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סיפר המשגיח הגה"צ ראי שלמה וולאה זצ"ל: אליל רבש הש ה הרבשון או 
התפללתי אישיאת מיר, חשאתי כי עוד רגע קט ית פצו כל החלו ות, מקול 

ההדף העצום בשר  שמע אזעקת 'במן יהב שמיה ראב' אהיכל הישיאה 
אקול רם...

הגבון ראי אן ציון הכהן קוק שליט"ב, על סגולות להי צל מבימת הדין, 
ופסקי הלכות מע יי י דיומב אמש ת מרן הגרי"ש בלישיא זצוק"ל

מחפשים  שאנשים  כך,  על  תמה  ה'(  ב',  חסד  )אהבת  חיים  החפץ 
ורודפים אחר סגולות שונות ומשונות, בכדי להמתיק דינם ולשנותו 
יש  כי  עד   – רבה  ויגיעה  כספים  בהן  ומשקיעים  וטורחים  לטובה, 
אומרים שנהפכנו מ'עם סגולה' ל'עם סגולות' – חלקן סגולות אשר 
אין להן שחר, וחלקן אמנם מועילות, אך רק כסגולות ותו לא. ומדוע 
– תמה הח"ח - לא מקיימים את הסגולות אשר הורונו חז"ל עליהן, 

שבוודאי מועילות וחלקן אף ללא טירחה והוצאת ממון כלל.
יהושע  רבי  "אמר  ב(  )קי"ט,  בשבת  הגמ'  לדברי  עורר  הדברים  בין 
גזר  לו  קורעים  כוחו,  בכל  רבא  שמיה  יהא  אמן  העונה  כל  לוי,  בן 
דינו". וישנה גירסה שאף גזר דין של שבעים שנה לרעה קורעים לו. 
ומפרשים תוס' שיענה בכל כוונתו, כלומר שיכוון שיהא שמו הגדול 
"כשישראל  מהפסיקתא:  ומביא  עולמים,  ולעולמי  לעולם  מבורך 
רם,  בקול  מברך  רבא  שמיה  יהא  ואומרים  כנסיות,  לבתי  נכנסים 

מבטלים גזירות קשות". משמע שבכל כוחו הוא אף בקול רם.
סיפר המשגיח )הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל(: "אליל רבש הש ה 
רגע  עוד  כי  מיר המעטירה, חשאתי  או התפללתי אישיאת  הרבשון 
אזעקת  בשר  שמע  העצום  ההדף  מקול  החלו ות,  כל  ית פצו  קט 
מההכ ה  וכחלק  רם".  אקול  הישיאה  אהיכל  ראב'  שמיה  יהב  'במן 
שמו  שיהב  ולייחל,  להתגעגע  שעלי ו  לכך  עורר  הש ה,  לרבש 
הגדול מאורך ובף בם לצער ו אמהלך הש ה בי  ו מתגעגעים כרבוי  
כל התפילות סואאות  "בשר  לכך, בך לפחות ארבש הש ה  ומצפים 

להתכו ן  ל ו  יש  המשיח,  אימות  אעולם  יתארך  מלכותו  גילוי  בת 
להתבוות ולהתגעגע להתגלות זבת" )עלי שור ב, ט"ז(.

המעאיר על מידותיו
פתח הצלה נוסף המועיל מאד בדין, הם דברי הגמרא )ר"ה י"ז, א( 
"כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, שנאמר נושא 
עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון, למי שעובר על פשע". וביאר 
אותו,  למצערים  מידה  כנגד  מידה  למדוד  מדקדק  "שאינו  רש"י: 
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מספרים על הגבון ראי יחזקבל לווי שטיין זצ"ל, משגיח דישיאת פו יאז', 
שש ה בחת איו"כ רבו בותו תלמידיו אהפסקה שאין תפילת מ חה 

ל עילה, כשהוב חוזר אהתלהאות על דארי המש ה "במר ראי עקיאב, 
בשריכם ישרבל", כי הרגיש אטהרה ואקדושה הבופפת ומבירה על  פשו

הגה"צ ראי בלימלך אידרמן שליט"ב, על ריאוי הצדקה והחסד אימים בלו

"ּוְתׁשּוָאה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה..."

ומתריעים  זועקים  אנו  וכך  בצדקה,  ישראל  בני  מרבין  אלה  בימים 
בימי ר"ה ויוה"כ "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", 
ואיתא ברמב"ם בהלכות תשובה )ג  ד(: "נהגו כל בית ישראל להרבות 
בצדקה וחסד ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד 

יום הכיפורים יותר מכל השנה". 
אלה:  בימים  בצדקה  להרבות  התורה  מן  רמז  אפרים  רבינו  כתב 
בלשון הכתוב )דברים טז,  כ( "צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת 
 – למען תחיה  ולרדוף אחריה,  להרבות בצדקה  שראוי  את הארץ", 
הכתוב  אימתי  לחיים,  ולהיחתם  להיכתב  תזכה  הצדקה  שבזכות 
תשובה  ימי  עשרת  מתוך  שכן  תשרי',  'ו'  אותיות  'וירשת'   מדבר, 
ישנם שישה ימים שניתן לתת בהם צדקה )שהרי בשני ימים דר"ה 

ובשבת שובה וביוה"כ אי אפשר לתת צדקה(.
בימים מקדם, כשהיתה אימת הצבא של מדינת ליטא, עלה למעונו 
של הגאון הגדול רבי יצחק אלחנן ספעקטור זצ"ל בחור בן עשירים 
שהגיע זמנו להתייצב לפני הצבא, וכה בכה לפניו: "רבי הקדוש, עד 
רב,  בממון  הצבא  פקידי  את  משחדים  העשירים  בני  היו  לאחרונה 
והללו היו מוציאים כנגד ה'מצלצלין'  שטר שחרור ו'פטור' מהצבא, 
אך לאחרונה גדלה רשעותם של פקידי הצבא הנוטלים את השוחד 
את  'למסור'  שבים  הם  בכיסם  שהממון  ולאחר  רבה,  בשמחה 
גם  ואביהם  הבחורים  את  האסורים  בבית  אוסרים  וכך  המשחדים 
יחדיו, על כן נפשי בשאלתי כדת מה לעשות, כי אם לא אתן שוחד 
הרי מיד אלקח לצבא, ולאידך, הרי גם נתינת השוחד איננה עצה...". 
לי  יש  נא,  "שמע  ואמר:  נענה  מכן  ולאחר  דקות,  כמה  הגאון  חשב 
עסקן גדול )מאכער( שלגביו אין דלת נעולה, הכל פתוח לפניו - הב 
לי צרור מעותיך ואני אמסור אותו לאותו עסקן, לך בשלום לדרכך, 
לפתח  עד  הדואר  ע"י  יגיע  השחרור  ושטר  לעפעפיך  תנומה  תן 

ביתך", וכן עשה הבחור.
לידי  ומסר  הדואר  איש  בביתם  נקש  ימים  שבועיים  כעבור  ואכן, 
'מטעמי  בצבא  משירות  הפוטרו  הצבא  מטעם  מכתב  הבחור 
בריאות' ושם ניתן בידו זכות ערעור עד יום פלוני... וליהודים הייתה 
אורה ושמחה וששון. הבחור שלא ידע את נפשו מרוב שמחה, מיהר 
לביתו של הגאון להודות לו ולברך את שליחו הנאמן, ובתוך הדברים 
אמר לרי"א: "הנה, מובן מאליו שאי אפשר לפרסם בראש כל חוצות 

מיהו העסקן שהרב השתמש בו, אבל אעיז לבקש מהרב שיפרסם 
את שמו לכה"פ בין אנ"ש, ועכ"פ בין העשירים". 

אמר לו רי"א: "שמע היטב, עסקן זה טוב הוא לא רק לענייני הצבא 
אלא לכל מיני הצלות שבני דורנו צריכים להם, ולא רק לעשירים... 
ואפרש שיחתי - באותו היום שבאת אלי לפני כשבועיים, נכנסו אלי 
כלה ואמה אשר באו לשפוך לבן כי מועד הנישואין קרב ובא ולרש 
החבילה,  שתיפרד  ובהלה  פחד  מרוב  פניהן  תכסה  ובושה  כל,  אין 
משיצאו שתיהן נכנסת עם 'שאלתך', ואמרתי לעצמי, הנה הקב"ה 
בעל הגמול, בוודאי לא ישיב ריקם את פני נותני הצדקה, אשר גדולה 
ביקשתי  כן  על  וייסורים,  צרות  פורענויות  מיני  מכל  להגן  צדקה 
אליך  בא  לבם  שמחת  ובזכות  להם  נתתיו  הכסף,  צרור  את  ממך 
כתב ה'פטור' עד הבית..." )מפי הגאון הגדול רבי ראובן פיין זצ"ל, 
ששמע מהבחור עצמו שכבר נהפך להיות 'בעל בעמיו' – בימי נדודיו 

מאדמת אירופה לשנחאי שביפן בימי המלחמה(.
במכתב שכתב הגאון רבי אלחנן וואסערמאן על הגאון רח"ע נמצא 
כתוב וז"ל: "ונמצאו פתקאות ממרן ז"ל, והן קבלות מערבי יוהכ"פ, 

באחת מהן מעיו"כ כתוב: 'לעשות חסד עם כל מי המאקש'".
הרה"ק  נראה  ערב,  לפנות  הכיפורים  יום  בערב  השנים  באחת 
מי  של  שבור  בצינור  ומתקן  מטפל  זי"ע  מזוועהיל  שלומק'ה  רבי 
לבוש  כבר  כשהוא  מדרשו,  לבית  בסמיכות  שעמד  )ביוב(  שופכין 
המחזה  את  ראה  העוברים  אחד  נדרי'.  'כל  לקראת  וטלית  בקיטל 
נעתקה לשונו מרוב תדהמה. שאל הלה את הרבי:  וכמעט  הנורא, 
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שופכין,  במי  לטפל   - השעה  בזו  כאן  מעשיכם  מה  קדוש,  "רבי 
בשעה שאנו עומדים על פתחו של היום הגדול והנורא". אמר לו ר' 
שלומק'ה: "מעשיי אלה הם כמעשיו של הכהן הגדול, בשעה שעמד 
אחת בשנה לפני ולפנים ב'קודש הקדשים'" )כי מסביב אותו 'שבר' 
ר'  עשה  הסערה  ולהשקיט  השכנים,  בין  מחלוקת  פרצה  שבצינור 

שלומק'ה מה שעשה(.
וערך  ירושלים,  מעיה"ק  זי"ע  בידרמן  דוד  רבי  הרה"ק  ישב  פעם 
חסרי   - לב  בנשברי  מוקף  כשהוא  בעיוה"כ  מפסקת'  'סעודה  את 
בדברי  לבם  על  ומדבר  יושב  והיה  ונדכאים,  חולים  ומשפחה,  בית 
בדיחותא וניחותא - מדברים המיישבים ומשמחים את לבם. באותה 
שעה עבר הגאון רבי דוד בהר"ן זצ"ל בדרכו לבית הכנסת ל'כל נדרי' 
ר'  אצל  הנעשה  את  ראה  לחלון  ומבעד  קודש,  הדרת  אומר  וכולו 
דוד'ל. נכנס ר"ד בהר"ן ושאל את הרבי: "וכי זו עת וזמן לשחוק עם 
אנשים אלה?", אמר לו הרבי: "אמשול לכם משל, לתינוק שתקפוהו 
כאבי שיניים ל"ע, מה תעשה אמו? תעזוב את כל עיסוקיה וענייניה, 
מהכאב  דעתו  להסיח   – כוחה(  )בכל  לפניו  ותרקד  לפניו  תשחוק 
הנורא, אף אלו נשברי הלב הינם כביכול 'כאב השיניים' של הקב"ה, 
אין לנו אלא לעמוד בכל עת ובכל זמן, לרקוד לפניהם ולשמח אותם, 

כי בזה כביכול הננו עושים רצון קוננו בשלמות"...
הגאון רבי חיים קרייזווירטה זצ"ל, גאב"ד אנטוורפן יצ"ו, היה אומר, 
שייתכן שעל ידי ה'גארטל' )החגורה( בתפילה יקיים מצוות עשה מן 
התורה, ואיזוהי כאשר מלווה את ה'גארטל' שלו לחברו, דאז מקיים 

מצוה דאורייתא של גמילות חסדים.
וז"ל: "שהיה מחסדי הא-ל על בריותיו,  כתב ה'חינוך' )מצוה קפה( 
התשובה  עם  החטאים  על  לכפרה  בשנה  אחד  יום  להן  לקבוע 
שישובו, שאילו יתקבצו עוונות הבריות שנה שנה, תתמלא סאתם 
לסוף שנתיים או שלוש או יותר, ויתחייב העולם כליה, על כן ראה 
בחכמתו ב"ה לקיום העולם, לקבוע יום אחד בשנה לכפרת חטאים 
שיעדו  ואחר  לכך.  וקדשו  יעדו  העולם  בריאת  ומתחילת  לשבים, 
מאתו  הזכות  כח  וקיבל  היום  נתקדש  לכפרה,  יום  אותו  ב"ה  הא-ל 

יתעלה עד שהוא מסייע בכפרה".
תפילת  קודם  שאומרים  מה  מבאר  סא(   תקפב   )סימן  ה'לבוש' 
יוהכ"פ "כי ביום הזה יכפר עליכם... לפני ה' תטהרו"  שמו"ע בליל 
שאין בזה משום הפסק בין גאולה לתפילה, כי הכפרה והטהרה הן 

הן גאולתנו, ואין לך גאולה אריכתא יתירה מזו. 

בשריכם ישרבל - תשואה מתוך שמחה
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, עת שמחה הוא היום לנו שהקב"ה 
בכבודו ובעצמו מטהר אותנו מכל חטאותינו, כמו שאמרו בסוף יומא 
)פה:( "אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין ומי 
מטהר אתכם - אביכם שבשמים, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 'וזרקתי 
עליכם מים טהורים וטהרתם', ואומר )ירמיה יז  יג( 'מקוה ישראל ה', 

מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל".
יום  "ובארבעים  ד(  סו"פ  )זוטא  אליהו'  דבי  ב'תנא  אמרו  ובפירוש 
האחרונים שעלה משה להר סיני להביא את התורה גזרו )בני ישראל( 

יום,  ארבעים  סוף  שהוא  שבכולם,  האחרון  וביום  ותענית,  צום  יום 
גזרו תענית ולנו בתעניתם כדי שלא ישלוט בהם יצה"ר, ולמחרתו 
והוא  ועלו לפני הר סיני. ישראל היו בוכים לקראת משה,  השכימו 
שעה  באותה  למרום.  בכייתם  שעלתה  עד  לקראתם,  בוכה  היה 
נתגלגלו רחמיו של הקב"ה על ישראל וקיבל את תשובתם, בישרה 
לישראל:  ונחמות. אמר הקב"ה  רוח הקודש בשורות טובות  אותם 
"בניי, נשבע אני בשמו הגדול שלי ובכסא הכבוד שלי, שתהא לכם 
בכיה זו לששון ולשמחה גדולה, ויהיה לכם יום זה יום סליחה וכפרה 

ומחילה, לכם ולבניכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות". 
דישיבת  משגיח  זצ"ל,  לווינשטיין  יחזקאל  רבי  הגאון  על  מספרים 
פוניבז', ששנה אחת ביו"כ ראו אותו תלמידיו בהפסקה שבין תפילת 
מנחה לנעילה כשהוא חוזר בהתלהבות על דברי המשנה 'אמר רבי 
האופפת  ובקדושה  בטהרה  הרגיש  כי  ישראל'  אשריכם  עקיבא, 

ומאירה על נפשו.
שמא תאמר כיצד ניתן לשלב בין שמחה לבכיה, כבר כתב ה'לבוש 
מרדכי' )חותנו של המהרי"ץ דושינסקיא( בלישנא דקרא )תהילים 
מז,  ח( 'כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו משכיל', שאם אנו מתעוררים 
כי הוא 'מלך על כל הארץ' כיצד שייך לזמר לפניו, אך על כך אמר 
הכתוב 'משכיל' - שמי שיש בו דעת ושכל יודע שאין זו סתירה כלל 

וכלל.
עומק  את  זי"ע  מפשיסחא  הרר"ב  הרה"ק  הסביר  נופך  בתוספת 
כשרואה  למלך  לו  יש  שמחה  איזו  כפשטיה  דאי  והנמשל,  המשל 
הררי זבל מונחים מחוץ לביתו? אלא הכוונה לאב רחום שרואה את 
בנו מתפתל מכאבים עזים בבטנו, וממהר לדרוש ברופאים שמצאו 
שיש לילד תולעים במעיו, מיד נתנו סממנים שונים עד שלאחר זמן-
מה יצאו כל התולעים כולם מתוכו והילד נרפא לגמרי. הנה, כאשר 
שהרי  מאוד.  עד  שמחתו  תגדל  בחוץ  התולעים  את  האב  יראה 
מלכלוך זה נתייסר בנו ועתה הכל מחוץ לגופו... כך גם לדידן, שמח 
מקרבם  הוציאו  שהם  על  ישראל  של  עוונותיהם  במחילת  הקב"ה 
והאב שמח  והמקולקלים שהיו במעיהם,  את החלקים המעופשים 

ברווחת בניו אהוביו.
מפני  בהתלהבות,  זה  בשיר  ורוקדים  מכרכרים  בעומר  בל"ג  ואם 
הקדוש,  ביום  ק"ו  של  בנו  ק"ו  מסוגל,  זה  שיום  נשגבים  עניינים 
שאין מקרא יוצא מידי פשוטו ועיקר כוונת רבי עקיבא היא על יום 

הכיפורים.
והזמן גרמא, כדכתיב בגמרא )יומא פז:( "תנו רבנן, מצוות וידוי ערב 
יום הכיפורים עם חשכה...", כי אי אפשר לתשובה בלא וידוי, וכמו 
עשה  בין  שבתורה,  מצוות  כל  א(  א  תשובה  )הל'  הרמב"ם  שכתב 
בשגגה,  בין  בזדון  בין  מהן  אחת  על  אדם  עבר  אם  תעשה,  לא  בין 
ברוך  הא-ל  לפני  להתוודות  חייב  מחטאו  וישוב  תשובה  כשיעשה 
כי יעשו... והתודו את  'איש או אשה  ו-ז(  הוא, שנאמר )במדבר ה, 

חטאתם אשר עשו' זה וידוי דברים, וידוי זה מצות עשה".
כדמצינו  פורענות  כל  מעליו  להעביר  וידוי  של  כוחו  גדול  כי  ויידע 
לגבי בלעם הרשע, דכתיב ביה )במדבר כב, לד( "ויאמר בלעם אל 
מלאך ה' חטאתי", ואמרו במדרש )במדבר כ, טו( שהיה רשע ערום, 
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שעתיים לפ י ה ץ הלך להתפלל תפילת שחרית אכותל המעראי. 
כש שבל מדוע הוב רובה חשיאות כה גדולה להתבמץ וללכת איום 

הקדוש דרך כה ברוכה, אפרט כשהוב צם, ע ה שדווקב איום זה או היתה 
עאודת הכפרה אאית המקדש, דווקב בז מעו יין הוב להימצב שם לאקש 

מחילה וכפרה

ימי הרחמים והסליחות אמחיצתו של הגבון ראי חיים פי חס שיי ארג 
זצוק"ל, רבש ישיאת 'תורה בור' ואעל ה'טאעת החושן'

אלול  חודש  לעבודת  בשו"ע  שנאמר  הרמז  את  מפרש  היה  רבינו 
ובפרט  חייו  ימי  בכל  האדם  שעבודת  היינו  לי",  ודודי  לדודי  "אני   –
לקב"ה.  שלו  ה'אני'  כל  את  ולתת  לשעבד  היא  הדין  ליום  כהכנה 
כששאלוהו במה? השיב: בכל עבודת ה' ובעיקר בלימוד התורה, לא 
לבטל הזמן ולשעבד את כל המחשבה לתורה. והיה מדגים בשיחותיו 
על עצמו: "'אני לדודי', מהו אני, כל ה'חיים פנחס' שלי, העיניים שלי, 
השיניים שלי, הרגליים שלי, כל-כולי לדודי...". כך היה חוזר בחרדת 

קודש כל ימי האלול.
לדודי',  ה'אני  את  עכשיו  חי  כה  שרבינו  פעם,  הסביר  מנכדיו  אחד 

והוא 'עובר' עכשיו על עצמו ובודק כל בורג שצריך חיזוק נוסף.
מופלא היה לראות איך קיים בעצמו ביום הדין את השעבוד המוחלט 
של ה'אני לדודי'. בליל ראש השנה לפני תפילת ערבית היה מוסר 
שיחה. לאחר מכן היה עובר לפני התיבה בהשתפכות הנפש וברגש 
'לשנה  ולהתברך בברכת  רב. משהסתיימה התפילה התייצב לברך 
טובה' למאות בני הישיבה ומתפלליה, ורבים שהגיעו להתברך מפיו 

שעה ארוכה. 
בבוקר השכים לקום כמה שעות לפני עלות השחר והיה הולך ברגל 
וחוזר לחזרת הש"ץ של שחרית בישיבה בה עבר  לכותל המערבי, 
לפני העמוד. משנת תשל"ח הפסיק בהנהגה זו מחמת חולשה, והיה 
הנץ  מנין  של  שעה  )באותה  בבית  החמה  הנץ  עם  שחרית  מתפלל 
במטרסדורף( ולאחר מכן היה לומד עד חזרת הש"ץ בישיבה, אז בא 

לישיבה ועבר לפני התיבה.
היה  מוסף  תפילת  את  ואילו  מקריא,  הוא  היה  דמיושב  בתקיעות 
בה  האריך  השנה  תפילות  לכל  ובניגוד  העמוד,  לפני  שלא  מתפלל 
השיטות  את  להרוויח  כדי  דמעומד,  תקיעות  סוף  עד  שעות  כמה 
שצריך לשמוע את התקיעות דמעומד בתוך שמונה עשרה. שוב היו 
עוברים מאות להתברך בברכת החג. הלך לסעוד את סעודת היום. 

עבודת  כל  לאחר  ועייפות  ליאות  עליו  ראו  לא  החג  סעודת  לאחר 
לישיבה  שב  זאת  למרות  רגליו,  על  היום  כל  כמעט  שעמד  היום, 

ואמר שיעור כללי בכל המרץ. כל זה כשהיה בגיל הגבורות.
בליל ר"ה דיבר שמחד גיסא עם בני תורה כל ההנהגה היא אחרת, 

מאידך תובעים מבן תורה להיות שקוע בתורה ככל יכולתו. בשנה 
אחת הביא את דברי הגמרא שת"ח אסור לו לעמוד במקום המטונף 
בהתרגשות  זה  על  וחזר  תורה,  הרהור  בלא  לו  אפשר  שאי  משום 
יחשוב בלימוד,  "כתוב פה שת"ח לא שייך אצלו בכלל שלא  רבה: 

וצריך כל הזמן להיות בהרהור תורה וזו התביעה ממנו". 
והיה רגיל לעורר שעיקר התשובה אצל בן תורה יהא על ביטול תורה, 
ובלעדיה לא תיתכן תשובה וראשית הכפרה היא בעמל התורה עליו 
מבואר בירושלמי )ראש השנה פ"ד ה"ח( שהוא מכפר חטא ועוון. 
והיה מטעים דברים אלה בנוסח התפילה: "השיבנו אבינו לתורתך 
וקרבנו מלכנו לעבודתך", ראש לכל, "השיבנו לתורתך" ורק אח"כ 
"והחזירנו בתשובה שלמה לפניך", וכמ"ש ב'נפש החיים' שתשובה 

מושלמת היא רק עם תורה.
מביאור  ללמוד  ניתן  עצמו,  שלו  המלכויות  דרגת  היתה  כמה  עד 
אמר  שאם  נפסק  שם  ס"ב,  תקפ"ב  בסימן  שנתבאר  למה  שאמר 
ואמר  תוך-כדי-דיבור  ונזכר  תשובה  ימי  בעשרת  הקדוש"  "הא-ל 
"המלך הקדוש" אין צריך לחזור. ושאל מה החידוש בהלכה זו, הרי 
הכלל הוא תמיד שתוך-כדי-דיבור אפשר לתקן, ומה נתחדש כאן. 
היא  מהותו  שכל  זמן  זה  תשובה  ימי  לעשרת  כשנכנסים  ותירץ: 
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צד  שהיה  עד  בשלמות,  ההמלכה  שתהיה  וצריך  הקב"ה  המלכת 
תיקון,  יועיל  ולא  ב'המלכה'  פגם  בזה  יש  אחר  משהו  שכשמזכיר 

ונתחדש ששייך לתקן.
שעות,  כמה  במשך  מתפלל  היה  מוסף  של  שמונה-עשרה  תפילת 
מארצנו",  גלינו  חטאינו  "מפני  במילים  הגיע  ההתרגשות  ולשיא 
זכור  בו  דברי  מדי  כי  אפרים,  לי  יקיר  "הבן  הפסוק  את  וכשהזכירו 
והזכרת  המלך  בחיבת  אז  דווקא  בבכי,  התפרץ  אז  עוד"  אזכרנו 

הגלות ולא בבקשות הגשמיות.

"שואה ישרבל..."
הגדול  המדרש  בית  בהיכל  דרשה  נושא  היה  שובה  בשבת 
תושבי  של  ושמנה  מסלתה  בה  משתתפים  והיו  דמטרסדורף, 
השכונה החשובים, גדולי ישראל, ראשי ישיבות ויושבי על מדין לצד 
בעלי בתים ואנשי מעשה. שם היה מעורר גם על ביטול תורה עליה 
הרעיש בכל ימות שנה, אך לצד זה היה מרבה לתבוע על עניני בין 

אדם לחברו. 
היה מעורר להיות רחמן וסלחן עם השכנים, ולמרות שכמובן צריך 
לנהוג על פי שו"ע ואסור לזוז מדבריו ואפילו כמלוא נימא, אך לצד 
'לפנים  ללכת  ולדעת  יו"ד,  של  קוצו  על  לעמוד  לא  להיזהר  יש  זה 
משורת הדין'. הוא סיפר שבאים אליו לדין תורה לפעמים ותובעים 
על דברים קטנוניים, למשל שלא יבנו מרפסות רחוקות שזה מעט 
וכדו',  מחשיך, גם אם כשמביטים רואים שלא מיניה ולא מקצתיה 
ועורר מדוע אין לב לבעלי משפחות גדולות שזה עבורן צורך חיוני. 
בסיום דבריו היה מבקש סליחה מכל התושבים, אולי לא התייחס 
רושם  שעשה  לב  ושברון  כזו  בכנות  זאת  ביקש  הוא  מספיק,  יפה 

עצום על כולם.
גם בדרשת ליל יוהכ"פ בישיבה היה מבקש מחילה מכל אחד ואחד 
י"ב  וכדברי הקצה"ח סי'  לו,  ומבקש שיאמר כל אחד בפה שמוחל 

שמחילה בעינן בפה.
ד'  עד  ישראל  "שובה  יד(  )הושע  נאמר  בפסוק  בפומיה:  ומרגלא 
אלקיך", הכוונה היא שאמנם התשובה צריכה להיות מיד, אך עליה 
להיות בדרך של עד, היינו שהתהליך יימשך הלאה עד שיגיע לדרגה 
של תשובה שלמה, דהיינו עם קבלות ומחשבות איך זה יחזיק מעמד 

שלא יפרח ברגע שיעברו הימים הקדושים.
את תפלות יום הכיפורים לא ישכחו התלמידים לעולם. מראהו בעת 
שהסתובב עם ספרי התורה לאחר תפילת 'כל נדרי' בשאגות ה"אור 
זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" וכל תפילות היום היה מראה נורא 
הוד. לאחר מעריב היה אומר בעצמו את כל שיר הייחוד. בני הישיבה 

הרגישו איך הוא מגלם באישיותו את כל הנאמר בשיר האהבה של 
כנסת ישראל לקוב"ה. משך כל תפילה זו היה עומד על רגליו, זאת 

אחרי שבכל התפלה עמד על רגליו. 
יכול  הוא  שאם  החלטתי  "פעם  לוין:  אליהו  רבי  תלמידו  מספר 
בגילו לעמוד כל כך, ודאי אני כבחור צעיר אצליח. בפועל כוחותיי 
לא עמדו לי, ואז הבנתי שאם אני בגילי לא יכול והוא עוד מתעתד 
לפני תפילות היום והצום ללכת רגלי לכותל המערבי, הרי שהכוחות 

העצומים שהשקיע אינם גשמיים אלא רוחניים".
המערבי,  בכותל  שחרית  תפילת  להתפלל  הלך  הנץ  לפני  שעתיים 
כלל  בדרך  דשחרית.  הש"ץ  חזרת  לתחילת  ומגיע  חוזר  היה  משם 
הדרך,  בכל  שותק  והיה  אחד  מלוה  עם  ולפעמים  לבדו  הולך  היה 
שקוע במחשבותיו, אך שנה אחת ליוו אותו כמה בחורים ודיבר אתם 

בלימוד כל הדרך למרות הליכתו המהירה. 
כשנשאל מדוע הוא רואה חשיבות כה גדולה להתאמץ וללכת ביום 
הקדוש דרך כה ארוכה, בפרט שהוא צם, ענה שדווקא ביום זה בו 
היתה עבודת הכפרה בבית המקדש, דווקא אז מעוניין הוא להימצא 

שם לבקש מחילה וכפרה.
נקט שדי להתפייס בפיו, ואף אם בלבו עדיין חם אינו כלום משום 
הש"ס  בגליוני  ענגיל  מהר"י  וכ"כ  דברים".  אינם  שבלב  ד"דברים 
קידושין מט: בשם נימוקי הרמ"מ, דהמוחל לחברו בפיו סגי דדברים 
להתפייס  מעצמם  תבעו  המוסר  שגדולי  ומה  דברים.  אינם  שבלב 
לגמרי, לשכוח את אשר נעשה, ולא הסתפקו במחילת פה, הוא רק 

מדרך חסידות.

)מתוך הספר 'מגדלותו ומקומתו'(

וכשהזכירו בת הפסוק "האן יקיר 
לי בפרים, כי מדי דארי או זכור 
בזכר ו עוד" בז התפרץ אאכי, 
דווקב בז אחיאת המלך והזכרת 
הגלות ולב אאקשות הגשמיות
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לעת זק ותו שבלתי בותו מדוע יתבמץ ללכת עד מחוץ לאיהמ"ד לרחוץ 
בת ידי הכה ים, הלב מוטא יהיה שהמשמש יעמיד קערה וספל מלב מים, 
והכה ים אמקומם יתקדשו. בולם בבמו"ר השיא ובמר לי: "בארהם, הבם 

בתה רוצה לעשות בותי ליהודי עצלן?"

הגבון ראי בארהם הלוי וובז ר שליט"ב על ע וות ותו ומ היגותו של מרן אעל 'שאט הלוי' זיע"ב

"ֲחַזק ֶוֱבָמץ ִּכי ַבָּתה ָּתאֹוב ֶבת ָהָעם ַהֶּזה" )דארים ל"ב, ז'(

זצוק"ל, הפליאה  ענוותנותו העצומה של אבי מרן בעל שבט הלוי 
את הכל, כאשר היה משפיל את עצמו כאזוב לפני כל אחד ואחד 

מישראל בפשטות גדולה.
מעשה שהיה לפני שנים רבות, כששהה למנוחה אצל הר"ר משה 
דוד פישר באחת מערי שוויץ, והתאכסן בחדר אחד בביתו, כאשר 
בחדרו,  אאמו"ר  ישב  אחד  יום  הבית.  בני  שהו  הסמוכים  בחדרים 
לבין  בינם  הבית  בעל  ילדי  שיחקו  שעה  ובאותה  בענייניו,  עסוק 
עצמם במשחק 'בית הכנסת'. הם העמידו 'בימה', הניחו עליה ס"ת 
משחקם,  כדי  תוך  וגבאי.  קורא  כבעל  שימש  הילדים  ואחד  קטן 

הכריז הגבאי הקטן בתמימות ילדותית: "יעמוד הרב וואזנר"... 
ממקומו  קם  מיד  ההכרזה.  את  ושמע  הסמוך  בחדר  ישב  אאמו"ר 
להם  ואמר  עמד  פנים  ובהארת  הילדים,  שיחקו  בו  לחדר  ונכנס 
שיחת מוסר קצרה בענייני מצוות כיבוד אב ואם, הצורך לחזור על 
וכל  והמלמדים,  ההורים  בכבוד  הזהירות  וחובת  תמיד,  הלימודים 
זאת בשפה ברורה ונעימה, בדברים המתיישבים על הלבבות הרכים. 

לאחר מכן שב למקומו כשלא ניכרת על פניו כל תרעומת.

פוסק הדור
אאמו"ר נתפרסם בעולם כולו כעמוד ההוראה ופוסק הדור. לא הכל 
יודעים כי כתיבת תשובותיו לקחה לו המון מזמנו היקר ומכוחותיו. 
שואלים  כשהיו  אחת,   לא  לציבור.  משועבד  עצמו  הרגיש  הוא 
לשלומו היה משיב: "רובץ תחת משא ה'" או: "עבד לעבדי ה'". אף 
"אנן  לפעמים:  מתנצל  היה  הלילה  בשעות  'שמחות'  עוזב  כשהיה 

אגירי יומא אנן!"
השקיע  כמה  עד  ללמוד  ניתן  ממנה  נפלאה,  עובדה  בזה  אציין 
נהג  שנים  כמה  לפני  עד  להלכה.  תשובותיו  בכתיבת  והתאמץ 
בשעת  או  הלימוד  בעת  הכיסא  על  גבו  על  להישען  לא  אאמו"ר 

התפילה וקבלת קהל. 
ע"ה,  הרבנית  אמי  עבור  מרווחת  כורסא  קניתי  שנה  כארבעים  לפני 
שתוכל לנוח, מכיוון שהייתה אז חלשה. פעם הצעתי לאאמו"ר שישב 
על הכורסא, אולם אאמו"ר נענה לי באמרו: "אברהם, זה לא בשבילי, 
אם אני אשב על כסא זה, כבר לא יצא שבט הלוי חלק ו' לאור עולם!"...
פעם אמר לי: "הלואי ואוכל לישון אפילו כמה דקות בצהריים". הוא 

יותר  טוב  יהיה  אחה"צ  של  הלימוד  סדר  שבכך  דבריו,  את  הסביר 
ומוצלח, אולם מרוב העול שהיה עליו בענייני הכלל והפרט, לרבות 

שיעוריו וכתיבת תשובותיו, לא הצליח להירדם.

אזכות הראים
מעת לעת היו שומעים מפי קדשו, שהיום הסוגיא לוקה בחסרון הבנה, 
לי  נתבהרו   - הדברים  להרצות  הבימה  אל  "כשעליתי  מוסיף:  והיה 
נבכי העניינים בזכות הרבים". מדהים היה לשמוע מילים אלו, כאשר 
במשפט זה ביטל כלאחר יד את כוחו האישי ותלה הכל בזכות הרבים.

זריזותו אעאודת ה'
אאמו"ר היה כל ימיו זריז לכל דבר שבקדושה באופן מופלא מאוד.

אציין בזה, כי לעת זקנותו שאלתי אותו מדוע יתאמץ ללכת עד מחוץ 
לביהמ"ד לרחוץ את ידי הכהנים, הלא מוטב יהיה שהמשמש יעמיד 
אאמו"ר  אולם  יתקדשו.  במקומם  והכהנים  מים,  מלא  וספל  קערה 
ליהודי  אותי  לעשות  רוצה  אתה  האם  "אברהם,  לי:  ואמר  השיב 
עצלן?" ובלשונו: "אברהם, וילסט מיך מאכען א פאלע יוד?". אמרתי 
לו שגם בעל 'ההפלאה'- עשו לו כלי זהב לרחוץ לעמיתו הגר"נ אדלר, 
והיו מביאים זאת לתוך ביהמ"ד. אולם טענתי לא התקבלה על דעתו 
כלל, והמשיך להתעקש ולומר לי "עזוב אותי מכל הדברים האלו"- 

כל עוד מוליכות אותי רגליי, הנני הולך לקיים מצוות ה' בהידור.

)'רב רבנן'(
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התחיל הילד לאכות, הוב  זכר א'כל  דרי' אאית הכ סת, אלאושים 
הצחורים, אבווירה רוויית ההוד.  זכר אאית הוריו, אבאב ואבמב, וכולו 

רועד. בזי  יגש בליו ה' חל בשכול' ושבל: "במור לי ילד, מה בתה רוצה 
להיות – יהודי בו גוי?! עולם הזה בו עולם האב?"

הגה"צ ראי חזקיהו מישקואסקי שליט"ב על קדושת ימים בלו

"ְלָדִוד ה' בֹוִרי ְוִיְׁשִעי" )תהילים כ"ז(

'אורי'   – וישעי  אורי  ה'  "לדוד  כז(:  מזמור  תהילים  )מדרש  חז"ל  אמרו 
בראש השנה, 'וישעי' ביום הכיפורים".

ויש בזה ביאור אותו למדנו מדברי מרן  ראש השנה מתואר כאן כ'אור', 
ונקדים את ששמעתי מהגרמ"י שניידר שליט"א מעשה  זצ"ל,  הרב שך 

ששמע מזקנו הרב וולף זצ"ל.
בעיירתם בגרמניה כיהן כרב, בשנים מקדם, אחד מגדולי אשכנז בדורות 

האחרונים, הלא הוא בעל ה'נחל אשכול'.
 קרה באחד הימים: ילד יהודי נחטף ונלקח למנזר. כאשר שבו הוריו לביתם 
נוכחו בהיעדרו. שאלו את פי המשרתת, והיא השיבה שאינה יודעת את 

מקום המצאו. לבסוף נודע להם כי בנם שוהה במנזר.
הלכו הורי הילד ותבעו את הכמרים בבית המשפט, ואלה – בעמדם לפני 
השופטים, ברוב רשעותם תמהו: האם חטיפה היא זו, כלל וכלל לא. אלא 
וצמא,  היה  רעב  מביתו.  הוריו  שזרקוהו  לנו  הביאו  ילד  מעשה:  היה  כך 
רועד מקור, מסכן כל כך, אך חסד עשינו עמו כשלקחנוהו אל צל קורתנו! 
אדרבה, אם חפצים בו הוריו – ייקחהו, אך ישאלו קודם את פיו אם אכן 

רצונו בכך.
כמובן, במנזר הקדימו להלעיטו במיני מתיקה ולעטפו בדיבורי חנופה. כך, 

שכאשר נשאל אם רוצה להישאר במקום השיב בחיוב.
חזרו ההורים שבורים ורצוצים, לא ידעו את נפשם מרוב יגונם.

הגיונית  וטענה  היה שם פרקליט מוכשר שהציע להגיש תביעה חוזרת, 
טען: "הרי דבר שכזה – ילד שאינו חפץ בהוריו – לא מצוי כלל. ודאי שהותו 
הממושכת הרחק מהם היא גרמה לו לשכוח אותם. תנוהו להוריו למשך 
את  נאמנה  לקבוע  נוכל  בחירתו  את  נשמע  כאשר  ואז  ימים,  שבועיים 

עמדתו".
ימ"ש  הגרמני  השופט  גם  יכול  לא  ממנה,  זעק  הצדק  אשר  כזו,  מטענה 
נצרכת  לא  הורים  באהבת  להיזכר  שכדי  פסק,  זאת  עם  אך  להתעלם. 
יראה אותם, שלאחריהם  די בחמישה רגעים בהם  קירבה כה ממושכת. 

יחליט אם רצונו בהם. 
שבורי רוח, מלאי דאגה, שבו ההורים מן המשפט. מה כבר אפשר לפעול 
בחמישה רגעים? כיצד יועילו להשיב את בנם אל חיקם? שמו פעמיהם 
אל בעל ה'נחל אשכול', והוא אמר להם: "אין צורך ביותר מכך. אך הניחוני 

ואלך תחתיכם, ואתם העתירו בעד הצלחתי, שיהא ה' בעזרי".
כך הווה. ביום המיועד הגיע ובא אל המנזר. את הילד העמידו בחדר 

בסוף המסדרון, ולאדם אחר זולת ה'נחל אשכול' לא הניחו להיכנס. 
אשכנז  בני  כמנהג  לבנים  ומלבושיו  אלוקים,  כמלאך  מראהו  והיה 
נדרי'  'כל  לפזם  התחיל  המסדרון  ומתחילת  נכנס,  ההם.  בימים 
התפשטו  הקדושה  טעוני  הצלילים  ובמתיקות.  בערבות  בנעימות, 

במסדרון, נכנס הניגון באוזני הילד, נגע בלבו.
הצחורים,  בלבושים  הכנסת,  בבית  נדרי'  ב'כל  נזכר  הוא  לבכות,  התחיל 
באווירה רוויית ההוד. מוסיפים הזיכרונות לעלות ולרצד, נזכר בבית הוריו, 
באבא ובאמא, וכולו רועד. אזי ניגש אליו ה'נחל אשכול' ושאל: "אמור לי 

ילד, מה אתה רוצה להיות – יהודי בו גוי?! עולם הזה או עולם הבא?".
"רב'ה", השיב הילד, "יהודי אני!".

"אם כך הב לי ידך, נלך הביתה". ולאנשי בית המשפט הודיע הילד: "רוצה 
אני לחזור לביתי. אין רצוני בדבר אחר". צעדו השניים, עזבו את המנזר, 

שב הילד אל מחצבתו.
"אורי" זה ראש השנה. ראש השנה הוא אור, הארת המעשים ומהלך חיינו, 
להחליט ולקבוע לאן מגמת פנינו, למי אנחנו שייכים. הארת צעדינו, אנה 

הם – עולם הזה או עולם הבא.
החללית – במה כוחה, ומה סגולתה שיכולה להגיע למרחקים כה עצומים? 
בתחום  תהיה  לו  הארץ.  כדור  של  המשיכה  מכוח  שהתנתקה  משום 

המשיכה לא תוכל להגביה כל כך, על כורחה היתה נופלת.
אף אנו – כל זמן שלא התנתקנו מכוח המשיכה של העולם הזה, מהתאוות 
ומההנאות, לעולם הנפילה אורבת. והמשיכה הזו חזקה יותר מהקבלות 
ויום כיפור. אף אנו, בבואנו לכונן את מהלך חיינו עלינו  של ראש השנה 

להתנתק ממשיכה זו, להתנתק ולשנות כיוון, להאיר ולקבוע את מצבנו. 

)דורש טוב(
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מרן הח"ח חיכה אסעודתו ולב התחיל לבכול, עד שבאב שא מהישיאה ובמר 
לרעייתו, שתיתן קודם לאחור לבכול כי הוב צריך לחזור ללמוד אישיאה, 
והוב בי ו ממהר כמותו. כך זכה לגדול אצילו הגדול וללמוד ממ ו ראות. 
ובאב תמיד היה בומר ל ו כילדים: "וכי מה בתם חושאים, שמרן ה'חפץ 

חיים' לב היה צריך לחזור ללימודיו?! בלב שהוב רצה ללמד בות ו כי לימוד 
התורה של האחור בי ו פחות חשוא מלימודו של מרן ה'חפץ חיים'!!!". כמה 

בהאת ושמחת התורה זה החדיר אבאב שבכן השקיע א ו זבת אכל כוחו

הגה"צ ראי שמעון גלבי שליט"ב, מספר ביך זכה באיו להיות סמוך על שולח ו 
של מרן החפץ חיים. וגם על ה ס הבישי הגדול לפ י כ 15 ש ה

'ָּכְתֵא ּו ְּבֵסֶפר ְזֻכּיֹות'

חכמינו אמרו ש"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו", וחשוב 
בזיכוי של אלפים רבים, כל אחד שמגיע  לדעת שאין המדובר רק 
אמיתית  בקרבה  כראוי  ומתפלל  בזמן,  לתפילה  המדרש  לבית 
לבוראו, הוא מקדש שם שמיים ומזכה הרבים הרואים זאת לעשות 

כמותו, ואין אדם יודע כמה זכות יש למי שמזכה את הרבים כראוי.
אבי רבי שלום גלאי זצ"ל זכה לסייעתא דשמיא שלא הרבה זכו לה, 
לסעוד על שולחנו של מרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל כמה שנים. וכיצד 
זכה לכך? רק בזכות מסירות נפש, וכפי שהיה רגיל לומר לנו, שלא 
והתחזקות  והתגברות,  קושי  ללא  דברים  התורני  בעולמנו  משיגים 
אותו  לומדים  בחורים  שני  לעתים  ולתורתו.  לבורא  יותר  להתקרב 
הדבר, לאחד קשה הדבר יותר, אין לכם מושג כמה שכר מרובה זוכה 

זה שמתגבר ולומד בחשק גדול.
אספר לכם: אבי התגורר בילדותו בוולקוביסק, היה זה רחוק מכל ישיבה 
אפשרית, והם לא ידעו כלל שיש ישיבה בראדין, אך אמו שרצתה מאד 
שלכל הפחות בן אחד ימשיך במורשת אבותיה ויצמח לתלמיד חכם, 
החליטה לתור ולחפש לו מקום שיוכל ללמוד בו ולהתעלות. וכך היא 
נסעה עמו לראדין. היתה זו נסיעה קשה כפי שתיאר לימים, וכל הדרך 
מקום  למצוא  תזכה  הפחות  שלכל  עצמה  הרגיעה  אבל  סבלה,  היא 

לימוד עבור בנה, שיוכל ללמוד תורה כראוי.
כשהגיעה לעיירה 'ראדין', ושמעה שיש שם ישיבה, שמחה בליבה 
ואמרה שתשלח את בנה ללמוד שם בישיבה, אך מששמעה כי אין 
לעצמו  מחפש  אחד  וכל  הישיבה,  לבחורי  ראויים  גשמיים  תנאים 
היכן  לדאוג  החלה  היא  וכדומה,  משפחה  אצל  לאירוח  'סטנציה' 
תוכל לשכן את בנה שגם כך לא היו בידיה מעות הרבה, וחיי הקהילה 

שם נראו כחיי דלות ואביונות.
מחשבותיה  את  תופסים  כשהרהוריה  העיר,  ברחוב  בעוברה  והנה 

בדבר גורלו של בנה, היא רואה לפתע אישה הולכת עם סלי קניות 
שרכשה בשוק המקומי, והחליטה לשאול אותה אולי תוכל כתושבת 
חפצה  כמה  לה  סיפרה  היא  מצוקתה.  בעד  בעדה  לסייע  מקומית 
שבנה ילמד בישיבה בראדין, אלא שהיא דואגת ומחפשת היכן הוא 
יוכל להשתכן, כי אין בידינו דבר לסייע לו, ואנו גרים במרחק גדול 

מאוד מכאן.
שמעה זאת האישה ואמרה מיד ללא כל היסוס – אין כל בעיה הוא 
יוכל לשהות אצלנו בבית, ואני אסדר לו חדר ללון, ואוכל המשביע 

כדי שיהיו לו הכוחות ללמוד תורה בישיבה.
אותה  שאלה  ואז  ליבה,  בכל  לה  והודתה  מאד,  התרגשה  האמא 
לשמה – והיא השיבה ששמה הינו 'פריידא הכהן', ועד מהרה התברר 
כי מדובר ברעייתו של מרן ה'חפץ חיים' זיע"א, וכך אבא זכה לשהות 
בזכות  רק  זצוק"ל,  חיים'  ה'חפץ  מרן  של  במחיצתו  שנים  כארבע 

מסירות הנפש שלו ושל אמו לחנכו לתורה.
שב  שאבא  עד  לאכול  התחיל  ולא  בסעודתו  חיכה  הח"ח  מרן 
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מהישיבה, ואמר לרעייתו שתיתן קודם לבחור לאכול כי הוא צריך 
לחזור ללמוד בישיבה, והוא אינו ממהר כמותו. וכך זכה לגדול בצילו 
הגדול וללמוד ממנו רבות. ואבא תמיד היה אומר לנו כילדים: "וכי מה 
אתם חושבים, שמרן ה'חפץ חיים' לא היה צריך לחזור ללימודיו?! 
אינו  הבחור  של  התורה  לימוד  כי  אותנו,  ללמד  רצה  שהוא  אלא 
פחות חשוב מלימודו של מרן ה'חפץ חיים'!!!". כמה אהבת ושמחת 

התורה זה החדיר באבא, שאכן השקיע בנו זאת בכל כוחו.

ביך זוכים בכן להתקרא לעאודת האורב?
מעורב  הייתי  שבה  קשה  דרכים  תאונת  היתה  שנים  כט"ו  לפני 
סכנה  במצב  שרוי  הייתי  חודשים  שלושה  במשך  קשה.  ונפגעתי 
חמור, כשלא יכולתי לנוע כלל, וכל תזוזה לוותה בכאבים עזים. מה 
עשיתי באותם ימים? חשתי את הבורא, הודיתי והתפללתי שיושיע 

אותי, כי רק הוא זה שיכול לסעדני.
לצידי שכב יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, והוא שכב במצב הרבה 
מקנא  הוא  כמה  לסובביו,  אמר  העת  כל  והוא  משלי,  קשה  פחות 
בפנייה  מיצוי  וחש  מתפלל  העת  כל  שהוא  לצידו,  השוכב  ביהודי 
ואינו עושה דבר  לבוראו ובתפילה אליו, ואילו הוא מכלה את זמנו 

בכל סדר יומו.
ואכן, השמחה היא חלק מרכזי בעבודת האדם, אם אדם היה יודע 
להשתלם  בכדי  לעשות  נצרך  הוא  ומה  בוקר,  מידי  קם  הוא  למה 
בעבודתו, ובוודאי אם יידע האדם שהכל תלויים בו, כי כל יחיד יכול 
הדבר  ודומה  הקדמונים  שאמרו  כפי  הכף  את  להכריע  אלו  בימים 
לאחד שרואה בניין מט ליפול, ויודע הוא כי במעט מלט לחזקו יכול 
הוא להציל את העניין שלא ייפול הבניין כלל, וכי היה מי שמוותר על 
המטרה לחזק את הבניין ולדאוג שלא ייפול. כך הוא הדבר בכל דבר 
ודבר, שאם ידע האדם שהוא מחזק את רוחו ונשמתו לעלייתו, וכי 

לא היה משקיע בכך כל שבידו?!
אלא שרעת הדור בימינו היא, שאנשים לא יודעים להעריך מהי כל 

פעולה הנעשית על ידם.

אמה  יתן להתקרא אימי ו כשהמרחק הוב כה גדול?
דבר  לנו  היה  בקושי  בחיפה,  חליסה  בשכונת  וגדלנו  ילדים  כשהיינו 
מה, בישלו בפרימוס והיתה דלות גדולה, אך מה נחרט בראשי יותר 
של  הסט  כל  את  רכש  זצ"ל  כשאבא  בבית  שהיתה  השמחה  מכל? 
ידענו  מילה,  לומר  מבלי  זאת  להחדיר  ידע  אבא  חדש.  וילנא  ש"ס 
שלערך התורה אין דבר הדומה לו, גם לא הון גדול וחשוב ככל שיהיה.
כהרגלנו דרנו חמישה ילדים בבית עם חדר אחד, וכשרצינו ללמוד 
ובאחד  שם,  ללמוד  המדרש  לבית  אותנו  לוקח  היה  אבא  מה,  דבר 
הימים אני מתהלך עם אבא בדרך לבית המדרש, ולהפתעתנו בית 
ילד  כל  של  בליבו  המחשבה  להיות  צריכה  מה  נעול.  היה  המדרש 

שרואה זאת לנגד עיניו?! זיק של שמחה שאולי נפטרנו מלימוד...
אך אבא לא אמר מילה, הוא תר וחיפש חלון שניתן לדלג ולקפוץ 
הילדים  ואנו  המדרש  לבית  בחדווה  וחדר  קפץ  שנותיו  וממרום  בו, 
אחריו, הלימוד לאחר מכן היה בעריבות מיוחדת, ראינו שזה הדבר 

החשוב באמת עבורו, כי כך עולים ומתעלים כפי שינק במעונו של 
מרן ה'חפץ חיים'.

ומרים  קשים  בייסורים  מלופף  כשהיה  ימיו,  שבסוף  הסיבה  זוהי 
יכולנו  לא  לבקרו  וכשבאנו  בגופו,  שקיננה  הנוראה  המחלה  מחמת 
לעמוד מול ייסוריו, ולמרות זאת לא ויתר על שעותיו הקבועות בבית 
המדרש. ובאחד הימים כשאני מגיע ורואה את אבא מתפתל, והיה 
זה אך דקות לאחר ששב מלימודו, אני שואל גלויות – "אבא, אז איך 
היו לך כוחות ללמוד שעתיים ללא הפוגה בבית המדרש כהרגלך?!"

אלי  פונה  הוא  בדיבור,  תדיר  שמיעט  ולמרות  אבא,  של  פניו  אורו 
את  לעבור  צריך  שאני  ידעתי  לך,  אגיד  "שימעל'ה,   – באומרו 
נשאתי  מכל,  יותר  לי  חשובה  שהתורה  ידעתי  אך  הללו,  הייסורים 
תפילה בליבי לבורא, שאם נגזרו עלי הייסורים אקבלם באהבה, אבל 
אבא אני מבקש ממך שלכל הפחות בשעתיים של הלימוד הקבועות 
שלי אל תפקדני בייסורים אלו, שאוכל ללמוד כהרגלי וליהנות מזיו 
אמריך. וככל הנראה הקב"ה שמע לתפילתי, ואני מצליח ללמוד את 

התורה משוש ליבי בהשקט ב"ה".
הגר"ש גלאי שליט"א דומע בספרו זאת, ואחר ממשיך במסר נוקב 
שעל  עלייה,  בן  לכל  להיות  שצריכה  ההכרה  "זוהי   – הלב  מעומק 
ולומדים  ולא מפסיקים בו בשום דבר,  שעות הלימוד לא מוותרים 

בו בקביעות ובשמחה".

הדור של ו מלב א יסיו ות, ביך מחזקים בת 
הציאור להתגאר על כך אמיוחד אימים בלו?

לחוש  וצריכים  העבר,  מדורות  בהרבה  קשים  אכן  בדורנו  הניסיונות 
כפי שנמצא  כך.  הודות  אנו להאיר במחשכים  זוכים  זכות כמה  בכך 
האדם בחושך גדול וזוכה הוא למצוא פנס שיאיר לו את המחשכים, 
הרי ככל שהחושך הוא גדול וחזק יותר, ככה שמחתו על מציאת הפנס 
והאור המגיע דרכו גדולים יותר, כך הוא הדבר בדורנו, שחושך מכסה 
ארץ, וככל שהאדם מאיר יותר בהתקרבותו לבורא יתברך בימים אלו, 

הוא זוכה להאיר לכל העולם כולו, וזכותו גדולה היא עד מאד.
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מסופר על מרן ראי ישרבל סלב טר זצ"ל, שפ ה פעם איום הכיפורים לבחד 
המתפללים ואיקש לשמוע: "מה השעה כעת?". הלה היה שקוע אבווירת 
יום הדין וחרדה בפפה בותו, ואשל כך לב השיא לראי ישרבל על שבלתו. 

העיר לו ראי ישרבל: "וכי מפ י שהי ך מפחד מבימת הדין ב י בשם?!"

מבוצרותיו ה פלבים של הגבון ראי בליעזר טורק שליט"ב

מסופר כי אבי תנועת המוסר, מרן רבי ישרבל סלב טר זצ"ל, פנה 
פעם ביום הכיפורים לאחד המתפללים וביקש לשמוע: "מה השעה 
כעת?". הלה היה שקוע באווירת יום הדין וחרדה אפפה אותו, ובשל 
כך לא השיב לרבי ישראל על שאלתו מאומה אלא פשוט התעלם. 

אני  הדין  מאימת  מפחד  שהינך  מפני  "וכי  ישראל:  רבי  לו  העיר 
אשם?! אדרבה, ככל שאתה מתעלה במדרגותיך ביום הקדוש הזה 

עליך להכפיל ולשלש את מידת הזהירות בכבוד חברך". 
כנגד זה יש לנו דוגמה מופלאה כיצד נהג האדם השלם מרן ה'חפץ 
חיים' זצ"ל, אשר למרות היותו אחוז במעלות עליונות כל לבו היה 
למען זולתו. וכפי שהיטיב להגדירו בלשונו הוא בנו הגאון רבי בריה 
היה  "בפועל  כך:  יב(  )אות  אבי'  מדרכי  'דוגמא  בספרו  זצ"ל  לייא 
דעתו תקוע תמיד בבין אדם לחברו, בין בדברים גדולים בין בקטני 

קטנות".  
הבה ונשמע, מה היתה דאגתו של ה'חפץ חיים' בליל יום הכיפורים 

הקדוש? 
מסופר כי שנה אחת בליל יום כיפור, לאחר שקהל המתפללים עזב 
את בית המדרש, נותר ה'חפץ חיים' לבדו להמשיך בעבודת הקודש 
בבית  מסויים  לרחש  לב  שם  הוא  לפתע  בודדות.  עששיות  לאור 
ומבטו נתקל בבחור פלוני מבוגר,  המדרש. הוא הסתובב אחרונית 
ללא  זיווגו  את  למצוא  מנסה  רבות  שנים  אשר  העיירה,  מאומללי 

הצלחה. 
הנשגבים  ענייניו  כל  את  עזב  ומיד  חיים'  ה'חפץ  של  רחמיו  נכמרו 
והחל  ידו על כתפו  והתיישב לצדו. הניח  והלך למקומו של הבחור 
לעודדו ולחזקו. ה'חפץ חיים' שיתף אותו במה שעבר עליו בעצמו 
מילדות, וגולל איתו את מסכת חייו הקשים ביתמות ועוני, כל זאת 
במטרה לנטוע בו תקוה ואמונה כי גם לו מחכה עדיין עתיד מזהיר. 

רבי אריה לייב, בן ה'חפץ חיים' מציין בספרו, כי כך גם בשנה אחרת 
בליל יום הכיפורים קיבץ ה'חפץ חיים' את כל הבחורים המבוגרים, 

ועוררם וזירזם להשתדל למצוא את זיווגם בשנה זו.  
וההשתתפות  הכנה  הדאגה  הקדוש!  היום  בליל  כאמור  זה  כל 

האמתית בצער הזולת היו עבודת היום של ה'חפץ חיים'! 
גדלותם  כפי  ישראל,  גדולי  כל  ולשמוע אצל  זכינו לראות  כך  ואכן 
והשגתם העצומה במכמני התורה, כך הצטיינו עד מאוד במידותיהם 
אל  מלרדת  בעדם  מנעו  לא  שלהם  הגבוהות  ההשגות  הנפלאות. 
העם, להביט על צרכיו של כל אחד ואחד כמעלה ראשונה בחשיבות.  

אם נתבונן בהליכות חייהם של גדולי הדורות, נראה בחוש כי אלה 
אישיותם  כל  שאת  והטהורות,  הזכות  במידותיהם  מיוחדים  שהיו 
בתורה  נתפסים  בלתי  גדלות  למושגי  זכו  ישראל,  לכלל  העניקו 
והמידות  התורה  כי  ממש.  אנוש  מכוח  למעלה  מעלות,  ובשאר 

המידות והתורה חטיבה אחת, בלתי נפרדות הן.
מבאי מורי שליט"ב, כי פעם ישבו שני יהודים בחדרו של  שמעתי 
מסוים  בענין  טענותיהם  בפניו  והציעו  זצוק"ל  ביש'  ה'חזון  מרן 
ויכוח ביניהם. בתוך להט הדברים התבטא האחד על השני:  שפרץ 

"הוא שקרן". 
"אל נא תאמר שקרן על זולתך", העיר לו ה'חזון איש' על אתר. 

"והרי הוא באמת  "אבל מה אעשה?", טען הלה בפני ה'חזון איש', 
שקרן". 

השיבו ה'חזון איש': "לפחות תאמר שהוא אינו דובר אמת אבל לא 
שפה  תהיה  שלו  שהשפה  מצופה  ישיבה  "מבן  בהטעימו:  שקרן". 

נקיה". 
חז"ל אומרים )ברכות סד.(: "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם". 
שאל מרן הגאון רבי יחזקבל בארמסקי זצ"ל, בעל ה'חזון יחזקאל', 
הרי בדיוק בשביל מטרה זו של השכנת שלום בין איש לרעהו ובין 
ודיינים למיניהם? ממתי הוטל  יועצים  איש לאשתו ישנם עסקנים, 

על כתפי תלמידי חכמים להשכין שלום?
ופירש, כי עצם מציאותו של התלמיד חכם משרה שלום. ההליכות 
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כלפי  שלו  האכפתיות  שלו,  המוסרית  האנושיות  שלו,  הנאצלות 
בארבע  לשהות  נעים  לעולם.  ושלוה  שלום  מביאות  הסביבה, 

אמותיו, כיף להימצא במחיצתו. 
כשאדם עובר סמוך למאפיה, בין אם יחפוץ ובין אם לאו הוא יריח 
סמוך  שעומד  מי  כך  בה;  הנאפים  למיניהם  המאפים  ניחוחות  את 
ובין  לתלמיד חכם אמתי שהתורה מנווטת את חייו, בין אם יחפוץ 
מוסיף  שהוא  ובשלוה  ברוגע  המיוחדת,  בנעימותו  יחוש  לאו  אם 

בעולם בעצם הימצאותו. 
מרבים  בעולם",  שלום  מרבים  חכמים  "תלמידי  חז"ל  כוונת  וזוהי 

שלום לאו דוקא על ידי מעשיהם אלא על ידי הימצאותם. 

"מידותיו של ראי חיים עוזר היו מופת חי לעולם כולו"
מרן  הגאונים,  גאון  אודות  פלאות  לשמוע  רגילים  אנו  תמיד  אם 
ה'אחיעזר'.  ובעל  וילנה  של  רבה  זצ"ל,  גרודז'י סקי  עוזר  חיים  רבי 
הגדול  כוחו  על  כשרונו הכביר,  על  שחקים,  גאונותו המרקיעה  על 
תלמידיו  שגדולי  הרי  ועוד,  ועוד  אחת  בבת  דברים  בכמה  לעסוק 
ומקורביו כשרצו לבטא את התחומים שהתייחד בו היו מעלין על נס 
בהדגשה דוקא את מידותיו הנאצלות, את לבו הרחום להרגיש צערו 

ולהלך כנגד רוחו של כל יחיד ויחיד. 
רבואן כץ זצ"ל, רבה של פתח-תקוה, שנמנה בצעירותו  הגאון רבי 
על מקורביו של רבי חיים עוזר, כתב מאמר הערכה בקובץ הוותיק 
'מאסף', שם הוא מעלה על נס את טוהר מידותיו בלשונו המליצית 

והנפלאה כך:
"על גדול הדור הזה עלינו לקונן את קינת ירמיהו: 'איכה יועם זהב'. 
ראשו  זהב  גלילי  ידיו  זהב,  של  לארנטיס  דומה  היתה  אישיותו  כל 
כתם פז, עיניו כעין הבדולח ולבו לב הזהב. היה שופע בהאה וחיאה 
לכל בדם מישרבל, וכל גופו היה באן טוא ומרגליות, משואץ אעדי 
ישרבל  גדולי  שבף  ה שגאות,  ומדותיו  תכו ות  פשו  של  עדיים 
יכולים ללמוד מהן הראה. הוב לב ה יח תמורתו אדור יתום זה ובף 
אדורות ראים. גבון כזה אעל שלמות מקיפה כמותו הוב חזיון יקר!". 
רבי  הצדיק  הגאון  עוזר,  חיים  רבי  של  אחיינו  גם  התבטא  זה  כעין 
שכתב  במאמר  פוניבז',  ישיבת  משגיח  זצ"ל,  בליעזר בליהו דסלר 
חארו,  עם  עול  א שיבות  ישרבל,  אבהאת  לו  דומה  היה  "לב  לזכרו: 
מידותיו  עצמי...  מסאל  יותר  עוד  הזולת  סאל  בת  לחוש  איכולת 
הטהורות היו מופת חי לעולם כולו. כל מי שחפץ אדור ו לדעת כיצד 
הן המידות הטואות – היה עליו ל סוע לוויל ה כדי לרבות בת ראי 

חיים עוזר זצ"ל".   
נובהרדוק  ישיבת  ראש  שליט"א,  ארוק  יצחק  רבי  מהגאון  שמעתי 
ארוק  ציון  אן  רבי  הצדיק  הגאון  הגדול  מאביו  שמע  כי  בירושלים, 
ובעודם  עוזר,  חיים  רבי  אצל  בווילנה  פעם  ביקר  כאשר  כי  זצ"ל, 
הדרך  באמצע  עיר.  של  לרחובה  יצאו  התלמוד  בסוגיות  עסוקים 
ניגש אליהם מאן דהוא ובירר: "התדעו היכן מתגורר פלוני?". "הן", 
את  כאן  "תעלה  באצבעו,  מחווה  כשהוא  עוזר  חיים  רבי  השיב 
ותגיע  שמאלה  מכן  לאחר  ומיד  ימינה  תפנה  הסמוכות,  המדרגות 
וביקשו  בן-ציון  רבי  למלווהו  פנה  ובתוך-כדי-דיבור  חפצך",  למחוז 

אם מוכן להואיל בטובו לקחת את האיש למקום שביקש. 
רבי בן-ציון מיהר למלא אחר בקשתו, ולאחר שחזר שאל את רבי 
חיים עוזר מדוע ביקש ממנו לקחת את האיש עד הכתובת שביקש 
"הרי  עוזר:  חיים  רבי  השיבו  בלבד.  מילולי  בהסבר  הסתפק  ולא 
כאשר היהודי הזה בירר היכן הכתובת שמתי לב כי הוא מגמגם וחש 
אי נעימות עד שבקושי אזר אומץ לפנות אלינו. חששתי כי אם לא 
ושבים.  העוברים  את  שנית  לשאול  ייאלץ  הסברי  את  בדיוק  הבין 
מדוע שנגרום לו שוב אי נעימות, לכן ביקשתי ממך שתיקח אותו 

עד למקום...". 
כזה היה רבי חיים עוזר; גאון עולם במידות! מומחה לחדור לרגשות 

השני! 
לספר  רגיל  שליט"א  ק ייאסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן 
בהתפעלות את ששמע פעם מרבה של מונטריאול, הגאון רבי פ חס 
הירשפרו ג זצ"ל, שנמנה על אחד מאדירי התורה המובהקים בדור 
מרן  אצל  לובלין'  'חכמי  בישיבת  למד  כאשר  בבחרותו  כי  העבר; 
הגאון רבי מביר שפירב זצ"ל, כשנסע הביתה באחת הפעמים יעץ 
לו רבו רבי מאיר: "כדאי לך להיכנס בדרך לווילנה, להיכלו של רבי 

חיים עוזר, אצלו תוכל לראות מהו אדם השלם".
כמצוות רבו עבר רבי פנחס דרך וילנה, נכנס לרבי חיים עוזר ושוחח 
המוזכרת  מסוימת  סברא  הזכיר  ובדבריו  עסק,  בה  בסוגיא  עמו 
הסוגיא  כי  אתר  על  תיקנו  עוזר  חיים  רבי  נז.  דף  יבמות  במסכת 
מופיעה בדף נח. אמר רבי פנחס: "ניתי ספר ונחזי". וכבר ניגש אל 
ארון הספרים וביקש להוציא את הגמרא מהארון, אך רבי חיים עוזר 

מנע בעדו: "זה לא!".  
שסברו  הנוכחים,  אצל  תמיהה  עוררה  עוזר  חיים  רבי  של  תגובתו 
לתומם כי כנראה רבי חיים עוזר חושש על כבוד תורתו בתור רבה 
של וילנה, שמא ייווכח טעותו ברבים, ולכן מונע מהאורח לראות את 
הגמרא בפנים. אך מאוחר יותר כשיצא רבי פנחס מביתו ופתח את 
הגמרא ראה כי הצדק עם רבי חיים עוזר, הסוגיא אכן מופיעה בדף 
נח, והוא זה שטעה קודם. אז הבין למפרע כי למעשה רבי חיים עוזר 

לא רצה שרבי פנחס יובך ברבים, ולא שחשש על כבוד תורתו... 
מאחורי הגאונות האגדית של רבי חיים עוזר והידענות הבלתי יודעת 
היתה  כולה  שכל  במיוחד,  ואצילית  אנושית  דמות  עמדה  שלו  קץ 
נתינה לכלל ישראל, לבו לב כל ישראל, ליחיד ולרבים, לכלל ולפרט, 

ובזה זכה בהישגיו הכבירים.   

"לב מצבתי שום עצה לתיקון 
המידות מלאד לימוד המוסר"

כאלו?  ומזוקקות  טהורות  מידות  לידי  עוזר  חיים  רבי  הגיע  כיצד 
וככלל, מהו הדרך לרכוש מידות טובות וטהורות?

שלום  רבי  הצדיק  הגאון  המישרים,  מגיד  שסיפר  מה  ידוע  הנה 
רבי  הצדיק  הגאון  המשגיח  רבו  אצל  ביקר  פעם  כי  זצ"ל,  שאדרון 
יחזקבל לוי שטיין זצ"ל בחודש אלול, וכיון שנהג רבי שלום בתענית 
דיבור החל מראש חודש אלול ועד לאחר יום הכיפורים, שוחח עם 
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הסוד התגלה לי לבחר שלושים ש ה. כבשר שהיתי אציריך אמסגרת מסע 
הרצבות אבירופה, התקשרתי לרא ית רוז גרטן, בחת משלוש המשפחות 

ש מ ו עם מכרי הורי ו, ושבלתי בותה לפשר התעלומה הזבת. היב 
סיפרה לי בת הסיפור האב: 

הרא משה גרילק שיחי': ב י מפרסם בת התיעוד הזה, כדי להודות שוא 
להשגחה העליו ה שהיטיאה עמי ומיטאה עמי ללב הרף

מבת: הרא יהושע לייאזון

"ִשׂימּו ְלַאְאֶכם לָכל ַהְּדָאִרים" )דארים ל"א, מ"ו(

אני,  הוריהם.  מזרועות  ממש  שנעקרו  קטנים  ילדים  ארבעה  היינו 
אחותי חוה הצעירה ממני בשנה )בת חמש, אתם מבינים?!( ועוד אח 
ואחות נחמה ונחום ברונר. ילדי מכרים של הוריי, שהסתתרו איתם 
ומשתפי  הגרמנים  מפני  לברוח  מנסים  כשהם  נידח,  צרפתי  בכפר 
הפעולה הז'נדרמים של שלטון וישי, הנאמן לנאצים. ההורים שלנו, 
אף שברחו מבלגיה אל האזורים הכפריים של צרפת, התגלו בסופו 
לי שנים רבות לאחר  "כפי שסיפרו  ידי שליחי השטן.  של דבר על 
מכן, הם החליטו לנסות להציל לפחות את הילדים מן הגורל האכזר 

הצפוי להם.
כך נמצאה הצרפתייה, אשר תמורת תשלום הגון הסכימה להסתכן 
ולהבריח את הילדים, כלומר אותי ואת שלושת הילדים שהיו נתונים 
ל'פיקודי', לשוויץ. הוטל עליי להיות 'המבוגר האחראי', הילד הצעיר 
ולא  ניטרליותה,  על  היטב  ששמרה  למדינה  הילדים  את  המוביל 

נקלעה למערבולת המלחמה האיומה.
הורינו  של  מכרים  שמות  היו  רשומים  שבו  פתק,  לידי  קיבלתי 
לגנוב  ונצליח  הקב"ה  יזכנו  שאם  כך  מגוריהם,  וכתובות  שבשווייץ 
את הגבול ולהגיע אל מקום מבטחים, יהיה עליי )נא לזכור: בן שש!( 
למצוא דרך להודיע לידידים השווייצריים של הוריי, שילדי מכיריהם 

הגיעו.
רבות,  שנים  אחרי  למדתי  כך  כלשהי,  מחתרתית  בדרך  "בינתיים, 
הצליחו הוריי להודיע למכרינו היהודים השווייצריים, שהילדים בדרך 
ואנו אמורים להגיע, אם כמובן לא ניתפס חלילה בידי הגרמנים בעת 

חציית הגבול.
"אני לא זוכר כיצד הגענו אל אזור הגבול שבין צרפת לשווייץ. דומני 
שנסענו ברכבת בחברת 'האשה' הצרפתייה. אני כן זוכר כיצד צעדנו 
על כביש, שבהמשכו הזדקר מחסום, מחסום שעליו ניצב ביתן של 
עמדת שמירה, ובסמוך אליו התגודדו מספר שוטרים חמושים. אני 
זוכר שהבנתי, ששם, מן העבר השני של המחסום, נמצאת שווייץ 
לא  שאנחנו  הקטן,  במוחי  הבנתי  גם  להגיע.  חייבים  אנו  שאליה 
יכולים פשוט לחצות את המחסום, ואם אולי דמיינתי שאנו נעבור 

דרך המחסום, הרי שהשוטר שניצב לפתע מולנו ונשקו דרוך, דרש 
מאתנו בקול מאיים להתרחק מסביבות המחסום, ובכלל להסתלק 
לה  שמצאה  הצרפתייה,  של  כוונתה  מהי  קלט  כנראה  המקום.  מן 

מקום לטייל עם ארבעה ילדים קטנים בדיוק ליד הגבול.
סתם  'אנחנו  בניחותא:  לו  השיבה  הצרפתייה  שהאישה  זוכר  "אני 
עובר  בתוכו  אשר  היער  אל  אותנו  הובילה  ואז  באזור',  מטיילים 
הגבול שבין צרפת לשווייץ, בין מדינת הדיכוי והמרדף לארץ החופש 

והשלווה.
זוכר  "מתישהו התרחש רגע שבו היינו לבד בלי המלווה שלנו, אני 
על  אל  היתמרו  היער  עצי  פתאום.  אותי  שאפף  הנורא  הפחד  את 
ונראו גבוהים ביותר. קרני השמש, אם היא בכלל זרחה באותו יום, 
לא חדרו מבעד לצמרות העצים, כך שפילסנו את דרכנו בחשכה. 
הלכנו והלכנו, ארבעה ילדים קטנים, בינות לעצים, איננו יודעים מה 
מחכה לנו בסופו של השביל. היינו לבד כל כך. אולי בכינו, אולי לא. 
אני זוכר שחלפנו על פני נחל קטן והמשכנו ללכת. כמה זמן? איני 

יודע.
השביל  קטנה.  דרכים  פרשת  לאיזושהי  שהגענו  זוכר  אני  "ואז 
קטנים  ילדים  ארבעה  שם  עמדנו  לשניים.  התפצל  עליו  שצעדנו 
וחיכינו. למה חיכינו? איני יודע. אני סבור שהיה קשה לנו להחליט 
אם להמשיך בשביל השמאלי או שמא לנטות אל עבר השביל הימני.

המשך אעמוד 23



13 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | הבזי ו - שואה | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

היו  מכן,  לאחר  לנו  שהתברר  כפי  והתהייה,  ההיסוס  "העצירה, 
גורליים... כי לפתע פתאום הופיע מאי שם חייל וקרא לנו בגרמנית: 
כששמעתי  אותי.  תקף  מצמית  ופחד  וכה  כה  הבטתי  הנה!'  'בואו 
את השפה הגרמנית, חששתי שאולי החייל העומד מולי הוא חייל 
ותוהה.  מבוהל  מבט  לעברי  שלחו  חסותי  שתחת  הילדים  גרמני. 
היו  רשומים  ובו  בכיסי  טמון  שהיה  הפתק  מן  להיפטר  דאגתי  מיד 
השמות והכתובות של מכרינו שבציריך. עד כמה שזכור לי, מזיכרוני 
שהדריכו  כפי  מהכיס,  אותו  העלמתי  הפתק,  את  בלעתי  הילדותי, 

אותי לעשות במקרה של תפיסה בידי הגרמנים.
"החייל התקרב אלינו, והורה לנו ללכת בעקבותיו. כלום הייתה לנו 
ברירה? ברכינו פקו, רגלינו כשלו, וכך צעדנו אחריו. לא הרחק עמד 
רכב צבאי קטן. בלא אומר ודברים הוא דחף אותנו לתוכו והפלגנו 
בנסיעה. אני זוכר שישבתי מכונס בתוך עצמי אחוז פחדים. הילדים 
הרכב?  נסע  זמן  כמה  אולי.  בכיתי?  האם  לצידי.  הצטנפו  הקטנים 
כשהוציא  ומיד  קטן,  לביתן  הגענו  לבסוף  להשיב.  יודע  לא  שוב, 
אותנו החייל מן הרכב, הוא דחף אותנו אל רצפת הביתן. 'תורידו את 

הראש!', ציווה.
והחייל  לו לאטו,  גרמני הצועד  "לא הרחק משם, הבחנתי בפטרול 
שאסף אותנו לא רצה שהוא יראה אותנו. בזיכרון מעורפל, כמדומני 
ילדים  ראה  שהוא  קצין,  כנראה  בביתן,  שהיה  למי  הסביר  שהוא 
הצועדים בשביל השני, היכן שנעצרנו והתלבטנו לאן להמשיך, וזמן 
רגע  באותו  השביל...  מכיוון  העולות  יריות  שמע  מכן  לאחר  קצר 
נעתקה נשימתי. או אז בדיוק התברר לי לשמחתי, שאנחנו נתונים 
השני,  בשביל  שנצעד  מחליט  הייתי  אילו  שווייצרי.  חייל  של  בידיו 

היינו נופלים היישר לידיהם של הגרמנים.
שהביא  החייל  גדול,  מחנה  אל  מגיעים  והפעם  נוסעים  אנו  "ושוב 
מאד  קרוב  שעמד  כלשהו,  שולחן  ליד  אותנו  הושיב  עמו,  אותנו 
למטבח, ונעלם. הצטנפנו מלאי פחד, שומרים על שקט, לא מעיזים 

לפצות את הפה.
"עבר זמן מה. הריחות שיצאו מן המטבח, עוררו את בלוטות הרעב 
חייל שווייצרי, הוא שאל אותנו  ניגש אלינו  ואז לפתע  שהיה חזק. 
בצרפתית מי אנחנו. ענינו לו שבאנו לכאן מצרפת, ואז הוא שאל: 
'אכלתם?' השבנו בשלילה. זכור לי כיצד הוא מיד נכנס למטבח, ולא 
עבר זמן רב עד שקיבלנו, כל אחד מאיתנו, צלחת מרק הזכורה אצלי 

עד היום לטובה... 
"ושוב, יסלחו לי קוראיי, אני זוכר מעט מאד מאותו מחנה. אני זוכר 
שהכניסו אותנו אל צריף ארוך שהיו בו אנשים רבים, מבוגרים עם 
הרצפה  על  מפוזר  היה  קש  אם  כי  בצריף,  מיטות  היו  לא  ילדים. 
תושבי  גירשו  באו,  שמקרוב  הילדים  אותנו,  בלילה.  ישנו  ועליו 
הצריף בזעף, עד שמצאנו איזו פינה לישון בה בקצה הצריף. לימים 
למדתי ללמד זכות על האנשים הללו, שלא גילו טיפת רחמים עלינו. 
ילדים צעירים ובודדים, הם היו בעצמם פליטי חרב כמונו, מרי נפש, 

שבדיוק באותם הימים גם הם הצליחו להבריח את הגבול.
"ולמחרת אנו בציריך בבית יפה, ואנשים מכובדים עומדים מסביבנו, 
מחייכים ומדברים אלינו בחביבות, איך הגענו לכאן? מי הם האנשים 

החביבים הללו? אין לי מושג! ובמשך שנים לא היה לי מושג. באותה 
שמפרידים  לנו  מספרת  מהנשים  אחת  והנה  נבוכים,  עמדנו  שעה 
אותנו.  המאמצת  אחרת,  למשפחה  הולך  מאיתנו  אחד  כל  בינינו. 
מה  הללו.  האנשים  את  מכירים  לא  ואנחנו  ביחד,  נהיה  לא  כבר 
שהחזיק אותנו קצת בחיים מרגע הבריחה, היה העובדה שהיינו כל 
זרה, בלי הורים,  ופתאום שוב עלינו להיות לבד, בעיר  הזמן ביחד. 
אצל אנשים שאנו כלל לא מכירים. שום סצנה לא עזרה לנו כמובן. 

נפרדנו זה מזה בעל כורחנו.
המיוחדת,  העליונה  השגחה  על  חושב  אני  מפעם,  יותר  היום,  "עד 
יהודים,  ילדים  וחצי  כמיליון  הושמדו  שבה  בתקופה  עליי  שסוככה 
לאחר שנות סבל וייסורים. השאלה למה אני דווקא זכיתי להינצל, 
מציקה לי למעשה עד היום... אבל עובדה אחת חסרה לי בתיעוד 
שמותיהם  עם  הפתק,  את  הרי  קיומנו?  על  להם  נודע  איך  הזה, 

וכתובותיהם של ידידי ההורים, הרי השמדתי במו פי!
בציריך  שהיתי  כאשר  שנה.  שלושים  לאחר  לי  התגלה  "הסוד 
רוזנגרטן,  לרבנית  התקשרתי  באירופה,  הרצאות  מסע  במסגרת 
אותה  ושאלתי  הורינו,  מכרי  עם  שנמנו  המשפחות  משלוש  אחת 
היו  הם  הבא:  הסיפור  את  לי  סיפרה  היא  הזאת.  התעלומה  לפשר 
וברונר אמורים להגיע  מודעים לכך שהילדים של משפחות גרילק 
לשווייץ. על כן הרבו לבדוק ברשימות הפליטים שהצליחו להסתנן 
למדינה זו והשלטונות נהגו לפרסמן. אבל למרבה הצער והדאגה, אנו 
לא הופענו בהן. בלבם עלתה המחשבה המפחידה, שיתכן שנתפסנו 
בידי הגרמנים וגורלנו נחרץ. אולי היינו חלילה וחס, הילדים הירויים 

ההם, בשביל השמאלי...
בבית  המאושפז  חולה  לבקר  נסעה  היא  שישי,  מימי  באחד  "והנה 
בית  במסדרון  צעדה  כאשר  שווייץ.  מערי  אחת  בלוזאן,  חולים 
בילד קטן המדבר  החולים, היא הבחינה בפתחו של אחד החדרים 
כדי  תוך  החדר.  בתוך  שנמצא  מישהו  אל  ופנה  בצרפתית,  בקול 

הילדים שתחת חסותי שלחו 
לעארי מאט מאוהל ותוהה. מיד 
דבגתי להיפטר מן הפתק שהיה 
טמון אכיסי ואו רשומים היו 
השמות והכתואות של מכרי ו 
שאציריך. עד כמה שזכור לי, 
מזיכרו י הילדותי, אלעתי בת 
הפתק, העלמתי בותו מהכיס, 
כפי שהדריכו בותי לעשות
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לבחר התפילה קאלתי הלם  וסף, כבשר בחד מהמתפללים, יהודי ש רבה 
כאן תשעים, התקדם לעארי, הושיט לי בת ידו לשלום והציג עצמו אשם 
'עמרם דויטש'. אבצילות רבויה לציון, הוב פתח וארך בותי אחום לרגל 

התמ ותי כרא אית הכ סת, ורק לבחר מכן במר לי אעדי ות: "ראי, שמתי 
לא שביחרת האוקר. ראי יקר, ממש כובא לי לרבות ב שים מגיעים 

אביחור לתפילה"... 

הרא יובל גולד שליט"ב, מרא י לוס ב ג'לס שאקליפור יה, על היום הרבשון לכהו תו אאית הכ סת

"ּוְתׁשּוָאה ּוְתִפָּלה..."

הסיפור שלפנינו הוא מאוצרו של הרב יואל גולד שליט"א, מגדולי 
 מזכי הרבים ומרבני לוס אנג'לס שבקליפורניה. וכך מספר הרב גולד:

לעולם לא אשכח את היום הראשון שבו התחלתי לשמש בקודש, 
כרב בית הכנסת 'בית נפתלי' בלוס אנג'לס. יום קודם לכן הודיעו לי 
הגבאים, כי תפילת שחרית במקום מתקיימת בשעה שש ורבע, וכי 

מתוקף תפקידי עלי להתפלל במניין זה.
השכמתי קום. אולם לבית הכנסת נכנסתי באיחור של דקה אחת, 
בסך הכל... צג השעון הדיגיטלי שעל הקיר בכניסה לבית הכנסת, 
הורה על השעה שש ושש עשרה דקות, אולם כשנכנסתי להיכל בית 
הכנסת ציפה לי הלם חיי. שמתי לב שרוב חברי הקהילה המבוגרים 
בתפילין,  ועטורים  בטליתות  עטופים  במקומם,  יושבים  כבר 

וממתינים לרב שיתחיל בסדר התפילה.
המחשבה שחלפה בראשי באותו רגע היתה: 'יואלי, מה קורה כאן?'. 
יכול לעיתים  גדלתי בצעירותי, איחור של דקה היה  בסביבה שבה 
להיחשב הקדמה של חצי שעה... אולם זמן רב לחשוב לא היה לי. 

התעטפתי במהירות בטלית ובתפילין והתחלתי להתפלל.
לאחר התפילה קבלתי הלם נוסף, כאשר אחד מהמתפללים, יהודי 
בית  של  האחורי   מחלקו  לעברי,  התקדם  תשעים,  כבן  שנראה 
הכנסת, הושיט לי את ידו לשלום והציג עצמו בשם 'עמרם דויטש'. 
התמנותי  לרגל  בחום  אותי  וברך  פתח  הוא  לציון,  ראויה  באצילות 
לרב בית הכנסת, איחל לי את מיטב האיחולים ורק לאחר מכן אמר 
לי בעדינות: "רבי, שמתי לב שאחרת הבוקר. רבי יקר, ממש כואב לי 
לראות אנשים מגיעים באיחור לתפילה. אנא ממך, עשה כל מאמץ 

כדי שתגיע בזמן מחר"...
הייתי כה נבוך ומבויש, עד שהחלטתי בו במקום להגיע למחרת חצי 
שעה מוקדם יותר. בתוך תוכי הייתי נחוש לעשות הכל, כדי להגיע 
לפני ר' עמרם דויטש... באותה שעה לא ידעתי, כי רבי עמרם הוא 
בוקר.  לפנות  חמש  בשעה  הכנסת  בית  את  בוקר  בכל  שפותח  זה 
ובכן, אפוא, כאשר הגעתי למחרת בשעה רבע לשש, הוא כבר ישב 

ושותה  תהילים  אומר  שלפניו,  המשניות  ספר  מתוך  הוגה  במקום, 
קפה בניחותא.

לא היה לי כל סיכוי להשיגו...
חלפה שנה תמימה עד שהבנתי את סודו של ר' עמרם – מהי תפילה 
זה באחת השבתות, בשעת אחר צהרים, כאשר כבר  בעבורו. היה 
הייתי מיודד עם ר' עמרם. שוחחנו, לא בפעם הראשונה על קורותיו 

בשואה, ור' עמרם אמר לי אז:
למחנה  באושויץ,  ההריגה  מגיא  לצאת  והצלחתי  מזלי  "התמזל 
שליווה  הכיתוב  את  אשכח  לא  לעולם  'בונה'.  היה  ששמו  עבודה 
משחררת'...  'העבודה  לבונה:  ובכניסתי  מאושויץ  בצאתי  אותי 
כמוני.  אסירים  שלושה  עוד  עם  עץ  דרגש  לחלוק  נאלצתי  בלילות 
בוקר מקפיא העצמות, בחורף הפולני, חממנו זה את זה בחום הגוף 

המועט שנותר בנו.
"באחד הלילות לחש לי אחד מחברי לדרגש, לחישה ששינתה את 
אינם  האחרים  שותפינו  שני  שאפילו  סוד  לך  אגלה  'עמרם,  חיי: 

יודעים אותו. אני מבקש ממך, שאף אחד מלבדך לא ידע על כך.
"אני יורד עכשיו אל גומחה הנמצאת מתחת לצריף המגורים, יש שם 
זוג תפילין שמחכות לי... אעמיד פנים שאני הולך להתפנות, וכמה 
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פעם פגש אעשיר גדול, שהיה אדרכו לחארת האיטוח על מ ת לאטח בת 
 כסיו, וה ה כבשר  פגשו, צץ אמוחו של העשיר רעיון, והציע בותו לראי 
 חום: "ראי! ב י אדרכי לאטח בת  כסיי אחארת האיטוח, בך בם יאטיח לי 
כאוד הרא שבם בתרום בת סכום עמלת האיטוח לצדקה, לב יברע ל כסיי 

כלום, לב תשלוט אהם הבש וכדו', בסכים לעשות כן..."

ה'חפץ חיים' מחיה בת ראי ארוך אער • מה מועיל יותר מהשתדלות של ה'חתם סופר'? • 
חארת האיטוח של ראי  חום מהורוד ב • סגולת 'החזון ביש' להי צל מפרעות העראים

הרא ישרבל ליוש

"ָבִאי ּו ַמְלֵּכ ּו ְקַרע רֹוַע ְּגַזר ִּדיֵ  ּו"
- טעונה ביאור, הלא  דיננו  גזר  בקשתינו מהקב"ה שיקרע את רוע 
אין ספק שטרם שגזר ה' את שגזר, הוא הפך בכל זכויותינו, בחן את 
סדר התשובה שערכנו או לא ערכנו, ורק אחר ששקל את הכל, גזר 
את דיננו. לו היה צד קל שבקלים להקל עוד על גזר הדין, סמוכים 
נעיז פנינו לבקש  כן, איך  ובטוחים שבוודאי היה עושה כן. אם  אנו 
שיקרע גזר דין, שנקבע בפלס של אמת, בשקלול הרחמים המרביים 

שהיה ניתן לצרף?
בשלמא, כאשר מלך בשר ודם גוזר דין, אפשר לבקש ממנו שיביט 
אבל  טעותו,  על  להעמידו  אף  ומותר  אחרת,  בצורה  הדברים  על 
מלך מלכי המלכים, שיא האמת ומקור הרחמים, בזכות מה אנחנו 
בוודאי  טענותינו  שכל  אחר  דיננו,  גזר  רוע  את  שיקרע  מבקשים 

נלקחו בחשבון?

"ּוְתׁשּוָאה ּוְתִפָּלה ּוְצָדָקה ַמֲעִאיִרין ֶבת רֹוַע ַהְּגֵזָרה"
יש לבאר שזו כוונת התפילה 'ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את 
רוע הגזירה', כל אחד משלושת עניינים אלו, תשובה, תפילה וצדקה, 
לבקש  זכותנו  את  מעוררים  אנו  בזכותו  אשר  מיוחד  סניגור  הוא 

קריעת גזר הדין, אף לפנים משורת הדין, ונפרט ונבאר:

תשואה
נמחקות  ידה  שעל  הקב"ה,  שברא  מיוחדת  מתנה  היא  ה'תשובה' 
העבירות שעשינו, ויש בזה חידוש גדול, שהרי לולא מתנת הקל לא 
אבל  שעשינו,  המקולקלים  מעשינו  את  ולנקות  למחוק  שייך  היה 
היא  כן  וכשמה  טובה,  מתנה  לנו  העניק  וחסדו  טובו  ברוב  הקב"ה 
'תשובה', כי כל מהותה היא לשוב אליו ית', ועל אף שחטאנו וכביכול 
התרחקנו ממנו, באהבתו אותנו, הוא נותן לנו הזדמנות לשוב אליו 

בחזרה ולתקן את דרכינו הרעה והמרחיקה.
ממנו  ומבקשים  הקב"ה  אל  באים  אנו  זה  שבכח  לומר,  יש  כן,  אם 
שיקרע את גזר דיננו, וכך אנו אומרים לו: 'ריבונו של עולם! באהבתך 

מחיקת  היא  מהותה  כל  אשר  ה'תשובה',  את  יצרת  ובחמלתך 
פעולות שנעשו על ידינו, כמו"כ, באותה אהבה וחמלה, הפעל את 
אותה יצירה גם על פעולותיך – גזירותיך, ומחק אותם, כי אתה הוא 
זה שקבעת שלגודל אהבתנו ההדדית, אפשר לשוב האחד אל השני 

ולמחוק מעשים ופעולות מרחקות'.
בספור הבא, נבין באמת מהי עוצמת ה'תשובה', למבינים ומשכילים 

במהותה!
כיבוד ההורים של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל מקמניץ, היה 
כדי  ויגיעה  עמל  כל  חסך  לא  הוא  ודוגמא.  לאות  ולתהילה,  לשם 
יתמלאו  משאלותיו  שכל  דאג  ותמיד  צרכיו,  כל  את  לאביו  לספק 

במדויק.
כאשר גלה רבי ברוך בער עם ישיבתו ל'קרמנצוג', היה גם אביו בין 

הגולים, וגם שם דאג לכל מחסורו.
ברוך  ורבי  למשכב,  ונפל  האב  חלה  ל'וילנא',  מהגלות  שבו  כאשר 
חששו  אשר  מקורביו  ולילה.  יומם  חוליו  מיטת  את  עזב  לא  בער 
הציעו  האב,  מיטת  ליד  הממושכת  מהשהיה  שנחלשה  לבריאותו, 
מעט  יפרוש  והוא  במשמרתו  אותו  יחליף  הישיבה  מבני  שאחד  לו 
למנוחה. לאחר ששכנעו אותו שבריאותו של אביו לא תינזק מכך, 
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הסכים שאחד מבני הישיבה ישהה בשליחותו ליד מיטת אביו.
עלו  להבריאו  בער  ברוך  רבי  מאמצי  וכל  גברה,  האב  של  מחלתו 
גיל שמונים, נפטר לבית עולמו. רבי  בתוהו, וכאשר כבר היה מעל 
חלשה  מותו,  על  צערו  מלבד  אך  מאוד,  עליו  התאבל  בער  ברוך 
דעתו עוד יותר כי האשים את עצמו שמא לא טיפל בו כראוי, ולו 
היה מטפל בו די הצורך, היה יכול להאריך את חייו יותר, כה גבר עליו 

צערו, ונפשו נשברה, עד שחששו לבריאותו...
באחד הימים נפגש עם מרן ה'חפץ חיים' זי"ע, כאשר בא לאסיפה 
ב'וילנא', הם הסתגרו בחדר צדדי ושוחחו ארוכות בענין ה'תשובה'. 
לו:  ואמר  להרגיעו  כדי  בער  ברוך  רבי  של  בידיו  אחז  חיים'  ה'חפץ 
את  הופכת  גם  היא  החטאים,  על  מכפרת  שהיא  מלבד  "התשובה 
נפשו  בתשובה,  שב  שהוא  אחרי  לגמרי.  חדשה  למציאות  האדם 

מזדככת ונטהרת מכל פגם".
שיחה זו היתה עבור רבי ברוך בער כמים קרים על נפש עייפה. נפשו 
שסערה מאוד מיראת הדין על מיעוט בכבוד אביו, נרגעה, ולאחר 
דברי ה'חפץ חיים' אמר: "אני אדם חדש, אין עוד טעם להצטער על 

העבר".
כל ימיו היה רבי ברוך בער חוזר על ספור זה, והביע את רגשי תודתו 
למרן ה'חפץ חיים', ואמר: "דער 'חפץ חיים' האט מיר ממש מחייה 

גווען..." – ]ה'חפץ חיים' ממש החיה אותי...[ 

תפילה
לנו ספק  יש  וכי  'תפילה'?  יש לשאול: מהי  גם על תפילה  לכאורה 
שאם היה מגיע לנו את מה שאנו מבקשים מהקב"ה, הוא לא היה 
כדי  דורון  או  לחנופה  חלילה,  הזקוק,  ודם  בשר  הוא  וכי  לנו?  נותן 

לקבל ממנו דבר זה או אחר?
אותנו  לקרב  כדי  בה  יש  עצמה  שהתפילה  בספרים,  מבואר  אלא, 
הקריאה  עצם  ית',  ממנו  שהכל  בו  אמונתנו  את  ולהגביר  להקב"ה, 
אליו והבקשה ממנו מעוררת זכות נוספת, מעבר לזכויות המגיעות 
אנחנו  'תפילה',  הנקראת  זכות,  אותה  ובעבור  מעשינו,  בזכות  לנו 

מבקשים את בקשתנו.
ומחזקים  אנו מתפללים  ואומר שכאשר  יותר  עוד  המבי"ט מדגיש 
את אמונתנו שהכל מאיתו ית', הקב"ה מבטל את העונש, כי המטרה 
הושגה אף בלעדיו, שהרי מעצמנו הגענו להכרה ולאמונה בו ית'. הן 
הן הדברים גם לגבי בקשת קריעת גזר הדין, הבקשה הזו אינה עבור 
זכות שחלילה הקב"ה לא זכר ואנחנו מנסים לעורר אותה בתפילת 
'אבינו מלכנו...', אלא התפילה עצמה היא הזכות שבעבורה אנחנו 

מבקשים שיקרע את רוע גזר דיננו...
על גדולת כח ה'תפילה' נלמד מהספור הבא:

לרב  יתמנה  שתלמידו  זי"ע,  סופר'  ה'חתם  מרן  של  חפצו  היה  עז 
באחת העיירות שהרב שם נתבקש לישיבה של מעלה. הוא השתדל 
בזה מאוד, ואף התאמץ ונסע עם אותו תלמיד אל העיר המבקשת 
תלמיד  אותו  על  הקהילה  לראשי  מאוד  והמליץ  דאתרא',  'מרא 

שראוי הוא לכהן פאר כרב בעיירתם.
נבחר  לא  תלמידו  סופר',  ה'חתם  של  השתדלויותיו  כל  למרות  אך 

למשרה הרמה, ודווקא המתמודד השני נבחר לכהונה.
כאשר שמע זאת ה'חתם סופר', אמר: "אין בכח כל השתדלויותיי 
לעמוד כנגד תפילותיו ודמעותיו של התלמיד חכם השני... הוא הרי 

שפך דמעות כמים בתפילתו שיזכה להיבחר כרב...".

צדקה
במדת  עמנו  שיתנהג  מהקב"ה  אנו  מבקשים  ה'צדקה',  בהזכרת 
לפנים  אנו  נוהגים  הצדקה  שע"י  כשם  מידה',  כנגד  'מדה  הרחמים 
משורת הדין ומטיבים עם ברואיו, והופכים את גזר דינו של הנזקק, 
מרע לטוב יותר, כמו"כ אנו מתחננים אליו ית' שיעשה עמנו צדקה 

ויתנהג עמנו לפנים משורת הדין, ויהפוך את גזר דיננו לטובה.
'צדקה תציל ממות' הם רבים, די אם נלקט אחדים,  הסיפורים על 

ונווכח שאכן 'זורע צדקות – מצמיח ישועות'.
מורו ורבו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע, הגאון רבי נחום מהורודנא זצ"ל 
עסק רבות בענייני צדקה, הוא נהג לאסוף כסף בעצמו מבעלי יכולת 

עבור עניי העיירות.
פעם בעת התעסקותו בענייני צדקה, פגש בעשיר גדול, בעל נכסים 
רבים, שהיה בדרכו לחברת הביטוח על מנת לבטח את נכסיו, והנה 
כאשר נפגשו, צץ במוח של העשיר רעיון, והציע אותו לרבי נחום: 
"רבי! אני בדרכי לבטח את נכסיי בחברת הביטוח, אך אם יבטיח לי 
כבוד הרב שאם אתרום את סכום עמלת הביטוח לצדקה, לא יארע 

לנכסיי כלום, לא תשלוט בהם האש וכדו', אסכים לעשות כן...".
"בטוח אני בזכות מצוות צדקה שתגן על רכושך..." – השיב רבי נחום 
העשיר  בא  היה  בשנה  שנה  מידי  הווה.  וכך  העשיר.  של  להצעתו 
לרבי נחום, תורם את סכום הביטוח לצדקה, במקום לבטח את נכסיו 

בחברת הביטוח...
באותן שנים פרצו שריפות רבות באזור, והן כילו את בתי הכפרים 
והשדות. בעלי בתים רבים איבדו את נכסיהם ונשארו חסרי כל, וראו 
איזה פלא, לנכסי העשיר שביטח אותם בחברת הצדקה, לא אירע 

כלום, האש דילגה עליהם כאילו לא היו כלל באזור הדליקה.

"האם מותר לי להסתכן ולנסוע אל מקום עבודתי ברמת גן, אחרי 
נפלו  וכבר  פעמים,  כמה  האוטובוס  בנוסעי  התנקשו  שהערבים 
בימי  זי"ע,  איש'  ה'חזון  מרן  את  יהודי  שאל   – רבים...?"  חללים 

מאורעות תש"ח.
"צדקה תציל ממוות!" – השיב החזו"א בקצרה, ומאז הפריש היהודי 

חמישים אחוז ממשכורתו לצדקה...

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, כתבו ל: 
israel.layosh@gmail.com
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איום מן הימים האחין בחד המלמדים, כי יש ו ילד אכיתה, שמדי יום 
איומו, יוצב לחצר ומשחק אבוכל. פשוט, הילד  הג לסיים לבכול, לבסוף 

שבריות מחאריו, לצבת לחצר ולהתחיל לזרוק בוכל לכל עאר. פעם 
התייחס לבוכל ככדור - ה יפו בל על ושא ותפסו, פעם היה משליך בת 

הבוכל ימי ה ושמבלה, לב פעם בף הרחק הרחק...

הדרך לזכות איום הדין ולהיחתם לחיים טואים

הרה"ג בשר קואלסקי שליט"ב

ּוְאיֹום צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון!

עלינו  שחלפו  השנה  ראש  ימי  של  העילאי  הרושם  תחת  עודנו 
מתוך התרוממות הרוח, קול השופר עודו מהדהד באוזנינו ונעימות 
ראש  ימי  מתוך  בפינו.  מזדמרות  עודן  ושופרות'  זכרונות  'מלכויות 
השנה אנו ממשיכים לעשרת ימי תשובה, הימים הגדולים שבין כסה 
מוכרע  להיות  עומד  הכל  בו   - הכיפורים  יום  לפני  וניצבים  לעשור, 

באופן סופי.
בראש השנה הדברים רק נכתבו, אבל עכשיו הם עומדים להיחתם 
בחותמו של המלך, להיקבע לשנה שלימה. כל בר דעת מבין שהוא 
ניצב בימים גורליים ביותר, בעת בה חייו מוכרעים לטוב או למוטב. 
והוא שואל את עצמו 'מה אני יכול לעשות כדי לשפר את מצבי, איך 

אני יכול לפעול להיטיב את גזר דיני, רגע לפני הכרעתו הסופית?!'
כולנו מקווים, שנכתבנו לשנה טובה, שנה מתוקה ומוארת, שנה של 
שמחה, בריאות, נחת מהילדים ופרנסה ברווח. אולם מי יודע... כל 
כך הרבה אנשים חשבו כך בשנה שעברה, ולאורך השנה גילו כמה 
טעו, למרבה הצער והכאב. הרי כל מה שקרה להם - נחתם אז, ביום 
הכיפורים, והתקווה הגדולה לשנה מתוקה - התנפצה לה אל סלעי 

המציאות, כמה כואב!
הגנה  לעצמו  להבטיח  כדי  לעשות,  יהודי  יכול  מה  עושים?  מה  אז 
ברגעים הגורליים שלפניו? איזה עורך דין שאין עוצמתי ממנו, יכול 
יסדר  שמישהו  שיבטיח  לקחת  ניתן  כלי  איזה  המצב?  את  להציל 
יעמדו  שלנו  שהסניגורים  השמימי,  האמת  ברגע  העניינים  את  לנו 
בהצלחה באתגר? איך אפשר לסתום למקטרגים את הפה, ולהבטיח 

לעצמנו שנה טובה?!
הנה גילוי מיוחד, אותו חשף הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע 
לגילוי  וכמה כדאי להקשיב  לוי' בפרשת שופטים,  'קדושת  בספרו 
של סניגורן של ישראל. הרי מי כמוהו ידע להמליץ טוב על ישראל, 
והוא סולל לנו את הדרך להמליץ טוב על עצמנו, להבטיח לעצמנו 

שהסניגורים הטובים בשמים - עובדים בשבילנו. הידעתם איך?
שמכריע  שמי  מסתאר  זי"ע,  מאברדיטשוא  הרה"ק  מגלה  ואכן, 
- הוב הבדם אעצמו. מי שקואע בם הקטגור  די ו של בדם  גזר  בת 

ישלוט אדיון בו שהס יגורים י צחו בותו - זה הבדם ה ידון אעצמו. 
מי שמכריע בת כף המבז יים, וקואע בת פסק הדין לש ה האעל"ט 
קואע  הוב   - מעלה  של  דין  אאית  ש ידון  זה  אעצמו,  היהודי  הוב   -
אעצמו ביך ידו ו בותו, ולב רק בותו – בלב גם בת כל העולם כולו, 

בת כל שוכ י תאל!
זה גילוי מדהים. אם כן - אנחנו יכולים לקבוע את גזר דיננו במו פינו! 
בידינו הדבר! לא עוד חרדה, אין צורך במתח. פשוט אנחנו צריכים 
לגזור  רוצים  היינו  מה  ברור  הלא  נו,  הדין!  גזר  את  לעצמנו  לגזור 
לעצמנו, ואיזו שנה אנו מפרגנים לעצמנו... אז איך נוכל לגזור אותה, 
באופן  לנו  ומתוקה,  טובה  שנה  לנו  שתהיה  להכריע  אותה,  לקבע 

אישי ולכל יושבי תבל?!
ואכן זה תלוי א ו - אצורה אה ב ו ד ים בת זולת ו. יש מצוה מן התורה 
'אצדק תשפוט עמיתך', זו מצוה על בדם לדון בת חארו לכף זכות, 
יהודי בחר. מי  או בת ה קודות החיואיות, להמליץ טוא על  לרבות 
שדן בת חאריו לכף זכות - אכך הוב קואע שאשמים ידו ו בותו לכף 

זכות, לש ה טואה ומתוקה. ומי שלב... - עדיף שלב להמשיך...
כלומר, רבית יהודי עושה מעשה שלילי?  רבה לך שחארך  הג שלב 
כשורה? כדי להכריע בת עצמך ובת העולם כולו לש ה טואה - הפוך 
אטואתו של חארך, החלט אלאך שאטח החמצת פרט חשוא, כי חארך 
לעולם לב היה עושה מעשה כה שלילי. וגם בם זה  רבה הזוי,  שמע 
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לב הגיו י, על מעשהו של זולתך תולה דגל שחור אוהק - עדיין, בם 
תתבמץ לרבות בת הטוא, בם תדון בת זולתך לכף זכות, גם אשמים 

ידו ו בותך לכף זכות, ובת כל העולם בחריך!
אז רגע לפני היום המכריע, טרם תעמוד בחמה בראש האילנות ואז 
נזעק 'פתח לנו שער בעת נעילת שער', הבה נחליט שאנחנו דנים 
את הזולת לכף זכות. מישהו תפס לך חניה? בטח הוא ממהר מאוד. 
ולא  שעה  קבעתם  שכח.  האיש  כנראה  החלון?  את  סגר  לא  פלוני 
הגיע בזמן? בוודאי היה פקק לא צפוי. ראית אותו צועק על מישהו? 

