה ד' ְועֹוד. )ְוַעֵּין ְּבֵפרּוׁשֹו ַּבֵּסֶפר ַּפְרְּפָראֹות 



כזראש השנה שלי

ַלָחְכָמה(. )שיש"ק ח"ג שנ"א(

ִּבְׁשלֶׁשת ָׁשָניו ָהַאֲחרֹונֹות, ָהָיה ָהַרב ְמֻׁשָּתק ְּבָכל ֶחְלֵקי גּופֹו, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְיֵמי  עז. 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִהְתַחֵּנן ִלְבֵני ֵביתֹו ֶׁשְּיַסְּדרּו ֲעבּורֹו ְנִסיָעה נֹוָחה ְוִיָּקחּוהּו ְלאּוַמאן, ְוִהְזִּכיר 
ַהְׁשִליכּו  ְוָאַמר  ַעֵּין ָׁשם,  ְלגּוָדא'  'ְוַׁשְדיּוהּו  ַעל  ֵחֶלק א'(  )ְּבתֹוָרה ד'  ִּבְמִליָצה ֶאת ַהּמּוָבא 
ְּבֵאּלּו  ַּבִּקּבּוץ  ִהְׁשַּתֵּתף  ְוֹלא  ָלְקחּוהּו,  ֹלא  ִלְבִריאּותֹו  ְּבָחְׁשָׁשם  ָּבָניו  אּוָלם  ַלַּצִּדיק,  אֹוִתי 

ַהָּׁשִנים. )שיש"ק ח"ג שס"ב(

ִנְלָהב, ָהָיה ַּפַעם חֹוֶלה  ַּכָּידּוַע ָחִסיד  ַז"ל, ֶׁשָהָיה  ַרִּבי ַחִּיים ָאִחיו ֶׁשל ָהַרב ִמְּטֶׁשעִרין  עח. 
ֶנֶפׁש ְּכֶׁשהּוא  ִּבְמִסירּות  ְוָנַסע ְלאּוַמן ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה  ְּבַרְגָליו ַעד ָסמּוְך ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה, 
ַעל  ַמֲעֶלה  ְּכֶׁשֵאינֹו  נֹוָרִאים,  ִיּסּוִרים  ְלַמְעָלה ִמּתֹוְך  ַרְגָליו ְקׁשּורֹות  ְּכֶׁשְּׁשֵני  ַּבֲעָגָלה  ׁשֹוֵכב 
ַּדְעּתֹו ְּכָלל ְלִהָּׁשֵאר ְּבֵביתֹו, ּוְלַהְפִסיד ְּבָכְך ֶאת ִהְׁשַּתְּתפּותֹו ְּבִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבאּוַמן 

ְּכִצּוּויֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַז"ל. )שיש"ק ח"ג ק"ג(

עט. ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהיּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֲאִפּלּו ַהְגדֹוִלים ַּבַּמֲעָלה, ִמְתַנֲהִגים ִּבְפִׁשיטּות ּוְבִבּטּול 
ַהֵּיּׁשּות ְלַגְמֵרי, ַעד ֶׁשָהָיה ָקֶׁשה ְלַהִּכיָרם ְלֹרב ָהֲעָנָוה ְוַהִּבּטּול ֶׁשָהָיה ָלֶהם, ַוֲאִפּלּו ֲעִלָּיה 
ַלּתֹוָרה ְוכּו' ֹלא ִקְּבלּו, ְוֹלא ָהיּו ְמַכְּבִדים אֹוָתם ְּבׁשּום ִּכּבּוִדים, ֲאִפּלּו אֹוָתם ֲחׁשּוֵבי ַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמנּו ְּכַרִּבי ַאְבָרָהם ב"ר ַנְחָמן ְוַרִּבי ֶגעִצי ְוכּו' ְוכּו', ַרק ָּכל ִמי ֶׁשָּקָנה ֲעִלָּיה ַלּתֹוָרה ָעָלה 

הּוא ַעְצמֹו ַלּתֹוָרה, ּוֵמֲחַמת ֶׁשֵהם ָהיּו ֲעִנִּיים ְוכּו' ֹלא ָקנּו ֲעִלָּיה. )שיש"ק ח"ד שס"ה(

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהַּבחּוִרים ֶׁשָּבאּו ִמּפֹוַלְנָיא ְלאּוַמאן, ָהיּו יֹוְׁשִבים ַיְחָּדו ִלְסעּוַדת ֵליל ַׁשָּבת  פ. 
ְוָׁשרּו ֶאת ַהְּזִמירֹות ַּבְּקלֹויז ִּבְנִעימּות ּוְבִהְתעֹוְררּות ִנְפָלָאה, ַאף ֶׁשְּלִסָּבה זֹו ֹלא ָהָיה ָלֶהם 
ֵאֶצל  ֶלֱאֹכל  ָאבּו  ֹלא  ַיַחד,  ְּבִׁשְבָּתם  ִנְפָלא  ִחּיּות  ַהְרָּגָׁשָתם  ֵמֲחַמת  ִּכי  ֶּלֱאֹכל,  ַמה  ִּכְמַעט 
ֲאֵחִרים. ַּפַעם ִנְכַנס ֲאֵליֶהם ָעִׁשיר ֶאָחד ְּבֵׁשם ֶּבִריְנְׁשֵטיין ֶׁשָהיּו לֹו ֲחנּויֹות ְּגדֹולֹות ְּבַוואְרָׁשא, 
ֶאָחד  ׁשּום  ֵאָליו  ָּפָנה  ֹלא  ַהְּגדֹוָלה  ִלְפִליָאתֹו  ְּבֵביתֹו,  ֶאְצלֹו  ֶלֱאֹכל  ֶׁשָּיבֹואּו  ָּבֶהם  ְוִהְפִציר 
ֵמַהַּבחּוִרים, ִהְתַקֵּצף ֶהָעִׁשיר ְוָאַמר: "ְראּו ָנא ֶאת ָהֲעִנִּיים ַהְמרּוִדים ָהֵאּלּו, ֶׁשֵאין ָלֶהם ְּכלּום 
ַמה ֶּלֱאֹכל ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא רֹוִצים ָלבֹוא ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצִלי". ִּכי ֵמֹרב ַהַחּיּות ְוַהִהְתעֹוְררּות 

ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ְּבָיְׁשָבם ַיְחָּדיו, ֹלא ָהיּו מּוָכִנים ַלֲעֹקר ִמְמקֹוָמם ְלֵביתֹו. )שיש"ק ח"ד שס"ו(

ֵאין ִנַּתן ְלָתֵאר ְּכַלל ֹּגֶדל ַהִּׂשְמָחה ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּכֶׁשָּבאּו ְוִהְתַקְּבצּו ַיַחד ַעל  פא. 
ְּבִעירֹו  מֹו"ץ  ֶׁשָהָיה  ַז"ל  סֹוקֹולֹוֶבער  ָמְרְּדַכי  ְוַרִּבי  ִמְּמקֹומֹו.  ֶאָחד  ָּכל  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש 
סֹוקֹולֹוב, ְּכֶׁשָרָאה ּוָפַגׁש ֶאת ִצּבּור ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהִּמְתַקְּבִצים, ֹלא ָיכֹול ָהָיה ְלִהְתַאֵּפק ַעד 
ֶׁשָהָיה ְמַרֵּקד ֵמֲחַמת ִׂשְמָחה, ּוֵבַרְך ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו. ְוִהְתַנֵהג ָאז ְּבָכל ֶמֶׁשְך ְיֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ְלַרב ָחׁשּוב ְּכמֹותֹו. )שיש"ק  ַּכָּיֶאה  ְוַכּדֹוֶמה  ִּגנּוֵני ָּכבֹוד  ְּבִלי ׁשּום  ְּבַתְכִלית,  ְּכָאָדם ָּפׁשּוט 

ח"ד ש"ב(



ראש השנה שלי כח

ֹלא  ִעירֹו  ֶׁשְּבֵני  ַמה  ֲחָׁשׁשֹות  "ְואֹודֹות  ִעיר:  ָרב  ַּגם  ֶׁשָהָיה  ְסֶפְקטֹור  ֶאְלָחָנן  ְלַרִּבי  ְוָּכַתב 
ַרק  ְקִוויְטֶלְך,  ְוִלַּקח  ְלָקְרָאם  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  קֹוֶדם  ַרק  ְּכַלל,  ֲחַׁשׁש  ֵאין  ָלֶזה,  ַיְסִּכימּו 
ָהעֹוָלם  ַׂשר  ֵאֶצל  ְלטֹוָבה  ְלַהְזִּכיָרם  ִאָּמם  ְוֵׁשם  ְׁשָמם  ָהִעיר  ִמָּכל  ִיַּקח  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  קֹוֶדם 
ַּגם  ָהִייִתי  "ַנַער  כה(  לז,  )תהלים  ְּכַמֲאַמר  ִחָּנם  ְּבַמְּתַנת  ָלֶזה  ְוָזָכה  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ָהעֹוֶׂשה 
ָזַקְנִּתי", ִּכי הּוא ָזֵקן ְוָיִניק )מעשה י"ג יום ראשון(, ָאז ִיְתַרּצּו ֻּכָּלם ָלֶזה, ִּכי ְיֵהא ָלֶהם טֹוָבה 

ָּבֶזה ּוַבָּבא. )שארית ישראל צ"ב(

זּוָגתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים ְסָטאֶלער ַז"ל, ָּבָאה ְּבַטֲעָנה ֶאל ַּבֲעָלּה: ֻּכָּלם הֹוְלִכים ֶאל מֹוַהְרַנ"ְּת  פב. 
ְלִהְתָּבֵרְך ִמִּפיו ְוַאָּתה ֶׁשֹּלא ָזִכיָת ְּבָבִנים ֵאיְנָך הֹוֵלְך ֵאָליו ְלַקֵּבל ִּבְרָכתֹו? ָעָנה ָלּה ַּבֲעָלה: 
מֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל יֹוֵדַע ְּבַלאו ָהֵכי ִמָּצָרֵתנּו ְוֵאין ִלי ַמה ְּלַבְּקׁשֹו ַעל ָּכְך, ִאם ַאְּת רֹוָצה, ְלִכי ַאְּת 
ָׁשַאל  ְּבֶבִכי,  ּוָפְרָצה  ַהֶּדֶלת  ְלַיד  ְוֶנֶעְמָדה  מֹוַהְרַנ"ְּת  ֶאל  ָהְלָכה  ְוָאֵכן  ִּבְרָכתֹו.  ֶאת  ּוַבְּקִׁשי 
מֹוַהְרַנ"ְּת ִמי ַּבֶּדֶלת? ֵהֵחָלה ְלַסֵּפר ְוִלְׁשטֹוַח ְלָפָניו ָצָרָתם ַהְּגדֹוָלה, ֶׁשֶּזה ְּכָבר ַּכָּמה ָׁשִנים 
ֶׁשֵאין ָלֶהם ָּבִנים. ָאַמר ָלּה מֹוַהְרַנ"ְּת: ְלִכי ֶאל ַּבֲעֵלְך ְוִאְמִרי לֹו ֶׁשְּיַּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְלַהְכִניס 
ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים אֹוְרִחים ַהָּבִאים ְלִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוִיֵּתן ָלֶהם ֶלֱאֹכל. ֵאיִני 
ֵּתיֶכף  ִהיא  ָעְנָתה  ֲאַבִּטיִחים.  ִעם  ְקלּוָעה  ַחָּלה  ֲאִפּלּו  ֶאָּלא  ּוָבָׂשר,  ָּדִגים  ֶׁשַּיֲאִכיֵלם  ִמְתַּכֵּון 

ְּבִׂשְמָחה: ִנַּקח ֶאת ָהאֹוְרִחים ְוַנֲאִכיֵלם, ָאַמר ָלּה מֹוַהְרַנ"ְּת, ְלִכי ְוַׁשֲאִלי ֹזאת ֶאת ַּבֲעֵלְך.

ְלֵביָתּה ְוִסְּפָרה ְלַבֲעָלה ֶאת ְּתׁשּוַבת מֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל. ָאַמר ָלּה: ְלִכי ְוִאְמִרי ְלמֹוַהְרַנ"ְּת  ָהְלָכה 
ֶׁשִּנֵּתן ָלֶהם ַּגם ָּדִגים ּוָבָׂשר. ְּכֶׁשָחְזָרה ְוָאְמָרה ֹזאת ְלמֹוַהְרַנ"ְּת, ָאַמר ָלּה מֹוַהְרַנ"ְּת: 
ְּכֶׁשַּיֲעזֹור ה' ְוִתָּפְקדּו ְּבֵבן, ִּתְּתנּו ֵׁשם ַלֶּיֶלד ַעל ֵׁשם ָהַרב ִמַּבאְרִדיְטׁשֹוב ַז"ל. ְוָכְך ֲהָוה ֶׁשּנֹוַלד 
ָלּה ֵּבן, ְוָקְראּו אֹותֹו ְּבֵׁשם ֶזה. ַאַחר ָּכְך נֹוַלד ָלֶהם עֹוד ֵּבן, ְוִנְקָרא ְּבֵׁשם ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, ַעל ֵׁשם 
ִנְפַטר  ִיְצָחק ַז"ל  ֵלִוי  ִיְׂשָרֵאל ְטָרהִוויֶצער ַז"ל. ַרִּבי  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב. הּוא ַהָּידּוַע ַּבִּכּנּוי ַרִּבי 
ִּבְׁשנֹות ַהתר"פ. ֵהם ָהיּו ֹּכֲהִנים, ּוְכֶׁשָהָיה עֹוֶלה ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַלּדּוָכן, ָהָיה ְמָבֵרְך ִּבְנִעיָמה 
ֲעֵריָבה ְלַהְפִליא. ְוֵכן נֹוַלד ָלֶהם עֹוד ַּבת ַאַחת ֶׁשִּנְׂשָאה ְלר' ַׁשְּבַּתי ְּבֶרְסֶלבר ַז"ל, ְּבָנם הּוא 

ַהְמֻפְרָסם ַּבִּכּנּוי ר' ַחִּיים ַׁשְּבֶת'ת ַז"ל. )שיש"ק ח"ג קכ"ז(

ְׁשֵני  ִּבְתׁשּוָבה  ֶׁשֶהֱחַזְרִּתי  ַעל  ַהָּכבֹוד,  ִּכֵּסא  ִלְפֵני  ֶאְתָּפֵאר  עֹוד  מֹוַהְרַנ"ְּת:  ַּפַעם  ָאַמר  פג. 
ֲאָנִׁשים ְירּוִדים ָּכֵאּלּו: ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ַהֶּגְרַמִּני, ֶׁשִּכּנּוהּו "ֶּדער ַּדְייְטְׁשל", ֶׁשִּנְכַנס ַּפַעם 
ְּבַׁשָּבת ַלְּקלֹויז ֶׁשִּבְּבֶרְסֶלב, ְּבֵעת ֶׁשָאְמרּו ַהָּקָהל ְקֻדַּׁשת ֶּכֶתר, ּוְכֶׁשֵהִרים ָיָדיו, ִהְבִחינּו ַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמנּו ִּבְדיֹו ֶׁשֶהְכִּתים ֶאת ָיָדיו, ְּבֵעת ֶׁשָּכַתב ַּבֲעבֹוָדתֹו ְּבֶעֶצם יֹום ַהַּׁשָּבת, ִּכי ָהָיה ָּפִקיד 
ָּבִעיְרָּיה. ְוָרצּו ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִלְגֹער ּבֹו ּוְלָגְרׁשֹו ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש, אּוָלם מֹוַהְרַנ"ְּת ִעֵּכב 
ִסָּבה,  ְלֹלא ׁשּום  ִנְכַנס  ֵאֵלינּו, ֹלא  ְּכֶׁשִּנְכַנס  ֲהֵרי  ְּבָאְמרֹו:  לֹו,  ְלָהַרע  ָלֶהם  ִהִּניַח  ְוֹלא  ַּבֲעָדם 
ּוְבַוַּדאי חֹוֵׁשב ַעל ְּתׁשּוָבה, ִּכי ְלָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֲאֵחִרים ֹלא ִהִּניחּו לֹו ְלִהָּכֵנס ְוכּו', ּוֵמֲחַמת ֶזה 

ֶּבֱאֶמת ִהְתָקֵרב ַאַחר ָּכְך ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְוַנֲעָשֹה ְלָיֵרא ְוָכֵׁשר. )שיש"ק ח"ב תרי"ח(



כטראש השנה שלי

ִסֵּפר ַרִּבי ַאיִזיק ְקַראִסיְנְׁשֵטיין ַז"ל, ֶׁשּזֹוֵכר ֵאיְך ֶׁשָהיּו ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמְתַאְּסִפים  פד. 
ְּבָכל מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ְּבֵבית ָאִביו ַלֲעֹרְך ְסֻעַּדת ְמַלֵּוה ַמְלָּכה, ִּכי ָהָיה ַּגם ַּבַעל ַהַּבִית ְמֻכָּבד. 
ּוְלָׁשם ָהָיה ַּגם ָּבא ַהַּדייְטִׁשיל ַהַנ"ל. ְוָהיּו ָׁשִרים ַהְּזִמירֹות ְּבִהְתעֹוְררּות, ְוַאַחר ָּכְך ְמַדְּבִרים 
ֵּביֵניֶהם ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ּוְכֶדֶרְך ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. ּוֵמֲחַמת ִזְקנּותֹו ְוֻחְלָׁשתֹו ָהָיה ׁשֹוֵכב 
ַעל ִמָּטה ְסמּוָכה ּוַמְקִׁשיב ְלִדּבּוָרם, ְוָׁשַמע ֵאיְך ֶׁשִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ְוָאַמר: ֲאִני ְּכָבר ֶּבן ַאְרָּבִעים 
ָׁשָנה. ּוְכֶׁשְּׁשָאלּוהּו ֲהֵרי ָזֵקן ַאָּתה ְּבַהְרֵּבה ֵמַאְרָּבִעים, ָעָנה ָלֶהם: ְּכָבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשֲאִני 
ֵהם  ְוֵהם  ִּבְתׁשּוָבה,  ֲחָזָרִתי  ֵמָאז  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְלִקּבּוץ  ְלאּוַמאן  נֹוֵסַע 

ַהֶּנֱחָׁשִבים ָיַמי ּוְׁשנֹוַתי. )שיש"ק ח"ה רמ"ז(

ָּגדֹול  ֶאָחד  ֵמָעִׁשיר  ַז"ל  מֹוַהְרַנ"ת  ֶּבן  ִיְצָחק  ַרִּבי  ֶּבן  ִמיְכִלי  ַרִּבי  ִלְפֵני  ַּפַעם  ְּכֶׁשִּדְּברּו  פה. 
ֶׁשֵעֶרְך ְרכּוׁשֹו עֹוֶלה ְלָסְך ָּגדֹול ְמֹאד, ָעָנה ְוָאַמר: ָעִׁשיר ֲאִני יֹוֵתר ִמֶּמּנּו, ֲאִני ֵיׁש ִלי ְּכָבר 
ָּכְך ְוָכְך ַעְׂשרֹות ָׁשִנים )ְוָנַקב ְסכּום ְמֻדָּיק ֶׁשל ַּכָּמה ַעְׂשרֹות ָׁשִנים( ֶׁשִהְתַּפַּלְלִּתי ְּבאּוַמאן 
ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ַיַחד ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּכִצּוּויֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו, ְוָׁשְוָים עֹוֶלה ְלָסְך ַרב ַהְרֵּבה ְמֹאד 

ִמָּכל ֲעִׁשירּותֹו ּוָממֹונֹו ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ַהָּלה. )שיש"ק ח"ה רכ"א(

ַרִּבי  ֵאָליו  ִּנַּגׁש  ֶאָחד,  מּוְפָלג  ָזֵקן  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְלִקּבּוץ  ִהִּגיַע  תרע"ה  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  פו. 
ַאְבָרָהם ּוְׁשֵאלֹו: ֵהיָכן ָהִייָת ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶהָעַבר? ָעָנה לֹו ַהָּזֵקן ֵאיֶזה ֵּתרּוץ, ַנֲעָנה לֹו ַרִּבי 

ַאְבָרָהם ְוָאַמר לֹו: "זֹוִהי ֲאֵבָדה ֶׁשֵאיָנה חֹוֶזֶרת". 

ִהְתַאְכֵסן ַּפַעם ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ַרִּבי ָמְרְּדַכי סֹוקֹולֹוֶבער ַז"ל ֵאֶצל ַרב ֶאָחד ֶׁשְּבאּוַמאן, ְוָכְך  פז. 
ְּבָיְׁשָבם ְוַדְּבָרם ְּבתֹוָרה, ִהְקָׁשה לֹו ָהַרב ַמּדּוַע ַמְטִריִחים ַעְצְמֶכם ָּכל ָּכְך ָלֹבא ִמּפֹוִלין 
עֹוָלם,  ְיסֹוֵדי  ַצִּדיִקים  עֹוד  ְקבּוִרים  ֶׁשְּבפֹוַלְנָיא  ֶׁשִּבְמִדיַנְתֶכם  ַאַחר  ְּבאּוַמאן  ַרֵּבנּו  ְלִצּיּון 
ַוֲאִפילּו ָּכאן ְּבאּוְקַרִאיָנה ַעְצָמּה ֲהֵרי ְּבֶמעְזּבּוז ָטמּון ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְּבַעְצמֹו ֶׁשָהָיה ָסבֹו ֶׁשל 

ַרֵּבנּו?

לֹו ַרִּבי ָמְרְּדַכי: ֱאֹמר ָנא ִלי ַמּדּוַע נֹוְסִעים ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְלִהְׁשַּתֵּטַח ָּכל ָּכְך ַעל ֶקֶבר  ָעָנה 
ָּבֶזה  ֶאָּלא  ִּבְטֶבְרָיה!!  ָטמּון  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ֶׁשַרּבֹו  ַאַחר  ָּבֹעֶמר(  ְּבַל"ג  )ִּבְפָרט  ָהַרְׁשִּב"י 
רֹוִאים ֶׁשִּמְׁשַמָּיא ָקא ָזכּו ֵליּה ְלַרְׁשִּב"י ְּבָדָבר ֶזה. ּוְכמֹו ֵכן ִעְנַין ַהִּקּבּוץ ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֵאֶצל 
ַאַחר  ּוִבְפָרט  מֹוֲהַר"ן(,  ַחֵּיי  ְּבֵסֶפר  )ַּכּמּוָבא  ְּבֵפרּוׁש  ֵּכן  ֶׁשָאַמר  ְּבַמָּתָנה  לֹו  ִנַּתן  ַז"ל,  ַרֵּבנּו 
ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ְּבַעְצמֹו ִהְזִהיר ַעל ֶזה ְוִהְפִליג ְּבִדּבּוִרים ּוְרָמִזים ׁשֹוִנים ְּבַמֲעַלת ַהָּדָבר ָלֹבא ֵאָליו 
ָאנּו  ָּבֶזה  ּוְמֻחָּיִבים  ִמַּדְעֵּתנּו,  ְלַמְעָלה  ַהָּדָבר  ֶׁשִנְׂשָּגב  ֲהֵרי  ִהְסַּתְּלקּותֹו,  ְלַאַחר  ְלאּוַמאן ַאף 

ַהַּמֲאִמיִנים ּבֹו ְוהֹוְלִכים ִּבְדָרָכיו ַז"ל, ְוִהְסִּכים ִעּמֹו. )שיש"ק ח"ד תקפ"ח(

ַּפַעם ְּבֵעת ַהִּקּבּוץ ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְּכֶׁשַּנֲעָׂשה ַרַעׁש ֵמָהֲאָנִׁשים ֶׁשִּדְּברּו ֵּביֵניֶהם ַּבְּקלֹויז  פח. 
ְוָצַעק  ַהִּביָמה  ַעל  ְּבַכּפֹו  ְוִהָּכה  ַלִּביָמה  ַז"ל  ַזְסַלְבְסִקי  ֶּפַסח  ַרִּבי  ָעָלה  ַהְּתִפּלֹות,  ֵּבין 



ראש השנה שלי ל

ְּבקֹולֹו: ָהַרִּבי ָּכאן, ָהַרִּבי ָּכאן, ְוֵתֶכף ָנַפל ֲחָרָדה ַעל ַהָּקָהל ְוָׁשְקטּו, ִּכי ִהְרִּגיׁשּו ְּבקֹולֹו ֶׁשָאֵכן 
ָּכְך הּוא. )שיש"ק ח"ה ע"ר(

ְּבַצחּות ָהָיה אֹוֵמר ַרִּבי ֶּפַסח ַזְסַלְבְסִקי ַז"ל ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהַחָּזִנים ַהִּמְתַּפְּלִלים ִּביֵמי  פט. 
ִלְהיֹות  ְּבֹכֲחָך  ְוִכי  ִמְתַּפֵּלל?  ֶׁשַאָּתה  ִהְּנָך  ְוִכי חֹוֵׁשב  ַהָּׁשָנה,  ֶׁשְּבֹראׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּקּבּוץ 
ָׁשִליַח ֶׁשל ָּכל ַהִּצּבּור ַהָּגדֹול ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה? ֹלא ָוֹלא, ַרֵּבנּו הּוא ַהִּמְתַּפֵּלל ְוַהּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות, 

ְוַאָּתה ֲעבּוֵרנּו ֵאיְנָך ֶאָּלא ְּכַמֵּקל ַחלּול ַהּמֹוִציא קֹול ִּבְלַבד. )שיש"ק ח"ה רע"ו(

ְלִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהיּו ַמִּגיִעים ּוָבִאים ִמֶּמְרַחִּקים ֲאִפּלּו ֵמָעֵרי ַקווַקאז  צ. 
ָהְרחֹוָקה ְמֹאד, עֹוד יֹוֵתר ֵמַהֶּמְרָחק ֶׁשֵּיׁש ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְלָׁשם, ְוָהיּו נֹוְסִעים ּוָבִאים ַעל 

ַאף ֹּגֶדל ַהִּטְלטּוִלים ַהָּקִׁשים ְוַהְּנִסיָעה ָהֲאֻרָּכה ָּכל ָּכְך. )שיש"ק ח"ה שכ"ה(

ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִנָּיה ְלִהְתָקְרבּות ר' ִיְצָחק ְּבַרייֶטר ִהיא ְׁשַנת תרס"ו, ְוִהֵּנה ָקְרבּו ְיֵמי ֹראׁש  צא. 
ֵמאּוַמן,  ֶׁשָחַזר  ַאַחר  ֶׁשֵּקֵרב  ָהִראׁשֹוִנים  ַהְמקֹוָרִבים  ְוַהִׁשְבָעה  ְוִהְתִחילּו הּוא  ַהָּׁשָנה, 
ְלִהְתַּגְעֵּגַע ְלַקֵּים ִצּוּוי ַאְדמֹו"ר ְלִהְתַאֵּסף ַעל ִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש ְּבאּוַמן ְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד ִעם ַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמנּו. ַרק ָהָיה ָלֶהם ַהְרֵּבה ְמִניעֹות, ּוִבְפָרט ֵמֲחַמת ָממֹון ֶׁשֹּלא ָהָיה ִסֵּפק ְּבָיָדם ִלְנסֹוַע 
ְוֶהְחִליטּו ַלֲעׂשֹות כּוָּלם ִּכיס ֶאָחד, ְוָכל ֶאָחד ָמַסר ָּכל ַהֶּכֶסף ַהִּנְמָצא ִּבְרׁשּותֹו,  ַעד אּוַמן. 
ְוִהְתִחילּו ִלְנסֹוַע ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ֶלַּברִדיְטֹׁשוב, ְוָׁשם ְּכָבר ָהיּו ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמַּתְלִמיֵדי 
ר' ַאְבָרָהם ֶּבן ר' ַנְחָמן ִמטּוְלְטִׁשין, ְוִנְכְנסּו ָׁשם ֵאֶצל ר' ְׁשֶמעִריל ]ֲאֶׁשר ִנְזַּכר ְּבכֹוְכֵבי אֹור 
ַּתְלִמיד ר' ַאְבָרָהם[, ֵּתֶכף ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ֵאָליו ִנְתַמֵּלא ִׂשְמָחה ִּבְלָבבֹו, ְוָקם ּוֵבַרְך ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָיינּו 
רכ"ה[,  ִסיָמן  ַחִּיים  אֹוַרח  ָערּוְך  ְּבֻׁשְלָחן  ַהְּמֹבָאר  ]ְּכִדין  ֲעצּוָמה,  ְּבִׂשְמָחה  ּוַמְלכּות  ְּבֵׁשם 
ְוהֹוָדה ַלה' ִּכי ִנְתָקְרבּו ַאְנֵׁשי ּפֹוִלין ְלַדַעת ַאְדמֹו"ר, ְוָנַתן ָלֶהם ַעל הֹוָצאֹות ַהֶּדֶרְך ַעד ֶׁשִהִּגיעּו 

ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלאּוַמן. 

ֶאָחד  ָּכל  ָהָיה  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ַעל  ְלאּוַמן  מֹוְׁשֹבֵתיֶהם  ִמְּמקֹומֹות  ֲאָנ"ש  ְּכֶׁשָּבאּו  ְוִהֵּנה  צב. 
ַהָּקדֹוׁש.  ַלָּמקֹום  ַהִּגיָעם  ַעד  ָהִעּבּור  ָּפָרַׁשת  ְּבָכל  לֹו  ֶׁשָעְמדּו  ַהְמִניעֹות  עֹוֶצם  ְמַסֵּפר 
ְוַנִּציג ָּכאן ַּכָּמה ֻעְבּדֹות  ִיְצָחק ֵהם ְלַמְעָלה ִמָּכל ְּגבּול.  ְוָראּו ָּתִמיד ֲאֶׁשר ַהְּמִניעֹות ֶׁשל ר' 

ֲאֶׁשר ָעְמדּו לֹו ּוְׁשָבָרם ְּבֹכחֹו ַהָּגדֹול. 

ִּבְהיֹותֹו ַאְבֵרְך ָהָיה ָסמּוְך ַעל ֻׁשְלָחן חֹוְתנֹו ְוחֹוְתנֹו ָהָיה לֹו ִמְסָחר ֶׁשל ַמְׁשָקאֹות, ְוהּוא  צג. 
ָהָיה ַהּסֹוֵכן ֶׁשל ָּכל ַהְּסִביָבה. ָקָרה ַּפַעם ֶׁשָּקם ֶאָחד ְוָעָׂשה לֹו ַּגם ֵּכן אֹותֹו ִמְסָחר, ְוָכל 
ַּפְרָנַסת חֹוְתנֹו ָהְיָתה ְּתלּוָיה ָּבֲאִויר ֵמֲחַמת ַהִמְתָחֶרה ַהֶּזה. ְוִהֵּנה ֶזה ַהִּמְתָחֶרה ָהַלְך ֶאל ַּבַעל 
ַהֵּבית ֲחֹרֶׁשת ֲאֶׁשר חֹוְתנֹו ֶׁשל ר' ִיְצָחק ָהָיה ַהּסֹוֵכן ֶׁשּלֹו, ְוִׁשֵּדל אֹותֹו ֶׁשְּיַמֶּנה אֹותֹו ַּתְחָּתיו 
ְוִיְמֹּכר לֹו ָּכל ַהַּמְׁשָקאֹות ִּבְמקֹום חֹוְתנֹו ֶׁשל ר' ִיְצָחק ְוִהְבִטיַח לֹו ְסכּום יֹוֵתר ָּגדֹול. ְוִהֵּנה 
ַּבַעל ַהֵּבית ֲחֹרֶׁשת ַנֲעָנה לֹו, ַאְך ָאַמר ֵאיִני ָיכֹול ְלַהְפִסיק אֹותֹו ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ַחָּיב ִלי ַהְרֵּבה 
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ֶּכֶסף, ְוִאם ַאְפִסיק ֶאת ָהֵעֶסק ִאּתֹו ֹלא ְיַׁשֵּלם ִלי. ָעָנה לֹו ַהִּמְתָחֶרה ֲאִני ֲאַׁשֵּלם ְלָך ֶאת ָּכל 
ַהחֹובֹות ֶׁשַּמִּגיַע ְלָך ֵהיֶמּנּו. ְוָּכְך ֲהָוה ֶׁשָּמַסר לֹו ָּכל ַהְּׁשָטרֹות ֶׁשל חֹוְתנֹו, ְוָׁשַבר ַמֶּטה ַלְחמֹו 
ַהִּמְׁשָּפט  ְלֵבית  ַהְּׁשָטרֹות  ָּכל  ֶאת  ּוָמַסר  ָהַלְך  ֶאָּלא  ָּבֶזה,  ַלּנֹוֵכל  ָהָיה  ַּדי  ְוֹלא  חֹוְתנֹו,  ֶׁשל 
ֶׁשִּיְפַרע אֹוָתם ְּבַפַעם ֶאָחת, ְוֶחְפצֹו ָהָיה ֶׁשַּיֲעׂשּו ִעּקּול ַעל ַהִּדיָרה ֲאֶׁשר ָּדר ָׁשם ִלְזֹרק אֹותֹו 
ַהָּצָרה, ֹלא  ֹּגֶדל  ִּבְראֹותֹו  ַהְּׁשָטרֹות. חֹוְתנֹו  ִּפְרעֹון  ֶאת  ְיַקֵּבל  ְוָכְך  ַהַּבִית  ֶאת  ְוִלְמֹּכר  ִמָּׁשם 
ֶזה  ְוִהֵּנה  ָעָׂשה.  ְוֵכן  ִיְצָחק,  ר'  ֲחָתנֹו  ֵׁשם  ַעל  ַהִּדיָרה  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ֶאָּלא  ֶדֶרְך  ׁשּום  ָמָצא 
ַהִּמְתָחֶרה ֹלא ָׁשַקט ְוָטַען ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט ִּכי ר' ִיְצָחק ֵמעֹוָלם ֹלא ָהָיה לֹו ֶּכֶסף, ְוחֹוְתנֹו ָּכַתב 

ֶאת ַהִּדיָרה ַרק ִּבְכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ִלְפרֹוַע חֹובֹוָתיו ְוֶהֱעִמיד ֵעד ַעל ֶזה. 

ּוִמֹּגֶדל  ָּכֵעת,  עֹוִׂשים  ַמה  ְּגדֹוָלה  ִּבְמצּוָקה  ָהָיה  ִיְצָחק  ְור'  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ְיֵמי  ָקְרבּו  ֵּביְנַתִים 
ֲחָפָציו  ְוָאַרז  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַעל  ְלאּוַמן  נֹוֵסַע  ֲאִני  ַמה  ַיֲעבֹור  ֶהְחִליט  ְלָבבֹו  ַּתְבֵעַרת 
ְוֵהִכין ַעְצמֹו ִלְנִסיָעתֹו. ְוָאז ָהיּו ִמְסַּפר ָיִמים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּפט, ְוָהְלכּו הּוא ְוחֹוְתנֹו ְלעֹוֵרְך ִּדין 
ִלְׁשאֹול ַמה ַלֲעׂשֹות ִּבְכֵדי ְלַהְצִליַח ַּבִּמְׁשָּפט, ְוָאַמר ָלֶהם ָהעֹוֵרְך ִּדין ֶׁשַהִּמְׁשָּפט הּוא ְמֻסָּבְך 
ּוְמֻסָּכן, ַאְך ֵיׁש ֵעָצה ַאַחת ֶשר' ִיְצָחק ַיֲעמֹוד ַּבִּמְׁשָּפט ְוַיְכִחיׁש ֶאת ָהֵעד ֶׁשֵּמִעיד ֶׁשֹּלא ָהָיה 
ֶלר' ִיְצָחק ֶּכֶסף, ִּכי ֵמַאִין הּוא יֹוֵדַע ִאם ֵיׁש לֹו ֶּכֶסף אֹו ֵאין לֹו, ְוחּוץ ִמֶּזה ֵאין ׁשּום ֵעָצה, ְויֹום 
ַהִּמְׁשָּפט ִנְקַּבע ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ֵּתֶכף ִּכְׁשֹמַע ר' ִיְצָחק ִּדְבֵרי ָהעֹוֵרְך ִּדין, ָאַמר ְלחֹוְתנֹו ַּדע 
ִּכי  ֶׁשִּיָּׁשֵאר,  אֹותֹו  ְלַׁשֵּדל  ִהְתִחילּו  ֵהם  ֹאֶפן.  ְּבׁשּום  ַּכאן  ֶאָּׁשֵאר  ְוֹלא  ְלאּוַמן  נֹוֵסַע  ֶׁשֲאִני 
אֹוָתם  ְוִיְזְרקּו  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאת  ַיְפִסידּו  ָהֵעד  ֶאת  ַיְכִחיׁש  ֹלא  ִאם  ָוֶבַטח  ְּגדֹוָלה,  ִהיא  ַהַּסָּכָנה 

ֵמַהַּבִית. ֲאָבל ר' ִיְצָחק ְּבַאַחת 'ֲאִני נֹוֵסַע', ְוֵתֶכף ָאַמר ָׁשלֹום ְוָנַסע ְלאּוַמן. 

ְוִהֵּנה ֶזה ַהִּמְתָחֶרה ֹלא ָנח ְוֹלא ָׁשַקט, ְוָהַלְך ְלֶמְמָׁשָלה ּוָמַסר ְמִסיָרה ַעל ר' ִיְצָחק ֶׁשִהְׁשַּתֵּמט 
ֵמַהָּצָבא, ְוַהְּפטּור ֲהִנְמָצא ִּבְרׁשּותֹו ִנַּתן לֹו ְּבָטעּות ְּבַטֲעַנת ָׁשְוא. ְוֵתֶכף ָּבאּו ַּכָּמה ַאְנֵׁשי 
ָצָבא ְוָסְבבּו ֵּבית חֹוְתנֹו ְּכֵדי ִלְתֹּפס ֶאת ר' ִיְצָחק ְלהֹוִׁשיבֹו ְּבַמְסֵּגר, ְוֹלא ָמְצאּו אֹותֹו ִּכי ר' 
ִיְצָחק ְּכָבר ָהָיה ְּבאּוַמן, ְוָאז ָראּו ֵּבית חֹוְתנֹו ְיׁשּוַעת ה' ָּבֶזה ֶשׁר' ִיְצָחק ִהְתַעֵּקׁש ְוָנַסע ְלאּוַמן, 
ִּכי ִאּלּוֵלי ָהיּו ּתֹוְפִסים אֹותֹו ָהיּו ָׂשִמים אֹותֹו ְּבַמֲאָסר, ְוַאַחת ָּדתֹו ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ְוָׁשְלחּו 

ֵּתֶכף ִמְבָרק ְלאּוַמן ְלר' ִיְצָחק, ֶׁשֹּלא ַיְחזֹור ַהַּבְיָתה ַעד ַיֲעבֹור ַזַעם.

ַאָּתה  ַהִאם  ָהֵעד:  ֶאת  ַהּׁשֹוֵפט  ְוָׁשַאל  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ְּבֶעֶרב  ָהָיה  ֹחְתנֹו  ֶׁשל  ַהִּמְׁשָּפט  ְוִהֵּנה 
ַמִּכיר ֶאת ֲחָתנֹו ִאם ֵיׁש לֹו ֶּכֶסף אֹו ֵאין לֹו? ָעָנה ָהֵעד: ֶאת ֶזה ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ֻׁשְלַחן  ַעל  ָסמּוְך  ָהָיה  ִיְצָחק  ֶשׁר'  יֹוֵדַע  ַרק  ֲאִני  ֶחְׁשּבֹוֹנָתיו,  ָּבַדְקִּתי  ֹלא  ֲאִני  לֹו  ֶּׁשֵאין  ּוַמה 
ְוָזָכה חֹוְתנֹו ַּבִּמְׁשָּפט.  ְוָנַפל ָּכל ַהִּמְׁשָּפט, ִּכי ֹלא ָהָיה ַלִּמְתָחֶרה ֵעִדים,  חֹוְתנֹו ַּכָּמה ָׁשִנים. 

ְוַגם ִעְנַין ֶׁשל ַהָּצָבא ִנְמַּתק ַאַחר ָּכְך. 

ַּפַעם ְּבָׁשָעה ֶׁשִאְׁשּתֹו ָעְמָדה ַּבֲחנּות ִנְכַנס ּגֹוי ְוִהְתִחיל ְלִהְׁשּתֹוֵלל. ְוֵתֶכף ָּבְרָחה ִמָּפָניו,  ָקָרה 
ֵאם  ַעל  ִהִּפיָלה  ָּכְך  ְּכֵדי  ְותֹוְך  ְמֻעֶּבֶרת  ָאז  ָהְיָתה  ְוִהיא  ַאֲחֶריָה  ִלְרּדֹוף  ַהּגֹוי  ְוִהְתִחיל 



ראש השנה שלי לב

ְוָאז  ַלַּבִית.  ְוִהְכִניסּו אֹוָתּה  ְוֵהִקימּו אֹוָתּה  ְוָנִׁשים,  ֲאָנִׁשים  ִנְקְּבצּו  ַצֲעקֹוֶתיָה  ּוִמּקֹול  ַהֶּדֶרְך, 
ָהָיה ַּכָּמה ָיִמים ִלְפֵני ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוָעַמד ר' ִיְצָחק ְוָחַׁשב ַמה עֹוִׂשים ְּבֵעת ָצָרה ָּכֹזאת ֵאיְך 
ֶאְפָׁשר ִלְנסֹוַע, ִּכי ָחַׁשב ֶׁשְּבַוַדאי ְּבׁשּום ָּפִנים ָוֹאֶפן ֹלא ִיְּתנּו לֹו ִלְנסֹוַע. ּתֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשהּוא 
ֵּתֶכף  ְלאּוַמן.  ִלְנסֹוַע  חֹוֵׁשב  ִמְסָּתָמא  עֹוד  ִיְצָחק  אֹוֶמֶרת  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ָׁשַמע  ּוִמְצַטֵער,  עֹוֵמד 
ְּכֶׁשָּׁשַמע ר' ִיְצָחק ֶאת ִּדְבֵרי ִאְׁשּתֹו, ָרָאה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַעל ָּכל ָּפִנים ָסֵפק ֶׁשהּוא מּוָכן ִלְנסֹוַע, 

ְוִנְתַחְּזָקה ַּדְעּתֹו ְוֶהְחִליט ִלְנסֹוַע ֲאִפילּו ְּבֵעת ָּכֹזאת, ְוָנַסע. )יקרא דחיי(.

ִלְנסֹוַע ִמּפֹוִלין  ְרצֹונֹו  ֶׁשְּלֹרב  ָּכֶזה,  ְוָיָׁשר  ָהָיה ִאיׁש ָּתם  ַז"ל ִמּלּוְּבִלין  ָּדִוד  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  צד. 
ְוָנַסע  ֶּכֶסף  ָאַסף  ְוָכְך  ְּבֵהמֹות.  ְלרֹוֵעה  ַהְּגדֹוָלה  ֲעִנּיּותֹו  ֵמֲחַמת  ַעְצמֹו  ִהְׂשִּכיר  ְלאּוַמן, 
ְלאּוַמן. ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִּנְסְּגרּו ַהְּׁשָעִרים, ִהְתַמָּנה ְלַחָּזן ְּבלּוְּבִלין ְוָהָיה ִמְתַּפֵּלל ִּכְׂשִליַח ִצּבּור ֶאת 

ְּתִפּלֹות ַהּמּוָסִפין ְּבִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. )שיש"ק  ח"ז רכ"ז(.

ַאְנֵׁשי  ְלִקּבּוץ  ַהּנֹוְסִעים ְלאּוַמאן  ֶנֶפׁש ֶׁשל  ַהְמִסירּות  ֹּגֶדל  ּוְכַלל,  ְּכַלל  ְלַׁשֵער  ִנַּתן  ֵאין  צה. 
ְׁשלֹוֵמנּו ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבֵעת ַהַּמְהֵּפָכה ַהְּגדֹוָלה, ִּכי ָהָיה ָרָעב ָּגדֹול ְוָקֶׁשה ָאז, ֶׁשָהיּו 
ָהֲאָנִׁשים ִנּזֹוִנים ִמּסּוִּבין ִּבְלַבד, ְוֶטַבע ַהָּדָבר ֶׁשל אֹוֵכל ַהּסּוִּבין ֶׁשִּנְתַּפח ִּבְטנֹו ְמֹאד ְוַרְגָליו 
ִמְצַטְמקֹות, ַעד ֶׁשַּמִּפילֹו ּכֹוֶבד ַהֶּבֶטן. ַנֲעַלִים ֹלא ָהיּו ָלֶהם, ְוָהיּו הֹוְלִכים ֲעטּוִפים ְּבַרְגֵליֶהם 
ִּבְסַמְרטּוִטים ְמֵלֵאי ּבֹוץ ֶרֶפׁש ָוִטיט ְוִלְכלּוְך ֵמֲחַמת ִּגְׁשֵמי ַהַּזַעף ֶׁשָּיְרדּו ָאז ְּבָחְזָקה, ְוַרִּבים 
ֶנֱחלּו ָאז ְּבַמֲחָלה ָקָׁשה ַעד ְּכֵדי ְּגִסיָסה ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּוִבְתָנִאים ָּכֵאּלּו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ָּכזֹו 
ָּבאּו ִלְׁשהֹות ְּבִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמאן, ֲאֶׁשר ֹלא ְיאּוַמן ִּכי ְיֻסָּפר. 

)שיש"ק ח"ד ש"כ(

ְּבַקִיץ תרע"ט ָּבאּו ְקבּוצֹות ַהּפֹוְרִעים ַהּבֹוְלִׁשיִביִקים ְלֶטעְּפִליק ְּבַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ָהרֹוֵצַח  צו. 
ָואִליִניץ, ּוַפַעם ְּבֵעת ֶׁשָּיָצא ר' ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ִמֵּביתֹו ְלִהָּסֵתר ִּבְמקֹום ִמְסּתֹור ֶׁשְּבֵאיֶזה 
ַּבִית ָּתְפסּו ּבֹו ַּכָּמה ֵמָהרֹוְצִחים, ְוָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם ַלֲחֵבָריו, ִּתָּכֵנס ִעּמֹו ְלֵאיֶזה ַמְרֵּתף ָסמּוְך, 
ְוִתְרְצֵחהּו ָׁשם. ּוְלָקחֹו ִעּמֹו ְּכֵדי ְלָהִפיק ְזָממֹו, ְוָכְך ְּבָהְלָכם ְלֶפַתע ָאַמר לֹו ָמאן ְּדהּו: ְּבַרח 
ְלָך ַמֵהר ֵמַהָּמקֹום, ּוְלרֹוב ַּפְחּדֹו ַאף ֹלא ִהְבִחין ִמי הּוא ָהאֹוֵמר. ְוֶאָחד ֵמֶהם ֶׁשָרַכב ַעל סּוס 
ָאַמר לֹו ְּבַרח ַמֵהר, ְוָהָיה ִאם ַהִּׂשיְגָך ְּבָרְכִבי ַעל ַהּסּוס ֱאֶהְרְגָך ֶנֶפׁש. ּוָבַרח ַמֵהר ְּבָכל ֹּכחֹו ַעד 
ְוִנְכַנס  ַהְּיהּוִדים ֶׁשְּתָפסּום ַהּפֹוְרִעים, ּוָבַרח  ְּבֶהְסֵּגר ָּכל  ְוָׁשם ָעְמדּו  ְלֶאְמַצע ָהִעיר  ֶׁשִהִּגיַע 

ְלתֹוָכם ִלְהיֹות ִעָּמֶהם, ֶּבֱאמֹור ְלַנְפׁשֹו ַמה ֶּׁשַּיֲעֶלה ְּבגֹוָרָלם ַיֲעֶלה ְּבגֹוָרִלי. 

ַהַּקְרַקע,  ַעל  ְּכֶׁשְּפֵניֶהם  ּוְקָׁשרּום  ְיהּוִדים  ִמְּׁשֹלִׁשים  ְלַמְעָלה  ֵמֶהם  ָּתְפסּו  ְזַמן  ְוַאַחר 
ְוָהרֹוְצִחים ָהרֹוְכִבים ַעל ַהּסּוִסים ַמְזִהיִרים אֹוָתם ֶׁשָּכל ְּתנּוָעה ַקָּלה ֶׁשַּיֲעֹשּו ַיַהְרגּום 
ֶנֶפׁש. ְוִׁשְחְררּו ֶאת ְׁשָאר ַהְּיהּוִדים, ְּבַאְזָהָרה ֶׁשַעד יֹום ַהַּׁשָּבת ַהָּסמּוְך )ָהָיה ָאז יֹום ג' אֹו יֹום 
ַיַהְרגּו ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ָהֵאּלּו  ָוֶזה,  ֶזה  ְוָכֶזה ְּבָמקֹום  ָּכֶזה  ָיִביאּו ְסכּום  ד' ַּבָּׁשבּוַע(, ִאם ֹלא 
ַהֶּכֶסף,  ָּכל  ֶאת  ְוָאְספּו  ַהְּיהּוִדים  ִהְתַאְרְּגנּו  ְוֵתֶכף  ִלְמקֹוָמם.  ִעָּמם  ּוְלָקחּום  ֶׁשְּקָׁשרּום, 



לגראש השנה שלי

ּוְׁשָלחּום ַעל ְיֵדי ְׁשֹלָׁשה ּגֹוִיים ִנְכָּבִדים, ֶאָחד ָהָיה ַּבַעל ֵּבית ַהֹּדַאר ֶׁשַּבָּמקֹום, ְוֵאיֶזה רֹוֵפא 
ִנְכָּבד, ְוֵכן ֵאיֶזה ֹּכֶמר. ְּבֶדֶרְך ִהּלּוָכם ִהְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם ְקבּוָצה ַאֶחֶרת ֶׁשל ַהּפֹוְרִעים ַוֲעָצרּום 
ָּכל  ֶאת  ְוָלְקחּו  ְׁשָדדּום  ֵּתֶכף  ְנִסיָעָתם,  ַמְּטַרת  ָלֶהם  ְוִסְּפרּו  נֹוְסִעים  ֵהם  ְלֵהיָכן  ּוְׁשָאלּום 
ַּכְסָּפם ֶׁשָהָיה ֶּכֶסף ַהֹּכֶפר. ְואֹותֹו רֹוֵצַח ָואִליִניץ, ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשֹּלא ֵהִביאּו ַהְּיהּוִדים ֶאת ַהֶּכֶסף, 

ָנַתן ְּפֻקָּדה ּוְרָצחּום ֶנֶפׁש ֶאת ָּכל ֵאּלּו ַהְּיהּוִדים הי"ד.

