חידושי הלכות ,מנהגי קודש והדרכות ,טעמי המנהגים וההלכות ,סיפורי קודש והנהגות ,מבאר תורתו ומשנתו הטהורה של מרן רבן ומאורן של ישראל רבינו

הגה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זצוקללה"ה זי"ע  -בעל בני יששכר
נלקטו מבינות עשרות ספריו הקדושים ,ומספרי צאצאיו ותלמידיו וגדולי הפוסקים
על סדר פרשת השבוע ומועדי השנה
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הנהגות האדם

פניני אמרים

עם הוספות וביאורים מספרי רבינו להלהיב הנפשות ולקרב הלבבות

– קצ"ד –
מעלת הקבלה להיטיב מעשיו ולשוב בתשובה
לשון קדשו של רבינו בסוף הנהגות האדם (מאמר חמישי):
"ויהיו נא דברינו אל"ה לרצון לפני אדון כל ,שהשם יתברך יגמור בעדינו לטובה אות ,ונוסיף אומץ בכל יום בתורה ועבודה ,וכל מנהג של
מצוה שהשי"ת ישפיע בשכלינו נציע דברינו אלה לפני חברינו המקשיבים שגם המה יתנהגו בשכלם לתורה ועבודה ,כל זה קבלנו על
עצמינו בלי נדר ,ובזכות זה נכתב ונחתם בספר החיים ,והשם יתברך יזכנו לסודות התורה ופעמינו ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין ,ויזכנו
על דבר כבוד שמו לעבדו באהבה עזה ותשוקה נכבדת ויראת הרוממות ובאמיתית דרכיו ונזכה לגאולה שלימה גאולת הגוף ונפש ,ויברך
כל בשר שם קדשו לעולם ועד אמן כן יאמר השם".
כתב רבינו בסוף ההנהגות הקדושות שנכתבו בימי הרחמים והסליחות
בחודש אלול "כל זה קבלנו על עצמינו בלי נדר ,ובזכות זה נכתב ונחתם
בספר החיים ,ובזה הראה לנו רבינו כוחו הגדול של הקבלה טובה בימי
חודש אלול אשר בזכות הקבלות הטובות נזכה להכתב ולהחתם בספר
החיים ,והנה רבינו הרחיב בזה בבני יששכר (חדש אלול מאמר א סימן ד)מאשר
זהו סגולת חודש אלול שהקב"ה מקבל את ישראל בתשובה בזכות
הקבלה והמעשים טובים שיסגלו אחר כך ,כמו שהיה קודם בריאת
העולם שהקב"ה נמלך בנשמותיהם של צדיקים ,וזל"ק:
"הנה כתבתי לך טעם להימים האלה שהם ימי רצון ,על שבהם היתה
עליית משה לקבל לוחות אחרונות ונתרצה הקב"ה לישראל ,והנה אומר לך
דהימים האלה הם בסגולה לרצון העליון מעת בריאת העולם ,דהנה בתשרי
נברא העולם {לדעת ר' אליעזר דסוגיין כוותיה (ראש השנה י ):כמו שאומרים
'זה היום תחלת מעשיך' ,והנה בריאת העולם היה ברצון ,כי אין זה ח"ו כאומן
שפועל פעולתו להשלים חסרונו ,כי הוא ית"ש שלם בתכלית השלימות רק
שברא עולמו ברצון להיטיב לברואיו ,וזהו שכתבו המקובלים בלשונם בכמה
מקומות 'כשעלה ברצונו ית"ש לברוא העולם' ,ואם כן שהתחלת הבריאה
היתה בתשרי {היינו בריאת האדם ,אבל התחלת העולם בכ"ה אלול (ויקרא רבה
כט א)} אימתי היתה עליית הרצון כביכול באלול ,מאז והלאה הוקבע לדורות
הימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה ימי רצון ,על כן עליית משה להר
לקבל לוחות אחרונות ברצון שיתרצה הקב"ה לישראל היה גם כן בימים ההם,
{ועיין מ"ש לקמן (סימן יא) במנין השעות שישנם בחדש תרצ"ו' ,ברצו"ת י"י
דרכי איש'}.
ואומר לך עוד ,הנה ברצון הזה שעלה ברצונו ית"ש מבריאת העולם הנה
ישראל עלו במחשבה ,בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית ,דהנה הבורא
כל ית"ש עלה ברצונו שיברא עולם כזה שיהיו כל הפעולות והמעשים נעשים
על ידי אתערותא דלתתא ,אם כן כביכול היה בהכרח בראשית המחשבה
הקדומה איזה ענין אתערותא כדי שיהיה אחר כך הנהגת כל העולמות על
ידי אתערותא דלתתא ,כי הכל הולך אחר היסוד שהוא שורש הכל ,והנה איזה
אתערותא היה באפשר להיות אז ,והנה כביכול הספיק מחשבתן של ישראל
אשר עלו במחשבה לפניו שיפעלו מצות ומעשים טובים זה היה מספיק
לאתערותא ,זהו שרמזו חז"ל 'נמלך בנשמותיהם של צדיקים'' ,המה היוצרים
יושבי נטעים עם המלך במלאכתו' (דברי הימים א' ד כג) ,והנה הגם שלא היו
ישראל עדיין במציאות ולא סיגלו עדיין מצות ומעשים טובים ,עם כל זה
הספיק לאתערותא מחשבתן של ישראל מה שיעשו אחר כך.
הנה נשאר הכח הזה בימי רצון הללו באלול שאז היה הרצון הזה בשעת
בריאת העולם ,מאז והלאה הוקבע לדורות אפילו ח"ו אין זכות ביד ישראל