אולי יש לשני בעיה בשמיעה...
לדון לכף זכות זה בתגר מרתק, זה להפוך לס יגור תוך כדי ת ועה, 
משהו  רבית  בם  וגם  הטוא,  בת  ורק  הטוא,  בת  יהודי  אכל  לרבות 
למשהו  בותו  ולהפוך  יצירתי  להיות   - טוא  לב  מעשה  כמו  ש רבה 
טוא. זה בולי לב קל, באל מבוד משתלם: כי מי שדן בת חאריו לכך 
על  מי שמחליט שהוב מאיט  זכות.  לכף  בותו אשמים  ד ים   - זכות 
אבותן משקפיים  חיואיות, מאיטים עליו אשמים  זולתו אמשקפיים 
גורלו  גם אשמים מכריעים בת   - זולתו  אדיוק. מי שמכריע לטואת 

לטואתו!
 – כולו  העולם  של  והעתיד  טואה,  ש ה  לעצמ ו  לגזור  הדאר  אידי ו 
 מצב גם הוב אידי ו, זה תלוי רק א ו. האה  דון כל בדם לכף זכות, 
כך  זכה  כל הש ה האעל"ט.  לבורך  גם  כך  ל הוג  ו קאל על עצמ ו 

לגמר חתימה טואה, ולגזר דין מתוק אמיוחד - ש ה טואה ומתוקה!

4 מילים, מסר עוצמתי...
יוסי היה תלמיד כה מצטיין, בלי עין הרע, זרע ברך ה'. מוכשר מבני 
גילו, מבריק מבני כיתתו, עד שהמלמד שלו בכיתה ו' החליט שראוי 
הלימודים.  שנת  של  בעיצומה  ז'  לכיתה  ויעבור  שנה,  ש'יקפוץ' 
נוהל חריג  - זהו  המנהל החינוכי בדק את העניין לעומק, בכל זאת 
'להקפיץ' תלמיד תוך כדי שנת הלימודים, אולם משנוכח לדעת כי 
יוסי אכן ילד כה מצטיין, מבריק ומוכשר - הבין שאין לו מה לעשות 

יותר בכיתה ו', ונקבע כי הוא עולה לכיתה ז'.
המעבר נקבע ליום ראשון שאחרי חנוכה, בתום חופשה קצרה, כדי 
בהתרגשות  חדשה.  התחלה  של  ניחוח  קצת  כאן  יהיה  זאת  שבכל 
אין קץ שב יוסי לספסל הלימודים, ופנה לכיתה ו' ליטול ממנה את 
מיטלטליו. משם, קורן מאושר ומחוייך מאוזן לאוזן, חש זכות כבירה 

לבוא בשעריה של כיתה ז', הוא כבר ילד גדול...
חלפו כמה דקות, ואל כיתה ו' נכנס המלמד, לפתוח את היום. הוא 
מביט על שולחנו, ומבחין בפתק חצוף במיוחד, שההיגיון מחייב שמי 
שכתב אותו הוא יוסי, התלמיד המצטיין שעזב את הכיתה הבוקר. 

הוא קרא את הפתק שוב ושוב, ולא האמין למראה עיניו:
'ארוך שפטר י מעו שו שלזה!'

וארורות.  גדולות  אבותיות  ילדותי,  אכתא  אפתק,  כתוא  היה  כך 
המלמד התקשה להבמין: 'יוסי? דווקב הוב?!?! הילד המצטיין שב י 
ולב בחר  לחמתי כדי לשדרג בותו לכיתה האבה, וארגע הבחרון הוב 
 ועץ אי חרא כה דוקר ית?!' כדי לוודב, שבל בת תלמידיו מי ה יח 
הפתק  בת  ה יח  יוסי  כן,  בכן  כי  בישרו  והם  הלזה,  הפתק  בת  כבן 

על שולח ו, פתק או כתואה ארכה 'מפרג ת' אמיוחד: 'ארוך שפטר י 
מעו שו שלזה!'

נורא. לא רק שמדובר  עיניו של המלמד האדימו בזעם, כעסו היה 
למען  התמסר  כמה  הרי  כואבת.  בבגידה  מדובר  איומה,  בחוצפה 
בכיתה  מקום  שימצא  כדי  התאמץ  כמה  למענו,  פעל  כמה  יוסי, 
נורא,  כה  בו באופן  פוגע  יוסי  והנה  ויכולותיו.  המותאמת לכישוריו 

פשוט דוקר אותו בלבו!
לכיתה  רץ  ואץ  הפתק  את  נטל  לשלוותו,  לחזור  התקשה  המלמד 
ז'. הוא פתח את דלת הכיתה בתנועה חדה, נכנס פנימה בזעף, נעץ 
'יוסי, האומנם? האם  - תלמידו לשעבר, ושאל קצרות:  ביוסי  מבט 

אתה הנחת את הפתק הזה על שולחני?'
'כן', ה הן יוסי, ול וכח בישורו פתח המלמד אצעקות, לעי י הכיתה 
מתבמץ  אשאילך,  עואד  למע ך,  טורח  ב י  מתאייש?  'הבי ך  כולה: 
עאורך. כמה טרחתי כדי להעאיר בותך לכיתה המתבימה לך, כמה 
זו  איותר.  המיטאי  אבופן  ותתח ך  שתתפתח  כדי  בת  פשי  מסרתי 

ארכת הפרידה שלך? ככה בומרים תודה ראה?!'
למאמציי  שהודות  למרות  'אז  והמשיך:  קמעא,  התנשף  המלמד 
אני כבר לא המלמד שלך, אבל את סמכויות הענישה כלפיך טרם 
איבדתי. לך הביתה, שם תחשוב טוב טוב אם נאה או יאה לכתוב כך 
למלמד!' - חתם המלמד את צווחותיו, לנוכח עיניהם הנדהמות של 

התלמידים...
ויוסי? יוסי פשוט פרץ בבכי נסער. שתי עיניו כשני נחלי דמעות, הוא 
התנועע בהתרגשות ופניו סמוקות בביישנות. הוא השפיל את מבטו 

בחרדה, ואמר בשקט, תוך גמגום ביישני:
פתק  זה  הזה...  הפתק  בת  כתאתי  לב  אכלל  ב י  באל  באל...  'באל, 
שהילדים אכיתה כתאו לי, וה חתי בותו על שולחן המלמד - לטיפולו. 
ב י לב כתאתי בת הפתק למלמד, חאריי אכיתתי לשעאר - כתאו לי 

בת הפתק, כ רבה אגלל שקי בו אי...' - השיא הילד אבימה...
'מה???' - המלמד היה המום...

שולחן  על  הפתק  את  הנחתי  'אני  בכיו,  פעיות  בין  יוסי  השיב  'כן', 
המלמד, כדי להודיע שכך כתבו לי ילדים, שהם התנהגו כלפיי באופן 
לי, לא אני כתבתי  זה פתק שכתבו  זאת על פתק.  וכתבו  יפה,  לא 

אותו, בוודאי שלא למלמד!'
את  קלט  רגע  באותו  כדבעי.  להיבהל  המלמד  של  תורו  היה  עתה, 
עומק הטעות שעשה, כיצד בייש את תלמידו לעיני כל הכיתה על 
לא עוול בכפו. לא יוסי כתב את הפתק, הוא בכלל לא ניסה לפגוע. 
את הפתק כתבו ילדים ליוסי, ניסו לפגוע בו, והוא רק ביקש ליידע 

על כך!
נמלט  לא  התמונה,  התבהרה  שכאשר  ייאמר,  המלמד  של  לשבחו 
מאחריות למעשיו, אלא שב לכיתה החדשה של יוסי, התנצל בפניו 
מעומק הלב על שפגע בו באופן כה קשה, ואף העניק לו סכום כסף 

- כדי שיקנה בו ממתקים עבור ילדי הכיתה החדשה...
סיפור מדהים זה, בותו שמע ו מפי המלמד – גיאור המעשה, מחדד 
עד כמה לעולם לב  וכל לפרש משהו כפי מה שהוב  רבה ל ו. תמיד 
 חשוש כי יש משהו שבי  ו יודעים, יש פרטים שבי ם אהירים. בולי 
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כל מה ש רבה ל גד עי י ו - הוב רק חלק קטן מהתמו ה, וכשתתאהר 
כולה -  גלה עד כמה טעי ו אמאט הרבשון של ו...

האה  יקח בת המסר הזה לחיי היום יום של ו. כל כך הראה פעמים 
ב ו רובים ב שים עושים מעשים שו ים, וממהרים להכריע, לחרוץ, 
מוכיחה  פלו ית  פעולה  רע,  מעשה  וזה  טוא  מעשה  זה  לקאוע. 
שמאצעה הוב בישיות חיואית, ופעולה בחרת מצאיעה על כך שמי 

שעשה בותה - הוב זד מרשיע...
והבמת, הבמת לב ידועה ל ו אבמת, היב חאויה אפרטים הקט ים. 
בת  יודעים  הא ה שבי  ו  זכות, מתוך  לכף  כל בדם  האה  דון  ולכן, 
התמו ה המלבה, בין אכוח ו לעמוד על טיאה. הראה יותר  כון, כדבי 
ורצוי פשוט לדון לכף זכות, לשער שחסר ל ו חלק מהפבזל, ולרבות 
כל פעולה, של כל בדם, אבור חיואי. וככל ש  הג כך, ככל ש עשה 
כך, ככל ש היה ס יגורים על חארי ו - כך  זכה להיות ס יגורים על 

עצמ ו, ולהרעיף עלי ו ש ה טואה ומתוקה!

פעולה מוזרה אמטרה  עלה...
ממאה  למעלה  לפני  הראשונה,  העולם  מלחמת  בתקופת  זה  היה 
משה  רבי  הגה"צ  ייסד  אז,  של  קטנה  מושבה   - תקוה  בפתח  שנה. 
אויערבאך זצ"ל תלמוד תורה קטן, על מנת שיהיה מוסד חינוכי ראוי 

לשמו, לגדל בו דורות לתורה ויראת שמים. 
באותן שנים שלט בארץ השלטון הטורקי, מעט היהודים שהתגוררו 
כאן, סבלו מרעב ומחסור, מחלות ופרעות. הרעב היה כה מוחשי, 
עד שהיו לא מעט ילדים שהארוחה היחידה שאכלו - היתה ארוחת 
פשוט,  מחו"ל.  תרומות  בכספי  שנתמך  תורה,  בתלמוד  הצהריים 

בבית לא היה אוכל, אפילו לא פרוסת לחם יבישה!
ישנו  כי  המלמדים,  אחד  הבחין  הימים  מן  ביום  זאת,  כל  ולמרות 
ילד בכיתה, שמדי יום ביומו, בשעות הצהריים, יוצא לחצר ומשחק 
מחבריו,  שאריות  לאסוף  לאכול,  לסיים  נהג  הילד  פשוט,  באוכל. 
לצאת לחצר ולהתחיל לזרוק אוכל לכל עבר. פעם התייחס לאוכל 
ככדור - הניפו אל על ושב ותפסו, פעם היה משליך את האוכל ימינה 

ושמאלה, לא פעם אף הרחק הרחק...
בם תמיד יש ביסור לאזות בוכל, הרי שאעידן רעא שכזה - זה לב רק 
ביסור, זה בפילו הגיון. לפיכך,  קרב הילד לשיחה בישית, אה   זף 
אחומרה על הת הגותו זו, והתאקש לחדול מאיזוי המזון. בולם הדאר 
לב עזר - כאר איום המחרת שא המחזה ו ש ה: הילד יוצב בל החצר, 

ופשוט צולף בוכל לכל עאר...
המחרת,  ביום  ושוב  מקודמתה.  חמורה  לנזיפה,  הילד  נקרא  שוב 
בשעת הצהריים, הוא עמד בחצר, ושיחק באוכל, זרק אותו לצדדים 
כמשתעשע בכדור משחק. עתה כבר לא נותרה ברירה, הוא נקרא 
ליום  מהת"ת  הרחקה  בצידה:  שעונשה  שלישית  נזיפה  לשיחת 

יומיים, עד שיחליט לשנות את דרכיו.
הילד  של  אביו  כי  המנהל  הבחין  מוקדמת,  בוקר  בשעת  למחרת, 
נענש,  ילד  הן אם  נדיר, אפילו מצוי למדי.  כזה לא היה  הגיע. דבר 
האב  את  קיבל  המנהל  הוריו.  אלו   - לעזרתו  שנזעק  מי  כלל  בדרך 
בכבוד, וכבר המתין שיפתח בהתנצלות מעומק הלב, יספר ששוחח 

כפי   - שוב  יקרה  לא  שהדבר  יבטיח  מעשיו,  חומרת  על  בנו  עם 
שקורה בדרך כלל...

לדאר.  ואיקש  התיישא,  הבא  לגמרי:  בחר  משהו  קרה   - הפעם  בך 
ואכל מילה  וספת שיצבה מפיו, חש המ הל בת אשרו הופך חידודין 

חידודין, ועי יו  פקחו אהתפעלות. וכה סיפר הבא אפשטות:
'אני בא רק להסביר למה בני מתנהג כך. יש לי ילדים נוספים בבית, 
לא כולם לומדים בתלמוד תורה זה. הרעב כה גדול, עוברים עליהם 
לפיכך  לפיהם.  להכניס  מה  מוצאים  בקושי  הם  בהם  שלמים  ימים 
סידרנו, שבננו שלומד אצלכם יאסוף את השאריות, כדי להעניקם 

לאחיו נפוחי הרעב...
אולם, הואיל ורעבונם גדול, אין בכוחם להמתין לשעת ערב, כשבננו 
ישוב הביתה. לפיכך, בהפסקת הצהריים הם מתמקמים מול החצר, 
מסתתרים בין השיחים, ובננו זה 'יורה' לעברם אוכל, שלא זו בלבד 
'נחטף' מיד, להחיות בו את נפש אחיו  שאינו מושלך בביזיון, אלא 

ואחיותיו...'
מתאייש  שא י  להסאיר,  צריך  'בי  י  המשיך:  והבא  המ הל  דהם, 
יאחין שהוב  ותן  רוצה שמישהו  ובי ו  אאית ו,  מבוד אעו י השורר 
מוכן  לב  הוב  מבידך,  אכיתתו.  המוגש  המזון  שבריות  בת  לבחיו 
לדרך  יצב  וכך  מזון,  לא י משפחתו למעט  לדבוג  הזכות  על  לוותר 
וישליך  הצהרים,  אשעות  אחצר  יעמוד  שהוב  הזה,  המוזר  הסידור 
פירור  כל  בחר  אעיר ות  עוקאים  ובחיותיו  בחיו  עאר.  לכל  בוכל 

ש זרק, וחוטפים בותו אדרך כלל עוד לפ י שהוב מגיע לברץ...'
 שמתו של המ הל  עתקה, הוב היה המום כפי שלב היה מעודו. כה 
ארור היה לו כי הילד מאזה בוכל, משליך בותו אאוז א יגוד לערכים 
יהודיים אסיסיים. ומסתאר, שלב רק שהילד זהיר אכאוד בוכל, הוב 

מסתכן אקאלת עו שים כדי להאטיח למשפחתו מעט מזון...
- סיפר המנהל  זכות'  לכף  לדון  גדולה החובה  'כך למדתי עד כמה 
בהתרגשות, לידידו הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל שסיפר את 
הסיפור מפיו. 'בכל פעם שיש לי ספק, אני נזכר בתמונה של הילד 
נורא,  מעשה  עושה  שהוא  פשוט  היה  כמה  עבר,  לכל  אוכל  זורק 

בעוד היה זה מעשה חסד מסור ונאצל למען משפחתו!'
בין ספק כי גם ב ח ו,  תקלים לב פעם אמחזות מעוררי תמיהה. כה 
הוב  כשורה,  לב  והג  שפלו י  לומר  חואה,  לכף  לדון  להבשים,  קל 
מאצע מעשים שבי ם רבויים. לב פעם הבמת רחוקה מכך, בך בין 

ל ו בת מלוב המידע, ומ ין  דע לפסוק?!
תמו ה  אכל  עי י ו,  של גד  מחזה  שאכל  עכשיו,  האה  חליט 
המצטיירת מול ו - בי  ו יודעים מה במיתי אה, מה הרקע שהואיל 
בליה, מה השלכותיה העתידיות. כך ייקל עלי ו לדון כל יהודי לכף 
ל ו  שיאטיח  מה  וזה  יהודי,  אכל  הטוא  החלק  בת  רק  לרבות  זכות, 
בת בותו יחס משמים - לדון בות ו לכף זכות ולזכות ו אגמר חתימה 

טואה, לש ה טואה ומתוקה! 

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל
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ומניח מידותיו והולך לו. כמו אין מעבירין על המצוות... אין מידת 
הדין מדקדקת אחריהן, אלא מנחת והולכת".

ולא  עליה  לעבור  אסור  מצווה,  לפניו  הזדמנה  שאם  כשם  כלומר 
אם  כך  א'(  כ"ה,  או"ח  )שו"ע  בה  פגע  לא  כאילו  אליה,  להתייחס 
יתייחס  ולא  מידותיו  על  יעביר  בו,  פגעו  או  ציערוהו  הכעיסוהו, 
ואף  ייתן דעתו כאילו לא אירע עמו דבר.  ועיקר, אלא  אליהן כלל 
מידה כנגד מידה לא ידקדקו בדין אחר מעשיו הרעים. וכותב רבינו 
יונה )שערי תשובה א, כ"ח(: "המעביר על מידותיו, זה פתח תקווה 

נכבד מאד".
ודאי כי בכל השנה כולה יש להתחזק בזה, על אחת כמה וכמה בעת 
קיום הדין בראש השנה. וכל זאת כאמור מלבד שהנהגות של קפידא 

וכעס, הם כזריעה לא טובה לשנה הבאה.

ראים צריכים לו
הגרי"ס המשיל את הכרעות הדין בר"ה, למפעל המעסיק פועלים 
רבים, וחפץ לקבל לשורותיו פועל בכיר חדש. לאחר שעיין המועמד 
מידי  קצרה  תהיה  הצהריים  הפסקת  כי  התלונן  ההעסקה,  בחוזה 
הכלכלית  באפשרותו  ואין  מהמפעל  רחוק  וביתו  מאחר  עבורו, 
לסעוד במסעדה הסמוכה, ולא יישאר לו מספיק זמן לסעוד ולשוב 
הבכירים  לעובדים  כי  המנהל  השיבו  הקצרצרה.  בהפסקה  מביתו 
כיון  הסמוכה,  במסעדה  ארוחות  המפעל  מממן  לחברה,  הנחוצים 
להמשך  ושבעים  רעננים  בזריזות  שישובו  הוא,  המפעל  שטובת 

עבודתם.
בעולם  רבים  פועלים  ישנם  לקב"ה   – המפעל"  כל  את  זוכר  "אתה 
שפע  בריאות  חיים,  מקבלים  לקב"ה,  הנחוצים  אנשים  אך  כולו, 
ושמחה לא על חשבון מעשיהם הטובים, אלא מאחר וטובת המפעל 
הוא שיהיו בריאים ומרוצים. לכן עצה טואה לזכות אדין היב, להיות 
 – המפעל  טואת  הוב  קיומו,  שעצם  ביש  לו',  צריכים  שראים  'ביש 
העולם. שבם לב כן, הוב  אדק בם יש לו לשלם על חייו וטואותיו. יש 
להדגיש כי 'ראים צריכים לו', בי ו דווקב רבש ישיאה, רא בו עסקן 
אכיר, בלב בף הדובג לחי וך ילדיו ולהצלחת חאריו וא י איתו, הרי 

הוב אאחי ת "ראים צריכים לו".
ומתוקה,  ומבורכים לשנה טובה  זרעים טובים  לזרוע  ונזכה  ה'  ייתן 
ישראל  בני  כל  שאר  בתוך  גמורים,  צדיקים  של  בספרן  ולהיכתב 

לגאולה שלמה בזאת השנה!

)נכתב ונערך על ידי אחד השומעים ובאחריותו(

הלכה למעשה אמש ת מרן הגרי"ש בלישיא זצוק"ל

השברת מיחם מלב למוצבי הצום
חמים  במים  מלא  מיחם  להשאיר  יכול  בישיבה,  טבח  האם  שבלה: 
כבר מערב יום כיפור, בכדי שיוכלו המתפללים להרוות את צימאונם 

במוצאי הצום?
וכן  כיפור  איום  להטמין  "בין  א(  )תר"ט,  הרמ"ב  לדארי  תשובה: 
המ הג אמדי ות בלו", בסור להשביר בוכל חם איו"כ לצורך מוצבי 
הצום "משום ש רבה כרעאת ות" )לבוש פמ"ג א"א – רנ"ז, ב. שעה"צ 

– תר"ט, א(.
ומה שכתא "להטמין" כוו תו לבסור פעולת חימום מבכלים, כמוכח 
כיפור  יום  אערא  מבכל  הטמ ת  שבסר  ב(,  )תר"ט,  הציון'  א'שער 

כששורק פי הת ור אטיט, למרות שבי ו מטמין אזה.
שבלה: האם מועיל שנכרי יעמיד את המיחם מערב יום כיפור?

תשובה: בין זה מתיר, כיון שסוף סוף  רבה כרעאת ות. ובמ ם  רבה 
שיש להתיר לצורך ציאור – ולב אאית – וכדארי ה'מטה בפרים' )אלף 
שתיכף  כדי  מעיו"כ,  להטמין  מותר  חלוש  בדם  שלצורך  א(  המגן 
אמוצבי הצום ימצב סעודתו מוכ ה, וכ"ש שלציאור יש להתיר אזה. 

מועיל,  איוכ"פ  חצות  לבחר  שיידלק  שאת,  שעון  יכוון  בם  ובמ ם 
כיון שכל האעיה אשאת רגילה לה יח בוכל קודם ש דלקת הפלטה 
)חזו"א ל"ח, ב ד"ה והלכך( הוב משום שמב יחתה, בך כבשר הבוכל 
הוב למוצבי היום, בין חשש לזה ומותר כעין דארי הרמ"ב )רנ"ד, ה( 

המתיר לתת פת את ור סמוך לחשיכה לצורך מוצבי שאת.

שווי הכסף אכפרות
הפחות  לכל  לשים  יש  כסף,  על  כפרות  כשעושים  האם  שבלה: 
שווי תרנגול, שהרי אף כשעושים על תרנגול "נהגו לפדותן בממון 

שנותנים לעניים" )רמ"א תר"ח, א(?
תשובה: הסכום המי ימלי לכסף כפרות הוב שווה פרוטה, ובין קשר 

לכפרות על תר גול, וכל המוסיף מוסיפין לו.

כש מצב העוף טרף:
שלא  או  טריפה,  שהעוף  נמצא  כפרות  שעשה  לאחר  אם  שבלה: 

נשחט כדין. האם צריך לשוב לעשות 'כפרות'?
תשובה: בם הת אל העוף ולב  שחט כדין, צריך לשוא ולעשות, בך 
בם  שחט כדין בלב ש מצב מחט בו  קא אריבה וכיו"א, בין צריך 

לשוא ולעשות. 
שבלה: ראיתי שרבים מקפידים לבדוק אם העוף איננו טריפה, בזה 

שהולך ד' אמות, האם אכן יש לבדוק זאת קודם?
מה  מש ה  ולב  סוף  שחט,  שסוף  כיון  צורך,  בין  להבמור  תשובה: 
לאודקו  עדיף  ובמ ם  י"ג(.  א,  יו"כ  חמד  )שדי  לבכילה  כשר  שבי ו 

אכדי שיוכלו לתתו בחר כך לע יים.

בי פוזיה
ל וזלים  הזקוק  חולה  כי  זצוק"ל,  בלישיא  הגרי"ש  ראי ו  מרן  דעת 
מבשר  א וזלים,  יוזן  וממ ה  לבי פוזיה  שיתחאר  עדיף  כיפור,  איום 
ישתה בף פחות מכשיעור, משום שאדרך זו לב  כ ס לספק אשיעור 
אבכילת  משב"כ  מדרא ן,  בף  כלל  ביסור  ובין  לשתיה,  לו  המותר 

מבכלים שבי ם רבויים, ושלב כדרך שיש אהם ביסור דרא ן.



21 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | הבזי ו - שואה | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

המשך מעמוד 3 | הגה"צ ראי בלימלך אידרמן שליט"ב

המשך מעמוד 1 | הגבון ראי אן ציון הכהן קוק שליט"ב 

ויודע שאין עומד בפני הפורענויות אלא תשובה, שכל מי שחוטא 
ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע בו.

והנה  בעיר  ששהה  כפר  לבן  דומה  שהדבר  אמרו,  המהרי"ד  בשם 
שריפה  הצילו...  לאמור  ה'כרוז'  וקרא  דליקה  פרצה  שלפתע  ראה 
משתוללת, מיד רצו כל אנשי העיר עם דליי מים וכיבו את השריפה. 
אנשי  לכל  בהתלהבות  סיפר  לביתו  מדעת  הנבער  הכפרי  כשחזר 
הכפר הדומים לו שראה דבר פלא בעיר, שצועקים ונכבית הדליקה... 
ונמלכו לנהוג אף הם במנהג נכבד זה... וכאשר פרצה שריפה לאחר 
הגיעו  כלום...  ולא  הועילו  שלא  וכמובן  וזעקו,  עמדו  בכפר  זמן 
הועילה  אצלכם  מדוע  בפניהם  והתמרמרו  העיר  לאנשי  במרוצה 
ואין  'הסגולה' הסבירו להם שאין התכלית בזעקה אלא במעשה... 
כיוצ"ב  כך  האש.  את  לכבות  העם  את  לאסוף  כלי  אלא  הזעקה 

וידוי אינו החרטה והזעקה, אלא הוא התעוררות לשינוי  עיקרו של 
המעשים מכאן ולהבא.

הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע מפרש מה שנאמר )קהלת יא, א( "שלח 
לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו", שהכוונה היא לבקשה 
הנשלחת למרומים על פני המים - אלו הדמעות ששופך כמים, שהם 
ימים  של  ויגיעה  עבודה  כמו  ופועלות  במרומים,  רב  רושם  עושות 
רבים, וזהו כי ברוב הימים - הנפעל ברוב הימים תמצאנו בנקל אם 

תבקש בדמעות.
נזכה  זה  ובזכות  שלמה,  בתשובה  לשוב  יזכנו  הרחמן  אב  אבינו 
לגאולה שלמה, לרפואה שלמה בבריאות הגוף והנפש, בני מעלי חיי 

אריכי ומזוני רוויחי, וניחתם כולנו לחיים טובים ולשלום.

)לקט מתוך מאמר נרחב מתוך 'באר הפרשה'(

אסמוך  כגון  גופו,  לחיזוק  לבכול  הצריך  לא,  חולה  הוב  בם  ובמ ם 
א וזלים  לו  די  ולב  לבכול  דווקב  לא, שצריך  התקף  בו  לא  ל יתוח 
כיון שזה  ובף צריך לחוש אטעם הבוכל  שייכ סו לגופו אבי פוזיה, 
מוסיף לו כח, יבכל כרגיל ולב דרך עירוי ולב מים פגומים, בלב יבכל 

פחות מכשיעור.
ביאור הדברים: כתב ה'בנין ציון' )ל"ד(: צריך לשער באכילת חולה 
ביום הכיפורים, שלא להאכילו בין כשיעור שיש בו איסור כרת ובין 
מספק  להוציאו  שמספיק  מה  רק  לו  שהותר  כיון  מכשיעור,  פחות 
שיותר  ושתיה  אכילה  בכל  כן  לשער  מאד  וקשה  נפשות,  סכנת 
לחולה. וה'ביאור הלכה' )סוף סי' תרי"ח( הביא דבריו וסיים "וקשה 

מאד לשער כן וצריך לזה זריזות ובקיאות".
ומעתה, כיון שקשה מאד לשער בדיוק את הכמות הנצרכת לחולה, 
ומאידך בהתחברות לעירוי אין כל חשש שתיה ללא צורך, לכן יש 

להתחבר לעירוי.
לשתות,  החולה  צריך  כמה  במדוייק  לומר  שיוכל  רופא  אין  שהרי 
וכל דברי הרופאים הם באומד וספק. ומה גם כשהרופא אינו שומר 

מצוות, שאינו נאמן אלא מצד הספק )בה"ל תרי"ח(.
ואף הגר"ח מבריסק )המובא בחידושי הגרי"ז הלוי 'שביתת עשור'( 
להדיא  כותב  מסוכן,  לחולה  בשתיה  מצמצמים  שאין  הסובר 
שבמניעת סכנה, כמעוברת בסיכון, היות שההיתר לשתות הוא רק 

ישער  שלא  החשש  וחוזר  בשיעורים,  לצמצם  צריך  סכנה,  למנוע 
נכונה וייכנס לאיסור כרת.

אמנם אם לא התחבר לעירוי, יכול לשתות מחמת ספק פיקוח נפש, 
כל עוד שהרופא מסופק שמא זהו השיעור הנצרך. אך מובן שאין 
להקל בזה, בשעה שיכול לקבל את כמות הנוזלים הנצרכת בעירוי 

ללא שום חשש איסור.
חובר  חולשתו,  עקב  האחרונות,  בשנותיו  בעצמו  רבינו  מרן  ואף 
בתו  על  אחד  מת"ח  רבינו  ונשאל  הכיפורים,  יום  בערב  לאינפוזיה 
המעוברת שצריכה נוזלים ביום כיפור, וכשהורה לו שתתחבר לעירוי 
או  לעירוי  להתחבר  יכולה  שאינה  אמר  המים,  תפגום  שלכה"פ  או 
לשתות מים פגומים, נענה רבינו ואמר: "מה פירוש 'לא יכולה'? זה 

לא נעים, וכי יותר נעים לעבור על איסור דאורייתא?"...

קלי צום
מדין  הצום  להקלת  טיפות  הצום  קודם  לקחת  אסור  האם  שבלה: 

"ועיניתם את נפשותיכם"?
פעולה  שהיב  כיון  כיו"א,  וכל  הטיפות  בת  ליטול  מותר  תשובה: 
ועל  ו חשא כמו שיראה אבכילה אערא הצום  ה עשית אערא הצום, 

יד כן ירגיש שאע.

)מתוך עלון 'שואלין ודורשין' יום הכפורים תש"פ(
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המשגיח באמצעות כתיבה בלבד. 
את  מתקנים  כיצד  רבינו!  "ילמדנו  שאלה:  פתק  על  כתב  הוא 
המידות?". השיבו המשגיח תשובה נחרצת שאינה משתמעת לשתי 
פנים: "לא מצאתי שום עצה לתיקון המידות מלבד לימוד המוסר!". 
קריניק,  של  רבה  זצ"ל,  מישקואסקי  יוסף  חזקיהו  רבי  הגאון  ואכן, 
מביא במאמרו מסמך קבלות שקיבל על עצמו רבי חיים עוזר לשנת 
הפחות  לכל  יום  בכל  "לעיין  כך:  השני  בסעיף  מופיע  שם  תרצ"ד, 
ו'מסילת  יונה  לרבנו  תשובה'  'שערי  כמו  מוסר  בספרי  קלה  שעה 

ישרים' וספרים הדומים להם, ולחשוב בכל יום חשבון הנפש". 
ורבי חזקיהו יוסף כותב על כך בהתפעלות: "סעיף זה בכלל הפתעה 
גמורה היא גם למקורביו; כי כמדומה מעולם לא ראהו איש מעיין 
צדקתו  כי  ואם  המוסר.  בעלי  בין  מעולם  נחשב  ולא  מוסר,  בספר 
ויראתו הגדולה נודעת לכל, אך מעולם לא נתן אותיותיו אותות כי 
הוא מעיין כל יום בספרי מוסר בפועל, וכסבורים היינו תמיד שאין 
זה מתאים כלל לתכונותיו, כי רק בתורת ד' חפצו וממאור התורה 
ישאב כל אורו, ואמנם טעינו. למרות טרדותיו העצומות עוד האציל 

לו מועד גם לזה, ויעשנה לו לחוק". 
הרי שגם רבי חיים עוזר שאב את טוהר מידותיו, מכוח לימוד המוסר, 

כי אין עצה אחת לתקן המידות מלבדה – כלשון המשגיח. 
ראיתי  המידות,  לתיקון  המרכזי  המניע  הוא  המוסר  לימוד  מדוע 

הצדיק  הגאון  שמביא  נפלא  הסבר  א(  )מידות  חיים'  'שפתי  בספר 
חיים פרידל דר זצ"ל, בשם הגאון הצדיק רבי  חום זבא מקלם  רבי 

זצ"ל: 
רע  האדם  לב  יצר  "כי  מעודו,  רעות  מידות  טבועות  אדם  בכל 
ליין  דומה,  הדבר  למה  מורגש.  הדבר  תמיד  שלא  אלא  מנעוריו", 
הנמצא בחבית, שבוודאי מצויים בו גם שמרים, אלא שהם שוקעים 
לקרקעית החבית, לכן הם לא מורגשים. מתי מרגישים בהם? כאשר 
מנענעים את החבית אנה ואנה, אז השמרים צפים ועולים למעלה. 
לשתות  אפשר  ממקומה,  החבית  את  מזיזים  שלא  זמן  כל  אך 

ולשתות בלי לחוש בכלום. 
הנענוע הפנימי של האדם הוא לימוד המוסר! 

אור האמת ללא כחל וסרק הבוקע מדברי חז"ל גורם לאדם להבחין 
ומניעיו,  רצונותיו  נובעים  מהיכן  שלו,  התורפה  מקומות  הם  מה 
השוכנות  רעות  מידות  אותן  את  הבחינה  לכור  ומציפות  ומעלות 

עמוק עמוק בתוכו, ורק כך הוא מסוגל לעקור אותן משורשן. 
על ידי שנתמיד בלימוד המוסר נזכה ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך 
לימוד  כך תהיה  הוא להידבק במידותיו, לתקן הפגמים בנפשותנו. 
ולצמוח  להתגדל  בשלמות,  התורה  עול  וקבלת  וטהור,  זך  התורה 

בקנייניה, ולגרום נחת רוח ליוצרנו. 

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא' - קטעים מלוקטים מפרשת אמור(
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במהלך השיחה המיוחדת עם הרב, נחשפנו לא מעט פעמים לסיפור 
כט"ו  לפני  שליט"א  גלאי  שמעון  רבי  הגאון  עם  שאירע  התאונה 
שנים, שאחריה אמרו הרופאים שככל הנראה לא יוכל יותר לעמוד 
על רגליו, וכשאנו רואים אותו, ב"ה מרקד ושר לכבודו יתברך, הרי 
שרואים אמונה חושית לנגד עינינו, ואכן הרב דואג לומר בפנינו כי 
הוא חש "כבן ט"ו שנה בלבד". שכן מאז אותה תאונת דרכים הוא 
מלא  כולו  כך  ועל  במתנה,  חייו  את  יתברך  מהבורא  קיבל  כי  חש 
יום ביומו, וראוי להודות ברבים, שיוכלו  הודאה לבורא יתברך דבר 

ללמוד מכך לקח.
ולגוף המעשה, הדבר התרחש לעיני קהל רב בשעה שמכונית ובה 
הרב  ברגליו.  אותו  ופצעה  ברחוב,  בלכתו  ברב  פגעה  שוטר,  נהג 
שליט"א הופל אל הכביש שותת דם, והנהג שהיה שוטר נתקף גם 

הוא בהלם, הוא מיהר לגשת אליו ולשאול במה אפשר לעזור לו?! 
ולמרות  אלוקיו,  את  שכח  לא  וכאביו,  ייסוריו  בעוצם  גלאי  הגר"ש 
אפשרי,  בלתי  וכמעט  עליו,  קשה  מאוד  היה  זה  ברגע  שהדיבור 
השיב לשוטר שפגע בו בחמימות – "אם אתה רוצה לעזור לי, קבל 

על עצמך לשמור שבת"...
שומרי  אינם  שעדיין  זוג  בני  במקום  עברו  התאונה  שהתרחשה  בעת 
מצוות, גם הם מיהרו אל הפצוע לנסות ולסייע, ואז הזדמן להם להאזין 
היהודי  של  תשובתו  את  בתדהמה  ולשמוע  השוטר,  של  לשאלתו 

החרדי, שהיה מוטל על הכביש בחוסר אונים מוחלט. הם לא הצליחו 
להבין איך ייתכן שכל מה שמעניין אותו ברגע כואב זה היא השבת.

הזוג  בני  הרהרו  בדרכם,  והמשיכו  התאונה  זירת  את  עזבו  כאשר 
בגבורת הנפש של איש זה, שגם כאשר עוברים עליו באותם רגעים 
ייסורים נוראים, אינו חושב על עצמו, אלא כל מעייניו נתונים בריבונו 
שהעניק  השבת  היא  ממנו,  שקיבלנו  הטובה  ובמתנה  עולם,  של 
לעמו, ועד כדי כך נחרטה בנפשם הפגישה עם היהודי הפצוע, שהם 

הרגישו חובה לברר את זהותו ולבוא אליו לביקור בבית החולים.
ואכן, כאשר הגיעו למיטתו של הרב בביה"ח, והציגו שהם היו נוכחים 
שהדברים  בשנית,  להיווכח  נדהמו  עמו,  שאירעה  התאונה  בעת 
היהודי  העם  של  הגדולה  הזכות  על  נסובו  מיטתו  מעל  שהשמיע 

בשמירת שבת.
כשנפרדו מהפצוע נישק אותו האיש החילוני בחום רב, ואמר בפני 
כל הנוכחים – "רק עכשיו אני מבין את מעלתם של לומדי התורה, 
אם אדם שנמצא בבית המדרש יכול להפוך את עצמו מבהמה לאדם, 
והדבר היחיד העומד לנגד עיניו הוא רק שם אלוקיו והכנסתם של 
יהודים נוספים בעול קיום המצוות, והוא שונה מדמותם של אנשים 

שמקומם אינו בבית המדרש, ששם כל אחד דואג לעצמו".
קידוש שם שמיים גדול היה באותה שעה בבית החולים.

)'יתד נאמן'(
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שהיא חולפת במסדרון, היא שמעה אותו אומר בצער: "אני לא יודע 
רוזנגרטן הבינה  נכנסת השבת". גברת  יודע מתי  יהיה. אני לא  מה 
שמדובר בילד יהודי, נעצרה ושאלה אותו: 'מי אתה?' והילד השיב 
רעם  כהלומת  עמדה  לרגע  גרילק'.  בצרפתית(  )משה  'מוריס  לה: 
והתרגשה ביותר, ומיד צלצלה לציריך בשמחה ובישרה: 'מצאנו את 

הילדים!'...
ולא  במחנה,  חלתה  שתחי'  חוה  אחותי  החולים?  לבית  הגנו  "איך 
רצתה בשום אופן להתפנות לבית החולים בלעדיי. הטראומה של 
הבדידות רדפה אותנו, ולכן הנהלת המחנה התרצתה ושלחה אותי 
השבת  שמירת  'בדיוק'  משמים  שנס  ואני,  החולים.  לבית  עימה 
אחותי  עם  דאגתי  את  רם  בקול  חלקתי  ואף  מנוחתי,  את  הטרידה 

השוכבת בחדר, העליתי את השאלה בקול רם.
)מה?!  במקרה  מזדמנת  דווקא,  והיא  מסויימת,  יהודייה  "אישה 
ברגע  ב-ד-י-ו-ק  המחלקה  למסדרון  ונקלעת  ללוזאן,  'במקרה'?!( 
השאר  וכל  הקרבה...  השבת  על  הדתית  דאגתי  את  משמיע  שאני 

היסטוריה....

של  הזאת  המועקה  מתפרצת  כך,  כל  רבים  באירועים  למה  "אבל 
הבדידות ועולה ממסתרי הנפש? מה יש בה, בתמונת היער העבות, 
שהיא חוזרת על עצמה? מדוע היא מטרידה אותי ורודפת אחריי? 
בל נגזים, אין זה כזיכרונות הקשים והמרים של היהודים, אשר סבלו 

בגטאות ובמחנות המוות. אבל בכל זאת מה הרדיפה הזאת? 
"ואולי, היא הנותנת! אולי לא רדיפה יש כאן, כי אם גם זה מחסדי 
מרצדת  היער  תמונת  כאשר  פעם  שבכל  עליי,  יתברך  הבורא 
בתודעתי, עלי פשוט לקום להודות לו, על שליווה אותי ביער ושמר 
עלי, שלא ללכת בשביל השמאלי אל מלכודת המוות; על כי החייל 
השווייצי הורה לנו להרכין את הראש, לבל יבחינו בנו הגרמנים שצעדו 
בסמוך; על שהשווייצים הצילו ארבעה ילדים יהודים; ועל שהבורא 
הביא את אחותי לבית חולים, ונכפה עליי להיות איתה, כדי שאכריז 
על השבת בדיוק כאשר הרבנית רוזנגרטן תעבור לידינו. ואולי, ובגלל 
זה אני מפרסם את התיעוד הזה, כדי להודות שוב להשגחה העליונה, 

שהיטיבה עמי ומיטבה עמי ללא הרף. לא אולי – ודאי!". 

)מתוך עלון האמונה גליון 210(

דקות לאחר מכן גם אתה תבוא אחרי... יש לך שתי דקות להתעטר 
בתפילין, לומר 'שמע ישראל' ולחזור לצריף'...

שהועברנו  עד  שחלפו  החודשים  ששת  במשך  ואילך,  יום  "מאותו 
לברגן-בלזן – לשם לא יכולנו לקחת את התפילין איתנו – בכל בוקר 
לתוך  זחלנו  כולם.  לפני  דקות  עשרה  חמש  ואני,  חברי  השכמנו, 
ישראל'  'שמע  ואמרנו  תפילין  הנחנו  לצריף,  שמתחת  הגומחא 
בצעדת  סיימנו  התפילה  את  הבוקר.  למסדר  יצאנו  ואז  בתורות, 

הבוקר בדרכנו לעבודה.
יחד עם חברי מידי בוקר, כדי שגם בתוך האפילה  "סכנתי את חיי 
על  ולהצהיר  עולם  של  לריבונו  תודה  לומר  נוכל  אותנו,  שאפפה 
ביותר  הנפלאה  המתנה  הייתה  זו  ישראל...',  'שמע  בו.  אמונתנו 
בלתי  חודשים  ששה  במשך  בידי  הייתה  והיא  בחיי,  שקבלתי 

נשכחים"...
ממשיך הרב גולד:

כיום, רבי עמרם כבר בחציו השני של העשור העשירי לחייו, עד מאה 
חמש,  בשעה  בוקר  בכל  הכנסת  בית  את  פותח  עדין  הוא  ועשרים. 

מפעם לפעם הוא אף נוזף בי בחיוך על איחור של דקה או שתיים...
כאשר אני מתבונן בר' עמרם מניח את התפילין על זרועו, שעליה 
ילדינו,  יכול אלא להתפעל ולקוות שגם  מקועקעים מספרים, איני 
של  משמעותה  את  מיוחדים  אנשים  מאותם  ילמדו  הצעיר,  הדור 
הקרבה. שילמדו מהם להתגאות ביהדותם ולהדבק במצוות כמותם.
כאשר ילדינו יתבוננו בשרידי דור העבר, אולי גם הם יזכו להבין את 
המשמעות של 'להיות יהודי', לגדול מתוך אמונה תמימה בריבונו של 

עולם, ולנצל כל רגע של חיים כדי להידבק בה', בתורתו ובתפילתו.
למרות  כי  דרך,  וכסימן  כתמרור  בעבורנו  משמשים  יהודים  אותם 
בחיים  נשארו  אם  להם,  אשר  כל  את  שאבדו  פי  על  אף  הטרגדיה, 

סימן שחייבים להמשיך, להתפלל, להודות ולקוות. 

)מתוך עלון 'וכל מאמינים'(
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 ביזה 'כיאוי'  חשא כצורך 'בוכל  פש'?
 הבם מותר לחאר שעון גז לכיריים איום טוא?

 מדוע בסור לבכול איצה קלופה שעאר עליה הלילה?

סיכום 
שאועי 

א'דף יומי 
אהלכה'

ֵמהלכות מלבכת 'כיאוי' בש איום טוא

• ביום טוב, בו מותרת מלאכת ההבערה, מותר לכבות אש 
להבערת  גורמת  עצמה  זו  פעולה  כאשר  רק  להקטינּה,  או 
האש, או להגדלתה, לאלתר. אולם, הקטנת האש בפעולה 
שאינה גורמת להגדלתּה, אלא שהיא נעשית לצורך הגדלת 

האש לאחר מכן – אסורה.
• אסור לכבות אש ביום טוב שלא לצורך 'אוכל נפש', אולם, 
באופנים  מותרת,  האש,  לכיבוי  שתגרום  פעולה  עשיית 
מסוימים. ויש אומרים, שההיתר הוא רק במקרה שאם לא 

יכבו את האש יגרום הדבר להפסד כספי.
את  לשרוף  העומדת  אש  כיבוי  ערוך,  השולחן  לדעת   •
יהיה  שלא  לכך  תגרום  שרק  אש  כיבוי  שכן  וכל  המאכל, 
מקום לאכול בו, וכדומה – אינם מוגדרים כצורך 'אוכל נפש'. 
אינם  אך  נפש,  אוכל  כצורך  מוגדרים  הם  הרמ"א,  ולדעת 
מותרים אלא כשאין עצה אחרת מלבד הכיבוי, ולכן, אם ניתן 
לגרום לכיבוי האש שלא בידיים, לחצוץ בין המאכל לאש, 
ונחלקו הפוסקים  – אסור לכבותה.  או לאכול במקום אחר 
בנוגע למקרה שבו האש עומדת לשרוף את המאכל, וניתן 
 – עליה  ולבשל  אחרת  אש  להבעיר  לחילופין  או  לכבותה, 
האם, לדעת הרמ"א, יש להעדיף את הבערת האש האחרת 

על פני הכיבוי.
• הטיית בזיך של נר, באופן שהשמן מתקרב אל הפתילה, 
גורם  שהדבר  משום  בשבת,  האסורה  כהבערה  נחשבת 
להגדלת אור הנר. וכן הטיית הבזיך באופן שהשמן מתרחק 
להקטנת  גורם  שהדבר  משום  ככיבוי,  נחשבת  מהפתילה, 
אור הנר. ולכן, בהעברת נר ממקום למקום )באופן המותר 
בחוזקה  שטלטולו  משום  בנחת,  רק  להעבירו  יש  בשבת( 

גורם בהכרח להקרבת השמן אל הפתילה, או להרחקתו.
בשעת  שיגלשו  במים  סיר  מילוי  ידי  על  הגז  להבת  כיבוי   •

הרתיחה ויכבו את האש – נחלקו הפוסקים אם היא מותרת, 
ובאיזה מקרה.

• אסור לחבר את צינור הגז שבכיריים ביום טוב לשעון גז, 
שבעצם  כיון  מסוימת,  בשעה  הגז  להבת  לכיבוי  שיגרום 

חיבור השעון יש חשש של 'תיקון מנא'.

הלכות הקשורות לאיצים
ביצה  עם  יחד  שהתבשל  תבשיל  ערוך,  השולחן  לדעת   •
מפני  באכילה,  מותר   – קלופה  שאינה  באכילה,  האסורה 
להיפלט  האסורה  הביצה  מטעם  את  מונעת  שהקליפה 
ולנהוג בביצה שאינה  יש להחמיר  ולדעת הרמ"א,  החוצה. 

קלופה כמו בביצה קלופה.
מפני  אסורה,  הלילה,  עליה  שעבר  קלופה  ביצה  אכילת   •
סכנת 'רוח רעה' השורה עליה. ויש אומרים שבזמן הזה רוח 
דברי  את  שהביאו  מהפוסקים  יש  אך  מצויה,  אינה  זו  רעה 

הגמרא להלכה.
ביום.  התרנגולת  אותה  תטיל  בתרנגול,  שמקורה  ביצה   •
אותה  תטיל  כלל  בדרך  הקרקע,  בחֹום  שמקורה  וביצה 

התרנגולת ביום, אבל היא עשויה להטיל אותה גם בלילה.

הלכות שו ות
'בֵטל'  אינו  מתירין',  לו  'שיש  איסור  דבר  שלמדנו,  כפי   •
ברוב, כאשר התערובת היא 'מין במינו'; אבל בתערובת 'מין 

בשאינו במינו', בטל אף איסור זה ברוב.
גם  נאמנות  ניתנת  עדות,  נדרשת  בהם  שונים  בענינים   •
לכאלו הפסולים לעדות, המכּוָנה: 'ֵמִסיַח לפי תומו'; והיינו, 
שמתוך שיחה אקראית של אותו אדם הפסול לעדות, נודע 
ְּדַבר העדות. בדרך כלל, נאמנות זו היא רק כאשר ההשלכה 
ההלכתית הנובעת מהשיחה נוגעת לאיסור דרבנן. ונאמנות 

זו ניתנת אף לגוי.



 

 

 

   

 ושהה, הבימה על ידו על ראשו את

 התחיל כ"ואח. זמן איזה משך כך

 וכששאלוהו'. וכו נדרי כל לומר

 בעל ק"שהרה, אמר, המתנתו סיבת

 א"זיע מבארדיטשוב" לוי קדושת"

 יםייד בפישוט הכבוד סאיבכ אחז

 כלל על רחמים לעורר, ורגלים

 שיגמור עד המתין לכן. ישראל

 .רחמים לעורר
 

 בשמחה שהחיינו ברכת

 רבי ק"הרה אמר נדרי כל בליל פעם

 בשם שאמר א"זיע מבעלזא אהרן

 מבעלזא ד"מוהרי ק"הרה אביו

 שהחיינו לברך יתכן דאיך, א"זיע

 בא שהחיינו הרי? הקדוש יום בליל

 מלא אדם הקדוש וביום, לשמחה

 אם, אמנם. ש"ית גאונו מהדר פחד

 לבני' ה צדקת לבו אל נותן האדם

 ואדיר קדוש יום לנו לתת, ישראל

 כל על וכפרה סליחה ליום הלזה

 יד פותח ה"והקב, עוונותיהם

 נפש כהתשובה לא, בתשובה

 גופא מזה כ"א. תמות החוטאת

 שיש ברוב שמחה האדם יתמלא

 לברך יוכל ושפיר, לעוונותיו תקנה

 .שהחיינו בשמחה
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 יום הכיפורים
                                                

 כיפור יום בליל גדול אור

 מקאריץ פנחס רבי ק"מהרה איתא

 בני כל כ"יוה שבליל הטעם, א"זיע

, עם פשוטי אפילו, בוכים ישראל

, אור כזה מגיע כ"יוה שבליל מכיון

, אותו לסבול א"וא, להשיגו א"שא

, שלנו מהגופים גדול יותר הוא כי

 בדמעות הזה האור מתלבש ולכן

 .ישראל בני

 

  ואהבת -תשובה תחילת

 כמוך לרעך

 יחזקאל רבי ק"הרה בשם איתא

 בשעה אפילו, א"זיע מקאזמיר

 הכפורים יום בערב הולך שאדם

 אם. בידו ונרות ל"בקיט מלובש

 לטייל עמי לך, חבירו לו יאמר

 כי, עמו ילך, אשיחנה בלבי ודאגה

? פ"ביוהכ לעשות רוצה הוא מה

 כי, התשובה תחילת וזה. תשובה

 גדול כלל זה" כמוך לרעך ואהבת"

 ל.  "עכ בתורה
 

 נדרי כל לפני רחמים לעורר

 ק"הרה כשבא אחת פעם: מסופר

 א"זיע מטשערנאביל מרדכי רבי

 השעין, נדרי כל לתפלת ד"לביהמ

 יקר לכבוד ערב יום כיפור דג

 ברומי בערב היה מעשה: תנחומא רבי אמר

 ישראל אחד איש חייט שם והיה, הכפורים יום

 הוא נזדמן, לכבוד היום שמן דג לו ליקח והלך

, המדינה שהיה מושל אפרכוס של ונערו

 מעלה זה והיה, על המקח עומדים היו ושניהם

 -לשנים שהגיע עד מעלה בדמים וזה בדמים

 באמצע, חייט אותו ונטלו ,דינרים עשר

 לא למה: נערו את שאל אפרכוס הסעודה

, לך אשקר לא, מרי: לו אמר ?דג לי הבאת

 ונזדמנתי, אחד דג אלא שם ולא היה הלכתי

 מעלהו והיה, אותו לקנות ויהודי אחד אני

 לשנים שהגיע עד, בדמים ואני מעלה בדמים

דג  לך שאביא מבקש היית מה, עשר דינרים

: שאל אותו. הנער שאל? דינרים עשר-בשנים

 ובא שלח אחריו. פלוני אדם: לו אמר? הוא מי

 שאכלת חייט יהודי ראית מה: לו אמר, לפניו

 אדוני: לו אמר ?דינרים עשר-בשנים דג

 שאנו החובות שכל ,אחד יום לנו יש, המושל

, עלינו מכפר השנה הוא ימות כל עושין

? לכבדו צריכין אין אנו מגיע שהוא ובשעה

 אתה הרי לדבריך שהבאת ראיה כיון: אמר

, דג אותו ופתח ךהל? ה"לו הקב פרע מה, פטור

 מתפרנס והיה, טובה מרגלית ה"לו הקב וזימן

 .חייו ימי ממנה כל

 

 '(ד – א"י רבא בראשית י"עפ)
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 הקנטוניסט והנה נשמע קולו של יהודי טהור  

שנים קשות עברו על עם ישראל אשר  ,היה זה בשנת תר"ב או תר"ג

ברוסיה הגדולה תחת מלכותו של הצאר הייתה זו אחת התקופות 

בדמע  ,מהולה היא בדם ,האיומות בהיסטוריה של העם היהודי

הגזירה הקשה ביותר שניחתה על עם ישראל באותן  ,דוש השםיובק

שרק מוח אטום ולב אבן יכלו  ,השנים הייתה גזירת הקנטוניסטים

מיסודותיה היו אלו  ,להמציא גזירה כה מחרידה ומזעזעת את הנפש

חוליות של סדיסטים מצבאו של הצאר שעברו בערים ובעיירות 

ם ונערים צעירים וחטפו לעבודת הצבא ילדי ,היהודיים ברחבי רוסיה

על הצעירים לתת מחייהם עשרים וחמש שנה בעבור  ,לעבודת הצבא

 ךהילדים נחטפו מביתם ולעתים מתו ,עבודת הצבא בשירותו של הצאר

ונלקחו בכוח למקומות לא  ,יהם של ההורים ההמומים והבוכייםתזרועו

חונכו בקשיחות ואף  ,לעבודות קשות בשירות הצבא חויבונודעים שם 

אמנם קנטוניסטים אלו היו צעירים אך רבים  ,ו להמיר את דתםנדרש

הם עברו עינויי מוות ממש ולא בגדו  ,מהם מסרו נפשם על קידוש השם

לא זו בלבד שלא  ,הם החזיקו מעמד עשרות שנים ,בתורתם ובעצמם

אלא עוד הוסיפו  ,נתפתו לשידולי הקצינים הרוסיים של הצאר האכזרי

 .הוכו עד מוותובשנים עונו נתייסרו  עשרות ,קדושה על קדושתם

לחיילים יהודים אלה היה בית כנסת עשוי מקרשים פשוטים ללא    

שום פאר, אולם בעבורם היה זה ארמון, שבאו אליו בשבתות וחגים 

לשפוך את שיחם לפני הקב"ה. חוק היה בבית הכנסת, שלפני העמוד 

הנפש בעבור יעברו רק החיילים, באשר הם ידעו להתפלל מכל הלב ו

חבריהם בצרה. בימים הנוראים באותה השנה הגיעו בנוסף ליהודים 

וחיילים רבים להתפלל בבית הכנסת הצבאי, גם שני מאורות ישראל 

שבדור ההוא: הרה"ק ה"צמח צדק" מליובאוויטש זיע"א וראש ישיבת 

שני צדיקים אלה נזדמנו לעיר הבירה רבי יצחק זיע"א.  רה"קוולאזין ה

יינים ציבוריים שעמדו באותם ימים בראש סדר יומו של בקשר לענ

היה עליהם להופיע בפני שרים רמי מעלה ולרגל  ,העם היהודי ברוסיה

מובן ששני  ,שליחות המצווה נשארו בפטרסבורג גם ליום הכיפורים

הוא בית הכנסת  ,הצדיקים באו להתפלל בבית הכנסת היחידי בעיר

חיילים בדרגות שונות  ,הבית הכנסת היה מלא מפה לפ ,הצבאי

פניהם מלאו חרדה הם ידעו כי כעת  ,ובלבושים שונים התקבצו ובאו

הם ידעו כי חייהם תלויים להם מנגד  ,נחרץ גורלם שהיה מר בלאו הכי

לא היה  ,וכל לבם היה נתון למחשבותיהם הנוגות ,במשך כל השנה

 ,הם נלקחו לצבא בעודם נערים קטנים ,להם לא בית ולא משפחה

 ,לאחדים מהם כבר עברו שנה מהיום המר שבו נקרעו מחיק אמותיהם

אפילו מראה הוריהם נטשטש  ,רבים מהם כבר לא זכרו את בית אביהם

אולם בלבם נשארו יהודים  ,את עיירתם בוודאי לא זכרו ,כברמזה 

פניו היו  ,אחד מהם עוד זכר את פניו של רב העיירה שלו ,נאמנים

 ,שנלקחו מביתם ומעיירתם בכוח הזרוע שחורות כשולי קדרה שעה

ולא הפסיק לבכות ולנחמם  ם,כל אחד מהילדיונישק את הרב חיבק 

 רץ אחרי הילדים ודיבר אתם ,בשעה שהשיירה האומללה החלה לצעוד

גם אתם ילדי  ,הנביא אמר לעמו הציבי לך ציונים :וכך אמר להם הרב

כם הקשה של אברהם יצחק ויעקב חייבים להציב לכם ציונים בדרכ

חייבים אתם ילדיי היקרים לציין את שקורה לכם בציונים של  ,קידוש השם

כדי שתוכלו למצוא  ,אל תשכחו את הדרך שהלכתם בה עד עכשיו ,התורה

אם יפריעו לכם להתפלל כל יום אל תשכחו לקרות  ,אותה ברצות ה'

אם יכריחו אתכם לאכול  ,קריאת שמע שלוש פעמים ביום לכל הפחות

כדי  ,ות אל תשכחו לשפוך ארצה מכל מאכל שלוש כפות מן האוכלטרפ

אלו  ,אל תמצצו את לשד העצמות הטרפות ,שלא תשכחו שאכלתם טרפה

זוכר הוא היטב את דברי הרב ואם כי שכח כבר  כם,יהיו הציונים בדרכ

והנה הוא  ,את הציונים הללו לדרכי היהדות הוא לא שכח ,הרבה דברים

 ,אחרי עשרים וחמש שנים של שמד ושל עינויים עומד כעת בבית כנסת

 אין לו מה לקוות רק כשיזקינו ולא יהיו עוד כשרים לעבודת צבא או אז

אולם אז כבר יהיו שברי כלים ולא יצלחו עוד לשום  ,ישחררו אותם

הבכיות  .בית זקנים לענייםה הם יגמרו את שארית ימיהם באיז ,מלאכה

הקצינים ששמרו עליהם ידעו כי מותר  ,תנשמעו היטב בין כותלי בית הכנס

 ,הם גם ידעו כי אין להם מה לפחד מהחיילים היהודים ,ליהודים להתפלל

משך כל היום לא עזב שום חייל את בית הכנסת שכן  ,ועזבו אותם לנפשם

וכל  ,פה עיניו טהורות כנפשו ,פה יהודי חופשי הוא ,היה זה יומו הגדול

  .וקיוביום זה לאל נימי נפשו נמסרו

הגיעה עת תפילת נעילה רחש  ,השמש עמדה בראשי האילנות ,פנה יום   

יש שרצו לכבד את אחד מגדולי ישראל הנמצאים בבית  ,בקרב הקהל

וכי מילתא זוטרתא היא  ,הכנסת לעבור לפני התיבה בתפילת נעילה

קהילות אחרות היו  ,או הגאון מוולוזין יהיו שלוחי ציבור "צמח צדק"שה

והנה ניגשו כמה חיילים והביעו  ,נותנות כל הון דעלמא בעד כבוד גדול כזה

יען כי הוא  ,את רצונם כי מן הראוי לכבד בתפילה זו את אחד החיילים

הם סיפרו כי אף לא אחד  ,ואולי הוא היחידי שראוי לזה מכל הבחינות

ברו על גופו ואין בו כל הייסורים ע ,מהם עבר גיהינום כמו אותו החייל

 ,הוא קידש את השם כאחד מקדושי ישראל ,איבר שלא ספג ייסורי איוב

אחד  ,בתורת אלוקיו אחרי עינויים כה נוראים החזיקולא קם כמוהו ש

תבקשו נא  החיילים ניגש אל גדולי ישראל ששמעו על כך ואמר להם

אחד שאין  רבותי שיגלה לכם את בשרו ותיווכחו כי אין בו אפילו חוט בשר

תראו נא אין בשרו נראה כלל כבשר אדם   ,הוא כולו שותת דם ,בו פצעים

א עומד בפינה כולו והנה ה ?מי הוא החייל האלמוני הזה .אלא כעור חרוך

בקושי  ,עיניו מעיין של דמע עומד הוא כפוף על גבי מחזורו ,נתון בתפילתו

יק ללמוד הרבה לא הספ ,אומר את התפילה כיוון שבקושי יודע לקרוא בו

אולם הוא יודע כי  ,ומה שלמד שכח במשך השנים הרבות בין הנכרים

בעל  הוא יודע כמעט את כל התפילות ,הקב"ה חס ושלום לא התרחק ממנו

את הלב  ,ושנית הלוא הבוחן לבבות ,ומכל שכן תפילת יום הכפורים ,פה

א לא והרי הוא מסר את כל לבו ונפשו את דמו ואת לשדו, הו ,הוא רוצה

הוזיל דמע של חולין אלא הכול לכבודו יתברך, הוא לא התאנח על כאביו 

אלא על כך שיסורים אלו מקשים עליו לעבוד את ה'  ,ויסוריו האיומים

הוא מסר את כל גופו כל וריר ועורק שבגופו קודש לה'.  ,מתוך שמחה

 אלפי השוטים שעברו על גופו ,הקב"ה יודע ורואה את גופו הקרוע לגזרים

יבואו החורים בגופו הצלקות וכו' ויעידו בפני מי  ,חרטו בו את אותותיהם

כי הוא נשאר בכל זאת יהודי וכל בקשתו היא  ,שאמר והיה העולם

 . להישאר כזה

 



 

  

  

העיניים היה בהן הוא הרים את ראשו ומי שהסתכל בעיניו ראה ש

היה  ,לות להביעוהרבה מן הצער העמוק שרק עיניים יהודיות יכו

היתה  ,בהן מן הביטחון האיתן שרק עיני יהודי מעונה יכולות להביעו

 .בהן מן העקשנות האילמת שרק בעיניים יהודיות אפשר למצאה

 ". שיתפלל הוא תפילת נעילה פסקו הגאונים הצדיקים"

שקט של שעת נעילה שקט של  ,נתעטף החייל בטליתו וניגש לעמוד

 ,י נעילת השער כל העם עמד מלא רטטהרגעים האחרונים שלפנ

וחיכה לניגונו של החזן אולם הוא לא התחיל לנגן. נו... נו... פתאום 

קול עבה  ,מתוך השקט המתוח נשמע קולו של החייל המעונה

הקול הדהד בחלל בית הכנסת כאילו מישהו הכה  ,ומגושם מלא סבל

טליתות  ,כולם הפנו את ראשיהם לעברו ,בקורנס על גבי דבר עמום

אולם הוא לא ראה את  ,ניטלו מעל גבי הראשים עיניים הופנו אליו

הוא  ,הוא עמד בעיניים עצומות וראה את כל חייו לפניו ,כל זאת

הוא שמע את צעקות הפרא של  ,חש את צליפות השוטים על גבו

הוא ראה את עצמו הולך בין  ,הקצינים שהתעללו בו עשרות בשנים

מגלבים ארוכים המצליפים על גבו שותת כשבדיהם מאה חיילים 

באוזנו נחרטה צעקת השבר של אמו בשעה שלקחו אותו  ,הדם

הוא אסף  ,לפניו עברו לילות ארוכים מלאי כמיהה ותקווה ,לצבא

אולם אחרי ככלות הכול הוא בכל זאת  ,את דמעותיו והנה הן נהרות

אל הם והנה הוא עומד לפני העמוד ועל ידו מאורי ישר ,נשאר יהודי

נו... נו...  .כי זכה היום להיות שליח הציבור הזה ,ישמעו את תפילתו

 .עובר רחש לחש

כן, כן! מיד הוא יתחיל להתפלל, אולם קודם לכן עליו להגיד דבר    

מה לבורא העולמים. אין זו תפילה אלא שיחה קצרה. כי הרי אין לו 

וכעת,  בעולם אף לא אחד שיוכל לדבר איתו, תמיד הוא צעק אליו

בשעה שכמעט כל חייו כבר מאחוריו, יש בפיו משהו להגיד לו. והנה 

נשמע קולו של החייל, קולו של יהודי טהור: "רבונו של עולם! הנה 

אני עומד לפניך בתפילה, ועלי לבקש כמו כל אדם מישראל המבקש 

על נפשו ועל נפש ביתו, ובכן, על מה מבקש כל יהודי ממך? שתתן 

ומזונות. אולם אני רווק, ולא רציתי להתחתן עד היום לו בנים, חיים 

מטעמים הידועים רק לך ולי, בורא העולמים. חיים אינני מבקש, כי 

מי כמוך יודע כי טוב מותי מחיי, כי מה הם החיים שלי? דמעה רודפת 

דמעה, ובכל זאת אני מבקש עלי את המוות, גם על מזונות אינני 

צאר ואוכל על חשבונו. ובכן, מבקש, כי הרי אני משרת בצבא ה

ברגע זה? הוא השתתק קמעה, דומיה   בוראי, מה עלי לבקש ממך

נשתררה בבית הכנסת, אף לא אחד לא העז להסב ראשו, שמה 

יפריע לדומייה. "רבון העולמים, לי הפשוט אין כאן אלא לבקש 

 !...  יתגדל ויתקדש שמיה רבאבקשה אחת ויחידה: 

 

 

 החץ האחרון –תפילת נעילה 

ביום  עד כמה כוחה של תפילת נעילה   

: מעשה בציד שתעה בנבכי היער, הכפורים

וניסה למצוא את הדרך לחזור לביתו, כל רגע 

רעה בדמות הורגע היה מוכן ומזומן לקדם פני 

חיות טורפות או שודדים, וכך כשקשתו בידו 

הלך בפחד ובאימת מוות, לפתע פתאום שמע 

תנועה מבין העצים, ומיד שיגר לעברו חץ, 

ק אל מי בזהירות ובשקט לבדוכשהתקרב הצייד 

נוכח לגלות כי אין זה ירה, ואם הצליח לפגוע, 

אלא שיח יבש. לאחר מכן שוב ראה משהו 

חשוד מבין העצים, ושוב שיגר חץ לעבר 

המקום, אך גם בפעם הזאת גילה כי לא היה זה 

 אלא אבן.

אולם לחרדתו הבחין הצייד כי לא נותר בידו    

אלא חץ אחד, שהוא החץ האחרון העומד 

. ואז נשמעה לפתע שאגת פני המזיקיםלהגנתו מ

לבו פעם בחזקה כשהוא אוחז את אריה אדירה, 

החץ בידו, והוא יודע עד כמה עליו להיזהר בו 

 כי חיו תלויים בחץ היחיד הזה.

כך גם האדם בימים הנוראים האלו, כאשר    

ספרי החיים וספרי המתים פתוחים לפני הקב"ה, 

אמרו הסכנה אורבת לכל אחד ואחד, כמו ש

"בינונים תלויים ועומדים", הנה כבר ירה האדם 

את החץ הראשון, וגם את החץ השני וגם את 

שהתפלל בראש  השלישי, הלא המה התפילות

, אולם אין האדם בטוח השנה וביום הקדוש

ן התקבלו לרצון לפני אדון כל, שהתפילות אכ

מי יודע לא התפלל בכוונה ראויה ורצויה, ו אולי

מחשבות זרות התערבבו בהם, ולא נותרה  כמה

בידו אלא התפילה האחרונה, תפילת נעילה, 

שהיא החץ האחרון, וחייו תלויים בה וממידת 

 הכוונה שיכוון בה.

 )המגיד מדובנא זיע"א( 

 

 



 

 

  

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 

 

 
 

 גמר חתימה טובה ושנה טובה ומבורכת 

 לכ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

 לכל הנלווים אליו ולכל בית ישראל

 

 

 

 רבי ישראלמעשה רב של 

 שולטת חולירע מחלת כשהיתה פעם

ה"ק רבי רווילנא, ציוה ה בעיר

 יום בערב ישראל מסלאנט זיע"א

 ידי על הציבור לידיעת להביא כיפור,

 כדי לצום שאסור פרסום מודעות,

 עלולה אז שכן הגוף, את להחליש לא

 לו כשנודע להתגבר חלילה, המחלה

 מה לו, לציית מהססים המתפללים כי

 לאחר סאלאנטער, ישראל רבי עשה

 על עלה הקדוש, ביום שחרית תפילת

 למתפללים עוגות הבימה, חילק

 בירך בעצמו שהביא עמו, ואף הוא

 רם, בקול מזונות מיני בורא ברכת

 כי העם, לעיני אחת עוגה ואכל

 נפש בפיקוח מדובר היה לדעתו

 המגפה. בשעת

למה הסתכל הצדיק אל תוך עיניהם 

 של המתפללים

מסופר על הרה"ק רבי יהושע 

מבעלזא זיע"א, שהיה נוהג ביום 

הכפורים אחר הצהריים להסתובב 

בבית מדרשו ולהסתכל בעיני 

המתפללים, היו שהתלחשו 

שמסתמא מתבונן הרבי על קלסתר 

פנינו אם אכן נמחק עוונותינו וכו', 

היו אלו רק השערות, אולם פשר 

מנהגו לא נודע, שנה אחת כשרבי 

תובב כמנהגו הלוך ושוב, יהושע הס

אירע שמתפלל אחד אחזו בולמוס, 

מיץ אץ אליו הרבי, הוציא מכיסו 

חתיכת עוגה ותחב לתוך פיו, עד 

שאורו עיניו, רק אז נודע  הסיבה 

 למנהגו זה.

 

 בני ניצחני

 מגור" אמת אמרי"ה ק"הרה סיפר

פעם  היה זה, נצחני אחד יהודי: א"זיע

 '(ו) אמן עניית דיני
 

 דהיינו, קטופה אמן יענה לא (א

 מוציאה ואינה, ן"הנו קריאת שמחסר

 סימן ח"או ע"שו. )ניכרת שתהא בפה

 '(ח סעיף ד"קכ
 

. אמן של המילה באמצע יפסיק לא (ב

 (שם א"רמ)
 

 שלא דהיינו, יתומה אמן יענה לא (ג

 מיד אלא, האמן העניית עם ימתין

 יענה, המברך מפי הברכה שכלתה

 (א"י סעיף הרב ע"ובשו שם א"רמ. )אמן

 

 ' תשריח שבת קודש

 )תקצ"ד(הרה"ק רבי נח ב"ר מרדכי מלעכוויטש 

הרה"ק רבי אלעזר ניסן מדראביטש ב"ר משה 

 מאיהעל )תרט"ו(
 

 ט' תשרי יום ראשון

הרה"ק רבי דוד הלוי מסטעפין ב"ר שמואל 

 תקע"א( –)תלמיד הבעש"ט 
 

 יום שני יום הכיפורים י' תשרי

הרה"ק רבי משה יצחק )ר' איציק'ל( 

 )תשל"ז(מפשעווארסק ב"ר נפתלי 
 

 ישי י"א תשרישליום 

הרה"ק רבי צבי אריה מאליק ב"ר גדליה 

 )תקע"ב(
 

 יום רביעי י"ב תשרי

 הרה"ק רבי אברהם המלאך ב"ר דוב בער 

 )תקל"ז(

הרה"ק רבי שמואל ב"ר מנחם מענדל המוהר"ש 

 מליובאוויטש )תר"מ(
 

 י"ג תשרי יום חמישי
 הרה"ק רבי שלום שכנא מפראהביטש ב"ר

 אברהם המלאך )תקפ"ח(
 הגה"ק רבי עקיבא אייגר ב"ר משה )תקצ"ח(

 

 יום שישי י"ד תשרי
 הרה"ק רבי ישראל ב"ר שבתי מקאזניץ )תקע"ה(

הרה"ק רבי יוסף צבי ב"ר ישראל דושינסקי 
 תש"ט( -)אב"ד ירושלים 

 

 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

 כשנכנסתי בערב יום הקדוש

 ומוסר אלי ניגש יהודי והנה, לחדרי

 טרדותי מרוב(, קוויטעל) פתקא לי

 אף פנאי שאין לי תאמין: "לו אמרתי

 המיוסר היהודי ענה". אחד רגע

 מעשרים למעלה זמן יש לי: "ואמר

 החולנית בביתי לטפל שנים

 אין לרבי ואילו, ה"הקב לי שהעניק

: לו אמרתי"?, אחד רגע אף בשבילה

 ."ניצחני, בני נצחני"

 

 

 מה עשה הרב בבית החולים

ה"ק רבי שלמה זלמן רבזמן שכיהן ה

ליפשיץ בעל ה"חמדת שלמה" 

זיע"א כרבה של וורשא, פרצה 

מגיפת החולירע בעיר, הוציא הרב 

כרוז בערב יום הכפורים ובו הדגיש 

שהאחים הרחמנים של בית החולים 

לא יבואו לבית הכנסת לתפילת 

ים משום נדרי, וישארו עם החול-כל

פיקוח נפשות. כשהגיע זמן אמירת 

כל נדרי בבית מדרשו של הרב, 

התאסף כל הקהל, והרב טרם 

הופיע, המתינו שעה ארוכה, 

וכשראו שלא בא, שלחו אל ביתו 

לראות אם לא קרה ח"ו דבר, אך 

שם לא מצאוהו וגם אנשי ביתו לא 

ידעו אנא הלך. עלה בדעתו של 

אדם אחד לחפש את הרב בבית 

ים, ובאמת נמצא שם, התברר החול

הדבר: כאשר יצא הרב מביתו לבית 

הכנסת, החליט לסור לבית החולים 

לראות אם שמרו האחים המטפלים 

את פקודתו, והנה לא נמצא איש 

מהם, כי כולם לא יכלו לוותר על 

תפילת כל נדרי, לכן נשאר הרב 

למלא את מקומם, עד שחזרו 

 האחים.
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 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

 

 ח' תשרי ה'תשפ"א

 

  וכתיבה וחתימה טובה בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

אחת, שתפקידה היה לבשל את ארוחותיו. 
האוכל, שאותה אישה הכינה, לא היה ערב 
לחיך בלשון המעטה, וכמעט שלא היה ראוי 

  מלאכל אדם כלל.
 

רבינו כדי שלא לבייש את האישה ולשמור על 
כבודה, הכריח את עצמו לאכול את כל מה 

 תום! שהכינה עבורו עד
 

האישה שראתה, כי רבינו מסיים את ארוחותיו, 
חשבה שהוא אוהב את האוכל שהיא מכינה. 
היא הגדילה לעשות ובישלה עבורו מנות 

גם אז רבינו אכל כל מה  גדולות יותר.
 שבישלה!

 

פעם אחת אחותו של רבינו הגיעה אליו לביקור. 
טעמה מהאוכל היא הסבה איתו לסעודה ו

ט שהקיאה את כל מה המוגש לפניהם וכמע
כיצד הוא מסוגל היא שאלה אותו  שבלעה.

רבינו ענה לה,  להכניס לפיו אוכל גרוע שכזה?
שהוא מכריח את עצמו בכל פעם לאכול, כדי 

 שלא לבייש את האישה.
 

שאחותו לימים, רבינו סיפר בבדיחות הדעת, 
גמלה איתו חסד גדול. כדי להציל אותו 

הכניסה  לפחות בפעם הזאת מלאכול, היא
את כל התבשיל לכיסיה, כך שהאישה 

 המבשלת לא הבחינה בכלום.
 

האזינופרשת   

ַש ת ַהֲאִזינּו - ַהְגָדרַ ת יְָעִדים רָּ  פָּ

 הצלחה בגו"ר

 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה

 קסירר אפרים וב"ב    רונן אברהם וב"מ        
 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      

 רינה בת סימי וב"ב        נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 נסכה י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דוד עומרי בן יהודיתדרור בן סופיה               

 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו
   נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 

 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה

 עמית בת טובה  סיון רבקה בת אלן אסתר    
 אברהם גורג'י בן דליה אפרת

 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -ן פרחהמרדכי ניזרי ב
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה

 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

 נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל         
 בן שרהשירה שילת בת אורלי            אפרים 

 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
          יהודה אריה בן רחל ברכה      ישראל בן חווה

  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 שאול בן סילביה                    משה בן נזימה     
 בנימין בן יקוט           עינת בת רחל ברכה     

 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            
 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 הודה בן מריםמיכאל י  אליהו בן רחל            
         אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

 נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:14 

 פניני עין חמד

81:81 

 

81:70 

81:70 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 

 

81:71 

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

81:01 

 81:06 

 81:00 

 

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
 

 

 

 

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 

 

 

 

81:81 

 

 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ 

 

 

81:76 

 

81:01 

 

הגאון הרב אברהם אלימלך בידרמן שליט"א 
: סיפר הרה"ח ר' חיים )באר הפרשה(כתב 

ארנפלד ביאור נפלא ששמע מהאדמו"ר מצאנז 
ל ביום הגאון ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"

הכיפורים מיד לאחר המלחמה על הפסוק: "צּור 
ִשי וִַתְשַכח א   ָך, וַיְַרא ה' וַיִנְָאץ -יְָלְדָך תֶּ ל ְמחְֹללֶּ
 )דברים לב, יט( ִמַכַעס ָבנָיו ּוְבנָֹתיו"

 

י" שִׁ בורא עולם משפיע על האדם  -"צּור יְָלְדָך תֶּ
 ונותן לו חיים, פרנסה, כבוד וכיו"ב. אולם האדם
שוכח מכל טובותיו של בורא עולם ועושה 

 מעשים כנגד רצונו. 
 

ָךעל זה נאמר: " ": נחלק מילה זו לשתי ְמחְֹללֶּ
מילים: "מחול לך", דהיינו הקב"ה מוחל 

 לחטאים שבין אדם למקום.
 

אולם, על מה ירבה ויגדל  -"וַַיְרא ה' וַיְִׁנָאץ"
ַכַעס ָבָניו ּוְבנָֹתיוכעסו של הבורא? " ממה  -"מִׁ

שחלילה מכעיסים ומכאיבים לבניו ולבנותיו. על 
 בין אדם לחבירו בורא העולם אינו מוחל.

 

עלינו לחשוב  -לפני כל מעשה שאנחנו עושים
היטב שמא חלילה נפגע במעשה זה בזולת. 
לפני שנדבר, נחשוב האם הדיבור הזה עלול 

כמובן שלא נעשה את  -לפגוע במישהו. אם כן
 את אותו הדיבור.אותו מעשה או שנדבר 

 

עד כמה רבותינו נזהרו שלא לפגוע חלילה באף 
אדם. על הגאון מרן הרב משה פיינשטיין זצ"ל 

מאן מלכי  -אגרות משה)ב'הובא סיפור מופלא 

מהסיפור ניתן ללמוד עד כמה הגאון  '(.רבנן
 נזהר שלא לפגוע חלילה באף אדם בעולם. 

 

כאשר התמנה רבינו להיות רב בליובאן, הוא 
היה עדיין בחור. בני העיר שכרו עבורו אישה 

שִׁ " ָךי... צּור יְָלְדָך תֶּ  ... ְמחְֹללֶּ

ַכַעס ָבָניו  (יט-יח )דברים לב, ו"ּוְבנָֹתי וַיְִׁנָאץ מִׁ

 

 

 

 

 



 

 

 

 יום הכיפורים?ההלכות מה הן 
 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

בתפילת שחרית בערב יום כיפור אין אומרים תחנון ונוהגים לעשות התרת נדרים. אין עושים מלאכה בערב יום כיפור, והעושה 
מי שאינו יכול ללכת למקווה, )ללא ברכה(. אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם. מנהג טוב לטבול במקווה בערב יום כיפור 

ר מים, ואם גם את זה אינו יכול לעשות, ישהה תחת הטוש במקלחת, עד שתישפך עליו עשר וחצי ליט-ישפוך על עצמו שנים
 עשר וחצי ליטר.-כמות של שנים

 

אין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו עד שיפייס את חבירו. אדם שביקש מחילה, וחבירו אינו רוצה למחול לו, 
אינו חייב לפייסו. ואם צריך  -יחזור לבקש מחילה עד ג' פעמים וכל פעם ייקח עימו ג' אנשים, ואם עדיין מסרב חבירו למחול 

 עמים, עד שיתפייס. לפייס את רבו, יחזור אפילו אלף פ
 

מעבירים לו על כל פשעיו. חובה קדושה לבקש סליחה מהוריו  -מכל מקום, לא יהיה אדם אכזרי מלמחול. וכל המעביר על מידותיו
 ורבותיו. הבעל והאישה ימחלו זה לזה. טוב שיאמר: "הנני מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדי בין בגופי ובין בממוני".

 

י נוהגים להתפלל  תפילת מנחה, בעוד היום גדול, כלומר בשעה מוקדמת. בתפילת העמידה, אומר את הפסוק "יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמר 
ְגיֹון ִלִבי ְלָפנֶּיָך ה' צּוִרי וְגֲֹאִלי" אחר כך יאמר וידוי "על חטא", כפי שנדפס במחזורים. יש נוהגים ללקות ל"ט  )תהלים יט, טו(. ִפי וְהֶּ

 ך כך יתן אל ליבו לעשות תשובה. מכות ברצועה, שמתו
 

ילך לביתו ויאכל סעודה מפסקת. יש לפרוש מכל חמשת העינויים: אכילה, שתיה, רחיצה, נעילת נעלי עור ותשמיש המיטה, לפני 
 .)מצווה מן התורה להתחיל בכל דיני התענית לפני שקיעת החמה, וראוי לנהוג כך לפחות רבע שעה קודם שקיעת החמה(שקיעת החמה. 

 

ל י ר ִקְדָשנּו ְבִמְצוֹוָתיו וְִצָּונּו ְלַהְדִליק נ ר שֶּ ֹום ַהִכּפּוִרים". אין מצווה להדליק נרות לכבוד יום הכיפורים. לפני ההדלקה יש לברך "ֲאשֶּ
ורים. לברך על ההדלקה ברכת שהחיינו, אלא רק לאחר חליצת נעליים, מכיוון שבברכת שהחיינו מקבל על עצמו קדושת יום הכיפ

, ומתפללים את כל תפילות יום הכיפורים בטלית, כדי שיתפלל )כדי שיוכל לברך עליה(נוהגים להתעטף בטלית קודם שקיעת החמה 
 בכוונה.

 

אסור לרחוץ במים ביום הכיפורים, ואפילו  .גם נשים מעוברות ומניקות חייבות להתענות הכול חייבים להתענות ביום הכיפורים.
אסור, ולא אסרו אלא רחיצה של תענוג, אבל אם היו ידיו או שאר גופו מלוכלכים, מותר לרחצם, מכיוון שאין  להושיט אצבע במים

זו רחיצה של תענוג. לא ישטוף את פניו ולא את פיו. ביום הכיפורים בשחרית יטול את ידיו לסירוגין עד סוף קשרי אצבעותיו בלבד 
 ויברך על נטילת ידיים.

 
 

 

אנחנו לא יכולים לתאר ולשער את החשיבות בשמיים של אדם המוותר. אין ספק, שמדובר במעשה לא קל כלל ועיקר, אולם 
 השכר בגין מעשה זה הוא עצום. להלן סיפור המעובד מתוך 'מרבים שלום' המלמד אותנו על כך.

 

יהודי אחד פנה לגבאי בית כנסת הנמצא בבני ברק. הוא ביקש ממנו להתפלל מוסף בשבת הקרובה לפני התיבה מכיוון שבשבת 
חל יום פטירת אימו עליה השלום. הגבאי קיבל את הבקשה ואמר לו שה'עמוד' שמור עבורו. בשבת בבוקר לפני תפילת שחרית 

 ילת מוסף לפני התיבה, מכיוון שביום זה חל יום היארצייט של אביו. אחד המתפללים ניגש אל הגבאי וביקש להתפלל תפ
 

תשובת הגבאי היתה כמובן שה'עמוד' תפוס כבר על ידי פלוני שביקש לפני מספר ימים לשמש כש"צ ביום שחל היארצייט של 
בסירוב בטענה שהוא גורם אימו. הוא שמע את התשובה של הגבאי וביקש לקיים מניין נוסף מחוץ לבית הכנסת. הוא נתקל 

הכנסת. התחיל ויכוח שהגיע לטונים גבוהים וצורמים בין המתפללים. חלק צידדו בבקשה שלו לקיים מניין נוסף -לפילוג בבית
 וחלק טענו בתוקף, שאסור לעשות זאת גם אם מדובר ביארצייט של הוריו.

 

בשנתו התגלתה אימו המנוחה עליה השלום ובפנים שמחות המתפלל שהזמין ראשון אמר: "אני מוותר על העמוד". במוצאי שבת 
היא זכתה לעליית נשמה גבוהה יותר מכל שנה ביום היארצייט שלה ומאירות גילתה לו שבזכות הוויתור שלו על ה'עמוד' 

 ".הויתור שלך הרעיש עולמות..." ואמרה:
 

 
 

  
 

 

יב ַבֲהָלָכה   יֹום כִׁיּפּור –שֹוֵאל ּוֵמשִׁ

 
 

 

 י"דָחָלק  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וִׁ יתּור וְָשְכרּו
 

 

 

 

 

 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  

 052-6329144בטל' 
 באישור ועדה רוחנית()הנייד 

 

 הקדשת העלון
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' 

 052-7652084נא לפנות לליאור בטל' 
 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל  

 

PnineEH@gmail.com 

 

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 )הנייד באישור ועדה רוחנית( 250-4809166 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
 
 



 

 

אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. 
לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל מעיר האלשיץ שהתעסק עם מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו 

ם קבורתי בסאקאלוב? דע לך, כי ה'אור החיים' הקדוש נשא אתה סובר, שאתה נשאת אותי עד מקובחלום ואמר לו: "
 ". אותי

 

 מרת הדס.  אחותו:ר' מנחם דב מפשווארסק.  סבא:מרת קריינדל.  אימו:האדמו"ר הרב אלימלך מרודניק.  אביו:
ד' בן הרה"ק ה'בני )בעל 'צמח דו, ר' שמחה שפירא, האדמו"ר ר' דוד שפירא מדינוב )האדמו"ר ר' אלימלך מרודניק(אביו  מרבותיו:

, מרת זיווג ראשון( -)בת ר' דוד מקשאנובמרת בריינדל  נשותיו:. )בעל ה'דברי חיים'(, האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז יששכר'(
 ביו(.)בתו מזיווג שני. נקראה ע"ש אימו ושם אימו של אמרת קריינדל פינקל  בתו:זיווג שני(.  -)בת ר' חיים יונה הלפרין אב"ד ריישאחיה 

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה מיום  16יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל ס

וה ליום, ובני משפחתה היו מודאגים ומפוחדים, נכנסו לרבינו וסיפרו לו על מצב הילדה. ביקש רבינו, שישאירו את הילדה אצלו זמן מועט, וציו
 א יתנו לה לאכול בשום אופן גם אם תבקש. לבני ביתו של

 

ון שאכלה כעבור יומיים עדיין לא בא שום דבר מאכל לפיה, הגיש לה רבינו הרינג )דג כבוש(, וידוע שלאכול הרינג לאחר ימי צום אינו בריא כלל. כיו
רבינו בגודל ענוותנותו ביקש להסתיר  ים.ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעמאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

מופת זה, ולכן הסביר שזה אירע שכאשר הילדה שתתה מים היו שני צפרדעים קטנים בתוך המים וגדלו בתוך מעיה, ועל ידי אכילת ההרינג 
 הקיאה אותם.

, והוטב לו. באותו זמן היה שם איש אחד, יש אחד סבל רבות מקיבתו, ורבינו נתן לו תרופה שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה מבושלתא

אשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה, ונזכר בדברי רבינו אודות התרופה ולקח אותה, ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא אדרבה, 
אה ואמר בתמיהה: "הרי לפלוני הורע מצבו. הוא נכנס לרבינו בפליאה, והשיב רבינו כי 'כיענא' היא לא טובה למי שסובל בקיבתו. והאיש משת

תיקח ציווה רבינו לקחת 'כיענא' לרפואה?". ענה לו רבינו: "הוספתי דבר מה"... ורבינו נשאר ככה תפוש בשרעפיו לכמה רגעים, ואז אמר לו: "
 'כיענא' )סם תרופה( וייטב לך". מיהר הלה לשמוע להוראת רבינו והתרפא...

אחת ישב דודו הרה"ח ר' שלמה ביגלאייזן אצל רבינו, ונכנס יהודי מאונגארן וכל ראשו היה מלא צרעת, יפר הרה"ח ר' משה ביגלאייזע שפעם ס

ורצה להמשיך בשיעור, ונדהם ונבהל למראה עיניו: בית המדרש היה ריק מתלמידים. כשהבחין בנוכחותי, פנה אלי ושאל: "לאן נעלמו 
שהרב לא שמע?!" התלמידים?". שאלתי את רבי בתמיהה: "האם הרב לא שמע כלום?! הרי כל כל הבניין כולו רעד, רעש והמולה, איך יתכן 

 )לב ישראל( שבאמת לא הרגיש מאומה. וסיפרתי לו כל מה שקרה. הגה"ק המהרי"ץ אמר,

יפר הרב ליפא גלדווירטה מנהל ומגי"ש בישיבה תו"ת בברוקלין. פעם כשעבר ברחוב בין בנייני הישיבה ראה זקן אחד, שגר באזור, מסתכל בו ס

זקן מה הוא עושה בישיבה ותוך כדי השיחה אליו, שאל אותו: "האם הכרת את הרבי שלי, בהשתאות. כשהתקרב ר' ליפא אליו, שאל אותו ה
"כן, אומנם לא הכרתי אותו אישית, אבל מי לא שמע עליו". "אתה לא מכיר את הרבי שלי", ענה הזקן, "אני אגיד לך, מי הוא  -מהרי"ץ דושינסקי?"

עשרים בישיבה בחוסט. הגיעו ימי הזעם, וחייו היו תלויים מנגד. הוא ניצל בחסדי ה' היה באמת". הזקן סיפר שהוא למד אצל המהרי"ץ בשנות ה
 מגאי ההריגה, אולם הוא התרחק ל"ע מדרך התורה. 

 

ר הוא היה שבור ומדוכא כשעלה לארץ אחרי המלחמה. באחד הימים נפגש עם רבו מהרי"ץ דושינסקי. הוא ניגש אליו ופניו העידו שלא הכירו והזכי
"כן!", ענה בהשתוממות, "איך הרב זוכר את  -שמו. תיכף שאל אותו רבינו: "האם אתה הוא פלוני שלמדת איתי מסכת פלוני בשנה פלוני?"לו את 

 כל פרטי הפרטים לאחר כל מה שעבר עלינו בינתיים?". 
 

רואה את זה? בפנקס הזה  אתה. "הרב כתשובה הוציא מחיקו פנקס בלוי שבו היו רשומים כל שמות התלמידים שלמדו אצלו במשך השנים
רשומים שמות כל התלמידים שלי. מי יודע כמה מהם בין החיים ומי זוכר אותם בכלל. אצלי הם חיים וקיימים בלב, ואני נוהג לקרוא את 

אכן לא זכיתי להכיר ". סיים הזקן את סיפורו. "נכון מאוד", אמר ר' ליפא, "שמותיהם ולזכור אותם בכל יום, כדי שלא ימוש זכרם מקרב הארץ
 את הרב הגדול שלך".

אשר רבינו התמנה לרבה של העיר גלנטה סיפרו לו כשהגיע לעיר, כי לאחרונה פרצה בעיר מגיפת ילדים, וכבר מתו כמה ילדים ל"ע. הרב נדהם כ

 רונה איזה מנהג. מהבשורה המרה, ולא ידע מה להשיב. כעבור מספר ימים קרא אליו את ראשי הקהל וחקר אותם, אם ביטלו לאח
 

התברר שהם ביטלו את המנהג לשיר 'יגדל אלוקים חי', ביום ז' באדר. המנהג היה שאנשי ה'חברה קדישא' היו עוברים על פתחי הבתים ושרים 
ך ערכו ". כל אבא היה נותן ביצים, כמספר ילדיו הקטנים לטובת גחש"א. אחר כל-מתים יחיה אזמר זה בניגון מיוחד וכופלים את הפיסקה "

 סעודה. הם סיפרו, כי אשתקד ביטלו מנהג זה, שהיה נראה להם כמיושן.
 

אולם עתה אני מבין שביטול  דעו שהראו לי בחלום את המילים 'מנהג עוקר דין', ולא ידעתי מה פשרן.כיוון ששמע כך אמר: "אכן נודע הדבר! 

המנהג שנועד לחזק את האמונה בתחיית המתים, הוא שגרם למתיחת מידת הדין על ילדי העיר. לכן נקבל על עצמנו לחדש את המנהג 

 כקדם!". כשסיים פרצו כולם בבכי, וקיבלו עליהם להחזיר את המנהג, ולהיזהר בכל מנהגי ישראל. מאז פסקה המגיפה ויהי לפלא. 

 

כ"ה תמוז ה'תרכ"ז -נולד ב -הגאון הרב יוסף צבי דושינסקי זצ"ל המכונה 'מהרי"צ דושינסקי'
שנים בלבד התקבל לכהן  03כשהיה כבן  (,1395)בעיירה פאקש שבהונגריה. בשנת ה'תרנ"ה  (1341)

עבר לכהן כרבה של  (1901)כרבה של גלנטה שבסלובקיה, שם הקים ישיבה גדולה. בשנת ה'תרפ"א 
עלה לארץ יחד עם חלק מתלמידיו, והקים  (1988)והקים שם ישיבה. בשנת ה'תרצ"ג  )הונגריה(חוסט 

, השתתף (1981)'תרצ"ז בירושלים ישיבה בשם 'בית יוסף צבי'. שימש כגאב"ד בירושלים. באלול ה
בכנסייה הגדולה השלישית שהתקיימה במרינבד שבצ'כוסלובקיה, ונמנה כחבר ב'מועצת גדולי 

-חי כ (.1963)התורה'. גאון בתורה. שקדנותו היתה מופלאה. נפטר בערב סוכות, י"ד תשרי ה'תש"ט 
 שנים. ציונו בבית העלמין 'שערי צדק' בירושלים. בנו,  31

 מלא את מקומו.ר' ישראל משה מ
 

 )בת מרת אסתר  אשתו:מרת שרה עלקא.  אמו:ר' ישראל.  אביו:ר' אהרון.  )מצד האב(:סבא 

)רבה של הגאונים ר' שמחה בונם סופר  מרבותיו:רבה של מאד(.  -הגאון ר' מרדכי יהודה לייב וינקלר

האדמו"ר ר' יעקב ישכר בער רוזנבוים זצ"ל  מתלמידיו:)רבה של בוניהד(. , ר' משה פולק פרשבורג(
 )רבה של בילקא ולימים האדמו"ר מבאדישל בירושלים(,האדמו"ר ר' ישראל חיים הירש  )האדמו"ר מנדבורנה(,

)אב"ד הגאון ר' יהושע סג"ל דייטש  )יו"ר העדה החרדית האשכנזית בירושלים(,הגאון ר' דוד שלמה אייכלר 

 האדמו"ר  בנו:מכן שימש כרב שכונת קטמון בירושלים(. טרגו מורש שבהונגריה ולאחר 
 )שימש גאב"ד העדה החרדית בירושלים, וראש הישיבה והקהילה אחרי אביו(. ר' ישראל משה 

צאן יוסף •על מסכתות ברכות ופסחים  -חידושי מהרי"ץ•על התורה  -תורת מהרי"ץ• מספריו:
פירוש  -הגדת מהרי"ץ•ענייני חנוכה  -צר"ימעט • שו"ת מהרי"ץ•על תהילים  -תהילות מהרי"ץ•

תולדות חייו, הנהגות והדרכות,  -עוד יוסף חי•למועדי השנה  -דרשות מהרי"ץ•על הגדה של פסח 
 )נכתב ע"י אחיו ר' משה מרדכי ותלמידו ר' יהושע סג"ל דייטש(.אגדות דרשות ושיחות 

ל מרא דארעא דישראל הגה"צ ר' יוסף צבי דושינסקי יפר הגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל: זכיתי ללמוד בישיבתו שס

זצ"ל. ראש הישיבה היה לנו לדוגמא לאהבת התורה בשיעוריו הארוכים והמופלאים ובהרבצת תורה, שלא ידעה 
גבולות. שיעוריו התקיימו אפילו בערבי שבתות וחגים, לרבות התקופות הקשות של המלחמות, שהתנהלו באותם 

 מול חיילי הצבא הבריטי.  ימים בין אנשי המחתרות
 

סיפור מדהים שהייתי עד לו, התרחש באחד הימים, כשרבינו אחז באמצע השיעור. הוא הקשה קושיה מסוימת 
ופתח בדפי המהרש"א לעיין שם בעניין. בחלל בית המדרש שררה דממה. התלמידים נזהרו שלא להפריע לעיונו 

תלמידי הישיבה נתקפו בפחד ובבהלה ונסו כל הבניין.  לפתע נשמע פיצוץ עז, שהרעיד אתשל ראש הישיבה. 
 מבית המדרש בריצה כל עוד נשמתם בם. בית המדרש נהפך כולו, כסאות וסטנדרים עפו והתגלגלו לכל הכיוונים.

 

בבית המדרש ההפוך נותרו שני אנשים: ראש הישיבה, המהרי"ץ, שהיה רכון על דפי המהרש"א והיה נראה בעליל, 
כדי  –כל הסובב אותו ואינו חש כלל בכל מה שמתחולל; וגם אני נשארתי לשבת במקומי, והסיבה שהוא מנותק מ

 המדרש. עברו מספר דקות, ראש הישיבה הגביה את ראשו -לא להשאיר את רבינו לבד בבית
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לאחרונה השתתפתי בחתונה. שם פגשתי אדם שהיה נראה 
לי מוכר, אבל לא זכרתי מהיכן. אמרתי לו, שהוא מוכר לי, 

 והוא גם כן אמר, שאני מוכר לו. אבל לא זכרנו מהיכן.
 

לאחר מספר דקות הוא נזכר ואמר לי: "אני הייתי חבר של 
אח שלך!". הוא מביט בי ואמר: "אתה, מסתמא, לא זוכר, 
אבל כשהיינו ילדים לפני שנים, הייתי אצלכם בבית, שיחקתי 

 בכדור ושברתי בטעות את הבושם היקר של אמא שלך". 
 

"אני זוכר, שכולם האשימו אותך שאתה שברת. אני מבקש 
סליחה, מחילה וכפרה, למרות שבטח אתה לא זוכר ממך 

 את המקרה הזה".
 

כששמעתי את דבריו התחלתי לרעוד ולבכות. הרגשתי 
חיוורון עז. הכול צף ועלה. כל הילדות הקשה, המרה 

 והאיומה שליוותה אותי במשך שנים רבות! 
 

הוא מביט בי ושאל: "מה קרה לך, הכול בסדר?! מה, אתה 
אתה שואל, אם אני זוכר את . עניתי לו: "עוד זוכר את זה?"

זה? אתה יודע מה קרה, כשאבא שלי חזר לבית? אתה 
 ". יודע כמה 'שילמתי' על זה?!

 

לפתע 'נפל לו האסימון'. הוא הבין, שבגלל המעשה שלו 
שילמתי מחיר יקר מאוד. אם אני עד היום זוכר את אותו 

 מעשה, בטח לא סלחתי לו אף פעם.
 

אני ממש מתנצל ומבקש סליחה. אני ואמר: "הוא פנה אלי 
עניתי לו: "אני אומנם מבקש ומתחנן, שתמחל לי על כך!". 

אשתדל לסלוח לך, אבל זה יהיה לי קשה! עלי לעבוד על 
 עצמי, כדי שאוכל לסלוח לך בלב שלם".

 

 שתדע, שגם אני כבר שילמתי על זה!הוא אמר לי: "
ן לי שלום התחתנתי עם משפחה שנקראת 'חשובה', ואי

בית. אני מסוכסך עם ה'שווער' שלי, הוא יורד לי לחיים, וכעת 
 אנחנו בשלבי פרידה אחרונים". 

 

אתה זוכר  -אגב, אתה מסתמא מכיר את ה'שווער' שלי "
ואז הוא הזכיר את ". שהיה בחיידר רב'ה שקראו לו...

 השם של אותו רב'ה, שפגע בי והשפיל אותי! 
 

לפונדק אחד. את הרב'ה ואת הקב"ה מזמן את כולם 
החבר של אחי ששבר את הבושם היקר ולא הודה. יש דין 
ויש דיין, ועל המעשים שלנו בין אדם לחבירו אנחנו 

  משלמים גם בעולם הזה!!
 

כמה עלינו ללמוד מסיפור זה ולהיות זהירים מאוד בכל 
 -בדיבור ראוי, ובייחוד -העניינים של בין אדם לחבירו. ובפרט

ות מדיבורים מיותרים ושליליים, העלולים לגרום בהימנע
 לנזק בלתי הפיך.

 

יהָ  יעָ ה וְתֹוְצאֹותֶּ  ְּפגִׁ
 

 

 

 

 

          ז"ל יוסףולד יחיא בן    הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל            מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                    הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

שרה בת נרקיס ע"ה                  ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                           שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                    ז"ל רפאל בן אסתר       ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל

וד בן יקוט ז"ל  מסע                     נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל    אביחי בן אסתר               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
               שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון )אורי( בן רבקה ז"ל                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

מסודי בת חביבה ע"ה                                    ז"ל  יוסף בן מרים נוסרת                      דב בן יצחק ז"ל                                                       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                        דוד בר חסיבה ז"ל           
אסתר בת גולה גאולה ע"ה                              ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה

                                 רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף בר סעדה ז"ל                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           יצחק יצקן בן רחל ז"ל                          
ז"ל                        שלום בן אסתר ז"ל                     לטיף בן פרחה      יעקב בן סלימה ז"ל        ימין אלתר ז"ל                                                     ר' דב בן בנה                           "ע מרדכי בת ברכה

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל                                                    יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                     
    אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהאסתר בת זהרה ע"ה                  מישא   ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה שרה בת מורברי רחל ע"ה                    

כל נשמות עם ישראל         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן     אלון בן סעדה ז"ל                                גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                         
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 תנצב"ה

מעשה עד כמה עלינו להיזהר, שלא נפגע בזולתנו. לעיתים 
הנראה בעינינו כמעשה זניח, יתכן מאוד שהנזק שלו חמור 

 ביותר, ואין אנחנו יכולים לאמוד את שיעורו.
 