ְוִהֵּנה ְּבֵעת ַהַּסָּכָנה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת ְּכֶׁשִהִּגיַע ְיֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֶהְחִליט ַרִּבי  צז. 
ַאֲהֹרן ִקיְּבִליְטֶׁשער ְוִאּתֹו ֲחָתנֹו ר' ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל, ְועֹוד ֲחִמָּׁשה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ּתֹוָׁשֵבי 
ָהִעיר, ְלִהְתַאֵּמץ ְוִלְמסֹור ַנְפָׁשם ְּכֵדי ָלבֹוא ְלִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשל ְׁשַנת 
יֹום.  ְּבעֹוד  ְלאּוַמן  ְלַהִּגיַע  ֶׁשַּיְסִּפיקּו  ּוְכֵדי  ֻמְקָּדם  ַּבֹּבֶקר  ִעּמֹו  ְוָיְצאּו  ֶעְגלֹון  ְוָשְֹכרּו  תר"פ. 
ְלֶטעְּפִליק  ִמחּוץ  ִקילֹוֶמֶטר  ְכֶּעֶׂשר  ֶׁשהּוא  ַּבֹּבֶקר  ֶעֶׂשר  ְּבָׁשָעה  ַרָסאֶׁשע  ִלְכָפר  ּוְבַהִּגיעֹו 
ֲעָצרּום ַהּפֹוְרִעים ְוֹלא ָנְתנּו ָלֶהם ִלְנסֹוַע, ְוֹלא ָיְדעּו ַמה ְּבַכָּוָנָתם ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶהם, ְוָכְך ִהְׁשהּום 
ֶמֶׁשְך ַאְרַּבע ָׁשעֹות ְּכֶׁשֵאיַמת ָמֶות ֻמְחֶלֶטת ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם, ְוִהֵּנה ְּבָׁשָעה ְׁשַּתִים ְלֶפַתע ָּבָאה 
ַהְּפֻקָּדה ֶׁשִּיְּסעּו ַמֵהר ְלַדְרָּכם, ְוֵתֶכף ָנְסעּו. ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ִלְכָפר ּפֹוַלְנֶקע ֶׁשהּוא ָרחֹוק ְּכִׁשְבָעה 
ָלֶהם  ְוֶהְראּום  ָהִעיר,  ּתֹוָׁשֵבי  ִלְקָראָתם  ָּבאּו  ָהִעיָרה  ְּבִהָּכְנָסם  ֵּתֶכף  ֵמאּוַמן,  ִקילֹוֶמְטִרים 
ְקבּוַצת ּפֹוְרִעים ְּגדֹוָלה ֵמָרחֹוק ֶׁשָּכֵעת ַעָּתה ַמָּמׁש ָעְזבּו ֶאת ָהִעיר, ְוִסְּפרּו ָלֶהם ֶׁשַהּפֹוְרִעים 
ָיְדעּו ֵמֶהם ְוָעְמדּו ְוִחּכּו ָלֶהם ְלָׁשְדָדם ּוְלָרְצָחם ֶנֶפׁש, ְוָכֵעת ַמָּמׁש ִהְתָיֲאׁשּו ִמְּלַחּכֹות ֲעבּוָרם 
ְוָנְסעּו ְוָהְלכּו. ְוָאז ָראּו ֶׁשּלּוֵלא ֶׁשִהְמִּתינּו ָאז ְּבַעל ָּכְרָחם ָׁשם ִּבְכָפר ֶראָסעֶׁשע ְוָהיּו ַמְקִּדיִמים 

ָלבֹוא ָלִעיר, ָהיּו ֶנֱהָרִגים ְּבַוָּדאּות.

ְוַאַחר ָּכְך ִהְמִׁשיכּו ְלַדְרָּכם, ּוַבֶּדֶרְך ָיַרד ֲעֵליֶהם ֶּגֶׁשם ִזְלָעפֹות ָקֶׁשה ְמֹאד. ְוִהִּגיעּו ְלִעיר אּוַמן 
ַהִּנְמָצִאים ׁשֹוְכִבים חֹוִלים  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  ָּכל  ְוָראּו ֶאת  ַלְּקלֹויז  ְוִנְכְנסּו  ַּבַּלְיָלה,  ְּכָבר 
ְּבִטּפּוס ִמְּפֵני ָהָרָעב ַהָּקֶׁשה. )ֵּביֵניֶהם ָהָיה ַּגם ר' ֵאִלָּיהּו אֹוֶבְרקֹוב ַז"ל ְועֹוד(. ְוָאז ִצָּוה ָעָליו 
ַסָּכַנת  ֵמֲחַמת  ִּכי  ַהְּסִליחֹות,  ִיְתַּפֵּלל  ֶׁשהּוא  ַז"ל  ַּבאְרְסִקי  ִׁשְמׁשֹון  ר'  יצחק(  לוי  ר'  )על 
ַהִּׁשְבָעה  ִמְּלַבד ֵאּלּו  ָהֲעָירֹות  ִמָּכל  ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  ֶאָחד  ִהִּגיעּו ְלאּוַמן ׁשּום  ַהְּדָרִכים ֹלא 
ֲאָנִׁשים, ְוָאז ֵהֵחל ר' ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ְלִהְתַּפֵּלל ְּבאּוַמן ִלְפֵני ָהַעּמּוד ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוִסֵּפר ֶׁשָּכל 
ַהֻּמְׁשָאל  ַּבֵּׁשם  ַרק  ֶזה  ָהָיה  ָּכְך,  ֶׁשַאַחר  ַהָּׁשִנים  ְּבָכל  ָּכְך  ַאַחר  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשָהָיה  ַהְּתִפּלֹות 
ְלַׁשֵער  ֶׁשֵאין  ְוִהְתעֹוְררּות  ּוְבקֹולֹות  ֹּכחֹות  ְּבָּכֵאּלּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ָאז  ִהְתַּפְּללּו  ִּכי  ּו'ְכִאּלּו', 
ּוְלָתֵאר, ְוִהְרִּגיׁשּו ְּבמּוָחׁש ּוְכִאּלּו ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהְראֹות ְּבֶאְצַּבע, ֶׁשִהֵּנה ַרֵּבנּו ַחי ִעָּמנּו ּוְבתֹוֵכנּו 
ּוַמְמִליץ טֹוב ַּבֲעָדם ְלַהִּציָלם ִמָּכל ָרע, ַעד ֶׁשֵאין ִנָּתן ְלָתֲארֹו ְּכָלל ּוְכָלל. )שיש"ק ח"ח ח'(

ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ְלאּוַמן.  ִלְנסֹוַע  ַסָּכָנה ֲעצּוָמה  ָהָיה  ַהָּׁשָנה ֶׁשל ְׁשַנת תר"פ  ִלְקַראת ֹראׁש  צח. 
ֶׁשְּכֶׁשָעַמד ַרִּבי ִיְצָחק ָדאָחְווֶנע ַז"ל ִלְנסֹוַע ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה, ָּפְנָתה ֵאָליו זּוָגתֹו ִּבְכֵאב: ַרִּבי 
ִיְצָחק ֲהֵרי ַאָּתה ִמְסַּתֵּכן ְּבַחֶּייָך ִּבְנִסיָעה זֹו. ְוָעָנה ָלּה: ֲאִני נֹוֵסַע ְלאּוַמן ְּבָכל ֹאֶפן, ְוִאם ַחס 



ראש השנה שלי לד

אּוָלם  ְּבאּוַמן,  ַהּקֹוֵדם  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ָהִייִתי  ַהָּפחֹות  ֶׁשְּלָכל  ַאְרִויַח  ַּבֶּדֶרְך,  ָאמּות  ְוָׁשלֹום 
ְלִהָּׁשֵאר ָּכאן ְוֹלא ִלְנסֹוַע, ָעִדיף ִלי ִמֶּמּנּו ַהָּמֶות, ְוָנַסע ְוָחַזר ְּבָׁשלֹום. )"ֶלעְּבן אּון ִניְׁשט ַזיין 
אֹויף ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶקען ִניְׁשט ַזיין, ֶוועט ִמיר ִׁשיְסן אֹוְיְפן ֶוועג!! ִּבין ִאיְך ָדאְך ַפאר ַא ָיאר 

ִגיֶווען"(. )שיש"ק ח"ז קכ"ב( 

ֶׁשָּפְגׁשּו  ְיהּוִדי  ָּכל  רֹוְצִחים  ַהּבֹוְלְׁשִביִקים  ָהיּו  תר"פ,  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבָּיִמים  צט. 
ְּבַדְרָּכם. ְוַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ְועֹוד ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשִּמֶּטעְּפִליק ֵּביֵניֶהם ַּגם ַרִּבי 
ִיְצָחק ֶמְנְּדל רֹוֶטְנֶּבְרג ַז"ל, ַיַחד ִׁשְבָעה ֲאָנִׁשים ָנְסעּו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ַמָּמׁש, ְוִהְצִליחּו ָלֹבא 
ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ֶאת  ָּפַגְׁשִּתי  ְּבבֹוִאי  ִיְצָחק:  ֵלִוי  ַרִּבי  ְוִסֵּפר  ַהָּׁשָנה.  ֹראׁש  ְּבֶעֶרב  ְלאּוַמן 
ָהֹראׁש  ֶאת  ַיַעְברּו  ֵאיְך  ָיַדע  ְוֹלא  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ְּבִטיפּוס  חֹוִלים  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ׁשֹוְכִבים 
ַהָּׁשָנה. ּוְלָקחֹו ֵּתֶכף ַרִּבי ַמִּתְתָיהּו ַז"ל ְוֶהֱאִכילֹו ְוִהְׁשקֹו ְוִהְלִּביׁשֹו ֵהיֵטב ִּבְבָגִדים ְמֻכָּבִסים, 
ְוָלַקח ַנֲעֵלי ְּבנֹו ֶׁשְּׁשָלחֹו ֵאָליו ָמאן ְּדהּו ְוָנְתנּו ְלַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק, ְוָכְך ִהְתַחֵּזק ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל, 
ִּכי ַאף הּוא ֶנֱחַלׁש ְמֹאד. ְוִהֵּנה ְּבבֹואֹו לֹוַמר ֶאת ַהְּסִליחֹות, ָרָאה ֵאיְך ֶׁשֻּכָּלם ְבִריִאים ְמֹאד 

ְלֹלא ׁשּום ֹחִלי ּוַמְכאֹוב, ְוָהָיה ֹזאת ְלֵנס ְמֻפְרָסם. )שיש"ק ח"ה ש'(

ֵמֲחַמת ֹרב ַהְּטָרדֹות ְוַהַּסָּכָנה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשַּבֶּדֶרְך, ֹלא ִהִּגיַע ָאז ַרִּבי ַאְבָרָהם ְׁשֶטִריְנַהְרץ ַז"ל  ק. 
ֹראׁש  ְּבֶאְמַצע  ִהִּגיַע  ַז"ל  ַּבְרֶזְסִקי  ֹּכֵהן  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ְלאּוַמאן.  הקבוע(  החזן  היה  )שהוא 
ְמֻיָחד  ֲעָגָלה  ַּבַעל  ַרב  ּוְבֹקִׁשי  ֲהגּוִנים  ְּבַׁשְלמֹוִנים  ָׂשַכר  ַאייִזיְנְׁשֵטיין  ַאְיִזיק  ַרִּבי  ַהָּׁשָנה. 
ִמְסּתֹוְבִבים  ָהרֹוְצִחים  ֲהֵרי  לֹו  ְוָאְמרּו  ּבֹו  ּוְכֶׁשִהְפִצירּו  ְלַהְּקלֹוְיז,  אּוַמן  ֵמָהִעיר  ֶׁשִּיָּקֵחהּו 
ֶׁשַּבְּקלֹוְיז,  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִעם  ִלְׁשהֹות  ִלְבִלי  ֲאַוֵּתר  ֹלא  ָאמּות  ִאם  ַאף  ָלֶהם:  ָעָנה  ָּבְרחֹוב, 
ָהַעּמּוד,  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ֵהֵחל  ְוָאז  ָּדָבר.  ׁשּום  לֹו  ָקָרה  ֹלא  ּוְבֵנס  ְוָנַסע, 
ְוִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה ְוַעְרִבית ֶׁשל ֵליל א' ּוְתִפַּלת ַהּמּוָסִפין ֶׁשל ְׁשֵני ַהָּיִמים. )שיש"ק ח"ה ש"א(

ַהִּׁשְלטֹונֹות  ִמַּטַעם  ַהִּנְבָחר  ָהִעיר  ֵמַרב  ָׁשִליַח  ִהִּגיַע  ְׁשַנת תר"פ,  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ְּבֶעֶרב  קא. 
ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְּבָאְמרֹו: ֱהיֹות ֶׁשּנֹוַדע ָלַרב ֶׁשָּמָחר ֵּתָעֵרְך ֵּבין ַהְּפָלִגים ַהּׁשֹוִנים ָּבִעיר 
ְקָרב ָעקֹוב ִמָּדם, ַעל ֵּכן ְמַצֶּוה ֶׁשֹּלא ִיְתַּפְּללּו ַהָּקָהל ִּכי ִאם ְּכָוִתיִקין ּוְכֵדי ֶׁשִּיְגְמרּו ַהִּצּבּור ֶאת 
ַהְּתִפָּלה ֻמְקָּדם ְוִיְזָּדְרזּו ְלִהְתַחֵּבא ָּכל ֶאָחד ְּבַמֲחבֹואֹו. ְּכֶׁשָּׁשַמע ֹזאת ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ַּבאְרְסִקי 
ָאנּו  ְוֵאין  הּוא,  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ִעְנָינֹו  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִהְתַקְּבצּות  ְוָאַמר:  ָעָנה  ַז"ל, 

ְיכֹוִלים ְלַהְחִליט ְלַחֵּדׁש ָּבּה ׁשּום ֹנַהג ָחָדׁש, ְוַעל ֵּכן ִנְתַּפֵּלל ַּכֵּסֶדר ְוָכָרִגיל ָּכל ַהָּׁשִנים. 

ִהְתַּפְּללּו ָּכָרִגיל ְוָכל ַהְּזַמן ָעפּו ַּכּדּוִרים ָּבִעיר ִמַּצד ֶזה ְלַצד ֶזה, ְוֹלא ֵאַרע ׁשּום ָּדָבר ֹלא  ְוָאֵכן 
ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְוֹלא ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש. ִלְפֵני ַהְּתִפָּלה ָׁשַלח ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ָׁשִליַח ְלַרִּבי ֵלִוי 
ִיְצָחק ַז"ל ֶׁשהּוא ִיְתַּפֵּלל ִלְפֵני ָהַעּמּוד ִּכְׁשִליַח ִצּבּור, ְוֶנֱחַרד ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְוֹלא ָרָצה ְּבׁשּום 
אֹוֶפן. ָׁשַלח ֵאָליו ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ׁשּוב ָׁשִליַח ֶׁשִּיְתַּפֵּלל, ְוֹלא ָיכֹול ָהָיה יֹוֵתר ְלָסֵרב. ְוִסֵּפר ַרִּבי 
ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ֶׁשִהְתַּפֵּלל ְּבָכֶזה ַּפַחד ּוְרָעָדה, ֶׁשֵאין ְלַׁשֵער, ִּכי ָהָיה ָּבֶזה ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות ֲעצּוָמה, 
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ְוָהיּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ּבֹוִכים ְוצֹוֲעִקים ִּבְתִפָּלָתם ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים ִמֹּגֶדל ַהּמֹוָרא ֶׁשָהָיה ֲעֵליֶהם, 
ִּכי ַחֵּייֶהם ָהיּו ַמָּמׁש ְּתלּוִיים ָלֶהם ִמֶּנֶגד ְּבָכל ֶרַגע, ּוְבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ָעַבר ַהֹּכל ַּכּׁשּוָרה ְלֹלא 

ׁשּום ֶנֶזק ְלַאף ִמְתַּפֵּלל, ְוֶׁשֹּלא ְּכֶדֶרְך ַהֶּטַבע ְּכָלל ּוְכָלל. )שיש"ק ח"ה רנ"ו(

ַּכָּידּוַע ֵהֵחל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ְלִהְתַּפֵּלל ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשל ְׁשַנת תר"פ,  קב. 
ָּבֶזה  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּסָּכָנה  ְלֹרב  ְלִקּבּוץ,  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ַרִּבים  ָאז  ִהִּגיעּו  ֶׁשֹּלא 
ּוֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא ָהָיה ִמי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל, ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֶׁשִּיְתַּפֵּלל הּוא ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ַּגם 
ֶאת ְּתִפַּלת מּוָסף, ַאַחר ֶׁשְּכָבר ִהְתַּפֵּלל ֹקוֶדם ִּכְׁשִליַח ִצּבּור ֶאת ֵסֶדר ַהְּסִליחֹות - ְזֹכר ְּבִרית, 
ּוְתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְוֵכן ְּתִפַּלת ַמֲעִריב. ]ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ִהְתַּפֵּלל ָאז ַרִּבי 
ַאְלֶטער ִמיְרֶקעס ֶּבן ַרִּבי ַיֲעֹקב יֹוֵסף ֶּבן ַרִּבי ֵמִאיר ֶטעְּפִליֶקער, ְוֶאת ַהְּתִקיעֹות ָּתַקע ָאז ַרִּבי 
ְוַכּיֹוֵצא,  ַּגְדלּות  ִהְרהּוֵרי  ּבֹו  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשֵהֵחּלּו  ָּבֶזה,  ִמְסַּתֵּפק  ְוָעַמד  ַז"ל[.  ּדֹוחֹוְבֶנא  ִיְצָחק 
ּוֵמֲחַמת ֵּכן ֹלא ָרָצה ְלִהְתַּפֵּלל ִּכְׁשִליַח ִצּבּור. ְוָׁשַאל ֶאת ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ַּבאְרְסִקי ַמה ַּיֲעֶׂשה, 
ָּכְך  ְוָעַמד  ָלֶגֶׁשת  ָאָבה  ֹלא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף  ִלְתִפָּלה,  ּוְׁשָלחֹו  ְּכלּום  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  לֹו  ָעָנה  ֹלא 
ְמַהְרֵהר ִלְפֵני ְּתִפַּלת 'ִהְנִני ֶהָעִני ִמַּמַעׂש'. ַעד ֶׁשָּׁשַלח ֵאָליו ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ַּבאְרְסִקי ַז"ל ֶאת 
ַרִּבי ַאָּבא ִליִׁשיְנְסִקי ְוָאַמר לֹו ִּבְזָעָקה ִּבְׁשמֹו, ַּבחּוץ ְמנֹוְפִפים ָהרֹוְצִחים ְּבַסִּכיִנים ַוֲחָרבֹות 

ְוַאָּתה ִהְּנָך ְמַהְרֵהר ֹּפה ַעל ְּפִנּיֹות ְוַגְדלּות?! ַּגׁש ְוִהְתַּפֵּלל!

ְוֵהן  ַהְּנִסיָעה  ֵהן  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  ַהֹּכל  ָּכרּוְך  ַהַּנ"ל  ַּבָּׁשָנה  ֶׁשָהָיה  ַאף  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל,  ְוִנַּגׁש 
ַהָּׁשהּות ַּבְּקלֹוְיז, ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשָאְמרּו לֹו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהִּמְתַקְּבִצים - ֶׁשּדֹוֶמה הּוא 
ְלֵמת ֵמֹרב ֻחְלָׁשתֹו, ִּכי ָאז ֶנֱחלּו ֻּכָּלם ְּבַמֲחַלת ַהִּטיפּוס ְוָׁשְכבּו ְּבֵליל 'ְזכֹור ְּבִרית', ָּכל ַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמנּו ֵהן ּתֹוָׁשֵבי ַהָּמקֹום ְוֵהן ַהָּבִאים, ַעל ַהַּסְפָסִלים ֶׁשַּבְּקלֹוְיז ֲחלּוִׁשים ּוְמֻיָּסִרים ִּכְבֵבית 
חֹוִלים ַמָּמׁש, ּוְבֶדֶרְך ֵנס ָאְזרּו ֹּכַח ְלִהְתַּפֵּלל ַהְּסִליחֹות ּוְתִפּלֹות ֹראׁש ַהָּׁשָנה. )שיש"ק ח"ו 

תל"ו(

ַיֲעֹקב ַּבְרֶזְסִקי ַז"ל ִמּתֹוְך ַסָּכַנת  ְלאֹותֹו ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשל ְׁשַנת תר"פ ַהַּנ"ל, ִהִּגיַע ַרִּבי  קג. 
ּבֹו  ָּפְגׁשּו  ּוַבֶּדֶרְך  ִמְצָוה,  ַּבר  ֱהיֹותֹו  ֹקוֶדם  עֹוד  ִמּפֹוִלין  ְלַבּדֹו  ֶׁשָּבא  ַמָּמׁש,  ְנָפׁשֹות 
ָהרֹוְצִחים ְועֹוד ְיהּוִדים ֶׁשָהיּו ִעּמֹו, ְוָירּו ָּבֶהם ַלָּמֶות ִּבְהיֹוָתם ְּבתֹוְך ֲחִפיָרה ֶׁשַּבֶּדֶרְך, ְוָחְׁשבּו 
ָהרֹוְצִחים ֶׁשֶּנֶהְרגּו ֻּכָּלם, ּוְבֵנס ִנַּצל ְוָקם ּוָבא ְלאּוַמן ְּביֹום ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוֵמֲחַמת ֶׁשָּבא ִמחּוץ 
ִמְצָוה. )וראה עוד שיש"ק  ַנֲעָׂשה ַּבר  ְוָאז  ָלֶלֶכת יֹוֵתר ִמד' ַאּמֹות.  ָהָיה ָאסּור לֹו  ַלְּתחּום 

ח"ד ש"כ, שמ"ג, שמ"ט, שס"ד ה', רנ"ו, ש', ש"א, שפ"ג, שיש"ק ח"ה תל"ז(

ִסֵּפר ֶׁשְּכֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ָהַעּמּוד ִּבְתִפַּלת ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ַעל ַאף ֶׁשָרָצה ְלַהְׁשִקיט  קד. 
ְּבֹכחֹות  ְוִהְתַּפֵּלל  ַרב,  ְלֶמְרָחק  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ְוָהָיה  ָיכֹול,  ָהָיה  ֹלא  ַּבְּתִפָּלה,  ַעְצמֹו  ֶאת 
ָּכֵאּלּו, ַעד ֶׁשָאְמרּו לֹו ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֶׁשָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשֹּלא יּוַכל ִלְגֹמר ֶאת ַהְּתִפָּלה. 
ַהִּמְתַּפְּלִלים  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  ֵּבין  ְוַהִהְתַלֲהבּות ֶׁשָהָיה  ַהִהְתעֹוְררּות  ָהָיה ֵמֲחַמת ֹרב  ֶזה  ְוָכל 



ראש השנה שלי לו

ְוַהּׁשֹוֲאִגים ִּבְתִפָּלָתם. )שיש"ק ח"ה תל"ח(

ִסֵּפר ֶׁשַּפַעם ָחַלם לֹו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה )ִּבְהיֹותֹו ְּכָבר ָּכאן ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל(, ֵאיְך ֶׁשָהָיה ֹראׁש  קה. 
ָרָאה ֵאיְך ֶׁשְּכָבר עֹוֵמד  ּוְכֶׁשִּנַּגׁש  ִלְפֵני ָהַעּמּוד,  ְּכַדְרּכֹו  ְלִהְתַּפֵּלל  ָלֶגֶׁשת  ְוָרָצה  ַהָּׁשָנה, 
ָׁשם ָאָדם ַּבַעל צּוָרה ְוַהְדַרת ָּפִנים ְורֹוֶצה הּוא ְלִהְתַּפֵּלל ִּכְׁשִליַח ִצּבּור, ְוֶאְצלֹו ְּבָסמּוְך ָעַמד 
ֶאָחד, ְוֵהִבין ּבֹו ֶׁשהּוא ַרֵּבנּו ַז"ל. ְוָאַמר ָלִאיׁש ֶׁשָעַמד ְּבַעּמּוד ַהְּתִפָּלה ֵּתן ִלי ָלֶגֶׁשת ְלִהְתַּפֵּלל, 
ְּכֶהְרֵּגִלי ֶזה ַּכָּמה ְוַכָּמה ָׁשִנים, ְוָאַמר לֹו ֹלא, ָּכֵעת ֲאִני ִמְתַּפֵּלל, ְוָטַען ְוָאַמר לֹו ֲהֵרי ֻמְחָזק ֲאִני 
ְּכָבר ִּבְתִפָּלה ֶזה ַּכָּמה ָׁשִנים, ַנֲעָנה ַרֵּבנּו ַז"ל ְוָאַמר: ֵאין נֹוֵהג ָּכאן ְּבָדָבר ֶזה ִּדין ֻמְחָזקּות, ְוָטַען 
ִלְפֵני ַרֵּבנּו ְוָאַמר ֲהֵרי ֲחָזָקה זֹו ָּבָאה ִלי ַעל ְיֵדי ְמִסירּות ֶנֶפׁש. ]ִּכי ְּתִפָּלתֹו ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֵהֵחל 
ַלִּקּבּוץ  ָלבֹוא  ְּכֵדי  ִּבְפִׁשיטּות  ַנְפׁשֹו  ְּכֶׁשָּמַסר  תר"פ,  ִּבְׁשַנת  ָהָיה  ָהַעּמּוד  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשְּבאּוַמן, ְוָאז ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא ָהָיה ִמי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ִהְתַּפֵּלל הּוא ָאז מּוָסף[. ָעָנה ַרֵּבנּו ְוָאַמר: 'נּו 
ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶזה ְּכָבר ִעְנָין ַאֵחר'. ְוֵתֶכף הֹוִריד ָהִאיׁש ַהַּנ"ל ַהַּטִּלית, ְוִכְּבדֹו )לר' לוי יצחק( 

ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ָהַעּמּוד ְּכֶהְרֵּגלֹו ּוְכֶחְזָקתֹו. )שיש"ק ח"ה תנ"ד(

קו. ר' מֶׁשה ְירּוְסַלְבְסִקי ַז"ל, ִהְתָקֵרב ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַעל ְיֵדי חֹוְתנֹו ַרִּבי ַנְחָמן ַקאְרִׁשיְנְסֶקע 
עֹוֵסק  ָהָיה  מֶׁשה  ַרִּבי  )ִּכי  ַאָּתה  סֹוֵחר  ֲהֵרי  חֹוְתנֹו:  ַּפַעם  לֹו  ֶׁשָאַמר  ַז"ל,  ִמְּטֶׁשעִרין 
ְּבִמְסָחר עֹוד ִּבְהיֹותֹו ָּבחּור, ְוָהָיה ַמֲעִביר ְסחֹורֹות ִמָּלאְדז ֶׁשְּבפֹוַלְנָיה ִלְפִנים רּוְסָיא(, ְוִאם 
ָׁשַמע  ִעָּמם,  ּוְסחֹור  ְּגדֹוִלים  סֹוֲחִרים  ּבֹו  ֶׁשָּדִרים  אּוַמאן  ְלִעיר  ְוָתבֹוא  ִּתַּסע  ֹלא  ַמּדּוַע  ֵּכן 
ַלֲעָצתֹו ּוָבא ְלאּוַמאן, ְוָכְך ִּבְׁשהֹותֹו ָּבִעיר ִהְתָקֵרב ַלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. )שיש"ק ח"ד תקמ"ז(

ִּבְׁשַנת תרע"ח ְּבֵעת ַהַּמְהֵּפָכה, ֶׁשָהְרגּו ָאז ַהּקֹומֹוִניְסִטים ֶאת ָּכל ָהֲעִׁשיִרים, ָהָיה ַּגם  קז. 
ַרִּבי מֶׁשה ֵּבין ָהְרׁשּוִמים ַלֲהִריָגה. ּוְכָבר ִקֵּבל ַלֲהִריָגתֹו ִמְסָּפר ְמֻסָּים )ִמְסָּפר ֲחִמִּׁשים 
ְוַאְרַּבע(, ְוִהֵּנה ָנֲהגּו ַהּקֹומֹוִנְסִטים ֶׁשִּלְפֵני ֶׁשָהְרגּו ָאָדם, ָעַבר ָּפָרׁש ְוָׁשַאל ֶאת ַהֶּנֱאָׁשם ִאם 
יֹוֵדַע ֲעבּור ַמה יֹוֵצא ִליָהֵרג, ּוְכֶׁשָהָיה ַהָּׁשפּוט אֹוֵמר ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ַמּדּוַע, ָהָיה אֹוֵמר לֹו ַהָּפָרׁש 
ּוָמִרים.  ָקִׁשים  ִיּסּוִרים  ִמּתֹוְך  ְנִמיְתָך  ָאז  ַחָּיב  ְוֵתֵצא  ַהִּמְׁשָּפט  ַעל  ַנֲחזֹור  ִאם  ָנא,  ְרֵאה 
ְּכֶׁשָּׁשֲאלּו ֶאת ַרִּבי מֶׁשה ִאם יֹוֵדַע ִמּׁשּום ֵאיזֹו ַאְׁשָמה הּוא יֹוֵצא ִליָהֵרג, ָעָנה ְוָאַמר: ֵאיִני 
ָעָליו,  ְוִהְלִׁשין  ֶׁשֵהִעיד  ָלֵעד  ְוָקְראּו  ַאְׁשָמתֹו,  ִּתיק  ֶאת  ׁשּוב  ִלְבדֹוק  ַהְּמַפֵּקד  ִצָּוה  יֹוֵדַע, 
לֹו  ָאְמרּו  ֶׁשֶקר,  ָהָיה  ֶנְגּדֹו  ֶּׁשֵהַעְדִּתי  ַמה  ָּכל  ָהֵעד,  ָלֶהם  ְוָאַמר  ֵעדּותֹו,  ָנכֹון  ִאם  ּוְׁשָאלּוהּו 
ַהֶּׁשֶקר  ֵעדּות  ַעל  אֹוְתָך  ַיַהְרגּו  ָהִראׁשֹוִנים  ְּדָבֶריָך  ַעל  תֹוֶדה  ֹלא  ִאם  ְלָך  ַּדע  ַהּׁשֹוְפִטים: 
ָהָיה  ֶּׁשֵהַעְדִּתי  ַמה  ָּכל  ְלָהְרֵגִני  ַאף  ַאֶּתם  ְיכֹוִלים  ָהֵעד:  ָלֶהם  ְוָאַמר  ָעָנה  ִמֹּקֶדם,  ֶׁשֵהַעְדָּת 

ֶׁשֶקר, ְוִׁשְחְררּוהּו ַלָחְפִׁשי. 

ֶאת ַהֵּנס ַהֻּמְפָלא ַהֶּזה, ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ְּבֵנֶדר, ִלְדֹאג ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהָּבִאים ַלִּקּבּוץ  ִּבְראֹותֹו 
ַהָּבִאים  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְלָצְרֵכי  ָּדַאג  ָוָהְלָאה  תרפ"ג  ּוִמְׁשַנת  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ִּביֵמי 
ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה ִמַּכְסּפֹו הּוא, ְוָהָיה ְמַׁשְּמָׁשם ְּבֶנֱאָמנּות ְלֹלא ׁשּום ְקֵּפיָדה ְּכַלל. ּוְלרֹוב ִׂשְמָחתֹו 



לזראש השנה שלי

ְּבִמְצָוה זֹו, ָהָיה נֹוֵׂשא ְּבַעְצמֹו ַעל ְּכֵתָפיו ֶאת ַהֻּׁשְלָחנֹות ְוַהַּסְפָסִלים ֵמַהְּקלֹויז ְלאּוָלם ָהֹאֶכל 
ּוִמָּׁשם ֲחָזָרה ַלְּקלֹויז, ִּכי ָהָיה ַּבַעל ֹּכַח ָּגדֹול, ְוֵכן ְּבָכל ְסעּוָדה ּוְסעּוָדה, ְוָכל ִמי ֶׁשָהָיה לֹו ֵאיֶזה 
ַעל  ַהָּלה  ֶׁשָּיבֹוא  ְּכֵדי  ֹאֶכל,  ְמַנת  עֹוד  לֹו  נֹוֵתן  ָהָיה  ְלַהְׁשִקיטֹו,  ִּבְרצֹותֹו  ְוַתְרעֹוֶמת,  ֶהָעָרה 

ִסּפּוקֹו ְוִיְׁשֹקט. )שיש"ק ח"ד תקמ"ח(

תרצ"ה-ו  ְׁשַנת  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ֶׁשְּבֵליל  ַאַחר  ְׁשלֹוֵמנּו,  ְלַאְנֵׁשי  נֹוַדע  זֹו  ַמֲעֶׂשה  ְוִהֵּנה  קח. 
ְלַאְנֵׁשי  ָהאֹוֶכל  ַוֲחלּוַקת  ְּבִאְרגּון  אֹותֹו  ְּבַהֲאִׁשיָמם  ַהֹּסַהר,  ְלֵבית  ּוְלָקחּוהּו  ֲאָסרּוהּו 
ִסֵּפר  ָּבֶזה,  ִהְתַעְסקּותֹו  ִסַּבת  ְּכֶׁשְּׁשֵאלּוהּו  ַּבֲחִקירֹות  ְוָׁשם  ַהָּׁשָנה.  ְלֹראׁש  ַהָּבִאים  ְׁשלֹוֵמנּו 
ָלֶהם ֹזאת ַהַּמֲעֶׂשה, ְוִׁשְחְררּוהּו ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה. ְוֵתיֶכף ָּבא ְלֵבית ר' ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ְוָדַפק לֹו 
ֶׁשאֹוִדיַע  ַהִּדין  חֹוֶמר  ְּבָכל  ִהְזִהירּוִני  ְרֵאה,  לֹו:  ְּבהֹוִסיפֹו  ִׁשְחרּורֹו,  ַעל  ְוהֹוִדיעֹו  ַהַחּלֹון,  ַעל 
ְיבּוַלע  ֹלא  ְוִאם  אֹוֶפן,  ְּבׁשּום  ַּבְּקלֹויז  ְלָמֳחָרת  ְלִהְתַּפֵּלל  ִלְבִלי  ֶׁשּמּוְזָהִרים  ַהְּקלֹויז  ְלַגָּבֵאי 
ְּכַדְרֵּכנּו ְּבָכל  ִנְתַּפֵּלל ַלָּמֳחָרת  ְוָאנּו  ִיְצָחק ַז"ל אֹוִתי ֹלא ְמַעְנֵין ָּכל ֶזה,  ֵלִוי  ָלֶהם. ָעָנה לֹו ר' 
ָׁשָנה. ְוָאֵכן, ִהְתַּפְּללּו ְּכַדְרָּכם. ַלָּמֳחָרת ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָּבאּו ׁשֹוְטִרים ּוְלָקחּוהּו ְלֵבית ַהֹּסַהר, 
ִּכי ֲאִני ַהּפֹוֵעל ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ְּבֵבית ֲחרֹוֶׁשת ַלֲעִׂשַּית  ִּבְהיֹותֹו ָׁשם ָאַמר ְלסֹוֲהָריו ַׁשְחְררּוִני, 
ַנֲעַלִים, ְוַאֶּתם ַמְפִסיִדים ַלֶּמְמָׁשָלה ֶּכֶסף ְּבָעְצְרֶכם אֹוִתי ָּכאן, ְוָאֵכן ָׁשְלחּו ֶטֶלְגַרָמה ְלֵבית 
ַהֲחרֹוֶׁשת ֶׁשְּבמֹוְסְקָבא ְוִקְּבלּו ְּתׁשּוָבה ֶׁשְּיַׁשְחְררּוהּו ֵּתיֶכף ּוִמָּיד, ֵמֲחַמת ֶׁשָּכל ַהִּמְפַעל ַקָּים 

ָעָליו, ְוִׁשְחְררּוהּו. )שיש"ק ח"ד תקמ"ט(

ְוַלְּמָדן,  ָחָכם  ְוַתְלִמיד  ָּתם  ִאיׁש  ָהָיה  ַחאְרקֹוב,  ִעיר  ִמּתֹוָׁשֵבי  ַז"ל,  פּוְקס  ַחִּיים  ַרִּבי  קט. 
ִּבְׁשנֹות  טּוְלְטִׁשיֶנער.  ָנְׁשֶקע  ַרִּבי  ְיֵדי  ַעל  ְׁשלֹוֵמנּו  ְלַאְנֵׁשי  ְוִהְתָקֵרב  ִנְכָּבד,  ְוָעִׁשיר 
ַהתר"צ ֶהֱעִלילּו ָעָליו ַהּקֹומֹוִניְסִטים ֲעִליַלת ָׁשְוא, ִּכי ָרצּו ִלְזּכֹות ְּבָממֹונֹו, ִּכי ָהָיה ִאיׁש ָאמּוד 
עֹוד ִּבְהיֹותֹו ְּבֶאֶרץ מֹוָצאֹו ֶׁשְּבפֹוַלְנָיה, ְוָתְבעּוהּו ְלִמְׁשָּפט ְּביֹום ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוהּוא ְּבָחְפצֹו 
ִלְהיֹות ְּבאּוַמאן ִּביֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ָאַמר ָלעֹוֵרְך ִּדין ֶׁשּלֹו, ֶׁשֵּיׁש לֹו ְנִסיָעה ְדחּוָפה ְּביֹום ֹראׁש 
ַהָּׁשָנה, ְוֹלא יּוַכל ָלבֹוא ַלִּמְׁשָּפט ְּבאֹותֹו יֹום ְּבׁשּום אֹוֶפן, ְּכֶׁשָּׁשַמע ֹזאת עֹוֵרְך ִּדינֹו ָּפָנה ֵאָליו 
לֹו  ָהָיה  ִּכי  ֵמַהַחִּיים?  יֹוֵתר  זֹו  ְנִסיָעה  ְלָך  ְיָקָרה  ְוִכי  ִמַּדְעְּתָך,  ָיָצאָת  ְוִכי  לֹו  ְוָאַמר  ִּבְצָעָקה 
ִמְׁשָּפט ָּכֵבד ַעד ִלְכֵדי עֹוֶנׁש ִמיָתה.אּוָלם ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָמַסר ַנְפׁשֹו ְוָנַסע ּוָבא ְלאּוַמאן, ְוֹלא 
ֹראׁש  ְּבֶעֶרב  ָעָליו  ִהְתַּפְּללּו  ִמָּצָרתֹו,  ְּבָיְדָעם  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ַהְּמִניעֹות.  ָּכל  ַעל  ְּכַלל  ִהִּביט 
ַהָּׁשָנה ַעל ַהִּצּיּון ְוִהְזִּכירּוהּו ְלטֹוָבה, ַּבֲהִביָנם ִּכי ֵאינֹו ָיכֹול ָלבֹוא ְוִלְׁשהֹות ִעָּמֶהם ִּביֵמי ֹראׁש 
ִהִּגיַע, ִהְרּבּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  ְוָראּו ֶׁשַעל ַאף ִּדינֹו ַהָּקֶׁשה  ַהָּׁשָנה, אּוָלם ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשִהְבִחינּו 
ְלַאַחר ֹראׁש ַהָּׁשָנה, נֹוַדע לֹו ֶׁשַהַּקֵּטיגֹור ֶׁשּלֹו  ְלֵביתֹו  ְּכֶׁשָחַזר  ְויֹוֵתר.  ִּבְתִפָּלה ֲעבּורֹו יֹוֵתר 
ֵמת ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום, ּוִמֵּמיָלא ֹלא ִהְתַקֵּים ָאז ַהִּמְׁשָּפט ֶנְגּדֹו ְוֶהֱעִמידּו ַאַחר ָּכְך ַהּתֹוְבִעים ֶנְגּדֹו 
ַקֵּטיגֹור ַאֵחר, ְוהּוא ָהָיה ִמִּטְבעֹו ָאָדם ֹנַח ְוַרֲחָמן יֹוֵתר ֶׁשֹּלא ִקְטֵרג ָעָליו ָקׁשֹות, ּוִמּׁשּום ָּכְך 
התרצ"ח-תרצ"ט.  ִּבְׁשנֹות  ְוִנְפַטר  ִנְפָלא,  קֹוֵרא  ַּבַעל  ָהָיה  הּוא  ֵמַהִּמְׁשָּפט.  ַזַּכאי  ָיָצא 



ראש השנה שלי לח

)שיש"ק ח"ד תקפ"ו(

ְׁשַנת  ֶׁשל  ַהָּׁשָנה  ְּבֹראׁש  ָהָיה  ְּבאּוַמן,  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ֶׁשָּׁשָהה  ָהַאֲחרֹון  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  קי. 
ְיֵדי  ַעל  ְמֹאד  ְמֻבָּקׁש  ָהָיה  ִּכי  זֹו,  ִּבְנִסיָעה  ַמָּמׁש  ְנָפׁשֹות  ְּבַסָּכַנת  ַעְצמֹו  ְוִסֵּכן  תרצ"ט, 
ֵּתֶכף  ֶנֱהָרג  אֹו  ְלִסיִּביר  ִנְׁשַלח  ָהָיה  ִנְתָּפס  ָהָיה  ְוִאּלּו  ָהָראִׁשִּיים,  ֵמַהְמֻבָּקִׁשים  ַהִּׁשְלטֹונֹות 
ּוִמָּיד, ְוָכל ַּכָּמה ֶׁשִּנּסּו ְלָמְנעֹו ִמִלְנסֹוַע ְנִסיָעה זֹו - ֹלא ִהְצִליחּו, ְּבָאְמרֹו ָלֶהם: ְמַפֵחד ֲאִני ִמֶּזה 
ַסָּכָנה  ְוַאף ֶׁשהּוא  יֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשֶאַּסע,  ַהָּׁשָנה,  ְלֹראׁש  ַרֵּבנּו  ִצּיּון  ַעל  ְוֶאְׁשַּתַּטח  ֶאַּסע  ֶׁשֹּלא 

ְּגדֹוָלה.

ְּבֵאיֶזה  ִהְסַּתֵּתר  ְוהּוא  ָׁשם,  ֶׁשֶּנְחָּבא  ַלַּבִית  ַהּׁשֹוְטִרים  ִנְכְנסּו  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ֶׁשֹּקֶדם  ּוְבַׁשָּבת 
ָנְגעּו.  ֹלא  ַמְחּבֹואֹו  ּוִבְמקֹום  ַהַּבִית,  ְּבָכל  ַאֲחָריו  ְוִחְּפׂשּו  ָׁשם  ֶׁשָהָיה  ְּפִניִמי  ֶחֶדר 
ָהֲעָׂשָרה  ֶאת  ִּבְמִהירּות  ָׁשם  ְוָאַמר  ְּבֵסֶתר,  ַרֵּבנּו  ִצּיּון  ַעל  ֻמְסָּתר  ָהַלְך  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ְּבֶעֶרב 
ְלֻעָּמתֹו.  ְוִחֵּיְך  ַהָּמסּור  ַהַּמְלִׁשין  ְלָׁשם  ִהִּגיַע  ַּבֲאִמיָרתֹו,  ְמַמֵהר  ְּבעֹודֹו  ְוֵתֶכף  ִמְזמֹוִרים. 
ְוִהְתַחֵּנן ֵאָליו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ֶׁשַּיִּניֵחהּו ְלַנְפׁשֹו, ִּכי ָהָיה ַמְלִׁשין ֶזה ִמָּבָניו ֶׁשל ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשֶּנְהַּפְך ְלַמְלִׁשין, ְלַאַחר ִאּיּום ֶׁשִאְּימּו ַעל ַחָּייו ִאם ֹלא ְיַׁשֵּתף ִעָּמם ְּפֻעָּלה, ּוְבֶמֶׁשְך 
ַז"ל.  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ְוֵתֶכף ָּבַרח ִמָּׁשם  ְוִהְבִטיַח לֹו.  ֶנֱאָמן ַלִּׁשְלטֹון ַהּקֹומֹוִניְסִטי,  ָהָיה  ַהְּזַמן 
ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ָׁשָהה ֻמְחָּבא ְּבַמְרֵּתף ֶאָחד, ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ָּתַקע ֲעבּורֹו ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, 

ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני ָּבא ַרִּבי ָנַטע ּגּוֶרִליק ַז"ל ִלְתֹקַע ֲעבּורֹו. )שיש"ק ח"ו תמ"ח(

ָאַמר ַעל ָהֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהַאֲחרֹון ֶׁשָהָיה ְּבאּוַמן, ְּדַהְינּו ְׁשַנת תרצ"ט - ֶׁשָהָיה ָאז ְּבַסָּכַנת  קיא. 
ַחִּיים ַמָּמׁש, ַּכָּידּוַע ְוִכְמַעט ֶׁשְּתָפסּוהּו "ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶזה, הּוא ֶהָחִביב ָעַלי ִמָּכל ֶעְׂשִרים 

ְוָחֵמׁש ָראֵׁשי ַהָּׁשִנים ֶׁשָּזִכיִתי ְוָהִייִתי ְּבאּוַמן". )שיש"ק ח"ו תפ"ג(

ַעל  ֶׁשְּבפֹוַלְנָיא,  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  נחמן(  ר'  בן  אברהם  )לר'  ַּפַעם  ְּכֶׁשְׁשָאלֹו  קיב. 
ִיְׂשָרֵאל  ּוֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ֵמאּוַמן  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ְוַהָּקׁשֹות  ַהְּתִמיִדּיֹות  ְנִסיעֹוָתיו 
ְלאּוַמן ִליֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ָעָנה ְוָאַמר לֹו: ֵאיִני מֹוֵצא ַמְרּגֹוַע ְלַנְפִׁשי ִּכי ִאם ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות 

ֵאּלּו, ַהְינּו ְּבִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל ּוְבֹכֶתל ַהַּמֲעָרִבי. )שיש"ק ח"ז תקל"א( 

ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיּונֹו  ְּבֵצל  ְלִהְסּתֹוֵפף  ַׁשִּפיָרא,  ְׁשמּוֵאל  ר'  ֶׁשל  ְוַגֲעּגּוָעיו  ִכּּסּוָפיו  קיג. 
ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור ְּבִעיר אּוַמן, ּוִבְפָרט ִליֵמי "ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהְּקדֹוִׁשים" - ָהיּו ְלֵאין ֲעֹרְך, 
ְועֹוד ֵּתֶכף ִּבְתִחַּלת ִהְתָקְרבּותֹו, ְּכָבר ָהַלְך ַלֲעׂשֹות ַּדְרּכֹון )ְּבִריִטי - ַאְנְגִלי(, ְוָנַסע ַעד ָרַמת ַּגן 
ְּבַסָּכַנת  ָּכרּוְך  ָהָיה  ֶׁשַהָּדָבר  ְוַאף  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ְיֵמי  ַעל  ִויָזה  ְלַבֵּקׁש  ָהרּוִסית  ַלקֹוְנסּוְלָיה 
ֲאִפילּו  ִמֶּזה  ְלִהָווַדע  ָאסּור  ֶׁשָהָיה  ּוִבְפָרט  ַהְּפָרעֹות,  ִּבְזַמן  ַהְּדָרִכים  ִמַּפַחד  ַמָּמׁש  ְנָפׁשֹות 
ֶׁשֶמץ ָּדָבר ְלִאּמֹו ָהַאְלָמָנה, ִעם ָּכל ֶזה ִהְתַּגֵּבר ר' ְׁשמּוֵאל ַעל ָּכל ַהְּמִניעֹות ְוַהְּפָחִדים, ְוָעָׂשה 
ַמה ֶׁשִּביָכְלּתֹו. ְּבפּוִרים ֶאָחד ָּבַקע קֹולֹו ַּכּׁשֹוָפר ְּבָכל יֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ַרק ְּבֵאּלּו ַהִּמִּלים: 



לטראש השנה שלי

"ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרּה" ְּכֶׁשהּוא ַמְדִּגיׁש ְוצֹוֵעק ֶׁשִעַּקר ָהאֹור ֶשׁל ֹראׁש ַהָּׁשָנה הּוא ִלְהיֹות 
ְּבא'ּוָמן ְו'ֹר'אׁש ַה'ָׁשָנה.

ְּבתֹוָכם  ְׁשמּוֵאל  ְור'  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ְּכִמְנָין  ַעְצָמם  ֵהִכינּו  תשי"ט,  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַעל  קיד. 
ִלְנִסיָעה ַעל "ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלאּוַמן", ּוְכֶׁשְלַבסֹוף ִהְתַּבֵּטל ַהָּדָבר, ָּפַרץ ר' ְׁשמּוֵאל ְּבֶבִכי 

ַמר ַעל ֶׁשֹּלא ָיְצָאה ֲעַדִין ְּתׁשּוָקתֹו ֶאל ַהֹּפַעל.

