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פע  אחת יראש השךה סיפרתי לו, שראיתי מעשה יספר אחד, שהיעל תקיעה 
היה יהודי חסידי, והחל ליכות קוד  התקיעות. אד  גדול שעמד ללידו גער 

ייעל התוקע: "מה אתה יוכה? הא  ג  קוד  אכילת מלה אתה יוכה?". והיה לו 
למו"ח לער גדול מזה, אינ זה שמיטלי  מיהודי הרגש של מלוה. ג  לי היה לער 
גדול על זה שסיפרתי לו, כי הוא לא ךרגע מזה כל ימי ראש השךה. וכי מה היה 

אכפת לו, לאותו אד , כי היעל תוקע יוכה קוד  התקיעות? איךךי מיין...

 הרי טוייה פרייךד שליט"א, על גדלותו של הגאון ריי זלמן ךחמיה גולדירג, 
ומה שסיפר על חמיו מרן הגרש"ז אויערינ זל"ל

"ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְשֹׁמר ִמְלוֹ ָתיו" )דירי  ל', ט"ז(

'רי זלמן-ךחמיה', הפך והיה שם ומושג נערץ ל'גאון מופלא',  השם 
ול'מאן דאמר' בעולם התורה, בהיכלי ישיבה, בבתי-דין  ובתי הוראה, 
בקי  שהיה  הוא,  בשערה.  התלויים  החמורות  ועד  הקלות  מהלכות 
אליו,  שפונים  תלפיות  לתל  הפך  עצומה,  בחריפות  תורה  במכמני 
חכמתו,  ויראתו,  תורתו  משפטיו,  ואת  אלוקים  חוקי  את  לדעת 
בכל  תורה  הרביץ  זאת  עם  יחד  נפש.  למשיבי  היו  ועצתו  תבונתו 

מכמניה, לתלמידים רבים בהיקף ובהתמדה בל יתוארו.
"כך פסק רבי זלמן נחמיה" – נשמע רבות בדיונים עמוקים בהלכות 
חושן משפט, שכן משנתו הטהורה במסכת נזיקין הפכה לנכס צאן 
ברזל בעולם היהדות. כמעיין המפכה מים זכים, דובבות שפתותיו 
בדברי  ויגיעה  בעמל  הוגים  רבבות  תבל.  קצוות  בכל  ומהדהדות 
תורתו, סברותיו, פסקיו והכרעותיו שהשאירו ברכה לדורות הבאים.
נפוץ  משפט  הבחרות,  בימי  מצעירותי  נחשפתי  זה,  נערץ  לשם 
ששמעתי באותם ימים אין ספור פעמים: 'רבי זלמן נחמיה אומר'...  
- 'רבי זלמן נחמיה סובר'...  - 'רבי זלמן נחמיה הכריע'...  - 'רבי זלמן 

נחמיה פוסק'... ובכך שמעתי את שמעו, אף שמעולם לא ראיתיו.

השנה  כי  בישיבה,  ה'מגיד-שיעור'  הודיע  בישיבתי,  ה'זמן',  בסוף 
הבחורים הולכים להיבחן על מסכת פסחים אצל אחד מגאוני הדור. 
המג"ש דירבן את הבחורים לשנן היטב את המסכתא על בוריה, שכן 
לעשות  וכדאי  והפוך,  ישר  וירושלמי  בבלי  ש"ס  יודע  ה'בוחן'  הרב 
המדובר,  במי  לתלמידים-הבחורים  גילה  לא  המג"ש  רוח.  קורת  לו 
ולשאלת התלמידים השיב: "זו הפתעה! תלמדו, וביום המבחן אקח 
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אתכם אל ביתו". הבחורים הכינו את עצמם ושיננו ביגיעה את דפי 
וסוגיות גפ"ת, בציפייה וב'מתח' לשמוע ולדעת מיהו 'הרב-הבוחן', 

אצלו יבחנו התלמידים, והאם יצליחו לעמוד בכור המבחן. 
על-יד  עברנו  שליט"א,  אאמו"ר  עם  פסעתי  הבחינה,  לפני  יומיים 
יהודי שהמתין  ונעצר לשוחח עם  ירמיהו,  תחנת האוטובוס ברחוב 
'מגיד-שיעור'  ימים  באותן  ששימש  שליט"א,  אבי  לאוטובוס. 
ו'משגיח' בישיבה, שח עם האיש על תאריך המבחן וכמות הבחורים 
לאבי  פניתי  השיחה,  את  משסיים  פעם.  בכל  להיבחן  שיבואו 
ושאלתיו: "האיש הזה קשור לרב שיבחן אותנו? הוא בנו או בן-ביתו 
של הרב 'הבוחן'?". ענה לי אבי וגילה לי: "זהו הבוחן עצמו! זהו הגאון 
ריי זלמן ךחמיה גולדירג". "כך עומד גאון הדור בתחנת האוטובוס? 
ללא מלווים וללא משמשים?" – שאלתי. "כן!". ענה לי אבי: "תדע, 
שהאיש הזה הינו שר התורה ושר הענווה!" – כמה שנים לאחר מכן, 
קבוע,  מפגש  למקום  שהיה   – זו  אוטובוס  בתחנת  רבות  פגשתיו 

וכמסופר בהמשך.

רבי  הגאון  של  לקרבתו  שזכינו  עשורים  משני  למעלה  אבדל"ח, 
חותנו  של  בתורתו  לעסוק  החלנו  עת  זצ"ל,  גולדברג  נחמיה  זלמן 
והוצאת  זי"ע,  אויערבאך  זלמן  שלמה  רבי  הדור  פוסק  מרן  הגדול, 
הספרים 'שלמי מועד; 'שלמי שבת'; 'שלמי שמחה' – ועד לתקופה 
האחרונה, בסיום עריכת הספר 'שלמי ברכה' הנמצא בימים אלו על 
למרות  ברכות.  בהלכות  לעסוק  מהמעודדים  שהיה  הדפוס,  מזבח 
עיסוקיו הרבים הקדיש ימים ולילות מזמנו, קרבנו וזירזנו ועודדנו אל 
המלאכה, ליבן בירר ודייק בכל תג ותג מתורת חותנו, ואף רשם לנו 

את הארותיו עלי גיליון בקולמוסו הזהב.
רובן של ההערות לספר 'שלמי מועד', כתב בנסיעותיו באוטובוס! 
הרהרתי  שראיתיו,  פעם  בכל  חלדי,  מימי  בדרך".  "ובלכתך  קיים 
שזהו המושג בחז"ל 'תורה מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול יבוא 
ויטול'. כל מי שחפץ היה לשאלו או לשוחח עמו בהלכה, יכול היה 
ולאחר מכן באוטובוס עצמו,  ידו בתחנת האוטובוס,  להתיישב על 
טייל  רעהו,  אל  איש  כדבר  אדם  כל  עם  שוחח  בענוותנותו  והוא 

להנאתו בש"ס ופוסקים.
ביום מן הימים צלצל הטלפון, על הקו היה הרב. ובקול העדין החל 
את  לרשום  סיים   ,28 קו  באוטובוס  הנסיעה  באמצע  כי  להתנצל, 
כבר  עליהם   – מועד'  'שלמי  שבספר  האחרונים  לפרקים  הערותיו 
עבר ורשם כמה ימים קודם לכן, ומשסיים, הניחם על המושב שלידו. 

כשירד מהאוטובוס שכח את שקית הדפים עם החידושים.
תוכל  אולי  בירושלים  אתה  אם  דקות,  כמה  לפני  ממש  היה  "זה 
ולמצוא  האוטובוס  את  לאתר  כדי  משהו,  לעשות  עוד  להספיק 
מעבר  הרב  של  קולו  נשמע  כך   – החידושים"  דפי  עם  השקית  את 

לאפרכסת הטלפון. ומיד ניחם ואמר:
"אם לא תמצא אותם, תדפיס לי שוב את הפרקים האלו, ואכתוב 

מחדש את כל ההארות שנית".
מיד תפסתי מונית, וביקשתי מהנהג לנסוע במהירות לאורך מסלול 

קו האוטובוס, בתקווה שאוכל לתפסו באחת התחנות ולמצוא את 
האבידה. אך מה רבתה אכזבתי, שלא מצאתיה.

לא הודעתי על כך לרב, כי ידעתי שיצטער. כעבור יומיים התקשר 
הגרז"נ, והתעניין מה היה עם האוטובוס ואם תפסתיו. עניתי שלא 
השגתיו. הציע לי לבוא ולגשת יחד ל'מחלקת אבדות' של אגד, אולי 

שם ימצאו את השקית עם הדפים.
זמן  ואחפשם". כעבור  "אגש לשם לבדי  ושלום!" עניתי לרב,  "חס 
לסידור  הממונה  לפקיד  ותיארתי  אבדות',  ב'מחלקת  ניצבתי  מה 
האבדות את השקית והדפים. תוך כמה דקות יצא עם שקית, ושאל 
דפי  אלו  אכן  כי  אישרה  מהירה  בדיקה  הדפים?  הם  אלו  אכן  אם 

החידושים של הגרז"נ.
האבדה  את  שמצאתי  לו  להודיע  לרב,  מיד  התקשרתי  בשמחה 
והשקית בידי. בקולו של הרב חשתי את השמחה הגדולה שתורה 
שלמד וכתב באף, נמצאה והוחזרה לידי כדי לשבצה אל תוך ספר 

מפסקי חותנו הגדול.
ספרי  סדרת  הוצאת  לפטרון  ללונדון,  התקשרתי  מכן  לאחר  מיד 
ה'שלמי'. הנגיד הנכבד הרב משה מוריס שליט"א, שהורה לי לספור 
התיישבתי  גולדברג.  הגרז"נ  שכתב  וההערות  ההארות  כמות  את 
וחידושים  הארות  מ-200!  ללמעלה  שהגיעו  מספרן,  את  וספרתי 
שכתב הגרז"נ. וכל זה, היה מוכן לכתוב מחדש אם לא היו מוצאים 

אותם...

הקולחת:  וישפתו  לשוךו  ימתק  ךחמיה,  זלמן  ריי  הגאון  תיאר 
סמל  היה  אויערבך(  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  )מרן  זי"ע  "השווער 
ודוגמא ל'אדם השלם'. אבן הבוחן בחייו לכל דבר ודבר היתה ההלכה 
הלכתית  שפה  הלכתי,  מבט  הלכתית,  חשיבה  לו  היתה  הצרופה. 

ומונחי לשון הלכתיים.
"מו"ח היה הראשון שבירר סוגיות עמוקות בהלכות שבת, בכל ימיו 
החדיר בלב הציבור את הזהירות בשמירת שבת. ניתן לומר כי הלכות 
שבת היו חלק מרכזי בחייו, משך כל השבוע הוא עסק בהלכות אלו. 
לא אגזים אם אומר כי בשבת לא הניף יד, מבלי לברר את ההלכה. 
הוא היה ממש בן זוגה של השבת, על פי המדרש בבראשית רבה, 
ששבת התלוננה לפני הקב"ה כי לכל הימים יש בן זוג ואילו לשבת 
אין בן זוג. אמר לה הקב"ה: 'ישראל יהיו בן זוגך'. בכל פעולה ותנועה 

הוא עורר שאלות שלא עלו על דעת איש.
האירוסין,  בתקופת  אותו  שפגשתי  הראשונה  בשבת  נזכר  "הנני 
הנושא שדיבר עמי היה איך מותר לשטוף צלחת בשבת, מדוע אין 

זה נקרא 'בורר'? ומה ההבדל בין זה לרחיצת פרי עם עפר?"
את פסקיו על שית הוא החל יעקיות יירוריו על ךושא החשמל?

'מאורי אש'  נפרד. את ספרו  נושא  היה  "זה  זל"ל:  גולדירג  הגרז"ך 
בענייני חשמל בשבת, חיבר מו"ח כמעט לפני שמונים שנה, כשעדיין 
פרטיו.  את  חקר  הוא  כך.  כל  נפוץ  היה  לא  ישראל  בארץ  החשמל 
ותלמידי  גדולי הרבנים  נרחבים בקרב  זה עורר בשעתו הדים  ספר 
החכמים, שסמכו ידם על הספר, למרות שהיה אברך צעיר. הסיבה 
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המשנ יעמוד 29

המתח שלךו יימי אלול – לא רק איךו מעלה אלא מוריד את האד  לשאול 
תחתיות... מי שמגיע יהרגשה של מתח אל הימי  הךוראי  – לא עשה 

כלו , לא לכנ התכווךו גדולי המוסר, יעורר  על סגולות הימי  הךוראי  
ולא זו הדרנ יחר ה'

הגאון ריי ילחק זילירשטיין שליט״א ישיחה מרתקת ומיט מיוחד על הימי  הךוראי 

יאופן טיעי, מי שזוכה להיין יו  הדין מהו, מתמלא לכאורה חרדה 
עלומה: אינ אזכה ידין?

שמחה.  מתוך  רק  עושים  תשובה  ומתח.  חרדה  להתמלא  אסור 
אנחנו צריכים לדעת, שאנו חותמים חוזה לשנה החדשה, אבל מתוך 

שמחה וטוב לבב.
והן  לכלל  הן  האחרוךה,  ישךה  שהיו  הלרות  כל  את  כשרואי   איל 

לפרט, ההרגשה הטיעית היא פחד. פחד גדול מהיאות....
המלך  זה.  את  לשכוח  לנו  אסור  מלכנו".  "אבינו  אומרים?  אנו  איך 
הרם והנישא, השופט, שיושב על כס המשפט – הוא אבא שלנו. איתו 
אנו הולכים לחתום על חוזה לשנה החדשה. צריך לשוב בתשובה, 
אבל לדעת שמדובר באבא שלנו, לעשות זאת מתוך שמחה ולקבל 

קבלות טובות. כשיש שמחה, הלב פתוח ומקבל יותר.
חלילה לאבד את התקווה. נזכור את דברי הצל"ח בפסחים, האומר 
על הפסוק "שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד", שיש פעמים שאדם 
רואה את מידת הרחמים – ה', ויש שאדם נפגש דווקא במידת הדין 

– 'אלוקינו', אבל אחרי הכול – 'ה' אחד'!
זהו אותו אבא, שפעם מלטף ומחבק את בנו, ופעם – בראותו שהילד 
זקוק לחינוך יסודי יותר – מכה אותו. אבל זה אותו אבא, העושה בנו 
כחומר ביד היוצר. הוא זה שיעלה לפניו עינויינו מערב, והוא גם יביא 
סליחתנו מבוקר. הוא יעלה ארוכה ללב שבור, והוא יתבע את האדם 

על כל מעשה ומעשה.
ורק  כך, הרי ברור שכוונתו לטובה,  כל  ואבא טוב  אם מדובר באב, 
לטובה. אם כך דבר אחד צריך לסלק מאתנו בכל מחיר: את העצב 

המיותר.
ולא  עשה  לא   – הנוראים  הימים  אל  מתח  של  בהרגשה  שמגיע  מי 
הימים  סגולות  על  בעוררם  המוסר,  גדולי  התכוונו  לכך  לא  כלום. 
הנוראים, ולא זו הדרך בחר ה', הרוצה בתשובת רשעים, ומושיט את 

ידו לכל מי שרוצה להתקרב.
היו  אלול  חודש  לימי  שבהיכנסם  המוסר,  גדולי  על  כשמספרים 
השוואה  של  קורטוב  אפילו  בכך  אין  חרדה,  של  ארשת  לובשים 
ל'מתח' המקובל במחוזותינו. החרדה של גדולי המוסר, רבי ישראל 
עליונות  לדרגות  אותם  העלתה  פטרבורגר,  איצל'ה  ורבי  סלנטר 
ונישאות. לעומת זאת, המתח שלנו בימי אלול – לא רק אינו מעלה, 
אלא עוד מוריד את האדם לשאול תחתיות. לכן ברור שלא זו הדרך. 
יוכל  לא  הוא  שלו,  למתח  ייכנע  אדם  אם  מטה,  של  דין  בבית  גם 

לפעול בשיקול דעת להשיג לעצמו פרקליטים טובים, שכן בהיעדר 
יישוב הדעת הוא איננו אדם.

הבה נשאל את עצמנו: וכי הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יאבד את 
תועלת?  כל  בהם  אין  שבדורנו  ולחרדה,  למתח  וייכנס  עשתונותיו, 
הקב"ה דורש מאתנו כוח רצון ותשוקה להתקרב אליו, לא יותר מזה. 
וביראה, אין הכוונה  גם מי שמסוגל לעבוד את בוראו היום באימה 
שהוא לחוץ ומתוח. מי שלחוץ איננו אדם, ולפני שעושים תשובה, 

צריך קודם כל להיות בגדר 'אדם'...
אז מהי ההגדרה? שמחה? עד כדי כנ?

המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין כתב פעם לבחור בסוף ימי בין 
הזמנים של אב: "הנה הימים המאושרים ממשמשים ובאים"... הנביא 
קרוב  הקב"ה  קרוב",  בהיותו  קראוהו  בהימצאו,  ה'  "דרשו  אומר: 
אלינו, הוא נמצא כאן ועכשיו, הפסוק הזה מכיל בקרבו אושר עצום. 
לחץ לא-חיובי מקשה על בן תורה להבין את השמחה הזו. חבל, חבל 
שאין הם מרגישים את התחושה הנפלאה הזו, שהמלך הגדול, מלך 
מלכי המלכים, שבידו כל המפתחות לכל הבקשות והרצונות, המלך 
הזה שהוא גם אבא שלנו – נמצא עתה הרבה יותר קרוב אלינו, ויש 
בידינו אפשרות לבקש כל מה שנרצה. בשל קירבתו היקרה בימים 
ימים  לנו  היש  בקשותינו.  את  יותר  רבה  בקלות  ימלא  גם  הוא  אלה 

מאושרים ושמחים יותר מאלה שאנו עומדים עתה בעיצומם?!
והאושר  השמחה  את  גזלה  לא  בלבבות  שפיעמה  החרדה  בעבר, 
על עצם היותם של ימים אלו ימי רחמים וסליחה. המוח של היהודי 

צילום: בעריש פילמר
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מרן הרי מפוךייז' זלוק"ל הליע שאלה לפךי היחורי : "א  אד  שוקע 
יתרדמה, ויחלומו מגיח לעירו אריה ששועט ומיקש לטורפו. האד  

פותח ישאגות מתונ שיךה: 'הלילוךי!' ואךחךו עומדי  ומתיוךךי  יו, סויל 
ומפוחד. מה ךוכל לעשות על מךת להושיעו ממלתעות האריה?" 

הגה"ל ריי אלימלנ יידרמן שליט"א: תתעוררו אידאלאנ!

"ַאֶּת  ִךָּצִיי  ַהּיֹו " )דירי  כ"ט, ט'(

קיר  לעקור  יוכלו  לא  יחדיו,  יתלכדו  כי  אנשים  מאה  גם  וראו:  צאו 
בטון ממקומו, גם אם ידחפו בכל הכוח. הקיר יעמוד איתן ואף פיסת 
בטון לא תנשור ממנו. ולפעמים יכול אדם אחד בודד, אולי אפילו 
חלוש כח, להפיל ולהרים גם חמש קירות בטון גם יחד – כאשר אותו 

אדם נוהג על טרקטור.
אדם  לבן  נותן  שלו,  הפלדה  ובזרועות  החשמלי  בכוחו  הטרקטור 
כוח שאין גם למאה אנשים יחדיו. איתו יוכל להרוס ולשבור, להזיז 

ולעקור.
בחודש אלול כל אחד מאיתנו יושב על טרקטור, כל אחד יש לו כוח 
עצום בידיו, להרים דברים, להרוס חומות בטון ולהתהפך לגמרי, מן 
רק  ועלינו  זה,  בחודש  בידינו  יש  עוצמה  רב  כוח  הקצה.  אל  הקצה 
להגיע  דרך  לעצמנו  לסלול  מנת  על  זה,  בכוח  להשתמש  להשכיל 
ודבקים ביראת ה'  ועוון  ונקיים, מנוקים מכל חטא  זכים  ליום הדין, 

ואהבתו.
וכדי להצליח לנהוג על הטרקטור האלולי, יש לדעת דבר אחד: בנו 

הדבר תלוי!
המרקחת  בית  אל  שנכנס  הישיבות,  מראשי  אחד  על  מסופר 
השכונתי וביקש מהרוקח מספר ויטמינים שהיו נחוצים לו. "תביא 
את  משקיבל  הישיבה.  ראש  ביקש  די",  ויטמין  גם  סי,  ויטמין  לי 

מבוקשו, הוסיף וביקש: "והכי חשוב, ויטמין בי".
הרוקח פקח זוג עיניים ושאל: "מה זה ויטמין בי, מה ייעודו?"

ראש הישיבה הסביר לו: "ויטמין בי הינו ויטמין מיוחד שמי שצורך 
אותו בימים אלה, יוכל להשיג שנה טובה, מתוקה ומבורכת". נוכח 
של  "מקורו  הישיבה:  ראש  הסביר  הרוקח,  של  הכפולה  תמיהתו 
בן  אליעזר  רבי  על  מסופר  בה  זרה,  עבודה  במסכת  הנו  זה  ויטמין 
והבין  שבכה  לאחר  בתשובה,  ושב  מופלג  חוטא  שהיה  דורדיא 
שאין הדבר תלוי אלא בי – שעליו עצמו לעמול את עבודת חודש 
אלול, עליו לקחת אחריות על עצמו ולהשיג את היעד של תשובה 

והתעלות, הוא זה שיזכה בוודאות לשנה טובה ומבורכת".
ומתרדמתכם.  משנתכם  ישנים  עורו  בעצמנו:  לקיים  עלינו  כן  על 
להתעורר בתשובה ובמעשים טובים, למהר לעזוב דרך רשע, ולפלס 
התפילה  התורה,  ריבוי  ידי  על  התשובה,  היכל  אל  דרך  לעצמנו 

והמעשים טובים ביגיעה וביתר שאת.

מרן הרב מפוניבז' זצוק"ל נכנס יומא חדא אל היכל הישיבה, והציע 
מגיח  ובחלומו  בתרדמה,  שוקע  אדם  "אם  הבחורים:  לפני  שאלה 
לעברו אריה חד שיניים, שועט ומבקש לטורפו. האדם רואה בעיני 
הצילו!'  'הצילוני!  שינה:  מתוך  בשאגות  ופותח  האריה  את  חלומו 
ואנחנו עומדים מהצד ומתבוננים בו, סובל ומפוחד. מה נוכל לעשות 

על מנת להושיעו ממלתעות האריה?" 
הוא הותיב לה והוא פירק לה: 

אותו.  ולהעיר  לגשת  פשוט  נוכל  לעשות?  נוכל  מה  יודעים  "אתם 
יימוג  האריה  וגם  יתפוגג  החלום  משנתו,  יתעורר  הוא  אותו.  לנער 

כלא היה".
את  למשות  עצמנו,  את  להעיר  זה,  בחודש  לעשות  עלינו  זה  את 
עצמנו מתוך התרדמה העמוקה בה אנו שקועים. ואת זה עושה קול 
עור  משנתך!  תתעורר  אדם!  בן  "תתעורר  ומריע:  הצועק  השופר 

מתרדמתך!". 
'היד החזקה' של  זצ"ל שההדיר את ספר  רבי שבתי פרנקל  הגאון 
הרמב"ם, החזיק בידו את כתב ידו של הרמב"ם עצמו ובהתבוננו שם 
אל ליבו, שכאשר הרמב"ם כותב שמצוות תקיעת השופר היא על 
מנת לעורר את האדם כדכתיב "עורו ישנים מתרדמתכם!", הבחין 
"עורו- פעמיים:  'עורו',  התיבה  מופיעה  הרמב"ם  של  ידו  שבכתב 

עורו ישנים מתרדמתכם!".
כי את זה צועק קול השופר: 'עורו!'

David Cohen/Flash90
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הפקחי  יאי ...
המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל הטעים את הדבר על 

ידי משל מהחיים:
באחד המחוזות של מדינת ניו-יורק, נחקק חוק בלתי מתפשר, לפיו 
חל איסור עז ללכלך את החצרות שלפני הבתים. החוק הכריח את 
מנת  על  תתלכלכנה,  לבל  חצרותיהם  את  לשמור  המחוז  דיירי  כל 
מפעם  מסתובבים  היו  העירייה  אנשי  המחוז.  והדר  נוי  על  לשמור 
לפעם בין השכונות והחצרות, והיה כי מצאו חצר מלוכלכת ומוזנחת, 

נקנס בעליה בהון רב.
הסיטואציה הביאה את היהודים להרגל קבוע:

כל אימת והיו פקחי העירייה מתקרבים אל האזור היהודי על מנת 
הרחוב,  בפתח  להיעמד  היהודים  אחד  ממהר  היה  ולקנוס,  לבדוק 
הקול  יהודים(.  )יהודים,  אידאלך!"  "אידאלך!  צווח:  היה  כשקולו 
הקורא 'אידאלך!' היה נותן את אותותיו, יהודי הרחוב היו ממהרים 
לנקות חיש את חצרותיהם בניקוי מהיר ויסודי, ועד שהופיעו פקחי 

העירייה, כבר הייתה כל חצר מצוחצחת ונקייה.
הסיפור הזה מתרחש גם אצלינו, מידי שנה בשנה. כל אחד הלא אמור 
לנקות את חצרו, לנקות את בתי נפשו ולהישמר שייוותר נקי, זך מכל 
עוון ומצוחצח מכל אשמה. אולם אין אתנו יודע עד מה, היצר מצליח 
ללכלך את החצרות ולהפיל אותנו אל פח יקוש. כאשר מתקרב הזמן 
האם  ולבדוק  לראות  יפשפשו  בו  הדין,  יום  מעשינו,  על  יפקחו  בו 

נקיים אנו וזכים, אם לאו, מופיע קול השופר ומרעים בקולו:
'אידאלך!' - זועקת התקיעה וזועקים השברים, 'אידאלך! יהודים!'...
ועלינו מוטל להבין את הרמז, להתעורר מקולו של השופר ולמהר 

לנקות את החצרות, לשוב בתשובה שלמה ולהיטיב את דרכנו.

פחד, רתת וזיע
עבודת הימים הללו צריכה להיעשות מתוך פחד ורעדה מחד, ומתוך 
שמחה של דבקות מאידך. "וגילו ברעדה" – במקום גילה, שם תהא 

רעדה, ובמקום רעדה שם תהא גילה.
אלול הרי הם ימי ההיערכות לקראת הדין הגדול ונורא, וכפי שכותב 
בימי חודש  וזיע  ה'מטה אפרים' שעל האדם להתמלא פחד, רתת 
והנורא,  הגדול  הדין  יום  מגיע  שהנה  מוחשית  ידיעה  מתוך  אלול, 
וחייו בני משפחתו תלויים על כף המאזניים, ובידו להטות את הכף 

לטובה.

אהיה, שמחה ודיקות
מאידך, בתוך עומק הפחד, מוסתרת גם שמחה עצומה, שמחה על 
כך שהנה מגיע יום הדין בו נעמוד מול אבינו שבשמים, ניפגש עמו 

ונזכה לקרבת אלוקים. הלא כך כתב הרה"ק ה'בית אברהם' מסלונים 
זי"ע, על הכתוב "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם" – שאין 
מלך  לפני  הדין  ביום  מתייצבים  שכולנו  מכך,  ומתוק  ערב  דבר  לך 

מלכי המלכים.
הדברים  את  ביטא  זי"ע,  מפשיסחא  שמחה  רבי  הרה"ק  ואילו 

בקולמוסו, בדרך חריזה:
"השמחה והדאגה מוסתרת בפחד, יזכהו ה' להיות שניהם גם יחד".

את השמחה עמה עלינו לגשת ליום הדין, הסביר כ"ק מרן אדמו"ר 
הזמן,  ממאורעות  שקרא  מה  פי  על  זי"ע,  מגור  מנחם'  ה'פני 
מרישומיו של אסיר גוי שנאסר ונידון למאסר של חצי שנה, בכלא 
בין  האיש  הושב  בגינו  האישום  מרורות.  סבל  שם  ומסוגר,  שמור 
סורג ובריח, מעניין בהחלט: תשוקה בערה בקרבו לפגוש את נשיא 
ארצות הברית, ולשוחח עמו פנים אל פנים. מרוב שבערה תשוקה 
זו, הוא התייצב במקום בו הופיע הנשיא, דילג במסירות נפש מעל 

גבי מחיצות ומכשולים תוך שהוא מסכן את חייו.
בסופו של דבר הוא השיג את מבוקשו: הוא הגיע עד הנשיא בכבודו 

ובעצמו, ואף הצליח לשוחח עמו כמה רגעים.
ולאחר  ואסרוהו  אזקוהו  המשמר,  אנשי  שני  עליו  קפצו  ברגע  בו 
מכן הוא נשפט לששת חודשי כליאה מענים. אותו האסיר כתב את 
הדברים והדגיש שלמרות הכל, כדאי היו לו כל חודשי בית האסורים 
של  הנחשקת  התמורה  עבור  עבר,  אשר  והתלאה  הייסורים  וכל 
לשוחח מספר רגעים, פנים מול פנים, עם נשיא הנערץ עליו. כדאי 

היה לו לסבול לשם כך.
הסיק מכך ה'פני מנחם' זי"ע:

יוכל  מי  אמת,  הן  הדין.  יום  בהגיע  להיות  צריכים  אנו  אסיר  כאותו 
לכליאה  עתה  נידון  שמא  זה?  ביום  גורלו  בעתיד  חתמו  מה  לדעת 
הוא  וכדאי  הצער  הוא  שווה  אולם  ולצער?  למכאובים  ולייסורים? 
הסבל, ושניהם מתקטנים לעומת השמחה הרבה והעצומה שהנה, 
התמלאה תשוקת לבבנו בכך שזכינו לעמוד לפני מלך מלכי המלכים 

בכבודו ובעצמו.
כמה שמחה צריכים אנו לשמוח בכך!

זה הכלל:
חודש ימים יש בידינו להתמלא בהתעוררות תשובה, לשמוע לקול 
אכן  כי  מחד,  הדין  ביראת  להתעורר  'שובו!'.  לנו:  האומר  השופר 
נורא ואיום הוא היום, ומאידך התמלא בחדווה עילאה ובשמחה של 

דבקות. ואם כה נעשה, נזכה להיכנס ליום הדין כשאנו צחים כשלג.
כתיבה וחתימה טובה.