בנוסף עלינו לזכור, כי מידה כנגד מידה לא בטלה מן העולם. 
בורא עולם זוכר את כל המעשים. אם חלילה פגענו בזולת ולא 

זר ביקשנו סליחה, אז יתכן מאוד שנגלה כיצד מעשה זה חו
 כך אנחנו עלולים חלילה לשלם. -אלינו. כפי שעשינו 

 

)מתוך שיחת להלן סיפור המעובד מתוך גיליון 'חיים של תורה' 

יש בו כדי ללמדנו, עד כמה  הרה"ג ר' חיים טרנובסקי שליט"א(.
 עלינו להיות רגישים לצער הזולת.

 

מעשה היה באדם שבתור ילד הושפל מאוד. יום אחד כשלמד 
שהוא בחיידר ניגש למלמד תלמיד, שישב לידו בכיתה ואמר 

הוא ביקש שהרבי יושיב אותו  איננו מעוניין לשבת לידו!
במקום אחר. אותו רב'ה 'הגדיל לעשות'. הוא עמד בכיתה 

והצביע על  -" ילדים, מי רוצה לשבת לידו?ושאל בקול רם: "
 אותו ילד שהיה דחוי. 

 

אין מצב בעולם שאני ". השני צעק: "לא אני!האחד ענה: "
אני לא  -אפילו אם ישלמו לי ", והשלישי צווח: "אשב לידו!
אתה "... הרב'ה אמר לאותו ילד בקול רם מול כולם: "יושב לידו

"... כמובן שהילד נפגע רואה? אף אחד לא מוכן לשבת לידך!
 עד עמקי נשמתו.

 

בנוסף לכל זה, מספר ימים לאחר מכן, אחיו הגדול הביא שני 
חברים הביתה... לפתע האמא נכנסה לחדר, בו הם שיחקו 

 וראתה, כי בקבוק הבושם היקר שלה שבור.
 

הצער והכאב שלה על בקבוק הבושם השבור היה גדול. מדובר 
היה בבקבוק בושם שעלה מאות שקלים! היא התחילה לצעוק 

 "... שבר את בקבוק הבושם היקר שלי?!מי בקול רם: "
 

'. האמא כמובן אינו יודע לשאולאחיו וחבריו עשו פרצוף של '
פנתה אליו והאשימה אותו. הוא ניסה לומר, ש'זה לא אני' אבל 

 זה לא עזר.
 

האימא איימה עליו ואמרה ש"עוד מעט אבא יגיע ותראה מה 
לא הוא יעשה לך. לא מספיק ששברת את הבקבוק, אתה גם 

כאשר האבא הגיע ושמע מה שקרה, הוא מודה על האמת!". 
 'חינך' אותו מכל הכיוונים...

 

"חלפו מספר שנים". מיודענו ממשיך בסיפורו ואומר: "אני הולך 
עם אותם רגשות קשים וייסורים. ה' יתברך לעד ולעולמי 

'אשת חיל מי  -עולמים זיכה אותי באישה שעליה צריכים לומר 
טובה, אישה שנתנה בי אמון, אישה שבנתה אישה  -ימצא' 

אותי, גידלה אותי ושינתה את חיי. למעשה כל מה שיש לי 
 .זה רק בזכותה!"
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האזינו פרשת - הפרשה àבאר 

האזינו פרשת

הבורא  הנהגת קבלת  – הוא  וישר צדיק

ïúùøôá(ã áì)èôùî åéëøã ìë éë åìòô íéîú øåöä' ,

.'àåä øùéå ÷éãö ìåò ïéàå äðåîà ì¯àïàë

åìòô íéîú éë ä"á÷äá äðåîàä ãåñé áåúëä åðòéãåä

àåä øùéå ÷éãöåêéøö äæ àø÷î éë ,øîàéé úîàáå ,

äòù ìëáå úò ìëá åáìå íãàä éðéò ãâð ãåîòììá÷ì

úåîéîúáå äáäàá åîò àøåáä úâäðä ìë úàêåúî ,

åá ïéàå äðåîà ì¯à ,äøéáì âéäðî ùéù äøåäè äðåîà

åìà íéîéá íéøîåà åðàù åîëå ,ìåò(ë"äåéå ä"øã óñåîá)

.'úîà ïééã àåäù íéðéîàî ìëå'

àìéîîåìë' éë àåä òãåé å"ç åìâø èåîú éë úòì íâ

éøäù ,'ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî÷éãö'

'åéùòî ìëá ãéñçå åéëøã ìëá 'äàéáî åðéà íìåòìå ,

÷ø àéä àìà ,íãàä ìò 'äòø'úéàøðäæ ïéàå äòøë

åøåáò äáåè àìàאãöéë íééðéòá úåàøì äëæéù íéîòô .

'ä úòåùéì äðëä 'äòø'ä äúéäבåëëæì äàáù íéîòôå ,

שמחות א . בו לערוך המיועד גדול אולם – חתנות' 'בית יד על האחרונה בתקופה  המהלך להאיש דומה והדבר

החלונות  שכל  ימצא אם  אבל  האולם, בתוככי נעשה  מה  יודע אינו עדיין אורה מקצת בו רואה  הוא אם נישואין,

'אורה השעה בזו שם  שורה כי בעליל  מוכיח זה הרי בו, שולטת שהחשיכה כמי ונראה  עבה שחור בבד מכוסים

לכסות  שנאלצו אלא בתוכו... חוגג עם והמון נישואין, שמחת  נערכת בו  יקרות, באור מאיר עצמו  האולם  ושמחה '...

וד "ל... בישא עינא מפני האור  האור את ריבוי על  מעיד  החושך  ריבוי שדייקא  ...והרי

בגמראב. כו .)איתא שה'קונה'(קידושין כלומר, – אחריות' להן שיש  נכסים עם נקנין  אחריות להם שאין 'נכסים  ,

ומסתפקת  לו , לתיתם המוכר שבדעת המטלטלים  גם הקרקע ' 'אגב לו נקנים  זו ובפעולה בקרקע קנין מעשה  עושה 

ב'ברייתא' שלמדנו  ממה והוכיחו דווקא... לאו או בקרקע נמצא המטלטל  כשהחפץ  דייקא מועיל  זה קנין האם הגמרא

קרקע אגב גם מועיל  זה  שהואשקנין שהוא'...כל  כל ב'קרקע  המטלטל  חפץ  להעמיד אפשר שאי ברור  זה  והרי ,

להניח בידו יש  בוודאי כי ההוכחה, את בגמרא ודחו הקרקע, בתוך המטלטלים את להעמיד צורך שאין מוכח  ומכאן

שאינה מחט לקנות שאפשר אופן ללמדנו התנא טרח הרבה  כ"כ ומקשה מחט, זו בקרקע להעמיד יכול כי חפץ שם

תלויה שבראשה במחט  מדובר  אולי שווה , איננה  שהמחט זה רז לך גילה  מי – אשי רב ותירץ  מאומה , כמעט שווה 

אדם מרגיש  שפעמים בדבר , יש  שרמז  שליט"א אחד מחכם  שמעתי זוזי. אלפי  ששוויה  מרגניתא, – טובה' 'אבן

השמים  מן נדקר האדם)שהוא בני  ע"י  ווייט',ב'מח(או טוט עס  שטעכט , ומכאיבה )עס  דוקרת תזכור,(המחט זכור אבל  ,

זוזי... אלפי דשויא מרגניתא  תלויה  המחט  על 

ואי  שהוא', 'כל  רק  היא הקרקע גודל כל  שהרי הקרקע , גבי על  מקום  לה אין זו 'מרגניתא' הנה  כי עוד, ויתבאר

שהדרך ונמצא מחט, בה לנעוץ רק אלא חפץ  שום בה להניח ידי היחידהאפשר על אך  היא המרגלית את לקנות

כל כ'קרקע שהוא אלא דמיטב , מילי כל  האדם על  להשפיע  השמים מן רוצים  לפעמים כי  יאמר, ולעניינו המחט,

הברכה , את לקבל  מוכן שאינו – נפששהו' עגמת עליו  ולהביא בייסורים  'ולדקרו' מחט  בו לתלות אלא  עצה ואין

בעדו המוכן  האוצר כל  את 'לקנות' יוכל  .ועי"ז

הוא  וייעודה  תכליתה כל  באמת אמנם בבגד , 'חור' עשית היא ה'מחט ' פעולת כל לכאורה  כי בזה, ייאמר עוד

דברים  שני בין וכיו "ב)לחבר לבגד  כפתור  שאין (וכגון  ונמצא לאחדים , שנעשו עד שבה  החוט  עם המחט את שמכניסים  ,

לעשות  באו לא יהודי בהם שנדקר ה'מחטים' כל  כי ייאמר  ועד"ז והחיבור . התיקון גופא הא אלא וקלקול  'חור' כאן

שבשמים . לאבינו אותו לחבר רק נועדו אלא ח "ו 'חורים ' לו

זי"ע  הק ' מהבעש"ט  נודע  ועוד)והנה ד , בהערה מקץ  פרשת עה "ת, בעש"ט  'כל(עיי' האמירה שבין  והחילוק הנפק "מ  זה כי

עביד' לטב רחמנא ס :)דעביד  לטובה'(ברכות זו 'גם אומר שהיה  זו גם איש  נחום  כא.)לבין 'לטב(תענית ביאור  כי ,

כדי - הוא ואומרשתצאעביד ' זו  גם איש נחום עליה  מוסיף הרעה , מתוך היאטובה  טובה  רעה  אותה  – זו גם

זובעצם, שגם  והאומר עצמו... בעפר  לו היתה שטובה  נמצא לחיצים, זו גם  איש  נחום של  עפרו  שנתהפך וכדרך

באמי  הרי שלימה אמונה מתוך  זולטובה לטובהרה  לו  להיות עצמה  הרעה  את האדם  ומכהמהפך  מכה  כל  ולדברנו, .

שמחברת  היא טובה  המכה עצם כי  לטובה', זו 'גם  בעצם  הרי הרעה , מתוך טובה שתצא – עביד ' ש 'לטב מלבד הרי

הקב"ה . אל היהודי את ומקרבת



האזינו פרשת - הפרשה באר  á

àáä íìåòì åøëù úåáøäìåגïúùøôá 'éøôñ'á àúéàãëå .

øîàðù äî ìò(æ ÷åñô)íäì øîà ¯ íìåò úåîé øåëæ'

,ä"á÷ääæä íìåòá íéøåñéé íëéìò àéáî éðàù ïîæ ìë

íìåòì íëì ïúéì éðà ãéúò úåîçðå úåáåè äîë åøëæú

àáä'
ד
.

ìëëåíâå 'àåä øùéå ÷éãö' ä"á÷ä éë øúåé ïéîàéù

çéâùî ä"á÷ä 'èôùî åéëøã ìë'ù äàøðù äòùá

,åéìòäáåèì íéðéãä ìë åëôäúé êë
ה

úåàøì äëæéå ,

äéåìâ úéèøô äçâùä êåúî 'ä úòåùéá
ùøéôùו åîëå .

áåìâé'æå÷î ò"éæ 'éáö õøà'ä ÷"äâääáåùú úáùì ,íéãòåî)

התפילהג. בנוסח  ביארו שופטנו)ובזה השיבה בחסד (בברכת לבדך  ה ' אתה  מהרה עלינו ומלוך ואנחה  יגון ממנו 'והסר

אותו וממשיכים אדם של לבו מכניעים  שהייסורים  שאף  ואנחה, יגון ממנו להסיר ובקשתנו  תחינתנו כי וברחמים ',

אך הקב"ה , וברחמיםאל  בחסד  ה ' אתה  עלינו  אלאמלוך  ובהפקרות, עול  בפריקת לילך ח "ו כוונתנו אין כי שגלוי ,

ורחמים חסד  מתוך תהיה עלינו ית' .מלכותו

זי"ע ד. אמת' ה'שפת בפרשת)הרה"ק  ד"ה תר"נ וז"ל,(שלח אמונה', 'א-ל  הכתוב לשון  מתגלהמבאר ית' שאלוקותו

אדם בבני שנמצא האמונה  לפי הזה .בעולם

וטוביםה . כרבים  מעשה , היה וכה תשע"ט , תורה' 'שמחת חג לקראת עמו שהיה נפלא מעשה  דעובדא' 'מרא סיפר

לשכור וחיפש  השנה, לכל וקדושה והתרוממות שמחה  לשאוב  רבו, בצל להסתופף לרגל  לעלות הוא אף השתוקק 

משפחת  בני כל  ועבור עבורו מקום  בקרבת מצא'דירה  ולא ש 'פשפש אלא בחג ו, בביתם נשארים שכונה  אותה תושבי (כי

אחרים) למקומות נוסעים התאגדוואינם האחרונות שבשנים אלא, המשפחה. צרכי כפי ומתאימה  הראויה  דירה שמצא עד 

להפקיע המשכירים יוכלו  שלא בכדי שנקבע , מכפי גבוה  בסכום דירות לשכור שלא גדולה  תקנה ועשו  רבות קהילות

משגת הכל יד שאין רב  הון ולדרוש השער לאחריני...)את  חב הוא הרי  ה 'תקנה' על  העובר דרש(וכל ההיא הדירה  ובעל ,

שאין  באמרו בפחות, להשכיר ואופן פנים  בשום הסכים ולא העסקנים  שקבעו מכפי יותר שקלים  באלף גבוה  מחיר 

להפקעת  ולגרום השוק ' את 'לשבור רצה  לא הנ"ל  האברך שנקב. סכום באותו  רק  אלא טירחא אותו כל  לו כדאי

אחרות. דירות אחר  וחיפש  הדירה , שכירות  על עמו 'סגר' לא כן ועל  המחירים 

יעמוד  והצלה  'רווח  כי באמונה ב"ב עם ביחד התחזק  אחרת, דירה נמצאה לא ועדיין זה אחר  בזה  עברו הימים 

ל'בית  מיודענו הלך רבא' 'הושענא ליל  בהגיע  לבו. משאלת ולהגשים  מבוקשו את למצוא יעזרו  והשי"ת ליהודים'

קדמוהו שעה באותה חצות, לאחר 12.53 בשעה לביתו וחזר כנהוג, תהילים ולאמירת  תורה משנה לקריאת המדרש'

ומיהו מצלצל , הטלפון והנה  כמימריה ' 'רגע עבר  לא תורה', לשמחת דירה לנו יש 'ב"ה כי שמחה בתרועות הבית בני

הדירה מחיר את להוזיל  מוכן שהוא להם והודיע הדירה , את לשכור בקשו  שממנו הדירה  'בעל  אותו זה המצלצל ,

בני  לו אמרו  מיד ה 'וועד'. ידי על  שנקבע במחיר להם  להשכיר ומסכים תחילה , שדרש ממה  פחות שקלים באלף 

מבוקשם להם שימציא בהקב"ה באמונה  התחזקה כך שכל  אלא אחרת, דירה  השיגה כי לומר התכוונה שלא הבית

סיכם דיבור  כדי ובתוך תבוא, כי ה' ישועת על  שמחה  רוח  עליה  ושרתה  יהיה כך שאכן בטוחה היתה שכבר  עד

כיצד ולמופת לאות זה והיה  תורה . לשמחת אותה  שוכר שהוא הדירה בעל  הביאעם שמחה  מתוך  האמונה  חיזוק

ה 'ישועה' בתחילה את שרצה ממה הרבה  דמים  להוריד והסכים  חפצם  את השיגו ומיד שתיכף בשעה , שהתקשר (ובפרט 

הבריות) בין רגיל שאינו דבר בלילה, .מאוחרת

בטחונו לגודל  בשמחה  שרוי הנו כבר הישועה  תבוא בטרם  עוד הרי שלם ובלב באמת המאמין האיש  זה  ואכן

הטורים' ה 'בעל שכתב במה  זי"ע ישראל ' ה'דברי  הרה"ק  בשם  לאמר  שמעתי וכך שאלתו. לו שיתן הטוב (ריש בא-ל

ואתחנן) 'שירה'פר' בגימטריא 'ואתחנן' אלא (515)כי לשירה, תחינה בין יש שייכות ומה לזה  זה  עניין  מה  ולכאורה  ,

הוא, שמח מעכשיו  שכבר עד תפילתו  שתתקבל  בטוח להיות צריך יתב"ש  הבורא אל  ומתפלל  המתחנן  האיש  כי

'שירה '. בדרך ממנו בוקעת והתפילה

בפרשתןו . הכתוב בלשון זי"ע  מזלאטשוב לחיים' ה 'אורח הרה "ק פירש ג)וכן גודל(לב הבו אקרא ה' שם 'כי

שמבין  ותיכף הקטן, בנו את להבעית מלבושיו ששינה  לאב זי"ע  הק' הבעש "ט  שאמר המשל  בהקדם  לאלוקינו',

לפני  ומתגלה לבושים אותם ומוריד  הבן על  רחמים  האב מתמלא מיד  אבי, אבי וקורא אביו אלא זה אין כי  הבן

בכדי  פניו  הסתיר רק  אלא אותנו עוזב אינו שהקב"ה  שנבין בכדי אלא אינו והצער ה 'הסתר' תכלית כל וכך הבן,

אליו, והייסוריםשנקרא הצער  כל  ומתבטלים  וההסתרים  המחיצות כל  נעלמים מיד זו הכרה  לאדם  לו  וזהווכשיש  .

הכתוב  אקראשאמר ה ' שם  הקב"ה,כי מידי  בא צער אותו  וגם מאתו, שהכל  ההכרה מתוך ל "ע צער שיהיה בעת
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(å"ôøúïúùøô ùéøá áåúëä ïåùìá(à áì)íéîùä åðéæàä'

äèéù øîåìë ,'íéîùä' ìà íãà ïéæàé íàù ,'äøáãàå

ïðåáúäì åðæàíðéà åîò úåøå÷ä ìëå åéìò øáåòä ìëù

íéîùä ïî àìàåéìò äçâùäáíéé÷úé éæà ,ú÷ã÷åãî äð

,'øåãì ãçà øaã' åîëå] äâäðä ïåùì ,'äøáãàå' åá©¨

øîåìë ,[.ç ïéøãäðñäðåéìò äçâùäá åâéäðé ä"á÷äù

íéîéä ìë åì áåèì äéåìâøîàð øáëå ,óñåî úìéôúá)

(ä"øã'êá íéñåçä ìë çöðì åîìëé àìå'ז.

האמונה ע"י  ישראל של  טהרתן – תטהרו ה' לפני

øîàêìîä ãåã(åô èé÷ íéìäú)äðåîà êéúååöî ìë,

øùà 'ìàøùé ìù ïúøäè'á ÷åñòì åðàåáá óàå

äøäèì íéëåæå äáåùúä éîé úøùòá åðîöò ïéøäèî åððä

úòãì êì ùé ,íéøåôéëä íåéã 'àáø àîåé'á äøåîâäéë

íãà ìù åúðåîàá ãîåòå éåìú äøäèä ùøåùå ãåñé,

ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä úåàøåð áúëù åîëå

ò"éæ(åð÷ úåà ÷éãöä ú÷ãö)Y øúåéá íéù÷ä úåðååòä éë

íäéìò ìéòåú àìù ùåã÷ä øäåæá åãéòäù íúåà óà

.íìåò àøåáá äðúéà äðåîàá íä óà åð÷åúé Y äáåùúä

ìëä àìà íìåòá 'äø÷î' ïéàù ïéîàäì ,ïå÷éú .ì"æå

äîéìù äðåîàá ïéîàäì ,ìòîî äçâùäáíåù ïéàù

úðååëá ìëäù òãé åì òøàéù äî ìëå ììë íìåòá äø÷î

åîù êøáúé ïååëî,ìëä ø÷éò úîàá àåä äæ øáãå .

ïéèéò ÷ø íä äøåúä úååöî â"éøú ìëå(úåöò)òéâäì

עי"ז  לו, קורא גודלואני החסדהבו מידת היינו הדין,לאלוקינו– מידת הוא ית"ש– מהבורא שהכל  האמונה  כי

ויגון צער מיני כל את ומבטלת הדינים כל  .ממתיקה 

הנוראה ז. ה'מלחמה' פרצה תרצ"ט )(בשל כאשר שנת נחפזוהי וליטא, פולין מדינות לתוך להתקדם החלו  ימ"ש והנאצים

יערות בתוך להתחבא או יותר מרוחקים  למקומות ולברוח נפשם  על להימלט  כי הכל  להם התברר קצר זמן שבתוך  (עד

לברוח) לאן אין להכרעתוכבר  המתינו אך לברוח  רצו זי "ע סאלאוויטשיק הלוי הגרי"ז  ה"ה  מבריסק' 'הרב  משפחת בני גם  .

בזה שיש  או  הכרחית 'השתדלות' בגדר  אכן הוא זה  מעשה האם  הגדולה בדעתו הרבה ששקל  לאחר 'הרב'. של 

הזהירם אך הסמוך, היער  אל  לנוס  צריך אמנם  כי הכריע  בהקב"ה  הבטחון לחובת  שוםסתירה  עמם יטלו שלא 

מלבדו' עוד  ב'אין האמונה  את 'יקחו' אלא  ומזון , אחת.מאכל  לחם פרוסת אפילו ברשותם כשאין לדרך יצאו ואכן ...

טובים מאכלים במיני מלאים גדולים  סלים  שני הנושא יהודי  איש כנגדם  הופיע  בדרך שהלכו שעות כמה לאחר 

מה את להם הראה  מיד משהו, אפילו  לפיהם נכנס לא שעדיין  והשיבוהו היום , אכלו כבר האם  ושאלם ומשובחים ,

אלא  החתונה , סעודת  עבור  האוכל  כל  את בישלו וכבר נישואין שמחת להתקיים  אמור היה כי להם, וסיפר שבידו,

להשליכם ליבו  מלאו ולא דורש , באין התבשילים כל  ונשארו ידוע בלתי למועד הנישואין  נדחו העתים שלצוק

'הרי  ברצונם  ואם  הרעבים , דרכים  להולכי אותם  לתת בכדי עמו נטלם כן ועל  תשחית', 'בל על לעבור שלא לאשפה 

בתכלית  הכל  אכן כי לו שהתברר ולאחר המאכלים, כשרות אודות ולדרוש לחקור  הגרי"ז החל  לפניהם '... שלהם 

והורה היער ... באמצע  בשעתו' שלמה  'כסעודת לאכול ונתיישבו  ממנו , לקבלם ביתו  לבני הרשה  והדקדוק  ההידור 

כמוהגרי"ז  צרכיהם  למחר להם  שיספק בה' לבטוח צריך כי למחרת, אותו  ולשמור האוכל  מן  מאומה  להשאיר שלא 

זה ביום להם היער .שדאג לתוך במנוסתם  להעמיק  והמשיכו  .

והתבטלה ... נישואין סעודת שהכינו בפיו , הדברים ואותם בידו , מזון  וסלי אחר איש  לפניהם הופיע ושוב למחרת ויהי

מלבד  מאכל  מיני כל  שם היה ואכן ל 'סעודה ', להתיישב בכדי המאכלים  את להוציא הסלים את ופתחו מידו וקבלו

הלפתן... מחסרון מוטרד  היה  לא שאיש  פשיטא הסעודה . בסוף המוגש  בעצמוה'לפתן' מ'הרב ' הדברחוץ  והיה  ...

ועל עבורו, ומוכן מוגש אוכל  איזה  מעניינו היה לא מעולם שלום בעיתות  אפילו שהלא כולם, בעיני רבתי לתימה

'מנה עכשיו  בדיוק 'חסר' ולמי שבעם , מכדי יותר שאכלו ובפרט מלחמה... בעת וכמה  כמה אחרונה '...אחת

ואיש בדומייה הכל  ונאלמו מהסעודה, אמש השאיר  מישהו האם  ראש בכובד ושאל  רגליו על  הגרי"ז ונעמד

השאיר אכן כי והודה קטן ילד שקם  עד  מהאוכל , אתמול  השאיר מי לדעת ודרש  שאלתו  על הגרי"ז  חזר  ענה, לא

לאכול מה להם  יהיה לא שמא חשש  כי וסיפר למשמרת, הותיר  מה גדול בקול  לספר  הגרי"ז  לו הורה משהו.

ואמר עמו , שהיו אותם  לכל  הגרי"ז  פנה לאכול . מה היום לו שיהיה  בכדי  בצנצנת והניחו  לפתן מעט  נטל  כן על 

הלפתן, את בדיוק היום  קבלנו  לא כן על לפתן השאיר  הילד  ה ', מעשי בכל  והתבוננו ראו ללמדנולהם, זה  וכל 

מגן הוא  כיצד  תמיד  לראות נזכה  לבדו עליו נסמוך  ואם  בו, בטחוננו מידת כפי עלינו  ומגן  שומר הקב "ה  כמה עד 

בו החוסים  .לכל
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.êøáúé íùäî ìëäù åæ äòéãéìàø÷ð úåøéáòä ìëå

'éø÷ éîò åëìú íà' äçëåúá(æë åë àø÷éå)äø÷î ïåùìéë ¯

ìë ïëå ,øãñ íäì ïéàå øãñä ïî äàéöé íä úåøéáòä

íù àø÷ð íéùðåòä(çë ÷åñô).'éø÷ úîç'äæ éãé ìòå

íéðéãä ìë ÷éúîî äø÷î ïéàù ïéîàîù
ח

ìë ï÷úîå

úåøéáòä...
ט

ïëåíé÷éãö åøîàà÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøäî àúéà æ"éòë)

(ò"éæ,øáâ äéçé åììëá äàøéå íãàä äéçé íà Y

úà úòïéôìàïéîàäì ,íìåòä ìù åôåìàä ä"á÷ä úà Y

åá çåèáìå
י

å íéðéã éðéî ìëî ìåöéð àåä éøä ,ìåòé àì

ä úà íéîùá åáéùçé àì Yêúøåáâéðééðò úà øîåìë Y

...íéîâô úîçî åéìò ùéù úåøåáâäå íéðéãäàéðáùåçá

ìëä éë åððéàå åðååò úà ù÷åáé àìà ,åéúåðååò ïåáùçá Y

.äìòîì åðåáùçî ãøé

óéñåäáåúëä ïåùì ÷åéãá ò"éæ 'äãåáòä ãåñé'ä ÷"äøä

(à ä äéîøé)åàöîú íà ...íéìùåøé úåöåçá åèèåù'

...ùéàù÷áîùé íà øîàð àìù ,'äì çìñàå äðåîà

ô"òà ì"ø' øàáîå ,äðåîà ù÷áî àìà 'ïéîàî' ùéà

,úåîéìùá äðåîà åì ïéà ïééãòùäðåîà ù÷áî ÷ø íà

øáë åì çìñà Y àåä'(âð ïåçèáå äðåîà ,úåáà úøåú).

ובפרט מישראל יחיד  כל  בכוח  והכרה  אמונה – איתם השוכן
בתפילתו

ïúùøôá(ë¯çé áì)êììåçî ì÷ çëùúå éùú êãìé øåö'

ïåîà àì íéðá äîä úåëåôäú øåã éë ,'åëå

ò"éæ áåùèàìæî 'íééçì çøåà'ä ÷"äøä ùøéôå ,'íáä"ã)

(øåöíãàä äðä éëåúìéôúá ïéîàäì êéøö'
יא

åúééùòáå

äìòîì ìòåôùåá ììëðå ïè÷ íìåò àåäù áåùçéå ,'åëå

úåìòîä íåøî úåîìåòä ìëùôùôé øùàë ïë ìò ,

íäéìò èøçúîå åéùòîáíéðåéìòä úåîìåòá ìåòôì ìåëé

úãîì ïéãä úãî êåôäì ìëåéå ,åúîùð ùøåù íå÷î ãò

øîàðù åîë äìòîì æåòå çë ïúåðå ,íéîçøäçñ íéìéäú)

בפסוקח. לבאר זי"ע  מקאברין משה רבי הרה "ק אמר כד)כה ד הוא'(דברים אכלה  אש  אלוקיך ה ' שוכח'כי שאינו מי

הגיהנום לו יזיק לא  וממילא ממנו ישכח  לא  בגיהנום  אף  לעולם , הרע .מהקב"ה  היצר של  אש שהוא אשו ויכבה

נפלאה התורה'סגולה  'אור  בספר הובאה פלאות קמא)ומחוללת עמו' בא זי"ע(פרשת תאומים שלום  רבי להרה"ק

ועוד) ממעז'בוז ברוך רבי הרה"ק אפרים, מחנה הדגל ומתלמידי מגדים, הפרי  של אחיו שציוה(בן עליון וקדוש  צדיק מפי שמעתי וז"ל . ,

יתרמי כאשר ממקורביו , בענינים(ימצא)לאחד או  בממון שיהיה , ממה  יהיה – בעולם דבר בשום צער איזה  ח "ו לו 

הלשון, בזה  לע "ז בלשון שיאמר לו צוה ר"ל , חיות,אחרים מיר געבסט  דו באשאפין, מיך האסט  דו  עולם, של רבונו

ניט קיינער מיר צו  האט  ווייטער און אליין, דיר אין נאר מיך  האלט  ממך,איך  אלא אינה  חיותי וכל בראתני, אתה  (רבוש"ע,

עלי) כח או שליטה  איזה  זולתך  לאיש ואין תלויות, עינינו לבד  לך כי בך, רק עצמי אני  ואמרמחזיק  ונזק, צער מכל  לו יועיל  שבוודאי 

בדוק עכ "ל .והוא ,

זי"ע ט. אמת' ה'שפת הרה "ק פירש  החיים)וכך ד"ה  תרנ "ז הפסוק (ר "ה ב)את יד אלוקיך',(הושע ה ' עד ישראל  'שובה 

יתב"ש אליו ולהתקרב ולחזור  לשוב  האדם שרקעדשעל אלוקיךשיכיר ומיוחד ה ' יחיד אחד  והוא עולמו, מנהיג

לחברו, אדם  ובין למקום אדם  שבין התנהגויותיו  כל  ישתנו  ממילא ואז אלוקים, אין יתב"ש ומבלעדיו ויהיה , הוה היה

נכתבין. בספר מעשיו וכל  ורגע , עת  בכל עליו משגיח שהקב"ה  ומאמין יודע  שהרי

זי"עי. קלוגער שלמה  רבי תקצ"ד)הגה "ק לעיו"כ כח  דרוש יעקב  חז "ל(קהלת שאמרו  מה  ח :)מבאר  האוכל(ברכות 'כל

שמוכיח מה  פי על  ועשירי', תשיעי  התענה כאילו את בתשיעי מהפכת לטובה  שהכל  ואמירתו  בהשי"ת שהבטחון 

לטובה באמת הדינים  לטובהכל  הכל  באמת נהפך לטובה' זו 'גם  שאמר ידי שעל גמזו, איש בנחום שמצינו וכמו ,

כא.) בתענית באריכות מאוד,(כמובא ונורא גדול  הדין יום  להיות הכיפורים  יום ראוי היה  עצמו מצד 'דבאמת כתב ועפי"ז

בער ושותים אוכלין שישראל  ע"י הטוררק שכתב וכמו ית' בו בטחונם  ומראין יוה"כ  תר"ד)ב החייט ,(סי ' ולכךבשם

גמורים, רחמים  יום  להיות דין  מיום יוה "כ את שמהפך  גורם  זה  יו "כבטחון ערב דאכילת כיון יוה"כ ,וא"כ  לכל  גורמת

עצמו , כיוה "כ  שקול  הוא הכיפוריםלכך יום של  העצם עכ "ל .והוא .'

זי"עיא. מקאברין הרה "ק אמר לז)וכבר ובטחון אמונה אבות, כל(תורת לפעול  ויהודי, יהודי כל  של  תפילתו שבכוח 

ולברכה לטובה לבו  ומידמשאלות שחסרתיכף  מפני הוא התפילה, פעלה שלא לפעמים רואים שאנו מה  אך  .

תפילה, של  בכוחה  אמונה הואלו הרי דבעי, מאי כל  עבורו  ולפעול  רקיעים  לקרוע  תפילתו שבכוח המאמין  ואדם

משאלותיו כל  שהות כל  ללא .פועל
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(äì'íé÷åìàì æåò åðúיבøåîàä ììëá å"ç àäé àìùå .

çëåùù øîåìë ,'êììåçî ì÷ çëùúå éùú êãìé øåö'

ïòîì íéðåéìòä úåîìåòäî åúåà øöåéå ììåçî ä"á÷äù

øîà êë ìòå .íéáåèä åéùòî êéúåìéôúá ìåòôì ìëåé

Y äîä úåëåôäú øåã éë áåúëäúà òæòæì íãéá ùéù

íéîçøì äùøåùá ïéãä úãéî êåôäìå ,úåîìåòä ìë

íéáåøîå íééåìâY íá ïåîà àìù àìà ,íéðéîàî íðéàù

íîöòá
יג

...

היום'יב. 'סדר  בספר כתב זה בעניין אש  להבות חוצבי הזה,(לשבועות)דברים  הדבר האדם בעיני יקל  ואל בזה "ל,

ש)כי אחת(אף  בבחינה ואפל  שפל  הוא אחד)האדם אחרת(מצד בבחינה אבל  שני), מאד,(מצד עד כחו ובידוגדול 

עולם לבורא  כביכול  וחיל  כח  הנותן  והוא כן , לעשות יכול  משרת מלאך שאין  מה  כולם, העולמות כל  כדכתיבלהעמיד

כו) לג שבהדיוטות(דברים והדיוט  מהקטנים קטן היותו עם  אדם כל  וצריך וכו', בעזרך' שמים עצמו'רוכב להחשיב

ולהתנשא ברכת ולהתגדל  תהי ואל  הש "י, רצון  להפיק  ודבר  ענין איזה  יבא ידי על אולי לומר - הזה הענין על 

עוד. עיי"ש וכו', בעיניו  קלה הדיוט

חז "ל יג. שדרשו מה ויזכור מעלה , לאנשי  אם כי אלי... אמורים הדברים אין  תאמר, לו .)ואל זה,(קידושין  כי מפסוק

למקום 'בנים ' הם נקראים עדיין בם ' אמון 'לא אם אין אף ובין מקום של רצונו  עושים שבין מאיר רבי וכדברי ,

בנים . מקראו  מקום של  רצונו עושים 

בגמ' אמרו שהרי בזה, אמרו נורא י :)דבר סלעים(שבת שני משקל  שבשביל  הבנים, בין בנו אדם  ישנה אל  'לעולם

פסים)מילת כתונת אותה אבותינו(כלומר , וירדו הדבר  ונתגלגל  אחיו בו נתקנאו בניו משאר  יותר ליוסף יעקב שנתן

ו כולה, התורה  כל  מקיים  הקב"ה  והרי הבניםלמצרים ', בין  בן משנה  אינו הוא ...אף 

במשנה יד)איתא ג למקום ,(אבות בנים  שנקראו ישראל  יתירה'חביבין למקום,חיבה  בנים שנקראו להם נודעת

א)שנאמר יד ל 'חיבה(דברים 'חביבין' בין ומה הלשון, כפל  נראה  שלכאורה  ידועה , והתמיהה אלוקיכם '. לה ' אתם בנים

נפלא, באופן לבאר  ושמעתי יתירה '. 'חיבה  שאמר מה כלפי רק מהפסוק  הראיה את הביא מדוע קשה  וכן יתירה ',

חיבה לומר התנא הוסיף בנים, על  אב כרחם עימם  ומתנהג מתייחס שהקב"ה ישראל חביבין אמרו מתחילה יתרהכי

זו מעלה  להם  הודיע לכן לישראל  הקב "ה של  חיבתו שלרוב ר"ל , להם, מהם)נודעת זאת הסתיר ראיה(ולא שהביא וזהו  ,

ישראל  לבני זאת שנאמר אלוקיכם , לה ' אתם בנים  הכתוב 'בנים'ממאמר הם  כי העצומיםשידעו  בכוחות ויתבוננו ,

בעצמם ... אמון ' 'לא ח"ו  יהיה  ולא לידיהם, שנמסרו 

בפרשתן הכתוב בלשון זי"ע  מזוטשקא יצחק ' ה 'נחל  הרה "ק  פירש  ה )וכך שמי (לב מומם', בניו לא לו 'שחת

והואשיחת ש תקוותו אבדה שכבר  וחושב ר"ל  בניווחטא הא לא  הרי שבשמים , לאבינו  כ 'בן' נחשב אינו ששוב –

היא ביותר....מומם גופא הגדול  והחטא

ישראל , בני מעשירי אחד אליו ניגש המלחמה שבימי אנטווערפן, גאב"ד זצ"ל קרייזווירטה חיים  רבי הגאון סיפר 

למות הולך אנכי הנה  לי אמר ה')וכה קידוש על למות ישראל  בני אלפי רבבות עם יחד לכבשונות שחנני (כשנשלח היות אבקשך,

– ה'קודים' את באזנך אגלה  שווייץ , שבמדינת בבנק  ב'חשבון' עבורי שמורים  הרבה ומעות גדולה, בעשירות ה '

הפרטים את לו  תעביר בחיים בעזהשי"ת שישאר  חלצי מיוצאי אחד ולכשתמצא המעות, את להוציא ניתן שע"י

בכבוד. ויתפרנס שלו  את שיקח כדי הללו,

לא  שונים חיפושים לאחר ואף יהודי, לאותו ושארית שם מצא לא והגר"ח  המלחמה  לאחר  רבות שנים עברו 

מ אחד למצוא בידו קרועים,עלה בבגדים הלבוש  מרוד עני יהודי איש  הגר"ח מצא שנה  עשרים  מקץ  ויהי יורשיו.

יהודי  אותו של  בנו הלה  כי נפשו', שאהבה את 'מצא כי גילה הדברים ובתוך העני זה  עם הגר "ח נדבר השמים מן

ה 'אבידה' את להשיב הגר "ח מיהר  בשווייץ, שלו הבנק חשבון מספר את לו  הדברים)שמסר כנים כי  היטב שחקר  ...(אחר

אז לכן. קודם רבות שנים אביו שם  שהפקיד אדיר כסף סכום למשוך  הצליח הלה  ואכן, הסימנים , את לו ומסר

שהוא  אלא הוא, אדיר גביר  כשבאמת וקרועים בלואים בבגדים  מסתובב  שהלה  שנה  כעשרים  זה ואמר, הגר"ח  נענה 

בבעלותו . שהיה האוצר מן ידע  לא

של בנו  הוא כולנה ועל  גבול , לאין מלכים אוצרות בידו יש אדיר '... 'גביר הוא ואחד אחד כל הרי  ייאמר, לדידן 

שבאביונים כאביון שהסתובב הלך לאותו להידמות ולא 'עשיר', שהוא לדעת  עליו אך הקב"ה , המלכים  מלכי מלך

ידע ... לא כי רק 
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êëåò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúëá"ñøú äáåù úáù)

(äáåù ä"ãïúùøôá øåîàä ïåùìä ùøôì(ã áì)

øîàð äðäù ,'äðåîà ì¯à'(ãé â äéîøé)íéðá åáåù'

éë 'ä íàð íéááåùéëðàäòù äúåàá éë ,'íëá éúìòá

úåùôð êåúá òáèð 'êé÷åìà 'ä éëðà' ä"á÷ä øîàù

' øúñðå æåðâ àåäù àìà ,é÷åìà çë ìàøùé éðáéôëå

äìâúî êë úå÷ìà çë åá ùé éë íãàä ïéîàîù äðåîàä

åéìàäðåîàä éôëù ,äðåîà ì¯à ä"á÷ä àø÷ð ïëìå ,

íéááåù íéðá åáåù øîàù åäæå ,'åá äìâúî êë íãàáù

ìëá ùé ãçàå ãçà ìëá éøäù Y íëá éúìòá éëðà éë

,'éëðà' ìù çëä úà áöîåàøåáì áø÷úäì åãéá ãéîúå

äðåùàøáë.

íéøáãäå,äìéôúä ïééðòì øúåéá íéøåîàúòãì êéøöù

ä"á÷ä åðì ïúðù ìåãâä çëá ïéîàäìå

äìéôú ïéàù åðçèáåîå ,àåöî úò ìëá åéìà ììôúäì

í÷éø úøæåçä
ñðò'æéìî÷יד à"øøä ÷"äøä ùøéô êëå .

ò"éæ(øåëæ ä"ã)ïúùøôá áåúëä ïåùìá(æ áì)êéáà ìàù'

'ìàù' íãàì øîåà ä"á÷ä éë ,'êì åøîàéå êéð÷æ êãâéå

äçåë ìåãâå ,'êéáà' éðà éë êáéì úåìàùî ìë éðîî

,úåáåèä úåòôùää ìë êéùîäìå ìåòôì äìéôú ìù

äëùîä ïåùìî 'êãâéå' åäæå(úéçà ãåâ åîë)øîàú àîù ,

êéð÷æ' øîà äæì ,ééúåìéôúá äðòð äéäà ïëàù òãà ïéðî

íãéá 'íéð÷æ' íéàø÷ðä íé÷éãöä íâ éøäù ,'êì åøîàéå

åììôúúùë äîëå äîë úçà ìò' ,úåòåùé êøåáò ìåòôì

'ä"á àøåáäì íëáì úåøé÷îטו.

ìòå'áåø÷ åúåéäá' åìà íéîéá äîëå äîë úçàטז,

í"áîøä áúëù äî åðàáä øáëù åîëåá äáåùú)

(å,íìåòì äôé ä÷òöäå äáåùúäù ô"òà ,ì"æåäøùòá

לפתוח ה 'מפתחות' את לנו ונתן אלינו, להתקרב עצמו  ממציא שהקב"ה  הללו, בימים שבעתיים  אמורים  והדברים 

לטובה  ליבנו  משאלות כל  למלא שמים שערי אך (וכדלהלן)בהם  עצומה, בשמחה  ולהיות כ 'גביר' להרגיש שעלינו ,

בלבד... ספורים לימים  לידינו  שניתנה ההזדמנות בגודל  בהכרה  ורגע  רגע  כל  לנצל עלינו מאידך

קראנויד . עתה  דר"ה )זה א' דיום חנה(בהפטרה את עלי ראה שכאשר כתיב הכהן עלי אצל  נאמר, שם חנה', ב'תפילת

ישמע , לא וקולה  נעות שפתיה  רק  לבה, על  לשיכורה'מדברת עלי יג)'ויחשבה  א א' לו(שמואל שאמרה ואחרי ,

עלי לה אמר  ה '', לפני נפשי את ואשפוך שתיתי לא ושכר  יז)'יין ש [א]לתך (פסוק  את יתן ישראל ואלוקי לשלום 'לכי

- שלתך את 'יתן רש "י ופירש מעמו', שאלת תפילתהאשר שנתקבלה  את בישרה  זי"ע  אמת' ה'אמרי הרה "ק שאל  ,'

טעמו את פתאום  שינה  ואיך לשיכורה , עלי החשיבה  רגע לפני  אך דהא פלא, שהוא זי"ע  אמת' ה 'שפת הרה "ק אביו 

הוא. שכן ידע  מנא גם  מצרותיה, נושעה שכבר לה  ואמר

נעות  שפתיה 'רק  - עלי ראה  שבתחילה  ותירצו, בפשיסחא, קדישא החבריא כן  הקשו  שכבר  השפ"א, לו  השיב

ר והנה ממעל, בשמים  הנעשה  את קדשו  ברוח שהביט והיינו ישמע', לא נשמעת וקולה  תפילתה  אין כי הוא ואה

ושואל , תמה עלי היה  לפיכך הכבוד, כסא והלאאצל  מרומים , בגבהי נשמעת אינה  שהתפילה הזה  כדבר יתכן איך 

קרעכץ' אידישע יהודי)'א  של הכבוד,(אנחה כסא עד את מגעת עושה  שבוודאי כלומר  לשיכורה' עלי 'ויחשבה  כן ועל 

כלל , שיכורה ואינה  רוח קשת אשה שהיא לו  שהסבירה אחר  אבל  כן, אינו האמת לפי אבל  כמתפללת עצמה

רום, בשמי מתקבלת שתפילתה היאך רואה  שאינו מה  כי עלי הבין אז  או  לבה, ועומק שברון מתוך באה  ותפילתה

- שלתך  את  יתן ישראל  'ואלוקי אמרו וזהו תפילתה, ונתקבלה  נענתה  כבר  שבוודאי תפילתהמפני שנתקבלה  ,'בישרה 

הלב . מעומק  התפילה בפני העומד  דבר אין כי

שבאמת טו . בסליחות, שענה ' 'מי כל אחר לומר זי"ע מפשיסחא הרר"ב דהרה"ק  בפומיה מרגלא הוי כן על  יתר 

ולומר להוסיף יכול יעננוהיה הוא  עת בכל  לבונם שענה  ל ...מי  שענה  מי  עצמו על  לומר  אחד כל  יכול  וכך ,

לומר... צריך ואין דפשיטא מילתא הוא כי כן, לומר  תקנו שלא אלא יעננו, הוא עת לח)בכל  שמחה והיינו,(מאמרי .

תפילותיו לקול  אלוקים  שמע כמה עד להדיא  יראה חייו  בקורות האדם  יתבונן קראנושכאשר בכל  אלוקינו כה' מי כי ,

צרתו .אליו, ביום  אותו העונה לאלוקים מצוא עת בכל  להתפלל 'חיזוק' יקח ומכאן

דווי,טז. ערש  על  מוטל  והיה למאד עד זי"ע  שלום ' ה'נתיבות  הרה "ק חלה אב מנחם חודש  בסוף  אחת בשנה 

הימים עבור עד שינתחוהו הסכים לא הרבי אך  שהיות, שום  ללא מיד לנתחו צורך שיש קבעו הרופאים 

בני  משראו הגזירה, לשינוי  לפעול  ובידנו  אדם של  דינו  נגזר  השנה ' ב'ראש כי מאמינים הננו  באמרו  הנוראים ,

באכילה הילוכו  דרך  כל  את לרבי סידר והוא פנימה הקודש אל  הרופא את שלחו  דעתו , על  עומד הרבי כי המשפחה
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øúåéá äôé àéä íéøåôëä íåéå äðùä ùàø ïéáù íéîéä

ãéî àéä úìá÷úîåäîá ,'åàöîäá 'ä åùøã' øîàðù ,

íéøåîà íéøáããéçéá
øðì'יז êåøò'ä ìù åðåùìëå .ä"ø)

(.çé'éàãå ãéçé úìôú åìéôàù äáåùú éîé úøùò éðàùã

éøîâì åðéã òø÷ðå ,éðäî'
יח
.

החולאים  כל יתבטלו  וחסד  בצדקה – הגזירה רוע את מעבירין 
וגזירות

áúëï"øä(åðîæá äúéäù 'äôâî'ä ïééðòá ,éøéùòä ùåøã ,úåùøã)

íìåòä éáùåé áåøì àéää äðùá òø ãøé éë ,ì"äæá

åâäðîì åëùîðù øùôà éà íéðåùî íéàìç íäá åìçå

,íìåò ìùòáöà éë úåãåäì êéøö ìéëùî ìë ìáà

àéä íé÷åìàíéøå÷ íä íãà éðáá íéâåäðä íéàìçä éë ,

íéøæä ìáà ,åòáè ãöî åáóåâä òáè úîçî àìù éìåç ,ì"ø ¯)

(äôâî ïåâëå úéðåöéç äáéñî íéàá íä àìà ,åúùìåçåíéìôåð íðéà

ìáà ,åòáèá íäá(íä)åéìò äçâùäá íé÷åìàä ùðåò

àéää äðùá íéììåëå íéèùôúî åððéòá åðéàø äìàå .'åëå

óìçúðå êôäðù äîî øúåé úçà äðùá íìåòä êôäðù ãò

äðù íééúàîá íãå÷ ïîæáäæ äéäéù øîåàù àì ,'åëå

äæä ïîæáå äìàä íéîéá åðçðà íâå .äéä ïë ìáà íðååòá

úå÷åçø ïðéà úåöøàá äøå÷ù ãéîú åðåìäáé úåòåîù

.åððéòá åðéàø øùàëå åðúðéãîá äø÷ù åîë ,ãàî åðîî

äúòåáæåëä ïåéîãìå åðøöéì øàùé êéà úàæ éøçà

íéçåãîå àåù úåàùî åðàéùé êéàå ,äô ïåçúô

,'ä úìçðá çôúñäî åðåùøâéåúà åàø øùà åððéò àìä

ìà áåùì åðéìò ì÷ðå ,'åëå ä÷æçä åãéå åðé÷åìà 'ä øñåî

íìù áìá ú"éùäòðåî åéìò ïéà éë ,åðìëù øæâ øùàë

ì"ëò .òø òâô ïéàå ïèù ïéàå áëòîå
יט
.

àúéààøîâá(:çë úåëøá),éàëæ ïá ïðçåé éáø øîàù

éëìî êìî éðôì éúåà íéëéìåîù åéùëò'...

éîìåòìå íìåòì íéé÷å éç àåäù ,ä"á÷ä íéëìîä

...ïåîîá åãçùì àìå íéøáãá åñééôì ìåëé éðéàå ,...íéîìåò

à"ùøäîä áúëå '...äëáà àìå(éðéàå ä"ã à"ç)øîàù óà

'øùôà éààìà åðéà äæ 'íéøáãá åñééôìå ïåîîá åãçùì

,àáä íìåòìíéøáãá åñééôì ïéìåëé äæä íìåòá ìáà

ä÷ãöä àåäù ïåîîá åãçùìå ,äìéôúä àéäù.

ïëåò"éæ ùøéôàô î"øäî ÷"äâä áúëãåîò ,øùéä øåà)

(à"ô ç"îâ,ì"äæáéøáä ìò íçøîä ìëïéîçøî úå

הקדוש יום ממחרת ויהי הקדוש, יום למחרת עד  הניתוח תאריך ונדחה הקדושים, הימים אחר עד ושינה שתיה

הרופא  נענהו לניתוח, נזקק אינו וכבר כליל , חלפה  הסכנה וכל נתחרש גדול  פלא כי ויראו  שנית, הרופאים בדקוהו

לטובתך' פעל  'הזמן בלשונו  לו  לטובה )ואמר  להשתנות הגוף  למערכות הועיל שעבר שהזמן הייתה  שלום(כוונתו  ה'נתיבות נזדעק  ,

' הםהזמןואמר הכיפורים ויום השנה  ראש  וימי הרחמים  חודש של  הגדולים  הזמנים  היינו לטובתי', שבהםהזמןפעל 

הטבע . מדרך  למעלה לגמרי שאבריא פעל  אשר  וזה ולברכה, לטובה דינו גזר  את  לשנות לפעול  אדם כל  יכול 

הנודעיםיז . רש "י בדברי לדקדק  יש כן ותגזור)כמו ד"ה קו. יעשה'(ב"מ  היוצר  מן שתבקש מן מה  ביקשתי לא ואני ,

השנההשמים  אלא בתחילת בר"ה  התפילות לגבי רק  נאמרו הדברים  שאין בחיטים', אלא בשעורים  שיצליחני

השנה '... 'בתחילת

יוה "כיח. בערב  התפילה  מעלת תגדל  משמואל 'וביותר ה'שם הרה "ק וז"ל  תרע"ב), שנת בעיוה "כ ...(יוה "כ סעודה חיוב

השנה , כל  של  האכילות כל  מתקנין עיוה"כ  שבאכילת ידוע כי  הטעם  לומר כלויש  של  התפילות כל השנהוכן 

עיוה "כ בתפילת ומזדככין בהדי מתתקנין עליה התפילות לכל  יש שלימה, אחת תפילה לצרף כדי מכולן יש  ואם ,

זו . תפילה

ומזומן'יט. 'מוכן והיה  לגביע  היין את מזג  וכבר  שב"ק , ליל  בסעודת להתחיל  שרצה הבית' ב'בעל  היה  מעשה

איש ואין ב'עלונים '... מעיין וזה  במשחקים  משתעשע זה  בשלהם , עסוקים  היו  שהילדים אלא ב'קידוש ', לפתוח 

נטל מעשה, לעשות שהחליט  עד בידו, עלה  לא ליבם  תשומת ולעורר בשמותיהם  לקרוא שניסה  וככל  לב, על  שם

אוי, בקול , וקראו  הילדים נזעקו השולחן... מעל  לפנותם  והחל  השנייה  בידו החלות מגש ואת האחת בידו  היין את

קידוש ... לעשות הזמן הגיע  שכבר ותתבוננו שתתעוררו כוונתי היתה  זאת אכן  להם, אמר  קדשת... לא עדיין אבינו,

הנה נאמר, 'קידוש'עד"ז  לעשות רוצה  במהרההקב"ה  שתבוא העתידה בגאולה  שבת, שכולו יום לקראת –

בשלהם... עסוקים 'הילדים' אך  בראשית בימינו, סדרי  עלינו  שינה  שהקב "ה  השנה  כמחצית כבר כן בעווה"רעל וגם  ,

ומטורפת  המטלטלת כספינה הם והחינוך התורה מוסדות וכל  מדרשות, ובתי כנסיות בתי ננעלו בה  זמן תקופת היה

'קידוש'בים , זמן שהגיע לפנינו  אשר  את ונבין שנתעורר ...בכדי
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åúåà ïéìá÷îå ,åúìéôúá ïé÷ã÷ãî ïéàå ,íéîùä ïî åéìò

ìù ã"áá åéìò øùåé éöéìî äáøäå ,úåøéàî íéðôá

åãâðì àá åèôùî úòá äìòîéðá àð åòîù ,ë"ò .

ìë 'àð éìç ùôðä ãòá àð éáöééúä àð éøåò' ìàøùé

íéîéá èøôáå ,ììëá íìåòä äæá åáø÷á åúîùð ãåò

äìéôúá úåáøäì ,íéøåôéëä íåéá 'äîéúç'ä íøèá åììä
כ

ä÷ãöåכאäìéôúå äáåùúå ,øåàì åððéã àöé æ"éòå כב,

.äøéæâä òåø úà ïéøéáòî ä÷ãöå

אחד כ . על שעבר על  אותו שתפסו  באחד 'מעשה' התפילה , כח את להמחיש זצ"ל  מבריסק הגרי "ז אמר כה 

ששכר כמובן מוות, דין גזר הוא החוקים בספר  כך על  הקבוע  שהעונש  המלכות שבחוקי החמורות ' 'מהעברות

מה עשה  זה פלוני שאכן והוכיח  בדבריו הקטגור פתח  הדין יום בהגיע  צדקתו, את שיוכיחו מלא בכסף דין עורכי

חשכושעשה, רח "ל. למיתה  דינו את השופט  ופסק  הקטגור  יד  גברה אך לחפותו , וטענו הסנגורים  נעמדו  לעומתו 

ערכאה בפני ערעור להגיש שעומד אמר מיד  תקוותו, איבד לא עדיין אך התמוטט שלא וכמעט הנאשם  של  עיניו

עו "ד  שכר  הלה  הקערה', את 'להפוך יתכן  עדיין אך  זכאי, לצאת הסיכויים  פחתו הטבע  שבדרך פשיטא יותר, גבוהה 

הרשיע 'הגבוה' הדין הבית גם אולם זכות, לידי להביאו כוחם בכל  ניסו והם  תועפות, הון העולים  ביותר  מומחים 

המלך  אך לחובה  דינו  שנפסק אף  כי הנאשם , התייאש לא עדיין מקומו. על  הדין פסק  את והשאיר  הנתבע , את

שידברו המלוכה משרי שיבקשו ל'עסקנים' ולהתחנן  'קשרים ' להפעיל  החל ומיד 'חנינה ', לו לתת יכול  רחמיו ברוב

כמו וחולים, זקנים בהורים לרבות וגם רכים , ובעוללים חולנית באשה הוא מטופל  שהרי בחיים, להשאירו המלך על 

הוא, שכשר טיבו על  להעיד המלוכה לבית מכתבים שישלחו וידידיו  מכריו  מאת לבקש כוחותיו בכל  השתדל  כן

באותה הדין. פסק  יבוצע שעות כ "ד שבעוד ופסק המרובים , להפצרות נעתר לא המלך אמנם ירחם. אולי יחוס אולי

ותקווה תוחלת מתוך החיים רצון בו לפעם המשיך עדיין אך הטבע , בדרך ההצלה שערי כל בפניו שננעלו ידע  שעה 

אל והובילו השוטר נכנס הנקוב... הזמן הגיע  להצלתו. גלוי נס שיתחולל  או הטבע כדרך שלא משהו יארע  אולי

הנאשם ... כתף על  והניחה ספק ... בלי  ההריגה תתבצע  למען חרבו  את והשחיז הטבחים שר עמד שם  ההריגה, מקום

שזהו... היטב הוא יודע  סיכויו, ובטל סברו אבד החיים , חלום  נגוז רגע איןבאותו וכבר לחייו , האחרון הרגע הגיע 

להינצל ... דרך  להאמיןשום  מחויב יהודי מןאמנם יתייאש אל אדם  של צווארו  על מונחת חדה  חרב  שאפילו

לפני הרחמים ... שיחו ישפוך אם להיוושע  הוא יכול  עדיין  בו להיכנס  דחוק פתח שום שאין זה, נואש  במצב גם

ליבות בשאנחאי)בוחן  מיר ישיבת של ההצלה  נס לספר בהקדמה .(מובא

'עסוקים' היו והם אלול חודש  עליהם שעבר אנשים יש  שהנה  הללו, הימים כלפי גם לומר יש דבריו משקל  ועל 

המשיכו ועדיין  הדין יום הגיע  בו, נכנסו ולא לרווחה  נפתח  בתשובה לדופקי הראשון השער אחרים..., בדברים

שהם ומרגישים  כאלו , ונעלים יקרים זמנים  החמיצו כיצד עליהם כבד ליבם ועתה ומשונות, שונות מסיבות ב'שינתם'

לא  עדיין הרחמים, מן יתייאש אל  מונחת חדה חרב אפילו  אך ממערב, מזרח כרחוק תשובה' ימי מ 'עשרת רחוקים

מל להם  וחלילה תקוותם לפעולאבדה יכולים ועדיין לפליטה, שנותרו בימים 'להיאחז ' עתה  יכולים  אלא התייאש,

דמיטב . מילי כל לעצמם

המהרי"ד  הרה "ק אצל שחרית כבעל  ששימש  זצ"ל פעלץ  מרדכי רבי המפורסם החסיד אצל מעשה היה  וכבר 

הבתים, מאחד  הבוקע  תמרורים בכי קול  בבוקר השכם  לביהכנ"ס  הילוכו בדרך שמע השנים  באחת זי "ע, מבעלזא

מפני  והסיקן עצים  הביא ר "מ הלך הבית, לחמם להסקה' ל'עצים ומיד  תיכף הזקוק  חולה  שם  מצא הביתה משנכנס

'והנורא  מסיים התפילה שבעל  שמע  הכנסת בית בפתח ובעמדו שחרית לתפילת לבוא איחר  והכי אדהכי נפש. פיקוח

תנועת  להשמיע מיד  החל  לכן הקודש , קהל  את לעכב שלא כדי 'המלך', מיד להתחיל שעליו והבין בנוראותיך',

נענה התפילה גמר אחר משם, שנשמע  הקול מחמת הפתח לעבר הביט המהרי"ד עמדו , ממקום 'המלך' אה... אה ...

בחמימות... להתפלל אפשר מתחילה מסיקים  כאשר אכן, ואמר, הרה "ק 

להמלך, מיד 'קופץ ' כיצד - דזמרה פסוקי ולא שאמר ברוך לא אמר לא הרי מרדכי, ר ' על השואל  ישאל  ולכאורה

ייאמר , ולדידן הקודש . קהל  וכל  המהרי "ד  הרה "ק רבו את לעכב  שלא המלכות', 'כבוד  מפני כן שעשה אףאלא,

עצמו על קוב "ה וימליך  עכשיו  'יקפוץ' המלכות כבוד מפני  עכ "פ ר "ה, ובימי הסליחות בימי האדם התעורר לא אם 

.מעתה

תשובה כא. בהלכות הרמב"ם בדברי אמורה  מילתנו ד)כבר ישראל ,(ג  בית כל  איש'נהגו בין  וחסד  בצדקה  להרבות

הכפורים יום ועד  השנה  מראש במצות ולעסוק טובים ובמעשים  השנה .לרעהו  מכל  יתר
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בגמ' מצינו  לדבר  סז:)סמך דכיפורי'(כתובות יומא 'מעלי בכל  רגיל  היה עוקבא יו "כ)שמר  ערב - שהיה( לעני לשלוח 

המהרש "א וכתב זוזים . מאות ארבעה סך  ארבע)בשכנותו  ד"ה שזכות וז "ל ,(ח "א יו"כ , ערב הגדולה  זו צדקה  ליתן  דקדק

לטובה מכריע  יהא  לסעודתו),זו  יותר  העני צריך  ביום בו עכ "ל .(א"נ .

נמצאו וז "ל . זי"ע  גראדז'ינסקי עוזר  חיים  רבי הגאון פטירת אודות באגרת  כתב זי"ע וואסערמאן אלחנן רבי הגאון

מהן באחת  יוהכ"פ , מערבי  קבלות והן ז "ל , ממרן המבקשכתוב...מעיו "כפתקאות כל  עם  חסד .לעשות

ה 'חתם בעל  הגה "ק אצל שהיה מעשה  ב"ב , סופר ' חתם  'חוג אב"ד זצ"ל  אונגאר שלמה יצחק  רבי הגה "צ סיפר 

שידוך  להציע שתלך לה, ואמר מבנותיו , לאחת החת"ס  קרא המפסקת' 'סעודה  אחרי אחת בשנה  זי"ע, סופר'

אמר לפועל , הכח  מן השידוך את להוציא תפעל  החג בצאת מיד  כי הבת אמרה פלונית, יתומה עם  פלוני ליתום 

אודות  הבחור עם לדבר הבת שלחה מיד והחתימה . הדין יום לקראת זכות לאיזה  אנכי זקוק  הנה  החת "ס, לה 

נענה הגדול , אביה אל  דבריו את הבת הביאה בכיסי, מצויה הפרוטה  ואין  אעשה  מה הבחור ויען פלונית, יתומה 

הסכים החת"ס הבטחת את הבחור מששמע בביתם... דבר  להם יחסר לא שלעולם מבטיח שהוא והשיב החת"ס 

מעולם)מיד כלום לו חסר היה לא  לעשירות זכה  שלא ואף  מצויה , פרנסתו היתה  שתמיד הלה , סיפר לימים הסכימו(ואכן, הכלה צד אף  ,

הכנסת  לבית לצאת פנה  הטובה  הבשורה  את שקיבל אחר שרק  החת"ס , לשמחת האירוסין בברית ובאו מיד

נדרי'. 'כל  לתפילת 

הגבאי  רימז ובכניסתו רב, זמן מזה  לתפילה ומזומנים  מוכנים עמדו והכל  החמה שקעה כבר  המדרש  לבית בהגיעו 

כלל', אחרתי 'לא ואמר החת"ס  נענה  המתאחרת, השעה  בואי...על  טרם  נדרי' 'כל  יתחילו  לא  בשמים  כי

לעשות  כדי  כוחו בכל  לפעול  והוצרך נדרי', ל 'כל  לגשת זכות שום בידו שאין החת"ס  סבר  גיסא מחד  לך הרי

לביהמ "ד, ביאתו  קודם  נדרי כל  במרומים מתחילים שאין  שידע אף נדרי', 'כל  קודם ויתומה  יתום  בין השידוך את

אלו . בימים וחסד  בצדקה להרבות עלינו עאכו"כ

מאריךכב . זי "ע אסאד מהר"י תצא)הגה"ק  כי לפר' מהרי"א התעוררות(דברי דמעהבדברי כנחל ולהוריד כמים  לב ,לשפוך

לטהרה, האדם זוכה ידם  אלושעל  בימים אשרובפרט  עשיר לאיש משל ומביא ב'מים'. אלא טהרה אין כי ,

סעודתם עיקר כי לחם, מעט הבית  בני כל אוכלים  והיו  מטעמים, וכל  ודגים בשר  שולחנו על  מעלה היה  יום  כל 

מאכלים אותם  כל  להביא בידו היה  ולא מנכסיו, וירד  ל "ע  הגלגל  עליו נהפך  לימים המשובחים , המאכלים ממיני היה

שאין  עתה בניו, לו אמרו ימימה , כמימים צר ' 'לחם להביא והמשיך מ'מנהגו' זז  לא אולם  לאכול ', 'לחם רק  אלא

להביא  אתה צריך אלא הבשר ... סיר על  כבשבתנו כמו לחם  במעט לשבוע  לנו אפשר אי לחם אלא אוכלים  אנו

ונשבע . שנאכל כדי לרוב לחם

בעדנו, לכפר וקרבנות מזבח לנו היה  ותפארתו תילו על עומד המקדש  בית שהיה  בעת כי הוא, בעת והנמשל  אך

הבכיה כח  אלא לנו  נשאר לא  כפרה'גלותנו  'כדי שיהיו  עד בהם להרבות יש  אלא בהם, 'לקמץ ' אפשר אי וממילא ,

הכתוב שאמר  וזהו  הקרבנות. אותם ב)כמו מד הרי(תהילים הגלות בחשכת שהיום  לחם ', דמעתי לי הדמעה'היתה

הכתובכלחםהיא  בלשון פירש  עפי"ז כביכול. מהם  'לשבוע ' שיוכלו  עד הרבה לדמעות אנו זקוקים וממילא (איכה ,

יט ) ה'',ב פני נוכח ליבך כמים שפכי בלילה ... רני אז בלילה'קומי ללילה , הנדמית בגלות ליבךהיינו כמים  שפכי 

וזהו הלב, את המטהרת ה'בבכיה פני וכדכתיבנוכח  ל), טז תטהרו '.(ויקרא  ה ' 'לפני

בגמ ' דאיתא במה נפלא באופן מבאר טו :)ובזה  נודע(מנחות כי ימים', עשרה  עד  ונסכיו  היום  זבחו אדם 'מביא

חז "ל  שאמרו כט )מה נאמר (ויק"ר השנה  דראש במוסף  ואילו 'והקרבתם ' נאמר  המועדות מוספי ב)שבכל  כט (במדבר

בראתי 'ועשיתם היום כאילו  לפני, נעשיתם היום  כאילו עליכם אני מעלה בני  לישראל , הקב"ה להן אמר  – עולה'

חדשה ' בריה מחדש)אתכם נברא כאילו ועי"ז עולה כקרבן עצמו את 'לעשות' שצריך  אמרו(וכלומר , זה וכנגד כו :), כמה(ר"ה  'בר "ה

וישבר שיכוף  ידי על  הוא עצמו  את 'להקריב' והדרך נשברה', רוח אלוקים  'זבחי כי מעלי', טפי דעתיה  איניש דכייף

לשונם במתק חז"ל  שרמזו וזהו וליבו. נפשו השנהרוחו ראש דא  היום  – היום  זבחו אדם בזוה "ק)מביא  כי (כדאיתא  ,

זבחו , את להביא צריך  ה 'דמעות'בר"ה והם  נסכים , בלא  קרבן  אמרוואין כן ועל  עשרה, אלו  ימים, עשרה  עד ונסכיו 

הכפורים ביום  וביותר אצלנו, מצויים דמעה  שערי שבהם הכפורים , ליום השנה  ראש  שבין עוד ימים מבאר ובזה  .

הכתוב יג)בלשון לט שמעה (תהילים תחרש', אל  דמעתי אל  האזינה ושועתי ה ' תפלתי –תפלתי 'שמעה בראשה'

תפילה,השנה שערי  על  דופקים אנו –שועתי שאז תשובההאזינה  ימי ואל בעשרת היינו דמעתי , תחרש  ביוה "כאל 

דמעה . בשערי אנו  שמתעוררים 
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לפתוחכג. צורך אין האדם, מצד ופעולה מגע כל  ללא מאליהם הנפתחות דלתות בימינו רבים במקומות מצינו הנה

ה'יד' על ללחוץ  צריך  אין ואף  המנעול  את מפתח רואה'(ידית)עם  ה'עין ידי על  מאליהן נפתחות הדלתות אלא ,

בפניו ויתפחו ה'עינים' ירגישו  אז  הדלת, אצל  עצמו להעמיד שיטרח מהאדם, נדרש  זאת אך מלמעלה , בו הקבועה 

הרבה ... להקיש  צורך בלא נפתחים השערים כל  מאד, עד הוא גבוה ממעל  הסיוע  הללו , בימים  כיו"ב , גדולים . שערים

עצמנו ... שנעמיד בסמוך, שנבוא – שמיא מן לנו  ממתינים זאת על  אבל 

שנאמר כמו ויחיד יחיד לכל  שייכת ה'תשובה ' כי  יד)וידע  ל ובלבבך (דברים בפיך מאד הדבר אליך קרוב 'כי

והנה וז "ל ,לעשותו ', זצ"ל, דבילצקי שריה  רבי גה "ק של  קדשו  יד בכתב  כתוב  מהנמצא סמך על  שהיה- מעשה 

ובמדרגות  בפרוזדור  לשם, שלוש שעה  לפני כבר  למקוה הלכתי – במקוה כשר' 'חשמל  יהיה ר"ה  שבשבת לי שמסרו 

קיוויתי אך מוחלט, חושך ופתחתי היה המפתח  את בחושך מצאתי אך אור . שם יהיה  המקוה את שאפתח  שאחר

ההלבשה בחדר  ספסל מצאתי בחושך, שאסתדר חשבתי פתחתי, שכבר מכיון מוחלט . חושך  היה  שם  אך המקוה , את

ופינה צד  באיזה  יחס כל  אבדתי ופתאום ממצרים, יותר  היה  החושך המקוה , לחדר  הלכתי ומשם בגדי, פשטתי ושם 

רגלי  נטבלו  ופתאום  פתרון, ללא והנה הנה  משוטט  והייתי  מצאתי, לא המקוה את וגם בקירות וגיששתי נמצא, אני

טוב . כן גם במים ,

הכל כי התמצאות , כל  ללא בקירות ומיששתי ההלבשה  חדר  את מצאתי לא אופן בשום  ויצאתי, טבלתי נכנסתי,

והתלבשתי  שלי את מצאתי רגע וכעבור שלי, לא הם כי נוכחתי אך ובגדים חולצה מצאתי ופתאום ממני. נאבד 

על לשבת להשאר  צער מתוך והחלטתי יותר, אסתבך  צעד כל  שעם פחדתי הכל . נגמר  כאן אך לצאת, ורציתי

והתפללתי  דזמרה, פסוקי לא גם אם יודע  ומי ה 'קרבנות', כל  להפסיד שאצטרך בלב הצטערתי אך ירחם ... עד הספסל,

לישועה . בלב 

לצאת, איך  רואה  לא אני – רם  בקול  קורא ואני למקווה, ויורדים מתקרבים צעדים שומע ואני רגע  עבר לא והנה ,

היו כעת עד גם כי ונוכחתי היציאה מדרגות על  ברגע  אותי  ומעמידה  אלי שלוחה  יד והנה הקול. ענה  רגע , רגע,

בהם . הרגשתי שלא המדרגות ועד ממני סנטימטרים כמה  רק

השכל : בחושךהמוסר שרוי שהוא  חושב והוא  מפרידים , סנטימטרים  כמה רק התשובה , לדרך  מאד קרוב אדם

אני  נפשו : במר לקרוא  צרך  רק  והוא בגן , המתהלך הא -לוקים  צעדי את מרגישה  נשמתו פתאום  ומתייאש . מוחלט

והוא למרחב, אותו  ומוציאה  אליו שלוחה  יד  והנה  הקול , עונה  רגע  רגע  בו. שרוי שאני מהחושך לצאת רואה  לא 

דרכו . שאבדה  חשב בסכלותו  והוא  האור, לדרך  החושך  בין הפרידו  סנטימטרים מספר שרק רואה 

בו . יכנסו ועגלות קרוניות שכל  פתח לכם  אפתח ותיכף  קלה קריאה  איזה רק מחט , של כחודו פתח לי פתחו 

נסתבכת  מוחלט  חושך  שהוא העוון ע "י בעוונך, כשלת כי א-לוקיך ה' עד ישראל  שובה  – ונשובה אליך ה ' השיבנו 

וכשלת. יותר, עוד

עכל "ק . לפניו. שלימה בתשובה לשוב ונזכה

בגמראכד . פו .)איתא חנינא(יומא  ברבי חמא רבי לעולם'אמר רפואה  שמביאה  תשובה  דעת''.גדולה  ה 'חוות הקשה 

הש "ס  אגדות על  ליעקב' 'אמת דקאמר (שם)בספרו רפואה  ענין  מה  להבין בפירושוקשה  כתב דהרמב"ם  אלא .

ד)למשנה  ז לו(סנהדרין שא"א הדם ברתיחת הנולד ויש רעות, מתאוות לפרוש  לו וקשה רע  בטבע שנולד מי דיש

שהרי  הרבה לשכר  יזכה ואז  הללו, טבעיו על להתגבר - נברא זה לשם  אמנם , מידות, משאר וכיו"ב  מכעס , לפרוש 

חז "ל  כג)אמרו ה  חטא (אבות לידי בא שאם  בגמרא לומר באו זה ועל אגרא', צערא הקב "ה'לפום  – תשובה  ועושה 
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בזה וכיוצא  ותאווה  מכעס  השמירה  שוב  עליו תקשה  שלא  טבעו ומכאןמרפא  עכ "ל. למתייאשים, מצינו גדול  חיזוק

לטוב טבעם  גם ישתנה התשובה ע "י כי לרע , נוטה  טבעם רוע  או ליבם  ותאוות  הואיל  – .מעצמם

זי"ע סופר' ה'חתם הרה"ק  כתב נפלא אפשר)דבר בדרך שחרב, מיום ד"ה  ל. ב'עדים(כתובות בי"ד מיתת שנתחייב שמי ,

כי  שחטא, מאז שנים מאה עברו כבר אם ואפילו שלימה בתשובה  שב שכבר טענתו מקבלים בי"ד אין והתראה ',

מטה... של  בבי"ד מועלת ה'תשובה ' העדיםאין יבואו שלא  מסבב הקב "ה  בתשובה , שב  שאם אמרינן, מקום מכל 

צדיקלהעיד נפש ה' ירשיע לא כי והבדיקות', ה'חקירות  בעת שיוכחשו הקב"ה עושה יבואו אם ואף לך, והרי .

המגיעו מעונשו  להצילו  בי"ד, מיתת בו שמתחייב בחטא  אפילו  מועילה  .שתשובה 

נולד כה . אשר שטעפנשט  חסידי וחשובי מזקני זצ"ל  יאס'ער נחום רבי הצדיק  הגאון התגורר  מעלה  של  בירושלים 

ועזב הקומוניסטים, מסביבת מבניו אחד  ל "ע  הושפע  בחו"ל  עדיין בהיותו רוסיה, אדמת על רבות שנים  והתגורר

במקומות  לרעות שהלך  זה מבנו לו שיש הגדול  צערו על  נחום רבי דיבר לא ומעולם  ליצלן, רחמנא התורה דרך את

אלו, הרמב"ם  דברי לפניו הזכיר המשתתפים מן  ואחד ומבקשים , דורשים אברכים  חבורת אצלו ישבו פעם ורק זרים ,

קרוב ונחמד לאהוב ומתועב ומרוחק ממשוקץ  יתהפך כמימרא שברגע  הזה, כדבר יתכן איך ותמהים שואלים  והיו

דלת  על  ידפוק  יום , באיזה הבן יבוא אם  הנה בני ...' אודות אתם  יודעים 'הרי  מורתח  בלב ואמר החסיד פתח  וידיד,

לרגע אחשוב ולא שעה, באותה  אליו אהבתי  תגדל  כמה אליך', וחוזר  דרכי את עוזב הנני 'טאטע , אלי: ויצעק  ביתי,

מחצבתו למקור שחזר שמח הנני עכשיו  שהרי הזה , היום ועד מעודו לי שגרם נפש  והעגמת והצער התלאות על 

לחטוא  מיעט  שנא לא בתשובה, אליו החוזר יהודי בכל  כביכול  שמח הקב"ה  ממש  כן כמו  המלך, דרך על  ועולה 

אהבה מעורר וזה ה', אל  להתקרב ורוצה שעשה  מה כל  על  מתחרט  הוא כעת  שהרי לחטוא, הרבה חלילה  אם ואף

אגדה במדרש שאמרו וכמו לבן, האב מן לא)עזה פרק אליהו  דבי  ומצפה(תנא יושב  שהקב "ה  וארץ , שמים  עלי אני מעיד 

תשובה שיעשו  לבעלה  והאשה  לבנו האב  שמצפה ממה  יותר  לישראל, .להן 

בנביאכו. האמור את לבאר שמעתי כה )ובזה ב יואל שובה, שבת הארבה'(הפטרת אכל  אשר השנים  את לכם 'ושלמתי

עוונותם) על אותם ואף(בהענישו  חטאם , על  כ 'עונש' תבואתם את הארבה להם אכל  בצדק הרי הדברים, ותמוהים  ,

על להם ולשלם להשלים  להקב"ה  יש מה  אבל  בחייהם, חדש  פרק פותחים  הם מעתה הרי  בתשובה, שבו  עתה  אם 

לחוטאים . כראוי מעולם ,שהענישם חטא  לא  כאילו  האדם נחשב  ידה  שעל תשובה , של  כוחה  תלמד  ונחשבומכאן

עליו בא שהעונש כמי  השנים ...'בחינםלו  את לכם 'ושלמתי לומר שיש  עד 

הרה "קכז . ביאר התפלהכך בנוסח זי"ע מקאברין משה  וחמישי)רבי לשני פושעים(תחנון לקבל  בתשובה  יד 'הפותח

מצב בכל  פושע לכל  בתשובה  יד פותח שהקב "ה רואים שאנו מה כי עצבוננו ', מרוב נפשנו נבהלה וחטאים ,

החטאים על  בעצבות שרויים אנו  מדוע  עצבוננו', 'מרוב ולהשתומם  לתמוה נפשנו', 'נבהלה להיות לנו  גורם זה שהוא,

גדולה . ובחדוה  עצומה בשמחה  לקראתו לרוץ  ועלינו פתוחות , בידים  אותנו מקבל  הקב "ה הלא שעשינו,

מרוב 'נבהלה  אמרו כן דעל  עוד ביארו זה פי מרובעצבוננו'על  לזהעווננוולא כי  להיבהל  מה  אין העוון  על  כי ,

מחמתו . בתשובה חוזרים שאיננו הייאוש  ועל  העצבון על  אלא נבהלה ולא התשובה , כח לנו ניתן

מעוונותי, מוצא דרך כל  רואה  איני מאד , עד  קשה הרוחני מצבי זצ"ל , טשעבין גאב"ד לפני בחור  התאונן פעם

הימנית  בידו  ל'כפרה ' כשהתרנגול  עיר של ברחובה לבדו הלך יהודי איש שהיה, למעשה נא שמע  הרב לו אמר
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'ì"éøäî éèå÷éì'á(äáåù äøèôä ìò åðéæàä úùøô)éãéîìúî

åøîàù äî ,ò"éæ ÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø ÷"äøää"ø)

(:æèìù ãçà ,äðùä ùàøá ïéçúôð íéøôñ äùìù'

ìù ãçàå ,ïéøåîâ íé÷éãö ìù ãçàå ,ïéøåîâ íéòùø

,íééçì øúìàì ïéîúçðå ïéáúëð ïéøåîâ íé÷éãö ,íééðåðéá

íééðåðéá ,äúéîì øúìàì ïéîúçðå ïéáúëð ïéøåîâ íéòùø

,íéøåôëä íåé ãòå äðùä ùàøî ïéãîåòå ïééåìúåëæ

íééçì ïéáúëðåëæ àì,àéùå÷ä äòåãéå ,'äúéîì ïéáúëð

'êùôð äîî' éøä ,'íéðåðéá'ì øôñ ãçééì åëøöåä òåãî

íà ¯äëæéåàì íàå ,íé÷éãö ìù ïøôñá åîù áúëé

,àìà ,ãçåéî øôñ íøåáò ãçééúð òåãîå ,å"ç êôéäì àäé

ù éðåðéáä éë ,ïë åðéàãäëæ'äáåùú ìòá'ì êôäúäì

åðéàå ,'íé÷éãö'äî äåáâ 'íå÷îáå äìòî'á ãîåò àåä éøä

øôñ íøåáò åãçéé ïëì ,íäîò ãçé áúëééù éåàøä ïî

.ãçåéî

óéñåä÷åñôá ïë æîøì ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä

(á æè àø÷éå)Y 'ùãå÷ä ìà úò ìëá àáé ìàå'

éë 'íéùã÷ä ùãå÷'ì ñðëéäì 'ìåãâ ïäë'ì øúåä àìù

àåä øåîâ ÷éãö ìåãâ ïäëäù éðôî ,ãáìá ô"ëäåéá íà

ïëìåìà ñðëéäì ìëåéù úàæë ääåáâ äâøãîá åðéà

,íéðôìå éðôì ùåã÷ íå÷îùîùî àåäùë ô"ëäåéá ÷øå

æàå ìàøùé éðá úåðååò ìò øôëì àáå ,øåáéö çéìùë

,'äáåùú ìòá' ïéòë àåäæà ñðëéäì åì øúåä ïëì

íé÷éãöî øúåé äáåùú éìòá íéìåãâ' éë ,'íéùã÷ä ùãå÷'ì

.íéùã÷ éùã÷ì ñðëð àåä éøä äæ çåëáå ,'íéøåîâ

כ'צדיק ' נחשב וכבר דרכו  יעזוב  רק – דרכו רשע יעזוב

íéáø,íéøåîà íéøáãä 'åðì àì' øîåì íéððåàúîä

éëøã úåðùì ìëåà àì ,ääåáâ éìà åøáãú òåãî

éîë íäá éðà òå÷ù éë ,íä íéúååòî íà óà éâäðîå

åìâø àéöåé íà óàù ,åôà ãò ùôøáå õåáá òå÷ùù

àéöåéùëå ,äéðùä åìâø ñðëú ãéî éøä õåáäî úçàä

éëåðà àöà ãöéë ,äìéìç øæåçå ,äðåùàøä øåæçú äéðùä

÷åñôá åúáåùú ,éúîùðå éùôð úà óèåòä õåáäîíéìäú)

(áé â÷'åðéòùô úà åðîî ÷éçøä áøòîî çøæî ÷åçøë'

àìà êøöð åðéà ¯ áøòîì çøæîî ÷çøîä àåä äîëå Y

÷éçøä' éîð êë ,çøæî ãöì ãîåò àåä øáëå åéðô ááåñì

עיניו בתי כי מרגיש הוא ולפתע... הכפרות' 'סדר  את מתוכו לאמר  'מחזור' השמאלית מתחילות (משקפיים)ובידו

אוי  לעצמו, חושב  היהודי החל נו, ארצה... העיניים  בתי נפלו בעדם כן למנוע  הספיק שלא ועד אפו מעל  ליפול 

גדול הקודש ביזוי לך אין הרי הארץ  על  מידי המחזור  את להניח המיצר, מן אחלץ  כיצד כאן, אעשה  מה  רבש"ע ,

לבסוף, עשה  ומה נו, הבחור , שאלו נפשי... תתכפר ובמה  התרנגול  יברח הרי הימנית מידי התרנגול  את לעזוב ממנו,

שאל ושוב הלז .... היהודי עומד ביש  מצב באיזה הבחור שיבין וציורים  בתיאורים  הפליג רק  מיד, ענהו  לא הרב אך

תשובתך  עם  אתה  אף שם... נמצא איננו  שכבר אדע זאת אבל ידעתי, לא הרב, לו אמר  עשה, מה  נו... נו ... הבחור,

ז מקומך  על  תעמוד לא כבר שבקרוב ה .תזכה

'לולי זי"ע מלעלוב רמ "מ הרה "ק אמר רבות תשובה פעם לומר  בפומיה מרגלא והיה בעניי'. אבדתי אז  שעשועי

שוין ...'' שוין שוין תשובה ... אם  כי תשובה ... אם כי ותקנה  עצה  כל רואה תשובה )איני לשון אלא 'ועתה' חוזר(אין  והיה  ,

שלימה . לתשובה  מתעוררים הנוכחים כל  שהיו  עד אלו , דבריו ומשלש ושונה

דאיתא כח. מה  בהקדם  זצ"ל ', לארנ"ן  התשובה מענין  'מאמרים בספרו מפאנו הרמ "ע של  תלמידו ביאר נפלא ביאור

פו .)בגמרא הכבוד,(יומא  לכסא מתחת היהודי עומד מתחילה כי הכבוד', כסא עד  שמגעת תשובה 'גדולה 

יגיע  בתשובה וישוב משחטא ואילו לשכינה, מרכבה אלא אינם העולם  אבות שאפילו הכבוד,עד וכדמצינו כסא

הכבוד. כסא עד יותר הרבה נתעלה עליו שלאחריה והתשובה החטא שבזכות נמצא

במעלותוזל "ק, יעלה שהאדם ית' חפצו יצר(למעלה )להיות כן על  כבודו , בכסא אצלו שיעמוד עד  שנברא ממקום

הכבוד',עמו כסא עד שמגעת תשובה  'גדולה  חכמים אמרו ולזה מפתוייו, להנצל  אפשר אי שכמעט אחד מסית

אצלופירוש, שמעמידו  עד  השי"ת אל חביב להיות בשלימות אותה  העושה  האדם והואשמגעת ממקורלמעלה,

היא צדיקים של  שנשמתן ידוע שכבר מתולדתו , צדיק היה  אם אף  עולהמתחת מחצבתו  ובתשובה  הכבוד, כסא

ומפני עדומגיע לעמוד, יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי במקום כי אמרו  ולזה הכבוד. כסא

בראשית למעשי קדמה  נד.)חשיבותה  .(פסחים
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áöåç ìå÷á ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ùøã ùåøãù
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åäéøä ìå÷ì÷ä ìò áùåç íãàùëù àöîð ,åùôð ìë íò

הימיםכט. מן וביום  בתים , לבנייני וכיו"ב חימר אבנים, מכר שבו מסחר' 'בית ברשותו  שהחזיק  למי דומה הדבר

מוכרים כאן  כי חוצות כל בראש המודיע  השלט את יוריד בראשונה  הרי 'רפואות ', של  לסוחר להפוך  החליט 

בנפש או בגוף לרפואה  הנצרך וכל  לכאן, באו  חדשות' 'פנים  והלאה  שמהיום המודיע  גדול שלט  ויתלה בנין, כלי

מהיום להלך  ממקומו , 'לזוז' 'מהותו', לשנות עליו ה ' אל  להתקרב לשוב דרכו לשנות הרוצה כל  נמי, כך הנה. יגש 

ישרות... בדרכים והלאה 

הרכבת על  עלה שבטעות אלא הרכבת... על  עלה וכבר  לווארשא, להגיע שהוצרך  למי המשילוהו, החוזרת וכבר 

ברכבת  נוסע הנך הרי ידידו  לו אמר כן מששמע חפצו ... למחוז ושאלו  נאמן , ידיד אליו פנה הדרך אם  על  מווארשא,

שירד  במקום וווארשא, לכיוון ברכבת בעודו פניו סובב ובחכמתו הלה הלך נסיעתך, ממטרת ההפוך לצד הנוסעת

יגיע לא לעולם כזאת  בהנהגה כי ממנו גדול  שוטה לך אין הרי – הנכונה הרכבת על  ויעלה זו , מרכבת לגמרי

ה ' אל לשוב הרוצה – לדידן נמי כך הבוץ,לווארשא... בתוך  עמדו , על  לעמוד  יישאר אם  למטרתו  יגיע  לא לעולם

ושטויותיו תאוותיו  אלאומאסר בדיליה . חד  כל  דרכו , הנכונה .יעזוב  בדרך להלך  ויתחיל 

בגמ 'ל . שפירשו מה ביאר זצ "ל מלצר זלמן איסר רבי יח .)הגאון עוברין (ר"ה  העולם  באי  כל  שבר"ה  דאיתא מה 

העומד  אחד שיש  הרואות עינינו שהנה מרון , בית כמעלות אמר  לקיש  ריש וכו', מרון כבני מאי מרון , כבני  לפניו 

מי  לידע  ברצוננו ואם בו , ויורדים ועולים היוצרות  התהפכו מה זמן ולאחר  ההר, בתחתית עומד  ורעהו ההר  בראש

וסופו בהר, העולה  הוא הרי ההר כלפי שפניו  שמי פניהם, אחר  להביט אלא לנו אין היורד הוא ומי העולה הוא

לפסג  אך שיגיע  למעלה למעלה נמצא עתה אם ואף הוא, יורד  בחזקת  הרי הארץ  כלפי שפניו מי זאת ולעומת ה,

אף אזי ה', בהר לעלות ורוצה מעלה  כלפי נשואות שעיניו מי אשר  ה ', עבודת בענייני הוא זה  דרך על  שירד. סופו

בראש שעומד מי זאת לעומת סופו, שם על  ידון וכבר עליו, 'עולה' שם  אך  המצב שפל  בתחתית  עתה נמצא אם 

הוא. מר כי סופו  על יוכיח  תחילתו אזי ירידה , של  מצב הוא והרי למטה פניו ל "ע  אך ההר 

כלומרלא. בבית... אינו  הבית הבעל  דופק , לך מה  לו  אמרו הווידוי, באמירת לבו  על  שהכה  באחד המעשה ידוע 

לרשותו . הלב יחזור אז ואו העתיד על  עצמו על  יקבל אלא לחינם יכה ואל  ברשותו, אינו שלבו

יהא  בחטא, שנכשל  לאחר הלב על היד עם להכות שבמקום עניינא, בהאי אמר  זצ "ל חיים' ה 'חפץ בעל  הגאון

כרצון  שאינו  דבר לעשות לאבריו  יתן ולא הלב  על  שליט  יהא שהראש החטא, טרם  היד על  הלב עם ומכה דופק 

השי"ת.

וקרא  דליקה , פרצה שלפתע ראה  והנה  בעיר ששהה כפר  לבן דומה  שהדבר  אמרו זי "ע מבעלזא המהרי"ד בשם

הכפרי  כשחזר השריפה. את וכיבו מים  דליי עם  העיר  אנשי כל  רצו  מיד משתוללת, שריפה  הצילו... לאמור ה 'כרוז '

הדליקה ... ונכבית שצועקים בעיר, פלא דבר שראה  לו, הדומים הכפר  אנשי לכל בהתלהבות סיפר לביתו  מדעת הנבער

הועילו שלא וכמובן וזעקו... עמדו בכפר זמן לאחר שריפה  פרצה  וכאשר זה ... נכבד במנהג הם אף לנהוג ונמלכו

שאין  להם הסבירו  'הסגולה'... הועילה  אצלכם מדוע  בפניהם והתמרמרו  העיר  לאנשי  במרוצה הגיעו כלום ... ולא

של עיקרה  כיוצ"ב כך  האש . את לכבות העם  את לאסוף  כלי  אלא הזעקה  ואין במעשה ... אלא בזעקה  התכלית

ולהבא. מכאן  המעשים  לשינוי התעוררות הוא אלא והזעקה  החרטה אינו  תשובה 

זי "עלב . אברהם ' ה 'בית הרה"ק אמר וישלח)כך ד "ה נח חיה(פרשת מין  דיש  זי"ע , שמואל ' ה'דברי הרה "ק אביו בשם 

וממילא  ממש , בדיוק דרך באותו תשוב חזרתה בדרך הרי שתלך, להיכן דרכה, היא וכך 'ביבער ', הנקראת

תלך  חזרתה בדרך  תשוב וכשהיא מקום, באותו 'מלכודת' לה ומכינים הליכתה , בדרך מתבוננים לצודה  כשרוצים

להילכ עומדת היא כי  – לפניה  אשר את רואה והיא חוזרת כשהיא ובאמת המלכודת, לתוככי תתחילישר – ד 

'מותר אך  למלכודת... בכיה כדי תוך ונכנסת בוכה היא וכך דרכה, לשנות בדעתה  מעלה אינה  עדיין אבל לבכות,

לבכיה טעם  ואין מלכודת... לאותה וליפול  הרעה  בדרכו להמשיך שלא בעצמו לשלוט שיכול  בכך הבהמה' מן האדם

מעשה ... לעשות אלא
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òøä êåúáלגíùâúé åçåî éë äáåùúá áåùé àì éàãååáå ,

,äìéìç úåáöò êåúì ìåôéì ìåëéå áìä íåèîèì íåøâéå

àèçä íöòî äòåøâ åæ äáùçîåלדìò áåùçéùë éë ,

Y õåáä ìòå òøî øåñïë ,õåá øàùé àåäå õåáá êåôä

áùåç àåäù ïîæáå ,äæî ä"á÷äì ùé äî ,àèç àì àèç

úåéìâøî á÷åð úåéäì ìåëé åäéøä äæ ìòåäùî äéäéùå ,

בעלמא. דמיון אלא זה  אין באמת אך  וכדרכו, כמנהגו  לנהוג  הוא 'מוכרח ' כי לאדם לו נראה הרבה פעמים  כי ודע ,

נדמה והשני כעגלון משמש  כשהאחד ששיחקו קטנים  אחים  לשני  פאגערמאנסקי  מרדכי רבי  הגאון  זאת והמשיל 

החוטים את עזב העגלה' 'בעל  זלעפות, גשם לירד החל והנה בסוס..., מושך העגלה ' ו'בעל  ומיהר(מושכות)לסוס,

מיהרה לבוא, בושש הוא מדוע אחיו  לשלום  דאגה הביתה  שב  האחד בנה  רק  כי שראתה הבנים  אם הבית, אל 

תעמוד  מדוע ותשאלהו, עצמותיו , לשד עד רטוב וכולו השמים  כיפת תחת כפוף כשהוא עומד ומצאתו  חוצה, לצאת

'אל דוד אמר  כך על  'סוס '... אנוכי והרי הביתה, אכנס  כיצד הנער , השיב הפסק , ללא עליך יורד  הגשם והרי בחוץ ,

לעזוב יכול  איני אני', סוס כי להיכנס יכול  'איני אומר והלה בעשי"ת, אנו עומדים הבין'... אין כפרד כסוס  תהיו

לטובה... דרכיי הרגליךולשנות את עזוב  'סוס ', להיות להמשיך  אותך  מכריח  ומי סוס , שאתה זה  'רז ' לך  גילה  מי

ערוך . לאין טובות ומעלות  למדרגות להעפיל  ובכוחך  אדם ', 'נעשה  הבורא  אמר עליך כי וראה  עינך פקח הנלוזים,

הפיל  שלשמירת יברח)ידוע יד,(שלא כלאחר  החבל  את לעקור פיל של בכוחו שבוודאי אף  וחלוש, דק בחבל די

דק, חבל  בקשירת לו  סגי היה  יומו בן קטן הפיל  שכשהיה מכיוון הדבר, והסבר היא'... מעולה  'שמירה מקום מכל 

וכבר החבל , קשרי את לקרוע  בידו אין שלעולם  בנפשו קבע לכן בידו, עלתה לא ממנו להשתחרר אז  וכשניסה 

עצמי  לשחרר אני יכול  כבר אדירים, משאות נושא ואני משגדלתי עתה אולי  לחשוב אחת פעם  אפילו מנסה איננו

באיזהמחב יצרו על  להתגבר  ניסה  כבר אם  שאף להבין הבהמה ', מן האדם 'מותר – לדעת עלינו זה... וקלוש  דק  ל 

לנצח . ויוכל  כוחותיו  נתחזקו שהיום יתכן הרי יצליח, לא עתה  גם הכי משום וכי בידו, עלתה ולא ענין 

עצמולג. לנקות מיד יתחיל  אם  בבוץ , ונפל  בדרכיו המהלך כי אומר  היה זי "ע מפרוהבישט  שכנא שלום  רבי  הרה"ק 

אדם יעשה  ומה  יותר , וילכלכנו  הבגד על  יותר יתפשט הבוץ  אלא בגדיו, את בזה  ינקה  שלא די לא בגדיו, ואת

כל ללא מבגדו ויפול הבוץ  כל  יתפורר אחת בגרירה  אזי הבוץ , כשיתייבש  זמן ולאחר היה , כלא בדרכו  ימשיך – זה

אלא  עצמו  ינקה שלא די לא היה, טוב שלא מעברו  הרבה  ויחשוב מרע' ב'סור  שיתבוסס מי בו כיוצא ויזע . עמל

יותר , להתלכלך הוא בעסקמסוכן בדרכו  ילך  אלא  כלל, מרע  בסור יעסוק ולא  – לעברו  כלל  יתייחס  לא תקנתו, ומהי

דבר, אירע לא  כאילו  והמצוות כדבעי,התורה  אחד  תשובה  בהרהור  – אחת בגרירה הבוץ , 'כשיתייבש ' הזמן ובבוא

מאתו הרע  כל  ויפול  אזינקה  ואו העבר על מפה  שיפרוס ומקדש ', - מפה 'פורס  ק.) (פסחים  דגמ' בלישנא שהעמיסו יש שלום, (משמיע

עצמו) לקדש  .יוכל

לנקות  יתחיל  שאם שריפה , ב'אפר' בגדיו  שנתלכלכו למי במשל זצוק "ל, אייזנער גד'ל  רבי הגה"ח  אמר זה  בסגנון

יותר, בגדיו יטנפו  אלא עצמו  את ינקה שלא די לא אזי הבגד , שפשוף  ידי על  בפיועצמו ינפח  – יעשה  כך אלא 

מבגדיו האפר כל ויעוף  יתפזר אחת ובנפיחה  האפר, –על  ישפשף לא ב... נכתמה נפשו כי בנפשו  המרגיש ולדידן, ,

זה. מעין ובמחשבות ובזה, בזה נכשל  כי עברו, אודות לחשוב ה 'עבר'ויתחיל  כל  על פיו  ברוח  אחת פעם  ינפח  ,אלא

כמי  ויראה בתורה  ויעסוק  בוראו את יעבוד  ומעתה  עבר , לכל  התפזר שכבר כאפר  עברו שכל  איך רוחו  בעיני ויראה

עתה . זה שנולד

הפסוק  בלשון המפרש  הזוה "ק לשון  הביאו ב)בספה"ק נב דאיתנערת (ישעיה תרנגולתא כהאי - קומי מעפר 'התנערי

בשעה אמנם ומטונפת, מלוכלכת כולה שכל  עד  בעפר  להתפלש התרנגולת מדרך שהנה  בזה, והכוונה  עפרא'. מן

אח נוצה לנקות מתחילה אינה כלשקמה אחת ובבת עצמה  ומנערת עומדת אלא סוף, לדבר  אין שהרי נוצה ר

ויאמר יתחזק  אלא וחטא, חטא כל  על  ולשוב לנקות יתחיל  שלא ה', בעבודת הדרך הוא וכך ממנה . סר הלכלוך

כראוי. אותו שתנקה  היא היא עתה עד דרכו מכל זו  הגונה והתנערות קוני, רצון אעשה  מעתה

הקרב,לד. לשדה חייליו  גדוד עם שיצא המלך בחיל הצבא שר לאותו  דומה  והדבר בקרבו , רוחו  תפול  לא ולעולם 

דברי  לשאת המפקד יעמוד שלא דעת בר לכל ברור  נפש , והרגו  החיילים  באחד  חץ  פגע  המערכה ובאמצע

ויקל להסתער  האויב  ימשיך  הזמן באותו כן יעשה  אם  שהרי החייל , של  הסתלקותו על  תמרורים בכי בנהי הספד

ומכאן  הלחימה ורוח ה 'מוראל ' ויאבדו  עצבות עליהם  תשתרר מההספד שכתוצאה  ועוד  חללים , עוד להפיל  עליו

ורק כלום, היה  לא כאילו במלחמה להמשיך  המפקד יצווה אלא מכולהו, קשיא ודא ידיים, ברפיון  ילחמו  ואילך



האזינו פרשת - הפרשה åèבאר 

,òøî êîöò äðôä Y òøî øåñ ïëì ,íéîù úåëìîì äæî

úåøéáò úåìéáç úéùò ,áåè äùò ,òøá øäøäú ìà

íéé÷é àìà .ì"ëò ,úòãä áåùé íò ...ïãâðë úååöî äùò

ì"æç øîàî åîöòá(å àë ø"øá)ïéà'äúòå,'äáåùú àìà

äúòî ùãçúéù øîåìë
לה

,ãìåðù ÷åðéúëå äùãç äéøáë

ìòáë åéìà áø÷úäå åé÷åìà 'ä éðôì àåáì ìëåé êëå

.øåîâ äáåùú

הכלל  מן יוצא בלי לכולם שווה התשובה  ענין – ידח  לא כי

íéøáãàøîâä éøáãá 'ìàððç åðéáø' øàéá íéàøåð

ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ' ,ìéòìã

¯'ãåáëä àñë ãò åúàèç òéâä íà åìéôàøîåìëå ,

ãâä íà óàù,ãåáëä àñëì ãò åéúåðååò åáøå àèçá ìé ¦

åðìá÷é ãéî áåùé íà Y åéðôá úìãä äìòðð àì ïééãò

ìàøùéî ùéà íåù 'àöîé ìáå äàøé ìá' ïë ìò .àøåáä

éðôá ãîåòä øáã êì ïéà éë ,äáåùúä ïî ùàééúéù

äáåùúäלו.