רק מקבלים על עצמם לעשות כשיושעו מצרתם ועניים ומרודם ,הנה הש"י
היודע ועד אשר ישראל בטבעם המה לחלקו ית"ש ובוחרים אותו לעבוד
לבדו ,רק תוקף הגלות והצרות והעוני והשעבוד מונע אותם ,הנה מספיק
גם כעת הסיגול מה שיסגלו אחר כך כמו בשעת בריאת העולם שהיה הדבר
רק ברצונו ית"ש היינו במחשבתו וידיעתו ,וזהו שכתב הרמב"ם (הלכות תשובה
פ"ב ה"ב) על הבעל תשובה 'ויעיד עליו היודע תעלומות וכו'' ,1וזהו שאנחנו
אומרים בנוסח תפלתינו בימי הרצון הללו 'השיבנו י"י אליך {מקודם}
ונשובה' אחר כך ,ויספיק כל זה הגם שלא עשינו עדיין תשובה כשורה ,רק
כשתעזור לנו ותשיבנו אליך אז נשובה אליך ,וזהו 'חדש ימינו כקדם' {היינו
כימים קדמוניות} ימי קדם היינו ימי בראשית שלא סגלנו אז עדיין מצות
ומעשים טובים וגם אפילו במציאות עדיין לא היינו ,עם כל זה הספיק
מחשבתינו לחידוש הזמן והעולם על ידי מה שנעשה ונסגל אחר כך ,אם כן
גם עתה עשה עמנו למען שמך חידוש הזמן לטובה ולישועה עבור הקבלה מה
שאנחנו מקבלין על עצמנו לשוב אליך בתשובה אחר הישועה ,הבן".
ומה גדלה מעלת התשובה והקבלה על העתיד ,ובפרט בימי התשובה
הלא המה עשרת ימי התשובה ,שעל ידי זה הקב"ה יורהו הדרך לבא
לתשובה עילאה ,כמ"ש רבינו בבני יששכר במאמר ימי השובבי"ם וצום
העשירי (כסלו טבת מאמר יד סימן ג):
"אפילו בדבר עבירה המצטרכת לתשובה עילאה {היינו פתחו של אולם},
והאדם המתחרט על עונו ושב לאו בר הכי הוא לדפוק על דלתי תשובה
עילאה בסיגופים ויחודים ,עם כל זה מבטיח הש"י כשהאדם יעשה את שלו
ויפתח בתשובה וידוי דברים באמת בחרטה ועזיבת החטא וקבלה על העתיד,
הנה הש"י יפתח פתח אולם השער העליון ויורהו הדרך לבא לתשובה עילאה,
ובפרט בימי התשובה דכתיב בהו (ישעיה נה ו) 'דרשו י"י בהמצאו' הוא הזמן
הנורא עשרת ימי תשובה אשר ימינו ית"ש פשוטה לקבל".
וכאן ראוי להזכיר מה שהאיר עינינו במצות התשובה הרה"ק המגיד
מקאזניץ זי"ע ,שכאשר האדם מחשב בעצמו שהוא רחוק מאד מלשוב
בתשובה לפניו ית"ש ,יקבל לכל הפחות על עצמו לשוב בתשובה
וישתוקק על זה ,כמ"ש בעבודת ישראל (ראה) ,וזל"ק:
"'עשר תעשר את כל תבואת זרעך' .הנה אדמו"ר הצדיק מורינו אלימלך
זצ"ל פירש דרך רמז מה שאמרו חז"ל (ראש השנה ב' ).באחד באלול ראש
השנה למעשר בהמה ,רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי' ,דאיתא
בזוה"ק דמעשר רומז ליראה ,כי י' יראה כנודע ,והנה דעת התנא קמא מי
שמתנהג כל השנה בדרך הכסילים רק בראש חדש אלול הוא מתעורר
לתשובה וליראת הש"י ,הוא כמו הבהמה שאין לו דעת אדם ,וזהו שאמרו
המשך בעמ' הבא