 )יקותיאל יהודה גנזל, נלקט מתוך גיליונות 'באר הפרשה'. 
מתוך המבשר תורני ח' אלול תשפ(
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כשליטא ךכישה על ידי הקומוךיסטי , הסתתרךו מפךיה . אךי זוכר 
שדירה שיש לה יליאה אחורית היתה יקרה יותר, כי חשיו שךיתן לירוח 

יעד היליאה האחורית. מלאתי מקלט יייתו של שוחט ומוהל... אין 
זה מדוייק, כי הוא היה מיוקש עוד יותר ממךי. ואכן, לילה אחד ךשמעו 
הדפיקות האלימות מהן יגורךו. לחשתי לו: "ריי אייזיק, עמוד הכן ליד 

הדלת האחורית, ואךי אפתח ואראה את מי ה  מיקשי "...

הגה"ל ריי יעקי גליךסקי זלוק"ל על מתפללי , ושיי  ומתפללי , וליסוף ךושעי 

"ֲחַזק ֶוֱאָמץ" )דירי  ל"א, כ"ג(

יחזור  נענה,  ולא  שהתפלל  אדם  רואה  אם  לב(  )ברכות  בגמרא 
ויתפלל. שנאמר: "קווה אל ה', חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל ה'". יהודי 
צריך לקוות, ושוב לקוות אל ה'. לא לאבד ביטחונו, להתפלל ולשוב 

ולהתפלל.
עם  לחיות  אלול:  של  מהמזמור  העולה  הלקח  זה  אלול,  עבודת  זו 

העתיד!
השעה,  מפני  הנדחה  וכל  דוחקתו.  שעה  השעה,  את  הדוחק  "כל 

שעה נדחית מפניו" )ברכות סד ע"א(.
"תניא, אמר רבן גמליאל, פעם אחת הייתי מהלך בספינה, וראיתי 
ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבה, ומיהו, 

רבי עקיבא, וכשעליתי ליבשה בא וישב ודן לפני בהלכה.
"אמרתי לו: בני, מי העלך?

"אמר לי: קורה של ספינה נזדמנה לי, וכל גל וגל שבא עלי נענעתי 
לו ראשי.

"מכאן אמרו חכמים: אם יבואו רשעים על האדם, ינענע להם ראשו" 
)יבמות קכ"א ע"א(.

אם  מתאמץ-  שהוא  שכמה  שבור  בלב  סיפר  לרבו,  יהודי  בא  פעם 
המדובר היה ברוחניות, או בגשמיות, איני יודע- מבוסס הוא בבוץ. 

מוציא רגל אחת, והשנייה שוקעת...
אמר לו רבו: "היטבת להגדיר את מצבך. אתה שקוע בביצה, ומבוסס 
בה. אבל ידוע תדע: אם תיכנע, ותשב תחתיך, תישאר בה לעד. אבל 

אם תמשיך ללכת, הרי כל צעד מקרב אותך אל סופה!"...
ובלבד שנדע מה היעד, ונחתור אליו!

שהיתי במחנה הסגר בסיביר. הרוסים הגלו לשם את אויבי המהפכה. 
אתם מבינים שאני סיכנתי את רוסיה הגדולה... אבל לא רק אותי 
לאחר  הליטאי,  והצבא  המשטר  צמרת  את  הגלו  הם  חבריי.  ואת 
וארבעה  גנרלים,  עשר  חמישה  שם  היו  המדינה.  על  שהשתלטו 
עשר בישופים ושרים ופקידים בכירים. אז בעיתות מצוקה, מתגלה 
טוב,  מזה.  זה  גנבו  והם  לזה,  זה  עזרו  הישיבה  בני  האמיתי.  הטבע 

לארבע  העירו  בבוקר  בשש  בפרך.  אותנו  העבידו  אגב.  בדרך  זה 
עשרה שעות עבודה רצופות. בערב חזרנו, רועדים מקור, מחולשה 
ומעייפות. אבל בני ישיבה אנו. יש להתפלל ערבית, ולקום מוקדם 

יותר ולהתפלל שחרית.
האולם  של  השני  בעבר  ורואה  ישנים,  הגויים  כל  קום,  משכים  אני 
את אחד הגנרלים קם ומעיף מבט חרד סביב. שעונים לא היו לנו, 
את השעה אפשר היה רק לנחש. בכל רגע עלולים לבוא הזקיפים 
את  בחטף  לבש  לצרורו,  ידו  הושיט  קם,  הבזק  במהירות  ולהעיר. 
הכתפיים  על  הדרגות  עם  והדהויים,  המקומטים  הצבאיים  המדים 
עמידה  זקוף,  בגו  בתזזית,  לעצמו  מצדיע  והחל  המדליות,  ויער 
נוקשה, כתפיים מורמות, סנטר מוטה קדימה. סיים בחטף ופשט את 
המדים. אך דחפם לאמתחתו והזקיפים הגיעו ברוב המולה, להקיץ 

ליום עבודה חדש.
ראיתי ותמהתי, החלטתי לברר פשר הדבר.

הציבו אותנו בשורות של חמישה, לצעוד אל היער לחטיבת העצים, 
פילסתי דרך ועמדתי לידו.

התעלם ממני.
לפני  בבוקר,  עשית  מה  היה?  זה  "מה  ושאלתיו:  ללכת,  התחלנו 

שכולם קמו?".
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אמר,  "ראה",  סודו:  את  להסגיר  נאות  כך  ואחר  חשש,  בתחילה 
"הייתי מצביא בצבא הליטאי, פיקדתי על חטיבות. הכל נגדע בחטף, 
הגלונו לסיביר והפכונו לעבדים. אבל לא אבדה תקוותי שהמלחמה 
חושש  אבל  מהולל.  גנרל  להיות  ואחזור  תשתחרר  ליטא  תסתיים, 
אני, שבינתיים יפעם הדיכוי האכזרי, וישכיחו ממני שאיני עבד אבוד 

אלא גנרל עטור תהילה.
אותם,  עוטה  אני  לפעם  ומפעם  המדים,  את  עמי  הגנבתי  "לכן 
הייתי סוקר עתה מצעד צבאי העובר בסך,  ומדמיין לעצמי כאילו 

ומצדיע לגדודיו!"
הנה, הוא חי עם העתיד!

רוב  מפניהם.  הסתתרנו  הקומוניסטים,  ידי  על  נכבשה  כשליטא 
לה  שיש  שדירה  זוכר  ואני  שכורות,  בדירות  התגוררו  התושבים 
יציאה אחורית היתה יקרה יותר, כי חשבו שניתן לברוח בעד היציאה 
יותר הוברר, שהציבו שם מארב. הכלל, מצאתי  האחורית. מאוחר 
אחורית,  יציאה  לה  שיש  בדירה  ומוהל,  שוחט  של  בביתו  מקלט 
היה  הוא  כי  מדוייק,  זה  אין   - מקלט'  'מצאתי  מצוא.  לעת  מפלט 
מבוקש עוד יותר ממני. ואכן, לילה אחד נשמעו הדפיקות האלימות 

מהן יגורנו.
לחשתי לו: "רבי אייזיק, עמוד הכן ליד הדלת האחורית, ואני אפתח 

ואראה את מי הם מבקשים".
גר  "פה  הבולשת:  של  קצין  שם  עמד  התאמת.  וחששי  פתחתי, 

השוחט?!"
כיחשתי: "לא!". השחיטה הכשרה נאסרה ברוסיה.

לא ויתר: "פה גר זה שמוהל ילדים?"
גם זו עבירה על החוק. אמרתי: "לא!".

"דריי ניט קין קאפ", סינן באידיש שורשית, "איפה הוא?"
נו, אז מ'הערט מאמע לשון, איז שוין אנדערש. "אייזיק", אני קורא, 

"אתה יכול לבוא!".
אייזיק מגיח, חיוור כמו סיד. קצין הבולשת מגיף את הדלת אחריו 
וניגש לעניין: "אתה עושה ילדים ליהודים!", עוד הגדרה. "לפני כמה 
שבועות נולד לי ילד. אשתי חולמת שאבא שלה דוחק בה לעשות 
את הילד ליהודי. תבוא מחר בתשע בבוקר לרחוב ברזני חמש. תראו 
אישה שיוצאת מהבית עם סל, זה סימן שהבית ריק. רק המשרתת 
נמצאת בו, והיא בסדר. אתה תמול את הילד, ואתה תעזור לו". זו 

היתה הסנדקאות הראשונה שלי.
למחרת לא הלך השוחט לעבודה, וזה סיכון בפני עצמו, אם יפוטר 
בוססנו  הברית.  לפני  לטבול  נלך  כבר,  שאם  החליט  ללחם.  ירעב 
אני  וטבל,  בקרח  חצב  הוא  לנהר.  עד  בשלג  קילומטרים  חמישה 
הפתח  את  מצאתי  בנס  במים,  ונסחפתי  כמעט  אחריו.  טבלתי 

החצוב ועליתי. איזה קור היה...
היה  הדואר.  לסניף  הלכנו  לנו.  היו  לא  שעונים  העיר.  למרכז  חזרנו 
שם שעון גדול, ועוד דבר חשוב: היה שם תור ארוך. כי אם מוצאים 
לו עבודה הוא  אין  ברוסיה אדם מובטל, מיד מתחקרים אותו. אם 
עמדנו  בכלכלה.  בחבלה  נאשם  הלך,  ולא  יש  אם  עלוקה.  פרזיט, 

בתור לאשנב אחד, לפני שהגענו אל הפקיד הלכנו לתור אחר.

כשהתקרבה השעה הלכנו לרחוב ברזני, וראינו אשה יוצאת עם סל. 
נכנסנו, המשרתת הראתה את עריסת התינוק. היה שם פתק, עם 
אני  הברכות,  את  ואמר  מל  המוהל  רוסיות.  באותיות  העברי  השם 

הייתי הסנדק עם העמידה לברכות.
המשרתת הופיעה: "הכל בסדר? בעל הבית אמר לא ללכת".

שלושה  השבת",  "כיכר  לחם,  כיכר  לשולחן  הביאה  כעת?  מה 
קילוגרמים. בחיים לא ראיתי כזה כיכר. הוציאה מחבת, אמרה: "זה 
האש,  את  הדלקתי  ספרתי.  ביצים,  תריסר  לתוכה  שברה  חדש". 

וטיגנה חביתה.
אמרתי לשוחט: "סעודת מצווה".

אמר: "תאכל!".
אולי קיבל על עצמו תענית.

ישבתי ואכלתי לשובע, לראשונה מזה שבועות רבים. כיליתי הכל 
עד תום. היו לי שני עדים.

בירכתי, ועמדנו לצאת. המשרתת עיכבה אותנו: "בעל הבית אומר 
שתיקחו".

לא יאומן, אוצר השווה זהב. שק לחמים, שלושים ושישה קילוגרמים. 
ויצווה לפתוח את השק. ישאל מאיפה  "יפגוש בנו שוטר,  אמרתי: 

זה, מה אומר?"
הבולשת  לקצין  שיש  שיחשדו  אסור  לחשה.  לא!".  "לא,  החווירה: 

קשר עם יהודי, ואיזה קשר.
עלה במוחי רעיון: "תני לי תלושי קנייה בחנות הממשל".

האזרחים קנו בחנויות הרגילות. עמדו שעות בתור כדי להיווכח שאין 
כלום. הפקידים ואנשי הצבא והבולשת קנו בחנויות המיוחסות בהן 

היה כל טוב, ובמחירים נמוכים.
עשתה כן בשמחה, והייתה לנו רווחה למשך זמן רב.

מולי.  הבולשת  קצין  והנה  ברחוב,  הלכתי  עברו.  שבועות  חמישה 
פניתי אליו: "אפשר לשאול אותך שאלה?"

החוויר. הסתכל סביב, ולחש: "מהר, מה רצונך?"
עלול  מה  בכך.  הסתכנת  כמה  מבוהל.  אתה  כמה  "ראה  אמרתי: 

לקרות אם יוודע הדבר? למה עשית זאת, למה הסתכנת?"
ענה, "ראה, העם שלנו קיים שלושת אלפים שנה. נכון שכעת עובר 
הוא תקופה קשה. אבל זה כמו יום מעונן, העננים יתפזרו והשמש 
תזרח. זו תהיה גאווה להיות יהודי, ואני רוצה שבני יידע לאיזה עם 

הוא שייך, וימצא אליו את דרכו!".
זה נקרא לחיות עם העתיד!

קשים.  זמנים  יש  אדם,  לכל  ובעצם  אברך,  לכל  ישיבה,  בן  לכל 
במיוחד כשעורכים חשבון נפש, והמאזן לא מזהיר. ועלולים ליפול 
תזרח,  והשמש  יתפזרו  העננים  כי  כוזב.  וגם  אסור,  וזה  לייאוש, 

וחייבים להחזיק מעמד עד אז.
זה נקרא לחיות עם העתיד.

מבוססים בבוץ, אבל בכל צעד מתקדמים לסופו. ומתפללים, ושבים 
וקווה  ליבך,  ויאמץ  ה', חזק  "קווה אל  נושעים:  ולבסוף  ומתפללים, 

אל ה'!"

)מתוך 'והגדת' אלול(
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הסוכךי  החלו לחטט ימטלטלי הקיולה האךגלית, מוודאי  שאין יה  
שו  תא ךסתר המכיל מולר אסור. ה  פתחו את המזוודה הראשוךה, 

השךיה, השלישית והרייעית, החמישית והשישית. לאחר שךירו ימזוודה 
השייעית, אמר אחד הסוכךי  לעמיתיו: "א  שיע המזוודות יסדר, ג  

השאר יסדר!" 

הגה"ל ריי אריה שכטר זל"ל על המזוודות שהחזירו יתשויה

"ְוַשְׁיָּת ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך ְוָשַׁמְעָּת ְיֹקלֹו" )דירי  ל', י'(

עם  לרוסיה  לנסוע  שתכנן  מאנגליה,  חילוני  יהודי  בבחור  מעשה 
קבוצה מחבריו הגויים. היה זה בטרם נפילת מסך הברזל הסובייטי, 
עבור  מצרכים  יביא  לרוסיה,  נוסע  כבר  הוא  שאם  החליט  והבחור 

היהודים הנתונים תחת אימי השלטון הקומוניסטי.
הבחור בירר למי עליו לפנות, והשיג מספר טלפון של עסקן יהודי 
שמטפל במשלוחים ליהודי רוסיה. הוא חייג מספר פעמים לטלפון 
שקיבל, אך בכל פעם נתקל במכשול אחר. פעם לא ענו, פעם היה 
תפוס, ופעם האיש לא היה בבית. במשך שלושת החודשים שקדמו 
לנסיעה, צלצל הבחור שוב ושוב ללא מענה, עד שהתייאש והחליט 
קשר  ליצור  לנסות  הבחור  החליט  הנסיעה  לפני  יום  לעניין.  להניח 
עם העסקן בפעם האחרונה. הוא חייג פעם אחת והעסקן הרים את 

הטלפון ושאל לרצונו.
"מחר אני נוסע לרוסיה", אמר הבחור לבן שיחו שמעבר לקו, "הייתי 
שמטפל  האיש  שאתה  לי  אמרו  ליהודים,  מצרכים  להעביר  רוצה 

במשלוחים האלו".
לי כמה דברים שעלי  "יש  "בוא מהר אלי הביתה!", השיב העסקן, 

להעביר בדחיפות למשפחה יהודית ברוסיה".
הבחור הגיע לביתו של העסקן, ומצא אותו יושב עם ספר תהילים 
כשעיניו נפוחות מדמעות, לשאלת הבחור שהתעניין לסיבת הבכי, 

סיפר העסקן את הסיפור הבא:
ויין  מצות  לה  שולח  אני  שנה  שבכל  ברוסיה,  יהודית  משפחה  "יש 
לחג הפסח. בדרך כלל אני מצרף למשלוח מכנסיים, חולצות ועוד 
המשפחה  בני  הרוסי.  בשוק  רב  ביקוש  להם  שש  שונים  חפצים 
שלימה.  לשנה  פרנסה  להם  יש  וכך  השחור,  בשוק  אותם  מוכרים 
אבל אתמול קבלתי מהם מכתב, בו הם סיפרו לי כי משום מה הם 
לא קבלו את המשלוח האחרון. פסח כבר מתקרב, ולבני המשפחה 
אין מצות ויין עבור החג. נפלת לי משמיים, אודה לך אם תעביר להם 

שתי מזוודות עם מצרכים עבור חג הפסח!"
הבחור לקח את שתי המזוודות וטס עמן לרוסיה. המטוס נחת בשדה 
התעופה. הבחור וחבריו התקרבו לעמדות הבידוק של סוכני המס 
הרוסיים, שנהגו לבדוק בקפדנות את מזוודות התיירים, כדי לוודא 

שאין בהן דפנות כפולות ותאים נסתרים המכילים מוצרים אסורים 
להחזקה ברוסיה הקומוניסטית. למותר לציין כי המצות והיין הכשר, 

היו עלולים לגרור תגובות שליליות מצד סוכני המכס הרוסיים.
הסוכנים החלו לחטט במטלטלי הקבוצה האנגלית, מוודאים שאין 
המזוודה  את  פתחו  הם  אסור.  מוצר  המכיל  נסתר  תא  שום  בהם 
הראשונה, השניה, השלישית והרביעית, החמישית והשישית. לאחר 
שנברו במזוודה השביעית, אמר אחד הסוכנים לעמיתיו: "אם שבע 
המזוודות בסדר, גם השאר בסדר!", וכך ארע שהמזוודה השמינית 
של  לחוטמם  מתחת  חלפו  והיין,  המצות  את  שהכילו  והתשיעית 

הסוכנים הרוסיים בלא בדיקה.
הבחור יצא משדה התעופה, והתקשר לבני המשפחה להזמין אותם 
אישה  למקום  הגיעה  קלה,  המתנה  לאחר  המזוודות.  את  לקחת 
מלווה בילדה צעירה. הבחור ראה את השתיים ואמר לעצמו: "כיצד 
הן ייסחבו עם שתי מזוודות כאלו כבדות? זה לא בא בחשבון! זה גם 

מסוכן!".
בהחלטה של רגע הוא אמר להן: "אתן יודעות מה? אל תדאגו, לכו 
אתן מלפנים, ואני אחריכן עם המזוודות. אני אראה לאן אתן נכנסות 
ואכנס אחריכן. אל תדאגו, אני כבר אדע איך להיזהר שלא יתפסו 

אותי!".
את  ומסכן  בעקבותיהן  צועד  כשהבחור  ללכת,  החלו  ובתה  האם 
עצמו, כדי לסייע לשתי יהודיות בלתי מוכרות. כעבור מספר דקות, 
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עולה  כשהבחור  לביתן,  המובילות  במדרגות  לטפס  השתיים  החלו 
אחריהן עם המזוודות מתנשף ממאמץ. בבית פנימה נפתחו המזוודות 
ותכולתן התגלתה. מה לא היה שם? יין ומצות, מצרכים לחג, ובגדים 
בתכולת  הביטו  המשפחה  בני  הרוסיים.  בשווקים  למכירה  וחפצים 

המזוודות, ופרצו בצהלות שמחה מלוות בדמעות התרגשות.
לאחר שההתלהבות הראשונית שככה קמעא, נזכרו בני המשפחה 
בבחור שהביא עבורם את המזוודות: "רגע! מה איתך? איפה אתה 

מתכנן לשהות בליל הסדר?"
"אה, נראה לי שאהיה עם החברים שלי. אמנם הם לא יהודים, אבל 

אני מסתדר איתם היטב!"
בא  לא  זה  הסדר?  בליל  גויים  במחיצת  ישהה  יהודי  בחור  "מה, 

בחשבון! בליל הסדר אתה מגיע אלינו ומתארח אצלנו!"
לבחור לא נותרה ברירה אלא לקבל את ההזמנה. הוא התארח בבית 
התחבר  הוא  לרגע  מרגע  שאחריו.  ובלילה  הסדר  בליל  המשפחה 
נפשם,  את  שמוסרים  הצדיקים  מהיהודים  והתפעל  החג,  לאווירת 
ליהדות.  המנוכר  הסובייטי  הכפור  בלב  הגחלת  על  לשמור  כדי 
התהלך  הוא  הבאים  בימים  לאנגליה.  שב  והבחור  חלף,  הפסח  חג 
מהורהר ואפוף מחשבות על אורח חייו. הוא ערך חשבון נפש ואמר 
לעצמו: אם יהודים החיים תחת משטר הקומוניסטי, מוכנים לשמור 
על השבת ועל החגים במסירות נפש, כיצד יתכן שאני, שמתגורר 

במדינה חופשית ויכול לעשות הכל, חי כמו גוי?!
כך החלו לפעם בו הרהורי תשובה. עם הזמן הוא שינה את אורחות 
חייו מהקצה אל הקצה, והתקרב ליהדות. כיום הוא משמש כראש 

ישיבה ומרביץ תורה למאות.
ראו נא כיצד מגלגל הקב"ה את העניינים ומקרב את בניו! ראו כיצד 
הרצון לסייע ליהודי רוסיה, הוביל את הבחור למסירות נפש. ראו מה 
זו השגחה פרטית. הרי אם היה העסקן עונה לבחור בצלצול הראשון, 
הוא לא היה יודע שהמשפחה היהודית לא קבלה את המשלוח. רק 
לאחר חודשים, נודע לעסקן כי המשלוח לא הגיע ליעדו, ובעקבות 

זאת הוא נעזר בשרותיו של הבחור.
ראו נא כיצד גרמו שתי מזוודות לבחור לחזור בתשובה, והפכו אותו 
לתלמיד חכם ומרביץ תורה. ראו כיצד הקב"ה מנהל את העולם. אין 
זו אלא תחילת התגשמות ההבטחה: "והשבות אל לבבך בכל הגויים 
אשר הדיחך ה' אלוקיך שמה. ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו 

ככל אשר אנכי מצווך היום".
האלה  הדברים  כל  ומצאוך  לך  "בצר  ישראל:  לעם  הבטיח  הקב"ה 
באחרית הימים ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" )דברים ד, ל(. 
ניתן לדמות את הדבר לאוטוסטרדה בת שמונה מסלולים כפולים. 
מובן מאליו שבכביש כה רחב ניתן לטוס במהירות הסילון, לחתוך 
שני  מהאוטוסטרדה  מפחיתים  כאשר  גם  בפראות.  ולנהוג  נתיבים 
מסלולים, נותר כביש בעל שישה נתיבים לכל צד – תוואי מרווח לכל 
חוקי  את  ולשבור  לנתיב  מנתיב  לעבור  לנהגים  המאפשר  הדעות, 
התנועה. כאשר מצמצמים את הכביש בשני מסלולים נוספים, עדיין 
נותרים ארבעה נתיבי תנועה כפולים, מה שמניח לנהגים להשתולל 

בשעטה חסרת רסן. 

מצב דומה נותר כאשר מכווצים את הכביש לשני מסלולים לכל צד 
בחוסר  לנהוג  אפשרות  ישנה  עדיין  אבל  צרה,  הדרך  אמנם  בלבד. 
נותר  בלבד,  אחד  לנתיב  הכביש  את  מצמקים  כאשר  אך  זהירות. 
זה  אחר  זה  לנסוע  נאלצים  הנהגים  וכל  חד-מסלולי,  תנועה  עורק 

בטור עורפי, במתינות ובסבלנות כי אין כל דרך אחרת!
בדומה לכך יארע באחרית הימים, כאשר יתקיים בנו מאמר הכתוב: 
"בצר לך". באותה עת הקב"ה יצר את כל השבילים, וממילא יצטרכו 
הפסוק:  סוף  בנו  שיתגשם  עד  בלבד,  אחד  לכוון  להתקדם  הכל 
עיניהם  את  יפקחו  אנשים  בקולו".  ושמעת  אלוקיך  ה'  עד  "ושבת 

ויבינו כי אין לאן לברוח, אין כל דרך אחרת!
אתה  שם  שמים  אסק  אם  אברח.  מפניך  ואנה  מרוחך  אלך  "אנא 
ואציעה שאול הנך. אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים. גם ים ידך 
והיחידה  האחת  הדרך  ז-י(.  קלט  )תהילים  ימינך"  ותאחזני  תנחני 
תוביל ישירות אל בורא העולם. וכשכל עם ישראל כאיש אחד בלב 
אחד, יכיר במלכות ה' יתברך, יתקיים בנו הפסוק: "ושב ה' אלוקיך 

את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים".
המועצות:  ברית  התפרקה  שבגינו  האמיתי,  הסוד  את  לכם  אגלה 
הם  כי  שנים,  במשך  לעצמם  אמרו  הקומוניסטית  רוסיה  מנהיגי 
מחקו, חלילה, את בורא העולם מתודעת האזרחים הרוסיים. אבל 
לצוץ  יכולים  קומוניזם,  שנות  כשבעים  לאחר  גם  כי  ראו  כאשר 
מהם,  חזק  יותר  שהקב"ה  הבינו  הם   – תשובה  בעלי  אלפי  עשרות 

והרימו ידיים.
את מה שהרוסים כבר הבינו מזמן, עוד לא קלטה ישראל. הם לא 
קולטים שכשר ישנם מאות אלפי בעלי תשובה על אף כל ההסתה, 
יבינו את האמת.  ידיים! אבל ברגע מסוים גם הם  זהו הזמן להרים 
יכולים  הם  נתון  רגע  ובכל  ישראל,  מעם  חלק  גם  הם  סוף  כל  סוף 

לעבור לצד השני של המתרס ולהצטרף לקהל יראי ה'.

)מתוך 'אריה שאג'- דברים(

את מה שהרוסי  כיר הייךו מזמן, 
עוד לא קלטה ישראל. ה  לא 
קולטי  שכשר ישך  מאות אלפי 
יעלי תשויה על אף כל ההסתה, 
זהו הזמן להרי  ידיי ! איל ירגע 
מסוי  ג  ה  יייךו את האמת
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"אומר לרי את האמת, התעורר לי הלי... לעקת  'ה' הוא האלקי ', ואךי 
שאלתי 'מה ה  לועקי ?' זה היה כל כנ מרגש, לא היךתי מה לועקי ... 

היה ש  אד  דתי שהסייר לי את משמעות הדירי , אחר כנ יאתי לשית 
לישייה, וזהו, מאותו לילה של סליחות הפכתי לאד  אחר!" 

הגאון ריי ראוין אליז שליט"א, על האחריות לקירוי רחוקי 

"ַאֶּת  ִךָּצִיי  ַהּיֹו  ֻּכְּלֶכ ... ֵמֹחֵטי ֵעֶליָך ַעד שֵֹׁאי ֵמיֶמיָך" )דירי  כ"ט, ט'-י'(

ה'אור החיים' הקדוש כותב, כי במלים "לעברך בברית ה' אלוקיך", 
זה, כדי שישתדל כל  כוונת משה רבינו: "להכניסם בערבות זה על 

אחד בעד חברו לבל יעבור פי ה', ויהיו נתפסים זה בעד זה". 
בזה".  זה  ערבים  ישראל  ש"כל  אמרו  ע"א(  לט  )שבועות  חז"ל 
הערבות ההדדית שיש בעם ישראל, היא הדבר שיכול לגרום להם 

להיות נצבים ועומדים עד סוף כל הדורות. 
הערבות מחייבת כל אחד ואחד לחוש אחריות על מעשי חברו. אי 
אפשר לומר 'מה אכפת לי', או 'לא אני עשיתי את העבירה'... חלילה 
לחשוב כך! עם ישראל כולו מצוי תחת כפיפה אחת ובערבות אחת. 
כל יהודי צריך להשתדל שחברו לא יעבור את פי ה', ואם לא עשה 
להיתפס  הוא  עלול   - לחטוא  אחר  מיהודי  למנוע  כדי  יכולתו  כפי 

בעוונו ולהיענש על כך!
הרמ"ק, הלא הוא רבי משה קורדוברו זצ"ל, נתן טעם בדבר ובאר, 
שכל אחד מעם ישראל כלול בחלק חברו. היהודי האחר הוא חלק 
למנוע  שבידך  וכשם  ממך.  חלק  היא  שלך  שהיד  כפי  בדיוק  ממך, 
את ידך מלעשות עבירה ולעוצרה, כך יש לך כוח למנוע את הזולת 
מלעבור עבירה. וכשם שברור שכאשר ידו של אדם עשתה עבירה, 
הוא נענש על כך, כך נענש היהודי כאשר חברו חוטא. אם ראית את 
חברך עובר עבירה, והיה בכוחך למנוע אותו ולא מנעת – סימן שגם 
בך יש חלק מן העבירה הזו. אולי במינון קטן, אחד מני אלף, אבל 

החיסרון קיים.

מראי  עירה למי שיש חלק יה
האדמו"ר רבי אהרן מבעלז זצ"ל, היה איש אלוקים קדוש. כל כולו 
אצלו  ניכרה  פעמיים  ולא  פעם  ולא  וברוחניות,  בשכינה  דבוק  היה 
רוח הקודש. הוא עצמו ניצל בנס מכוס התרעלה, וחסידיו הצליחו 

להבריחו, אך כל משפחתו נהרגה בשואה. 
חיים  רבי  לי  שסיפר  מעשה  נספר  גדלותו,  עוצמת  את  להבין  כדי 

ברים זצ"ל, שהיה אחד ממקורביו:
ב'מבצע סיני' שרר בארץ פחד נורא, ממטוסי אויב שיחדרו לשטח 
ויעשו בה שמות. ישראל לא הייתה ערוכה לתרחיש כזה.  המדינה 
הבתים,  ליד  חפירות  לחפור  הונחו  והתושבים  היו,  לא  מקלטים 
מספיקה  הגנה  זו  שאין  היה  ברור  ההפצצות.  בעת  לתוכן  ולהיכנס 

מפני הפצצה אווירית, אלא השתדלות גרידא.
באותה שעה עמד רבי אהרן מבעלז בסמוך לחלונו, כשהוא מניח את 
ידו עליו, ובמשך שלושה ימים – מיום חמישי עד שבת בבוקר – לא 
זז משם! בכל אותו זמן לא ישן, לא אכל ולא שתה! בשבת בבוקר 
הוריד את ידו ואמר לחסידיו: "זהו, עכשיו הכל בסדר, וכבר אפשר 
שחרית  שהתפללו  לאחר  שבת!".  של  שחרית  תפילת  להתפלל 
וסעדו את סעודת השבת אמר להם: "חלפה הסכנה מעל ישראל, 

מטוסי האויב לא ייכנסו עוד לשטח ישראל". 
היה זה הוא שעצר אותם!!