ìòåãîåòä øáã êì ïéàù ,äáäà äñëú íéòùô ìë

íéèôùî úùøôá ÷"äåæá àúéàãëå ,äáåùúä éðôá

(.å÷ á"ç)êì ïéàù ,íéøáãä úéöîúå ,äìåãâ úåëéøàá

äìéòåî íéàèçä ìë ìòå äáåùú éðôá ãîåòä øáã

,ìåëéáë ä"á÷ä ìù äòåáù ìèáì óà äãéáå ,äáåùú

' ùåã÷ä åðåùìáå,ïéðéãå ïéøæâ äîë øáúî äáåùúã ïàëî

àúáåéúã éî÷ àîéé÷ã ïàî úéìå ,àìæøôã ïéàìùìù äîëå'

ìù úåàìùìù äîëå ,íéðéãå úåøæâ äîë úøáùî äáåùúäù ïàëî)

(äáåùúä ãâðë ãîåòä øáã ïéàå .ìæøáòáùðù äîî ïë çéëåîå ,

ùéàä úà åáúë 'ä øîà äë' äéðëé ìò øîàå ä"á÷ä

'åâå åòøæî çìöé àì éë åéîéá çìöé àì øáâ éøéøò äæä

בכך  כי שחורה  ולמרה  לעצבות יכנס אל  ח "ו יצרו עליו גבר  אם גם  ממש , זה  דרך  ועל יתפנה, הקרב סערת כשוך

לגמרי. שדוד יפול 

ברוחניות,לה . השפל  מצבו על לבו מקירות לפניו ובכה  זי"ע , מטאלנא דוד רבי הרה "ק  אל  שנכנס אחד בחסיד מעשה 

ביותר הגדול הבוץ  - לו והשיב מטאלנא הרה"ק נענה  ובוץ , ברפש  טבוע  כולו  שהוא בלשונו  פלט דבריו  ובתוך

גמורה בהחלטה להחליט אם כי עליו  שאין כלומר, מים ..., בו לתת מוסיפים אין אם לבסוף  ויתייבש  קיום  לו אין

גדול . לאור מאפילה  ויצא מאליו הבוץ  יתייבש  וממילא עוונות, בנתינת  ולהפסיק  רשע דרך לעזוב

לאף מניח אינו שהיצר לכם דעו פעם , אמר  שמואל ' ה 'ברכת בעל  זי"ע  מקאמעניץ  בער  ברוך רבי הגדול  הגאון

אמת  הן ממנו, נמלט  אינו ישיבה ' ה 'ראש ואף  מדרגותיו , כפי יקוש בפח להפילו  הדרך את ימצא אחד ולכל  אחד ,

ינסהו לא שמים מיראת להדיחו ואף לו, ישמע  ולא הוא ישיבה ראש שהרי תלמד אל  לו לומר  אליו יבוא שלא

'נערווען' כדי עד המידה על  יתר בחומרות שיחמיר לעוררו יבוא כן על  לו, ישמע שלא בעצמו  יודע  שהיצר  מכיוון

לגמרי.(עצבים) יפילנו  ובזה דעתו, על  האדם את המעבירות 

רבי  הגאון אביו  עם  יחד בווילנא להתגורר  עבר המלחמה  שאחר הימים , בראשית עמו  קרה  אשר את וסיפר

אולם חליו, ממיטת מש ולא וימים, לילות מיטתו ליד ישב בער ברוך ור ' האב חלה ושם זצ"ל , לייבאוויטץ  שמואל 

החולה . מיטת ליד לשבת שהואיל  הישיבה מבני אחד עם מקומו את שיחליף  לו הציעו לבריאותו  שחששו מקורביו

טיפל לא כי עצמו את בהאשימו בער , ברוך  רבי של  דעתו חלשה נפטר, הזקן והאב פרי נשאו לא המאמצים כל 

היתה וסכנה  מאד עליו גבר הגאון של  צערו ימיו , להאריך עשוי היה הצורך  די בו מטפל היה  אם  וכי  כראוי, באביו

שם . נוכח היה חיים' ה'חפץ  גם  בווילנא, שהתקיימה רבנים  לאסיפת הגאון נזדמן הימים  באחד לחייו , נשקפת

אוחזת  כשידו התשובה  נושא על בשיחה  ופתח הצדדיים, החדרים  באחד  בער ברוך רבי עם חיים ' ה'חפץ  הסתגר 

של מהותו כל  אלא כליל , נמחק שהעוון די לא - התשובה  שכח רבות פעמים עמו וחזר  בער, ברוך רבי של  בידיו

שמחה, מרוב לומר  בער ברוך  רבי שהחל עד אחר, לאיש נהפך בער'האדם ברוך  נייער א בער, ברוך  נייער (ברוך'א 

חדש) ממשבער חיים' ה'חפץ  באמרו  חיים ', ל 'חפץ  טובה בער ברוך רבי הכיר ימיו כל לכאן, באו חדשות פנים  כי  ,

אותי. החיה

הכיפוריםלו. ביום שניתנו  שניות' 'לוחות נתינת מעצם  תשובה  של בכוחה  מצינו  נפלאה  ומי הוכחה  פילל  מי כי ,

הקב"ה, עשה מה  הלוחות, בענין לישראל 'תקנה' יימצא שעוד  הלוחות את שבר רבינו שמשה  שעה באותה  מילל 

מי  שגם לך, הרי והתחנונים, התפילה  התשובה , ע"י  זכו ולזה מחדש... התורה קבלת  – שניות' 'לוחות על  ציווה

אותו יברא ית"ש שהבורא ולזכות להתחדש יכול  עדיין שלו הלוחות' 'ונשתברו תקנה שום כבר לו אין כי לו  שנדמה 

מחדש .
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(ì áë äéîøé)íéîéä éøáãáå ,(æé â 'à)äéðëé éðáå' áéúë

úî àìå íéùðà òøæ åì äéäù éøä ,åðá ìàéúìàù øéñà

äáåùúä äìåãâå ,äáåùúá øæçù éðôî àìà äæ ïéà ,éøéøò

.ù"åòòå ,äòåáù äîò ùéù ïéã øæâ óà äãé ìò ïéòøå÷ù

,òãå,åàøåá ìà áåùì åáéì ìëá ÷÷åúùîä ùéàä éë

äöåø'å ,åáöî ìò íéøáù éøáùì øåáù àåäå

øåæçì ìëåé ïëàù àéîùã àúòééñì äëæé Y 'äáåùúá

àú÷éñôá àúéà øáëå .äáåùúá(è"ô ìàøùé äáåù à÷ñéô),

äéäù êìî ïáì ,êé÷åìà 'ä ãò ìàøùé äáåù ì"æå

øåæç ,åéáäåà åì åøîà ,íåé äàî êìäî åéáàî ÷åçø

,ìåëé éðéà íäì øîà ,êéáà ìöàåì øîàå åéáà çìù

êçë éôì ìåëé äúàù äî êåìä,øàùá êìöà àá éðàå

êøãä
לז

äáåùàå éìà äáåù ìàøùéì ä"á÷ä øîà êë ,

äðåé åðéáø áúë êëå .ì"ëò ,íëéìà(äáåùú éøòù úìéçúá)

,äøåúá øàáúäå'ãé ïéà øùàë íéáùì 'ä øåæòé éë

øåäè çåø íáø÷á ùãçéå úâùî íòáèúåìòî âéùäì

.'åúáäà

êëåò"éæ ìéäòååæî ä÷'îåìù éáø ÷"äøä øîåà äéä

ùøôì ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäã äéîùî

àîåé úëñî óåñá äðùîä éøáã úà(:äô)øîåàä'

úåùòì åãéá ïé÷éôñî ïéà áåùàå àèçà áåùàå àèçà

'äáåùúלח,àèçà øîåàäéë ãåò àèçéù òãåéù åðééä

åððéà ïééãòáåùàå ìáà ,íìùåîäáåùúá áåùì éðåöø,

éæàïé÷éôñî ïéàù äæá ÷ôñ ïéà ¯äáåùú úåùòì åãéá,

ì"ëòøòù íìùä ñçðô éøîà êåúáù ñçðô éøîà éèå÷ìá àáåä)

(àë úåà íùä úãåáò
לט
.

במשנהלז. פה :)איתא שנאמר(יומא ישראל ... את מטהר  הקב"ה אף  הטמאים  את מטהר מקוה כא)'מה לו  (יחזקאל

זי"ע, מליובאוויטש האדמו"ר כ"ק  הקשה  קושיות ד' וטהרתם', טהורים מים  עליכם אומרא .וזרקתי הכלל הרי

המקווה... טהרת  - בקטן הקב"ה  - הגדול  את כאן ותולה מהפך  כיצד  – בגדול  נתלה  פסוקב .שהקטן לו בחר מדוע 

תטהרו'... ה ' 'לפני הזה שביום מפורשות אמרה  כבר  כשהתורה  נביאים, מטהר'ג.מדברי מקוה  'מה לומר סגי לא וכי

את 'מטהר לומר  הוסיף  שהרי הטמאים'מדוע ה'משל ', עם אחד בקנה  עולה  אינו הקב"ה ' 'אף הנמשל  הרי ועוד, ,

אתמהה ... הם, 'טמאים ' ישראל  כל  וכי ישראל' את מטהר הקב"ה  אף מטהר, מקוה  'מה אמר

שמשון' ב'זרע איתא כבר  וכעי"ז  נפלא, באופן שופטים)ומבאר  המשנה (פרשת דברי ו)עפ"י משנה  פ"ג  שראה(ברכות 'זב

טבילה' טעון באותו קרי... מיד לטבול לאדם לו יש קרי טומאת על  ואילו  הללו, ימים  שבעה באמצע טבילה  לו  תועיל ולא 'שבעה' טמא (הזב

שמש') ב 'הערב היום בסוף  ויטהר האיש ,היום , זה  יאמר שלא כלומר, אשאר , עדיין  אטבול  אם  אף הרי ולטבילה , לי מה 

עצמך,טמא לטבול  עליך  אלא כי, לא התנא, אמר לזה שבעה ', 'טומאת טמא שהנני אחרי הטבילה  אותי תטהר ולא ,

'טהור' בשם  ותקרא במקוה, עצמך  זו)'טהר' טומאה לגבי הקב"ה(עכ"פ 'אף  מעתה , אמור  עתה , לעשות שבידך  מה זה  כי

האיש, יאמר שלא כזה , באופן ישראל ' את קטן,מטהר דבר איזה  עזיבת לי תועיל  מה  וכי טובה , ולקבלה  לי מה 

וכיו"ב , קטן 'גדר' באיזה עצמי האישלטהר לזה מתום, בי אין ראש ועד רגל  מכף כי 'חוטא', אשאר ממילא הרי

אחד , הרגל אפילו לעזוב עליך כי, לא אומרים, 'טהור'...אנו  הנכסף  בשם  ותקרא זאת, בהתגברות עצמך  ומעתה'טהר'

טמא  שנשאר אפילו מצב בכל שטהרה  זה ענין ללמדך רק  בקטן, גדול  כאן תלה לא הקושיות, כל  ויתיישבו יבוארו

נקט ולכן בשלימות, גמורה מטהרה המדברת התורה מן ולא הנביאים מדברי דייקא למד  זה  ודבר  טהרה, נחשבת

את מטהר  מקוה טהרה .הטמאים''מה  נחשבת טהרה  מעט  כל  מ "מ  בטומאתם, הנשארים  את אפילו שמטהרת

שנאמר מה צחות בדרך לפרש  שיש וכמו דהו, כל  תשובה  אפילו ומקבלה בתשובה חפץ ג)והקב"ה יד 'אמרו(הושע

ללמדך  אלא זה , לשון נקט  ואמאי עון' כל  'תשא לומר  צריך שהיה  מדוקדק  הלשון אין שלכאורה  עון', תשא כל  אליו

היא  אף משובש, ובאופן תשא כל  בבחי' היא אלא צרכה , כל ומיושב מסודרת שאינה דא, כגון תשובה שאפילו 

ובחיבה . באהבה  לעילא מתקבלת

זי"עלח. אמת' ה 'שפת הרה"ק  הוכיח  איתא)מכאן ד"ה תרל"ח בידו(ש"ת מספיקים ש'אין הטעם שהנה גדול , יסוד

שבידו שיודע  משום  הוא שחוטא מה שכל  כלומר, החטא, סיבת היא ש 'התשובה ' משום הוא תשובה' לעשות

שחטא מי זה  ולפי התשובה, ידי על  אח"כ  בשנית לתקן ויחטא יחזור שמא  החטא)ומתיירא טעם 'טעם ' שכבר ועל(אחר ַַַָ

ש' התשובה , סיבת  הוא שה'חטא' ונמצא תשובה, עושה החטאכן מן אותו  ומצילין לחטוא  בידו  מספיקין  ועוד ',אין

תר "מ)כתב נתקן.(עיו"כ הראשון החטא גם שעי "ז

וכי לט . מחשבה, מתוך בקרבו האדם נופל  הרבה פעמים כי  זי "ע ומשיב' ה'שואל  בעל  הגה"ק בשם אומרים וכך

בו שהייתי עומק  לאותו נפלתי ושוב כן עשיתי כבר אשתקד  הן מעשי , והטבת שינוי לי יוסיף ומה לי יתן מה



האזינו פרשת - הפרשה æéבאר 

שובה שבת - תשוב בו  שבת 

÷"äøä÷åñôä ïåùìá øàéá ò"éæ ïé'æåøî(âé çð äéòùé)

íåéá êéöôç úåùò êìâø úáùî áéùú íà'

ä"á÷ä éë ,'äáåù úáù' éáâì øîàð àåäù ,'éùã÷

úáùá äáåùúá øåæçúù ¯ 'úáùî áéùú íà' øîåà

åæמúà äðùúù ,øîåìë ,'íéìâøä' ïåùìî 'êìâø' ìëî

äëæúù ä"á÷ä êì çéèáî éæà ,äá ìéâø êðäù úåìéâøä

÷åñôìå êéëøö úåùòì ¯ 'êöôç úåùò' àø÷ã àôéñì

ùåã÷ä íåé äæ ¯ 'éùã÷ íåéá' ä÷åúîå äáåè äðù êéìò

àáå ùîùîîäמא.

לזה הנוראים ... ימים בגמר אליו אשוב כששוב  מהבוץ עתה  לצאת לי יועיל  מה  לכן, 'וחנותי'מקודם הקב "ה , לו אומר

שוב אותך  לחון  ואצטרך תפול  ששוב  – אחון ' ש'אשר ידעתי  וגם ידעת אם  אפילו תשובתך , בזכות אותך  אחון  –

ושוב ...

ועוסקמ. יושב הקדוש  הקהל  את וראה  מדרשו, בית אל  קודש  שבת בליל  פעם  נכנס  זי"ע הרי"ם ' ה'חידושי הרה"ק 

לעסוק שתלכו  במקום המדרש, בבית  עתה לשהות לכם  התיר  מי וכי הרי"ם', ה 'חידושי שאלם ועבודה , בתורה

המשיך  מועט זמן לאחר  זו. מצווה תבטלו  והאיך כתיב, עונג' לשבת 'וקראת דהרי שבת, וסעודת היום  בקידוש 

רחמנא אמר  עליה  ב'תשובה', עוסקים והינכם מאחר שבת 'ומלתםואמר, דוחה  מילה  ומצוות לבבכם ', ערלת את 

המדרש . בבית ועבודה  בתורה  להמשיך בידכם מצוה ואף מותר וממילא קודש ,

זמן  דהרי בזמנה, שלא הוא וכאן 'בזמנה ', אלא אינו  שבת דוחה דמילה  דהא זי"ע , מנחם' ה 'פני הרה "ק הקשה

בזמנה, שלא מילה מחמת שבת' ועונג 'כבוד את לדחות להם  הותר והאיך כידוע, קודש שבת בערב הוא ה 'תשובה'

השבת את היא דוחה כן  ועל  הוא, זמנה ושעתא שעתא כל  אלא לתשובה, 'זמן' דאין להוכיח יש  מכאן (ופשיטאאלא

בזמנה...) מילה זה  הרי זו קודש  .שבשבת

בפתחמא . העומד  לעני  כרמז  הפתח, ליד לשבת זי"ע  בעלזא בית אדמו"רי נהגו שובה בשבת דרעוין רעוא בסעודת

מבעלזא  אהרן רבי הרה"ק  התיישב  אחת שנה  בתשובה. אותו  ויקבל  עליו שירחם הבירה בעל  לפני ומתחנן

לא  ותו בפתח' כעני בפתח , 'כעני מדמעות  חנוק  בקול  לומר ופתח הפתח, אצל  שובה  בשבת שלישית בסעודה זי"ע 

בפתח . כעני בתשובה חזרו ומיד  שתיכף השומעים בלבות חדרו טהור לב מעומק שיצאו ודבריו מידי ,



הכיפורים יום - הפרשה באר  çé

הכיפורים יום

יוה "כ  לקראת ההכנה  ענין  – קודם ימים שבעת

äëò"éæ áåùèàìæî ìëéî ìàéçé éáø ÷"äøä æîøúøåú)

(ë"äåé áåùèàìæî ãéâîääðùîä ïåùìá(:âð àîåé)íù

,íéøåôéëä íåéá â"äë úãåáò ïéðò ìë øàáúðñðëð

ãîòù íå÷îá ãîòå ñðëðù íå÷îìñðëé íà óàù ,

'ñðëðù íå÷îì' àìà ñðëð åðéà øúåéá ùåã÷ä íå÷îì

,ãòåî ãåòáî åîöò úà ïéëäù äî øîåìë ,äìéçúî

åîöò úà ïéëäù äâøãîá 'ãîòù íå÷îá ãîò' êëå

.ùàøî áöééúäì

äðääðùîá(àîåé óåñ)úà àáé÷ò éáø àðúä äîéã

èå÷ìé'á øàéáå ,äå÷îä úøäèì 'ô"ëäåé úøäè'

'éðåùøâä(äáåùú êøò à"èðå÷)åðéöî äå÷îä úøäèá íùëù

í"áîøá(è"ä à"ô úåàåå÷î)ùäðåâî äæ éøä äå÷îì õôå÷ä,

ïë øîàð ô"ëäåé úøäè éáâì íâ êëäæ úøäèì õôå÷ä

íåéäíãå÷ äðëäá ìéçúé àìà ,äðåâî æ"éøä äðëä àìì

.àãç àòâéøá 'õåô÷é' àìå ,àâøã øúá àâøã ïëì

ãåò'íéúéòì äðéá'á øàéá(àé ùåøã)úøäèáù åîë éë

äå÷îå ïééòîî"îå êéðôì íéî øåáå ïééòî éøä

äæéà äìéçú äùò àì íà íãàä øäèé àì íìåòì

äáåèì äìåòô,íéøäèîä íéîä úçú åôåâ ìë ñéðëäù Y

úà øäèì àá ä"á÷äù óà ,ô"ëäåé úøäèá àåä êë

,äìéçú åîöò øäèìå úå÷ðì íãàä ìò î"î ,ìàøùé éðá

åøîåà åäæåéðôì'éîíúàøäèé äìéçúîù Y 'ïéøäèî

.åäøäèéå íéøåäè íéî åéìò ä"á÷ä ÷åøæé æàå åîöò

כפרות מנהג – כפרתי זה 

åâäðêéøöå .ùåã÷ä íåé íãå÷ úåøôëä âäðîá ìàøùé

'äáåùúä øåáéç'á éøéàîä éøáãá ïðåáúäìøîàî)

(ç ÷øô áøøåòì éãë àåäù ,'úåøôë' âäðîì íòè øàáîä

ïéàù ,äæá ì"öø éúòãìå ,ì"æå ,ïéãä íåéî ãçôä úà

úåéäì ,åãéòøäìå íãàä áì øéòäì ÷ø âäðîá äðååëä

êëì íéáéåçî åúéá éðáå àåä åìéàë åîöò úà äàøî

,åéúåðååò ãöîåéìà 'ä êåôäé åáì ìëá 'äì áåùé íàùå

åúáåùú úéìëúá åðéã øæâ òø÷éå ,äëøáì äìì÷ä úà

çåìùìå' ä÷ãöá úåáøäì úåøôëä íò åâäð ïëìù ,óéñåîå]

úðúîë ùéà ¯ íää íéìåâðøúä íò 'íéðåéáàì úåðî

,åáúëù íéðåàâá åá àöåéë àöîù ïééöîå ,[åãéø÷éòù

åáì úà øøåòéå åáì ìà ïúé éçäù éãë àåä âäðîä

íéîù úàøéì
.מב

ú"åùáåìééåå é"øäîäøú ïîéñ ïåéöä øòùá àáåä ,àö÷ ïîéñ)

(á"÷ñíéâäåðå úåøôëì ìåâðøú íéìèåðù ,áúë

äîá ¯ 'äìé÷ñ' ,ïéã úéá úåúéî òáøà åá úåùòì

,äèî éôìë óåòä úà úåèäì äèéçùä úòá íéâäåðù

÷ìç óåøùì íéâäåð ïë åîëå ,äèéçù éãé ìò 'âøä'

åéúåòáöà ïúåð äèéçùä íãå÷å ,'äôéøù' íå÷îá äöåðäî

áåùçéå' ,'÷ðç' úúéî ìò æîøì éãë ìåâðøúä øàååö áéáñ

ìò äúéî øæâð íàù ...äúéî áééç àåä åìéàë åáìá

úåîä êàìîì åì ïúéì êéøö äøéæâä ìèáéùë íãàä

äîãéù åðééä ,õìçð äøöî ÷éãöù ïéðòä äæå ,'åëå åøôåë

íò íéùåò øùà ìëë åéìò úåùòì íééåàø åéäù åùôðá

øôåëì äëæé íééðòì ìåâðøúä úà ïúéù éãé ìòå ,óåòä

éðáå àåä àöé óåòá úåúéî òáøà åùòù úçúå ,ùôð

.íåìùìå íéëåøà íéáåè íééçì åúéá

בעיוהכ"פ אכילה מצות – בתשיעי ושותה  האוכל כל

áéúëäøåúá(áì âë àø÷éå)íëéúåùôð úà íúéðòå'

ì"æç åù÷äå ,'ùãåçì äòùúá(.è ä"ø)éëå'

בפסוק מב . זי"ע מפרעמישלאן מאיר רבי הרה"ק  העמיס א-ב)וכן ג אותי (איכה עברתו, בשבט  עני ראה הגבר 'אני

בערב המשכימין כנגד נוקבים  דברים  כאן  שנרמז  היום ', כל  ידו  יהפוך ישוב בי אך  אור, ולא חשך  וילך נהג 

ונרמז בתקנתן, חכמים הועילו דמה  עמם, בל  ולבם  ישראל , כמנהג ראשם על אותו וסובבים תרנגול  ונוטלים  יוה"כ 

הגבר בקרא גבר אני  גם הנקרא התרנגול  כ.)זה  מ .)במעשיו עני איש ראה,(יומא נדרים בדעת, אלא עני עברתו(אין בשבט 

להינצל  וכדי עבירה, -שעבר וילך  נהג כשעדייןאותי לראשו סביב אותי אורסובב ולא השחרחושך עלות  קודם

ש חושב שהוא גוונא ובכהאי לתשובה, לבו את מעורר אינו אולם ארץ , מכסה שהחושך -בעוד ישוב בי שרוצהאך

אם  אפילו אזי, התרנגול , בי רק  התשובה היוםלתלות כל  ידו  עיקריהפוך  כי כלום, יועיל לא חליפתי' 'זה  ויאמר

השי"ת. אל  ולהתקרב לחזור להתעורר, – אדם' של  בלבו אחת 'מרדות הוא זה  למנהג הטעם 



הכיפורים יום - הפרשה èéבאר 

êì øîåì àìà ,ïéðòúî éøéùòá àìäå ïéðòúî äòùúá

éòéùúá äúåùå ìëåàä ìëמגåìéàë áåúëä åéìò äìòî

'éøéùòå éòéùú äðòúä
מד
.

ùåáìäøàáî(à ãøú)äåöîä úà áåúëä àéöåä òåãî

éë ,'íúìëàå' àéãäá äøîà àìå éåðéò ïåùìá

ìîò êåúî úéùòðä äåöî øëùå ,àøâà àøòö íåôì

מתמעט.מג  הצום ידי שעל  הוא האדם מטבע  כי זה, ביום האכילה  מצות  ביאר  זי"ע מבעלזא יהושע  רבי הרה"ק 

תענית בכל מתפללים אנו זה וכנגד אתמול , ביום שאכל  האכילה  מן שנוצרו ודמו יז.)חלבו בברכות 'שיהא (ומקורו

יום בערב לאכול  הראוי מן אין כן על  ותרצני', לפניך המזבח גבי על  מונח כחלב היום, שנתמעט ודמי חלבי מעוט

כדי  בתשיעי לאכול  תורה אמרה  לפיכך המובחר , מן לקרבן  זה  ודם חלב יקריב איך  כי  'רשות', של  אכילה כיפור

המזבח . גבי על מצוה  של  ודם חלב הקריב כאילו  חשוב יהא וממילא 'מצוה', מאכילת ודם חלב שיווצר

יום בערב בסליחות  שאומרים הפיוט לפרש  זי"ע  מבעלזא דוב ישכר  רבי הרה "ק  בנו הוסיף  הקדושים  דבריו ולפי

õתפלתä חיים אõת עליו חתõם ôבזה, אל  õנàוקר זבח éעל  õà חל ח õŁב  מזה , ý ל õדמ אŁר  ý עמ צõם 'ירצה ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָכיפור

לכן  המזבח, על  הדם  והזאת קרבן כהקרבת  חשוב  הכיפורים  ביום והתענית  הצום כי הזה ', האõת יהיה  מחר ְֱִֶֶֶֶַָָָתחזה ,

לריח ויעלה תבזה ', 'לא מחר ' של  'וקרבנו וממילא שלמים, זבח' 'כעל  עכשיו  של  האכילה את להחשיב הראוי מן

הקדוש . ביום  למחר שיתפלל  תפילתו  יקבל  ואז  לה' אשה  ניחוח

לריח למחר להקריבה  עומד שהרי ובטהרה , בקדושה  להיות צריכה בעיוה"כ  שהאכילה  נקל  לנבון דעת ומעתה

וסובא  זולל  ולהדריך לחנך  שבקשו בנפשו  יצייר  בעיו"כ אכילתו שבעת זי"ע  אברהם' ה'בית הרה "ק אמר וכבר  ניחוח...

אכילתו תהא נמי כן תנועותיו, ולמדוד לשקול  צריך  ששם ארי, לפני לאכול אותו  הושיבו  כן על  ארץ , בדרך לאכול 

הכיפורים . יום בערב

בין מד . להתפייס בידו  יהא ובזה  רוחו סערת ולהשקיט  אדם  של  דעתו  ליישב – יומא האי באכילת יש מיוחד ענין

יומא במסכת יוסף ' ה'ענף  בעל  וז "ל  לרעהו. יעקב)איש  בעין  פא: אמת'(דף 'שפת ובספר  ולי (הקדמון), וז"ל , כתב

העשירי, מיום הט ' ביום תלוי יותר עון כפרת לענין כי ביניהםנראה השלום  לתווך  ישראל  צריכין  בט ' שאמרכי וכמו

עזריה  בן אלעזר פה :)רבי חברו ,(יומא את שירצה עד מכפר יוה"כ  אין לחבירו אדם שבין  נתןדעבירות זה  ומטעם 

כי  לבבות ב ' לו יש האדם  שיאכל קודם  כי ושמח , אחד  לב לאדם  שיהיה  זה  ביום  ולשתות לאכול זו מצוה  הקב "ה 

רגז  לב לו  יש הכתובאז אמר ולכן ד), נח כל(ישעיה המחרחרת המרה  תתגבר  הצום ביום  כי תצומו', ומצה לריב  'הן

בדשן, ולהתענג ולשתות לאכול ה ' צוה  ולכן נגע, וכל  האהלריב את לחבר פנים אל  נזעמים פנים  ייטיב שמח  לב  אז

חברים ישראל כל ע "כ .ויאסוף  ה ' לפני עומדים  יחף ברגל

הזהירות  חובת על נדרי' 'כל קודם בדרשתו הקהל  את לעורר זצ"ל שמואלביץ  חיים רבי הגאון נוהג היה וכבר 

הכתוב בלשון לחברו' אדם  יד)ב'בין כד ב' על(שמואל כי  אפולה ', אל  אדם וביד  רחמיו  רבים כי ה ' ביד  נא 'נפלה

אך רחמיו, רבים הרי למקום  אדם שבין בעניינים  ה '' שביד אדם'הנפילות לחברו ביד  אדם שבין חטאים אפולה- ,אל 

לחברו . אדם בבין ליפול  העדיף לכן חברו, את שירצה עד מכפר  יוה"כ  אין כי 

זי"ע  סופר' ה 'חתם יז.)הרה"ק  תקנ"ה תשובה לשבת בהקדם(דרשות אלוקיך' ה ' עד  ישראל 'שובה הכתוב בלשון מפרש 

שנאמר  ד)מה  ד  פירוש (דברים היום', כולכם חיים אלוקיכם בה' הדבקים  אלו-ה'ואתם  חלק חיותכם יתואר שלא 

זולת  ולא  בזה  זה  דבוקים  תחלה  שתהיו  אם  כי  ה', חיי נקרא שיהיה  באופן שובהממעל  הכתוב אמר זה וכנגד  ,

אלוקי  ה ' עד שהםישראל  בדברים לשוב צריך בתחילה  כי והיינו  בכללך, עד  ולא אלוקיך  ה ' שבין עד דברים  והם  ,

לחברו עוד)אדם  שמפרש מה  למקום .(עיי"ש  אדם שבין בדברים  – ה' אל ושובו דברים עמכם 'קחו מכן לאחר  ורק  ,

בתפילות  הרבה  נושע, לא ועדיין מנישואיו  שנים  כמה  עליו עברו  אשר עליה  מבני חשוב אברך על  ידענא עובדא

והתיישבו היום  ויהי מאומה. הועילו לא אך שונות, מסגולות בסגולות ידו  שלח ואף צדיקים  קברי ופקד ותחנונים 

בנערותה כי שנזכרה  עד  מעמם , דורש  ה' מה להבין הדעת ושיקול  התבוננות מתוך הנפש  חשבון לערוך הבית בני כל 

והגורם . המקטרג הוא זה עוון שמא יודע  ומי הספר , בבית אותה שלימדה ב'מורה ' ופגעה לשונה חרצובות שלחה

לפרי  זכו לא ועדיין עליהם  שעברו  שנים כמה כבר אשר  ליבה  מר  לשפוך והחלה  מורה, אותה  לבית שניהם  וילכו

נאנחה פה', 'טפשות אותה על  מלא בפה למחול יכולה והאם בה  שפגעה  היא זוכרת האם  'המורה' את ושאלה  בטן,

עת  בכל  אלא ארוכה , העלתה  ולא טריה המכה  ועדיין פגיעה, אותה  היטב היא זוכרת שאכן ביגון ואמרה המורה 

להפציר ניסו אשר עסקנים כמה  האברך  הכניס מיד  לה . לסלוח יכולה ואינה מחדש , ליבה נשבר בה נזכרת שהיא



הכיפורים יום - הפרשה באר  ë

äöøå ,éùå÷ àìì úéùòðä äååöîä øëùî ìåãâ äòéâéå

áéùçä ïë ìò ,íøëù ìéãâäìå ìàøùé úà úåëæì ä"á÷ä

éåðéò é"ò äàáù éîë åæ äååöî íäìמה.

ä"ìùä'÷ä(ãì÷ úåà ,øåà äøåú àîåé)'é÷ìàä ïåùì' àéáî

íòèá ,íéøåôë íåé úãåáò øôñá ÷"îøäî

çåîùì øùôà éà ùåã÷ä íåéá éë ,éòéùúá äìéëà úåöî

íééåìú íä ìàøùé ìë éðéòå' úåðååòä úåâàã éðôî

äìéëà úåöî äøåú äîéã÷ä ïëì ,'íéîùáù íäéáàì

,éøéùòá úéðòúä ìá÷úú æàå åá çîùéù éãë éòéùúá

,äâàãá àåäù éðôî åéðôì äöøð åðéà éøéùòä éåðéòù éðôî

éøéùòä úéðòú ìá÷î æà éòéùúá çîù íà àìààöîð ,

.éøéùòä úáåùúå íåö ïéòî åðéä éòéùúä úçîùù

á"åéë'äáåùú éøòù'á áúë(è¯ç ã øòù)åøîà ë"òå

ì"æø(.è ä"ø)íåé áøòá äãåòñ òáå÷ä ìë

äðòúäå éøéùòå éòéùú úåðòúäì äåèöð åìéàë íéøåôëä

,íäáåì äéäúå ,åúøôë ïîæ òéâäá åúçîù äàøä éë

åéúåðåòì åéúåðåâéå ,åúîùàì åúâàã ìò äãòìúéðùäå .

úçîùì äãåòñ íéòáå÷ åðçðà íéáåè íéîé øàùá éë

,úååöîä ìò äçîùä øëù ãàî àâùéå ìãâé éë ,äåöîä

øîàðù åîë(æé èë 'à é"äã),äô åàöîðä êîò äúòå'

שאינה תעשה מה כי באמת, מוחלת שהיא לומר יכולה  שאינה שלה  על  עמדה היא אך  לה , שתמחל  ב 'מורה'

'סלחתי  ותאמר המורה  ונתרצתה  ליבה, על  הרבה  ודיבר  ממנה וביקש לתמונה' 'נכנס  גדול שאדם  עד למחול , מסוגלת 

טוב . במזל  ראשונה  בת להם  ונולד תמימה שנה  עברה לא לך, מחול לך, מחול כדבריך ',

הרמ"א שכתב מה  לזכור  עלינו גיסא לאידך ס"א)אמנם תרו מלמחול'(סי ' אכזרי יהא לא  קשהוהמוחל  אם ואף  ,'

פשעיו . כל  ממנו יעבירו ועי "ז מידותיו , על יעביר  הדבר לו

מ עצום שבת'חיזוק של  ב'סידורו  ב)צינו  ענף הששי השורש א הלבבות'(חלק ה'חובות דברי את  התשובה המביא (שער

י) בדבריםפרק שפגעו מפני תשובתם יקבל  לא שהקב "ה חושבים הם כי בתשובה , חוזרים שאינם אלו את לדחות 

לרצותם, להם אפשר  אי שונות סיבות  ומחמת חברו, את שירצה עד תשובה  מועילה  אין זה ובדבר  לחברו, אדם  שבין

לבין  בינו שהוא חלק  בו יש לחברו אדם שבין  חטא כי אינו, שזה  האמת אך  התשובה, מן הם מתייאשים  וממילא

לפיכך שניהם, על וכפרה  תשובה  וצריך ה ', פי על  עבר במעשיו  שהרי למקום, אדם  שבין וחלק הואחברו הנה 

באמת  כחו  לפי תשובה  ששייך יעשה  טוב  היותר  בצד  ונפשו, לבבו בכל ששב וכיון המקום , נגד שחטא החלק  בזה ,

חלקו , על  לו המוחל  הטוב וה' העבירהלה ', לתקן באמת נתן שלבו בידויודע  סיפק שאין ורק הכל  לתקן ורוצה ,

שנותןכמבואר , הארץ, מן  העבירה  להעביר וגבורה , כח  בידו אשר בעצמו  הוא להיות עמו , הקב "ה  עושה  זאת כן על 

ממנו ולקח שגזל מה  לבבו  בכל לו  מוחל  להיות שם  הוא  באשר הנגזל בחלקבלב  וכל מכל העבירה  נתבטלה  ואז  ,

מכוחו שנמנע מה שאף והיינו מכוסה , מלשון נפלאת בעינינו, נפלאת היא זאת היתה  ה' מאת ואך והבריות, השמים

התשובה . ע"י כך לידי יגיע האדם  של

הטורמה. דברי תרד)מפורסמים  סימן לעבדו(או "ח שאמר העיר, בשוטר  'מעשה  המדרש, בשם רב מעשה  שמביא

לחמשה, שהעלהו עד  עליו  והוסיף  חייט , יהודי שם  והיה זהוב, בו ונתן אחד דג אלא מצא ולא דגים לי קנה 

מלאכתך, מה  לו ואמר החייט, אחר השוטר שלח  המאורע, כל לו וסיפר  אדוניו, אל  העבד בא לחייט, [הדג] ונשאר 

לקנותו ששלחתיו עבדי מיד שלקחתו אלא עוד ולא זהובים, בה' – זהוב שוה דג קנית ולמה לו אמר חייט, לו  אמר

בטוחים ושאנו ולשתות, לאכול  הקב"ה  שצונו כזה , ביום לאוכלו כדי בי' אפילו אקננו  לא והיאך לו, השיב לי,

לשלום '. והלך ופטרו עשית יפה א"כ  לו  אמר עונותינו, לנו יכפר שהקב"ה

במדרש  הובא שכיו"ב הביא יוסף' יאוב'בית לוד)(בר"ר  וזימן אותו  וקרע הלך הקב"ה , לו פרע  'מה שם ומסיים 

ללמדנו  המעשה סוף  את הוסיפו שכאן ביארו צדיקים  ימיו'. כל  הימנה מתפרנס  והיה  טובה, מרגליות שהאכילהבתוכו 

ורווח . בכבוד  פרנסה  שפע  לו  ויהיה ימיו, כל  מזונותיו לו יחסרו  שלא מסוגלת יוה "כ  בערב

ה'פרישה' שכתב מה להביא הראוי מוכר(סק"ה )ומן אצל השר  של  עבדו עם יחד הגיע  שהחייט  לומר דצריך ,

' אחריו, שבא אמרת דאי חבירוהדגים, מיד יגזול  או גבול יסיג לאכול הזה  ביום ה ' שציוה שמפני לומר שייך ',וכי

מן  לשכוח שלא להיזהר יש מאד מ "מ  קודש, בהררי שיסודתן ישראל  מנהגי  לקיים  לחזר  שיש שהגם  מכאן, ולמדנו

מנהג  עכשיו מקיים  שהוא לאמר בלבבו ויתברך תורה  איסורי בשאר או  גבול  הסגת באיסור להיכשל  וחלילה העיקר,

ישראל ...
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øîàðå ,'êì áãðúäì äçîùá éúéàø(æî çë íéøáã)úçú'

,'ááì áåèáå äçîùá êé÷åìà 'ä úà úãáò àì øùà

,íéøåôëä íåéá íåöäù éðôîåìò äãåòñ òåá÷ì åáééçúð

íéøåôëä íåé áøòá äåöîä úçîù.

êëå'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øîà(:àì÷ óã)' ò"éæ÷ø

,êëåæî çåîä äçîù é"ò éë ,úòãä áåùéáå äçîùá

'êæ çåî é"ò äáåùúä ø÷éòå.

äìåãâåæîø êøãá åñéîòäå ,íéðéãä ú÷úîäì äçîùä

÷åñôá(æ æî íéìäú)ìòù ,'åøîæ íé÷åìà åøîæ'

ïéãä úãî úà úéøëäìå øîæì øùôà ïåâéðäå øîæä éãé

.'íé÷åìà' íùá æîåøîä

יוהכ"פ בערב  הכעס  מן מיוחדת זהירות – היום  אכעוס שלא

áúëò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(á"ñøú ë"åé).ì"æå

íåé äéä àìù íåùî ë"åéòá ïéùåòù äãåòñä

éôìå .úåðåøçàä úåçåì åðúéð åáù ô"ëäåéë ìàøùéì áåè

åëæù ø÷éòã äàøðå .äãåòñä ïéîéã÷î ë"äåéá ïéðòúîù

,ô"ëåé áøòá åùòù äáåùúä çëî úåðåøçà úåçåììéë

ïèùä íàéèçä úåðåùàøä úåçåìáìà åëæé àìù éãë

ãøéì ä"ò åðéáø äùî ïëåî 'éäù ïåøçàä íåéá úåçåìä

.úøçîì øää ïîìëá ïèùä ãîò úåðåøçàá íâ éàãåáå

ø÷éòå ,åéìò åøáâ åðéúåáàå .íàéèçäìå ïúåà áëòì åçåë

ìò åãîòù éôìå ïîæä åúåàá íå÷î åúåàá äáåùú ìòá

.úåðåøçà úåçåì ìá÷ì åëæå äîéìù äáåùúì åëæ íùôð

äøç áèéäù éôì ë"åéòá øáâúî ïèùäù àúéà ïëìå

.äæä íåéá åúåà åçöð øùà åì

øúåéáåãòåîäå úòä òéâäá òøä øöéä äæ ïèùä äñðî

ìàøùé úà ìéùëäì ,åéìà íã÷ù íåéäå ë"äåé Y

åøîà éøäù äøæ äãåáòã åäééøæéáà àéäù ,ñòëä úãîá

(:ä÷ úáù 'éò)ãàî øäæéì êéøöå ,æ"ò ãáåòë ñòåëä ìë

äæä íåéá ñòëä ïî çåøáìמו.

יתירהמו. זהירות צריך וזעופות גם עצבות נפולות בפנים ולהסתובב  רוח ' 'קצר להיות  שהיהשלא  מעשה וכאותו  ...

בפנים יוהכ "פ  בערב עיר של  ברחובה המהלך  מישראל  אדם  שראה זי"ע  סלנט'ער ישראל  רבי הגה "ק אצל 

אשמים מה  'וכי ישראל  רבי לו  אמר ודכאון, נכאה רוח סביבותיו  משרה הלה והיה 'עונותיו', על  יגונו לרוב נפולות 

שחטאת'... אורח עוברי כל 

יש אחריםאלא כלפי ה 'סבלנות' במידת בערבלהתאזר זי"ע מבאיאן שלמה מרדכי רבי הרה "ק אל ניגש  פעם .

בשיחה... כמאריך ידוע  היה אשר איש  ערב לעיתותי הכיפורים  פעגע)יום  גדול, נעכס הבריות בפי הנקרא וכפי  נקיה, (בלשון

מצא  לא וכי הרבי, את הבית בני שאלו לו  הלך סוף  משסוף  לקולו, והקשיב ישב והרה"ק  ודיבר, ודיבר דיבר הלה

כל לדבר תתנהג - הללו הרמב"ן בדברי הרבי להם  אמר  האחרון, ברגע  בעיוה "כ אלא שטויותיו את לדבר  זמן לו

בנחת ולכל דבריך כזה, פעגע  אפילו – ערב...בכל אדם לעת בעיוה "כ  אפילו – עת

ולומר להתפלל  המדרש  לבית אדם  ממהר שאם לכם  דעו  לחסידיו, זי"ע מקאזמיר יחזקאל  רבי הרה "ק אמר  וכבר 

הפוקדות  צרותיו על  לבו כאב את לפניו  לשפוך ורוצה יהודי אליו ניגש הליכתו  כדי ותוך הכיפורים, יום בערב נדרי כל 

כל מהות כל  הלא כי נדרי. לכל  למהר  בכדי היהודי בעד מלעצור לו  חלילה  ישיחנה , איש  בלב דאגה  ולקיים  אותו

היא, מה ותשובה שלימה , תשובה  הרי הוא הקדוש  יום  ומהות בהידור נדרי כמוך  לרעך  ואהבת כללקיים  זה כי ...

האדם .

קדושתו, לתוקף  באש הבוער  הזמן יקרת על  היטב היטב לזכור עלינו זאת עם  שיחד  לומר  צריך  ואין פשיטא

בדעת. יעשה  ערום  וכל  ורגע ... רגע כל  ימלא אלא דאבדין, על חבל  לומר מעשה' 'לאחר  יזעק  ולא

מוקף כשהוא בעיוה "כ  המפסקת' 'סעודה  את וערך ירושלים  מעיה "ק זי"ע  בידערמאן דוד  רבי הרה "ק ישב פעם

מדברים – וניחותא בדיחותא בדברי לבם על ומדבר יושב  והיה ונדכאים, חולים ומשפחה בית  חסרי – לב בנשברי 

וכולו נדרי' ל 'כל  הכנסת לבית בדרכו זצ"ל  בהר"ן דוד רבי  הגאון עבר  שעה באותה  לבם. את ומשמחים  המיישבים

זו וכי הרבי, את ושאל  בהר"ן ר"ד  נכנס  דוד'ל , ר ' אצל  הנעשה את ראה לחלון ומבעד קודש , וחרדת הדרת אומר 

תעשה מה  ל "ע, שיניים ' 'כאבי שתקפוהו לתינוק משל , לכם אמשול  הרבי לו  אמר  אלו, אנשים עם לשחוק  וזמן  עת

לפניו ותרקד  לפניו תשחוק וענייניה, עסקיה  כל  את תעזוב כוחה )אמו הנורא,(בכל  מהכאב  דעתו להסיח  אלו– אף 

ולשמח לפניהם  לרקוד זמן  ובכל עת בכל לעמוד  אלא  לנו אין  הקב"ה , של  השניים ' 'כאב  כביכול  הינם הלב נשברי

בשלימות  קוננו  רצון עושים  הננו  כביכול בזה  כי ...אותם 
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åðéöîåç"ìöä çéëåîù úåðåáøãë íéøáãúáùì åéúåùøãá)

(áé úåà ãë ùåøã ,äáåù.ì"æåïèù äùòî äðäå

øåáò ñòë éãéì íéàá íáåø ,ë"äåé áøò Y ùåã÷ä íåéá

úåèù øáãêéøö åðéà øðä íâå ...íéøäîî ìëä éøäù)

ïîéñ íåùî âåäðë í÷éìãäì éãë ,íäéãéá 'íééç úåøð' íò ã"îäéáì

(ã"ñ éøú à"îø 'ééò ,áåèúøåãî äøåãîä ìéãâä øáëù' ,

.ë"ò åá ïéèìåù íðäéâ éðéî ìë ñòåëä ìëù ,íðäéâ

íðéà øáëå äøåãî ìù äáäì ùà øéòáä øáëù åðééäå

íãéá äúìò êëù éåàå ,øð ìù øåà ÷éìãäì ãåò íé÷å÷æ

ì"çøמז.

בעיו "כ  הטבילה ענין – אתכם מטהר ומי

íéâäåðäøäè äå÷îá ìåáèì ìàøùé úåöåôú ìëá

'øåè'á ù"åîë íéøåôéëä íåé áøòá(åøú),

'éøéàî'áå(ç"ô á äáåùúä øåáéçá)åæ äìéáè øå÷îù áúë

àø÷à åäåëîñàå ,'íéð÷æ âäðîî' àéä(æè à äéòùé)eöçø'©£

ù"àøáå ,'éðéò ãâpî íëéììòî òø eøéñä ekfäç"ô àîåé) ¦©¨¦Ÿ©©©§¥¤¦¤¤¥¨

(ã"ëñ,íòèä áúëùåã÷ä íåéá íéøåäèå íéé÷ð åéäéù éãë

,äæäø"äòåùä øéòäå(àé óéòñ åøú ïîéñ)äæ íòè ìò

ììë ïéðò ïéà' ïë íàã ,[àö÷ 'ñ ìéåå é"øäîá åøå÷îå]

íòô àìà ìåáèì êéøö ïéà ïëå ,'äå÷îá íéåãéåå øîåì

ì"éøäî ìù åîòè àéáî êëéôì ,úçà'åîò ë"åé áøò 'ìä)

(åèùäáåùú íåùî àåä åæ äìéáè íòèù'øééâúîä øâë
,מח

ìëì ìåãâ ÷åæéç äæå ,íéîòô ùìù ìåáèì ùé äæ éôìå

øééð åì çúôð äúòîù ô"ëäåéá øåëæéù ,ãçàå ãçà

ãìåðù ïè÷ë àåä éøäå ,ùãçå ÷ìçמט.

יוהכ"פ של ועיצומו  קדושתו תוקף – ה ' יום גדול כי 

éëåðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ(àé á ìàåé)åùøãå ,

ì"æç(á çìùéå àîåçðú)åðééäå ,íéøåôéëä íåé ìò éà÷ã

קאמניצער' מ 'הרשל 'ע ששמע  מה  זצ"ל  שך אמ "מ רבי  הגדול  הגאון בעולמו)סיפר יחיד  מבוגר בשנה(בחור  אחת ,

נשאר יוה "כ, בליל  המדרש  בית את עזבו הבחורים  שכל  לאחר הקדוש , ביום  זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק  אצל  כשהיה

'שיחת  עמו פתח לימינו  ובעצמו בכבודו חיים' ה'חפץ  התיישב ספורות דקות תוך אך המדרש , בית בהיכל  'בדד ' הוא

של בתו את שנשא נישואיו ועל  הקשה, יתמותו על  חייו, מאורעות כל  בפניו מגולל  והחל  הא, ועל  דא על רעים '

היא  כי אם, כיבוד משום  רק  עשה  זאת וכל  יותר, הגונים שנראו אחרים  שידוכים  לו שהציעו בזמן חורגו אביו 

עשירים לבת נישא אשר  ידידו כי  בלבד , לטובה  זאת הייתה ה ' שמאת ראה השנים  ברבות ואכן, זה. על מאד בקשתו 

ומכאן, מכאן קרח ונשאר  ממונו את הפסיד ולבסוף  הרבים , העסקים לטובת מדרשא דבי ספסלי את מכן  לאחר עזב

חיים' ה 'חפץ  עמו שוחח וכך ספרים, ושאר ברורה ' ה 'משנה  בעריכת לו ומסייעים  עוזרים ביתו  בני כן שאין מה 

לקח, נלמד ומזה  בוקר . אור  עד הקדוש יום  ליל  כל  במשך בכך מה של  בדברים  כה 'חפץועודדו גדול  לנו  מי כי

יוה "כ כמו וקדוש 'יקר' זמן ואין  את חיים', הבין הבחור  אותו של  השבורה נפשו את ראה  כאשר מקום מכל  אך  ,

מישראל . אחת נפש ולחזק לעודד  בשנה  ביותר הקדושות בשעות וישב 'מידות' של  חשיבותן

בצינורמז . ומתקן מטפל זי"ע  מזוועהיל שלומ 'קה  רבי הרה"ק  נראה  ערב לפנות הכיפורים יום בערב  השנים באחד

שופכין מי של  נדרי',(ביוב)שבור 'כל לקראת  וטלית בקיטל  לבוש כבר כשהוא מדרשו לבית בסמיכות שעמד

מה קדוש , רבי הרבי, את הלה שאל  תדהמה  מרוב לשונו נעתקה וכמעט הנורא... המחזה את שראה העוברים  אחד 

ר' לו  אמר והנורא. הגדול  היום של  פתחו על עומדים  שאנו  בשעה שופכין במי לטפל - השעה בזו  כאן מעשיכם

הקדשים ' ב'קודש  ולפנים  לפני בשנה  אחת שעמד בשעה  גדול הכהן של  כמעשיו הם  אלו מעשיי  מסביב שלומ 'קה , (כי

שעשה ) מה שלומ'קה ר ' עשה  הסערה  ולהשקיט  השכנים , בין  מחלוקת פרצה  שבצינור ה 'שבר' .אותו 

להתעסק  האלוקים איש של  בדרגה אנו אין הפחות בסתימת והנה לכל  אבל  אחרים ... אצל  שופכין מי של  צינורות

שלא מעמנו דגמ'לפתוחנדרש  וכלישנא פנימה, בבית שופכין' מי של  ז.)'צינורות לבידקא (סנהדרין דמיא תיגרא 'האי

מים)דמיא' לצינור דומה בזה ...(מחלוקת ודי ,

הפסוקמח. את  יוהכ"פ בתחילת אמרינו  ביארו כו)ובזה טו כי (במדבר בתוכם, הגר ולגר  ישראל  בני עדת לכל ונסלח

שנתגייר . כגר היום נחשב  מישראל  איש כל כי הלז , הגר  הוא 'בתוכם' אכן

לא מט. הדין שמצד זי"ע , משינאווא  שרגא יחזקאל  רבי הרה"ק  בשם אמר זי"ע מבעלזא דוב  יששכר  רבי הרה "ק

כשהוא  המלכים  מלכי מלך לפני ודם בשר יודה איך כי פחד, מרוב ביוהכ"פ  'שהחיינו ' ברכת לברך בידינו היה

לכן  ממש, חדשה כבריה  נעשה  אחד וכל עוונותינו , מכל  אותנו מטהר שהקב"ה  מאחר אך כזה , נורא במצב מגיע

כמשמעו . פשוטו  ממש  חדשה כבריה  מתחדש  הוא כי 'שהחיינו', לברך צריך
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éë íåéä úìòî ìãåâ âéùäìå ìéëäì ùåðà ãéá ïéàù

íåéàå àøåð àåä
נ

äâùä ìëî äìòîìå
.נא

êëåïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä íùî íéøîåà

ìëå ,êàìî àåä äî úòãì åðúðéá äøö÷ù ,ò"éæ

åäî íéðéáî åððéàù ïëùãåáëä àñë,åðòãé úàæ ìáà ,

ùãå÷ ùà éëàìî íéãîåò ãåáëä àñëì áéáñùíéùîùîå

íåéá ,äðäå ,òéæå úúøå äàøéå äîéàá ä"á÷ä úà

úà ä"á÷ä ãéøåî íéøåôéëäåãåáëàìéîî ,äæä íìåòì

áéúëãëå ,åìàä íéëàìîä ãçàë éãåäé ìë äùòðàø÷éå)

(ì æè''ä éðôì,ùîî 'ä éðôìë åðà íéãîåòù ,'åøäèú

úîâåã íø ìå÷á 'åúåëìî ãåáë íù êåøá' íéøîåà ïëìå

.íéëàìîä

úåàøåð'øôåñ íúç'ä áúë(:èñù á"ç ,úåùøã)éàäá

' àðùéìøòöìå ùôð úåðòì åððéà ë"äåé úéðòú

úå÷éáãå úåáéø÷å äùåã÷ úîçî íà éë ,å"ç ìàøùé

íéðåøçàäå íéðåùàøä íåé 'î ïéðòë àåäå ,úøùä éëàìîë

àì íéîå ìëà àì íçì ¯ øäá ä"ò åðéáø äùî äéäù

äðéëùä åéæî äðäðå äùåã÷å úå÷éáãî äúùáéúëãå ,

(èë æè àø÷éå)àìà éåðéò ïåùì åððéà 'íëéúåùôð åðòú'

...úåøøåòúä

áåúëäøåúá(á æè àø÷éå)ìà úò ìëá àåáé ìàå'

ñðëéäìå àåáì ìåãâ ïäëì øåñàù Y 'ùãå÷ä

éìë'ä äù÷äå .'úò ìëá' íéùã÷ä éùã÷ úéá êåúì

'ø÷é(àåáé ìàå ä"ã)åðéà 'úò ìëá' ïåùì äøåàëìù ,

,íé÷øôì ÷ø úò ìëá àåáé àìù òîùî éë ,÷ã÷åãî

éë íùì ñðëéäì åì øúåä àì éøäù Y ïë åðéà úîàáå

.äðùá úçà íòô ùåã÷ä íåéá íà

øàáîå,éðà øîåàå .ì"æå 'ø÷é éìë'äíéøåôéëä íåéá éë

,úøùä éëàìîì àåää íåéá ìàøùé ìë åìùîð

ïë ìò ,íäá èìåù ïîæä ïéàå ïîæä ïî äìòîì íäù

éë ,ïîæäå úòä ììëî åðéà åìéàë äæ ùåã÷ íåé äîåã

äæ íåéî õåç ,ïîæä åðééäã úòä ììëá äðùä úåîé ìë...

àåä àìà ,äðùä úåîé ìë ìù úòä ììëá åðéà ïë ìò

ìàå' øîàùëå ,äðùä úåîé ìëî ìãáð åîöòá ãîåò

àåäù íåé íåùá ììë àáé àìù æîø 'úò ìëá àåáé

,úòä ììëá åðéàù íåéá íà éë ,úòä ììëáíåéá àåäå

úøùä éëàìîì åá åìùîð ìàøùéù äçéìñå äìéçî,

,äðùä úåîé ììëá åðéàå úòä úçú íéìôåð íðéàù

.ì"ëò

äðäå'áèéä øàá'ä áúë(ã"÷ñ èéøú)èåùô âäðîå

êëå ,åéìò ïéëøáîå íåé ãåòáî úéìèá óèòúäì

,åéìò êøáì ïéà äìéìá óèòúð íàå ,ì"æ é"øàä áúë

'úåðååëä øåöé÷' åøôñá ì"çîøá .ì"ëò .úåðååëä øôñ 'éòå

(ë"äåé øãñ),åëøã éôì íòèä áúëúòé÷ù úòùá éë

ììë ìë ìò 'úéìè' ä"áå÷ ñøåô ùåã÷ä íåé ìù äîçä

éôðë úçú åãé ìöá åðúåà àéáçî åãñçáå ,ìàøùé

יששכר'נ. ב'בני שכתב מה  ח)וכנודע  נקראת (תשרי  כיפור  יום  והלכות בדיני העוסקת שהמסכתא דמילתא בטעמא

פסחים, שבת, כגון היום  קדושת מעין ששמן מסכתות כשאר הכיפורים ' יום 'מסכת ולא סתמא יומא' 'מסכת

וה łכל ], הזמן מן למעלה  [שהוא להסתירו ראוי נעלם ממקום  היא היום קדושת כי 'להורות' סוכה , השנה , ראש

רק כיפור '], 'יום לומר  שלא [פירוש דברים  באיזה בפשיטות כך כל  שמו  להזכיר שלא מעשה  אנשי מנהג כן  על 

עכ "ל . למשכיל, בזה  ודי הקדוש ', 'יום סתם  אותו קוראים הצטרכות  לאיזה  מעניינו  כשמזכירים 

רבא.נא  יומא  בהאי המתעוררים העצומים  הרחמים  גודל  להשיג בידינו  אין  יששכר'גם ה 'בני הרה"ק  מדייק וכך .

יב :)זי"ע ברכות תעלומה  דגמ '(מגיד צדקה(שם)בלישנא אוהב מלך הקדוש הקל  מתפלל אדם כולה  השנה  'כל 

אימתי  וכו', המשפט  והמלך הקדוש  המלך שמתפלל  הכיפורים ויום השנה ראש  שבין ימים  מעשרה  חוץ  ומשפט,

'שמר"ה  נקט  דמילתא שבסיפא לדקדק ויש יוה"כ ', ועד שמר "ה ימים עשרה  אלו במשפט צבקות ה' ועדויגבה 

'להורות שהוא ומבאר הכיפורים', ויום  השנה ראש  'שבין תחילה שאמרו כפי ושלא יוםיוה"כ ', הוא גופיה שיוה "כ 

והמשפט הדין יום  נקרא ולא יוםהרחמים  ערב כי ומתרץ  משפט ', ימי 'עשרת שאין קשה כן שאם עוד, [וכתב '

ועשירי]. תשיעי התענה  כאילו  בתשיעי שהאוכל  שאמרו וכמו  ימים , כשני נחשב כיפור

משום כשבת , ב "ד  במיתת ולא בכרת נענש  במזיד יוה"כ  שמחלל  הטעם את המבאר  הק' בשל "ה  מצינו נוראות

רבים רחמים מתעוררים הזה  בו)שביום להשטין  רשאי השטן אין המתבונן (ולכן הרחמים . מרוב ממותק  שבו העונש אף ולכן

בשאט ומחללו  ליוה "כ  כלל  שייכות  לו אין  אשר  כזה אישים  וחדל  שפל  לאדם בא ה 'עונש' שהרי ישתומם, בזה 

המרובים השי"ת ברחמי נכלל  הוא ואף  עונשו)נפש, מעליו להקל ...(עכ"פ
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,äðéëùäïéà ïëì åîöòî äùòð äæä øáãäù ïååéëîå

.åéìò ïéëøáî

àúéà'øôåñ íúç'á(á øåè æè ãåîò à"ç ,úåùøã)óàù

åôåâíåéá øúåéá ùã÷úîå äìòúî íãà ìù

åðéðùù äîî äéàø àéáîå ,äæä(.áô àîåé)äøáåò'

àúéàå ,'äùôð áéùúù ãò äúåà ïéìéëàî äçéøäù

àøîâá(á"ò íù)øîà ,äçéøäù úøáåòî äùà äúééäù

ìò éìåà ,àåä íéøåôéëä íåéù äðæàá äì åùçìéù åäì

àì íàå ,ìåëàì êøèöú àìå äúååàú ùìçú êë éãé

ùéå .ùôð çå÷éô íåùî ìåëàì äì åðúé æà òâøéú

,øåñéà úåìéëà øàùá äæ ïéã åðéöî àì òåãî úåù÷äì

äì íéðúåðù ,úåôéøèå úåìéáð ìåëàì äååàúîùë ïåâë

øåúäù äì íéùçåì ïéàå.úåôéøèå úåìéáð ìåëàì äøñà ä

äàøåð äùåã÷ åì ùé åîà éòîá øáåò éë ,íòèä àìà

êàìîä íò äìåë äøåúä ìë ãîåì àåäù äòùáøàåáîë)

(:ì äãðá,ìåãâ àåä ,åúôé÷î åîà ìù øåëò óåâ àìåìéàå

úøùä éëàìîî øúåééàãååì áåø÷ äðùä ìëá ïëì ,

úåìéáð ìåëàì øåñàù äðæàá åùçìéù äî ìéòåé àìù

úåéîùâ úååàúì åúåà êùåî øåëòä óåâä éë ,úåôéøèå

íâ íéøåôéëä íåéá ìáà .úåéøîåçåóåâ,êëãæî íàä

ïëúé íéøåôéë íåé íåéäù øáåòì åøéëæé øùàë àìéîîå

...ãåò úååàúäìî ÷éñôéùנב

,úîàäåàìà úøùä éëàìîë ÷ø íðéà ìàøùé éðá éë

øúåé íéäåáâå íéìåãâ óàäðùä ìëá äðäã ,

÷øå 'êùéã÷ð' äçðîå úéøçù úåìéôúá íéøîåà äìåë

'øúë' íéøîåà óñåîá('êöéøòð' æðëùà çñåðìå)íåéá åìéàå ,

'øúë' úåìéôúä ìëá íéøîåà íéøåôéë('êöéøòð' æðëùà éðáå),

äæ éåðéùì íòèä äîååðé÷úäù èùôä êøãá ùøéôù ùåáìá 'ééòå)

('åîòì åéîçøá ïôé àåä åîå÷îî' åøîàéù éãë ïë øîåìáúëå ,

'äùî äèî'ä(áòúú úåà)ìåëéáë äìòúî äæä íåéáù ,

ìàøùé úåìéäú éãé ìò 'ãåáëä àñë'÷"äåæá øåîàä ã"ò)

('íéîùáù íäéáàì ïéñðøôî ìàøùé' (:å â"ç),äáâðå äìåò åãåáëå

ïéàù ãò íäéúåìéäúî êë ìë äåáâ íå÷îì íîåøúîå

àåää íå÷îä úùåã÷ âéùäìå òéâäì úøùä éëàìî ãéá,

' ïîæä ìë íé÷òåöå íéäîú íä ïëìåäéàåãåáë íå÷î

íù áåúëù 'êùéã÷ð' íéøîåà ïéà éëä íåùîå ,'åöéøòäì

èå÷ðì íéìåëé íðéà íéëàìîä éë ,çëåð ïåùìá 'êîå÷îî'

íåùîå ,àñëä 'íå÷î' úà íéâéùî ïéàù éðôî åæ ïåùìá

.øúñð ïåùìá 'åîå÷îî' íéøîåàå íéøæåç éëä

äðäáéúë(àé â ù"äù)êìîá ïåéö úåðá äðéàøå äðéàö'

ì"æç åøîàå ,'åîà åì äøèòù äøèòá äîìù

(äøåú ïúî äæ ä"ã é"ùø :åë úéðòú)äæ ¯ åîà åì äøèòù

íéøåôéëä íåé'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä øàéá úåàøåð .

ò"éæ(ïäëä ç÷ìå ä"ã àùð)ùøãîä éøáã é"ôò ,â ø"ùäù)

(á,éñåé éáø ïá øæòìà éáø úà é"áùø ìàù ïðçåé ø"à

äøèòù äøèòá' åäî êéáàî úòîùù øùôà åì øîà

åìåîàåì øîà ,'(ìùî)äãéçé úá åì äúééäù êìîì

àì ,éúá äúåà àøå÷ äéäå éàãî øúåé äááçî äéäå

ãò äááçî ææ àì ,éúåçà äúåà àø÷ù ãò äááçî ææ

ä"á÷ä éàãî øúåé ááçî äéä êë ,éîà äúåà àø÷ù

áéúëã àåä àãä éúá ïàø÷å ìàøùéì(àé äî íéìäú)

éòîùúáïàø÷ù ãò ïááçî ææ àìå ,éàøåéúåçà'àðù

(á ä ù"äù)éì éçúôéúåçàãò ïááçî ææ àìå ,éúéòø

'àðù éîà ïàø÷ù(ã àð äéòùé)éîåàìå éîò éìà åáéù÷ä

¯ åðéæàä éìàéîàìåìò å÷ùðå é"áùø ãîò ,áéúë

íòèä êéôî òåîùì àìà éúàá àì åìà øîàå åùàø

.ééã äæä

øàáîåáäåàä áàä êøãë àåäù ,'íééç íéî øàá'ä

,áà ìù åùàø úîå÷ ãò åäéáâîå åðá úà

,åùàøî äìòîì åðäéáâé øúåé åááçîùë íéîòôìå

ìò äøèò åäùåòå ùîî åùàø ìò åäéáâî íéîòôìå

éðáù ¯ øúåéá ääåáâä äìòîäå äðéçáä àéäå .åùàø

זי"ע נב. יששכר' ה'בני הרה"ק  כדברי זה , ביום למאד מתעלה  העולם  וארציות' 'עביות דש)ואף  אות דפרקא בבארו(אגרא

לרגליו' מנעלים  ויקח  ביתו קורות אדם  ימכור 'לעולם  חז "ל אמרו כי ביוה"כ , הסנדל ' 'נעילת נאסר (שבתמדוע 

חאגיז 'קכט .) מהר"מ  'הרב בדברי מבואר  כי אלא, נעליים , בעד  כך  כל שהפליגו הנחיצות גודל  ומהי חכמים), (משנת

שנאמר  כמו האדמה, נתקללה  הראשון אדם שחטא שבשעה הרמז , חכמי יז)בשם ג בעבורך',(בראשית האדמה  'ארורה 

קללה מקום על ידרוך  שלא כדי לו ' שיש  מה  'כל  אדם  ימכור היא,ולכן  קודש אדמת שקרקעו המקדש  בבית אמנם ,

במנעלו' הבית בהר אדם יכנס 'לא ולכן יחף , ולילך המנעלים  להשיל  סב :)יש בינו(ברכות חציצה תהא שלא כדי ,

ארור מכלל  היום  יוצאים  שבה החומריות וכל  הארץ  כל  כי במנעלים, נהלך לא הכיפורים  ביום כיו "ב, קודש '. ל 'אדמת

רגליך מעל  נעליך 'של  לו  ואמרים ברוך הואלכלל  קודש  אדמת עליו  עומד  אתה  אשר המקום  '.כי
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øúåé ääåáâ àéäù ,'åîà' úâøãîá ìåëéáë íä ìàøùé

áàë ,åîöò íéîìåò ìë àøåáî ìåëéáëåúáäà áåøîù

äåáâ àåäå ,åùàøî äìòîì åîéøîå åäéáâî åãéçé åðáì

.åðîî øúåééãåäé ìë ä"á÷ä íéøî ìåëéáë éîð éëä

íøîåà øàåáé äæ éô ìò ,óåðéè ìëî åøäèîå åëëæîå

íéìåò íåéä äæáù 'íéøåôéëä íåé äæ ¯ åîà åì äøèòù'

åæ äâøãîì åðàנג.

היום  טהרת – אתכם מטהר ומי  מטהרין  אתם מי  לפני

áúë'êåðéç'ä(äô÷ äåöî)ìò ì¯àä éãñçî äéäù .ì"æå

ìò äøôëì äðùá ãçà íåé ïäì òåá÷ì ,åéúåéøá

úåðååò åöá÷úé åìéàù ,åáåùéù äáåùúä íò íéàèçä

åà íééúðù óåñì íúàñ àìîúú äðù äðù úåéøáä

äéìë íìåòä áééçúéå ,øúåé åà ùåìùנדäàø ïë ìò ,

äðùá ãçà íåé òåá÷ì ,íìåòä íåé÷ì ä"á åúîëçá

,íéáùì íéàèç úøôëìåãòé íìåòä úàéøá úìéçúîå

êëì åùã÷å
נה

,äøôëì íåéä åúåà ä"á ì¯àä åãòéù øçàå ,

àåäù ãò äìòúé åúàî úåëæä çë ìáé÷å íåéä ùã÷úð

äøôëá òééñî
.נו

'ùåáì'ä(à"ñ áô÷ú ïîéñ)íãå÷ íéøîåàù äî øàáî

äæä íåéá éë' ô"ëäåé ìéìá ò"åîù úìôú

÷ñôä íåùî äæá ïéàù ,'åøäèú 'ä éðôì ...íëéìò øôëé

,äìôúì äìåàâ ïéá,åðúìåàâ àéä àéä äøäèäå äøôëä éë

åæî äøéúé àúëéøà äìåàâ êì ïéàå.

היונג. הכפורים , ביום נשמתם מתנקה צחצוח  באיזה יודעים  אדם בני היו שאם  זי"ע , מקאצק הרה"ק  אמר  וכבר

שוב . יטנפה שלא בטהרה לשומרה  ביותר נזהרים

היאך נד . ראיתי הבירה , עיר  בווינא עיר של  ברחובה בהיותי פעם סיפר, זי"ע  מדז 'יקוב ישועה ' ה 'עטרת הרה "ק

שעות  כמה בעוד ממילא הרי כך, כל כבודו יטרח מה לשם ושאלתיו, אליו  ניגשתי הרחובות, את מנקה  שאחד

ה'מנקה', ויענני לריק, תיגע  ומדוע כדאשתקד , מלוכלך להיות הרחוב יתלכלכוישוב שוב  ספורות שעות שתוך אמת הן 

להלך שייך יהא  שלא  עד ראש למעלה  עד הזוהמא תעלה  כסידרן, תמידים  אותם  אנקה  לא אם  אבל, הרחובות,

ברחוב ...

הרי  – לחשבונות מקום כל  כאן ואין ולשטוף ', 'לנקות הטהרה , בימי עבודתנו זוהי ואמר , ישועה' ה'עטרת סיים

טענ זו אין הזאת, כעת עצמי בנקיון ארוויח  ומה לבסוף , לקלקל אשוב  עתהממילא יעמול  לא אם שהרי כלל , ה

ח"ו ... ראש  למעלה עד אותו  יציפו  הם הרי וזוהמא, חלאה  מכל  להיטהר עצמו , לנקות

ל 'בעלנה . הידוע, המשל  את בעיו"כ המפסקת' ב'סעודה לספר רגיל היה זי"ע סלאנים  חיים  מרדכי רבי הרה"ק 

ויהי  מחסורו, לכל  ודואג ומכסהו מלבישו ומשקהו , מאכילו עינו, כבבת מחבבו והיה  תרנגול , לו שהיה הבית'

למעשה, וממחשבה הבית... בעל  מרעהו  הוא שונה במה כי  התרנגול , את לעצמו  לאמץ  העיר'' 'גנב לו חמד  היום,

לתפוס ומלואו עולם הרעיש בעה "ב ליקוחין', 'מעשה  בתרנגול ועשה  הבית, דלתות את הגנב פרץ  הלילה בחצי  ויהי

התרנגול נחלש  ומים מזון ומחוסר בתרנגול , לטפל כיצד ידע לא הגנב – הגנב ובבית בידו, חרס  העלה  אך הגנב את

בתרנגול והכיר בעל -הבית נכנס השוחט לפני שם  בעמדו לשוחטו, כדי השחיטה לבית  הלך ברירה  בלית ליום, מיום 

מעולם, דברים היו שלא נחושה במצח כפר הלה אולם הגניבה, את לו שיחזיר  הגנב על  לצעוק  התחיל  מיד שלו,

הבעה"ב אך  וחלש , כחוש  הינו שבידו התרנגול  ואילו ושמן גדול  היה שלו התרנגול  שהרי כדבריו, לראיה והוסיף

המהומה כל  את השוחט בראות והכחישו, הזיקו וגם שלו  שאינו דבר נטל גם הגנב, עשה רעות ששתי וטען ויתר  לא

כל שהרי להכריע , מה ידע  לא טענותיהם  הרב מששמע  הצדק, מי עם שיפסוק  העיר  רב לפני שניהם את שלח

את  הקושר החבל  את שיתירו וביה, מיניה  האמת את להוכיח  ברעיונו שעלה עד שלי', 'כולה  ברי טענת טען אחד 

הראשונים . בעליו אל  מטבעו  חזר שהתרנגול וכמובן עשו , כך ואכן ירוץ , למי אנן ונחזי התרנגול , רגלי

האדם את לצוד  הרע  היצר  זה השטן מצליח השנה ימות כל  במשך שליש, בדמעות דבריו  את סיים  ובזאת

בני  על  זורק  הקב"ה  כאשר  הכיפורים  יום כבוא אולם  בעוונות, שמכשילו ידי על  כנפיו ומורט  מכחישו והוא ברשתו ,

אל ורץ יהודי כל  חוזר מיד  דיליה, וגונדא השטן של  דמעיקין החבילין כל  ונפתחים  ומטהרם, טהורים מים ישראל 

ובחדוה .... באהבה הקב"ה

הק'נו. החיים' ה 'אור כתב כח)וכך כג וכו',(ויקרא מכפר  יום של  עיצומו כי פירוש הוא, כיפורים יום כי  'והטעם  וז"ל ,

זה' דבר סגל  לסגל היום  המאיר אדון הוא  כי המכפר יבין  לבבו יום  של עיצומו  דבר על .והמשכיל  ְֶֶֶַ
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êéøöååðéúåðååòì çìåñå ìçåî ä"á÷äù íìù áìá ïéîàäì

äæä íåéáנזà"îøä àéáäù åîëå ,(å"ñ æøú 'éñ)úà

í"áîøä ïåùì(é"ä â"ô úåââù 'ìä)øôëî åðéà íéøåôëä íåé'

íéáùä ìò àìàåúøôëá íéðéîàîä'
נח

øàéá äæáå .'åëå

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä(í"éøä éèå÷éì)íéøîåà òåãî

éøäå ,åðì çìñå íåçø àåäå ë"äåé éàöåîã áéøòî úìéôúá

íéù÷áî äî ìòå ,ô"ëäåé øçà àåèçì å÷éôñä àì ïééãò

äðåîàá íéðéîàî ïéàù ,àôåâ àä ìò àìà .'åðì çìñ'

äìéçî ù÷áìå áåùì ùé äøåîâä äøôëá äîéìùנט.

úîàáåò"éæ 'àéðúä ìòá' ÷"äøä áúë øáëìë éáâì)

(äìåë äðùä'äáåùúä úøâà'á(à"éô)êéøöù

õôç éë ,'äá çåèá åáì ïåëð úåéäì 'ïåçèáäå äðåîàä'

ù÷áîù ãéîå óëéú çåìñì áøå íåçøå ïåðçå àåä ãñç

à÷éôñ ÷ôñå ÷ôñ íåù éìá ,'úé åúàî äçéìñå äìéçî

íìåòáäëøá íéëøáîù äîî çéëåä êëì äøåøá äéàøå ,'

íéøîåàå ,ò"åîù úìôúá íåéá íéîòô ùìù äçéìñä ìò

ïì àîéé÷ éøäå ,'çåìñì äáøîä ïåðç'ù"àøáå .àë úåëøá)

(å"èñ íùäçéìñäå äìéçîä ïéà íàå ,'ì÷äì úåëøá ÷ôñ'

,úåëìîå íùá åæ äëøá êøáìî òðîéäì åðì äéä úçèáåî

éàãå àìà ,äìèáì äëøá ùùç íåùî ùçéîì àëéàã

åðì çìñ åðù÷áù øçàî ììë ÷ôñ íåù äæá ïàë ïéàù

.åðì ìçî

שמחה מתוך  תשובה  - ישראל  אשריכם 

äæåá äçîùðå äìéâð 'ä äùò íåéäסàåä äçîù úò ,

åðúåà øäèî åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù åðì íåéä

àîåé óåñá åøîàù åîë ,åðéúåàèç ìëî(:äô)éáø øîà'

,àáé÷òíëéøùàìàøùééîå ïéøäèî íúà éî éðôì ,

íéîùáù íëéáà ¯ íëúà øäèîסאøîàðù ,åì ìà÷æçé)

(äëøîåàå ,'íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå'äéîøé)

(âé æéíéàîèä úà øäèî äå÷î äî ,'ä ìàøùé äå÷î'

'ìàøùé úà øäèî ä"á÷ä óàסב.

קלוגערנז . שלמה  רבי תרב)הרה "ק שלמה תשובה(חכמת ימי בעשרת נשים נושאין שאין ישראל  למנהג טעם  (עי'נתן

ה ) תרב  אפרים  חז"ל במטה אמרו דהנה ה"ג), פ"ג ביכורים לישא (ירושלמי ראוי אינו לכן עוונותיו', כל  לו מוחלין 'חתן

' עוונות, למחילת לזכות איך דרכים מחפש הוא כאילו שנראה  מפני המלכיםאשה  מלכי  במלך  יד  כמרים  הוא  ובזה 

חטאתיכם' מכל  אתכם לטהר  עליכם יכפר הזה ביום 'כי ל)שהבטיח  טז .(ויקרא 

ביוה "כנח. כביכול אלינו הקב"ה  שמתקרב ההתקרבות לעומת וז "ל , נורא, דבר  זצ"ל  אויערבאך הגרש "ז  כתב עפי"ז

ח"ו וכאילו וכו ', כמתרחק  ח"ו הוא הרי כנרדם הוא ואם לה', עצמו לקרב עצמו  ולזכך לטהר האדם  על  –

אחרים, מימים  זה  יום נבדל  בו הגדול  ההבדל מרגיש שאינו כיון ביוה"כ ' 'מבעט  של  שלאבבחינה להיזהר יש  ולכן 

מכפר רגע כל שהרי לבטלה , זה  מים  כלשהו זמן חלילה  ז.)יאבד בכריתות כמבעט,(כדאיתא ח "ו ה"ז  לריק מאבדהו ואם  ,

עכ "ל  מאד . עד  נורא נא)והוא עמ ' שלמה  בהליכות .(הובא

הובא כן '(שם)כמו שחרית מהליכותיו, תפילת קודם  ארוכה  תהליםשעה  לאמירת בחדרו עמו הלן נכדו  את העיר

אלוקיך' אל  קרא  'קום  מפז '.באמרו יקר ורגע  רגע כל  כי ,

אפרים 'נט . ב 'מטה שכתב ממה ללמוד יש והכפרה  הטהרה מגיע  היכן ס"ה )עד תרכד פוקדין (סימן הלבנה קידוש  'אחר 

'והטעם  המגן  באלף  ומבאר בשמחה ', טובה  שנה וברכת בשלום רעהו את עוונותיואיש  לו שמכופרין מאחר כי

כולה השנה  לכל  פירות  עושה השנהברכתו לכל  ברכה  שפע  להשפיע  בידו הברכות' 'מפתח  ואחד  אחד שכל והרי ,'

גמור'. כ 'צדיק  שהוא ונקייםמאחר זכים ישראל כל שהרי אחרים , לברכות הוא  זקוק עדיין דכוותיה' רבא 'גברא שגם למדנו , אורחא (אגב

מזה...) זה  להתברך עליהם מקום ומכל ועון, חטא מכל .עתה 

במדרשס. איתא שלמה )וכך בתורה  הובא החפץ , שנאמר(מדרש מה י)לפרש  י הכיפורים ,(במדבר  יום  זה – שמחתכם' 'וביום

עוונם במחילת הכפורים .שנתבשרו  יום  והוא ביותר , הגדול  השמחה יום  על  מכוון בסתמא שמחתכם ' ש'יום והרי .

בנוסא. בן ק"ו  מסוגל , זה  שיום נשגבים עניינים מפני בהתלהבות זה  בשיר  ורוקדים  מכרכרים בעומר בל "ג ואם 

הכיפורים . יום על היא עקיבא רבי כוונת ועיקר פשוטו מידי  יוצא מקרא שאין הקדוש , ביום  ק"ו  של 

תלמידיו אותו  ראו  ביו"כ  אחת ששנה פוניבז ', דישיבת משגיח זצ"ל  לעווינשטיין יחזקאל  רבי  הגאון על  מספרים 

ישראל ', אשריכם  עקיבא, רבי  'אמר המשנה דברי על  בהתלהבות חוזר כשהוא לנעילה  מנחה תפלת שבין בהפסקה

נפשו . על ומאירה  האופפת  ובקדושה  בטהרה הרגיש כי

אמרסב. תשובה, לעשות בידו מספיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא 'האומר  שם המשנה בתחילת איתא הנה

מטהר מקוה  מה שבשמים... אביכם - אתכם מטהר ומי מטהרין אתם מי לפני ישראל , אשריכם  עקיבא, רבי
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ìàøùéì äáø äáäàá åðúðù ä"á÷ä éðôì äìåãâ äçîù,

åéäù íãå øùá êìîì ,äîåã øáãä äîì ìùî åìùî

íúåà ïéëéìùîå ,íéìáæä úà ïéàéöåî åúéá éðáå åéãáò
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,'ìàøùé çîùé á÷òé ìâé åîò úåáù 'ä áåùá ìàøùé

ì"æåøøåòì åøæò ùãå÷î çìùé íéùåã÷ä íéîéá äðäã

,äáåùúì ìàøùé ìë áììòáì ùé úàæë äáåùúá ë"àå

úåøøåòúää é"ò ÷ø äáåùú åùò àì éë ,øîåìå ÷åìçì ïéã

íéîùä ïîøáòä ìò äøåîâ äèøçá íéèøçúî íäù øîàé éîå)

(ãåò äìñëì åáåùé àìù,çåîùì äååöî ,ïë íåùî ,íðîà

,äáåùú ìù äùò úååöîá åìà íéîé àåááúçîùîå

åðçðà íéöåøå ,åàåá úàø÷ì åðçðà íéçîù éë øëéð åðáì

úîàá åáù éë øøáúðå .åðéãé ÷ùåòî ìåãçìå áåùì

.íéâøè÷îä éøáã åîúñðå .áåèä íðåöø êåúî

åäæåìàøùé úåøéîæ íéòð øîàùúòåùé ïåéöî ïúé éî

ìàøùééøäå ,ìàøùéì àåáì äòåùéä ìëåú ãöéë ¯

åîò úåáù 'ä áåùáúåøøåòúä é"ò ÷ø äàá äáåùúä ¯

íéàëæ ìàøùé ïéàù íéâøè÷îä åøîàé ïë íàå ,íåøîî

ä"ò êìîä ãåã õòééî äæì ,äòåùéì å"ççîùé á÷òé ìâé

ìàøùé,íúáåùúá ìàøùé éðá åçîùéù ¯åæ äçîùå

íéîùáù íäéáà ìà áåùì íä íéöåø úîàáù çéëåú

øåàùäù àìà ,àéîù ïî íúåà åøøåòéù àìá óà Y

áëòî äñéòáùסד...

תחילת  על  לחלוק  בא עקיבא שרבי זי"ע חיים ' ה 'שפע  הרה"ק וביאר ישראל '... את מטהר הקב"ה  אף הטמאים  את

טהרת  וכדוגמת תשובה , לעשות בידו מספיקין כן גם  ואשוב ' 'אחטא של  זו לכת  ששייך מי אף ולדבריו המשנה ,

אלף אפילו להיטמא וחזר  וטבל נטמא ושוב וטבל , נטמא כבר אם אף - הטמאים את מטהר מקוה מה - המקוה 

מטומאתופעמים עלה  שטבל  פעמים .מכיוון אלף  אפילו ישראל  את מטהר הקב"ה 'כך' ,

לוסג. יש  שמחה איזו  שלכאורה  והנמשל , המשל  עומק  את זי"ע  מפשיסחא הרר"ב הרה "ק הסביר  נופך  בתוספת

עזים מכאבים  מתפתל בנו את שרואה  רחום לאב הכוונה אלא לביתו, מחוץ מונחים זבל  הררי כשרואה  למלך

מה זמן שלאחר  עד שונים  סממנים נתנו  מיד במעיו, תולעים  לילד שיש  שמצאו ברופאים לדרוש  וממהר בבטנו ,

עד  שמחתו  תגדל  בחוץ, התולעים  את האב יראה  כאשר  הנה, לגמרי. נרפא והילד מתוכו כולם  התולעים כל יצאו 

במחילת  שמח הקב"ה לדידן, גם כך  שפטרני'..., 'ברוך לברך  ניתן ועתה  בנו את וייסרו  הציקו הם שהרי מאד,

אהוביו . בניו ברווחת שמח והאב האדם , את  מייסרים המה  כי ישראל , של  עוונותיהם

מהקדמוניםסד . דאיתא במה  פירשו זה פי תצא)על כי פר' למהרח"ו  טוב הדעת אנ(עץ  תיבות סופי י ליודוד י לדוד י כי

יום לארבעים ורומז  י', אות פעמים ד' של הם  כר "ת הם י' אות פעמים ד' כי יוה"כ, עד  אלול  גלי שמר"ח 

וקרבהי שמחי עקבי  שמחה  מתוך כשנעשית אלא אינה  אלו יום' 'ארבעים  של  התשובה  מעלת שכל  ללמד שראל ,

לי. ודודי לדודי אני כי
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äçîùá'סה.

הווידוי  וסגולת מצוות – ירוחם ועוזב ומודה

äðúî'äãåîä ìëù Y íéîçøä áà åðéáà åðì ïúð 'äáåè

íçåøé åúàèç ìòסוéåãéåå'á íéøîåà åðà ïëå ,

íéñéð åðéáø ìù 'ìåãâä(ãåòå ÷"ëåéá)ìò íçøì êâäðîå...

,êúåéøáêéðôì íéãåîå êéìà íéáùì øúåéáåíéáæåòå

íäéòùô ìò íéîçðúîåíúåà íéñëî àìåáåúë ïëù ,

(âé çë éìùî)áæåòå äãåîå çéìöé àì åéòùô äñëî'

'íçåøé
סז

ùôð úà ìéöîå ,íåðäéâ ìù äðéãî å
סח
.

ïîæäåàøîâá àúéàãë ,àîøâ(:æô àîåé)úåöî ,ïðáø åðú

éåãéåסטäëùç íò íéøåôëä íåé áøòעéà éë ,

í"áîøä áúëù åîëå ,éåãéå àìá äáåùúì øùôà'ìä)

(à à äáåùúàì ïéá äùò ïéá äøåúáù úåöî ìë ,ì"æå

הכתוב בדברי היא התשובה  אכן נפשו, מרת יודע  כשלב ואשמח אגיל  כיצד תאמר , ג)שמא קה 'ישמח(תהילים

לב ישמח  נאמר היה אילו כי ה'', מבקשי מיהועושי לב כי מ 'שמחה ' רחוקים להיות צריכים  היינו אכן ה', רצון

מאותם  שהוא עצמו  על  לבהעושיםשיעיד  ישמח אלא נאמר לא בכתוב אכן ית', יכוליםמבקשי רצונו  והכל  ה',

בשמחה ... שיהיו הוא ו'בדין' ה', מבקשי בכלל  להיות

בזוה "קסה . עליהם  שנאמר העבירות אודות נוראים דברים  כתב זה  פי סט .)ועל רח"ל ,(ח"א מועלת התשובה  שאין

עצבות, לידי האדם את מביא זה  חטא עצבות כי מתוך  בתשובה  לשוב  אפשר הנעשית ואי שתשובה נמצא .

תכפ שמחה  וטינוף .מתוך שמץ  מכל  האדם את ותטהר ר

וילךסו. בפרשת כתיב יז-יח)הנה  ההוא (לא ביום ואמר וצרות רבות רעות ומצאוהו  לאכול  והיה מהם  פני 'והסתרתי

אשר הרעה כל על  ההוא ביום  פני אסתיר  הסתר ואנכי  האלה , הרעות מצאוני בקרבי אלוקי אין כי על  הלא

מגיע מדוע בחטאתו, והכיר  האלה, הרעות מצאוני  בקרבי אלוקי כי הלוא אמר שכבר שאחר הקושיא, וידועה עשה '.

זי"ע  סופר' ה 'חתם הרה "ק  וביאר פנים . הסתר של  זה עונש על)לו ואמר  ד"ה  ואסתירה(תו "מ, מתחלה ונלע"ד, וז"ל,

- דייקא מהם  מהם, כי מהםפני על  ויאמרו וישובו יתודו ועי "ז, וצרות', רבות רעות 'ומצאוהו ועי"ז  פנים , אסתיר

זה ידי ועל  וגו', בקרבי אלוקי פני אין את אסתיר הסתר אלאואנכי מהם  עשהלא אשר הרעה  כל  אלעל ופנה 

פני אסתיר  - נבוכדנאצר  בימי לצלם  שהשתחוה הרעה .מאותהאלהים

לגשת סז . לשלחו מרבה  אהרן הבית והיה ירוחם , רבי  בשם חסיד היה  אהרן' ה'בית הרה"ק  של  חסידיו  בקרב

משום וכי קדוש , רבי העמוד... לפני להתפלל  אוותה נפשו  שגם  החסידים  אחד שאל  פעם העמוד. לפני להתפלל 

לעמוד... הרבה כך כל  יגש 'ירוחם ' בשם נקרא עליה )שהוא תהא מה נפשי ודברים, אומר  מבלי לכשתהיה(כטוען הרבי, לו אמר  ,

תיקראעוזב וגםמודה  אתה  גם ירוחם ...אז

עולם 'סח. ב'נתיבות המהר"ל  מבאר העוונות מחילת  פ"א)ענין התשובה גדולה(נתיב עוולה שעשה לראובן במשל 

ויפול ראובן יבוא כאשר ואעפ "כ ביושר, שלא כנגדו  שהתנהג על  עליו  תרעומת לשמעון יש ומדינא לשמעון,

ד  ניכרים ויהיו פשעו , על  לו שיסלח רגליו לפני ויתחנן ויבכה שמעון כנגדולפני שעשה על  מתחרט שהוא אמת ברי

שבשר וכ "ש  כנגדו, שעשה  מה על לראובן לסלוח  ויתרצה  אכזר יהא לא ששמעון מסתברא מחילה, ממנו ומבקש 

בקשתו . תקובל  לו  שיסלח הרחמים  מבעל  ומבקש בחטאו  המכיר ודם

האדם נדמה נמי כן מחילה , ממנו ומבקש  מקום  בקירוב חברו  רגלי לפני נופל ודם שבשר שכשם  עוד, ומוסיף 

המקטרגים אין כן על  כביכול, מקום בקרבת יתב"ש אצלו נמצא שהוא וכיון לו, שיסלח מהקב"ה ומבקש שמתוודה

מזו . יותר  טובה  הגנה  לך  ואין הזאת, בעת עליו  וסוכה  מחסה  הקב"ה שהרי עליו, להשטין יכולים 

הטיול'סט . וב'אגרת הוידוי, שאומר בשעה הלב על  באגרופו  להכות יט )המנהג אות הרמז בן (חלק חיים רבי להגאון

מפרידברג בצלאל  המהר "ל)רבי הכתוב(אחי פי  על  באגרוף , דווקא שמכים הטעם הלצה  בדרך מבאר ז), יז (דברים

העדים' בספרי יד  אמרו והלא בראשונה ', בו  שז)תהיה סי' האזינו מעשיו(פר' כל  באים העולם, מן נפטר 'כשאדם

שנאמר חתום לו אומר והוא הן, אומר והוא פלוני, עשית כך לו ואומרים לפניו  ז)ונפרטים לז  אדם'ביד(איוב כל 

נמצא העדיחתום', הוא  האדםשהיד את להעניש  עליו ולכן תחילה .,

אמת,ע. מגידי מפי בנעוריו ששמע ממה  זי"ע  משה' ה'ישמח הרה "ק שאמר במה  יתבונן 'אשמנו' לאמירת בגשתו 

ב 'קיטל' לבוש להיות הוא שעתיד  הוידוי, אמירת בשעת לזכור ויתוודה(תכריכים)שצריך מעלה )וטלית של בי"ד (לפני
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ïéá ïåãæá ïéá ïäî úçà ìò íãà øáò íà äùòú

äââùáúåãåúäì áééç åàèçî áåùéå äáåùú äùòéùë

àåä êåøá ì÷ä éðôìøîàðù ,(æ¯å ä øáãîá)åà ùéà'

äæ 'åùò øùà íúàèç úà åãåúäå ...åùòé éë äùà

,íéøáã éåãéåäùò úåöî äæ éåãéå
עא
.

òãéåìë åéìòî øéáòäì éåãéå ìù åçåë ìåãâ éë

úåðòøåô
עב

áéúëã ,òùøä íòìá éáâ åðéöîãë ,

äéá(ãì áë øáãîá),'éúàèç 'ä êàìî ìà íòìá øîàéå'

ùøãîá åøîàå(åè ë ø"áãîá)òãåéå ,íåøò òùø äéäù

éî ìëù ,'äáåùú àìà úåéðòøåôä éðôî ãîåò ïéàù

'éúàèç' øîåàå àèåçù
עג

òâéì êàìîì úåùø ïéà

åá
עד
.

úéùàø'äúà ì"æ åðéîëç åð÷ú òåãî øàáî 'äîëç

éë ,'á¯'àä úåéúåà øãñ éô ìò éåãéååä øãñ

יעשה וזה  הווידוי, ידי על  לתקן בידו עדיין עכשיו ואילו הוידוי, מועיל  אין כבר אז  שהרי תשובתו, תתקבל  ולא

רושם . עליו 

וידוי, לומר האדם צריך איך הנכונה בדרך זי"ע מפאפא יחזקיהו יעקב  רבי הרה "ק משם  אומרים אחר באופן

מתחנן  והוא מנדנה, חרבו את הרוצח הוציא וכבר מצאוהו, דרכים' ו'שודדי יער בתוככי עומד שהוא בעיניו  שיצייר

מותו . קודם  להתוודות שיוכל  כדי  ספורות דקות ימתין אלא תיכף  יהרגנו שלא לפניו

חכמה'עא. יז)ה'משך לא וילך היא (פר' התשובה שעיקר לומר  אין  שהרי תשובה , מצות עיקר  הוא שוידוי מוכיח ,

במה תשובה מצות לו הועילה מה כן ואם ולהבא, מכאן לחטוא אסור תשובה בלא גם דהא החטא, עזיבת 

על הלב מעומק הוידוי הוא התשובה עיקר ודאי אלא סיני, מהר עליו ועומד מושבע  שהוא דבר  עצמו על  שמקבל 

שחטא. מה 

חטאיועב . על  שעה באותה ומתוודה עליו באים ייסורים אשר שהאיש זצ"ל  מוואלוז 'ין חיים רבי הגאון  אמר וכך

ימתקו ויתוודה בתשובה יחזור  כאשר שמיד ומנוסה, בדוק  שהדבר אומר, והיה היסורים, מאתו  שילכו  ודאי

לרחמים . ויהפכו  הדינים 

זי"עעג. צדיק  השפתי הרה "ק זה על  כב)וכתב אות מ(בלק לתשובהוז "ל . מוכן איני האדם  יאמר שלא  עצום  לימוד זה 

הבל הכל  תירוצים מחסידישע  תשובה .וכדומה  שערי פתוחין עת בכל רק בכוחו, שאין - זו מחשבה  עצם  ועל

לרגע אף דרכיו לשנות חשב ולא לתשובה , מוכן היה  לא בלעם, - הרשע  שזה וודאי זה כי תשובה , יעשה  לשוב,

בתשובה לשוב לבו  שישום בעת שיהיה, מי יהיה  ישראל  בר לכל  ק "ו חטאתי, אמירת לו  הועיל ואעפי"כ –אחד,

וברצון. באהבה שבשמים  אביו יקבלנו

אומרעד . והיה  זה , מדרש  דברי על  חוזר היה זי"ע ישראל ' ה'בית הנעוריםהרה "ק לבני לפרסמו  במקוםשמצווה  –

עולם . של  מלכו – המלך לדרך ויחזרו  'חטאתי ' ויאמרו יענו מעשיהם, על תירוצים  ולילה יומם  שיענו

ואמר מהם אחד אל  ניגש  התפילה , בשעת ביניהם  המדברים  בחורים  שני זי "ע ישראל ' ה 'בית הרה"ק ראה פעם

מדרשי בבית רגלך כף תדרוך  לא ימיםלו שבועיים הלהמשך  רק בו, האשמה שאין ולומר להצטדק הבחור החל  ,

עם  מתחיל  שאתה  מכיון ישראל' ה'בית לו אמר לדבריו , האזין רק כלל  דיבר לא והוא תיכנסתירוציםדיבר לא

המדרש  שבועות לבית ענהוששה  שבועיים , מדרשי לבית תיכנס  אל  מעתה לו ואמר חברו אל  ניגש מכן לאחר  ...

תיכף היכנס עצמו] תירץ שלא [אחר ישראל ' ה 'בית לו אמר זה , מעשה על  לשוב אני ורוצה  חטאתי, רבי, הבחור,

רבה . לקידושא ומיד

מחסידיו לאחד פעם אמר הוא המעשה )אף בעל בשם למטרת (שמעתי הרבי שאלו שלום וכשקיבל  'נסיעה ', אליו שערך

הרבי לו אמר הרבי', אל  הנה  'באתי לו אמר לשבת בואו , אלי בא לא התפילה  באמצע  במצב המדבר תאמר  אל (כאומר,

אלי...) שבאת אמתכזה שעפ "י המעשה בעל  ומספר דיבר, לצידו היושב זה רק התפילה, בעת מאומה  דיבר לא הוא

נענה אלא המדבר, אנכי לא – לרבי ענה ולא בחכמה נהג  החסיד זה אבל  בשיחתו, השתתף שהוא כמו נראה  והיה

רעדן... נישט מער  שוין וועל  איך התפילה )ואמר, בעת אדבר  לא דיבור',(יותר כדי ב'תוך הרבי לו אלי אמר  באת אכן ,

לשבת...

בחטא, נכשל  מדוע מעלה  של בבי"ד האדם את ישאלו שלא זי"ע  מפרשיסחא הרר"ב  הרה "ק אמר  גדול  יסוד

העבר על  להתחרט לו הפריע מי כי להשיב, מה לאדם לו אין כך ועל בתשובה , שבת לא מדוע - אחת טענה  רק

מעתה . דרכיו לתקן ע "ע ולקבל 
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ïååúà á"ëä éãé ìò àøáð íìåòäù ,åáúë äìá÷ä éîëç

íìåòä úà àåä áéøçî àèåç íãàäùëå ,àúééøåàã

úøøåòúî åùôðù úòá ïëì ,úåéúåàä åìàá àøáðù

äáåùú éãé ìò íâôä úà ï÷úì àáå ,äàøåá ìà áåùì

,àúéá àôìàä øãñ ìò ãñåéîä éåãéååá úåãååúäì åì ùé

'åðàèç' øîåì äìéçú íéîéã÷î íå÷î ìëîù ,óéñåîå

úëøöð åðàèç úáéú éë ,'ç úåàá ìéçúî àåäù óà

øçàî ,ùàøì ìëì,'éúàèç' øîåàå äðåò íãàù äòùáå

æàå ,åéâåøè÷å òøä øöéä úà åéìòî úéáùî àåä éøä

,éåãéååä úà øîåì àåä øùëïèùä åéìò âøè÷éù àìì

àìéòìעה.

áúëéèå÷éì'á ò"éæ ÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø ÷"äøä

'äðùåù(äçðî åàù ä"ã)áåúëä åðúåà ãîìîå'

åðçðàù ,äæä êøãá úåãååúäìíéçåèáêøáúé åúìîçá

,åðéúàèç ìò åðì ìåçîéå åðéìò íçøéù åîùúåáöòá àìå
עו

íà éë ,åîöò ìò íéðéã øøåòîå åéàèç úà ùøôîù

,ìåãâ ïåçèáááåúëä øîàîë(âé çë éìùî)áæåòå äãåîå

'íçåøéעז.ì"ëò ,

הכיפורים  יום כניסת זמן בשגב – ערב לפנות והיה

úòáíåéä ùã÷úäעח'éøãð ìë' øîåì ìàøùé éðá åâäð

íéòâø úàø÷ì íéøøåòúîå íéùòåø ìëä äðäå Y

נשא פרשת במדרש להדיא כן ג)ומבואר יג הקב"ה(במד"ר  ממנו  ביקש  עדן מגן הראשון אדם שגורש  טרם כי

והן  אותו, גירשו תשובה  עשה שלא ומאחר מקבלך', ואני תשובה  עłה עכשיו 'אפילו לו  ואמר בתשובה, ֵַשיחזור

בעצמו שטען וכמו להצטדק, בידו היה החטא עצם  שעל  הדברים, יב)הן ג היא (בראשית עמדי נתתה  אשר 'האשה

הדין. מן נענש הכי ומשום להשיב, מה לו היה לא בתשובה  חזר  לא מדוע  הטענה  על  אך ואוכל', העץ  מן לי נתנה

חובו,עה. את לתבוע  המלווה כשיבוא אם מרעהו, מעות הלווה לאחד הדבר את המשיל  זי"ע חיים' ה 'חפץ  הגה"ק 

איני  כנגדו  יטען באם אך לו. יחכה אזי שבועיים , או שבוע  ויומיים, יום  עוד לי המתן הנה לו ויאמר ידחהו

זהו הכחשתו. על למשפט הדין בית אל ויוליכו הלה  יתפסהו ומיד תיכף מעולם , דברים היו לא סח  אתה מה  יודע 

הכתוב לב)ביאור  ב במשפט(ירמיה  יבוא מיד  הרי חטאתי לא האומר כי חטאתי' לא אמרך על  אותך נשפט  'הנני

ירוחם . ועוזב מודה  אזי חטאו, על  האדם יודה  אם אמנם דבשמיא. מרן לפני

אסורעו. כזאת בעת שגם להזכיר כדי הוידוי, באמירת ניגון של  מיוחדת  'תנועה' יש שלכן העולם, שאומרים  וכמו

מנגן  שהיה  מזאסלאב החזן בשם שאומרים  וכמו  השירה, ונעימת שמחה  מתוך  יעשנו  ואדרבה בעצבות , להיות

מתוק 'אשמנו' לנו היה  מהיכן חוטאים , ישראל  בני היו לא אם  'רבש"ע', ואמר נענה כך ומתוך הוידוי באמירת פעם

בשם  קודש  בהררי יסודתה  רק  בעלמא, מליצה  זו שאין והאמת זי"עכזה... מאניפולי זושא רבי רגילהרה "ק שהיה  ,

ישראל , של  לזכותן הנפש .לומר ובהשתפכות בנעימה  שאומרים  כזה 'ונסלח' להקב"ה  היה  מאין חוטאים  היינו  לא  אם 

מצוה . של  שמחה מתוך להיות חייב שהוידוי וברור , פשוט  מזה והלימוד

מאהבה תשובה ידי על כי נעימה, מתוך הווידוי אמירת בטעם עוד ביאר מערלוי זי"ע  סופר שמעון רבי הגה"ק 

וממילא לזכויות, העוונות זכויותנו .יתהפכו ירבו  שעי"ז בתשובה  חוזרים כשאנו לנו גדולה  שמחה

הוא'עז. רב כי לעוני 'וסלחת בסליחות אנו אומרים יא)הנה כה תהילים הכתוב לכאורה(ומלשון כי המפרשים  והקשו ,

בזה וביארו לסתור . טעם  זה  הרי  לכאורה ואדרבה  'וסלחת', כן  על העוונות שרבו שמחמת בדבר יש  טעם מה

הרבה ) ועוד  דברים , חי יוסף  עוד  איש , הבן בגמ'(הגה"ק  נחלקו כי ומליצה , צחות עה .)בדרך כך (ב"ק ואחר בקנס 'מודה לעניין

צורך  אין סוף סוף שהרי חייב, שהוא אמר שמואל ואילו מקודם, שהודה מחמת נפטר  רב  שלדעת עדים', באו

שאנו מאחר לעוני' 'וסלחת אומרים  אנו ולזה כרב, והלכתא לבסוף', שבאו העדים  פי על לחייבו ניתן אלא להודאתו

ירוחם ... ועוזב שמודה  הוא ובדין כרב, ההלכה – הוא 'רב' כי והרי בדבר , 'עדים ' שיש תאמר, שמא עליהם... מודים

רב שאמר  מה  עפ"י מליצה, בדרך ביאר זי"ע מפרשיסחא בונם  ר' הרבי הרה"ק  אורחא, סד.)אגב חיים(יומא 'בעלי

נדחין' להכשרה אינן היא שחוזרת פסול אותו  בה עבר ואח "כ וכיו"ב , פסול מחמת מהקרבה נדחית בחיים ובעודה  לקרבן, שהוקדשה (שבהמה

גדולהראשון) וחיזוק  יסוד והוא נדחים, אינם חיים  שבעלי כרב  שהלכה  הוא, רב כי לעווני וסלחת אומרים שאנו וזהו ,

בתשובה , ה'לדופקי לפני ולהתרצות מלחזור ח"ו  נדחה 'חי' אדם  אין לעולם  ישובכי אם לו  יחכה מותו יום ועד ,

יקבלו ... מיד

זי"עעח. סופר' ה'חתם הרה"ק  כתב נפלא לה .)דבר הנוראה(דרשות והקדושה הכיפורים  יום  תוספת עניין לבאר

דומה והדבר בתשובה , לשוב שיוכל אלוקי וסיוע עזר  צריך תשובה בעל  כל  הנה  כי ממרומים, בו הנשפעת
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Y ïåçèáå úå÷æçúäá åîöòíëéìò øôëé äæä íåéá éë

áìä úøäèá åøäèú 'ä éðôì
.פב

וסיוע לעזר מקודם  הוא צריך  אך  לטהרתו, במקווה  טבל  אם בלתי נטהר שאינו שאף  להיטהר , שחפץ  מת לטמא

עליו יזו  לא אם  אבל לטבול , יכול  מכן לאחר  ורק השביעי, וביום  השלישי ביום הפרה מאפר אחרים עליו שיזו  –

יוה"כ , לעניין גם  וכך שבעולם. הטבילות כל  לו יועילו  צחנת 'הוא לא מצואת לטבול  נכנסים  כולם  ישראל  מקוה  יום 

תחלה טהורים  מים  זורק  הקב"ה  לולי אך הקב "ההעבירות, לדון, הגרדום יעלה  טרם  יוה "כ, תוס ' של  בשעה  דהיינו

ביוה "כ לשוב יכולים  ועי"ז מקודש ועזר התעוררות עוד)'שולח .(עיי"ש

לסובביו,עט . אמר  הלב ובהשתפכות המדרש, לבית נדרי' 'כל תפלת קודם זי"ע  מבעלזא שלום רבי הרה "ק נכנס  פעם

בשבת הדליקו(לד.)שנינו ערבתם  עשרתם  חשכה', עם שבת ערב ביתו בתוך לומר  אדם  צריך דברים  'שלשה

נדרי', 'כל  תפילת טרם  חשיכה  קודם  יוהכ "פ  בערב לומר צריך לכן שבתון', 'שבת נקרא הכיפורים  יום והלא הנר', את

תשובה ,עשרתםהלא ימי עשרת כל  כמעט ועברו חלפו שכבר י ערבתם- 'ערב' אף  ואף– עלינו, כבר  עבר וה"ק 

נשמה הנר את אימתי...הדליקו עכשיו לא אם הלא תשובה, עשו לא ואכתי יוהכ"פ, בערב  להדליק  שנוהגים -

זי"ע פ . סופר ' ה'חתם לה :)הרה"ק  כי (דרשות ואף ממעשינו שבנו לא שעדיין  מהבושה הנובעת הבכייה בעניין האריך

אשריכם עקיבא רבי שאמר  מה  בזה  וביאר עשי"ת, כל  וכמעט ר"ה  אלול , בחודש  והרצון הרחמים ימי עלינו  עברו 

מטהר הוא הקב"ה  כי ה ', ישראל  מקוה  ואומר וכו' שבשמים אביכם  אתכם מטהר  ומי מטהרים  אתם מי לפני ישראל 

עצמו מחמת נובע  ואינו מכונסים מים  מקום שהוא דייקא, למקוה זאת דימה אך אליו, לשוב לבבנו  ומעורר אותנו

קדשו, וכלשון ישראל, של  טהרתן היא וכך מתייבש, הוא לאו ואם אחר ממקום  מים  לו להמשיך צריך  אלא כמעיין

עזרו שולח  מעפעפינוהקב"ה  מים  יזלו אם  הרגע  בזו וכו',מקודש 

בפסוקפא. נפלא רמז  שמביא אחד  לחכם יז)ראיתי  טז מועד(ויקרא  באהל  יהיה  לא אדם  קודשב'כפרל'בואוב''וכל

ר "תב'כפר ו'אתו צ'דע' עצוב ,עדו' אך בלב גז "ד חיתום  לעת ואיום  נורא הזה הקדוש  היום  היות שעם היינו

דמלכא. בהיכלא ח"ו  עצוב בלב יבא אל  אדם ' 'כל 

שנאמרפב. במה פירשו  יט )וכבר  ב מעיקרם(איכה  שהמים  שכשם  למים , הלב  שפיכת שדימה  ליבך', כמים  'שפכי

נשפכים המה כאשר ואילו וחיבורם, חיותם ממקור  מנתקם הוא הרי  בכלי וכשדולה עולם , לקרקע  מחוברים

חיותו ולמקור לשורשו שיחזור עד ה ' פני נוכח ליבו האדם  ישפוך זה  דרך  על  כך  שורשם, אל  חוזרים הם הרי

האמיתי.