ַעד ְׁשנֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות ָנַהג ר' ְׁשמּוֵאל לֹוַמר ָּכל יֹום ָויֹום ְּתִפָּלה ע"ו ח"א, ִלְזּכֹות ָלֹבא  קטו. 
ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבִעיר אּוַמן. ּוִמי ְיַׁשֵער ּוִמי ְיַסֵּפר ֹּגֶדל ְמִסיַרת ַנְפׁשֹו ֶׁשל 
ר' ְׁשמּוֵאל ִּבְנִסיָעתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ְלִעיר אּוַמן ַעל ְיֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהְּקדֹוִׁשים ַּבָׁשָנה ָהַאֲחרֹוָנה 
ִּביֵמי ַחָּייו, ּוְכֶׁשְּׁשָאלּוהּו ְּבֵביתֹו ֵאיְך ְמַסֵּכן ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבִטְלטּול ָקֶׁשה ָּכֶזה, ֵהִׁשיב ר' ְׁשמּוֵאל 
ִּבְפִׁשיטּות: )ִאיְך ָהאּב ָדאְך ַא ַּגאְנְצין ֶלעְּבין ֶגעֶבּייְנְגט אֹויף ֶדעם, אּון ִהיְצט ַאז ֶמען ְׁשֶלעְּפט 
ִמיר ָזאל ִאיְך אֹויְכט ִניְׁשט ִמיט ְׁשֶלעְּפין?!( ֲהֹלא ָּכל ַהַחִּיים ָהָיה ִלי ִּכּסּוִפים ָלֶזה, ְוַעְכָׁשו 
ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַאֲחֵרי  ִׂשְמָחתֹו  ְלִהָּסֵחב?!  ַעְצִמי  ֶאת  ֶאֵּתן  ֹלא  ַּגם  ֶׁשֲאִני  אֹוִתי,  ְּכֶׁשּסֹוֲחִבים 
ָהְיָתה ְלַמְעָלה ִמן ַהְּמׁשֹוָער, ּוָבִרּקּוִדים ַהּסֹוֲעִרים ֶׁשל מֹוָצֵאי ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִנְכַנס ר' ְׁשמּוֵאל 
ְּבתֹוך ָהִרּקּוִדים ְלֶמֶׁשְך ְּכֶרַבע ָׁשָעה ְּבתֹוְך ֲהמּוָלה ְוִׂשְמָחה ֶׁשל ְּכָמאַתִים ְוִׁשִּׁשים ִאיׁש, ּוִמי 
ֶׁשִהִּכיר ֶאת ֻחְלָׁשתֹו ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה, יֹוֵדַע ֵהיֵטב ֶׁשַרק ִׂשְמָחה ֵאין סֹוִפית, ִהיא ֶׁשָּנְתָנה לֹו 
ֹּכַח ְלִהָּדֵחף ְּבתֹוְך ָהִרּקּוִדים ְוִלְרקֹוד ְּבַיַחד ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְוִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמָחָתם. )שמואל 

בקוראי שמו(

ַמְרִּגיִׁשין  ֶׁשַאֶּתם  ַמה  ַהַּטַעם  ָלנּו  ֹּתאְמרּו  ֵמַאַנ"ש:  ִאיׁש  ְלֵאיֶזה  ָׁשֲאלּו  ַאַחת  ַּפַעם  קטז. 
ַּפַעם  ָאַכְלָּת  ַהִאם  לֹו:  ְוָאַמר  ָעָנה  ְוכּו'.  ֶׁשָּלֶכם  ַהָּׁשָנה  ְּבָהֹראׁש  ְּבֶרְסֶלב  ַּבֲחִסידּות 
ֵּביָצה? ָעָנה: ֵּכן, ָאַמר לֹו: ִאם ֵּכן ְּתַצֵּיר ִלי ַהַּטַעם ֶׁשַּמְרִּגיִׁשין ְּבֵביָצה. ְוֶזה ֵאין ְיכֹוִלין ְלַצֵּיר ִּכי 
ֵאינֹו ָמתֹוק ְוֹלא ָחמּוץ ְוֹלא ַמר ְוכּו', ַרק ְּכֶׁשִּתְטֹעום ָאז ָּתִבין ַהַּטַעם, ֵּכן אֹוַמר ְלָך ָּבֶזה ֵאין 

ְיכֹוִלין ְלַצֵּיר ְּכֶׁשִּתְטֹעום ָאז ָּתִבין. )מר' שמואל הורביץ נספח לחיי מוהר"ן ק'(. 

ָאַמר ַּפַעם ַאַחת )מוהרנ"ת( ִלְבנֹו ר' ִיְצָחק ַז"ל ִמּטּוְלְטִׁשין,  ֶׁשֹּלא ִיַּסע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  קיז. 
ָלדּור ָׁשם ִּבְקִביעּות ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה. ְוַהּמּוָבן ָהָיה ִמְּדָבָריו ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשַאף 
ֲאָבל  ַזַצ"ל,  ַאְדמֹו"ר  ְּבִסְפֵרי  ְוַכּמּוָבא  ְמֹאד  ַמֲעָלָתּה  ְּגדֹוָלה  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשְּיִׁשיַבת  ִּפי  ַעל 
ְּכָבר ָאַמר ַאְדמֹו"ר ַזַצ"ל ַעל ָהֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶׁשּלֹו ֶׁשֵאין ָּדָבר ָּגדֹול ִמֶּזה ַּכּמּוָבא ְּבַחֵּיי מֹוֲהַר"ן 
)קכו, תג(. ְוַגם ָּכל ְקֻדַּׁשת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְמָׁשְך ִמֶּמּנּו ַּכּמּוָבן ְּבִלּקּוֵטי ִּתְנָיָנא ִסיָמן מ'. )אנשי 

מוהר"ן א'(.

ָזִכינּו ִלְׁשמֹוַע קֹול ַהּקֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר ַּפּנּו ֶּדֶרְך ה' ָּכל ֵּגיא ִיָּנֵשֹא ְוָכל ַהר ְוִגְבָעה ִיְׁשָּפלּו ְוכּו'  קיח. 
ּוְבַמִּים ֲעִזים ָנַתן ָלנּו ה' ִיְתָּבַרְך ֶאת ַהֶּדֶרְך ְוַהְנִתיָבה ְּבִנְפָלאֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו ֵמעֹוָלם, ְוָכל 



ראש השנה שלי מ

ְמִחיר ַהְּנִסיָעה ְלַבַעל ַהְּסִפיָנה ְּבָרצֹוא ָוׁשֹוב הּוא ְּבכ"ה רּוָּבל ֶּכֶסף, ְוַהֶּדֶרְך ָּכבּוׁש ּוְתִמיִדי ַעד 
ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ִליֵמי  ְלאּוַמאן  ִיְשָֹרֵאל  ִמֶאֶרץ  ַּגם  ָוׁשֹוב  ְּבָרצֹוא  ְוָלבֹוא  ִלְנֹסַע  ִּביכֹוֶלת  ֶׁשֵּיׁש 

ַהְּקדֹוִׁשים. )ביאור הלקוטים קנ"ה, במכתב(.

ַהְּנִסיָעה ַלַּצִּדיק ַמֲעַלת 
ֵאּלּו ְּבֵני ָאָדם ַהּנֹוְסִעים ַלַּצִּדיק, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְמַקְּבִלים ּתֹוָרה ִמֶּמּנּו, ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ַעל  א. 

ַהְּנִסיָעה. )ספר המדות צדיק אות כ"ד( 

"ַעל ְיֵדי ִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים, ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה לֹו טֹובֹות, ַאף ַעל ִּפי  ב. 
ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלָכְך. )ספר המדות צדיק אות קע"ג(

ֶאָחד ָׁשַאל אֹותֹו ַעל ִעְנַין ְנִסיָעה ְלֵאיֶזה ָמקֹום, ִאם ִיַּסע ְלָׁשם. ֵהִׁשיב לֹו: ְּכֶׁשרֹוֶאה ָאָדם  ג. 
ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָאָדם  ִּכי  ַּדְוָקא.  ְּבֵביתֹו  ֵליֵׁשב  ִמֶּזה  ִלְמֹנַע  ְלִהְתַעֵּקׁש  ֵאין לֹו  ְלָפָניו,  ְנִסיָעה 
נֹוֵסַע ְלָׁשם, הּוא ְמַתֵּקן ָׁשם ֵאיֶזה ָּדָבר. ַרק ֶׁשִּיָּזֵהר ִלְהיֹות ָׁשמּור ִמן ָהֲעֵבָרה ַחס ְוָׁשלֹום, 
ֲאָבל ְּכֶׁשהּוא ַרק ָׁשמּור ִמן ָהֲעֵבָרה ַחס ְוָׁשלֹום, ֲאַזי ָּכל ָאָדם ְמַתֵּקן ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא נֹוֵסַע 

ְלָׁשם. ֲאִפּלּו ִאיׁש ָּפׁשּוט ְלַגְמֵרי:

ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשָהָאָדם ָּבא ְלָׁשם, הּוא עֹוֶׂשה ָׁשם ְּבַוַּדאי ֵאיֶזה ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ַעל ָּכל ָּפִנים.  ִּכי 
ְּבַוַּדאי  ִּכי  ָּבֶזה.  ְוַכּיֹוֵצא  ּוְלַאֲחָריו  ְלָפָניו  ִּכי ִמְתַּפֵּלל ָׁשם ְואֹוֵכל ָׁשם ּוְמָבֵרְך ַעל ֲאִכיָלתֹו 
ִאיׁש ִיְׂשְרֵאִלי ֲאִפּלּו ַהָּפחּות ֶׁשַּבְּפחּוִתים, ַעל ָּכל ָּפִנים הּוא עֹוֶׂשה ַּכָּמה ְּדָבִרים ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ְּבאֹותֹו  ָׁשם  ִלְהיֹות  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ֻמְכָרח  ָהָאָדם  ְּבַוַּדאי  ֵּכן  ְוַעל  ָׁשם.  הּוא  ֲאֶׁשר  ָמקֹום  ְּבָכל 
ָמקֹום ַּדְוָקא, ְּכֵדי ֶׁשְּיַתֵּקן ָׁשם ַמה ֶׁשהּוא ַּדְיָקא ָצִריְך ְלַתֵּקן ָׁשם. ַעל ֵּכן הּוא טֹוָבה ְלָפָניו ַמה 
ּוְכמֹו  ַּבְרֶזל.  ֶׁשל  ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות  ְלָׁשם  ָלבֹוא  ֻמְכָרח  ִיְהֶיה  ִּכי אּוַלי  ְלָׁשם,  ְנִסיָעה  לֹו  ֶׁשִּנְזַּדֵּמן 
ֵליֵרד  ַיֲעֹקב  ָהָיה  ָראּוי  ָאִבינּו:  ַיֲעֹקב  ַעל  פט:(  )שבת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו 
ְלִמְצַרִים ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל ֶאָּלא ְוכּו'. ְּכמֹו ֵּכן הּוא ְּבָכל ָאָדם, ֶׁשהּוא טֹוָבה ְלָפָניו ַמה 
ְוכּו' ַחס  ֵליֵרד ְלָׁשם ְּבַׁשְלְׁשָלאֹות  ִּכי ְּבֹלא ֶזה אּוַלי ָהָיה ֻמְכָרח  ְנִסיָעה ְלָׁשם.  ֶׁשִּמְזַּדֵּמן לֹו 
ְלַגְמֵרי  ָּפׁשּוט  ִאיׁש  ֲאִפּלּו  ִּכי  ְלַגְמֵרי,  ָּפׁשּוט  ִאיׁש  ִעם  ִּדֵּבר  ֶזה  ְוָכל  ְלֵעיל.  ַּכִּנְזָּכר  ְוָׁשלֹום 
ִמִּיְׂשָרֵאל ְמַתֵּקן ַּגם ֵּכן ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ָׁשמּור ְוכּו' ַּכַּנ"ל. )ְוסֹוד ֶזה ְמֻרָּמז 
ְּבְּפִרי ֵעץ ַחִּיים ְּבַׁשַער ְקִריַאת ְׁשַמע ]פרק ג'[ ְּבַכָּונֹות ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַעֵּין ָׁשם ְוָהֵבן(. 

)שיחות הר"ן פ"ה( 

ֶּפַסח  ַהּמֹוֵעד  ְּבֹחל  ֵאָליו  ּוָבא  ָחַזר  ָּכְך  ְוַאַחר  ְוִנְתַרֵחק,  ְמֹקָרב  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ֶאת  ְוהֹוִכיַח  ד. 
ִמַּמְדֵרָגתֹו  ְועֹוֶלה  ֶנְעָּתק  ְוֵאינֹו  ָׁשִנים  ַּכָּמה  עֹוְבִרים  ִאם  ֲאִפּלּו  ְוָאַמר,  ָעָנה  ַּתְקַס"ט. 
ְּכַבְּתִחָּלה,  ָהִראׁשֹוָנה  ְּבַמְדֵרָגתֹו  עֹוֵמד  הּוא  ַרק  ָׁשַמִים,  ְּבִיְרַאת  ִמֶּמָּנה  ֶעְליֹוָנה  ְלַמְדֵרָגה 



מאראש השנה שלי

ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא ָּגרּוַע יֹוֵתר ִמַּבְּתִחָּלה, ִאם הּוא ְמֹקָרב ַלַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ַהִהְתָקְרבּות ְּבַעְצמֹו 
הּוא טֹוב ְמֹאד ְּבִלי ִׁשעּור ָוֵעֶרְך, )ְוִאם ֹלא ָהָיה ְמקֹוָרב ְלַהַּצִּדיק ָהָיה ָּגרּוַע עֹוד יֹוֵתר ְויֹוֵתר(:

ִצּיֹון  ַּדְרֵכי  ד(  א,  )איכה  ָּפסּוק  ַעל  ַּבִּמְדָרׁש  ִּכְדִאיָתא  ַּתְפִקיָדם,  ֶאת  ְמַבְקִׁשים  ַהְּדָרִכים 
ֲאֵבלֹות )איכה רבה א(, ֶׁשֵהם ִמְתַאְּבִלים ַעל ֶׁשָּפְסקּו עֹוֵלי ְרָגִלים ֶׁשָהיּו עֹוְבִרים 
ִנְפָסק  ְוָׁשלֹום  ְלַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ְּכֶׁשַחס  ְּבֵני ָאָדם ֶׁשֵהם נֹוְסִעים ְוהֹוְלִכים  ְוֵכן ֵאּלּו  ֲעֵליֶהם. 
ֶאָחד ֵמֶהם ְוִנְמָנע ִמִלְנסֹוַע, ֲאַזי ַּגם ַהְּדָרִכים ִמְתַאְּבִלים ּוְמַבְקִׁשים ֶאת ַּתְפִקיָדם. ִּכי ַהְּדָרִכים 
ְּתֵאִבים ֶׁשִּיַּסע עֹוד ֶאָחד ֲעֵליֶהם ְלַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת. ָּתֵמַּה ֲאִני ֵאיְך ַמְׁשִליִכים ֲחבּוָרה ֲאהּוָבה 
ַוֲחִביָבה ָּכזֹו, ִמָּמה ַנְפָׁשְך, ִאם ְּבאֹוָתן ַהָּׁשִנים ֹלא ָהַלְכָּת ְּבַדְרֵכי ה' ָּכָראּוי, ְּבַוַּדאי ִהְפַסְדָּת 
ָהַעְבדּות  ַמִּטיל  ָהִייָת  ִאם  ָהָיה  טֹוב  ֲהֹלא  ָּכָראּוי,  ַהֵּׁשם  עֹוֵבד  ָהִייָת  ְוִאם  ֶּׁשִהְפַסְדָּת,  ַמה 
ְוַהַּיֲהדּות ֶׁשְּלָך ַּגם ֵּכן ְלתֹוְך ַהֻּׁשָּתפּות ֶׁשל ַהֲחֵבִרים ָהֲאהּוִבים. ְוָהיּו ֲאֵחִרים ְיכֹוִלין ְלַהְרִחיב 
ְיֵדיֶהם ּוְלַהְצִליַח ַעל ְיֵדי ָהֻעְבּדֹות ֶׁשְּלָך, ְוָיֵתר ִמֶּזה ְלַהִּגיד ְלָך ָמה ֲאִני, ּוַמה ֶּׁשִהְפַסְדָּת ֶזה ִאי 

ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיד ְלָך. ִאם ִּתַּסע ֵמַעָּתה ָאז ִּתְתָחֵרט ַעל ֶהָעָבר. )חיי מוהר"ן שט"ו( 

ִלי ִּבְׁשמֹו  ִלְּבֶרְסֶלב, ַּפַעם ַאַחת ִסְּפרּו  ַּדְרִּכי ִלְנסֹוַע ֵאָליו ַז"ל  ְוָהָיה  ְּכֶׁשָהִייִתי ְּבֶנעְמרֹוב  ה. 
ֶׁשָאַמר ְוִהְקִּפיד ַעל ֶׁשּנֹוְסִעים ֵאָליו ַּבֲעָגלֹות, ְוֵאין הֹוְלִכים ֵאָליו ַרְגִלי. ְוִנְכַנס ְּבִלִּבי אֹותֹו 
ַהָּדָבר ַהְרֵּבה, ִּכי ָיַדְעִּתי ֶׁשְּבַוַּדאי ָּכְך ָראּוי ְוָיֶפה ָלנּו ֵליֵלְך ֵאָליו ַרְגִלי ַּדְיָקא, ְוָהִייִתי ִמְׁשּתֹוֵקק 
ְּפָעִמים  ַהָּׁשֹלׁש  ְוֵאּלּו  ְּפָעִמים,  ָׁשֹלׁש  ְּבַרְגִלי  ֵאָליו  ֵליֵלְך  ְוָזִכיִתי  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ְוִסֵּבב  ָלֶזה. 
ִהְרַוְחִּתים ַעל ְיֵדי ַמה ֶּׁשָהַלְכִּתי ָּבַרְגַלִים, ַּכֲאֶׁשר ֲאִני יֹוֵדַע ְּבַעְצִמי, ֶׁשְּבֵאּלּו ַהָּׁשֹלׁש ְּפָעִמים 
ִאם ֹלא ָהִייִתי ִמְתַּגֵּבר ֵליֵלְך ַרְגִלי, ֹלא ָהִייִתי ְּכָלל ֶאְצלֹו ְּבֵאּלּו ַהָּׁשֹלׁש ְּפָעִמים. ָּברּוְך ַהּטֹוב 
ְוַהֵּמִטיב ָלָרִעים ְוַלּטֹוִבים ֶׁשָּזִכינּו ָלֶזה. ּוַמה ֶּׁשִהְרַוְחִּתי ְּבִיחּוד ְּבֵאּלּו ַהָּׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְמַעט 
ַאְבִחין  ֶאְזֶּכה  ִאם  ִמֶּזה  ְוָיֵתר  ָאז,  ֶּׁשָּׁשַמְעִּתי  ַמה  ֲעַדִין  זֹוֵכר  ֲאִני  ִּכי  ְּבַעְצִמי,  יֹוֵדַע  ֲאִני  ִמֶּזה 

ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

ֲחֵבִרי ַרִּבי ַנְפָּתִלי ָהַלְך ַּגם ֵּכן ְּבַרְגָליו ֵמֲחַמת ֶׁשָּׁשַמע ְּדָבִרים ַהַּנ"ל, ּוְׁשָאר ַהֲחֵבִרים ָהיּו  ְוֵכן 
ַאְׁשֵרי  ַאְׁשֵריֶהם  ָרחֹוק,  ֶּדֶרְך  ְּבַרְגֵליֶהם  ֵאָליו  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ֶׁשָהְלכּו  ֲעִנִּיים  ַּכָּמה  ָּבֶהם 
ִמֹּגֶדל  ֲעִׁשיִרים, ַרק  ְּבֵני  ָאז  ָהִיינּו  ִּכי  ָלנּו ַעל הֹוָצאֹות,  ָהיּו  ָלֵאל  ֲאַנְחנּו ְּתִהָּלה  ֲאָבל  ֶחְלָקם. 
ַּכַּנ"ל.  ְּפָעִמים  ֵאיֶזה  ַּדְיָקא  ְּבַרְגֵלינּו  ָהַלְכנּו  ֲאַנְחנּו  ִיְתָּבַרְך, ֶׁשַּגם  ֲעָזָרנּו ַהֵּׁשם  ַהִהְׁשּתֹוְקקּות 
ְוַעֵּין ְּבִהְלכֹות ִיּבּום ַוֲחִליָצה ְּבִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות )גיטין ד, י-יא(, ַמה ֶּׁשָּכַתְבִּתי ָּבֶזה. )חיי מוהר"ן 

שכ"ח( 

ָׁשַמְעִּתי ִּבְׁשמֹו ֶׁשָאַמר ַעל ֶאָחד ֶׁשָּבא ֵאָליו ַרְגִלי ֶׁשָאַמר ָאז, ּוָמה ִאם ְנבּוַכְדֶנאַּצר ָהָרָׁשע  ו. 
ֶׁשִּבְׁשִביל ֶׁשָהַלְך ָׁשֹלׁש ְּפִסיעֹות ְּבַרְגָליו ָזָכה ִלְמלּוָכה ּוֶמְמָׁשָלה ְּגדֹוָלה ֻמְפֶלֶגת ָּכֹזאת )ע' 
סנהדרין דף צו.(, ְּכֶׁשֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל הֹוֵלְך ְלַהַּצִּדיק ַּפְרָסה ְויֹוֵתר, ַּכָּמה ְוַכָּמה ִיְזֶּכה ַעל ְיֵדי 

ֶזה "ַעִין ֹלא ָרֲאָתה":



ראש השנה שלי מב

ֶׁשָאַמר ֹזאת ַעל ִאיׁש ֶאָחד ִמִּטיָרהאִוויֶצע ֶׁשָהָיה ַּדְרּכֹו ְּבָכל ֵעת ָלבֹוא ֵאָליו ַרְגִלי  ִּכְמֻדֶּמה 
ּוַפַעם  ַהְּגדֹוִלים.  ֶׁשָּלנּו  ַּפְרָסאֹות  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ֶׁשֵהם  ִלְּבֶרְסֶלב,  ִמִּטיָרהאִוויֶצע 
ַאַחת ָעַמְדִּתי ְלָפָניו ַז"ל ְּבֵעת ֶׁשָּבא ֵאָליו ַרְגִלי ָהִאיׁש ַהַּנ"ל ִמִּטיָראִוויֶצע, ְוִסֵּפר ִלי הּוא ַז"ל, 
ֶׁשְּבֵעת ֶׁשַּצר ְלֶזה ָהִאיׁש ַהַּנ"ל ַּבֲעבֹוַדת ה', הּוא הֹוֵלְך ְּבַרְגָליו ִמָּׁשם ְלָכאן. ְוֵהַבְנִּתי ֶׁשהּוַטב 
ֹזאת ְּבֵעיָניו ַז"ל ְמֹאד. ְוֵכן ַּפַעם ַאַחת ִנְפַטר ְלעֹוָלמֹו ֶאָחד ִמְּבֵני ַהְּנעּוִרים ִמֶּנעְמרֹוב ֶׁשָהָיה 
ְוָאַמר ָעָליו, ֶׁשַּדְרּכֹו ָהָיה ֶׁשֵּתֶכף ְּכֶׁשָהָיה ַצר לֹו  ְוִסֵּפר הּוא ַז"ל ַּגם ֵּכן ְּבִׁשְבחֹו,  ִמְּמֹקָרָביו, 

ְּבֵאיֶזה ָּדָבר ְּבַיֲהדּותֹו, ָהַלְך ְּבַרְגָליו ִמָּׁשם ְלָכאן, ַאְׁשֵרי ָלֶהם. )חיי מוהר"ן שכ"ט( 

ָאַמר, ַהַּצִּדיק ָהֲאִמִּתי ָיכֹול ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ְּגדֹוָלה ְלָהָאָדם ַּגם ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא,  ז. 
ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ֶאת  ֶׁשּמֹוְנִעין  ַהְּמִניָעה  ֶׁשִעַּקר  ְוַדע  ִּתּקּון[.  ִּבְׁשִביל  ֵאָליו  ָלבֹוא  ֶׁשּזֹוֶכה  ]ְלִמי 
ֶּׁשַּמִּדיִחין  ַמה  ַרק  הּוא  ִּתּקּון,  ְלַקֵּבל  ָהֲאִמיִּתי  ְלַהַּצִּדיק  ֵליֵלְך  אֹותֹו  ַמִּניִחין  ֶׁשֵאין  זֹוֶכה, 
ּוְמִסיִתין אֹותֹו ִמֶּזה, ּוְמַבְלְּבִלין אֹותֹו ִּבְכִפירֹות ַוֲהָסתֹות ֶׁשֵאין ְּבַהַּצִּדיק ַמָּמׁש. ִּכי ַּגם ָׁשם 
ֵּבין ַהַּמְלֲאֵכי ֲחָבָלה ְוַהְּקִלּפֹות, ֵיׁש ִמְתַנְּגִדים ְּגדֹוִלים ְּכמֹו ְּבֶזה ָהעֹוָלם. ַעל ֵּכן ָהִעָּקר ִלַּקח 
ֹזאת ְּבַדְעּתֹו ִלְבִלי ְלַהִּניַח ַעְצמֹו ְלַפּתֹות ּוְלָהִסית אֹותֹו ָׁשם, ַרק ַיֲעֹמד ַעל ַּדְעּתֹו ָׁשם ְּבֹחֶזק 
ִחּזּוק  ְצִריִכין  ָׁשם  ַּגם  ֶׁשָאַמר  ְוָׁשַמְעִּתי  ַיִּניחּוהּו.  ְּבַוַּדאי  ְוָאז  ָהֱאֶמת,  ְלַהַּצִּדיק  ַּדְיָקא  ֵליֵלְך 
ֶמְנְדל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֵאֶצל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֶּׁשֵאַרע  ֶזה ַמה  ַעל  ַמֲעֶׂשה  ְוִסֵּפר  ְּבַהַּצִּדיק.  ֱאמּוָנה 

ִמִּויֶטְּפְסק ִעם ֶאָחד ֵמֲאָנָׁשיו ְׁשמֹו ַרִּבי ֹנַח ֶׁשִּנְפַטר ַעל ַהְּסִפיָנה ְוכּו'. )חיי מוהר"ן ש"ט( 

ַוֵּיֶלְך ֵּבין ֶּכֶסה ְלָעׂשֹור תק"ע לפ"ק ֹּפה ְּבֶרְסֶלב. ִסֵּפר ָלנּו ֶׁשָחַלם לֹו ְוֵאינֹו  יֹום ֲחִמיִׁשי  ח. 
יֹוֵדַע ַהֵּפרּוׁש. ֶׁשִאיׁש ֶאָחד ֶׁשָהָיה ֵמֲאָנֵׁשינּו ִנְפַטר ְלעֹוָלמֹו ְוהּוא ֵמת ֶּבֱאֶמת, ַאְך הּוא ֹלא 
ָיַדע ַעד אֹותֹו ַהּיֹום. ְוִנְדָמה לֹו ַּבֲחלֹומֹו ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם עֹוְמִדים ְסִביבֹו ְונֹוְטִלין ְרׁשּות ִמֶּמּנּו 
ִלְנסֹוַע ְלַדְרָּכם ַּכָּנהּוג ַאַחר ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְואֹותֹו ָהִאיׁש ַהִּנְפָטר ָהָיה ַּגם ֵּכן עֹוֵמד ָׁשם, ְוָׁשַאל 
לֹו  ָאַמְרִּתי  ְלעֹוָלִמי.  ִנְפַטְרִּתי  ְּכָבר  ֲהֹלא  לֹו  ֵהִׁשיב  ַהָּׁשָנה,  ַעל ֹראׁש  ָהִייָת  ַמּדּוַע ֹלא  אֹותֹו 
ִּבְׁשִביל ָּכְך, ְוִאם ָהָאָדם ִנְפָטר ֵאינֹו ַרַּׁשאי ָלבֹוא ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוָׁשַתק. ּוֵמֲחַמת ֶׁשַּכָּמה ְּבֵני 
ָאָדם ִּדְּברּו ִעִּמי ֵמֱאמּוָנה ִּדַּבְרִּתי ִעּמֹו ַּגם ֵּכן ִמֶּזה. )ְוִנְרִאין ַהְּדָבִרים ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ֵהִבין ֶׁשָּנַפל 

ִמן ָהֱאמּוָנה(:

ֲאֵחִרים,  ְלַצִּדיִקים  ִהְתָקֵרב  ִּבי  ַמֲאִמין  ַאָּתה  ֵאין  ִאם  ֲאִני,  ַרק  ָּבעֹוָלם  ֵאין  ְוִכי  לֹו  ְוָאַמְרִּתי 
ֶאְתָקֵרב,  ְלִמי  ְוָאַמר  ָלֶהם.  ִהְתָקֵרב  ַּבֲאֵחִרים,  ֲעַדִין  ֱאמּוָנה  ְלָך  ֶׁשִּנְׁשַאר  ֵמַאַחר 
ְוִנְדָמה ִלי ֶׁשֶהְרֵאיִתי לֹו ָלֶזה ִהְתָקֵרב, ְּכמֹוֶרה ַעל ֵאיֶזה ְמֻפְרָסם. ֵהִׁשיב ִלי ֲאִני ָרחֹוק ִמֶּמּנּו. 
ָאַמְרִּתי לֹו ָקֵרב ַעְצְמָך ְלַאֵחר, ְוָהִייִתי חֹוֵׁשב ְלָפָניו ָּכל ַהְמֻפְרָסִמים, ְוַעל ֻּכָּלם ָאַמר ֶׁשהּוא 
ָרחֹוק ֵמֶהם. ָאַמְרִּתי לֹו ֵמַאַחר ֶׁשַאָּתה ָרחֹוק ִמֻּכָּלם ְוֵאין ְלָך ְלִמי ְלִהְתָקֵרב, טֹוב ְלָך ִלָּׁשֵאר 

ָּכאן ְּכַבְּתִחָּלה ְוַתֲחֹזר ְוִתְתָקֵרב ֶאְצִלי. ֵהִׁשיב ִלי, ִמֶּכם? )ִּבְלׁשֹון ֵּתַמּה( ֲאִני ָרחֹוק ְמֹאד:

ִלי ֶׁשהּוא ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום, ְוַהַחָּמה עֹוֶמֶדת ְּכֶנֶגד ָהֹראׁש. ְוִהְגִּביַּה ַעְצמֹו ְלַמְעָלה ָּבֲאִויר  ְוִנְדָמה 



מגראש השנה שלי

ַעד ֶׁשָעָלה ֶאל ַהַחָּמה. ְוָהָיה הֹוֵלְך ִעם ַהַחָּמה ְוָיַרד ַמָּטה ַמָּטה ַעל ָהָאֶרץ ְּכִהּלּוְך ַהַחָּמה ַעד 
ֶׁשָּיַרד ְלַמָּטה ָלָאֶרץ ַמָּמׁש ִּבְׁשִקיַעת ַהַחָּמה. ְוֵכן ָהַלְך יֹוֵתר ִעם ַהַחָּמה, ַעד ֶׁשַּבֲחצֹות ַלְיָלה 
ָּבא ִעם ַהַחָּמה ְּכֶנְגִּדי ַמָּמׁש ִמְּלַמָּטה. ִּכי ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ָאז ַהַחָּמה ְּכֶנֶגד ַרְגֵלי ָהָאָדם ַמָּמׁש, 
ְוָאז ְּכֶׁשָּיַרד ְלַמָּטה ְמֹאד ַעד ֶׁשָהָיה ְּכֶנְגִּדי ַמָּמׁש ִמְּלַמָּטה, ָׁשַמְעִּתי קֹול ְצָעָקה ֶׁשָּצַעק ֵאַלי 

ַהְׁשַמְעֶּתם ַּכָּמה ֲאִני ָרחֹוק ִמֶּכם, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַהֵּפרּוׁש:

ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון ְוָהָיה ִלי ַרֲחָמנּות ָּגדֹול, ֲהֹלא ִעַּקר ְיִגיַעת ַוֲעבֹוַדת ָהָאָדם ִּבְׁשִביל  ְוָאַמר 
ֲעִכיַרת  ֵמֲחַמת  ְּבִהְתָקְרבּות  ָּכְך  ָּכל  ַטַעם  ּוַמְרִּגיִׁשין  יֹוְדִעין  ֵאין  ַעְכָׁשו  ִּכי  ַהַּתְכִלית, 
ַהֹחֶמר ּוֵמֲחַמת ַהְּמִניעֹות. ִנְמָצא ֶׁשָהִעָּקר הּוא ַרק ִּבְׁשִביל ַהַּתְכִלית, ֶׁשָאז ַאַחר ַהִהְסַּתְּלקּות 
ְלֹאֶרְך ָיִמים ְוָׁשִנים, ָאז ֵיְדעּו ַמה ֶּׁשָּׁשְמעּו ְּכָבר, ְוַגם ַמה ֶּׁשִּיְׁשְמעּו ָאז, ְוָיֵתר ִמֶּזה, ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה 
ְוַהְּכָלל  ְוכּו'.  ְלִהְתָקֵרב  זֹוִכין  ֵאין  ָּכְך  ַאַחר  ֵּכן  ַּגם  ְוִאם  ֶאָחד.  ָּכל  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַהְּנָׁשָמה ְּכמֹו  ִמַּצד 
ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּיְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנה ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ּוַבַּצִּדיק ָהֱאֶמת ִויַקֵּים ְּדָבָריו, ְּבַוַּדאי ֹלא ֵיבֹוׁש 

ְוֹלא ִיָּכֵלם ֹלא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֹלא ָּבעֹוָלם ַהָּבא:

ַאַחת ָאַמר ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַחֵּזק ְּבָהֱאמּוָנה ְּבַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ְּבִהְתַחְּזקּות ָּגדֹול, ַעד  ּוַפַעם 
ֶׁשִּיְהֶיה ָחָזק ָּכל ָּכְך, ֶׁשֲאִפּלּו ַאַחר ִמיָתתֹו ִיְהֶיה ָחָזק ֶּבֱאמּוָנה ְוֹלא יּוְכלּו ְלַהְטעֹותֹו ָׁשם 

ְּבׁשּום ֹאֶפן, ִּכי ַּגם ָׁשם ְצִריִכין ִהְתַחְּזקּות ָּגדֹול ְלַהֲאִמין ְּבַהַּצִּדיק:

ִּכי ֵיׁש ִנְׁשמֹות ָהְרָׁשִעים ַהִּמְתַנְּגִדים ֶׁשרֹוִצים ְלַהְטעֹותֹו ֵמַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת, ְּכֵדי ְלָמְנעֹו  ְוָאַמר, 
ֶׁשֹּלא ִיְתַחֵּזק ָלבֹוא ֵאָליו ִּבְׁשִביל ִּתּקּון. ְוָאַמר, ֶׁשִּמי ֶׁשִּיְהֶיה ָחָזק ֶּבֱאמּוָנה, ְּבַוַּדאי ֹלא 
ַּגם  ַהְּמִניעֹות  ִעַּקר  ִּכי  ְלִנְׁשָמתֹו.  ִּתּקּון  ְלַקֵּבל  ְלַהַּצִּדיק  ִמֵּליֵלְך  ְלָמְנעֹו  ַהּמֹוְנִעים  יּוְכלּו ָׁשם 
ָׁשם, ֵהם ַרק ַמה ֶּׁשַהְמַקְטְרִגים ְוַהְמַחְּבִלים ְוכּו' ֶׁשֵּיׁש ָׁשם, ֵהם ְמַבְלְּבִלין ּוַמֲחִליִׁשין ַּדְעּתֹו 
ְּבַוַּדאי  )ִּכי  ֵאָליו.  ָלבֹוא  ִיְתַחֵּזק  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ֶּׁשּדֹוְבִרין  ַמה  ַהַּצִּדיק  ַעל  ְודֹוְבִרין  ּוַמְטִעין אֹותֹו 
ֲאִפּלּו ַאַחר ְּפִטיַרת ָהָאָדם ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ֲעַדִין ָלבֹוא ִלְמקֹום ְמנּוָחתֹו ִּבְׁשֵלמּות, ֲעַדִין 
אֹותֹו  ֶׁשּמֹוִליִכין  ַהְמַחְּבִלים  ְיֵדי  ַעל  ְוִיּסּוִרים,  ָעְנׁשֹו  ִעַּקר  ַאְּדַרָּבה  ִּדְקׁשֹוט.  ְּבָעְלָמא  ֵאינֹו 
ַהְטָעאֹות  ְּבַכָּמה  אֹותֹו  ּוַמְטִעים  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  הּוא  ֲעַדִין  ְּכִאּלּו  לֹו  ְוִנְדֶמה  ַהֹּתהּו  ְּבעֹוַלם 
ַּכְמֻפְרָסם ִּבְסָפִרים(. ֲאָבל ִאם ָהָאָדם ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְלִדְבֵריֶהם ּוִמְתַעֵּקׁש ַעְצמֹו 
ְלַהִּניַח  ֻמְכָרִחים  ֵהם  ַהַּצִּדיק,  ֶאל  ְוָלבֹוא  ֵליֵלְך  ַּדְיָקא  רֹוֶצה  ַוֲאִני  ָלֶכם,  ׁשֹוֵמַע  ֵאיִני  ְואֹוֵמר 
ַמה  ַרק  ֶׁשֵהן מֹוְנִעין הּוא  ַהְּמִניעֹות  ִעַּקר  ִּכי  ֹאֶפן,  ְּבׁשּום  ִמֶּזה  ְלָמְנעֹו  ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  אֹותֹו 

ֶּׁשַּמְטִעין אֹותֹו ַּכַּנ"ל:

ְוִסֵּפר ַמֲעֶׂשה ְלִעְנָין ֶזה ֶׁשְּצִריִכים ְלִהְתַחֵּזק ְלִהְתָקֵרב ְלַהַּצִּדיק ַּגם ְלַאַחר ִמיָתה, ִּכי ַּגם  ט. 
ַרִייִסין  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ  ֶׁשָהָיה  ְוִסֵּפר  ֱאמּוָנה:  ִהְתַחְּזקּות  ְצִריִכין  ָׁשם 
ַזַצ"ל  ֶמְנְדל  ְמַנֵחם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק  ִעם  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ַיַחד  ֶׁשָּנַסע 
ִמִּויֶטְּפְסק )ּוְכָבר ָידּוַע ִמֹּגֶדל ַהַּמֲחֹלֶקת ֶׁשָהָיה ַעל ַהַּצִּדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ַּבָּיִמים ַהּקֹוְדִמים, 
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ְמִניעֹות  ָלֶהם  ָהיּו  ָלֶהם,  ְלִהְתָקֵרב  רֹוֶצה  ֶׁשָהָיה  ִמי  ְוָכל  ְוַרייִסין,  ִליָטא  ִּבְמִדינֹות  ִּבְפָרט 
ֲעצּומֹות ְּבִלי ִׁשעּור(, ְוִהְסִּכימּו ָׁשם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשֹלַח אֹותֹו ְלחּוץ ָלָאֶרץ ִּבְׁשִביל ְלָהִביא 
ָמעֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּכָּנהּוג. ּוְבֶדֶרְך ִהּלּוכֹו ַעל ַהָּים, ִנְפַטר ְלעֹוָלמֹו ֶזה ָהִאיׁש ַהָּׁשִליַח ַהַּנ"ל, 

ֶׁשָהָיה ְמֹקָרב ְלַהַּצִּדיק מֹוֵרנּו ָהַרב ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ַהַּנ"ל:

ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיְדעּו ֲעַדִין ְּכָלל, ְוַאַחר ְּפִטיָרתֹו ִנְדָמה לֹו ְּכִאּלּו הֹוֵלְך ְונֹוֵסַע ְלַלייְּפִסיק  ּוְבֶאֶרץ 
ִעם ֲאָנִׁשים ֶׁשּלֹו ַּכֲאֶׁשר ָהָיה נֹוֵהג ְּבַחָּייו, ִּכי ָהָיה סֹוֵחר ָּגדֹול ְוָהָיה נֹוֵסַע ְלַלייְפִסיק 
ְּבַחָּייו. ְוִנְדָמה לֹו ַּגם ַעָּתה ְּכִאּלּו הּוא נֹוֵסַע ְלָׁשם ִעם ַהֶּנֱאָמן ֶׁשּלֹו ְוַהַּבַעל ֲעָגָלה ְּכַדְרּכֹו ָּתִמיד. 
ֶמְנְדל  ְמַנֵחם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ְלַרּבֹו  ִלַּסע  ְמֹאד  ּוְלִהְׁשּתֹוֵקק  ְלִהְתַּגְעֵּגַע  ִהְתִחיל  ְנִסיָעתֹו,  ְּבֶדֶרְך 
ַהַּנ"ל ְלַקֵּבל ָּפָניו ַהְּקדֹוִׁשים. ּוֵמֹרב ְּתׁשּוָקתֹו ָהָיה ָחֵפץ ְלַהְפִקיר ַהֹּכל ְוָלׁשּוב ֵמֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך 
ִלְמקֹום ַרּבֹו ַהַּנ"ל, ְוִהְתִחיל ְלַדֵּבר ֹזאת ַלֲאָנָׁשיו ֶׁשָּנְסעּו ִעּמֹו ֶׁשהּוא ִמְׁשּתֹוֵקק ָלֶזה. ְוִהְתִחילּו 
ִלְׂשחֹוק ִמֶּמּנּו ְוִלְדחֹותֹו ִמֶּזה, ִּכי ֵאיְך ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ִלְסֹּתר ַמָּשא ּוַמָּתן ָּכֶזה ְוכּו', ְוַעל ְיֵדי 

ֶזה ְמָנעּוהּו ִמֶּזה:

ָּכְך ָחַזר ְוִנְתַלֵהב ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות ִנְמָרץ ִלַּסע ְלַרּבֹו, ְוָחַזר ְוָאַמר ַלֲאָנָׁשיו ֶׁשהּוא ָחֵפץ ָּבֶזה,  ַאַחר 
ְוָחְזרּו ְלָמְנעֹו ְוִלְדחֹותֹו ְּבִדְבֵריֶהם ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַבֵּטל ַמָּשא ּוַמָּתן ָּכֶזה, ָלׁשּוב ִמֶּדֶרְך 
ָּכֶזה ְלַלייְּפִסיק ְלַבֵּטל ֵעֶסק ָּכֶזה, ְוִלְנסֹוַע ַעָּתה ְלֵבית ַרּבֹו. ְוָׁשַמע ְלִדְבֵריֶהם ַּגם ְּבַּפַעם ַהֹּזאת 

ְוִנְמַנע ִמֶּזה:

ָּכְך ָחַזר ְוִנְתעֹוֵרר ְּבִהְתעֹוְררּות ַרב ְוָגדֹול ְמֹאד, ְוָאַמר ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ְּכָלל ׁשּום ָּדָבר, ִּכי  ַאַחר 
הּוא רֹוֶצה ַּדְיָקא ְמֹאד ִלְנסֹוַע ְלַרּבֹו ּוְלַהְפִקיר ַהֹּכל ִּבְׁשִביל ֶזה, ְוָכל ַמה ֶּׁשֲאָנָׁשיו ָמְנעּו 
אֹותֹו ִּבְדָבִרים ּוְטָענֹות ַוֲאַמְתָלאֹות, ֵאיְך ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ָּכֶזה ְּבֶאְמַצע ֵעֶסק ָּכֶזה, ֹלא 
ָׁשַמע ְלִדְבֵריֶהם ְּכָלל ְוָהָיה ָחָזק ְּבַדְעּתֹו ִלְנסֹוַע ַּדְיָקא ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְלַרּבֹו. ְוִצָּוה ֲעֵליֶהם ֶׁשַּיֲחִזירּו 

ְּפֵניֶהם ִמַּדְרֵכיֶהם, ְּכֵדי ִלַּסע ִעּמֹו ִלְמקֹום ַרּבֹו:

ֶׁשֵאין ְיכֹוִלים ְלָמְנעֹו ִּבְדָבִרים ּוְטָענֹות ָעְמדּו ּוָמְרדּו ּבֹו, ְוָאְמרּו ֶׁשֵאיָנם רֹוִצים ְלַצֵּית  ּוְכֶׁשָראּו 
ְלָׁשְמעֹו.  ָרצּו  ֹלא  ְוֵהם  ַּדְיָקא.  ִּכְרצֹונֹו  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ֲעֵליֶהם  ְוָגַער  ָּכֶזה,  ָזר  ְּבָדָבר  אֹותֹו 
ְוִהְתִחיל ִלְכֹעס ֲעֵליֶהם ְמֹאד, ַעל ֶׁשֵאיָנם רֹוִצים ְלַצֵּית אֹותֹו, ִּכי הּוא ַהַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשָּלֶהם 
ּוְמֻחָּיִבים ִלְׁשֹמַע לֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר. ְּבתֹוְך ָּכְך הֹוִדיעּו לֹו ָהֱאֶמת ֶׁשהּוא ְּכָבר ֵמת, ְוֶׁשָּכל 
ָעָנה  ַהֶּזה.  ַּבֶּדֶרְך  ֵאּלּו ֶׁשּנֹוְסִעין ִעּמֹו ֵהם ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ֶׁשֵהם מֹוִליִכין אֹותֹו ּוַמְטִעין אֹותֹו 
ְוָאַמר, ַעָּתה ְּבַוַּדאי ֲאִני ָחֵפץ ַּדְיָקא ֶׁשּתֹוִליכּו אֹוִתי ִמָּיד ְלַרִּבי ַהַּצִּדיק ַהַּנ"ל. ָענּו ֵהם ְוָאְמרּו, 
ַעָּתה ְּבַוַּדאי ֵאין ָאנּו ְמֻרִּצים ָלֶזה ְלהֹוִליְך אֹוְתָך ֵאָליו, ְוָהיּו ִמְתַעְּצִמים ְּבִדין ֶזה, הּוא ָרָצה 
ֶׁשְּלַמְעָלה.  ִּדין  ַהֵּבית  ִלְפֵני  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאת  ֶׁשֵהִביאּו  ַעד  ָרצּו,  ֹלא  ְוֵהם  ְלַרּבֹו  ֶׁשּיֹוִליכּו אֹותֹו 

ּוָפְסקּו ֶׁשַהִּדין ִעּמֹו ֶׁשְּצִריִכין ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ְלהֹוִליכֹו ִמָּיד ְלַרּבֹו:
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ָהָיה ֶׁשֵּתֶכף ּוִמָּיד הֹוִליכֹו אֹותֹו ְלַרּבֹו ַהַּצִּדיק מֹוֵרנּו ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדל ַהַּנ"ל, ֶׁשָהָיה ֲעַדִין  ְוֵכן 
ַּבַחִּיים ָאז ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶוֱהִביאּוהּו ְלֵביתֹו. ּוְכֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית ַהַּצִּדיק מֹוֵרנּו ָהַרב ְמַנֵחם 
אֹותֹו.  ְועֹוְררּו  ַחָּלׁשּות,  ְוִנְׁשַאר  ַהַּצִּדיק  ְוִנְפַחד  ֵמַהְמַחְּבִלים  ֶאָחד  ִעּמֹו  ִנְכַנס  ַהַּנ"ל,  ֶמְנְדל 
ְוַאַחר ָּכְך ָיַׁשב ַהַּצִּדיק, ְוָעַסק ְּבִתּקּונֹו ְּבֵעֶרְך ְׁשמֹוַנת ָיִמים ַעד ֶׁשִּתְּקנֹו. ְוהֹוִדיַע ָאז ַהַּצִּדיק 
ַהַּנ"ל ִלְבֵני ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנְפַטר ַהָּׁשִליַח ַהַּנ"ל ִּכי ֹלא ָיְדעּו ֲעַדִין ִמֶּזה ְּכָלל, ְוִסֵּפר ָלֶהם ָּכל 
ַהַּמֲעֶׂשה ַהֹּזאת: ְוֶזה ָהָיה ֻמְכָרח ָלֶהם ְמֹאד ֵליַדע ִמְּפִטיָרתֹו, ְּכֵדי ֵליַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ְּבִעְסֵקי 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבִעְנַין ַהְּׁשִליחּות ְלחּוץ ָלָאֶרץ.