כה  שבת  חילולי  לעשות?  אפשר  מה  "רבינו,  לו:  ואמרו  באו  פעם 
רבים נעשים בארץ ישראל! פה, בעיר הקודש ירושלים, ברחוב יפו, 

עוברות מכוניות בעצם היום הקדוש!".
עם  על  קטגוריה  תדברו  "אל  הדוברים,  את  הרב  עצר  "שקר!", 
ישראל. ישראל קדושים, ואין בהם מחללי שבת! אין דבר כזה! אתם 

מדמיינים!".
כפי  מזהיר  אינו  המצב  כי  דעתם,  על  ועמדו  הדוברים  התעקשו 
ויבדוק  יפו,  לרחוב  בשבת  יבוא  שהרבי  הציעו  הם  הרבי.  שסבור 

מקרוב את מצב הדברים. 
יום השבת הלך איתם לרחוב יפו, לבדוק את  הסכים הרבי, ובעצם 
המצב מקרוב. באותה תקופה המצב היה שמידי דקה חלפה מכונית 
ואפילו   – והנה עמד שם הרבי הקדוש למעלה מחצי שעה  ברחוב. 

Yonatan Sindel/Flash90



11 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | פרשת ךליי  וילנ | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

מכונית אחת לא עברה!
ישראל  "עם   – – אמר להם הרבי בטרם לכתו משם  "הלא ראיתם" 

קדושים, ואין בהם מחללי שבת!"...
חילול שבת, משמיים לא  היה ברבי הקדוש שמץ של  מכיוון שלא 
הראו לו את חילולי השבת שנעשו בארץ ישראל. לא היה לו חלק 

ונחלה בהם!
אם "ריק הוא – מכם" )דברים לב, מז( – אם אתה רואה בחברך עבירה, 
האדמו"ר  עבירה!  מאותה  אלף  מני  קטן  חלק  בך  גם  שיש  סימן 
שום  בו  היה  שלא  כיון  השבת,  חילול  את  ראה  לא  מבעלז  הקדוש 

חלקיק של חילול שבת!
זוהי ברית הערבות בעם ישראל! אדם שרואה את חברו עובר עבירה 
ואינו מוכיחו - יש בו החיסרון של אותה עברה, ואם ישכיל להוכיחו - 

יצליח לשרש ולעקור את חלקיק אותה עבירה מתוכו. 

עריי  - כל אחד לפי כוחו
אמנם - ממשיך ה'אור החיים' הקדוש ואומר - ברית הערבות מחייבת 

כל אחד רק "כפי היכולת" שבידו. 
מה הכוונה?

חיוב מצוות תפילין, למשל, חל על כל אחד ואחד מישראל באותה 
מלאו  שאמש  הילד  שבפשוטים;  הפשוט  והאיש  הדור  גדול  מידה. 
כולם   - השמונים  בן  וסבו  מצווה  בר  ונעשה  שנים  שלש-עשרה  לו 

חייבים באותה מצוות תפילין ובאותה ציצית.
כך גם בלולב. נער צעיר, שזה מכבר נעשה בר מצווה, צריך לקנות 
לולב ואתרוג, ולהשתדל להדר במצווה זו, בדיוק כמו רב בית הכנסת. 

אין כל הבדל ביניהם מבחינת חיוב המצווה!
לעומת זאת חובת הערבות אינה שווה בכולם. כאן נמדד החיוב לפי 
היכולת. אמנם גם הנער מצווה להוכיח את רעהו, וגם יהודי פשוט 
בכוחו  אין  לאפשרויותיהם.  בהתאם  הוא  חיובם  אך  לאחיו,  ערב 
אולם  בעוונם,  ייתפס  לא  הוא  ולכן  עירו,  בני  את  להוכיח  נער  של 
יתכן שיתבע על שלא  ידועה,  אם התעלם מחברו שנכשל בהלכה 

הוכיחו.
לעומתו, אדם גדול שדבריו נשמעים, אדם שיש לו כוח הנהגה בעם 
עשה  לא  ואם  דורו,  אנשי  את  להוכיח  ערבות  מדין  חייב   - ישראל 

זאת - ייחשב לו כאלו חטא באותו עוון.
יש אדם שיכול להשפיע על משפחתו, ואם לא ידריכם בדרך הישר 
ייתפס בעוונות משפחתו. ויש אדם שממונה על קבוצה גדולה יותר, 
והוא ייתבע: מדוע לא הפעלת את הכוח שלך? נתתי לך כוח ויכולת 
יותר מאדם אחר, אנשים רבים סרים למרותך, מדוע לא מנעת מהם 

לחטוא?!
לכן לא הסתפק משה באמרו "כולכם", אלא פרט את כל הממונים 
דרגת  לפי  אחד  כל  הלאה,  וכן  השבט,  ראשי  העם,  ראשי  בעם: 

השפעתו יתחייב על הנשמעים לו.
שואב  עד  עציך  מחוטב  מחניך  בקרב  אשר  וגרך  נשיכם  "טפכם 
מימיך". יש מי שאחראי על הטף והנשים שבכל משפחה, יש אדם 
שביכולתו להשפיע על הגרים בעם, שאינם מתמצאים די הצורך בכל 

ההלכות הנחוצות, ועלולים להיכשל אם לא ימשיכו ללמדם, ישנם 
במלאכתם,  הטרודים  מים  ושואבי  עצים  כחוטבי  פשוטים,  אנשים 
ומי שיש בידו אפשרות להשפיע עליהם - חייב מדין ערבות ללמדם 
תורה, ולקרב את ליבם לאביהם שבשמים, ובכך להצילם מעברות. 

ואם אינו עושה כן - עלול הוא להיתפס בעוונם!
מה  לעשות  אחד  כל  ועל  הערבות,  בברית  נכלל  שאינו  יהודי  אין 

שביכולתו, כדי למנוע ממי שתחת השפעתו לחטוא לה'.
אם יש בך יכולת להשפיע - צא לערים ברחבי הארץ, בהן חיים יהודים 
רבים כל כך בבורות נוראה! אתה יכול ללכת לאור יהודה, לאשקלון 
או לקרית גת ולבדוק, אולי אתה יכול להציל יהודים מחטא! כי אם 
אתה יכול, ואינך עושה זאת - אתה עלול להיתבע על כך ולהיתפס 

בחטאם! 
יש אנשים שאין זה בכוחם, הם לא קבלו משמים כישורים מתאימים, 
ואכן מוטב יישבו וילמדו, וירבו זכויות של לימוד תורה בעם ישראל, 
אך מי שמושך אנשים בדיבורו, ויש לו מה לתרום לאחרים - אל לו 
ה',  לכבוד  מעשים  ויעשה  יקום  אלא  נוחות,  של  שיקולים  לעשות 

למען אחיו התועים, כמובן אחר התייעצות עם רבותיו בעניין.

הלימאון גויר והאחריות גדולה!
כיום הצימאון גובר מאוד! לפני מספר שנים שהיתי בקיבוץ חילוני 
התשוקה  את  לראות  והשתוממתי  ימים,  שלושה  במשך  מובהק 
לאנשי  הרצאה  שאתן  ממני  ביקש  הקיבוץ  מזכיר  לדעת.  שלהם 

הקיבוץ. הם רצו לשמוע, ובאמת באו ושמעו!
כי בכל ראש השנה הם מביאים בעל  לי המזכיר,  לאחר מכן סיפר 
משתתפים  בה  בציבור,  תפילה  מתקיימת  כיפור  ביום  וגם  תוקע, 
רבים מבני הקיבוץ. "אמנם אנחנו חילונים" - אמר - "אך איננו רוצים 

לאבד את זהותנו היהודית, ולהתנתק מהשורשים".
שזהו  מבינים  הדת,  משמירת  כליל  המנותקים  הקיבוצים,  בני  גם 

חיבורם לעם הנצח.
בקיבוצים מסויימים יש כבר כמה בעלי תשובה, והם מבקשים לקיים 
שם בשבתות מניין כשר של עשרה שומרי שבת. וכך, בכל שבת הם 
מזמינים בני ישיבות או אברכים, המגיעים מחוץ לקיבוץ ומשלימים 

מניין כשר, ואליהם מצטרפים אנשים מהקיבוץ. 
אכן, רוח טהרה חופפת על עם ישראל, וזה מחייב את כל מי שבידו 
לו  יש  אם  עצמו  את  מכיר  אחד  כל  שבשדות.  העם  על  להשפיע 

יכולת כזו, רק תדעו שאחיכם מחכים לכם!
באחת השנים, בתום מעמד הסליחות, ניגש אלי אברך כבן שלושים 
וסיפורו בפיו: "לפני עשר שנים הייתי בצבא, ושמעתי שיש מעמד 
באתי  אבל  גמור,  חילוני  הייתי  החיים'.  'אור  בישיבת  סליחות  של 
צעקתם  הלב...  לי  התעורר  האמת,  את  לרב  אומר  סקרנות.  מתוך 
כך  כל  היה  זה  צועקים?'  הם  'מה  שאלתי  ואני  האלוקים',  הוא  'ה' 
מרגש, לא הבנתי מה צועקים... היה שם אדם דתי שהסביר לי את 
משמעות הדברים, אחר כך באתי לשבת לישיבה, וזהו, מאותו לילה 
של סליחות הפכתי לאדם אחר! כיום אני אברך, שקוע כולי בלימוד 

התורה".
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מי היה מאמין? לפני עשור לא היו לו מושגים ביהדות כלל, הוא לא 
ידע אפילו מהי שבת, וכעת הוא בן תורה אמיתי!

נפשו של כל יהודי צמאה לדעת. אברך מוסר שיעור שבועי במושב 
בתחילה  שמשקיע.  המאמץ  של  התוצאות  את  משער  ואינו  נידח, 
ארבעה-חמשה,  כך  שאחר  בשבוע  אנשים,  שניים-שלושה  באים 
ממנו  מושפעים  המושב  בני  וכל  ומתפתח,  השיעור  גדל  ולפתע 

לטובה.
ומה היה קורה, אילו מקים השיעור לא היה שם אל לבו את ברית 

הערבות שיש לו כלפי אותם אחים תועים?! 

תן לה  לטעו  מהמתיקות הזו!
ישראל,  בעם  הערבות  חשיבות  את  מציין  הקדוש  החיים'  ה'אור 
ולקיים  תורה  ללמוד  צריך  'אני  לחשוב:  ליהודי  שאסור  ומדגיש 
מצוות, אין לי זמן להשקיע בקרוב רחוקים'... זו טעות! התורה לא 
יקיים  השני  שגם  נדאג  לא  אם  הזולת,  על  נחשוב  לא  אם  תתקיים 

תורה ומצוות.
בשנים האחרונות תנועת התשובה גדלה והולכת, הביקוש גדול, רק 
תפתח להם את הדלת, הם יבואו! בישיבה ארגנו אכסניה לשבעים 
נוספים  אורחים שרוצים לראות את עולם התורה. עשרות אנשים 
מקום  לנו  והיה  הלוואי  מקום!  חסר  מפאת  נדחו   - לבוא  שביקשו 
לכולם. עם ישראל פתוחים לקבל, הם טועמים שבת אחת ונשארים!
ספורט.  שדרן  חילוני,  יהודי  בסליחות  כאן  השתתף  השנים  באחת 
לאחר אמירת הסליחות הוא ניגש אלי, ושאלתי אותו: "מאין באת? 

מה גרם לך להגיע?" 
"אני גר בגבעתיים, וכל בני משפחתי כבר היו פה", הוא סיפר. "כל 
מה  קרה?  'מה  אותם  שאלתי  בעיניים,  דמעות  עם  חזר  מהם  אחד 
ראיתם שם?' והם אמרו לי 'תשמע, אתה חייב לראות את המחזה 

הזה בעצמך!'
"'מה אני אראה? אני לא מבין, הנה, יש פה בתי כנסת, ומה יש לראות 
באתי...  בסוף  אבל  לפניך'...  חטאנו  סליחות,  אומרים  בסליחות? 
כבוד הרב, דע לך! מרגע שנכנסתי לא פסקתי מלבכות, אני מסתכל, 
שומע ובוכה. עכשיו הבנתי מדוע הם באים אלי בדמעות ואומרים: 

'זה משהו מרגש ומצמרר'"...
עם ישראל פתוח לקבל, עלינו רק לפתוח להם פתח לטעם ולראות! 
ורצון,  רחמים  שערי  לכולנו  יפתח  והקב"ה  פתח,  להם  נפתח  אנו 

שנזכה להשיב אליו עוד בנים אובדים.

לא מאמיךי  או לא יודעי ?
אחד האברכים שלנו, גאון עצום, הגיע לכאן בזכות אהבת חברים.

הם היו כמה חברים מוכשרים, המצטיינים ביותר בבית ספרם. אחר 
כך היו קצינים ומפקדים בצבא, ואפילו מדריכי קצינים.

אחד מהם שמע דרשה וחזר בעקבותיה בתשובה, הוא שידל חבר 
באותה  ונשאר.  שמע  הגיע,  התחייבות...  בלי  ולשמוע,  לבוא  נוסף 
דרך הם השפיעו על חברים נוספים, עד שנשאר חבר אחד, שעדין 

לא טעם את מתיקות התורה.

חבר זה היה המוכשר ביותר מביניהם, אך כמה שדיברו אתו הוא לא 
הסכים. "עזבו אותי, אלה דברים ישנים של ימות מתושלח... מה לנו 

ולדברים האלה?"
זוכר  אתה  "שמע,  לו:  שאמרו  עד  בו,  להפציר  החברים  המשיכו 
לנו  היה  שלא  אף  על  פלוני,  למקום  שנלך  ביקשת  רבות  שפעמים 
נכון?  איתך,  הלכנו  שלך  המילה  את  לשבור  לא  וכדי  ללכת,  חשק 
ידידות?!  זו  חברות?!  זו  שלנו?  המילה  את  שובר  אתה  כעת  מדוע 
גם אתה צריך לשמוע לבקשתנו. תבוא, תשמע, לא מחייבים אותך 

כלום, רק תשמע!".
"צודקים", הוא הסכים בשם החברות שלהם, "אני בא, אבל מראש 

אני אומר לכם שחבל על הזמן שלי, כי אני לא מאמין בזה בכלל"...
הוא הגיע לכאן במוצאי שבת. באותה תקופה הייתי מוסר בכל מוצאי 
שבת שיעור מעמיק בספר 'מסילת ישרים', והבחורים היקרים היו 
יושבים ושומעים. הוא נעמד בפתח, ולא הסכים להיכנס בשום פנים 

ואופן בטענה שבא רק לשמוע...
וכך עמד והאזין לדברי ה'מסילת ישרים', שנאמרו בתוספת משלים, 
ארך  שעה  כמעט  הלב.  את  המושכים  דברים   - ומעשיות  אגדות 
'שבוע  לו  לאחל  שבפתח,  למקומו  נגשתי  ומשהסתיים  השיעור, 

טוב'.
"ברוך הבא, שמעת את השיעור?", התעניינתי.

"כן, שמעתי, אבל כל הדברים היפים האלה שהרב אמר אינם נוגעים 
אלי כלל, כי אין לי בסיס ביהדות, אני לא מאמין בכלל!".

"מה הכוונה שאתה 'לא מאמין'?", שאלתי.
"לא מאמין שקיימים כל הדברים האלה שאתם מדברים עליהם"...

בית  קירות  את  שמקיפים  העמוסים  הספרים  מדפי  על  הצבעתי 
המדרש, ואמרתי לו: "תראה, יש כאן ספריה של אלפי ספרים, האם 
למדת אותם? איך אתה אומר שאתה לא מאמין בכל הדברים האלה, 

כבר קראת את כל הספרים שלנו?"
"מה לי ולספרים האלה?", הוא לא הבין...

מה  כלל  לך  ידוע  לא  אם  מאמין,  שאינך  לי  לומר  יכול  אתה  "איך 
כתוב בספרים שלנו? אין זה נכון שאתה לא מאמין, אלא אתה לא 
יודע! אתה לא מכיר את האמונה הזאת! ברגע שתלמד ספר ועוד 
ספר ותדע על מה דברנו בשיעור, אז תוכל לומר לי אם אתה מאמין 

לדברים או לא". 
הוא חשב על הדברים, ומיד עדכן אותי: "יש לי אלף שאלות על כל 

הדברים שלכם"...
יום, תשאל אותי שתי שאלות,  נבהלתי: "תבוא כל  להפתעתו, לא 
ואני אענה לך עליהן. אי אפשר לענות על כולן על רגל אחת. כדאי 
שתיקח מחברת ותעלה על הכתב את כל השאלות, וכך אוכל לעבור 
עליהן. על חלקן אשיב לך בעצמי, וכאשר לא אדע להשיב בעצמי, 

אשאל את הגדולים ממני בתורה ובחכמה"...
למחרת הוא הגיע, ומני אז עד היום הזה הוא עדיין מעיין בספרים 
שלנו... אבל כעת הוא כבר בקי בהם ויודע ישר והפוך גמרות, חושן 
משפט ויורה דעה, בכל תחום! הוא גאון עולם, והבקיאות שלו יחד 

עם העמקות הן מהמיוחדות ממש!
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תונ כדי כנ ךודע לאיא זל"ל, הגאון הלדיק ריי ישראל גרוסמן, כי 
הלעירי  החדשי  משתכךי  ילריף שיסוף הקייוץ. רץ איא לש  וךיסה 

לפתוח את הדלת, אנ היא היתה ךעולה ומסוגרת. משלא הלליח, פתח 
איא את החלון, הכךיס ראשו פךימה וזעק יקול גדול: "שמע ישראל, ה' 

אלוקיךו ה' אחד!"

הרה"ג ריי ילחק דוד גרוסמן שליט"א, על מסירות ךפשו של אייו להללת ילדי ישראל

ועדות הקליטה,  ואיש כמעט לא הסתכל עליהם.  הם הגיעו לכאן, 
העמוסות לעייפה מהעולים שבאו  בהמוניהם מתימן ומארצות ערב, 
במעברות  שוכנו  והם  והילדים,  המשפחות  מאות  על  השתלטו  לא 

ובצריפוני פח.
לא  גרוסמן,  ישראל  רבי  הצדיק  הגאון  הישיבה,  ראש  זצ"ל,  אבא 
הנוער,  דור  את  כלות  בעיניים  ולראות  סבלם  את  לשאת  היה  יכול 
שמרו  הן  דור.  מדור  להם  המקודשות  מהמסורות  ונופל  המתפקר 
עליהן מכל משמר בצנעא ובערי תימן, אך דווקא כאן, בבואם לארץ 

הקודש – נפלו מכל מדרגותיהם הרוחניות.
וקיבץ אליו  קם אבא ועשה מעשה: עבר במעברות מצריף לצריף, 
כל נער ובחור שהסכימו לבוא עמו לקבל חינוך תורני. באותם ימים 
קיבל אבא את בניין הישיבה בלוד, שם שיכן את הנערים. "ישיבת 
תומכי תמימים לקליטת העלייה" – בישר השלט הצנוע, שמאחוריו 

עמד מפעל חייו של אבא באותם ימים.
כלל  היה  לא  כלשהו  מגורם  תקציב  וכל  המלאכה,  הייתה  קלה  לא 
בנמצא. כך מצא עצמו אבא באותם ימים מלמד תורה לתינוקות של 
בית רבן, והוא עצמו סובב והולך על פתחי נדיבים ועמך בית ישראל, 
שירימו תרומתם למען הצלת נפשות מרדת שחת, פשוטו כמשמעו.
בכל שבת היה אבא נחפז ורץ לערוך מגבית קודש בבתי מדרשות 
כשאבא  ימים,  באותם  נרשם  גדול  חידוש  בירושלים.  כנסת  ובבתי 
ערך את המגבית בבית המדרש הגדול 'גור' ברחוב רלב"ח, עמד מרן 
הבית ישראל זצ"ל והאזין ברוב קשב לדבריו. היה בכך משום הבעת 

הערכה כנה לפועלו של אבא למען קליטת ילדי ישראל והצלתם.
לאחר  זה  היה  ומיוסר.  שבור  הביתה  אבא  שב  השבתות  באחת 
פעילות של למעלה משנתיים עם הנערים, ונודע לאבא כי תלמיד 
אחד פרש מהישיבה. אבא סיפר לנו בקול מרוסק, כי אחד התלמידים 

המזהירים עזב את הישיבה ושב לקיבוץ.
שמרו  היטב  ומסוגר.  סגור  מקום  הקיבוץ  היה  ימים  באותם 
חייהם.  אורחות  את  אותם  ולימדו  הצעירים,  על  הקיבוצניקים 
הכניסה לקיבוץ והיציאה ממנו היו סיפור לא פשוט, אבל אבא לא 
חשב להיכנע, עם צאת השבת עשה את דרכו לקיבוץ בצפון, שם 

שהה הנער.
סמוך.  במושב  לן  והוא  לקיבוץ,  כבוד  אחר  הוכנס  לא  שאבא  מובן 

עם אורו של יום ראשון כבר הכיר אבא את כל מבואות הקיבוץ והיה 
בפנים. דבר לא עמד לנגדו כשמדובר בהצלת נפש מישראל.

אחד  ושואל  מחפש  לצריף,  מצריף  אבא  עבר  תזזית  רוח  אחוז 
ליום חדש עם  בני הקיבוץ, שזה עתה התעוררו  תלמידו, אביגדור. 
היישר  שהגיע  ודבקות,  להט  כולו  מזוקן,  ברב  פגשו  חלוצית,  רוח 
ומחפש  הצריפים  בכל  והולך  סובב  והוא  שערים',  'מאה  משכונת 

אחר מישהו.
בצריף  משתכנים  החדשים  הצעירים  כי  לאבא  נודע  כך  כדי  תוך 
היא  אך  הדלת,  את  לפתוח  וניסה  לשם  אבא  רץ  הקיבוץ.  שבסוף 
היתה נעולה ומסוגרת. משלא הצליח, פתח אבא את החלון, הכניס 

ראשו פנימה וזעק בקול גדול: "שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד!".
הבחור, הכלוא בשבי הקיבוץ, התכופף לחלון והפיל עצמו החוצה. 
"רבי, אני בא איתך!". חברי הקיבוץ, שראו כי הדברים יוצאים מכלל 

שליטה, תפסו את אבא זצ"ל והוציאוהו מבין חומות הקיבוץ.
והבחור עמד בדיבורו: באישון ליל, בלי כלום, עזב את הקיבוץ והגיע 
לבתי וורשה. כאן, בבית החמים של אבא ואמא, קבלו אותו בצלחת 
מרק מהבילה ובשפעת לב רותחת. כשאני פוגש היום את הגאון רבי 
אביגדור, המכהן כר"מ באחד מיישובי הארץ, אני יודע מהו כוחה של 

ערבות למען הזולת.
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שאלתי אותו: "מה שלו  איא שלנ?" והוא עךה: "תופעות משוךות 
עוירות על איא שלי". "תופעות משוךות? מה קרה לו?". "אךי לא יודע 

ידיוק. ג  אמא לא יודעת מה קרה לו. כל פע  כשהוא לרינ לירנ 'אשר 
ילר' הוא לוקח את הראש ומךיח על המזוזה. מישהו יכול להסייר לי מה 

הקשר יין 'אשר ילר' למזוזה?!"

הרה"ג ריי מאיר לימרוט שליט"א, על קילות טויות לימי הרחמי  והסליחות

"ְוַשְׁיָּת ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך" )דירי  ל', י'(

ראש השנה הוא זמן שבו צריכים להתקדם במשהו, לקבל על עצמנו 
איזו שהיא קבלה, לא להסתפק בדברים שוליים.

המגיד מדובנא המשיל על כך משל נפלא:
למלך אחד היה בן יחיד, מפונק ביותר. ציוניו בלימודים היו נמוכים, 
וגם התנהגותו לא היתה כשורה, בכל זאת אהב אותו אביו בהיותו 

בנו יחידו.
באו חכמי המלך וטענו לפניו: "אדוננו המלך, אם רוצה אתה שבן זה 
ישב על כיסאך בבוא היום, יש לך רק עצה אחת – זרוק אותו מהבית 
ושלח אותו ללמוד מקצוע באיזשהוא מקום, אולי יתפוס את עצמו. 

אם לא תעשה זאת כעת – אחר כך יהיה מאוחר מדי!".
להציל  רצונו  ואם  הדרדרות,  של  בתהליך  נמצא  בנו  כי  המלך  הבין 

אותו – מוכרח הוא לעשות זאת, למרות הקושי, ושמע לעצתם.
הרגיש  ולא  וכשישן  חריף,  משקה  הבן  את  השקה  הלילה  באמצע 
המדינה,  לקצה  איתו  ונסע  פנימה  אותו  הכניס  מרכבה,  לקח  כלום 
כשהוא עצמו לבוש בבגדי מלכותו. בשש בבוקר הגיעו לעיר רחוקה 

ושם ראו שלט: "חייט – מקבל תיקונים והזמנות לבגדים חדשים".
המתין המלך עד שבע בבוקר ואז דפק על דלתו של החייט.

זכיתי  במה  המלך,  "אדוני  ונדהם:  החייט  פותח  הנקישות  לשמע 
לביקור שלך?"

"יש לי בן יחיד. אני רוצה שתלמד אותו להיות חייט".
צחק החייט: "מה חטאתי? מה עוויתי? המלך עושה ממני צחוק... מי 

שמע על דבר כזה, בן המלך יהיה חייט?! 
"איך תרצה שאלמד אותו על רגל אחת? זה לוקח שנה!"

"שנה לוקח ללמוד לתפור?" – תמה המלך.
"כן"

"וכמה עלי לשלם?"
וזה  לשנה,  רובל  אלף  לכולם.  כמו  מחיר  אותו  יקבל  המלך  "אדוני 
כולל כלכלה, דיור – הכל באלף רובלים". ביחס למלך, מחיר כזה הוא 
כמו עשר אגורות בעינינו. הוציא את הכסף מכיסו ועמד לשלם, אבל 

החייט עצר אותו.
"לא! איני לוקח כסף מראש. אחרי שלושה חודשים אשלח לך תעודת 

שליש ראשון – ואתה תשלח לי שלוש מאות שלושים ושלושה רובל. 
בשליש השני עוד שלוש מאות שלושים ושלושה רובל, ובסוף השנה 
את היתרה – שלוש מאות שלושים וארבעה רובל. אחר כך אתה יכול 

לבוא ולקחת את בנך".
שומע המלך ומסכים. מוודא שהחייט יתנהג יפה אל הבן, והולך.

קם הבן מהשינה בשמונה בבוקר ומוצא את עצמו בבית החייט. עד 
מהרה מודיע לו החייט: "אתה הולך לעבוד עם כל הנערים פה!".

"אני בן מלך. אני לא עושה כלום!", מתמרד הבן.
"אתה בן מלך? היית בן מלך. היום אתה אצלי בבית ואתה עובד כמו 

כולם. לא עובד – אין אוכל!"
למחרת  רעב,  שבת  הערב  עד  לעבוד...  מוכן  לא  הוא   – אוכל  אין 
והתחיל  הייצור  לפס  ניגש  ברירה,  לו  ואין  שבוי  שהוא  הבין  בבוקר 

לעבוד.
שלך  "הבן  מהחייט:  מכתב  מקבל  והמלך  חודשים,  שלושה  חלפו 
שלוש  לי  שלח  מאה.  ציון  בהצטיינות.  הראשון  השליש  את  סיים 

מאות שלושים ושלושה רובלים".
מסתכל המלך ואינו מאמין: מאה? שליש ראשון בהצטיינות?

הילד  את  שיחנך  מישהו  מצאתי  סוף  כל  "סוף  ואומר:  למלכה  בא 
שבע  לו  שולח  אני  ושלושה  שלושים  מאות  שלוש  במקום  שלי... 
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מאות".
תוכל  תמיד  "בהמשך   – המלכה  יעצה   – שסיכמתם"  כפי  לו  "שלח 

להוסיף".
את  סיים  הבן  בארמון:  תעודה  התקבלה  שוב  השני  השליש  בסוף 
השליש השני בהצטיינות, יותר משאר התלמידים. ציונו: מאה פלוס.
לוקח המלך את ממחטתו, מוריד דמעות כמים. סוף כל סוף מישהו 

מצליח לחנך את הבן, את הילד שלו...
שסוף  אלא  הבן.  של  לשובו  השנה,  לסוף  מחכה  הוא  רוח  בקוצר 
שלושה  עוד  מחכה  הוא  מתקבל.  אינו  מכתב  ושום   – מגיע  השנה 
מגיע  לא  ומהחייט   – חולפות  וחצי  שנה  מכתב.  שום  ואין  חודשים 

שום אות חיים.
טלפונים לא היו, וכשגברה הדאגה החליט המלך לנסוע לראות מה 
שלום בנו, עלה על מרכבתו ונסע כל הלילה, הגיע לביתו של החייט 
ושאל אותו: "למה לא שלחת לי את התעודה של השליש השלישי? 