הכיפורים יום - הפרשה באר  áì

úåàøåðùåã÷ä íåé øçà ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúë

,äéìèéàá 'ìàøùé úñðë' úøáç éðáì â"÷ú úðù

(íéìùåøéá åéúåøå÷ ìò åøåôéñá)éúéàø' áúë íéøáãä êåúáå ,

ãçà øéáâ éì äð÷å ,'éøãð ìë' úòùá 'äìåãâ äøàä

,'éøãð ìë'ã ú"ñ úàöåä áøòîäîéúçúôù äòùáå

êë ìëá ïãò ïâ éøòù úçéúôë éðéòá äéä ùîî ìëéää

úñðëä úéáá äúééäù äøàä(æéø 'åîò éáøòî øðá àáåä).

התענית סגולת – נפשותיכם את  תענו 

òåãéøéîçä ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøäù

úà øéúä àìå ,øåôéë íåé ìù úéðòúá ãàî

,ùîî ùôð çå÷éô íå÷îá ÷çãä úòùá íà éë äìéëàä

úåðòúäì êéøöù äøåúá áåúëù øçàîù øîåà äéäå

éøä äæ íåéáòáèä êøã ãöîùúà ïéæî éåðéòäå íåöä

øîàå ,êëá ì÷äì êøåö ïéà ïëì ,òáèä êøãá óåâä

àéä éë íéîé úåëéøàì úìâåñî ô"ëäåéá úéðòúäù ,ãåò

íãàä éøáà ìë úà äàôøîå äðéæî
פג
.

áúëå'äãåáòä ùøåùå ãåñé'á(éøéùò ÷øô),'àåä èåùôå'

,øúåé äáåøî äøëù åæ äùò úåöî íåé÷ øëùù

úåòöää ìë øçà äðä ,òåãéë óéãò àôåâã àøòö éë

,ééòøå ééçà ,åìàä úåðëäå úåéúéîàäíãà ìë ïðåáúé

ãàî ãò äîåöò äçîù çåîùì åì áåèå éåàø éë åìëùá

,ìãðñä úöéìçå äéúùå äìéëàî éåðéòä øòöá òâø ìëá

òâø ìëá íéé÷îù äøåúä ïî äùò úåöî íåé÷ ìò

לאכולפג . החולה מחויב אז  כי אכילתו, לו המתיר צדק  ומורה  מוסמך מרב הוראה  דליכא היכי מילי דהני פשיטא,

טו)משום  ד  מצוה(דברים כן ולצום להתענות התורה מן מצווה ישראל  שכלל  וכמו לנפשותיכם', מאד 'ונשמרתם

נפשו . את  להחיות כדי ולשתות לאכול  החולה  על 

לחתנו  זי"ע  משמואל' ה 'שם  הרה "ק שכתב קודש  מכתב המועדים)ונעתיק  בחלק הספר בסוף יום(הובא כאשר ...אבל 

ובא, ממשמש  תשמור הכפורים כן הד"ר  לך יאמר אשר וכפי הצום , בדבר הרבה תצדק לבל  מאוד  להזהירך  הנני

לא לעשות  זה  שגם יאמרו באם אך מינוט , שמונה בתוך ביצה  מחצי פחות היינו מכשיעור  פחות שדי יאמרו  אם

להחמיר. לך חלילה  לצוםיספיק, ושלא  לרופא  לשמוע ציוה  הוא  הכפורים ביום  לצום שציוה  מי תחשובכי ואל  .

נפש בפקוח הולכים  אין כי - ספיקא לספק  אפילו אלא חלילה , לשעתו, סכנה  בו  שיש לחולה אלא להתיר שאין

ז "ל  אמרו וכן להחמיר . יכול  האדם שאין מרובה לזמן ואפילו הרוב, פג .)אחר  צריך (יומא אין אומר  החולה  אפילו

עצמו הוא ואפילו אחרים, בשל  לשער ויודע  בטבעיות חכם הוא החולה  ואפילו לרופא, שומעין צריך אומר והרופא

אין לו .מומחה, שומעין

בעצמם. שמתפללים  כמו וחשוב שבשדות, עם ואפילו דאניסי הנך מוציא שהש "ץ  ידוע  התפילה, בענין ואםוכן

בדבר  אנוס ואתה  תתפלל , שלא  הד "ר עליך  יצוה  אם  הש "ץכן  אפילו אלא דעירך הש "ץ  דוקא ולאו מוציאך , הש"ץ  -

מש "ץ יותר להתפלל  היודע  העולם  בסוף חד דליכא אפשר אי כי הש "ץ , ע "י היוצא כח  יפה  בזה  וא"כ העולם, דסוף

יד "חדעירך, המוציאך  הוא .והוא 

קולובכן, בת הוא  זה  שפסוק וידוע  מעשיך , את האלוקים  רצה  כבר כי יינך  טוב בלב ושתה  לחמך  בשמחה  אכול

הבית  בבנין  הכפורים  ביום שאכלו על  שלמה  בימי ב')שיצאה  פי "ז במדב"ר  .(עיי

ואמר כיפור ביום לאכול  שנצטווה  לחולה זי"ע איש  החזון הגה"ק  פעם אמר אוכלכה שלא  מכך  לב  כאב  לי יש 

החזו "אלצום  השבתהשיבו ביום מילה  ברית לעשות שצריך מכך לב  כאב לו  שיש  מי על שמעתי לא  (מעשה מעולם 

קסג) ח "ד .איש

לנר' ה'ערוך  בעל השיב  כה )וכך סי' החדשות ציון בנין נפש,(שו"ת פיקוח חשש מפני ביוה "כ לאכול שהוצרך  לאחד

חז "ל  דברי בכלל  נכל  הוא שמא עליו  עגומה  נפשו כח :)והיתה דומה(סוכה הדבר  'למה  בסוכות, הגשמים ירידת לגבי

הסכנה מפני ביוה "כ  האוכל כי  דבריו, את לנר' ה'ערוך  ודחה פניו', על  קיתון לו  ושפך לרבו כוס  למזוג שבא לעבד

ישיבה שנתבטלה  גשמים לירידת כלל  דמיון ואין  לנפשותיכם', מאד 'ונשמרתם של  עשה מצות מקיים  הוא הרי

בדבר]. חילוקים כמה  עוד  [ועיי"ש אחרת מצווה  בזה  קיים ולא בסוכה

ירצה לא פן במבוכה  והלכנו חולה , היה  זצ"ל  שאאמו "ר בעת 'זכרתי זי"ע מבעלזא יהושע  רבי הרה "ק כתב וכך

לאכול לו ליתן וציוה מיהר נדרי' 'כל  אחרי ותיכף  בדבר, זריז  היה צדקתו בגודל  ז"ל  הוא אמנם ביוהכ"פ, לאכול 

הלשון בזה ואמר צריך, שהיה יתירה ,כפי בשמחה  ואכל חז"ל, שאמרו  כפי בוראי מצות לקיים ומזומן  מוכן  הריני

לולב ונטילת מצה  אכילת בעת רק כזאת שמחה ראינו לא  קפא)'כמעט  עמו ' ח "ה  אמ "ק לקט בספר  .(נדפס



הכיפורים יום - הפרשה âìבאר 

éåðéòä ìáåñùàøåáä úáäà åáìá äòå÷úù éî éàãåáå ,

¯ äìòúéå ù"áúéíåöä íåéä êøàúéù åðåöøå å÷ùç

,íéìôë éìôë äæä ùåã÷äøòöá òâø ìëá íéé÷éù éãëá

åàøåáå åøöåé åì äåöù äøåúä ïî äùò úåöî éåðòä

äìòúéå ù"áúé
פד
.

נעילה זמן תוקף – שער נעילת בעת

àúéà'ùãå÷ òøæ' ÷"äôñá(íéøôñ ãåòáå ,ë"åéòì)øáëå ,

ïåùìî àåä äìéòðù ,é"øàä øåãéñá ïë áúë

éðá íò ãçééúî ä"á÷äù ìò äøåî àåäå Y ä¯é ìòð

'...øæ áøòúé àìå' Y ãåçìá ìàøùéפה

áúë'úåðååëä øåöé÷'á ì"çîøäúìéôúì íéøåôë íåé úãåáò)

(äìéòð,úåéäì úàæë úòá òéâäì ãçà ìë ãéáù

àèçä íãå÷ ïåùàøä íãàëä"á÷ä ìù åéôë øéöé åîë ,

àèçá òâôðù íøèפו.

áúë'ç÷åø'ä(ë"äåé 'ìä ,æéø ïîéñ)'áøò úòìíúåç

íéðéîééî åìà ,íåøî àáö ìë íéãîåòå ,ä"á÷ä

àñëä éðôì úåãîåò úåîùðä ìë æàå ,íéìéàîùî åìàå

ומנהמת פד . ואיום , נורא הוא כי היום  ובקדושת העינוי בכוונת שמאריך  הקדושים, דבריו בכל  שם  לעיין הראוי מן

זה . יום לקראת כראוי להתכונן הקורא לב  את מלהיב הטהור לבו

ושורש ה 'יסוד  דברי את להפיץ עליהם וציוה ממקורביו , לשנים זי"ע מלעלוב מרדכי  משה  רבי הרה "ק קרא פעם

הדברים . שבקריאת התועלת גודל  בראותו  מגדרו ויצא דא, בכגון  הורגל  שלא מה אלו, העבודה'

זי"עפה. מקאליב אייזיק יצחק רבי הרה"ק  של  הק' ציונו על  לעלות שנה  בכל  נוהג היה זי"ע  מסאטמאר  הרה"ק 

דיליה דהילולא אדר)ביומא שנה(ז' השקיעה , לזמן סמוך ערב לקראת ספון מחוקק  חלקת אל  הגיע ותמיד ,

שאלו ערב, לעת אלא ה 'ציון' את פקד לא אך גדול, היום בעוד הבוקר בשעות כבר  לקאליב לבוא הקדים אחת

מקודם, להגיע  סיפק  בידו והיה בעיר  שהה שכבר ובפרט  ערב צללי ינטו  כי דווקא לבוא ככה  על  ראה מה  משמשו

מציאות' מען כאפט  מינוט 'ן לעצטע  די 'אין  היריד  ביום  שבעולם  שבנוהג ואמר הרה"ק  לו  מוצאיםנענה האחרונים (ברגעים

גדולות...) יום .מציאות פנה כי שער  נעילת בעת דווקא הוא הרחמים התעוררות שעיקר בדבריו לומר  ונתכוון

זצוק"ל , יצחק' ה 'מנחת הגאון  אצל  שהיה  כמעשה  החיתום , לעת זו  הזדמנות להפסיד  ולא לאבד שלא והעיקר

וביקשו אברכים  שני אליו עלו פעם ודרוש , פלפול  דברי בשבתו  שבת מידי שלישית סעודה בעת לדבר נוהג שהיה 

בענוותנו המנח "י נענה  חיזוק', 'דברי גם לומר  שיוסיף  שלאחריוממנו בשבוע ברם, אחרים ... יהודים  שאחזק  אנכי מי תו

הלבבות' 'חובות מדברי משל  על  י)חזר  פרק  התשובה  כסף,(שער מטבעות בידו  שהיו  לאדם  הקדמונים , שהמשילו  משל 

את  לסתום בידו יעלה שכך חשב כי הנהר , לתוככי מטבעותיו  להשליך האיש  התחיל  גדול , בנהר לעבור צריך והיה 

ועמוקים רבים מים  עדיין כי וראה בידו, שנשארה  מאחת לבד המטבעות כל  את השליך  שכבר אחר אמנם הנהר ,

למלח אמר  חפצו , למחוז  ולהגיע  הנהר את לעבור  בידו ואין  – ספינות)לפניו -(מנהיג  ספינתו עם שם  שעבר אחד

תמורת  חפצו למחוז  והביאו כדבריו, המלח  עשה הנהר . עבר אל  בספינתך והעבירני בידי, אשר זו מטבע ממני נא קח

בידו . שנשארה האחרונה המטבע

גמור' כ 'שוטה  שנהג אחר  ואף  בידו, שנקלעה  אחרונה  ב'הזדמנות' עצמו את והציל זכה  זה  'חכם' תחזה , עתה

עצמו... והציל  תפס  חדא' ורגעא חדא 'בשעתא מ"מ לו, שנותנים מה  כל  הןהמאבד  לומר שלא  אדם  כל  ילמד מכאן 

הכיפורים יום ואפילו הבורא'... מ'עבודת ממערב  מזרח כרחוק והבלים' ב'שטויות  הקדושים  ימים כל  את אבדתי גם  אבדתי

האחרונה השעה  את ינצל חדא', ורגעא חדא 'בשעתא אדרבה  כי עתה ... אעשה מה  יום... פנה  כי חלף , כמעט  כבר עצמו

הטוב . לתכלית חפצו  ולמחוז למטרתו בס "ד אש)ויגיע  ברשפי  זה משל על רבות חוזר היה  והלאה  מאז כי המנח"י של ביתו אנשי .(העידו

מעליכם' הים וישתוק  הים אל  והטילוני  'שאוני החובל  ומרב מה 'מלחים ' שביקש הנביא ביונה מצינו אהנה (יונה

באומרוח) היה  די והרי 'שאוני', לומר  יונה  הוסיף  מה לשם חברון, דישיבת ה'משגיח' חסמן לייב רבי הגה "צ והקשה ,

כדי הטילוני  אותו שישאו רצה שיונה אלא זו , תיבה  נכתבה ומדוע  הים , רגעאל  בעוד  הים  אל זריקתו  את לדחות

אחד אחד ברגע  עולמו קונה ויש  בתשובה, להרהר  עדיין ניתן בו  חיים , של  אחד  לרגע ערוך  אין כי במשחת, (הובא

ס') עמוד בראשית יאמרשמן ולעניינו מלכים , אוצרות לקנות ניתן בו  רגע כל  של  חשיבותו  על ללמד נוקבים והדברים .

וכנכון. כראוי ולנצלם בהם  לאחוז יומא, האי של  האחרונים הרגעים אודות

נתפזרופו. הדעת עץ  חטא לאחר כי עליו, שנגזרו בישין ומרעין היסורים  כל  מעליו לבטל  שבידו זה , בכלל  אף  ואולי

לשורשם, הכל ולהחזיר  זה חטא לתקן צריכים  הדורות בכל  תבל  יושבי וכל  הגשמיים , העניינים בכל  הניצוצות
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במקום הניצוצות את לתקן כדי הוא הכל  ומכאובו' נגעו איש  איש  מתהומותיך, נוהם יעקב 'קול היסורים תכלית וגם

ונעשה בישין, ומרעין  פגעין מיני  כל  מעליו להסיר  שיכול  משמעו החטא קודם של  במצב  להיות האדם זוכה ואם עליון,

הבריאה . בתחילת כמו להיות אחד  כל  שביד גילית, אותה  ומלפנים  הודעת כזאת ומראשית החטא, קודם  הראשון כאדם

הראשון פז . השער אבל  עתה , פתוחים השערים כל  נדרי, כל  קודם  בדרשתו  זי"ע  מסאטמאר  הרה"ק  פעם שזעק וכמו

הלב... שערי והם – סגור עדיין עליהם ומביא המוליך

ועמדו הבית בשערי שעומד  למי דומה הדבר למה משל  השערים , נעילת למנוע יוכל  טובה קבלה ידי על  אולם 

הדלת  את מלנעול מהשומרים נמנע ובזה  הבית לפנים  רגלו דחף עשה , מה הדלת, את בפניו ולנעול  לסגור השומרים

לסגור . וא"א מהיום רושם נשאר הקבלה  ידי על  נמי, כך  הביתה , האיש  ויכנס בפניו ,

דומה,פח. הדבר למה  משל  שעה , באותה רחמים  שערי  על לדפוק כדי הכוחות בכל ולהתאמץ  להתאזר וצריך

פחד  ומרוב עליו, נפלה  וחשיכה  גדולה  ואימה  הדרך לו  החשיך לפתע  להביא, ציד לצוד ביער  שהלך לצייד

דבר לכל חציו עם יורה היה  לפיכך לטרפו , ורוצה לפניו עומדת רעה  חיה כאילו נידף עלה קול  כל לו נדמה היה

נתגלה האחרון החץ  בידו נשאר  כאשר ויהי בכך, מה של  ודברים עלים  סתם  היו כולם אך  בדרכו , שאיקלע  חשוד

במטרתו יקלע לא חלילה  ואם להורגו, כדי בלבד אחד חץ  רק  בידו  לו שיש האיש  וידע  עיניו , מול  טורף  אריה

ה את  את להסיר לקלוע  כוחו  בכל התאמץ  החץ  את זרק בטרם לכן ח "ו, לשיניו  טרף  להיות הוא עלול מעליו  סכנה 

וראש אלול  ימי עליו  ועברו חלפו שכבר נעילה , תפילת בטרם האדם  בלב יעלה  הזה  המחזה וככל  יחטא. שלא החץ 

החץ בידו נשאר ועתה בכך, מה של  דברים  על החיצים כל  את בזבז  וכבר  תשובה , ימי מעשרת דרובא ורובא השנה 

הלב . מעומק  ואמיתית  כנה תפלה  ידי על  ביתו בני  וחיי חייו את להציל  יכול  ועדיין האחרון

ארבעהפט. קניית על  מרובים דמים  משלמים ישראל כשבני כי זי"ע, שלמה' ה 'תפארת הרה"ק  אמר צחות בדרך

מאזני  על  ומעמיס  הדין בימי בא השטן כי הדבר , וביאור ומתוקה, טובה שנה  לעצמם  גורמים הם  הרי מינים

מפתה שהשטן אחרי מהם  רצית מה וכי – הסנגור  טוען לעומתו ישראל, בני  של  עוונותיהם חבילי את המשפט

ישראל בני הם  תמימים אכן, האם ביניהם  וויכוח ומתחיל  לדבריו... נתפתו בתמימותם  והם פיתויים מיני בכל  אותם

ארבעת  על  רב הון ומשלמים ישראל  בני יוצאים  אלו בימים והנה יוהכ"פ, לאחר לבודקם  ההחלטה  ונופלת לאו ... או 

שבקל מגעת, תמימותם  כמה עד  ראו  – מעלה  של  בי"ד לפני לטעון בשמחה וממהר הסנגור שש  מיד המינים...

וערבות, ההדסים ובדי הלולב על  שכן  וכל  עץ , פרי על  פרוטות מכמה  יותר משלם דעת בר איזה  כי לרמותם, אפשר
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בנסיון, עמדו ולא חטאו מדוע - עליהם  'טענה ' כל  בטלה  מעתה – להתפתות הם וקלים תמימים כמה תראה מכאן

גמורים . צדיקים  של  בספרן ומתוקה  טובה שנה להם  שיתנו  הוא ובדין לרמותם, היטב הצליח היצר כי

זי"ע צ. מבעלזא מהרי"ד סוכות)הרה "ק  הפסוק (מהרי "ד את ח)פירש ס אחלקה(תהלים אעלוזה  בקדשו דיבר  'אלוקים 

ה'', 'אעלוז  בקדשו  דיבר  שהקב"ה  אמדד', סכות ועמק  ימים)שכם  בחמשה  שמח  משתעשע(שהקב"ה בשנה  ימים  שחמשה 

ישראל כלל  עם ושמח  בחביבות 'אחלקה'הקב "ה  בבחינת והם הסוכות, חג עד אחריו ימים  וארבעה הכיפורים יום  אלו .

ימים שס "ה יש  שהרי 'שכם', בגימטריא העולים  השנה ימות משאר אלו  ימים ומובדלים ששונים  ה '' 'אחלק  פירוש

הללו . הימים חשיבות נלמד ומכאן 'שכם', כמנין ש"ס המספר יעלה חמשה  מהם  תוריד וכאשר  בשנה 

עשרים עד הוא סוכה הכשר שיעור דהנה אמדד', סוכות 'ועמק קרא דההוא בסיפא רמז בדרך עוד לפרש  והוסיף

טפחים ש "ס  הרי  באמה, טפחים ששה יש  והלא יחד, הדפנות לכל  גובה אמות ששים  נמצא דפנות, לשלש אמה 

יוכל סוכה  מצות ידי על  כי  השנה, ימות שאר  ויתקן 'אמדד' הסוכה שממידת סוכות' 'ועמק והיינו הסוכה , לדפנות

בפסוק  לרמז  זי"ע, מבעלזא אהרן רבי הרה "ק  בנו הוסיף  'אעלוזה'. בבחינת הם  גם שיהיו הימים שאר (תהליםלקדש 

ו) כי לט  השנה , ימות שאר אלו  'ימי' בכל  ותעצומות עוז  יתנו  הסוכה  של  הטפחים  שמדות ימי', נתתה טפחות 'הנה

לסוכות. יוהכ "פ  שבין ימים  כחמשה להיות השנה ימות שאר את מתקנים החג ימי

מוחוצא. את לצמצם  זי "ע סופר ' ה'חתם  הרה"ק  יכול  היה לא לסוכות יוהכ "פ  שבין אלו שבימים  הדברים , ידועים 

ערגה שירי אז  מחבר  היה  כן ועל ולהזדכך, להיטהר שזכה אחר להקב"ה געגועיו  רוב מחמת  ה ', בתורת ולהתעמק 

עליון  לצדיקי מילי דהני ופשוט משה'. 'שירת בספר  וחיברם יחד  וקיבצם  וקיים , חי א-ל  למלך ותשבחות וזמירות

ולתפילה . בתורה רק  אחרים ... בדברים הראש את לצמצם שלא להשתדל  צריכים  כערכנו פשוטים אנשים אבל  דוגמתו,

זי"ע אמת' ה 'שפת הרה "ק שכתב מה  להביא העניין בפסוק)ומן ד "ה  תרמ"ח  אחר(האזינו  אלו  בימים  כן וכמו  וז"ל ,

ולכן טהורים , להיות ישראל  בני נפשות נתקנו  ויוהכ "פ  המיםר "ה על  נידונין  הסוכות טז.)בחג השפעהיינו(ר"ה  לקבל

א מים  ואין משמים  תורההבאה  בקרבנו .לא יחדש נכון רוח בסוכות ולכן הנפשות נטהרו  וביוהכ "פ  בימים. וצריכין

בסוכות  התורה  הארת לקבל להשתוקק לסוכות  יוהכ "פ בין .אלו 
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פניני פרשת השבוע

לפני ה' תטהרו!

ימי תשובה,  ועומדים אנו בעיצומם של עשרת  ניצבים  וברגשי קודש,  בחיל, ברעדה 

שעות לפני כניסת יום הכיפורים - היום הגדול והקדוש ביותר בשנה. כל יהודי חש רעד 

בלבו, הנה כי כן כבר עברנו את ימי חודש אלול, גם ימי ראש השנה מאחורינו, ואפילו 

רוב עשרת ימי תשובה - כבר עברו עלינו לטובה. ניגשים אנו לרגע האמת ממש...

וזה באמת רגע האמת. כי ביום הכיפורים כל יהודי עולה ומתעלה לדרגת מלאך, אנו 

לובשים בגדי לבן, נמנעים מאוכל ושתיה ונכנסים לפני ולפנים - אל אבא שבשמים, 

המלך הקדוש אשר הוא הוא המלך המשפט, אליו אנו מתחברים, בפניו נשפוך את 

ליבנו, וכולנו תקווה כי יחתמנו לחיים טובים ביום הגדול הזה - שמכריע את גורלנו 

לשנה שלמה.

כולנו יודעים כיצד עברה עלינו השנה החולפת, כמה עוגמת נפש, צרות וייסורים היו 

מנת חלקנו, כיצד העולם כולו התערער, רבים וטובים 

מאחינו הלכו לעולמם בטרם עת, אחרים חלו ונחלשו 

מאוד, וכולנו חשנו את ההשפעה הנוראית של הנגיף 

השגרה  ובשיבוש  שלנו,  בפרנסה  ילדינו,  בחינוך   -

הכיפורים  שביום  יודעים,  גם  ואנחנו  שלנו.  הרגילה 

לנו הזכות  וניתנת  הבעל"ט הספרים נפתחים מחדש, 

לפעול כמלאכי מעלה - כדי להשפיע על מה שייכתב 

וייחתם בהם לטובה ולברכה.

ועוצמת  היום  למשמעות  מודעים  שאנו  ולאחר 

הזה  שביום  מבינים  שאנו  ולאחר  לחיינו,  גורליותו 

מכבס   - חטאתינו  מכל  שבשמים  אבא  עלינו  מכפר 

אנו  נשמתנו,  את  מצחצח  אותנו,  מנקה  אותנו, 

באמת  שהוא  בשלמות,  לנו  ימחל  שהוא  מבקשים 

לצאת  נזכה  שבאמת  בנו,  שדבק  ורבב  כתם  כל  ינקה 

מיום הכיפורים זכים וטהורים, פותחים דף חדש בשנה 

חדשה ומרעננת.

השאלה העומדת על הפרק היא רק: איך? איך באמת 

נוכל להבטיח שאנו עושים תשובה בצורה טובה? איך 

לפני  תתקבל  שלנו  שהתשובה  להבטיח  יכולים  אנו 

כסא הכבוד? איך אנו יכולים לפעול שהתשובה שלנו 

לא תהא כרוכה בייסורים וכאבי לב? איך נוכל להבטיח 

מחילת עוונות מושלמת, פתיחת שנה חדשה ברגל ימין בלי שום משקע מהעבר?!

י"ז מעניקים לנו משפט  התשובה היא, שזה תלוי בנו. חז"ל במסכת ראש השנה דף 

מתנה, אלומת אור שמכבסת לבבות: 'המעביר על מידותיו - מעבירין לו על כל פשעיו'. 

אם מישהו רוצה לזכות במחילת עוונות מלאה, והרי כולנו רוצים!, הדרך היא לקבל 

החלטה חזקה שגם אנחנו מוחלים לכולם. לכל מי שפגע בנו, לכל מי שעשה משהו 

נגדנו, לכל מי שעלב בנו, לכל מי שיש לנו ויכוח אתו, לכל מי שהסכסוך עמו עוד קיים 

- כלפי חוץ או אפילו רק בלב פנימה.

אני  'הנה,  אומר:  ובעצם  דוגמת מראה לאבא שבשמים,  הוא מציב   - כשיהודי מוחל 

מחלתי. מחקתי, סלחתי, שכחתי. מישהו פגע בי - אבל זה כבר לא קיים יותר, זה נמחק 

מההיסטוריה'. ואז, אבא שבשמים משיב לו באותה מטבע, ומוחק את החטאים שלו, 

מוחל עליהם לחלוטין, מעלים אותם לנצח.

על אחת כמה וכמה אם מי שפגע בנו או עלב בנו - עשה את זה באופן כואב, באופן 

שנפגענו מאוד, שחשנו ביזיון או עלבון צורב ונוראי, כי אז אדרבה ואדרבה: העלבון 

ייסורים  במקום  לנו  העומדים  הם   - שבנפשנו  המשקע  שבליבנו,  הכאב  שעברנו, 

שהיו אמורים לבוא עלינו, ואז - כשאנו מוחלים מכל הלב על הפגיעה הזו, הרי שאנו 

בעלבונות  נענשנו  כבר  כי  שלנו,  העבירות  על  בייסורים  להיענש  מהצורך  נפטרים 

וגידופים כלפינו.

זי"ע בפרשת אמור, עד כמה מחילה  זו האריך הרה"ק בעל ה'נועם מגדים'  בתגלית 

אמיתית, שיש בה גם שכחה ומחיקה של העלבון והכאב, הגידוף והצער, היא מחילה 

צרות  אינסוף  המוחל  מהיהודי  נחסכים  ואז  השמימית,  במערכת  'זיכוי'  שמייצרת 

'הזדכה'  כבר  הוא  כי  עוונותיו,  בשל  חלילה  עליו  לעבור  אמורים  שהיו  וייסורים 

בעלבונות שספג, ובצער שעבר עליו אז, וממילא עוונותיו נמחלים לחלוטין, נשכחים 

ואובדים, בלי שום צער או כאב נוסף.

הזמן  זה  הכיפורים,  יום  שלפני  האלה  ברגעים  ולפיכך, 

לתפוס חזק בידיים את מידת המחילה, ומשני קצותיה: 

גם למחול בעצמנו לכל מי שפגע בנו, מחילה אמיתית 

ועמוקה, שלימה ומושלמת. וגם לבקש סליחה ומחילה 

נוודא  ובכך  עלינו,  כועס  או  בו  פגענו  שאולי  מי  מכל 

את  מאיתנו  ימנעו  לא  לחבירו  אדם  שבין  שעבירות 

ישן,  עלבון  כל  למחוק  הזמן  זה  טובה.  לשנה  הברכה 

לסגור כל סכסוך, לבקש סליחה ולסלוח מכל הלב - כי 

רק כך נזכה להיחתם לחיים טובים!

וככל שנזדכך עכשיו, נטהר את ליבנו מכל משקע, נמחל 

ונוודא שכל מי שפגענו בו מוחל לנו מעומק הלב - כך 

בגדי הלבן אותם נעטה ביום הכיפורים יהיו תמונת ראי 

בורא  לפני  לעמוד  נוכל  כזה  ובלב  והנקי,  הזך  לליבנו 

בריתך',  בני  כל  טובים  לחיים  'וחתום  ולהתפלל  עולם 

בית  וכל  אנו  טובים,  לחיים  להיחתם  נזכה  ובאמת 

ישראל, אמן!

כמה מילים, השפעה של שנים!

ברק,  בבני  פ.  משפחת  בבית  שנים,  כ-12  לפני  זה  היה 

וסעד את ארוחת הערב, כלפתע  ישב  פ., ראש המשפחה,  נעימה. הרב  בשעת ערב 

חש כאב עז מפלח את בטנו, כאילו חרב חדה ננעצת בו. הוא ניסה להרגיע את הכאב 

לבדיקה  החולים,  בבית  המיון  לחדר  פנה   - הועילו  לא  ומשאלו  כאבים,  במשככי 

דחופה. בבית החולים התברר שיש לו אבן קטנה בקיבה, והאבן הזו נעה ומסתובבת 

בתוככי הקיבה, מייסרת אותו בכאבים עזים.

הרופאים הציעו טיפול תרופתי שספק יועיל, ואם לאו - אין מנוס מניתוח. הוא החל 

בטיפול, אולם הכאבים התחזקו. הוא חש שכאשר אינו תחת השפעת משככי כאבים 

כאחוז  בבית  ונד  נע  להירדם,  מתקשה  להתרכז,  מסוגל  לא  הוא  חיים.  אינם  חייו   -

תזזית. הרופאים הבינו כי אין מנוס, וקבעו מועד לניתוח.

משפחתו,  מבני  כמה  עם  יחד  השבת  בסעודת  פ.  הרב  יושב  הניתוח,  שלפני  בשבת 

ולפתע אחד מהם שואל אותו האם בשכונת ילדותו התגוררה אשה מוזרה בשם 'רחל 
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כיצד שלהבת מרצדת העלימה אבן מייסרת? 

שבת של הגנה...
מבית  ולהגנה  לשמירה  מקווים  כשכולנו  קשים,  כה  בימים 
ומחוץ, מנגיפים קטנים כמו מאויבים גדולים, כולנו מחפשים 
בשבת  כי  מתברר,  ושמורים.  מוגנים  להיות  הדרך  את 

הנוכחית יש את הכח העילאי להגן עלינו!

גילה הרה"ק בעל ה'שפת אמת'  אותו  גילוי  ושמעו  הסכיתו 
שמרו  'אילו  חז"ל  בדברי  חדשה  משמעות  חושף  הוא  זי"ע. 
ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון', ומגלה 
שהכוונה היא לשמירת השבת הראשונה של השנה - שבת 
מוגנים  הם  הרי   - כיאות  אותה  שומרים  ישראל  אם  שובה. 

ושמורים, זוכים בהגנה שמימית מכל צרה ופגע רע!

ביום  נפתחה  השנה  אמנם  הנוכחית.  השבת  את  ננצל  הבה 
השבת, אולם השבת הנוכחית היא השבת 'הרגילה' הראשונה, 
שבת שובה. לכן נרומם את השבת הזו במיוחד, נקפיד היטב 
בהלכותיה, נקדים לקבלה ונאחר להוציאה כדי להרוויח כמה 
ויקר. יש לנו ביד  שיותר דקות בה, נשמור עליה ביתר כבוד 
כלי המסוגל לשמור ולהגן עלינו, הבה ננצל אותו היטב ונזכה 

בהגנה טובה ומועילה לכל ימות השנה! 
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לאה', והאם הכיר אותה. זכרונותיו הפליגו לאחור אל מחוזות ילדותו, אכן כן - היתה 

גם היתה אשה כזו, היא נחשבה כאינה בריאה בנפשה, ולא מעט פעמים נהגו הילדים 

לבצע מעשי קונדס על חשבונה. 

לאמו  נטפלה  לאה'  'רחל  אותה  מסויימת  תקופה  במשך  כי  עוד,  ונזכר  הוסיף  הוא 

ע"ה, ומתוך שגעונותיה רדפה אחריה וצעקה בגנותה. והוא - כילד, ומבלי שהתבקש 

אחריה  רדף  אפיים,  אחת  מנה  זו  לאה'  ל'רחל  והשיב  אמו  מלחמת  את  לחם  כמובן, 

והציק לה במידה גדושה ובלתי נעימה...

לפתע, הדבר היכה בו כברק: רגע, מהיכן נזכר אותו בן משפחה לשאול על 'רחל לאה' 

שהוא  הזה,  המקרים  צירוף  מהו  בזכרונו?  שמה  עלה  טעם  מה  עכשיו?  דווקא  ההיא 

בה  אשה  על  לו  מזכיר  ומישהו  מורכב,  ניתוח  לפני  ימים  כמה  שבת  בסעודת  יושב 

התעלל בילדותו?!

ואם לא די בכך, כמהלומת פטיש אימתנית הכתה בו המחשבה: הלא השם 'רחל לאה' 

עליו  נפטרה  אשר  נעוריו,  אשת  של  המלא  שמה  זה  אחר.  ממקום  היטב,  לו  מוכר   -

בטרם עת, הותירה אותו אלמן כאוב ומצולק. רגע, יכול להיות קשר בין הדברים? היתכן 

שהאסון שפקד את 'רחל לאה' רעייתו, נגרם או קשור ל'רחל לאה' בה התעלל בנעוריו? 

ומה הקשר להיזכר בזה בדיוק עכשיו, רגע לפני הניתוח בקיבה?!

הוא חש שראשו סחרחר עליו, ביקש לצאת לאוויר הפתוח ולשאוף אוויר צח. מוחו 

הוטרד במחשבות קשות, צירוף השמות והמקרים - לא נראה לו מקרי כלל. שעות 

כ"ק  ורבי,  מורי  אל  פעמיו  שם  בבוקר  ראשון  וביום  עמו,  בל  ולבו  התהלך  אחדות 

זולגות  וכשעיניו  בפניו,  לבו  את  שפך  זי"ע,  מנדבורנה  יעקב'  ה'באר  בעל  האדמו"ר 

דמעות שאל:

לאה'  'רחל  את  כשציערתי  נורא,  חטא  לאותו  כפרה  הוא  עליי  שעובר  מה  כל  'האם 

האומללה?! האם בתחילה נפטרה עליי רעייתי בטרם עת בטרגדיה נוראית שהרסה 

את חיי, ועדיין לא כופר החטא ונגזרו עליי ייסורים נוספים? מה עליי לעשות?!'

לרבדים  נוגעות  כאלה  שאלות  שרעפים.  נתכסו  ועיניו  רב,  בקשב  לו  הקשיב  הרבי 

מעלה  בשמי  קורה  מה  יודע  מי  עולם,  של  חשבונו  של  ביותר  והנסתרים  העמוקים 

וכיצד מתנהל פנקס החשבונות שם. ובכל זאת, בתום הרהור ארוך, השיב לו הרבי:

'לכאורה, הדבר ברור כי יש קשר בין הדברים. עצתי לך לפעול לפייס את אותה 'רחל 

לאה', שאומנם אינה בין החיים, אולם יש דרך לפייסה גם בעולם העליון. הואיל ואתה 

כהן לא תוכל לפנות לקברה ולבקש את מחילתה שם, אולם תוכל להדליק נר לעילוי 

נשמתה במשך שבוע ימים, ובהדלקת הנר אמור את שמה המלא ותבקש את סליחתה. 

ואולי, אולי בזכות העובדה שאתה עושה טובה ונחת רוח לנשמתה בגנזי מרומים, היא 

תואיל להסיר את קפידתה מעליך!'

הרבי בירך אותו בחום, והאיש יצא את החדר בצעדים מאוששים ועצובים גם יחד. לפי 

אותו, כשאשתו  הנורא שפקד  לא קטן באסון  לו עצמו חלק  יש  התמונה המצטיירת, 

הסתלקה מהעולם בטרם עת. אולם נראה כי לפחות עתה יש לו מה לעשות, אולי נפתח 

הפתח לרצות את נשמת אותה אשה אומללה, ולכל הפחות יימנעו ממנו צרות נוספות!

הוא שב הביתה, מיהר לברר את שם אביה של 'רחל לאה' ההיא, והדליק מיד נר נשמה 

את  ביקש  והוא  אמת,  חרטת  של  דמעות  עיניו  זלגו  הנר,  בהדלקת  נשמתה.  לטובת 

סליחתה מעומק הלב. דקות ארוכות עמד על יד השלהבת המרצדת, ביקש והתחנן כי 

תמחל לו על הפגיעה, שתסיר את קפידתה, שתפתח לו פתח לחיים מאושרים נטולי 

אסונות וייסורים!

48 שעות אחר כך, הוא התייצב לניתוח. רגע לפני הוכנס לצילום אחרון, המוודא שהכל 

נותר בעינו. ואז - - - 

הרופאים נתקפו הלם ואלם גם יחד. לאחר שבועות בהם הוא טופל תרופתית והדבר 

לא הועיל - דווקא שבועיים ללא כל טיפול העלימו את האבן כלא היתה. היא פשוט 

התאדתה מהקיבה ואיננה, בלי כל טיפול תרופתי!

וכשהרב פ. סיפר לנו את הסיפור, הוסיף ואמר: 'טיפול תרופתי באמת לא היה, היה טיפול 

פגיעה  אותה  נעלמה.  להיווצרותה  הסיבה  כך,  סתם  נעלמה  לא  האבן  בהרבה.  מעמיק 

נושנה נמחקה ואיננה, ולכן אין עוד טעם באבן המיותרת, המסיבה נזק וצער כה רב!

נושא עמו מסר של  ובד בבד  פ. הוא תמרור אזהרה,  יקרים, סיפורו של הרב  אחים 

נוראיים  נזקים  לחולל  עשויה   - נמחלת  שלא  פגיעה  כי  מתברר  כן,  כי  הנה  חיזוק. 

גם בחלוף עשורים  ומייסרים,  ומכאובים קשים  לייצר אסונות  בכוחה  לאורך שנים, 

את  ולמחוק  לנקות  המחילה  בכוח  כי  מתברר   - חשוב  פחות  ולא  הפגיעה.  ממועד 

קפידות  נטולי  ונקיים,  זכים  לחיים  האדם  את  ולהשיב  והצער,  הפגיעה  של  הרושם 

מפגיעות ישנות!

עכשיו הזמן להבין את המסר. הרי איננו רוצים באמת להזיק לאיש, גם אם הוא פגע בנו 

או חטא כלפינו, ולפיכך הבה נמהר לנצל את הימים הללו כדי למחול ולסלוח לכל מי 

שפגע בנו, בכל פגיעה שהיא, מכל הלב. ולא פחות חשוב - אם אנחנו פגענו במישהו 

חלילה, נזכור כי הפגיעה נותרת, חותמה ניכר, רישומה נותר. הבה נבקש סליחה מעומק 

הלב, נוודא כי סלחו ומחלו לנו והפגיעה הזו נמחקה לחלוטין, כך השלכותיה לא ילוו 

אותנו חלילה וחס לאורך ימים!

כך נתכונן כראוי ליום הכיפורים, ננצל את הימים הללו למחילת עוונות ופגיעות, וכך 

נזכה להיחתם לשנה טובה ומתוקה!

דמעות כאב ודמעות שמחה...

יהודי  מפורסמת.  ישיבה  בניין  של  בחזית  תשע"ט,  בחורף  התרחש  הבא  הסיפור 

שעבר במקום הבחין בקבוצת בחורים המתלחשים מול שער הישיבה, והדבר תפס 

את תשומת לבו. הוא המשיך להביט ולהתבונן, ואז הבחין: בחור אחר ירד במדרגות 

הישיבה, והללו חמדו לו לצון ועשו מארב. משאך הציג את רגלו מחוץ לשער - דחף 

אחד מהם את רגלו, והבחור נפל, צנח לתוך שלולית מי גשמים ובוץ. חולצתו מטונפת, 

חליפתו ספוגה, כובעו מעוקם ומוכתם, ועוד...

המום ואומלל, הוא הביט בבחורים שעשו לו את המעשה הנפשע, והם הביטו בו בחזרה 

כשבת שחוק על פניהם. מבין הדברים עלה כי היתה זו נקמה על פעולה כלשהי שאותו 

בחור עשה במהלך היום, אולם לכל הדעות - מדובר בנקמה מוגזמת. הבחור התרומם 

וכשהוא  נוראית,  השפלה   - כואב  פחות  ולא  עזה,  חבטה  ספג  כי  עליו  ניכר  אט,  אט 

מושפל וחפוי ראש בכל המובנים, שב על עקבותיו - לתוך בניין הישיבה.

לבו של היהודי שעמד בסמוך וראה את כל המעשה לא נתן לו מנוח, והוא נכנס אחריו 

אל הישיבה, לעודד אותו, להעניק לו תחושה נעימה שיש מי שאיכפת לו ממה שעלה 

בגורלו. כשהגיע אל הבחור, ראה אותו יושב ובוכה בכי תמרורים מטלטל, פשוט כך. 

זולגות  עיניו  ובוכה,  יושב   15 כבן  בחור  ממש:  לב  קורע  לצפיה,  קשה  היה  המראה 

דמעות מאין הפוגות, כה קשה ונוראה היתה ההשפלה שעבר!

רעיון  הבריק  ולפתע  הבחור,  את  לעודד  הנכונות  המילים  את  חיפש  האורח  עובר 

במוחו. הוא פנה אל הבחור המושפל ואמר: 'עברת עכשיו חוויה משפילה, קשה מאוד. 

אני לא מקנא במי שפגע בך ככה, ברבים, בצורה כה קשה. אבל הואיל וזה כבר קרה 

- דע לך שאתה ברגעי הזדמנות נדירים, יש בידך כח שמימי נשגב, אל תוותר עליו...'

ניכר היה כי הדברים מוצאים מסילות ללבו של הבחור הפגוע, והלה המשיך: 'עכשיו, 

לאחר שנפגעת כל כך, יש בידך כח התפילה והברכה. תתפלל!!! תתפלל על עצמך, על 

המשפחה שלך, על הצלחתך בישיבה. תחשוב מה אתה רוצה לבקש, הרי שערי שמים 

פתוחים עכשיו לקראתך, רק תבקש!'

ומיד הוסיף הלה ואמר: 'ואם מותר לי, אבקש ממך להתפלל גם על אחותי המעוכבת 

בבית  המאושפזת  נוספת,  משפחה  קרובת  על  וכן  דבורה.  רחל  בת  חיה  בשידוכיה, 

החולים במצב לא קל. הרי הכח בידיך עכשיו, תבקש ותיקח משמי מעל מה שאתה 

רוצה, אתה נמצא ברגעי זהב, תחטוף בכל הכח!'

הבחור התעודד מהמילים החמות, עצם את עיניו והתפלל, בירך את השמות בחיוך 

קל - כתוהה אם הפך לאדמו"ר או לפועל ישועות..., אבל ברגעים האלה כנראה שכן. 

לאחר שנראה כי נרגע קמעא - פנה האיש לדרכו.

יש  לבוא,  חייב  'אתה  הבחור.  את  מחפש  בישיבה,  האיש  והופיע  שב  שבועיים,  מקץ 

בישיבה.  כנפיים  לו  עשה  והסיפור  אמר,   - שלך!'  הברכה  בזכות  זה  הערב.  אירוסין 

גם קרובת המשפחה - לפתע פתאום הבריאה והשתחררה. פשוט, כל מה שיצא מפי 

הבחור באותה עת קשה וגורלית - התקיים אחת לאחת, לא יאומן!

דומה.  חוויה  שעבר  קהילה,  רב  של  לאוזניו  גם  והגיע  ברבים,  התפרסם  הסיפור 

בעיצומם של ימי ערב פסח, בעודו עסוק בגיוס כסף לחלוקה לבני הקהילה יחד עם 

הקהילה  מבני  אחד  עליו  התנפל  הלכתיות,  לשאלות  ומענה  לפסח  הרבות  ההכנות 

בצעקות וגידופים, רטן כלפיו על הסכום הנמוך שקיבל בחלוקת ה'קמחא דפסחא'. 

ויכול היה להשיב לו כגמולו הרע, אלא שאז הוא נזכר בדבר  הרב לא חייב לו דבר, 

הסיפור הזה, והחליט לשתוק, ושהדבר יעמוד לו לזכות. הוא אפילו לא התפלל על 

שום דבר מיוחד, הוא פשוט שתק וביקש שהשתיקה תעמוד לו לזכות. לא חלפו אלא 

כמה שעות, והוא התבשר שכלתו נמצאת במצב חירום בעיצומה של לידה, ומבקשים 

מכל בני המשפחה להתפלל. 'באותו רגע חלף בי הרהור: אני מעניק את הזכות הזו 

לכלתי, שתעמוד לה לישועה!'

ולא חלפו אלא כמה דקות, בסימן טוב ומזל טוב, הלידה הסתיימה בשעה טובה ומוצלחת, 

לאם ולתינוק שלום ובריאות. 'זה אפילו לא הפתיע אותי', סיפר הרב, 'ידעתי שזה יעבוד. 

לשתיקה ברגעי הפגיעה יש כח עילאי עצום, אין לי ספק שזה משנה גורלות!'

מדהים! הנה לנו סיפור כפול, שפורסם בגיליון 'השגחה פרטית', עדויות נרגשות על הכח 

העילאי הטמון בשתיקה, בהבלגה, במחילה על פגיעה והשכחה ממנה מיד. כמה חשוב 

לזכור את הסיפורים הללו, כי ההזדמנויות בהן פוגעים בנו - לא נוכל להזמין אותן מראש, 

וכשהן מתרחשות - כה קשה לשלוט ביצר שמבקש להשיב מלחמה שערה...

נחושה שאנו מוחלים  יותר כדאי לשתוק, למחול. להיערך לכך בהחלטה  אבל הרבה 

מיד על כל פגיעה, ומנצלים את עת הרצון לבקש ולקבל ממעל את כל משאלות ליבנו. 

וככל שנשכיל לפעול כך, להיות נעלבים ואינם עולבים, להימנע מכל תגובה ולמחול 

על כל פגיעה - כך נזכה שבורא עולם יפתח לנו את אוצרות השפע, ויחתום את כולנו 

לשנה טובה ומבורכת! 
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 הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור

 )לב, ד(

מסובב את האדם מאורעות שונות ואינו מבין למה ומדוע זה לפעמים 
)מובא בספר "מרפא  בסיפור הבאקורה לו. בא הכתוב וצווח אין עוול!. 

 יחיאל רבינו עמד בפריס הכנסת בית בימת לנפש"( מומחש רעיון זה: על
 . בשופר אוחז, בטלית עטוף', תוספות'ה מבעלי

 אלא, התקיעות לתיולתח הברכות לאמירת ברטט המתינו המתפללים
 . הרגיל מהסדר לשנות הרב החליט שהפעם

 לגשת האנשים אחד את קלה יד בתנועת והזמין ראשו את הפנה לפתע
 רבי של לצדו והתיצב, המתפללים בין דרך האיש לו פילס מהר חיש. אליו

 . בקהילה ידוע זהב צורף, עזריה נפתלי היה זה. יחיאל

 מצאתי" יחיאל רבי פתח", כך בשל דוקא ואולי, השעה גודל אף על"
 וסופו שנה לפני שתחלתו חשוב לקח בעל בסיפור כולכם את לשתף לנכון
 אזמין, נפתלי' ר ידידנו, המעשה מגבורי אחד עם מוקדם סיכום לפי. אמש
 ". הדברים השתלשלות את לכם לספר כעת אותו

 נפתלי. הספור את לשמוע סקרנים, ובצורף ברב משתאים הביטו הכל
 : בסיפורו והחל נבוך שעול השתעל, רוקו את בלע הוא. נרגש היה

 יעקב, הצורפות למלאכת עמיתי, הטוב שכני את אתם מכירים ודאי
 שנינו שבנו שעבר השנה ראש לפני אחדים ימים, ובכן. אבודרהם
 כי, הגמרא דברי את למדנו בשיעור. תורה לשיעור והאזנו, מהעבודה

 ". השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו"

 ההצעה עלתה בינינו בשיחה. מיוחדת התעניינות בנו עוררו הדברים
 כמה לנו יגלה כי הוא ברוך מהקדוש ולבקש מיוחדת תענית להתענות

 . הבאה בשנה פרנסתנו תהיה

. משמים כלשהו לאות וצפינו צמנו השנה ראש לפני יומיים, עשינו כך
 כמה חלם מאיתנו ואחד אחד כל, הדבר ארע השנה של האחרון בלילה

 בהשתאות לרעהו איש ספרנו בבוקר כשנפגשנו. הקרובה בשנה ירויח כסף
. זהובים מאתים ירויח הבאה בשנה כי חלם יעקב חברי. חלומותינו את

 .זהובים וחמשים מאה רק ארויח כי ראיתי שלי בחלומי ואילו

 אם. "החלום ועל התענית על לו ולספר ורבינו מורינו אל לפנות החלטנו
 קטנה הכנסה כל הבאה השנה במשך כתבו, "אמר", תשמעו לעצתי

 .פיה על ונהגנו עצתו את שקבלנו כמובן". לכם שתבוא, כגדולה

 בשותפות שרכשנו סחורה סביב חריף ויכוח בינינו נתגלע אחד יום
 השותפות כי, חברי יעקב טען ברווח לחלוק כשבאנו. נאה ברוח ומכרנוה
 טענתי לעומתו. בשוה שוה ברווחים שנחלוק כן דעת על היתה בעסקה

 רק השקיע הוא ואלף שלישים שני ברכישה שהשקעתי מכיון כי, אני
 . יחס אותי פי על כן גם הרוחים את לחלוק יש, שליש

?" מהמכירה הרוח עתה נמצא מי בידי. "תורה דין שיפסק לרב פנינו
 העסקה על שטר או עדים לכם יש האם. "יעקב בידי היה הכסף, שאל

 יעקב כן אם. "שטר היה ולא עדים היו לא. לחקור הרב הוסיף?", שעשיתם
, ראיה כל לנפתלי באין, לדבריו ראיה להביא נפתלי ועל' מוחזק'ה הוא

 ". הרוח במחצית ויזכה הם אמת דבריו כי יעקב ישבע

. מוכן אנני להישבע אך, לאמיתם אמת דברי. "להישבע מאן יעקב אבל
 שליש לעצמו יעקב אפוא נטל. אמר", לי המגיע הרווח על אוותר כן ועל

 על עמד לבינו ביני הפער. הנותרים השלישים שני את לי ומסר מהרוח
 .זהובים עשרה

 ראש בהתקרב, ימים כמה לפני. רוחינו כל את לרשום כמנהגנו המשכנו
 יעקב כי התברר. ההכנסות כל את וסיכמנו רשימותינו את הוצאנו, השנה
 זהובים עשר אחד - זהובים ותשעה שמונים מאה, השנה במהלך הרויח
 עשר אחד, זהובים ואחד ששים מאה הרוחתי אני ואילו. מבחלומו פחות
 . מבחלומי יותר זהבים

 מיד וקבע רבות חשב לא הוא. הרוחנו כמה לו וספרנו רבינו לפני באנו
 עליכם והיה שצדק הוא חברך, העסקה על ההוא בויכוח כי מסתבר, ובכן"

 ". בשווה שווה ברוחים לחלוק

 בינינו שהוויכוח בשעה זהובים עשר אחד של הוא הפער אפוא מדוע"
 היתה רבינו תשובת. שלי על לעמוד ניסיתי? בלבד זהובים על עשרה היה

 התביעה כתב את שכתב הסופר בשכר הוצאתי אחד זהוב. "בפיו מוכנה
 . אמר", לדין זמן לכם שקבע והשליח

 פתאומי הפסד עם להשלים הצלחתי ולא, בפתוי עמדתי לא אני ואולם
", חלומות בדברי משגיח אינני" .ונכבד גדול סכום, זהובים עשר אחד של

 שפסק התורה דין פי על" הוספתי מצפוני את להשקיט וכדי, הפטרתי
 ". מהרוחים שלישים בשני וביושר בצדק זכיתי ואני שפסק כפי רבינו

 הבחנתי פתאום. לחג התחיבויות כמה להשלים כדי חנויותינו אל פנינו
 .איש נכנס לא לחנותי ואילו קונים הומה יעקב של חנותו כי

 והלך החנות את סגר. זהובים עשר אחד יעקב הרויח הצהרים עד
 מוכר של בדוכנו פגעתי בשוק בעוברי. לביתי אני גם פניתי וזועף סר. לביתו

 . ארצה סחורתו את והפלתי נכרי זכוכית

 לבית נגררתי מהרה עד, מכותיו את בי הפליא והמוכר נשברו הכלים
 אחד... ב שעוללתי הנזק את שהעריך שמאי לשוק הריץ השופט. המשפט

 . זהובים עשר אחד וחסר ומושפל חבול לביתי אפוא הגעתי. זהובים עשר

 ידידי לבית נגשתי אמש עוד. אלקינו גדול וכי רבינו צדק כי ידעתי אז
 ושיתפתיו רבנו אל פניתי כך אחר. מחילתו את ובקשתי אבודרהם יעקב
 . הסיפור בסוף

  .התקיעות בסדר פתח יחיאל ורבי, מהבימה עזריה נפתלי ירד נרגש

 ’כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו

’ כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו‘בהמשך השירה אמר לנו משה 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ‘מהם שיאמרו על כל ברכה  ל שביקש”ודרז
שעונים ברוך שם אחר כל ברכה שבמקדש.  י מכאן אמרו”וכן פרש’. ועד

שם, מדוע לא אמר משה  פלא שהוא אמר הברכה והם אמרו ברוך והוא
אמן אלא  האם מדין שאין המברך עונה על ברכתו, הרי זה לא’, ברוך שם‘

 ברוך שם, 

 כ אומרים ברוך שם בקול רם, כי משה”ט שביוה”תרי’ א סי”במג’ ואי
ך כ לאחר הוידוי, שברו”בפיוט יוה’ וכן אי]ברוך שם מהמלאכים, ’ גנב‘רבינו 

וכיון שזו גניבה, לכן אומרים אותה בחשאי כל  [שירת המלאכים שם הוא
שכולנו מלאכים מותר לנו לומר בקול רם,  כ”ימות השנה, אך ביוה

  כ.”גם אנו מלאכים ביוה שהמלאך יבין שמותר לנו לומר ברוך שם כי

בדרך הלצה, כיון שמשה רבינו הוא הגנב בעצמו, הרי הוא  ס”החת’ ופי
עם הגניבה, בוצע ברך, לכן הוא אינו אומר ברוך שם,  אסור לו להשתמש

רשות, אנו לא גנבנו, משה גנב והעבירה  אך בבני ישראל הוא כבר שינוי
פרק מרובה ’ שאמרו בגמפ "ו אומרים ברוך שם והוא לא. ואעלנו, ולכן אנ

מברוך  מהניא רק לאחר יאוש, והאם נתייאשו המלאכיםששינוי רשות 
ב, אלא שדבר שיורד מלמעלה, ”א סק”ט מג”תרנ’ שם, והרי מבואר בסי

לשם, כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב, וכן  אינו חוזר
דבר למעלה, ולכן אין בזה איסור גניבה, שאם  דאין מחזירים’ אמרו בגמ

בוודאי שינוי רשות קודם. וכיון  לא יחזור לשם,אחד גונב דבר שהדבר שוב 
הזאת לעולם.  שגנב מהם משה את הברוך שם, שוב אין להם את השירה

 הרי זו גניבה אמיתית ונצחית. המלאכים מחפשים מיהו הגנב, ואין יודעים
בתורה, שהוא ’ ברוך שם‘כי אנו אומרים זאת בחשאי. ולכן לא אמר משה 

 בעצמו...  היה הגנב

כיון שהמלאכים התייאשו שהם מרגישים שזה ירד כבר למטה פ ”עכ
ברווח, שזה כבר ’ ברוך שם‘יחזור למעלה, לכן אנו כן יכולים לומר  ושוב לא

  רשות. לאחר ייאוש ושינוי
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הגניבה שמסרתי לכם לומר ברוך ’, יערוף כמטר לקחי‘וזה שאמר משה 
’ כן כי שם היאוש, שהוא כמו מטר שאינו חוזר למעלה, ל שם, הוא לאחר

ברוך שם, כי כבר היה יאוש ושינוי רשות.  אקרא הבו גודל, ותאמרו ברווח
 אך אני איני יכול לומר כך.

 (י"ב תשרי תשע"ז –)הגרמ"י רייזמן 

 )לב, כ(בם  אמון לא בנים המה תהפוכות דור כי

 הצדקה מן להמנע האנשים דרך כי המוסר דרך על לומר אפשר הכוונה
 אין - נותנים שאינם מפני, בהיפך הוא באמת אבל, ליתן להם שאין באמרם

 במה המפתח את זורק ובאם, לשפע המפתח היא הצדקה כי, ליתן להם
 ? האוצר יפתח

 מן עצמם ומונעים, הסדר מהפכים הם" המה תהפוכות דור כי" וזה
 להם משפיע ת"השי היה ואז ליתן יותר טוב והיה, להם שאין מפני, הצדקה

 שבזכות להאמין אמונה בהם איו" בם אמון לא" המה אבל, כפלים כפל
 סופר( )חתן   הטוב אוצרו להם ויפתח' ד יעזרם הצדקה

 )לב, ו( ה לה' תגמלו זאת

ומובא באבן ’. תגמלו לזאת’ לה –ה ‘כתב הערוגות הבושם בפסוק 
שהיא אות  נתברר ’הלרבי שמואל הנגיד דאות  עזרא בשם ספר מאזנים

ואין כדבר הזה בכל התורה  תגמלו זאת,’ לה-הלבדה, וכן אומר הבעל קורא 
 [של ה נעלם, אך כאן יש תיבה שלימה’ בא גד, שם האות א -בגד]כולה. 

 והוא חידוש פלא. 

 עם נבל ולא חכם, עמא‘פ דברי התרגום ”וביאר הערוגות הבושם ע
ז נברא באות ”מנחות דעוה’ ל בגמ”ואמרו חז’ דקבילו אוריתא ולא חכימו

ז הוא כמו אכסדרה מי שרוצה לצאת מדרך ”כי עוה ’,ב באות י”ובעוה’ ה
שאם הוא רוצה לשוב ’ הה הישר יכול לצאת, ומאי טעמא תלוי רגל

ממקום  בתשובה יכול לעלות מהחלון העליון, ואינו יכול להכנס מלמטה
ך פתח מיוחד לבעלי תשובה. הרי שנפל, כי לא אסתייעא מילתא, רק צרי

 מורה על תשובה, ’ ה שצורת אות

הוא ’ בספר אור לשמים שהיצר הרע רוצה להראות לנו שאות ה’ ואי
כאילו אין מקום לחזור פנימה. וזהו החילוק בין חמץ למצה, היצר טוב  ’,ח

  ’.מראה ח ויצר הרע’ מראה ה

רין את רוע ותשובה ותפילה וצדקה מעבי‘והעולם אומרים במחזור 
ושכחו לכתוב תורה. הרי ’, צום קול ממון‘בטעות  וכתבו במחזור’, הגזירה

אביי ורבא, ובעל המחזור מזכיר  בבעלזא אמרו שהתשובה הכי גדולה הוא
שכתבו את  רק צום קול ממון, וזהו טעות שיש במחזורים. וגדולי ישראל

ריא, המחזור אומרים שמקור הדברים, כי צום קול ממון שוה בגימט
 ש בספר חוות יאיר. ”ת. כמ”זא’ בגימ ושלשתם ביחד

בעל תשובה ‘ ל לאחר תפילת שחרית כתוב בפירוש”אך בסידור האריז
’ שהיה רגיל לקרוא דף אחד יקרא שנים וריבוי התורה הוא עיקר התשובה

  ל שעיקר התשובה הוא לימוד התורה.”מפורש יוצא מפי האריז הרי

מה אתם רוצים להביא ’, זאתתגמלו ’ הלה‘וזה שצועק משה רבינו 
ה שיש לכם באמת ”צום קול ממון, ב’ בגימ ה בתשובתכם? זאת”להקב

ולעסוק בתשובה,  א למעט בעסק התורה ולומר תהלים”רשות מהמג
ז מבריסק שאמר כל התהלים בעשרת ימי תשובה, והנה ”ש הגרי”וכמ

צועק משה  ת, צום קול ממון, עכשיו”ימים שעסקנו בזא’ היה לנו מ עכשיו
התשובה הוא ריבוי התורה, תחזרו בפרשת האזינו  הרי עיקר’, לה’ה‘רבינו 

חכימו, נכון שיש לך עם נבל, יש לך  לאביי ורבא, עמא דקבילו אוריתא ולא
 מה לתקן, אך תחזור לעסוק התורה שזהו עיקר התשובה.

 (י"ב תשרי ע"ו –)הגרמ"י רייזמן 

  מאוצרות המגידים 

  (ג לב,)" לאלקינו גדל הבו אקרא' ה שם כי"
 וברכו לאלוקינו גודל הבו אתם' ה שם ואזכיר כשאקרא י"רש פירש

 .שמו
( קיט שבת) בגמרא כתוב". אמן" ענית בשבח מאד הפליגו ל"ז רבותינו

 שנאמר עדן גן שערי לו פותחין כוחו בכל אמן העונה כל לקיש ריש אמר
 אלא אמונים שומר תקרי אל" אמונים שומר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו"

 .אמן שאומרים
 לפנים מחיצה שערים הרבה לו יש עדן הגן כי: א"המהרש ופירש
 אמרו וכן, חבירו של מחופתו נכוה וצדיק צדיק כל שאמרו כמו ממחיצה

 כוחו בכל אמן העונה שזה ואמר כבודו לפי מדור לו יש וצדיק צדיק כל
  .ד"עכ. עדן גן מחדרי השערים כל לו פותחין

 קטן דבר בשביל שהרי בכוונה" אמן" עניית היא מעולה כמה לנו הרי
 עמלו אשר וחסידים מצדיקים יותר, עדן גן חדרי כל לפניו פותחים כזה

 . ימיהם בכל' ה בעבודת וטרחו
 לא התיבה לפני העובר חכמים שנו כך פז(  ר")ד במדרש אמרו עוד

 יכול היה ואם רבותינו ולימדונו, הטירוף מפני הכהנים אחר אמן יענה
 יותר ה"הקב לפני גדול שאין מפני? למה, יענה, דעתו תטרף שלא לענות
 .אמנים כעניית' ה לפני חשוב דבר שאין הרי. כ"ע עונין שישראל מאמן

 חיזוק פעם אמר קמניץ דישיבת משגיח ל"זצ שטרן אהרן משה רבי צ"הגה
 : דבריו היו וכה בכוונה אמן ענית בענין

, בשמחה משתתף שהוא לאשר צריך לחתונה שהמזומן נהוג לארץ בחוץ
 הסכמתי לשלוח שכחתי, שטרן הרב סיפר, פעם. כניסה כרטיס לו ושולחים

, היה כך לא אמנם. אכנס כרטיס ללא גם ודאי, חשבתי אך, בחתונה להשתתף
 ידיד שאני לו הסברתי... כרטיס ללא להכנס השומר לי נתן לא לאולם בהגיעי

 כלעומת וחזרתי... לי עזר לא אך, דקות לכמה ואכנס, השמחה לבעל נאמן
 . שבאתי
 וסובל, לגיהנם נידון, מעלה של ד"לבי ועשרים מאה לאחר המגיע אדם, כך

 בשמחה והולך משם יוצא חודש ב"י לאחר ה"וב, מדורין בשבעה קשות שם
 מתפלא', כניסה כרטיס' ומבקש מלאך עומד עדן גן ובפתח, עדן בגן למקומו

 והארמון המקום היכן? כניסה כרטיס של מושג קיים כאן גם האם: האדם
 אין אך... בפנים שמור מקומך המלאך לו עונה? מהמצוות לעצמי שבניתי

 גוי ויבוא שערים פתחו" בפסוק נאמר? הכרטיס מהו... כרטיס ללא כניסה
, בכוונה אמן שעונה מי" אמנים" אלא אמונים תקרא אל" אמונים שומר צדיק

 .למתבונן נורא... כניסה ואין נעולים השערים זה וללא, עדן גן שערי לו נפתחים
 ברכה ששומע מישראל איש כל( בסופו י"פ" )העמודים ווי" בספר כתוב
 ואינו שומע ואם, מקטן או מאשה שומע אפילו, אמן לענות מחויב מישראל

 מישראל אחד שכל, נפשי מוסר אני נוטריקון" אמן" וסימן, חייבמיתה עונה
 הברכות לומר מחויב מישראל איש וכל. אמן עניית על נפשו למסור מחויב

, אמן לענות ויוכלו אצלו העומדים שאר או הבית בני שישמעו כדי רם בקול
 כמו הוא בלחש יאמר ואם, אמת שהיא הברכה על היא עדות אמן שמילת

 . הדבר על להעיד שמעלים
 בזמן שהיה ונורא רב מעשה לפניכם אספר ישראל בני ורעי אחי ולאהבת

 אברהם ר"מהר זקני חמי לי שסיפר כמו" לבושים"ה בעל יפה מרדכי רבי הגאון
 . ה"זלה יפה מרדכי ר"מהר הגאון של נכדו נכדת היתה שאשתו ל"ז וורטר

 כדי לוויניציא, אטליא למדינת נסע יפה מרדכי' ר הגאון: המעשה וכך
 בערך אצלו ולמד הספרדי, אבוהב החכם אצל החודש עיבור חכמת ללמוד

 החכם של בנו אחד, תינוק מקרה, ויקר ימים מקץ ויהי. חודשים ארבעה
 הבית בני וכל רם, בקול העץ פרי בורא ברכת פרי על בירך שנים,' ה בן אבוהב,

 אבוהב החכם במתכוון. שלא אמן, ענה שלא יפה מרדכי' לר פרט אמן, ענו
 המתין יפה מרדכי' ר הגאון אותו, ונידה גדולה בנזיפה בו גער מאד, עליו כעס

 מה וישאלהו ופייסו, אליו בא כ"אח לתלמיד, מרב נידוי של הדין כפי יום' ל
 תדע, ידוע החכם: לו השיב הזה? הגדול האף חרי ומה חטאתו ומה פשעו

 חייב שהיית תדע, אבל בדבר, תלויה שאינה אהבה אהבתיך, גדולה שאהבה
 לך היה והנידוי הילד, של על ברכתו אמן ענית שלא בשעה לשמים מיתה

 מקום שבכל בתנאי לך יהיה העוון ומחילת שנגרם, הגדול הפגם על לכפרה
 שאינו מי של והפגם החטא גודל את תפרסם רגלך כף שתדרוך קהילה ובכל
 לך: שאספר הנורא המעשה את תפרסם וגם אמן, עונה

 עיר שם והיתה, ו"תתנ גזירת לפני קדושות קהילות היו ספרד במדינת
 את לגרש שרצה מלך היה עיר ובאותה. בישראל ואם עיר, לאלקים גדולה

 גדול ועניו חסיד שהיה דין בית האב פעם ובכל, פעמים כמה מעירו היהודים
 . הגזירה מבטל היה, המלך בעיני חן שנשא

 הקהילה חשובי. מארצו לגרשם וציוה היהודים על המלך כעס, היום ויהי
 את שיבטל ממנו לבקש המלך אל איתם שילך ובקשוהו הרב לבית באו

 ראשית שהרי, למלך לכתם לפני מנחה תפילת להתפלל הרב רצה. הגזירה
 של רבה מצוה זוהי: ואמרו בו הפצירו הקהילה שליחי אולם'. ה יראת חכמה
 .עמהם והלך להם נאות הרב. המלך לפני רצון עת ועתה, ישראל כלל הצלת

. וינשקהו וחבקהו לקראתו וירץ, בעיניו חן נשא הרב את המלך כראות ויהי
 ממדינות כומר בא דבריו בתוך, שונים בענינים המלך עם לדבר החל הרב

 לא שהרב בלשון וחשובה ארוכה ברכה אותו ובירך המלך לפני ויפול, המלך
, מנחה תפילת זמן עובר ובינתים בברכתו מאריך שהכומר הרב כראות. הבין
, ברכתו הכומר שיסיים קודם תפילתו שיסיים בסברו. והתפלל לפינה הלך

 אמן שיענו העומדים לכל וציוה הארץ מעל הכומר קם תפילתו באמצע אולם
 רצה שלא מהרב לבד אמן כולם וענו, הברכה שתתקיים כדי ברכתו על

 חזר. כן והשיבו אמן ענו כולם אם הכומר שאל מכן לאחר, בתפילתו להפסיק
, כן הכומר כשמוע ויהי. לא ואמרו ברכתו על אמן ענה הרב גם האם ושאל
 הברכה תתקיים לא בגללו ואמר, ומרה גדולה צעקה וצעק ראשו שערות תלש
 בערה וחמתו החסיד על מאד ויקצוף הכומר דברי את המלך כשמוע. למלך

... לנתחים ולנתחו להורגו עבדיו את וציוה הרב כלפי אכזרי להיות ויהפוך. בו
 בתוך הנתחים את וישימו וינתחוהו קשים ביסורים המיתוהו, עבדיו כן ויעשו

 .מארצו היהודים כל את המלך גירש כן ואחר, לביתו וישאום שק
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 על לדעת רצה ימיו כל, נפשו את ידע ולא גדול בצער היה הרב של חבירו
 להציל מצוה שליח שהיה בשעה נהרג ומדוע, הזה הגדול האף חרי היה מה
 מן לו שיודיעו ומתפלל בוכה, מתענה והיה. רעה מגזירה ישראל כלל את

 מיוחד בחדר ויתבודד. כזו משונה במיתה החסיד נהרג חטא איזה על השמים
 כשהוא הקדוש החסיד אליו בא שפעם עד. החסיד חבירו הריגת על ומצטער
, לך דע, תירא אל, לו ויאמר, לקראתו גדולה חרדה ויחרד, בחדרו מתבודד

, השערה כחוט חסידיו עם מדקדק ה"הקב אלא, עבירה שום עשיתי לא מימי
 ה"הקב האריך. אחריו אמן עניתי ולא, הפת על ברכה הקטן בני בירך אחת פעם
, ברכתו על עניתי ולא ודם בשר מלך לפני כשעמדתי, הזה המעשה עד אפו

 אמן עניתי שלא על הדין מידת נתעוררה עלי שעה באותה מאד למלך וחרה
 את תספר חברי אתה לכן. כך על אותי ודנו, המלכים מלכי למלך הברכה על

 . לו ופרח", אמן" ענית על ותזהירם עולם באי ולכל בנך ולבן לבנך הזה המעשה
 אותו ויקראו, זה מעשה שיפרסם יפה מרדכי לרבי אבוהב החכם לו אמר

, תינוק ברכת על אמן עונה שאינו למי העונש מהו לכל להודיע בחודש פעם
 ואומר עשרה שמונה תפילת מתפלל הציבור כששליח נ"בביהכ שכן וכל

 )אוצרות התורה(      .קדיש

 הכיפוריםום י
ל ’ק רבי דוד”ראיתי בספר הנותן אמרי שפר לרבי ישעיה נפתלי בן הרה

ק ”כ בבית אהרן בשמו של הרה”פ מש”יששכר, ע נכדו של הבני דינובער
כ הוא תיקון לכל ”ע שכל האכילות שאוכלים בעיוה”בוז זי’ממעז רבי ברוך

ע, ”במדבר קדש להשר שלום מבעלזא זי’ כל השנה. וכן אי האכילות של
 האכילות והשתיות שלא היו כראוי.  שזה מתקן על כל

ועניתם את ‘הוא ’ הגמ וביאר שם איך הוא סדר התיקון, שהרי לשון
אין מתענין  נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשיעי מתענין והלא

הכתוב  אלא בעשירי, אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו
 והפירוש הפשוט ככתוב בספר החינוך, כיון’. כאילו התענה תשיעי ועשירי

וצוה לאכול  ה שיהיה לנו כח להתענות,”שאנו מתענין בעשירי, רצה הקב
  כ.”בעיוה

אמנם מחשבה זאת כל ישראל מגדול ועד קטן מכוונים לכונה זאת שיהיה 
ד כל היום. וכל כוס שאנו שותים ”כ, לעמוד בביהמ”להתענות ביוה לנו כח

הוא שיהיה לנו כח להתענות. וכל ישראל מכוונים על כונה  ’הוא כי רצון ה
  זאת.

ק ”עבודת בירור הניצה והנה האכילה והשתיה של כל השנה מלבד
המדות שיש באכילה ושתיה, לקרב חלקי הקדושה שיש  והעלאת

בכל דרכך ‘א כתוב בפשטות ”רל’ ע סי”הרי בשו ק שבמאכלים,”בניצה
ושותה יכוון כדי שיהיה לו כח ללמוד  שבכל עת שהוא אוכל’ דעהו

ניצוצי אהבה. וכשאדם מכוון  והוא מלבד העלאת’. ולהתפלל ולעבוד את ה
פיגול, שהרי קיים  כול ולשתות שיהיה לו כח לעבודת הבורא, אינהלא

נתהפכה  ע, ולאחר מכן הוא מתפלל בזה הכח, והנה בולקע”כ בשו”מש
  לנקדישך.

ע כל השנה, הנה בא יום אחד שכל ”אך מכיון שלא קיימנו דברי השו
מכוונים כונה זאת, הרי שהוא ממש תיקון שלם לכל אכילתנו  ישראל

זכינו לכוון שיהיה לנו כח לעבודת הבורא, וזהו  נה שלאבמשך כל הש
 בו אתה מתקן.  שלימות התיקון, בדבר שקלקלת,

 א,”רל’ ופעם אחת בשנה יש מצות עשה דאורייתא לקיים מצות סי
ק איך אפשר ”ובכתבים כתוב שיש לאכול כמו שני ימים, וכתבו הספה

א שמספר שני ימים, אנה יכנס כל המאכלים האלה? אל לאכול כמו
כ, הרי סדר הפשוט הוא לאכול בוקר וערב, ”ביוה הסעודות שאין אוכלים

סעודת הערב מקדימים לאכול בסעודת  כ אוכלים בבוקר, ובמקום”בעיוה
לאכול פתו מקודם, וכן סעודת  פאה שהעני נכנס’ ש בגמ”המפסקת, כמ

ונשאר לנו סעודה אחת  כ,”כ הרי אנו אוכלים במוצאי יוה”לילה דיוה
 כ. ”סרנו והוא סעודת הבוקר דיוהשהח

אדם לאכול שני שליש מכדי מלואו, והיה לנו לאכול  ל שצריך”והנה ארז
שלישים בסעודת המפסקת, ובזאת אנו ’ וב שלישים בסעודת הבוקר’ ב

כ ”י שנאכל סעודה מלאה בעיוה”ע כ”משלימים את סעודת הבוקר דיוה
שלישים, ’ ד בהשלמנו עו אחת בבוקר ואחת בסעודת המפסקת, והרי

  כ.”של יוה ונמצא שלא החסרנו כלום. ואכילה זאת היא כלי להאור

’, ואכלתם בתשיעי‘נחזור לדברי הנותן אמרי שפר, אם היה כתוב בתורה 
א, לכן כתוב בתורה באופן ”רל’ שומעים את התיקון על קיום סי לא היינו

’, ועניתם‘כ ”שהוא אוכל כדי שיהיה לו כח להתענות, וזש כזה שיבין האדם
’ לא כמו גוי שאוכל סתם, אלא יש עבודת ה שתאכלו כדי שתתענו,

אלא כתוב בה לשון ועניתם, שהיא  באכילתו, יהודי אין אכילתו מפורשת,
וזה יהיה נחשב לו כמתענה.  הכונה הפשוטה שאוכל כדי שיוכל להתענות,

’ ובזה עבד את ה א,”רל’ כ בסי”ובזה מתקן מה שלא קיים כל השנה מש
רק כדי  כ, ונחשב לו ממש שהתענה, כיון שאכל”באכילה ושתיה דעיוה

 שיוכל להתענות. וזהו הנהגתנו כל השנה, אלא כל השנה אין בזה מצות
כ, מתקנים כל כוס קפה שבמשך השנה שלא ”כ בעיוה”עשה מפורש, משא

ז ”ועי כראוי, כי עתה בכל אופן יש לכל אחד חלק ונחלה בכונה זאת. כוונו
 האכילות ושתיות דכל השנה,  יתעלו כל

 ח' תשרי ע"ז( –)הגרמ"י רייזמן 

שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין 
  )מסכת יומא א, א(

נקראת שמה "לשכת פלהדרין? נאמר בגמרא )יומא ח, ב( שהוא על למה 
דים, ולמה פקידים? כיוון שם "פקידי המלך", ש"פלהדרין" בארמית זה פקי

שבזמן בית שני שמשו כהנים גדולים שאינם ראויים, והיו מסתלקים מידי 
שנה בשנה, וכל שנה היה כהן גדול חדש, ודרכם של פקידי המלך שהיו 

 מתחלפים מידי שנה בשנה, לכך נקראת שמה פלהדרין.

ה בספר ציוני תורה כתב: יש להבין, מה היה הצורך לקבוע שמה של הלשכ
 על שם פרט זה? 

יתכן שרצו לעורר בזה את הכהן גדול, כשבא להתכונן לעבודת היום של 
יום הקדוש, שיתן אל ליבו שעלול הוא להישאר כפקיד המתחלף מידי שנה 
בשנה, ואם אינו ראוי לכך אולי יפרוש בעבור זה, לכן, תיכף כשהגיע לבית 

 –פלהדרין"  המקדש הודיעו לו שעתה הולך הוא לשהות שבוע ב"לשכת
 לשכת הפקידים המתחלפים מידי שנה. 

 ]יש לציין דבר פלא ש"פלהדרין" עולה בגימטריה כמניין "סנהדרין"[

 )ציוני תורה(

אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום 
כגון מי שאכל דבר איסור וכו' וכיוצא בהן. אבל עבירות שבין אדם לחבירו 

ובל את חבירו וכו' או גוזלו וכו' אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחבירו כגון הח
מה שהוא חייב לו וירצהו אע"פ שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך לרצותו 

 )רמב"ם הל' תשובה ב, ט(ולשאול ממנו שימחול לו 

לעיין בלשון הרמב''ם, מה שכתב פעמיים שיש לבקש מחילה,     יש 
ו", ולאחמ"כ כתב שוב "צריך לרצותו ולשאול ממנו שמתחילה כתב "וירצה

 שימחול לו".

)או"ח ב, סימן רנח(, שכמו שמצינו בתשובה  בשו"ת "דברי יציב"ביאר בזה 
על עבירות שבין אדם למקום שיש ג' תנאים: עזיבת החטא, חרטה וקבלה 
לעתיד. כך ב"בין אדם לחבירו", צריך את ג' התנאים, עזיבת החטא, חרטה 

לעתיד, וזה מה שכתב הרמב"ם "שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו" וקבלה 
היינו: "עזיבת החטא", ומה שכתב "וירצהו" היינו:  "קבלה לעתיד", ומה 

 שכתב "ולשאול ממנו שימחול לו" היינו: "חרטה".

  )דברי יציב(

 ועיניתם את נפשותיכם

זהו  מקשים העולם, מדוע נקרא עינוי מאכילה ושתיה "עינוי נפש", הלא
 עינוי של הגוף, ואילו הנפש אינה מתענה בזה.

קושיא מעין זו הקשו לגבי תלונת בני ישראל על המן: "ועתה נפשינו יבשה 
אין כל בלתי אל המן עינינו", וגם כאן לכאו' אינו מובן מדוע אמרו "נפשינו 

 יבשה", והלא הם דברו על עניין האכילה שהגוף הוא זה שנהנה ממנו?

 –הרב מטשיבין זצ"ל, שהרי על המן בירכו רק ברכה אחת ומתרצים בשם 
"המוציא לחם מן השמים" לפני אכילתו, וברכת המזון לאחריו, אך ברכות 

לא יכלו לברך,  –בורא פרי העץ, אדמה ושהכל, בורא נפשות ואשר יצר 
 ממילא גם הנפש היתה יבשה.

בלתי אפשרי הוא הדין לגבי יום כיפור. זהו היום היחידי בשנה שבו כמעט 
 לברך מאה ברכות, ולכן יש בו גם עינוי הנפש.

ובנותן טעם להביא כאן את מה ששאלתי פעם את הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א על דברי הגמרא )יומא ד, ב( שעוד לפני שדיבר ה' עם משה 
במעמד הר סיני, הוצרך משה להמתין בתוך הענן ששה ימים, כדי למקר 

אלתי להגר"ח שליט"א, מדוע הוצרך אכילה ושתיה שבתוך מיעיו. וש
 למרק אכילה ושתיה שבמעיו, הלא אכל רק מן, והמן נבלע באיברים?

וענה הגר"ח, שמשה רבינו כנראה קנה אוכל מהגויים בסביבה, כמו שכתוב 
על בני ישראל שעשו כך. ועל זה שאלתי: אם למשה רבינו היתה אפשרות 

נים ממנו, כיצד הלך לקנות לאכול מן שהוא לחם רוחני שמלאכי השרת ניזו
מהגויים אוכל?! וענה הגר"ח שמשה רבינו רצה להרויח את הברכות 
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שיברך על אותם מאכלים, שכן על ה"מן" היה מברך המוציא וברכת הזן. 
וכשקנה מהגויים הרויח ברכת 'מזונות' 'העץ' 'האדמה' 'בורא נפשות' 

 )ומתוק האור(   ו'אשר יצר'.   

 )מסכת יומא כ, א(ית רשותא לאיסטוני שטן ביומא דכיפורי ל

מפרש בדרך צחות את המאמר "שטן ביומא דכיפורי ליה בעל אמרי השכל 
רשות לאיסטוני", על פי מה שאנו רואים אצל בעלי לשה"ר, הלומדים 
פרטי הלכות לשה"ר, וכולם יודעים אותם שאינם מדברים לשה"ר, ובכל 

יבו, יענו בפי תמים "מה זאת בבוא איש לשאול אותם על איש אחד מה ט
אעשה, אסור לדבר לשה"ר..." ודיו להכות במענה הזאת את האדם 
הנשאל עליו חרם, כי מובן של המשיב הוא שיש ויש מה לדבר, אמנם 
אסור לדבר לשה"ר, כי זולת זאת היה עונה אינני מכיר אותו, כן גם השטן 

ולולא זאת  בבואו ביוה"כ לפני הבוי"ת אומר "לית לי רשות לאיסטוני"
הייתי מספר מהחדשות שראיתי היום בנהרדעא אבל מה אעשה פי סגור 

 היום... וממילא עושה גם ביו"כ עבודתו ומשטין ברמז.

 )לקוטי בתר לקוטי(

 אשמנו בגדנו גזלנו

בספר "לקוטי יהודה" מביא בשם ה"שפת אמת" שהטעם לכן תיקנו את 
זאת לא היינו יכולים סדר ה"אשמנו" בסדר של א' ב', הוא משום שלולא 

 )חיים שיש בהם(   לגמור מלמנות...  

 כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון

בעל תשובה התמרמר והתאונן בפני הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל על 
שהרבה לפשוע ולמרוד נגד השם יתברך, וגם אחרי ששב בתשובה חזר 

 עוד תשובתו? תקובל  -הוא דואג  -לפעמים על העבירות, כיצד 

הרגיעו הצדיק בדברי תפילת יום הכיפורים, וכה אמר: הברכה האמצעית 
שבשמונה עשרה מסתיימת כך "כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי 
ישורון בכל דור ודור", לכאורה לפי דקדוק הלשון היה ראוי לומר כי אתה 

 לשבטי ישורון?  ומוחללישראל  סולח

קנו ולעודדנו שסליחתו ומחילתו של אלא, שרצו מתקני התפילה לחז
הקדוש ברוך הוא אינו ענין חד פעמי, כי אם שדרכו לסלוח ולמחול כל 
אימת שיחזור יהודי בתשובה, ומצינו בגמרא בבא מציעא )דף ל"ג( שדרשו 
על הפסוק "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב 

צן" )כלומר, החיוב של עזוב תעזוב תעזוב עמו" )שמות כג ה( "רובץ ולא רב
רובץ כעת, אבל אם דרכו של חמור זה הוא  שבמקרהעמו, הוא רק בחמור 

' בסוף ןלרבוץ תדיר, אין חיוב לעזוב עימו.( נמצאנו למדים מכאן שכשיש 
 התיבה משמעותה היא שזה דבר שנמשך תמיד.

בטי לש ומחלןלישראל  סלחןלפי זה, אומרים אנו בדקדוק רב: "כי אתה 
 ישורון בכל דור ודור" כי ה' יתברך אומנתו לסלוח ולמחול שוב ושוב.  

 )חיים שיש בהם(   

 על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת

היצר הרע קרוי "מלך זקן וכסיל" )קהלת ד, יג(. ואמרו במדרש "למה קורא 
אותו "מלך"? שהכל שומעין לו. ולמה קורא אותו "זקן"? שהוא מזדווג לו 

ועד זקנותו. ולמה קורא אותו "כסיל"? שהוא מלמד לאדם דרך מילדותו 
 רעה".

ואינו מובן: אמנם מדריך לדרך רעה, אבל בכזו חכמה, בעורמה כה רבה, 
 בתחכום עצום ורב. ואיך מכנים אותו בשם "כסיל"?

והתשובה: כשקוראים לאדם: "מלך אנגליה", פירושו שהוא מלך על 
מלך הוא על ספרד. וכשקוראים ליצר אנגליה. וכשאומרים: "מלך ספרד", 

הרע "מלך כסיל", הרי הוא מלך על כסילים. כי מי כסיל כשומע לקולו 
 ומאבד עצמו משני עולמות!

 )והגדת(

 )עבודת כהן גדול(שש ועירה דם הפר בדם השעיר 

)פר' שמיני( "ונראה לפרש בס"ד, עפ"י מה ויחי יוסף כתב בספה"ק 
שאמר לפרש  מהרי"ד מבעלזא זי"עדאדמו"ר הגה"ק ששמעתי משמיה 

מאמר הפייטן בסדר העבודה דיוה"כ שש ועירה דם הפר לתוך המזרק שבו 
 דם השעיר וכו' דאינו מובן לכאורה מה ענין שש דקאמר בעבודה זו דייקא?

ופי' מרן זי"ע דהכה"ג עשה לעצמו חשבון הנפש, איך כפרת כל ישראל 
ן לא תיקן את אשר עליו לתקן, תלוי' בו, והוא בעצמו הרגיש בנפשו שעדיי

ואיך יזכה שעבודתו תהי' מקובלת. ומאוד הי' לבו נשבר בקרבו ע"ז, עד 

שמצא לו התחזקות שיכלול תשובתו בתוך תשובת הרבים, ובזכותא 
 דרבים גם תשובתו ועבודתו הנוגע לתיקון נפשו תתקבל. 

ל והנה הפר הי' בא בשביל כפרת כה"ג וביתו, והשעיר בשביל כפרת כ
ישראל, וציותה תורה לערב דם הפר ודם השעיר לרמז דהכה"ג צריך לכלול 
ולאחד תשובת עצמו עם תשובת כלל ישראל, וזה נתן להכה"ג חיזוק 
ושמחה, והיינו דאמר הפייטן דבהגיע לעבודה זו שש שמצא לעצמו 
התחזקות ושש ע"ז כשעירב דם הפר המורה על תשובתו עם דם השעיר 

 )ויחי יוסף(  ל ישראל, עכתד"ק". המורה על תשובת כל

הביא: בתקופה הראשונה אחרי הסתלקות כ"ק מרן  בספר "סימן טוב"
אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זי"ע היה לבו של ממלא מקומו כ"ק מרן מהר"א 
זי"ע שבור מאוד בקרבו, ופעם אחת לפני כניסתו לביהמ"ד, התבטא מרן 

נאמר "שש ועירה דם  זי"ע ואמר, שאצל הכהן גדול בעבודה של יוהכ"פ
הפר בדם השעיר", שאפילו שדם הפר היה הרבה יותר מדם השעיר, נחשב 
שהזה משניהם, כי הדם המועט של השעיר לא מתבטל, ומכאן למדו חז"ל 

 )חולין צח, ב( ש"מין במינו אינו בטל". 

והנה, הכהן גדול היה נבוך בדעתו מה שהוא נבחר מכל ישראל לעשות 
, למרות שישנם כאלו שהם במדריגה יותר גדולה העבודה ביום הקדוש

ממנו, אבל היות שמעבודת יוהכ"פ נלמד ש"מין במינו לא בטל", נחה 
דעתו, שאע"פ שיש גדולים וחשובים ממנו אבל לא נתבטל מהם. לכן "שש 

 וערה" הכהן גדול, דהיינו ששמח ונתנחם בזה. 

 הפטרת יונה

"עטרת משה", בספר  שקוראים ביום כיפור הפטרת יונה, כתב הטעם
שבזה אנו מעוררים מליצה טובה עלינו, שכן כשהיה יונה בים, והיתה 
הסערה הגדולה, בקשו המלחים לידע בשל מי הסער הגדול הזה, וגם אחרי 
שנודע להם בשל מי הוא, כפי שעלה בגורל וכפי שהודה יונה בעצמו, עדיין  

אל היבשה ולא  התאמצו מאוד להצילו, כדכתיב "ויחתרו האנשים להשיב
יכלו וגו'" "ויקראו אל ד' ויאמרו אנא ד' אל נאבדה בנפש האיש הזה", וגם 
אמרו "ואל תתן עלינו דם נקי". והרי כבר ידעו שרק בשבילו הם כמעט 
טובעים, אעפ"כ קראהו "דם נקי", ומזה יוצא ביום הדין המלצה כלפי 

ירחמו מעלה שכמה שרק חטאו והדין נתונה להיחרץ, כמה שמשמיים 
 אלף אלפי פעמים יותר מאותם מלחים גויים ופשוטי עם.

מוסיף, כמה מוסר עלינו ללמוד מפרשה זו איך לחוס ולדון כל אחד  עוד
לכף זכות, גם אחרי שמשערים דברי חובה עליו, ואפי' אם יוצא לו על ידי 

 חבירו סכנת נפשות ממש, עדיין לדונו לכף זכות.

 )עטרת משה, יום כיפור(

 ו שער בעת נעילת שער כי פנה יום.פתח לנ

מזכירים תפילה ובקשה זו, ואף מוסיפים וחוזרים בקיצור  בתפילת נעילה
 על כל הפזמונים והסליחות של כל הימים שעברו.

: הטעם שחוזרים על הפזמונים, מובא בספרים עטרת משהביאר בספר 
 שזה כמו שחוזרין על עניינו של שטר בשיטה אחרונה, טרם החיתום.

והוסיף עוד לבאר, עפ"י המובא בספר "כנסת ישראל", בשם הגאון הצדיק 
רבי אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע, שפעם בא איליו אחד מאנשי שלומו, 
שהיו לו כמה וכמה עניינים וספיקות שרצה להעלותם לפני רבו, וכאשר 
ניגש אל רבו, נשכחו ממנו כל העניינים עליהם רצה לשוחח, וחזר לביתו. 

"כ נזכר שוב, כי היו אלו דברים מאוד חשובים לו, וחזר אל רבו. והנה לאחמ
כשנכנס אל הרבי, שוב נשכחו ממנו כל העניינים, כך כמה פעמים, 
שכשחזר לביתו נזכר וכאשר שב אל רבו שכח. עד שפנה אל הרבי ושאלו 

 מה הפשט בזה, ולמה שוכח הכל כשבא לשאול. 

ה נכנס לקודש הקדשים היה מתפלל ענה לו, שמצינו אצל הכהן גדול כשהי
רק ביציאתו תפילה קצרה, ולכאורה זה דבר פלא שאחרי כל ההכנות 
לקדושת יום הכיפורים, וכבר זכה להיכנס לפני ולפנים הפעם היחידה 
בשנה שלא יתפלל אלא ביציאתו? ומה מתפלל? תפילה קצרה?! ראוי היה 

 ובים?. שישפוך שם תחינתו ותפילתו על צרכי בני ישראל המר

אלא, העניין הוא, שכאשר הגיע הכהן למקום שיש בו כזאת השראת אור 
השכינה עצומה ונשגבה, נשכח ממנו כל עניני גשמיות מהעולם השפל 
הזה. ורק ביציאתו משם כשהתחיל להיפרד מהקדושה, נזכר מעט מצרכי 
עם בני ישראל, והיה מתפלל תפילה קצרה, כיוון שגם אז היה בעיניו כטפל 

ענייני הגשמיות. וכך הוא כשבאים אל הצדיק ששוכחים כל דבר גשמי.  כל
ובזה רמזו "ובהגיע וגו' לבא אל המלך לא בקשה דבר. עד כאן מספר 

 "כנסת ישראל".



 

 ה 

עפ"י זה מבאר בעל עטרת משה, שבמשך היום הקדוש אינו יכול לפצות 
פה ולבקש על צרכיו הגשמיים מחמת עוצם קדושת היום, ורק לעת 

לה כשכבר פנה יום מתעורר ומקיץ מגודל האור והאהבה ששגה בה הנעי
כל היום, ואז כמו הכהן גדול, מתפלל תפילה קצרה, במעט מילים 
המחזיקים את המרובה. וזה כוונת אומרו: "היום יפנה וכו' נבואה שעריך" 

 שרק כעת בא עם בקשותיו  אחרי שפנה יום.

 )עטרת משה, יום כיפור(

 מאוצרות המגידים  
"אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר אתכם 

וזרקתי עליכם מים טהורים  )יחזקאל לו(אביכם שבשמים, שנאמר  -
מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים  )ירמיהו יז(וטהרתם ואומר 

 )יומא דף פ"ה במשנה(.אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל"  -

 שעלתה לשמי שמים עם דמעותיהתפילת הכלה 

 / מתוך וועד לתלמידים מישיבת חברון רבי שלום שבדרון

"אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר אתכם 
אף הקדוש ברוך  -אביכם שבשמים, וכו' מה מקוה מטהר את הטמאים  -

 הוא מטהר את ישראל"

הלשונות ברישא של המשנה ובסיפא יש להבין מדוע רבי עקיבא כופל את 
של המשנה: "לפני מי אתם מטהרים" ושוב "ומי מטהר אתכם", גם 
בפסוקים מביא רבי עקיבא ב' פסוקים "וזרקתי עליכם מים טהורים" ופסוק 

 נוסף "מקווה ישראל ה'"?.

 ידוע שישנם שני סוגי טומאות של בני אדם, וב' סוגי טהרה להם.

ומאתו שבעה ימים, ויש להזות עליו אפר האחד, טמא שנטמא ממת. וט
 פרה )שלישי ושביעי( אח"כ הוא מוסיף לטבול במקווה ונטהר.

ישנה טומאה קלה יותר, הנטמא בשרץ, שטומאתו רק יום אחד, ואינו זקוק 
 להזאה מהכהן. הוא טוב במקווה ונטהר.

 "לפני מי אתם מטהרים", אשריכם, "אשריכם!"רבי עקיבא מתחיל ואומר: 
האנשים הגדולים המטהרים את עצמם, האנשים המסוגלים להיטהר אלו 

בכוחותיהם. כי במשך ימות השנה אולי חטאו חטא קטן, ומיהרו וטיהרו 
את עצמם, רצים למקווה של הנפשות, ומטהרים את עצמם: "אתם 

 מיטהרים".

אבל יש אנשים השקועים בטומאה עמוקה יותר מטומאת מת )רשעים 
הללו הטמאים כטומאת שבעה, צריך להזות עליהם  בחייהם קרויים מתים(

מאפר פרה. וידוע כי האדם שמזים עליו אינו עושה מאומה למען טהרתו, 
הקב"ה מטהר  - "ומי מטהר אתכם"אלא רק עומד והכהן מזה עליו, היינו: 

 אותנו.

 ועל שתי הטומאות הללו מביא רבי עקיבא שני פסוקים.

הקב"ה מכניס התעוררות בלבבות,  הנה מגיעים עשרת ימי תשובה, שבהם
"יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותי ושומעים בלב את הקול הקורא: 

הוא זורק עלינו  וירחמהו, ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח". -וישוב אל ה' 
התעוררות אפילו על אלו שאין להם כח להתעורר לבד "וזרקתי עליכם מים 

גיעים אל הדרגה היותר גבוהה טהורים" וכאשר ה' מעורר אותנו, רבים מ
של טהרה, להיות מסוג האנשים שנותר עליהם רק טומאת שרץ ויש להם 
אפשרות לטהר את עצמם על ידי כניסה למקווה מים. הם נכנסים למקווה 

"ואומר מקוה ישראל ה' מה המקוה מטהר את של הקב"ה ומיטהרים 
 הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל".

 אשריכם ישראל!

אסור לנו לשכוח, כי מה שתלוי בנו, בטבילת מקווה, מאוד יש להיזהר, אך 
היינו, שלא יהיה בבחינת "וטובל ושרץ בידו" אלא לזרוק את החטא, כמו 
כן, להיכנס בתוך המים, שלא ייצא אבר אחד החוצה, ואז הכפרה והטהרה 

 רבה.

 ואז יתקיים לפני ה' תטהרו.

 כוחה של תפילה ישרה

פר רבי יעקב קמינצקי זצ"ל מגדולי אמריקה, אודות נסיים בסיפור שסי
 כוחה של תפילה ומעשים, א'גיואלדיגע מעשה.

בעיר סובאלק התגורר אדם רב גדול מגאוני הזמן שחיבר ספר: "שאלות 
תשובות עמודי אור". בכל 'תשובה' הלכתית בספרו הוא מסיים בחתימת 

 "העלוב".שמו בתוספת: 

, וגאון זה חתם העמוס בעבודה" -פתלי צבי )הנצי"ב מולאזין היה חותם "נ
 "העלוב"(, מה הבסיס לחתימה תמוהה זו?

 על כך סיפר רבי יעקב קמינצקי.

סבו של רבה של סובאלק, היה גביר ונגיד נכבד. הוא התפרנס ממכרז 
מכירות גדול של הימים ההם, בו בקרו רבים ונכבדים שרכשו את סחורתם. 

י מרכז המכירות. הפריצים של העיירות גם הגבירים הגויים נכנסו בשער
מסביב ביקרו הרבה בחנות. וילך האיש הלוך וגדול, עשירותו היתה לשם 

 בעקבותיה... והקנאהדבר. 

כאשר הקנאה אוכלת את הלב, החלו לדבר סרה על בתו של הגביר... היא, 
הבת, עסקה גם כן במכירת סחורות בחנות של אביה. ובעלי לשון הרע 

רע אמרו: "הפריצים הרי מסתובבים שם כל כך הרבה ובוודאי ומוציאי שם 
יש לה קשר איתם", לשון הרע, מי שלא יודע, הוא לפעמים כאש בנעורת, 
נורא ואיום, התוצאה הייתה: כל שידוך שהציעו לה, צד הבחור התעניין 

 בעיירה ומיד שמע את הרינונים עליה, ואין שידוכים.

שנים. הבת כבר בגרה והכאב גדל. האב  חמש -השנים חלפו. שנה שנתיים, 
היה אערליכע'ר איד וידע כי בת ישראל אין לה לשבת גלמודה, וכדאי לה 
שידוך פשוט ולא לשבת בדד. הוא התאמץ להשיג לה לפחות שידוך 
פשוט. אך גם שידוך כזה היה קשה למצוא לה... מי יהין להתחתן עם בת 

 ישראל לא כשירה.

"אהרון דער  -חור שנאות להנשא עם בתו בסופו של דבר הוא מצא ב
שמייסער" )=אהרון המצליף( בחור שמגיל שנה שנתיים הסתובב ללא 
מסגרת, ללמוד לא ידע, וברבות הימים השכיר את עצמו לבעלי העגלות 

להכות את הסוסים, מאי משמע? כאשר העגלון מתעייף,  -של העיר 
כבר מבינים איך הוא התיישב הוא להחליף אותו ולהצליף את הסוס. אתם 

היה נראה. למעשה, אחד מבעלי העגלות בעיר היה אפוטרופוס עליו. 
וכאשר הגביר אבי המדוברת הציע את בתו באוזני העגלון, הוא לא הביע 

 את הסכמתו על אתר, רק לאחר שבוע נתן את הסכמתו.

 נו, ברוך ה', הם באו בברית האירוסין.

 הימים חלפו, יום הנישואין הגיע.

הגביר עם אהרון דער שמייסער. עלבון. התאספו בחצר בית הכנסת  בת
 לעריכת חופה וקידושין כאשר שמחה ועלבון משמשים בערבוביא.

רגעים ספורים לפני שהחתן בא לכסות את פני הכלה. נעמדה הכלה על 
רגליה ובמעמד כל האורחות שהצטופפו באולם, דיברה לפני מי שאמר 

 אשר יקראוהו באמת":הקרוב "לכל  -והיה העולם 

"רבונו של עולם אתה יודע כי אני בת ישראל כשירה, ונקייה מכל רבב. 
לכן בזכות זאת, אני מבקשת ממך, שתתן לי ילדים כשרים  אתה יודע!.

 ונקיים מכל רבב". והדמעות עלו עד לב השמים.

מאותו זיווג נולדו לה ארבעה ילדים. שארבעתם היו מגדולי הדור ממש, 
 הסובאלקער רב: הגאון בעל "עמודי אור" זצוק"ל.אחד מהם 

ומכאן רמז לחתימתו בכל תשובותיו "העלוב". בזכות העלבון שליוה את 
 אמו, הוא ואחיו זכו למה שזכו.

 הנה כח תפילה.

 "ואמרו חז"ל "אשרי מי שחושדין בו ואין בו".

ה' יעזרנו שלא נזדקק חלילה לביזיונות, בשביל להצליח מחמתם. ונזכה 
 שובה שלימה ולגאולה שלימה לנו ולכל כלל ישראל במהרה בימינו.לת

 )להגיד(

 

ויאמר אליהם שאוני והטילנו אל הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי 
 )יונה א, יב(בשלי הסער הגדול הזה עליכם 

 רבי שלום שבדרון זצ"ל

 נאמר שלוש התבוננויות אודות יום הכיפורים.

יט"א כותב, כי כאשר שב מהלוויתו של רבי אליהו רבי חיים קנייבסקי של
"הנך שב מהלווייתו של  –דושניצר זצ"ל מפתח תקוה, אמר לו החזון איש 

 אחד מל"ו צדיקים שבדור".



 

 ו 

 והוא, הרב דושניצר זצ"ל היה המשגיח שלנו בישיבת לומז'א בפתח תקוה.