ַרֵּבנּו ַז"ל ַהַּמֲעֶׂשה, ְלַמַען ַּדַעת ַעד ַּכָּמה ְצִריִכין ְלִהְתַחֵּזק ַעְצמֹו ְּבִהְתָקְרבּות ְלַהַּצִּדיק  ְוִסֵּפר 
ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ָחָזק  ֶׁשהּוא  ֶׁשִּמי  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ָּתלּוי  ְוָהִעָּקר  ְּפִטיָרתֹו,  ַאַחר  ָׁשם  ַּגם 
ְּבַהאי  ָנׁש  ַּבר  ְדִאְתַּדַּבק  ָמה  ְּכפּום  ִּכי  ָלֶזה.  ָׁשם  ַּגם  ִיְזֶּכה  ָהֲאִמִּתית,  ְּבִהְתַחְּזקּות  ֶּבֱאמּוָנה 
ָעְלָמא, ֵּכן הּוא ְּבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָאז ְּבַוַּדאי ֹלא יּוַכל ִלְמֹנַע אֹותֹו ׁשּום מֹוֵנַע ִמֵּליֵלְך ְלַהַּצִּדיק 
ַּגם ִמָּׁשם. ַּגם ָׁשַמְעִּתי ִּבְׁשמֹו, ֶׁשָאַמר ֵעָצה ָלֶזה ֶׁשּיּוַכל ָלבֹוא ַאַחר ְּפִטיָרתֹו ְלַהַּצִּדיק, ִלָּׁשַבע 
ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִמִּפי  ַרק  ְּבַעְצמֹו,  ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפיו  ֹזאת  ָׁשַמְעִּתי  ְוֹלא  ֵחֶפץ.  ִּבְנִקיַטת  ֶזה  ַעל 

ֶׁשָּׁשְמעּו ִמִּפיו ַהְּקדֹוִׁשים. )חיי מוהר"ן ק"א(

ָׁשַמְעִּתי ִּבְׁשמֹו ֶׁשִּסֵּפר, ִּבירּוָׁשַלִים ֵיׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשְּמִביִאין ְלָׁשם ָּכל ַהֵּמִתים ֶׁשָּבעֹוָלם,  י. 
ִיְהֶיה  ֵהיָכן  אֹותֹו  ָּדִנין  ְוָׁשם  ַהֵּמת,  אֹותֹו  ֵּתֶכף  ְלָׁשם  ְמִביִאין  ָּבעֹוָלם  ֶאָחד  ֶׁשֵּמת  ְוֵתֶכף 
ְמקֹומֹו, ִּכי ֵיׁש ֵמִתים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּנֹוְׂשִאין אֹוָתן ְלחּוץ ָלָאֶרץ, ְוֵכן ְלֶהֶפְך, ַּכּמּוָבא )זוהר 

תרומה קכא.(:

ְּבאֹותֹו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת יֹוְׁשִבין ַהֵּבית ִּדין ֶׁשָּדִנין ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְונֹוְתִנין לֹו ְמקֹומֹו ָהָראּוי  ְוָׁשם 
לֹו. ְוֵיׁש ֶאָחד ֶׁשָּדִנין אֹותֹו ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה לֹו ׁשּום ָמקֹום, ְוִיְהֶיה ֶנֱאָבד ְוִנְׁשָלְך ְּבַכף ַהָּקַלע. 
ּוְכֶׁשְּמִביִאין ֶאת ַהֵּמת ְלָׁשם, ֲאַזי ְמִביִאין אֹותֹו ְּבַמְלּבּוִׁשים. ְוֵיׁש ֶאָחד ֶׁשָחֵסר לֹו ֵמַהַּמְלּבּוׁש 
ֶׁשּלֹו ֵאיֶזה ִחָּסרֹון. ְּכגֹון ְלֶאָחד ֶנְחָסר ֵּבית ָיד ֶאָחד ֵמַהַּמְלּבּוׁש ֶׁשּלֹו )ֶׁשּקֹוִרין ַאְרִּביל(, ְוֵיׁש 
ַמֲעֶׂשה  ְלִפי  ַהֹּכל  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ָּפאֶלע(,  )ֶׁשּקֹוִרין  ִּבְגדֹו  ִמְּכַנף  ֶאָחד  ֵחֶלק  לֹו  ֶׁשָחֵסר  ֶאָחד 
ָהָאָדם )ֶׁשֵּכן זֹוֶכה ִלְלבּוִׁשין ַאַחר מֹותֹו( ַּכָּידּוַע, ּוְכִפי ַהְּלבּוִׁשין ֶׁשּלֹו ֶׁשְּמִביִאין אֹותֹו ְלָׁשם, 

ֵּכן ָּדִנין אֹותֹו ְונֹוְתִנין לֹו ְמקֹומֹו ַּכַּנ"ל:

ַאַחת ֵהִביאּו ְלָׁשם ֵמת ֶאָחד ָערּום ְלַגְמֵרי ְּבִלי ׁשּום ְלבּוׁש ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ְוָדנּו אֹותֹו  ַּפַעם 
ֶׁשִּיְהֶיה ִנְׁשָלְך ְוֶנֱאָבד ְּבַכף ַהֶּקַלע ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ִּכי ָהָיה ָערּום ְלַגְמֵרי. ּוָבא ַצִּדיק ֶאָחד 
ְוָלַקח ַמְלּבּוׁש ֶאָחד ִמַּמְלּבּוִׁשין ֶׁשּלֹו ְוִהְׁשִליְך ָעָליו. ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו ַהֵּבית ִּדין ְּדָׁשם ָלָמה ַאָּתה 
נֹוֵתן לֹו ַמְלּבּוׁש ֶׁשְּלָך, ְוִהְקִּפידּו ַעל ֶזה, ִּכי ַמּדּוַע ִיְתַלֵּבׁש ֶזה ַהֵּמת ְוִיָּנֵצל ַעל ְיֵדי ְלבּוׁש ֶׁשֵאינֹו 

ֶׁשּלֹו:



ראש השנה שלי מו

ְרׁשּות  ִלי  ֵיׁש  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ֶחְפִצי,  ִלְמחֹוז  ָהִאיׁש  ֶזה  ִלְׁשֹלַח  ָצִריְך  ֲאִני  ַהַּנ"ל  ַהַּצִּדיק  ֵהִׁשיב 
ַעְבּדֹו  ֶאת  ׁשֹוֵלַח  ָּגדֹול  ַׂשר  ֶׁשִּלְפָעִמים  ְרִאיֶתם  ֹלא  ְוִכי  ֶׁשִּלי.  ְּבַמְלּבּוׁש  ְלַהְלִּביׁשֹו 
ֹלא  ַמּדּוַע  ַהַּשר  אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ִּבְׁשִליחּותֹו.  ִמֵּליֵלְך  ְקָצת  ָהֶעֶבד  ְוִנְתַעֵּכב  ַאֵחר,  ַׂשר  ְלֵאיֶזה 
ָהַלְכָּת ֲעַדִין ִּבְׁשִליחּוִתי, ֵהִׁשיב ָהֶעֶבד ִּכי ֵאין ִלי ַמְלּבּוׁש ָהָראּוי ֵליֵלְך ּבֹו ְלאֹותֹו ַהַּשר. ִּכי הּוא 
ַׂשר ָּגדֹול, ְוִאי ֶאְפָׁשר ֵליֵלְך ְלָׁשם ְּבַמְלּבּוׁש ָּבזּוי. ָעָנה ַהַּשר ְוָאַמר, ַקח ְמֵהָרה ַמְלּבּוׁש ֶאָחד 
ִמַּמְלּבּוַׁשי ּוְלבֹוׁש אֹותֹו, ְורּוץ ְמֵהָרה ְלַהַּשׂר ִּבְׁשִליחּוִתי: ָּכְך ֵמֲחַמת ֶׁשֲאִני ָצִריְך ִלְׁשֹלַח ֶזה 
ַהֵּמת ִּבְׁשִליחּוִתי, ַעל ֵּכן ֲאִני נֹוֵתן לֹו ֶאָחד ִמַּמְלּבּוִׁשין ֶׁשִּלי. ְוִהִּציל ַהַּצִּדיק ֶאת ַהֵּמת ֵמֹעֶנׁש 
ְּבָעְלָמא  ֲאָנָׁשיו  ְלַהִּציל  ָהֱאֶמת,  ַהַּצִּדיק  ֹּכַח  ֹעֶצם  ְלִעְנַין  ֹזאת  ְוִסֵּפר  ַהֶּקַלע.  ַּכף  ֶׁשל  ַהַּמר 

ִּדְקׁשֹוט. )חיי מוהר"ן ק"ב( 

ָׁשַמְעִּתי, ֵמַרִּבי ְיַׁשְעָיה ָׁשלֹום ֶׁשָּׁשַמע ֵמָאִביו, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִסֵּפר ַרֵּבנּו ַז"ל ִעָּמֶהם ֵמִעְנַין  יא. 
עֹוָלם ַהֹּתהּו, ְוָאז ָאַמר ֵעָצה ָלֶזה, ֶׁשִּיָּׁשַבע ִּבְנִקיַטת ֵחֶפץ ָּכֵׁשר, ֶׁשָּכל ְיֵמי ַחָּייו ֹלא ַיֲעֹבר 
ָעָליו ֶאָחד ִמְּׁשלָׁשה ְזַמִּנים ַהְּקבּוִעים ִלְהיֹות ֶאְצלֹו. ַהְינּו: ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְוַעל ָׁשבּועֹות ְוַעל 
ָהָיה  ושבועות(,  )חנוכה  ֲאֵחִרים  ְזַמִּנים  ְוַהְּׁשֵני  ַלֹּכל.  ְקִהָּלה  ְזַמן  ָהָיה  ָאז  ִּכי  ֲחֻנָּכה,  ַׁשַּבת 
ַהִחּיּוב ַרק ַעל אֹוָתם ֶׁשֵאיָנם ְרחֹוִקים ִמְּמקֹומֹו ָּכל ָּכְך. ְוָהְרחֹוִקים ָהָיה ָלֶהם ְזַמִּנים ֲאֵחִרים, 
ַאַחר  ֶׁשֵּתֶכף  ְלִהָּׁשַבע,  ְוַגם  ֲאֵליֶהם.  נֹוֵסַע  ַז"ל  ָהָיה  ָאז  ִּכי  ַנֲחמּו,  ְוַׁשַּבת  ִׁשיָרה  ַׁשַּבת  ַהְינּו: 
ָנכֹון. )שיש"ק ח"א  ַעל  ַהֹּכל  ִיְהֶיה  ְוָאז  ַז"ל,  ֵאָליו  ָלֹבא  ֻמְכָרח  ְוַהִהְסַּתְּלקּות הּוא  ַהִּמיָתה 

רל"ח( 

ְוִסֵּפר ְלִעְנָין ֶזה ַמֲעֶׂשה, ִּכְמֻדֶּמה ֶׁשָאַמר ֶׁשָּכתּוב ְּבֵאיֶזה ִּפְנָקס, ֶׁשְּבִעיר ַאַחת ָהָיה ָׁשם  יב. 
ִנְתַקְּׁשרּו  ַאַחת  ַּפַעם  ֵמָהִעיר.  ֶאָחד  ַּבִית  ַּבַעל  ִעם  ְּגדֹוָלה  ַאֲהָבה  ֶׁשָהְיָתה לֹו  ַרב,  ֵאיֶזה 
ְוִנְסַּתֵּלק ָהַרב  ִּבְתִקיַעת ַּכף, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשִיְסַּתֵּלק ֹקוֶדם ָיבֹוא ִויַסֵּפר ַלֲחֵברֹו ֵמַהַּנֲעֶׂשה ִעּמֹו, 
ִמֹּקֶדם ְוִנְׁשַּתָהה ַהָּדָבר ֶעֶׂשר ָׁשִנים, ְוִהִּגיַע ֵעת ִהְסַּתְּלקּות ַּבַעל ַהַּבִית ַהַּנ"ל, ְוִסֵּפר ֶאת ַהָּדָבר 
ִלְבנֹו ּוָמַסר לֹו ֹּכַח ְּתִקיַעת ַהַּכף, ְוִנְׁשָּתָהה עֹוד ֲעָׂשָרה ָׁשִנים ְוִנְסַּתֵּלק ַּגם ַהֵּבן, ּוָמַסר ְּתִקיַעת 
ַהַּכף ִלְבנֹו ְוִנְׁשָּתָהה עֹוד ְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים. ּוָבא ָהַרב ַהַּנ"ל ַּבֲחלֹום ְלֶבן ְּבנֹו ַהַּנ"ל, ְוִסֵּפר לֹו ַמה 
ֶּׁשָעַבר ָעָליו,  ִּכי ְּבֵעת ֶׁשִהִּניחּו אֹותֹו ַּבֶּקֶבר, ִנְדֶמה ָהָיה לֹו ֶׁשהּוא ָחָזק ּוָבִריא ַעל ָּכל ֵאיָבָריו, 
ּוַמה ֹּזאת ֶׁשַּיֲעׂשּו ָעֶול ָּכֶזה ִלַּקח ָאָדם ַחי ּוָבִריא ּוְלָקְברֹו ְּבַחָּייו, ַרק ַמה ַּלֲעׂשֹות. ַאַחר ָּכְך ָּבא 
ְוִנְדֶמה לֹו, ֶׁשֵהִרים ֶאת ַהּגֹוֵלל ִעם  ַעל ַּדְעּתֹו ְלַנּסֹות ֶאת ַעְצמֹו אּוַלי יּוַכל ַלֲעלֹות ִמִּקְברֹו. 
ְּבַתְכִריִכין ֶׁשל  ְמֻלָּבׁש  ָלִעיר, ֲהֹלא הּוא  ְלִהָּכֵנס  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ִמִּקְברֹו, ַרק  ְוָיָצא  ַהֶּקֶבר  ֲעַפר 

ֵמִתים. 

ְּבַדְעּתֹו ְלַהְמִּתין ַעד ֶחְׁשַכת ַלְיָלה ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ְוָאז ִיָּכֵנס ְלֵביתֹו, ּוֵמָרחֹוק ִהְסַּתֵּכל  ְוָהָיה 
ַעל ָהִעיר ְוִהִּכיר ֶאת ַהָּבִּתים, ְוַגם ֶאת ֵּביתֹו ִהִּכיר. ַאַחר ָּכְך ָּבא ַעל ַּדְעּתֹו, ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר 
לֹו ְלִהָּכֵנס ָּכְך ַאף ְלֵביתֹו, ִּכי ִיְפֲחדּו ְּבֵני ֵּביתֹו. ְּבתֹוְך ָּכְך ִנְדֶמה לֹו, ֶׁשהֹוֵלְך ַסְרסּור ֶטעְנְדֶלער 



מזראש השנה שלי

ְוִדֵּבר ִעּמֹו אּוַלי  ָהַרָּבִנים,  ְּכַמְלּבּוֵׁשי  ַּגם ַמְלּבּוִׁשים ֶׁשַּׁשָּיִכים לֹו  ְוֵיׁש לֹו  ְונֹוֵׂשא ַמְלּבּוִׁשים, 
ֶׁשְּלָבָׁשם,  ֶאָחד  יֹום  ְוֶזה  ֲעַדִין,  ַוֲחָדִׁשים  טֹוִבים  ֵהם  ִּכי  ַהַּתְכִריִכים,  ַעל  ִחּלּוף  ִעּמֹו  ַיֲעֶׂשה 
ְוִהְסִּכים ַהַּסְרסּור ְוָנַתן לֹו ַהַּמְלּבּוִׁשים ְוִנְכַנס ָלִעיר. ְּכֶׁשִּנְכַנס ָרָאה ֶׁשֵאין ֶזה ָהִעיר ֶׁשּלֹו, ִּכי 
ֵיׁש ָׁשם ָּבִּתים ֲאֵחִרים. ְוָסַבר ְּבַדְעּתֹו, אּוַלי ָטָעה ְוִנְתָעה ְלֵאיֶזה ִעיר ַאֶחֶרת ְקרֹוָבה. ְּבתֹוְך ָּכְך 
ִנְׁשָּתָהה ְקָצת ְלתֹוְך ַהַּלְיָלה, ּוְבָכל ָּבֵּתי ָהִעיר ִּכּבּו ֶאת ַהֵּנרֹות ַּכָּנהּוג, ַרק ְּבַבִית ֶאָחד ֵהִאיר 
ֲעַדִין, ְוִנְכַנס ְלַבִית ֶזה ְוהּוא ָרֵעב ְמֹאד. ְּכֶׁשִּנְכַנס ָרָאה ֶׁשָּׁשם הּוא ָּגאְרֶקעְך )'ֵּבית ַּתְבִׁשיל'(, 
ְוָׁשַאל: ֵיׁש ָּכאן ַמה ֶּלֱאכֹול? ְוֵהִׁשיבּו לֹו: ֵיׁש, ֲאָבל ֵיׁש ְלָך ָמעֹות? ֵהִׁשיב: ֵאין ִלי. ָאְמרּו לֹו: 

ְּבָכאן ֵאין ֹאֶכל ְּבִלי ָמעֹות, ִּכי הּוא ָּגאְרֶקעְך. ְוָיָצא ְּבָפֵחי ֶנֶפׁש.

ָּכְך ֵהִאיר ַהּיֹום, ִּכי ָאז ָהיּו ֵלילֹות ַהַּקִיץ, ְוָרָאה ֵמָרחֹוק ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ְוֵיׁש ָלֶהם ֵאיֶזה ִּדין  ְּבתֹוְך 
ּוְדָבִרים ֵּביֵניֶהם, ְוִנְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּוָפַסק ָלֶהם 'ִּדין ּתֹוָרה ֲאִמִּתי' )ָּכְך ִסֵּפר ַרֵּבנּו ַז"ל(. 
ְוָרָצה  ַיִי"ׂש  ְקָצת  לֹו  ּוָמְזגּו  ֹאֶכל,  לֹו  ָלֵתת  ְוִצָּוה  ַלָּגאְרֶקעְך  ְוִנְכַנס  ָזָהב,  ְׁשֵני  ֶאָחד  לֹו  ְוָנַתן 
ֵליֵלְך ֵּתֶכף, ּוֻמְכָרח  ַהִּדין ָׁשַלח ַאֲחֶריָך  ְוָאְמרּו ֵּבית  ִלְׁשּתֹות. ְּבתֹוְך ָּכְך ָּבאּו ְׁשֵני ְׁשִליִחים, 
ֵליֵלְך ִעָּמֶהם. ְּכֶׁשָּבא ֶאל ַהֵּבית ִּדין, ִנְתַרְּגזּו ָעָליו ֵּבית ַהִּדין ְמֹאד, ְוָׁשֲאלּו אֹותֹו ַמּדּוַע ָּבאָת 
ֶׁשָּיבֹוא  ָלֶזה  ֲאַנְחנּו  ַמְמִּתיִנים  ְזַמן  ַּכָּמה  ֲאִמִּתי'?  ּתֹוָרה  'ִּדין  ְּבָכאן  ִלְפֹסק  ָזר,  ִאיׁש  ְלָכאן, 
ְוִצּוּו ְלַחֵּפׂש אֹותֹו,  ְוַעְכָׁשו ָּבאָת ְלָכאן ּוָפַסְקָּת ִּדין ּתֹוָרה ֲאִמִּתי.  ְלָפֵנינּו ִּדין ּתֹוָרה ֲאִמִּתי? 
ְלַהֲעִביר  ָעָליו  ַהִּדין  ֵּבית  ּוָפְסקּו  ַהַּנ"ל,  ְזהּוִבים  ְׁשֵני  ּוָמְצאּו  ֶאְצלּו  ְוִחְּפׂשּו  ָלַקח ֹׁשַחד  אּוַלי 
ּוְלַהְפִׁשיט ֵמָעָליו ָּכל ַהַּמְלּבּוִׁשים, ְוִלְדחֹות אֹותֹו ַלחּוץ ֵערֹום ְוָעׂשּו ָּכְך. ְוָהָיה לֹו ַלַרב ַהַּנ"ל 
ָּכֵאּלּו טֹוב  ֵמַחִּיים  ִּכי  ִקְברֹו,  ֶאל  ְוַלֲחֹזר  ֵליֵלְך  ְלָפָניו  ְּבַדְעּתֹו, ֶׁשּטֹוב  ְוָאַמר  ִמֶּזה,  ָּגדֹול  ַצַער 

ֵמֶהם ַהָּמֶות. ֲאָבל ֵאיְך חֹוְזִרים ֶאל ַהֶּקֶבר, ֲהֹלא ֵאין לֹו ַּתְכִריִכים.

ָּכְך ִהְתִחיל ֶאָחד ִלְטֹען ִּבְׁשִבילֹו: ַעד ָמַתי ְיַצֲערּו אֹותֹו ָּכל ָּכְך? ִיְּקחּו אֹותֹו ַלִּמְׁשָּפט  ְּבתֹוְך 
ַהְּזֻכּיֹות ֶׁשּלֹו ָטֲענּו ָּכְך ִּבְׁשִבילֹו(,  ַז"ל ִמְסָּתָמא  ַרֵּבנּו  ְוִיָּפֵטר! )ְוָאַמר  ִּדינֹו  ִויַקֵּבל ֶאת 
ְוֵהִׁשיבּו ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ְלָקֵרב אֹותֹו ֲעַדִין ֶאל ַהִּמְׁשָּפט ֵמֲחַמת ְּתִקיַעת ַהַּכף ֶׁשָּנַתן ָּבֶזה ָהעֹוָלם, 
ּוֻמְכָרח ִמֹּקֶדם ֵליֵלְך ּוְלהֹוִדיַע ּוְלִהָּפֵטר ִמְּתִקיַעת ַהַּכף, ְוָאז ָהַלְך ְוהֹוִדיַע ְלֶבן ְּבנֹו ַאַחר כ"ח 

ָׁשִנים ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל.

ַהּמֹוִציא ָלאֹור: ָׁשַמְעִּתי ְּבאּוֶמין ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ִסֵּים ָּכְך: ֲאָבל ִמי ֶׁשָּזָכה  ָאַמר 
ִלְהיֹות ֶאְצִלי ַהְּׁשלָׁשה ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה, ַהְיינּו: ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ָׁשבּועֹות, ַׁשַּבת ֲחֻנָּכה, ִיָּנֵצל 

ֵמעֹוַלם ַהֹּתהּו. ה' ַיִּציֵלנּו ָאֵמן. )שיש"ק ח"א רל"ט( 

ָאַמר ַרֵּבנּו, ְּכָבר ִהְׁשַּגְחִּתי ְוָדַאְגִּתי ְלהֹוָצאֹות ַהְּנִסיָעה ֶׁשל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ַהָּבִאים ֵאַלי  יג. 
ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוַגם ַעל הֹוָצאֹות ַהְּנִסיָעה ֲחָזָרה. )שיש"ק ח"ב כ"ז(

ָאַמר ַרֵּבנּו: ֲעבּוִרי עֹוד ַאף ֶאָחד ֹלא ִהְפִסיד. )שיש"ק ח"ב כ"ח( יד. 



ראש השנה שלי מח

ַּפַעם, ְּכֶׁשִּדֵּבר ַרֵּבנּו ִמַּמֲעַלת ַהֲהִליָכה ַלַּצִּדיק, ָאַמר ַרֵּבנּו: ִאּלּו ָהָיה ִלי ַצִּדיק ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש  טו. 
ְוָאַמר:  ַרֵּבנּו  ָעָנה  ּוַבֲחָזָרה?  ְׁשלֹוֵמנּו:  ַאְנֵׁשי  ְוָׁשֲאלּוהּו  ַרְגִלי.  ֵאָליו  הֹוֵלְך  ָהִייִתי  ָלֶכם, 
ַּבֲחָזָרה ָהִייִתי ָרץ! )"ֶווען ִאיְך ָוואְלט ִּגיַהאט ַאַזא ֶרעִּבין ִווי ִאיר ָוואְלט ִאיְך ִּגיַגאְנֶגען צּו ִאים 
ְוַלֲעֹבד אֹותֹו  ְלַקֵּים  ִּבְמִהירּות  ָרץ  ]ְוַהְיינּו ֶׁשָהָיה  ִּגיָלאִפין"(.  ִאיְך  ָוואְלט  צּו פּוס - צּוִריק! 

ִיְתָּבַרְך ְּכִפי ֶׁשִּקֵּבל ֵמַרּבֹו[. )שיש"ק ח"א קי"ב(

ַּפַעם ְּכֶׁשָּנְסעּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלַרֵּבנּו ֵמִעיר ֶנעִמירֹוב ִלְּבֶרְסֶלב, ָנַסע ִעָּמֶהם ַגם ַרִּבי ִליָּפא  טז. 
ָּתעּו  ַּבַּלְיָלה,  ֶׁשָּנְסעּו  ַהְּנִסיָעה  ְּבֶאְמַצע  ְלַרֵּבנּו,  ְּבִהְתַקְרבּותֹו  ְׁשֵלָמה  ִלּבֹו  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא 
ְּבַדְרָּכם, ּוַבֹּבֶקר ָחְזרּו ַעל ְיֵדי ָטעּוָתם ֲחָזָרה ְלִעיָרם ֶנעִמירֹוב. ְּכֶׁשָּבאּו ַאַחר ָּכְך ְלַרֵּבנּו, ִסְּפרּו 
לֹו ֶאת ִסּפּור ְנִסיָעָתם ְוָטעּוָתם, ָאַמר ָלֶהם ֶזה ָהָיה ָלֶכם ִמּׁשּום ֶׁשֶאָחד ֵמַהּנֹוְסִעים ֹלא ָהָיה 
טֹוִעים.  ָהִייֶתם  ֹלא  ֵמָהֲעָגָלה  ֶאָחד  ַמְׁשִליִכים  ְלָפחֹות  ָהִייֶתם  ִאּלּו  ִּבְנִסיָעתֹו,  ָׁשֵלם  ִלּבֹו 

)שיש"ק ח"א קנ"ו(

ִהֵּנה ִנְתַעַּכְבִּתי ְּבָמאְהלֹוב ַעד ְיֵמי ַהֲחֻנָּכה, ְוַׁשַּבת ֲחֻנָּכה ָהָיה ֶאְצֵלנּו ֵמַהְּזַמִּנים ַהְּקבּוִעים  יז. 
ְוִהְתַחְלִּתי  קכ"ו(,  סימן  מוהר"ן  )חיי  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ַּכְמֹבָאר  ְּפֻקָּדתֹו  ְּכִפי  ֵאָליו  ָלבֹוא 
ִּבְפָרט  ִׁשעּור.  ְּבִלי  ַהְּמִניעֹות  ַרּבּו  ַאְך  ֲחֻנָּכה,  ַׁשַּבת  ַעל  ִלְּבֶרְסֶלב  ִלְנסֹוַע  ּוְלִהְתַּגְעֵּגַע  ִלְכֹסף 
אּוַלי ְּבתֹוְך ָּכְך ָיבֹוא חֹוְתִני ְּבֵעת ֶׁשֶאְהֶיה ִּבְּבֶרְסֶלב ִּכי ָהיּו ְמַצִּפים ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא, ְוִאם ָיבֹוא 
ְוֹלא ִיְמָצֵאִני ָׁשם, ְּבַוַּדאי ֶיֱחֶרה ַאּפֹו ְמֹאד. ְוַגם ֲחמֹוִתי ְוזּוָגִתי ֻּכָּלם ָהָיה ָלֶהם ְלִקְהיֹון ִׁשַּנִים 
יֹום  ְּבָכל  ָּבִאים  ָּכֹזאת  ְקִהָּלה  ְּגדֹוֵלי ֲחׁשּוֵבי  ֶׁשָּכל  ַאֲחֵרי  ִלְּבֶרְסֶלב,  ָּכֹזאת  ְּבֵעת  ֶאַּסע  ֶׁשֲאִני 
ְלַׁשֵחר ְּפֵניֶהם, ּוְמַצִּפים ִּבְתׁשּוָקה ְּגדֹוָלה ַעל ִּביָאתֹו, ְוהּוא ָיָקר ּוְמֻפְרָסם ָּכל ָּכְך, ּוֵבין ַהּיֹום 
ּוָמָחר ָיבֹוא, ַוֲאִני ֶאַּסע ְּבתֹוְך ָּכְך ְלַרֵּבנּו ַז"ל, ֲאֶׁשר ַּגם ְּבֹלא ֶזה הּוא ַעל ַאָּפם ַוֲחָמָתם, ִמָּכל 

ֶׁשֵּכן ַעָּתה ּוְבַוַּדאי ָהיּו ִלי ִיּסּוִרים ִמְּנִסיָעה ֹזאת ַהְרֵּבה ְמֹאד.

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבַרֲחָמיו ְּבִלי ִׁשעּור, ִחֵּזק ֶאת ְלָבִבי ְוִהְתַּגַּבְרִּתי ַעל ָּכל ַהְּמִניעֹות, ְוָנַסְעִּתי  ַאְך 
ֲאָבל  ֲעָגָלה.  ְוֹלא  ַעל הֹוָצאֹות  ִלי  ָהָיה  ִּבְתִחָּלה ֹלא  ִּכי  ֲעָזַרִני,  ִיְתָּבַרְך  ְוַהֵּׁשם  ִלְּבֶרְסֶלב. 
ַהָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין לֹו, ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה ֶּבֱאֶמת ְּבֵחֶׁשק ָחָזק ָּכָראּוי - ִנְתַּבְּטִלין ַהְּמִניעֹות ְוכּו', 
ַוֲעָזָרִני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוִהְזִמין ִלי ֲעָגָלה ְוהֹוָצאֹות ַהֶּדֶרְך. ּוָבאִתי ְלַרֵּבנּו ַז"ל אֹור ְליֹום ִׁשִּׁשי ֶעֶרב 
ָׁשַּבת ֹקֶדׁש ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת ֶׁשהּוא ִמיֵמי ֲחֻנָּכה, ְוָזִכיִתי ְלַדֵּבר ִמָּיד ִעם ַרֵּבנּו ַז"ל, ַאף ַעל ִּפי 

ֶׁשְּכָבר ָהָיה ׁשֹוֵכב ַעל ִמָּטתֹו. )ימי מוהרנ"ת ח"א י"ד( 

ַאַחר ֶּפַסח )תקס"ז(, ְּבֵעת ֶׁשָהִייִתי ְּבָמאְהלֹוב, ִהִּגיַע ִאֶּגֶרת ְלֹפה ְּבֶרְסֶלב, ּוִמָּכאן ִנְׁשַלח  יח. 
ֵאַלי, ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ַחָּלׁש ְמֹאד, ּוִבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ְוִהְזִהיר אֹוָתנּו ְלִהְתַּפֵּלל ָעָליו. ַאַחר ָּכְך ִהִּגיַע 
ִאֶּגֶרת ִמֶּמּנּו, ֶׁשָחַזר ְלֵאיָתנֹו ֶׁשּלא ַעל ְיֵדי ְרפּואֹות ַּגְׁשִמּיֹות, ְוָאַמר ֶׁשְּתִפּלֹות ֶׁשָּלנּו הֹוִעילּו 

לֹו ַהְרֵּבה. 
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ַדְרֵּכנּו ָהְיָתה ִלְנסֹוַע ֵאָליו ָּתִמיד ַעל ַחג ַהָּׁשבּועֹות, ְוַרֵּבנּו ַז"ל ֵהִבין ֶׁשִּיְצָטֵרְך ְלִהְתַעֵּכב  ְוִהֵּנה 
ִּבְקִהַּלת ֹקֶדׁש ַזְסַלב ַּגם ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות, ְוָכַתב ָלנּו ִאְּגרֹות ֶׁשּלא ָיִרים ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֶאת 
ַרְגלֹו ָלבֹוא ֵאָליו ַעל ָׁשבּועֹות. ֲאָבל ַרִּבי ַנְפָּתִלי ֵנרֹו ָיִאיר ִמֶּנעִמירֹוב ֶׁשָהָיה ֹּפה )בברסלב( 
ְּבָכל ַּפַעם, ְוָרָאה ֶאת ָהִאֶּגֶרת ּפה ֹקוֶדם ְלָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ָעַמד ְוָכַתב ִלי ּוְלַכָּמה ֵמַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמנּו, ְוֵזַרז אֹוָתנּו ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ִנַּסע ְוֵנֵלְך ְלַרֵּבנּו ַז"ל ִלְקִהַּלת קֶדׁש ַזְסַלב. ְוֵכן ָעׂשּו ֹּפה 

ְּבֶרְסֶלב ְוַאְנֵׁשי ֶנעִמירֹוב ְוֶטְּפִליק ְוַדאִׁשיב ְוכּו', ְוָנְסעּו ְלַזְסַלב ַעל ָׁשבּועֹות. 

ִלְקִהַּלת  ֵאָליו  ַהְּנִסיָעה  ְּבִעְנַין  ְמֹאד  ְמֹאד  ֲחלּוָקה  ַּדְעִּתי  ְוָהְיָתה  ָאז,  ְּבָמאְהלֹוב  ָהִייִתי  ַוֲאִני 
ֶׁשֹּלא  ָּכַתב  ַז"ל  ֶׁשַרֵּבנּו  ְוָיַדְעִּתי  ִׁשעּור,  ְּבִלי  ֲעצּומֹות  ְמִניעֹות  ִלי  ָהיּו  ִּכי  ַזְסַלב,  ֹקֶדׁש 
ָלבֹוא ֵאָליו, ַעל ֵּכן ָהַלְך ִלִּבי ֵהָּנה ָוֵהָּנה ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג. ּוְבַחְסּדֹו ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא ִהְתַגֵּבר ַהֵחֶׁשק 
ַעל ַהְּמִניָעה, ְוִנְתַּגַּבְרִּתי ְוָנַסְעִּתי ִלְּבֶרְסֶלב - ִלְנסֹוַע ִמָּׁשם ְלַזְסַלב. ְוֹעֶצם ַהִּיּסּוִרים ְוַהְּמִניעֹות 
ְוָהָיה  ֶׁשָהיּו ִלי ְּבֵבית חֹוְתִני ִּבְנִסיָעה ֹזאת, ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר, ִּכי חֹוְתִני ַז"ל ָהָיה ָאז ְּבֵביתֹו, 
ָהָיה  ְוַגם  ְּבִעְסֵקי ִמְׁשָּפט.  ֲעָירֹות  ִמַּכָּמה  ֵאָליו  ְוֶנֶאְספּו  ְמֹאד,  ְוָיָקר ָׁשם ְמֹאד  ְוָחׁשּוב  ָּגדֹול 
ְוָרָצה  ָׁשם,  ָהַרָּבנּות  ְלַהְנִהיג  ְקֶרִמיִניץ  ִלְקִהַּלת  ִאְׁשּתֹו  ִעם  ָׁשבּועֹות  ַאַחר  ִלְנסֹוַע  מּוָכן 
ְלָהִכין  ְוִהְתַחְלִּתי  ְלֵביִתי  ִּפְתֹאם  ָּבאִתי  ַוֲאִני  ְמקֹומֹו.  ַעל  ְּבָמאְהלֹוב  ְּבָכאן  אֹוִתי  ְלַהְׁשִאיר 
ַעְצִמי ִלְנסֹוַע ִלְּבֶרְסֶלב ַּכַּנ"ל, ְוָעְמדּו ֻּכָּלם ִמְׁשּתֹוְמִמים, ְוזּוָגִתי ִהְתִחיָלה ִלְבּכֹות ִמָּיד, ִּכי ְּכָבר 
ָיְדָעה ֶׁשֹּלא ּתּוַכל ִלְמֹנַע אֹוִתי ְּבׁשּום ֹאֶפן. ַוֲאִני ָהַלְכִּתי ְלַקֵּבל ְרׁשּות ֵמחֹוְתִני ַז"ל, ְוִהְקִּפיד 

ָעַלי ְמֹאד, ְוָרָצה ִלְמֹנַע אֹוִתי הּוא ְוזּוָגתֹו ִהיא ֲחמֹוִתי.

ֲאִני ֹלא ִהְׁשַּגְחִּתי ַעל ִּדְבֵריֶהם ְּכָלל, ְוָהַלְכִּתי ֵמֶהם ְוִקַּבְלִּתי ֲחָפִצים ֶׁשִּלי ְוָנַסְעִּתי ִמָּׁשם.  ֲאָבל 
ֲאָנִׁשים  ְׁשֵני  ַקָּלה  ְּבֶרַגע  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִלי  ְוִהְזִמין  ְּכָלל,  הֹוָצאֹות  ַעל  ִלי  ָהָיה  ֹלא  ְוַגם 
ֶׁשִהְלוּו ִלי ַעל הֹוָצאֹות ְקָצת, ְוַגם ִהְזִמין ִלי ְּבַרֲחָמיו ֲעָגָלה ִמֶּנעִמירֹוב ֶׁשָהְיָתה ְצִריָכה ַלֲחֹזר 
ְּביֹום ֶזה ְלֵביָתּה. ְוַהֹּכל ָהָיה ִּפְתֹאם ְּבָׁשָעה ַאַחת, ְוָהִייִתי ָאז ָטרּוד ְוֶנְחָּפז ְמֹאד ִּכי ַהְּזַמן ָהָיה 
ָסמּוְך ְמֹאד ְלָׁשבּועֹות, ַוֲאִני ָהִייִתי ֻמְכָרח ִלְנסֹוַע ִמֹּקֶדם ִלְּבֶרְסֶלב, ְּכֵדי ְלִהְתַחֵּבר ִעם ַאְנֵׁשי 

ְׁשלֹוֵמנּו ִלְנסֹוַע ִעָּמֶהם ַיַחד ְלַזְסַלב. 

ֹּגֶדל ֲחֻלַּקת ָהֵעָצה ֶׁשָהְיָתה ִלי ָאז, ְוֹעֶצם ַהְּמִניעֹות ְוַהִּיּסּוִרים ֶׁשָהָיה ִלי ָאז ְּבִעְנַין ְנִסיָעה  ְוִהֵּנה 
ֹזאת ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֲעָזַרִני ְלַׁשֵּבר ָּכל ַהְּמִניעֹות, ּוְבָׁשָעה ַאַחת ִנְגַמר 
ְּבַדְעִּתי ִלְנסֹוַע, ְּבֵעת ֶׁשָהָיה ַהְּזַמן ָקָצר ְמֹאד ַלֲעֹסק ַּבְּנִסיָעה ַהֹּזאת. ֲאָבל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִהְזִמין 
ִלי ִמָּיד ֲעָגָלה ּוָמעֹות ַעל הֹוָצאֹות ְקָצת, ִּכי ֵּתֶכף ְּכֶׁשִּנְתַחַּזְקִּתי ְּבַדְעִּתי ִלְנסֹוַע ְּבַוַּדאי ְוַיֲעֹבר 
ָעַלי ָמה, ֵּתֶכף ִסְּיַעִני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוִהְזִמין ִלי ָצְרֵכי ְנִסיָעִתי. ִּכי ֵּכן ַּדְרּכֹו ִיְתָּבַרְך ָּתִמיד ִּכי ַהָּבא 
ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין לֹו, ְוָכל ַהְּמִניעֹות ֵהם ַרק ְמִניעֹות ַהֹּמַח. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְדֶמה ְלָהָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ְמִניעֹות  ֻּכָּלם ֵהם ַרק  ֶּבֱאֶמת  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְלַׁשְּבָרם, ַאף  ֶאְפָׁשר  ֶּבֱאֶמת ֶׁשִאי  ְּגדֹולֹות  ְמִניעֹות 
ַהֹּמַח, ְוִאם ַיְגִּביר ַהֵחֶׁשק ְוָהָרצֹון ָּכָראּוי ְוִיְכֹסף ֶּבֱאֶמת ִלְגֹמר ַהָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ְּבַוַּדאי ְיַׁשֵּבר 
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ָּכל ַהְּמִניעֹות ְוכּו' )ַּכְמֹבָאר ֶאְצֵלנּו ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן ס"ו(. ֲאָבל ֲאִני ְּבָעְנִיי ָרִאיִתי זֹאת 
ְּבֵעיַני ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבִלי ִׁשעּור.

ִעם ָהֲעָגָלה ֶׁשָהְלָכה ְלֶנעִמירֹוב, ְוָיָצאִתי ִמָּמאְהלֹוב ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ְּבֶעֶרְך ב' ָׁשעֹות  ְוָנַסְעִּתי 
ְויֹוֵתר ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, ַוֲאִני ֵהַבְנִּתי ֶׁשֲאִני ֻמְכָרח ִלְהיֹות ִּבְּבֶרְסֶלב ַעל אֹותֹו ַהַּׁשָּבת, 
ֵאיְך  ְּבַדְעִּתי  ְוָהִייִתי חֹוֵׁשב  ְלַזְסַלב,  ִמֹּפה  ַהֲחֵבִרים  ָּכל  ִיְסעּו  ַׁשָּבת  ַאַחר  ֶׁשֵּתֶכף  ָיַדְעִּתי  ִּכי 
ְלִהְתַנֵהג ִּכי ָהֲעָגָלה ָהְלָכה ְלֶנעִמירֹוב, ּוִמי יֹוֵדַע ִאם אּוַכל ְלַהִּגיַע ְּביֹום ִׁשִּׁשי ְלֶנעִמירֹוב ְּבעֹוד 
ִיּסּוִרים  ִלי  ִיְהיּו  ְוַגם  ַׁשָּבת,  ַעל  ְּבֶרְסֶלב  ְלפֹּה  ִמֶּנעִמירֹוב  עֹוד  ִלְנסֹוַע  ֶׁשאּוַכל   - ָּגדֹול  ַהּיֹום 
ִּפְתֹאם  ְּכֶׁשָאבֹוא  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ֹזאת,  ְנִסיָעִתי  ִעְנַין  ַעל  ֵּכן  ַּגם  ַמְסִּכים  ֶׁשֵאינֹו  ָיִאיר  ֵנרֹו  ֵמָאִבי 
ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ַאַחר ֲחצֹות ְוֶאְרֶצה ִלַּסע ִמֵּביתֹו ֵּתֶכף, ְּבַוַּדאי ַיְקִּפיד ָעַלי. ַעל ֵּכן ָהִייִתי ִמְתַּגְעֵּגַע 
ָסמּוְך  ָּגדֹול  ַהּיֹום  ְּבעֹוד  ָלבֹוא  ֶׁשאּוַכל  ְּבֹאֶפן  ַמָּסֵעהּו,  ְוָיִחיׁש  ְיַמֵהר  ֲעָגָלה  ֶׁשַהַּבַעל  ְמֹאד 
ְלֶנעִמירֹוב, ְּבֹאֶפן ֶׁשאּוַכל ְלַחֵּפׂש ַאַחר ֵאיֶזה ֲעָגָלה ַּבֶּדֶרְך ֶׁשִּתַּסע ִעִּמי ִלְּבֶרְסֶלב, ִּכי ָסמּוְך 
ְלֶנעִמירֹוב ְיכֹוִלים ְלַעֵּקם ַהֶּדֶרְך ִלְקִהַּלת ְּבֶרְסֶלב, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶאְצָטֵרְך ְּכָלל ִלְהיֹות ְּבֶנעִמירֹוב. 

ֵּתֶכף ְּבָנְסִעי ִמָּמאְהלֹוב ִהְתִחילּו ׁשּוב ַהְּמִניעֹות ֶׁשֵּיׁש ִּבְׁשַעת ַהְּנִסיָעה ְּבַעְצָמּה, ַּכֲאֶׁשר  ֲאָבל 
ָּכְך  ְוַאַחר  ִלְנסֹוַע,  ֶׁשַּמְתִחיִלין  ֹקוֶדם  ְמִניעֹות  ַהְרֵּבה  ֶׁשֵּיׁש  ָהֹרב,  ִּפי  ַעל  ִעָּמנּו  ִמְתַנֵהג 
ְּכֶׁשּזֹוִכין ְלַׁשֵּבר ֵאּלּו ַהְּמִניעֹות ּוַמְתִחיִלין ִלְנסֹוַע, ֲאַזי חֹוְזִרים ּוִמְתַּגְּבִרים ְמִניעֹות ֲחָדׁשֹות 
ֵּכֶליָה,  ְוָכל  ַוֲחָבֶליָה  ְואֹוַפֶניָה  ּוֵמָהֲעָגָלה  ְוַהּסּוִסים  ֲעָגָלה  ֵמַהַּבַעל  ְּבַעְצָמּה,  ַהְּנִסיָעה  ְּבִעְנַין 
ּוִמָּמָטר ָוֶגֶׁשם ְוֶרֶפׁש ָוִטיט ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם. ֲאֶׁשר ִּכְמַעט ֹלא ִנְמְלָטה ְנִסיָעה ַאַחת ִמְּמִניעֹות 
ְוָכֵאֶּלה ַהְרֵּבה, ֵהן ַּבַחִּיים ַחּיּותֹו ַהְּקדֹוִׁשים, ֵהן ַעָּתה ְּכֶׁשָאנּו נֹוְסִעים ַעל ִצּיּון ִקְברֹו  ָּכֵאֶּלה 

ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ְמֹאד.

ְוָרִאיִתי  ִהְסַּתַּכְלִּתי  ַּכַּנ"ל,  ְמֹאד  ְמֹאד  ְּבַדְעִּתי  ֶנְחָּפז  ַוֲאִני  ִמָּמאְהלֹוב  ְּכֶׁשָּיָצאִתי  ֵּתֶכף  ְוִהֵּנה 
ֶׁשֵאּלּו  ָידּוַע  ְוֶזה  ְׁשֵני סּוִסים,  ִאם  ִּכי  ְוֵאין לֹו  ְּגדֹוָלה,  ֲעָגָלה  ִעם  נֹוֵסַע  ֲעָגָלה  ֶׁשַהַּבַעל 
ּוְלָפחֹות  סּוִסים  ַאְרָּבָעה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ִּבְזִריזּות  ֵליֵלְך  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּגדֹולֹות  ָהֲעָגלֹות 
ְׁשלָׁשה. ְוָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ַמה ֶּזה, ְוֵהִׁשיב ֶׁשֶּנֱחָלה ֶאְצלֹו סּוס ֶאָחד ִּבְנִסיָעתֹו ְלָכאן, ְוִהְׁשִאיר 
ְוַגם ֶּגֶׁשם  ִעִּמי ְלַאט ְלַאט,  ָנַסע  ְּבַוַּדאי  ֶזה  ְוִהֵּנה ֵמֲחַמת  ַּפְרָסה ּוֶמֱחָצה ִמֹּפה,  ְּבֶעֶרְך  אֹותֹו 

ִהְתִחיל ֵליֵרד ְקָצת.

ַעד ֶׁשָּבאנּו ֶאל ַהְּכָפר ֶׁשִהְׁשִאיר ָׁשם סּוסֹו, ְוֵתֶכף הֹוִדיעּו ָלנּו ַהְּׁשמּוָעה טֹוָבה ִמּסּוסֹו  ְוָנַסְענּו 
ֶׁשְּכָבר ֵמת ָׁשם, ּוְבַוַּדאי ִהְתִחיל ְלִהְצַטֵער ַהְרֵּבה ְוַלְחֹׁשב ַמה ַּלֲעׂשֹות ִעם ָהעֹור, ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ִנְתַעַּכְבנּו ָׁשם ְקָצת. ְוַאַחר ָּכְך ָנַסע ִמָּׁשם ְּבֵלב ֶנֱאָנח ְוֶנֱעָצב, ּוְכָבר ָּפָנה ַהּיֹום, ּוְבַוַּדאי 
ָסמּוְך  ַלְיָלה  ִליַנת  ָלנּו  ְוָהָיה  ָּכֹזאת.  ַּבֲעָגָלה  סּוִסים  ְׁשֵני  ִאם  ִּכי  לֹו  ָהיּו  ֹלא  ִּכי  ְלַאט  ָנַסע 
ְׁשמֹוֶנה  ְּבֶעֶרְך  ַהְרֵּבה  ִמֶּנעִמירֹוב  ְרחֹוִקים  ָהִיינּו  ַוֲעַדִין  ּוֶמֱחָצה,  ַּפְרָסאֹות  ְׁשֵּתי  ְלָמאְהלֹוב 
ַּלֲעׂשֹות.  ָיַדְעִּתי ַמה  ְוֹלא  ְמֹאד  ּוְמֻבְלָּבל  ִנְׁשָּבר  ְּבֵלב  ַּבֹּבֶקר  ְּביֹום ִׁשִּׁשי  ְוָעַמְדִּתי  ַּפְרָסאֹות, 



נאראש השנה שלי

ְוָנַסְעִּתי ִעם ַהַּבַעל ֲעָגָלה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ַעד ְקִהַּלת ֹקֶדׁש ַמאְרֶחֶווע, ּוְכָבר ָהָיה ָסמּוְך ַלֲחצֹות 
ִמְצַטֵער  ָהִייִתי  ְלָׁשם  ְּכִניָסִתי  ּוְבֵעת  ֶנעִמירֹוב  ִלְקִהַּלת  ַּפְרָסאֹות  ָחֵמׁש  ֲעַדִין  ּוִמָּׁשם  ַהּיֹום, 
ַהְרֵּבה, ִּכי ֵהַבְנִּתי ֶׁשָּקֶׁשה ָלבֹוא ַעל ַׁשָּבת ֲאִפּלּו ְלֶנעִמירֹוב, ִמָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּתְהֶיה ָׁשהּות ִלְׂשֹּכר 
ֲעָגָלה ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶרְך ִלְּבֶרְסֶלב ַּכַּנ"ל. ְוִאם ַחס ְוָׁשלֹום ָאבֹוא ַאַחר ַׁשָּבת ִלְּבֶרְסֶלב, ֹלא ִיְהֶיה 
ֲעָגָלה ַוֲחֵבִרים ִלְנסֹוַע ִעָּמֶהם ְלַזְסַלב. ְוָהִייִתי חֹוֵׁשב ְּבַדְעִּתי ַמה ַּלֲעׂשֹות, ִּכי ָרִאיִתי ֶׁשּטֹוב 
ְלָפַני ִלְׂשֹּכר ְּבָכאן סּוִסים ִלְנסֹוַע ִמָּכאן ִלְּבֶרְסֶלב, ֲאָבל ֹלא ָהיּו ִלי ַעל הֹוָצאֹות ָּכל ָּכְך, ַּגם 
ָהִעיר ְקַטָּנה, ְוַעל ִּפי ֹרב ֵאין ִנְמָצִאים ְּבָכאן סּוִסים ָּכֵאֶּלה ִלְנסֹוַע ִעָּמֶהם ִּבְמִהירּות ָּכל ָּכְך. 