מה שלום הבן שלי?".
"הבן שלך?", מגיב החייט. "אדוני המלך! אתה רואה את השיש כאן? 
את השיש אני אצליח ללמד תפירה ולא את הבן שלך! אתה רואה 
הבן  את  ולא   – תפירה  ללמד  אפשר  הפלדה  את  הפלדה?  את  כאן 
בתוך  חוט  מכניסים  איך  לו  להסביר  מנסה  אני  שנה  חצי  שלך!... 
מחט. המחט נשברת, החוט נקרע, האצבע נדקרת - והוא לא תופס! 
ראש אטום! בחיים שלי לא ראיתי כזה קשה הבנה כמו הבן שלך! 
עשרים  פשוטה.  במחט  פשוט  חוט  אפילו  להשחיל  יודע  לא  הוא 

מחטים כבר נשברו, החוט נגמר – והוא עדיין לא יודע!..."
"סליחה?" – מתפלא המלך – "כשכתבת שאת השליש הראשון הוא 
השני  בשליש  עולמי.  חייט  יהיה  שהוא  חשבתי  בהצטיינות,  סיים 
אמרתי:  התלמידים,  מכל  יותר  בהצטיינות  סיים  שהוא  כשכתבת 
בודאי יהיה חייט מדופלם, אולי אפילו חייט של המלך. עכשיו אתה 
אומר לי שהוא לא יודע להכניס חוט למחט... מה הוא כן יודע? מה כן 
הצלחת ללמד אותו בשני השלישים הראשונים? במה הוא הצטיין?"
נענה החייט ואמר: "אדוני המלך, מיד אסביר לך את שיטת הלימוד 
אצלי. יש לי שיטה שהוכיחה את עצמה. חייט נוהג לשבת כל היום 
בבית ולהשתעמם ]פעם לא היו אמצעי תקשורת[. מה יעשה החייט 
כדי שיהיה לו חשק לתפור, ולא יתבלבל ובחוסר ריכוז יגזור במקום 
לכן, בשליש הראשון של  ניגונים ערבים.  – מנגן לעצמו  נכון?  הלא 
הימים  של  הניגונים  כל  את  התלמידים  את  מלמד  אני  השנה 
הנוראים. ככה הוא יושב, וכשהוא תופר הוא מזמר 'אדון הסליחות, 

בוחן לבבות...', ויש לו חשק לתפור".
"בשליש השני אני לוקח בד של חליפה, מצייר עם גיר את המקום 
הסימן  לפי  במומחיות  לקרוע  צריכים  והתלמידים  לקרוע,  שצריך 
שלי. הבן שלך הצטיין במיוחד בשליש השני, אדוני המלך, אינך יודע 
איך הוא קורע... על ימין ועל שמאל... תוך שתי דקות הכל קרוע, 

הוא קורע גם במקום שלא סימנתי... הוא אלוף בקריעה...
איך  להם  להסביר  ומנסה  החוט  את  לוקח  אני  השלישי  "בשליש 

לתפור. וכאן, מה אומר לך, הוא לא תפס כלום!".
את  שלחתי  האם  חייט!  "חייט,  ואמר:  הדברים  את  המלך  שמע 

ניגונים של הימים הנוראים? כלום צריך אני  בני כדי שתלמד אותו 
שתלמד אותו לקרוע בדים? בבית שלי הוא כבר התמחה בקריעה... 
כדי  אותו  שלחתי  וילונות...  קורע  שטיחים,  ב'מומחיות'  קורע  היה 
שתלמד אותו משהו קטן לתפור, משהו קטן לתקן – אם את זה לא 

לימדת אותו מה כן לימדת אותו?!"...
הניח המלך את ראשו בין ברכיו ופרץ בבכי: "איזה בן לא-יוצלח יש 
לי?! ניגונים הוא יודע, לקרוע הוא יודע, אבל אם לתפור אינו יודע, 

ואפילו לא משהו קטן, מה שווה הכל?!"...
והנמשל – אומר המגיד מדובנא – נוקב ויורד עד התהום: מגיע ראש 
ראש  אבל  הנוראים.  הימים  של  הניגונים  את  מנגנים  ואנו  השנה, 
השנה זה לא ניגונים... יש כאלו שמנסים לחתוך תפוחים ולטובלם 

בדבש, אבל ראש השנה גם לא נועד לחתוך תפוחים...
ראש השנה הוא זמן שבו צריכים להתקדם במשהו, לעשות משהו, 

אפילו קטן. אם את זה אנחנו לא עושים – מה כן עשינו?!
הקב"ה מבקש: שובו אלי, עשו פסיעה אחת קדימה!

פעם העזתי לשאול אברך שגר בשכנותי, מה הוא קיבל על עצמו 
בימים הנוראים. האברך אמר לי שהוא קיבל על עצמו קבלה אחת, 
לומר ברכת "אשר יצר" בעמידה, מילה במילה. "זה לוקח לי דקה – 

אבל אני לא עושה את זה מהר!" – הדגיש לי: "מילה במילה!".
שמעתי ואמרתי לעצמי שיהיה לו בהצלחה.

שלך?  בקבלה  עומד  עוד  "אתה  אותו:  שאלתי  שבט,  חודש  הגיע 
אתה זוכר לומר לאט לאט את 'אשר יצר'?".

אומר לי האברך: "לקרוע את ים סוף קל יותר מאשר לעמוד ב'אשר 
יצר'...".
"למה?"

"שלא תשאל. אני עומד לצאת לישיבה, מונית מצפצפת לי למטה, 
יצר'. תמיד בדיוק ברגע זה הטלפון  ואני צריך לעצור להגיד 'אשר 
מצלצל, ואשתי מזכירה לי לקנות לה: שעועית, מלפפון חמוץ, סנו 
לרצפה וסנו למייבש... תמיד כשאני נעמד לברך, הילד מבקש שאני 

אחתום לו על פתק כי הוא מאחר היום...
מצפצפים-  הילדים  מצפצפת,  האישה  מצפצפת,  למטה  "המונית 

ואני צריך להגיד 'אשר יצר'!..."
"נו, ונפלת?"

את  מנשק  הדלת,  ליד  נעמד  אני   , יצר'  ל'אשר  מגיע  כשאני  "לא. 
זה  שתצפצף.   – מצפצפת?  למטה  המונית  לברך.  ומתחיל  המזוזה, 
כיסא  לפני  וידוע  'גלוי  ברכה.  באמצע  כעת  אני  אותי.  מעניין  לא 
כבודך'... הילד רוצה פתק? – זה לא מעניין אותי. אני עכשיו אומר 
'אשר יצר'. הטלפון מצלצל? אני עומד ומברך, וכשאני אומר 'אשר 

יצר' כל העולם מת...".
מכן,  לאחר  אלול  בחודש  לעצמי.  וחייכתי  התיאור  את  שמעתי 
פגשתי את הבן שלו בשיעור בשבת. שאלתי אותו: "מה שלום אבא 

שלך?". והוא ענה: "תופעות משונות עוברות על אבא שלי".
"תופעות משונות? מה קרה לו?"

"אני לא יודע בדיוק. גם אמא לא יודעת מה קרה לו. כל פעם כשהוא 
המזוזה.  על  ומניח  הראש  את  לוקח  הוא  יצר',  'אשר  לברך  צריך 

המשנ יעמוד 29
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השונה הלכות בכל יום ניצול מהפורענויותהשונה הלכות בכל יום ניצול מהפורענויות

הגאון רבי יהושע ברכץ שליט¢א
 ראש כולל ’עץ חיים‘¨ ורב קהילת יוצאי צרפת¨ ומג¢ש ב¢דף היומי בהלכה¢

בזמן היותי בישה¢ק ישיבת ¢חכמי צרפת¢ למדתי חברותא עם 
הגיע  ולפתע  ברורה‘¨  ב‘משנה  שליט¢א  וייל  יצחק  רבי  הגה¢צ 
מורנו רה¢י הגה¢צ רבי חיים יצחק חייקין זצוקßßל תלמידו של מרן 
הח¢ח זיע¢א¨ ואמר לנו∫ ’צריך לדעת שכל מי שיודע את ‘המשנה 

Æßחßßחפצא של תß צ הריהוßßה והשעהßßברורה‘ עם הביאו

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט¢א 
גאב¢ד שערי הוראה ורב מערב ב¢ב¨ מגיד שיעור בדף היומי בהלכה

ביומו¨  יום  דבר  בהלכה‘¨  היומי  ’הדף  לימוד  וע“י 
זוכים ללכת בדרך התורה והיראה¨ ומובטח שהוא 

 Æבן העולם הבא וזוכים לחיי נצח

ביומא דהלולא של מרנא החפץ חיים כ¢ד אלול מצטרפים ללימוד 
’הדף היומי בהלכה‘ ’במשנה ברורה‘ בקבלה טובה לימים הנוראים
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לקראת יומא דהילולא דמרנא החפץ חיים זי"ע ביום ראשון הקרוב - מתחזקים בלימוד תורתו

קריאה מיוחדת להתחזקות בלימוד 'דף היומי בהלכה' 
במשנה ברורה בקבלה טובה לימים הנוראים

הגאונים הגדולים מגידי שיעורים בדף היומי בהלכה, פרסמו קריאות קודש נרגשות לציבור להתחזק בלימוד 
משנ"ב דבר יום ביומו והפליגו בגודל מעלת הלימוד • רבבות תשב"ר בכל העולם ילמדו לכבוד היא"צ הלכות 

שמירת הלשון • לראשונה גם בנות סמינר ילמדו בחוברת מיוחדת שהופקה עבורן

חיים  החפץ  מרנא  של  דהילולא  יומא  לקראת  שנה  כמדי 
זיע"א – הכהן הגדול מראדין, יוצא ארגון 'דרש'ו בקריאה גדולה 
במשנה  בהלכה'  היומי  'דף  בלימוד  היהודי  בעולם  להתחזקות 
ברורה. עשרות דיינים, ראשי ישיבות ומורי הוראה המשמשים 
גם כמגידי שיעורים ב'דף היומי בהלכה', פרסמו קריאת קודש 
היומי  ללימוד  ולהצטרף  לבוא  ה'  לעם  הקוראות  חיזוק  ודברי 
הקבוע ופירטו אודות מעלת קביעת סדר מיוחד ללימוד משנה 

ברורה.
הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א רב קהילת חניכי הישיבות 
אמר  בהלכה  היומי  בדף  שיעור  ומגיד  יהודה  ומנחת  ה'  שיכון 
חיזוק  האלה  בימים  יוסיף  ואחד  אחד  וכל  להתחזק  "עלינו  כי 
להקב"ה  רוח  נחת  נגרום  אנחנו  ובזה  ברורה'  ה'משנה  בלימוד 
ותועלת גדולה לנשמת ה'חפץ חיים' וודאי ה'חפץ חיים' ימליץ 

יושר על כולנו לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.
מערב  ורב  הוראה  שערי  גאב"ד  שליט"א  שטרן  הגרש"א 
בני ברק אמר גם הוא דברים נוקבים כי ע''י לימוד 'הדף היומי 
והיראה  התורה  בדרך  ללכת  זוכים  ביומו,  יום  דבר  בהלכה' 
ומובטח שהוא בן העולם הבא וזוכים לחיי נצח". גם הגאון רבי 
ירושלים  ורב קהל עדת  מאיר סירוטה שליט"א מו"צ העדה"ח 
שכתב  שמה  לידע  "צריך  כי  אמר  בהלכה  היומי  בדף  ומג"ש 
שלא  'ומי  ג'  בחלק  שבת  להלכות  בהקדמה  ברורה'  'המשנה 
למד יוכל בנקל להיכשל בהן הרי זה נכון ותקף גם לשאר חלקי 

המשנה ברורה'.
הגאון הרב יצחק אזרחי שליט"א מראשי ישיבת מיר ומג"ש 
הלכה  של  הלימוד  בחשיבות  מאוד  חיזק  בהלכה  היומי  בדף 
מספיק  לא  ובתורה  במצוות  לחיות  "צריך  ואמר  בקביעות 
שעושה, צריך לחיות, ולימוד ההלכות ב’משנה ברורה’ זה החיות 
זוכה  והוא  האדם  את  מרומם  וזה  במצוות  לחיות  האדם  של 

לחיים אחרים"
כלל  נחלת  להיות  הפך  ברורה,  במשנה  בהלכה  היומי  הדף 
הנצרכות  בהלכות  ולימוד  שיעורי  יום  מדי  הקובעים  ישראל 
ונדרשות לכל יהודי לידע דבר יום בימו, למען יילך ויצעד בדרך 

התורה על כל צעד ושעל.
טוב,  יום  בהלכות  ישראל  אלפי  רבבות  עוסקים  אלו,  בימים 
הנדרשות כדבר בעיתו מה טוב ללימוד לקראת החגים הקרובים, 
כאשר עד חודש כסליו ישלימו הלומדים בסדר הלימוד של הדף 
היומי בהלכה את חלק ה' של המשנה ברורה ויחלו בלימוד חלק ו'.

קביעות העיתים לימוד הדף היומי בהלכה, מביאה את האדם 
לסדר לימוד אשר עיקרו הוא לימוד של כל ששת חלקי המשנה 
ברורה אשר כדברי מרנא החזון איש זיע"א נקבע כפוסק לדור 

אחרון.
הלומדים בסדר הלימוד של הדף היומי בהלכה מרבים לספר 
כיצד לימוד זה השפיע עליהם ושינה את חייהם, כאשר יש בידם 
ידיעה בהלכות אורח חיים הנוגעות לחיי המעשה, כאשר  קנין 
יש רבים אשר הוסיפו על לימודם גם את המבחנים החודשיים 
של דרשו על המשנה ברורה ואף מקבלים מילגת תמריץ על כך. 
ביום  שיחול  ההילולא  יום  לקראת  השנה  גם  שנה  כמידי 
תורה  מתלמודי  ישראל  ילדי  ממיליון  למעלה  הקרוב,  ראשון 
מדינות,  מ-25  ביותר  היהודי,  העולם  בכל  לבנות  וסמינרים 
בלימוד  ילמדו  רוסיה,  ערבות  ועד  וונצואלה,  מדרום-אפריקה 
הדף  סדר  פי  שעל  ובהלכות  חיים  חפץ  הלשון  בשמירת  היומי 

היומי בהלכה.
רבבות הילדים כולם ילמדו מאותה חוברת ייעודית שהופקה 
עולם  חובק  לוגיסטי  במערך  ושונעה  היא"צ,  לרגל  במיוחד 
לקצוות תבל. החוברת המיוחדת תכלול סיכום מיוחד של "דף 
היומי בהלכה", קטע הלימוד היומי בשמירת הלשון, וסיפורים 

על מורשתו של החפץ חיים ופרק תהילים מיוחד.
ידי  על  שהוקצה  המיוחד  הזמן  את  יקדישו  התלמידים 
מוסדות החינוך על מנת לעיין במשנתו של אחד מגדולי הדורות 
בעם ישראל, ומי שהיה סמל מובהק לשמירת הלשון והמחשבה, 
והיראה, שכיום קשה  והיה לאחד מגדולי מורי המוסר ההלכה 

לנו בכלל לאמוד את אורם ואת גדולתם.
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תרום  22 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים
סך כל  התרומה 264 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'

של 'דרשו' 6 כרכים 
וספר 'דרש דוד'

על המועדים או על מסכת אבות  

תרום 18 ש"ח לחודש למשך 10 חודשים
סך כל התרומה 180 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'לקראת שבת'

סט הספרים שנקרא בשקיקה בכל העולם היהודי, 
ומחזקים  מרתקים  סיפורים  אלפי  עם  כרכים   5
עלוני של  מהמבחר  מלוקטים  השבוע  לפרשת 

'לקראת שבת' של 'דרשו'.

בוע‡ע ‡חרון ע 
‡חרון ‡חרון למבˆע לל

למבˆעלמבˆעל‰‚„ול ‰‰‰‰
‰‚„ול למבˆע ‡חרון בוע 
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'דרשו'  התורה,  להיכלי  החזרה  לרגל 
ו'אחינו' יוצאים במבצעבמבצע  מיוחד של תורמים מיוחד של תורמים 
ואלפי  מאות  לחיזוק  תורמים  וזוכים.וזוכים. 
התלמידים שבארגון 'אחינו' וזוכים בספרי 
היהודי. העולם  את  שכבשו  'דרשו' 

‰מבˆע 
לזמן

מו‚בל 
02-5609000

תרום 24 ש"ח לחודש למשך 15 חודשים
סך כל התרומה 360 ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'
סט 'לקראת שבת'
וספר 'דרש דוד' 

* משנ"ב - 6 כרכים, 'לקראת שבת' -  5 כרכים, דרש דוד' - על המועדים / מסכת אבות 
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ילילה לא הללחתי 
להירד , ואפילו זלגו 

לי כמה דמעות
שכיוון  רש"י,  אומר   - היום"  ניצבים  "אתם 
שראה משה רבינו שהוריקו פניהם של ישראל 
מרוב פחד, לאחר ששמעו את התוכחה של פרשת 'כי תבוא', רצה 
לחזק אותם ולהרגיע את רוחם ואמר להם: "אתם ניצבים היום לפני 

ה' אלוקיכם", אתם עדיין בניו של הקב"ה, וזכיתם להתייצב לפניו. 
שואל הרבי מלעלוב זיע"א, מה קרה פה בעצם? אם הקב"ה הוכיח 
את ישראל - הוא רצה שיפחדו ויחששו. למה משה רבינו בא להרגיע 
אותם ולהפיג את הפחד שלהם? אלא, הוא מסביר, זה בדיוק העניין, 
גמור,  יסדר  את   אז  שמי ,  ייראת  התמלאת   פוחדי ,  את   א  
לו  שאין  למי  ךאמרו  הן  עליכ ,  ךאמרו  לא  הקללות  לדיקי ,  את  

יראת שמי . 
ורגיש,  והאמת היא שאנחנו צריכים להשאיר את הלב שלנו פתוח 
ובכך נחסוך מעצמנו צרות גדולות. כמו ששמעתי פעם בשמו של 
האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זצ"ל, שאמר שהסיבה שיש חולים 
השתתפות  מספיק  שאין  מכך  נובעת  ל"ע,  קשות  במחלות  רבים 
כל  על  ויתמי   יאמת  ילטער  מאתךו  אחד  כל  א   הזולת.  בצער 
חולה מישראל, על כל אד  שקשה לו ושךאלץ להתמודד ע  יעיות 
לךו  ךלטרנ שיהיו  לא  ךלטער על היעיות של אחרי ,  חמורות, א  

יעיות משלךו. 
מוותיקי  אחד  עם  שעבר,  בשבוע  שקרה  למה  אותי  מביא  וזה 
בשיבוץ  רבות  שעוסק  בפעיל  מדובר  'אחינו'.  ארגון  של  הפעילים 

בחורים בישיבות, וליווי שלהם עד להשתלבותם המלאה. 
הסיפור התחיל כשאחד הבחורים ששובצו על ידו לישיבה כלשהי, 
הגיע למצב שבו הנהלת הישיבה החליטה לשלוח אותו לביתו באופן 

מיידי.
אביו התקשר נואש לאברך, שסייע לו מלכתחילה להיכנס לישיבה, 
והפעיל המיוחד של 'אחינו' יצר מיד קשר עם צוות הישיבה, והצליח 
לרכך מעט את ההחלטה. הישיבה הסכימה להחזיק את הבחור עד 
סוף זמן אלול, בתנאי שהאברך שלנו יגיע בעצמו לישיבה, ויחתום 
הבחור,  את  איתו  לוקח  הוא  הזמן  שבסוף  גמורה,  התחייבות  על 

ומסדר לו ישיבה אחרת. 

והגיע  בוקר,  לאותו  שלו  התוכניות  כל  את  ביטל  שהפעיל  כמובן 
לישיבה כדי לחתום על מסמך ההתחייבות. 

"אני לא מבקש מכם שום דבר", אמר להנהלת הישיבה כשהגיע, "רק 
דבר אחד אני רוצה! שתרגישו כמו שאני מרגיש. אני לא מכיר את 
הבחור הזה באופן אישי, אני לא מכיר את משפחתו, אני לא מקבל 
תוספת למשכורת ב'אחינו' בזכות ההשקעה היתירה שלי במקרה 
שלו, ובכל זאת בלילה לא הצלחתי להירדם בגלל המחשבה שלי על 

עתידו של הבחור. 
"אפילו זלגו לי כמה דמעות", הוסיף הפעיל, "כשחשיתי על זה שכל 
שעשה,  שטותי  מעשה  איזה  ויגלל  המאזךיי ,  כף  על  מוךח  עתידו 
הוא עלול להידחות מהעול  שלךו, לעולמות אחרי  ורחוקי  מאוד 
זאת  ובכל  הזה,  הבחור  על  דמעה  הזלתם  אתם  גם  אם  מעולמךו. 
מקובלת.  שלכם  ההחלטה  בישיבה,  כאן  אינו  שמקומו  החלטתם 
אבל אם עשיתם זאת בלב אטום, דעו שעליכם לבדוק מה קרה ללב 

היהודי שלכם!". 
את הסיפור הזה שמעתי ממנכ"ל 'אחינו': "כששמעתי את הסיפור 
הזה, התרגשתי!", הוא אמר לי. "אם הפעילים שלנו יכולים להוזיל 
דמעות של ממש, על בחור שעלול להתגלגל לרחוב, למרות שהוא 
את  עושים  באמת  שהם  אומר  זה  דרך,  בשום  אליהם  קשור  לא 
מלאכתם לשם שמים, מתוך אמונה ורצון אמיתי לעזור!". ע  כאלו 

פעילי , אפשר לזכות להללחה על טיעית. הלי היהודי...

.1

 הדמעות והתפילות המרטיטות, של הגה"ל ריי שמעון גלאי 
ושל הגאון ריי שמואל אליעזר שטרן שליט"א 

 על לי ודמעות - מיט יהודי מרתק על השיוע, 
ע  הרי יהושע ליייזון
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אךי זוכר את 
הדמעות והתפילות 

המרטיטות, של 
הגה"ל ריי שמעון 

גלאי ושל הגאון ריי שמואל 
אליעזר שטרן שליט"א 

ביום ראשון הקרוב יחול יום ההילולא של רבינו הכהן הגדול מאחיו, 
מרנא החפץ חיים הקדוש, אשר לבו הטהור היה רחב כאולם. 

זכיתי, כאחד מבני החבורה בארגון 'דרשו', להשתתף בכמה מאותן 
נסיעות היסטוריות של 'דרשו', לציונו של מרנא החפץ חיים, כי הרי 

.3

עד לאותו רגע הכל 
הלנ לךו 'עקו ', 

ופתאו , ירגע אחד 
הכל התהפנ!

אותו,  לזייף  אפשר  שאי  משהו  זה  והרגיש,  הטוב  הלב  הזה,  הלב 
טוב  לב  של  הזאת  לתכונה  נוטים  מהאנשים  חלק  מבפנים.  בא  זה 
הזאת  המידה  את  ולפתח  זה,  על  לעבוד  צריכים  וחלק  מטבעם, 

בעבודה עצמית רבת שנים. 
נוהג לנסוע לבית העלמין  ירושלמי, שמדי שנה הוא  לי חבר  סיפר 
בחיפה, ביום היארצייט של הסבתא של רעייתו. "אשתי לא מוותרת 
אף פעם על היארצייט של הסבתא, וכך, למרות שיש מניין של בני 
משפחה שגרים באזור חיפה, אנחנו מגיעים במיוחד מירושלים כדי 

להשתתף באמירת התהילים והקדיש. 
מיד  אבל  שנה,  בכל  כמו  לפני,  וחצי  שעתיים  לדרך  יצאנו  "השנה 
עבודות  עמוסים,  הכבישים  פקקים,  שיש  הבנו  הדרך  בתחילת 
והרי  בכביש בשלושה מקטעים לאורך הדרך, שתי תאונות בנוסף, 

לך איחור של שלושת רבעי שעה. 
החיפאים,  הדודים  לבני  התקשרתי  היעודה  השעה  "כשהגיעה 
יותר מדי זמן, אבל  וכך לא יחכו לי  קיוויתי שאולי חלקם מאחרים 
להפתעתי הפעם כולם הגיעו בזמן פחות או יותר, מה שעשה את 

כל הסיפור לעוד יותר לא נעים.
"אמרתי להם שאם יש להם מניין שלא יחכו לי. היה יום מאוד חם, 
והם באו כל אחד מהעבודה ומהלימודים, לא רציתי שיחכו במיוחד 

לי ולרעייתי. 
די  היינו  ואשתי  ואני  והקדיש,  התהילים  באמירת  החלו  אכן  "הם 
של  הקבר  על  'קדיש'  לשמוע  לפחות  נזכה  שלא  מזה  מדוכדכים 

הסבתא, אחרי כל הנסיעה הקשה הזאת מירושלים. 
"והנה, הגענו למקום ואני רואה שהם עומדים וממתינים לי... 'מה, 
לי  התברר  ואז  מוחלטת.  בהפתעה  שאלתי  עדיין?',  התחלתם  לא 

שהם כן התחילו, ואפילו סיימו לומר את התהילים והקדיש, הם כבר 
חשבו להתפזר, אבל אז אחד מהם אמר: 'תשמעו, בני הדודים שלנו 
מחכים  בזמן,  כאן  נמצאים  הם  שנה  כל  מירושלים.  במיוחד  באים 
עד שאנחנו מגיעים מכל קצוות הארץ, ועד שמתאסף מניין. השנה 
הם מאחרים, אולי כדאי שנחכה להם, לפחות נגיד איתם כמה פרקי 

תהילים וקדיש, שלא ירגישו שהם הפסידו!'". 
שינתה  הזאת,  ההמתנה  לו  שהעניקה  שההרגשה  לי  מספר  החבר 
לנו  הלך  הכל  רגע  לאותו  "עד  אחד.  ברגע  שלו  הרוח  מצב  כל  את 
'עקום', הדרך עם הפקקים, הכל היה כזה לא מוצלח, מתח וחוסר 
רגע  מיהרו,  באמת  הם  התהפך.  הכל  אחד  ברגע  פתאום,  סבלנות. 
אחרי שסיימתי לומר את הקדיש הם פשוט 'טסו' כל אחד לשגרת 
יומו, אבל למרות זאת הם חיכו לנו במשך יותר מעשרים דקות, תחת 

השמש הקופחת, רק כדי שלא תהיה לנו הרגשה רעה... 
"בדרך חזור אמרתי לאשתי, שאני בטוח שהמעשה הזה שעשו בני 
בשמים.  מאוד  גדולה  רוח  נחת  לסבתא  גרם  בוודאי  שלה,  הדודים 
הזה,  הוויתור  הקדיש.  ואמירת  ההתכנסות  מכל  יותר  אפילו  אולי 
החשיבה על הזולת, ההקרבה מהנוחות שלך ומהאילוצים שלך, כדי 
שלבן הדוד שלך תהיה הרגשה טובה יותר, זה לב טוב. ומי שיש לו 

לב טוב, יש לו את כל המידות הטובות". 
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יינתק, שמחובר  בל  חיים' הוא קשר  ובין ה'חפץ  'דרשו'  בין  הקשר 
בכל כך הרבה נימים של לימוד טהור ומתוק ב'משנה ברורה', ב'חפץ 
ידי  על  ספריו  בהדפסת  זיע"א,  רבינו  שכתב  המוסר  בספרי  חיים', 
ומוספים',  'ביאורים  החיבור  עם  ברורה  המשנה  בההדרת  'דרשו', 
בלימודי ההמוני של 'הדף היומי בהלכה' ובעוד דרכים רבות ומגוונות.

הלב הטוב, שעליו אנחנו דיברנו גם מקודם, הוא המאפיין הכי בולט של 
רבינו החפץ חיים, ושל כל גדול בישראל, כי בלי מידות טובות, אי אפשר 

לגדול בתורה, ובלי לב טוב, איך יוכלו שאר המידות להיות טובות? 
החפץ חיים בעצמו כותב בספריו, שהוא היה מפציר בעשירי עירו 
לקנות עצי הסקה בזול בימות הקיץ, לאחסן אותם בתנאים טובים, 
כך,  היהודים.  לתושבים  החורף  בימות  עלות  במחיר  אותם  ולמכור 
הסביר רבינו, אפשר לקיים חסד עצום, לסייע לעניי ישראל וכל זה 
מבלי שהדבר יעלה בכלל כסף. הרי העשיר ממילא לא משתמש בכל 
כספו בימות הקיץ ומחזיק בחסכונות, ומדוע לא ישתמש בהם כדי 
ובמיוחד שאינו מפסיד את הקרן...  להרוויח מצווה חשובה כל כך, 
אגב, כך נהג החפץ חיים בעצמו ובסמוך לביתו היה מחסן מלא עצי 

הסקה, למטרה זו. 
כחברי  ששמשו  הדור,  גדולי  של  בגוום  שחלף  הרטט  את  זוכרני 
העלמין  בבית  הקודש  אדמת  אל  בבואם  'דרשו',  של  המשלחת 
שמואל  רבי  הגאון  של  הסוער  הבכי  את  ראדין.  העיירה  שבפאתי 
הדמעות  מלך', את  'קרית  ישיבת  ראש  זצ"ל,  בורנשטיין  יעקב 
את  יבלחט"א,  גלאי  שמעון  רבי  הגה"צ  של  המרטיטות  והתפילות 

זעקותיו המצמררות של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א, 
המצפים  והנזקקים  החולים  את  בהזכירו  תמרורים  בכי  שבכה 
לישועה, ואת ה'מי שברך' השקט והחודר כליות ולב של הגה"צ רבי 
הכלל  למען  ובתחנונים  בתפילה  שהעתיר  שליט"א,  פינקל  בנימין 
והפרט, ובמיוחד למען אלו שקיבלו ושיקבלו על עצמם ללמוד 'דף 

היומי בהלכה'. 
איך מגיעים לדרגה כזאת? איך יכול אדם גדול וחשוב, רב מפורסם 
או ראש ישיבה, לעמוד בפני קהל לא קטן, ולפרוץ בבכי סוער, כאילו 

היה ספון בחדרי חדרים ואין רואה את דמעותיו? 
המידה  זאת  יהודי.  לכל  שלהם  העזה  האהבה  הטוב,  הלב  רק  זה 
'לב טוב' שהחפץ חיים כל כך טיפח בקרב תלמידיו והלומדים  של 

בספריו הקדושים. 
רבותי, בהגיע יום ההילולא של הצדיק הזה, אני לא יודע מה איתכם, 
אבל אני מרגיש שזה 'החפץ חיים' שלי. זה 'החפץ חיים' שלנו, של 
לנו  הותיר  כי  בתורתו.  ועוסק  בדרכו  דבק  בספריו,  שלומד  מי  כל 
רבינו ברכה אחריו, ספרים מופלאים הכתובים מלבו הטהור, בשפה 
נעימה ומשובבת לב, כאילו היינו ניצבים לפניו ושומעים את הדברים 
חסד',  'אהבת  לפתוח  רק  זה  צריכים  שאנחנו  מה  כל  קדשו.  מפה 
להתעורר ולהתרגש )ובעיקר אני ממליץ: הצטרפו ללימוד ההלכה, 
ומבחני הדף היומי בהלכה של  'דרשו'(  כך נהפוך כולנו לתלמידיו 
להיות  הקדוש  חיים'  ה'חפץ  יהפוך  וכך  הקדוש,  חיים'  ה'חפץ  של 

'החפץ חיים שלנו'. 