ת הייתי אז צעיר אולי בן ארבע עשרה, אינני זוכר את כל דברי העמקו
 שדיבר איתנו באותו וועד, לפני יום כיפור, אבל מה שאני זוכר אומר לכם.

הצדיק הזה, מספר לנו כזה סיפור,  –באותה שעה לא האמנתי שהוא 
 שגרם חיוך לבחורים צעירים כמותנו, וכה אמר:

"כל  –אתם נודעים בוודאי, מה הם הרגעים של לפני כניסת יום הכיפורים 
מי לא מתעורר. אבל החסידים, מעריכים  -נדרי, ותפילה זכה שלפניה", 

ומחשיבים מאוד את העניין של שמחה )ואני אומר שוב שאינני זוכר את 
כל ההסברים, הייתי צעיר, רק זכורני כי התפעלתי שהוא מדבר איתנו כך( 

ולם כבר מתעטפים בטליתות ואחרים כבר הולכים עם מחזורים לבית כ
 -הכנסת, והנה קבוצה של שלושה ארבעה חסידים הולכים לכיוון אחר, 

 להספיק עוד טבילה במקווה לפני יום הקדוש, והולכים בשמחה.

כאשר חזרו מהמקווה הם חלפו ליד שער של בית כנסת )של הליטאים(. 
"האם אתם רוצים לראות דבר מעניין, בואו  –הציע אחד מהם לחביריו 

 אחרי".

הם נכנסו לבית הכנסת של המתנגדים, הלכו אחריו. הוא ניגש לאחד 
היושבים קרוב לפתח, יהודי שהיה עטוף בטלית מעל ראשו ואמר תפילה 
זכה לפני כל נדרי. החסיד הנועז הזה הגביה מעט את הטלית מעל ראשו 

מעט פנימה והוציא למולו את הלשון של היושב, הכניס את ראשו שלו 
 שלו...

נתן לו צווי פעצ' = שתי  –ה"צדיק" הזה הזה מרוב כעסו סטר לו על לחיו 
 סתירות...

הסתובב החסיד אל חביריו ואמר להם: נו, תפילה זכה בדמעות על 
 העיניים...

 ע"כ הסיפור, אינני זוכר בדיוק את מוסר השכל שאמר לנו.

שבים ואומרים תפילה זכה "הריני מוחל" ולפתע בא מורי ורבותי. קורה שיו
מישהו ומבזה את חבירו צועק לו: "זה המקום שלי! לך מפה! וכדומה, זה 
 משפיל וזה כועס וסוטר שניהם אומרים "הריני מוחל" הריני מוחל וסולח".

 מסעודה המפסקת עד מוצאי היום

' תטהרו" הקדוש "לפני ב יהודי באשר הוא, מתקדש ומיטהר לקראת היום
אחרי שמסיימים סעודה המפסקת מברכים ברכת המזון )אני נזכר כיצד 
הרבי שלי אכל סעודה המפסקת. נכנסתי לביתו. הרבנית הגישה לו מרק. 
הוא אכל ועיניו נוטפות דמעות קדושות, לתוך המרק, טיף אחר טיף, וכך 

 אכל: דמעות עם מרק... לא מרק עם דמעות, כ"כ בכה(.

לובשים קיטל כמו מלאכים, כל נדרי ומעריב שמע  מתעטפים בטלית
כמלאכים. אחרי מעריב פרקי בקול רם ברוך שם כבוד,  –ישראל ה' אלוקינו 

 שירה ואומרים תהילים יש הנעורים כל הלילה.

שחרית, קריאת התורה מוסף, מנחה, מקיימים את כל חמשה העינויים 
 –ביום הכיפורים הכתובים בתורה, מי יש לו זמן בכלל לדברים בטלים 

 מצוה ועוד מצוה. –קודש מבואו ועד צאתו. 

מתחילים נעילה ומגיעים עד "פתח לנו שער בעת נעילת שער" מסיימים 
ה' הוא האלוקים, תקיעה  –"אבינו מלכינו" שמע ישראל, שבע פעמים 

 אפשר להתחיל מעריב: –גדולה, מסתכלים על השעון 

ל"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"  "והוא רחום יכפר עוון" מעריב, מגיעים
 שא... שא...בשקט. בלחש. ו"ברוך שם..." 

נשאלת השאלה: בתחילת יום כיפור אמרו בקולועכשיו לאחר יום ארוך 
וקדוש, עדיין לא טעמו כלום, עדיין עטופים בטלית, לאחר יממה שלימה 

 כמו מלאכים והנה אומרים "ברוך שם" בלחש?!.

 תשמעו תירוץ.

ל היה חסיד והוא אמר בשם הבעש"ט הקדוש את המימרא חותני זצ"
רגליים? אולי ידיים?  –וכי מה הוא האדם "מחשבה דאדם היא אדם" הזאת 

גם בהמה יש לה ידיים ורגליים, אם כן מה הוא האדם? הנשמה, והוא חושב 
היכן שמחשבתו נתונה זה עם הנשמה. אם כן "מחשבה דאדם הוא אדם": 

 הוא.

 תירץ גם את השאלה הנ"ל:פי זה חייך ועל 

בערב יום כיפו המחשבה נתונה למצוות היום הבא: אוכלים כדי לצום, 
שותים כדי לצום, כל המח עסוק ב"לפני ה' תטהרו" כמלאכים, לכן, 

בקול רם. אבל במוצאי יום הכיפורים כאשר  –אומרים ברוך שם כבוד 
 מתחיל מעריב, מה המחשבה אומרת? "עוד מעט כבר אפשר לשתות

ברוך  ---קפה" וליד הקפה? יהיה לי עוגה, עוגת קרם... אם כן המלאך נעלם
 בלחש. –שם כבוד מלכותו 

המחשבה היא אבן הבוחן למצבו האמיתי של האדם. יש כאלו שגם  כי 
כאשר בוכים "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד" או "פתח לנו שער בעת 

פרנסה, ותן לנו  –שער נעילת שער" חושבים רק על גשמיות: פתח לנו 
שיהיה לנו הרבה כסף. פרנסה! אשתי שבה  –אוי פרנסה, חננו ועננו  –שער 

פעם מהכותל וסיפרה כי אשה אחת הכתה על אבני הכותל בחזקה, 
תן  –בקולות קריאה: "אוי רבונו של עולם, פרנסה! רבונו של עולם 

 פרנסה!".

יה רק בפרנסה, נכון מבקשים על פרנסה, אבל שהקאפ )שהראש( לא יה
 וכי מלאך זקוק לפרנסה?! עכשיו, ביום כיפור הרי אתה מלאך, נכון?...

 עוד רגע אחד של יום כיפור

 הרבי שלי נפטר בתחילת חודש חשון.

ביום הכיפורים האחרון לחייו הוא צם כל היום, בסוף היום היה כמובן 
מעריב מיד בזמן  חלוש, ירד לביתו, וביקש שעשרה בחורים יתפללו איתו

המותר )ולא להמשיך בתפילה כמו בישיבה( הוא ירד ואחריו עשרה 
 תלמידים. אני לא הייתי שם. אבל העידו לי.

נותרו דקות ספורות עד מעריב. הוא ישב ליד השולחן וחשב מה שחשב. 
והבחין כי הבחורים משוחחים ביניהם על סתם. הוא הגביה את ראשו 

 החלוש ואמר להם:

"בשלי הסער הזה, שאוני ונה, כי הנביא אמר לנוסעי הספינה נאמר בי
וכי הם לא ישאו אותו,  "שאוני"לשם מה הוא ביקש  והטילוני אל הים"

בוודאי, כי אם הוא שוכב בירכתי הספינה, א"כ צריכים לשאתו לסיפון, 
 יגביהו אותו ויטילוהו לים? התשובה היא:

ון, אל תשליכו אותי ישר לים תגביהו אותי מעל הסיפ – "שאוני והטילוני"
"שאוני" מדוע? כדי להרוויח )להזכיר לעצמו  –אלא קודם הגביהו 

ולאחרים מה הוא( עוד רגע של חיים, אל תזרקו אותי סתם כך כי אז יהיה 
 לי עוד רגע של חיים...

בכך המשגיח שלנו רמז לבחורים להעריך עוד רגע של יום הכיפורים שהוא 
עו אז ממשמעות נוספת של דבריו... על עוד רגע של רגע גדול. )והם הזדעז

 חיים שלו באחרית ימיו(.

הוא רגע של נוסף של חיים. פתח לנו שער בעת  –רגע נוסף של יום כיפור 
 עוד רגע נוסף. –נעילת שער 

ברוך ה', ה' יעזרנו עוד ועוד, להתחזק ולעלות בתורה ובמידות טובות, שנה 
 ן.טובה וכל טוב וגאולה שלימה אמ

 )להגיד(
 מחרת יום הכיפורים

ל שיש חביבות יתרה ”קולוב על מה שאמרו חז’כתב הארץ צבי מקוזי
ד ”של בית רבן שיש להם הבל פה שאין בו חטא, נלע לתורה של תינוקות

כ לסוכות, כי אין בנו חטא ”בין יוה שיתרה מזאת הוא הלימוד תורה שיש
מצווים ועושים,  נו שאנוכ, וחיבה יתרה נודעת ל”מאחר שזכינו לכפרת יוה

החידרים של  ר שאינם מצווים ועושים. ולכן סוגרים את”שלא כתשב
הבל פה ’ באלו הימים, כי הלימוד תורה של כל ישראל הם בבחי הילדים

 לאבני נזר והסכים לדבריו. שאין בו חטא. ואמר זאת
 י"ב תשרי ע"ו( –)הגרמ"י רייזמן 

יש שכתבו שנהגו ללבש בגדים  – }או"ח סימן תר"י ס"ד{ רמ"אכותב ה
לבנים נקיים ביום כפור, דגמת מלאכי השרת; וכן נוהגין ללבש הקיטל 

 .שהוא לבן ונקי, גם הוא בגד מתים ועל ידי זה לב האדם נכנע ונשבר
יש שעומדים על  – }שם סימן תרי"ט ס"ה{  שולחן ערוךכותב ה

 .רגליהם כל היום וכל הלילה
וטעם העמידה, להיות דוגמת  – }שם{ משנה ברורהכותב ה
 המלאכים.

בליל יום הכפורים ומחרתו  – }שם ס"ב{ שולחן ערוךעוד כותב ה
 .אומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בקול רם

. דהוא שירת המלאכים, וביום בקול רם – משנה ברורהכותב ה
 הכיפורים גם ישראל דומין למלאכים. 

ת דומים למלאכים ביום ולמה שנצטרך להיו – נשאלת השאלה
 הכיפורים?!

לי יהודי שהסיבה מאד פשוטה, היות וכל השנה אנחנו מתנהגים  אמר
כבהמות והיות והקב"ה רוצה להחזיר אותנו לדרך הישרה, לכן הוא אומר 

אז תהיה לך עוד תקוה לשוב  –שיום א' 'תסטה' מהדרך ותהיה כמלאך 
 ולהיות בנאדם. 



 

 ז 

' מובא בשני מקומות, ותו לעולם ועדברוך שם כבוד מלכ' – המקור ל
 הא' בדברי הגמרא והשני בדברי מדרש:

 ר' שמעון בן לקיש דאמר – אומרת הגמרא }מסכת פסחים נו, א{
-מט בראשית} כתוב בתורה על השעה שקיבץ יעקב את בניו לפני מותו

 לגלות יעקב ביקש .לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא{ א
 לבניו: אמר ולא היה יכול לגלות. שכינה ממנו ונסתלקה הימין קץ לבניו
 ואבי ישמעאל ממנו שיצא כאברהם ,פסול במטתי יש ושלום חס שמא
' ה קראו לו בשמו ישראל שמע :בניו לו אמרו .עשו ממנו שיצא יצחק

 אחד. אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין כשם אמרו אחד,' ה אלקינו
 .  ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך :ואמר אבינו יעקב פתח שעה באותה

מה פתאום בחר יעקב אבינו לומר דוקא את הפס'  – נשאלת השאלה
 הזה?

אומרים המפרשים ]שם[, היות וביום הכיפורים אנחנו אומרים 
"כשהיו העם שומעים את השם המפורש יוצא מפיו של כהן גדול היו 

נופלים על פניהם ואומרים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'", כך 
כששמע יעקב אבינו את בניו אומרים 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד', 

 ך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". ייחד את השם ואמר "ברו
 במדרש רבה בפרשת ואתחנן, מובאת סיבה אחרת:

שמע על הפס' ' –אומרים חז"ל }דברים רבה, פרשה ב, אות לו{ 
, רבנן אמרין, בשעה שעלה משה למרום שמע למלאכי השרת 'ישראל

שהיו אומרים להקדוש ברוך הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, 
ראל, ולמה אין ישראל אומרים אותו בפרהסיא, אמר רבי והוריד אותה ליש

אסי למה הדבר דומה לאחד שגנב קוזמין מתוך פלטין של מלך, נתנה לה 
לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בה בפרהסיא אלא בתוך ביתך, אבל ביום 

הכפורים שהן נקיים כמלאכי השרת, הן אומרים אותו בפרהסיא, ברוך שם 
 .כבוד מלכותו לעולם ועד

לא נדרש מאיתנו לומר 'ברוך שם כבוד' היות ואנחנו נקיים כמלאכי 
השרת, אלא על מנת להיות דומים למלאכים, והשאלה שנשאלת היא, 

 מדוע נדרש מאיתנו להיות דומים למלאכים ביום הכיפורים?
כדי לבאר את הדברים, נצטרך להקדים תחילה מספר שאלות, 

 :ולאחריהם נוכל לעמוד על ביאור הדברים
עברות שבין אדם למקום,  – אומרת המשנה }מסכת יומא פ"ח מ"ט{

יום הכפורים מכפר. עברות שבין אדם לחברו, אין }כד{ יום הכפורים מכפר, 
 עד שירצה את חברו.

 ההוא בהדי מילתא ליה הוה רב - מספרת הגמרא }מסכת יומא פז, א{
 מיהלק אתא לא רב היה לו דבר תרעומת על טבח אחד שחטא לו. טבחא

בערב יום  דכפורי יומא במעלי לא בא הטבח אליו לבקש ממנו מחילה
אלך אני אליו כדי  ליה לפיוסי אנא איזילרב:  איהו אמרהכיפורים. 

 לרב:ליה  אמר בדרכו לטבח. הונא רב פגש אותו ביה פגע להתפייס איתו
להתפייס לפלניא  לפיוסי רב:ליה  אמר לאן הולך מר ? מר אזיל קא להיכא

אבא ]כלומר רב[ הולך  נפשא למיקטל אבא אזיל רב הונא: אמר פלוני.עם 
 יתיב הוה הלך רב ועמד על יד הטבח. עילויה וקם אזל להרוג את הנפש !

 עיניה דלי הטבח ישב ושבר עצמות של ראש של בהמה. רישא פלי וקא
אתה  את אבא לרב: ליה אמר הרים הטבח את עיניו וראה אותו. וחזייה
רישא  פלי דקא בהדי לך! אין לי דבר אתך. בהדך מילתא לי לית זילאבא, 

 בקועיה ומחייה גרמא אישתמיט ,בהיותו שובר עצמות ראש הבהמה
 נשמטה עצם, והכתה את הטבח בגרגרתו והרגתו. וקטליה

מאיפה לקח רב את ההלכה, שאדם שפגע בחברו  – נשאלת השאלה
מישהו פגע בי, אז  צריך להמציא את עצמו אל החבר כדי שימחל לו ?!

אני צריך ללכת אליו בעצמי כדי שהוא יבקש ממני מחילה?! והרי ידועה 
תבוא אתה  –יבוא אליו'; אם אתה פגעת בי  –האמרה 'הרוצה את הרב 

 אלי ותבקש מחילה!
, שרב למד מהנהגתו של כוכבי אורבספרו  ר' איצל'ה בלאזר אומר

מה הוא רחום אף אתה  – בדרֽכיו וֽהלכת הקב"ה, שנאמר }דברים כח, ט{
רחום. מה הוא חנון אף אתה חנון; היות ואלו ימים שבהם הקב"ה קרוב 

 –אלינו ביותר, ומוטלת עלינו החובה לפייס אחד את השני, התבונן רב 
איפה מצאנו דבר כזה  –"אנחנו פוגעים בקב"ה והוא בא להתפייס איתנו 

ולכן הלך  –?! ואם כך נוהג הקב"ה, על אחת כמה וכמה שאנהג כמותו!" 
 אל הקצב כדי להתפייס איתו. 

, יש להבין מה מונח כאן שרב הלך אל ר' איצל'האילולי דבריו של 
 הקצב כדי לפייסו. לכאורה, הקצב היה צריך לבוא אל רב כדי להתפייס!

 :מתנת חייםם הקדמה מדבריו של הכדי לבאר את הדברים, אקדי
}או"ח סי' תר"ו{ ומביא סימן שלם על חיובו של  שולחן ערוךבא ה

 האדם לפייס את חבירו לפני יום הכיפורים. 
מעולם לא התעסקו  טורוהשולחן ערוך , המתנת חייםשואל ה

. אם רמב"םבהלכות תשובה. אלא מי שעסק בהלכות הללו, היה דוקא ה
לכה הזאת, שהאדם חייב לפייס את חבירו, ככה, מה התייחדה הה

להביא, ולא את שאר הלכות  טורוה שולחן ערוךשדוקא אותה בחרו ה
 התשובה כמו החרטה הוידוי ונתינת הצדקה?

 נוספת שצריכה ביאור: שאלה
מתחילים  –ביום הכיפורים ישנה רשימה שלימה של 'על חטא' 

 –מוסף  –שחרית  –ממנחה של ערב יום הכיפורים, ממשיכים בערבית 
לא ע"ז,  –מנחה, ובתפילת הנעילה כבר אין את זה, אלא ישנו נוסח אחר 

למען נחדל לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים ולא חילול שבת, אלא "
 "; הדגש העיקרי בתפילת הנעילה הוא דוקא על הגזל!מעושק ידינו

ישנם עבירות הרבה יותר חמורות מגזל, כגון  – נשאלת השאלה
ול שבת. אז למה א"כ מאזכרים דוקא את ענין הגזל ולא עבירות חיל

 חמורות יותר?
 נוספת שצריכה ביאור: שאלה

בני עדות אשכנז, מאזכרים בתפילת המוסף את הסתלקותם של 
עשרה הרוגי מלכות, ומבקשים מהקב"ה שבזכותם נזכה לצאת זכאים 

שורים בדין, והשאלה שנשאלת היא, איך בדיוק עשרת הרוגי מלכות ק
ליום הכיפורים, שבחרו לאזכר אותם בתפילת המוסף? ואם נאמר 

שמחפשים אנשים שמסרו עצמם על קידוש השם, אפשר למנות את 
 האבות הקדושים, או חנה ושבעת בניה?

בפרשת 'אחרי מות', ומגלה לנו את צפונות יום משך חכמה ה בא
 הכיפורים:

כי אתה סלחן ", מה פירוש הנוסח שאנו אומרים משך חכמהשואל ה
 "? לישראל ומחלן לשבטי ישורון

 כל לך אין :יצחק' ר אמר – אומרת הגמרא }מסכת סנהדרין ק"ב, א{
 בהכרע וארבעה מעשרים אחד בה שאין לעולם שבאה ופורענות פורענות

 ופקדתי פקדי וביום לד{-לב }שמות שנאמר ,הראשון עגל של ליטרא
היינו, כל סבל של יהודי בעולם הזה, עד בואו של  – חטאתם עליהם

 משיח צדקנו, יש בו משהו מחטא העגל. 
הא' ב'בין אדם  –את הנוסח הזה לשני חלקים  משך חכמהמחלק ה

 לחבירו' והב' ב'בין אדם למקום':
והנה אמרו במדרש משלי  – }פרשת אחרי מות{משך חכמה אומר ה

ל דור עדיין חטא של מכירת יוסף }שוחר טוב סימן א{: ר' אבין אומר, בכ
קיים. ונמצא, דהכפרה על האומה בכללה לפני ולפנים עדיין שם רושם 

החטא ממכירת יוסף. ולכן לשון של שעיר המשתלח משקל שתי סלעים, 
אמר רב, לעולם אל ישנה אדם רמז למה שאמרו בשבת פרק קמא }י, ב{: 

יעקב ליוסף יותר  בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מית שנתן
. ולכן משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים

יתכן כי הכפרה היתה לפני ולפנים בבית הכפורת וההיכל, מקום של 
בנימין, משום שהוא לא היה בחטא של מכירת יוסף, ולכן לא היה בעזרה 

ב{: מפני מה חלקו של יהודה. וקרוב לזה מפורש בספרי ברכה }סוף פרק י
זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו? לפי שכל השבטים היו במכירתו של 

יוסף, ובנימין לא היה. אמר הקב"ה: אם אני אומר לאלו שיבנו בית 
הבחירה, כשהם מתפללים לפני איני מתמלא עליהם רחמים שלא היו 

 מרחמים על אחיהם. 
ה כשאוחזים מעש –נמצא שאמרו "פוקד עון אבות על בנים" 

אבותיהם בידיהם }סנהדרין כז, ב{. וכשישראל חוטאים בדברים שבין 
. ואם ישראל חוטאים בדברים חטא העגלאדם למקום, אז פוקד עליהם 

. ומפני טעם זה מכירת יוסףאז פוקד עליהם חטא  –שבין אדם לחבירו 
לא נכנס בחושן, ששמות השבטים חקוקים על לבו לזיכרון לפני ה', 

ם הזיכרון }תוספות ראש השנה כו, א{. מפני שזה והשבטים בעצמם ה
יהיה קטרוג, שהם בעצמם לא ריחמו על אחיהם, והיו מתנגדים ושונאים 
זה לזה, ולפני ולפנים עדיין חקוק חטאם בכל דור. ולכן להורות על כפרת 

היה כתונת מובחרת, וכמו שאמרו }זבחים פב, ב{:  מכירת יוסףהחטא של 
דמים, שנאמר }בראשית לז, לא{ "וישחטו  כתונת מכפרת על שפיכות

 שעיר עזים ויטבלו את הכתונת בדם". 
היינו על כל החטאים שבין  –" כי אתה סלחן לישראלוזה שאמרו "

אלה , שנאמר }שמות לב, ד{ "העגלאדם למקום, שהרושם הוא משורש 
ומחלן ". "סלחתי כדבריך", ושם נאמר }במדבר יד, כ{ "אלהיך ישראל

היא על חטאים שבין אדם לחבירו, ששורש שלהם הוא  –" וןלשבטי ישור
 , שחטאו שבטי ישורון.מכירת יוסףמחטא 

הדברים הללו, שופכים לנו אור חדש לגמרי על כל עבודת יום 
 :הכיפורים

ביום הכיפורים, נכנס הכהן גדול לקדש הקדשים; הזוהר הקדוש קורא 
 ;כלו עשן סיני והר {לזה 'התגלמות העשן', כמ"ש }שמות יט, יח

פש. והחיבור של ג' ננה שולם ער"ת  עשן – אומר הזוהר הקדוש
קדש  –המקום הקדוש ביותר  –ולם עהדברים, נעשה ביום הכיפורים; 

האדם  –פש ניום הכיפורים,   –הזמן הקדוש ביותר  –נה שהקדשים, 
 הכהן הגדול. –הקדוש ביותר 



 

 ח 

דול עד שהיה נכנס מתארים לנו חז"ל, כמה הכנות היה עובר הכהן הג
 לקדש הקדשים:

בעת ימים קדם יום ש – אומרים חז"ל }מסכת יומא פ"א מ"א{
הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין, ומתקינין לו כהן אחר 
תחתיו, שמא יארע בו פסול. רבי יהודה אומר, אף אשה אחרת מתקינין לו, 

 ... שמא תמות אשתו
מסרוהו זקני בית דין לזקני כהנה, והעלוהו לעלית בית }שם מ"ה{: 

אבטינס, והשביעוהו ונפטרו והלכו להם. ואמרו לו, אישי כהן גדול, אנו 
שלוחי בית דין, ואתה שלוחנו ושליח בית דין, משביעין אנו עליך במי 

ששכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. הוא פורש 
 . בוכיןובוכה, והן פורשין ו

כשהיה הכהן גדול נכנס לקדש הקדשים, אומרת הגמרא, היו 
וזה  –מלבישים אותו בבגדי בד ששווים היה אלף ושמונה מאות זוז 

 למה? כדי שידע מה כובד המשא שהוא נושא על כתפיו!
כתיב }ויקרא טז{ וכל אדם לא  – אומר הירושלמי }יומא פ"א ה"ח{

צאתו. אפילו אותן שכתב בהן יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד 
 .  לא יהיו באהל מועדהיינו המלאכים  ודמות פניהם פני אדם

פירוש הדבר, הקב"ה מתייחד עם הכהן הגדול ביום הכיפורים, בקדש 
 הקדשים!

אותה שנה שמת בה  :תנו רבנן – מספרת הגמרא }מסכת יומא לט, ב{
 ?ן אתה יודעמניי :אמרו לו .בשנה זו הוא מת :שמעון הצדיק אמר להם

בכל יום הכפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף  :אמר להם
והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף  ,לבנים נכנס עמי ויצא עמי

 .אחר הרגל חלה שבעה ימים ומת .שחורים נכנס עמי ולא יצא עמי
איך יכול להיות שעם שמעון הצדיק נכנס 'זקן  – נשאלת השאלה

', והרי אומר הירושלמי שאפילו למלאכים אין רשות להיכנס לקדש אחד
 הקדשים בזמן שכהן גדול נכנס?

בשם הירושלמי, שזו היתה השכינה בכבודה תוספות ישנים אומר ה
 ובעצמה!

קדש ידיו ורגליו, ופשט וירד וטבל  –אומרת המשנה }שם פ"ז מ"ד{ 
ורגליו. נכנס להוציא  ועלה ונסתפג. הביאו לו בגדי לבן, ולבש, וקדש ידיו

את הכף ואת המחתה. קדש ידיו ורגליו, ופשט וירד וטבל, עלה ונסתפג. 
הביאו לו בגדי זהב ולבש, וקדש ידיו ורגליו, ונכנס להקטיר קטרת של בין 

הערבים ולהטיב את הנרות, וקדש ידיו ורגליו, ופשט. הביאו לו בגדי עצמו, 
יה עושה לאוהביו בשעה שיצא ולבש. ומלוין אותו עד ביתו. ויום טוב ה

 . בשלום מן הקדש
 ולמה היה עושה יום טוב? – נשאלת השאלה

לפי שהרבה פעמים מתים כהנים  –}פירוש המשניות{ רמב"ם אומר ה
גדולים בקדש הקדשים אם לא היו ראוים או אם ישנו דבר ממעשה 

 הקטורת.
 חפץ חייםעל עבודת הכהן גדול שהיתה נעשית אחת לשנה, עומד ה

 :שמירת הלשוןבספרו 
ויותר מזה נוכל לראות דבר נפלא  – }שם ח"ב פ"ה{ חפץ חייםכותב ה

ונורא מאוד שהכהן גדול כשהוא נכנס פעם אחת בשנה בבית קדש 
הקדשים עבודה הראשונה שלו קודם קבלת דם הפר וזריקתו היה 

}דף מ"ד{ שהקטרת היה  הקטרת הקטורת, כדכתיב בתורה ואיתא ביומא
מכפר על חטא הלשון וכמו שאמרו שם "יבא דבר שבחשאי ויכפר על 

מעשה חשאי". מזה נוכל להבין גודל קלקולו של הלשון שהגיע עד בית 
קודש הקדשים לפני ולפנים ושם צריך לזה הכהן גדול שהוא האיש 

ד המקודש מכל כלל ישראל והוא יראה לכפר שם לפני ה'. גם נוכל ללמו
הנהגה ישרה שבבוא האדם לתקן את עניניו ולשוב בתשובה לפני ה' על 

חטאותיו, תחילת הכל צריך לראות ולתקן דבר זה והיינו חטא הלשון ואז 
יקובל תשובתו כמו שמצינו אצל כהן גדול שקודם בואו לכפר עון טומאת 

מקדש וקדשיו אף שהוא ג"כ עון כרת, מ"מ ציותה התורה אותו לתקן 
 כפר על חטא הלשון ע"י הקטורת. מתחלה ל

באה לכפר על  –יוצא א"כ, כל עבודת הכהן גדול בקדש הקדשים 
 חטא הלשון!

 :עפ"י הדברים הללו, נוכל להבין יסוד נפלא
, ששני השעירים של יום הכיפורים, הם כנגד שני גאון מוילנאכותב ה

הציפורים שמביא המצורע לטהרתו. כמו שבציפורים א' נשחט וא' 
 כך השעירים, א' נשחט וא' משתלח.  –לח משת

, שאין יום הכיפורים מכפר על בין אדם לחבירו אלא עד שירצה אמרנו
עוד לפני  –את חבירו. הוי אומר שכדי להתחיל את עבודת יום הכיפורים 

האל"ף בי"ת זה לרצות את החבר  –כל האיסורים שישנם ביום כיפור 
 שלך תחילה, כי זה מעין הקטורת! 

ויתן כל אדם אל לבו בערב יום  – }או"ח סימן תר"ו ס"א{טור ה כותב
הכפורים לפייס לכל מי שפשע כנגדו. דעבירות שבין אדם למקום יום 

הכפורים מכפר, ושבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שיפייסנו. 
כן כדי שיהא לב  ועושין...  צריך לפייסו –ואפילו לא הקניטו אלא בדברים 

כל ישראל שלם כל אחד עם חבירו ולא יהא מקום לשטן לקטרג עליהם. 
והכי איתא בפרק }מ"ו{מפרקי רבי אליעזר: רואה סמא"ל שלא נמצא חטא 

בישראל ביום הכפורים ואומ: רבון העולם, יש לך עם אחד בארץ כמלאכי 
ורים. השרת. מה מלאכי השרת יחפי רגל אף ישראל יחפי רגל ביום הכפ

מה מלאכי השרת אין להם קפיצה אף ישראל אין להם קפיצה ועומדין על 
רגליהם ביום הכפורים. מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא כך ישראל 

נקיים מכל חטא. מה מלאכי השרת שלום ביניהם כך ישראל ביום 
 הכפורים, והקב"ה שומע עדותן מן המקטרגים ומכפר עליהם.

שהאדם חייב לפייס שולחן ערוך תב ה, מה שכומתנת חייםאומר ה
את חברו, זה לא מהלכות תשובה; כאשר אדם פוגע בחבירו, יש בכך ב' 

אתה חייב לפייס אותו. אבל חוץ  –חלקים: חלק א', פגעת בחבר שלך 
אתה צריך לבקש  –מהפגיעה בחבר, יש גם פגיעה ב'בין אדם למקום' 

 מחילה מהקב"ה על זה שפגעת בחבר שלך.
ומה קורה עם בנאדם רק פייס את חברו מבלי  – להנשאלת השא

 האם אותו עוון נמחל? –לעשות תשובה ]חרטה, וידוי וקבלה לעתיד[ 
החלק של 'בין אדם  –, העוון הזה מתחלק לשניים מתנת חייםאומר ה

נישאר. ומה מכפר  –נמחק. אבל החלק של 'בין אדם למקום'  -לחבירו' 
 טורוהשולחן ערוך ה –כיפורים! על זה? התשובה שעושה האדם ביום ה

לא מדברים על הלכות תשובה, אלא על הלכות יום כיפור!  כמו שישנם 
חמשה עינויים האסורים ביום כיפור, כך ישנה הלכה נוספת לרצות את 

 –לא מהלכות תשובה, אלא מהלכות עבודת יום הכיפורים!  –חברך! 
 ולמה?

ביום הכיפורים, צריך , כי מלבד חמשת העינויים הנוהגים טוראומר ה
ולמה? כי  –לגרום לכך שעם ישראל יהיו מאוחדים לקראת יום הכיפורים 

מלבד חטא העגל שהוא כנגד 'בין אדם למקום', יש את חטא מכירת יוסף 
שהוא כנגד 'בין אדם לחברו', וכדי להוריד את הקטרוג של חטא מכירת 

וע"י כך  –שראל יוסף, יש להביא לאחוה ואהבה בין כולם ולאחדות בעם י
 מונעים את הקטרוג!

עומדים על כך, שבין המלאכים אין קנאה ולא שנאה ולא  המפרשים
ואם ככה, נוכל להבין מה  –תחרות. באופן תמידי, שוררת ביניהם אהבה 

 שאומרים בני עדות אשכנז בתפלת יום הכיפורים:
על כן בתפילת המוסף של יום הכיפורים, אומרים בני עדות אשכנז: "

ברחמיך הרבים נתת לנו את יום הכיפורים הזה ואת יום מחילת העון הזה 
לסליחת עון ולכפרת פשע: יום אסור באכילה. יום אסור בשתיה. יום אסור 

בסיכה. יום אסור בתשמיש המיטה. יום אסור בנעילת הסנדל. יום שימת 
 ".אהבה ורעות. יום עזיבת קנאה ותחרות. יום שתמחול לכל עונותינו

 מה קשור כאן 'אהבה ורעות'?! – ת השאלהנשאל
התשובה פשוטה, כי זה חיוב נוסף של עבודת יום הכיפורים! ולכן 

על דעת המקום ועל דעת קודם שמתחילים להתפלל, אנחנו אומרים "
ולמה?? כי יום הכיפורים  –" אנו מתירין להתפלל עם העבריינים...  הקהל

וזה מה ששאל יעקב  –! חייבים כולם להתאחד! זה יום של אהבה ואחוה
ומה ענו לו?! "שמע  –אבינו את בניו קודם פטירתו, האם כולם מלוכדים 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד"; אמר להם יעקב אבינו: "ברוך שם כבוד 
לכן ביום הכיפורים, כשאנחנו מלוכדים ומאוחדים  –מלכותו לעולם ועד" 

"ברוך שם  –את מה שאמר יעקב אבינו אז אנחנו יכולים לומר בקול  –
 כבוד מלכותו לעולם ועד"!

כמו שהאדם חייב לרצות את חבירו, כך חייב האדם לפייס את בני 
על  –ביתו; אם אדם יודע שמישהו נפגע ממנו, הוא מוכרח ללכת ולפייסו 

מנת שנהיה כולנו מאוחדים, ולכן נכנס הכהן גדול ביום הכיפורים עם 
סממנים, שא' הסממנים זה החלבנה, המסמל את  הקטורת שמונה י"א

 פושעי ישראל. 
 )ברוך שאמר(

  בדרך הדרוש 

 הוא והושע בן נון. 

מדקדקים למה קרא אותו כאן הושע ולא יהושע. נ"ל 
כי שם זה נתן לו לרמז ה' יושיעך מעצת מרגלים ]במדבר 

 יג, טז[, והיינו שצריך סעד לתומכו, 

אבל אמרו חז"ל ]אבות ה, יח[ כל המזכה את הרבים 
 אין חטא בא על ידו, 

ולכן עתה שנכנס יהושע תחת משה להיות מנהיג 
 סעד, ישראל תו לא היה צריך ל

 )כתב סופר(           והיינו הוא והושע בן נון, כנ"ל וק"ל:



ת ַהֲאִזינּו ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַמִים' ְּכֵדי ֶׁשִּתְׁשַמע 'ָהָאֶרץ' ַהֲאִזינּו 'ַהּׁשָ
ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" (לב א) "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ

ָּדַרׁש ָהַרִּבי ִמּמּוְנַקְטׁש ַּבַעל ַה'ַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבה': 
ְידּוִעים ִּדְבֵרי ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ('ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה' ְּתִהִּלים סה ג) ִּכי ַאף 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע ַמְחָׁשבֹות, ִהְצַטּוֵינוּ ְלהֹוִציא ֶאת 
ִמּלֹות ַהְּתִפָּלה ַּבֶּפה ְוא ַרק ְלַהְרֲהָרן ַּבֵּלב, זֹאת ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו 

ֲאֵחִרים ְוִיְלְמדּו ַאף ֵהם ְלִהְתַּפֵּלל ָּכמֹונּו.
ַאף   – ַמִים"  ַהּׁשָ "ַהֲאִזינּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ְיסֹוד 
ְּכֵדי  ְּבִפי,   – "ַוֲאַדֵּבָרה"  ַהֵּלב,  ְלַרֲחֵׁשי  ַמֲאִזיִנים  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ
ֶׁש: "ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" – ֶׁשּיֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ִיְׁשְמעּו ֶאת 

ְּתִפָּלִתי ְוִיְלְמדּו ִמֶּמִּני ְלִהְתַּפֵּלל.
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ָּדַרׁש ַה'ַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבה' ָּפסּוק ֶזה:

ַמִים  ַהּׁשָ ֶׁשִּמן  רֹוִאים   – "ָהָאֶרץ"  יֹוְׁשֵבי   – ַהָּקָהל  ַּכֲאֶׁשר 
ִמְתַיֵּקר  ִמְתַקְּבלֹות,  ּוַבָּקׁשֹוָתיו  ַהַּצִּדיק,  ִלְתִפּלֹות  ַמֲאִזיִנים 
ְלִדְבֵרי  ָאְזֵניֶהם  ַמִּטים  ֵהם   ָּכ  ִמּתֹו ְּבֵעיֵניֶהם.  ְּכבֹודֹו 
מּוָסרֹו ְוַהְדָרָכתֹו ּוְמַקְּבִלים אֹוָתם ְּבֵלב ָׁשֵלם. ְלזֹאת ִּבֵּקׁש 
ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה", ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַיֲאִזינּו ִמן  מֶֹׁשה ַרֵּבנּו: "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ
ַמִים ְלִדְבֵרי ְּתִפָּלִתי, ַאף יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִיְׁשְמעּו ְל: "ִאְמֵרי  ַהּׁשָ

ִפי" ַּכֲאֶׁשר ֲאַלְּמֵדם ָאְרחֹות ַחִּיים. 
'ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים' 

ַמִים' ִאם 'ִּתְׁשַמע ָהָאֶרץ' ַיֲאִזינּו ַּגם 'ַהּׁשָ
ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" (לב א) "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ

ָּדַרׁש ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֵּבית ַאְבָרָהם' ִמְּסלֹוִנים: 
"ְוִתְׁשַמע  ַעל:  ַיְקִּפיד  ִלְתִפָּלתֹו,  ַיֲאִזינּו  ַמִים  ֶׁשִּמּׁשָ ָהרֹוֶצה 
 ְּבָכ ִּבְתִפָּלתֹו,  ִיְׁשַּתֵּתף  ָהַאְרִצי  ַהּגּוף  ֶׁשַּגם   – ָהָאֶרץ" 
ַהְּתִפָּלה  ְלִמּלֹות  ּוְלַהְקִׁשיב  ְלִהְתּבֹוֵנן  ִלּבֹו  ֶאת  ֶׁשְּיעֹוֵרר 

ַהּיֹוְצאֹות ִמִּפיו. 
'ֵּבית ַאְבָרָהם' 

ְּתִפָּלה ָהעֹוֶׂשה ֵּפרֹות ַּכַּטל
"ַיֲערֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי" (לב ב)

ֵּפֵרׁש ָה'ִאְּבן ֶעְזָרא': 
ִּבְדָבָריו ֵאּלּו ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשְּדָבָריו ַיְחְּדרּו ְלִלּבֹוֵתיֶהם 
ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוַיֲעׂשּו ֵּפרֹות, ְּכַטל ּוָמָטר ֶׁשֵאיָנם חֹוְזִרים ֵריָקם, 

ֶאָּלא ַמְׁשִקים ֶאת ָהֲאָדָמה ּוַמְצִמיִחים ֵּפרֹות. 

ַעל ֲהָנַאת ַהִּלּמּוד ִנָּתן ְלָבֵר ְלעֹוָלם
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (כא א ע"פ ַרִׁש"י ָׁשם ד"ה ִּכי) ָלְמדּו ֲחָכִמים ֶאת 
מֶֹׁשה  ָּפַתח  ְּבֶטֶרם   :ָּכ ֶזה  ִמָּפסּוק  ַהּתֹוָרה  ִּבְרַּכת  ִחּיּוב 
ְּבִׁשיַרת ַהֲאִזינּו ָאַמר ְלִיְׂשָרֵאל: "ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא" – ַּכֲאֶׁשר 
ֲאָבֵר ֶאת 'ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה' ִלְפֵני ֶׁשֶאֱעסֹק ִעְּמֶכם ְּבִדְבֵרי 

ּתֹוָרה, ַאֶּתם "ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" – ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה. 
ַּתְלמּוד  ִמְצַות  ַעל  ְּבָרכֹות  ְׁשֵּתי  ְמָבְרִכים  ָאנּו  ּבֶֹקר  ְּבָכל 
ַרִּבי  ָּבנּו".  ָּבַחר  ַו"ֲאֶׁשר  ּתֹוָרה"  ְּבִדְבֵרי  "ַלֲעסֹוק  ּתֹוָרה: 
ָמְרְּדַכי ָיֶפה ַּבַעל ַה'ְּלבּוִׁשים' ְמָבֵאר, ֶׁשְּכִפי ֶׁשָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה 
ְלַאֲחֶריָה,  ְוַאַחת  ַהְּקִריָאה  ִלְפֵני  ַאַחת  ְּבָרכֹות:  ְׁשֵּתי   ְמָבֵר
ַעל  ִהיא  ּבֶֹקר  ִמיֵדי  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְּבָרָכה   ָּכ
 ְלָבֵר ְּבָיֵדינּו  ָהָיה  [ֶׁשֹּלא  ָהֶאְתמֹול  יֹום  ֶׁשל  ַהִּלּמּוד  ִסּיּום 
ֶׁשַּתְחְטֵפנּו  'ַעד  ִלְלמֹד  ָאנּו  ֶׁשְּמֻחָּיִבים  ְלִפי  ֶאֶמׁש,   ָּכ ַעל 

ִנָּיה ִהיא ַהְּבָרָכה ֶׁשִּלְפֵני ִלּמּוד ַהּתֹוָרה  ֵׁשָנה'], ְוַהְּבָרָכה ַהּׁשְ
ֶׁשל אֹותֹו יֹום. 

הֹוִסיף ְוָכַתב ַה'ְּלבּושׁ':
ָהיּו ֶׁשִהְקׁשּו ַעל ְּדָבַרי, ַוֲהא ֲהָלָכה ִהיא ֶׁשֵאין ָהָאָדם ָיכֹול 
ִעּכּול'  'ִׁשעּור  ְזַמן  ֶׁשָעַבר  ְלַאַחר  ַאֲחרֹוָנה',  'ְּבָרָכה   ְלָבֵר
ֵמֲאִכיַלת ַהַּמֲאָכל ֶׁשָעָליו הּוא ְמַבֵּקׁש ְלָבֵר (ׁשו"ע או"ח קפד 

ה), ֵּכיַצד ֵאפֹוא ִנָּתן ְלָבֵר ַּבּבֶֹקר ַעל ִלּמּוד יֹום ָהֶאְתמֹול?
ֶׁשֲהָנַאת  ְלִפי  ַהְּדָבִרים,  ֵּבין  ְלַהְׁשוֹות  ֵאין  ִּכי  ְוֵהַׁשְבִּתי 
ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְואּוָלם  ָהִעּכּול,  ִעם  ִמְסַּתֶּיֶמת  ָאֵכן  ָהֲאִכיָלה 
 ְּבתֹו  ְותֹוָרְת" ט):  מ  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ֶנַצח.  ְלַמְזֶּכֶרת  נֹוָתר 

ֵמָעי", ְלִפיָכ ִנָּתן ְלָבֵר ַעל ֲהָנָאה זֹו ַּגם ְּביֹום ַהָּמֳחָרת. 
'ְלבּוׁש' או"ח עז ו ּוַבַהָג"ה ָׁשם

ז' 'ְקִריאֹות' ְוכ"ה 'ֲעִלּיֹות' ְּבָפסּוק ֶאָחד
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ָּכַתב ַהִחידָ"א ֶׁשָּפסּוק ֶזה ֶׁשִּמֶּמּנּו ָלְמדּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות כא א) 
ְּבָכל  ַהּתֹוָרה  ְקִריַאת  ְלַתָּקַנת  רֹוֵמז  ַהּתֹוָרה,  ְלִבְרַּכת  ָמקֹור 

ַהְּזַמִּנים ֶׁשָּקְבעּו ֲחָכִמים ֶׁשֵּיׁש ִלְקרֹא ָּבֶהם:
קֹוְרִאים  ֶׁשָּבֶהם  ַהְּזַמִּנים  ְלִׁשְבַעת  רֹוְמזֹות  ֵּתבֹוָתיו  ֶׁשַבע 
ַהּמֹוֵעד',  'חֹל  חֶֹדׁש',  'רֹאׁש  'ַׁשָּבת',  י',  'ֲחִמּׁשִ 'ֵׁשִני',  ַּבּתֹוָרה: 
'יֹום טֹוב' ְו'יֹום ַהִּכּפּוִרים'. ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹוָתיו רֹוְמזֹות 
ֶׁשָּבֶהם  ַהְּזַמִּנים  ְּבָכל  ַלּתֹוָרה  ָהעֹוִלים  ֶׁשל  ַהּכֹוֵלל  ַלִּמְסָּפר 
ְּברֹאׁש   – ַאְרָּבָעה  י,  ַוֲחִמּׁשִ ְּבֵׁשִני   – ְׁשלֹוָׁשה  ָּבּה:  קֹוְרִאים 
ְּביֹום   – ה  ִׁשּׁשָ טֹוב,  ְּביֹום   – ה  ֲחִמּׁשָ ַהּמֹוֵעד,  ּוְבחֹל  חֶֹדׁש 

ַהִּכּפּוִרים ְוִׁשְבָעה – ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש.
'ִּכֵּסא ַרֲחִמים' ַמֶּסֶכת סֹוְפִרים י ו

'ֶעְׂשִרים ְוַאַחת' אֹו 'ְׁשמֹוִנים ְוָחֵמׁש'
"ִּכי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאקֵינוּ" (לב ג)

ִמְּתִחַּלת ָּפָרַׁשת ַהֲאִזינּו ְוַעד ְלַהְזָּכַרת ֵׁשם ה' ְּבָפסּוק ֶזה ֵיׁש 
ְוָכַתב  אֹוִתּיֹות.  ְוָחֵמׁש  ְׁשמֹוִנים  ּוָבֶהן  ֵּתבֹות  ְוַאַחת  ֶעְׂשִרים 
ְּב'ַתְרּגּום יֹוָנָתן' ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְמִּתין ְּבַכּוָָנה ְּכִׁשעּור ֶזה ִלְפֵני 

ֶׁשִהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה'. 
ֻעְבָּדה  ְּתִפָּלה'  'ִּתּקּון  ְּבִחּבּורוֹ  ִצֵּין  ּגֹוְרדֹון  ֵליּב  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ה  ַהּתֹוֶאֶמת ְלַהְפִליא ְלִדְבֵרי ַה'ַּתְרּגּום יֹוָנָתן': ְּבֵסֶדר ַהְּקֻדּׁשָ
ְלִפי 'ֻנַּסח ַאְׁשְּכַנז' ["ְנַקֵּדׁש ֶאת ִׁשְמ..."] ֶנֱאָמרֹות ֶעְׂשִרים 
ְוַאַחת ֵּתבֹות ִלְפֵני ַהְזָּכַרת ֵׁשם ה', אּוָלם ֵאין ָּבֶהן ְׁשמֹוִנים 
 ַנְקִּדיְׁש"] ְסַפְרד'  ְּב'ֻנַּסח  זֹאת  ְלֻעַּמת  אֹוִתּיֹות.  ְוָחֵמׁש 
ה',  ַהְזָּכַרת  ִלְפֵני  ְוָחֵמׁש אֹוִתּיֹות  ְׁשמֹוִנים  ֵיׁש   ["...ְוַנֲעִריְצ

אּוָלם ֵמִאיָד ֵיׁש יֹוֵתר ֵמֶעְׂשִרים ְוַאַחת ֵּתבֹות. 
ִסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' עמ' קסג 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
'האֶרץ'

א

ני ּפְ ם
ְּבָרָכה ְּבקֹול – ְּבָרָכה ֻמְׁשֶלֶמת

ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי" (לב א) "ַהֲאִזינּו ַהּׁשָ
ָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְיִחיֵאל ְיהֹוֻׁשַע ִמִּביַאֶלא: 

ַמִים ִלְתִפָּלתֹו, ַיְקִּפיד ְלָבֵר ְּבקֹול –  ָהרֹוֶצה ֶׁשַּיֲאִזינּו ַּבּׁשָ
"ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי", ִּכי ַרק ָּכ יּוְכלּו ַהּשֹׁוְמִעים 

ְלַהְׁשִלים ֶאת ִּבְרָכתֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 
'ֶחְלַקת ְיהֹוֻׁשַע' 

ֶׁשִּיְסַּתְּלקּו ׂשֹוְנֵאינּו ּוְמַקְטְרֵגינוּ – ָאֵמן
 "ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו" (לב ט)

ָּכַתב ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל 'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים': 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר   ְלַלֶּמְד ַנֲחָלתֹו",  ֶחֶבל  "ַיֲעקֹב  ַהָּכתּוב:  ָנַקט 
ְּבֵלב  ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַמְקִּפיִדים  ַיֲעקֹב  ֶזַרע 
ְלַבל  ַהְּמַקְטְרִגים  ֶאת  ַהּקֹוֵׁשר  'ֶחֶבל'   ִמָּכ ֶנֱאָרג  ֶאָחד, 
"ֶלְאסֹר  ח):  קמט  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ִיְׂשָרֵאל.  ַעל  ַיְׂשִטינוּ 
ַמְלֵכיֶהם ְּבִזִּקים" [ֲאִזיִקים], ְוַאף ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל יֹום 

ַהִּכּפּוִרים ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "ַמְׂשִטין – ַּבֶּכֶבל ֱאסֹר".
ֵמֲעֵליֶהם  ְלַנֵּתק  ָהֵעת  ָּכל  ְמַבְּקִׁשים  ַהְּמַקְטְרִגים 
ַמְרִּפים  ֶׁשֵהם   ְּבָכ ִמְּלַקְטֵרג,  ַּבֲעָדם  ַהּמֹוֵנַע  ֶזה  'ֶחֶבל' 
(ָׁשם  ַּבָּפסּוק  ַּכִּנְרָמז  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמִּמְצַות  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 
ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – [ֶחֶבל]  מֹוְסרֹוֵתימוֹ"  ֶאת  ג):  "ְנַנְּתָקה  ב 
ְלִהְתַּגֵּבר  ִיְזּכּו  ִאם  ִּכי  ָלַדַעת,  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְואּוָלם  ָאֵמן. 
ֲעֵליֶהם ְּבָכ ֶׁשִּיְמְסרּו ַנְפָׁשם ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן, ִיְזּכּו ֶׁשִּיָּמַנע 

ַהִּקְטרּוג ֵמֲעֵליֶהם. 
'ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ַמֲאָמר ִּפְתחּו ְׁשָעִרים פט"ו

ּכֹוְפִלים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ּוַמְׂשִטין  ַצר  ָּכל  "ַּכֵּלה  ַמְלֵּכנּו':  'ָאִבינּו  ִּבְתִפַּלת  ְלַבֵּקׁש 
ִּבְתִחָּלה  ּוְמַקְטֵרֵגנּו";  ַמְׂשִטיֵננּו  ִּפּיֹות  ֵמָעֵלינּו" – "ְסתֹם 
ֶאת  ֵמָעֵלינּו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּיַכֶּלה  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ַהַּמְׂשִטיִנים ְּבָכ ֶׁשִּיְקְׁשֵרם ְּב'ֶחֶבל' ַהַּנֲעֶׂשה ֵמֲעִנַּית ָאֵמן, 
ִהְצִליחּו  ִאם  ֶׁשַאף  ְלַבֵּקׁש,  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 
ְלַבְּטֵלנּו ֵמֲעִנַּית ָאֵמן ּוְלַנֵּתק ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ַהֶחֶבל, ְלָכל 

ַהָּפחֹות ִיָּסֵתם ִּפיֶהם ִמְּלַקְטֵרג.

ת ַהֲאִזינּו ָרׁשַ 350ּפָ תשפ"א

ת  ֲעִנּיַ ֶאְמָצעּות  ּבְ טו):  ֶרק  ּפֶ ָעִרים'  ׁשְ ְתחּו  'ּפִ (ַמֲאָמר  ֱאמּוִנים'  ֹוֵמר  ַה'ּשׁ ַתב  ּכָ
ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ָרֵאל.  ִיׂשְ ַעל  ִטיִנים  ׂשְ ְוַהּמַ ַקְטְרִגים  ַהּמְ ִרים  ִנְקׁשָ ֶהן  ּבָ ׁשֶ ֶחֶבל,  נֹוָצר  ָאֵמן 

ָקה  תּוב: "ְנַנּתְ ּכָ ָכְך ֶאת אֹותֹו ֶחֶבל, ּכַ ק ּבְ ת ָאֵמן ּוְלַנּתֵ ָרֵאל ֵמֲעִנּיַ ל ֶאת ִיׂשְ ים ֵהם ְלַבּטֵ ׁשִ ְמַבּקְ
ת ָאֵמן, ֻמְבָטח  יִדים ַעל ֲעִנּיַ ָרֵאל ּוַמְקּפִ ִרים ִיׂשְ ּבְ ר ִמְתּגַ ֲאׁשֶ בֹות ָאֵמן. ּכַ י ּתֵ " – ָראׁשֵ ֶאת מֹוְסרֹוֵתימוֹ

ִמים ֲעֵליֶהם.  ַקְטְרִגים ַהּקָ חּו ֶאת ַהּמְ רּו ִויַנּצְ ּבְ ְתּגַ ּיִ ָלֶהם ׁשֶ

ֵמָעֵלינּו. ן  ּוַמְׂשִטי ַצר  ָּכל  ַּכֵּלה  ַמְלֵּכנּו  ָאִבינּו 
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ְיֵמי  ֶׁשל  ִׂשיָאם  תשי"א.  ִּכּפּור  יֹום 
ֶׁשל  ִׁשְלטֹונֹו  ְׁשנֹות   – ְוָהֵאיָמה   ַהחֶֹׁש
ַהּצֹוֵרר ְסַטאִלין ִיַּמח ְׁשמֹו. ָהַרב מֶֹׁשה 
ְלֶאָחד  ָהָיה  ֶׁשְּלָיִמים  ִמי  ְּגִריְנֶּבְרג, 
ִמן  ָאִסיר  ָהָיה  ַחָּב"ד,  ַעְסָקֵני  ִמְּגדֹוֵלי 
ַהִּמְנָין ְּבַאַחד ִמַּמֲחנֹות ַה'ִחּנּוךְ ֵמָחָדׁש' 

ֶׁשֵהִקים ְסַטאִלין ְּבַעְרבֹות ִסִּביר.
ִהְתַּפֵּלל  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּיֹום  ְּתִפּלֹות  ֶאת 
ַמָּמׁש.  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות  זֹו  ְּבָׁשָנה 
ִמְּלַבד  ִּבְׁשֵלמּות,  ִהְתַּפֵּלל  ֻּכָּלן  ֶאת 

ְּתִפָּלה ַאַחת – ְּתִפַּלת 'ָּכל ִנְדֵרי'.
ֶׁשֻּסַּפר  ְּכִפי  ַהַּמֲעֶׂשה  ְּדַבר  ָהָיה  ְוכֹה 

ִמִּפי ְּבנֹו, ַרִּבי זּוָׁשא ְׁשִליָט"א:
ֶעְׂשִרים  ְּכֵבן  ָּבחּור  ָאז  ָהָיה  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ִהְסִּפיק  ּוְכָבר  ַהּכֹל,   ְּבַס ְוַאַחת, 
ְלֶעְׂשִרים  ַהּפֹוְׁשִעים  ְּכַאֲחרֹון  ֵפט  ְלִהּׁשָ
ֲעבֹוַדת  ַהּכֹוְללֹות  ַמֲאָסר  ְׁשנֹות  ְוָחֵמׁש 
ְּבִסִּביר.  סֹוְבֶיִטי  ֲעבֹוָדה  ְּבַמֲחֵנה   ָּפֶר
ְלִהָּמֵלט  ִנְסיֹונוֹ  ָהָיה  ַהּנֹוָרא  ִּפְׁשעֹו 
ֶׁשָּבּה  ִיְׂשָרֵאל,  ְלֶאֶרץ  ְּבַדְרּכֹו  ֵמרּוְסָיה 
ּתֹוָרה  ִלְׁשמֹר  סֹוף  סֹוף  ֶׁשּיּוַכל  ִקּוָה 

ּוִמְצוֹות ַּבָּגלּוי.
אֹותֹו  ָּתְפסּו  ְּבִריָחתֹו  ִנְסיֹון   ְּבַמֲהַל
ְלטֹונֹות, ְוהּוא ִנְׁשַּפט ִמָּיד ְלַמֲאַסר  ַהּׁשִ
ר'  ֻהְפַרד  ַהִּדין  ְּגַזר  ְלַאַחר  ִמָּיד  עֹוָלם. 
זֹאת  ּוֵמַאֲחיֹוָתיו.  ֵמהֹוָריו  ְּבכֹחַ  מֶֹׁשה 
ָאסּור  ָהָיה  ְּכָבר  ַהָּיִחיד  ֶׁשָאִחיו  ְלַאַחר 
ּדֹוֶמה  'ֶּפַׁשע'  ְּבֶׁשל  ַאֵחר  ְּבַמֲחֶנה 
ְלֵעֶבר  ּוְמַיֶּסֶרת  ֲאֻרָּכה   ְלֶדֶר ְוִנְׁשַלח 

ַמֲחֵנה ֲעבֹוָדה ִנָּדח ְּבַעְרבֹות ִסִּביר.
ֶזה.  ֲעבֹוָדה  ְּבַמֲחֵנה  ָׁשהּו  ִאיׁש  ְּכֶאֶלף 
ִּבְבִנַּית   ,ָּפֶר ַּבֲעבֹוַדת  ָהָעְסקּו  ַיְחָּדו 
ְּכֶעְׂשִרים  ַרק  ֲאזֹוִרית.  ַחְׁשַמל  ַּתֲחַנת 
ֵמֶהם ָהיּו ְיהּוִדים, ְוֵהם ִּבְּקׁשּו ְלִהְתַאֵּגד 
ְּכֵדי ְלַתְכֵנן ְּבֵעָצה ְמֻׁשֶּתֶפת ֵּכיַצד ַלְחּגֹג 

ֶאת ַהַחִּגים ַהְּקֵרִבים.
ִיְהיּו  א  ִּכי  ָהֻעְבָּדה  ִעם  ִהְׁשִלימּו  ֵהם 
ּתֹוָרה  ֵסֶפר  א  ׁשֹוָפר,  א  ִּביֵדיֶהם 
ְוַאף א ַטִּליתֹות, ַא ֵהם ִקּוּו ֶׁשּיּוְכלּו 
ֶׁשִּמֶּמּנּו  ִסּדּור  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ִלְמצֹא 
ַהָּיִמים  ְּתִפּלֹות  ֶאת  ְלִהְתַּפֵּלל  יּוְכלּו 

ַהְּקדֹוִׁשים.
ְלַאֵּתר  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִהְצִליַח  ְּבתּוִׁשָּיתוֹ 
 ַא ָאִסיר,  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  'ִמַּבחּוץ',  ִאיׁש 
ַעל  ְמֻמֶּנה  ִּכְמַהְנֵּדס  ַּבַּמֲחֶנה  ָהֳעַסק 
ָחַׁשב  ָמה  ִמּשּׁום  ׁשֹוִנים.  ְּפרֹוֶיְקִטים 
ִלְהיֹות  ָעׂשּוי  ֶזה  ֶׁשִאיׁש  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ְּכֵדי  ּכֶֹׁשר  ִלְׁשַעת  ִהְמִּתין  ְוהּוא  ְיהּוִדי, 

ָלֶגֶׁשת ֵאָליו ְּבַבָּקָׁשה.
 – ֶהעְלְפן?"  ִמיר  ֶקעְנסטוּ  "ֶאְפָׁשר 
"אּוַלי ּתּוַכל ַלֲעזֹר ִלי?" ָלַחׁש ַרִּבי מֶֹׁשה 
ִּבְזִהירּות ְּבָאְזנֹו ֶׁשל ָהִאיׁש ְּכֶׁשִּנְקְרָתה 
ְּבאֹוָתּה  ַהַּמְתִאיָמה.  ַהִהְזַּדְּמנּות  ְּבָפָניו 
ְּתקּוָפה ַמְרִּבית ְיהּוֵדי רּוְסָיה ָהיּו ּדֹוְבֵרי 
ִייִדיׁש ׁשֹוֶטֶפת, ְור' מֶֹׁשה ִהְבִחין ַּבִּזיק 
ִּכי  ֵהִבין  הּוא  ַהְּמַהְנֵּדס.  ְּבֵעיֵני  ֶׁשִּנַּצת 

ָלב ַהָּבא: א ָטָעה ְוִהְמִׁשי ַלּׁשָ
ַהְּמַיֲחִלים  ְיהּוִדים  ֶעְׂשִרים  ָּכאן  "ָאנּו 
ְלִהְתַּפֵּלל ַיְחָּדו ַּבַחִּגים ַהְּקרֹוִבים. ֶׁשָּמא 
ְלחֶֹדׁש  ְּתִפָּלה  ַמְחזֹור  ְלַאֵּתר  ּתּוַכל 
ִּבְתִפָּלֵתנּו?"  אֹוָתנּו  ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש  ִּתְׁשֵרי 
א  ְוַהָּלה  ָהִאיׁש,  ֶאת  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָׁשַאל 
ִּכי  ָיְדעּו  ְׁשֵניֶהם  ְּבִחּיּוב.  ְלֵהָענֹות  ִמֵהר 
ְּפֻעָּלה ֶׁשָּכזֹו ֲעלּוָלה ְלַסֵּכן ֶאת ַחֵּייֶהם. 
ִהְסִּכים  ְלַבּסֹוף  אּוָלם  ִהֵּסס  ַהְּמַהְנֵּדס 

ְלַנּסֹות.
"ֵיׁש  ִמְסָּפר.  ָיִמים  ֵמָאז  ָחְלפּו 
ֵאֶצל  מֶֹׁשה  ר'  ִהְתַעְנֵין  ִהְתַּפְּתֻחּיֹות?" 
"ֵיׁש  ְלָפָניו.  ִנְקָרה  ׁשּוב  ַּכֲאֶׁשר  ָהִאיׁש, 
ַוֲחָדׁשֹות  טֹובֹות  ֲחָדׁשֹות   ִּבְׁשִביְל ִלי 
ּוִמָּיד  ַהְּמַהְנֵּדס,  ֵהִׁשיב  ָרעֹות..." 
ֶׁשָהָיה  ָהַרב  ַהּקִֹׁשי  ַאף  "ַעל   :ִהְמִׁשי
ְּבֵביתֹו  ְלַאֵּתר  ִהְצַלְחִּתי  ַּבָּדָבר,   ָּכרּו
ֶׁשָּכֶזה.  ַמְחזֹור  ִמְׁשַּפְחִּתי  ְקרֹוב  ֶׁשל 

אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ַא ֵהַעְזִּתי ְלַבְּקׁשֹו ִמָּיָדיו 
ְּתעּוָזִתי  ֶעֶצם  ַעל  ִמַּזַעם  ָרַתח  הּוא 
ַהָּיִחיד  ַהּקֶֹדׁש  ֵסֶפר  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש 

ֶׁשָהָיה ָמצּוי ִּבְרׁשּותֹו".
ֶאָּלא ֶׁשר' מֶֹׁשה א ָחַׁשב ְלַוֵּתר; "ַנֵּסה 
ְלׁשֹוֲאלוֹ, אּוַלי ַיְסִּכים ַרק ְלַהְׁשִאיל ִלי 
ֶאת ַהַּמְחזֹור ְּכֵדי ֶׁשַאֲעִתיק ֶאת ַהָּכתּוב 
ּבֹו ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ַאְחִזירוֹ ְלָיָדיו, עֹוד 
ַרִּבי  ָׁשַאל  ָנה?"  ַהּׁשָ רֹאׁש  ַיִּגיַע  ְּבֶטֶרם 
ְלַפּנֹות  יּוַכל  ֵּכיַצד  ֶׁשָּיַדע  ִמְּבִלי  מֶֹׁשה, 

ְזַמן ִלְמָלאָכה ָקָׁשה זֹו.
ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָמָצא  ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ָהַרְעיֹון 
ַהָּמֳחָרת  ֶׁשְּביֹום  ִמְּפֵני  ַהַּמְחזֹור,  ַּבַעל 
ֲעטּוָפה  ְּכֶׁשֲחִביָלה  ַהְּמַהְנֵּדס  הֹוִפיַע 
ַּבֵּסֶתר  ֶהֱעִביָרּה  הּוא  ְזרֹועֹו.  ַּתַחת 
ֶאת  ִמֶּמָּנה  הֹוִציא  ְוַהָּלה  מֶֹׁשה,  ְלר' 
ַמֵהר  ִחיׁש  ּוָפָנה  ַהְּיָקָרה  ְּתכּוָלָתּה 

ְלַהְתִחיל ָּבֲעבֹוָדה.
יֹום  ִמיֵדי  ַמָּמׁש,  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָזַחל  ָהֲעבֹוָדה,  ִסּיּום  ִעם 
ְלתֹו ֻּגְמָחה ִנְסֶּתֶרת ֶׁשָּבָנה ְלַצד ְצִריף 
ַהְּמגּוִרים, ָׁשם ִּבָּלה ְּכָכל ֶׁשָּיכֹול ִלְפנֹות 
ֲחפּוָזה,  ַהְעָּתָקה  ִּבְמֶלאֶכת  ִמְּזַמּנֹו 
ֲאֶׁשר  ַעד  רֹוֶאה  ֵמֵעין  ֶנְחָּבא  ְּכֶׁשהּוא 
ֻהְחַזר  ְוַהַּמֲחזֹור  ַהְּמָלאָכה,  ִהְסַּתְּיָמה 

ִלְבָעָליו.
ַהָּיִמים  ְּתִפּלֹות  ָּכל  ְּבָיָדיו  ָהיּו   ָּכ
ַהְּקדֹוִׁשים, ִמְּלַבד ְּתִפָּלה ַאַחת ֶׁשָהְיָתה 
'ָּכל  ְּתִפַּלת   – ַהְּמקֹוִרי  ַּבַּמְחזֹור  ֲחֵסָרה 

ִנְדֵרי'.
ֶאת  ָהֲאִסיִרים  ָׁשְמרּו  ֶנֶפׁש  ִּבְמִסירּות 
ִהִּגיַע  ְוַכֲאֶׁשר  ַהְיּהּוִדִּיים,  ַהַּתֲאִריִכים 
ַהּשֹׁוְמִרים  ֶאת  ִׁשֲחדּו  ָנה  ַהּׁשָ רֹאׁש 
ָלֶהם  ֶׁשַּיְרׁשּו  ִסיָגִרּיֹות  ְּבֶאְמָצעּות 
ֶאת  ַיְחָּדו  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַּבַּמֲחֶנה  ֵאר  ְלִהּׁשָ

ַהְּתִפּלֹות.
ִׁשֵּמׁש  ֶׁשְּבָיָדיו  ַהַּמְחזֹור  ְּבֶעְזַרת 
ֶאת  קֹוֵרא  ְּכֶׁשהּוא  ְּכַחָּזן,  מֶֹׁשה  ר' 
ְּבָיָדיו,  ֶׁשָּכַתב  ֵמַהַּמְחזֹור  ַהְּתִפּלֹות 
ָיִמים  ִׁשְבָעה  ַאֲחָריו.  חֹוְזִרים  ַוֲחֵבָריו 
ִּבְכִניַסת  ׁשּוב  ִנְפְּגׁשּו  ֵהם  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ִנְדֵרי'.  'ָּכל  ִלְתִפַּלת  ַהִּכּפּוִרים  יֹום 
אּוָלם ְּבִעְקבֹות ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ֶׁשּבֹו ָהיּו 
ְׁשרּוִיים, ִאיׁש ֵמֶהם א ִהְצִליַח ְלִהָּזֵכר 
ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהְּמֻדָּיקֹות  ְּבִמּלֹוֶתיהָ 
ְלאֹוְמָרּה  ֶנֶאְלצּו  ְוֵהם  ַהְּקדֹוָׁשה, 

ְּכֶׁשִהיא ֲחֵסָרה.
ַמֲאָסר,  ְׁשנֹות  ֶׁשַבע  ִּכְמַעט  ְלַאַחר  ַרק 
ְסַטאִלין  ַהּצֹוֵרר  ֶׁשל  מֹותֹו  ְּבִעְקבֹות 
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ִהְׁשַּתְחֵרר  ְׁשמֹו,  ִיַּמח 
ַהָּיִחיד  ַהָּפִריט  ָהַאְכָזִרי.  ֵמַהַּמֲאָסר 
ָהָיה  ְלַמְזֶּכֶרת  ִאּתֹו  ָלַקח  ֶׁשאֹותֹו 

ַהַּמְחזֹור.
ֶׁשִהְתּגֹוְרָרה  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  ָׁשב  הּוא 
ְּבַפְרָּבֵרי מֹוְסְקָבה, ּוְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן 
ְלֶאֶרץ  ְוַלֲעלֹות  ִמְׁשָּפָחה  ְלָהִקים  ָזָכה 
ַהּקֶֹדׁש, ַּכֲאֶׁשר ַהַּמְחזֹור ַהְּמֻיָחד עֹוֶלה 

ִעּמֹו.
ְלַהֲעלֹות  ַמְרֶּבה  ָהָיה  א  מֶֹׁשה  ר' 
ִנים ַהָּקׁשֹות ְוַהַּמְכִאיבֹות  ִזְכרֹונֹות ֵמַהּׁשָ
ַּבִּמְקִרים  אּוָלם  ְּבִסִּביר,  ָעָליו  ֶׁשָעְברּו 
ְּתקּוָפה,  אֹוָתּה  ַעל  ֶׁשִּסֵּפר  ַהְּנִדיִרים 
ֶׁשִהְצִּביַע  ְּבָׁשָעה  ְּבֵעיָניו,  ָעלּו  ְּדָמעֹות 
אֹוִתּיֹות  ֶׁשְּבָיָדיו.  ַהָּדהּוי  ַה'ַּמְחזֹור'  ַעל 
ַּגֵּבי  ַעל  ְּבִחָּפזֹון  ַהְּכתּובֹות  ַהַּמְחזֹור 
ַעל  ֵהִעידּו  ַּדִּפים,  ֶׁשל  ְמֻאְלָּתר  אֶֹסף 

ַהְּתָנִאים ָהֲאֻיִּמים ֶׁשָּבֶהם ִנְכַּתב.  
ַרִּבי  אֹוֵמר  ָהָיה  ַעָּתה",  ְוַעד  "ֵמָאז 
מֶֹׁשה ַּבִּמְקִרים ַהְּנִדיִרים ֶׁשָּבֶהם ִׁשֵּתף 
ִהְׁשַּתַּתְפִּתי  א  "ֵמעֹוָלם  ְּבקֹורֹוָתיו, 
ּוַמְׁשָמעּות,  ֶרֶגׁש  ְמֵלאֹות  ִּבְתִפּלֹות 
ִּבְׁשנֹות  ֵחֶלק  ָנַטְלִּתי  ֶׁשָּבֶהן  ֵאּלּו  ְּכמֹו 

ַהַּמֲאָסר ָהֲאֻיּמֹות".

'ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶת'
ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום   ֵּביֶת ְמעֹון  ָאַהְבִּתי  "ה'  ח):  כו  (ְּתִהִּלים  ַּבָּפסּוק 
 ֶׁשֵאינֹו ָּבא ְלֵבית ה' ִמּתֹו ַעל ָּכ ַמְצִהיר ָּדִוד ַהֶּמֶל "ְּכבֹוֶד
ִכיָנה  ַהּׁשְ ׁשֹוָרה  ֶׁשּבֹו  ַלָּמקֹום  ַאֲהָבתֹו  ֵמֲחַמת  ֶאָּלא  ֶהְרֵּגל, 
ֵּבית  ֶאת  ָלנּו  ֵאין  ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ַּכּיֹום  ָׁשם).  (ַמְלִּבי"ם  ַהְּקדֹוָׁשה 
ִכיָנה ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות. ּוְכִפי  ַהִּמְקָּדׁש, ׁשֹוָרה ַהּׁשְ
ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (ְמִגָּלה כט א) ֶאת ַהָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל יא טז): "ָוֱאִהי 
ָּבֵּתי  "ֵאּלּו   – ָׁשם"  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ָּבֲאָרצֹות  ְמַעט  ְלִמְקָּדׁש  ָלֶהם 
ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֶׁשְּבָבֶבל", ְוָלֵכן ָעֵלינּו ִלְלמֹד ִמְּדָבָריו 

ֶׁשל ָּדִוד ְוִלְפקֹד אֹוָתם ִמּתֹו ָּכבֹוד ְוַאֲהָבה.
ת  ְקֻדּׁשַ ַעל  ֶזה  ָּפסּוק  ַאַּבֵּיי  ָּדַרׁש  א)  (כט  ְמִגָּלה  ְּבַמֶּסֶכת  ְוָאֵכן 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוָכ ָאַמר: ִמְּתִחָּלה ָהִייִתי לֹוֵמד ְּבֵביִתי ּוִמְתַּפֵּלל 
ָּדִוד  ֶׁשל  ִּבְדָבָריו  ֶׁשִהְתּבֹוַנְנִּתי  ֵמֵעת  אּוָלם  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית 
ִלּמּוִדי  קֹוֵבַע  ֵאיִני   ,"ֵּביֶת ְמעֹון  ָאַהְבִּתי  "ה'  ְּבָפסּוק:   ַהֶּמֶל

ֶאָּלא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. 
ִלי  ְּבאְֹמִרים  "ָׂשַמְחִּתי  א-ג):  (קכב  ִּבְתִהִּלים  ַהְּפסּוִקים  ֶאת 
ם  ְירּוָׁשלִַ ם;  ְירּוָׁשלִָ  ִּבְׁשָעַרִי ַרְגֵלינּו  ָהיּו  עְֹמדֹות   ;ֵנֵל ה'  ֵּבית 
ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו", ֵּבֵאר ַהַּמַהְרשָׁ"א ָּכ (ָׁשם): 
 הֹוֵל ָהָיה  ְּכִאּלּו  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַּבֲהִליָכתֹו  ִלְׂשמַֹח  ָהָאָדם  ַעל 
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  עֹוְמדֹות  ַרְגָליו  ְוַכֲאֶׁשר  ַעְצמֹו,  ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית 
ְּבֵבית   – ם"  ְירּוָׁשלִָ  ִּבְׁשָעַרִי" עֹוֵמד  הּוא  ְּכִאּלּו  ָלחּוׁש  ָעָליו 
ַהְּבנּוָיה",  ִּב"ירּוָׁשַלִים  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֶׁשֵּכן  ַעְצמֹו.  ַהִּמְקָּדׁש 
ּוְלֵהָעׂשֹות  ְלִהְתַחֵּבר  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ָּכל  ֲעִתיִדים 
ַּכֲחִטיָבה ַאַחת ִעם ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּיָּבֶנה ָּבּה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. 
ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוַעל ַהֲהָכָנה  ַאף ִמָּכ ֵיׁש ִלְלמֹד ַעל ּגֶֹדל ְקֻדּׁשַ

ַהִּנְדֶרֶׁשת ֶטֶרם ּבֹוֵאנּו ָלֵׂשאת ּבֹו ְּתִפָּלה.

'ֶאְׁשַּתֲחֶוה, ְוֶאְכְרָעה, ֶאְבְרָכה'
ַהָּפסּוק ַהָּבא: "ַוֲאִני ֶאְׁשַּתֲחֶוה ָוֶאְכְרָעה ֲאָבְרָכה ִלְפֵני ה' עִֹׂשי" 
א ֶנֱאָמר ִּבְמפָֹרׁש ַּבָתָּנ", ֶאָּלא ִנְּסחּו אֹותֹו ְמַסְּדֵרי ַהְּתִפּלֹות 
ִּבְלׁשֹון  ֶׁשֶּנֱאָמר  ו)  (צה  ִּבְתִהִּלים  ָּפסּוק  ִּפי  ַעל  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון 

ַרִּבים: "ּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' עֵֹׂשנּו". 
ְּבָפסּוק ֶזה ֶנֶאְמרּו ָׁשלֹוׁש ְלׁשֹונֹות ֶׁשל ִהְתּכֹוְפפּות: 'ֶאְׁשַּתֲחֶוה, 
ֶאְכְרָעה ְוֶאְבְרָכה'. ּוֵבֵאר ָהָרָד"ק (ְּתִהִּלים ָׁשם): 'ִהְׁשַּתֲחָוָיה' ִהיא 
ְוַרְגַלִים.  ָיַדִים  ְּבִפּשּׁוט  ַאְרָצה  ַהּקֹוָמה  ְמלֹוא  ִהְשַּׁתְּטחּות 
ֶׁשָאנּו  ְּכִפי  ְוַהּגּוף,  ָהרֹאׁש  ִּכיפּוף  ְּבֶאְמָצעּות  ַנֲעֵׂשית  'ְּכִריָעה' 
ַהִּבְרַּכִים.  ַעל  ְּכִריָעה  ִהיא  'ְּבִריָכה'  ֶעְׂשֵרה.  ִּבְׁשמֹוֶנה  ּכֹוְרִעים 
ְואּוָלם ֵיׁש ֶׁשֵּפֵרׁש ֶׁש'ִהְׁשַּתֲחָוָיה' ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבָפסּוק ֶזה ֵּפרּוָׁשּה 
ֶזה  ַּבָּפסּוק  ַהִהְׁשַּתֲחֻוּיֹות  ִנְמנּו  ִלְדָבָריו  ִּבְלַבד.  ָהרֹאׁש  ִּכיפּוף 
ְּבֵסֶדר הֹוֵל ְועֹוֶלה, ִמִּכיפּוף ָהרֹאׁש ְוַעד ִלְכִריָעה ַעל ַהִּבְרַּכִים 

('נֹוָרא ְּתִהּלֹות' ָׁשם ע"פ ָה'ִאְּבן ֶעְזָרא'). 

ָׁשלֹוׁש  ִּכי  א)  ָתבֹא  ִּכי  (ַּתְנחּוָמא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו 
ָׁשלֹוׁש  ְּכֶנֶגד  ֵהן  ֶזה  ְּבָפסּוק  ָהֲאמּורֹות  ַהִהְתּכֹוְפפּות  ְלׁשֹונֹות 
ּוֵבֵאר  יֹום.  ְּבָכל  ְלִהְתַּפֵּלל  ֲחָכִמים  ָלנּו  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהְּתִפּלֹות 
ַפת ֱאֶמת' (ִּכי ָתבֹא תרנ"ה), ִּכי ְלָכ ֶנֶאְמָרה ְּכֶנֶגד ָּכל ְּתִפָּלה  ַה'ּׂשְ
סּוג ַאֵחר ֶׁשל ִהְתּכֹוְפפּות, ֶׁשֵּכן ֵהֵחל ֵמַהְׁשָּכָמתֹו ַּבּבֶֹקר ְמֻחָּיב 
ֶׁשִּבְתִפַּלת  ַעד  ְלבֹוְראֹו,  ַהְכָנָעה  ְּבִקְרּבֹו  ְלַהְׁשִריׁש  ָהָאָדם 
ַעְרִבית ְּתֵהא ַהְכָנָעתֹו ֻמְחֶלֶטת. ִמּשּׁום ָּכ 'ִהְׁשַּתֲחָוָיה' ֶׁשִהיא 
ְּכֶנֶגד ַׁשֲחִרית, ַמְׁשָמעּוָתּה ַרק ְּכִפיַפת ָהרֹאׁש, 'ְּכִריָעה' ֶׁשִהיא 
ְּכֶנֶגד ִמְנָחה, ַמְׁשָמעּוָתּה ַּגם ִּכיפּוף ַהּגּוף, ּו'ְבִריָכה' ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד 

ַעְרִבית ְמַסֶּמֶלת ַהְכָנָעה ֻמְחֶלֶטת, ֶׁשָהָאָדם ּכֹוֵרַע ַעל ִּבְרָּכיו. 

ַּבִּמִּלים "ִלְפֵני ה' עֹשִׂי", ָאנּו מֹוִדים ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, א ַרק 
ַעל ָּכ ֶׁשְּבָרָאנּו, ֶׁשֲהֵרי ְּבהֹוָדָאה זֹו ְמֻחָּיִבים ָּכל ְּברּוֵאי ֵּתֵבל, 
ֶאָּלא ַאף ַעל ָּכ ֶׁשָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוָעָׂשה אֹוָתנּו לֹו ְלַעם 

ְסֻגָּלה (ַמְלִּבי"ם ָׁשם). 
'ֵעת ָרצֹון' 

ַּבָּפסּוק ָהַאֲחרֹון (ְּתִהִּלים סט יד): "ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה' ֵעת ָרצֹון 
 ַהֶּמֶל ָּדִוד  ְמַבֵּקׁש   ,"ִיְׁשֶע ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני   ַחְסֶּד ְּבָרב  ֱאִקים 
ָעה זֹו ֶׁשָּבּה הּוא עֹוֵמד ִּבְתִפָּלה ְלָפָניו  ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשּׁשָ
ִּתְהֶיה 'ֵעת ָרצֹון' (ַרִׁש"י ָׁשם). עֹוד ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ֶׁשָּכ ָאַמר ָּדִוד: 
ִהְנִני נֹוֵׂשא "ְתִפָּלִתי ְל ה'" ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה, ִמּתֹו ִּתְקָוה 
 'ֶׁשַאַחת ִמְּתִפּלֹוַתי ֵּתָאֵמר ְּב'ֵעת ָרצֹון' ְוָאז ֶאְזֶּכה ֶׁש'ְּברֹב ַחְסְּד

א ִּתְפֶנה ֶאל ֲעוֹונֹוַתי, ֶאָּלא "ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע" (ָרָד"ק ָׁשם). 
ָרצֹון?  ֵעת  ֶזה: "ֵאיָמַתי  ָּפסּוק  ַעל  ָּדְרׁשּו  א)  ח  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים 
ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין". ּוֵבֵאר ַהַּמַהְרשָׁ"א (ָׁשם) ֶׁשְּלִדְבֵרי 
ִּביִחידּות  ַהִּמְתַּפֵּלל  ֶׁשַּגם  ֶזה  ִמָּפסּוק  ִלְלמֹד  ִנָּתן  ֲחָכִמים 
['ְּתִפָּלִתי'] ָעָליו ְלִהְתַּפֵּלל "ְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין" ֶׁשֵּכן 

אֹוָתּה ָׁשָעה ִהיא "ֵעת ָרצֹון". 
ַהִחידָ"א ֵּפֵרׁש ֶאת ְּדָרַׁשת ֲחָכִמים ַעל ָּפסּוק ֶזה ַעל ִּפי ָמָׁשל: 
ה ְּבֶמֶל ֶׁשָּיָצא ְּבַהְכָרָזה ַמְפִּתיָעה ִלְנִתיָניו, ִּכי ְלֶרֶגל יֹום  ַמֲעֹשֶ
ְלֶׁשַמע  ְלָפָניו.  ֶׁשֻּתַּגׁש  ַּבָּקָׁשה  ָּכל  ְלַמֵּלא  הּוא  ָנכֹון  ֻהַלְּדּתוֹ 
ַהְכָרַזת ַהֶּמֶל ִמֲהרּו ַרִּבים ִמן ַהְּנִתיִנים ָלבֹוא, ּוָבֶזה ַאַחר ֶזה 
ָׁשְטחּו ִאיׁש ִאיׁש ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו. ְוַהֶּמֶל ָאֵכן א ִאְכֵזב – ָּכל ָמה 

ֶׁשִּבְּקׁשּו ֵהם ִקְּבלּו.
ִלְקַראת סֹוף ַהּיֹום ִנְכַנס ְלַחְדרֹו ֶׁשל ַהֶּמֶל ְיִדידֹו ְוֵרעֹו ַהָּקרֹוב 
ְּביֹוֵתר. ָׂשַמח ַהֶּמֶל ִלְקָראתֹו ּוִבֵּקׁש ִמָּיד ִלְׁשמַֹע ֶאת ְמֻבָּקׁשֹו. 
ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש ֵמַהֶּמֶל ְּבָחְכָמתוֹ: "ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִּכי ִמּיֹום ֶזה 
ָוֵאיָל, ָּכל ַּבָּקָׁשה ּוִמְׁשָאָלה ֶׁשֲאַבֵּקׁש ֵמַהֶּמֶל, ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל 

ָׁשָעה, ִּתְתַקֵּבל ְלָרצֹון ְלָפָניו..."
ַאף ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבֵּקׁש ָּכ (סט יד): "ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְל ה' ֵעת ָרצֹון" 
– ִּבְׁשַעת ָרצֹון, ַּכֲאֶׁשר ִהְנִני ִמְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור, ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִּכי ַּגם 
ַּכֲאֶׁשר א אּוַכל ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור: "ֱאִקים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲעֵנִני 

ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע" ('חֹוַמת ֲאָנ' ְּתִהִּלים ָׁשם). 

 ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע
ַמְׁשָמעּות ַהִּמִּלים ֶּב'ֱאֶמת ִיְׁשֶע" ִהיא: 'ִּביׁשּוָעְת ָהֲאִמִּתית'. 
ֵּבאּור ַהְּדָבִרים: ְיׁשּוָעה ַהִּנֶּתֶנת ַעל ְיֵדי ָּבָׂשר ָוָדם ִהיא ֻמְגֶּבֶלת 
 א ֵּכן ְיׁשּוָעה ַהָּבָאה ַעל ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו .ְוַאף ְזַמָּנּה ָקצּוב
הּוא, ֶׁשִהיא ְיׁשּוָעה ֲאִמִּתית ּוֻמְׁשֶלֶמת ַהִּמְתַקֶּיֶמת ְלעֹוְלֵמי ַעד 

('ְמצּוַדת ָּדִוד' ָׁשם). 

עֹוִנים  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבָׁשָעה  ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ְמבָֹאר  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ָאֵמן ְּבַכּוָָנה, ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ּוִמְתַקֶּבֶלת ְּתִפָּלָתם. ְנִׂשיא 
'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט"א הֹוִסיף ִּכי 
ְּדָבִרים ֵאּלּו ִנְרְמזּו ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו. ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות 
ְמַכּוְִנים: "ֱאֶמת ִהיא ַהְּבָרָכה ֶׁשֵּבֵר ַהְּמָבֵר..." (שו"ע או"ח קכד 
ו); ַעל ְיֵדי "ַעְנֵני ֶּבֱאֶמת" ֶׁשעֹוִנים ָאֵמן ְּבַכּוָָנה, ִמְתעֹוֶרֶרת "ֵעת 

ָרצֹון" ּוִמְתַקְּבלֹות ְּתִפּלֹוֵתינוּ ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון. 
ֵיׁש ְלַצֵּין ִּכי ְּבׁשוּ"ת ַמַהְרַׁש"ל (סי' סד) ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּנַהג 
ַהָּנכֹון  ֶׁשַהְּזַמן  הּוָבא  ֶׁשַּבִּמְדָרׁש  ְלִפי  ֶזה,  ָּפסּוק  ַעל  ְלַדֵּלג 

ַלֲאִמיָרתֹו הּוא ִּבְתִפַּלת ִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת. 

ַהַּמְחזֹור ֶׁשל ַאָּבא...

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ׁשל ַאָּבא ֹור

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
'ַמה ּטֹבּו' (ב)

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ נִניינניּתַ ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

ַהִּמְׁשָנה ַהּפֹוַתַחת ֶאת ֶּפֶרק ַּבּכֹל ְמָעְרִבין (ֵערּוִבין כו ב) ֶׁשִּנְלַמד 
ַהָּמזֹון  ִמן  "ַהּנֹוֵדר  ְמַלֶּמֶדת:  ַהּיֹוִמי,  ַהַּדף  ְּבֵסֶדר  ַעָּתה  ֶזה 
ָהַרְׁשבָּ"א  ָמזֹון.  ִּדין  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ּוְבֶמַלח",  ְּבַמִים  ֻמָּתר 
(ָׁשם) ְמָפֵרׁש ֶׁשַּמִים ּוֶמַלח ֵאיָנם ֶנֱחָׁשִבים ָמזֹון, ְלִפי ֶׁשֵאיָנם 

ֶנֱאָכִלים ִּבְפֵני ַעְצָמם. 
ַהַּקְדמֹון  ֶהָחָכם  ֶׁשל  ְּדָבָריו  ֶאת  ֶּבָעָבר  ֶׁשֵהֵבאֶתם  ִנְזַּכְרִּתי 
ז),  (ַּדף  ֵעיַנִים'  'ֶּפַתח  ַּבֵּסֶפר  ַאְׁשְּכַנִּזי  ָיָקר  ַּב"ר  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
ֲאֶׁשר ִּבְרצֹותֹו ְלַׂשֵּבר ֶאת ָהֹאֶזן ַעל ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן, 
ְּתרּוָמה  ּתֹוֵרם  ֶמַלח  ֶׁשַּקְמצּוץ  ְּכִפי  ְלֶמַלח;  אֶֹכל  ֵּבין  ִהְׁשָוה 

ֲעצּוָמה ַלַּתְבִׁשיל, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנָּתן ּבֹו ְּבִמָּדה מּוֶעֶטת ְּביֹוֵתר, 
ָה'ָאֵמן'  ַּגם   ָּכ ַלֲאִכיָלה,  ָראּוי  ַהַּתְבִׁשיל  ֵאין  ִּבְלָעָדיו  ֶׁשֵּכן 
ַהְּבָרָכה,  ֶאת  ִהיא  ַמְׁשִליָמה  ְקַטָּנה,  ַאַחת  ִמָּלה  ֱהיֹוָתּה  ֵחֶרף 

ּוִבְלָעֶדיָה ֵאין ַהְּבָרָכה ְׁשֵלָמה. 
ְלאֹור ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ָּכאן, ִנָּתן ְלהֹוִסיף ַהְׁשָוָאה נֹוֶסֶפת: ְּכֵׁשם 
ִליֵדי  ָּבָאה  ְותֹוַעְלּתֹו  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ְלָמזֹון  ֶנְחָׁשב  ֵאינֹו  ֶׁשֶּמַלח 
ִּבּטּוי ַרק ִּבְנִתיָנתֹו ְלתֹו ַמֲאָכל, ָּכ ָהָאֵמן ֵאין ָלּה ַמְׁשָמעּות 
ַעל  ֶנֱאֶמֶרת  ְּכֶׁשִהיא  ַרק  ֶאָּלא  ַעְצָמּה,  ִּבְפֵני  ֶנֱאֶמֶרת  ְּכֶׁשִהיא 

ְּבָרָכה אֹו ַקִּדיׁש. 
מ.י.פ. - ְנִתיבֹות. 

ַמה טֹּבּו ַּכָּמה טֹוב ִנְׁשָּפע ֵמאָֹהֶלי – ָּבֵּתי ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ֶזַרע ַיֲעקֹב, ִמְׁשְּכנֶֹתי – ּוִמָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל: 
ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמִדי, ָאבֹוא ֵביֶת – זֹוֶכה ֲאִני ְלהֹודֹות ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶני, ַעל ֵּכן ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל 
ָקְדְשׁךָ ְבִּיְרָאֶת – ְּבִיְרָאה ּוְבַהְכָנָעה: ה' ָאַהְבִתּי ָלבֹא ֶאל ְמעֹון ֵּביֶת – ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ּוְמקֹום ִמְשַּׁכן ְּכבֹוֶד – ָמקֹום 
 – ֶאְבְרָכה  ְוַהּגּוף,  ָהרֹאׁש  ִּבְכִפיַפת  ְוֶאְכָרָעה  ְוַרְגַלִים,  ָיַדִים  ְּבִפּשּׁוט  ֶאְׁשַּתֲחֶוה  ַוֲאִני   :ְּכבֹוְד ְׁשִכיַנת  ׁשֹוָרה  ֶׁשּבֹו 
ְוֶאְכַרע ֶּבֶר ִלְפֵני ה' עִֹשׂי – ּבֹוְרִאי, ֲאֶׁשר ְלָקַחִני לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה: ַוֲאִני ְּתִפָּלִתי ְל ה' ֶׁשְּתֵהא ְׁשַעת ְּתִפָּלִתי ֵעת 

ָרצֹון, ְוָאז ֻמְבָטח ֲאִני: ֱאִקים ְּבָרב ַחְסֶּד ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ִיְשֶׁע – ֶׁשֶאְזֶּכה ִליׁשּוָעה ֲאִמִּתית ַהִּמְתַקֶּיֶמת ָלַעד.



ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַחֵּדׁש ָעֵלינּו ָׁשָנה טֹוָבה 
ָעֵלינּו  ֶׁשִּתְתַחֵּדׁש  ּוְמַבְּקִׁשים  ְמַיֲחִלים  ֻּכָּלנּו  ָהַרֲחִמים  ִּביֵמי 
ְּבִסְפָרן  טֹוִבים  ְלַחִּיים  ְלַאְלַּתר  ְוֵנָחֵתם  ְוִנָּכֵתב  טֹוָבה  ָׁשָנה 
ֶׁשל ַצִּדיִקים. ַהַּמְקִּפיד ַעל ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ִנְקָרא 'ַצִּדיק', ּוְבַוַּדאי 
ִיְזֶּכה ְלִהָּכֵתב ְּבִסְפָרן ֶׁשל ַצִּדיִקים. ֶׁשֵּכן ָּכַתב ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ('ַּכד 
ַהֶּקַמח' ֵעֶר ֱאמּוָנה): "ִּבְׁשִביל ַהִּמָּדה ַהּזֹו ֶׁשל ֲעִנַּית ָאֵמן ִנְקְראּו 
ִיְׂשָרֵאל ַצִּדיִקים, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה כו ב): 'ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר 

ֱאֻמִנים'". 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְמַנע ַמֵּגָפה ִמַּנֲחָלֶת
לֹום  ָּכַתב ַהּטּור (או"ח מו ּוְרֵאה במ"ר יח כא): "ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ
ְנָפׁשֹות  ֵמָאה  ֵמִתים  ָהיּו  יֹום  ְּבָכל  ְּבָרכֹות...  ֵמָאה  ִּתֵּקן 
ֶׁשָחַקר  ַעד  ֵמִתים  ָהיּו  ָמה  ַעל  יֹוְדִעין  ָהיּו  ְוא  ִמִּיְׂשָרֵאל, 
ְוֵהִבין ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְוִתֵּקן ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ֵמָאה ְּבָרכֹות". ְּכֵדי 
ַסְנֶהְדִרין  ִּתְּקנּו  ָּדִוד,  ֶׁשִּתֵּקן  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ְלִמְכַסת  ְלַהִּגיַע 
ַחר, ּוְבָכ ֵיׁש  שְּבאֹותֹו ּדֹור ְלָבֵר ִמֵּדי ּבֶֹקר ֶאת ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ָלנּו ֶעְׂשִרים ְּבָרכֹות ְקבּועֹות ֶׁשאֹוָתן ָאנּו ְמָבְרִכים ִמֵּדי יֹום 
ָנה, ְּבנֹוָסף ַעל ְׁשַאר ַהְּבָרכֹות (טּור ָׁשם; ְּפִריָׁשה  ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ

או"ח מו טז).

'ָאֵמן' ַמְׁשִליָמה ֶאת ַהְּבָרָכה. ִאם ְרצֹוֵננּו  ַּכָּידּוַע ַלּכֹל, ֲעִנַּית 
ׂשּוָמה  ִּבְׁשֵלמּות,  זֹו  יֹוִמין  ְוַעִּתיַקת  ֻמְפָלָאה  ְסֻגָּלה  ְלַקֵּים 
ָעֵלינּו ְלַהְקִּפיד ְלָבֵר ְּבָרכֹות ֵאּלּו ְּבָאְזֵני ִמי ֶׁשִּיְׁשַמע ְוַיֲעֶנה 
נֹות ּדֹור,  ַאֲחֵרינּו ָאֵמן, ַּכִּמְנָהג ַהּוִָתיק ֶׁשָּנֲהגּו ּבֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּׁשְ

ְלָחן ָערּו' (או"ח ו ד) .  ְוַאף הּוָבא ַּב'ּׁשֻ
ְמקֹומֹות  ְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ּוְלַמַען  ְלַמֲעֵננּו 
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ַּבֲאִמיַרת  יֹוֵמנּו  ֶאת  ִנְפַּתח  מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם, 
ַעל  ְוָיֵגן  ִיְׁשמֹר  ְּבַוַּדאי  ְוָהֲאֵמִנים  ַהְּבָרכֹות  ְוכַֹח  ְּבַחְברּוָתא, 

ֻּכָּלנּו ִמָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה. 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (תיקו"ז א) הּוָבא: "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין 
(ַׁשָּבת  לֹו ְּגַזר ִּדינֹו ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה". ְּבעֹוד ַּבַּתְלמּוד ַּבְבִלי 
קיט ב) ֶנֶאְמָרה ַהְבָטָחה זֹו ָלעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבה ְּבָכל 
ּכֹחֹו, ְלַדַעת ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ַּגם ַּכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֶנה ָאֵמן ְּבקֹול 
ּוְבַכּוָָנה ַעל ְּבָרָכה אֹו ַקִּדיׁש, ִאם ִנְגָזר ָעָליו ְּגַזר ִּדין ָקֶׁשה 

ָחִליָלה, ֻמְבָטח לֹו ֶׁשִּיְקְרעּו ֶאת ְּגַזר ִּדינֹו ('ׁשֹוֵמר ֱאמּוִנים' ַמֲאָמר 
ִּפְתחּו ְׁשָעִרים פ"א). 

ְּבָיִמים ֵאּלּו, ֶטֶרם ֲחִתיַמת ְּגַזר ַהִּדין, ָנִׂשים ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ֶאת 
ָעָליו   ִֹלְסמ ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  הּוא  ּוְכַדאי  ַהָּקדֹוׁש,  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי 
ְּכִדְבֵרי  ָּכָראּוי,  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַנְקִּפיד  ִאם  ַהְּדָחק.  ִּבְׁשַעת 

ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ֻמְבָטח ָלנּו ֶׁשִּיָּקַרע רַֹע ְּגַזר ִּדיֵננּו. 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתי
ַחָּיִבים  ִעיר  ְּבָכל  ִּכי  ב)  ג  (ְמִגָּלה  ֲחָכִמים  ַּתָּקַנת  ִהיא  ְידּוָעה 
ִמְּמַלאְכָּתם  ַהְּבֵטִלים  ֲאָנִׁשים   – 'ַּבְטָלִנין'  ֲעָׂשָרה  ְלִהָּמֵצא 
ּוְמצּוִיים ָּתִמיד ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ו ב) הּוְבָאה 
ִסַּבת ַהָּדָבר: "ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָּבא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 

ְוא ָמָצא ָּבּה ֲעָׂשָרה, ִמָּיד הּוא ּכֹוֵעס..."
ָּכַתב ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש הֹורֹוִביץ, ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט ּוְבנֹו ֶׁשל 
ַּתְפִקיָדם  ִּדְסִליחֹות):  א'  יֹום  ּתֹוָכָחה  ּתֹוָדה'  ('ַלֲחֵמי  ַה'ַהְפָלָאה'  ַּבַעל 
ְּבִעּסּוָקם  ַרק  ִמְסַּתֵּכם  ֵאינֹו  ַּבְטָלִנין'  'ֲעָׂשָרה  אֹוָתם  ֶׁשל 
ַאַחר  'ָאֵמן'  עֹוִנים  ֶׁשֵהם   ְּבָכ ַאף  ֶאָּלא  ּוִבְתִפָּלה,  ְּבתֹוָרה 
ַהְּמָבְרִכים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ְוִסיָמָנ: 'ַּבְטָלן' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן'. 
ֶׁשָּזכּו  ַלֵּמאֹות  ַהּיֹום  עֹוד  ִהְצָטֵרף  ה'!  ִמִּבְרַּכת   ָיֶדי ַמֵּלא 
ְלַׁשֵּמׁש ְּכ'ַגַּבאי ָאֵמן' ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת, ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות 
ַהִּמְתַּפְּלִלים, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּבְזכּות זֹו ְיַמֵּלא ה' ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֵתינּו 

ְלטֹוָבה ִויַעְּטֵרנּו ְּבֶׁשַפע ִּבְרכֹוָתיו, ָאֵמן.

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טֹוִבים 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות מז א): "ָּכל ַהַּמֲאִרי ְּבָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו". ַמֲאָמר ֶזה ַהַּמְבִטיַח ֲאִריכּות ָיִמים ַלַּמְקִּפיד 
ח)  ח  (ְּבָרכֹות  ְירּוַׁשְלִמי  ַּבַּתְלמּוד  ַאף  הּוָבא  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ַעל 
ְּבתֹוֶסֶפת ֵּתָבה ַאַחת ּוְמֻיֶחֶדת: "ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו 

ּוְׁשנֹוָתיו ְּבטֹוָבה".
ּוַמהּו ִׁשעּור 'ַהַּמֲאִרי' ֶׁשְּבִגינֹו זֹוִכים ַלֲאִריכּות ָיִמים ְוָׁשִנים 
ַלֲענֹוָתּה  ֵיׁש  ִּכי  קצג)  ְסֻעָּדה  (הל'  ָזרּוַע'  ָה'אֹור  ֵּבֵאר  ְּבטֹוָבה? 
ְּכִפי  ֶנֱאָמן'.   ֶמֶל 'ֵא-ל  ֵּתבֹות  ֲאִמיַרת  ְּכִׁשעּור  ִּבְמִתינּות, 
ְּבֵתבֹות  ְלַהְרֵהר  ֶׁשֵּיׁש  א"ר)  ד"ה  קיט  (ַׁשָּבת  ַהּתֹוְספֹות  ֶׁשָּכְתבּו 
ֵאּלּו ִּבְׁשַעת ֲעִנַּית ָאֵמן. ּוִמָּכל ָמקֹום ָּכְתבּו ַהּתֹוְספֹות (ְּבָרכֹות 
ָׁשם ד"ה ָּכל) ֶׁשֵאין ְלַהֲאִרי ָּבּה יֹוֵתר ִמַּדי, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְּתַקְלֵקל 

ָהֲאִריכּות ֶאת ֲהִגַּית ַהִּמָּלה ָּכָראּוי.

ָזִכינּו ְלַהִּכיר ְּבַמֲעָלָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ְוַלֲענֹות אֹוָתּה ְּבָכל 
זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ְוַנְׂשִּכיל  ָהָבה  ְּפָעִמים.  ֶׁשל  ַרב  ִמְסַּפר  יֹום 
ָּכָראּוי; ַנֲעָנה 'ָאֵמן' ְּבקֹול, ְּבַכּוָָנה ּוִבְמִתינּות, ּוְזכּות זֹו ַּתֲעמֹד 

ָלנּו ְלִהָּכֵתב ְּבֵסֶפר ַחִּיים טֹוִבים ַוֲאֻרִּכים.

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְזֻכּיֹות 
ְזֻכּיֹות! ִמי הּוא ֶזה ֲאֶׁשר א ְיַבֵּקׁש ְלַהְרּבֹות ִּבְזֻכּיֹות ְּבָיִמים 
ָנה ְּבָיֵדינּו  ֵאּלּו?! ִמְסַּתֵּבר ִּכי ְּבָיִמים ֵאּלּו, ְּכמֹו ְּבָכל ְימֹות ַהּׁשָ
'ָאֵמן'  ֶׁשל  ְזֻכּיֹות  ְזֻכּיֹות –  ְסָתם  ְוא  ְּבָנֵקל;  ְזֻכּיֹות  ְלַהְרּבֹות 
ֲאֶׁשר ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ה' ֵמֶהן, ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (דב"ר ז א): ֵאין 
ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים.