עֹוָלם  ֶׁשל  'ִרּבֹונֹו  ְוָאַמְרִּתי  ָעִניִתי  ְּדָׁשם,  ַהֶּגֶׁשר  ַעל  ִּבְהיֹוִתי  ְלָהִעיר  ִּבְכִניָסִתי  ְמֹאד  ְוָסמּוְך 
ְּבִחָּנם',  אֹוִתי  ּוְתַקֵּבל  ִלְּבֶרְסֶלב  ֶׁשִּתַּסע  סּוִסים  ַאְרָּבָעה  ִעם  ֲעָגָלה  ְּבָכאן  ִלי  ַהְזֵמן 
ְוַהַּבַעל ֲעָגָלה ָׁשַמע ְּכֶׁשָאַמְרִּתי ֹזאת. ַאַחר ָּכְך ִנְכַנְסנּו ְלָהִעיר ּוָבאנּו ְלתֹוְך ָהַאְכַסְנָיא, ְוַהַּבַעל 
ַהְּנִטיָלה  ּוֵבין  ֶלֱאֹכל  ָיַדי  ָנַטְלִּתי  ַוֲאִני  ַלּסּוִסים.  ִמְסּפֹוא  ִלֵּתן  ָׁשם  ְלִהְתַמְהֵמּה  ָרָצה  ֲעָגָלה 
ִּכי ִהֵּנה ְּבָׁשָעה  ִנְתַקְּבָלה,  ָנָתן ְּתִפַּלְתֶכם  ַרִּבי  ֲעָגָלה  ִלי ַהַּבַעל  ְוָאַמר  ָעָנה  ְלִבְרַּכת ַהּמֹוִציא, 
ֹזאת ָּבָאה ֲעָגָלה ִעם ַאְרָּבָעה סּוִסים ַהּנֹוַסַעת ִלְּבֶרְסֶלב, ְוַהּסֹוֵחר ַהּנֹוֵסַע ָׁשם ְּבַוַּדאי ְיַקֵּבל 

ֶאְתֶכם ְּבִחָּנם, ִּכי ָהָיה ַמִּכיר אֹותֹו ְוהֹוִדיַע ִלי ִמָּיד ִמי הּוא, ְוִנְבַהְלִּתי ְמֹאד ְוֵכן ֲהָוה. 

ָלַאְכַסְנָיא  ְמֹאד  ְּבָסמּוְך  ֶׁשָעְמָדה  ָהֲעָגָלה  ֶאל  ַלחּוץ  ְוָיָצאִתי  ַהּמֹוִציא  ִּבְרַּכת  ֵּבַרְכִּתי  ְוֵתֶכף 
ֶׁשִּלי, ְוֵתֶכף ִקֵּבל אֹוִתי ְּבִׂשְמָחה, ְוָנַסְעִּתי ִעּמֹו ִמָּיד ְלֹפה ְּבֶרְסֶלב. ּוָבאִתי ְלָכאן ְּבעֹוד 
ַהּיֹום ָּגדֹול, ּוְכָבר ָהיּו ָּכל ַהֲחֵבִרים מּוָכִנים ִלְנסֹוַע ְּביֹום ִראׁשֹון ְלַזְסַלב, ְוֹלא ָהָיה ָמקֹום ְלַקֵּבל 
אֹוִתי, ַאְך ֵּתֶכף ָׁשְלחּו ָׁשִליַח ְמֻיָחד ִלְכָפר ֶאָחד, ִלְׂשֹּכר ֲעָגָלה ִּבְׁשִביִלי ּוִבְׁשִביל עֹוד ֶאָחד 
ְרִביִעי, ּוְביֹום ֲחִמיִׁשי ָהָיה  ַז"ל ְּביֹום  ְלַרֵּבנּו  ַיַחד ְּביֹום ִראׁשֹון, ּוָבאנּו  ְוָנַסְעִּתי ִעָּמֶהם  ְּבזֹול. 

ֶעֶרב ָׁשבּועֹות. 

ְּתִפָּלִתי  ֶׁשִּנְתַקְּיָמה  ֶּפה,  ָּכל  ְּתִפַּלת  ׁשֹוֵמַע  ִיְתָּבַרְך  ְוֶׁשהּוא  ַהִּנְפָלָאה,  ַהְׁשָּגָחתֹו  ְוָרִאיִתי 
ַּכֲהָוָיָתּה, ֶׁשִהְזִמין ִלי ַהֵּׁשם ְּביֹום ִׁשִּׁשי ֲעָגָלה ִעם ַאְרָּבָעה סּוִסים ְּבִחָּנם ִלְּבֶרְסֶלב, 
ַּכֲאֶׁשר ָיָצא ִמִּפי ַמָּמׁש. ָּברּוְך ַהּׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ָּכל ֶּפה ְּבַרֲחִמים, ּוְמַסֵּיַע ָּתִמיד ְלָכל ַהָּבִאים 
ֶׁשִאי  ֵמֵאָליו  ָיִבין  ַהַּמְׂשִּכיל  ִּכי  ֹּכה,  ַעד  ֶׁשֲעָזַרִני  ֹּכַח  ַלָּיֵעף  ַהּנֹוֵתן  ָּברּוְך  ַהּקֹוֶדׁש,  ֶאל  ָלֶגֶׁשת 
ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ִּבְכָתב ַוֲאִפּלּו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים ָּכל ַמה ֶּׁשָעַבר ְּבִעְנָיִנים ָּכֵאֶּלה ִּבְׁשֵלמּות, ִּבְפָרט 
ְמִניעֹות ַוֲחֻלַּקת ָהֵעָצה, ֶׁשְּבַוַּדאי ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ָּכל ַהְּסָברֹות ֶׁשָהיּו ְּבַדְעִּתי ִלְמֹנַע אֹוִתי 
ִמְּנִסיָעה ֹזאת ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה, ּוִבְפָרט ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ָּכַתב ְּבַעְצמֹו ִלְבִלי ִלְנסֹוַע ֵאָליו ַּכִּנְזַּכר ְלֵעיל. 
ְוַהְּמִניעֹות ֻּכָּלם ָעְמדּו ְלָפַני ְּכחֹומֹות ַמָּמׁש ִמָּכל ַהְּצָדִדים, ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבֹכחֹו ַהָּגדֹול ֲעָזַרִני 
ְלַדֵּלג ַעל ֻּכָּלם, ְוָלבֹוא ֵאָליו ִלְקִהַּלת ֹקֶדׁש ַזְסַלב, ְוִלְׁשֹמַע ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ּתֹוָרה ּוְלָכְתָבּה ַעל 
ַהֵּסֶפר ְלַזּכֹות ָּבּה ֶאת ָהַרִּבים ְלדֹוֵרי דֹורֹות. ַעל ֵּכן ֶהֱאַרְכִּתי ְקָצת ְלָבֵאר ְּפָרט ְנִסיָעה זֹאת, 

ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ַהְּמִניעֹות ֶׁשָעְברּו ָעֵלינּו, ּוְבֹכחֹו ַהָּגדֹול ָזִכינּו ְלַׁשְּבָרם. 
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ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ְׁשָאר  ַעל  ַּגם  ָעְברּו  ְוָכֵאֶּלה  ָּכֵאֶּלה  ָעַלי,  ֶּׁשָעַבר  ִמַּמה  ֶׁשָּכַתְבִּתי  ַמה  ָּכל  ִּכי 
ִּבְפָרט  ַז"ל,  ְלַרֵּבנּו  ִמְּלִהְתָקֵרב  ְונֹוָראֹות  ֲעצּומֹות  ְמִניעֹות  ָלֶהם  ָהיּו  ְּכֻכָּלם  ֶׁשֻרָּבם 
ְּדָאְבִדין,  ַעל  ֲחָבל  ֶּׁשִאְּבדּו  ַמה  ְוִאְּבדּו  ַהְּמִניעֹות  ְיֵדי  ַעל  ְוִנְתַרֲחקּו  ָנְפלּו  ְוַרִּבים  ִּבְתִחָּלָתם, 
ְוַאְׁשֵרי ְלַהִּנְׁשָאִרים ֶׁשִהְתַּגְּברּו ְוִהְתַחְּזקּו ְוִׁשְּברּו ָּכל ַהְּמִניעֹות, ְוִנְתַּדְּבקּו ְּבַרֵּבנּו ַז"ל ְוָזכּו ָלֶהם 

ּוְלדֹורֹוָתם ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. )ימי מוהרנ"ת ח"א כ'( 

חֹוְתִני  ֶׁשָּיבֹוא  ְּבָמאְהלֹוב,  ְמַצִּפים  ָהיּו  ַהָּׁשָנה,  ְלֹראׁש  ָסמּוְך  )תקס"ז(,  ֱאלּול  ְּבסֹוף  יט. 
ְלֵביתֹו, ַוֲאִני ִהְתַחְלִּתי ְלָהִכין ַעְצִמי ִלְנסֹוַע ִלְּבֶרְסֶלב ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוזּוָגִתי ָיְדָעה ִמֶּזה, 
ְסִליחֹות,  ֶׁשִּלְפֵני  ַׁשָּבת  ֹקוֶדם  ַז"ל  ְלַרֵּבנּו  ְוָנַסְעִּתי  ְּכָלל.  הֹוִעיל  ְוֹלא  אֹוִתי,  ִלְמֹנַע  ְוָרְצָתה 
ּוָבאִתי ִלְקִהַּלת ֶנעִמירֹוב ַעל ַׁשָּבת, ְוָאַכְלִּתי ֵאֶצל ֲאחֹוִתי, ַאְך ָהִייִתי ַּגם ְּבֵבית ָאִבי ֵנרֹו ָיִאיר, 
ְלַקֵּבל ָּפָניו ּוְכָבר ִהְתִחיל ְלִהְתַּפֵּיס ִעִּמי ְקָצת, ִּכי ָרָאה ְוָיַדע, ֶׁשְּבַוַּדאי ֹלא ִיְמַנע אֹוִתי. ְוַגם 
ַהְּסִליחֹות  ֹקוֶדם  ּוָבאִתי  ִלְּבֶרְסֶלב,  ִמָּיד  ָנַסְעִּתי  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי  ַלָּׁשַמִים.  ֶׁשַּכָּוָנִתי  ֵהִבין 
ִלְּבֶרְסֶלב, ְוָזִכיִתי ִלְראֹות ְּפֵני ָקְדׁשֹו ְּבֵעת ֶׁשִּנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש לֹוַמר ְסִליחֹות ִעם ַהִּצּבּור. 
ַהָּׁשבּוַע  ָּכל  ְוָיַׁשְבִּתי  ַהֵּׁשם,  ְּבַחְסֵדי  ַהְרֵּבה,  ִעִּמי  ְוִדֵּבר  ֶאְצלֹו  ִנְכַנְסִּתי  ַהְּסִליחֹות  ְוַאַחר 
ִּבְּבֶרְסֶלב, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְׁשַנת תקס"ח, ֶׁשָחל ָאז ְּביֹום ַׁשַּבת קֶדׁש, ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה 
ָׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֲחִדי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוכּו' )לקוטי מוהר"ן סימן ס"א(. 

)ימי מוהרנ"ת ח"א כ"ה(

ַּבַּמֲעֶׂשה ֵמָהַרב ּוֵבן ָיִחיד )סיפורי מעשיות מעשה ח'(, ְּבַמה ֶּׁשְּמֻסָּפר ָׁשם ֶׁשֹּלא ִהְרִּגיׁש  כ. 
ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ְוִדְּיקּו  ָאְמרּו  ְוכּו'.  ַלַּצִּדיק  ִלְנסֹוַע  ָרָצה  ֵּכן  ַעל  ְּבִלּמּודֹו,  ַטַעם  ָיִחיד  ַהֵּבן 
ֶׁשַּדְוָקא ֶזה ַהֵּבן ָיִחיד ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא ָהָיה ּבֹו ׁשּום ָעֹון ְוׁשּום ִחָּסרֹון, ַעל ֵּכן ָהָיה ָּתֵמַּה ַמּדּוַע ֹלא 
ַיְרִּגיׁש ַטַעם ַּבֲעבֹוָדתֹו ֶאת ה', ִּכי ֹלא ָהָיה לֹו ׁשּום ָעֹון ִלְתלֹות ּבֹו ַהִחָּסרֹון. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה 
ְּבַדְרָּגא ָּכזֹו, ֵהִבין ְנכֹוָחה ֶׁשֲעַדִין ָעָליו ָלקּום ְוִלְנסֹוַע ֶאל ַהַּצִּדיק ְלַבֵּקׁש ֲעָצתֹו. ּוִמֶּזה ָּכל ֶׁשֵּכן 
ַמֲעֵׂשינּו  ּוֵמֲחַמת  ֲעֹונֹוֵתינּו  ְלִסַּבת  ִחּיּות  ַמְרִּגיִׁשים  ָאנּו  ֶׁשֵאין  ְּכֶעְרֵּכנּו,  ֲאָנִׁשים  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ָהָרִעים, ְוַעל ֵּכן ָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשְּצִריִכים ָאנּו ְלִהְזָּדֵרז ְוִלְנסֹוַע ּוְלַחֵּפׂש ֶאת ַהַּצִּדיק ְוִלְנסֹוַע 

ֵאָליו, ִיְהֶיה ָרחֹוק ַּכָּמה ֶׁשִּיְהֶיה. )שיש"ק ח"ו רצ"ט(

ָהַרב ַרִּבי ִיְצָחק ֵמַחְרִׁשיַוואֶטע, ֶׁשָהָיה ְמֹקָרב ְלַרֵּבנּו ְזצּוַק"ל, ָהָיה לֹו ָאח ּוְלָקחֹו ְלָחָתן  כא. 
ֶראְנַדאר ֶאָחד, ֶׁשָּדר ִּבְכָפר ָסמּוְך ִלְּבֶרְסֶלב. ְוָרָצה חֹוְתנֹו, ַּבַעל ָהַאְכַסְנָיה, ֶׁשֵּיֵׁשב ַעל 
ִנְתַּבֵּטל  ֲחֵבִרים,  לֹו  ָהיּו  ְוֹלא  ָׁשם  ְּכֶׁשָהָיה  ְוהּוא  ָּבחּור טֹוב,  ָהָיה  ִּכי  ָהֲעבֹוָדה,  ְוַעל  ַהּתֹוָרה 
ִמִּלּמּודֹו, ְוָהָיה יֹוֵצא ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש ֶאל ַהָּנָהר, ְוָהָיה ָׁשם ַנָּפח ֶאָחד, ֶׁשָהָיה עֹוֶׂשה ִּבְמַלאְכּתֹו, 
ְוָהָיה עֹוֵמד ּוִמְסַּתֵּכל ַעל ֲעבֹוָדתֹו ְוֵכן ַעל ַהָּדִגים ֶׁשּצֹוִדין ָׁשם, ְוָהָיה עֹוֵמד ָּכְך ְלֹלא ַמְלּבּוׁש 

ֶעְליֹון ּוְלֹלא ֲחגֹוָרה. 

ַאַחת ָנַסע ֶּדֶרְך ָׁשם ַרֵּבנּו ְזצּוַק"ל ּוְכֶׁשָרָאה ָהַאְבֵרְך ַהַּנ"ל, ֵאיְך ֶׁשֲעָגָלה עֹוֶבֶרת ְוִהיא  ַּפַעם 



נגראש השנה שלי

ְמֵלָאה ֵמֲאָנִׁשים, ְוַעל ַמְדֵרגֹות ָהֲעָגָלה ֶׁשִּמַּבחּוץ עֹוְמִדים ֲאָנִׁשים ִמָּכאן ּוִמָּכאן ֵהִבין ֶׁשֶּזה 
ֵּכן  ְוַעל  ָּכְך,  ֶׁשִּיְראּוהּו  ְוִהְתַּבֵּיׁש  ַהֶּדֶרְך,  ָהָיה  ָׁשם  ִּכי  ְלָידֹו,  ַיֲעֹבר  ְמַעט  ְועֹוד  יּוד',  'ּגּוֶטער 
ִהְתִחיל ָלרּוץ ְלֵביתֹו, ֲאָבל ֵּתֶכף ָרַמז ַרֵּבנּו ְזצּוַק"ל ְּבָיָדיו ֶׁשָּיבֹוא ֶאְצלֹו, ְוֻהְכַרח ָלבֹוא. ּוִבֵּקׁש 
ִמֶמּנּו, ֶׁשַּיְרֶאה ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶרְך ַהְּנחּוָצה ָלֶהם ְלַדְרָּכם, ִּכי ִמָּׁשם ָיְצאּו ַּכָּמה ְּדָרִכים ִלְמקֹומֹות 
ַרֵּבנּו: "ַאזֹוי ַמיין  ְוָעָנה לֹו, ָאַמר  ּוֵבין ַהִּדּבּוִרים ֶׁשִּדֵּבר ִעּמֹו, ָׁשַאל אֹותֹו: ִמי הּוא?  ׁשֹוִנים, 
לֹו  ְוָאַמר  אֹותֹו  ְוהֹוִכיַח  ָּכְך?  ֶׁשִּיְתַנֵהג  ָראּוי  שלי(  יצחק  של  )אחיו  ְּברּוֶדער"  ִיְצָחְק'ְל'ס 
ִמְסָּתָמא ָלַקח אֹוְתָך חֹוְתְנָך "ַפאר ֶּדעם ּגּוְטן ִקיְנד" )בתור בחור טוב( ְּכֵדי ֶׁשִּתְלַמד ְוכּו', 
ַוֲחָרָטה  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשִּנְתַמֵּלא  ַעד  ְוכּו'?  ְוַהָּדִגים  ַהַּנָּפח  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ְויֹוֵצא  ִמְתַּבֵּטל  ְוַאָּתה 
ּובּוָׁשה, ּוָבָכה ַהְרֵּבה ּוֵמָאז ַנֲעָׂשה ַמְתִמיד ָּגדֹול. ְוַרֵּבנּו ְזצּוַק"ל ֵקֵרב אֹותֹו ְמֹאד ְמֹאד, ְוָאַמר 
לֹו ָאז, ֵּתַדע, ֶׁשַהִעְנָין ֶׁשִּלי הּוא ַרק ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ְוֵכן ֲהָוה, ּוָבא ֶאל ַרֵּבנּו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְוָהָיה 

ָעֵיף ֵמַהֶּדֶרְך, ְוִהִּניַח ֶאת ַעְצמֹו ִליֹׁשן ֵאֶצל ַהְּׁשִטיְּבל ֶׁשל ַרֵּבנּו ְזצּוַק"ל ֹקוֶדם ַהְּזֹכר ְּבִרית.

ֵעיַנִים  ִעם  ְויֹוְצִאים  ַז"ל,  ְלַרֵּבנּו  ִּפְדיֹונֹות  ִעם  ִנְכָנִסים  ֶׁשַאָנִׁשים  ָרָאה  ַהָׁשָנה,  ֹראׁש  ְּבֶעֶרב 
ּבֹוִכיֹות ּוְפֵניֶהם ֲאֻדִּמים ֵמרֹוב ַהְּבִכי, ְוָׁשַאל ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו: ַמה עֹוִׂשין ָׁשם? ֵהִׁשיבּו 
לֹו, ֶׁשעֹוִׂשין ִוּדּוי ְּדָבִרים, ְוָחַׁשב ְלַעְצמֹו: ַמה ֶאֱעֶׂשה ַעָּתה? ִּכי ָרָצה ְלִהְׁשַּתֵּמט ִמֶּזה, ְוָהָיה לֹו 
ֲחָרָטה ַעל ֶׁשָּבא, ְּבֵלית ְּבֵרָרה ָּדַחף ֶאת ַעְצמֹו ְלִהָּכֵנס ִעם עֹוד ֶאָחד, ְוֵתֶכף ָרַמז ַרֵּבנּו ְזצּוַק"ל 
ְלָהֶאָחד ֶׁשֵּיֵצא ְוָיָצא. ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו: נּו, ְוָהָיה ִנְרֶאה ְּכֶאָחד ֶׁשֵאין לֹו ַעל ַמה ְּלִהְתַוּדֹות, ְוָאַמר 
לֹו ַרֵּבנּו ְזצּוַק"ל, ְׁשלָׁשה ְּפָעִמים, ֱאמֹור ַהְיינּו: ִהְתַוֶּדה, ְוהּוא ָעָנה ְּבָכל ַּפַעם ֵאין ִלי ַעל ַמה 
ְּלִהְתַוּדֹות. ָאז ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ְזצּוַק"ל: "ִמיְך ֶוועְסטּו ַנאְרן" )האותי תרמה(? ַוֲאָחזֹו ַרֵּבנּו ַז"ל 
ַּבְרֶזל, סעיף ס"א(.  )ֲאָבֶני"ָה  ְלֵביתֹו.  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַאַחר  ְוָנַסע  ַלחּוץ,  ְוהֹוִציאֹו  ָיָדיו,  ִּבְׁשֵּתי 

)שיש"ק ח"א תקמ"ט( 

ַהִצּיּון ְקדּוַׁשת 
ִקְבֵרי  ַעל  ָעְלִמין  ַהֵּבית  ַעל  ַהּצֹוֲעִקים  ֶׁשל  קֹול  ְּבֵביתֹו  ָׁשַמע  ְּבאּוַמאן  )רבינו(  ְּכֶׁשָהָיה  א. 
ֲאבֹוָתם, ֶׁשַּדְרָּכם ִלְצֹעק ּוְלִהְתַּפֵּלל ָׁשם ְּבקֹול ַמר ַּכָּנהּוג. ּוַפַעם ַאַחת ָׁשַמע ִאָּׁשה ַאַחת 
ֶׁשָהְיָתה צֹוֶעֶקת ָׁשם ַעל ֶקֶבר ָאִביָה: ָאִבי, ָאִבי, ְּבקֹול ַמר ְמֹאד, ּוִבּתֹו ִּתְחֶיה ָהְיָתה עֹוֶמֶדת 
ֶאְצלֹו ָאז, ָעָנה ְוָאַמר ָלּה: ָהִאָּׁשה ַהּזֹאת צֹוֶעֶקת ְּבַכָּוָנה ֵהיֵטב ָאִבי ָאִבי, ֲאָבל ָאִביָה ֵאינֹו ְּבָכאן 
ָסִביב  ָסִביב  ַהּׁשֹוְכִנים  ְלַהֵּמִתים  לֹוַמר  ָאבֹות,  ִקְבֵרי  ַעל  ְּכֶׁשָּבִאים  ֶׁשּטֹוב  ָאז  ְוָאַמר  ְּכָלל. 
ְוַכּיֹוֵצא, ֶׁשָּבִאים ֵאָליו, ְלַבֵּקׁש ֵמֶהם ֶׁשּיֹוִדיעּו לֹו ֶׁשָּבא ְּבָנם אֹו ִּבָּתם  ְלֶקֶבר ֲאִביֶהם ְוִאָּמם 
ֵאָליו, ִּכי ְּבַוַּדאי ֹלא ָּכל ַהֵּמִתים ִנְסַּתְּלִקים ִמְּמקֹום ְקבּוָרָתם ְלָמקֹום ֶׁשִּנְטָרִדים, ִּכי ַהְרֵּבה 

ְׁשרּוִיים ַעל ִקְבָרם. ַעל ֵּכן טֹוב ְלהֹוִדיָעם ְּכֵדי ֶׁשֵהם יֹוִדיעּו ַלֲאִביֶהם ְוכּו'.



ראש השנה שלי נד

ָאז, ֲאָבל ֵאֶצל ַהַּצִּדיק ֵאין ְצִריִכים ַלֲחׁשׁש ַעל ֶזה ֶׁשָּמא ֵאינֹו ָׁשם, ִּכי ִמיַתת ַהַּצִּדיק  ְוָאַמר 
הּוא ַרק ְּכמֹו ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ַאֵחר. ְוִהְמִׁשיל ָאז ְלִבּתֹו ַעל ַעְצמֹו, ְּכמֹו ֶׁשֲאִני 
ְוִנְכָנס ַלֶחֶדר ַהֵּׁשִני ְוסֹוֵגר ַהֶּדֶלת ַאֲחַרי, ִאם  ַעָּתה ְּבֶחֶדר ֶזה ְוַאַחר ָּכְך ֲאִני יֹוֵצא ֵמֶחֶדר ֶזה 
ַאָּתה ָּתבֹוא ֵאֶצל ַהֶּדֶלת ְוִתְצַעק ָאִבי ָאִבי ְוכּו', ֹלא ֶאְׁשַמע ְּדָבֶריָך?! ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִנְׁשַמע 
ְוֶאָחד, ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ִמי ֶׁשִּיְזֶּכה  ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ַּכָּמה ְּפָעִמים, ֶׁשָרַמז ְלָכל ֶאָחד 
ָלבֹוא ַעל ִקְברֹו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, ִּכי ְּבַוַּדאי ִיְׁשַמע ְּדָבָריו ְוַיֲעֹזר ְויֹוִׁשיַע לֹו ְּבָכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר.

ִנְרְׁשמּו ֵאיֶזה ִׂשיחֹות ְלֵעיל, ִּכי ֵכן ָהָיה ַּדְרּכֹו ַּבֹּקֶדׁש ָלִׂשיַח ּוְלַדֵּבר ְּבָחְכָמתֹו ַהִּנְפָלָאה,  ּוְכָבר 
ִּבְפָרט  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַּכָּוָנתֹו  ְלַמְפֵרַע  ֵהִבינּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּכָּוָנתֹו,  ֵהִבינּו  ַהִּׂשיָחה ֹלא  ּוִבְׁשַעת 
ְּבִעְנָין ֶזה ָלבֹוא ַעל ִקְברֹו, ֶׁשִּדֵּבר ַהְרֵּבה ִמֶּזה ְּבֵפרּוׁש ּוְבֶרֶמז ַּכָּמה ְּפָעִמים. )שיחות הר"ן 

קנ"ו(

ְּכָבר ִהְבִטיַח ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבַחָּייו ְוִיֵחד ְׁשֵני ֵעִדים ְּכֵׁשִרים ַעל ֶזה, ֶׁשְּכֶׁשִּיְסַּתֵּלק ְּכֶׁשָּיבֹואּו ַעל  ב. 
ִקְברֹו ְוִיְּתנּו ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה )ָאַמר ַהַּמְעִּתיק, ָׁשַמְעִּתי ֵמָהַרב ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַז"ל ֶׁשהּוא ָהָיה 
ֶאָחד ִמְּׁשֵני ָהֵעִדים ֶׁשִּיֵחד ַרֵּבנּו ַז"ל ַעל ִעְנָין ֶזה, ַהְינּו ָהַרב מֹוֵרנּו ַרִּבי ַאֲהֹרן ַז"ל ְוָהַרב ַרִּבי 
ִלְצָדָקה  ְּפרּוָטה  ְוִיְּתנּו  ִקְבִרי  ַעל  ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ַהָּלׁשֹון,  ְּבזֹו  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָאז  ְוָאַמר  ַּכַּנ"ל.  ַנְפָּתִלי 
ַּבֲעבּוִרי ]ְרצֹונֹו לֹוַמר ַּבֲעבּור ַהְזָּכַרת ִנְׁשָמתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ַּכָּנהּוג[(, )ּוִבְלׁשֹון ַאְׁשְּכַנז, ִאין ֶוועט 
ְּתִהִּלים  ַקִּפיְטל  ָהֲעָׂשָרה  ֵאּלּו  ְוֹיאְמרּו  ְוכּו'(,  ֶוועִגין  ַמייֶניט  פּון  ְצָדָקה  ַאְּפרּוָטה  ֶגעִּבין 
ָלֹאֶרְך  ַעְצמֹו  ַרֵּבנּו  ַיִּניַח  ָאז  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַלְיָלה  ְלִמְקֵרה  ִּתּקּון  ִּבְׁשִביל  ֶאְצֵלנּו  ַהִּנְרָׁשִמים 
ְוָלֹרַחב, ּוְבַוַּדאי יֹוִׁשיַע ָלֶזה ָהָאָדם. ְוָאַמר ֶׁשְּבַהֵּפאֹות יֹוִציא אֹותֹו ֵמַהֵּגיִהָּנם ֲאִפּלּו ִאם ִיְהֶיה 
אֹותֹו ָהָאָדם ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ֲאִפּלּו ִאם ָעַבר ַמה ֶּׁשָעַבר. ַרק ֵמַעָּתה ְיַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ָיׁשּוב 

ְלִאַּוְלּתֹו ַחס ְוָׁשלֹום:

ִאם  ּוָמה  ִלְפֵניֶכם.  הֹוֵלְך  ֶׁשֲאִני  ֵמַאַחר  ִלְדֹאג  ָּלֶכם  ַמה  ָאַמר,  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ֶׁשֹּקֶדם  ּוַבַּלְיָלה 
ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשֹּלא ִהִּכירּו אֹוִתי ְּכָלל, ֵהם ְמַצִּפים ַעל ִּתּקּוִנים ֶׁשִּלי ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַאֶּתם ְוכּו'. 
ְוִיְסְמכּו  ַהָּקדֹוׁש  ִקְברֹו  ַעל  ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ְּבַחָּייו,  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶאת  ְלַהִּכיר  ָזכּו  ֵאּלּו ֶׁשֹּלא  ֲאִפּלּו  ְוֵכן 
ָעָליו, ְוִיְלְמדּו ְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים ְוַיְרִּגילּו ַעְצָמם ֵליֵלְך ִּבְדָרָכיו ַהְּקדֹוִׁשים ַהֶּנֱאָמִרים ִּבְסָפָריו 
ָּכל  ֶיְאְׁשמּו  ְוֹלא  ֶחְלָקם,  ַאְׁשֵרי  ַאְׁשֵריֶהם  ֶּׁשִּיְסֹמכּו.  ַמה  ַעל  ָלֶהם  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ַהחֹוִסים ּבֹו, ִּכי ְּכָבר ִּגָּלה ַּדְעּתֹו ְּבַכָּמה ְלׁשֹונֹות ְּבֵפרּוׁש ּוְבֶרֶמז, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵסק ִעָּמנּו ֵאינֹו 
ִּבְׁשִביֵלנּו ְלַבד, ִּכי ִאם ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ֹּפה ְוֶאת ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה, ְוַכְמֹבָאר ִמֶּזה ְלַקָּמן )עיין 

בשיחות הר"ן ר"ט(. )חיי מוהר"ן רכ"ה(

ָאַמר ֲאִני ָּבטּוַח ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשָּכל ִּתינֹוק ֶׁשָּיבֹוא ְלָפַני ֹקוֶדם ֶׁשַּיִּגיַע ְלֶבן ֶׁשַבע ָׁשִנים,  ג. 
ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ָנִקי ִמן ַהֵחְטא ַעד יֹום ֲחֻתָּנתֹו. )חיי מוהר"ן תקי"ז( 



נהראש השנה שלי

ַמה ֶּׁשָאַמר ַאְדמֹו"ר ַזַצ"ל ֶׁשָּכל ִּתינֹוק ֶׁשִּיְהֶיה ֶאְצלֹו ֹקוֶדם ֶׁשַבע ָׁשִנים ִיְהֶיה ָׁשמּור ִמן  ד. 
ְוֵכן מּוָבן  ַלְיָלה,  ִמְקֵרה  ְלִעְנַין  ַרק  ֹזאת  ָאַמר  ֶׁשֹּלא  ִלי  ִּכְמֻדֶּמה  ֲחֻתָּנתֹו,  יֹום  ַעד  ַהֵחְטא 
ֵמַהְּזַמן ֶׁשָּתַפס ָלֶזה ְוכּו'. ְוַגם ִנְרֶאה ַלֲעִנּיּות ַּדְעִּתי, ֶׁשָהְיָתה ַּכָּוָנתֹו ַּגם ַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו ְלָכל 
ַוֲאִמיַרת  ַהְּצָדָקה  ִּבְנִתיַנת  ְּכַמֲאָמרֹו ַהָּקדֹוׁש  ִויַקֵּים  ֹקוֶדם ֶׁשַבע ָׁשִנים,  ֶׁשָּיֹבא ֶאְצלֹו  ִּתינֹוק 
ַהּיּו"ד ַקאִּפיְטל ְּתִהִּלים, )ְוָיַדְעִּתי ֵמֶאָחד ֶׁשָּבַחן ֹזאת ְוֵכן ֲהָוה(. )כוכבי אור אנשי מוהר"ן(.

ֵּתֶכף ְלַאַחר ְקבּוַרת ַרֵּבנּו, ַאַחר ְסִתיַמת ַהּגֹוֵלל ָאַמר מֹוַהְרַנ"ת: ֶאְפָׁשר ְּכָבר ְלַקֵּים ֲעַצת  ה. 
ַרֵּבנּו לֹוַמר ַעל ִקְברֹו ָהֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים 'ִּתּקּון ַהְּכָלִלי', ְוֵכן ָעׂשּו. )שיש"ק ח"ה קכ"א( 

ְּביֹום ֲחִמיִׁשי ח"י ְׁשָבט תקע"א ָהָיה ַהְתָחַלת ַהְיסֹוד ֶׁשל ַהַהְדָלָקה, ְלַהְדִליק ֶׁשֶמן ַזִית ַעל  ו. 
ִקְברֹו, ֵנר ָּתִמיד ֹלא ִיְכֶּבה, ַּכֲאֶׁשר ָאנּו נֹוֲהִגין ֵמָאז ְוַעד ֵהָּנה. ְוַגם ֶזה ָהָיה ַעל ִּפי ַמֲעֶׂשה, 
ְּדָבִרים  ַּכָּמה  עֹוד  ָהיּו  ֶזה  ְּבָכל  ִּכי  ַהְּפָרִטים,  ָּכל  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ֶטְּפִליק  ֹקֶדׁש  ִּבְקִהַּלת 
נֹוָרִאים ֶׁשָרִאינּו ַהְׁשָּגָחתֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ֵעת, ֵאיְך הּוא ִיְתָּבַרְך ְּבֶעְזֵרנּו ִלְגֹמר ִעְסֵקי 
ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשֵהם ְזכּות ָהַרִּבים ְלדֹורֹות, ֲאֶׁשר ַהְּמִניעֹות ִנְׁשַּתְּטחּו ְּכֶנְגֵּדנּו ְּבִלי ְּגבּול, ְולּוֵלא ה' 

ֶׁשָהָיה ָלנּו, ֹלא ָהָיה ְּבֶאְפָׁשִרי ְלָגְמָרם ְּבׁשּום ֹאֶפן. )ימי מוהרנ"ת ח"א ע"ד(

ְיֵמי  ַהְדָלַקת ַהֵּנר ָּתִמיד ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ִהְתִחיָלה ְּבֶעֶרב ֹראׁש ֹחֶדׁש ְׁשָבט, ּומּוָבא ְּבֵסֶפר  ז. 
ַאַחת  ֶׁשַּיְלָּדה  ְיֵדי  ַעל  ִהְׁשַּתְלֵׁשל  ֶׁשֶּזה  ּוְמַסְּפִרים  ְׁשֵלָמה.  ַמֲעֶׂשה  ָּבֶזה  ֶׁשֵּיׁש  מֹוַהְרַנ"ְּת 
ָיְצָאה ְלַתְרּבּות ָרָעה ַעד ֶׁשִהְׁשַּתְּמָדה ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ּוָבא ָאִביָה ִּבְבִכָּיה ְלַרִּבי ָנָתן ּוְׁשָאלֹו 
ָּתִמיד  ְלֵנר  ַזִית  ַהֶּׁשֶמן  ֶאת  ְלַסֵּפק  ַעְצמֹו  ַעל  ֶׁשְּיַקֵּבל  מֹוַהְרַנ"ְּת  לֹו  ָאַמר  ַּיֲעֶׂשה,  ַמה  ֵעָצה 
ֶׁשִּיְדַלק ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו, ּוְכִדְבֵרי ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבֵסֶפר ַהִּמּדֹות )נר תמיד( 'ַעל ְיֵדי ֵנר ָּתִמיד ִנּצֹוִלין 
ְלמּוָטב. )שיש"ק  ִּבּתֹו  ָחְזָרה  ְוָאֵכן  ָּבֶזה,  ְלַהְתִמיד  ַהָּלה  ֶזה  ַעְצמֹו  ַעל  ִקֵּבל  ְׁשָמד'.  ִמְּגֵזַרת 

ח"ה קכ"ו( 

ְלהֹוִדיַע ְלדֹורֹות, ֶׁשַהְּׁשלָׁשה ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְיסֹודֹות ָהִעָּקִרִּיים ְּבַהְׁשָאַרת ַאְדמֹו"ר ַזַצ"ל  ח. 
ְּכִפי ַהּמּוָבן ָּבֶזה ִמִּדְבֵרי מֹוַהְרַנ"ת ַז"ל: א( ֲאֵסָפֵתנּו ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶׁשָּבֶזה ִמֵּמיָלא ָּכלּול 
ַּגם ֲאִמיַרת ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים ַעל ִציּונֹו ַהָּקדֹוׁש: ב( ֵעֶסק ַהַהְדָּפָסה: ג( ְוַהְדָלַקת ַהֵּנר 

ָּתִמיד ַעל ִציּונֹו ַהָּקדֹוׁש:

ִאי  ַהַהְדָּפָסה,  ּוְבִעְנַין  ַאֵחר.  ְּבָמקֹום  ְקָצת  ִמֶּזה  ָּכַתְבִּתי  ְּכָבר  ַהָּׁשָנה,  ָהֹראׁש  ְּבִעְנַין  ְוִהֵּנה 
ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר ֲאִפּלּו ְּבַעל ֶּפה. ּוְבִעְנַין ַהֵּנר ָּתִמיד, ַעֵּין ְּבֵסֶפר ַהִּמּדֹות ַמה ֶּׁשָּכַתב ָׁשם 
ּוִמֵּמיָלא  ְׁשָמד.  ִמְּגֵזרֹות  ִנּצֹוִלין  ַזִית  ִמֶּׁשֶמן  ֶׁשַּמְדִליִקין  ָּתִמיד  ַהֵּנר  ֶׁשִּבְזכּות  ַז"ל  ַאְדמֹו"ר 
ְּכִפי ַהּמּוָבא ִמֶּזה  ְלַהֵּנר ָּתִמיד ֶׁשֵאֶצל ִקְברֹו ַהָּקדֹוׁש,  ָוֹחֶמר  ְּבַאְלֵפי ֲאָלִפים ַקל  מּוָבן ִמֶּזה 
ְּבֻקְנְטֵרס ַהִּנְקָרא ָחְכָמה ּוִביָנה, ַעֵּין ָׁשם. ְוָתִבין ִמֶּזה ְלַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן )תורה 
רט"ו( ְּבִעְנַין ִקְברֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ְוִהְסַּתְּלקּותֹו ֶׁשעֹוֵסק ָּבֶזה ְלַהֲעלֹות ִמְּׁשָמד ְלָרצֹון. ּוְבִלּקּוֵטי 
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ֲהָלכֹות )ִהְלכֹות ִּבְרַּכת ַהַּׁשַחר ֲהָלָכה ה'( ְמֹבָאר ִמָּׁשם, ֶׁשַּגם ָּכל ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּמּדֹות ָרעֹות 
ִּבְפָרט ָהֶאִּפיקֹוְרסּות ַהֹּכל ָּכלּול ְּבִעְנַין ְׁשָמד ַהַּנ"ל. ּוִמֵּצרּוף ָּכל ָהִעְנָיִנים ָהֵאֶּלה ְּבַיַחד, ִהְפִליג 

מֹוַהְרַנ"ת ַז"ל ִּבְדַבר ַהֵּנר ָּתִמיד ַעד ֵאין ִׁשעּור ָוֵעֶרְך, ֵּכן ָׁשַמְעִּתי ְּבֵפרּוׁש ֵמָאִבי ַז"ל:

ְוַהְנָהָגה ֶׁשל ַהַּצִּדיֵקי ֱאֶמת ִהיא ַּדְוָקא ְּכִפי ַהְּפָרִטים ֶׁשִּנְצַטּוּו  ָידּוַע ֶׁשְּסֻגַּלת ָּכל ִמְצָוה  ְוֶזה 
ִמֶּזה ְּבָכל ָּדָבר, ִּכי ְּכמֹו ֶׁשְּבַגְׁשִמּיּות ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשֵּתֵצא ֶאל ַהֹּפַעל ֵמַהְרָּכַבת ַהַּסִּמים ֹּכַח 
ָהְרפּוָאה ְלַהַּמֲחָלה, ִּכי ִאם ָעֹשּו ְמֻכָּון ַמָּמׁש ְּבָכל ַהְּפָרִטים ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפי ָהרֹוֵפא )ִאם ָהָיה 
ְּבִנְמָצא ָהרֹוֵפא ָהֲאִמִּתי(. ְּכמֹו ֵכן ַמָּמׁש ָּבֳחִלי ַהֶּנֶפׁש, ְלָמָׁשל ְּבִעְנַין ָהֲעָׂשָרה ַקִּפיְטל ְּתִהִּלים 
ַזַצ"ל  ַהֵּנר ָּתִמיד ֶׁשִּדְקֵּדק ַאְדמֹו"ר  ְּבִעְנַין  ְוֵכן  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא  ַהְּבִרית  ִלְפַגם  ֶׁשֵהם ְמֻסָּגִלים 

ּוָּפַרט ִּבְפָרט ֶׁשֶמן ַזִית. )כוכבי אור אנשי מוהר"ן( 

אֹוָתן  ֶׁשִּגָּלה  ַהְּכָלִלי'  'ִּתּקּון  ַהִּנְקָרִאים  ַהִּמְזמֹוִרים  ָהֲעָׂשָרה  ֵאּלּו  ְׁשלֹוֵמנּו:  ַאְנֵׁשי  ָאְמרּו  ט. 
ֶׁשּמֹוִציִאים   - ַהָּיַדִים  ֶׁשְּבֹלא  ְלַהֶּבעְטֶליר  ֶׁשָהָיה  ֹּכחֹות  ָהֲעָׂשָרה  ְּבִחיַנת  ֵהם  ֵהם  ַרֵּבנּו, 
)שיש"ק  ֶּבעְטִליְרס.  ִמִּׁשְבָעה  ְּבַהַּמֲעֶׂשה  ַהְמֻסָּפר  ַמְלָּכה,  ְּבַהַּבת  ֶׁשָּפְגעּו  ִחִּצים  ָהֲעָׂשָרה 

ח"ה ת"ל( 

ַרִּבי ִיְצָחק, ֲחַתן ַהַּמִּגיד ַז"ל, ָהָיה ִאיׁש ְמֻצָּין ּוֻמְׁשָלם ְּבָכל ַהַּמֲעלֹות, ַלְמָדן ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה,  י. 
זּוְסָיא  ַרִּבי  ָהַרב  עֹוָלם  ְיסֹוד  ַהַּצִּדיק  ְּבֵבית  ְוִנְתַּגֵּדל  ָיָמיו,  ָּכל  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ְוָעַסק 
ַצִּדיק  ְלֵאיֶזה  אֹותֹו:  ָׁשַאל  זּוְסָיא,  ַרִּבי  ְוַהָּטהֹור  ַהַּצִּדיק  ְּפִטיַרת  ְוקֹוֶדם  ַזַצ"ל,  ֵמַהאִניּפֹוִלי 
ֶׁשִּיְתַוּדּו  ִלְמקֹוָרָביו  ֶׁשְּיַצֶּוה  ַהְינּו  ְּדָבִרים,  ְּבִוּדּוי  ֶׁשַּיֲעֹסק  ַהַּצִּדיק  ְלֶזה  לֹו:  ְוֵהִׁשיב  ֶאְתָקֵרב? 

ְלָפָניו, ְוִיֵּתן ָלֶהם ִּתּקּוִנים ַעל ָּכל ָּדָבר.

ֶׁשּקֹוִרין ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו "ִדי ִוּדּוי'ִניֶקעס", ּוְכֶׁשָּנַסע ְּבַפַעם ִראׁשֹוָנה ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש,  ְוָׁשַמע 
ְלַהֵּבית  ּוָבא  ְּדָבִרים.  ֵמַהִּוּדּוי  ֶלֱחָים  ַעל  ְוִדְמָעָתם  יֹוְצִאים  ְׁשלֹוֵמנּו  ֶׁשַאְנֵׁשי  ְוָרָאה 
ַלחּוץ,  ֶׁשֵּיְצאּו  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ֶאל  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָרַמז  ֲאָנִׁשים,  ַהְרֵּבה  עֹוד  ָׁשם  ָאז  ְוָהיּו  ִמְדָרׁש, 
ְוֵהִסירּו ֻּכָּלם ַהַּטִּלית ְוַהְּתִפִּלין ֵמֲעֵליֶהם ְוָיְצאּו. ְוָרָצה ַרִּבי ִיְצָחק ַהַּנ"ל ַּגם ֵּכן ָלֵצאת, ְוָלַקח 
ַרֵּבנּו ַז"ל ֶאת ַה"ְקַלאְמֶקע" )ָיִדית ַהֶּדֶלת( ְוָסַגר ֶאת ַהֶּדֶלת, ְוֹלא ִנְׁשַאר ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַרק 
ַאְדמּו"ר ַזַצ"ל ְוַרִּבי ִיְצָחק ַהַּנ"ל, ְוַרֵּבנּו ַזַצ"ל ִעֵּׁשן ֶאת ַה"ִליְלֶקא" )ִמְקֶטֶרת( ְוָהַלְך ָאֶנה ָוָאָנה 
ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְוָנַפל ַעל ַרִּבי ִיְצָחק ַהַּנ"ל ֵאיָמה ָוַפַחד ָּגדֹול, ְוִהְתִחיל ְלַהְזִּכיר ֶאת ַעְצמֹו ָּכל 
ַמה ֶּׁשָעַבר ָעָליו ִמּיֹום ַקְטנּותֹו ַעד ַהּיֹום ַההּוא. ְוִנַּגׁש ֵאָליו ַרֵּבנּו ַז"ל, ְוָאַמר לֹו ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: 
ַמה  ִעּמֹו  ִּדֵּבר  ַז"ל  ְוַרֵּבנּו  ִלּבֹו,  ָּכל  ְלָפָניו  ְלִהְתַוּדֹות  ְוִהְתִחיל  ֱאֹמר!(,  )ַעָּתה  ָזאג"!  "ַהייְנט 
ְּבתֹוָרה  ָיָמיו  ָּכל  ְוָעַסק  ְוִנְפָלָאה,  ֲעצּוָמה  ְּבִהְתָקְרבּות  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶאל  ִנְתָקֵרב  ּוֵמָאז  ֶּׁשִּדֵּבר. 

ּוְתִפָּלה, ְוָהָיה ִאיׁש ַצִּדיק ִויֵרא ֱאֹלִקים, ַּכּנֹוָדע ְלָכל ַמִּכיָריו. )שיש"ק ח"א רפ"ד(

ִהְׁשַּתְּפכּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָהְיָתה ָלעֹוְבִדים ְּבאּוַמאן, ִּבְפַרט ִּבְׁשהּוָתם ֵאֶצל ִצּיּון ַרֵּבנּו, ֵאיָנה  יא. 
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ִנֶּתֶנת ְּכַלל ְלֵתאּור, ְוָהָיה ִמְתַקֵּים ָּבֶהם ַהָּכתּוב )איכה ב, יט(: "ִׁשְפִכי ַּכַּמִים ִלֵּבְך נֹוַכח ְּפֵני 
ִמֹּגֶדל  ַמָּמׁש,  ַּכַּמִים  ְּדָמעֹות  זֹוְלגֹות  ּוֵמֵעיֵניֶהם  ִנְפַּתח  ָהָיה  ִלָּבם  ִּכי  ַמָּמׁש,  ִּכְפׁשּוטֹו  ה'", 

ַהִהְתעֹוְררּות ְוִׁשְברֹון ַהֵּלב. )שיש"ק ח"ד שס"א( 

ָלֶגֶׁשת  ַרֵּבנּו  ִהִּניָחִני  ַהּיֹום  ְּבַצחּות:  ָאְמרּו  ַרֵּבנּו,  ְּבִצּיּון  ַּכַּמִים  ִלָּבם  ִלְׁשּפֹוְך  ֶׁשָּזכּו  ְּבֵעת  יב. 
ֵאָליו, )"ַהְייְנט ָהאט ִמיר ֶּדער ַרִּבי צּו ִגיָלאְזט צּו ִזיְך"(. )שיש"ק ח"ד ק"ד( 

ָאְמרּו ְּבַצחּות ְלִעְנַין ֹּגֶדל ַהִהְתעֹוְררּות ְוַהִהְׁשַּתְּפכּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשִהְרִּגיׁשּו ְּפָעִמים ֵאֶצל ִצּיּון  יג. 
ַרֵּבנּו ַז"ל, ֶׁשָהיּו ַהְּדָמעֹות קֹוְלחֹות ְוׁשֹוְטפֹות ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשָהָיה ָלֶהם ֲעבֹוָדה ִויִגיָעה ְּכֵבָדה 
ַלֲעֹצר ֶאת ֶׁשֶטף ַהְּדָמעֹות ַהּפֹוְרצֹות.)ְסִאיז ִגיֶווען ַא ֲעבֹוָדה צּו ַּבַהאִמיֶווען ִּדי ְטֶרעֶרן"(. ִּכי 
ַעד  ְּבֻחּמֹו  ַהחֹוֵדר  לֹוֵהט  ֵאִדים  ְלֶמְרַחץ  ִנְכַנס  ְּכִאּלּו  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ְּבִצּיּון  ִהְרִּגיׁש  ֶׁשָּזָכה  ִמי 
ַהְּבִכָּיה  ֶאת  ַלֲעֹצר  ִמִּלְבּכֹות,  יֹוֵתר  ָקָׁשה  ֲעבֹוָדה  לֹו  ְוָהְיָתה  ַמָּמׁש.  ִנְׁשָמתֹו  ִעְמֵקי  ִעְמֵקי 

ְוַהִהְׁשַּתְּפכּות ַהֶּנֶפש. )שיש"ק ח"ו של"ה( 

יד. ִסֵּפר ַרִּבי ִיְצָחק ְּבַרייֶטער ַז"ל ְלַרִּבי ָמְרְּדַכי ַיֶגְלִניק ַז"ל, ֶׁשהּוא ִמִּטְבעֹו ֹקוֶדם ּבֹואֹו ְלאּוַמן 
ֹלא ָיַדע ְּבִכָּיה ַמִהי, ּוֵמָאז ּבֹואֹו ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ִהְׁשַּתָּנה ֶאְצלֹו ַהָּדָבר ַּבֶּטַבע, ְוַׁשַער ַהְּדָמעֹות 
ִנְפְּתחּו לֹו. ְוִסֵּפר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶׁשָרָאהּו ְּבַעְצמֹו ְּבֵעת ַהְּסִליחֹות ֵאיְך ֶׁשּׁשֹוֵפְך ְּדָמעֹות ַּכַּמִים 

ַמָּמׁש, ַעד ֶׁשִּנְרְטבּו ַּדֵּפי ַהְּסִליחֹות ִמִּדְמעֹוָתיו ָהַרּבֹות, הי"ד. )שיש"ק ח"ז רל"ח( 

ִסֵּפר ַרִּבי יֹוֵסף ֹּכֵהן ַז"ל ֵמֲחׁשּוֵבי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ָאִחיו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהֹרן ֹּכֵהן ֹראׁש ְיִׁשיַבת  טו. 
ֶחְברֹון ַז"ל, ֶׁשִּמִּטְבעֹו ֹלא ָּבָכה ֵמעֹוָלם ַעל ׁשּום ָּדָבר, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבֵעת ֶׁשָּבא ְוִהְׁשַּתֵּטַח 
ְוִנְפַּתח ִלּבֹו ְמֹאד, ְלֹלא ׁשּום ֶהְסֵּבר  ְּכִתינֹוק ַמָּמׁש,  ַרֵּבנּו, ִהְתִחיל ִלְבּכֹות ֵמַעְצמֹו  ִצּיּון  ַעל 

ַּגְׁשִמי ְּכָלל. )שיש"ק ח"ד תקע"א( 

ַרִּבי יֹוֵסף ֹּכֵהן ַז"ל ָאִחיו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהֹרן ֹּכֵהן ַז"ל ֹראׁש ְיִׁשיַבת ֶחְברֹון, ִּבְהיֹותֹו ְּבמֹוְסְקָבא  טז. 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ְּכֵדי  ַּפאְסּפֹוְרט  ֶׁשִהִּׂשיג  ַעד  ַהִּׁשְלטֹונֹות  ֵאֶצל  ַרּבֹות  ִהְׁשַּתֵּדל 
ְוַאַחר ָּכְך ִהְׁשַּתֵּדל ַהְרֵּבה ַעד ֶׁשִּקֵּבל ַּגם ִויָזה, אּוָלם ַהִּויָזה ִהִּגיַע ֵאָליו ַאַחר ֶׁשְּכָבר ָּפג ָּתְקּפֹו 
ֶׁשל ַהַּפְסּפֹוְרט, ְוָיַדע ֶׁשַעָּתה ִיַּקח לֹו ׁשּוב ְזַמן ַרב ַעד ֶׁשְּיַקֵּבל ִאּׁשּור ַעל ַהַּפְסּפֹוְרט ְוחֹוֵזר 

ֲחִליָלה, ְוִנְׁשַּבר ִלּבֹו ְּבִקְרּבֹו ְמֹאד.