טויי הרופאי  
שמימיה  לא 
הלליחו לומר 
'איךי יודע', 
חזרו ישךה החולפת אין 

ספור על רייעיית המילי  
חודש אלול כבר בעיצומו, ואפילו מתקרב לסופו. ומה מגיע אחריו? 
יום הדין, היום בו נעבור כולנו כבני מרון לפני מי שאמר והיה העולם, 

היודע כל מעשי בני אדם וכל מחשבותם. 
שבשנה  שיטענו  יהיו  הקורונה.  על...  כמובן  מדברים  כולם  השנה 
וכך  מנחלתיך,  מגיפה'  ב'מנע  טוב,  מספיק  התפללנו  לא  שעברה 
היכתה המגפה ברחבי העולם בשנה הנוכחית. בתקוה שבראש השנה 
הקרוב נתפלל טוב יותר, נזכה לדעיכתה והיעלמותה המוחלטת של 
רבים  עתידים  ובגללה  כולו,  העולם  את  שמשגעת  הזאת,  המחלה 

להתפלל בראש השנה הקרוב בתנאים לא פשוטים. 
אבל אחד החברים שלי הרב ש.א.ח. מעיר את תשומת לבי. "תראה 

כל  'וידע  מתפללים  אנחנו  השנה  "בראש  לי,  אומר  הוא  זה",  מה 
פעול כי אתה פעלתו', 'ובכן תן פחדך', 'יכירו וידעו כל יושבי תבל' 
ועוד תפילות בסגנון הזה שבהן אנחנו מבקשים שהעולם כולו יכיר 
במלכותו של הקב"ה, שברצונו מיישר וברצונו מעקם, כל המתחולל 
בעולם מכוחו ועל פי ציוויו, ואין לטבע או לחכמיו שום שליטה על 

מה שקורה כאן או בכל מקום אחר. 
ומה קורה לתפילות הללו אנחנו לא רואים כמעט שכל יושבי תבל 
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מבינים שהכל מאתו יתברך. 
עד שבאה התפרצות הקורונה. 

השנה, כולם הבינו שהטבע הוא שברירי, המדע אינו מושלם בלשון 
המעטה, טובי הרופאים שמימיהם לא הצליחו ללמד לשונם לומר 

המילים  רביעיית  על  ספור  אין  החולפת  בשנה  חזרו  יודע',  'איני 
הקבועה: "אךחךו עדיין לא יודעי ". 

ופתאום כולם מבינים, מסין עד אמריקה ומאוסטרליה עד יפן, שאין 
עוד מלבדו. 'יכירו וידעו כל יושבי תבל '

קילו יךיין למוסד 
יחיך  !!

עוד  לכם  אספר  עסקינן  טוב  בלב  ואם 
השבוע  להשבוע...  ואחרון  קטן  משהו 
שמספר  חדרה,  תושב  פינס,  יצחק  הרב  בשם  יהודי  אלי  התקשר 
שהוא שם לב שבעיר יש מבנה ישן שמתאים מאוד לשמש כישיבה, 
ולאחר שבירר התברר לו שבעצם המבנה הענק מיוחד לצרכי דת, 
ומי שיקבל על עצמו להפעיל במקום מוסד תורני, יכול אולי לקבל 

אפיל הקצאה רשמית.
אבל  המקום,  את  להתאים  בשיפוצים  קצת  להשקיע  צורך  "יהיה 
זה מבנה ענק שלמעשה כבר היו לו שימושים דומים בעבר וכל מה 
שצריך זה קצת לצבוע, לסדר את החשמל, לשים מזגנים וכדו', ויש 
לך מקום לבית מדרש עם פנימייה וחדר אוכל ומטבח וכל מה שצריך 

בשביל ישיבה של 100 בחורים ואף יותר" הוא אומר. 
בטוב לבו הוא מציע אפילו לסייע למעוניינים בכך, והחלטנו לנהוג 
גם אנו בטוב לב, ולפרסם את המספר שלו לכל מאן דבעי, בתקווה 
שאכן יניב המאמץ תוצאות ובמקום תוקם ישיבה שתפרח ותשגשג 

לאורך ימים ושנים. 
אותו  תפנו  לישיבה,  מקום  שמחפש  מישהו  מכירים  אתם  אם  אז 

בבקשה לרב פינס, 
בטלפון 052-76-39131.

leib1964@gmail.com לתגובות
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קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666

 * חדש! הרצאות ושיעורים לחודש אלול והימים הנוראים )7-2-14(
 * שיעורים מקוצרים על הדף היומי
 * דף היומי בהלכה - 5 דקות ביום

 * ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע
* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות 

הכל במקום אחד 
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התיקשתי פע  לעמוד ידין תורה, כדי להעיד עיור אחד הלדדי . איךךי 
יכול לשכוח את המתח יו הייתי שרוי כשעמדתי לפךי הדייךי , זאת 

למרות שלא הייתי יעל הדיר יעלמו. מרוי יהלה ךסתתמו כל טעךותיי, 
ויקושי הללחתי לומר את עדותי...

מאולרותיו של הגאון ריי אליעזר טורק שליט"א, על ההכךה לראש השךה

 - השנה  לראש  הסמוכה  בשבת  תמיד  הנקראת   - נצבים  פרשת 
מכונה בכתבי גדולי הדורות 'פרשת התשובה', משום שרבים מחלקי 
עבודת התשובה שביאר רבינו יונה, מופיעים בה. נתבונן ונפיק לקח 
ולאחר  לטובה;  עלינו  הבא  הדין  יום  לקראת  הקדושים,  מהפסוקים 
מכן נבאר כמה מענייני עבודת היום, למען נדע ונשכיל את המלאכה 

אשר לפנינו:
לאימת  להתכחש  העוון  גודל  על  התורה  מדברת  הפרשה  בתחילת 
שאין  וחריפים  מבהילים  דברים  ואלו  התשובה,  ולעשיית  הדין 
ָהָאָלה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  "ְוָהָיה  בתורה:  מקומות  בהרבה  כדוגמתם 
ֵאֵלְך  ִלִּבי  ִּבְׁשִררּות  ִּכי  ִּלי,  ִיְהֶיה  ָׁשלֹום  ֵלאֹמר  ִּבְלָבבֹו  ְוִהְתָּבֵרְך  ַהּזֹאת, 
ֶיְעַׁשן ַאף  ָאז  ִּכי  ַהְּצֵמָאה: ֹלא ֹיאֶבה ה' ְסֹלַח לֹו  ָהָרָוה ֶאת  ְלַמַען ְספֹות 
ה' ְוִקְנָאתֹו ָּבִאיׁש ַההּוא, ְוָרְבָצה ּבֹו ָּכל ָהָאָלה ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ּוָמָחה 
ה' ֶאת ְׁשמֹו ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים: ְוִהְבִּדילֹו ה' ְלָרָעה ִמֹּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל 

ָאלֹות ַהְּבִרית ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה". )כט, יח-כ(. 
ראש  הפניית  מופגנת!  התעלמות  זוהי  כי  הדבר?  חמור  כה  מדוע 

מכוונת לתוכחה! על זה האדם נתבע תביעה בפני עצמה. 
מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל, היה מספר כי בימי מלחמת העולם 
וילנא,  לעיר  קלעצק  מהעיירה  ישיבתו  עם  התגלגל  כאשר  השניה, 
נתנו לו ראשי הקהילה רשות להציץ ברשומות ופנקסי העיר שנכתבו 
עשרות שנים קודם לכן. רבי אהרן ביקש שיביאו לו את פנקס הקורות 
מתקופת אדונינו הגאון מוילנא זצ"ל. שם הוא ראה את המעשה הבא: 
שקרים  עליו  העלילו  מוילנא,  לגאון  בליטא  השלטונות  נטפלו  פעם 
משקרים שונים והביאוהו למשפט. הגאון אחז מטעמיו שלו, שאין לו 
לדבר עם השופטים מטוב ועד רע, וכך היה: שאלו אותו, ואין תגובה. 

דברו אליו, והוא לא התייחס.
חמתם של השופטים בערה בהם, ועל ההתעלמות הזו לבדה פתחו לו 
תיק חדש, על בזיון מערכת המשפט, ופסקו לו עונש חמור יותר ממה 

שתוכנן בתחילה. 
סוף דבר, הבין הגאון להיכן נוטים הדברים, הוריד את טליתו מראשו 
וחשף את תפיליו. אך ראו אותם הגויים, קיבלו פחד ואימה, ועזבוהו 
לנפשו. הן כך אומרים חז"ל )ברכות ו, א(: "וראו כל עמי הארץ כי שם 

ה' נקרא עליך, ויראו ממך" – אלו תפילין שבראש. 
"אנו יודעים", עורר רבי אהרן, "שמלכותא דרקיעא היא כעין מלכותא 
מערכת  בזיון  חמור  כמה  עד  רואים  הזה  המעשה  ומן  דארעא, 
וישאר  המשפט. אם כך, אדם שיתעלם בראש השנה מהדין הנורא, 

באדישותו ביום המשפט, יחמיר חלילה את עונשו עשרת מונים". על 
פי זה הסביר רבי אהרן את פשט לשון הפסוק: "ְוִהְתָּבֵרְך ִּבְלָבבֹו ֵלאֹמר 
ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵלְך" - על זה גופא "לא יאבה ה' סלוח 
בו כל האלה". אם אדם חושב לעצמו, שבאופן אוטומטי  ורבצה  לו, 
הוא יעבור כל שנה ושנה את הדין בשלום, וכביכול אין מקום לדאגה, 

להכנה ולתשובה, התביעה הזו נוראה אף יותר מעצם העוון! 
לצערינו, התופעה הזו נראית מדי פעם במחוזותינו, והיא אינה ניתנת 
ובטוחים  וסמוכים  מאמינים,  בני  מאמינים  אנחנו  אם  כלל.  להבנה 
יודע אם נעבור את  וכל פעם מי  שאכן כל שנה דנים אותנו מחדש, 
של  התחושה  נובעת  מהיכן  הזו?  השאננות  מהיכן   - בשלום  הדין 
"שלום עלי נפשי"?! הלוא זוהי התביעה הגדולה ביותר, ועל כך צועק 

הפסוק "לא יאבה ה' סלוח לו". נורא! 

מטבע  הרי  ואחד.  אחד  לכל  שייכת  זו  שנקודה  היא,  האמת  אך 
הדברים, אילו היינו מבינים את הענין לעומקו ובמלוא חומרתו, היה 
אמור להיות כעת מצב בו לא נוכל לשוחח כלל עם בני אדם. להבדיל, 
של  עניין  על  לא  ואפילו  ודם,  בשר  משפט  לפני  עומד  אדם  כאשר 
- הוא כולו חרד ומתוח,  נפשות, אלא רק על ממון מועט או מרובה 

ומתקשה להתרכז בכל דבר אחר. 
יש בחינה  כי בכל אחד מאיתנו  ומדוע איננו חשים כך בימים הללו? 
מסויימת של "התברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי", רחמנא ליצלן. 
או שמרגישים בפינה קטנה בלב "כמו ששנה שעברה עברנו, גם השנה 
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מה  לו  ואין  בסדר,  יחסית  שהוא  לעצמו  מדמה  שהאדם  או  נעבור", 
לחשוש... 

וממילא אם זה רק לא היה נכון בפני עצמו; הרי אף "מלאכים ייחפזון 
ובא. אבל מה עם  יום הדין הקרב  יאחזון" בשומעם על  ורעדה  וחיל 
ההתעלמות עצמה? האם מישהו מוכן לקחת על עצמו את התביעה 

הנוראה של "התברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי", רחמנא ליצלן?!...
היא  מבורכת  כך   – ההתעלמות  היא  שחמורה  כשם  כי  לדעת,  ויש 
הרצינות ונטילת האחריות לידים. אם האדם שם אל ליבו את חומרת 
הימים, ומעורר בנפשו את משמעותם העמוקה של יום הדין, וחושש 
ומפחד מבואו - זה עצמו נחשב לו לזכות, כי הוא מכבד את המשפט 

ואת היושב בכיסא המשפט.
חומרתו  הדין,  יום  במשמעות  ובתמים  באמת  שיתבונן  מי  ובעצם, 
יראים  וכמה  כמה  על  שמעתי  בנקל.  לכך  שיגיע  ספק  אין   - ועומקו 
אימת  את  בהם  לעורר  כדי  אלו,  בימים  טצדקי  כל  שעשו  ושלימים 

הדין. 
סיפר לי הגאון הצדיק רבי חיים שטיינברג זצ"ל, על גיסו הרה"ג רבי 
עמרם בלוי שליט"א, מחברי הנהלת ביד"צ ה'עדה החרדית', כי ראה 
זצ"ל,  גוטפרב  דוד  יצחק  רבי  הצדיק  הגאון  את  אלול  בחודש  פעם 
בחדר  וממתין  יושב  כשהוא  בירושלים,  הסגולה  ואישי  הדעת  מנקיי 

ההמתנה לאולם הדיונים של בית הדין הגדול של ה'עדה החרדית'.
לא היה נראה שרבי יצחק דוד ממתין למשהו מסוים, אלא רק מביט 
לשם ההסתכלות בלבד, והחליט לגשת אליו ולשואלו לפשר הדבר. 
שנאלץ  עד  בו  דחק  עמרם  רבי  אך  להתחמק,  ניסה  דוד  יצחק  רבי 
להסביר: "יום הדין מתקרב, ובאתי להיווכח בעיניי כיצד נראים פניהם 

של בעלי דין קודם כניסתם לדין"... 
"נו, ומה ראיתם?" – התעניין רבי עמרם, ורבי יצחק דוד השיב: "הנה 
למשל ראיתי אחד שעמד בפתח הבנין חצי שעה ועישן לפחות עשר 
סיגריות מרוב לחץ... ותוך כדי ניגש שוב ושוב אל ה'טוען רבני' שלו 
רציתי  זה  כל  את  הדיון...  במהלך  שיעלה  בטענות  עימו  לדון  כדי 

לראות כדי להרגיש מהו דין"... 
להעיד  כדי  תורה,  בדין  לעמוד  פעם  התבקשתי  עובדה.  הוה  ובדידי 
שרוי  הייתי  בו  המתח  את  לשכוח  יכול  אינני  הצדדים.  אחד  עבור 
כשעמדתי לפני הדיינים, זאת למרות שלא הייתי בעל הדבר בעצמו. 
מרוב בהלה נסתתמו כל טענותיי, ובקושי הצלחתי לומר את עדותי. 
זה המתח הטבעי שיש בבית דין, כל שכן הבעל דין עצמו, וכל שכן 

כשחיים ומוות תלויים בו!
נקודה חשובה: במתח  זה, חובה להדגיש  ודווקא כשמרחיבים בענין 
ובפחד כשלעצמם כמעט ואין שום תועלת. להיפך - זה עלול לגרום 
בהתבוננות  עוסקים  אנו  כאן  המטרה;  זו  ולא  ידים,  ולרפיון  לייאוש 
המביאה להתעררות מעשית, לדריכות המעירה את האדם מתרדמתו 
ומאדישותו. מה שמתבקש מאיתנו הוא לגשת לראש השנה ברצינות, 
בכובד ראש; המתח והפחד מבורכים כשהם מובילים לעשייה נחושה 

ולהחלטות אמיצות, ולא חלילה חלישות הדעת. 
פוניבז',  ישיבת  ראש  זצ"ל,  פוברסקי  דוד  רבי  הגאון  מרן  ורבי  מורי 
מהשנים  שיחותיו  נדפסו  בו  דעת',  'ישמרו  בספר  זו  בנקודה  עוסק 

האחרונות. כה אמר: 
רגוע  חייב להיות  רופא שבא לאבחן מחלה  כי  ידוע,  הגוף  "ברפואת 
וממוקד, אחרת לא יוכל לעשות את מלאכתו כראוי; וכך גם החולה 
הרופא  ולכן  לאבחנה,  להפריע  שלא  כדי  ושלו,  רגוע  להיות  צריך 

מרגיע אותו בדברים לפני תהליך הבדיקה. 
"כך הוא גם ברפואה רוחנית", אמר רבי דוד. "האדם צריך לעשות את 
המוטל עליו - אבל מצד שני להיות רגוע, לא להתעצב ולא להתבלבל. 
אדם עצוב הקרוב למבוכה, יתקשה לתפקד כראוי, ולא זו הדרך. עליו 
רק לחשוב במתינות, להתבונן אל תוך עצמו, ולעשות חשבון הנפש 
איך לתקן את עצמו לאט לאט. בזה", סיים רבי דוד, "יש תקווה שיוכל 

להתעלות". 
אחד  כל  שעל  מהדין  והיראה  האיכפתיות  אודות  שדיברנו,  לדברים 
ראש  יום  של  המרכזית  לעבודה  ישיר  קשר  יש  אלו,  בימים  להרגיש 

השנה עצמו, היא - עיודת המלכויות.
שמעתי פעם מאחד מגאוני וצדיקי ירושלים, כי אחד מתלמידי מרן 
כמה  עצמו,  עם  ומשנן  יושב  רבו  את  פעם  ראה  זצ"ל,  חיי '  ה'חפץ 

ימים לפני ראש השנה, את פסוקי המלכויות בלהט ובהתרגשות. 
לו  הסביר  מעשיו,  אחר  מתחקה  שהתלמיד  חיים'  ה'חפץ  כשהבחין 
בו  השנה,  ראש  לפני  אנו  עומדים  "הלוא  פשרם:  את  חיים'  ה'חפץ 
דברי הגמרא  ידועים  והנה  עול מלכות שמים.  נקבל על עצמנו שוב 
במסכת גיטין )נו, א( אודות רבן יוחנן בן זכאי שנפגש עם הקיסר ואמר 
'חייב  לו הקיסר:  שלמא עלך מלכא!'. אמר  'שלמא עלך מלכא!  לו: 
אתה מיתה פעמיים, האחד – על כך שאיני מלך ואתה קורא לי מלך! 
ושנית – על כך שאם אני מלך, מדוע התעכבת מלבוא אלי עד עתה?' 
בלשון הגמרא: "אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי?"

כראוי  "להתכונן  חיים',  ה'חפץ  הטעים  פנאי",  לעצמי  לקחתי  "ולכן 
קודם  עוד   – היטב  ולהבינם  לפסוקים  להתחבר  המלכויות,  לעבודת 
לרבן  הקיסר  טענת  את  כלפי  יטענו  לא  שחלילה  כדי  השנה,  ראש 
גמליאל: "אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית לגבאי?... אני 

משתדל לבוא כבר בערב ראש השנה"...
מקרלין  אהרן  רבי  הקדוש  הרבי  אודות  סיפרו  החסידים  במקהלות 
זצ"ל, שכאשר הוא היה שומע את החזן מנגן 'המלך' תקפתו חרדה 
גדולה. פעם הוא הסביר על מה הוא כה נחרד. "אני חושש שיטענו 
עלי בשמים את טענת הקיסר בפני רבן גמליאל: "אי מלכא אנא, עד 

האידנא אמאי לא אתית לגבאי?". 
זו עבודה שדורשת זמן רב ועבודה, ואינה נקנית ממילא ובבת אחת. 
הגאון הצדיק רבי מרדכי לוקרמן זצ"ל היה מכוון את תלמידיו בערב 
ראש השנה, כך: " צריך לנסות לצייר ציור מוחשי באמונה - במלכות 
השם יתברך. להתבונן היטב בהנהגת שכר ועונש שבבריאה - בעבודת 
בעבודת   - השמים  מן  בתורה  מושלמת  לאמונה  ולהגיע  הזכרונות, 
השופרות, עד שהאמונה בזה תהא ברורה וחושית, וכל זה לוקח זמן. 

לכל זה צריך הכנה והתבוננות כבר בימי האלול".   
לייי  רבי  הצדיק  הגאון  חברון,  דישיבת  המשגיח  של  דרשתו  ידועה 
התקיעות  לפני  האחרונה  בשנתו  נשא  אותה  דרשה  זצ"ל,  חסמן 
בישיבה. הוא הביא דברים נפלאים בשם מרן ה'חפץ חיי ' זצ"ל, אשר 
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"פשוט מאוד" – עךה השען – "הסוללה היתה חלשה מאוד, על גיול סיומה, כל עוד 
שהשעון לא ךפל, די היה ימעט הכוח שךותר להמשינ להפעיל את השעון, אנ ירגע 

שהשעון קייל מכה, כיר לא היה יכוחה של הסוללה החלשה לשוי ולהפעילו"...

מה למד ריי אלימלנ יידרמן מיקשת השכן לאשר לו תוספת יךיה?

הרי ישראל ליוש

"ַאֶּת  ִךָּצִיי  ַהּיֹו  ֻּכְּלֶכ  ִלְפֵךי ה' ֱאֹלֵקיֶכ "... )דירי  כ"ט, ט'(

ששמעו  לפי  לקללות?  ךליי '  'את   פרשת  ךסמכה  למה  אגדה:  "מדרש 
ישראל מאה קללות חסר שתי  חוץ ממ"ט שיתורת כהךי , הוריקו פךיה , 
ואמרו מי יוכל לעמוד יאלו, התחיל משה לפייס , את  ךליי  היו , הריה 
הכעסת  למקו  ולא עשה אתכ  כלייה, והרי את  קיימין לפךיו" ]רש"י[.

למרות  וקיים  חי  ישראל  עם  אכן  אם  הרי  תמוהים!  המדרש  דברי 
שהכעיסו את הקב"ה, ולא עשה ה' עמהם כליה, וזאת נחמתם בעניים, 
אם כן, מה תועלת באמת יש בקללות, הרי הם לא ירתיעו את עם ישראל 

מלעבור על רצונו ית', כי יאמרו 'בלאו הכי לא יעשה ה' עמנו כליה'...?
לאחר  ישראל  עם  את  הרגיע  רבינו  שמשה  הק',  בספרים  יישבו  אלא, 

ששמעו קללות כה חמורות, ואמר להם:
מהקללות  תנצלו  כיצד  אתם  יודעים   – כולכם"  היום  נצבים  "אתם 
ותישארו 'ניצבים' חיים וקיימים? "לפני ה' אלוקיכם" – אם אורח חייכם 
הקללות,  כל  מטרת  זוהי  כי  עיניכם,  לנגד  אלוקיכם  שה'  בצורה  יהיה 
עומד  הוא  כאילו  תמיד  שיחיו  שבשמיים,  אביהם  אל  בנים  לב  להשיב 

לפניהם וממילא מעשיהם והליכותיהם ישופרו בהתאם...
'שוויתי  ז"ל:  צדיקים ואנשי מעשה, אשר חיים בצל הקב"ה, כמאמרם 
ה' לנגדי תמיד', יתרגמו ויפרשו כל מה שיקרה להם ובסביבתם למאמר 
ה', מה בא זה ללמדנו? ואיזה מסר מעביר לנו הקב"ה כאשר סיבב את 

המקרה כך?
ראש  בערב  אחת  שפעם  סיפר,  שליט"א  בידרמן  אלימלך  רבי  הגה"צ 
השנה, ניגש אליו אחד משכניו וביקש ממנו שיחתום לו על אישור בניית 
לו  הציע  ובתמורה  בשמחה,  כך  עשה  אלימלך  רבי  לדירתו.  חדר  עוד 
זקוק  "איני  לדירתו.  חדר  בניית  על  לו  לחתום  מסכים  הוא  שגם  השכן 
כעת לבניית עוד חדר" – ענה לו רבי אלימלך – "אך אני מתאר לעצמי 
זהו זמן  כי  שבאת לבקש ממני את האישור דווקא בערב ראש השנה, 
שאדם מחפש לעצמו זכויות לקראת יום הדין, ובוודאי בעת כזאת לא 

אתנגד לבקשתך"...
"לא זו היתה מחשבתי" – אמר לו השכן – "הסיבה שבאתי דווקא כעת, כי 
שמעתי מאחד מהקבלנים הגדולים בעיר, שהמפקח על חריגות הבניה 
בבני ברק נסע לחוץ לארץ, ולכן כיון שאין בידי כל האישורים הנדרשים, 

זה הזמן הטוב ביותר לבנות"...
שלח  שה'  "אמרתי   – אלימלך  רבי  אמר   – דבריו"  את  שמעתי  "כאשר 
אותו אלי כדי לעוררני, שבימי הסליחות הקב"ה נמצא קרוב לקוראיו, 

ואין מקטרגים ומשטינים העלולים חלילה לעכב מהבקשות להגיע אליו 
ית', על כן צריך לנצל זמן זה ולזעוק ולהתפלל אליו מעומקא דליבא"...

זי"ע, עה"פ )איכה ב  ומה נאים דברי הרה"ק בעל ה'ייטב לב' מסיגעט 
יט( "קומי רוני בלילה לראש אשמורות" - שזה קאי על ימי הסליחות, 
שהמשטינים  בשעה  הבוקר,  באשמורת  להתפלל  משכימים  שבנ"א 
עדיין נמים את שנתם, ובאותה שעה מסוגלות התפילות להתקבל, כי 

אין מי שיעכב בעדן.
הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל, היה דבק בהי"ת בכל מאודו ותמיד 
היה לנגד עיניו. פעם סיפר לתלמידיו שנסע עם בנו לירושלים, ובדרך 
לשען  נכנסו  לירושלים  הגיעו  כאשר  מלעבוד,  ופסק  השעון  לו  נפל 

וביקשו ממנו שיתקן את השעון הנפול...
לאחר בדיקה קצרה אמר השען שהשעון כלל לא ניזוק מהנפילה, פשוט 
נגמרה לו הסוללה, הוא החליף סוללה והשעון חזר לעבודתו התקינה. 
רבי אברהם התפלא והביע את פליאתו לשען: "אם הנפילה לא גרמה 

לקלקול, כיצד יתכן שבדיוק ברגע הנפילה נגמרה הסוללה?"
גבול  על  מאוד  חלשה  היתה  "הסוללה   – השען  ענה   – מאוד"  "פשוט 
סיומה, כל עוד שהשעון לא נפל, די היה במעט הכוח שנותר להמשיך 
להפעיל את השעון, אך ברגע שהשעון קיבל מכה, כבר לא היה בכוחה 

של הסוללה החלשה לשוב ולהפעילו"...
עתה עבר רבי אברהם ללמד לתלמידיו מוסר השכל מהספור הזה: "כן 
הדבר גם בעבודת ה': כל עוד אדם מלא במוסר ויראת שמיים, יכול הוא 
נחלשה  יראתו  אם  אך  היצה"ר,  לו  שאורב  ונפילות  מכות  מול  לעמוד 
קלילה,  צד  רוח  וכל  קטנה  נפילה  כל  אזי  ההתרוקנות,  גבול  על  והיא 
תשבית אותו והוא לא יוכל לשוב לאיתנו בלי שיטעין את עצמו מחדש 

במוסר ויראת שמיים"...
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המשנ מעמוד 2 | הגאון ריי זלמן ךחמיה גולדירג

שאמו  משום  היתה  זה,  ענין  לברר  בכדי  לעובי הקורה  נכנס  שהוא 
לקתה בשמיעתה, ונאלצה להשתמש במכשיר שמיעה, אך חששה 
להשתמש במכשיר בשבתות, כי בזמנו עדיין לא ידעו איך המכשיר 
פועל, ולכן הוא נכנס לעובי הקורה, לברר את העניין ביסודיות, ומכך 

יצא הספר".
"את נושא הטכנולוגיה בהלכה הוא בירר לא רק לגבי שבת קודש, 
הוא נכנס בעובי הקורה לברר את פרטי ההלכה בהגדרת ה'רמקול'. 
הוא בירר הדק היטב את כל צדדי ההלכה, רבות חקר, דרש ובירר 
נשא  הוא  השונים.  המכשירים  פרטי  בכל  טכנולוגים  מומחים  אצל 
מקיף  הלכתי  מאמר  ערך  ואף  בעניין,  תורה  מחכמי  כמה  עם  ונתן 
הדברים  את  והדפיס  וחזר  מיוחדת.  בחוברת  שהודפס  זה,  בענין 
שנית בספרו 'מנחת שלמה' ]חלק א' סימן ט'[. בירור נושא זה היה 

לא רק לגבי שבת".
השלישי  היסוד  על  עמדךו  זל"ל,  הגרז"ך  ע   המיוחד  שיח'  י'ךוע  
שהעול  עומד עליו: גמילות חסדי , לו הקדיש רייךו שעות ריות, 
לו  שהיה  מי  וכל  נפש  מר  איש  שכל  ומפורסם,  "ידוע  מספר:  וכנ 
איזו עגמת נפש, או שהיה צריך עצה ועידוד, מצא את מקומו בבית 
השווער ב'שערי חסד'. כל מי שנכנס אליו קיבל את כל מה שהיה 
שמחים  ויצאו  עגומות,  כשפניהם  אליו  שנכנסו  אנשים  ראו  צריך. 
כשצהלתם בפניהם. לכל אחד הוא מצא את המילה והעצה הנכונה 

לעודד ולחזק".
רבות  פעל  הוא  פרסום.  כל  מבלי  לאנשים  עזר  בממון  בגמ"ח  "גם 
צדקה  'קופות  להקים  והנהיג  שהציע  הראשון  הוא  צדקה.  בענייני 
ציבוריות', כדי למנוע מאנשי דלא מעלי שעשו מגביות וגייסו כספי 
צדקה לעצמם, והיה חשש שהכסף לא הגיע לייעודו. מעשי החסד 
שלא  צדקה  של  מפעל  היו  מאחוריהם,  עומד  היה  שהוא  והצדקה 
איש  שום  עירב  כשלא  זאת,  ניהל  עצמו  הוא  איך  להבין  כלל  ניתן 

בעולם בדרכים שבהן השיג את הכסף ופזרם לעניים ואביונים".
אינ  תורה,  של  מךיחוחה  להתיש   שזכית   ךשיאה,  דיי  כחתךא 
ךיתן להסייר על כנ שהיה מקויל על כל העדות והחוגי , וכי כול  

התייחסו לפסקיו וקיילו את דעתו היהירה והירורה דעת תורה?
באה  שלו  הגדלות  והלכה,  בתורה  שלו  האמיתית  לדבקות  "מעבר 
מבקשי  שואליו  ציבור  עם  שהתנהל  המיוחד  באופן  ביטוי  לידי 
גילה  לא  מעולם  ובחיבה.  בתבונה  נהג  ואחד  אחד  כל  עם  הוראתו, 
לשומעי לקחו, מה הוא חושב בכל סוגיא וסוגיא. הוא גם לא קיבל 
את הגישה האומרת כי כל מה שקיים אצלו, הרי זה כשר למהדרין, 

ואילו מה שקיים אצל האחר, הוא פסול.
מעלות  יש  אדם  'לכל  שאמר:  פעמים  הרבה  ממנו  "שמעתי 
וכל אחד צריך להשתדל לקחת את המעלות של השני  וחסרונות, 
ולנסות להחדירן אצלו. בשעה שיהודי לומד להביט במעלותיו של 

יהודי אחר, אזי יצליח להתנהג כמו שצריך על פי התורה'. כך גם בכל 
חוג ועדה, לכל אחד יש את המעלות שלו. וזה היה הדבר הראשון 

שחיפש - המעלות".
מגובשת  דעה  לו  הייתה  בלבו.  שנצור  מה  גילה  לא  הוא  "מעולם 
מאוד,  קשים  בזמנים  חי  הוא  בצלילות.  היה  והכל  וענין  ענין  בכל 
ימים של עוני ומלחמה ומחלוקות, אך את דעתו הוא לא גילה. גם 
אני, כששוחחתי עמו על נושאים רבים, לא תמיד ידעתי את דעתו, 
הוא כלל לא הביע אותה, לפעמים לקח לי שנים רבות, בכדי לקשר 
ולהבין את דעתו על הדברים שאירעו בימים עברו. אך הוא עצמו 
לא נתן שיבינו מה דעתו האישית, וכפי שאמרנו, הוא לא דגל בכך 

שיש לנהוג כמוהו".
וסיפר:  ךאה  לפרפרת  הוסיף  זל"ל  גולדירג  ךחמיה  זלמן  ריי  הגאון 
לו  גדול. פעם אחת בראש השנה ספרתי  גם בעל רגש  "מו"ח היה 
ה'מקריא',  שהיה  גדול  אדם  שהיה  אחד,  בספר  מעשה  שראיתי 
והבעל תקיעה היה יהודי חסידי, והוא החל לבכות קודם התקיעות. 
אדם גדול שעמד לצדו גער בבעל התוקע: 'מה אתה בוכה? האם גם 
צריך  לא  מצוה  ועשיית  קיום  טרם  בוכה?  אתה  מצה  אכילת  קודם 

לבכות!'. 
"והיה לו למו"ח צער גדול מזה כל הראש השנה, איך זה שמבטלים 
מיהודי הרגש של מצוה. גם לי היה צער גדול על זה שספרתי לו את 
המעשה. כי הוא ממש לא נרגע מזה כל ימי ראש השנה. 'וכי מה היה 
אכפת לו לאותו אדם, כי הבעל תוקע בוכה קודם התקיעות? אינני 
מבין!' - הוא חזר על פתגם זה שוב ושוב. כך בכל ההרגשות שלו היה 
מדוד ומזוג. והכל הגיע לידו מלימוד תורה לשמה. ו'לשמה' הכוונה 

ע"מ לקיים, וכל מה שלמד היה ע"מ לקיים".
"גם בסוף ימיו כשגופו היה חלש, אור תורתו האיר בכל קצווי תבל, 
למרות  בצעירותו.  כמו  האחרון,  הרגע  עד  הדעת  בישוב  היה  הוא 
חולשתו, הוא קיבל את כל אדם ואדם בחמימות ובסבר פנים יפות, 
השתתף  ונכאים,  שבורים  מסכנים,  אומללים,  לאנשים  במיוחד 
בשמחתם, וכשכאב להם היה מיצר בצערם ובצרותיהם, והם קיבלו 

ממנו נוחם".
בהלכה,  בתורה,  הדור  גאון  היותו  עם  יחד  השלם,  אדם  היה  "הוא 
בתפארת  המידות,  ברוממות  בחסד,  בענווה,  בצדקות,  בהוראה, 
האדם, במידת האמת, בישרות, מוכתר בכל מדה נכונה, במ"ח דברים 
שהתורה נקנית בהם – ועל כל זאת היה גם חד בדרא, בתחבולותיו 
להתלבש באצטלא של ענווה ופשטות, אותה השכיל והצליח לעטר 
באבני חן של צניעות, שכל כולה יופי והדר", הפטיר אז חדי"ך הגאון 
ריי זלמן ךחמיה גולדירג, את שיחתו המרתקת על חיי חותךו הגדול.