 .1הלכות גדולות שנו כאן ,ומדברי הרמב"ם האלו למד רבינו הרבה פרטים וענינים במצות התשובה ,הלא המה נקבצו לפונדק אחד בגליון ...

אשר י"י אלקיך נותן לך לשבטיך .אש"ר הוא תשובה,
לשבטי"ך הם יסורין שבט המוסר ,ורצה לומר אם
עברת על דברי השופטים והשוטרים ,והש"י נותן
לך תשובה ,אם תשוב אליו לא תצטרך ליסורין כי
התשובה מכפרת[ :אגרא דכלה]
תמים תהיה עם י"י אלקיך .ירמוז על הימים שמן ראש
השנה עד הושענא רבה באשמורת ב' שעות קודם
היום ,שאז היא עת רצון לגמור החתימה לטובה ,ויש
בהן ת"צ שעות מנין תמי"ם תהיה ,בכל השעות הללו
עם י"י אלקיך ,ות' רבתי להורות על הכתיבה והחתימה
בימים האלה שנרשם על כל איש ואיש באות הת',
כנודע 'ת' תחיה וכו'' (שבת נה ).כמ"ש ביחזקאל (ט ד)
'והתוית ת'' ,וכן יש באותיות כתיב"ה ,ת' ,ושאר אותיות
הם כמנין הב"ל המחיה ,וכן באותיות חתימ"ה ,יש ת',
ושארית האותיות הם מחי"ה ,עיין בספר ברית כהונת
עולם ותבין[ :שם]
תמים תהיה עם .תיבת ע"ם פירושו חיבור ,כנודע מה
שפירשו המפרשים בפסוק (תהלים קמח יב) 'בחורים
וגם בתולות זקנים עם נערים' ,שלא אמר בחורים עם
בתולות ,כי לא יאות לכתוב בהם אותיות החיבור,
אבל 'זקנים עם נערים' יאות ויאות בהם החיבור ,כי
סתירת זקנים בנין (מגילה לא ):וכמ"ש (ירמיה לא יב)
'בחורים וזקנים יחדיו' ,ועל פי דרך זה יתפרש ,תמים
תהיה ,רצה לומר אתה תהיה תמים בכל עניניך שלא
יחסר לך כל ,עם י"י אלקיך רצה לומר כשתחבר הוי"ה
עם אלקי"ך דהיינו קוב"ה ושכינתיה ,לזה תשים כל
מגמתך ,אזי שאלתך ממילא יבוא לך ,מה שאין כן אם
תתפלל לצורכך ולא תשים כל מגמתך לצורך גבוה:
[שם]