ַהְּקרֹוָבה  ְלַׁשָּבת  ֲאִני  נֹוֵסַע  ִּכי  ְלאּוַמן,  ִעִּמי  ּוֹבא  ַלֲעָצִתי  ְׁשַמע  ַז"ל:  ִיְצָחק  ֵלִוי  ר'  לֹו  ְוָאַמר 
ְלאּוַמן, ְוָאַמר לֹו ְוִכי ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבאּוַמן ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל ַוֲהֵרי ֹּכֵהן ֲאִני? ָאַמר לֹו ר' 
ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל, ּוְבֵכן ַּתֲעֹמד ִמחּוץ ַלִּצּיּון ּוְתַבֵּקׁש ִּבְתִפָּלה ַעל ַהָּדָבר, ְוִהְתַחֵּמק ִמֶּמּנּו. אּוָלם 
ְּכֶׁשִהִּגיַע ר' ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ְלַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת, ְּפָגׁשֹו ָׁשם ֶׁשַאף הּוא ָּבא ְּבַדְרּכֹו ִלְנסֹוַע ְלאּוַמן 
ְוָנְסעּו ַיְחָּדיו, ְוָאֵכן ֶנֱעַמד ִמחּוץ ַלִּצּיּון ִּבְמקֹום ֲעִמיַדת ַהֹּכֲהִנים, ְוִסֵּפר ַאַחר ָּכְך ְלר' ֵלִוי ִיְצָחק 
ַז"ל ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵּפרּוׁש ַהָּדָבר ֶׁשֵאַרע לֹו, ִּכי הּוא ִמִּטְבעֹו ֵמעֹוָלם ֹלא ָּבָכה ְוֹלא ָיַדע ְּדָמעֹות 



ראש השנה שלי נח

ַמהּו, ּוִפְתֹאם ְּבָעְמדֹו ִּבְמקֹום ַהִּצּיּון, ִנְפְּתחּו לֹו ַמְעַין ַהְּדָמעֹות ּוָבָכה ְלֹלא ֶהֶרף, ְוָהָיה ֹזאת 
ּוִמָּיד  ֵּתיֶכף  ַהַּפְסּפֹוְרט  ֶאת  ְלַחֵּדׁש  ְוָהַלְך  ְלמֹוְסְקָבא  ְּכֶׁשָחַזר  ָּכְך  ְוַאַחר  ָעצּום,  ְלֶפֶלא  לֹו 
ִאְּׁשרּו לֹו ֹזאת ְוָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוִהְתָקֵרב ְלֶדֶרְך ַרֵּבנּו ְוִהְסּתֹוֵפף ֵּבין ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֶמֶׁשְך 

ְיֵמי ַחָּייו ָהַאֲחרֹוִנים ְוַאְׁשֵרי לֹו. )שיש"ק ח"ז רע"ה( 

ָהָיה אֹוֵמר ר' ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ֶׁשְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבֵעת ַהִהְׁשַּתְּטחּות ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל,  יז. 
ָהָיה ֶּפֶלא ְוֶנֱעַלם ַהָּדָבר ֵאיְך ֹזאת ֶׁשִּנְכְנסּו ֻּכָּלם ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל ֶׁשָהָיה ַחְדרֹון ָקָטן ְמֹאד, 
ְוָהָיה ַהַּמֲעַמד ִּבְבִחיַנת )אבות ה, ה( 'עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים ְוֹלא ָאַמר ָאָדם 
ֵאין  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ִלְכַלל  ֶׁשָהָיה  ַהֶּנֶפׁש  ְוַהִהְׁשַּתְּפכּות  ַהִהְתעֹוְררּות  ְוֹגֶדל  ַהָּמקֹום'.  ִלי  ַצר 
ְוֹלא  ֶׁשִּכְמַעט  ִהְבִחין  ֶׁשָעַמד ָׁשם,  ִמי  ָּכל  ֶׁשָהָיה ָׁשם,  ַהִהְתעֹוְררּות  ֶׁשְּלֹרב  ְוָאַמר  ְלָתֲארֹו. 
ִהְתַּפֵּלל ָאָדם ַעל ַהְּצָרִכים ַהַּגְׁשִמִּיים ְּכָלל, ְוָהָיה ַהַּמֲעָמד ַמֲעָמד ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ְוִׁשְברֹון ֵלב, 
ְּכָבר  ִנְתָקן  ָּברּוָחִנּיּות  )ּוְכֶׁשִּנְתַּתֵּקן  ִּבְלַבד  ָהרּוָחִנִּיים  ַּבָּקׁשֹוֵתיֶהם  ַעל  ֵלב  ְּכֶׁשֻּכָלם ׁשֹוְפִכים 

ַּבַּגְׁשִמּיּות ַּכְמֹבָאר ְּבתֹוָרה י"ד ח"א(. )שיש"ק ח"ח קל"ד( 

ָהָיה ַּפַעם ַרִּבי ִיְצָחק ֶּבן מֹוַהְרַנ"ְּת ַז"ל ָלבּוׁש ְּבֵאיֶזה ֶּבֶגד ֶׁשָהָיה ָקרּוַע ְמַעט, ְוָחֵפץ ָהָיה  יח. 
ָלֶלֶכת ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ּוְכֶׁשַּיֲחזֹור ֵמַהִּצּיּון ִיְתְּפֵרהּו ְלָנכֹון, ְּכֶׁשָּׁשַאל ָלֶזה 
ֶאת ִּפי ָאִביו ַז"ל, ָאַמר לֹו: 'ִראׁשֹוָנה ֵלְך ּוְתפֹור ֶאת ַהֶּבֶגד ְוַאַחר ָּכְך ֲעֵלה ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּון 

ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש'. )שיש"ק ח"ה צ"ה( 

ָהָיה ֵאיֶזה ְזַמן, ֶּׁשַהַּמְפֵּתַח ֶׁשל ֵּבית ִצּיּון ַרֵּבנּו ָהָיה ִּבְרׁשּותֹו ֶׁשל ר' ַאְבָרָהם ֶּבן ר' ַנְחָמן  יט. 
ַז"ל, ְוִסֵּפר ִּבְגֻדָּלתֹו ֶׁשל ָהַרב ִמְּטֶׁשעִרין ּוֵמַהְרָּגָׁשתֹו ִּבְקֻדַּׁשת ַהִּצּיּון, ֶׁשָּבא ַּפַעם ְלאּוַמאן 
ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְפַּתח לֹו ֶאת ֵּבית ַהִּצּיּון, ְוָהַלְך ִעּמֹו ּוָפַתח לֹו, ְוָרָאה ֵאיְך ֶׁשֶּנֱעַמד ָהַרב ְוָאַמר 
ֶאת ַהִּתּקּון ַהְּכָלִלי ְּבקֹול ֲחִריִׁשי, ְּכֶׁשַהִּתּקּון ְּבָיָדיו ְמַכֶּסה ֶאת ָּפָניו. ְוָעַמד ּוָבָכה ָּכל ָּכְך, ַעד 
ֶׁשִּנְרְטבּו ָּפָניו ְלַגְמֵרי ְלֹרב ֶׁשֶטף ַהְּדָמעֹות. ְוַאַחר ָּכְך, ַאַחר ֶׁשָעַמד ָּכְך ֶמֶׁשְך ְזַמן ַרב, הֹוִציא 
ַרִּבי  ְוָאַמר  ְוִסֵּים  ִּבְתִפָּלתֹו,  ְוִהְמִׁשיְך  ָעֶליָה,  ְוִהְתַיֵּׁשב  ָהִרְצָּפה  ַעל  ּוְפָרָסּה  ִמִּכיסֹו  ִמְטַּפַחת 
ֵּביינְקַלאְך"(.  ֶמען  ֶנעְמט  ַהייְנט  )"אּוין  ִּכְסאֹות,  ַלִּצּיּון  לֹוְקִחים  ְוַהּיֹום  ְּבֶעֶצב:  ַאְבָרָהם 

)שיש"ק ח"ג שע"ב( 

ִּדֵּבר ַּפַעם ִמֹּגֶדל ָהִעְנָין ֵאיְך ֶׁשְּצִריִכים ְלִהָּזֵהר ִּבְקֻדַּׁשת ִצּיּון ַרֵּבנּו ְלַכְּבדֹו ְוִלְנֹהג ּבֹו ְּבמֹוָרא  כ. 
ְוכּו', ְוִסֵּפר ְוָאַמר: ָלנּו ָהָיה ַרִּבי ְּבִהְתַּכְּונֹו ַעל ַרִּבי ֵמִאיר ֵליּב ְּבֶלעֶכער, ֶׁשָהָיה ַרּבֹו ַּבִּנְגָלה, 
ֶׁשָּנַהג ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָלה ְׁשלָׁשה ָיִמים ִלְפֵני ֶׁשָהַלְך ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו. 
)ִגיַהאט ָהאְּבן ִמיר ַא ֶרעְּבן ָוואס ָהאט ִזיְך צּוִגיְגֵרייט ְּדַריי ָטאג ַפאר ֶער ִאיז ִגיַגאְנֶגען צּום 
)אּון  ִמְקֶוה.  ְטִביַלת  ְלֹלא  ַלִּצּיּון  הֹוְלִכים  ְוַכּיֹום  ְּבַצַער:  ְוָאַמר  ְוִהְפִטיר  ִצּיּון(.  אֹויְפן  ֶרעְּבן 
ִמְקֶוה(. ]וברוך ה' מעט 'אכשר דרי', וכמעט אין מי שמעיז את  ֶגעְהט ֶמען ָאהן  ַהייְנט 

עצמו להיכנס לציון בֹלא מקוה[. )שיש"ק ח"ג תקמ"ג( 



נטראש השנה שלי

ַהָּדָבר  ֵמֶחְסרֹון  ְׁשלֹוֵמנּו,  ֵמַאְנֵׁשי  ַּכָּמה  ִעם  ַז"ל  ַנְחָמן  ר'  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ר'  ַּפַעם  ִּדֵּבר  כא. 
ֹּכֵהן  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֹזאת  ְּכֶׁשָּׁשַמע  קֹוֶדם.  ִמְקֶוה  ְטִביַלת  ְלֹלא  ַרֵּבנּו  ְלִצּיּון  ֶׁשהֹוְלִכים 
ְלַהְקִּפיד  ָהָיה  ָיכֹול  ְוֹלא  ָחלּוׁש  ָאָדם  ָהָיה  ִּכי  ָאָבְדִּתי",  ָאַבְדִּתי  "ַּכֲאֶׁשר  ְוָאַמר:  ִהְתַאֵּנַח 
ְּבֵהָמה  ְּבכֹור  ֲהָלכֹות  ְּבִלּקּוֵטי  ַהְּמֹבָאר  ִּפי  ַעל  )ְוהּוא  ַהחֹוֶרף  ִּבימֹות  ַהַּקר  ִמְקֶוה  ִּבְטִביַלת 
ַהֲהָלָכה ַהֹּזאת )ַהְּינּו  ַנְחָמן: ִאם ַאָּתה הֹוֵלְך ִעם  ֶּבן ר'  ַאְבָרָהם  ְטהֹוָרה ד, טז(. ָאַמר לֹו ר' 

ַהֲהָלָכה ֶׁשְּבִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהַּנ"ל(, ֻמָּתר ְלָך ָלֶלֶכת ַאף ָּכְך ַלִּצּיּון. )שיש"ק ח"ג תק"ג(

כב. ִּביֵמי ָהַרב ַנְחָמן טּוְלְטִׁשיֶנער ַז"ל ָהָיה ְּבִעיר ַּבאפֹוְלֶיע ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַצִּדיק ְוָיָׁשר 
ְלַהְעִּתיק  ֶחְפצֹו  ָהָיה  ִזְקָנתֹו  ְּבֵעת  ַּבאָפְלֶיער.  ָאֵׁשר  ַרִּבי  ֲאִבי  ֵליּב,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ְּבֵׁשם 
ָהָיה  ֶׁשַּדְרּכֹו  ַהָּקדֹוׁש,  ִצּיּונֹו  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּטַח  ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ְלַהְּקלֹויז,  ָסמּוְך  ְלאּוַמאן  מֹוָׁשבֹו 
ִלְפָעִמים ְלַבּלֹות ָּכל ַהַּלְיָלה ַעל ִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש. ְוֵכן ַּבּיֹום ַאַחר ַהְּתִפָּלה ֹלא ָטַעם ְּכלּום, ְוָהַלְך 
ַעל ִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש ְוָׁשָהה ָׁשם ֵעֶרְך ַאְרַּבע ָחֵמׁש ָׁשעֹות, ְוָחַׁשב: ַמה ּטֹוב ָהָיה ְלָפַני, ִאם ִיְהֶיה 
ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין ֵמֵאן ָּבֶזה ִמְּטָעִמים ְידּוִעים לֹו,  ַרִּבי  מֹוָׁשִבי ְּבאּוַמאן ֵאֶצל ַהְּקלֹויז. ֲאָבל 
ְוָהַרב ִיְׂשָרֵאל ֵליּב ָהָיה ַמֲחִזיק ְּבַדְעּתֹו, ֶׁשָאַמר ֶׁשַּכָּוָנתֹו ֶּבֱאֶמת ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְוַכָּמה ְּפָעִמים 
ֹלא  ַנְחָמן  ַרִּבי  אּוָלם  ַלֲעׂשֹות,  הּוא  ָצִריְך  ֶׁשֵּכן  ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש,  ִצּיּונֹו  ַעל  ִהְׁשַּתְּטחּותֹו  ַאַחר 

ִהְסִּכים ָלֶזה ְּבׁשּום ֹאֶפן. )ֲאָבֶני"ָה ַּבְרֶזל, שם(. )שיש"ק ח"א ת"ש( 

ִמְּׁשֵני  יֹוֵתר  ְּבאּוַמאן  ִלְׁשהֹות  ֶׁשִּנְׁשֲארּו  ֵאּלּו  ַעל  ַמְקִּפיד  טּוְלְטִׁשיֶנער  ַנְחָמן  ַר'  ָהָיה  כג. 
ָׁשבּועֹות ִּבְרִציפּות. )שיש"ק ח"ג ש"כ(

ָּבא ַּפַעם ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ְלאּוַמאן ְּבֹראׁש ֹחֶדׁש ִאָּייר ְוִנְׁשַאר ִלְׁשהֹות ָׁשם ֶמֶׁשְך ְׁשֵני  כד. 
ָׁשבּועֹות, ְוָהָיה ָחֵפץ ְלִהָּׁשֵאר ָׁשם ַּגם ַלָּׁשבּוַע ַהְּׁשִליִׁשי, ֵמֲחַמת ֶׁשָחל ָאז ַל"ג ָּבעֹוֶמר 
ְּבֶאְמַצע ַהָּׁשבּוַע. ָאַמר לֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם: ַסע ַוֲחזֹור ְלֵביְתָך, ְוַאל ִּתְׁשַמע ְלקֹול ַהְּמַיֲעִצים ְלָך 
ְלִהָּׁשֵאר, ֶאָּלא ֲחזֹור ְלֵביְתָך, ּוְכֶׁשִּתְכֹסף ְלִהְׁשַּתֵּטַח ׁשּוב ַעל ַהִצּיּון, ַּתֲחזֹור ְוָתבֹוא ׁשּוב. ִּכי 
ְלַמְׁשַמְעּתֹו  ַלָּסִרים  ָנַתן  ֶׁשֹּלא  ַז"ל,  טּוְלְטִׁשיֶנער  ַנְחָמן  ַרִּבי  ָאִביו  ֶׁשל  ִצּוּויֹו  ְלַקֵּים  ִהְקִּפיד 
ִלְׁשהֹות ְּבאּוַמאן יֹוֵתר ִמְּׁשֵני ָׁשבּועֹות ִּבְרִציפּות, ֵמֲחַמת ֶׁשְּלֹרב ַהְּׁשִהָּיה ַנֲעָׂשה ַקל ְּבֵעיֵני 

ָהָאָדם ְקֻדַּׁשת ַהָּמקֹום. )שיש"ק ח"ג תמ"ב( 

ֶׁשִּנְתָקְרבּו  אֹוָתם  ִּבְפָרט  ַז"ל,  ַאְדמּו"ר  ֶׁשל  ְלַהְמֹקָרִבים  ֶׁשִּנְתָקְרבּו  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  כה. 
ַאְדמּו"ר  ְּבַדְרֵכי  ַז"ל  ֶּׁשהֹוָרה אֹוָתם מֹוַהְרַנ"ְּת  ַמה  ְּכִפי  ְוָעׂשּו  ְוִקְּימּו  ַז"ל,  ְלמֹוַהְרַנ"ְּת 
ַזַצ"ל ּוַבֲעצֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות, ֻּכָּלם ָּבֲערּו ְלָבָבם ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוָהיּו ַצִּדיִקים ְּגמּוִרים.
ְּכמֹו ַרִּבי ִיְצָחק ֹּדב ִמֶּטעְּפִליק, ֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה ָיַׁשב ְּבִטיְרָהאִוויֶצע, ֲאֶׁשר ֲאִפּלּו ָּכל ַהִּמְתַנְּגִדים 
ֵהִעידּו ְוִהִּגידּו ֶׁשָהָיה ַצִּדיק ָּתִמים. ּוַפַעם ַאַחת ָאַמר ַעל ַעְצמֹו, ְּכֶׁשהּוא ָּבא ַעל ִצּיּון ַאְדמּו"ר 
ַזַצ"ל, מֹוְׁשִכין אֹותֹו ְּבַכְנֵפי ְּכסּותֹו: ִיְצָחק ֶּבער, ֲעֵׂשה ְּתׁשּוָבה! ְוָהָיה נֹוֵסַע ְּבָכל ֶעֶרב ֹראׁש 

ֹחֶדׁש ַעל ִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש. )שיש"ק ח"א רצ"ד( 



ראש השנה שלי ס

נֹוֵפל  ַהֳחִלי  ַמֲחָלתֹו  אֹודֹות  ַעל  ִהְסַּתְּלקּותֹו,  ְלַאַחר  ֵאָליו  ֶׁשָּיבֹוא  ְלֶאָחד  ֶּׁשִרֵּמז  ַמה  כו. 
ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן, ֶׁשִּבֵּקׁש ָאז ִמֶּמּנּו. ְוֵכן ֲהָוה, ֶׁשַאַחר ִהְסַּתְּלקּותֹו ָּבא ָהִאיׁש ַהֶּזה ַעל ִצּיּונֹו 
ַהָּקדֹוׁש, ּוֵמָאז ָוָהְלָאה ִנְתַרֵּפא ֵמַהֳחִלי ַהֶּזה, ָּכל ֹזאת ָׁשַמְעִּתי ֵמָאִבי, ֲהֵריִני ַּכָּפַרת ִמְׁשָּכבֹו. 
]ּוָבֶזה ֲאִני ְמֻסָּפק ִאם ָאַמר ֶׁשָּׁשַמע ֹזאת ִמִּפיו ְּבַעְצמֹו אֹו ִמִּפי ַאֵחר ֶׁשָּׁשַמע ִמֶּמּנּו[. )כוכבי 

אור אנשי מוהר"ן ל"ב( )שיש"ק ח"א שמ"ו( 

ַּפַעם ַאַחת ָּבאּו ְלַרֵּבנּו ַז"ל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ְּבַבָּקָׁשה, ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם ִויָבְרֵכם ְּבָבִנים. ָאַמר  כז. 
ְלַּלְיָלה' )ִאיְהר ֶוועט ַּביי ִמיר  ָלֶהם ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: 'ַאֶּתם ִּתָּוְשׁעּו ֶאְצִלי ֵּבין יֹום 
ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן צּוִויְׁשן ָטאג אּון ַנאְכט(. ְוֶזה ָהִאיׁש ַהַּנ"ל ָהָיה ָּדר ִּבְכָפר ֶאָחד ָסמּוְך ְלאּוַמן, 
ְטִביַלת  ִּבְׁשִביל  ְלאּוַמאן  ְוִאְׁשּתֹו  ַהַּנ"ל  ָהִאיׁש  ָּבא  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִהְסַּתְּלקּות  ַאַחר  ַאַחת  ּוַפַעם 
ַעל  ְוִהְׁשַּתַּטח  ָהַלְך הּוא  ַהְּטִביָלה,  ְלֵבית  ָהְלָכה  ֶׁשּזּוָגתֹו  ְּבֵעת  ַהְּׁשָמׁשֹות,  ְּבֵבין  ְוָאז  ִמְצָוה, 
ְוִנְפְקדּו  ְלֵביָתם  ְוָנְסעּו  ִמָּׁשם  ְוָחְזרּו  ָׁשִליׁש,  ִּבְדָמעֹות  ָהִאיׁש  ָׁשם  ְוִהְתַּפֵּלל  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִצּיּון 

ַּבָּׁשָנה ַהֹּזאת ְּבֵבן ָזָכר, ְוָקְראּו אֹותֹו ַנְחָמן ַעל ֵׁשם ַרֵּבנּו ַז"ל.

ְזַמן, ְּכֶׁשִּנְתַגֵּדל ְּבָנם ַנְחָמן, ָיְצָאה ָאז ַהְּגֵזָרה ָלַקַחת ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלָּצָבא. ְוַהָּבחּור  ְלַאַחר 
ִהְתַיְּצבּותֹו  ִלְפֵני  ְוָהַלְך  ַהְּקרּוִאים,  ְּבִמְפַקד  ְלִהְתַיֵּצב  ָצִריְך  ֵּכן  ַּגם  ָהָיה  ַהַּנ"ל  ַנְחָמן 
ְוִאּמֹו,  ְלָאִביו  ָּכְך  ַאַחר  ְוִסֵּפר  ַהְרֵּבה,  ָׁשם  ּוָבָכה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיּון  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּטַח 
ֶׁשָחַלם לֹו, ֶׁשָּבא ֵאָליו ַאְבֵרְך, ֶׁשּצּוָרתֹו ָּכְך ְוָכְך ְוִהִּכירּו הֹוָריו, ֶׁשֶּזה צּוַרת ַרֵּבנּו ַז"ל ְוָאַמר לֹו: 
ֲהֹלא ִנְקֵראָת ִּבְׁשִמי, ִמּׁשּום ָּכְך ֹלא ְּתָׁשֵרת ֶאְצָלם. ְוַנֲעָׂשה לֹו ֵנס, ֶׁשָּיְצָאה ָצַרַעת ַעל ּגּופֹו, 
)ִסּפּוִרים  ְּכִמֹּקֶדם.  ָּבִריא  ְוַנֲעָׂשה  ִנְתַרֵּפא  ָקָצר  ְזַמן  ּוְלַאַחר  ַהָּצָבא,  ֵמֲעבֹוַדת  ּוָפְטרּוהּו 

ִנְפָלִאים( )שיש"ק ח"א תקס"ה( 

ֶׁשֹּלא  ֵליֵלד,  ַמְקָׁשה  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלָפָניו  ֶׁשְּכֶׁשָּבִאין  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֵאֶצל  ֶׁשָּפַעל  ָאַמר  כח. 
ִיְהֶיה ָלּה ַהִּקּׁשּוי ֵליֵלד ִּכי ִאם ַעד אֹוָתּה ַהָּׁשָעה ֶׁשָּבִאין ְלָפָניו, ְוֵתֶכף ֶׁשָּבִאין ְלָפָניו ֵּתֵלד 

ִמָּיד. )חיי מוהר"ן רע"ח( 

)ָקָׁשה  ֵליֵלד  ַמְקָׁשה  ִמיר".  צּו  קּוְמט  ֶמען  ִּביז   - ֵליֵלד  "ַמְקָׁשה  ַרֵּבנּו:  ָאַמר  ַּכָּידּוַע  כט. 
ֵליָדָתּה( ַעד ֶׁשָּבִאים ֵאַלי )ַּכּמּוָבא ְּבֵסֶפר ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רע"ח(. ְוָאֵכן ָהָיה ְמֻפְרָסם 
ַהָּדָבר ְּבאּוַמן ְוַאף ֵּבין ַהִּמְתַנְּגִדים ַהְּגדֹוִלים, ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶׁשָהְיָתה ֵאיֶזה ַמְקָׁשה ֵליֵלד ְצִריָכה 
ְוָהְיָתה  ִלְפֵני ה' ִּבְתִפָּלָתם  ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ּוְמַבְּקִׁשים ָׁשם  ְלִצּיּון  ְיׁשּוָעה, ָהיּו ָּבִאים ְקרֹוֶביָה 

נֹוַׁשַעת ֵּתֶכף ּוִמָּיד, ְוָהָיה ַהָּדָבר ְלֵנס ְמֻפְרָסם. )שיש"ק ח"ו ל"ג( 

ְּבָידֹו ַעל  ְוִסיֵמן  ַרֵּבנּו ַּכאן,  ְוָאַמר:  ָעָנה  ַרֵּבנּו,  ִצּיּון  ַּפַעם ַאַחר ְׁשִהָּיתֹו ֶׁשל מֹוַהְרַנ"ְּת ַעל  ל. 
ַלִּצּיּון.  ְּבָסמּוְך  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ֲעִמיַדת  ָמקֹום  ַעל  ְּבָידֹו  ְוֶהְרָאה  ַּכאן  ַוֲאִני  ַהִצּיּון,  ְמקֹום 
ח"ג  )שיש"ק  ַרֵּבנּו.  ֵאֶצל  ָּתִמיד  ֲאִני  ָׁשרּוי  ְּכאֹוֵמר,  ָדא(,  ִּבין  ִאיְך  אּון  ָדא  ִאיז  ַרִּבי  )ֶדער 



סאראש השנה שלי

קכ"ט( 

לא. ַרִּבי ְראּוֵבן יֹוֵסף ָהָיה ָּדר ְּבִעיר ַהְייִסין, ְוַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמְּבֶרְסֶלב ְּכֶׁשָהיּו נֹוְסִעים ְלאּוַמאן 
ֶּדֶרְך ִעיר ַהְייִסין ָהיּו ְיֵׁשִנים ּוִמְתַאְכְסִנים ְּבֵביתֹו, ְוהּוא ָהָיה ְמַקֵּבל אֹוָתם ְּבֵסֶבר ָּפִנים 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו  ִלְפֵני ַהַּמְחֹלֶקת ָעְברּו ָׁשם  ָצְרָּכם. ּוְקָצת ָׁשִנים  ְּכָכל  ַּבֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה  ָיפֹות 
ְּבאּוַמאן,  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּצּיּון  ַעל  ִניָסן  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ְּבֶעֶרב  ְלָמֳחָרת  ָלבֹוא  ְּכֵדי  ֲאָדר  כ"ח  ְּביֹום 
ָסמּוְך  ְמֻסֶּכֶנת  ְּבַמֲחָלה  ִמָּטתֹו  ַעל  ׁשֹוֵכב  אֹותֹו  ָמְצאּו  יֹוֵסף,  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ְלֵבית  ּוְבבֹוָאם 
ְלִמיָתה, ְוֹלא ָהָיה ָיכֹול ִלְטֹעם ׁשּום ָּדָבר, ַּגם ֹלא ָהָיה ָיכֹול עֹוד ְלַדֵּבר. ּוְכֶׁשַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו 
טֹוָבה  ַאְכַסְנָיא  ִּבּטּול  ִמַּצד  ְוֵהן  ַאֲהָבָתם אֹותֹו,  ִמַּצד  ֵהן  ְמֹאד,  ֶזה  ַעל  ִלָּבם  ָּדָוה  ֹזאת  ָראּו 
ַעְצָמם  ַעל  ְוִקְּבלּו  ֻּכָּלם.  ְּבֵלב  ֵיאּוׁש  ְלַאַחר  ָהָיה  ְּכָבר  ִּכי  ְּבמֹותֹו,  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל  ֹזאת  ִויָקָרה 
ֶׁשְּבבֹוָאם ְלָמֳחָרת ְּבֶעֶרב ֹראׁש ֹחֶדׁש ַעל ַהִצּיּון ַהָּקדֹוׁש, ַּבָּקָׁשה ּוְתִפָּלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּלֶהם 
ִּתְהֶיה ַעל ְרפּוָאתֹו, ִּכי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַרב ְלהֹוִׁשיַע. ְוֵכן ָעׂשּו, ּוְבַרֲחֵמי ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ִנְתַקְּבָלה 
ְּתִפָּלָתם. ְוָׁשַמְעִּתי ֵמָאִבי ַז"ל הּוא ר' ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין ֶׁשִּנְתַּגֵּדל ָאז ְּבֵביתֹו, ִּכי הּוא ָהָיה ּדֹודֹו 
ֶׁשל ָאִבי ַז"ל, ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ָעַמד ָאז ֶאְצלֹו, ְוָרָאה ֶׁשְּמֻכָּון ַּבָּׁשָעה ַהֹּזאת ַּבֹּבֶקר ְּבֶעֶרב ֹראׁש 
ֹחֶדׁש, ְּבֵעת ֶׁשָהיּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמְתַּפְּלִלים ָאז ְּבֵבית ִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש ַעל ְרפּוָאתֹו - ִנְׁשַּתָּנה 
ְלּטֹוָבה, ּוֵמָאז ָוָהְלָאה ִהְתִחיל ְלִהְתַרֵּפא ִמּיֹום ְליֹום ַעד ֶׁשִּנְתַרֵּפא ִּבְׁשֵלמּות: )קּוְנְטֵרס ְיֵמי 

ַהְּתָלאֹות(. )שיש"ק ח"ג נ"ז( 

ַנְחָמן, ְּכֶׁשהּוא עֹוֵמד  ֶּבן ר'  ַאְבָרָהם  ִלְראֹות ֶאת ר'  ָזִכיִתי  ְּבֵעיַני )סיפר ר' לוי יצחק(  לב. 
ַמָּמׁש.  ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ְּכַדֵּבר  ֶזה  ָהָיה  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבִצּיּון  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִלּבֹו  ֶאת  ּוֵמִסיַח 
ִהְתָקְרבּות ָּכֹזאת ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִהְתָקְרבּות ָּכֹזאת ֶאל ַהַּצִּדיק ְּכמֹו ֶׁשָרִאיִתי ְּבֵעיַני ֵאֶצל 
ַהֵּׁשם  ֶאל  ֶׁשִּדֵּבר  ַעד  ִּדּבּורֹו  ֶאת  ִזֵּכְך  ָּכְך  ָּכל  ְלָתֵאר, הּוא  ִנַּתן  ֹלא  ַנְחָמן,  ר'  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ר' 
ִמָּיד  ַאְך  ַהָּקדֹוׁש,  ֵמַהִצּיּון  יֹוֵצא  ִהְבַחְנִּתי ֶׁשהּוא  ַאַחת  ַּפַעם  ֵרֵעהּו.  ֶאל  ִאיׁש  ְּכַדֵּבר  ִיְתָּבַרְך 
ִנְכַנס ַּבֲחָזָרה, ְוִהְמִׁשיְך ְּבִדּבּורֹו, ּדֹוֶמה ָהָיה ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו עֹוד ַמה ְלַדֵּבר, ְוָׁשב ְוִהְמִׁשיְך ְלַדֵּבר 

ְּבֹאֶפן ׁשֹוֵטף ְּכַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו. )דיבורי אמונה ח"ה עמ' קצ"ה( 

ח"ג  )שיש"ק  ֶאָחד.  ְּביֹום  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ַאף  ַרֵּבנּו,  ִצּיּון  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּטַח  ָהַלְך  ְּפָעִמים  לג. 
תקע"א( 

ָאַמר ַּפַעם: ְּבִצּיּון ַרֵּבנּו ָרִאינּו מֹוְפִתים ּוְּפָסִקים - ַהְּינּו ֳעָנִׁשים, ְוהּוא ֵמֲחַמת ֶזה ֶׁשֹּלא  לד. 
ִנְזָהִרים ַהִּמְׁשַּתְטִחים ִּבְקֻדַּׁשת ַהִּצּיּון. )שיש"ק ח"ג תצ"ד(

ּוַפַעם ָאַמר: ְּכֶׁשִּמְתַעְּקִׁשים ִּבְתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה ְּבִצּיּון ַרֵּבנּו, ּפֹוֲעִלים ַמה ֶּׁשרֹוִצים, )"ַאז  לה. 
ְמ'ְׁשַּפאְרט ִזיְך אֹויְפן ֶרעִּביְנס ִצּיּון ּפֹועְלט ֶמען"(. )שיש"ק ח"ג תצ"ה( 

ָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל: עֹוד ָיֹבא ְזַמן ֶׁשּיֹודּו ַלה' ֶׁשִּיְזּכּו ִלְראֹות ֶאת ַהִּצּיּון ֵמָרחֹוק. )ֶווען ֶוועט  לו. 



ראש השנה שלי סב

ַאָמאל ַדאְנְקן ַאְזֶמען ֶוועט ֶזעהן ֶדעם ִצּיּון ִפין ֶדער ַוואיְטְנס(. )מר' שמואל הורביץ נספח 
בחיי מוהר"ן מ"ג( 

ָהַרב ֵמַחאְרקֹוב ָהָיה ֹּכֵהן, ּוָבא ְלאּוַמן ַּכָּמה ְּפָעִמים ּוִבְפָרט ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ּוְבׁשּום ֹאֶפן  לז. 
ֹלא ִנְכַנס ַעל ִצּיּון ַהָּקדֹוׁש ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֹּכֵהן. ַוַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִּדְּברּו ִאּתֹו ִּכי ִקְבֵרי ַצִּדיִקים 
ֵאיָנם ְמַטְּמִאין ְוכּו', ּוִמְנַהג ָּכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִלָּכֵנס ֲאִפילּו ַהֹּכֲהִנים. ְוָׁשַאל ָהַרב ֵמַחאְרקֹוב 
ֶאת ר' ִׁשְמׁשֹון ַז"ל ֶנֶכד ַרֵּבנּו ַז"ל, ֶׁשַּיְסִּביר לֹו ַעל ִּפי ְסָבָרא ְוֵׂשֶכל ַהִאם ְּכַדאי ִלָּכֵנס. ְוֵהִׁשיב 
לֹו ר' ִׁשְמׁשֹון ַז"ל ֶׁשִאם ָהָיה חֹוֶלה ְמֻסָּכן ֶׁשֵאין ְרפּוָאה ְלַמֲחָלתֹו, ְוַרק ְּבֵבית ַהְּקָברֹות ֵיׁש 
ֻמְכָרח  ָהָיה  אֹו  הֹוֵלְך  ָהָיה  ַהִאם  ִּבְׁשֵלמּות,  אֹותֹו  ְיַרֵּפא  ָסֵפק  ְּבִלי  ֶׁשְּבַוַדאי  ֻמְבָהק  רֹוֵפא 
ָלמּות. ֵּכן הּוא ַּבָּדָבר ַהֶּזה ֶׁשחֹוֵלי ַהֶּנֶפׁש ָאנּו ְּבַתְכִלית, ְוֵיׁש ָלנּו רֹוֵפא ַהֶּנֶפׁש ָּכֶזה ֶׁשְּבַוַדאי 
ֵאין  הּוא  ַהְּתׁשּוָבה  ַהִהְתעֹוְררּות  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּצּיּון  ַעל  ְּכֶׁשָּבִאים  ִּכי  ְּבַתְכִלית,  אֹוָתנּו  ְיַרֵּפא 
ֵאין  ֲאַזי  ִנְכָנִסים,  ְוֹלא  ַּבחּוץ  ְּכֶׁשעֹוְמִדים  ֵכן  ְוֹלא  ַאֵחר.  ִאיׁש  ַנֲעֶׂשה  ָהִאיׁש  ּוַמָּמׁש  ְלַׁשֵער, 
יֹוְדִעים ְּכַלל ְוֹלא ַמְרִּגיִׁשים ְּכמֹו ִּבְפִנים. ְוִקֵּבל ִמֶּמּנּו, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ִנְכַנס, ַרק ְזַמן ַאַחר 
ִׁשעּור.  ְּבִלי  הּוא  ִמִמֹּקֶדם  ֶׁשַהִחּלּוק  ְּבַעְצמֹו  ְוָרָאה  ִלָּכֵנס,  ְוִהְתִחיל  ֵמַעְצמֹו  ִנְתעֹוֵרר  ָּכְך 

)שיש"ק ח"ג קט"ז( 

ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵּגְרׁשֹון ֵמַראְדִזין ַּבַעל ַהְּתֵכֶלת ָהָיה ְּבאּוַמן ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש, ְוָהָיה  לח. 
אֹוֵמר ֶׁשְּמּתֹוָרץ לֹו ַמּדּוַע ֵאין נֹוְסִעין ְוֵאין ִמְתָקְרִבין ַהַּצִּדיִקים ְלַרֵּבנּו ַז"ל, ִּכי ִעְנַין ַרֵּבנּו 
ַז"ל הּוא ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַעל ִקְברֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה )סוטה יד.( ֶעְליֹוִנים ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמְעָלה ְוַתְחּתֹוִנים 
ִנְדֶמה ָלֶהם ְלַמְעָלה, ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ַמְרֶאה ְלַהְּגדֹוִלים ֶׁש'ַאֵּיה ְמקֹום ְּכבֹודֹו', ֶׁשֵהם ֲעַדִין ְלַמָּטה 
ַוֲעַדִין ֹלא ִהִּׂשיגּו ְּכלּום ּוַמְׁשִּפיָלם )ע' תניינא תורה ז'(. ְוַעל ֵּכן ֹלא נֹוְסִעים ּוִמְתָקְרִבים, ִּכי 
ִמי רֹוֶצה ֶׁשַיְׁשִּפילּו אֹותֹו. ְוַלְּקַטִּנים ַמְרֶאה ֶׁש'ְמֹלא ָּכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו', ֶּׁשֲעַדִין ֵיׁש ָלֶהם ִּתְקָוה 

ּוַמְגִּביַה אֹוָתם, ְוַעל ֵּכן נֹוְסִעים ּוִמְתָקְרִבים. )שיש"ק ח"ג קכ"ב( 

ִלְלמֹוד  ֶלִניְנְגַרד  ֵמִעירֹו  ְּבנֹו  ֶאת  ָׁשַלח  ָווְלְפסֹון,  ְּבֵׁשם  ַחַּב"ד  ֵמֲחִסיֵדי  ֶאָחד  ָעִׁשיר  לט. 
ִּביִׁשיָבה ְּבִעיר ִקּיֹוב. ְלַאַחר ְזַמן נֹוַדע לֹו ֶׁשְּבנֹו ָעַזב ֶאת ֶּדֶרְך ַהּתֹוָרה ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּגָּנב 
ָּבא  ֶׁשָאִביו  ְּבנֹו  ְּכֶׁשָּׁשַמע  אּוָלם  ְּבנֹו.  ֶאת  ִלְפגֹוׁש  ְּכֵדי  ִּבְדָאָגה  ְלִקּיֹוב  ּוָבא  ִלְצַלן,  ַרֲחָמָנא 
ֵעצֹות  ָלִׁשית  ָיַדע  ְוֹלא  ָּבִעיר  ָאִביו  ִהְסּתֹוֵבב  ֵמָאִביו.  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוִהְסִּתיר  ִהְתַחֵּבא  ָהִעיָרה, 
ְלַנְפׁשֹו, ְּבֶדֶרְך ִחּפּוׂשֹו ֶאת ְּבנֹו ָּפַגׁש ּבֹו ַרִּבי ִהיְרׁש ֵליּב ִליְּפל ַז"ל, ְוָׁשַפְך ֶאת ַמר ִלּבֹו ְלָפָניו. 
ְּבִלּקּוֵטי  ַּכְמבֹוָאר  ַהַּצִּדיק  ֵאֶצל  ִנְמָצִאים  ָהֲאֵבדֹות  ֶׁשָּכל  ְלָך  ַּדע  ֵליּב,  ִהיְרׁש  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר 
מֹוֲהַר"ן )ִסיָמן קפ"ח(, ּוְבֵכן ְׁשַמע ַלֲעָצִתי ּוֹבא ְוַסע ִעִּמי ְלאּוַמאן, ְוִתְתַּפֵּלל ָׁשם ֵאֶצל ִצּיּון 

ַרֵּבנּו ַעל ֶזה.