ְּבַקּלּות  ְלאֹוְסָפם  ּוְבָיֵדינּו  ְסִביֵבנּו  ְּפזּוִרים  ֲאֵמִנים  ִרְבבֹות 
 ֵעיֶני ָנא  ְּפַקח  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ַּבּבֶֹקר  ָמָחר   ְּבִהָּכְנְס ַרָּבה. 
ָהאֹוְמִרים  ְיהּוִדים   ְסִביְב עֹוְמִדים  ּבֶֹקר  ְּכִמֵּדי  ְוִהְתּבֹוֵנן; 
ֶאת  ִלְׁשמַֹע   ָאְזְנ ַּתֶּטה  ֶׁשֹּלא  ַמּדּוַע  ַחר'.  ַהּׁשַ 'ִּבְרכֹות  ֶאת 
ַקָּלה  ְּבַהְׁשָקָעה   !?ְלִצְּד ֵמָהעֹוֵמד  ַהָּפחֹות  ְלָכל  ַהְּבָרכֹות, 
ַּב'ֲאֵמִנים'   ְזֻכּיֹוֶתי ַּכף  ֶאת  ּוְלַהּטֹות  ְלהֹוִסיף  ּתּוַכל  ְּביֹוֵתר 

ַרִּבים ַהְּמצּוִיים ְל ְּבַקּלּות. 
ָלֶגֶׁשת  ֶׁשֵהַעְזָּת  ָהֻעְבָּדה  ֶׁשְּבֶעֶצם  ֲהֵרי   ,ְּבָכ ַּדי  א  אּוָלם 
ָּגַרְמָּת  ִּבְרכֹוָתיו,  ֶאת   ְּבָפֶני לֹוַמר  ִמֶּמּנּו  ּוְלַבֵּקׁש   ַלֲחֵבְר
ַאף  ִיְתעֹוְררּו   ְּבִעְקבֹוֶתי  .סֹוְבֶבי ַמְעַּגל  ְּבֶקֶרב  ְלִחּזּוק 
ְלַבָּקַׁשת  ִמּזֹו  ְּגדֹוָלה  ַמְׁשָמעּות  ְוֵאין   ,ְּבָכ ִלְזּכֹות  ֲאֵחִרים 
 ִּבְזכּוְת ֵיָאְמרּו  ֲאֵמִנים  ַּכָּמה  ֶׁשֲהא  ְזֻכּיֹוֵתינּו',  'ֶׁשִּיְרּבּו 

ִנים ַהָּבאֹות, ְוֵאין ַלָּדָבר סֹוף! ְּבֶמֶׁש ַהּׁשָ

"ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶני"
ָּכ ַמְבִטיַח ָלנּו ַרְׁשִּב"י ְּבֵסֶפר ַהּזַֹהר (ַוֵּיֶל רפה ב): "ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
עֹוִנים ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ַּכָּמה ִּפְתֵחי ְּבָרָכה ִנְפָּתִחים 
ְלַמְעָלה  ְּבָרָכה  ַׁשֲעֵרי  ָּפְתחּו  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְּכֵׁשם  ְלַמְעָלה... 
ְּתִפָּלָתם  ְלַקֵּבל  ָׁשַמִים  ַׁשֲעֵרי  ִיָּפְתחּו   ָּכ ָאֵמן],  [ַּבֲעִנַּית 

ְלהֹוִׁשיָעם ִמָּצרֹוֵתיֶהם". 
ַאִחים ְיָקִרים! 

ָהָבה ְנַקֵּבל ַעל ַעְצֵמנּו ְּבָיִמים ֵאּלּו ְלַהְקִּפיד יֹוֵתר ַעל ֲעִנַּית 
ְוִנָּכֵתב  ּוְבָרצֹון  ְּבַרֲחִמים  ְּתִפּלֹוֵתינּו  ֶׁשִּיְתַקְּבלּו  ְוִנְזֶּכה  ָאֵמן 

ְוֵנָחֵתם ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲאֻרִּכים ּוְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֻתָּקה. ָאֵמן!

ה ְמֻיֶחֶדת חֹוֶפֶפת ַעל ֵלב ָּכל ְיהּוִדי ְּבָיִמים ֵאּלּו ֶׁשֵּבין ֶּכֶסה ְלָעׂשֹור. ְּתִחָּלָתּה ֶׁשל  ְקֻדּׁשָ
ָׁשָנה ֲחָדָׁשה ִהיא ִהְזַּדְּמנּות ְמֻיֶחֶדת ַּבֲעבּור ָּכל ֶאָחד ְלַחֵּדׁש ֶאת ּכֹחֹוָתיו ָהרּוָחִנִּיים ּוְלַהְבִעיר 
ְּבֵלב  ַהְּכמּוָסה  ִאיָפה  ַּבּׁשְ ַחִּיים  רּוַח  ְלָהִפיַח  ָהֵעת  זֹוִהי  ְּבִלּבֹו.  ִּכְכבּוִיים  ֶׁשָהיּו  קֶֹדׁש  ְרצֹונֹות 

ָּכל ֲאֶׁשר ְּבֵׁשם ִיְׂשָרֵאל ְיֻכֶּנה – ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו ְוִלְגּבֹר ַעל ִיְצרֹו ַהֵּמִסית ְוַהֵּמִדיַח.
ָנה', ֶׁשָּבֶהם ִהְמַלְכנּו ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָעֵלינּו, ְליֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשּבֹו ָאנּו  ֵּבין ְיֵמי 'רֹאׁש ַהּׁשָ
עֹוְמִדים ְלָפָניו ִיְתָּבַר ְּכַמְלֲאֵכי ַמְעָלה ַצִחים ֵמֵחְטא ְוַזִּכים ֵמָעוֹון, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ֵיׁשּוֵתנּו זֹוֶעֶקת: 
"ְרצֹוֵננּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ!" ִנְּתנּו ָלנּו ָיִמים ְקדֹוִׁשים ֵאּלּו – 'ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה'. ָיִמים ֶׁשָּבֶהם 
ֵמיִטיִבים  ִלְראֹוֵתנּו  ְּבַרֲחִמים  צֹוִפּיֹות  ְוֵעיָניו  ְּבַאֲהָבה,  ְּתׁשּוָבֵתנּו  ְלַקֵּבל  ְּפׁשּוָטה   ִיְתָּבַר ָידֹו 

ַּדְרֵּכנּו.
ֵאָלה ַהַּמהּוִתית  ֵאין ְזַמן טֹוב יֹוֵתר ַלֲערֹ ֶחְׁשּבֹון ֶנֶפׁש ַעל ַקּלֹות ַּכֲחמּורֹות ּוְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהּׁשְ
ְוַהּנֹוֶקֶבת: ַהִאם ָאֵכן ַמְקִּפיִדים ָאנּו ַעל ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש? ַהִאם ַמְחִׁשיִבים ָאנּו 

ַאף ֶאת אֹוָתן ִמְצוֹות 'ַקּלֹות' אֹו ֶׁשָּמא ַרק ֶאל ַהֲחמּורֹות ְנׂשּואֹות ֵעיֵנינּו?
ְׁשֵאָלה זֹו מֹוֵצאת ִּבּטּוי ְמֻיָחד ְּבנֹוֵגַע ַלִּמְצָוה ַהֲחִביָבה, ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן.

ְּבִגְנֵזי  ְוַלְחּפֹר  ַּבְּסָפִרים  ָלתּור  ּוְלָהִבין,  ְלַעֵּין  ֵעיָניו  ֶׁשָּפַקח  ִמי  ְוָכל  ְּבִמיָנּה  ְמֻיֶחֶדת  זֹו  ִמְצָוה 
ִמְצָוה  ֶׁשל  ִיְקָרָתּה  ְּכגֶֹדל  ְלָפָניו.  מּוָטל  ְיָקרֹות  ַאְבֵני  ֶׁשל  ָּבלּום  אֹוָצר  ִּכי  ָמָצא  ַהַּקְדמֹוִנים, 
זֹו, ֵּכן ּגֶֹדל ְׁשִכיחּוָתּה. ָיכֹול ָאָדם ִלְמצֹא ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ֲאֵמִנים ָלרֹב ִאם ַרק 'ִיְתּכֹוֵפף' 

ְלאֹוְסָפן ֶאל ֵּכָליו, ּוְבָכ יּוַכל ְּבַקּלּות ְלַהְרּבֹות ְזֻכּיֹות ּוְלַהְגִּדיל ֶאת ְׂשָכרֹו ָּבֶזה ּוַבָּבא.

ִיְקָרָתּה  ַלְמרֹות  ִּכי  ִיָּפֵלא,  ְמאֹד  ָמה 
ֲאָנִׁשים  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ֶׁשל  ּוְׁשִכיחּוָתּה 

ְּכ'ִמְצָוה ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקָביו'. עֹוִנים ֵהם 'ָאֵמן' ִּכְבֶדֶר ַרִּבים ֲעַדִין ִמְתַיֲחִסים ֵאֶליָה 
ַאַּגב, ְּבֶהֵּסַח ַהַּדַעת ּוְבא ַּכּוָָנה, ְוַהָּגרּוַע ִמָּכ – ַאף ַמְרִׁשים ְלַעְצָמם ְלַאֵּבד ֲאֵמִנים ֶׁשֵהם ָהיּו 

ְיכֹוִלים ַלֲענֹות ְּבָנֵקל.
ָיִמים ֵאּלּו ֶׁשֵּבין ֶּכֶסה ְלָעׂשֹור ֵהם ְזַמן ַמְתִאים ִּבְמֻיָחד ְלִהְתעֹוֵרר ּוְלִהְתַחֵּזק ְּבִמְצָוה זֹו ֶׁשָּכל 

ַמהּוָתּה ְמַבֵּטאת ֶאת ַהְמָלַכת ַהֶּמֶל, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים: "ַמאי 'ָאֵמן' – 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'.
ַּבּתֹוֶסֶפת ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשִּלְפֵניֶכם ִלַּקְטנּו ַא ְמַעט ֵמָהעֶֹׁשר ֶהָעצּום ַהָּמצּוי ַּבְּסָפִרים ַעל ִמְצַות 
ְּבָיִמים  ְּבִפינּו  גּורֹות  ַהּׁשְ ַלַּבָּקׁשֹות  ְמֻיָחד  ֶהְקֵׁשר  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְּדָבִרים  ַעל  ְּבָדֵגׁש  ָאֵמן,  ֲעִנַּית 
ָתּה ְוָלׁשּוב ּוְלִהְתַחֵּזק  ֵאּלּו, ִמּתֹו ַמָּטָרה ְלעֹוֵרר ֶאת ַהְּלָבבֹות ְלָהִבין ְּבֶׂשֶגב ְּגֻדָּלָתּה ּוְקֻדּׁשָ

ָּבּה ְּכִביֵמי ֶקֶדם.
ְּבָׁשה ִסְדֵרי עֹוָלם, א נֹוָתר  ִעם ִסּיּוָמּה ֶׁשל ְׁשַנת תש"פ, ֶׁשִּתָּזֵכר ְּבֶׁשל ַמֵּגַפת קֹורֹוָנה ֶׁשּׁשִ
ָּבנּו  ִויֻקַּים  ָלנּו  ַּתֲעמֹד  זֹו  ִהְתַחְּזקּות  ֶׁשְּזכּות  ָרצֹון  ְיִהי  ִּבְתִחָּנה:  ַמְלֵּכנּו  ְּפֵני  ְלַיֵחל  ֶאָּלא  ָלנּו 
ְּבָיִמים ֵאּלּו "ִּתְכֶלה ָׁשָנה ְוִקְללֹוֶתיָה – ָּתֵחל ָׁשָנה ּוִבְרכֹוֶתיָה", ָיִסיר ה' ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֵמָעֵלינּו 
ְלָוה ְוַהַּפְרָנָסה ְלָבֵּתינּו ּוְלַמֲחֵננּו, ְּבִביַאת  ּוֵמַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְמֵהָרה ָיׁשּובּו ָהרַֹגע, ַהּׁשַ

ּגֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן!
ְּתֵהא ְׁשַנת ְּפדּות, ָאֵמן! ְּתֵהא ְׁשַנת ַּפְרָנָסה, ָאֵמן! 

ְּתֵהא ְׁשַנת ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ָאֵמן!

ר ו… ׂ̆ ָע ‰ ל¿ ס∆ ין ּכ∆ "ּב≈
ּוָב‰" ׁ̆ יָך ל¿  ָע„∆

ה ְלָעׂשֹור. ְּתִחָּלָתּה ֶׁשל 
ֹוָתיו ָהרּוָחִנִּיים ּוְלַהְבִעיר 
ְּבֵלב  ַהְּכמּוָסה  ִאיָפה  ַּבּׁשְ

ית ְְוַַהֵֵּמִִדיַח. סִִ ֹורֹו ַהּמֵֵ יִִיצְצ
אנּו ׁשּבֹו הּכּפּורים ליֹום

ִיָּפל ְמאֹד  ָמה 
מ ֶׁשל  ּוְׁשִכיחּוָתּה 

ְּכ'ִמְצָוה ֶׁשָאָדם ָּדׁש ַּבֲעֵקַרִּבים ֲעַדִין ִמְתַיֲחִסים ֵֵאלֶֶליהיָה 
ַּדעַעתת ּו ּובְבא ַּכָּוָנה, ְוַהָּגרּוַע ִמָּכ – ַאף ַמְרִׁשים ְלַע הַהּדַ ַאַּגב, ְּבֶהֵֵּסַַח

לַלֲענֹות ְּבָנֵקל. ְיכֹולֹוִלים

ְיהּוִדי ָיָקר! 
 ְוַעל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבַאֲהָבה, ַהִאם ָנַתָּת ִלֵּב ָעֶלי ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּבָיִמים ְקדֹוִׁשים ֵאּלּו, ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ַמְמִלי

ֶׁשל  ַהִּנְׂשָּגָבה  ַּבַמהּות  ִהְתּבֹוַנְנָּת  ַהִאם  יֹום?  ְּבָכל  ַרּבֹות  ּכֹה  ְּפָעִמים   ִמִּפי ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַּבִּמָּלה  ַהְּטמּוָנה  ַלָעְצָמה 
'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן' (ַׁשָּבת קיט ב)? ּוְכִפי ֶׁשִהִּביַע זֹאת ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי  'ָאֵמן' ֶׁשָּכל ִעְנָיָנּה ַהְמָלַכת ַהּבֹוֵרא – 

ְׁשמֹה וֹוְלֶּבה ָזָצ"ל ְּבִמּלֹוָתיו ַהְּמדּודֹות ('ֲעֵלי ׁשּור' ח"ב עמ' רפז): "ִאיִׁשי ַּתְלִמיד ָחָכם, ֵאי ַּפַעם ְּכֶׁשָאַמְרָּת ָאֵמן, ַהִאם 
ִהְרַּגְׁשָּת ֶאת ַהֹּתֶכן ָהַאִּדיר ַהָּצפּון ְּבִמָּלה זֹו...?!"

ַמְפִליא ְלַצֵּין ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכ ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ('ַמְחזֹור ִויְטִרי' סי' א) ִּכי ֵסֶדר ִׁשְבֵחי ַהִּפּיּוט 'ֵאין ֵּכאֵקינּו' 
ִמי  ֵּכאֵקינּו,  'ָאֵמן' – "ֵאין  אֹוִתּיֹות  ְּכֵסֶדר  ֵהם  ַהּבֹוֵרא,  ַּגְדלּות  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ַמִּביִעים  ָאנּו  ּבֹו  ֲאֶׁשר 

ֵּכאֵקינּו, נֹוֶדה ֵלאֵקינּו", ְוֶהְמֵׁשָכם ִּבְלׁשֹון ְּבָרָכה: "ָּברּו ֱאֵקינּו, ַאָּתה הּוא ֱאֵקינּו". ֵיׁש ְּבֻעְבָּדה 
זֹו ְּכֵדי ְלַהְצִּביַע ַעל ַהֶּקֶׁשר ַהְּמֻיָחד ֶׁשֵּבין ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ַהְּבָרכֹות ְלַהְמָלַכת ַהּבֹוֵרא.

ַהֶּמֶל ַהִּמְׁשָּפט 



ִסּפּור ְלָיִמים נֹוָרִאים  ה ֱאמּוִנים  פּפּורַמעַמֲעֹשֶ ססִסִ ם 

ר'  ַהָּקדֹוׁש  ַהָּגאֹון  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְּבַחְדרֹו  תקל"ח  ִאָּיר  חֶֹדׁש  רֹאׁש  ֶעֶרב 
ִמָּטתֹו  ַּגֵּבי  ַעל  ְּבֻחְלָׁשה  ָׁשַכב  ָהַרִּבי  ִזיָע"א.  ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג  ְׁשֶמעְלֵקא 
מּוָדע ְלָכ ֶׁשֵאּלּו ֵהם ָיָמיו ָהַאֲחרֹוִנים. ֶאת ְסִביבֹוָתיו ִעְּטרּו ְּבֵני ֵּביתֹו 
ְוַתְלִמיָדיו ַהְּדגּוִלים, ְורּוַח ֱאִקים ָחְפָפה ַעל ַהָּמקֹום. ִּפיו ֶׁשל ָהַרִּבי א 
ָּפַסק ִמְּלַמְלֵמל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ַוֲהִליכֹות ַחִּיים ִמִּנְסָּתרֹות ּוִמִּנְגלֹות, ְוָאְזֵני 
ַהַּתְלִמיִדים ְּכרּויֹות ָהיּו ְלִבְלִּתי ַהְפֵסד ְולּו ֶהֶגה קֶֹדׁש ֶאָחד ִמִּדְּברֹוָתיו 

ֶׁשל ַרָּבם ַהֶּנֱעָרץ.
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְקדֹוָׁשה ָּפָנה ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ְלַתְלִמיָדיו ְוָאַמר ָלֶהם:

"ִּבְרצֹוִני ְלַסֵּפר ָלֶכם ִסּפּור ֻמְפָלא ֶׁשֵאַרע ִעִּמי. ַהִּסּפּור ִהְתַרֵחׁש ִלְפֵני 
ָׁשִנים ַרּבֹות, ּוֵמָאז ִהְתַרֲחׁשּותֹו ְּכָבר ָהיּו ַּכָּמה ִהְזַּדְּמֻנּיֹות ֶׁשָּבֶהן ָחַפְצִּתי 
ְלַסֵּפר ָלֶכם אֹותֹו, אּוָלם ָיֵראִתי ֶּפן ָחִליָלה ָּתִטילּו ְּבִלְּבֶכם ָסֵפק ִּבְדַבר 
ַעָּתה  ְלתֹוֶעֶלת.  ִּבְמקֹום  ַּבֲעבּוְרֶכם  ְלִמְכׁשֹול  זֹאת  ְוִיְהֶיה  ִהְתַרֲחׁשּותֹו, 
ְּדָבִרים  ִלְפֵניֶכם  ְלַסֵּפר  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ָקרֹוב,  ִקִּצי  ִּכי  ָחׁש  ִהְנִני  ַּכֲאֶׁשר 
ַּכֲהָוָיָתם, ְלַמַען ִּתְּקחּו ִמָּכ מּוָסר ְוִתְלְמדּו ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָאָדם מֹוֵסר ַנְפׁשֹו 
ַמִים ְיַסְּיעּו ְּבָידֹו ְלַהְׁשִלים  ְורֹוֶצה ְּבָכל ְמאֹודֹו ְלַקֵּים ִמְצָוה ָּכְלֶׁשִהי, ִמּׁשָ

ֶאת ְרצֹונֹו".
ְוָכ ִסֵּפר ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ְלַתְלִמיָדיו:

"ְּבַוַּדאי יֹוְדִעים ּוַמִּכיִרים ַאֶּתם ַּבַהְנָהָגה ֶׁשָּבּה ִנְזַהְרִּתי ֵמָאז ּוִמֶּקֶדם ְוַעד 
ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ֶׁשֹּלא ְלָבֵר ְּבָרָכה ִמְּבִלי ֶׁשְּלִצִּדי ַיֲעמֹד ְיהּוִדי ֶׁשּיּוַכל 
ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכִתי. ּוְכָבר ִהְטַעְמִּתי ֶאת ִמְנָהִגי ִלְפֵניֶכם א ַּפַעם, 
ִּכי ִמָּכל ְּבָרָכה ִנְבָרא ַמְלָא, ְואּוָלם צּוָרתֹו ָהרּוָחִנית ֶׁשל ַהַּמְלָא ֵאיָנּה 
ֶׁשִּבְרכֹוַתי  ֲאִני  ַמְקִּפיד   ְלִפיָכ ַאֲחֶריָה.  ֶׁשַּנֲעֵנית  ְּב'ָאֵמן'  ֶאָּלא  ִנְׁשֶלֶמת 

ֵּתָעֵניָנה ְּבָאֵמן ְּכֵדי ֶׁשַהַּמְלָא ֶׁשִּנְבָרא ֵמֶהן ִיָּבֵרא ִּבְׁשֵלמּות.
ָקָרה ַהִּמְקֶרה ּוְבַאַחד ַהָּיִמים ֻהְזַמְנִּתי ַעל ְיֵדי ַּבַעל ַּבִית ָעִׁשיר ֵמַאַחת 
ָהֲעָירֹות ֶׁשָּסְבבּו ֶאת ִעיר ְמגּוַרי, ְּכֵדי ֶשֲאַׁשֵּמׁש ְּכַסְנָּדק ִּבְבִרית ִמיָלה 
ָהְרתּוָמה  ֲעָגָלה  ְלֵביִתי  ַהֵּבן  ֲאִבי  ָׁשַלח  ַהְּמיָֹעד  ַּבּיֹום  ִלְבנֹו.   ֶׁשָעַר
ְלסּוִסים ַאִּביִרים ּוְנהּוָגה ִּביֵדי ֶעְגלֹון ְיהּוִדי, ִאיׁש ַּגס ַוֲהמֹוִני, ֶׁשִּתָּקֵחִני 

ִלְמחֹוז ֶחְפִצי.
ִּבְרַּכת   ְלָבֵר ֻהְצַרְכִּתי  ַקָּלה,  ִלְמנּוָחה  ָעַצְרנּו  ַּכֲאֶׁשר   ,ַהֶּדֶר ְּבֶאְמַצע 
'ֲאֶׁשר ָיַצר'. ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ִהְזַּדֵּמן ְלָיִדי ַמֲעַין ַמִים ֶׁשּבֹו ָרַחְצִּתי ֶאת ָיַדי 
ָהֶעְגלֹון  ִּבְפֵני  ַהְּבָרָכה  ֶאת   ְלָבֵר ִּבַּקְׁשִּתי  ַּכֲאֶׁשר  אּוָלם  ַהְּבָרָכה.  ֶטֶרם 
ְמֻדָּבר  ְמֵהָרה ִּכי  ַעד  ֵהַבְנִּתי  ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחַרי ָאֵמן, ְּכִמְנָהִגי,  ַהְּיהּוִדי ְּכֵדי 
ְּבִאיׁש ּכֹה ֵריק ּופֹוֵחז, ַעד ֶׁשִּמַּצד ַהֲהָלָכה ֵאין ֶּדֶר ְלָצְרפֹו ְלׁשּום ָּדָבר 

ה. ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ִמְקֶרה,  ְלאֹותֹו  ַעד  ָׁשִנים,   ְּבֶמֶׁש ְּבַנְפִׁשי.  ֵעצֹות  ְלָהִׁשית  ָיַדְעִּתי  א 
ִהְצַלְחִּתי ִלְׁשמֹר ַעל ַהְנָהָגִתי ְּבָכל ּתֶֹקף, ְוא ָרִציִתי ְלַוֵּתר ַעל ָּכ ַּגם 
ְלַקֵּים  ַהַּפַעם  ַּגם  ֶׁשֶאְזֶּכה  ְּתִפָּלה  ְּכֵמֵאֶליָה  ָּבְקָעה  ִמִּלִּבי  ַהּזֹו.  ַּבַּפַעם 
ֶאת ִמְנָהִגי, ְוֶׁשָחִליָלה א ִיָּבֵרא ַמְלָא ָּפגּום ֵמֲחַמת ִּבְרָכִתי, ּוְתִפָּלִתי 

ִנְׁשְמָעה.
ְלֶפַתע, ְּכמֹו ֵמֵאי ָׁשם, הֹוִפיעּו ִמֵּבין ֲעֵצי ַהַּיַער ְׁשֵני ְיהּוִדים ַּבֲעֵלי ַמְרֶאה 
ְמֻׁשֶּנה ְונֹוָרא הֹוד ְוֶנֶעְמדּו ְלִצִּדי ְלא אֶֹמר ּוְדָבִרים. ֵּבַרְכִּתי ֶאת ַהְּבָרָכה 
ִּבְלִּתי  ּוְבִהְתַלֲהבּות  ִּבְמִתיקּות  'ָאֵמן'  ַאֲחֵרי  ָענּו  ְוֵהם  ּוִבְרָעָדה,  ְּבִחיל 
ַנִים ֵמֵעיַני ְּכא ָהיּו. ְמצּוָיה. ְּבֶטֶרם ִהְסַּפְקִּתי ְלהֹודֹות ָלֶהם, ֶנֶעְלמּו ַהּׁשְ

ִמיָכֵאל  ִּכי  ֶׁשֵהַבְנִּתי  ַעד  ְוִנְפָחד,  ִנְרָעׁש  ָׁשם  ָעַמְדִּתי  ִמְסָּפר  ַּדּקֹות 
ְּכֵדי  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ֵאַלי  ֶׁשִּנְׁשְלחּו  ֵהם   – ֱאִקים  ַמְלֲאֵכי   – ְוַגְבִריֵאל 
א  ּופֹוֵחז  ַּגס  ֶעְגלֹון  אֹותֹו  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר  ִּבְרָכִתי.  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲענֹות 
ָחׁש ִּבְכלּום, ּוִמָּיד ְלַאַחר ִמֵּכן ָעִלינּו ְׁשֵנינּו ַעל ָהֲעָגָלה ְוָנַסְענּו ְלַחִּיים 

ּוְלָׁשלֹום.
יג):  (כג  ְּבִאּיֹוב  ַהָּכתּוב  ְלׁשֹון  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ְּבַדְעִּתי  ָעָלה  ַמֲעָמד  ְּבאֹותֹו 
אֹותֹו  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשָאנּו  ַוָּיַעׂש',  ִאּוְָתה  ְוַנְפׁשֹו  ְיִׁשיֶבּנּו  ּוִמי  ְבֶאָחד  'ְוהּוא 
ָנה ּוְמַסְּיִמים ַּבִּמִּלים: 'נֹוָרא ְוָקדֹוׁש', ְוָכ ֵּבַאְרִּתי ֶאת  ִּבְתִפּלֹות רֹאׁש ַהּׁשָ

ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ְּבֶדֶר ַצחּות:
ַּכָּידּוַע, ֲעִנַּית ָאֵמן ַמְׁשִליָמה ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּמָבֵר. ַהּכֹל ֲחֵפִצים ְלַהְׁשִלים 
ִּבְבִדידּות,   ְלָבֵר ֶׁשֶּנֱאָלץ  ָאָדם  ַיֲעֶׂשה  ּוָמה  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ִּבְרָכָתם  ֶאת 
ַּבֲעִנַּית  ִּבְרָכתֹו  ֶאת  ֶׁשַּיְׁשִלים  ִמי  ְוֵאין  ֶחְפצֹו,  ִלְמחֹוז  ְּבַדְרּכֹו  אֹו  ְּבֵביתֹו 
 ֵמִׁשיב ַהָּכתּוב: 'ְוהּוא ְבֶאָחד' – ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ֶנֱאָלץ ְלָבֵר ָאֵמן? ַעל ָּכ
ִּביִחידּות, 'ּוִמי ְיִׁשיֶבּנּו' – ְוֵאין ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן, ֲאַזי: 'ְוַנְפׁשֹו ִאּוְָתה 
ַוָּיַעׂש – נֹוָרא ְוָקדֹוׁש' – ִאם ִמְתַאֵּמץ ְלָבֵר ֶאת ִּבְרכֹוָתיו ִמּתֹו ִּכּסּוִפין 
ְוִהְתרֹוְממּות ַהֶּנֶפׁש, ִיָּבֵרא ֵמֶהן ַמְלָא 'נֹוָרא ְוָקדֹוׁש' ֲאֶׁשר ַיֲעֶנה ָאֵמן 

ַאַחר ִּבְרָכתֹו.
ַמִים ִהְתַּגָּלה  ְּבֶהְמֵׁש ַהֶּדֶר ִנְמַנְמִּתי ְמַעט ַעל מֹוַׁשב ָהֲעָגָלה, ּוִמן ַהּׁשָ
ִלי ַּבֲחלֹום ִּכי ָיֶפה ִּכּוְַנִּתי ְּבֵפרּוִׁשי, ְוָאֵכן ָהיּו ֵאּלּו ַמְלֲאֵכי ֱאִקים ֲאֶׁשר 

ַמִים ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכִתי". ִנְׁשְלחּו ֵאַלי ִמן ַהּׁשָ
'אֶֹהל ִיְצָחק' [לרמ"מ וֹואְלֶּדן] עמ' 17; ׁשּו"ת 'ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה' או"ח סי' ריב

ְוַנְפׁשֹו ִאְּוָתה ַוָּיַעׂש – נֹוָרא ְוָקדֹוׁש

צֹוְבִרים ְזֻכּיֹות, ְמָבְרִכים ְּבָרכֹות ְּבַכָּוָנה, 
ְמַוְּדִאים ֶׁשִּיְהֶיה ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ֲעֵליֶהן ָאֵמן ּוִמְתָּבְרִכים ְּבָׁשָנה טֹוָבה ּוְמֻתָּקה. 

      

ִעם ַׁשַחר ַמְמִליִכים ֶאת ַהּבֹוֵרא 
ַחר ְּבַחְברּוָתא   ַסְּמנּו V ַעל ָּכל יֹום ֶׁשֵּבַרְכֶּתם ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

(ָענּו ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹוֵתיֶכם, ַוֲעִניֶתם ָאֵמן ַעל ִּבְרכֹות ַהּזּוָלת). 

ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ְונֹאַמר ָאֵמן 
ַסְּמנּו V ַעל ָּכל ְּבָרָכה נֹוֶסֶפת ֶׁשֵּבַרְכֶּתם ְוֶנֶעְנָתה ְּבָאֵמן. 

גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים
ַסְּמנּו V ַעל ָּכל ָאֵמן ֶׁשְּזִכיֶתם ַלֲענֹות ַעל ָּכל ְּבָרָכה ֶׁשִהיא. 

ַהְּכָתב ְמעֹוֵרר ַהַּכָּוָנה
ַסְּמנּו V ָּכל ַּפַעם ֶׁשֵּבַרְכֶּתם ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמָּלה ְּבִמָּלה ִמּתֹו ַהִּבְרכֹון. 

ָמה ַּבַהְגָרָלה?   • ָׁש"ִסים • ֵסִטים ֶׁשל ִסְפֵרי קֶֹדׁש • ַמְצֵלמֹות • ַרְחָפִנים ִמְקצֹוִעִּיים
• אֹוַפֵּני ָהִרים  • ֶעְרכֹות ַקְריֹוִקי  • ַרְמקֹוִלים ְמֻׁשְכָלִלים • ְׁשעֹוִנים ָיְקָרִתִּיּים 

רּו ְל'קֹול ֱאמּוִנים' 03-91-3-91-91  ְזִכיֶתם ְלַסֵּים ּוְלַמֵּלא ֶאת ַהַּדף? ָנא ִהְתַקּׁשְ
רּו ֶאת ִּבּצּוַע ַהִּמְבָצע ִּבְׁשלּוָחה 9.   ֵהָרְׁשמּו ְוַאּׁשְ

ֵּבין ַהִּנְרָׁשִמים ִּתְתַקֵּים ַהְגָרַלת ְּפָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶר ְּביֹום ִראׁשֹון ז' ְּבֶחְׁשָון תשפ"א. 
ְׁשמֹות ַהּזֹוִכים ָּבּה ִיְתַּפְרְסמּו ְּבמֹוֵקד 'קֹול ֱאמּוִנים'.
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האם יש אהבה גדולה מזו?

אהבה בצבעים חדשים

בשבועות האחרונים דיברתי וכתבתי על האמונה 
באהבת ה', האמונה שה' הוא אבא אוהב וטוב שהיא 
היסוד של כל האמונה ויסוד החיים. אם אתה מאמין 
שה' הוא אבא טוב, אתה מאמין בבורא האמתי, אבל 

אם אתה מאמין שהכול מה' והכול בהשגחה 
אבל אתה לא מאמין שה' הוא אבא טוב 

ואוהב – אתה למעשה מאמין בבורא 
שאתה המצאת בעצמך.

עבודת החיים שלנו היא 
ולהזכיר  ן  נ להתבו

לעצמנו תמיד כמה 
ה' אוהב אותנו. 
בכל רגע, בכל 
בכל  נשימה, 
בכל  מצווה, 

בכל  תפילה, 
שבת ובכל חג – 

מתגָלה אלינו אהבה 
חדשים  בגוונים  עצומה 

ובריחות  חדשים  ובצבעים 
ובטעמים חדשים.

כמו אבא טוב שלפעמים לוקח את 
הילדים לטיול, ולפעמים קונה להם מתנות, 

לפעמים הוא מאיר פנים ומחייך, ולפעמים גוער ומחנך, 
ולפעמים הוא "סתם" עובד שעות ארוכות כדי שלא יחסר 
להם דבר – ובכל הפעולות שלו מתגלה אהבתו לילדיו. 
כך ה' מגלה את אהבתו אלינו בצורות ובאופנים שונים.

והיכן מתגָלה האהבה הגדולה ביותר? כשאבא לוקח 
את בנו או את בתו לטיול קצר ולשיחה אישית מלב אל 
לב. כאשר הוא משתף את הילד ונותן לילד הזדמנות 
לשתף את האב במה שעובר עליו ובקשיים שלו, כאשר 

הם מדברים על בעיות ומנסים לפתור אותן – זה גילוי 
האהבה הגדול ביותר.

אני תמיד אומר להורים, הילדים שלכם לא צריכים 
מתנות ופינוקים ולא טיולים וממתקים. זה גם טוב, 
אבל זה לא הצורך האמתי והעמוק של הילד. הצורך 
של הילד הוא להרגיש אהבה אמתית ולא תחליפי 
אהבה. ולכן המתנה הגדולה ביותר והממתק 
המתוק ביותר לילד – זו שיחה עם האבא 
או עם האימא, ובפרט מפגש לשיחה 
קבועה בכל שבוע או שבועיים או 
בילוי משותף שהדגש בו לא על 

הבילוי אלא על המשותף.

האהבה  י  גילו
העמוק ביותר

וזה ממש העניין 
של יום הכיפורים.

תגידו לי אתם, האם 
יש אהבה גדולה מזו?

אם פגענו בחבר אנחנו מתביישים 
לבקש סליחה, אנחנו מפחדים שמא 
הוא עדיין כועס ובמקום להתרצות הוא 
רק יתעצבן ויצעק עוד יותר. אנחנו מתחמקים 
ממנו ברחוב ולא מצליבים מבטים. כמה גדול היה 
האמורא רב שהבין את זה, וטרח להמציא את עצמו 
לאלה שפגעו בו כדי שתהיה להם הזדמנות לבקש 

ממנו סליחה...

וגם בזוגיות כל כך קשה לדבר על חיכוכים ולפתור 
בעיות. בכל מריבה צפים ועולים משקעי העבר ולא 

נותנים לנו לפתוח דף חדש.

והנה בורא עולם, אבינו האוהב, כל כך אוהב אותנו, 

ולמרות שאנחנו כל כך פגענו בו ועברנו על רצונו, 
"לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים" – הוא מזמין אותנו 

למפגש של סליחה ומחילה.

לפי האמת לא היינו צריכים אפילו להעיז לבקש 
סליחה. זו חוצפה. אבל הוא ברחמיו הגדולים ובאהבתו 
העצומה קובע איתנו שיחת פיוס. הוא מזמין אותנו לטייל 
אתו יום שלם בגן עדן של תפילה ותשובה, בגן עדן של 
רצונות טובים, של יישוב הסכסוכים ויישור ההדורים, 

של ביטול ומחיקת כל משקעי העבר.

אפילו לאבא אוהב קשה לתת לבנו הזדמנות חדשה 
אחרי שאכזב אותו כל כך הרבה פעמים. כמה פעמים 
אנחנו שומעים על סכסוכים קשים בין אב לבן, סכסוכים 
שפוצעים את הלב של שני הצדדים והם לא יודעים 

איך לפתור אותם ולחזור לחיות כמשפחה אוהבת.

אבל אבא שבשמיים הוא אבא שאוהב תמיד ומרחם 
תמיד ודן לכף זכות תמיד ורואה את הטוב שבנו תמיד, 
והוא תמיד נותן לנו הזדמנות חדשה, הוא תמיד מאמין 
בנו שאנחנו יכולים להצליח ולתקן ולפתוח דף חדש.

כמה זה נעים לקבל מאבינו מלכנו בוראנו ורוענו 
הזדמנות חדשה להשאיר מאחור את כל בעיות העבר 
ולפתוח דף חדש באמת מתוך הרגשה של טהרה. וזו 
משמעות הפסוקים שאומרים ביום הכיפורים: "כי ביום 
הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם" וחז"ל 
מדגישים לנו את זה גם בלשון הברכה שה' מוחל וסולח 
לעוונות ישראל ומעביר אשמותינו מחדש בכל שנה 

ושנה, כי בזה מתגלה אהבתו הגדולה אלינו.

זה גילוי אהבה במיטבה!

יום קודר או יום טוב

ישנם כאלה שיום הכיפורים מצטייר בעיניהם כיום 
קודר, יום שבו צריכים להתמרמר על החטאים, צריכים 
לבכות. אם הם לא מצליחים להרגיש חרטה ובכייה 
הם בכלל מרגישים בזבוז ופספוס, מרגישים שהתפילה 
"נמרחת" להם יום שלם, ובאיזה שהוא שלב "הולכים 
לאיבוד". וכך יום הכיפורים עלול להיתפס כיום קצת 

מאמר ראש הישיבה

הילדים 
שלכם לא 

צריכים מתנות 
ופינוקים ולא טיולים 

וממתקים. הצורך של הילד הוא 
להרגיש אהבה אמתית ולא תחליפי 

אהבה. המתנה הגדולה ביותר 
ביותר לילד – זו שיחה 

עם אבא או עם
אמא.

האזינו- שבת שובה  ח' תשרי תשפ"א  גליון 690
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שערי תפילה פרק יח'

הורים יקרים ואהובים, 

בשלב זה, לאחר 18 פרקים של הנושאים העומדים 
ברומו של עולם ובני אדם...,

הגענו לחלוקה והפרדה של תחומים שונים בחינוך 
לתפילה,

והם: א. אהבת התפילה.  ב. הרגל התפילה.  ג. 
הבנת התפילה.

א. כיצד נגרום לילד "לאהוב" את התפילה: 

כבר דיברנו מזה בפרקים הראשונים, ע"י 
שנחבר אותו לה' יתברך והוא יחיה את 

ה' כחלק בלתי נפרד מהחיים שלו, 
ואת זה אפשר לעשות על ידי חינוך 

לשיחה ודיבור אישי עם ה'. 

ב. כיצד ניצור את ההרגל לתפילה: 
נעבוד על ההרגל בבית ובכיתה. בבית: 

בגיל הרך, נתפלל עם הילד בבוקר מעט ברכות 
השחר ובערב קריאת שמע שעל המיטה. מידי 

שנה נוסיף קטעים. בכיתה: נשלח את הילד בזמן, ערני 
ושבע. נתעניין אצל המורה כיצד הוא מתפלל, ונעודד 

את הילד על הצלחותיו.

ג. כיצד ניצור את "הבנת-התפילה": זה בדיוק הנושא 
משבוע שעבר והמשך השבוע. 

חיבור לתפילה ע"י הבנת התפילה

הורים ומחנכים יקרים! עלינו לדעת כי לפעמים 
הבנת פרוש המילים, או כוונת המילים מביאים את 
הילד לאהבת התפילה, כי תוך כדי שהילד "מתאמן" 
בפעולה הטכנית של אמירת מילות התפילה והוא מבין 

מה הוא אומר, זה מדרבן אותו להמשיך ולהתפלל, 
כי התפילה מקבלת עבורו משמעות אישית ולא רק 
אוסף מילים וטקסטים שבינם לבין המציאות שלו בחיי 

היום יום, אין הרבה.

רק רגע, לפני שאתם רצים לקנות לילד "סידור עם 
פירושים" אני מוכרח לציין שהעמסת כוונות בגיל צעיר 
לא תמיד גורמת אכן לאהבת התפילה, לפעמים בדיוק 

ההפך, ולכן כל פעולה נעשה בהדרגה ובהתייעצות.

תפילה בעדינות 

דבר נוסף, כאשר אנחנו מלמדים את ביאור 
מילות התפילה ואנו עושים זאת בהדרגה 
כפי שבע"ה אסביר, עלינו לשים לב שאנו 
לא "מעמיסים" על הילד, כי לפעמים 
ההתלהבות של ההורים לא נמצאת 
גם אצל הילד ומבחינת הרגשת 
צריך  שהוא  מספיק  לא  הילד, 
להתפלל הוא צריך גם להבין ולכוון, 
ואח"כ קורה שאם הוא התפלל את כל 
התפילה, אך היא הייתה תפילה "חלומית" והוא 
נחת בסופה אחרי טיול ארוך במחוזות מרתקים, 
(כמונו...לפעמים) אז הוא מרגיש ש"לא התפללתי" 
ואני ילד לא מספיק טוב.  נזכור תמיד שעל עבודות 
חינוכיות "עדינות" כמו הקשר עם ה' וכל הנושא של 
כפליים.  ואחראיים  זהירים  להיות  עלינו  התפילה, 
ולהרבות ב"שירות ותשבחות" על ההצלחות של הילד. 

עול התפילה 

ולכן הכלל שאמור להוביל אותנו בחינוך להבנת 
שלא  מהרבות  בכוונה,  מעט  "מוטב  הוא:  התפילה 
בכוונה". וכמובן לא להעמיס על הילד את התפילה 
ועדיף שיתפלל מעט וכל תקופה נוסיף לו בהדרגה 

עוד קטע של תפילה מתוך הבנה. נחדיר היטב בעצמנו: 
תפילה היא עניין של רגש, של חיבור עם ה', היא עניין 
של קבלת עול מלכות שמים, של בקשה ממי שהכל 
שלו, של אהבה ולב. התפילה אינה רק משהו טכני, 
לקרא ולגמור כדי לצאת ידי חובה. אם אנחנו מחנכים 
את הילד שהתפילה היא "כמו עול" ואנו מחכים מתי 
נגמור ונתפטר ממנה- הפסדנו את עיקר התפילה וחבל.

הנותן שלג כצמר

נחזור לנושא הבנת התפילה, הכרתי מחנך אחד, 
שבכל יום היה עוצר את מהלך התפילה בכיתה במקום 
כלשהו והיה שואל את התלמידים מי יודע מה פירוש 
המילים... כאשר השיחה התארכה, הוא היה מקצר את 
התפילה ולא היה "משלים" אותה על חשבון ההפסקה.

לפעמים הוא היה מתאים את הקטע בתפילה למצב, 
כמו ביום סגרירי וקפוא היה עוצר ב"נותן שלג כצמר". 
והיה אומר לתלמידים: "מה אתם אומרים ילדים? ֵיֶרד 
שלג היום? אתם יודעים כמה הקב"ה אוהב אותנו? תארו 
לעצמכם שהשלג היה יורד בבת אחת... כל הגגות היו 
נשברים, העולם היה נחרב... אז הנה הקב"ה ברוב 
טובו נותן לנו שלג כצמר.. רך ומלטף, יורד לו בנחת, 
ונערם בעדינות על היקום... וגם ה' מטיב עם בריותיו 
ונותן את ה"שלג" דהיינו את מידת הקור בעולם, לפי 
ה"צמר" לפי כמות החום והבגדים שבני האדם יוכלו 
להתגונן מהקור, ואם יהיה אדם אחד בעולם שיהיה 
לו קר, אז ה' לא יוריד שלג, כי הוא "נותן שלג כצמר".

אין צורך להיות מורה

כדי ללמד את ביאורי התפילה לילדינו בדרך זו, 
אין צורך "למסור שיעור" ולא להיות מורה, אין צורך 
במחברות, לא בתכנית לימודים, לא בבחנים ולא בדפי 
עבודה, צריך רק לאהוב את התפילה, ולהתפלל תוך 
כדי שימת לב.  כאשר אנו מתפללים עם ילדינו אחה"צ, 
בשבתות או בחופשות ננצל את ה"ביחד" הזה להעשיר 
את ילדינו בביאורי התפילה וע"י כך נגרום בע"ה לאהבת 

התפילה.

הילד רואה

בעיניים  רואים  ורגש  רגש,  היא  תפילה  לסיכום, 
ומרגישים בלב.

הילד צריך לראות בבית אבא בעל תפילה, אבא 
שחוזר שמח מבית הכנסת, ואמא שמברכת בקול, אמא 
שמתפללת לפחות תפילה אחת ביום, אמא שמתרגשת 
בזמן התפילה, אמא ששמחה, שיש לה מאור פנים, 
שהיא עוצמת את העיניים ומדברת עם ה'. אין חינוך 
כמו דוגמא אישית, ואלף הרצאות אינן נחרטות בלב 

הילד כמו מראה חיובי אחד.

תחשבו מה המשמעות של ילד שרואה את אמא 
שלו עומדת מול נרות השבת, עוצמת את העיניים, 
מתפללת על ילדיה שיגדלו בתורה ויראת שמיים, 

ומעיניה זולגות דמעות...

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

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

משרד הבריאות שוקל לבטל את האפשרות 
לשהות השנה בסוכה. הסיבה כי מגיעים לשם 
מבוגרים  והם  הקדושים  האושפיזין  שבעת 

בקבוצת סיכון...

בדיחות הדעת



רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה

תודה בדרך לפארק

נסענו בחופש הגדול לבקר את סבתא שגרה 
בירושלים אחרי המון זמן שלא נפגשנו, היה 

מרגש, משמח וחוויתי ביותר.

בהמשך קבענו להיפגש עם בני-
דודים מירושלים בפארק מקוחק 

כמעט חצי שעה נסיעה

קבענו שעה להיפגש 
ויצאנו לדרך לכיוון תחנת 

האוטובוס.

אופס.... מול עיננו עובר 
קו 15 עליו היינו אמורים לעלות 

קריאות  שקיבלנו.  ההסבר  לפי 
הילדים החלו להישמע בזה אחר זה: 

"כמה חבל", "עכשיו נצטרך לחכות זמן רב", 
"ומה עם הבני-דודים שיצטרכו לחכות זמן רב?"

אחד מאיתנו החליט לשנות את קריאות 
האכזבה והזכיר לנו את חוק התודה שאבא 
מלמד אותנו בבית. התחלנו בזה אחר זה לומר 
תודה על הכל, על הטיול, על החופש, על הבני 

דודים ועל כך שהפסדנו את האוטובוס. אמרנו 
תודות בזה אחר זה.

 צלצול הטלפון קטע את הרצף, היו 
אלו הבני-דודים: "מה איתכם עליתם 

לאוטובוס?"

עבר  הוא  עכשיו  "לא, 
הפסדנו אותו כמה חבל." 

ענינו.

"על איזה קו תכננתם 
לעלות?" הם שאלו. "על קו 
15" , ענינו. "אויש איזה השגחה 
ממש  עליו  עליתם  שלא  פרטית 
נס, הוא היה לוקח אתכם בדיוק לכיוון 
ההפוך. עליכם לקחת קו 36 הוא אמור להגיע 

בעוד דקות ספורות ממש".

 עכשיו ראינו כמה הכל מושגח מלמעלה, 
וכמה התודה רק ממתיקה.

 איזה כיף לחיות עם החוק של התודה.

ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

אילו חמישה כינויים לבעלי חיים 
מוזכרים בפסוק אחד בפרשת האזינו?

תשובה פרשת ניצבים וילך:

ספר תורה מוזכר בגוף נקבה (דברים כח סא) ובגוף זכר (דברים 
כט כ). להסבר, ראו רש"י בדברים כט כ.

הזוכה: תומר י, ירוחם

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

זוכה פרשת כי תבוא: שרה א, ירושלים.

מדור ילדים
שעשועון מגוון



עולמו של ילד

 הורים שרוצים להצליח בחינוך הילדים, צריכים לזכור, 
שגם הם היו פעם ילדים קטנים ולא שמעו להורים 
שלהם, וגם הם עשו הרבה פעמים דברים, שההורים 
לא רצו שיעשו. והרי בטוח שלא התכונו להרגיז אותם 
או לעשות רע, ומאחר שכך היה כאשר הם היו ילדים, 

כך גם הילדים שלהם, הם לא רוצים לעצבן אותם, 
והם לא עושים להם את זה בכוונה, הם חיים 

בעולם שלהם ושמחים לעצמם, והאב 
והאם שאינם מבינים שהילד חי בעולם 
שלו, הם שקועים בעצמם ובבעיות 
שלהם, ורוצים שהילדים שלהם יבינו 
אותם – והילדים לא מסוגלים לזה! 

 נמצא, שלא צריך לקחת את הדברים 
באופן אישי, צריך רק להבין שזהו עולמו של ילד, 

לתת להם את האפשרויות להוציא את המרץ הזה. 

 כל הקשיים באים להורה כאשר הוא רוצה שבנו 
יצא מעולמו של ילד, ויכנס לעולם שלו. ילד לא נולד 
מבוגר, וילד נורמלי משתולל. מחמת זה צריך לראות 
את הנקודות הטובות של הילד, כגון שהולך ללמוד כל 
יום ומכין שעורים, ועוזר בבית קצת וכו', ואת התעלולים 

לסבול באהבה. 

 כאשר מדובר בתינוק בן יומו, ודאי אין אמא בעולם 
שתחשוב לדרוש ממנו איזה דבר, ושתצעק עליו אם 
הוא מלכלך או בוכה. אבל כאשר הילד מתחיל לגדול 
ומתחיל להבין דברים, אז יצר רע נכנס לפעולה, לגרום 
לאמא לכעוס עליו כשאינו מתנהג כראוי; כשמפריע, 
כששובר, כשמלכלך וכו'. אבל האישה צריכה לעצור 
את הגלגל הזה של כעס ועצבים, ופשוט להתבונן: 
עם מי יש לך כאן עסק? עם אדם מבוגר או 
עם ילד? ובכל גיל וגיל לחשוב טוב: מה הן 
היכולות של הילד להבין דברים ולקיים 
אותם, ולהתנהג איתו בהתאם לגילו. 

 כל אדם יודע, עד כמה זה מתסכל 
כאשר דורשים ממנו דבר שהוא לא 
מסוגל לעשות. ואנו מדגישים את ההבדל 
בין "לדרוש", לבין "לבקש". כי אמנם גם כשרק 
מבקשים מאדם דבר שהוא מעבר ליכולתו, זה 
יכול להוות לו איום ולחץ, אך כל שכן הוא, כאשר 
ממש דורשים ממנו את הדבר, שזה מאד קשה. כל 
שכן הילדים, שנתונים תחת מרות ההורים יומם ולילה 
במשך שנים, וכאשר דורשים מהם כל הזמן דברים 
שהם מעבר ליכולתם, כגון להתנהג באיפוק, להיות 
בשקט, לא לשחק, לא להתלכלך וכו', הלחץ הזה של 
הדרישות הוא מעבר ליכולתם הילדותית, והוא מצטבר 
ומזיק לנפשם. וכל שכן אם לדרישות הללו נלוות גערות 

וצעקות, שפוגעות מאד בנפש הילד. 

 לפעמים מערכת ההגנה הטבעית של הילד גורמת 
לכך, שהוא פשוט כבר לא שומע מה ההורים אומרים 
לו. כי מרוב שהם מעירים לו, אם הוא יקשיב לכל מה 
שהם אומרים לו, הוא ימות ח"ו. והאם לא מבינה: למה 
היא כבר אמרה, וחזרה ואמרה כמה פעמים לילד 
שיעשה כך וכך, וכאלו דיברה לאוויר! פשוט, מרוב 
דרישות, הילד כבר הפסיק לשמוע, כי יש גבול למה 
שהוא מסוגל לספוג. אילו היתה האם מסננת חלק ניכר 
מההערות והדרישות שלה לילד במשך היום כולו, שרובן 
אינן מוכרחות כל כך, אזי כשכבר היתה באמת צריכה 
להגיד לילד לעשות דבר מה, הוא היה שומע אותה. 

 המצב הזה, שהאישה אינה יודעת שהילדים הם 
ילדים, מביא אותה לתסכול רב ולצער מיותר, שהיא 
ממורמרת וחושבת: אין לי זכות שיהיו לי ילדים טובים? 
והצער הזה הוא בכלל לא נכון, כי הם כן ילדים טובים, 
רק שהם ילדים! ולמעשה זה גורם לעוד בעיות עם 
הילדים. לכן נלמד במאמרים הבאים כמה עצות בעניין 
זה, שיתנו להורים, ובמיוחד לאשה שנמצאת רוב היום 
עם הילדים, הרבה נחת רוח וסבלנות לחיים, וכל אשה 
תוסיף מדעתה על פי היסוד שהילד הוא ילד, כיצד 

לנהוג בכל מצב ומצב.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק רבי אברהם 
המלאך זיע"א-
יב תשרי

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הרה"ק רבי אברהם המלאך נולד ונפטר בי"ב תשרי,  
היה בן יחיד לאביו הגדול המגיד הק' הרבי ר' דב בער 
ממעזריטש זי"ע, הוריו היו חשוכי בנים, כשהיה אביו 
המגיד בן ל"ו שנים הציעה רעייתו שיגרשה ע"מ שישא 
אשה שתזכהו בבנים. אולם הוא דחה את הצעתה. שמו 
של הבעש"ט הגיע עד למזריטש ור' דב החליט לנסוע 
למז'יבוז' אליו ואכן לאחר הברכה המיוחלת תוך פחות 

משנה התקיימה ברכתו ונולד רבינו..

מנעוריו נתעלה בקדושה ובפרישות, 
והרבה בסיגופים מתוך התבודדות. 

בטלית  עטור  היום  כל  ישב 
מתוך  בתורה  והגה  ותפילין 
מאכלו  וכל  עילאית,  דבקות 

ביום היה עור שלוק של גוזל 
עליו  התבטאו  צדיקים  יונה. 

גדולות ונצורות, מהם אמרו כי הוא 
נתפשט כולו מן הגשמיות ועלה ונתעלה 

אמרו,  ומהם  צב-אות,  ה'  כמלאך  להיות 
שאביו המגיד הק' הולידו כנשמה ללא גוף.

על אף פרישותו התלקטו סביבו סגל מתלמידי אביו 
הק' זי"ע, ובפרט הרה"ק בעל ה"תניא" שרבי אברהם 
המלאך למד עמו ביחידות בתורת הנסתר ע"פ פקודת 

אביו הק'.

בחוואסטוב  כמגיד  נתקבל  הק'  אביו  בחיי  עוד 
(פאסטוב, הסמוכה לקייב). לאחר הסתלקות אביו 
הקדוש באניפולי בתקל"ג, שהה שם פרק זמן, ושב 
לחוואסטוב. עקב התבודדותו ופרישותו לא ירש את 

הנהגת עדת החסידים.

הרה”ק מהוסיאטין זי”ע סיפר שפעם אחת נתדבק רבי 
אברהם המלאך למקום שנתדבק והגיע לכלות הנפש, 
והיה זה בעת לימודו עם בעל התניא. וכשהרגיש בעל 
התניא את הסכנה, צוה תיכף לפשוט מעליו התפילין 
של ראש דרש”י, וללבוש אותו ‘תפילין של רא”ש דרבינו 
תם’. באותה שעה חזרה אליו נפשו, ובכך הציל את 
חייו. וביאר בעל התניא ע”פ מש”כ ‘החכמה תחיה את 
בעליה’, ומבואר בכתבים שזהו החילוק בין תפילין 
של רש”י שהם מוחין דבינה, לבין תפילין דרבינו 

תם שהם מוחין דחכמה.

רבי אברהם "המלאך", היה חש בצער 
חורבן ירושלים ובית המקדש בכל שנה 
כשחל תשעה באב. החל עם שקיעת החמה 
של ליל תשעה באב, היה רבי אברהם נכנס 
בצעדים כושלים לבית המדרש והיה אומר בניגון 
עצוב ובבכייה את "איכה". בעודו יושב על גבי הקרקע, 
כשראשו מונח לבין ברכיו, הזמן היה עובר לאיטו ואט 
אט המתפללים עזבו את בית המדרש. למחרת בבוקר 
כאשר שבו המתפללים לבית המדרש להתפלל את 
תפילת שחרית, נדהמו היו לראות את רבי אברהם 
עדיין יושב באותה התנוחה, אבל וחפוי ראש כפי שעזבו 

אותו בלילה...

בי"ב בתשרי תקל"ח התעלה לשמי רום והוא בן ל"ז 
שנים, ומנו"כ בפסטוב. השאיר אחריו ברכה את ספרו 
"חסד לאברהם". כן נלקטו דברותיו והנהגותיו בקודש 

בספר "משמיע שלום" זכותו יגן עלינו אמן.



עצם הזכרת היום הקדוש

עצם הזכרת שמו של היום הגדול והקדוש 
בשנה, בכוחו לגרום גם למומר הרחוק 

ביותר לשוב בתשובה, ועל דרך 
תיקונו השלם של השומר איך 

וכיצד? 

מלומד בניסים הבעל שם טוב הקדוש כך זה היה 
דבר שבשגרה שהיו לו קפיצת הדרך, או הגעה ליעד 
בלתי ידוע כדי לסגור מעגלים. באותו היום נסע הבעל 
שם טוב עם תלמידיו בדרך לא סלולה אלא הסוסים 
דהרו לבדם דרך שדות ויערות, באמצע היער נעמדו 
הסוסים וזה היה סימן שעליהם לשהות במקום. הבעל 
שם טוב ותלמידיו התפללו מנחה ולאחר מכן ישבו 
לאכול. לפתע הבעל שם טוב החל לחפור גומה בקרקע 
שפך לתוכה יין שרף ואמר: "לחיים", מעשה זה היה 
מוזר לתלמידיו, ומשכך, הוא החל לספר להם סיפור:

לסוחר עשיר הייתה בת יחידה כאשר הייתה צריכה 
להתחתן מצא עבורה בן תורה. האברך ואשתו לא 
חסרו מאומה והוא ישב ולמד תורה. לאחר שחותנו 
הלך לעולמו השאיר את כל הונו לבתו וחתנו. הבת 
ניהלה את החנות והמסחר כמקודם ובעלה המשיך 

לשבת וללמוד תורה.

בסביבתם היה כומר שניסה להסית יהודים לקבל 
את דת הנוצרים ובמיוחד חיפש בני תורה, כששמע 
הכומר על האברך החל לחשוב איך ללוכדו ברשתו, 
החל לבוא לעיתים קרובות לחנותו ולקנות מה שצריך 
ולא צריך עד שנעשה לקוח קבוע, פעם סיפרה האישה 
לכומר שבעלה חולה והוא השתתף בצערה וביקש 
לבוא ולבקרו בביתו, שוחח עם האברך בעניינים שונים 
וראה שהוא אכן דג שמן עבורו. כעבור זמן מה האברך 
שוב חלה, הכומר ביקרו שנית והחלל לפתותו "יש לי 
דירה טובה עם אויר מצוין וסביבה עצי פרי, אתן לך 
את הדירה, קח משרתת שתבשל עבורך אוכל כשר 

ואכנס מדי פעם לשוחח איתך."

הצעתו נתקבלה והידידות בין האברך לכומר העמיקה, 
הכומר שיחד את המבשלת שתיתן לו בשר טריפה 
ונבלה שיגרמו לטמטום מוחו וליבו עד שדיבורי הכומר 
פעלו עליו וכעבור זמן הסכים להתנצר, התחתן עם גויה 
ועזב את אשתו. הכומר נתן לו סכומי עתק שסנוורו את 
עיניו, במשך הזמן קנה פרדס עם בית ונכנס לגור בו.

בתוך הפרדס גר שומר זקן . פעם בשעה שהמומר טייל 
עם אשתו הנוכריה בפרדס שמעו קול בכי עצום מהצריף 
של השומר, הוא נכנס אל השומר ושאל מדוע הוא בוכה 

ר  מ ו ש ך ה א
אותו הוא לא ענה  ודחה 

אחרת בתירוצים שונים,  בפעם 
את  שוב  שמע  בכיותיו לא נתן לו הדבר כאשר 

מנוח, הוא התחנן אליו שיגלה לו מה הסיבה, השומר 
הזקן לא יכול היה לסרב והחל לספר "אני יהודי מאנוסי 
ספרד ובליבי נשארתי נאמן לאלוקיי. אצל היהודים יש 
יום אחד בשנה שנקרא יום כיפור שהוא יום תשובה 

וסליחה ולכן אני בוכה כי היום יום כיפור."

בשמעו את סיפור השומר, התעוררה אצל המומר 
רוח טהרה ותשובה לשוב אל ה' וגילה את כל לבבו 
לשומר, השומר אמר לו שהוא יכול כעת לנדוד למדינה 
אחרת ולחזור להיות יהודי בגלוי, נכנסו הדברים כחץ 
בליבו והוא ברח למרחקים והפך לבעל תשובה גדול.

כאשר אשתו ראתה שבעלה נעלם לא ידעה מה 
לעשות, עלה בדעתה שהשומר יודע אודותיו, לא נתנה 
לו מנוח עד שסיפר לה את כל האמת, בראותה את גודל 
התקיפות של אמונת ישראל גמרה בליבה להתגייר, 
מכרה את כל רכושה ונסעה למדינה אחרת והתגיירה. 
השומר הזקן אמר בליבו: "מה יהיה איתי? גרמתי לכך 

ששני אנשים התגיירו ואני יושב פה... עד מתי?"

החליט ללכת מעיר לעיר ברגל עד שיגיע למחוז 
חפצו. הוא הלך בדרכים ובשדות אך באמצע הדרך 
מת, כשנשמתו עלתה לעולם העליון היו מליצי יושר 
שאמרו "כיוון שמחשבתו הייתה טובה והתחיל ללכת 
כדי לחזור ליהדותו צריך להכניסו למקום הקדושה, 
ואילו המקטרגים אמרו: "לא כיוון שבפועל לא עשתה 

תשובה".

כך שוטטה נפשו עד כה מבלי למצוא מנוח, ועכשיו 
בעקבות תפילותינו ואמירת ה"לחיים" נתקנה נפשו 
והכניסוה למקומה הראוי", סיים הבעל שם טוב את 

דבריו והורה לעגלון להמשיך בדרך...

מעיק שבסיומו נפלטת לה אנחת רווחה.

אבל אם משנים את המיקוד, ובמקום להסתכל 
על כל הרע והעבירות, מסתכלים על הקשר עם ה', 
על גילוי האהבה, על ההזדמנות – קל מאוד להרגיש 
חשק לקראת יום הכיפורים ולהרגיש סיפוק אמתי 

מהיום הגדול, להרגיש אושר עילאי, לרוץ אל ה'.

נכון שגם מתוודים וגם מתחרטים ונכון שהאווירה 
רצינית – אבל לא מתוך כבדות ועצבות רוח אלא 
מתוך רעננות וקלילות, מתוך השמחה לתקן, מתוך 
הרגשה של בנים אהובים שחוזרים הביתה. זה ממש 
עולם אחר. לא לחינם אומרים לנו חכמינו שלא 
היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום 
הכיפורים. יום כיף כזה עם אבא זה באמת יום טוב, 

היום הכי טוב!

יום החופה של החתן הוא יום כיפור עבורו – כי אין 
כמו הרגשה של אהבה והתחדשות כדי להביא לאדם 
מחילה סליחה וכפרה. וזה מה שה' רוצה מאתנו. הוא 
לא רוצה שנצטער ונישבר אלא הוא רוצה שנתחדש 
ונקום ונתעודד, שנהיה מלאים שמחה ואהבה ומתוך 

כך הוא יכפר לנו על כל עוונותינו.

יום כיפור שלא נגמר

יום כיפור כזה – לא רוצים שייגמר. והוא באמת לא 
צריך להיגמר. רבי נחמן מחדש לנו, שיום הכיפורים 
שייך לכל יום בשנה. להרגיש שה' קורא לי לשיחה 
של פיוס ואהבה – זה לא דבר חד פעמי. נכון שביום 
הכיפורים זה יום שלם המוקדש רק עבור זה, אבל 
זה רק גילוי שה' מגלה לנו כמה הוא רוצה שנבוא 
אליו ונספר לו הכול, כמה הוא רוצה לרחם עלינו 
ולמחול לנו ולעזור לנו להשתפר, כמה הוא רוצה 
לתת לנו הזדמנות לפתוח דף חדש ולא רק פעם 

בשנה אלא בכל יום מחדש.

לכל יהודי ישנה הזכות והחובה לקבוע לעצמו יום 
כיפור יוִמי עם בורא עולם. זו השעה של ההתבודדות, 
השעה שבה אתה נפגש עם הבורא ומספר לו כל 
מה שעובר עליך, משתף אותו, מבקש לדעת את 

רצונו ממך, ומבקש את עזרתו.

כמה נחת יש לאבא שהבן שלו משתוקק לדבר 
אתו ולבלות אתו; וכמה אהבה יש לאבא שמאפשר 
לילדים שלו לפנות אליו ולהתקרב אליו. "כי מי גוי 
גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו כה' אלוקינו בכל 

קוראנו אליו".

השעה של ההתבודדות שלך היא לא שעה של 
צער, היא לא שעה של התמרמרות ועצבות, זו שעה 
של גילוי עצום של אהבת ה'. כמו הילדים שלנו, גם 
הצורך העמוק ביותר של כולנו הוא להיות אהובים 
ונאהבים. שעת ההתבודדות היא הזמן הנפלא ביותר 
לזה. זו שעה שמטעינה אותנו בכוחות נפלאים של 
אהבה שהם היסוד והבסיס של כל האמונה כפי 

שביארנו במאמרים האחרונים.

נצלו את ההזדמנות להתמלא באהבה. גמר חתימה 
טובה לכל בית ישראל. 

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת



דברים השייכים לערב כיפור
מה מקור המנהג לטבול במקווה בערב יום כיפור?

בשלחן ערוך (סימן תר“ו סעיף ד‘) מובא שנוהגים 
לטבול וללקות בערב יום כיפור ויכול לעשות כן מתי 

שרוצה במשך היום, אמנם ראוי לטבול לפני 
תפילת מנחה וכך יתוודה בתפילת המנחה 

לאחר שטבל. וכיום נוהגים שהבחורים 
והגברים טובלים בלבד אבל נשים 

אינן טובלות טבילה זו.

יום  לקראת  הנוגעים  דינים 
כיפור ולמוצאי יום הכיפורים

מצוה להרבות באכילה ושתיה  א. 
בערב יום הכיפורים, וכן דרשו חז“ל 

את  ועיניתם  ט‘),  ור“ה  ח‘  דף  ברכות  (גמרא 

נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשעה 
לחודש מתענים והלא בעשירי מתענים, אלא לומר 
שכל האו כל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב 
כאילו התענה תשיעי ועשירי. (שלחן ערוך סי‘ תרד סעי‘ 
א‘). ואסור להתענות אפי‘ תענית חלום ביום זה. 

(רמ“א שם, ועיין משנ“ב סק“ב).

עיקר מצות האכילה והשתיה היא ביום של ערב  ב. 

יום הכיפורים ולא בלילה שלפניו. יביע אומר (חלק א‘ 
או“ח סי‘ לז אות ב‘).

אף הנשים חייבות במצוות אכילה ושתיה בערב  ג. 
יום הכיפורים. שו“ת כתב סופר (סי‘ קיב).

לכתחילה צריך לקבוע בערב יום  ד. 
הכיפורים לפחות סעודה אחת על הפת, 
לקיים בזה מצות אכילה בערב יום 
הכיפורים, כי לדעת כמה פוסקים 
יש חיוב מן הדין לאכול פת. מאירי 
(ביצה ט“ו ע“ב). אמנם מדברי הפוסקים 

משמע שאינו חיוב. שבט הלוי (חלק ד‘ סימן 
נד אות ב‘). 

יש לאדם למעט קצת מלימודו כדי שירבה  ה. 
באכילה ושתיה (שו“ע שם סעי‘ א‘), וכל שכן שצריך 
למעט ממלאכתו בכדי להרבות באכילה ושתיה, 
והעושה מלאכה בערב יום הכיפורים אינו רואה 
סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם. ספר אורחות חיים 

(הלכות ערב יום הכיפורים אות ב‘ דף קג ע“ב). 

בערב יום הכיפורים אין לאכול אלא מאכלים  ו. 
קלים הנוחים להתעכל, כדי שלא יהא שבוע ביותר 

ומתגאה כשמתפלל. (שלחן ערוך סוף סי‘ תרח).

לפני תחילת הצום יש לנקות האוכל הנשאר בין  ז. 
השיניים, שלא יבוא לבולעו בצום. על פי הבן איש 

חי (פרשת צו אות ח‘).

מותר לקחת גלולות שאין להם טעם טוב ביום  ח. 
הכיפורים (כמובן ללא מים כמו שיבואר להלן 
אי“ה) כשיש צורך בכך, אפי‘ לאדם שאינו חולה, 
וכגון הצריך לקחת תרופה להמשך טיפול. קובץ 

תשובות (חלק א‘ סי‘ מ‘ אות ב‘).

הסובל מכאבי ראש חזקים במשך הצום ומחמתו  ט. 
נחלש כל גופו רשאי לבלוע אקמול וכדו‘ להוריד 
את הכאב. שכיון שנחלש כל גופו נכלל בגדר 
חולה שאין בו סכנה ורשאי לקחת את התרופה. 
על פי השלחן ערוך סי‘ שכח, וכ“פ בשמירת שבת כהלכתה (פרק 

ל“ד אות ג‘).

כל תרופה שאפשר ליטלה על ידי פתילה (נר),  י. 
בודאי עדיף, וההיתר לבלוע דרך הפה הוא דווקא 

כאשר אין דרך אחרת. נשמת אברהם (סי‘ תרי“ב סק“ז).

כל ההיתר ליטול גלולות הוא דוקא כאשר אין להם  יא. 
טעם ערב, אמנם אם הוא חולה שאין בו סכנה 
הזקוק לקחת תרופות שיש להם טעם ערב, עליו 
לערבב דבר מר עד שלא ירגיש המתיקות שבהם.

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

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

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

כח התפילה

בפרשת האזינו (דברים לב מח) נאמר: "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל 
מֶׁשה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר" וכתב רש״י הק': "בשלושה 
מקומות נאמר ׳בעצם היום הזה׳. נאמר בנח, ונאמר 
במצרים (עיין שם כל הטעמים), אף כאן במיתתו של 
משה נאמר בעצם היום הזה, לפי שהיו ישראל אומרים: 
בכך וכך אם אנו מרגישים בו אין אנו מניחים אותו, אדם 
שהוציאנו ממצרים, וקרע לנו את הים, והוריד לנו את 
המן, והגיז לנו את השליו, והעלה לנו את הבאר, ונתן 
לנו את התורה, אין אנו מניחים אותו, אמר הקב״ה: 

הריני מכניסו בחצי היום וכו״׳. עכ״ד רש״י.

ובאמת יש כאן תמיהה עצומה, ניתן להבין כי בני דורו 
של נח חשבו שיש בכוחם למנוע את כניסת נח לתיבה, 
כיון שבטחו בכוחם שישברו את התיבה, וכן המצריים 
בטחו בחרבותיהם שימנעו את יציאת עם ישראל. אבל 
כיצד חשבו עם ישראל שיש בכוחם למנוע את מיתת 
משה רבינו, עד כדי שהקב״ה הוצרך להתייחס לטענתם 
ולהראות שהוא כל יכול! והלא מיתת אדם הוא דבר 

שאינו בשליטת בשר ודם.

מבארים הספרים, (ספר שערי תפילה) כי מכאן 
למדים מה גדול הוא כח התפילה. עם ישראל היו 
בטוחים שבכוחם להתאמץ בתפילה עד כדי כך שלא 
יוכלו לקחת מהם את משה רבם. ולא הייתה זו סתם 
מחשבה, אלא בפסוק זה אנו רואים שהיה צורך בגילוי 
מיוחד, כדי להראות שהקב״ה יכול לפעול הכל, ואין בכח 
אדם לעכב בדבר. כי כח התפילה הוא דבר הפועל, 

ממש ככח טבעי הפועל בחוקי הטבע!

כיוצא בזה אנו רואים בפטירת רבינו הקדוש - רבי 
יהודה הנשיא. חז"ל מספרים (כתובות דף קד.) שבאותו 
יום גזרו חכמים תענית. כולם עמדו בתפילה בלי להפסיק 
אפילו בדיבור קטן, ולא היתה אפשרות לכוחות העליונים 
ליטול את נפשו של רבי. עד שראתה שפחתו כמה הוא 
מצטער וסובל, לקתה כד של חרס וזרקה אותו מהגג, 
הכד התנפץ בקול רעש גדול, וכאשר המתפללים 
שמעו את הרעש הגדול הפסיקו רגע מתפילתם, ומיד 
באותה שעה נסתלקה נפשו. כל זמן שעם ישראל 
עמדו בתפילה, לא הייתה יכולת להרע להם, לקחת 
את נפשו של רבם. וזו היתה המחשבה של עם ישראל 
שיכולים למנוע את פטירת משה רבינו. אמנם הקב״ה 
הראה ולימד שהוא יתברך כל יכול, אין ביד בשר ודם 
לעכב מידו אף לרגע אחד, בכל זאת הדבר לא נעשה 
בניגוד לכח התפילה. כאשר רצה הקב״ה לקחת את 
רבינו הקדוש גרם שיפסיקו מתפילתם, וכאשר רצה 
שמשה רבינו לא יכנס לארץ אמר לו ״רב לך״ (דברים 
ג, כו) שלא יוסיף להתפלל, וכן לפעמים כשהקב״ה 
רוצה להביא גזירה על אדם, גורם לו שלא יתפלל, כדי 
לקיים את הגזירה (תפארת שמשון דברים עם׳ קצ״ב). 

אבל כשאדם אכן מתפלל, בהכרח שיזכה.

אילו הקב״ה לא היה מונע את משה רבינו מלהתפלל, 
הוא היה נכנס בכח תפילותיו. אילו הקב״ה לא היה מסבב 
שדורו של רבי יפסיקו מתפילתם, רבי לא היה נפטר. כי 
כך היא הנהגת השי״ת בעולם, שכאשר אדם מתפלל 

כראוי, יכול לכפות כביכול את הכוחות העליונים מלקיים 
גזירתם. ומ״מ הקב״ה כל יכול, ובידו אף לחרוג מסדרי 
הנהגת העולם, ואף לפעמים הדבר אינו טוב לאדם. 
כמו שרצונו יתברך שהזורע בשדה, ע״י זריעתו ודאי 
יצמח לו כדוגמתו, כך האדם המתפלל - ע״י תפילתו 

יזכה להשיג בקשתו.

יֹום ִּכּפּור הּוא ְּכָלִלּיּות ָּכל ַהָּיִמים, ְוהּוא ְמַחֶּיה ָּכל 
ַהָּיִמים, ְוהּוא ַמְכִניַע ַהֵּלב ְלַדֵּבק ָּכל ָהְרצֹונֹות ַלֵּׁשם 
ִיְתָּבַר ְלַבד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּבֵּטל ָּכל ִמיֵני ַמֲחלֹוקֹות 
 ְּבַגְׁשִמּיּות ְורּוָחִנּיּות ְוַנֲעָׂשה ָׁשלֹום, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמַׁש

ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה.

ָמה ֶׁשּקֹוִרין ָמֳחָרת יֹום ִּכּפּור ֵׁשם ה', ִּכי ָאז ַאַחר 
יֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא ִעָּקר ַהְגָּדַלת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר, ַעל ְיֵדי 
ֶׁשְּביֹום ִּכּפּור ִנְתַרָּצה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְלִיְׂשָרֵאל, ְוֻסַּלח 
ָלֶהם ֲעוֹנֹוֵתיֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ֵהם ִנּצֹוִלים ִמָּכל 
ָהֳעָנִׁשים ּוִמָּכל ַהְּגֵזרֹות, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִעָּקר ַהְגָּדַלת 
ְׁשמֹו ִיְתָּבַר  (לקוטי עצות – מועדי ה' יום כיפור סו)

ָהיּו אֹוְמִרים ִּבְלׁשֹון ַהִּוּדּוי ֶׁשאנּו ִמְתַוִּדים ְואֹוְמִרים 
ִּבְתִפַּלת יֹום ִּכּפּור ָקָטן "ֶאת ֲאֶׁשר ֶהְחַמְרָּת ֵהַקְלִּתי 
ַוֲאֶׁשר ֵהַקְלָּת ֶהְחַמְרִּתי", ֶׁשִּלְכאֹוָרה ַמה ָעוֹן ֵיׁש ָּבֶזה 
ֶׁשֶהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְּבָדָבר ַהֻּמָּתר לֹו, ְוָאְמרּו ֶׁשַהִּוּדּוי 
ְוַהֲחָרָטה ֶׁשַּבָּדָבר הּוא, ַעל ַהִּפְרסּום ְוַהֵּגאּות, ֶׁשָּמא 
ֶהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו ְּבָדָבר ַהֻּמָּתר, ְּבִפְרסּום ְוַרַעׁש 

ָּגדֹול, ּוְכֵדי ְלִהְתָיֵהר ּוְלִהְתָּגאֹות. (שיש"ק ד-קב)
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אסור להעתיק, לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

פרשת האזינו

הגומל חסד לזולתו מרבה זכויות לעצמו ולכלל העם !
נלמד מהפסוק: "לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם" (פרק לב-כט)

ואמרו חז"ל (בספרי): "אילו נסתכלו ישראל בדברי תורה שניתנה להם, לא שלטה בהם אומה 
ולשון. ומה אמרתי להם, קבלו עליכם עול מלכות שמים והכריעו זה את זה ביראת שמים והתנהגו 
זה את זה בגמילות חסדים". ובירושלמי (פאה פ"א ה"א) דרשו חז"ל בפסוק להלן (לב-מז) "כי 

לא דבר רק הוא מכם" - זה תלמוד תורה... "ובדבר הזה תאריכו ימים" - זו גמילות חסדים.
מספרים חז"ל בגמרא (ב"מ פה:) על רבי חנינא ורבי חייא שכאשר היו מתנצחים זה עם 
זה בהלכה, אמר רבי חנינא לרבי חייא: וכי עמי אתה מתנצח, הרי אילו תשתכח ח"ו תורה 
מישראל, הייתי מחזירה בפלפולי! השיב לו רבי חייא: אני עושה לתורה שלא תשתכח מעיקרא.

מה היה עושה רבי חייא? זרע זרעוני פשתן וקלע מהם רשתות וצד בהם צביים והאכיל בשרם 
ליתומים, ומהעורות שלהם הכין מגילות קלף וכתב עליהם חמשה חומשי תורה ולימד בהם ילדים. 

ובכך עשה שלא תשתכח תורה מישראל. ועל כך אמר רבי הקדוש: "כמה גדולים מעשי חייא".
וביאר רבינו יוסף חיים מבגדד זצ"ל (בספרו בן יהוידע) מדוע האכיל רבי חייא את היתומים מבשר 
הצביים? משום שרצה בזה לשלב את מצות לימוד התורה עם מצוה נוספת של גמילות חסדים 
וצדקה, כדי שתגין עליהם מצות גמילות חסדים וצדקה, שיביא לימוד התורה לידי גמילות חסדים.
עוד מבאר הבן יהוידע, במה נחלקו רבי חנינא ורבי חייא? באיזו סברא התווכחו ביניהם? 
אלא רבי חנינא היה עוסק בתורה יומם ולילה ולא בגמילות חסדים, אך רבי חייא היתה 
דרכו לעסוק גם בגמילות חסדים בגופו. ובסברא זו נחלקו: רבי חייא אמר לרבי חנינא, לא 
טוב אתה עושה בזה שאתה מונע עצמך לגמרי מגמילות חסדים, אלא עליך לאחוז בשניהם. 
ורבי חנינא אמר להיפך, שלא טוב לבטל מעסק התורה אפילו לרגע. והביא חיזוק לדבריו 

מכך שע"י שהיה חריף בתורה, יוכל להחזיר הלכות שישתכחו ח"ו ע"י פילפולו.
ואילו רבי חייא השיב לו כי גמילות חסדים שכרה כה גדול שמגין שלא ישתכחו הלכות 
מישראל, וממילא לא יהיה צורך להחזירם בפילפול. והוכיח לו זאת בתיאור מעשיו כיצד 
שלא  להגן  כזו  חסדים  גמילות  ראויה  ואז  התורה,  עסק  עם  החסדים  גמילות  את  משלב 

תשתכח שום הלכה מחכמי ישראל.
נאמר בפסוק (מיכה ה') "מה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת 
עם אלוקיך". וביאר הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל: מהו "עשות משפט"? משפט היינו תורה. 
וזאת התורה של איש ישראל אמיתי, האדם הישר, שאינו מרמה את האחרים ולא את עצמו, 
אינו מסתפק בהיותו "מתמכין דאורייתא", בלבד, אלא עוסק גם כן בעצמו בתורה, ומקיים 
כל מצוותיה בגופו. ואיזהי "אהבת חסד"? הנה הכתוב לא אומר "עשות חסד" כי אם "אהבת 
חסד", כלומר: לא להיות אף פעם מוגבל בעשיית חסד כאדם האוהב דבר מסויים, אלא 

לעולם אינו מסתפק בו במועט, אלא מתגבר ומוסיף והולך.
ולבסוף מסיים הפסוק "והצנע לכת עם אלוקיך". זו סגולה מיוחדת ונפלאה שמצטיינים בה כשרי 
ישראל שכל מעשיהם יהיו בסתר ובחשאי ולא ידע בהם איש. עשיה לשמה ולא להתגאות חלילה.
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תפלת הרוקח נשמעת...
כאשר חלה הסבא מסלבודקה 

שמו  מסר  זצ"ל,  פינקל  הגרנ"צ   -
לצדיקי הדור שיתפללו עבורו. בנוסף 
להם ביקש שיפנו גם לרוקח העיירה 

שגם הוא יתפלל עליו.
זו,  בקשה  על  מקורביו  לתמיהת 
הסביר להם: בעל חסד, עפ"י דברי 
חז"ל, תפלתו נשמעת! הרוקח אמנם 
עושה עבודתו למען רווח ממון, אבל 
עם  עצום  חסד  עושה  הוא  למעשה 

הציבור, ועל כן נשמעת תפלתו.
שאל אביך ויגדך
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האדם במרכז...
פעם רצה החזון איש להמחיש 

לעשות  האדם  חובת  את  למקורבו 
חסד עם האחרים. הוא חג חוגה עם 
נקודה באמצע, ומשך ממנה מניפת 

חצים לכל עבר כשהוא מסביר:
אדם נמצא תמיד בתווך. אי לכך 
לחשוב  דעתו,  את  לתת  עליו  שומה 
טוב  לגמול  יכול  הוא  במה  ולתכנן 
ולהטיב  לזה  לעזור  כיצד  לסביבתו, 

עם זה.
לעשות  במקום  החזו"א:  והוסיף 
כן, מה עושה האדם? הוא יושב לו 
מכל  עצמו  אל  החיצים  את  ומושך 
כיצד  בשאלה:  ומוטרד  הכיוונים, 
יכול  היאך  מזה,  ליהנות  אני  יכול 

אני לקבל מזה ולהעזר על ידי זה...
הלמות עמלים ח"ב



ולא  למטיבו  טובה  להכיר 
להיות כפוי טובה !

נלמד מהפסוק: "עם נבל ולא חכם"... (פרק לב-ו)
ופירשו המפרשים (רש"י, רמב"ן, דעת זקנים ועוד) עם נבל - 
ששכחו הטובות שעשו להם. והוסיף הרמב"ן: "ולפי דעתי העושה 
יקרא  עמו  שהטיב  למי  רעה  ומשלם  נדיב,  יקרא  חינם  טובות 
נבל... ולכן אמרו על נבל הכרמלי כשמו כן הוא נבל שמו ונבלה 
לו  לשלם  רצה  לא  והוא  גדולה...  טובה  עמו  עשה  דוד  כי  עמו, 
גמול ועט במלאכיו ויבזהו... אם כן, יאמר הכתוב, הזאת תגמלו 
את השם על הטובות שעושה עמכם, עם נבל שהוא משלם רעה 

תחת טובה". עכ"ל.
כתב רבי יהודה החסיד ז"ל (בספר חסידים - קפה): לעולם 
לא יהא אדם כפוי טובה, כי ממהרים להפרע ממנו, שהרי 
נבל שהיה כפוי טובה לדוד ולעבדיו, ששמרו צאנו, וחומה 
היה להם, שנאמר (שמואל א - כה,טז) "חומה היה עלינו", 
מת לעשרת הימים, ושמעי, שעשה לו רעה גדולה מזו, לא 

מת.
אלא שמעי, בעבור שהיה קרוב לשאול, לא היה כפוי טובה, 
וכפוי  טובה,  לו  ועשו  לנבל  קרובים  היו  ואנשיו  דוד  אלא 
(משלי יז,יג)  טובה היה, לפיכך מיהרו להפרע ממנו, וכתוב 

"משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו". עכ"ד.
מובא בפסוק (ירמיה ב-יג) שירמיהו הנביא הוכיח את עם 
ישראל באומרו: "כי שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור 
מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים אשר לא יכילו 
המים". ביאר הגאון רבי אהרן הכהן זצ"ל (מובא בפרחי אהרן) 

בשם חמיו החפץ חיים את הביאור הבא:
"מצד שני דברים, מתועב ונשחת הוא עזיבת האדם את ה', 
ללכת אחרי שרירות ליבו הרע: א) מצד הכרת הטוב, אשר 
מוטל על האדם להכיר חסד ה' עליו אשר מטיב לו ברוב 
רחמיו בכל צעדיו עלי אדמות מרגע צאתו לאויר העולם עד 
שובו לעפר. ב) מצד שבחר ללכת אחרי שרירות ליבו ויצרו 
הרע, וזה כשלעצמו עלבון גדול לכבוד השי"ת שמחליף את 
תורת ה' ומצוותיו בדברים מתועבים ומשחיתים. הוא שאמר 

ירמיהו הנביא: "כי שתים רעות עשה עמי".
בתוכחת  גם  כלולים   - חיים  החפץ  אמר   - אלו  דברים 
משה רבינו לישראל: "הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם" 
- הרי עשה עמכם רק טוב כשהוציא אתכם מכור הברזל 
התורה  את  לכם  ונתן  נשרים  כנפי  על  וישאכם  ממצרים 
הוא  "הלא  שנאמר  הוא  הטובה.  הארץ  אל  אתכם  והוליך 
אביך קנך" וגו'. ובנוסף, בעבור זה שאתם מתכחשים לחסד 
ה' עמכם וממירים תורתו בדברים אחרים שהם נגד רצונו, 
על כך ראוי לכנותכם "עם נבל ולא חכם", שהרי זקוקים 

אתם להמשך רחמיו וחסדיו גם לעתיד.
יהודה  יקותיאל  רבי   - מקלויזנבורג  האדמו"ר  כ"ק  שאל 

הלברשטאם זצ"ל: מהו פשר הנאמר בפסוק (בפרשת כי  תבוא) 
"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך", הרי כבר מנה 
בפסוקים הקודמים את כל הטובות שה' עשה עמנו ביציאת 
וציוה  שחזר  הטוב"  "כל  מהו  א"כ  הארץ,  ובביאת  מצרים 

לשמוח בו?!
אלא, הסביר האדמו"ר, יש מי שמזכיר טובתו של הקב"ה 
רק בעת שנתרפא מחוליו או נחלץ מצרה ח"ו, אבל המעולה 
ממנו הוא מי שרואה בכל מצב שיהיה, כיצד נוהגים עמו 
מן השמים בחסד וברחמים, כי מאמין שה' ירחמהו כאב על 

בנו והכל לטובה.
לו  נתן  אשר  האדמה  מפרי  ביכורים  מביא  אדם  כאשר 
ה', זוכה שתתגבר בו אהבת השי"ת ויזכה למדריגה זו של 
"ושמחת בכל הטוב"... היינו לשמוח "בכל מה שיתן לך" מתוך 

אמונה ברורה שהכל לטובת האדם.
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דרשת הודיה על הפלא הגדול...
בעת שפרצה מגיפת הכולירה בפרשבורג, לא פגעה באופן 

פלאי במאות בני הישיבה. וכאשר נעצרה המגיפה בחסד ה', נשא 
בעל החתם סופר דרשת הודיה "על החסד הגדול שהפליא על דרך 
הפלא, שלא פגע בשום תלמיד מהם שום חולי ומכאוב ולא שום 

ענין מהחולי ההוא".
את הפלא הגדול הזה תלה החתם סופר בזכות הקהילה. וכל-
מבני  באחד  ח"ו  פוגעת  המגיפה  היתה  שאילו  משום  למה?  כך 
די  לא  כלום  לתהות:  הקהילה  מן  אנשים  עלולים  היו  הישיבה, 
לנו בחולים מקרבנו, שצריכים אנו לטפל בנערים מערים אחרות? 
ישובו לביתם ויחלו שם! ודיבורים אלו מעוררים היו דינים קשים 
על הקהילה. חס עליה הקב"ה, ושמר על בריאותם של בני הישיבה, 

שלא ליתן פתחון פה לנרגנים...
דרשות החת"ס - הגדת החת"ס

, ו
א

א)

"כולי מלא הכרת הטוב אליו..."
סיפר הגה"צ רבי דן סגל שליט"א: כאשר ביקר פעם הגה"צ 

רבי חיים ברים זצ"ל בליקווד, תכנן לחזור בשעת לילה מאוחרת 
לסקווירא אך לא מצא מי שיסיעו נסיעה כזו שהיתה בת שעתיים. 
בתחילה  לסקווירא.  להסיעו  לייקוד  מתושבי  אחד  עצמו  הציע 
סירב, אולם הלה עמד על דעתו שרצונו בכך. הסכים ונסע עמו 
לסקווירא. מאז היה רבי חיים, מתוך הכרת הטוב, מתקשר אליו 
בכל שנה, בערב ראש השנה, כדי לברכו ולהתברך ב"שנה טובה", 

כך במשך יותר מעשרים שנה.
באחת השנים בערב יום הכפורים, כאשר שהה רבי חיים ברים 
בבית המדרש בסקווירא, הרגיש חולשה נוראה אחרי שצם עשרה 
ימים, כדרכו לצום בכל עשרת ימי תשובה. עבר לפניו אברך אחד 
חשוך בנים ל"ע. קרא לו רבי חיים ובקש שיביא לו מעט מים 

חמים כדי שישתה ותחיה נפשו.
רץ האברך כהרף עין והביא לו מים כבקשתו. לאחר ששתה 
והוטב לו מעט, פנה רבי חיים אל האברך שהטיב עמו, ואמר לו: 
"בזאות זאת השנה הנך נושע!" האברך בהתרגשותו רץ אל בנו 
של רבי חיים וסיפר לו מה שאמר לו אביו. שאל הבן את אביו 
אופן),  בכזה  לברך  נוהג  היה  (שלא  המפורשת  ההבטחה  לפשר 

ענה לו רבי חיים:
"היות והאברך הזה החיה אותי ממש, הנני אסיר תודה לו וכולי 

מלא הכרת הטוב אליו ולכן בהכרח שיוושע בזאת השנה"...
ואכן לתקופת השנה נושע האברך.

שקט  ולא  חיים  רבי  נח  לא  השנה  במשך  כי  לציין,  יש 
אלא הרבה עבור האברך בתפלות ותחנונים שיוושע, עד שנושע 

בס"ד.
שנות חיים

א)א) 
הזדמנות להכיר טובה...

(משגיח  זצ"ל  אפשטיין  זיידל  רבי  הגה"צ  של  זקנותו  לעת 
משרידי  לאחד  הלוויה  ביום  מתקיימת  כי  לו  נודע  אור)  תורה 
נובהרדוק ממשפחתו של הסבא מנובהרדוק - הגה"צ רבי יוסף יוזל 
קר,  שהיה  האויר  מזג  אף  ועל  חולשתו  למרות  זצ"ל.  הורוביץ 
סגרירי וגשום במיוחד, הביע רבי זיידל רצונו להשתתף בהלויה, 

ובמסירות צעד בהלוויה תחת גשם סוחף.
כשנשאל, מדוע ראה צורך לטרוח כל כך ולהשתתף בהלויה אף  
שלא היה לו כל קשר עם הנפטר, השיב: הייתי בתקופה מסויימת 
בישיבת נובהרדוק בוורשא וקיבלתי בה תועלת, על כן היה לי כאן 

הזדמנות להכיר טובה לסבא מנובהרדוק...
לעבדו בלבב שלם



הדור  מזקני  עצה  ליטול 
כל  קודם  התורה,  חכמי   -

פעולה חשובה וגורלית !
נלמד מהפסוק: "שאל אביך ויגדך זקניך 

ויאמרו לך" (פרק לב-ז)
ישראל"  זקני  את  "ואספת  הפסוק:  על  חז"ל  ודרשו 
ישראל  את  מעמידים  זקנים  לעולם  טז-יח)  (שמות 
[לתת להם קיום בעצתם הנבונה והישרה] אימתי ישראל 
המקדש  בית  כשהיה  למה  זקנים.  להם  כשיש  עומדים? 
ויגדך  אביך  "שאל  שנאמר  בזקנים  שואלים  היו  קיים 
אינו  הזקנים  מן  עצה  שנוטל  מי  שכל  לך"  ויאמרו  זקניך 
נכשל (מד"ר שמות ג-ח). עוד אמרו חז"ל: נמשלו ישראל 
ישראל  כך  כנפיים,  בלא  פורח  אינו  הזה  העוף  מה  לעוף, 
אינם יכולים לעשות דבר חוץ לזקנים (מד"ר ויקרא יא-ח)
על  בהספדו  זצ"ל  רוזובסקי  שמואל  רבי  הגאון 
הרב מפוניבז' - הגרי"ש כהנמן זצ"ל (בתוך השבעה 
אלול תשכט) ביאר את דברי חז"ל הללו, וכך אמר:

 - ישראל"  "ולזקני  הפסוק  על  במדרש  "כתוב 
עוף  מה  לעוף  ישראל  נמשלו  עקיבא  רבי  אמר 
זה אינו יכול לפרוח בלא כנפיים כך ישראל אין 
בביאור  שמעתי  זקנים.  בלא  דבר  לעשות  יכולין 
סתם  אינו  כנפיים  בלא  עוף  כי  המדרש  דברי 
בריה בלא כנפיים,  כי בריה שהיא לכתחילה בלי 
כנפיים, זוהי מציאותה ומצבה לחיות בלי כנפיים, 
אבל עוף מפני שבריאתו עם מעלה זו של כנפיים 
שיכול הוא לעוף, על כן, כאשר קוצצים ממנו את 
כנפיו, איננו נשאר כעוף בלי כנפיים, אלא הוא 
עוף קטוע כנפיים, מפני שמציאותו והוויתו נבראה 
להיות עם כנפיים, אזי בלי כנפיים הוא לגמרי 

בלי ערך.
הוסיף רבי שמואל וביאר: "מי נותן את הכנפיים, 
ישראל  כלל  איך  ישראל,  כלל  של  המעוף  את 
ישראל להתעלות,  יכולים  איך  כך,  כל  מתעלים 
לצמוח ולגדול? כתוב כאן במדרש שזה רק מכוח 
זקני ישראל, וכמו שעוף בלא כנפיים אינו יכול 
לפרוח, כך הכנפיים של כלל ישראל. מי שמרים 
את כלל ישראל ונותן להם את הכוח להתעלות 
הם זקני ישראל, וממילא אם זוהי מציאות של 
כלל ישראל שהם בעלי כנפיים, אזי כשחסרים 
הם את זקני ישראל, לא רק שאיבדו את מעלת 
(בהמשך  כנפים.  בלי  כעוף  הם  אלא  הכנפיים, 

ההספד המליץ ביאור זה על הרב מפוניבז')
עלינו לדעת כי בכוחם של חכמי התורה ליצור 
מציאות חדשה, ממש כמו שיש בכח התורה ליצור, 
ומזה נלמד מה רב כח התורה של הזקנים, וראיה 
לכך מהמובא בגמרא (מכות כב:) שאף שנאמר 
בפרשת מלקות "ארבעים יכנו לא יוסיף" העמידו 
החכמים את מספר המלקות על שלושים ותשעה, 
אינשי  שאר  טפשאי  "כמה  רבא:  אמר  כך  ועל 
דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא 
רבא. דאילו בספר תורה כתוב "ארבעים" ואתו 

רבנן ובצרי חדא.
נתיב   - עולם  (בנתיבות  ז"ל  המהר"ל  ומפרש 
התורה,  עצם  הם  החכמים  "כי  יא)  פרק  התורה 
שאם לא כן, לא היה בידם כח למעט מן ארבעים 
מכות, אפילו יש בידם דרש, מכל מקום אם לא 
היו החכמים עצם התורה, אין ראוי לפחות דבר 
מן התורה על ידי החכמים שדרשו וקיבלו כך. כי 
הם פוחתים מן התורה, כי בתורה כתוב בפירוש 
"ארבעים יכנו". אלא שגם החכמים עצם התורה, 
אמר  ולכך  התורה.  לפרש  כח  בה  יש  והתורה 
"כמה טפשאי"... כי גם הם עצם התורה, ולכך יש 
כח בחכמים למעט - עפ"י דרשותיהם וחכמתם 

- אחד מן המספר.
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צדיק גוזר...
תקופה קצרה לפני מועד נישואיו, סבל רבי יעקב שלום סופר זצ"ל מפריחה 

שפשטה על פניו, משראה אביו כי הפריחה המציקה אינה מראה סימני דעיכה, 
הלך לשאול בעצתו של בעל החתם סופר מה עליו לעשות שמא יש לדחות את 

מועד הנישואין.
סרה  ולא  הימים  משארכו  הנישואין.  זמן  את  לדחות  שלא  סופר  החתם  ציוה 
עומדת  הנישואין  שמחת  כי  סופר  החתם  לפני  והזכירו  והבן  האב  שבו  המחלה 
להתקיים בעוד יומיים בלבד ועדיין פני החתן מכוסות בפצעים. אך החת"ס נותר 

איתן בדעתו לבל ידחו את מועד החתונה, תוך שהוא מבטיח כי "יהיה טוב"...
והנה כבוא החתן ומשפחתו קרוב לעיר בה נערכה שמחת הנשואין, סרה לפתע 
המחלה לחלוטין מעל פני החתן, ועור פניו שב למראהו הבריא כבתחילה, ויהי לנס. 
ואולם אך תמו שבעת ימי המשתה, שבה המכה לפניו של החתן הצעיר, והיה עליו 

ספרא דמלכאלעסוק עוד ימים רבים ברופאים וברפואות עד שנרפא.

ה 
י

 ,
ה

רואה את הנולד...
לפני מעל עשרים שנה בעת שהקימו באחד הישובים החילונים בית ספר 

"כפיה  אודות  בתקשורת  גדולה  הסתה  היתה  משה",  ו"נתיבות  "שובו"  מטעם 
דתית" שכביכול מתנהלת באותו ישוב.

התקרבה  וכאשר  התלמידים,  ברישום  המשיכו  הקודש  במלאכת  העוסקים 
פתיחת שנת הלימודים, הם נכנסו להגראי"ל שטיינמן זצ"ל והציגו בפניו בדאגה 
את תוכנית התקשורת להגיע לישוב ביום הראשון של פתיחת הלימודים בשעות 
הבוקר, כדי לצלם, לראיין את התושבים ולהסית אותם להפגין וכו' כנגד המוסד 

התורני.
הלימודים  את  תתחילו  אל  ללימודים,  הראשון  "ביום  שטיינמן:  הרב  להם  יעץ 
בבוקר אלא רק בשעות אחר הצהרים". הם שמעו לעצתו, ואכן באותו בוקר הגיעו 
צלמים ואנשי תקשורת התייצבו והמתינו לילדים שלא הגיעו. הם המתינו עד בוש עם 
המצלמות ומכונית התקשורת עד שנאלצו ללכת ושוב לא טרחו להגיע, ותהי הרווחה 

הלמות עמליםולמחרת בבוקר כבר הגיעו התלמידים בשלום ובשלוה.

ה 
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ה

ה
כעצת האורים...

סיפר יהודי בעל תשובה: בהיותי בחור הציעו לי שידוך אשה שהיא גיורת 
והרופאים קבעו לה זה מכבר שאינה יכולה  ללדת ילדים בדרך הטבע. ניגשתי 
לשאול את הגאון רבי נסים קרליץ זצ"ל האם ראוי להנשא לה? השיב לי רבי ניסים: 
היא  והרי  שנולד,  כקטן  שנתגייר  שגר  חז"ל  שקבעו  כיון  עימה,  להתחתן  "אפשר 

בריאה חדשה!" ואכן-סיים האיש - נישאנו ונולד לנו בן במז"ט.
מתוך מאמר

ח)

ה

(

ה

ודי לחכימא...
מעשה בראש ישיבה שהוצרך לסדר קידושין לאחד מתלמידיו. אך התלבט 

קרובי  ורוב  גירת-צדק  היא  שהכלה  מאחר  הכתובה,  קריאת  עם  לעשות  מה 
המשפחה אינם יודעים זאת ועלולה להיות אי-נעימות גדולה כשיקראו בקול 
את נוסח הכתובה מנה של "גיורתא", (במקום מאתים של בתולה) ואסור לשנות 

מהנוסח שקבעו חז"ל.
הוא הלך לשאול להכרעתו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל מה עליו לעשות. שינה הרב 
לראש  עצה  נתן  קצר,  במשפט  כדרכו  ההלכה  לפסוק  ובמקום  מהרגלו,  אלישיב 
הישיבה בעזרת סיפור קצר שאירע אצל רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל (ואכה"מ) 
ומזה הבין השואל את הפתרון המחוכם המשאיר את קריאת נוסח הכתובה על כנו, 
וגם אינו פוגע במשפחות (המקריא את הכתובה יקרא בקול את שרוצה שישמעו 

עפ"י "השקדן"ויבליע בחכמה את מה שלא רצוי לשמוע).

ה, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כדבר האורים... ("ונהנין ממנו עצה ותושיה")
נערה חלתה. ביקשו את ברכת הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א. שאל לשמה 

ואמרו "רבקה", הורה שיקראו לה "רבקה חיה". שמעה האמא ואמרה: היא קרויה 
על שם אמי ולאמי קראו רבקה חוה. אם מוסיפים שם שיוסיפו "חוה".

שאלו שוב את רבי חיים ואמר: "שיקראו לה רבקה חיה כפי שאמרתי, ולא חוה".
כעבור זמן קצר עלתה האמא לקבר ביום הזיכרון. ניקתה את המצבה וראתה 
שאכן אמה נקראה רבקה חיה ולא חוה, אלא שהיו"ד היתה נראית ארוכה בגלל 

מנחת תודהלכלוך שהסתפח ונראה כו"ו...



ר לנו בעל רשת מזון ממרכז הארץ: ְמַסּפֵ

ר שנים נכנסה אישה לאחת החנויות, לקנות קצת  לפני ִמְסּפַ
את  לה  ואמרתי  ארזתי  שקלתי  חתכתי,  שבת.  לכבוד  עופות 
המחיר. אבל במקום לשלם היא התחילה להתווכח, שזה יקר 
מידי וכו'. מכיוון שאין לנו "מחירון מיוחד למתווכחים" אמרתי 
לה זה המחיר הקבוע, זה המחיר האחיד לכולם, וזה מה שכולם 
משלמים. משראתה שאלו הם פני הדברים, היא החליטה לוותר 
על חלק מהמאכלים, ולהשאיר אותם בחנות - למרות שהדברים 

כבר נארזו עבורה.

אך  ה'דין-ודברים'  הגיעו  לאוזניו  אברך.  עמד  התור  בהמשך 
מכיוון שלא שמע את הפרטים שאל על מה נסוב הדיון? אמרתי 
לו דברים כהווייתם. האשה ביקשה לקנות כמה דברים, התווכחה 

על המחיר, והחליטה להשאיר חלק מהמוצרים בחנות.

אתם  "איך  התרעם:  אפילו  והוא  לליבו,  נגע  מאוד  הסיפור 
יכולים להתווכח עם בן-אדם שבא לקנות אוכל? עופות זה לא 
"מותרות" - זה אוכל!" אמרתי לו - ממשיך בעל רשת המזון - 
ִפי בבית, הוא כמובן יקבל  ּתָ שאם אדם ידפוק אצלי, או אצל ׁשֻ
צדקה בשפע. אבל פה זה עסק ולא גמ"ח, אתה לא יכול לעשות 
בהתאם  המחירים  את  נקבע  אם  הלקוחות.  בין  איפה-ואיפה 
לרמת הוויכוח של הלקוח תיווצר לנו פה אנדרלמוסיה - אתה 

לא מסכים איתי?!

הוא לא הסכים. כלל לא הסכים: "האשה רצתה אוכל. אוכל 
פשוט. למה מתווכחים איתה?"

ניסיתי שוב להסביר לו מכיוון שונה, אבל זה לא נתפס לו 
בראש. "לא מתווכחים כשאדם רוצה לרכוש אוכל. נקודה".