תמים תהיה עם י"י אלקיך .דרמו רבנן אהדדי במקום
אחד תנו רבנן שעל ידי תשובה זדונות נעשים כזכיות
ובמקום אחד אמרו נעשים כשגגות ,ותירצו כאן
בעושים מאהבה כאן מיראה (יומא פו ,):והנה מאהבה
הוא תשובה עילאה הוי"ה בניקוד אלקים כנודע,
וזה מאמרינו (בני יששכר חדש תשרי מאמר ד סימן כד)
בפסוק (הושע יד ב) 'שובה ישראל עד הוי"ה אלקיך',

המשך בעמ' הבא

זמני השבת
זמן הד"נ
ירושלים
בית שמש
בני ברק
לאנדאן

6:46
6:45
7:01
8:04

מוצאי שב"ק גאונים
ירושלים
7:58
בית שמש 7:59
בני ברק
8:00
לונדון
9:13

ר"ת
8:37
8:36
8:43
9:29

הלכות
שונה
בירורי הúכות ומנהגים
דיני עדות שקר וטעמי האיסור ומצות מדבר שקר תרחק (א)

והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו וגו'
הנה השבוע אנחנו לומדים על מצות עדות ,וגם חקירת עידי שקר ,חוץ ממה שנרמז בזה גם כן שהפסול לעדות אין קריאת שמע שלו חשובה ושאר מצות הנראים עדות ,כמ"ש רבינו באגרא
דכלה בפרשת השבוע ,וכבר הרחבנו בזה בגליונות קס"ט ק"ע (שופטים-כי תצא תשע"ד) ושם הצגנו כל המצוות הנקראים עדות וגם כל הדברים שעל ידם נפסל לעדות במשנתו של רבינו.
בגליון שלפנינו נציין כמה הלכות שנזכרו בדברי רבינו בס' דרך פקודיך וטעם האיסור ,ואי"ה בשבוע הבא נמשיך אודות חומר האיסור 'מדבר שקר תרחק' שהוא אביזרייהו דעדות שקר
כמבואר בדברי רבינו ובהערה .1