ְּבקֹולֹו ְוָנְסעּו ּוָבאּו ְׁשֵניֶהם ְלאּוַמאן ַעל ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ְוִהֵּנה ָהָאב ְלֹרב ִׁשְברֹון ִלּבֹו  ָׁשַמע 
ְּבנֹו  ִעם  ָיׁשּוב  ְּבנֹו  ֶאת  ִיְמָצא  ֶׁשְּבִאם  ְוָאַמר,  ֶׁשִהְבִטיַח  ַעד  ְמֹאד,  ַרֵּבנּו  ְּבִצּיּון  ָּבָכה 



סגראש השנה שלי

ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְּבאּוַמאן ִעם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַּבִּקּבּוץ. ְּכֶׁשָחַזר ְלַחֵּפׂש ֶאת ְּבנֹו ְּבִקּיּוב, 
ָרץ ֵאָליו ְּבנֹו ְּבִחָּבה ְגדֹוָלה, ּוָבָכה ְלָפָניו ְמֹאד, 'ַאָּבא ַאָּבא ֵהיָכן ָהִייָת ֲהֵרי ָּכל ָּכְך ִמְתַּגְעֵגַע ֲאִני 
ָאז  ִמִּני  ְׁשלֹוֵמנּו.  ַאְנֵׁשי  ִעם  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהָּׁשָנה  ְלֹראׁש  ְוָחַזר  ַהְבָטָחתֹו,  ֶאת  ְוִקֵּים  ַאֲחֶריָך'. 
ָהָיה  ָהָרָעב  ּוִבְׁשנֹות  ָּגלּוי.  ּומֹוֵפת  ְלֵנס  ֶזה  ַמֲעֶׂשה  ְוָהָיה  ְׁשלֹוֵמנּו,  ְלַאְנֵׁשי  ְׁשֵניֶהם  ִהְתָקְרבּו 
ׁשֹוֵלַח ַהְרֵּבה ֲחִבילֹות ֹאֶכל ּוְבָגִדים ְלַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ִּכי ְּבָמחֹוז ֶלִניְנְגַראד ֹלא ָׂשַרר ָרָעב ְּכמֹו 

ְּבאּוְקַרִאיָנה. )שיש"ק ח"ד שנ"ז( 

ִסֵּפר ַרִּבי ָּברּוְך ֲחַתן ַרִּבי ֶּגעִציל ַז"ל, ֶׁשָהַלְך ַּפַעם ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ְלִצּיּון ַרֵּבנּו, ְוָהָיה ֶזה  מ. 
ֵליל ָחְרִּפי ָקֶׁשה ְּכֶׁשַהֹּכל ָהָיה ְמֻכֶּסה ְּבַמֲעֶטה ֶׁשֶלג, ַעד ֶׁשְּלרֹוב ַהֶּׁשֶלג ֻּכָּסה ְלַגְמֵרי ֶּפַתח 
ֵּבית ִצּיּון ַרֵּבנּו, ְוָעַמל ַרִּבי ָּברּוְך ַהְרֵּבה ְּכֵדי ְלַפּנֹות ֶאת ַהֶּׁשֶלג ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ָלֶגֶׁשת ְוִלְפּתֹוַח ֶאת 
ֵּבית ַהִּצּיּון, ִּכי ְזַמן ְמֻסָּים ָהָיה ֻמָּנח ֶאְצלֹו ַהַּמְפֵּתַח ֶׁשל ַהִּצּיּון, ְוָעָליו ָהָיה ֻמָּטל ְּפִתיַחת ֵּבית 
ַהִּצּיּון ִמֵּדי ַלְיָלה. ְּכֶׁשִהְתָקֵרב ְלֶפַתח ַהִצּיּון, ִהְבִחין ְּבגּוׁש ֶׁשֶלג ִמְתנֹוֵעַע, ְּכֶׁשִהְתָקֵרב ָסמּוְך 
ֶׁשָּיַרד  ַהֶּׁשֶלג  ּוְלֹרב  ּוִמְתַּפֵּלל,  ָהעֹוֵמד  הּוא  ַז"ל  ְטָרְהאִוויֶצער  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַרִּבי  ִהְבִחין  יֹוֵתר 
ִהְתַאֵּסף ַעל ּגּופֹו ֲעֵריַמת ֶׁשֶלג, ְוִהְׁשּתֹוֵמם ְמֹאד, ַעד ֶׁשָּׁשַאל ֶאת ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּכָבר ָהָיה ָאז 
ָזֵקן ּוָבא ַּבָּׁשִנים: ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַמּדּוַע עֹוֵמד ִהְּנָך ָּכָכה ָחׂשּוף ְּבֹקר ַמְקִּפיא ָּכֶזה, ֲהֵרי ֶאְפָׁשר 
ַהֶּפַתח  ְוִיְהֶיה ָׁשם  ַרֵּבנּו  ָהֱאֶמת ֶאל  ְּכֶׁשַאִגיַע ָלעֹוָלם  ְוִכי  ִיְׂשָרֵאל:  ַרִּבי  ָעָנה לֹו  ָּכְך.  ִלְקּפֹוא 
ָסגּור ְלָפַני ְוֹלא ִיְּתנּו ִלי ָלֶגֶׁשת ְלַרֵּבנּו, ַהִאם ֵאֵלְך ִמָּׁשם? ֲאַחֶּכה ַעד ֶׁשִּיְפְּתחּוהּו. )שיש"ק 

ח"ד ת"י( 

ִסֵּפר ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמַּבאְּבִריִניץ ְלַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל, ֶׁשִהִּכיר ִאיׁש ֶאָחד ָּפׁשּוט ֵמַאְנֵׁשי  מא. 
ְׁשלֹוֵמנּו, ֶׁשָהָיה לֹו ֵּבן ֶׁשֶּנְחָלה ְּבַרְגָליו ְמֹאד ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ְמׁשּוָּתק ִּבְׁשֵני ַרְגָליו ַרֲחָמָנא 
ִליְצָלן, ִמְּבִלי ְיכֹוֶלת ָלֶלֶכת. ּוְכֶׁשֵהִביאֹו ָאִביו ְלִקּבּוץ ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְּבֹראׁש ַהָּׁשָנה ְנָׂשאֹו ַעל 
ְּכֵתיפֹו, ְוָכְך ֵהִביאֹו ַּגם ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו, אּוָלם ִחָּכה ָׁשם ַעל ַהִּצּיּון ַעד ִלְפנֹות 
ֶעֶרב ְּבֵעת ֶׁשְּכָבר ָהְלכּו ִמָּׁשם ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלָהִכין ַעְצָמם ִלְתִפַּלת ַהִּמְנָחה, ְוָהַלְך ְוָאַסף ֶאת 
ָהָאָבק ֶׁשָהָיה ְּבִרְצַּפת ַהִּצּיּון ְלִפיָנה ַאַחת, ְוהֹוִריד ֶאת ְּבנֹו ַהחֹוֶלה ְוִהְפִׁשיט ֶאת ְנָעָליו ִמֶּמּנּו 
ְוֶהֱעִמידֹו ַעל אֹותֹו ָהָאָבק, ְוַנֲעָׂשה לֹו ֵנס ְוִהְתִחיל ָלֶלֶכת ְלַאט ְלַאט, ַעד ֶׁשַּבֲחָזָרה ֵמַהִּצּיּון 
ְּכָבר ָהַלְך ֵמַעְצמֹו ְּכַאַחד ָהָאָדם. ִהְתַּפְּלאּו ְמֹאד ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהְּזֵקִנים ֶׁשְּבאֹותֹו ּדֹור ַעל ֶזה, 
ְּבַעְצמֹו אֹוֵמר  ַרֵּבנּו  ֲהֵרי  ִּבְתִמימּות:  ָלֶהם  ְוָעָנה  ַהּזֹו,  ַהְּסֻגָּלה  ֶאת  ָׁשַמע  ֵמֵאיֹפה  ְוָׁשֲאלּוהּו 
ֹזאת, ַּבַּמֲעֶׂשה ֵמַהִחיֵגר )ְּבִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ַמֲעֶׂשה ג'(, ְרֵאה ָׁשם. ְוִהְפִטיר ְוָאַמר: ֵהיָכן עֹוד 

ִנְמָצא ָעָפר ָהגּון ָּכֶזה ְּכַעַפר ַהִּצּיּון? )שיש"ק ח"ד תנ"ז( 

ַעד  ַרֵּבנּו,  ִצּיּון  ִּבְקֻּדַּׁשת  ָּכְך  ָּכל  ְּגדֹוָלה  ְוַהְרָּגָׁשה  ִחּיּות  ָהְיָתה  ַז"ל  ֹּכֵהן  ַמִּתְתָיהּו  ְלַרִּבי  מב. 
ְוִלְהיֹות ֵנעֹור ָׁשם ֶמֶׁשְך ָּכל  ַהַּלְיָלה,  ַרֵּבנּו ִּבְתִחַּלת  ְלִצּיּון  ִלְפָעִמים  ָלֶלֶכת  ֶׁשָהָיה ָיכֹול 

ַהַּלְיָלה ְּכֶׁשהּוא ִמְתַעֵּמק ְּבִעּיּון ַרב ְּבֶאָחד ִמַּמֲאָמָריו ֶׁשל ַרֵּבנּו. )שם תקי"ד( 



ראש השנה שלי סד

ְּכֶׁשָהַלְך ַּפַעם ַרִּבי ֶמְנְּדִלי ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ִעם עֹוד ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְוִהְתַנֵּפל  מג. 
ֲעֵליֶהם ֶאָחד ֵמַהִּמְתַנְּגִדים ְּבִדְבֵרי ִּבָּזיֹון ַעד ֶׁשִּכָּנה אֹוָתם ְּבֵׁשם ְּכָלִבים, ָאַמר ַרִּבי ֶמְנְּדִלי 
ָלֶזה ֶׁשָהַלְך ִעּמֹו ְּבַצחּות: ָאֵכן צֹוֵדק הּוא ַהִּמְתַנֵּגד, ּוִמְתַּכֵּון הּוא ֶׁשָאנּו ְּכָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ֶׁשָהַלְך 
לד:(,  )סוטה  ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ְּבַרְּגלֹו  ָהָאבֹות  ִקְבֵרי  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּטַח 
ָאנּו  ַהָּקדֹוׁש ּדֹוִמים  ַרֵּבנּו  ִצּיּון  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּטַח  ַּבֲהִליָכֵתנּו  ָאנּו  ֶׁשֵּנַדע ֶׁשַאף  ַהִּמְתַנֵּגד  ְואֹוֵמר 

ְלָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה. )שיש"ק ח"ה רי"ז( 

ְּכֶׁשַּפַעם ָּכֲאבּו ִׁשָּניו ֶׁשל ַרִּבי ֹמֶׁשה ְׁשמּוֵאל ַז"ל, ָאַמר ְּבַצחּות: ָנהּוג ָּבעֹוָלם לֹוַמר ַעל  מד. 
ָהָאָדם ָהעֹוֵמד ּוִמְתַוֵּכַח ְוצֹוֵעק ְוזֹוֵעק, ּוְכֶׁשּׁשֹוֲאִלים ֶאת ָהעֹוְמִדים ְסִביבֹו ַעל ַמה ָּכל 
ָהַרַעׁש, אֹוְמִרים ִּבְבִדיחּוָתא 'צֹוֵעק הּוא ַעל ִׁשָּניו ַהּכֹוֲאבֹות', ִאם ֵּכן ֲאַקֵּים ֹזאת ִּבְפִׁשיטּות. 
ְלֹלא ׁשּום  ִנְרָּפא  ְוָאֵכן  קֹולֹות,  ְּבקֹוֵלי  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ָׁשם  ְוָזַעק  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ְלִצּיּון  ְוָהַלְך 

ִטּפּול ְּתרּוָפִתי, ְוָהָיה ְלֵנס. )שיש"ק ח"ה רפ"ד( 

ִסֵּפר ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ַאְּפֶטר ַז"ל, ֶׁשַּפַעם ָהַלְך ַיַחד ִעם ַרִּבי ָּדִוד ְצִבי ַדאִׁשיְווְסֶקע ְלִצּיּון ַרֵּבנּו  מה. 
ַז"ל ְוַרִּבי ָּדִוד ְצִבי ְּכָבר ָהָיה ָאז ָזֵקן ֻמְפָלג, ְוִסַּיע לֹו ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ַז"ל ַּבֲהִליָכתֹו, ּוְבתֹוְך 
ְּדָבָריו ִהְזַּדְעַזע ַרִּבי ָּדִוד ְצִבי ְוָאַמר ִּבְרָעָדה ְלַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ַז"ל 'ַאָּתה ֵמִבין ְלֵהיָכן ָאנּו הֹוְלִכים 
ֶׁשַאף  ָּכזֹו,  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ֹזאת  ְוָאַמר  ִאיְצט(.  ֵגייֶהען  ִמיר  ַאוּואּו  ְׁשֵטייְסט  ַפאר  )דּו  ָּכֵעת'. 
ֶׁשְּכָבר ָהָיה ַּבִּצּיּון ַאְלֵפי ְּפָעִמים ִּביֵמי ַחָּייו ָהְיָתה ַהְרָּגָׁשתֹו ְּכִאּלּו לֹו ֶזה ַעָּתה ַּפַעם ִראׁשֹוָנה 

ֶׁשעֹוֶלה ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש. )שיש"ק ח"ו קמ"ט( 

ָהָיה אֹוֵמר ְּבַצחּות ַרִּבי ְּגַדְלָיה ֶּבעְרֶּגער ַז"ל, ְּכֶרֶמז ַעל ֶזה ֶׁשִּנְקָרא ְרחֹוב ֵּבית ִצּיּונֹו ֶׁשל  מו. 
ַרֵּבנּו ַז"ל 'ְרחֹוב ּפּוְׁשִקיָנא', ֶׁשהּוא ְּכאֹוְמִרים ִּבְלׁשֹוֵננּו "ֹּפה-ְׁשִכיָנה", ְלַרֵּמז ַעל ְמקֹום 

ְּגִניָזתֹו ַהְּקדֹוָׁשה "ֲאֶׁשר ָׁשם ֶחְלַקת ְמחֹוֵקק ָספּון". )שיש"ק ח"ו קנ"ג( 

ְלֶאָחד  ַהִּמְתַעְּסִקים  ִעּמֹו  ְוָנְסעּו  ְּבַדְעּתֹו,  ִהְׁשַּתֵּגַע  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶׁשֶאָחד  ַּפַעם  ָהָיה  מז. 
ֵמַהְמֻפְרָסִמים ַהִּמְתַנְּגִדים ֶׁשָהָיה ָידּוַע ְּכַבַעל ְסֻגּלֹות ַמְרֵּפא, ּוְכֶׁשִּבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ְלִהְׁשַּתֵּדל 
ַאְנֵׁשי  ָאְמרּו  ֶאְצְלֶכם.  ַּגם  ֶׁשִּיְתַרֵּפא  ֶאְצְלֶכם,  ִהְׁשַּתֵּגַע  הּוא  ְּבִזְלזּול:  ָאַמר  ַהחֹוֶלה,  ֲעבּור 
ַעד  ֲעבּורֹו  ִּבְתִפָּלה  ָׁשם  ְוִהְרּבּו  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְלִצּיּון  ְוָהְלכּו  ַנֲעֶׂשה,  ָּכְך  ָאֵכן  ָלֶזה:  ֶזה  ְׁשלֹוֵמנּו 

ֶׁשִּנְתַרֵּפא ְוִהְבִריא ְלַגְמֵרי, ְוָהָיה ֶזה ְלֵנס ְמֻפְרָסם. )שיש"ק ח"ו קס"ח( 

ָהיּו אֹוְמִרים ְּבַצחּות ְלִעְנַין ַהְּנִסיָעה ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש: ֶעֶצם ַהַהָּגָעה ְלִצּיּונֹו ַהָּקדֹוׁש,  מח. 
ְּכָבר ִהְרִויַח ֶזה ַהִּמְׁשַּתֵּטַח ֶאת ַהֶּקֶרן ֶׁשל ַההֹוָצָאה ֶׁשהֹוִציא ַעל ַהְּנִסיָעה, ְוַאַחר ָּכְך ָּכל 
ֶרַגע נֹוָסף ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ְּבָמקֹום ָקדֹוׁש ֶזה, ּוַמְרֶּבה ָׁשם ְּבתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ֲהֵרי ֶזה ֶרַוח ַהָּגדֹול 

ַהּנֹוָסף ַעל ַהֶּקֶרן. )שיש"ק ח"ו ש"ס( 

ַרִּבי ֹמֶׁשה ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ֶנֱחָלה ִּבְהיֹותֹו ְּכֶבן ַאְרַּבע ָׁשִנים ַעד ְמֹאד, ַעד ְּכֵדי  מט. 



סהראש השנה שלי

ְלִהְתַּפֵּלל  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְלִצּיּון  ָרץ  ַהָּדָבר,  ִּבְראֹותֹו  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ְוַרִּבי  ְלַחָּייו,  ֲחָׁשׁש  ֶׁשָהָיה  ָּכְך 
ָעָליו, ְוָהָיה ֶזה ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֶׁשל ֶּפַסח, ּוָבאּו ִעּמֹו ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל עֹוד ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמנּו. ּוְכֶׁשִהְתָקֵרב ַהַּׁשָּבת ָחְזרּו ָלֶהם ְלֵביָתם, אּוָלם הּוא ֹלא ָעַזב ֶאת ַהָּמקֹום, ְּבָאְמרֹו 
ֵאיִני ָיכֹול ַלֲחֹזר ְלֵביִתי ָּכל עֹוד ֹלא ֶאְתַּבֵּׂשר ֵמְרפּוָאתֹו. ְוִנְׁשַאר ְלַבּדֹו ַּבִּצּיּון, ַעד ֶׁשָאֵכן ָחְזרּו 
ּוִבְּׂשרּוהּו ֶׁשרֹוִאים ְּכָבר ַּבִּתינֹוק ִׁשּנּוי ְלטֹוָבה, ְוָחַזר ְלֵביתֹו, ְוַאַחר ָּכְך ְלַאט ְלַאט ִהְבִריא ַעד 

ְּבִריאּותֹו ַהְּׁשֵלָמה.

ְוִסֵּפר ֶׁשִהְתַּפֵּלל ָאז ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך ִּבְתִפָּלה ִּבְבִחיַנת ִּדין )ַהְּמֹבָאר ְּבתֹוָרה ח' ח"ב(,  ְוָטַען 
ֶׁשָּטַען ְוָאַמר ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְׁשֵני ָּבִנים ְּכָבר ָלַקְחָּת ִמֶּמִּני ַהְׁשֵאר 
ִלי ְלָפחֹות ֶאָחד, ֵּתן לֹו ְלָפחֹות ֲחִמִּׁשים ְׁשנֹות ַחִּיים "ָחאְטֶׁשע פּוְפִציג ָיאר". ְוָאֵכן ָּכְך ָהָיה 
ֶׁשַחי ַאַחר ָּכְך ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ְוַעד ְּכֵדי ָּכְך, ֶׁשְּכֶׁשִהִּגיַע ְׁשַנת ַהֲחִמיִׁשים ָחַׁשׁש ּוָפַחד ִמְּפֵני 
ַהָּבאֹות, ְוָאֵכן ְּבאֹותֹו ָׁשָנה ְׁשַנת תשל"ב ָׁשַבק ַחִּיים. ת.נ.צ.ב.ה. ְוִסֵּפר ֶׁשְּכֵעין ֶזה ָהָיה ַּגם 
ֵאֶצל ַהֲחַתם סֹוֵפר, ֶׁשִּבֵּקׁש ַעל ְּבנֹו ַהחֹוֶלה ֶׁשִּיְחֶיה ְלָפחֹות יֹוֵבל ָׁשִנים, ְוָכְך ַנֲעָנה. )שיש"ק 

ח"ו תמ"ב( 

ֵאָליו  ּוָבא  ַמָּמׁש,  ִמיָתה  ְּכֵדי  ַעד  ְּבנֹו  ֶׁשֶּנֱחָלה  ְּבאּוַמן  ֶׁשָּדר  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ָהָיה  נ. 
ָׁשם  ְוַהְפֵצר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִצּיּון  ֶאל  ָקֵחהּו  ַז"ל  ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ַּיֲעֶׂשה,  ַמה  ְלָׁשֲאלֹו 
לֹו  ָאַמר  נֹוַע,  ִמְּבִלי  ְלִמָּטתֹו  ְמֻרָּתק  הּוא  ַוֲהֵרי  ֶאָּקֵחהּו  ֵאיְך  לֹו,  ְוָאַמר  ְוַתֲחנּוִנים.  ִּבְתִפָּלה 
ֵמַאְנֵׁשי  ַּכָּמה  עֹוד  ִעּמֹו  ַיַחד  ְוִהְתַאְּספּו  ְּבקֹולֹו,  ָׁשַמע  ִּבְתִמימּותֹו  ְוהּוא  ִמָּטתֹו.  ִעם  ָקֵחהּו 
ְׁשלֹוֵמנּו ְוֶהֱעלּוהּו ׁשֹוֵכב ַעל ִמָּטתֹו ְלֵבית ַהִּצּיּון, ְוָׁשם ִהְתַּפְּללּו ְוָצֲעקּו ַלה' ִּבְתִפָּלָתם ְּבֵלב 
ִנְׁשָּבר ַעד ְמֹאד, ְוָאֵכן ָחַזר ִלְבִריאּותֹו ְוָיָצא ִמְּכַלל ַסָּכָנה, ַעד ֶׁשִהְבִריא ְלַגְמֵרי ְוָהָיה ַהָּדָבר 

ְלֵנס. )שיש"ק ח"ו תע"ב( 

ִהְתאֹוֵנן ְלָפָניו ַּפַעם ֶאָחד ְוָאַמר לֹו: ִהֵּנה ָּבאִתי ְוִהְׁשַּתַּטְחִּתי ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְּבֶעֶרב  נא. 
ְלָפֵרׁש  ִחּיּות  ׁשּום  ִלי  ְוֵאין  ִחּיּות,  ׁשּום  ַמְרִּגיׁש  ֵאיִני  ָמה  ּוִמּׁשּום  ַּכָּנהּוג,  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש 
ִׂשיָחִתי ִלְפֵני ה' ָּכָראּוי. ָעָנה לֹו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל, ֶׁשִּסָּבה זֹו נֹוַבַעת ִמַּטַעם ֶזה ֶׁשִּבְתִפָּלתֹו 
ְוֵאינֹו  ְוַעְולֹוָתיו ֶׁשָעָׂשה ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהָּׁשָנה,  ּוַבָּקׁשֹוָתיו, ַרק חֹוֵזר ְוהֹוֵלְך ּוְמָפֵרט ֶחְסרֹונֹוָתיו 
ְוִאּלּו ֵמַעָּתה  ִיְתָּבַרְך ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות ֲאֶׁשר ָּגַמל אֹותֹו.  ַמְתִחיל ְּבִדּבּוָריו ְלַׁשֵּבַח ֶאת ַהֵּׁשם 
ְוטֹובֹות ֲאֶׁשר  ֲחָסָדיו  ָּכל  ִיְתָּבַרְך ַעל  ַלה'  יֹוֶדה  ְּדַהְינּו ֶׁשְּתִחָּלה  זֹו,  ְּבֶדֶרְך  ְלַהְתִחיל  ִיְׁשַּתֵּדל 
ְּגָמָלהּו, ְוַעל ֲאֶׁשר ָזָכה ְּבִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא ַלֲעׂשֹות ַהְרֵּבה טֹוב, ְוַאַחר ָּכְך ַיְפִציר ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך 
ְּבֹאֶפן  ִיְתַנֵהג  ְוִאם  יֹוֵתר.  ִּבְׁשֵלמּות  ִיְתָּבַרְך  ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְלִהְתַעּלֹות  ֶׁשְּיַזֵּכהּו 
ָּכֶזה, ַיְרִּגיׁש ִחּיּות ְוִׂשְמָחה ְויּוַכל ְּבַוַּדאי ְלָפֵרׁש ָּכל ִלּבֹו ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ַּכֹהֶגן. ְוָאֵכן ִקֵּבל ֶאת 

ֲעָצתֹו, ַאַחר ָּכְך הֹוָדה לֹו ֶׁשהֹוִעיל לֹו ַהָּדָבר ְמֹאד. )שיש"ק ח"ו תע"ו( 

ַּפַעם ִּבְנסֹוַע ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַז"ל ִעם ַּכָּמה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל,  נב. 



ראש השנה שלי סו

ְוִהְפִליג ְּבִדּבּוָריו ְּבֹגֶדל ַמֲעַלת ַרֵּבנּו ַז"ל ְוֹגֶדל ַהֶהְרֵּגׁש ַהִּנְדָרׁש ְּבבֹוֵאנּו ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּונֹו 
ַהָּקדֹוׁש, ָאַמר: ָהָבה ְוֹלא ִנְהֶיה ְוִנָּדֶמה ַחס ְוָׁשלֹום ְּכַהּסּוִסים ַההֹוְלִכים ּוָבִאים ַאף ֵהם ֶאל 

ִצּיּונֹו ַהָּקדֹוש. )שיש"ק ח"ז קט"ו(

ִלְׁשֹלַח ֶאת  ַהֶּמְמָׁשָלה  ְּבֶהְכֵרַח ֵמֹחק  ָהָיה  ַלִּׁשְלטֹון,  ֲעִלַּית ַהּקֹומֹוִניְסִטים  ַּכָּידּוַע ֶׁשִעם  נג. 
ַהְיָלִדים ְלָבֵּתי ֵסֶפר ֲעָמִמִּיים ְמֹעָרִבים, ְוִעַּקר ַהֹּקִׁשי ָהָיה ִליָלִדים ִמִּגיל ֶׁשַבע  ַעד ֵׁשׁש 
ּוָבאּו  ֵאּלּו,  ֵסֶפר  ִמָּבֵּתי  ַהְיָלִדים  ֶאת  ְוִהְבִריחּו  ִהְצִליחּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ְוַרִּבים  ֶעְׂשֵרה. 
ְלַחְּפָׂשם ְּבֵביָתם ְוָהָיה ַהָּדָבר ְמֻסָּכן ְמֹאד, ִּכי ַעל ִּפי ַהֹחק, ָהיּו ֻמָּתִרים ְלַׁשֵּלַח ֶאת ַההֹוִרים 
ִלְגלֹות ְלִסיִּביר ֲעבּור ֵחְטא ֶזה - ְלֶמֶׁשְך ַּכָּמה ָׁשִנים, ְוֶאת ַהְיָלִדים ָהיּו לֹוְקִחים ָאז ַהִּׁשְלטֹונֹות 
ְלִמְׁשָּפחֹות אֹוְמנֹות ֶׁשל ּגֹוִיים ְוַכּדֹוֶמה. ְוֹלא ַּפַעם ָהיּו ַהְּׁשֵכִנים ַהּגֹוִיים ַמְלִׁשיִנים, לֹוַמר ִהֵּנה 

ַהֶּיֶלד ִמְתַחֵּבא ֹּפה ָוֹפה ְוַכּדֹוֶמה.

ָהַרָּבִנים ׁשֹוֲאִלים ֶאת ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ֵאיְך ַאֶּתם ִמְסַּתְּכִנים ְּבָדָבר ֶזה, ַוֲהֹלא ָחִליָלה ִאם  ְוָהיּו 
ְּגמּוִרים,  ְּכגֹוִיים  ִיְגְּדלּו  ָהֵאּלּו  ַהְיָלִדים  ֲהֵרי  ְלִסיִּביר,  אֹוָתם  ְוַיְגלּו  ַההֹוִרים  ֶאת  ִיְתְּפסּו 
ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ְוָהיּו  ַּכָּיאֹות.  ְלתֹוָרה  ְּתַחְּנכּום  ּוַבַּבִית  ֵסֶפר  ְלָבֵּתי  ֶׁשִּתְׁשְלחּום  יֹוֵתר  ְוטֹוב 
אֹוְמִרים ָלֶהם ָנכֹון ִּדְבֵריֶכם ְוצֹוְדִקים ְלַעְצְמֶכם, ֲאָבל ָאנּו: נֹוָסף ָלנּו ֹּכַח ֲעֵליֶכם, ִּכי ֵיׁש ָלנּו 
ֶאת ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשהּוא ַּבַעל ֹּכַח ָּגדֹול ִלְפֹעל ְיׁשּועֹות ֲעבּוֵרינּו ַּבָּׁשַמִים, ְוֹלא ָסְמכּו ְסָתם 
ְּבִדּבּוָרם לֹוַמר ָּכְך, ֶאָּלא ָהיּו זֹוֲעִקים ּוַמְרִעיִׁשים ּובֹוִכים ִּבְתִפָּלה ַעל ֶזה ַעד ְמֹאד ְמֹאד ְּבִצּיּון 
ַרֵּבנּו. ְוַכָּמה ְוַכָּמה ִמְׁשָּפחֹות ִהְצִליחּו ַּבָּדָבר ְוִהִּצילּו ֶאת ַהְיָלִדים. ְוָאֵכן ָראּו ָּבֶזה ַּכָּמה ְוַכָּמה 

ִנִּסים ְּגלּוִיים ֻמְפָלִאים. )שיש"ק ח"ו קל"ה(

ַהּסֹוֲחִרים  ֶׁשָהיּו  ָּכְך  ְּכֵדי  ַעד  ְמֹאד,  ְמֻחָּכם  ָחָכם  ָאָדם  ָהָיה  ַז"ל  ֵמאּוַמן  ַאְייִזיק  ַרִּבי  נד. 
ָהִעְנָין  ִלי  מּוָבן  ֵאין  ָמה  ִמּׁשּום  ְּבַצחּות,  ְוָאַמר  ַנֲעָנה  ַּפַעם  ְּבִמְסָחר.  ִעּמֹו  ִמְתַיֲעִצים 
ֶׁשְּכֶׁשֲאִני ִנְמָצא ַּבּׁשּוק, אֹוֲחִזים אֹוִתי ְלָחָכם, ּוְכֶׁשֲאִני ַמִּגיַע ְלִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל ְואֹוֵמר ַהִּתּקּון 
ָׁשם  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל  ּוְכמֹו  ּוְכָלל,  ְּכָלל  ָחָכם  ֶׁשֵאיִני  רֹוֶאה  ֲאִני  ָׁשם  ַהְּתִפָּלה,  ּוְלַאֲחֶריָה  ַהְּכָלִלי 
ַּבֲחָטִאים  ְמֻלְכָלְך  ַעל  ָּכמֹוִני,  ִנְרָּדף  ַעל  ָּכמֹוִני,  ֶנֶפׁש  ָעלּוב  ַעל  ַוֲחִנינֹוֶתיָך  ֵמֶעיָך  ָנא  "ֶיֱהמּו 

ָּכמֹוִני, ַעל ֲחַסר ֵּדָעה ַוֲחַסר ֵעָצה ָּכמֹוִני". )שיש"ק ח"ו ר"ג(

ַּפַעם ְּבִזְקנּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְייִזיק ַאְייִזיְנְׁשֵטין ֵמאּוַמן ְּכֶׁשָהָיה ְּכָבר ָחלּוׁש ֹּכַח ְוֹלא ָהָיה ְּבֹכחֹו  נה. 
ָלֶלֶכת ְלַבד ְלִצּיּון ַרֵּבנּו, ְלָקחּוהּו ַּבֲעָגָלה ֵאּלּו ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. ְוִסְּפרּו ַרִּבי ֶּבְנִצּיֹון ַאְפֶטער 
ְוַרִּבי ִהיְרׁש ֵלייּב ִליְּפל ַז"ל, ֶׁשַּפַעם ְּכֶׁשְּלָקחּוהּו ַלִּצּיּון ְוִהְתִחיל לֹוַמר ֶאת ַה'ְיִהי ָרצֹון' ֶׁשֹּקֶדם 
ְלָהֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים, ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלֵתבֹות 'ַהּבֹוֵחר ְּבָדִוד ּוְבַזְרעֹו ַאֲחָריו', ְוֵהֵחל ִמָּיד ִלְבּכֹות ְּבִכי 
ַרב ְלֹלא ֲהפּוגֹות, ְוִהְתַרֵּגׁש ְוִהְצִּביַע ְּבָידֹו ַעל ַהִּצּיּון ְּכאֹוֵמר: ֲהֹלא ַרֵּבנּו ַז"ל הּוא ִמַּזְרעֹו ַאֲחָריו 

ַּכָּידּוַע. )שיש"ק ח"ו רכ"ב(



סזראש השנה שלי

ַרִּבי ֹמֶׁשה ְטֶׁשְנְסְטחֹוֶבער ַז"ל ָהָיה ְמעֹוֵרר ֶאת ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ִמֵּדי ַלְיָלה ְלִקיַמת ֲחצֹות,  נו. 
ְוַאַחר ָּכְך ָהָיה עֹוֶלה ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל, ּוְכֶׁשָרָצה ְלַחֵּמם ַעְצמֹו ְּבֵעת ַהֲהִליָכה 
ְוָהֲעִלָּיה ַלִּצּיּון ְּבֹקר ַהַּלְיָלה ַהַּמְקִּפיא, ָהָיה ְמַפֵּזם ְוחֹוֵזר ּוְמַפֵּזם ְלַעְצמֹו ַהָּכתּוב "ֶאַּדֵדם ַעד 

ֵּבית ֱאֹלִקים". )שיש"ק ח"ו רי"ג(

ָעָליו  ְוִהְתַנְּפלּו  ַלְיָלה  ַּבֲחצֹות  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְלִצּיּון  ַז"ל  ְטָרהִויֶצער  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ָהַלְך  ַּפַעם  נז. 
ִנְרַּדם  ַּבִּצּיּון.  ְּכֶׁשָּׁשָהה  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּבָמֵקל,  ְלָגְרָׁשם  ִהְצִליַח  ֶׁשהּוא  ֹאֶפן  ּוְבֵאיֶזה  ְּכָלִבים. 
ְוָחַלם ֶׁשָרָאה ֵאיְך ֶׁשִּנְפַּתח ְלָפָניו ַמְעָין ְוָעַמד ָׁשם ַרֵּבנּו ְוָׁשַאב ִמֵּמיָמיו ְוָאַמר לֹו ַקח ּוְׁשֵתה, 
ְוִנְתעֹוֵרר. ְוָאַמר ֶׁשִהְרִּגיׁש ֶׁשֵּמָאז ִנְפְּתחּו לֹו ְׁשָעִרים ֲחָדִׁשים ְּבִחּדּוִׁשים ְּדאֹוַרְיָתא. )שיש"ק 

ח"ו רי"ז(

ֶאת  ִצּיּונֹו  ַעל  ֶׁשְּכֶׁשֹּיאְמרּו  ַז"ל,  ַרֵּבנּו  ַהְבָטַחת  ְלִעְנַין  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ְוָאְמרּו  ִהְסִּבירּו  נח. 
ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלטֹוָבתֹו  ֶׁשַהַּכָּוָנה  ַּתְחִּתּיֹות.  יֹוִציא ֵמַהְּׁשאֹול  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִמְזמֹוִרים  ָהֲעָׂשָרה 
ֶׁשִּיָּגֵמר  ַהְינּו  ַהְבָטָחתֹו,  ְוֹזאת  ִּתּקּונֹו.  ָצְרֵכי  ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ָּכאן  ִּתּקּונֹו  ֶׁשִּיְגֹמר 

ִעְנָינֹו ּוְׁשִליחּותֹו ֶׁשִּנְׁשַלח ְלֶזה ָהעֹוָלם ַעל ַצד ַהּיֹוֵתר טֹוב. )שיש"ק ח"ו של"ח( 

ָהיּו ַהְרֵּבה ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהֲחׁשּוִבים, ְּכַרִּבי ֶּגעִצי ְליּוָּבְבֶנא ְוַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ַּבאְרְסִקי ז"ל,  נט. 
ֶׁשָּסְברּו, ֶׁשּטֹוב יֹוֵתר ְלִהְתּבֹוֵדד ְּבִצּיּון ַרֵּבנּו ִמָּלֵצאת ְלִהְתּבֹוֵדד ַּבָּׂשֶדה, ְוָכְך ָסַבר ַּגם ַרִּבי 

ִיְׂשָרֵאל ֹּכֵהן ַז"ל. )שיש"ק ח"ד תמ"א(

ְיֵדי  ַעל  ַהְּפָרעֹות  ֶׁשִהְתִחּלּו  ַאַחר  ְׁשלֹוֵמנּו  ְלַאְנֵׁשי  ָהָיה אֹוֵמר  ֹּכֵהן הי"ד,  ַמִּתְתָיהּו  ַרִּבי  ס. 
ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְצִריִכים  ַּכּיֹום  ַלִּׁשְלטֹון,  ַהּקֹומֹוִניְסִטים  ֲעִלַּית  ְּבֵעת  ְוֵכן  ַהּבֹוְלׁשֹוִביִקים, 
ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַהְתִמיד ָלֶלֶכת ּוְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ִצּיּון ַרֵּבנּו ַּבֲחצֹות ּוְלִהְתּבֹוֵדד ָׁשם, יֹוֵתר ִמָּלֵצאת 
ְלִהְתּבֹוֵדד חּוץ ָלִעיר, ִּכי ִמי יֹוֵדַע ַמה ֻּיַלד יֹום, ְוֶׁשָּמא ַחס ְוָׁשלֹום ִיָּסֵגר ַהִצּיּון, ְוֹלא יּוְכלּו ׁשּוב 

ִלְׁשהֹות ּבֹו. )שיש"ק ח"ד תקט"ז(

ַרִּבי ַמִּתְתָיהּו ֹּכֵהן הי"ד ֹלא ָהָיה הֹוֵלְך ְלִהְתּבֹוֵדד ַּבַּיַער, ְוָכל ְּתִפּלֹוָתיו ְוִהְתּבֹוְדדּותֹו ָהָיה  סא. 
עֹוֵרְך ְּבִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל, ְוֵכן ַרִּבי ְׁשמּוֵאל הֹוְרִביץ ַזַצ"ל ִּבְׁשהּותֹו ְּבאּוַמן ָנַהג ֵּכן, ְּבטֹוֲענֹו, 
'ָׂשדֹות ֵיׁש ִלי ַּגם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל', ְוָכל ְזַמן ֶׁשֲאִני ְּבאּוַמן ְרצֹוִני ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַּבִּצּיּון ַמה ֶּׁשּיֹוֵתר. 

)שיש"ק ח"ו צ"ב( 

ָהָיה נֹוֵהג ר' ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל ְלִהְתּבֹוֵדד ְּבִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל. ְוֹלא ָהָיה נֹוֵהג ָלֵצאת ְלִהְתּבֹוְדדּות  סב. 
ִמחּוץ ָלִעיר, ְּבָאְמרֹו ֶׁשְּמקֹום ִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל ְּבאּוַמן ָחׁשּוב ֶאְצלֹו יֹוֵתר, ּוִבְׁשהּותֹו ְּבָמקֹום 

ְוִעיר ַאֵחר, ָהָיה יֹוֵצא חּוץ ָלִעיר ְּכֶדֶרְך ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו. )שיש"ק  ח"ח ל"א(

ִּבְנָיִנים ְּגבֹוִהים, ָהיּו  ְּבֵעת ֶׁשָהרּוִסים ָרצּו ִלְבנֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַעל ְמקֹום ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש  סג. 



ראש השנה שלי סח

ָּכֵאּלּו ֶׁשִּדְּברּו ֵמָהִעְנָין ַהֶּזה ְלָהִביא ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל ְלֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל, ִהְתַנֵּגד ָלֶזה ר' 
ָּכֶזה,  ִנְׂשָּגב  ְּבִעְנָין  ְלִהְתָעֵרב  ִלּבֹו  ֶיֱעַרב ֶאת  ֶזה ֲאֶׁשר  ִמי הּוא  ְּבָאְמרֹו:  ְּבַתִּקיפּות  ִיְצָחק  ֵלִוי 
ָלַגַעת ִּבְמקֹום ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל עֹוֵסק ָׁשם ְּבִתּקּון ָהעֹוָלם ְלדֹורֹות: )שיש"ק ח"ח 

י'(

ִסֵּפר ר' ֵלִוי ִיְצָחק ַז"ל, ַהנּוַכל ְלָתֵאר ּוְלַסֵּפר ִלְבֵני ּדֹוֵרנּו ַמה ֶׁשָהָיה ַנֲעֶׂשה ִּביֵמי ֱאלּול  סד. 
ְזכּוָרִני  ַהָּקדֹוׁש.  ַרֵּבנּו  ִצּיּון  ְסִביב  ֱאלּול  ִּביֵמי  ֶׁשָהְיָתה  ַהְּגדֹוָלה  ַהִהְתעֹוְררּות  ְּבאּוַמן? 
ְּכֶׁשִהַּגְעִּתי ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְלאּוַמן, ָהָיה ֶזה ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ֹחֶדׁש ֱאלּול. ַמה אֹוַמר 
ֶׁשִּנְׂשאּו  ָהֲעֻמּקֹות  ְוָהֲאָנחֹות  ַהְּזָעקֹות  ַהְּתִפּלֹות,  קֹולֹות  ָרִאיִתי.  ֶׁשֶּבֵעיַני  ַמה  ֲאַדֵּבר  ּוַמה 
ֶאֶבן,  ְלָהִמיס  ְּבֹכָחם  ְוָהָיה  ַלֵּלב,  ָחְדרּו  ִמּמּולֹו,  ָהָהר  ְמרֹוֵמי  ֶׁשַעל  ּוַּבְקלֹויז  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבִּצּיּון 
ִמי ֶׁשָעַמד  ַלִּצּיּון.  ַלְקלֹויז ּוֶמַהְקלֹויז  ֵמַהִּצּיּון  ִנְׁשְמעּו ֲחִליפֹות  ַהְּזָעקֹות  ּוְלעֹוְררֹו ִלְתׁשּוָבה, 
ַבְקלֹויז, ָׁשַמע ֶאת ַהְּזָעקֹות ֵמֵעֶבר ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש, ּוִמי ֶׁשָעַמד ַּבִּצּיּון ָׁשַמע ֶאת ַהְּזָעקֹות ֶׁשל 
ְׁשעֹות  ֵהן?  ָהיּו  ָׁשעֹות  ְוֵאּלּו  ָהֱאֹלִקים.  ֶאל  ַׁשְוָעָתם  ַוַּתַעל  ְּבֵאּלּו,  ֵאּלּו  ְוִהְתַעְרְּבבּו  ַהְקלֹויז 
ֲאִני  ֵהיָכן  ָׁשָעה:  ְּבאֹוָתּה  ְלַעְצִמי  ָחַׁשְבִּתי  ַהְמֻיֶחֶדת.  ָהָרצֹון  ְׁשַעת  ֲחצֹות,  ֶׁשַאַחר  ַהַּלְיָלה 
ִנְמָצא? ְּבַגן ֵעֶדן? ְּבַגן ֵעֶדן ַמָּמׁש. ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַהְּזָעקֹות ַהַּמְחִרידֹות ָּכל ֶנֶפׁש ְיהּוִדית, ֶׁשל 
ִנְׁשְמעּו ַהְּזָעקֹות ֵמעֹוְבֵדי ה' ֶׁשַּבְקלֹויז, ָּכל  ַּבִּצּיּון  ְוָכָאמּור  ָהעֹוֵבד ַהָּגדֹול ר' ָּברּוך ֶגעִצי'ס. 
ַוְיִהי ָּכל ָהָהר  ִווי ַא ֶקעִסיל(. ַמה נֹוָרא ָהָיה ַהָּמקֹום.  ָהָהר ָרַתח ּוִּבַעַבּע )ֶס'ָהאט ֶגעָקאְכט 

ַההּוא ְלֶחְרַּדת ֱאֹלִקים.

ָּכל יֹום ֶׁשִהְתָקֵרב ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִהִּגיעּו ֲאָנִׁשים ַרִּבים, עֹוד ְועֹוד ֲאָנִׁשים ֵמָעִרים ַוַעָיירֹות  ִעם 
ְקרֹובֹות ּוְרחֹוקֹות. ֻּכָּלם ִנְקְּבצּו ּוָבאּו ְלָמקֹום ֶאָחד. ַהִהְתעֹוְררּות ְוַהִהְתַלֲהבּות ְוַהִּׂשְמָחה 
ֶׁשָּפְרצּו ִמָּכל ֵלב ַעל ֲאֶׁשר ְּכָבר ָזכּו ְלַהִּגיַע, ֵאין ְלָתֵאר ּוְלַׁשֵער. ָחַׁשְבִּתי ָּכל ַהְּזַמן ֵהיָכן ֲאִני? 
ֱאלּול  ְיֵמי  ִנְראּו  ֵאיְך  ְנכֹוָנה  ְלָתֵאר  אּוַכל  ֹלא  ֹאֶפן  ְּבׁשּום  ָּכֶזה?  ָּדָבר  ָּבעֹוָלם  ָרִאיִתי  ֵהיָכן 
ְּבאּוַמן. ּוְבִהְתָקֵרב ְיֵמי ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ֵמָאז ְּכָבר ֹלא ָנח ְוֹלא ָׁשַקט ַהִּצּיּון ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ְּבָכל 

ְׁשעֹות ַהְיָמָמה ָרַתח ְוָלַהט ַהָּמקֹום ֻּכּלֹו.

ַּפַעם, ְוָעְמדּו ַּכָּמה ַאְבֵרִכים ְּבֵבית ְּכֶנֶסת ַהְקלֹויז, ְוׂשֹוֲחחּו ֵּביֵניֶהם. ַהָּדָבר ֹלא ִהִּניַח  ָרִאיִתי 
ֶאת ַּדְעָּתם ֶׁשל ַהְּזֵקִנים ֵמֲאָנ"ש, ְוָגֲערּו ָּבֶהם: )"ָוואס ְׁשֵטיט ֶמען אּון ֶמע'ֶרעְדט?! 
ֵגייט אֹויְפן ִצּיּון, ִמיר ָהאְּבן ֶמקּוְּבל, ָאז ֶעס ֶוועט ַזיין ַא ַצְייט ָוואס ֶמען ֶוועט ֶוועְלן ֵגיין אּון 
ֶמען ֶוועט ִניְׁשט ֶקעֶנען ֵגיין"! ֶמ'ָלאְזט ַאְייְך ֵגיין, ֵגייט, ָוואס ְׁשֵטיט ִאיר אּון ֶרעְדט!( ַמּדּוַע 
יּוְכלּו,  ְוֹלא  )לציון(  ָלֶלֶכת  ֶׁשִּיְרצּו  ְזַמן  ֶׁשַּיִּגיַע  ְּבָיֵדינּו  ְמֻקָּבל  ּוְמׂשֹוֲחִחים?  ַאֶּתם  עֹוְמִדים 
ְמַאְפְׁשִרים ָלֶכם ָלֶגֶׁשת, ְּגׁשּו! ָאְמָנם ַּגם ְּבַחֵּיי ַרֵּבנּו ֹלא ָיְכלּו ָלֶגֶׁשת ֵאָליו ָּתִמיד, ֵּכן ַגם ַּבִּצּיּון 

ַהָּקדֹוׁש. אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ֵּכן ְיכֹוִלים ָלֶגֶׁשת, ְּגׁשּו. 

ֶזה ִּבְבִחיַנת "ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש" ַמָּמׁש! ִמי ִמֵּלל ּוִמי ִּפֵּלל ֶׁשֶּזה ִיָּסֵגר ַּפַעם. ַהנּוַכל ְלָתֵאר  ָהָיה 



סטראש השנה שלי

ָיְצָאה  ֱאלּול  ֶׁשל  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשל  סּוג  ֵאיֶזה  ֵאּלּו?  ְקדֹוׁשֹות  ַאּמֹות  ד'  ְּבּתֹוְך  ָּפֲעלּו  ֲאֶׁשר  ֶאת 
ִמָּׁשם. ֶגעַוואְלד. ָּתִמיד ְּכֶׁשָּיְצאּו ֵמַהִּצּיּון, ָהָיה ֶזה ְּכמֹו ֶׁשָּיְצאּו ִמֶּמְרָחץ ֵזָעה ַחם, )"ַא ְשִוויץ 
ֵמָחָדׁש  נֹוַלד  ְּכִאּלּו  ַמָּמׁש  ְלַגְמֵרי,  ְולֹוֵהט  ַחם  אֹויסֶגעַּפאֶרעט"(,  אֹויסֶגעַווִריְמט  ָּבאד! 
עמוד  ח"ג  אמונה  )דיבורי  ְלַגְמֵרי.  ֲחָדָׁשה  ְּבִרָּיה  ֶמעְנְטש(,  ֶגעָּבאֶרעֶנער  ַניי  )ַא  ְלַגְמֵרי, 

קע"ג(

ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיּונֹו  ְּבֵצל  ְלִהְסּתֹוֵפף  ַׁשִּפיָרא  ְׁשמּוֵאל  ר'  ֶׁשל  ְוַגֲעּגּוָעיו  ִכּּסּוָפיו  סה. 
ְלֵאין ֲעֹרְך,  ִליֵמי "ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַהְּקדֹוִׁשים", ָהיּו  ְוַהָּטהֹור ְּבִעיר אּוַמן ּוִבְפָרט  ַהָּקדֹוׁש 
ְועֹוד ֵּתֶכף ִּבְתִחַּלת ִהְתָקְרבּותֹו, ְּכָבר ָהַלְך ַלֲעׂשֹות ַּדְרּכֹון )ְּבִריִטי - ַאְנְגִלי(, ְוָנַסע ַעד ָרַמת ַּגן 
ְּבַסָּכַנת  ָּכרּוְך  ָהָיה  ֶׁשַהָּדָבר  ְוַאף  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  ְיֵמי  ַעל  ִויָזה  ְלַבֵּקׁש  ָהרּוִסית  ַלקֹוְנסּוְלָיה 
ֲאִפילּו  ִמֶּזה  ְלִהָווַדע  ָאסּור  ֶׁשָהָיה  ּוִבְפָרט  ַהְפָרעֹות,  ִּבְזַמן  ַהְּדָרִכים  ִמַּפַחד  ַמָּמׁש  ְנָפׁשֹות 
ֶׁשֶמץ ָּדָבר ְלִאּמֹו ָהַאְלָמָנה, ִעם ָּכל ֶזה ִהְתַּגֵּבר ר' ְׁשמּוֵאל ַעל ָּכל ַהְּמִניעֹות ְוַהְּפָחִדים ְוָעָׂשה 

ַמה ֶׁשִּביָכְלּתֹו.

ְמֻסֶּיֶמת ִסֵּפר ר' ְׁשמּוֵאל ְלֶאָחד ִמְּנָכָדיו ֶׁשִּיְחֶיה ֶאת ָּכל ִסּפּור ְנִסיָעתֹו ָהִראׁשֹוָנה  ְּבִהְזַּדְּמנּות 
ּוַבָּקׁשֹות ֶׁשל  ַאֲחֵרי ְּתִפּלֹות  ְנִסיָעה  ָהְיָתה  ְוִהְפִטיר ר' ְׁשמּוֵאל: ֶׁשֹּזאת  ְלאּוַמן, 
ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ָׁשִנים. ָׁשעֹות ְׁשֵלמֹות ָהָיה ר' ְׁשמּוֵאל ִמְתַיֵּפַח ַּבִּמִּלים ַהִּנְפָלאֹות ְּבסֹוף 
ִּתּקּון ֵלָאה )ַּבִּפּיּוט ּדֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו( 'ְּבַׁשֲעֵרי ִצּיֹון.. ָנעּוף ַּכּיֹוִנים..' ִעם ַהִּנּגּון ַהָּידּוַע ֶׁשל ֲחצֹות, 
ְּכֶׁשְּבַּכָוָנתֹו ּוְרצֹונֹו ִהיא ִלְזּכֹות ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבֵצל ַׁשֲעֵרי ִצּיּון ַרֵּבנּו ַז"ל ְולּו ַּפַעם ַאַחת ִּביֵמי ַחָּייו. 
ֶעְׂשִרים  ָׁשם  ָּכַתב  ֶׁשהּוא  ָמְצאּו  ְׁשמּוֵאל,  ר'  ֶׁשל  ַהִּפְנָקִסים  ֶׁשְּבַאַחד  ְלַצֵּין  ַהָּדָבר  ְוִנְפָלא 
ְוִׁשָּׁשה ָראֵׁשי ֵתבֹות ִמֵּׁשם ָהִעיר "אּוַמן", ָּכְך ֶׁשֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשֵעיָניו ִהְסַּתְּכלּו, 
ָראּו ֵהם ִלְפֵניֶהם ֶאת ָהִעיר אּוַמן ְמקֹום ִצּיּון קֹוֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ְוַנֲעִּתיק ַּכאן ֶאת ַמה ֶׁשָּכַתב 

ָׁשם:

26 ראשי תיבות משם העיר אומן מר' שמואל שפירא:

 ֶא'ת ִמ'י נ'ֹוַעץ ַו'ְיִביֵנהּו )ישעיה מ, יד - הפטרת נחמו(.
 ָעִני ֲא'ִני ְו'ֹגֵוַע ִמ'נַֹּער ָנ'ָׂשאִתי ֵאֶמיָך )תהלים פח, טז(.

 ְו'ֹכל ִמ'ְבַחר ִנ'ְדֵריֶכם ֲא'ֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה' )דברים יב, יא(.
 ִמ'ְּבָקְרָך ּו'ִמֹּצאְנָך ֲא'ֶׁשר ָנ'ַתן ה' ְלָך )שם, כא(.
 ְוִהָּכהּו ָנ'ֶפׁש ְו'לֹו ֵא'ין ִמ'ְׁשַּפט ָמֶות )שם יט, ו(.

 ְנ'ַנְּתָקה ֶא'ת מ'ֹוְסרֹוֵתימֹו ְו'ַנְׁשִליָכה ִמֶּמּנּו )תהלים ב, ג(.
 ֶצֶדק ְו'ָׁשלֹום ָנ'ָׁשקּו ֱא'ֶמת ֵמ'ֶאֶרץ ִּתְצָמח )שם פה, יא-יב(.

 ֵנ'ר ִמ'ְצָוה ְו'תֹוָרה א'ֹור )משלי ו, כג(.
 ֶב'ן ְזֻקִני'ם הּו'א ל'ֹו )בראשית לז, ג(.



ראש השנה שלי ע

 ְו'ִהַּצְלֶּתם ֶא'ת ַנ'ְפֹׁשֵתינּו ִמ'ָּמֶות )יהושע ב, יג(.
 ְמ'ָצאִתיו ָא'קּוָמה ָּנ'א ַו'ֲאסֹוְבָבה ָבִעיר )שיר השירים ג, א-ב'(.

 ַעד ַנ'ַחל ֶא'ְׁשֹּכל ַו'ִּיְכְרתּו ִמ'ָּׁשם ְזמֹוָרה )במדבר יג, כג(.
 ֶנ'ֶגד ְמ'ָלִכים ְו'ֹלא ֵא'בֹוׁש )תהלים קיט, מו(.

 ְקֻדָּׁשְתָך ַנ'ְקִּדיׁש ְו'ִׁשְבֲחָך ֱא'ֹלֵקינּו ִמ'ִּפינּו ֹלא ָימּוׁש )קדושת מוסף(.
 ּו'ְברּוַח ַא'ֶּפיָך ֶנ'ֶעְרמּו ַמ'ִים )שמות טו, ח(.

 ְו'ִאָּתנּו ֲא'ֻחַּזת ַנ'ֲחָלֵתנו ֵמ'ֵעֶבר ַלַּיְרֵּדן )במדבר לב, לב(.
 ּו'ַמִּציל ֶא'ת ַנ'ְפׁשֹו ִמ'ִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהֹנם )ודוי הגדול של ר' נסים(.