)חלקים מתוך מאמר ב'המודיע' אלול תש"פ(

המשנ מעמוד 3 | הגאון ריי ילחק זילירשטיין שליט״א

המשנ מעמוד 12 | הגאון ריי ראוין אליז שליט"א

המשנ מעמוד 15 | הרה"ג ריי מאיר לימרוט שליט"א
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המשנ מעמוד 12 | הגאון ריי ראוין אליז שליט"א

ידע לעשות את ההפרדה בין השמחה ובין היראה. אולם בדורותינו 
החלושים איבדנו את ההבחנה הזו. אנחנו לא מסוגלים להגיע בקלות 

לדרגה של האלול של קלם או נובהרדוק.
שניתנה  הזכות  על  השמחה  הוא  התשובה  בימי  הראשון  השלב 
לנו. רק מי שכבר איתן בשמחה פנימית זו, הוא זה שיכול להתחיל 
לחשוב על הצד השני – של החרדה מאימת הדין – בלי שמחשבות 

אלו תפגענה באושר הפנימי ובשמחה הגדולה של חודש אלול.
עיוות  יודע כמה  הוא  להיות ישמחה, כאשר  אינ אד  מסוגל  איל 

וחטא ישךה האחרוךה?
בימים אלו, כאשר אדם  הגדול, התוקף אותנו  זהו השורש לבלבול 
חושב שכבר אין לו כפרה, כי הוא חטא ושב, חטא ושב, ועוד פעם 
נפל, עד שהייאוש אוחז בו. כן, הוא מאמין שהימים האלו מסוגלים 
לתשובה, ושהקדוש ברוך הוא נמצא כאן, אבל כל זה נוגע לחבריו. 

הוא? זה שהכעיס כל כך את בוראו? אין לו תקנה.
כך הוא חושב, אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא חושב אחרת? 
מה לעשות שאלוקי מרום רוצה גם בתשובת רשעים גדולים ממנו 

בהרבה?
היה פעם בחור, שבעקבות משבר עזב את הישיבה, פעם אחת קיבל 
גלויה מחבר בשם שמואל. הוא לא זכר חבר בשם כזה, אך כאשר 
הגר"ש  הישיבה  ראש  זה  היה  כמעט.  התעלף   – המכתב  את  פתח 

הגעת,  שאליו  מקום  בכל  ואהובי,  יקירי  לו:  שכתב  זצ"ל,  רוזובסקי 
בכל מקום שבו אתה נמצא, אני רוצה לפגוש אותך ולשוחח אתך.

הבחור לא היה יכול לעמוד מול פרץ רגשותיו, ופשוט ברח מהמקום 
בו היה והגיע לישיבה. הוא פגש את ראש הישיבה, שהמתין לו כל 
כך, והקדיש בעבורו לילה שלם כדי לשוחח עמו, ובסופו של דבר – 

שב לישיבה.
כל אחד מאתנו מקבל מכתב כזה מהקדוש ברוך הוא עצמו, בימים 
אלו וגם כל השנה. גם הוא, בחיבה גלויה, מבקש מאתנו בתחנונים: 
צאו  התדרדרתם,  שאליו  מקום  מכל  נמצאים,  שאתם  מקום  בכל 

מהבוץ, אני רוצה אתכם שוב לידי. בואו אליי, בואו, רק תבואו - - - 
איך אמר פעם המשגיח הגר"ש וואלבה זצ"ל? אם היו שואלים אותנו 
משיבים  היינו  בו?  וחוגגת  שמחה  הבריאה  שכל  הזמן  מהו  חידה: 
היא  ומה  המשיח.  יבוא  כאשר  רק  הסתם  מן  יהיה  שכך  ואומרים 
האמת? "ישמחו השמים ותגל הארץ, ירעם העם ומלואו, יעלוז שדי 

וכל אשר בו", ומתי? "לפני ה', כי בא לשפוט את הארץ!"
הדין והמשפט של הקדוש ברוך הוא מעורר את כל הבריאה לעלוז 
טובים  בחיים  שנזכה   – היא  העליון  המשפט  של  המטרה  ולשמוח. 
יותר. לכן קורא לנו הקב"ה לבוא אליו, שנחזור בתשובה, כדי שיוכל 

להשפיע עלינו את כל ההשפעות הטובות.

)מתוך 'מרווה לצמא'(

מושגי  מכירים  ואינם  יודעים  אינם  כך,  כל  רחוקים  התועים  אחינו 
יסוד ביהדות. צריך להבין שהבורות שלהם כה גדולה, שאי אפשר 
לומר שהם אינם מאמינים, הם פשוט לא יודעים! אך כשנותנים להם 
לטעןם, להרגיש מעט את אור התורה – או אז הם רואים את האמונה 

בעיניים, ואינם מסוגלים להתנתק מהתורה הקדושה.
הגיע לישיבתנו נער צעיר כבן ארבע-עשרה, שמע שיעור וטען: "לא 
בסוף  נשאר.  והוא  לו,  הצעתי  נוסף!"  שבוע  "הישאר  התחברתי". 

השבוע ציינתי בפניו: "אני רואה אותך כל הזמן לומד!".
"אכן, אינני יכול להפסיק את הלימוד!" 

והדבר מדהים, כיצד קורה שתוך יום יומיים הם מתחברים כל כך?

התשובה היא, שכאשר אדם מעמיק בדברים הוא מתחבר לקדושה. 
זה כוחה של התורה הקדושה, שהיא מחברת את הלומד לה', והוא 
מקבל שפע אלוקי מהעולם העליון, המשפיע עליו להתחבר לגמרא.
לא רק צעירים באים לטעום ולשמוע, היו גם אנשים מבוגרים שבאו 
רק לשיעור בודד, כדי לבדוק, לנסות, ולא יכלו להפסיק. אחד מהם 
הוא בן למעלה משמונים, וכבר אינו בקו הבריאות. לפני מספר שנים 
"אני  לישון,  הביתה  ללכת  מוכן  אינו  וכעת  בגמרא,  מילה  ידע  לא 
חייב ללמוד את הגמרא, איני מסוגל לעזוב" הוא אומר. ראייתו אינה 

במיטבה, והוא יושב כשזכוכית מגדלת בידו ולומד דף אחר דף!". 

)מתוך הספר 'משכני אחריך'(

המשנ מעמוד 15 | הרה"ג ריי מאיר לימרוט שליט"א

מישהו יכול להסביר לי מה הקשר בין 'אשר יצר' למזוזה?!"
ברגע ששמעתי את זה, הבנתי שהוא שומר מכל משמר על הקבלה 
אברך?  אותו  התקדם  כמה  אתם  היודעים  וכיום-  שקיבל.  הקטנה 
כמה התעלה? אני רואה אותו ברחוב ומתפעל מיראת השמיים שלו! 

וכל זה בגלל קבלה אחת קטנה...
שמעתי על אדם שקיבל על עצמו לברך ברכת המזון מתוך ברכון. 
הלך  הסוכה,  את  עזב  המזון,  ברכת  באמצע  הסוכות,  בחג  פעם 

הביתה והביא ברכון אחר. שאלו אותו: "למה הלכת באמצע?"

אחת  מילה  יש  וכאן  ברכון,  מתוך  לברך  עצמי  על  "קבלתי  והשיב: 
להביא  לרוץ  צריך  אני  עצמי,  על  קבלתי  אם  ומחוקה.  מטושטשת 
ברכון אחר, כדי להגיד את המילה הזאת דווקא מתוך ברכון ולא בעל 

פה!".
אפשר לקבל משהו קטן, כמו: לחלק את הברכה לשלושה חלקים 
– ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ- אבל לעשות 

משהו! 

)מתוך הספר 'דורש טוב- אלול ראש השנה'(
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המשנ מעמוד 13 | הרה"ג ריי ילחק דוד גרוסמן שליט"א

המשנ מעמוד 25 | הגאון ריי אליעזר טורק שליט"א

בפרשתנו, פרשת ניצבים, אנו למדים על עניין ערבות ישראל איש 
ד'  לפני  ֻכְּלֶּכם  ַהּיֹום  ִנָצִּבים  "ַאֶתּם  בפסוק  פותחת  פרשתנו  לאחיו. 

אלוקיכם".
רבינו 'האור החיים' הקדוש מתעכב על פירוש הכתוב: "למה הוצרך 
עוד  כולכם?"   – כלל  בדרך  לומר  הספיק  ולא  'ראשיכם',  לפרט 
מקשה 'האור החיים' על המשך הפסוק: "לעברך בברית ד' אלוקיך 
ובאלתו"; והלוא בסוף הפרשה הקודמת קראנו לאמור )דברים כח, 
סט(: "אלה דברי הברית אשר ציווה ה' את משה"! ואם כן, על איזו 

ברית מדובר עתה?
מבאר ה'אור החיים': "כוונת משה בברית זה, היא להכניסם בערבות 
זה על זה, כדי שישתדל כל אחד בעד חברו לבל יעבור פי ה', ויהיו 
להיות  בפרשתנו-  כאן  ה'  שציווה  הברית  זו  זה".  בעד  זה  נתפסים 

ערבים זה לזה.
"לכן הדגיש משה רבינו את ההדרגות שיש בבני ישראל: "ָראֵשׁיֶכם 

חייב  אחד  כל  כי  ִיְשָׂרֵאל",  ִאיׁש  כֹּל  ְושְֹׁטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם  ִשְׁבֵטיֶכם 
'כל  נד, ב(:  בערבות לפי דרגתו הרוחנית, כמו שאמרו חז"ל )שבת 
מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה - נתפס על אנשי ביתו; 
באנשי עירו – נתפס על אנשי עירו; בכל העולם כולו – נתפס על כל 

העולם כולו"'.
אם כן, זהו פירוש הכתוב: 'ראשיכם' – הם הגדולים שבכולן, שיכולין 
למחות בכל ישראל, אלו יתחייבו על הכל; 'שבטיכם' – כל שבט ושבט 
יתחייב על שבטו; 'זקניכם ושוטריכם' – כל זקן יתחייב על משפחתו, 

כל איש ישראל – הם ההמון, כל אחד יתחייב על אנשי ביתו.
הוא   – לה'  יותר  קרוב  יותר,  מרומם  שאדם  שככל  למדים  נמצאנו 
שבשמיים.  לאביהם  יהודים  בהשבת  ערבות  מטעם  יותר  מחויב 
זה, כנראה, היה הדחף הבלתי נגמר של אבא, להשיב את לב הנוער 

בתשובה.

)עפ"י הספר 'אור השבת'(

עבור דורינו השפל הם עומדים בעצם בבסיס עבודת המלכויות:
ובכל מקום   קיסר רוסיה יצא פעם לסיור ברחבי ממלכתו האדירה, 
הראשון  הטקס  מפוארת.  פנים  קבלת  לכבודו  נערכה  הגיע  אליו 
הוא  הבירה  לעיר  וכיאות  עצמה,  פטרבורג  המלוכה  בעיר  התקיים 
והראויים.  המתבקשים  המלכות  גינוני  כל  עם  בשלימות,  נערך 
בהמשך המסע, התקיימו קבלות פנים בערים חשובות נוספות, כמו 
הגיע  לא  אך   - מאד  מכובד  מעמד  נערך  בה  שגם  למשל,  מוסקבה 
מעיר  הסיור  המשיך  כך  בפטרבורג.  שהיו  והפאר  ההשקעה  לרמת 
וכבדו אותו לפי ערכם; אמנם ככל  ובכל מקום קבלו את פניו  לעיר, 
שהתרחק מן המרכז לעבר הפריפריה וליישובים הנידחים יותר, פחתו 
סממני הכבוד וההשקעה בטקסים לכבוד המלכות, אך כולם עשו כל 

שביכולתם.
כי  במיוחד,  נידח  כפר  לראש  נודע  אחד  ויום  ונמשך,  נמשך  המסע 
הקיסר בכבודו ובעצמו עומד לעבור בכפר. הוא נחרד מהידיעה, שכן 
מנהגם של תושבי המקום הנבערים, היה לכבד בזריקת אבנים ושאר 

מזיקים כל אחד שנקלע בטעות לכפרם...
הוא כינס בבהילות את כל תושבי הכפר לכינוס דחוף, וסיפר להם על 
הביקור המתקרב. "אין ביכולתינו לכבד את הקיסר או לעשות משהו 
מכובד עבורו, אבל אבקש ממכם בכל תוקף דבר אחד: רק אל תשליכו 

אבנים על מרכבתו"...
ראש  בכל  לעולם  יורדת  הקדושה  השכינה  כך:  חיים'  ה'חפץ  אמר 
- "דרשו השם בהמצאו", אומרים חז"ל, אלו הימים הנוראים.  השנה 
הקדוש ברוך הוא יורד כאן לעולם מן השמים, ונערכות עבורו 'קבלות 
פנים'. קבלת הפנים הראשונה בעולם היתה אצל האבות שהיו 'מרכבה 
לשכינה', שיא הדרגה של 'קבלת פנים' כראוי וכנדרש. אחר כך היתה 
'קבלת פנים' של משה רבינו והנביאים, שגם היתה ברמה גבוהה שאין 
לתאר כלל, אבל לא היתה דומה לזו של האבות. וכך בכל דור ודור: 

תנאים, אמוראים, גאונים, סבוראים, ראשונים ואחרונים - בכל ראש 
השנה ערכו 'קבלת פנים' לקדוש ברוך הוא, לפי רמת ערכם ודרגתם, 

וכך גם בדור האחרון שלנו. 
"לפחות  שטיינער",  קיין  נישט  ווארף  "נאר  מאיתנו?  דורשים  ומה 
רק אל תזרקו אבנים"... "אך בהשם אל תמרודו". לא מבקשים מכם 
במעמד  ולא  בדרגה  לא  זה  והנביאים.  הראשונים  כמו  פנים  קבלת 
שלכם - אך לכל הפחות כשהוא נמצא כאן, לא למרוד בו, לא להמרות 

את פיו! לפחות זה!
"עיקר העבודה בראש השנה", הרעים רבי לייי חסמן, "הוא לדעת כי 
יש לךו עסק ע  מלנ! מלך מלכי המלכים! אנשים מבקשים, מתחננים, 
צריכה  העבודה  עיקר  אבל  ונחוץ,  צריך  הכל   - ומפצירים  מתפללים 
להיות הרגשה של מלכות, שעומדים לפני מלך, מלכו של עולם! עם 
הכרה זו ניתן לפעול יותר מכל הדברים האחרים, שכן מלך לא קצרה 

ידו: הוא יכול לתת ולהושיע ללא גבול". 
וכיון שזו המטרה שלנו בראש השנה, הרי שדבר ראשון יש להשתדל 
'שלא לזרוק אבנים'... 'לב יודע מרת נפשו', וכל אחד צריך לפשפש 
במעשיו, ולבדוק מהו הדבר אותו הוא יעשה לכבודו של המלך שמגיע 
אליו לביקור. הגם אם תהיה זו התחזקות מועטה, אך העיקר להראות 

את ההכרה במלכותו יתברך! 
הכרת  את  לסתור  שעלולה  הנהגה  בכל  ולהיזהר  לחשוש  עלינו 
המלכות, ואת מציאות המלכות. כמה דברים אנשים דשים בעקביהם 
כל השנה כולה - כעס, לשון הרע, זלזול בתפילה ועוד כהנה וכהנה. 
זה חמור כל השנה, אבל בראש השנה זה חמור שבעתיים – כי המלך 
כאן, וכשהמלך כאן אסור לזרוק אבנים! אם לא עושים את העבודה 
בשלימות, אם אין לנו כוחות ויכולות לעשות את מה שבאמת נדרש 

ממנו - לפחות נקפיד לא להשליך אבנים על המלך... 

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(
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 הא  מותר לירור עלמות עוף ייו  טוי?
 הא  מותר ליילר גייךה ייו  טוי?

 איזו רחילה מותרת ייו  טוי?

סיכו  
שיועי 
י'דף יומי 
יהלכה'

ֵמהלכות מלאכת 'יורר' ייו  טוי

המיועדים  כלים  באמצעות  טוב  ביום  'לברור'  אסור   •

שהדבר  כיון  ארוכה,  תקופה  לצורך  גדולה  כמּות  לברירת 

נראה כעשיית מלאכה ביום טוב לצורך ימות החול.

לבוררם  שאסור  אומרים  יש   – בהם  וכיוצא  עוף,  עצמות   •

בימות  ברירתם  צורת  שזוהי  כיון  בידיים,  אפילו  טוב  ביום 

החול; ויש מתירים, כיון שמקובל לבוררם לצורך אותו היום 

בלבד.

• הבורר ביום טוב – עליו למעט בטירחה, ולכן, אם הטירחה 

בברירת האוכל מרובה מהטירחה בברירת הפסולת, יברור 

את הפסולת; ואם להיפך, יברור את האוכל.

• מותר לסנן משקה ביום טוב, בתנאי שהסינון בצורה שבה 

סינון  ואם  ארוכה.  תקופה  לצורך  גדולה  כמּות  לסנן  נהוג 

כי  לסננו  אין  בטעמו,  פוגם  היה  לא  טוב  יום  בערב  מוקדם 

אם ב'שינוי'.

מלאכות המותרות ייו  טוי

מתוך  נוספות(,  )ומלאכות  ו'הבערה'  'הוצאה'  המלאכות   •

שהותרו ביום טוב לצורך אוכל נפש, הותרו אף שלא לצורך 

אוכל נפש.

לצורך  אלא  הותרה  לא  טוב,  ביום  שהותרה  מלאכה  כל   •

'השווה לכל נפש', דהיינו, שהדבר שעבורו נעשית המלאכה, 

הוא דבר הראוי ומתאים לכל אדם, ולא דבר שצורכים אותו 

אנשים מפונקים בלבד, אנשים במצב מסוים בלבד, וכדומה.

• פתיחת אריזות ביום טוב באופן שאסור לפותחם בשבת – 

כאשר לא היה ניתן לעשות זאת בערב יום טוב – מותרת, אך 

נחלקו הפוסקים אם מותר להורות כן לאחרים. ויש אומרים, 

שאם ניתן לפתוח את האריזה בדרך קלקול, אסור לפותחּה 

באופן שיש בו עשיית כלי, או תיקון כלי.

ֵמהלכות שית ויו  טוי

• חיתוך פירות וירקות לחתיכות קטנות, אסור בשבת משום 

מלאכת 'הטוחן'. וביום טוב, מותר הדבר, אך רק באמצעות 

סכין, או כלי אחר שאינו מיועד לחיתוך כמּות גדולה.

משום  בשבת  אסור  מסוימים  באופנים  גבינה,  ייצור   •

מלאכת 'בונה'; ובכל מקרה, אסור הוא בין בשבת ובין ביום 

טוב, משום 'עובדין דחול', שנראה הדבר כאילו מייצר גבינה 

לצורך ימות החול.

• לדעת השולחן ערוך, מותר לטבול כלים בשבת, אך כתב 

לטבול  אסור  רבים  אחרונים  ולדעת  יחמיר,  שמים  שירא 

ולשוב  לגוי,  במתנה  הכלי  את  לתת  וניתן  בשבת.  כלים 

ולשואלו מהגוי, ובכך נפטר הכלי מטבילה, כיון שהוא שייך 

לגוי.

כ'עובדין  הנראה  באופן  משאות  נשיאת  למנוע  מנת  על   •

דחול', וזלזול בקדושת יום טוב; אסרו חכמינו ז"ל להרבות 

בכמּות המשא ביום טוב, וכן ציוו לשנות את צורת הנשיאה 

מהצורה המקובלת.

• אסור לחמם מים ביום טוב לצורך רחיצת כל הגוף, או רובו. 

כגון לצורך שתייה,  ביום טוב בהיתר,  ואף כשהמים חּוממו 

אסור לרחוץ בהם את כל הגוף, או רובו, בין באמבטיה ובין 

כאשר  אסורה,  בנפרד  איבר  איבר  רחיצת  ואף  במקלחת. 

רוחץ את כל איברי הגוף, או את רובם, ברצף. מאידך, מותר 

לרחוץ במים שחּוממו ביום טוב, את הפנים, כפות הידיים, 

ונחלקו  כך.  לשם  מים  לחמם  אף  ומותר  הרגליים;  וכפות 

הפוסקים בנוגע למים שהתחממו ביום טוב מאליהם – כגון 

באמצעת 'דוד שמש' – אם דינם כמים שחּוממו ביום טוב.



 

 

 

   

 בונם רבי ק"הרה על מסופר

 פעם שנכנס, א"זיע מפרשיסחא

 והיהודי, א"זיע הקדוש היהודי לרבו

 שהוא פסוק איזה שיאמר לו אמר

. תורה דבר זה על יגיד היהודי והוא

 פסוק בונם רבי של לפיו נפל

 כל באזני משה וידבר" מפרשתנו

 השירה דברי את ישראל קהל

 היהודי לו אמר". תומם עד הזאת

 בונם רבי מאד נתפעל". תומם עד"

 בשמחה שרוי והיה, זה מפירוש

 ק"הרה גם היה מעמד באותו. רבה

. א"זיע מאלכסנדר העניך חנוך' ר

 זו מה לשמחה בונם' ר את ושאל

 אמר? הרבי כאן פירש ומה? עושה

 תבין אתה חכם הרי. בונם' ר לו

 .הרבי פירוש את מעצמך

 כנראה, העניך חנוך' ר אמר 

' תומם' תיבת היתה שאילו, כוונתו

 צריך היה, השירה על מתפרשת

 ודאי אלא, תומה כתוב להיות

 היה רבינו שמשה, הוא הפירוש

 כמה השירה דברי את ומדבר הולך

 בני לבות לתוך פעמים וכמה

 אותם עשה אשר עד, ישראל

 אל כיוונת. ותמימים לשלמים

 .בונםשמחה ' ר השיבו האמת
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 נצבים וילךפרשת 
                                                

 י"ד( –)ל"א  למות ימיך קרבו הן

 מאיר רבי ק"הרה על מסופר

 ביקר שכאשר, א"זיע מפרעמישלאן

 מצאנז חיים רבי ק"הרה אצלו

 רב בכבוד מאיר' ר קיבלו ,א"זיע

 לאחר. לקראתו מאד ושמח

 בחידושי שניהם שהשתעשעו

, ואמר מאיר' ר אליו פנה, תורה

 מבית הוא כבודו הלא, מצאנז הרב

 מאיר אם לי נא יאמר ,הגדול דין

 ,כאלו קטנות בדירות לדור צריך

 בדירות שידור מן הראוי לא וכי

' ר השיבו? מאלו וחשובות גדולות

 שידור הוא היושר מן, ודאי ,חיים

 ומרווחות יותר נאות בדירות מר

 אומר כבודו אם מאיר' ר אמר. יותר

 הצדיק הבין מיד. כדבריו אעשה, כן

, ואמר חזר, אחרת כוונתו כי מצאנז

 מרווחות לדירות התכוונתי אני

 את, מאיר' ר השיב. הזה בעולם

 רק רציתי, להשיב אין הדבר

 כבר הוא ואם, מר של הסכמתו

 וכעבור. יהיה כן ודאי הסכים

 מאיר' ר נסתלק אחדים שבועות

 .עולמו לבית

 

 ישראל קהל כל באזני משה וידבר

 '(ל - א"ל) תומם עדוגו' 

 צדקה שעשיתי היא שהעלתני מן הים

יהודי אחד שהיה בעל צדקה גדול, הפליג    

פעם בספינה, בדרך פקדה את הים סערה עזה, 

והספינה וכל נוסעיה ירדו למצולות ים. רבי 

עקיבא שראה את היהודי טובע, בא לפני בית 

י להעיד שהאיש טבע, וזאת כדי הדין כד

שאשת הטובע לא תישאר עגונה ויהי מותר 

לה להינשא לאיש אחר. בטרם הספיק בית 

הדין לדון בענין, זומנה לו הפתעה גדולה: 

האיש שטבע שהכל סברו שכבר אינו בין 

החיים, בא והתייצב לפני רבי עקיבא. שאלו 

רבי עקיבא בפליאה: האתה הוא זה שטבע 

השיב האיש. "ומי העלה אותך מן  בים? "כן",

הים" הוסיף רבי עקיבא לתמוה. ענה האיש: 

"צדקה שעשיתי, היא שהעלתני מן הים". 

שאל רבי עקיבא ומנין אתה יודע זאת? סיפר 

האיש: כשירדתי למצולות ים, שמעתי קול 

רעש גדול שהשמיעו גלי הים, אמר גל 

לחברו" הבא נרוץ ונעלה מן המצולות את 

ואכן  –שעשה צדקה כל ימיו  האיש הזה,

 העלוני הגלים וניצלתי. 

שמע רבי עקיבא את הדברים ואמר: ברוך 

אלקים אלקי ישראל, שבחר בדברי תורה 

ובדברי חכמים שדברי תורה ודברי חכמים 

קיימים לעד, לעולמי עולמים, שנאמר )קהלת 

א'( "שלח לחמך על פני המים... ברוב  –י"א 

ב'(  –הימים תמצאנו", ועוד נאמר )משלי י' 

 "וצדקה תציל ממות".