עדות שקר
ועוד יש לך לדעת ,כי הבורא ית"ש אחד אמת ,כל מעבדיו
אמת ,חותמו אמת ותמים פעלו באמת ,והשקר בדוהו בני
מצוה ל"ז מצות לא תעשה שלא להעיד עדות שקר
שולחן ערוך חו"מ סימן כח
כל מי שיודע עדות לחבירו וראוי להעידו ,ויש לחבירו תועלת בעדותו ,חייב להעיד ,אדם בעצמם ,והנה המוליד איזה ענין שקריי הוא עושה
לחבירו שנאמר (שמות כ יג) 'לא תענה ברעך עד שקר'.
את עצמו בורא ,שבורא דבר שלא ברא הקב"ה ,הנה עושה
שקר מיקרי כשמעיד ההיפך ,כגון שמעיד שראובן חייב
אם יתבענו שיעיד לו (בב"ד תוס' וב"י) ,בין שיש עד אחד עמו בין שהוא לבדו ,ואם
את עצמו כעבודה זרה ,על כן דיבור 'לא תענה' בלוח ב'
לשמעון מנה ויודע שאינו חייב לו ,או שאינו יודע כלל אם
כבש עדותו ,פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים :הגה ועד אחד לא יעיד אלא בדבר
נגד דיבור 'זכור את יום השבת' בלוח א' שהוא מורה על
חייב לו אם לא ומעיד שיודע.
ממון שמביא אחד לידי שבועה ,או בדבר אסור ואפרושי מאיסורא ,אבל אם כבר נעשה
מעשה בראשית שהוא יתברך הבורא והיוצר כל וחלילה
המעיד מפי אנשים נאמנים
האסור ,לא יעיד ,דאינו אלא כמוציא שם רע על חבירו (הגהות מיימוני פרק ה' מהלכות
לנברא לבדות דבר אשר לא ברא הקב"ה ,הבן הענין .וכן
עדות) .ואסור לאדם להעיד בדבר שאינו יודע ,אף על פי שאמר לו אדם שיודע בו שאינו
או אפילו מעיד אמת דהיינו שאמרו לו אחרים נאמנים
אמרו רז"ל (סנהדרין צב' ).כל המשנה בדיבורו יהיה בעיניך
משקר .ואפילו אמר לו בא ועמוד עם עד אחד שיש לי ולא תעיד ,רק שיפחד בעל חובי
שראובן חייב לשמעון ,וכיון שהוא יודע שאותן האנשים
כאלו עובד עבודה זרה' ,הנה לא אמרו סתם כל המשנה
ויסבור שיש לי שני עדים ויודה לי ,לא ישמע לו (טור)[ :ס"א]
נאמנים הם בא הוא לבד ומעיד על ראובן שחייב לשמעון,
בדיבור כאילו עובד עבודה זרה רק 'יהיה בעיניך כאילו
מאיימין (פרוש מטילין אימה) על העדים בפני הכל ,ומודיעים אותם כח עדות שקר
גם זה מיקרי מעיד עדות שקר ועובר על לאו זה[ :דרך פקודיך,
וכו'' ,אבל הוא בעצמו הוא כעבודה זרה ממש שעשה
ובושת המעיד בה בעולם הזה ובעולם הבא ושהוא בזוי בעיני שוכריו[ :ס"ז]
מצוה לז ,חלק המעשה ,אות א]
את עצמו בורא ,וכן משמע מהגזירה שוה שדרשו בליעל
דין
הבעל
להפחיד
בליעל שפירושו בלי עול ,כאילו לא היה עליו עול בוראו
אמר לו הבעל דין בא ועמוד עם העד כדי שיפחד בעל דיני
ח"ו ,המשכיל יתבונן בזה הענין וישוב אל ד'[ :שם אות טו]
ויודה ,זה גם כן אביזרייהו דלאו הזה ואסור ,שנאמר (שמות
מוליד פעולות שוא ושקר
כג ז) 'מדבר שקר תרחק'[ :1שם אות ב]
ותדע עוד ברית הלשון מכוון נגד ברית המעור ,וכמו ברית המעור מוליד כמו כן ברית הלשון מוליד ,כי כל דיבור
עדותו
וכובש
שקר
עידי
שוכר
הוא שיעור קומה שלימה מתיילדת מכוחות נפשו ,פוק חזי בזוה"ק (ח"ג מו ):מה מוליד האדם בדברו דברי תורה
השוכר עדי שקר והכובש עדות פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים {ולהעיד עדות שיודע אם חבריו מזמינו ובהיפך ח"ו מוליד ח"ו בהיפך פעולת שוא ושקר.
הוא מצות עשה בפני עצמו יתבאר במקומו}[ :שם אות ג]
מה שאדם מדבר בדרך גוזמא מוכרח להתקיים
עדות שקר  -חורבן העולם
על כן אמר בספר חסידים (סימן תעט) שאפילו כל מה שהאדם מדבר בדרך גוזמא מוכרח להתקיים באיזה פעם,2
טעם עיקר המצוה לא נעלם הוא מהמשכיל כי על ידי עדות שקר יוכל להיות חורבן עולם ח"ו ,כי יהיה
להיות שנברא מהדיבור שיעור קומה ומצפה להשלים הענין הנדבר במעשה ,וזה שאמרו רז"ל (מגילה טו ).אל תהי
באפשרי לגזול ולחמוס זה את זה ולשפוך דם נקי על ידי עדות שקר.
ברכת הדיוט קלה בעיניך אל תהי קללת הדיוט וכו' ,וכמו שנצטוינו שלא לשקר בחותמא דמלכא היינו להוליד
כופר בקונו
ח"ו בנים זרים על ידי ברית המעור כמו כן אסור לשקר בחותמא דמלכא {חותמו אמת} בהוליד ח"ו בברית
ומהר"מ הבבלי הוסיף עוד ,דהמעיד עדות שקר כופר בקונו העומד בעדת הדיינים והוא מעיד לפני קונו בשקר ,הלשון פעולות שקרים ,על כן פגם בברית הלשון תזיק ח"ו לברית המעור ,והנה לפי זה גם פגם ברית המעור
יורה כי ח"ו יאמר בלבבו 'איכה ידע וכו' ויש דעה וכו'' ,אם כן הוא כופר בעיקר[ :שם ,חלק המחשבה ,אות יד]
נכלל באזהרת 'לא תענה וכו'' דמשקר בחותמא דמלכא ח"ו ,השב ישיב כל זה אל לבו וישוב אל ה' וכו' ויקבל
על עצמו וכו'[ :שם אות טז]
הוא בעצמו כעבודה זרה
 .1במנחת חינוך (מצוה לז אות יא)" :וחוץ מלאו זה עוברים גם כן בעשה 'מדבר שקר תרחק' ,עיין במסכת שבועות ל"א ע"א
דחשיב כמה דברים שנכללו בעשה זה ,ופשוט דגם זה בכלל .אף הר"מ והרב המחבר [ספר החינוך] לא מנו עשה זה מכלל
העשין ,אבל הסמ"ג מנה עשה זה בעשין ק"ז ,ולדידיה גם כן בעדות שקר עובר על עשה זה ,וזה פשוט".
והן ידוע שרבינו הלך לאורך כל סדר המצות כדעת הרמב"ם ,לכן סבירא ליה ד'מדבר שקר תרחק' לא הוה עשה בפני עצמה
רק אביזרייהו ד'לא תענה' ,ולכן ילפינן מיניה לכל עניני השקר שהם אביזרייהו ד'לא תענה':
 .2ראה עוד אגרא דכלה (וישלח) מה שפירש רבינו לפי זה"' :ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אותי וכו' ונאספו
עלי והכוני ונשמדתי וכו'' .הנה זה דברנו תמיד האיך אפשר לומר דבר שיצא מפי אותו צדיק שלא יעשה רושם ,הלא רוח
ה' דיבר בו וכי נתקיים ח"ו דבר זה ,ואיתא בספר חסידים אפילו דבר שאומר האדם בדרך גוזמא הוכרח להתקיים באיזה
פעם ,ומכל שכן יעקב האמיתי האיך הניחו השי"ת העומד לימינו להוציא דבר זה מפיו .על כן אחשבה לדעת זאת שבאמת