 ֹא'ֲהַבי ְו'ֵרַעי ִמ'ֶּנֶגד ִנ'ְגִעי ַיֲעֹמדּו )תהלים לח, יב(.
 ְו'ֹלא ִנ'ְפַקד ִמ'ֶּמּנּו ִא'יׁש )במדבר ֹלא, מט(.

 ֵמ'יֶמיָך ִנ'ְׁשֶּתה ֲא'ִני ּו'ִמְקַני )שם כ, יט(
 ִמָּׁשם ָנ'ָסעּו ַו'ַיֲחנּו ֵמ'ֵעֶבר ַא'ְרנֹון )שם כא, יג(.

 הֹוִריׁש ה' ֱאֹלֵקינּו ִמ'ָּפֵנינּו א'ֹותֹו ִנ'יָרׁש ְו'ַעָּתה ֲהטֹוב ְוכּו' )שופטים יא, כד-כה(.
 ְּבִרית ֵא'יָתִנים ְו'ַיִּציל ַנ'ְפׁשֹוֵתינּו ִמ'ן ַהָּׁשעֹות ָהָרעֹות )תפילת אב הרחמים(.

 ֶנ'ְעַלם ֵמ'ִאָּתנּו ְו'ֹלא ֵנ'ַדע ֵאיְך ִלְמֹצא ֶאת ַהַּבַעל ַּדַעת ַהָּקדֹוׁש )לקוטי תפלות ח"ב מ"ה(.
ִּכי ֵאל ֶמ'ֶלְך ֶנ'ֱאָמן ְו'ַרֲחָמן ָא'ָּתה )ברכת הפטרה(.

ָצנּוַע ְוָׁשֵקט ָהָיה ר' ְׁשמּוֵאל ָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה, ֲאָבל ְּבַהִּגיַע ְיֵמי ּפּוִרים ַהְּקדֹוִׁשים ָּבַקע  סו. 
קֹולֹו ַּכּׁשֹוָפר ְּבֵעת ַהִּׁשְכרּות, ְוָאז ָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ַּתְבֵעַרת ְלָבבֹו ּוְתׁשּוַקת ַנְפׁשֹו 
ִלְמקֹום ְּגִניַזת אֹור ָהאֹורֹות ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְּבִעיר אּוַמן. ָרִגיל ָהָיה ַלֲעצֹור ְמכֹוִנּיֹות ְואֹוטֹוּבּוִסים, 
ּוְלַהְכִריַח ֶאת ַהֶּנָהג לֹוַמר ֶׁשהּוא נֹוֵסַע ִאּתֹו ְלאּוַמן ְּבָכל ְמִחיר ֶׁשהּוא. ְּבפּוִרים ֶאָחד ָמַכר 
ָּכל  ְוֶׁשל  ְּדהּוא  ַמאן  ֶׁשל  ַהְּגֵהנֹום  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ְוִקֵּבל  ּוִמְׁשַּפְחּתֹו,  ֶׁשּלֹו  ֵעֶדן  ַהַּגן  ָּכל  ֶאת 
אּוַמן.  ְּבִעיר  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ִצּיּון  ַעל  ֶאָחד  ַהְּכָלִלי  ִּתּקּון  ֲאִמיַרת  ָקָנה  ֶזה  ּוִבְתמּוַרת  ִמְׁשַּפְחּתֹו, 
ְּבפּוִרים ַאֵחר, ָּבַקע קֹולֹו ַּכּׁשֹוָפר ְּבָכל יֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה ַרק ְּבֵאּלּו ַהִּמִּלים: ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה 

אֹוָרּה, ְּכֶׁשהּוא ַמְדִּגיׁש ְוצֹוֵעק ֶׁשִעַּקר ָהאֹוָר"ה הּוא ִלְהיֹות ְּבא'ּוָמן ְו'ֹר'אׁש ַה'ָׁשָנה.

ְמַלֵּוהּו ִּבְנִסיָעה ָהִראׁשֹוָנה ְלאּוַמן ַהר"ר ְיהּוָדה ִליְכֶטער נ"י ֶשר' ְׁשמּוֵאל ִהִּכיר לֹו טֹוָבה  סז. 
ַהַּדַעת.  ְּבִיּׁשּוב  ְוָּגדּוׁש  ָמֵלא  ְׁשמּוֵאל  ר'  ָהָיה  ַהֶּדֶרְך  ֶׁשָּכל  ְמַצֵּיין  ַחָּייו,  ְיֵמי  ָּכל  ֶזה  ַעל 
ְוִהְסּתֹוֵבב  ָיָדיו  ָנַטל  ֶאָּלא  ַהָּקדֹוׁש,  ַלִּצּיּון  ִמָּיד  ִנַּגׂש ר' ְׁשמּוֵאל  ַהָּקדֹוׁש, ֹלא  ַלִּצּיּון  ּוְכבֹוָאם 
ְּבֵאיָמה  ַהָּקדֹוׁש  ַלִּצּיּון  ִנַּגׂש  ֶזה  ַאֲחֵרי  ְוַרק  ְמֻסָּים,  ִלְזַמן  ַמְחְׁשבֹוָתיו  ְּבֹעֶמק  הּוא  ְּכֶׁשָאחּוז 
ְוִיְרָאה. ְּבַהִּגיעֹו ַלִּמִּלים ְּבִּתּקּון ַהְּכָלִלי "טֹוָבִתי ַּבל ָעֶליָך... ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה... 
ַּבֲאִמיַרת  ְוִהְמִׁשיְך  ִמִּבְכיֹו  ֶׁשִהְתאֹוֵׁשׁש  ַעד  ְזַמן  ְוָלַקח  ִּבְבִכי,  ָּפַרץ  ָבם",  ֶחְפִצי  ָּכל  ְוַאִּדיֵרי 
ָהֲעָׂשָרה ִמְזמֹוִרים. ַּבֲחָזָרתֹו ְלִקיֹוב ֵמַהִצּיּון ַהָּקדֹוׁש, ָהָיה ר' ְׁשמּוֵאל ָׂשֵמַח ְּבִׂשְמָחה ֶׁשֵאין 



עאראש השנה שלי

ְלָתֵאר ּוְלַׁשֵער, ָּכל ַהֶּדֶרְך ָׁשר ְוִנֵּגן ִעם ַהְמָחַאת ַּכף, ְוַאף עֹוֵרר ְוָדַפק ַעל ְּכֵתָפיו ֶׁשל ַהֶּנָהג, 
ֵמֹרב ִׂשְמָחה ְוִדיָצה ַעל ִכּּסּוָפיו ְוַגֲעּגּוָעיו ֶׁשָּיְצאּו ִמֹּכַח ֶאל ַהֹּפַעל ַאֲחֵרי ָׁשִנים ְרצּופֹות ֶׁשל 

ְּתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות. )שמואל בקוראי שמו(

ַּתם ְוִנְׁשָלם ֶׁשַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם



ראש השנה שלי עב

תיקון הכללי
ָהֲאִמִתִּיּים  ַהַצִּדּיִקים  ְלָכל  ֵאּלּו  ַבֲּאִמיַרתָהֲעָשָׂרהִמְזמֹוִרים  ַעְצִמי  ְמַקֵשׁר  ֲהֵריִני 
ֵהָמּה.  ָבָּאֶרץ  ָאֵשׁר  ְקדֹוִשׁים  ָעָפר.  ׁשֹוְכֵני  ָהֲאִמִתּים  ַהַצִּדּיִקים  ּוְלָכל  ֶשְׁבּדֹוֵרנּו. 
ֶבּן  ַנְחָמן  ַרֵבּנּו  ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה  ַצִדּיק ְיסֹוד עֹוָלם  ַהָקּדֹוׁש  ְלַרֵבּנּו  ּוִבְפָרט 

ֵפיֶגא. ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָכּל ִיְשָׂרֵאל ָאֵמן

פרק טז
ָאָּתה  ֲאֹדָני  ַליהָוה  }ב{ ָאַמְרְּת  ָבְך:  ָחִסיִתי  ִּכי  ֵאל  ָׁשְמֵרִני  ְלָדִוד  }א{ ִמְכָּתם 
ָבם:  ֶחְפִצי  ָּכל  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  }ג{ ִלְקדֹוִׁשים  ָעֶליָך:  ַּבל  טֹוָבִתי 
}ד{ ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַּבל ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם ּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת ְׁשמֹוָתם 
ָנְפלּו  }ו{ ֲחָבִלים  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  }ה{ ְיהָוה  ְׂשָפָתי:  ַעל 
ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: }ז{ ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָוה ֲאֶׁשר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות 
}ט{ ָלֵכן  ֶאּמֹוט:  ַּבל  ִמיִמיִני  ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  }ח{ ִׁשִּויִתי  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני 
ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: }י{ ִּכי ֹלא ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול ֹלא 
ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת: }יא{ ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִּיים ֹׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך 

ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח

פרק לב
}א{ ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשע ְּכסּוי ֲחָטָאה: }ב{ ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹלא ַיְחֹׁשב 
ְיהָוה לֹו ָעֹון ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה: }ג{ ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹום: 
}ד{ ִּכי יֹוָמם ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: }ה{ ַחָּטאִתי 
ֲעֹון  ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי  אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  ִכִּסיִתי  ֹלא  ַוֲעֹוִני  אֹוִדיֲעָך 
ַחָּטאִתי ֶסָלה: }ו{ ַעל ֹזאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמֹצא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים 
ַרִּבים ֵאָליו ֹלא ַיִּגיעּו: }ז{ ַאָּתה ֵסֶתר ִלי | ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: 
ְּכסּוס  ִּתְהיּו  }ט{ ַאל  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  זּו  ְּבֶדֶרְך  ְואֹוְרָך  }ח{ ַאְׂשִּכיְלָך 
ַמְכאֹוִבים  }י{ ַרִּבים  ֵאֶליָך:  ְקֹרב  ַּבל  ִלְבלֹום  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן  ְּבֶמֶתג  ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד 
ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח ַּביהָוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: }יא{ ִׂשְמחּו ַביהָוה ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו 



עגראש השנה שלי

ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב

פרק מא
}א{ ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: }ב{ ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: 
ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ִּתְּתֵנהּו  ְוַאל  ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  )יאשר(  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  }ג{ ְיהָוה 
}ד{ ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ְּדָוי ָּכל ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו: }ה{ ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ָחֵּנִני ְרָפָאה ַנְפִׁשי ִּכי ָחָטאִתי ָלְך: }ו{ אֹוְיַבי ֹיאְמרּו ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: 
}ח{ ַיַחד  ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ָאֶון  ִיְקָּבץ  ִלּבֹו  ְיַדֵּבר  ָׁשְוא  ִלְראֹות  ָּבא  }ז{ ְוִאם 
ַוֲאֶׁשר  ָיצּוק ּבֹו  ְּבִלַּיַעל  ִלי: }ט{ ְּדַבר  ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ָעַלי  ֹׂשְנָאי  ָּכל  ִיְתַלֲחׁשּו  ָעַלי 
ָׁשַכב ֹלא יֹוִסיף ָלקּום: }י{ ַּגם ִאיׁש ְׁשלֹוִמי ֲאֶׁשר ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ָיַדְעִּתי  }יב{ ְּבֹזאת  ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני  ְיהָוה  }יא{ ְוַאָּתה  ָעֵקב:  ָעַלי 
ִּכי ָחַפְצָּת ִּבי ִּכי ֹלא ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: }יג{ ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך 

ְלעֹוָלם: }יד{ ָּברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

פרק מב
ַנְפִׁשי  ֵּכן  ָמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל  ַּתֲעֹרג  }ב{ ְּכַאָּיל  ֹקַרח:  ִלְבֵני  ַמְׂשִּכיל  }א{ ַלְמַנֵּצַח 
ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי  ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ַנְפִׁשי  }ג{ ָצְמָאה  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך  ַתֲעֹרג 
ְּפֵני ֱאֹלִהים: }ד{ ָהְיָתה ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה ֶּבֱאֹמר ֵאַלי ָּכל ַהּיֹום ַאֵּיה 
ֵּבית  ַעד  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ֶאְזְּכָרה  ֱאֹלֶהיָך: }ה{ ֵאֶּלה 
ָעָלי  ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  }ו{ ַמה  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ִרָּנה  ְּבקֹול  ֱאֹלִהים 
ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי  }ז{ ֱאֹלַהי  ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו  עֹוד  ִּכי  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי 
ַעל ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: }ח{ ְּתהֹום ֶאל ְּתהֹום קֹוֵרא 
ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: }ט{ יֹוָמם ְיַצֶּוה ְיהָוה ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה 
)שירה( ִׁשירֹו ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי: }י{ אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה 
ֹקֵדר ֵאֵלְך ְּבַלַחץ אֹוֵיב: }יא{ ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל 
ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאֹלֶהיָך: }יב{ ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי ּוַמה ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים 

ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי
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פרק נט
ַהַּבִית  ֶאת  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  }א{ ַלְמַנֵּצַח 
ִמֹּפֲעֵלי  }ג{ ַהִּציֵלִני  ְּתַׂשְּגֵבִני:  ִּמִמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי  ֵמֹאְיַבי  }ב{ ַהִּציֵלִני  ַלֲהִמיתֹו: 
ֹלא  ַעִזים  ָעַלי  ָיגּורּו  ְלַנְפִׁשי  ָאְרבּו  ִהֵּנה  }ד{ ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ָדִמים  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון 
ּוְרֵאה:  ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו  ְירּוצּון  ָעֹון  }ה{ ְּבִלי  ְיהָוה:  ַחָּטאִתי  ְוֹלא  ִפְׁשִעי 
}ו{ ְוַאָּתה ְיהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָּכל ַהּגֹוִים ַאל ָּתֹחן 
ָּכל ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה: }ז{ ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: }ח{ ִהֵּנה ַיִּביעּון 
ְּבִפיֶהם ֲחָרבֹות ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם ִּכי ִמי ֹׁשֵמַע: }ט{ ְוַאָּתה ְיהָוה ִּתְׂשַחק ָלמֹו ִּתְלַעג 
ְלָכל ּגֹוִים: }י{ ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאְׁשֹמָרה ִּכי ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי: }יא{ ֱאֹלֵהי )חסדו( ַחְסִּדי 
ְיַקְּדֵמִני ֱאֹלִהים ַיְרֵאִני ְבֹׁשְרָרי: }יב{ ַאל ַּתַהְרֵגם ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך 
ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגֵּננּו ֲאֹדָני: }יג{ ַחַּטאת ִּפימֹו ְּדַבר ְׂשָפֵתימֹו ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם ּוֵמָאָלה 
ְּבַיֲעֹקב  ִּכי ֱאֹלִהים ֹמֵׁשל  ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו  ַּכֵּלה  ְבֵחָמה  ְיַסֵּפרּו: }יד{ ַּכֵּלה  ּוִמַּכַחׁש 
ִויסֹוְבבּו ִעיר: }טז{ ֵהָּמה  ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב  ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה: }טו{ ְוָיׁשּובּו 
ַלֹּבֶקר  ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך  ַוָּיִלינּו: }יז{ ַוֲאִני ָאִׁשיר  ִיְׂשְּבעּו  ֶלֱאֹכל ִאם ֹלא  ְיִניעּון  )ינועון( 
ַחְסֶּדָך ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִלי: }יח{ ֻעִּזי ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה ִּכי ֱאֹלִהים 

ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי:

פרק עז
}א{ ַלְמַנֵּצַח ַעל )ידיתון( ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור: }ב{ קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוֶאְצָעָקה 
קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי: }ג{ ְּביֹום ָצָרִתי ֲאֹדָני ָּדָרְׁשִּתי ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְוֹלא 
ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: }ד{ ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי 
ָיִמים ִמֶּקֶדם  ִנְפַעְמִּתי ְוֹלא ֲאַדֵּבר: }ו{ ִחַּׁשְבִּתי  ֵעיָני  ֶסָלה: }ה{ ָאַחְזָּת ְׁשֻמרֹות 
רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש  ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  }ז{ ֶאְזְּכָרה  עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות 
}ח{ ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאֹדָני ְוֹלא ֹיִסיף ִלְרצֹות עֹוד: }ט{ ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו ָּגַמר 
ֶסָלה: }יא{ ָוֹאַמר  ַרֲחָמיו  ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  }י{ ֲהָׁשַכח  ָוֹדר:  ְלֹדר  ֹאֶמר 
ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹון: }יב{ )אזכיר( ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי ָיּה ִּכי ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם 
ַּבֹּקֶדׁש  }יד{ ֱאֹלִהים  ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  }יג{ ְוָהִגיִתי  ִּפְלֶאָך: 
ַּדְרֶּכָך ִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכאֹלִהים: }טו{ ַאָּתה ָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך: 
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ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים  }יז{ ָראּוָך  ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך  ִּבְזרֹוַע  }טז{ ָּגַאְלָּת 
ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות  ַמִים  }יח{ ֹזְרמּו  ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים 
ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל  ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  }יט{ קֹול  ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך 
ֹנָדעּו:  ֹלא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים  ּוְׁשִביְלָך  )ושביליך(  ַּדְרֶּכָך  }כ{ ַּבָּים  ָהָאֶרץ: 

}כא{ ָנִחיָת ַכֹּצאן ַעֶּמָך ְּבַיד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן:

פרק צ
}א{ ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ֲאֹדָני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבֹדר ָוֹדר: }ב{ ְּבֶטֶרם 
ֱאנֹוׁש  ֵאל: }ג{ ָּתֵׁשב  ַאָּתה  ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים 
ִּכי  ֶאְתמֹול  ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  }ד{ ִּכי  ָאָדם:  ְבֵני  ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו  ַּדָּכא  ַעד 
ַיֲעֹבר ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלה: }ה{ ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: }ו{ ַּבֹּבֶקר 
ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: }ז{ ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: }ח{ )שת( 
ַׁשָּתה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּדָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָך: }ט{ ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך ִּכִּלינּו 
ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה: }י{ ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה 
ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: }יא{ ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: 
}יב{ ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: }יג{ ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד ָמָתי ְוִהָּנֵחם 
ַעל ֲעָבֶדיָך: }יד{ ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו: }טו{ ַׂשְּמֵחנּו 
ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  }טז{ ֵיָרֶאה  ָרָעה:  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות 
ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  }יז{ ִויִהי  ְּבֵניֶהם: 

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

פרק קה
ַזְּמרּו  לֹו  }ב{ ִׁשירּו  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו  ִּבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  }א{ הֹודּו 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו  ְּבֵׁשם  ִנְפְלאֹוָתיו: }ג{ ִהְתַהְללּו  ְּבָכל  לֹו ִׂשיחּו 
}ד{ ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד: }ה{ ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמְפָתיו 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו  ְּבִחיָריו: }ז{ הּוא  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ִפיו: }ו{ ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו  ּוִמְׁשְּפֵטי 
ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו: }ח{ ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור: }ט{ ֲאֶׁשר 
ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק: }י{ ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית 



ראש השנה שלי עו

ַנֲחַלְתֶכם: }יב{ ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי  ְּכָנַען ֶחֶבל  עֹוָלם: }יא{ ֵלאֹמר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ 
ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  }יג{ ַוִּיְתַהְּלכּו  ָּבּה:  ְוָגִרים  ִּכְמַעט  ִמְסָּפר 
ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל  }טו{  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  }יד{ ֹלא 
}יז{  ָׁשָבר:  ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  }טז{  ָּתֵרעּו:  ַאל  ְוִלְנִביַאי 
ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  )רגליו(  ַבֶּכֶבל  }יח{ ִעּנּו  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד  ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח 
ֶמֶלְך  }כ{ ָׁשַלח  ְצָרָפְתהּו:  ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  }יט{ ַעד  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּוֹמֵׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון  }כא{ ָׂשמֹו  ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים  ֹמֵׁשל  ַוַּיִּתיֵרהּו 
ָּגר  ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  }כג{ ַוָּיֹבא  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו  ָׂשָריו  }כב{ ֶלְאֹסר 
ְּבֶאֶרץ ָחם: }כד{ ַוֶּיֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו: }כה{ ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשֹנא 
ַעּמֹו ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו: }כו{ ָׁשַלח ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו ַאֲהֹרן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו: }כז{ ָׂשמּו 
ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו ּוֹמְפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם: }כח{ ָׁשַלח ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְוֹלא ָמרּו ֶאת 
)דברוו( ְּדָברֹו: }כט{ ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: }ל{ ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ְצַפְרְּדִעים ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: }לא{ ָאַמר ַוָּיֹבא ָעֹרב ִּכִּנים ְּבָכל ְּגבּוָלם: }לב{ ָנַתן 
ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם: }לג{ ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם: 
}לד{ ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר: }לה{ ַוֹּיאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם ַוֹּיאַכל 
}לז{ ַוּיֹוִציֵאם  אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל  }לו{ ַוַּיְך  ַאְדָמָתם:  ְּפִרי 
ַּפְחָּדם  ָנַפל  ִּכי  ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם  ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: }לח{ ָׂשַמח  ְוֵאין  ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף 
ֲעֵליֶהם: }לט{ ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: }מ{ ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם 
ָזַכר  ָנָהר: }מב{ ִּכי  ַּבִּצּיֹות  ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו  ַיְׂשִּביֵעם: }מא{ ָּפַתח צּור  ָׁשַמִים 
ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: }מג{ ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: 
}מד{ ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו: }מה{ ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו 

ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו ַהְללּו ָיּה: 

פרק קלז
}א{ ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: }ב{ ַעל ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה 
ָּתִלינּו ִּכֹּנרֹוֵתינּו: }ג{ ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשיר ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה ִׁשירּו 
ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיֹון: }ד{ ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: }ה{ ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: }ו{ ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם ֹלא ַאֲעֶלה  ְירּוָׁשלִָ



עזראש השנה שלי

ם  ְירּוָׁשלִָ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  }ז{ ְזֹכר  ִׂשְמָחִתי:  ֹראׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשלִַ ֶאת 
ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל  ָּבּה: }ח{ ַּבת  ַהְיסֹוד  ַעד  ָערּו  ָערּו  ָהֹאְמִרים 

ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: }ט{ ַאְׁשֵרי ֶׁשֹּיאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת עָֹלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע: 

פרק קנ
ִבְגבּוֹרָתיו  }ב{ ַהְללּוהּו  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו  ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ָיּה  }א{ ַהְללּו 
ַהְללּוהּו ְּכֹרב ֻּגְדלֹו: }ג{ ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור: }ד{ ַהְללּוהּו 
ְבֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְועּוָגב: }ה{ ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי 

ְתרּוָעה: }ו{ ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּו ָיּה:   

תפילה קצרה לאמרה אחר תיקון הכללי
רבונו של עולם, עלת העלות וסבת כל הסבות אנת לעלא. לעלא מן כלא. ולית 
לעלא מנך. דלית מחשבה תפיסא בך כלל, ולך דומיה תהלה. ומרומם על כל 

ברכה ותהלה. 

כל  דרך  מאתך,  כבושה  דרך  חתירה  שתחתר  אבקש,  אותך  אדרש,  אותך 
לך,  נגלה  אשר  כפי  עומד,  שאני  במקום  שלי,  ההשתלשלות  עד  העולמות, 
יודע תעלומות. ובדרך ונתיב הזה תאיר עלי אורך, להחזירני בתשובה שלמה 
לחשב  לבלי  הברואים,  מבחר  רצון  כפי  באמת,  רצונך  כפי  באמת  לפניך 
נגד רצונך, רק  ובלבול, שהוא  במחשבתי שום מחשבת חוץ ושום מחשבה 
לדבק במחשבות זכות צחות וקדושות בעבודתך באמת בהשגתך ובתורתך. 

הט לבי אל עדותיך, ותן לי לב טהור לעבדך באמת. וממצולות ים תוציאני 
החיים"  באור  "לאור  עין,  כהרף  יהוה  תשועת  מהרה.  קל  חיש  גדול  לאור 
בחשך,  שעברו  הימים  נעורי,  לחדש  ואזכה  האדמה;  פני  על  היותי  ימי  כל 
להחזירם אל הקדושה, ותהיה יציאתי מן העולם כביאתי, בלא חטא. ואזכה 

לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו, כולו אומר כבוד. אמן נצח סלה ועד: 



ראש השנה שלי עח

תפילה לזכות להגיע לציון הקדוש
תהילים פרק פד

}א{ ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: }ב{ ַמה ְּיִדידֹות ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך ְיהָוה ְצָבאֹות: 
}ג{ ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: }ד{ ַּגם ִצּפֹור 
ַמְלִּכי  ְיהָוה ְצָבאֹות  ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאְפֹרֶחיָה ֶאת  ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה  ַבִית ּוְדרֹור  ָמְצָאה 
ֵואֹלָהי: }ה{ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ֶּסָלה: }ו{ ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות 
ֵיְלכּו  ַיְעֶטה מֹוֶרה: }ח{  ְּבָרכֹות  ַּגם  ְיִׁשיתּוהּו  ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  }ז{  ִּבְלָבָבם: 
ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  }ט{  ְּבִצּיֹון:  ֱאֹלִהים  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל 
ַהֲאִזיָנה ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: }י{ ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: }יא{ ִּכי טֹוב יֹום 
ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף ְּבֵבית ֱאֹלַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: }יב{ ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵּתן ְיהָוה ֹלא ִיְמַנע טֹוב ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים: }יג{ ְיהָוה ְצָבאֹות 

ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

תפילה עו
ְיִהי ָרצֹון ִמְלָּפֶניָך ְיהָוה ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשְׁתַּזֵכִּני ְבַּרֲחֶמיָך ָהַרִבּים ֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע 
ְוַעל  ֲאִמִתִּיּים  ְלַצִדּיִקים  ָתִּמיד  ְמֻקָשּׁר  ְוִלְהיֹות  ַהָשָּׁנה,  ֲאִמִתִּיּים ַעל ראׁש  ְלַצִדּיִקים 
ְבֶּחְמָלְתָך  ָעַלי  ְוַתְחמל  ְגדֹוָלה  ִבְּקֻדָשּׁה  ּוַמֲחַשְׁבִתּי  ַדְּעִתּי  ֶאת  ְלַקֵדּׁש  ֶאְזֶכּה  ֶזה  ְיֵדי 
ְפַגם  ִמיֵני  ּוִמָכּל  ָזרֹות  ַמֲחָשׁבֹות  ִמיֵני  ִמָכּל  ֵמַעָתּה  ְוַתִצּיֵלִני  ְבֶעְזִרי  ְוִתְהֶיה  ַהְגּדֹוָלה, 
ִלְקֻדַשּׁת  ְמֵהָרה  ּוְתַזֵכִּני  ְוַהְשֵׂכּל,  ִבּיָנה  ֵדָּעה  ָחְכָמה  ֵמִאְתָּך  ּוְתָחֵנִּני  ֶשָׁבּעֹוָלם  ַהַדַּעת 
ֵמָעֵלינּו  ַהִדּיִנים  ָכּל  ּוְתַבֵטּל  ַתְּמִתּיק  ָהַרִבּים  ּוְבַרֲחֶמיָך  ֶבֱּאֶמת  ִבְּשֵׁלמּות  ַהַמֲּחָשָׁבה 
ּוֵמַעל ָכּל ַעְמָּך ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָלם, ְוִנְזֶכּה ְלַקֵבּל ְקֻדַשּׁת ראׁש ַהָשָּׁנה ַעל 
ֶשׁהּוא  ַהָשָּׁנה  ְבּראׁש  ְלַתֵקּן  ֶשְׁצִּריִכין  ַהִתּּקּוִנים  ָכּל  ּוְלַתֵקּן  ֲאִמִתִּיּים,  ַהַצִּדּיִקים  ְיֵדי 
ּוִבְפָרט  ָתִמיד,  ּוְטהֹוָרה  ְקדֹוָשׁה  ַמֲחַשְׁבֵתּנּו  ְוִתְהֶיה  ַהָשָּׁנה  ָכּל  ֶשׁל  ַהִדּיִנים  ְמקֹור 
ְבּראׁש ַהָשָּׁנה ַהָקּדֹוׁש ָאָנּא ַרחּום ְבַּרֲחֶמיָך ָהַרִבּים ְתַּרֵחם ָעֵלינּו, ּוְתַזֵכּנּו ּוְתָחֵנּנּו ָאז 
ַמֲחַשְׁבֵתּנּו ׁשּום  ָאז ַעל  ַיֲעֶלה  ֶשּׁלא  ְוַתִצּיֵלנּו  ְוִתְשְׁמֵרנּו  ְבּיֹוֵתר,  ַהַמֲּחָשָׁבה  ִלְקֻדַשּׁת 
ִבְּקֻדָשּׁה  ּוְבִיְרָאה  ְבֵּאיָמה  ַהּיֹום  ָכּל  ָנִגיל  ְבִּשְׁמָך  ַרק  ְכָּלל,  ְוִחיצֹוָנה  ָזָרה  ַמֲחָשָׁבה 
ְוַהְבִּהירּות,  ַהַזּּכּות  ְבַּתְכִלית  ְוַצחֹות  ְוַזּכֹות  ְקדֹוׁשֹות  ְבַּמֲחָשׁבֹות  ְגדֹוָלה,  ּוְבָטֳהָרה 
ַהֵבּרּוִרים  ָכּל  ּוְלָבֵרר  ְלַתֵקּן  ָהֲאִמִתִּיּים,  ַהַצִּדּיִקים  ִהְתַקְשּׁרּות  ְבּכַח  ֶשִׁנְּזֶכּה  ַעד 
ָכּל ִניצֹוצֹות ַהְקֻּדָשּׁה ֵמִעְמֵקי ַהְקִּלּפֹות, ּוְלַהְמִתּיק ּוְלַבֵטּל ָכל  ְבּראׁש ַהָשָּׁנה, ְלָבֵרר 
ַהִדּיִנים ֶשָׁבּעֹוָלם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָכּל ַעְמָּך ֵבּית ִיְשָׂרֵאל, ְוֻיְמַשְׁך ָעֵלינּו ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד 



עטראש השנה שלי

ְוַתְחְתֵּמנּו  ְוִתְכְתֵּבנּו  ָשָׁנה"  ַאֲחִרית  ְוַעד  ַהָשָּׁנה  "ֵמֵרִשׁית  ְגּדֹוִלים,  ְוַרֲחִמים  ִויׁשּוָעה 
ָאז ְלַחִיּים טֹוִבים ֲארּוִכים ּוְלָשׁלֹום, ְלַחִיּים ֲאִמִתִּיּים ַחִיּים ֶשֵׁיּׁש ָבֶּהם ִיְרַאת ָשַׁמִים, 
ָכּל  ּוְלַתֵקּן  ָשֵׁלם,  ּוְבֵלב  ֶבֱּאֶמת  ְרצֹוְנָך  ְוַלֲעׂשֹות  ִמְצוֹוֶתיָך  ִלְשׁמר  ָבֶּהם  ֶשִׁנְּזֶכּה  ַחִיּים 
ְוַחִיּים  ְוַרֲחִמים  טֹוָבה  ַפְּרָנָסה  ָעֵלינּו  ְוַתְשִׁפּיַע  ַהֶזּה,  ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוֵדנּו  ֶשָּׁפַּגְמנּו  ַמה 
ְוָשׁלֹום ְוָכל טֹוב אות תתעז ִרּבֹונֹו ֶשׁל עֹוָלם, ַאָתּה יֹוֵדַע ּגֶדל ַהִחּיּוב ִלְנֹסַע ַעל ראׁש 
ַהָשָּׁנה ְלַצִדּיִקים ֲאִמִתִּיּים, ְוַגם ַאָתּה יֹוֵדַע ֶאת עֶצם ִרּבּוי ַהְמִּניעֹות ֶשִׁמְּתַגְּבִּרים ַעל 
ַהְמִּניעֹות,  ָכּל  ְלַשֵׁבּר  ְוַזֵכּנּו  ְוָעְזֵרנּו  ָעֵלינּו,  ַוֲחמל  ַדִּלּים חּוס  ַהְצָּדִדים חֹוֵמל  ִמָכּל  ֶזה 
ְוהֹוֵרנּו ְדָּרֶכיָך, ְוַהְדִריֵכנּו ַבֲאִמֶתָּך ְוַלְמֵּדנּו, ֶשִׁנְּזֶכּה ֵליֵלְך ְוִלְנֹסַע ְלַצִדּיִקים ֲאִמִתִּיּים ַעל 
ראׁש ַהָשָּׁנה, ְבּאֶפן ֶשִׁנְּזֶכּה ַעל ָיָדם ִלְקֻדַשּׁת ַהַמֲּחָשָׁבה ֶבֱּאֶמת ִכּי ַאָתּה יֹוֵדַע ֶשַׁעְכָשׁו 
ְבּעּוְקבֹות ְמִשׁיָחא, ִעָקּר ְסִמיָכֵתנּו ִויׁשּוָעֵתנּו ִהיא ַרק ַעל ְיֵמי ראׁש ַהָשָּׁנה ַהְקּדֹוִשׁים, 
ֲאֶשׁר ָבֶּהם ָאנּו ִנְשָׁעִנים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך, ּוְלַהְמִשׁיְך ֱאלהּוְתָך ּוַמְלכּוְתָך ָעֵלינּו ֵמראׁש 
ַנֲּעֶשׂה ִבּיֵמי ראׁש ַהָשָּׁנה ַהְקּדֹוִשׁים,  ַוֲאַנְחנּו לא ֵנַדע ַמה  ֻכָּלּּה  ַהָשָּׁנה ַעל ָכּל ַהָשָּׁנה 
ְוֵאיְך ְלַרּצֹות אֹוְתָך ָאז ָכָּראּוי, ֶשִׁנְּזֶכּה ְלַהְמִליְכָך ָעֵלינּו ְבֵּאיָמה ּוְבִיְרָאה, ְוֵאיְך ַלֲעמד 
ִכּי ִאם ִבְּזכּות ְוכַח  ְכֶּנֶגד ָכּל ַהּׂשֹוְנִאים ְוַהְמַקְטֵרִגים ִלְסּתם ִפּי ַמְסִטיֵננּו ּוְמַקְטְרֵגינּו, 
ְלָפֵנינּו,  ִיָלֲּחמּו  ֵהם  ִכּי  ָאנּו ְסמּוִכים,  ּוָבֶהם  ִנְשָׁעִנים  ָאנּו  ֲעֵליֶהם  ֲאִמִתִּיּים,  ַהַצִּדּיִקים 
ִבְּשֵׁלמּות  ְוַיְמִשׁיכּו ָעֵלינּו ְקֻדַשּׁת ראׁש ַהָשָּׁנה  ְוַיִפּילּו ָכל ׂשֹוְנֵאינּו ְורֹוְדֵפינּו,  ְוַיְכִניעּו 
ַעל ֵכּן ַרֵחם ָעֵלינּו ְלַמַען ְשֶׁמָך, ֶוְהֵיה ְבֶּעְזֵרנּו ֶשִׁנְּזֶכּה ְלַשֵׁבּר ָכּל ַהְמִּניעֹות ְוִנְזֶכּה ָלבֹוא 
ִלְקֻדַשּׁת  ְוִלְזּכֹות  ֶבֱּאֶמת,  ֲאֵליֶהם  ּוְלִהְתַקֵשּׁר  ַהָשָּׁנה,  ראׁש  ַעל  ֲאִמִתִּיּים  ְלַצִדּיִקים 
ָעֵלינּו  ּוְלַהְמִשׁיְך  ַהִדּיִנים,  ָכּל  ּוְלַבֵטּל  ְלַהְמִתּיק  ְוִנְזֶכּה  ָיָדם  ַעל  ִבְּשֵׁלמּות  ַהַמֲּחָשָׁבה 
ָעֵלינּו  ְוִתְמלְך  ָעֵלינּו,  ּוֶמְמַשְׁלְתָּך  רֹוְממּוְתָך  ְוָלַדַעת  ְלַהִכּיר  ּוְתַזֵכּנּו  טֹוִבים,  ֲחָסִדים 
ִבְּכבֹוְדָך ְמֵהָרה "ְוֵיַדע ָכּל ָפּעּול ִכּי ַאָתּה ְפַּעְלּתֹו, ְוָיִבין ָכּל ְיצּור ִכּי ַאָתּה ְיַצְרּתֹו, ְויאַמר 
ּוְתַטֲהֵרנּו  ָמָשָׁלה",  ַבּּכל  ּוַמְלכּותֹו  ֶמֶלְך  ִיְשָׂרֵאל  ְיהָוה ֱאלֵהי  ְבַּאּפֹו,  ְנָשָׁמה  ֲאֶשׁר  ָכּל 

ּוְתַקְדֵּשׁנּו ִבְּקֻּדָשְּׁתָך ָהֶעְליֹוָנה ֵמַעָתּה ְוַעד עֹוָלם ָאֵמן ֶסָלה

תפילה מר' יצחק ברייטער זצ"ל
ִרּבֹון ָּכל עֹוָלִמים, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות. ַהחֹוֵׁשב ַמְחָׁשבֹות ְלַבל ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח. ַאָּתה 
ְוֵקַרְבָּת אֹוָתנּו ְּבַרֲחֶמיָך  ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך.  ֶזַרע  ִּבְכַלל  ִזִּכיָתנּו ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים, ִלְהיֹות 
ָהַרִּבים ְלַצִּדיֵקי ֱאֶמת, ְוָנַטְעָּת ָּבנּו ֱאמּוָנְתָך ַהְּקדֹוָׁשה, ְלַהֲאִמין ְּבָך ּוְבתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה 
ּוְבַצִּדיֶקיָך ָהֲאִמִּתִּיים, ְלַהֲאִמין ְּבָכל ִּדְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשים, ּוְבָכל ִעְנָיָנם, ֲאֶׁשר הּוא ֱאֶמת 

ְוַיִּציב ְוָנכֹון ְוַקָּים.

ַעל ֵּכן חּוס ַוֲחֹמל ָעֵלינּו, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל 



ראש השנה שלי פ

ֶּפה ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבַרֲחִמים. ְוָעְזֵרנּו ַּבֲחָסֶדיָך ַהְּגדֹוִלים, ֶׁשִּנְזֶּכה ְמֵהָרה ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות 
ְוִלְּמדּו אֹוָתנּו, ְלַמַען  ִּדְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ָהֲאִמִּתִּיים, ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר הֹורּו  ּוְלַקֵּים, ֶאת ָּכל 
ִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ָלׁשּוב ֵאֶליָך ִּבְמֵהָרה, ַעל ָּכל ַחֹּטאֵתינּו ַוֲעֹוֹנֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּו, ְוִנְזֶּכה ָּכל ֶאָחד 

ְלַקֵּבל ִּתּקּונֹו ַהָּצִריְך לֹו, ַעל ְיֵדי ְּבִחיֵרי ַצִּדיֶקיָך ָהֲאִמִּתִּיים.

ַהֲחֵפִצים  ָּכל  ַעל  ָּתִמיד  ְּגדֹוִלים  ַוֲחָסִדים  ַרִּבים  ַרֲחִמים  ָמֵלא  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו 
ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך. ַאָּתה ָחַמְלָּת ָעֵלינּו ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָהֵאֶּלה, ְּבִעְקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא, 
ְוָׁשַלְחָּת ָלנּו ֹראׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִמִּתי, ַההֹוֵלְך ְלָפֵננּו ּומֹוֶרה אֹוָתנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ֵנֵלְך ָּבּה, 
ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה, ְלַמַען ֹלא ִניַׁשן ּוְנַאֵּבד ֶאת ָיֵמינּו ּוְׁשנֹוֵתינּו, ַהֹּלא הּוא ַנ'ַחל 
ָעֵלינּו ָאֵמן, ֲאֶׁשר הּוא ְמעֹוֵרר  ָּתֵגן  ֶּבן ֵפיֶגא ְזכּותֹו  ַנְחָמן  ַרֵּבינּו  נ'ֹוֵבע ְמ'ֹקר ָח'ְכָמה, 
ְלִהְתַחֵּזק  אֹוָתנּו  ּוְמַחֵּזק  ָהָאטּום,  ְלָבֵבינּו  ֶאת  ַמְבִעיר(   -( ּוְמַלֵהב  ִמְׁשָנֵתנּו  אֹוָתנּו 
ְוהּוא  ַּבֲעֵדנּו.  ּוַמְמִליץ טֹוב  ּוִמְתַּפֵּלל  ְלָפֵננּו  ִּכי הּוא הֹוֵלְך  ָעְמֵדנּו,  ַעל  ָּתִמיד  ְוַלֲעֹמד 
ַהָּקדֹוׁש.  ִקְברֹו  ַעל  ֶׁשָּיבֹוא  ִמי  ָּכל  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ַאַחר  ַּגם  ֲאֶׁשר  ֶנֱאָמִנים  ֵעִדים  ִיֵחד 
ְוֹיאַמר ָׁשם ַהֲעָׁשָרה ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים, ַהְּידּוִעים ְוַהְּמֻסָּגִלים ְלַתֵּקן ְּפַגם ַהְּבִרית, ֲאֶׁשר 
ְוִיֵּתן  ַהִּנָּדחֹות,  ְנָפׁשֹות  ִּתּקּון  ִּבְׁשִביל  ִמַּתֲעלּומֹות  ַהֶּזה  ַהּסֹוד  הֹוִציא  ַהֶּזה  ַהַּצִּדיק 
ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ֲעבּורֹו, ֲאַזי ֲאִפּלּו ִאם ָּגְדלּו ְוָעְצמּו ֲעֹוֹנָתיו ַוֲחָטָאיו ֶׁשל ָהִאיׁש ַההּוא 
ְמאֹוד ְמאֹוד ַחס ְוָׁשלֹום, ִיְתַאֵּמץ ְוִיְׁשַּתֵּדל ַהַּצִּדיק ַהֶּזה ְּבָכל ּכֹוחֹו ְלהֹוִׁשיעֹו ּוְלַתְּקנֹו 
ּוְלהֹוִציאֹו ִמן ַהְּׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ּוִמַּתְחָּתיו. ּוְבֶזה ַהָּלׁשֹון ָאַמר: "ִאיְך ֶוועל ִמיְך ֵליְגען 
ֶועל  ִדי ֵּפאֹות  ַּבי  ְטָאהן.  ַא טֹוָבה  ִאים  ָזאל  ִאיְך  ְּבֵריט,  ֶדער  ִאין  ֶלעְנג אּון  ֶּדער  ִאין 
ִאיְך ִעם ַאֹרְיס ִציֶהען ִפין ְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות ּוִמַּתְחָּתיו" ) – ַאִּניח ַעְצִמי ָלֹאֶרְך ְוָלֹרַחב 
ְוַאָּתה  ּוִמַּתְחָּתיו(.  ַּתְחִּתּיֹות  ִמְּׁשאֹול  ְואֹוִציֵאהּו  ֶאְמְׁשֵכהּו  ֵמַהֵּפאֹות  ִעּמֹו.  ְלֵהיִטיב 
ָּבִעִּתים  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ָעֵלינּו,  ֶׁשעֹוֵבר  ַמה  ָּכל  ֶאת  ֻּכָּלא,  ְּדַעְּלָמא  ִרּבֹונֹו  ָיַדְעָּת 
ַהָּללּו, ּוִבְפָרט ְּבִעְנַין ְּפַגם ַהְּבִרית, ֲאֶׁשר הּוא ְּפַגם ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ַחס ְוָׁשלֹום, אֹוי 
ָּכל  ֲהֹלא  ְׁשָחִקים  ׁשֹוֵכן  ְלָפֶניָך  ֲאַסֵּפר  ּוָמה  ָמרֹום  יֹוֵׁשב  ְלָפֶניָך  ֹאַמר  ָמה  ִלי,  ַוי  ִלי 

ַהִּנְסָּתרֹות ְוַהִּנְגלֹות ַאָּתה יֹוֵדַע.

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָמֵלא ַרֲחִמים. יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות, ַאָּתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי 
ָּכל ָחי, ַאָּתה ֹחֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן, ּובֹוֵחן ְּכָליֹות ָוֵלב, ְלָפֶניָך ִנְגלּו ָּכל ַּתֲעלּומֹות, ֵאיְך 
ֶׁשִּמְתַּגְּבִרים ַהְּמִניעֹות ְוַהִּנְסיֹונֹות ְוַהְּיִרידֹות ָּבֵעת ַהֹּזאת, ֲאֶׁשר ַהְּכִפירֹות ְוַהְּפִריצּות 
ַאַחר  ָלנּו,  ַהִּנְׁשֶאֶרת  ָהַאַחת  ְוַהְּפֵליָטה  ְויֹוֵתר.  יֹוֵתר  ַּפַעם  ְּבָכל  ִמְתַּגְּבִרים  ְוַהַּתֲאוֹות 
ְּבכֹוחֹו  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ִּבְקֻדַּׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ִצּיּונֹו  הּוא  ַהָּקדֹוׁש,  ַרֵּבינּו  ִהְסַּתְּלקּות 
ְלַהֲעלֹות ּוְלַתֵּקן ַהֹּכל ֵאֶליָך, ּוַבֲעֹוֹנֵתינּו ָהַרִּבים ַּגם ֶזה ִנְטָרף ֵמִאָּתנּו, ְוָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף, 

ְוַלּיֹוֵצא ְוַלָּבא ֵאין ָׁשלֹום, ַּדְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמְּבִלי ָּבֵאי מֹוֵעד.



פאראש השנה שלי

ְוַעָּתה ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזֵרנּו, ָאָנה ִנְׁשֹּפְך ִׂשיֵחנּו, ָאָנה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר נּוַכל ָׁשם ְלִהְתַוּדֹות 
ִלְזכּויֹות,  ְוָהֲעוֹונֹות  ַלֲעִלּיֹות  ְיִרידֹוֵתינּו  ָּכל  ִיְתַהְּפכּו  ְלַמַען  ָעֵלינּו,  ָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר  ַעל 
ְוִיְכְמרּו  ֶיְהמּו  ֵּכן  ַעל  ַּדְעֵּתנּו.  ּוְכִסילּות  ַמֲעֵׂשינּו  ְוִכעּור  זּוַהּמֵׇתנּו  ִמָּכל  ָלֵצאת  ְוִנְזֶּכה 
ָהֲאִמִּתי,  ַהַּצִּדיק  ְּבֵׁשם  ַהְּמֻׁשָּתף  ַהָּגדֹול  ִׁשְמָך  ְלַמַען  ַוֲעֵׂשה  ָעֵלינּו,  ְוַרֲחֶמיָך  ֵמֶעיָך 
ְּבֵעת  ַׁשַער  ָלנּו  ּוְפַתח  ַהְּנעּוִלים,  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְמֵהָרה  ֶׁשִּיָּפְתחּו  ְוכֹוחֹו  ִּבְזכּותֹו  ְוָעְזֵרנּו 
ְנִעיַלת ַׁשַער, ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה, ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיֹבא גֹוי ַצִּדיק 
ֹׁשֵמר ֱאֻמִנים. ֶזה ַהַּׁשַער ַלה' ַצִּדיִקים ָיבֹואּו בֹו, ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי 
עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד, ְוִנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ָלבֹוא ָׁשָּמה ִּבְרָנָנה ּוְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש 
ִּבְתִפָּלֵתנּו, ְוִנְזֶּכה ְמֵהָרה ְלִהְתעֹוֵרר ִמְׁשָנֵתנּו ָהֲעֻמָּקה, ְוָלקּום ִמְּנִפיָלֵתנּו ְוָלׁשּוב ֵאֶליָך 
ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ּוְבֵלב ָׁשֵלם, ּוְלִהְתַנֵהג ֵמַעָּתה ִּכְרצֹוְנָך ַהּטֹוב, ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמָך ֵּבית 

ִיְׂשָרֵאל, ְוֹלא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפינּו, ְוֶהְגיֹון ִלֵּבנּו ְלָפֶניָך ה' צּוֵרנּו ְוגֹוֲאֵלנּו ָאֵמן ְוָאֵמן.



ראש השנה שלי פב



פגראש השנה שלי



ראש השנה שלי פד

ֶּפֶלא  ְוָהָיה  ַהֹּכל.  ַעל  עֹוֶלה  ֶׁשִּלי  ַהָּׁשָנה  ָהֹראׁש  ָאַמר, 
ְוָלָּמה  ִלי,  ַמֲאִמיִנים  ֶׁשִּלי  ֶׁשַהְּמֹקָרִבים  ֵמַאַחר  ֶאְצִלי, 
ֹלא ִיָּזֲהרּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים ַהְמֹקָרִבים ֵאַלי ֶׁשִּיְהיּו ֻּכָּלם ַעל 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִאיׁש ֹלא ֵיָעֵדר. ִּכי ָּכל ִעְנָין ֶׁשִּלי, הּוא ַרק 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ְוִהְזִהיר ַלֲעׂשֹות ְּכרּוז, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּסר ֶאל 
ִמְׁשַמְעּתֹו ּוְמֹקָרב ֵאָליו ִיְהֶיה ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה ֶאְצלֹו, ֹלא 
ֶיְחַסר ִאיׁש. ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ָראּוי 
לֹו ִלְׂשֹמַח ְמֹאד ְמֹאד. "ִאְכלּו ַמֲעַדִּנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִּקים 
ִּכי ֶחְדַות ה' ִהיא ָמֻעְּזֶכם"  ְוֶזה ֶנֱאַמר ַעל ֹראׁש ַהָּׁשָנה.
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