 )מדרש קהלת רבא י"א א'( 

   

 

 

 

 
 התקבלה תרומה מאת

הרה"ג ר' זאב פיינשטיין שליט"א 

 ראש ישיבת עמלה של תורה

הר"ר אריה לע"נ אביו 

ע"ה   ב"ר שמואל

 נלב"ע כ"ז אלול תנצב"ה
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 עם מתפייס יהודי איך לראות ירדה מעלה של הפמליה כל אם  

 לראות? אלך לא אני עולם, של ריבונו

בו מתחילים לומר סליחות  קודש שבת במוצאי זה היה   

בקהילות האשכנזיות. )בקהילות הספרדיות מתחילים לומר 

 נהרו והרחוקים הקרובים המקומות אלול( מכל סליחות בר"ח

שר שלום  רבי ק"הרה אל לעיירה בעלזא בגאליציה, אלפים

 את לשמוע )יומא דהילולא כ"ז אלול( א,"זיע מבעלזא רוקח

 בעצמו הרבי אומר כנהוג היה קדשו, מפי הנאמרות הסליחות

 לפני אחת כשעה והנה הראשון. בלילה התיבה לפני סליחות

 אלימלך,' ר למשמש בקודש הרבי אומר הסליחות, אמירת זמן

כל מי ששמע את  דחופה. לנסיעה העגלה והסוסים את להכין

 גם הזאת. הנסיעה של תכליתה מה ידע ולא משתומם עמד זה,

 הרבי. את פקודת מיד עשה אך ידע ולא הבין, לא הגבאי

 

 שהגיעה עד ונסעה הלילה בדממת לדרך יצאה העגלה    

 את לעצור הרבי ציוה שם שבעיר, האחרונים הבתים לאחד

 אחריו פוסע ואלימלך ללכת והחל מעליה ירד הוא העגלה,

 יהודי שהיה החייט, של לביתו שניהם שהגיעו עד חרישית,

 והביט ועמד הרבי עצר שם וכמעט לא יודע ספר. ותמים פשוט

 מה ומתפלא תמה והוא כן עשה אלימלך גם החלון, בעד

 אותו רואים אין שנים כמה כבר שהרי הזה, ולחייט לצדיק 

 ואף הטובה רח"ל, הדרך מן שסר אומרים ויש המדרש, בבית

 מבעד שומר יותר. אינו כבר השבת יש שאומרים שגם את

 ניכרת הגדולה שהעניות חדר קטן ועלוב אליהם נשקף לחלון

נושן שעלול  ישן ארון שבורים, וכסאות שולחן בו מכל פינה,

 פניו החייט, יושב הכיסאות אחד על רגע.להתפרק בכל 

  מהן. ניבט קודר ויגון עמוקים קמטים שחרושות המעונות
 

משקה  בקבוק מוציא הארון, אל נגש ממקומו, החייט קם לפתע

 ש"היי מן מוזג השולחן, גבי על אותם מניח כוסיות, ושתי

 יושב כאילו מולו והשניה ידו, על הניח אחת כוסית לכוסיות,

חשב  וכשגמר את הכוסית שלו, שתה החייט נוסף. מישהו שם

 מולו, השניה אשר הכוסית את גם כמה שניות, ואז שתה

 בחוץ להם נשמע אינו אשר מה, דבר ממלמל הוא ובשפתיו

 שותה פעמים, כמה וכמה ומוזג חוזר הוא וכך הוא, מה

 פעם היה זה שחייט נזכר אלימלך' ר וממלמל, שותה וממלמל.

 שהיה אף בתמימות. ומתהלך במצוות מדקדק שמים, ירא יהודי

 ולאחר המדרש, לבית משכים היה ספר יודע שאינו הארץ עם

המעמדות, ורק  עם התהילים ספר כל את גומר היה התפלה

לאחר מכן היה חוזר לביתו, אוכל פת שחרית ויוצא לכיון בית 

 כמו שכור, שותה כגוי גמור, הוא מתנהג הרי כעת אך מלאכתו.

 רוצה מה מבין אינו אלימלך' ר מצוות. שומר ואינו מתפלל אינו

 אלימלך:' הצדיק לר אומר לפתע הזה? החייט של בביתו הרבי

 המדרש". לבית נחזור בוא מספיק "ראינו

 

 וכולם אנשים מלא המדרש בית סליחות, של ראשון יום    

 מבחין והנה הסליחות. לאמירת העמוד אל שיגש לרבי מצפים

 בוערות, בפנים המדרש לבית נכנס שהחייט ר' אלימלךהגבאי 

הקדוש  והרבי הדלת נפתחת זה ברגע באחת הפינות. ונעמד לו

 קולו ונותן העמוד אל נגש ובהתלהבות נכנס לבית המדרש,

 אוחזים ורעדה וחיל רועדים, הקירות ביתך". יושבי "אשרי בצעקה

 הגבאיהנוראים.  הימים אווירת את ממש המרגישים במתפללים

 הסליחות את שאומר מהחייט עיניו את מסב אינו אלימלך' ר

 שבגמר בלבו מחליט אלימלך' ר עצומה ובדמעות שליש. בכוונה

 לפני עשה מה לו שיספר עד ללכת לו יניח יגש אליו ולא התפלה

  ש?"היי את שתה ומדוע הסליחות,

 זה מדוע ושאל אותו: החייט אל אלימלך' ר נגש התפילה בגמר

פתאום  ארע ומה המדרש, בבית אותך רואים אין שנים כמה

 החייט לו עונה לראות אותך? במיוחד הלך שהרבי הלילה

 יודע אינני לחלוני, מתחת לעמוד כדי בא שהרבי מה בתמימות:

 בשנים לי שארע המעשה כל את לך אספר אך מבין, ואיני

 לבית בוקר כל לבוא הייתי נוהג: החייט מספר וכך האחרונות.

 התפילה ואחר ולהתפלל, תפילין להניח בטלית, להתעטף המדרש

 הרבה בשפע, היתה פרנסתי ואמנם ומעמדות, תהלים אומר הייתי

 בגדים, חליפות להם להזמין חנותי דלתות על התדפקו לקוחות

 אחד לבין ביני ריב נפל לפתע והנה הגויים, אצילי ובפרט

 חנותי, את לפקוד הפסיק והלה מדיו, את אצלי שהזמין הפריצים

מהשם  לבקש במקום אך פרנסתי, במקצת נצטמצמה כך ידי ועל

 לעשות החלטתי ברווח, פרנסתי לתת חי, כל ומפרנס הזן יתברך

 ממה פחות תהלים קפיטל ואמרתי עולם, של הריבונו עם "ברוגז"

 פריץ הפסיק ימים מספר כעבור לומר עד לאותו יום. רגיל שהייתי

 תהלים באמירת יותר עוד צמצמתי ואני אצלי, לקנות נוסף

 ושעלי השמים, מן שזה בא לי כעונש לקח למדתי ולא ומעמדות,

 מה על הוא ברוך מהקדוש מחילה ולבקש בתשובה, לחזור

 מצידי אני ואלו לקוחותיי, כל עזבוני קצר זמן במשך כך שעשיתי.

 ויותר, יותר והורע הלך המצב תפילין, ולהניח להתפלל הפסקתי

נשארתי עומד  ועדיין זה, ואני לא למדתי לקח, אחר בזה מתו ילדי

 מספר ימים לפני קודש. שבת לשמור אפילו והפסקתי בטיפשותי,

 בשביל מה לקוחות אין אם שהרי החנות, לגמרי את סגרתי

 וזה בו, היתה לא לחם פת ממש אשר בביתי ונסתגרתי החנות?

  פי. אל אוכל בא לא ימים שלשה

 

 



 

  

  

 הטובים בימים ינזכרת למותי, מצפה כך בשבתי והנה   

תהלים  ואומר מתפלל המדרש, לבית הולך כשהייתי ההם

 בי נדלק פתאום אחזוני, מנשוא עזים וגעגועים ומעמדות.

קלטתי  ואז יעזבני, שלא יתברך' בה בטחוני ונתגבר חיים, זיק

 עלי היה עולם, של ריבונו כלפי יפה התנהגתי שלא והבנתי

 ולא הקשים, הימים אשר יעברו עד בביטחון להתחזק

  הוא. ברוך הקדוש עם "ברוגז" לעשות

 ריבונו עם להתפייס החלטתי בתמימותו, אז החייט שח כך

 ריב לי היה שפעם נזכרתי? מתפייסים כיצד אך עולם, של

 זה ואיחלנו כוסית יי"ש ששתינו ידי על והתפייסנו שכני, עם

 אחיו, עם איש טוב אך לעשות לזה זה והבטחנו לחיים, לזה

 עתה, גם כן לעשות החלטתי העבר. על אחד לשני ולסלוח

 בקבוק והוצאתי ממקומי קמתי כח, בי נתן הזה הרעיון

 בשבילי אחת כוסית הנחתי השולחן, על והנחתיו משקה

 כל "מלוא שהוא הרי עולם של ריבונו בשביל אחת וכוסית

"לחיים  ואמרתי שתיתי איתי, כאן נמצא והוא כבודו", הארץ

 מהיום לי, תמחל ואתה לך מוחל אני עולם, של ריבונו

 תהלים אומר תפילין, ואניח בטלית אתעטף כבר והלאה

  ובריאות". פרנסה לי תן עולם של ריבונו ואתה ומעמדות,

 במקום השניה הכוסית את גם ושתיתי זאת להגיד גמרתי

 כמה עשיתי וכך, לחיים אמרתי ושוב עולם", של ה"ריבונו

' ר אתה מבין כעת הבקבוק. כל את שגמרתי עד פעמים,

 לסליחות, כשבאתי היום סמוקות פני היו מדוע אלימלך

 מדוע אבל ורצינות. תמימות המלא סיפורו את החייט מסיים

מבין סיים החייט את  איני באמת לחלוני? מתחת הרבי עמד

 סיפורו.

 היום לחייט שקרה מה לו וסיפר לרבי אלימלך' ר נגש   

 אני לסליחות המדרש לבית בא הוא מדוע הסליחות, לפני

 מפי ששמע כפי המעשה כל את לרבו ומספר מבין, כבר

 הפמליה כל אם מיילך, כן "כן, הרבי הקדוש: לו אמר החייט.

 של ריבונו עם מתפייס יהודי איך לראות ירדה מעלה של

 לראות? אלך לא אני עולם,

 

 

 ה לכך שהאדם לא מכיר טובה לבוראוהסיב

 חושב שהכל מגיע לוהוא היא מפני ש

בספה"ק חובת הלבבות כתוב שמידת "הכרת הטוב" היא    

אחת המידות הבסיסיות והכרחיות בעבודת השי"ת, והסיבה 

לכך שהאדם לא מכיר טובה לבוראו, היא מפני שחושב 

 שהכל מגיע לו.

לזוג שבמשך שנים רבות גידלו בביתם יתום ודאגו לכל משל 

כבתוך שלו, ולא חש מחסורו. היתום הרגיש בביתם 

שלמעשה עושים אתו חסד במשך שנים כה ארוכות, באחד 

הימים הגיע עני לבית ונתנו לו נדבה הגונה, ופיו לא פסק 

 מלברך את בעל הבית ולהודות לו על חסדו הגדול.

לנוכח ברכות אלו של העני, שאלה בעלת הבית את    

כה  בעלה: מדוע העני שעשינו לו טובה פעם אחת, מודה לנו

רבות, ואילו היתום שאנו מגדלים בביתנו ומשפיעים עליו 

טובה כה גדולה ותמידית, אינו מודה לנו אף פעם? אמר לו 

בעלה: אם תרצי אוכל לגרום לו ליתום שיתחיל להודות לנו. 

הוא קרא ליתום ואמר לו: גידלנו אותך במשך שנים הרבה 

שובה, עד עכשיו, ואנו שמחים שהקב"ה זימן לנו מצוה כה ח

אולם עכשיו גדלת ויש באפשרותך לעהמוד ברשות עצמך, 

לכן, אני מציע לך שתעזוב את ביתי ותנסה לחיות חיים 

 עצמאיים.

הדברים נפלו על לבו של היתום באופן קשה מאד, אך    

בלית ברירה הוא יצא לרחוב, ניסה להתפרנס ולמצוא אוכל, 

דבר בידו, ניסה למצוא מקום מגורים וכו', לצערו לא עלה ה

רעב ונושפל הוא הסתובב ברחובות, כשראה אותו אותו 

אדם, קרא לו ואמר שהוא רואה שהוא אינו מסתדר לבד 

ולכן, הוא יקבל אותו שוב בשמחה לביתו כפי שהיה עד כה. 

מאותה שעה ואילך ידע אותו יתום כיצד להודות למטיבו, 

העובדה שנישל אותו מכל הטובה שהיתה לו, החדירה 

את הידיעה שעושים עמו חסד תמידי ועליו להכיר  לדעתו

 טובה ולהודות על כך.

: האדם חי בעולמו של הקב"ה, וה' משפיע עליו הנמשל   

חסד תמידי ללא הרף, אולם האדם שהורגל לכל זאת אינו 

חש בטובה  הגדולה ואינו יודע להודות לה' על כך, אולם 

לה כאשר האדם נקלע ח"ו לצרה או כפוקדת אותו חלי

מחלה, אזי הוא מבין שכל חייו וכל נשימה שלו הינם חסד 

שהבורא יתברך מעניק לו באותו רגע, באותה שעה הוא 

לומד גם כיצד להודות לה' על חסדיו התמידיים, והוא מכיר 

 טובה לה' על כל מה שהוא עושה למענו תמיד. 

 עפ"י הבן איש חי זיע"א(

 



 

 

  

 ת חנויותבחסות רש

 גל פז

 

 

 רבי יחיאל מיכל  הרה"קלע"נ 

 זיע"א ב"ר יצחק מזלאטשוב

 נלב"ע כ"ה אלול תנצב"ה

 

 להימנע מלצער את הזולת

מסופר על הגה"ק רבי חיים 

פאלאג'י זיע"א, שכשהיה יוצא 

לאחר הדרשה לשוב לביתו. היה 

מסבב להגיע לביתו בדרך 

הארוכה, וזאת כדי שהרבנית של 

הרב שכיהן לפניו לא תראה אותו 

 ותבוא לידי צער.

 

 עצה להימנע מכעס

מסופר על יהודי בן תורה, שקבל 

לפני הרה"ק רבי יעקב ישראל 

קנייבסקי בעל )ה"קהילות יעקב" 

זיע"א שאינו יכול לכבוש את מדת 

הכעס. והשיב לו, שעל האדם לידע 

שכל מה שנגרם לו בידי אחרים 

הכל הוא מן השמים, ויש לקבלו 

כמות שהוא, וממילא אין לכעוס 

על העושה שאינו אלא שליח שלא 

דעתו. והעצה לשכך הכעס, היא מ

לדחותו בכמה רגעים וממילא 

ישכך הכעס בינתיים. כשבאו אצלו 

אנשים וראוהו כועס לפעמים, אמר 

שעפ"י רוב הוא רק כעס הפנים. 

אחד שחשש שנזף בו על שאלה 

ששאלו, היה ירא מאוד לנפשו, 

וביקש מאחד מבני הבית שיכנס 

אליו לשאול אם הוא חייב לנהוג 

יפה, והשיב הגרי"י לא בדיני נז

 . כעסתי עליו אלא על השאלה

 

 לחסוך בושה מיהודי

הרה"ק רבי חיים עוזר    

גרודיזי'נסקי זיע"א הלך פעם 

ברחובה של וילנא, יחד עם כמה 

מתלמידיו, לפתע ניגש אליהם 

יהודי ושאל את הרב איך מגיעים 

 '(ג) אמן עניית דיני
 

החיוב לענות אמן כששומע ברכה,  א(

אפילו אם אינו רוצה לצאת בברכה 

)שו"ע או"ח סימן רט"ו סעיף  ששומע.

 ב'(

אם שומע מעובד כוכבים כל הברכה  ב(

 מפיו, עונה אחריו אמן. )רמ"א שם(

אם שומע מאפיקורס שמברך ברכה,  ג(

אע"פ ששמע כל הברכה מפיו, אינו 

 עונה אמן. )שו"ע שם(

 

 שבת קודש כ"ג אלול

משאלזיץ ב"ר אלקנה )ברית הרה"ק רבי יוסף משה 

תקע"ה( –אברם   

 הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק ב"ר פינחס )תקפ"ו(

 יום ראשון כ"ד אלול

 הגה"ק רבי יוסף באב"ד ב"ר משה

תרל"ד( –)מנחת חינוך   

הגה"ק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ב"ר אריה 

תרצ"ג( –יהודה לייבוש )חפץ חיים   

 יום שני כ"ה אלול

רבי יחיאל מיכל ב"ר יצחק מזלאטשוב  הרה"ק

 )תקמ"א(

הרה"ק רבי דוד הלברשטאם מקשאנוב ב"ר חיים 

 מצאנז )תרנ"ג(

 יום שלישי כ"ו אלול

הרה"ק רבי שמואל אבא מזיכלין ב"ר זעליג 

 )תרל"ט(

 יום רביעי כ"ז אלול

 הרה"ק רבי נתן אדלר ב"ר יעקב שמעון )רבו של

ק"ס( –החתם סופר   

יה לייב קאוולער ב"ר מרדכי הרה"ק רבי יעקב אר

 מנעשחיז )תקצ"ז(

הרה"ק רבי שלום רוקח מבעלזא ב"ר אלעזר 

 )תרט"ו(

 יום שישי כ"ט אלול

 מסטאלין ב"ר ישראל פערלוב משה רבי ק"הרה

א("תש)  

 ב"ר יצחק מרדכי יעקב אברהם רבי ק"הרה

ב("תש) סטאלין - מגוואדזיץ  

ב("תש) מקאזניץ משה ר"ב שלמה נחום רבי  

 

תגן עלינו ועל כל ישראל אמן זכותם  

 

לרחוב מסויים? למרות שהרחוב 

ההוא היה מרוחק, נטלו הגאון 

ול יד ביד והלך עמו כמחצית הגד

השעה עד שהגיעו אל המקום 

המדובר, והראה לו את הכתובת 

המדויקת. שאלו התלמידים את 

רבי חיים עוזר: הייתכן, למה 

הקדיש רבינו ליהודי כל הרבה 

זמן, וכי אי אפשר היה לעשות 

כפי שעושים בדרך כלל, 

ולהראות לו את הכיוון, ובמקרה 

א את הגרוע, אם עדיין לא ימצ

המקום, יוכל לשאול בדרכו אדם 

נוסף, מדוע צריך הרב להטריח 

כך? השיבם רבי -את עצמו כל

חיים עוזר: וכי לא הבחנתם 

שיהודי זה מגמגם הוא, כבד פה 

וכבד לשון, בוש היה להציג את 

שאלתו בפני. אם לא הייתי הולך 

איתו יד ביד עד הכתובת 

המדויקת, היה נאלץ להתבייש 

פעם כדי להשיג עוד פעם ושוב 

את מבוקשו, וכדי לחסוך בושה 

מיהודי, שווה גם שווה לעשות את 

 הדרך הארוכה שהלכנו עמו.

 

לעבור את כל החיים מבלי לפגוע 

 באף אחד

מספרים ששאלו פעם את    

מהי  הגה"ק ה"חזון איש" זיע"א,

הדרגה הגבוהה ביותר שיהודי 

יכול להגיע אליה בעולם הזה? 

והשיב ה"חזון איש": הדרגה 

היא,  של יהודי הנעלה ביותר

לעבור את כל החיים מבלי "

 לפגוע באף אחד"

 



 

 

 

 

 

 "פה'תש לולא כ"ג

  וכתיבה וחתימה טובה בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

וילך-ניצביםפרשת   

ש ַׁ רָּ ִביתַׁפָּ ֶלְך-םִנצָּ יֵּ רַ ַׁ-ַׁו  ִדיםת ַהְגדָּ ַׁיְעָּ

 הצלחה בגו"ר

 חגי חיים וב"ב             יצחק אריאל בן טובה  
 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
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 ילה דליה       משפ' שטרית                      רחל ברכה בת פד
 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
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  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
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית

 מאיר בן שרית ואליהו         מיטל בת מלכה   
   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
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אפרת אברהם גורג'י בן דליה
 

 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

 שושנה דניאל בן שרה               ואושרית בת
 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  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 עדי            דליה אפרת בת נעימהמאיה בת 

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

 נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל         
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה

 סוליקה לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת
 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     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

 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

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
         אלן אסתר בת שרלוטה            בנימין בן ברכ

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

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:32 

 פניני עין חמד

18:34 

 

ואחר כך נחליט לאן? למה שהתוכנה לא תציע 
 נסוע בהם?לנו מעצמה מספר דרכים ל

 

התשובה היא, שהתוכנה יכולה לסייע לאדם 
אדם שלא רוצה להגיע שרוצה להגיע ליעד. 

אפילו התוכנה המשוכללת ביותר  -ליעד
הוא לא רוצה, ולכן  בעולם לא תוכל לסייע לו.

הוא לא מגדיר יעד, ולכן הוא יישאר עוד שעות 
ארוכות תקוע באותו מקום, או גרוע יותר 

 ך. יסתובב ויתעה בדר
 

הדבר הראשון שאדם צריך הוא לרצות 
 להגיע ליעד, ולהאמין שהוא יכול להגיע אליו.

 

כמו אותו נהג, כך כולנו בעשרת ימי תשובה. 
כולנו יוצאים לדרך ורוצים לחולל את השינוי, 

להאמין שזה  -אך התנאי הראשון להצליח הוא
אפשרי. לדעת שיש בנו את הכוח ושבורא 

לנו את היכולת עולם קרוב אלינו ונותן 
 להתקרב אליו. 

 

צריך להגדיר את היעד: להקדיש  -לאחר מכן
מחשבה בימים אלו, כדי לקבוע לעצמנו יעדים 

 ברורים. 
 

צריך להחליט שבשנה הקרובה נחזק את 
החיבור שלנו לתורה הקדושה, ונקדיש יותר 
שעות לסדרי הלימוד ולשיעורי תורה. אנחנו 

ם ב'בין אדם צריכים להגדיר לעצמנו כמה יעדי
לחבירו', וכמובן לשמור יותר על הפה. כך 

 בעז"ה נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת.
 

19:25 

19:23 

 לעילוי נשמת  מוקדשהעלון 

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

 

 

19:24 

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

20:10 

 20:07 

 

811 

אנחנו מצויים בעיצומם של ימי התרוממות, 
אותם עשרה ימי  -'עשרת ימי תשובה'

 התעלות יקרים ואהובים כל כך. 
 

, שבה מדובר בהזדמנות של פעם אחת בשנה
בורא עולם מניח בפנינו מתנה יקרת ערך, 
ומזמין אותנו להתקרב אליו, לשוב ולהתרפק 

 עליו.
 

בימים הללו, עוסק כל יהודי בחשבון נפש 
מעמיק. הוא בודק את עברו ואת סדר יומו, 
 ממשמש ומפשפש במעשיו ושוקל את צעדיו. 

 

כולנו רוצים 'לתפוס' את ההזדמנות הגדולה 
השינוי שאנחנו כה רוצים הזאת ולחולל את 

בו. כולנו מחפשים את הדרך לצאת מעשרת 
 ימי תשובה ברכוש אמיתי.

 

כל אחד מאיתנו שואל את עצמו בימים אלו 
איך הופכים לבעל תשובה שאלה אחת: 

אמיתי? מה הן נקודות המפתח בהן צריך 
להתרכז בימים אלו שיותירו בנו חותם 

 למשך כל השנה?
 

נתבונן באיש היוצא כדי לענות על השאלה, 
אל מקום שאינו  -לדרכו, ומנסה להגיע ליעד

 מכיר ואינו יודע כיצד להגיע אליו. 
 

הוא נוסע, תועה בדרכים ומביט בשלטים. 
הוא מתבונן ימינה ושמאלה, נכנס לרחובות 
הלא נכונים, בולם רגע אחד לפני תאונה, 
 -ומגלה לצערו, שלא רק שלא התקרב ליעד

 ממנו.אלא הוא אף התרחק 
 

ואז, כפי שכולנו מכירים בימים אלו, הוא 
מפעיל את תוכנת הניווט. הדבר הראשון 
שעליו לעשות הוא 'הגדרת יעד'. בלי להגדיר 

התוכנה לא יכולה לתת מסלול, ואפילו  -יעד
למה בעצם שלא נתחיל בנסיעה לא כיוון. 

20:09 

 

18:15 

 
 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 

 

 

 

 

18:33 

 

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

 

 

19:24 

 

20:08 

 

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

 



 

 

 

וכן מה הן ההנהגות של  לבית העלמין? הליכהין יבערב ראש השנה? ומה בעננוהגים מנהגים אלו 
 אכילה ושתיה והאם מותר לישון ביום טוב של ראש השנה?

 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 

 

יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה, מכיוון שהוא היום האחרון של השנה ומסוגל לכפר על העוונות. אולם, אם יש ברית 
 והגים להתענות מותר לאכול. אף לנ -מילה או פדיון הבן 

 

מנהג ישראל להסתפר בערב ר"ה לכבוד החג. לובשים בגדים מכובסים ומגוהצים לכבוד יום טוב. אף שהוא יום דין ומשפט, 
אנחנו מראים בכך, שאנחנו בטוחים בחסדי ה', שיוציא לאור משפטנו. יש נוהגים ללכת בערב ר"ה לבית הקברות, אף שאינו 

 לא ילך. -לבקש מהנפטרים, שימליצו טוב בעדנו. אולם, אין זו חובה, ואדם, שקשה לו מחמת חולשה וכו'  יום האזכרה, כדי
 

 נוהגים לעשות התרת נדרים.
 

לסימן  -מכיוון שראש השנה פותח את השנה החדשה, נוהגים לעשות סימנים גם באכילה, כגון: אכילת דברים מתוקים כדבש
. יש נמנעים משום כך, שלא לאכול מאכלים חריפים או חמוצים. אך אדם, שרגיל טוב, שתהיה כל השנה טובה ומתוקה

 באכילתם, ובלעדיהם המאכל תפל לחיכו, מותר לו לאכול אותם, ואין איסור בדבר. 
 

ביום זה יזהר לא לכעוס, וכן יזהר מאוד שלא יבכה ויהיה עצוב, אלא ישתדל לשמוח ולשמח את אשתו ובני ביתו ככל יכולתו, 
ויקנה לאשתו וילדיו דברים המשמחים אותם, כגון: תכשיטים ובגדים. יעזור לעניים כפי יכולתו. הגברים ישמחו בבשר ויין, 

 אוהב בשר בהמה, יאכל עוף. ועיקר החיוב הוא בבשר בהמה, ואם אינו 
 

וכן ירבה באמירת תהילים, מכיוון שהוא יום דין, שבו נכתב, מה יעלה בגורלו במשך השנה הבאה עלינו לטובה. וזכותו של 
 דוד המלך, עליו השלום, יהיה מליץ יושר עליו ועל משפחתו ועל כלל ישראל אמן.

 

ק של הבל ויזהר שלא לדבר שיחות חולין. נהגו, שלא לישון בראש יזהר, שלא יבזבז חלילה את היום הקדוש בהוללות ושחו
שהישן בראש השנה גורם השנה, שאין זה נאה לישון ביום, שספרי חיים וספרי מתים נפתחים. ואמרו בתלמוד ירושלמי, 

 וכז בתפילה. . אך לא ישתדל לקום כבר בעלות השחר אם לאחר מכן יהיה עייף במשך כל היום, ולא יהיה מרלכך, שמזלו ישן
 

. ]ובדרך מליצה אמרו, מוטב, שיהיה מזל ישן ואם הוא עייף במשך היום ומרגיש הכרח לישון, מותר לישון אחר חצות היום
ממזל עייף[. והיושב בטל ועוסק בשיחה בטלה, וכיוצא בזה, כישן דמי. אי לכך אדם, שיושב לפצח גרעינים או לקרוא עיתון, 

יִם ספר תהילים העולים למניין 'כפר'  -והעיקר שאינו הולך לישון  )שכן מספר הפרקים אלו דברים בטלים. ויש עניין לסיים ַפֲעמָּ

 .מאות שעולה בגמט' כפר(-וחמישים. ולכן מניין הפרקים בשני ספרים הוא שלוש-בספר התהילים הוא מאה
 

 
 

' על הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל, ויש בו כדי ללמדנו, עד כמה רבותינו אגן הסהרהמעובד מתוך ' להלן סיפור מופלא,
נזהרו שלא יפגעו חלילה באף אדם בעולם וכיצד הם היו מוכנים לעשות הכול ואף להוריד מערכם ובלבד שלא יצטייר רושם 

 כך היה: -מעין זה. ומעשה שהיה
 

עם בנו לאירוע  טשיבין' בירושלים(-)שימש כאחד מראשי ישיבת 'כוכב מיעקבפעם אחת הלך הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל 
מסוים. כשנכנסו לאולם, ניגש אברך לרבי אברהם ושאל אותו שאלה בדברי תורה. השיב לו רבי אברהם, שזו גמרא מפורשת 

 במקום פלוני ואין כלל מקום לשאלה. 
 

ו בדרכם אמר בנו של הגאון רבי אברהם לאביו כי האברך הזה ששאל אותו שאלה, מוסר שיעורים בישיבה כשהמשיכ
פלונית ואותם הבחורים שעמדו שם על ידו בעת ששאל את השאלה הם תלמידיו. נחרד הגאון מרן רבי אברהם, שמא 

ילו נעלם מהר"מ שלהם גמרא בתשובה שהשיב לאברך בפני תלמידיו פגע בזה בכבוד תורתו, שהראה בתשובתו כא
 מפורשת!. 

 

והנה לאחר זמן נודע מפי הבחורים באותה ישיבה, כי הגאון רבי אברהם ביקר במיוחד בישיבה שלהם. הגאון רבי אברהם 
התברר, שרבי  ניגש לר"מ ההוא ששאל את השאלה, בהכנעה כתלמיד לרבו, ושאל אותו בדברי תורה בפני תלמידיו...

קט עד שתיקן את הרושם השלילי הקודם, בתשובת המשקל. רבינו רצה להראות את גדולתו של הר"מ אברהם לא נח ולא ש
 בפני תלמידיו, עד שאפילו הוא נצרך לידיעותיו.

 

 
 

  
 

 

ֲהָלָכה  יב בַּ ָשָנה –ׁשֹוֵאל ּוֵמׁשִׁ   ק א'ֵחל   - רֹאׁש הַּ
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ירּו ְפנֵ ת ְזהִׁ יעָ י מִׁ ְפגִׁ ה הַּ
ּזּולַּ  תבַּ  
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אחד מהעסקנים פנה לנפטר הגדול וביקש שירחיב את קברו וראו בחוש, שכך היה, ותיכף הכניסו את גופו הק' לתוך הקבר. 
מיטתו מההתחלה עד מקום הקבורה אחר כמה ימים בא אליו לרבינו היה חסיד נאמן ר' יחיאל מעיר האלשיץ שהתעסק עם 

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

 

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

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

  משנה למלך.• מספריו:
התנפח כריסה  14יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו. ילדה אחת שהיתה בגיל ס

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

 

ון 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  ים.ותוך כדי הקאה יצאו שני צפרדעשאכלה מאכל זה לאחר יומיים בצום, מיד הקיאה כל מה שהיה בבטנה, 

להסתיר 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 יש אחד סבל רבות מקיבתו, ורבינו נתן לו תרופה שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה מבושלתא

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

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

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

נולד בפרנקפורט דמיין  -הגאון הרב נתן הכהן אדלר זצ"ל המכונה ה'נשר הגדול'
משפחתו מצד אביו מיוחסת לרבי שמעון הדרשן (. 1741)י' טבת ה'תק"ב -שבגרמניה ב

בילדותו נודע כמחונן והיה הוגה ימים ולילות בלימוד התורה. כל חייו  )מחבר 'ילקוט שמעוני'(.
חי בצער עמוק על החורבן והגלות, וכן היה בקיא בסדר קודשים ואף אמר, שהוא מוכן 
לעבוד בבית המקדש ברגע שיבנה. סיפר תלמידו ר' אברהם בינג: "לא הניח כמותו בכל 

מיום עומדו על דעתו לא בחסידות... תפוצות ישראל, הן בחריפות והן בבקיאות והן 
הסתכל אפילו בחלון, ומיום שנעשה בן ט' שנים, לא הלך בחוצות ולא נהנה מעולם 

 ".הזה
  

כשהיה כבן עשרים שנה כבר יצא לו מוניטין, והתאספו אליו חלק מחכמי העיר, והוא התחיל 
רבינו עזב את פרנקפורט דמיין בעקבות חרם,  (1782)לנהל ישיבה בביתו. בשנת ה'תקמ"ב 

שהטילו עליו רבני הקהילה מכיוון שהם חששו מהשמועות שהוא משתמש בקבלה מעשית 
שב לעיר מולדתו.  (1785)ורבינו התחיל לשמש כרב העיר בוסקוביץ'. בשנת ה'תקמ"ו 

 לאחר תקופה קצרה, התעוררה התנגדות כלפיו מחדש והרב נפל למשכב. 
 