נתקיים הדבר הזה ,שמקובל בידינו מחכמי האמת שכל אלו הנשמות שהיו בשכם ונימולו אז ,נתגלגלו בישראל וקשים גרים
לישראל כספחת שהניצוצי הקדושה שהיו בתוכם עדיין לא נתקנו ,ונתגלגלו בבני שמעון אותן הכ"ד אלף שזנו בבנות מואב
במעשה זמרי ,והנה גם זמרי וכזבי היה בהם ניצוצין הידועין ,והנה יעקב ביקש רחמים שלא יזכר שמו שם (סנהדרין קט ):וזהו
שאמר ברוח קדשו 'עכרתם אותי' ,שעשיתם אותי עכור להתערב בתוכי ניצוצים אלו של יושב הארץ ,וזהו 'להבאישני ביושב
הארץ' שהבאשתם אותי ביושב הארץ' ,ואני [מתי] מספר' ,רצה לומר שניכר המספר שבמנין ,שאחר המגפה נחסרו כ"ד
אלף משבט שמעון' ,ונאספו עלי' ,אותן הניצוצות יאספו עלי' ,והכוני' ,שיפלו דהיינו שיפלו במגפה מישראל על דבר פעור,
'ונשמדתי אני' ,שלא יזכר שמי שם ,ובית"י היינו נשיא בי"ת אב לשמעוני כנ"ל" .וראה עוד אגרא דכלה פ' וישב ד"ה ויכירה
ויאמר וכו'':