אם לא היה מתרחש בזמן-זה משהו חריג, יכול היה הוויכוח 
הזה להימשך שבעה ימים ושבעה לילות רצופים...

אבל אז קרה משהו חריג.

* * *

"יודע מה?" הפתיע האברך - "בוא נפתח כרטיס לקוחות שמיועד 
בדיוק למקרים מעין אלו. בכל פעם שמגיע לקוח שמתווכח על 
לו  תפחיתו  לו,  שאין  בגלל  שזה  אמת  דברי  וניכרים  המחיר, 
מהמחיר ותרשמו את זה ב"כרטיס הלקוחות". ככה ניצור מעין 
"קרן קטנה" ששם יצטברו החובות של אותם עניים. בכל פעם 
שיצטבר שם חוב של כמה מאות שקלים, תתקשרו אלי וכאשר 

אגיע לחנות אסגור בלי נדר את החוב".

תכל'ס: ככה הסיפור כבר מתנהל בחנות כמה שנים!

מתוך  שנובע  וויכוח  של  מקרה  מזהים  שאנו  פעם  בכל 

בכרטיס  החסר  הסכום  את  רושמים  אנחנו  אמת,  מצוקת 
החדש. כך נמנע צער, כך נמנעים ויכוחים מיותרים, וכך זוכים 

לא  הרי  הם  מכובדת.  הכי  בדרך  שלהם  את  לקבל  הלקוחות 
מעלים על דעתם שמישהו משלם בשבילם.

* * *

אז למה אני מספר לך את כל זה? בגלל ההמשך:

שבוע שעבר נכנס לחנות האברך, אמרתי לו אתה יודע שיש 
לך כאן חוב קטן... הוא שאל "חוב שלי פרטי - או מהכרטיס 
מדובר  וכבר  הקטנה,  בקרן  זה  שהחוב  לו  אמרתי  שפתחנו?" 
אשראי  כרטיס  האברך  הושיט  בתגובה   .₪  1,050 של  בסכום 
וביקש לחייב אותו ב-1,500 ₪. כך גם החוב יכוסה, וגם תישאר 

מקדמה על סך 450 ₪ לקראת החגים והצרכים המרובים.

גיהצתי את הכרטיס, הקלדתי את הסכום, ובינתיים יצא האברך 
החוצה (קורונה, זוכרים?) להמתין לקבלה.

שוד ושבר! במקום להקליד 1,500 ₪ הקלדתי 15,000 ₪. אסון!

(אולי  ניסיתי שוב ושוב לבטל את העסקה, אך ללא הצלחה 
זה קשור למערכות חדשות במכשירי כרטיסי האשראי למניעת 
גניבות, אולי) התכסיתי בזיעה קרה. האברך ממתין בחוץ לקבלה, 
ואני אנה אני בא? האצבעות רועדות, אני לא מצליח לבצע את 

השינוי...

קפצתי החוצה בבהלה חיוור כולי. סיפרתי לו מה קרה וביקשתי 
"תתקשר דחוף לחברת האשראי. תבקש ביטול! אני לא מצליח..."

הייתי המום מהתגובה שלו.

* * *

"לא נורא. שיישאר. זה בסדר" ככה בשלוות-נפש...

לא ידעתי מה להגיב. מה זאת אומרת שיישאר? זה 15,000 ₪!!!

הייתי בטוח שהוא לא הבין את הבעיה. חזרתי והסברתי לו את 
הפאשלה, אך הוא בשלו. זה בסדר...

בעיקר יצאתי מדעתי משלוות הנפש בה הוא התייחס לפנצ'ר. 

"תראה" התחיל האברך להסביר את עצמו "מאז שפתחנו את 
אתנו  מיטיב  הקב"ה  כיצד  בחוש  רואה  אני  הזו  הקטנה  הקרן 

בתחום הכלכלי" - - -

נכון - מסיים בעל רשת המזון - בטח הוא עשה לעצמו חשבון 
לטובת  הזה  הענק  הסכום  את  יגייס  הוא  וכיצד  ואיך  מאיפה 
העניים. אבל מאיפה הוא גייס את שלוות הנפש הלזו?! שלוות 
הנפש לא רק כשזה נוגע לדברים אישיים שלו, אלא שלוות הנפש 

כשזה מגיע לעזרה לזולת, מאיפה?

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ahavemet@012.net.il :ספר לנו עכשיו! פקס: 077-7671812 דוא"ל
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 תודה מראש!!!

 ו... ומגיפה... ...חמיך וכבוש כעסך וכלה דברזכור ר
השנה... בראש השנה... כשהגענו בסוף התפילה לאבינו מלכנו זכור רחמיך וכבוש כעסך, וכלה דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית 

פה... אבינו ועוון ומגיפה ופגע רע..." כצפוי!!! כולם הזדעזעו והתרגשו וזעקו במילה "מגיפה"!!!! אוי... רבש"ע: כלה את המגי
 מלכנו מנע מגיפה מנחלתך...

אבל משום מה אני משום מה נתפסתי לעוד מילה!! למשהו דווקא אחר!!! אם שמת לב בהמשך התפילה הזו שאומרים וכלה 
 כשהגעתי ל"וכל מיני פורענויות..." דווקא וכל מיני פורעניות!!!!דבר.... ועוון ומגיפה ופגע רע וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה 

 שם הזדעזעתי עוד יותר... 
לקח את זה ברצינות... אף אחד לא  הרי בשנה שעברה כשאמרנו מגיפה אף אחד לא אתה יודע למה??? כי... כי מגיפה נו...

התרגש... והנה השנה פתאום כולנו כבר מבינים עניין ולמדנו על בשרינו מה זה מגיפה וכמה צריך לזעוק לשמים... ההההלו... 
 ול... תפתח ראש גד

 בדיוק כמו ששנה שעברה לא ידעת מה זה מגיפה והשנה אתה כבר כן יודע...
קח בחשבון שגם בשנה הזו... יש עוד הרבה הרבה "כל מיני פורעניות" שאתה עדיין לא יודע על קיומם שגם עליהם אגרוייסע 

 אגרוייסע אגרוייסע רחמי שמים..
ה זה מגיפה... אז היינו טפשים... לא ידענו שצריך להתפלל על זה... אבל יש לנו ראש קטן כזה: שאם שנה שעברה לא ידענו מ

השנה?? השנה אנחנו מרגישים שיש כבר בעלי ניסיון עשיר... יש לנו ניסיון עם מגיפה... ממילא אנחנו כבר יודעים שיש דברים 
 שצריך להתפלל עליהם... 

מכל הרשימה הארוכה שמוזכרת שם באבינו  ופרט אחד תאל תשכח שסו"ס מגיפה זה עדיין רק מילה אח אז זהו שלא!!!
מלכנו הזה... תחשוב שיש עוד כל כל כל מיני פורעניות שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו 

אה... אם ככה: אז דווקא מגיפה היא כבר הכי פחות מפתיעה... אותה כבר למדנו להכיר בשנה האחרונה... אבל הלמידם... 
 תפתח ראש... יש לנו להתפלל על ככככל מיני פורעניות שאנחנו לא רוצים שיקרו בשנה הבאה...

 ולמה??  צריך להירגע!!!! ... כעתכלפי מה הדברים אמורים??? שאדרבה
 כי כעת כולנו מוטרדים וצועקים: מנע מגיפה מנחלתך... רבש"ע: מה יהיה הסוף... איפה זה יגמר... אנחנו לא רואים

לכל  ??קצה חוט... רגע... ומה עם הדבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ו___ ופגע רע וכל מחלה וכל קטטה...
האם יש לך איך הקב"ה ימגר את החרב והדם שנשפך כמים בשנה האחרונה???  יש לך כן קצה חוטהרשימה הזו 

ם הסתובבו נפוחי כפן ברחובות איך ה' יכול להשקיט את הרעב הנורא שהיה בשנה האחרונה שאנשי קצה חוט
לא!!! זה לא מטריד אותנו!!! ולמה לא?? כי השנה אמנם היתה    יש לך קצה חוט????והפכו את כל הפחים? 

 )חוץ מכמה תבניות ביצים שאולי היו חסרים מי' בניסן עד י"ז(מגיפה... אבל ב"ה חוץ ממגיפה לא היה לא חרב ולא היה רעב 
זאת אומרת: שגם בשנה הזו שהייתה א תקלה ו... וגם כמעט ולא היה שנאת חינם... ולא היה דבר ולא קטטה ול

מגיפה... עדיין הקב"ה זכר רחמיו וכבש כעסו וכילה מאיתנו דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ו__ ופגע רע... רק 
מאיתנו בשנה שעברה מגיפה לא!!!! אז נא לקחת את הדברים בפורפורציות... מי שזכר רחמיו וכבש כעסו וכילה 

 הוא זה שימצא מזור ויסלק את המגיפה הזו מאיתנו... דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ופגע רע...
--- 

כבר הוזכר בגיליון זה לפני כמה שבועות... שלפעמים הנתון שהכי מרגיע ומשרה שלווה זה לעמוד מול שלל 
שאם כל זה גדול עלינו לכל השיטות... אז לא נותר לנו אלא הבעיות והצרות והיסורים שיכולים להיות ולהבין ש... 

לתת לרבש"ע לנהל את העולם!!! הסיבה שאנחנו בלחץ מהקורונה זה בגלל שיש תחושה של שליטה במצב!!! כי 
אולי מערכת הבריאות מתחילה לקרוס.. אבל הכלכלה והמשק עדיין יציבים... וגם הבטחון יציב... אבל תאר 

ה חלילה רעוע... כאן כבר באמת היינו נושאים לבבנו לשמים אל קל בשמים... אז זהו!!! שכעת לעצמך שגם זה הי
אנחנו צריכים להפנים שמגיפה זה רק פריט קטן מהרשימה... אנחנו צריכים עוד אגרוייסע רחמי שמים שלא יהיה 

ו מבינים שרק הקב"ה יכול פה לא חרב ולא רעב ולא שבי ומשחית וכו' וכו'... ומול כל הרשימה הזו ביחד כולנ
 .לעזור לנו!!!! אז אם כבר צריך אותו... אז גם למגיפה יש לו פתרונות

--- 

הגמ' )ר"ה כו:( אומרת שיש הבדל בין הגישה של ראש השנה לגישה של יום כיפור!!! בראש השנה כמה דכייף 
 איניש דעתי טפי מעלי וביום כיפור כמה דפשיט איניש נפשיה טפי מעלי!!

: בראש השנה צריך הכנעה... ככל שאדם מראה יותר הכנעה ודריכות ואימה מיום הדין ככה זה יותר מועיל כלומר
לעומת זאת ביום כיפור העבודה היא הפוכה... אדם צריך להראות בטחון גמור בה'... פשיט איניש נפשיה... הכל 

... כשהגענו לראש השנה צעקנו בקול ניחר: טוב... הכל בשליטה... אני בידיים של ה'... זה המנגנון של יום כיפור
כלה דבר וחרב ומגיפה!!!!! זעקנו לה': אנא ממך... תרחם עלינו... מה יהיה פה... אנחנו אבודים... אבל ביום כיפור 

במנגינה אחרת לגמרי: "אבינו מלכנו, הרי זכרת  ... כעת ניתן לומר אותהאנחנו שוב נאמר את אותה תפילה אבל
דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ופגע רע  ומנעת מאיתנו כיליתעד כה עסך בשנה האחרונה ורחמיך וכבשת כ

כפי שרחמת עלינו בשלל התחומים  מאיתנו... הזו תכלה גם את המגיפה ...... אז אנא ממך ה'וכל קטטה וכל מחלה
 ופרוש עלינו סוכת שלומך... הנוספים... ככה חוסה על עמלך
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 יום הכיפורים בהפגנות בבלפור!!!!

בימים אלו ישנה תופעה אמנם אבסורדית מאוד שגורמת מרמור וחוסר אימון בציבור... אבל אנחנו כיראי ה' יכולים 
 ההפגנות בבלפור!!!!לקחת מזה מוסר השכל נוקב... הנושא ששמו: 

סוגרים את הכל... את המשק... את הבתי כנסיות... את התחבורה... את הכל משתקים!!!! ולמרות שיש לחץ כעת 
ציבורי כבד על מקבלי ההחלטות בכל זאת סוגרים כי צריך לסגור... אבל יש מקום אחד ויחיד שהוא "חשוב" יותר 

ואם כמה אנשים רוצים להפגין מול בית ראש הממשלה על ענייני תבן וקש  חופש הביטוי והדמוקרטיה!!!מהכל: 
מהביקורים אצל ההורים בחג... ו... ו... וזה אפילו  יותר "חשוב"מהכלכלה שקורסת...  יותר "חשוב"מאפשרים להם... זה 

ארעא כעין מלכותא מהתפילות בבית הכנסת... אז כמובן שזה מקומם וזה מעוות... אבל סו"ס מלכותא ד יותר "חשוב"
דרקיעא!!! ואם בדור שלנו מלכותא דארעא מגיעה לכאלו מסקנות... כנראה שיש לזה אחיזה כלשהי במלכותא 

 דשמיא... 

בראש השנה הראשון בהסטוריה הקב"ה נתן  ואכן כן!!!! הקב"ה מכבד את הבחירה שלנו!!! מכבד אותה מאוד מאוד!!!
שאם הוא ישלח ידו לאכול מעץ הדעת הרי הוא יקלקל ויחריב את כל  לאדם הראשון את הבחירה ובורא עולם ידע

העולם היפה שרק עכשיו הושלם בשכלולו ויפיו... והקב"ה רואה איך אדם הראשון מתקרב ו... ו... ועוד רגע הוא הורס 
התקרב? את הכל... עוד רגע הוא קונס מיתה על כל העולם כולו... והקב"ה מתערב?? הקב"ה מונע מאדם הראשון ל

לא!!! למה לא?? כח הבחירה!!! חופש הביטוי!!!! נתתי לך בחירה!!! אני רוצה שהבחירה תהיה נטו שלך... שאתה תהיה 
  גם אם העולם יחרב אני לא אתערב לך בבחירה!!!בעל ההטבה.. ולכן אני לא מתערב לך בבחירה... 

טוי והדמוקרטיה... כי... כי אליבא דאמת ככה זה זאת אומרת: הבג"ץ הוא לא הראשון שכ"כ קנאי ועקרוני לחופש הבי
גם במלכותא דשמיא!!! כח הבחירה הוא עיקרון כ"כ נורא... שאין דבר בעולם יותר חשוב ממנו!!!  ובינינו לבין עצמנו... 
אנחנו לא לגמרי מכירים בזה... במאה חמישים שנה האחרונות משהו התערער באמונת הבחירה... פתאום הגיעו כל 

וכל העולם הושפע מהם... ו... וגם אנחנו קצת מושפעים מזה... אנחנו לא  בבחירה...לכפור  שבחרוהוגי דעות  מיני
לגמרי לגמרי מאמינים שהכל תלוי בי!!! אני לא לגמרי בטוח שיש לי חופש ביטוי ואני בבחירתי אחליט האם 

 להמליך את ה' או לא... 

הבחירה.. אז גזרה מלכותו יתברך דשמיא וירדה לעולם מלכותא  ולכן מאז שהעולם התחיל להפסיק להאמין בכח
דארעא חדשה שדוגלת בדמוקרטיה ובחופש הביטוי!!! כדי להפגיש אותנו עם האמת הזו שיש לנו דמוקרטיה וחופש 

חירה... אבל )עד אז לא היה צורך בדמוקרטיה... כי כל הבין מעצמו שיש לו בביטוי מוחלט לבחור או לחדול במלכותא דשמיא...   
  ברגע שהמה חישבו חשבונות רבים וכפרו בבחירה... אז הקב"ה שלח לנו מדגם של דמוקרטיה..(

והנה אנחנו עומדים כעת מול האבסורד הנפשע הזה!!! שמדינה שלימה מדממת בנגיף ונתונה תחת סגר משתק 
... יכול לעמוד כאוות נפשו ואף אחד ומגביל... ובכל זאת מי שרוצה להפגין מול בית ראש הממשלה על מחירי המילקי

 לא יפריע לו...

 אבל לא!!! זה לא אבסורד!!!! זה בסה"כ מדגם!!! זה בסה"כ קריצה מלמעלה:

אבא שבשמים בונה אל כל יחיד ויחיד מאיתנו: בני יקירי... תדע לך שככה זה במלכותא דשמיא!!! ככה זה לגמרי!!!! 
כל בידי שמים חוץ מיראת שמים... הקב"ה מושל על כל העולם חוץ יש חופש ביטוי גמור גמור גמור!!! ההההה

מהבחירה שלך... הקב"ה משתק את כל העולם חוץ מאת הבחירה שלך... הבחירה תמיד נשארת בידיים שלך ואתה 
תמיד יכול לבחור האם להתקומם נגד אבא שבשמים ולהפגין מול ביתו ולעשות ככל העולה על רוחך... ואבא 

ק!! מי כמוך באלמים ה'... )כמובן רק פה( ולמה אני אשתוק?? למה אני לא אמחץ אותך באותו רגע?? שבשמים ישתו
כי באותה מידה אני רוצה לאפשר לך לבחור להמליך אותי ולקבל את גזרותי ושזה יגיע לגמרי מהבחירה שלך!!!! אני 

ובאותה מידה להמליך אותי... ומה שתבחר מוסר בידיים שלך בחירה חופשית ולכל כיוון... אני מאפשר לך למרוד בי 
זו בחירה לגמרי שלך!!!  ופה אנחנו עומדים!!! בערב יום הכיפורים!!! נדרש מאיתנו לחזור בתשובה ולקבל החלטה: 
אבא שבשמים: אני מאמין בכח הבחירה שלי!!!! נתת לי חופש ביטוי... כיבדת את הבחירה שלי... ואני בוחר לממש 

 מליך אותך!! להשתעבד אליך ולעשות רצונך בלבב שלם... את הבחירה שלי ולה

אבא שבשמים כ"כ שמח לשמוע את זה... כי זה מגיע ממקום של בחירה!!! זה לא מגיע ממקום של פקידה שמחויבת 
לבוס... אלא מגיע ממקום של אשה שבוחרת להינשא לבעלה... זה מגיע ממקום של חסד נעורייך אהבת כלולתייך!!! 

 ם המלכת ה'!! בחירה!!!לזה קוראי

---  

כעת כולנו מתוסכלים ועצבניים שחופש הביטוי והדמוקרטיה יותר חשוב מהבריאות של כולנו... יותר חשוב מבתי 
 אז זהו!!! שתדע לך יהודי יקר:כנסת... יותר חשוב מחגי ישראל... יותר חשוב מכל הערכים האחרים שקיימים בעולם... 

שלך... גם הוא יותר חשוב מהבריאות... גם הוא יותר חשוב מבית  הרוחניהביטוי שיש לי הוכחה פשוטה שחופש 
 הכנסת... גם הוא יותר חשוב מחגי ישראל... ויותר חשוב מכל הערכים התורניים שאנחנו נאמנים אליהם... 

"ה יתן לו ומה הראיה שלי??? פשוט מאוד: תגיד: מה יקרה אם יהודי יחליט רח"ל לאכול ביום כיפור??? האם הקב
להשלים את שנתו?? מסתמא שכן... ומה יקרה אם יהודי יחליט לגלוש באינטרנט ולהגיע למקומות הכי גרועים?? 
האם הקב"ה ישבור לו את הפלאפון באותו רגע? לא!!! ואם מישהו יחליט לפטפט בבית הכנסת ולדבר בחזרת הש"ץ... 

אז מה טמון בזה?? שכמה שלאכול ביום כיפור זה עוון חמור האם יפול עליו איזה נברשת על הראש??? לא!!!! נו... 
מאין כמותו... וכמה שאינטרנט זה החורבן הכי גדול... סו"ס הבחירה חופשית שלך  חשובה לקב"ה יותר מהכל!!! כי 
אבא שבשמים רוצה לאפשר לך להיות בעל ההטבה ההיא!!! להיות לגמרי לגמרי בעל ההטבה ובשביל זה הקב"ה 

 יך את כל השערים ומאפשר לך לבחור... וגם אם תעשה נזקים בלתי הפיכיים... הוא לא יפריע!!!! פותח לפנ

אם ככה ובהתאם לזאת: בא ננצל את חופש הביטוי והדמוקרטיה שלנו!!! ונצא יחד ונעשה אגודה אחת ונחליט כאיש 
. אף אחד לא מכריח אותנו... אף אחד אחד בלב אחד: רצוננו לעשות רצונך בלבב שלם!!!! זכותנו!! זו הבחירה שלנו..

לא עומד לנו על הראש... זו בחירה אישית שלי... אני יוצא בהפגנה וזועק בקול ניחר: ה' הוא האלוקים!!! אבא 
שבשמים: אני מקבל על עצמי לעבוד אותך כי אני רוצה לעשות לך נחת רוח... זכותי!!! יכולתי לבחור ההיפך... אבל 

 אנא ה': בא ותשכון בתוכנו כבתחילה בשנה הזו... החלטתי לבחור בך... 
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דר את תובנה חשובה שיכולה לס
 הראש לבני עליה...

כידוע: כל שנה מחדש... כשמגיעים הימים הנוראים 
אני משתדל לתפוס חיזוק.. ולהחליט להתחזק 
בכמה דברים... בסופו של דבר תמיד בסוף יש 
רפיון... ולפעמים זה ממש מתסכל!!! בשנה 
האחרונה היתה לי כבר תקופה ממש רצינית בלימוד 
שהייתי עקבי ודפקתי כמו שעון וכבר הייתי בטוח 
שזהו... הסדר לימוד הזה הוא חלק ממני... החזית 
מאחורי... והנה... לאחר כמה חודשים פתאום אני 
מוצא את עצמי שוב באותו מקום... שוב אני מוצא 

אילו זה לא את עצמי נאבק על הסדר לימוד הזה... כ
ברור מאליו... וזה מתסכל... מייאש... אני כבר 
מתחיל לאבד אימון בעצמי... כל פעם אני תופס 
חיזוק בתפילה... וכמה שזה נתפס טוב... וכמה שאני 
כבר מצליח לעלות על דרך המלך ואני רואה שמשהו 
פה באמת זז... לא עוברת תקופה ארוכה ושוב הכל 

 ריך להתחיל מהתחלה... נשחק... מתמוסס... ושוב צ

למה זה תמיד ככה?? והאם יש סיכוי שפעם זה 
 ישתנה?? 

 האם יש סיכוי שאני אתפוס חיזוק אחת ולתמיד???

אז זהו שבחודש אלול הזה נפל לי לראשונה 
האסימון... פתאום קלטתי ש... ש... שזה מובנה 
ככה!!! כך זה צריך להיות!! ככה זה היה וככה זה 

ד!!! וזה אף פעם זה לא יראה ימשיך להיות תמי
 אחרת.!!! 

 כן... לא תאמין... גם אין עניין שזה יראה אחרת!!! 

תמיד אני אקבל על עצמי חיזוק בלימוד... תמיד 
בעזה"ש זה יחזיק מעמד יפה מאוד... עד שבשלב 
מסוים זה יתחיל להתרופף עד שזה פתאום לא 
יחזיק מעמד... ואז!!!! במקרה הטוב אני אתפוס את 
עצמי לידיים ואתחזק... או במקרה הפחות טוב אני 
אחכה לימים הנוראים ואז אני אתפוס את עצמי 

ככה זה ו... ו... וזה לא מחדל!!! לידיים ואתחזק... 
 צריך להיות!!! ולא אחרת!!!!

ואני אסביר את עצמי: מה פה הסקופ הגדול??? מה 
 התחדש לי פה??

עד השנה הייתי בטוח שאם בשנה שעברה 
יש חזקתי בלימוד... ובמשך השנה נהיה ריפיון... הת

יש פה אכזבה!! יש פה פרוייקרט  פה מחדל!!!
שנכשל!! ואם ככה... אז באלול הזה צריך לעשות 
חישוב מסלול מחדש איך מהדקים חגורות ואיך 

 גורמים שהריפיון שקרה שוב לא יקרה יותר... 

הריפיון השנה פתאום קלטתי שאת  אז זהו שלא!!!
אי אפשר למנוע!! הריפיון הזה הוא אפילו לא 

)עוד רגע אני אסביר פשלה!! זה מובנה ככה!!! 
וממילא!!! אם אני צריך כעת לעשות חשבון   למה...(

 אלא איךלמנוע את הריפיון...  לא איךנפש זה... זה 
 הבנת???להיות ערוך כל הזמן לתפוס שוב חיזוק!!! 

אפשר למנוע... הדבר אני חוזר: את הריפיון אי 
היחיד שאפשר כן לעשות זה להיות מיומן לתפוס 
חיזוק כמה שיותר מהר וכמה שיותר ביעילות... שם 

 נמצא עיקר החזית!!!! 

--- 

מאיפה הגעתי למסקנה הזו?? מאיפה התעוררתי 
 לזה??

יש ברייתא שכולנו מכירים אותה: "ארבעה דברים 
דים ודרך צריכים חיזוק, תורה ותפילה וגמילות חס

ארץ..." פתאום קלטתי שאם הארבעה דברים האלו 
מה טמון בזה??  באופן רשמי!!!צריכים חיזוק 

   ריפיון באופן רשמי!!!שבארבעה הדברים האלו יש 

השאלה כעת למה??? למה דווקא הארבעה דברים 
האלו צריכים חיזוק??? בא נשאל ככה: מה ההבדל 

ריכים חיזוק צ לאתפילין?? למה תפילין -בין תורה ל
 כן??צריכה חיזוק ותפילה  לאלמה שבת  כן???ותורה 

  אתה יודע מה ההבדל?? ההבדל הוא ככה:

שתפילין חייבים להניח כל יום חוק בל יעבור!! 
בתפילין אין שטח אפור... אין פשרות... אין עיגולי 
פינות... אין משהו כזה בערך... כל יום צריך להניח 

ותר ולא בערך... אלא חייבים תפילין, לא פחות, ולא י
חייבים ומי שלא מניח יום אחד הרי זה פושע ישראל 
בגופו )ואם יש ימים שלא מניחים תפילין... אז זה לא 

תפילין...( בתפילין  אסור להניחשלא חייבים אלא 
הכל שחור לבן!!!! ממילא אם ביום הבר מצוה שלי 

!! התחלתי להניח תפילין עם כל הרצינות וכל החיזוק!
מאז יום הבר מצוה שלי לא היה לי אפילו יום אחד 
של רפיון כזה... שהיה לי משא ומתן עם עצמי האם כן 
להניח או לא להניח... כי מניחים וזהו!!! אין פה נושא 

 היום השנילדיון.. ממילא אין לי את הריפיון של 
שישחוק ויעמעם לי את הרצינות והמוסכמות של 

 משפט האחרון???שמת לב ל היום הראשון...

של הלימודים כולם מגיעים  ביום הראשוןשתבין: אם  
לבית ספר עם פנים רציניות ומקשיבים בשיעור... נו... 

 יום הראשוןאז איפה הרצינות הזו נעלמת?? כי אחרי 
. יום שלישי..ואז מגיע  יום שני...של הלימודים יש 

שאז לאט לאט המוסכמות נשחקות... ומה שהיה כ"כ 
וכ"כ נאמן לתקנון של היום הראשון כבר פחות  רציני

 יום שניקשוח ביום השני... אז אתי צבע אפור של 
אז זהו  יום ראשון..ומבטל ליה לשחור לבן של 

שבתפילין מיום הבר מצוה שלי עדיין לא היה לי את 
היום השני הזה!!!! כי מהבר מצוה ועד עצם היום 

ה מקום הזה... לא היה לי יום אחד כזה אפור שהי
לדון האם להניח תפילין או לא... כי ברור שכן 

 ונגמר!!! 

ולכן!!!! מהסיבה הזו תפילין לא צריכים חיזוק!!! כי 
המוסכמה של הנחת תפילין שהייתה לי בבר מצוה 

לא היה ממשיכה להיות עמידה ומחזיקה עד היום כי 
 שיטשטש אותה...  מה

בעסק התורה יש  לעומת זאת לימוד התורה!!!
נמיקה יומיומית!! וכמה שאני מתמיד וכמה די

שחשוב לי לשבת וללמוד בקנאות ובלי פשרות..   
לפעמים הקב"ה  לפעמים צריך לסגור את הגמ'!!

מעמיד לפנינו סיטואציות של ביטולה היא קיומה או 
מצוה שאינה יכולה להיעשות ע"י אחרים.. שהתורה 
בעצמה כעת אומרת לי: עכשיו צריך לעשות משהו 

ר.. וממילא: עם כל הכבוד לקבלה התקיפה אח
והנחושה שקבלתי על עצמי בראש השנה הקודם 

ללמוד כל יום כל יום כל יום... בסופו של דבר 
המציאות חזקה מהכל!! והקב"ה בכבודו ובעצמו 
מעמיד לפני כל מיני סיטואציות וכל מיני מקרים 

 שכעת צריך לסגור את הגמ'... 

אש השנה הקודם קבלתי וזה בדיוק מה שקרה!!!  בר
על עצמי שאני כל יום לומד סדר ג' כך וכך זמן בלי 
פשרות ובלי ויתורים... וזה באמת היה רציני במשך 
שבוע... שבוע ויום... שבוע ויומיים... שבוע ושלושה 
ימים... ואז הגיע נניח ערב חג הסוכות... והיה צריך 

ה לעשות כל מיני דברים... היה צריך לבנות את הסוכ
)אני של אבא שלי ושל הדוד המבוגר וגם את שלי... 

בכוונה לא מזכיר את ארבעת המינים... שעל זה עוד אפשר 

והיה לחץ אדיר בבית והייתי צריך להושיט  לדון...(
הייתי עבד ה' אלא איש דת חרדי!!!  לאיד... אז אם 

אז הייתי מנתק פלאפונים ומשאיר תא קולי ומודיע 
.. אני צריך ללמוד ולא מעניין לכולם: מצטער מאוד.

אותי שום דבר... אבל היות ואני יהודי!! וקבלתי על 
עצמי לעשות מה שה' רוצה!!!! אז נכון שקבלתי על 
עצמי ללמוד כך וכך שעות... אבל עכשיו כשאני 
מסתכל ימינה ושמאלה אני רואה שבימים לחוצים 
אלו ה' רוצה משהו אחר... אז אין לי ברירה!! ולמרות 

קבלתי על עצמי ללמוד שעה וחצי בערב... אבל ש
 עכשיו לא!!!!! 

בימים אלו אני לא אלמד את השעה וחצי האלו כי 
 ה' רוצה אחרת!!!

)האם להתאמץ בשארית כוחותי בסוף היום וכן ללמוד... זה כבר 
עניין שלי... זה כבר מאוד תלוי במצב... אבל ברור שהיום היתה 

  עבודת ה' אחרת(

רבעה ימים האלו שבין יו"כ לסוכות... תכל'ס... בא
הסדר לימוד שקבלתי על עצמי היה למחצה שליש 
ולרביע... ועכשיו אני שואל אותך: עשיתי עבירה?? 
לא!!! האם זה נקרא שביטלתי את הקביעות שלי? 
לא!! האם צריך לחזור בתשובה על זה שעשיתי מה 
שצריך??? ברור שלא!!!  בקיצור: עשיתי מה שצריך 

לא מתחרט לרגע על זה שבטלתי את הקביעות  ואני
בימים אלו!! אבל!!!!! יש תופעת לוואי אחת 
מוכרחת ובלתי נמנעת שמתלווית כאן!!! משהו 
 התעמעם והיטשטש במוסכמה שקבלתי על עצמי!! 

סוף סוף קבלתי על עצמי קבלה נוקשה... קבלתי על 
עצמי שאני לומד בכל מחיר!!!! והנה בארבעה ימים 

 ים זה... זה לא קרה...האחרונ

משהו פה טושטש ועומעם בתקיפות של הקבלה 
 בעל כרחי!!!

זה שנהגתי נכון שלא למדתי... זה לא סתירה 
 שמשהו פה התעמעם...

בתת הכרה שלי התקבל נתון שהנה... היו כמה ימים 
שלא למדתי ואפילו מצפון אין לי את זה... ו... וככל 

התת הכרה לא מספיק  -מניסיון אישיהנראה... 
אינטלגנט ולא מספיק למדן לעשות את החילוק 
הפשוט ולהבין שכאן הייתי חייב להפסיק ללמוד וזה 

 לא מתיר את הרצועה... 

אני יכול להעיד מניסיון שהתת הכרה לא מצליח 
להבחין!!! הוא זיהה דבר אחד: שהנה... נכון 
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כל זאת שקבלתי על עצמי ללמוד כל יום... וב
 אפשר לשחק עם זה לפעמים... פעם כן פעם לא... 

התוצאה היא שלימוד התורה זה כבר לא כמו 
 תפילין!!!! ולמה?? 

כי בתפילין אף פעם לא יקרה שיהיה יום אחד 
שאני לא אניח כי אני תמיד תמיד יניח!!! ואילו 
בתורה כן קרה וקורה ויקרה שאני פתאום אסגור 

ור את הגמ'.. ולך תסביר את הגמ'... כי צריך לסג
עכשיו לעיר פרא אדם יוולד שבי... שזה לא מתיר 

 את הרצועה... 

זו הסיבה שתורה זה אחד מהדברים שצריכים 
חיזוק!!!! תורה צריכה חיזוק לא בגלל שאני פושע 
ואני לפעמים מתבטל... אלא בגלל שהמוסכמות 
שלי בלימוד תורה נשחקות באופן בלתי נמנע!!!! 

רה יש דינמיקה כזו שאין שחור לבן... היות ובתו
וכמה שאני אצור מוסכמות... לפעמים צריך לפרוץ 
את המוסכמות האלו... וברגע שמוסכמות 
נפרצות... מוכרח שמשהו פה נשחק!! משהו פה 
מתרופף!!! זו לא בעיה.. זו לא פשלה... אלא זו 
המציאות!!! ולכן הדרך היחידה איך להתגבר על 

 . זה פשוט להעצים את החיזוק!!!הריפיון הזה זה..

לא לטפל בריפיון!!! לא לנסות בכח למנוע ריפיון! 
כי הריפיון הוא מוכרח... אז מה כן??? ללמוד איך 

 להזדרז ולתפוס חיזוק!!!!

--- 

אותו סיפור בתפילה... שהיא גם אחת מד' דברים 
שצריכים חיזוק... ולמה?? כי עקרונית צריך 

להתפלל במנין מסודר... להתפלל במתינות... צריך 
צריך להתפלל כמונה מעות... וקבלתי על עצמי 
להתפלל כמו שצריך וזה ב"ה החזיק מעמד... אבל 
ההכרח לא יגונה!!! ולפעמים הקב"ה בכבודו 
ובעצמו מזמין לנו כל מיני בקרים כאלו 
וסיטואציות כאלו שאתה צריך להטטטטטיס את 

חורי התפילה!!! כן... אני לא מדבר כעת על ב
ישיבות אלא על אנשים נשואים... לכל בן אדם 
נשוי יש כל מיני סיטואציות ש... שאני חייב 
לטטטטוס... ופעם לא הסכמתי להודות בעובדה 
הזו!!! פעם הייתי בטוח שכל פעם שאני צריך 
להתפלל במהירות זה חטא ופשע!! אז זהו שלא!!! 
כי שוב: אנחנו יהודים!! יהודי הוא לא איש דת!!! 
יהודי זה אחד שעושה רצון ה'... ואם בבוקר 
הנוכחי הזה היו כך וכך הפתעות בלתי צפויות... 
וצריך לרוץ עם הילד לרופא וכל כיוצ"ב... אז כעת 
בורא עולם מזמין תפילה מהירה... עם דילוג 
פסוד"ז ואולי אפילו בלי מנין... )כל מקרה לגופו( 

צון שרק )יהי רוזה קרה וזה קורה ובעזה"ש זה יקרה 

את הסיטואציות האלו אי אפשר  בנסיבות משמחות(
)אני כמובן מדבר על יראי שמים... לא למנוע... זה קורה!!! 

על אחד כזה שהוא היה חייב לגמור את העיתון לפני התפילה 
  ולכן לא נשאר לו זמן להתפלל(

אזי בשלושה  -ואם כתוצאה מכל האילוצים האלו
במנין בזק ותוך  ימים האחרונים נאלצתי להתפלל

עשרים וחמש דקות סיימתי את התפילה... האם 
חטאתי?? לא!!! האם צריך לחזור על זה בתשובה? 

)בל נשכח את אותו חנן הנחבא שהיה קדוש עליון והיה לא!! 

מהחסידים הראשונים שמתפללים תשע שעות ביום... ובכל זאת היו 
בימים האלו ימים שבהם הוא היה פועל בשדה )כפי שמסופר בגמ'( ו

הוא היה אומר פסוד"ז בראש האילן ובראש הנדבך ומסתמא הוא דילג 

אבל מה כן?? יש תופעת לוואי אחת בלתי  על פסוד"ז...(
 נמנעת!!!

עצם זה שבשבוע האחרון היו לי שלושה ימים 
שהתפללתי תפילה חטופה  זה מטשטש את 
המוסכמות של התפילה שלי... פתאום אני מגלה 

אך... פתאום גיליתי שעות חדשות עולם של שטיבל
בתפילה... פתאום אני רואה שאפשר להתפלל 
בעשרים דקות... וזה שוחק!!!! ואת השחיקה הזו אי 
אפשר למנוע!! ואין מה להילחם נגדה! כי הקב"ה 

 בכבודו ובעצמו הזמין לי את הסיטואציות האלו... 

אז מה הדבר היחיד שאפשר לעשות?? בשביל זה 
ברים שצריכים חיזוק!!! כי נכון... תפילה היא מהד

בשבוע האחרון התפללת בשטיבלאך בשעה 
מאוחרת... והתפללת מהר... ודילגת בפסוקי דזמרה כי 
הילד לא הרגיש טוב... והאשה יצאה לעבודה והיית 
צריך לשמור עליו וכו' וכו'... הכל טוב ויפה... אבל ברוך 

פש ה' כעת הילד כבר מרגיש טוב... ואשתך כבר בחו
תשחזר את  אז כעת תחזור לאיפוס!!!ובעוצר ובסגר... 

החיזוק המוצלח שהיה בעבר!! תבהיר לעצמך 
שהתפילה של השבוע האחרון היא לא מודל לחיקוי... 

 וכעת אני חוזר לעצמי בייתר שאת... 

החכמה היא להתלמד להיות מיומן בחיזוק!!! לדעת 
איך לתפוס את ההגה חזרה לידיים!! את האיבוד 

ליטה על ההגה אי אפשר למנוע.. כי לפעמים ש
הקב"ה לוקח את ההגה והוא מכתיב לנו את הסדר 
יום לפי המסלול שהוא כעת רוצה... אבל ברגע 
שהקב"ה עוזב את ההגה ומשאיר לי אותו בחזרה... 
כעת המיומנות שלי היא מיד להתעשת לתפוס את 

 ההגה חזרה ולהחזיר את השליטה החיובית לידיים...

--- 

אני שוב רוצה לחדד את התפיסה החדשה שהתגלת 
 לי: 

עד השנה האחרונה הייתי עסוק באיך למנוע ריפיון!!!! 
איך נאבקים בריפיון... איך מהדקים יותר ויותר את 

 החבל כדי שלא יהיה ריפיון...

וזה נחל כשלון פעם אחר פעם כי... כי... כי בתורה 
מיים ותפילה ובגמילות חסדים ובכל השטחים הדינ

האלו מוכרח שיהיה מציאות של ריפיון... אז זהו 
שלא!!! מהיום עיקר העבודה איך להעצים את 
החיזוק!!! ותדע לך שזה לא פשוט!!! כי כשנמצאים 
בריפיון... יש כזה מין בלבול כזה שהייתי קורא לו 
איבוד חוש התמצאות... ואורך די הרבה זמן עד שאני 

 צא את עצמי... קולט מי אני ואיפה אני אמור למ

אתה מכיר את זה שאחיך נניח מתחתן... ובשבועיים 
שלפני כן אתה עסוק בלעזור לו... וכל השטייגן 
משתבש... החברותא... הסוגיה... מקום התפילות... 
והנה... ב"ה אתמול הוא התחתן... אתה קם בבוקר 
ומשפשף את העיניים ומתחיל לעשות ראיון עצמי: 

אני לומד? איזה גמ'?? והאם  רגע... מי אני?? איפה
החברותא שלי חיכה לי או שהוא כבר בדרך לעוד 
לקוח מרוצה? ואורך זמן לחזור לאיפוס הזה!!! 
ובנקודה הזו אפשר לטפל!!! עם קצת יעילות ניתן 
לשמור קשר עין עם השגרה... לשמור קשר עין עם 
היום שאחרי... לא בשביל למנוע את הרפיון אלא 

היום שאחרי!!! הדבר הזה גם מצוי  בשביל החיזוק של
כשלא מרגישים טוב... קורה שלא מרגישים טוב... יום 

יומיים שלוש... שלא נדע אבל לפעמים גם שבוע... 
זה קורה במשפחות הכי טובות!!! השבוע הזה הוא 
לא הסיפור... הסיפור הגדול הוא ביום שאחרי!!!! 
 שפתאום צריך לחזור לשגרה... ואם אתה לא מיומן

בלתפוס את החיזוק ולהשתלב בכביש... אז כאן 
הנפילה הגדולה!!! אם אתה לא מבין על מה אני 
מדבר... אז תנסה לשחזר אחורה איפה קבורתם 
של כל החיזוקים שלך... ואתה תהיה בהלם לגלות 
שכמעט כל החיזוקים שלנו נעלמו באיזה טירדה 
מוצדקת שהעסיקה אותנו... ו... ומאז פשוט לא 

 לעצמנו... חזרנו 

 ובשנה הזו מאוד קל לזהות את זה!!!!

כואב הלב... כמה שיעורי תורה וחיזוקים ודברים 
טובים התבטלו ונמוגו ונעלמו בעקבות נגיף 
הקורונה... נו... על מה צריך לחזור בתשובה?? על 
הקורונה שעשקה מאיתנו את החיזוק הזה?? לא!!! 
אנחנו לא אשמים ברפיון שהקורונה הביאה 

תה... אם כבר אנחנו אשמים... זה על היום אי
שאחרי הסגר של חודש ניסן ועל היום שאחרי 
המתח הגדול... ש... שכולם חזרו לשגרה... ואילו 

 אני לא מספיק הייתי מיומן בלהתחזק שוב.

--- 

מהלך דומה נכתב כאן בגיליון זה לפני שנתיים... 
שהקבלה הכי גדולה שאפשר לקבל ביום כיפור 

 ה... זה לחזור בתשובה!!!!זה... ז

לא!!! אני לא בטוח שמעכשיו אני אהיה מושלם... 
אני בטוח שעוד יהיו נפילות.. אבל אני מקבל על 
עצמי שכל פעם שתהיה לי נפילה אני אחזור 
בתשובה ואני שוב אצוף על פני המים!!! אין לך 
קבלה יותר טובה מזו!! כי כל קבלה אחרת... נו... 

ריפיון... יום אחד הרי תגיע איזה  הרי יום אחד יגיע
נפילה... אם לא קורונה... אז יש לך בטלים הרבה 
כנגדך... הדבר היחיד שהוא יכול להיות עמיד מול 
כל נפילה: זה פשוט להחליט שאני ערוך לנפילות 

 ואני מקבל על עצמי לחזור בתשובה!!!! 

ובזה אנחנו לא מספיק מיומנים!!!! אנחנו יודעים 
ור בתשובה בראש השנה ויום כיפור... שצריך לחז

אנחנו יודעים שצריך להתחזק בימים הנוראים 
וזהו!!! מכאן ואילך הכל אמור לדפוק... מה הפלא 
שבריפיון הקרוב שם תהא קבורתה של הקבלה 
שקבלנו... אז זהו שמהיום אני מקבל על עצמי 

להתחזק!!! אני מקבל על עצמי לא ---להתחזק ב
יפיון... אני מקבל על עצמי להירתע ולהישבר מר

להיות ערוך לריפיון... ולהסתער עליו כאתגר!! 
הנה... אם הגיע ריפיון... המשמעות היא שהקב"ה 
מזמין חיזוק... אני בודק את השטח... האם הגיע 
הזמן לתפוס את החיזוק והאם לעשות אותו 

והכי חשוב:  )זה כמובן תלוי בסיבת הריפיון( בהדרגתיות
 ם ה' חזקו ונתחזקה!!!! להתחזק!!! ע
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     )משוחזר(עצרת תשובה מרכזית בליווי תזמורת וריקודים במשך כל הלילה... 

נשים... אני עומד יחד עם רבבות אלפי ישראל וצופים על סוכות... אמצע הלילה... אני עומד כאן בגזוזטרא שמעל העזרת   
גדולי ישראל ועל החסידים ואנשי מעשה... והנה!!! לא יאומן!!!! את מי אני רואה שם...?? יחד עם כל הגדויי'לים...??? את 

ן ה': מוטי!!! מה... מה הוא עושה שם??? מה הוא מחפש שם יחד עם כל הסנהדרין וכל הקדושים והצדיקים??? למע
 מה?? איך?? אני לא קולט... מה הוא עושה שם?? 

נראה לי שיש פה טעות!!!! טעות חמורה!!! אני לא רוצה לפתוח את הפה... סוף סוף רק לפני ארבעה ימים היה יום 
סור לדבר... כיפור... אני לא אדבר לשוה"ר )סו"ס ראשון לחשבון עוונות...( אבל... אבל מוטי... תסלח לי... טוב... מצטער... א

 אבל... שה" ישמור.. טוב.. אסור... אבל יש לך מושג איזה פוש.... אוי... אסור... 

פעם הוא היה מוטי... עוד איזה מוטי שחיפש את עצמו... ובישיבה הוא היה מאלו  כן... לא תמיד ר' מרדכי היה כזה...  
הוא גם היה מהמובילים בחברה... והוא היה אחד ש"סני שומעניה..." היו עליו שמועות לא הכי נעימות... חוץ מזה 

מהנייעסנים הגדולים שלכלך על כל העולם... בקיצור: אחד מהליצנים והפרוסט' שאף אחד לא הצליח להכניס אותו 
עד שיום אחד הוא קיבל צרעת עור בשר בפנים... והכהן ראה אותו וטימא אותו... מוטי ישב  כל זה היה עד!!!לרצינות... 

ירושלים... שמה באזור הליפתא במשך חודש וחצי... היה שם שקט!! היה לו שם הרבה זמן לחשוב!!!! והוא חשב... מחוץ ל
ותפס את עצמו לידיים חשב על עצמו... חשב על העתיד שלו... חשב למה זה קרה לו... הסיק מסקנות... קיבל החלטות... 

ד שיום אחד הכהן הגיע "וראה והנה נרפא נגע הצרעת מן ו... ואכן הצרעת התחילה להתכהות... ע וחזר בתשובה...
 הצרוע..." 

מוטי עבר את כל תהליך הטהרה... גילחו אותו בלשכת הנזירים... ו... ומאז פרק חדש החל בחייו... הוא נהיה רציני... התחיל 
הוא עלה והתעלה לעסוק בתורה בקדושה ובטהרה... מתוך שמירת הלשון ומתוך תשובה ומעשים טובים... עד מהרה 

עד כדי כך שכשהגיע שמחת בית  עד!!! שלא עברו חמש שנים... ו... ואותו מוטי נהפך לר' מרדכי...בדבקות ובקדושה... 
השואבה ומוטי נעמד שם יחד עם המון העם במרומי הגזוזטרא כדי לראות את החסידים ואנשי מעשה שרוקדים ברחבת 

וכל העם  צופים עליהם מרחוק כיצד הם שואבים רוח הקודש... והנה!!! אחד העזרת נשים שרק להם יש זכות לרקוד... 
מזקני מהסנהדרין שרקד שם... לפתע הוא נעצר!! הסתכל בפתאומיות לכיוון אחת הגזוזטראות... התמקד לכיוונו של 

לה... שירד ויכנס מוטי... ו... והצביע עליו!!!!  ומיד סימן לאחד מהאחראים שם... תקראו לר' מרדכי שעומד שם למע
לרחבה... הוא ראוי לרקוד יחד עם החסידים ואנשי מעשה... מה תשאל: מאיפה הוא ידע?? איך הוא בכלל ראה את מוטי 

אל תשכח שאנחנו כעת נמצאים בביהמ"ק... ועוד ימים ספורים לאחר יו"כ... ויש פה  זה לא שאלה!!!בין כל הרבבות?? 
ואבים... כמו משאבה... וממילא כשאחד מהסנהדרין נעצר באופן פתאומי ומצביע אנשים ששואבים כעת רוח הקודש... ש

פה -ללא הודעה מוקדמת על מישהו... ומחליט שהוא ראוי לרקוד כאן... אף אחד לא שואל שאלות... כי כולם מבינים ש
. ואכן קראו למוטי רוח הקודש מדברת!!!! פה אין את הקריטריונים המוכרים לנו מטיפוס צעד אחר צעד בפירמידה..

הוא טען בתוקף!!!! חבל... אני  -שירד... ו... והוא לא הבין... הוא היה בטוח שקרתה פה טעות... אתם לא מכירים אותי
אספר לך מי אני אתם תבהלו... אני הוא זה שלפני ארבע שנים הגעתי לפה על תקן של מצורע... אני בעל תשובה... אני 

ואמרו לו: היא היא!!! בשביל זה יש שתי מקהלות  אבל האחראים ממש לא התרגשו מדבריו!!!. מוטי... אני לא ר' מרדכי..
חסידים ואנשי מעשה אומרים: אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו, ובעלי תשובה אומרים: אשרי זקנותנו שכיפרה את בלילה הזה: 

ילנו! אדרבה... כנראה אתה שייך למקהלה של הבעלי אז הנה!!! זה שאתה מוטי לשעבר זה ממש לא סתירה בשב ילדותנו...
תשובה... ו... ומוטי ירד לעזרת נשים... וכככולם ראו אותו שם!!!! הוא הצטרף לריקודים.. שלוב זרוע עם גדולי עולם... 
ההורים שלו עמדו מהצד ובכו מהתרגשות... מי האמין... מוטי.. הכבשה השחורה של המשפחה... הפרא אדם... מוטי 

 מי האמין!!! איזה מהפך הוא עשה בחיים!!!!שכולם התייאשו ממנו.. מוטי שחשבנו שגם הרבש"ע כבר לא רוצה אותו... 
עד כדי כך שמכל הילדים שלנו... בדיוק הוא הגיע למדרגה כזו גבוהה שהוא קיבל אישור עם פלומבא של רוח הקודש 

טי נכנס לתוך מחול החסידים ואנשי מעשה... ו... ותוך כמה שהוא ראוי להיכנס לשורת חסידים ואנשי מעשה... ואכן מו
דקות הוא... הוא כבר "לא היה שם..." אמנם הרגלים שלו עדיין טופפו איכשהו על הקרקע.. אבל עיניו העצומות ופניו 

!!!! ואז!!!!! לפתע השתרר שקטהבוערות הוכיחו שהוא כבר נמצא אי שם... שואב רוח הקודש... זר לא יבין זאת... 
כעת מתחיל שיר שמתחלק לשלושה קטעים!!  מקהלה משולבת!!וכעת מתחילה המקהלה! יש כעת  התזמורת נעצרה!!!

"אשרי ילדותנו שלא ביישה את את הקטע הראשון התחילו החסידים ואנשי מעשה... ובנעימות נפלאה הם שוררו יחד: 
ישיבות הקדושים והטהורים... שאף פעם לא נפלתם... אף הקטע הזה הופנה בנימה תובענית אליכם!!! בחורי ה זקנותנו.."

פעם לא גלשתם... אנא: תשארו שם!! אל תפלו... אל תפזלו... תשמרו על עצמכם עם כל הכח... מכל הרוחות הזרות... אם 
תמשיכו להיות שתולים מתוך ראש נקי ועיניים טהורות בבית ה'... יום אחד תזכו להגיע למדרגה שלנו ולעמוד פה 
ולשאוב ולשאוב רוה"ק והשגות נפלאות... החסידים ואנשי מעשה סיימו את הקטע הראשון של השיר!!!! וכעת המקרפון 
עבר למקהלה השניה... מקהלת הבעלי תשובה... הגיע תורם... ובנעימות ובהתרגשות עצומה הם פצחו ושוררו: אשרי 

מי לא הרהר בתשובה באותם רגעים.. מי לא התעורר  !עין אחת לא נשארה יבישה!!זקנותנו שכיפרה את ילדותנו..." 
ברגשות של תשובה מאהבה ברגעים אלו.. לראות מחזה של מאות יהודים שכולנו מכירים אותם.. אוהו... מדובר בחברים 

ם שלפני כך וכך זמן הם הסתובבו בינינו... פטפטו בחזרת הש"ץ... צחקו על כל הרבנים... לעגו לכל הקדוש והיקר... אות
אלה שליצנות אחת שלהם דחתה אלף תוכחות... והנה... לא יאומן!! עשו תשובה ותראה לאיפה הם הגיעו... כל אחד כמובן 
והסיפור שלו... איש כאלו שפתאום... פתאום תפסו את עצמם לידיים... יש כאלו שפה!! במעמד המרגש הזה שנעשה מידי 

והנה!!!! ליהם איזה טלטלה כמו מוטי שבמשך תקופה היה אפילו מצורע... שנה... פה החליטו על שינוי... ויש כאלו שעבר ע
ו... והנה הם כעת עלו כ"כ והתעילו שכעת הם זוכים לשאוב כאן רוה"ק... והם פונים לכולנו ואומרים  אף פעם לא מאוחר...

שלהם... כעת הגיע הקטע  מניסיונם האישי: אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו... לאחר שהבעלי תשובה סיימו את הקטע
השלישי... שבו כולם ביחד!!! גם החסידים ואנשי מעשה וגם הבעלי תשובה ביחד!!!! פנו לכל העם בשירה ובנעימה 
ושוררו: אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו!!!!! ואז התזמורת חזרה וככככל העם ביחד שוררו: אשרי מי שלא 

שואבה לא ראה שמחה מימיו... מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה תשובה חטא... מי שלא ראה שמחת בית ה
אמיתית מעומק לב מימיו!!!! את העצרת התעוררות הזו אף אחד לא שכח!!!! המחזה האדיר הזה בליווי שירה וזמרה 

לקיץ שאחריו... ו... נשאר צרוב לכל אחד בתוך הראש... כל אחד לקח איתו את המעמד הזה לתוך השנה... לחורף הארוך... ו
וכעת באלול שוב נזכיר ונשנן לעצמנו: ומי שחטא ישוב!!!! הדלת פתוחה. אבא שבשמים מחכה... ואל דאגה: ישוב וימחול 

 לו!!! הקב"ה שולח קבלה... היא מורגשת עמוק בתוך הלב... הבטחה מפורשת: ומל ה' אלוקיך... לאהבה את ה' אלוקיך...  
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מושגים בסיסיים  -"למען לא נבוש..." משבקרוב מ
 בהלכה.

 היכונו למצות ישיבת סוכה!! לפום צערא...:

ראה יהיה קושי גדול בנושא של מצות בשנה זו ככל הנ
ישיבת סוכה!! ישנם זוגות רבים שאין להם בכלל סוכה... 
ותמיד הסתובבו חצי חג אצל ההורים וחצי חג אצל 
השווער... והשנה פתאום צריך לבנות סוכה... ויש הרבה 
שאין להם איפה לעשות סוכה... לא רק שאין להם מרפסת 

ום תנאים לקיים מצות אלא גם למטה אין להם את המינימ
ישיבת סוכה... ו... וכידוע מי שמחפש להקל במצות ישיבת 
סוכה זה הכי קל... בשביל זה יש לנו את הגוים שלעתיד 
לבא המצוה היחידה שהקב"ה יתן להם זה ישיבת סוכה 
וברגע שיהיה שם קצת חם הם יבעטו בסוכה ויצאו 

יבת החוצה... ולמה הקב"ה נותן להם דווקא את מצות יש
סוכה?? כי סוכה זו המצוה שהכי קל למצא תירוצים 
להתפטר ממנה!!! כך שאין מה לדאוג... מי שחושש שהוא 
לא ימצא תירוץ מספיק טוב להתפטר מסוכה... שיהיה 
רגוע... כי הרבה יותר קשה להתחייב בסוכה מאשר 

 להתפטר ממנה... 

 אבל אנחנו יהודים ואנחנו רוצים להתחייב במצות סוכה!!! 

ובשביל זה צריך לנשום נשימה עמוקה עמוקה ולהתחיל 
לגייס משאבים והמון המון חביבות וחשק וכיסופים כדי 
להתאמץ להצליח לבנות סוכה שפויה שהישיבה שבה 

 תהיה אנושית ונסבלת... 

בשביל זה ממש בהשגחה פרטית... בדיוק בשנה זו ארבעת 
יורד  המינים הם לא דאורייתא... וחלק גדול מהנערווען

מהפרק... ממילא השנה אין לנו את הלוקסוס לעמוד שעות 
בדוכני ארבעת המינים... את האנרגיות האלו צריך לשמור 
בשביל לבנות סוכה ריאלית... את ההוצאה הכספית של 
האתרוג והלולב המהודרים... הרי השנה צריך לשמור את 
זה בשביל הכיור בסוכה... בשביל שלא אצטרך לעשות 

עם הסוכה של השכנים... משום מה... מסיבה לא רוטציה 
ברורה כולנו מוכנים להשקיע המון המון אנרגיות בארבעת 

 המינים ואילו במצות ישיבת סוכה היד קלה על ההדק... 

ואתה יודע למה זה?? כי סו"ס אנחנו קצת צולי"ם... 
וארבעת המינים זה עבודת ה'... אבל ישיבת סוכה זה... זה... 

תיה שינה... קצת קשה להתחבר לעבויייידה זה אכילה ש
 שבזה... 

אז זהו!!!! שזה גופא העבודה שלנו! להבין שישיבת סוכה 
מקדשת את כל המעשים החומריים שלנו... ולכן אדרבה... 
סוכה זה המקום להיות אשיינע ייד... כאן המקום להתחיל 
לחשוב על כל הפרטים הגשמיים והטכניים איך אני מסדר 

 הצד היותר טוב...אותם על 
תחשוב שאני שותה כל יום ארבע כוסות קפה... ותחשוב 
שהמיחם והסוכר והקפה והחלב נמצאים בבית... וארבע 
פעמים ביום אני צריך להוריד כוס קפה רותחת למטה... 
שחצי נשפך על הריצפה... את זה תעשה בכולל!!!! אבל 
לא בסוכה... בסוכה צריך לחשוב איך אני מקדם 

ים... להביא טרמוס לסוכה... לארגן איזה פינת קפה תהליכ
ביציע שחוץ לסוכה... לארגן איזה ארון ספרים לסוכה... 
שעון.. מאוורר... אולי אפילו מזגן נייד... שיהיה סכו"ם 
וכוסות חד פעמיים בשפע... ואם יש חשש מביקורים של 
חתולים שזה לא מוסיף לי למצב רוח אז מתאמצים ולא 

תים כהלכתן ושלישית אפילו טפח... כן!!! מסתפקים בש
זה המקום לחשוב על דירת קבע!!! כאן המקום לדאוג 
ולחשוב על כל הפרטים הטכניים הגשמיים... שהרי כל 
שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי!!! זה 
הצימר האמיתי שלנו... איתו אנחנו מגיעים לנופש האמיתי 

 לעולם הבא... 
 ובר בלוגיסטיקה!! אל תוותרו עליה!!! היכונו!!!! מד

 זו המצווה הכי חביבה בעולם... כי יצפנני בסוכו ביום רעה... 

 



“ 

 

 ראית את "בגדי הלבן" של הבידוד של כה"ג?? 
 בבגדי לבן!!!! ביום כיפור הכהן גדול נכנס לקודש הקדשים 

מדובר בבגדי פשתן מאוד מאוד יקרים!!! ויש הרבה הרבה עסק סביב הבגדים האלו... כל פעם 
מה??? מה מיוחד בבגדי לבן מחליף בגדים הוא צריך לעשות טבילה אחת ושני קידושין... שהוא 

מה רע בבגדי זהב של הכה"ג שהוא לבוש בכל כל השנה כולה?? מה... הם לא  האלו של הכה"ג??
 מספיק לכבוד ולתפארת?? מה יש בבגדי לבן יותר מהם??

 בדיחגור ובמצנפת  בדו על בשרו, ובאבנט יהי בדקודש ילבש!! ומכנסי  בדכתונת   התשובה היא: 
  בד!!!!יצנוף"!!! הסוד של בגדי פשתן שהם 

למה?? כי בניגוד לכל שאר הצמחים... הרי בפשתן  בד!!הפשתן נקרא  בד זה יחיד!!מה זה בד?? 
)לדוגמא: שלושה בדי הדסים... השלושה בדים האלו הם כל חוט פשתן יוצא בודד מהאדמה כמו דשא!!! 

שיוצאים מענף שהענף הזה מחובר לענף יותר גדול שהוא מחובר לגזע משא"כ בפשתן כל בד יוצא היישר ענפים 

 בדד!!!! כל ענף יוצא  -שכל בד בד!!!ולכן הוא נקרא  מהאדמה(
בגד שכל לקודש הקדשים!! אז גם הבגד שהוא לובש צריך להיות  לבד לבדוהיות והכה"ג נכנס 

לשמונה בגדים של כה"ג... סו"ס הבגדים האלו הם לכבוד עם כל הכבוד  הוייתו הוא לבד!!
הם ססגונים... מושכים עין... הם לכבוד ותפארת... מישהו  הם לא לבד...ולתפארת... הבגדים האלו 

רואה אותם... מישהו אמור להתרשם מהם... גם כתוב עליהם את השמות של כל כלל ישראל... 
.. עם כזה דבר אי אפשר להיכנס לקודש הקדשים!!!! הכהן גדול נושא עליו את שמות כל השבטים

צריך להיכנס עם בגדים לבנים צחים... ממין כזה  כי לקודש הקדשים אפשר להיכנס רק לבד!!!
)מה הפלא שפשתן כ"כ יקר... מה הפלא שהגמ' אומרת שכ"כ קשה לגדל שדה פשתן... כידוע: גידול שגדל לבד לבד... 

בטח!! בעץ רגיל לאדמה יש עסק עם הגזע ומשם השרף עובר לכל הענפים... אבל פשתן מאוד מתיש את הקרקע... 

 (בפשתן זה תשומת לב אישית... כל בד זה עץ בפני עצמו... כל חוט פשתן זה... זה בן יחיד!!!

למה?? מה כ"כ זו הסיבה שהכהן גדול מאוד מאוד חושש מלהיכנס לקודש הקדשים!!! 
ום?? הרי כל השנה הוא עובד בבית המקדש... אז למה הוא וכי הכהן גדול נולד הי מפחיד???

 מפחד שבדיוק שם יהיו פשלות??
  בקודש הקדשים אני לבד!!!!!!! לבד זה עולם אחר!!!!מה התשובה??? 

יכול להיות שיחד עם כולם אני יכול להיות עובד ה' ולהיות מתמיד ולעשות הכל... אבל אם אני 
 י אגלה שאין לי כלום בידיים!!!!!פתאום אנאמצא את עצמי לבד???? 

 ואת החשבון הנפש הזה כולנו צריכים לעשות ביום כיפור...---
כן... אני חרדי... אני עויייבד ה'... מקפיד קלה כבחמורה... עומד שעות לבחור הדסים... ונזהר בכל 

לבד לבד בלי נדנוד חטא... רגע... ומה יהיה אם עכשיו פתאום יקחו אותי לסוף העולם ואני אהיה 
 האם ישאר לי משהו בידיים או שהכל יעלם??? כל האוירה???

כל השנה כולה אנחנו חיים בססגוניות.. יש צבע... יש אוירה...  זה הצבע הלבן של יום הכיפורים...
אבל ביום כיפור נדרש מכל אחד מאיתנו לקלף את הצבעים... לסלק את כל הססגוניות... לצבוע 

אין שום צבע... אין אוירה... יש רק אתה ובורא עולם... נו...  !!! אין פה כלום!!!זהואת הכל בלבן... 
 מה נשאר לך בידיים??? מה נשאר לך נטו??

אלא יום של נטו... מה יש לך  ברוטויום כיפור זה לא יום של  נטו!!!!-טהרה זה מילה נרדפת ל
 בידיים??? מי אתה באמת. נטו נטו?? 

הכה"ג בדרך לקודש הקדשים... וזה החשבון נפש הנוקב של כל אחד  זה החשבון נפש הנוקב של
 ובפרט בשנה האחרונה!!!   ואחד מאיתנו ביום הקדוש הזה...

כשראיתי את המבודדים האלו שהולכים עם הבגדים הלבנים הסטריליים האלו של הבידוד... 
הולך עם בגדים  יש כאן בן אדם שהוא מבודד והוא הנה כהן גדול!!!!!אמרתי לעצמי בהרגש: 
 לבנים!!! זה ממש כך!!! 

 בשנה האחרונה הקב"ה הזמין מאיתנו ביאה לקודש הקדשים!!!
 ה' רצה לרענן אותנו מול האישיות העצמית שלנו... מי אתה???

אמנם את השנה התחלנו עם הרבה אירועים ססגוניים... עם הרבה צבע והרבה עקשען... כן... היו 
כן... כמו שלכה"ג יש שמונה בגדים... ככה יקרה  לכבוד ולתפארת.. אירועי סיום הש"ס מרהיבים

היא מפנינים... וראויה התורה הקדושה שנעשה לה אירועים מרהיבים לכבוד ולתפארת עוד יותר 
 מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים... 

 של חודש טבת שבט... --והנה!!!! לאחר תמיד של שחר ומוסף
כלל ישראל ירד וטבל עלה ונסתפג... ופתאום כל העולם כולו  ..לפתע הקב"ה פרס סדין של בוץ.

 פנים!!!!ונכנסנו לעבודת  לבשנו כולנו בגדי לבן!!!נהיה יום כיפור... בגזירת מחליף את הזמנים 
אחד מאיתנו היה עסוק בחשבון נפש פנימי... וכל  )מי שזוכר את הפאניקה של ניסן(נהיה סגר הרמטי... 

פתאום גילינו את עצמנו.. וזה לא היה פשוט... יש כה"ג שנכנס לפנים וזוכה שם לגילויים נפלאים 
ובאותה מידה יש כה"ג שמת שם בפנים... זה לא היה פשוט... יש כאלו שהסגר הזה היטיב אותם 

ויש כאלו שיצאו מדעתם... כי כשאין כלום  הזו()יש הרבה שמתגעגעים לתקופה המכוננת ללא היכר.. 
)אגב: בלי וכה"ג שנכנס לקודה"ק בביאה ריקנית חייב מיתה...  ביאה ריקנית...מבפנים אז זה 

להכליל... יש הרבה שהיה להם קשה מאוד בגלל הנתונים המגבילים והמורכבים שהיה להם באותה 
  תקופה...(

ולא היה מאריך כדי לא להבעית ברחמיו יתברך לאט לאט הסגר נפתח... ויצאנו מהסגר... ואז 
קידשנו ידינו ורגלנו וקבלנו חיזוקים לקראת החזרה לבית כנסת  פנים...יצאנו מהעבודת  ישראל...

 ולשגרה המבורכת... שוב טבלנו ולבשנו בגדי זהב וחזרנו וחזרנו לעבודת חוץ... 
כידוע: הפר ושעיר שהכה"ג מקריב בעבודת פנים!!!!  ור רגע ולגלות לך סוד:וכאן אני רוצה לעצ

למחנה  מחוץבניגוד לשאר הקרבנות לא מקטירים אותם ע"ג המזבח אלא צריך להוציא אותם 
וזה לכאורה מאוד ולא זו בלבד אלא מי שנושא אותם מטמא בגדים...  בחוץ...ולשרוף אותם 

שים האלו שדמם נכנס למקום הכי קדוש... דווקא הם דווקא הפר ושעיר הכ"כ קדו תמוה:
 מטמאים יותר מכולם?? דווקא אותם צריך להוציא החוצה??

 אז הנה!!! בעבודת פנים של השנה האחרונה כולנו הבנו את זה!!!
בחודשים ניסן ואייר האחרונים... שכולנו היינו בעבודת פנים!! הסתגרנו בבתינו!!! ואם אתה 

בה הרבה משפחות יראים ושלמים מעם ישראל להכניס הבייתה את הרשת זוכר... הוצרכו הר
כן... כשנמצאים בפנים נאלצים להכניס כל מיני דברים... אין  עבודת פנים...האלחוטית... לצורך 

 בעיה!! בשעתו זה הותר!!! בשביל עבודת פנים זה מתקבל!!! 
ט לשגרה... כעת יש מצוה מיוחדת אבל ברגע שנגמרה עבודת פנים... ברגע שהורשינו לחזור אט א

יש מצוה מיוחדת להשגיח ולודאות שמה שהיה טהור  מחוץ למחנה!!!של שריפת פר ושעיר 

ואני לא זז משם עד  החוצה מחוץ למחנה..בעבודת פנים... הרי כעת הוא טמא והוא יוצא 
קרא שאני לא נראה שהותך הבשר ונעשתה מצוותו...  והכהן גדול ביום כיפור לא יצא ל

בתורה עד שהוא לא יוודא שאכן פר ושעיר כבר נמצאים מחוץ למחנה והם נשרפים... 
את הנתון הזה צריך לאמת  )כמאמר המשנה: הרואה כה"ג כשהוא קורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפין(

מה  לעשות חשבון נפש מעמיק!!!ולברר שוב ושוב בימים אלו של עשרת ימי תשובה... 
הכנסנו לבית אז כשהיינו בעבודת פנים... והבטחנו לעצמנו סופה של אותה רשת ש

בשעתו שברגע שנצא מהעבודת פנים אנחנו נצא אותה מחוץ למחנה?? האם אכן עשינו 
 את זה או שזה עדיין פה בינינו...?? 

הכהן גדול מחכה בסבלנות!!! הוא עדיין לא יכול להמשיך בעבודת יום כיפור עד שהוא לא 
 גיע שעיר למדבר...!!! יקבל תשובה שאכן ה

 הלשון של זהורית ממתין בסבלנות להסדיר ולסגור את הקצוות האלו. 
כן... זה לא צחוק!! כשהכנסת את הרשת הבייתה אז... ידעת שזה לא פשוט... ופחדת 
שזה ישאר... והבטחת לעצמך שברגע שיהיה הקלות אתה תוציא את זה מהבית... וכעת 

 ה עם זה... למה זה עדיין נשאר בבית שלך...??  קודשא בריך הוא מברר מה קור
כשעיקר העבודה  נחזור לעניינינו.. כך עבר עלינו חודש תמוז אב ואפילו חלק מאלול...---

שלנו היא עבודת חוץ... שוב חזרנו לשיגרה מבורכת עם שמונה בגדים לכבוד ולפארת... 
 כל המוסדות תפקדו פחות או יותר...

 החגים... ושוב פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם...והנה!!!! הגיעו כעת 
ושוב הקב"ה מזמין ביאת פנים... שוב קידש ידיו ורגליו... ופשט ירד וטבל עלה ונסתפג 

 הביאו לו שוב בגדי לבן!!!! שוב עבודת פנים!!! שוב סגר!!!!
 בדד לקודש הקדשים!!! -של בד -ושוב הכה"ג צריך להיכנס עם בגדי לבן

בפעם הראשונה שהוא נכנס לקודש הקדשים שם היה באמת  בדל הקטן...אבל יחי הה
עבודה שלימה... הוא הקטיר קטורת לפני ולפנים והיזה מ"ג הזאות דפר ושעיר.. בחודש 
ניסן היתה לנו עבודה שלימה מול עצמנו... היינו בסגר אמיתי... אבל בפעם השניה 

הכף ואת המחתה... זה בסה"כ  שהכה"ג נכנס לקודש הקדשים זה בסך הכל להוציא את
 לסיים ולסכם את העבודה שהייתה לו מקודם!!! 

כן... זו התחושה בסגר הנוכחי...  מי שקצת מתבונן... הסגר הנוכחי שבהשגחה פרטית 
נכפה עלינו זה בסה"כ להפגיש אותנו עם העבודת פנים שעברה עלינו לפני כמה 

חזקנו והבטחנו לעצמנו בחודש חודשים!! זה בשביל להוציא את הכף והמחתה שהת
זה בשביל להפגיש אותנו עם רשימת החיזוקים שקבלנו על עצמנו בחודש ניסן...  ניסן...

כל אחד והחיזוק שלו... אם זה לא לדבר בשעת התפילה ואם זה חיזוק בענייני צניעות 
 וכדו'... כל אחד והעבודת פנים שלו...

 שכחנו מה קבלנו על עצמנו...  מאוד מאוד מהר ובינינו.. עם יד על הלב!!!
והפעם בשביל אז בשביל זה!!! בדיוק בשביל זה הכה"ג נכנס שוב לקודש הקדשים... 

להוציא את הכף ומחתה... בשביל לסגור את הקצוות... ולהזכיר לעצמו מה הוא עשה 
 בפעם הקודמת שהוא נכנס לשם!!!!

גזירת "המלך הקדוש" ה' בל נשכח שהכל בלא!!! אל תכעס!! אל תתלונן על הסגר!!! 
פשוט רוצה להזכיר לנו שפעם היה סגר.. ונסגרו בתי כנסיות והיה לנו הרבה זמן לשבת 

 ואיפה הם????   בינינו לבין עצמנו וקבלנו על עצמנו קבלות..
אז בשביל זה אנחנו שוב בסגר!!!! וזה רק בשביל להזכיר לנו את מה שכבר קבלנו על 

 לקבל על עצמנו והפעם בניחוח של הימים הנוראים... עצמנו... וכעת צריך לחזור ו
בינינו לבין עצמנו... הייתי בטוח שהשנה תהיה התעוררות הרבה יותר גדולה ---

 בתפילה... בטח... אחרי מה שעברנו בשנה האחרונה... בטח...
 נו... תסתכל לי בעיניים: האם הרגשת משהו יותר מיוחד בתפילה??

ו דבר כמו שנה שעברה... הדבר היחיד שהרגשתי שונה מכל כלום!!!!!! כלום!!! אות
שנה... שהשנה הייתי עצבני על המשטרה ועל משרד הבריאות שעושים לי בעיות 

זה לא יאומן איך כח החומר שלנו זה הדבר היחיד שהיה שונה!!! ומצירים את צעדי... 
ל מיני דברים... חזק!! חזק יותר מכל טלטלה וזעזוע אחר!! פתאום אני מתחיל להבין כ

תמיד היו לי שאלות על עם ישראל לדורותיו... על כל מיני גזרות שהיו... איך עם ישראל 
 לא חזרו בתשובה?? מה... הם לא הבינו שהמצב שלהם קטסטרופה???

פתאום אני מקבל את התשובה... אתה רואה ששנה שלימה של קורונה לא הצליחה 
ואם ככה!!! אז אין ברירה ואין טעם לחכות לעוד כמה  להוציא אותנו מהשאננות... ו... ו...

טלטלות... הגיע הזמן שנבין: שאין הדבר תלוי אלא בי!!!! אם אדם לא יעורר עצמו מה 
 יועילו המוסרים... 

אם אני לא אשנן ואזכיר לעצמי לכה"פ את מה שאני קבלתי  כן!! זה ממש ככה כפשוטו!!!
ום!!! שום דבר לא יעורר אותי!! אין ברירה... חייבים על עצמי בסגר האחרון... לא יעזור כל

ולהבין שהמצב לא פשוט!!!!! לא לדפוק על השלחן.. אנחנו צריכים לנער את עצמנו... 
אין כאן הזמן לליטופים!! צריך לדעת ששעון החול הולך ואוזן! ויום כיפור  פשוט!!!!

ננעלים זה אומר שזהו!!! מתקרב... ובמוצאי יום כיפור השערים ננעלים...  והשערים 
כי גם אם אפשר משהו להציל ננעל!!! ננעל הרמטי!!! אין כבר אפשרות להועיל... 

בהמשך... זה לא סתירה שביום כיפור הסיפור נגמר!! ואף אחד לא מבטיח לנו שאנחנו 
ט לא נמצא את עצמנו אף אחד לא מבטיח לך שבחודש אלול הבעל"חוזרים לשגרה... 

חלילה עם מסכות ועם אותו ברררוך... אם אנחנו לא רוצים שזה יקרה אז כעת!!!!! כעת 
אנחנו צריכים להוציא את הפר והשעיר ולשרוף אותם מחוץ למחנה... להוציא את החיבור 
הפחות מבוקר לרשת שגם אם הוא היה נכון לימי הסגר... הרי עכשיו לא יפקד מקומו... 

ל להוציא את הכף והמחתה... ולהיזכר בחיזוקים שקבלנו על עצמנו בעבודת פנים ובמקבי
רק זה חסר לנו... שהייתה לנו בעיצומה של שנה זו... שנצא עם משהו מהשנה הזו!!!! 

שעברנו שנה כ"כ מורכבת ונצא ממנה דלים וריקים... אסור שזה יקרה לנו!!! אנחנו 
איזה הישג רוחני... עם איזה עבודת פנים פנימית  חייבים לצאת עם איזה כף ומחתה... עם

ויהי רצון שנזכה עוד השנה למה נהדר מראה כהן גדול בצאתו מבית שפעלה בתוככנו... 
 קדשי הקדשים... דורנו יראו וישמחו...
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רבבה לאלפי היי את אחותנו
 - ‘שיח 'דברי בעקבות המהפיכה על סקירה -

מבין? לא מי 400
ש זה, בגליון ד שרי חו א, ת שפ"  את נציין ת

תו ע פ ל לאור הו ח דברי’ ש ר ’שי ספ ע מ ב ר  א

מאות.

ע ב ר אות א ת מ עו בו ד זוכים אנו בהם ש  עו

ם ע ד פ עו ם ו ע ס פ הדפי תו מדברי ל ל תור  ש

ה"ג ורבינו מורנו שכב א. ר ט׳׳ שלי

מידו אפילו ל הצדיק תל א, רבי ש ע פריד  שייג

ל מודו ע ליו וחזר תל ע ע ב ר אות א ם, מ ע  כבר פ

ם צריך היה לא סף. הסבר שו נו

טני אנו ל קטנים ק  צריכים לא בודאי הבנה, ש

ם  וזיכתה כיוונה ’ה יד כי להבין כדי הסבר שו

תנו זאת. לכל או

ת ההדים, תגובו  החמים הדשי"ם האדירות, ה

ם מגיעי ת יום מידי ה בו ה תל ה ת מכל ב  קצוו

ם הם הציבור, די מעי הכל יותר ש ל מ  הזכות ע

ץ שזכינו פי ה פן ל או ע ב בו ת ק המלך. דבר א

ם, ע פ טנו ה חל ת את לציין, ה ם סדר  העלוני

ה מ ק ת ש בו ק ע ח דברי’ ואחרי ב  מהם ,’שי

ה החזיקו קופ  חלק ארוכה, ומהם קצרה ת

ה הצד מחזיקים, עדיין שוו  הרצון בכולם: ה

ל הגדי ולהאדיר. תורה ל

תו גם סביב ל ב או. היו רבינו ש ל פ ת ה חד ש  א

ח מהם ל ן’ כי מסר לנו ש לו ע  ברב זלזול הוא ה

א ט" תגובה, .’שלי ו כ חנ ל ע מידי לו ש בו  את ש

ט העלון, חלי כבוד?... מהו זלזול, זהו אם שי

ה הוא מאוד מהר ואכן, מו את שינ ע החל ט  ו

סייע ר מ פ ס מ דברים. ב

ח " י ש י ר ב ד
שלימיא קגייכמקי הגדיח המידה שי ממין

הביקורות
ת כי נזכיר, רק פ קו ת תו ב א ל לאור הוצ  דברי’ ש

ח פני ’שי ר קרוב ל ש ע ם, ל  תקדים זה היה שני

א חריף, א מרב תורני גליון להוצי ט"  שלי

ת הרבה הליטאי, בציבור  הרבה אז, הורמו גבו

ת קורו ו בי פגנ בל אז, ס ם איננו א טערי צ  כלל. מ

א בגיבוי ל מל תינו ש א הדור מאורי רבו ט"  שלי

ה הז ה הי חינ ל ב ת ש תיר בנין. - זקנים ס

יושר ידידי
ת מ א ה כי תיאמר, ה קופ ת ה ב מ ד ק ת ש ס פ ד ה  ל

ד הגליון, עו תכננים אנו ב ת מ ם, א חל הצעדי  ה

ה אות ה ב קופ ש, ת מ ע טרם מ פי  דברי’ הו

ח ת ,’שי א צ ל ל  אריה הרב רבינו, נכד ידי ע

ת יו"ר קניבסקי מי גליון יושר, אורחו ם פני ש  ב

שר ידידי’ בני ’יו ה ל ח פ ש מ ם ובו בלבד, ה  פניני

ת ש ר פ ע ל בו ש ת ה אלו ש ל ו א ש תב רבינו שנ  בכ

ל ע ב ה. ו פ

ט, יתכן חל ה ת’ כי ב א ם קנ ה ’סופרי ת הי  לנו ש

תנו דירבנה בו, ל להזדרז או חי ת ה ס ל הדפי  ל

גם...

סף, ת בנו ע ת מ ע ם ל די מוע  טובים וימים ב

ע פי ת חגיגי גליון מו תור א מרן מ ט" ל שלי  ע

ת ארגון ידי ’יושר אורחו

לון ל ע ת’ ש חו שר אור א רבינו מנכד ’יו ט" שלי

> t \ W k Vw ׳U  IjV ח ש

 שמותיהם קודם, בגליון כאן כנכתב

ת השותפים כל של א הוצ  דברי ב

ב הועברו רבינו של התורה ר ע ש ב  רא

לברכה. השנה

שמות רשימת את לידיו קיבל מרן  ה

שתו איש איש ק ת ועיין וב מו ש  ב

שות ת כולם וזכו ובבק  רבינו לברכ

ת שיתמלאו טובה שנה לברכ  כל ו

שות לטובה. במהרה הבק

-4-
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קובל הצדיק מ  ה

 יעקב משה רבי
 זצוק״ל רביקוב יוסף ר“ב

ה מכונ סנדלר ה ש ה קדו  ה

ת ביום ע“נלב ח מ תורה ש

i l l • )  <

א שרה בן ברוך חיים ש פע

ל והצלחה לברכה נים בכ י י נה הענ  ולש

ומבורכת טובה

+divreysiach לכתובת: בקשה לשלוח ניתן במייל ן ו הגלי מקבלי לרשימת להצטרפות su b scrib e@ g o o g leg ro u p s.co m 

ת הנהגות, עובדות, לקבל נשמח וכד', ולהצלחה לרפואה לע"נ, הגליון ע״ג ולהקדיש לתרום ניתן שר מרבינו. ו
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בחוקיך נשיח עלון
ים ים חודש ור וצאת אחרי ספ יח דברי’ ה  ’ש

ל לאור, ח ע ה י פ ו נסת בבית לה כ ן ה  לדרמ

, ן והסביבה ת עלו ש ר פ ע ל ו ב ש שם ה ח’ ב י  נש

ן ,’בחוקיך ו ע העל י פ ו ך ה ש מ ע ב ב ר א , כ  חודשים

ט וכלל ע ת תורה דברי מ ש ר פ ע ל ו ב ש ר ה פ ס ה  מ

א מ ע ות וקצת דקרא, ט י הלכ נ י נ  דיומא. מע

י ד בחורי שנ ו - חמ , עסק , בהוצאתו  ומשבגרו

יהם כבד כי ראו , על ו והם המשא יק  הפס

. ו בהדפסת

קיד נשיח הו נ
שליטייא קנינסקי הגר״ש ימו סק של פ!

אנגלית - שיח דברי
ע ב ר א ם כ ע אחרי יותר וקצת שני פי הו  ש

עי הגליון כסדרם תמידים בו ש ב’ ה ח ריד  ’שי

שנו ק ב ת ל נ ר ידי ע פ ס אות מ ם הוצ  ספרי

שובים ת ח ארצו ם הברית, ב תרג ל את ל ע  ןוה

עי בו ש ה ה פ ש ת. ל אנגלי  ה

ה בקי ואינני היות פ ש ע יכולתי לא זו, ב צ ב  ל

מי, צ סרנו אך בע ת מ שו ש ר אי עי ל צו ק  מ

ך רו ת שיע ה ואכן הדברים, א קופ ע ת פי לון הו  ע

ח דברי ת שי אנגלי D) ב IV R E IS IA C H,) אלא 

לון מהיר שדי ע ק ה ס ע. פ פי הו ל מ

תב לכך, הסיבה את ם לנו כ תרג מ א ה  והמוצי

ת לאור: ארצו ר אי הברית ב ש פ ס א הדפי  ל

לו עלון כו ם ש ש ת חייבים שמים... ל מו סו ר  או פ

ת  כדי וגם תר יו שיקראו כדי גם חול, עניני קצ

ם ס ר תפ א יותר, שי ך נוכל ל שי מ ה תגבמס ל  ר

זו...

ה זו מסיבה ק ס ת הופ ס פ ד ח דברי ה  שי

ת, אנגלי ת ’יח דברי’ זו מסיבה ודווקא ב רי ב  בע

ם כולו שכן מצליח, ש  שמים... ל

ה כל לנו אין אגב, א מניע חר שיבו  את םיריו א

ה, פ פ כ טול הרוצה כל ה  רואית םויתא יבוא לי

ח מ ש ף ונ ת ש ה, ל ל עו אלפים. לזיכוי פ ה

E I 
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Parshas Kl Slsa - תשא כי פרשת

אליעזר עזרת
ת שנ ע ב ש חל ח”ת ר הרב ה  קרביץ, אליעז

ם אלי שו ה ם מ קבועי ר במכתבים ה שו ע  ב

סדר רבינו, את האחרון פי את ל ל תיו א שובו  ת

בל קי ל מרבינו, ש ת סדר ע שיו ר  את התורה, פ

א הגליון ת’ הנקר ר אל עז ר ש ס הוא ’י  מדפי

ע מידי בו ת ברמה ש ת גבוהה, תורני ח ת מ ש  כ

ת אלו ש ת ל בו שו ת  מילואים מביא הוא ול

ת, ספו ת והו הנו  הקוראים. את בהם ל

קופה ת ת מ סוי ה מ ש מ ץ’ שי ב ת קו  ’גליונו

ם ס מפור א ה סני ת לגליון כאכ ר  אך אליעזר, עז

שיגו ניתן כיום ה ת רק ל עו צ מ א ה ב ת פני תוב  לכ

ל ל”הדוא חבר הרב ש מ ט ה א.”שלי

 חכמים אמונת עזרת גליון
 אליעזר עזרת שע״י

 חכמים באמונת חיזוק סיפורי
שליט״א. קניבסקי הגר״ח רבינו מרן על

תש"פ. אייר 1 גליון

אמונה בדרכו
י פנ ת ל ה יותר קצ שנ חל מ ץ בחור ה ר מ  נ

ק ס ע ת ה ט בקדשים, ל ק  תורתו מדברי לל

ל ל רבינו ש ה ע ש ר פ עניני וקצת ה  דיומא, מ

ס ת. מידי התורה לבני ולהדפי  לגליון שב

ה בדרכו’ הנקרא מונ ש ’א ק מיוחד מדור י ס  העו

ם אקטואלים בדברים אינ ה, שייכים ש ש ר פ  ל

ם ושם תדלי ש ט מ ט צ ה ל מ מרים מ או מו ש ש  ב

ל מניו רבינו ש א שי נ אנ  ביתו. ו

ה נקרא הגליון ק קי ש ל ב ת ידי ע או ש מ  מידי אי

ע, בו ת ש עו צ מ א ם ב קי ת ם רבים עו סי מודפ  ה

תי ומחולקים ת וכן הכנסת, בב עו צ מ א  ל”דוא ב

שר. כ

ה חיים תור של
ך ש מ ה ב קופ ל ת ר ש פ ס ם מ שי ע חוד פי  הו

ת במהדורה צ מ צו לון מ ה יוקרתי ע פ ש  ב

ת אנגלי ם ה ש ל חים’ ב לון ,’תורה ש ע  לא ה

ס ץ רק הודפ פ ת הו עו צ מ א  לידידים ל”דוא ב

ת בתוכו וכלל בלבד, דו ב ת עו הגו הנ  מרבינו ו

ט ל א”שלי ה, סדר ע ש ר ל תרגום וכן הפ  ש

רי המדור א ל פ פו י’ ה ל ח ע  דברי’ בגליון ’שי

ת ,’שיח מונו ת ט מרבינו ו לי  א.”ש

ר בו ע קופה, כ ת וכמה מכמה ת ק סיבו סי  הפ

ת. העלון א לצ

ל מחכים אנו ע ם כי ר ב מ לון כל ו לון ע ע סף ו  נו

ט רבינו שקי מתורתו ס, א”שלי פ ד מו  יתן בזי’ ש

ם כל והיו ם ע ש ת ותרבה ’נביאים ה ע ד  ותכון ה

מ ש ה. ה וע

לו עול ייחודו כאמור, ע חלנו בו ן ה ת אתו, ה  בהוצ

א ט תב אין בכך ה ל בו ש ל  או ציבור עניני כ

קה, טי ת לא גם פולי מו סו ר ל פ  לצרכי הבל ש

ש הכנסות, ם תורה דברי רק בו י  השייכים ועניני

תו תור ל תורתו ודברי ל ט מרן ש  אין אך א.”שלי

ם באחרים צרה עיננו הגי ת, שנו חר  אדרבה, א

א ומינך מיני תייע ס ם, ת מני א ה.נ תיי מע  לדרך ש

דנו. בה ע צ

ה כל כאמור, מ שי ל הר עי ת היא ל  ופרי פירו

ת ת אחרי ת“הי בחסדי שזכינו פירו א  דברי’ הוצ

.‘ח“שי

א ת ומדהים ביותר מפלי או לון כל כי לר  ע

ת ש בית אין שלו, כתיבה והצור ר ד מ א ה  בל

ש לכולם חידוש, ת י ת א שו ד ח ת ה ם ה ה  של

ש המתוקים תורה הדברי ואת ב ד מעיין מ  מ

ת אוצרו ל ה רבינו. ש

ה ספ הו ם אנו - לזה כ מי ס ת מפר א קר  גליון ל

ל 400 ע בדיוק ח,“שי דברי ש בו ש ל אוצר זה ב  ש

ת ממש: ה חובר סופ ל א  חיבורים )!!( מאות ש

רו ב ח ת ל שנ ט רבינו ידי ע  ומקורביו א“שלי

ם תב השואלי ל בכ ע ב ה. ו ת פ חובר ה ת ) פ ר צו  מ

ץ ב ו ק ת ^ חג ‘גליונו ת( ל סוכו ה

ה סופ א ה ה שונ א  תקדים גם מהווה מסוגה, הר

ל עין ש ח’ מ ת פ ם מ כל ‘ספרי  רבינו, ספרי ל

ה ת מע חד כל יוכל ו ש א פ ח א ל מצו  בקלות, ול

ש אם ר י פ ת ס תור ל רבינו מ ת ע  מזוזה, הלכו

ח או ת את הקיף מי הקן, שילו ת מצו  או ציצי

ש שם ומי תפילין, חד דג מיו ל ב א ע ש ת נו  הלכו

ת, ר היכן שב ש פ א א מצו ת ל תור ל רבינו מ  ע

ת ח ה, או חינוך מנ ט מי הלאה. וכן הלאה וכן ש

ה, ונסיים תפיל ד ב רונו הנה ע  ולא רחמיך עז

בונו שנו ואל חסדיך, עז ט קינו ‘ה ת ח. אלו צ לנ

שמח כשר חג בברכת  ו

ף יצחק טו ש גולד

שירי גם לתרום ניתן מכ הכנסת, בבתי פלוס" ו״נררים “קהילות” ב

ל ללחוץ יש ש נוספות׳ ׳קופות לחצן ע  בטלפון: או שי׳׳ח׳, ׳דברי ובחיפו

ס נדרים - 03-7630585 פלו ה ח א  1586 ש

ה- 073-2757000 סהילות______________ ח לו _____________4310 ש

ig0533145900@ gm ail. c o m  w : קשר צירת י ל  
ברק בני 5 2 הנשיא יהודה רבי  ft  

077-2092005 #  053-3145900 0
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ה ע" קניבסקי הרבנית המחנכת, - האמא כ״ג פרק - חיים חוקי ותלמדם

מחנו! אחד כל
. אדם 'כל ים מחנך ו את לפעמ ים עצמ  את ולפעמ

' ים ובע כך אחר . ק גם ים הסבר הפת , הדבר וא  כל כי ה
, באשר אחד וא ו ה ות ג נה ו הת גמא משמשת של ו  ד
. כלפי ים וא אם אחר ג ה נה , מת וי ובד כרא ן ע  את לתק

ו ותי ישר ועמל מיד י , את ל ו וא הרי דרכי גמא ה ו  ד
ובה וך ט י לחינ ורה ומשמש עצמ ן דרך מ וי  מצ

, ים ו אם אבל לאחר ות ג נה ו הת יא של וקלת ה  ורק קל
ים אצל וא אחר ודע ה ות י , את לרא וע וא הרי הגר  ה

נך וע מח . גר וד  מא
ים את יל הדבר ו לע נ . כתב יחה  כפת

ים ימ ו ב ות חג - אל וכ ול תשפ״א הס ום יח יא״צ י  ה
י יע ית התש נ ית להרב נ בע בת הצדק י ש יבסק נ , ק  ע״ה

ו להבחל״ח חבר אשת . רבינ יט״א , של וב הרבנית  ר
יתה ימיה יל - אשת ה וך ח יתה בת , ב י פנימה  ומעש

ות החסד וב צדקתה עם והצדק ו הנדיר הלב וט י  שה
, ו לה יא ים הב נ ו . לשחר המ  לפתחה

ן ופ יא וחריג, נדיר בא ימשה ה יה ש י ן בח ' כעי ו״ר  'אדמ
ו י ות לה שה יצ ואף מער ( ) ים יצ ו מער ל ו ששא  והלכ

. פי ועל בעצתה יה ות ורא י ה ותה אחר  הסתלק
, ית ומ ו הפתא יה נכתב עה אחר ים כתש ל ספר  ש

ות ולד ות ת ובד . וע ותיה וד יף א ולט המק בהם והב  ש
וא ית בתה שכתבה מה ה נ ן הרב ו , צבי ' ית תחי  ״ב

ו אימי״, נ ו ממ , לא דלינ ים אחת . במאמר ו  אל
, עם ים לא זאת ודעים רב נתה כי י ו , בתב ירה  האד

, ובעצם ותיה ימשה הליכ נך גם ש ורה כמח  דרך ומ
. ו לרבים ו יהי יתפלא וך, לאשה מה - ש  אבל ולחינ
ו ן הלא - בימינ ור ל ד ' 'בית ש ו גדל יעקב ול ים על כ  נש

ות נכ ים ולא מח ות )והיו גבר ופ לא תק יה ש כך(. ה

 המעמדים באחד שליט״א, ספר קרית העיר ראש עם רבינו
ע״ה. קניבסקי הרבנית של שמה על מוסד קריאת של

חלוסה הסכם
וקת ' 'חל ודה ורה עב יתה בר ו בין ה ׳ רבינ ׳ ן א שליט  לבי
ית נ ושאי בכל ע״ה: הרב , נ ות ו , המצ ות וחני וך ר  חינ
, ים הספק הילדים וד ימ וק הל , ודקד יה ההלכה  ה

ופקד ו רבינו. מ יה עלי וטל ה ול מ ות ע ו גל המצ  במע
נה וא ,הש ול עמד ה , מ ים נכ יקח המח ים גבי על פ ילד  ה

ים - נ ות הב נ ים בהספק - והב וד ימ נשא ,הל ו על ו י  כתפ
ות מלאכת את נ ומ . א וך החינ

ת" גם לתרום ניתן קהילו שירי" מכ הכנסת, בבתי פלוס" ו׳ינדרים ב

תלחצן על ללתוץ יש פו קו  בטלפון: או שי׳יח; ובחיפוש'דברי ,נוספות '
ה- 03-7630585 פלוס נדרים ח לו  1586 ש

ה- 073-2757000 סהילות______________ ח ______________4310 שלו

ית נ ומת הרב יהלה זאת לע י כל את רמה ביד נ  צרכ
. יא הבית גה ה ו ועד מאלף דא ים לכל תי״  הצרכ

, ים וטפ יה החל הש נ , מק ות וי ול בחנ ים טיפ ילד  ב
גה וכלה וניקיונם, ותם בדא יא . ומצבם לבר י  החברת
, ו למעשה ות בספר ורח ושר א ומז י ו ר , רבינ ים  לדבר

וד וא כ״ט בעמ ותב ה ות כ וד ים יס וגעים נפלא  לחיי הנ
ית ום-ב יש בין של , הא ו וא השאר ובין לאשת ותב ה  כ
ות יב ור בחש ית ו ום אף ה יש במק , שהא ודק ים צ י  ומס

וכל שם ים זה ״ נם בדבר י וגעים שא  אבל להלכה נ
ים ן דבר וגעי ן שנ ורה לדי ור ת ותר״ אס ו  ועי״ש ל
י ו יעץ שרא י זה להת . עם ב חכם

 בה מעניינת סידור כריכת ברורה. עבודה חלוקת
 רשם ורבינו )מימין( חמה הקדשה ע״ה הרבנית רשמו
 יצחק רבי הבן של שמו את )בשמאל( דפוס בכתב

שאול.
מסביב המתח

, ו אגב וי ישנ ן ביט ובא מעני , באר בספר )המ וד שבע  עמ
, בשם ע״ח( עם הרבנית : שפ ד אמרה ים כשאח ילד  ה
יבל , לא ציון ק וב ול הייתי ט ות יכ י ולה לה . ח .  מזה.

יר מי וב שהכ ית את מקר נ ן הרב . את מבי ות  המשמע
יה לא , לה אכפת ה ן ו יע אלא הצי ובדא לה הפר  הע

ילד וקח לא שה ות ל נ י ושא את ברצ , נ ודים ן הלימ  אי
ו ימת ירידה על מראה דבר וכזה זה, כלפי ערך ל ו  מס

ו בכל ית . על המתמדת

 הגרי״ש מרן של מוכרת לא תמונה גדולים: בת
 בלימוד משוחח משפחתית, בשמחה זצ״ל אלישיב

 שטיינמן. והגראי״ל קרליץ הגרש״ש מרנן עם
המחנך? מי

נכת ורסמת כשמח לה מפ ית את שא נ יצד ע״ה הרב  כ
ות ולהדריך ללמד יד לאכת את לתלמ וך מ וך החינ  בת
, נתה ביתה לה נע וך וכי - בשא וטל החינ ? על מ  האמא
יכה האמא ות צר י ית עקרת לה , ב ופת וג למ  ולדא

וכל שהבעל ות י וטל את לעש ו המ . כל בלי עלי עול
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ורש זה . ש ידה לאכת תפק וך מ וטלת החינ  הבעל על מ
וא וה שה ו וד מצ . בתלמ ורה  ת

, ותה בעצם אכן יע דמ ית עקרת משפ ותר הב . י  מהכל
ולם ו "מע נ ׳ח לא וגם ע״ה אמ ׳ ו להבחל  הרב אבינ

, יט״א ו של ו אמר ימת לנ ות רש ורא ל ה  ואל עשה ש
ים את תעשה" ו הדבר נ ו פעם לא שמע ל מילדי  ש

ו . רבינ יט״א של
גמא ו ית הד יש ל הא וק ש יראת ההלכה דקד , ו  החטא

ות עם יר נפש מס וד ה ימ , לל ורה ו הם הת יר ו החד  בנ
ותר ות מכל י ורא ולם הה יצד שבע . צריך כ נהג  להת

לחבירו אדם בין
, עם יתה זאת ית לה ה נ יא בה אחת מדה לרב  בלטה ה

ותר , י ירה זה ואת מכל ות ללא החד בא מי בכל לא  ש
גע , במ יתה . בפרט א  בילדיה

יש ג . את להר השני
ים ודד , מהב ור יב ולי שבצ ים וא יר נד , מה יתה ממש  ה

ית נ , הרב לא בכך ע"ה , על חסה ש ודה יתה ואם כב  ה
ואה ו ר ישה א ג ורך מר יתה מי, אי לפייס צ יגשת ה  נ

ים יל , במ ות וט . פש . . יחה! ומבקשת  סל
יה גם כן! ילד יקשה מ ית ב נ , פעם לא הרב ילה  על מח

עשה זה מ ו כ בה אחר א בה שחש יה במחש נ ולי ש  א
ו , נפגע נה וב ממ ים ר נכד ודעים ה  פעם לא כי לספר י

יא יגשה ה יהם נ ועה הייתי "לא אל . רג . . ות ולי בעקב  א
בקשת הנני נפגע? פלוני . את מ . . ו"  סליחת

, ות ולי למר , וא וקא ו ור מחמת ד יב יר הצ  שעבר האד
, יא אצלה יתה ה ישה ה ג ותר ר יעה לכל י , פג  באחר
ות מעצמה ותבעה ושלמ ל מ ות ש  ואהבת במדת זכ

. לרעך וך כמ

 הקהל קבלת לשעת האוכל קדירת ענין מה נדיר:
ו צהרים? - בשעת ים לא רבינ ום הסכ נת לטע  ממ

וחת ים אר וא עד צהר ו שתב ית רעיית נ  ותשב ע"ה הרב
. גם , היא , עד משכך נתה ל הקהל קבלת שהתפ  ש

ים . הצהר . . נת נמשכת . )ש ) תש"ס

זצ״ל לוין אריה ר'
ן , מעניי ות כי להזכיר ורה הדמ ית צעדה לא נ  ע"ה הרב

וא יק זקינה ה יה רבי הצד . לוין אר וק״ל  חייה כל זצ
יתה ירה ה זכ ו מ ות , א ו מספרת ואף בערגה ותי וד  א

ורי . סיפ ופת יקרם מ ל ע ים ש ור יפ ו הס יב עמד  מדת סב
ו ות ית גדל נק ות הע יל . אדם ובין חסד בגמ ו לחביר

שירי גם לתרום ניתן ^ מכ הכנסת, בבתי פלוס" ו׳ינדרים “״קהילות ב

ת על ללחוץ יש קופו  בטלפון: או ,,שיי־ח ,דבר’ובחיפוש נוספות' לחצן'
ה־ 03-7630585 פלוס נדרים ח לו  1586 ש
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ו ופת נה בתק ו בת ערב לחייו, האחר יע ש יה רבי הפת  אר
י משפחת את יבסק נ ירה ק וך .הצע וא לשבת סמ ' ה  'נחת

, בבני וא ואמר ברק . פה נשאר שה וא לשבת ן ה  התאכס
ו אצל אז ית נכדת נ ן הרב ו ות - ישראלז ית אח נ  הרב

. ע"ה
י עמד מה התברר בהמשך ור ור מאח יק ו: הב  ראש של

ית יר ן ע ל רמת-ג , עשה אז, ש ות ברית יתה והי ו וה  ל
ולה הערכה ' גד יה לר וא לוין, אר ו ה . כיבד ות נדקא  בס

יה ור' ית רגלי הלך אר יא מב נ י האכס נ  ועד ברק שבב
יגת ית לחג יכה מרחק גן. ברמת הבר ל הל י ש עה כחצ  ש
. ות לפח

ו , שאל ו ות יה מה א ן ה וח? כ"כ שלך העני  וענה לטר
ידע באם ש ול יהי' לא יבוא, ש בת חיל ית! ש  לכך בבר

וחד בא י בת לכל ברק לבני במ ית אל רגלי והלך הש  הבר
ן וע בכדי ברמת-ג נ ול למ בת חיל ית )מפי ש נ  ע"ה הרב

זרה וב זה על שח וב ש , עם וש ות צריך כמה המסר י  לה
יכפת ות א י נ וח ל מהר יהודי(. כל ש

 מנוער, ידידו עם רבינו
 זצוק״ל אריה ר' בן לוין רפאל רבי הגה"צ

הערבי עם הפגישה
יתה ית רגילה ה נ , הרב ' לספר יה שר יפר לוין אר , ס  לה

נה שכל ים לפני ש ג וסע הי' הח וף נ  לחלק כסף לאס
ים נצרכ נה ,לצדקה ל יח ולא קשה מאד 'הי אחת וש  הצל

וף , כסף לאס ול בצער וחזר לנצרכים ים גד יד , ב ות  ריק
ור הספסל על וישב , לחז ו י עבר ולפתע לבית  אחד ערב

ו והניח ו מעטפה ל , ביד  ראה המעטפה ופתח ונעלם
ים נ ום בפ וק כסף סכ יל כפי בדי וף שרג  בכל ולחלק לאס

נה . ומאד ש שמח
יה ר' ]והי' ומר אר ות א ו זכיתי כבר 'אם בצח יה  שאל

יא נב וא ה , יב ות למה אבל אלי ערבי'...[. בדמ

 הדרך, - ממשיכת הבת של קהל קבלת חדר
לדרמן הכנסת בבית תחי' קולדצקי הרבנית
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