המשך 'הנהגות האדם' עמ' 1
'באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה' ,שאז מי שיש לו דעת בהמה מתעורר ליראה הנרמז במעשר ,כי
מי שהוא בבחינת אדם ירא השי"ת כל השנה כולה' .ורבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי' ,פירוש
שמי שמתעורר על כל פנים בראש חדש אלול הוא גם כן בבחינת אדם ,אבל מי שממתין עד באחד בתשרי
והוא ראש השנה יומא דדינא דכולי עלמא ואז רק משיג היראה הוא מעשה בהמה ,כי על כל פנים צריך
לדרוש שלשים יום קודם ודפח"ח.
וכן נפרש הפסוק בענין זה ,דמהראוי על כל פנים בחודש אלול שיתעורר כל אדם בתשובה בכל יום
ולהתחרט על עונותיו אשר עברו על ראשו ולהתמרמר עליהם ובפרט על טפות קרי שיצאו לבטלה ,כי
פגם בסוד צדיק יסוד עולם והשחית את הארץ ,וזהו שאמר 'עשר תעשר' ,דהיינו בבחינת היראה הנרמז
להתחרט ולהתעורר 'את כל תבואת זרעך' מה שפגם בזרעו כנ"ל' .היוצא ממנו שנה שנה' ,מה שפגם
מנעוריו .ואמר הכתוב 'וכי ירבה ממך הדרך' ,דהיינו שלפעמים אדם מתעורר בתשובה אבל נפשו מרה
לו מאוד ,כי ידמה בעיניו שהוא מרוחק מאוד מהש"י וכבד עליו הדבר שישוב לבוראו יתברך על ידי
סיגופים ושאר ענינים .ונקרא בפסוק 'כי ירבה ממך הדרך' ,הוא דרך תשובה הנפתח בחודש אלול ,בסוד

'הנותן בים דרך' (ישעיה מג ,טז) ,כנודע מדברי האר"י ז"ל וכמ"ש במ"א מזה ,על כן העצה היעוצה על כל
פנים לקבל על עצמו התשובה ולהיות נכסף ומשתוקק מתי יזכה לשוב כראוי ,וזהו שאמר 'ונתת בכסף',
לשון תאוה כמו 'נכסוף נכספתה' (בראשית לא ל) ,שיהיה לך על כל פנים חשק לתשובה' .וצרת הכסף
בידך' ,עד אשר תזכה לבהירות' .והלכת אל המקום אשר יבחר ה'".

המשך 'פניני אמרים' עמ' 1
רצה לומר עד המקום אשר שם הוי"ה בניקוד אלקים.
והנה האדם נקרא תמים בהיות כל זמן בהיותו על האדמה כל תנועותיו להש"י פעולתו מכוונת לצורך
גבוה ,והנה בעשות תשובה מיראה אזי זדונות נעשים כשגגות ,עדיין לא נקרא תמים ,כי אף על פי כן עשה
פעולה בחייו אשר לא לד' הוא והיתה אז בריאתו לריק ח"ו ,מה שאין כן כשזדונות נעשים כזכיות נקרא
תמים במעשיו ,שנחשב הזמן כשעבר עבירה כאילו הניח תפילין אז וכיוצא ,וזהו תמים תהיה ,תהיה תמים
בכל ימי חיי חלדך ותמים במעשיך ותנועותיך עם הוי"ה אלקיך ,כשתבוא עד המקום אשר שם הוי"ה בניקוד
אלקים[ :שם]

ואלו יעמדו על הברכה ידידינו היקרים שלקחו על עצמם להחזיק עול הוצאות הגליון למשך שנה שלימה
לעלוי נשמת המשביא הגדול עמוד התווך של מוסדות התורה ברחבי תבל
הרב משה בן הרב שמעיהו רייכמן ז"ל
נלב"ע כ"ג מרחשון תשע"ד ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם ע"י נכדו ידידינו הרה"ג ר' שמעיהו מיללער שליט"א

לע"נ הרה"ח ר' יעקב נטע ב"ר אשר אנשיל בעק ז"ל
נלב"ע כ"ה אדר ב' תשע"ו
מרת חנה לאה ע"ה בהרה"צ ר' ישראל אריה זצ"ל אדמו"ר מפרעמישלאן לונדון
נלב"ע כ"ב טבת תשע"ד
נתרם ע"י בנם ידידינו הרה"ג ר' חיים בעק שליט"א ר"מ בישיבת מנחת יצחק

לעלוי נשמת הרה"ח ר' נפתלי בן הרה"ח ר' אהרן ז"ל
נלב"ע ב' כסלו תשס"ב לפ"ק ת.נ.צ.ב.ה.
וזו' האשה החשובה מרת רחל חנה בת הרה"ח ר' יצחק הכהן ע"ה
נלב"ע ח' תשרי ת.נ.צ.ב.ה.
נתרם על ידי בנם ידידינו הנכבד הרה"ח ר' יצחק בערלינגער שליט"א

לעלוי נשמת
הרה"ח ר' אברהם ישכר בן הרה"ח ר' ישעיה נפתלי הירץ האזנפעלד ז"ל
נכד רבינו בעל בני יששכר זי"ע נלב"ע כ"ז סיון תשע"ג לפ"ק ת.נ.צ.ב.ה.

לעלוי נשמת
הר"ר עוזיאל מנחם ב"ר נתן ז"ל
נלב"ע מוצאי שביעי של פסח תשע"ו
ת.נ.צ.ב.ה.

נתרם ע"י ידידינו הרה"ח ר' יוסף ארי' בן שרה חי' שליט"א
זכותו הגדול של רבינו יגן עליו ועל ב"ב,
ויראה ברכה בכל עסקיו ,וימלא ה' כל משאלות לבו לטובה

 .1בס' לקט שפתי קודש (בעלזא ,שבועות) הביא עובדא נפלאה מעניין זה" :הגה"צ ר' ירחמיאל ישראל אסרו לו הרופאים לאכול דברים הללו ,והוא אינו אוכל כלל מאכלים כאלו ,ונענה לו האדמו״ר מבעלזא
יצחק סעקולאל אבד״ סאדאוונא-ארה״ב הגעי על חג השבועות בשנת תשי״ד לקבל פני כ״ק מרן שכתוב בבני יששכר מאכלי שבת שאטד ניטש ויכול הוא לאכול הכל ,ואכן כך הוו דבר פלא ,שמאותו
האדמו״ר מבעלזא זי"ע ,וסיפר עובדא נפלאה קרה עמו אז ,שבשבת קודש בעת עריכת השלחן של
השבוע לא היה יכול לאכול כלום מחמת מחלתו על הקיבה ,ואילו
ותלמידיהםימות
ימיו במשך כל
הקדושיםעד סוף
גדולה ,שעה
הק' זי"ע
מדינוב
רבותינו
להפצת
מהרצ"א"
והאדמו"ר"מעינות
השולחן,ידי מכון
לאור על
שחרית בצפרא דשבתאיוצא
תורת מנה
הטשולנט
שירים מין
מבעלזא נתן לו
ישב ליד
ואמר להאדמו"ר מבעלזא שמאחר שהוא חולה על האיצטומכא והוא סובל ממחלת האולקוס על כן בשבת קודש אכל כל המאכלים כאילו לא היה":

מכתבים למערכת ,פקס 153-722338802 :או בדוא"ל maayunosmaartzu@gmail.com
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