גאון בנגלה ובנסתר. ענוותן ושפל ברך. הפקיר את כל אשר בביתו, שמא יבוא אדם ויקח 
חפץ ללא רשות, ויעבור על איסור גזל. עניים באו לביתו מדי יום ביומו ופיזר ממון רב 
לאביונים. הרה"ק מרופשיץ סיפר ששמע מה'נועם אלימלך', כי שנים רבות לא ירדה לעולם 

כ"ז באלול ה'תק"ס -. נפטר ב"אבד רבינו הבעש"ט הק' זיענשמה כה גבוהה כמוהו מל
 שנים. ציונו בפרנקפורט דמיין. 59-ונקבר למחרת. חי כ( 1800)

 רבה הראשי של לונדון ורבו המובהק(, -)מח"ס 'לשון זהב'ר' דוד טבלי כ"ץ שיף  מרבותיו:מרת צרלה.  אימו:ר' יעקב שמעון.  אביו: 
הגאונים הצדיקים ר' משה  מתלמידיו:)רב העיר, ממנו למד קבלה(. ר' משה ראפף ור' אבוש  )ה'פני יהושע'(,ר' יעקב יהושע פלק 

מספריו ר' שלום חריף, ר' לייב עמריך.  )מגדולי רבני גרמניה(,בינג  ר' יצחק אריה וורמסר, ר' אברהם )'החת"ם סופר'(,סופר 
 משנת רבי נתן.•על התורה, ש"ע ושו"ת  -תורת אמת• )נערכו ע"י תלמידיו(:

שעה ארוכה לפליאת  ל הגאון רבי משה סופר )ה'חת"ם סופר'( זצ"ל, הגיע ישיש עני והוזמן להיכנס לחדרו של הצדיק. הוא הסתגר עימוא

מקורבי ה'חת"ם סופר', שידעו כמה יקרה לו כל דקה. לבסוף כתב לו מכתב המלצה, שיעמדו לימינו בעת דוחקו והעניק לו נדבה הגונה. הרב 
 קם וליווה אותו החוצה, והכול עומדים ותמהים על הכבוד הרב, שמוענק לו.

 

כאשר כיהן מורי ורבי הגאון רבי נתן אדלר זצ"ל כרבה של בוסקוביץ, קמו לו כששב ה'חת"ם סופר' לביתו, סיפר להם את פשר הדבר: "
מתנגדים רבים שרדפו אותו ומיררו את חייו. לבסוף גרמו לו לעזוב את העיר. שאלתי את רבי: 'הלא אמרו חז"ל )ברכות יט:( שהשי"ת תובע 

בודו של צדיק יותר מכבודו, ואם כן כיצד ייתכן, שהאנשים תולדות( שחס הבורא על כ -את כבודו של חכם. ועוד אמרו במדרש )תנחומא 
 שהתקוטטו עימו ורדפו אותו שקטים ושלווים ואינם נענשים על כך?'. 

 

ואומנם כאשר אמר כן היה, כולם באו אחד השיב לי רבי: 'אל תדאג בני, עוד תראה, שכולם יתדפקו על דלתך דלים ורשים ויבקשו נדבה'... 
תמהתי והצטערתי, על כך שלא התקיימו סאת צרותיהם, תסמרנה שערות הראש לשמען. כולם הגיעו מלבד אחד... לאחד וסיפרו לי את 
ונוכחתי לראות, , והנה היום הוא הגיע, הכנסתי אותו לחדרי ושמעתי את קורותיו, והנה התברר, שגורלו מר מכולםדברי רבי בשלימותם. 

. )חוט ים, שנשיכתם נשיכת נחש ועקיצתם עקיצת עקרב, והפוגע בהם לא ינקה"כמה גדולים דברי חז"ל להיזהר בגחלתם של חכמ
 המשולש(

רבי נתן אדלר, בעליית ביתו ולמד עם תלמידיו. על יד פתח הבית עמדו בחור  עשה נורא אירע בפרנקפורט בשנת ה'תקל"ט, כשישב הגה"קמ

ובחורה והיו משחקים ומתלוצצים בקולי קולות והיה קולם נשמע למעלה, והפריעו לשיעור. ציווה הרב לתלמידו מרן ר' משה סופר: "לך רד 
רה בהם, אבל הם התעלמו ממנו, ולא שמעו לקולו, והמשיכו והעד בהם שעליהם ללכת מכאן ולא יפריעו לשיעור". ירד ר' משה אליהם והת

 בדברי שחוק, היתול וקלות ראש. 
 

. ר' משה ירד שנית ואמר להם את הדברים אשר שם שאם לא ילכו משם, מרה תהיה אחריתםר' נתן ציווה שנית על ר' משה סופר שיזהירם 
. ר' משה חזר וסיפר לרבו, את אשר הזהירו ירביץ לו -ד פעם להוכיחם אבל הבחור הזהיר את ר' משה, שאם יבוא עובפיו רבו רבי נתן. 

הבחור, אך מכיוון שהם המשיכו להפריע למהלך השיעור, ר' נתן ציווה בפעם השלישית להזהירם. הבחור הרים את ידו וסטר על לחיו של ר' 
ותוך עשרים וארבע שעות גם הבחור וגם להחרימם, משה. כאשר סיפר לרבו, מה שאירע, ציווה רבינו להביא לו שופר, לתקוע ולהריע ו

  הבחורה מתו מיתה פתאומית ל"ע.
 

ותהום כל העיר, כי הבחור והבחורה היו בני העשירים הגדולים שבעיר. הוריהם רצו לתבוע את הרב בערכאות של גויים ולהביאו בפלילים. 
ח אל רבינו תלמידי חכמים שיקבל עליו נזיפה, לעיני ההמון, )ולא יהיה הגה"ק ר' פינחס הורביץ )בעל 'ההפלאה'( ששימש כאב"ד של העיר, של

כי אינו מתכוון אלא לטובתו, אצלו מניין, כאיש נזוף שמתפלל יחידי(. רבינו לא רצה לקבל את הנזיפה, אבל ר' פינחס שלח אליו שוב והודיע לו 
 . להשקיט ולהרגיע את ההורים ואת ההמון, לבל יתקוממו נגדו

 

קיבל עליו נזיפה למשך שישה שבועות. על ידי כך שקטה רוח מחרחרי הריב, ותשקוט הארץ. לאחר מכן באו אליו החכמים בראשותו של רבינו 
 הגה"ק בעל 'ההפלאה' והתירו לו את נזיפתו, והגה"ק רבי נתן קרא לפניהם בס"ת את כל ששת הפרשיות שעברו עליו בלא קריאה.

ראה בעיניו, ממעשה רבינו: פעם אחת באו פקידי הממשלה לבית רבו בגלל הלשנה, לחפש אחר ס"ת. 'חתם סופר' סיפר נפלאות, ממה שה

רבו לקח את הס"ת ונתנו על ידו והעמידו באמצע החדר. פקידי הממשלה חיפשו ובדקו בכל פינה ובכל זווית במשך דקות ארוכות, ולא ראו 
שאין להתפלא על רבו, שיכל לעשות כן, אבל ר סיפר ה'חת"ם סופר' עובדה זו אמר, אותו ולא פגעו בו, כי רבו עשאו לרואה ואינו נראה. כאש

 מסוכן לעשות כך.
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למלא את שליחותי. בכאב עצור סיפר המוהל, מה שעבר 
עליו ביום פורים ה'תשל"ד. "בתענית אסתר קיבלתי ההזמנה 

ים חל אז ביום שישי. פלוני שקרא לברית, ושמחתי מאוד. פור
לי לברית אף הוסיף וביקש לעשות את הברית לפני קריאת 
ה  ה וְִשְמחָּ ה אֹורָּ ייְתָּ מגילה, כדי שכאשר יקראו: 'ַליְהּוִדים הָּ

ֹׂן'  ש  זה ברית מילה, יהיה התינוק מהול.  -)אסתר ח, טז(וְשָּ
 

יר ביום הפורים התפללתי ותיקין. באוטובוסים, היטלטלתי לע
המדוברת. שעה הלוך ושעה חזור, וכל זה עוד לפני 
ששמעתי מגילה. אני נכנס לביה"כ, מאחל מזל טוב, מחכה 
לראות תינוק. כולם צוחקים, מישהו מבין ש'עשו עלי קטע', 
מחייכים ומאחלים פורים שמח. ביזיונות כאלו איני מאחל 
לאיש. כמה צער ועוגמת נפש. עד שחזרתי לעירי, כבר קראו 

המגילה. באזור מגורי אין שטיבלך, ונאלצתי לקרוא את  את
 המגילה יחידי. 

 

בכל פורים בבוקר אני נזכר בסיפור. מאז למדתי לקח ובכל 
ברית שמזמינים אותי, אני מברר את כל הפרטים מראש, 
אבל אז הייתי מוהל טרי, וקיבלתי את ההזמנה בלי לבדוק. 

שנה אחר כך,  כמעט ארבעיםזהו, זה מה שהיה, ועד היום, 
 .כואב לי מהפגיעה ההיא

 

הקשבתי לדבריו בפה פעור. כאבתי את כאבו. פניתי אליו 
בהתרגשות: "הפוגע חולה מאוד, אי אפשר להכירו, והוא 
סובל יסורים נוראים. אולי כדאי לסלוח לו? לברכו ברפואה 

 שלימה?". 
 

המוהל ביקש שאמתין מספר דקות. לבסוף האירו עיניו והוא 
מכל הלב: "הריני מוחל וסולח לפלוני בן חוה לאה, אמר 

ושתהיה לו רפואה שלמה ויזכה לצאת מאפלה לאורה ויאריך 
ימים ושנים טובות. הרב שור", פנה אליי המוהל, "אני מבקש 
ממך שתודיע לפלוני בן חוה לאה, שאיני מקפיד עליו, וסולח 

 לו בלב שלם!".
 

אדם לחבירו, אבל  הרגשתי, כי זכיתי לקיים הבאת שלום בין
אז לא ידעתי, כמה תועלת תבוא על ידי זה. שוב הזדמן לי 
להיות אצל חמי, ופניתי לבקר את ידידו החולה. איחלתי לו 
רפואה שלימה, וסיפרתי לו על שיחתי עם המוהל הוותיק. 
החולה התרגש והודה לי מאוד. הוא סיפר, כי עשה חשבון 

ה לא לקח בחשבון, נפש, וחשב במי פגע אבל את הסיפור הז
שכן עשה זאת מתוך ידידות, לשם משחק. "עכשיו, שביקשת 

 מחילה מהמוהל, הצלת את חיי!" הוא בכה.
 

מאז, מיום ליום, מצבו השתפר. הוא הפסיק את הטיפולים, 
בשנת ה'תשע"ט, שבע שנים והמראה שלו חזר לעצמו. 

אחרי המחילה הוא בריא כאחד האדם. חי כנגד כל 
רופאים, שלדבריהם, היה צריך להיות כבר התחזיות של ה

היארצייט השישי שלו. פגיעה אומללה, עונשה וכוחה של 
 מחילה!

 

יעָ  יהָ ה ְפגִׁ וְתֹוְצאֹות   
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אנחנו לא מודעים, עד כמה אנחנו עלולים לסבול בגלל 
השגחה המעובד מתוך 'הפגיעה בזולת. להלן סיפור מופלא 

)משב"ק בחצר ' אותו סיפר הרה"ח ר' אריה קורלנסקי פרטית
 פיטסבורג באשדוד(. 

 

הסיפור התרחש כאשר השתתפתי בחתונה באולמי וגשל 
בבני ברק. הפלאפון שלי צלצל ובגלל רעש התזמורת נאלצתי 
לצאת החוצה לשוחח. כשחזרתי לאולם כבר ישב במקומי 

 מקום אחר לשבת. מישהו אחר ולכן חיפשתי
 

בשולחן פגשתי חבר ממשפחת שור, שחותני וחותנו מיודדים 
ברק. מכיוון -כנסת סמוך לבני-מאוד ומתפללים באותו בית

שתקופה ארוכה לא ראינו זה את זה, התעניינו זה אצל זה, 
 מה התחדש בשנתיים האחרונות. 

 

"מה שלום דודך, המוהל, הרב קורלנסקי?" הוא שאל אותי 
פני שעניתי הוא סיפר: "לפני כשבע שנים עשיתי שבת ועוד ל

בבית חמי, והתפללתי בביה"כ שבו הוא מתפלל. נודע לי 
שלאחד המתפללים מצאו גידול בראש ל"ע. מדובר באדם כבן 

 שישים. לקחתי את שמו להתפלל עליו, פלוני בן חוה לאה. 
 

כעבור תקופה לא ארוכה שוב ִהַגְעִתי לביה"כ, וראיתי את 
חולה. ראשו היה כפוף, זקנו נעלם, משקלו ירד לחצי, ה

ובאופן כללי נראה הוא היה במצב עגום ביותר. עתה 
התחזקתי בתפילה ביתר ְשֵאת. ברכתי את פלוני ברפואה 
שלימה מעומק לבי ובכאב גדול. מראהו האומלל של האיש 
המשיך לעמוד מול עיניי. הכרתי אותו בזמנים טובים, יהודי 

 ות, שמח ושופע. נעים הליכ
 

לפני כעשרים שנה, נפגשנו בביה"כ בפורים. פלוני סיפר כיצד 
'עבד' על חבר כבדיחה לפורים: "הרב קורלנסקי נעשה מוהל. 
התקשרתי אליו, ואמרתי לו, שיש ברית בעיר אחרת ביום 
הפורים עצמו. אמרתי לו את שם המשפחה ושם ביה"כ, שבו 

 הוא צריך להיות, והוא האמין לי!".
 

כשאני משחזר זאת, אני תופס שאם הרב קורלנסקי האמין 
לו, זאת אומרת, שביום הפורים עצמו נסע לערוך ברית 

יתכן כי יש כאן פגיעה נוראה ביהודי. מי לתינוק שלא נולד. 
יודע אם מעשה השפלה זה, שנעשה למוהל הטרי, אינו 

 מקטרג על פלוני בן חוה לאה. 
 

כבר באותו שבוע עליתי לבית הרב קורלנסקי, המוהל. כאשר 
"באתי כדי שתתפלל על  -שם לב אלי, שאל, "מה רצונך?"

חולה", אמרתי, "ידיד שלי, פלוני, חולה במחלה קשה, והוא 
 זקוק לרחמי שמיים מרובים".

 

המוהל הקשיב ברצינות ושאל, "מדוע באת לבקש דווקא ממני 
שה לכם פעם צחוק בפורים, וקרא "החולה ע -להתפלל עליו?"

לכם לברית מילה. אולי זה כאב לכם". היה לי קשה לעשות 
זאת מול יהודי מבוגר חשוב ותלמיד חכם, אך ידעתי, כי עלי 
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åúðåîàå åãñç áæò àì ,å"ç 'êéèôùî' ìù äòùá íâù ,'ä

ìàøùé úéáîæ"éøä àìà ,'ä êéèôùîúãéî ìò äøåîä
åäæå ,íéîçøäíé÷åìà ìë ìò ïåéìò 'ä äúà éëúãéîù ,

ìë ìò äðåéìòå úøáåâ ä"éåä íùá äæåîøä íéîçøä
áåúëä øîàù åäæå .ïéãä úãéî ¯ 'íé÷åìà'éë äéäå

úåøöå úåáø úåòø åúåà äðàöîúúùøôá åøîàðù ì"çø
ù"ééòå] å"ç åðúåà áæò àìå åðéìò 'ä éîçø ïééãò åðéæàä

[øáãì ìåëé äôä ïéàù íéàøåð íéøáãá âéìôäùב.

בפרשתןא. כתיב יב)הנה לא בגמ '(וילך ואיתא והטף', והנשים האנשים העם את ג .)'הקהל אלעזר(חגיגה רבי שהקשה

אל להביאם  הכתוב שציווה טעם  ומה  באין', למה  טף לשמוע , באות נשים ללמוד, באים  אנשים 'אם  עזריה בן

שרבי  בגמ' שם ומובא למביאיהן', שכר  ליתן 'כדי ותירץ  מאומה, מבינים  שאינם אחר הקהל ' ל 'מעמד המקדש  בית

התורה  על בש"ך וכתב טובה'. 'מרגלית בלשון זה פירוש כינה  האריז"ל)יהושע  שהיה(מגורי שמעתי וז "ל, נורא, דבר

וכו', חיים להם  אין אם  לעולם בביאתם תועלת מה  קטנים מתים  שהם  התינוקות יהושע, לרבי קשהקשה  היה  זה 

שכר  לתת כדי הקושיא, נתרצה בזה  אמר וכו ', טובה  מרגלית אמר למביאיהם ', שכר לתת 'כדי  כששמע  יהושע, לרבי

והאם האב  שהן ועושין למביאיהם במצוה ושמחין אותו שמלין במילה , ואמו  אביו  שמזכה זכר  בן הוא אם ובפרט ,

פריה מצות בקיום  שהשתדלו למביאיהם  שכר לתת  כדי זהו בלידתו, מצטערת שהיא האם  הקדים  ולזה סעודה, לה 

עכ "ל  שמעתי, כן איתא)ורביה, ד"ה תשנ"ג תשובה  שבת מנחם בפני .(וע"ע

הקמח'ב . ב'כד  איתא השנה )וכבר  רבים,(ראש בלשון היא  ו 'רחמים' יחיד, בלשון היא  'דין' שבכלשתיבת לך לומר  ,

הר ויתגברו  יתרבו  דין של  מרקחים'מצב ב'מגדלות עפי"ז  ביאר נחמד  ביאור וכהנה, כהנה  של חמים  בנו (להגה"ק 

זי"ע) הבושם' ה'ערוגת בעל בתהליםהגה"ק  הנאמר בפסוק  נ"ך, קנו)על  הדין (קיט  לעולם  כי חייני', כמשפטיך רבים  'רחמיך
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êëåò"éæ àçñéùôî íéðåá éáø ÷"äøä øàéáúøåú)

(ô÷ úåà äçîùíù ïééðòá íéáåúëä úà(çé¯æé),
éðåàöî éáø÷á é÷åìà ïéà éë ìò àåää íåéá øîàå'
,'àåää íåéá éðô øéúñà øúñä éëðàå ,äìàä úåòøä
øåáòá íä åéúåøö ìëù òãåé àåä íàã øåàéá êéøöå
òåãîå ,åàèçá øéëî àåä éøä ,åáø÷á åé÷åìà ïéàù
ùøéô àìà ,'øéúñà øúñä éëðàå' øîåì àø÷ä êéùîî

,íéðåá éáø ÷"äøäáùåç àåäù åîöò äæ ,äáøãàã
,åéìò çéâùî åðéà øáëå ,åéìòî åúðéëù ä"á÷ä ÷ìéñù

àèç åîöò äæג,éë .'éðô øéúñà øúñä éëðàå' ïë ìòå
íâå' ,áöî ìëá åúà àöîð ä"á÷äù úòãì íãàä ìò

òø àøéà àì úåîìö àéâá êìà éëéãîò äúà éë'ד.

åîëåáåúëä ïåùìá åùøéôù(åè äî äéòùé)äúà ïëà'
éë äîãðù äòùá íâù ,'øúúñî ì¯àøúúñî ì¯à

ïëà éë åðòãéäúàåðéìò çéâùîå åðîò àöîðה,íðîàå ,
éæà éáø÷á é÷åìà ùé éë 'äøö'ä úòá íâ ïéîàî íà

äøåàì äìéôàî àöéå ,úåøöäå íéøúñää ìë åðîî íìòðו.

יחיד עיי"ש,)הוא יחיד, הוא בעצמותו  כן (כי על  כרבים ', הלכה  ורבים ש 'יחיד להלכה קיי"ל  והרי רבים , הנם  והרחמים

הקרא  שאמר וזהו הדינים, כל את וממתקים מבטלים הגוברים, הרחמים שהם  כ 'רבים ' לפסוק  הקב"ה  חייב  כביכול 

ו'רחמיך התורהכמשפטיךממילא רבים ', משפטי עפ "י עולם .חייני – לחיי הדינים  מכל  תצילני –

זי"ע ג. אמת' ה'שפת הרה"ק ועוד)כתב תרנ"ב, שרה  חיי הגמרא(עיי ' דברי יב .)בביאור ויציב(ברכות אמת אמר שלא 'כל 

אמת שנאמר ואמונהשחרית חובתו, ידי יצא לא ג)ערבית צב חסדך(תהילים בבוקר בלילות',ואמונתךלהגיד

ב'לילה', האמונה  ענין נקטו ושרוי ודייקא האדם  את  יכסה  החושך  אשר לעת – ב'ערבית ' היא  האמונה מצות עיקר כי

עליונה בהשגחה  הוא  הכל  כי באמונתו להתחזק צריך  אז לילה  יצא בבחי' לא ב'ערבית' ואמונה אמת  אמר לא ואם ,

האמונה . מצות חובת ידי

מברכים הערב בתפילת ולאידך שמע , קריאת לאחר אחת ברכה  מברכים שחרית שבתפילת הטעם  ביארו ובזה 

הדברים שיכנסו  עד אותה ולהשריש  לחזור עלינו  אלא אחת פעם האמונה בהשרשת די אין 'בלילה' כי ברכות, שתי

הלב . אל 

לשון בשבעים  נכתבה התורה  [והרי באורייתא רמיזי דלא מידי וליכא – צחות בדרך אמרו דא כגון לב .)על  ],(סוטה 

בפסוק  כח)לרמז  ז ענגליש (ירמיה  שבלשון ידוע  כי  מפיהם', נכרתה האמונה שמ 12(אנגלית)'אבדה השעות נקראים 

ïי.אמ . בשם  בלילה  12 ועד אי.אמ .)PM(בצהרים  בשם נקרא בצהרים  ל 12 עד  לילה מחצות  ואילו  ,)AM(שכל נמצא , ֵֶֶ

ללילה היום  שנהפך  עד לשקוע כדי מערבה פונה  שהשמש הזמן ליל)אותו  חצות שבו(עד הזמן  ואילו  ïי.אמ. ֶנקרא

נפלא, באופן  לרמז יש מעתה  אי .אמ . בשם  הוא נקרא בגבורתה  השמש  וכצאת לזרוח, השמש האמונהקרבה  אבדה  ֵֶ

כי טעמא מ 'פיהם'מאי לא נכרתה  בעדו חשך ועולם החמה, גלגל עליו שהתהפך שבשעה  כלומר 'פי.אמ .'... ֶמלשון

עומד  לא עדיין אם ואף  ובלבבו , בפיו האמונה להחדיר וחיו עשו  זאת אלא ברורה. באמונה  איתן לעמוד התחזק

בגמ' דאיתא מה  וזהו  האמונה. אצלו שתתיישב עד וישלש וישנן יאמר  זו  טז.)בדרגא לפני (ר"ה  אמרו הקב"ה, 'אמר

עליכם', שתמליכוני כדי ואמרו אמרומלכויות וחזרו אמרו  מקום מכל  כשמש, מאירה  האמונה  אין אם אף  עדלפני,

עליכם .שתמליכוני

העולםד . בריאת מיום שהיתה ביותר  הגדולה  האלוקית 'ההתגלות' הנה כי זה , בעניין נפלא רמז  שמצינו הבאנו  וכבר

פתח זו ובלשון יחידי, שהוא הכל  וראו הרקיעים שבעת את הקב"ה  כשפתח תורה', 'מתן בעת היתה  עתה  ועד

' 'אנכי ואמר  וכדכתיב  ביותר, הגדול  ההסתר  בשעת גם מצינו הלשון שאותה ולפלא, אלוקיך', אסתירואנכי ה' הסתר

' נאמר  ולכן אלוקיך', ה ' 'אנכי מאותו הוא ומכופל  כפול  והחושך  ה 'הסתר' שגם  ללמדנו ההוא', ביום אנכי אנכי פני

זו שידיעה – מנחמכם ' הואשאנכי הוא ההסתר האדםהאנכי שבשעת לב תחזק היא והאורה ההתגלות שעת של 

עליו . העובר  בכל

בפרשתןה . שמצינו  ב-ג)וכמו  לא אוכל(וילך  לא היום  אנכי שנה  ועשרים מאה 'בן ישראל  לבני רבינו משה שאמר 

מיתתו, על  יתעצבו שלא אותם  לנחם שבא ה'ספורנו ' וביאר לפניך', עובר הוא אלוקיך ה ' וגו', ולבוא לצאת עוד

' להם אמר להנהגהוכך  תזכו  ובכן לפניך  עובר אלוקיך ה ' אמנם כי הנהגתי מכם  שתאבד מה  על להתעצב  לכם אין

מהנהגתי  טוב  עמו .יותר את ה' יטוש לא ולעולם לעד, וקיים  אמת אלוקינו ה' כי ,'

זי"ע ו. ממונקאטש  הרה"ק  ביאר מג)וכך אות הסליחות מאמר תשרי , יששכר, בסליחות(שער  שאומרים הפייט (מוצאי בלשון

עתירתםמנוחה ) לעוררבעמדם'רצה הכוונה אלא בלילות', 'בהשכימם יותר לומר צריך היה  שלכאורה  בלילות',
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åîëåò"éæ 'íéøôà äðçî ìâã'ä ÷"äøä ùøéôùúøèôä)

(àåáú éëøîàðù äîá(á¯à ñ äéòùé)éøåà éîå÷'
äñëé êùçä äðä éë ,çøæ êéìò 'ä ãåáëå êøåà àá éë
,'äàøé êéìò åãåáëå 'ä çøæé êéìòå íéîàì ìôøòå õøà
ïåùìî àåäù 'êøåà àá éë' åøîåà ùøôì ùé äðäù

'ùîùä àá éë' åîëå ,øåàä úå÷ìúñä(àé çë úéùàøá)

åùåøéôùäò÷ùùáåúëäù àöîðå ,ä÷ìúñðå ùîùä
íå÷î ìëî êà ,å÷åìéñå øåàä øãòä úòù ìò øáãî

êøåà éîå÷àìà åðéà øúñää ìëù ïîàäå ÷æçúä ¯
ù àéä úîàä êà ,íééðéò úæéçàå ïåéîãêéìò 'ä ãåáë

çøæ(äæ ïééðòá '÷ä è"ùòáäî ìùî úåëéøàá àéáîù ù"ééòå)ìëå ,
øåáò àìà åðéà íéìéãáîä íéëñîå ìôøòäå êùåçä ïééðò
éðáì êà ,ìàøùéá íéîçìðä íéîåàìäå õøàä éîò
åúáø÷á õåôçì å÷æçúé øåáòá ïåéîã àìà äæ ïéà ìàøùé
÷ìñé éæà íîéò ïëåù ä"á÷äù åðéîàé ïëà íàå ,'úé

íéøúñääå íééåñéëäå úåöéçîä ìë ú"éùäçøæé êéìòå
äàøé êéìò åãåáëå 'ä.

êøãáåáåúëä ïåùìá ãåò øàáî äæ(æè èô íéìéäú)

,'ïåëìäé êéðô øåàá 'ä äòåøú éòãåé íòä éøùà'
éëíéòãåéä íòä éøùà'ä íâù íéððåáúîåäòåøú'

î àìà íðéà äøéáùäå'äéãé ìòå ,øúñäë äîãð ÷øå ,
ì íéëåæ äæïåëìäé êéðô øåàá.íééç êìî éðô øåàáå ,

ììëåîöò úà ãéîú úåàøì íãàä ìòù íéøáãä
áåúëä ïåùìë(è èë íéáöð)íåéä íéáöð íúà'

,'íëé÷åìà 'ä éðôì íëìåëéðôì áöéð àåäù ãéîú òãéù

åé÷åìà 'ä,åéìò èéáîå äôåöä ,äçâùäá åéìò çéâùîå
åîåé÷ çåë ìë åì àá åðîîå ,ìòùå ãòö ìë ìò úéèøô

åéðééðò ìëå åééç úééååä úåàéöîåז.

øåëæåò"éæ àçñéùøôî '÷ä éãåäéä øîàù äî øåëæé
áåúëä ïåùìá(æé èë íéáöð)ùøåù íëá ùé ïô'

øîà÷ éëäå ,'÷ôñ' ïåùì àåä 'ïô' éë ,'äðòìå ùàø äøåô
éæà 'úé åúðåîàá úå÷éôñ å"ç íëá ùé íà éë ,àø÷
äðòìå ùàø äøåô ùøåùì ãò éçãì éçãî åëìú éãé ìò

ì"çø(ã"òøú áå÷éøèòéô ,ééçã àðìéàá àáåä)êéìùé ,ïë ìò ,
úà ÷æçì ,'éàãåå'ä úà ñåôúéå ,'÷ôñ'ä úà ùéà ìë
äéäúù ãò äòù ìëáå úò ìëá äîéìùä äðåîàä

.'éàãå' 'éçáá

מאוד הדבר אליך  קרוב  כי  - התשובה  פרשת

äùøô÷ñòá ¯ 'àîåéã àðééðòî' úùøãð äôé åæ
äáåùúäחáéúëãëå ,(ç¯á ì íéáöð)ãò úáùå'

ááì úàå êááì úà êé÷åìà 'ä ìîå ...êé÷åìà 'ä
úåàìôð .'êé÷åìà 'ä ìå÷á úòîùå áåùú äúàå ...êòøæ
÷"äøä áúëù åîëå ,äáåùúä çë úìòî ìãåâ ìò åðéöî

ò"éæ 'úîà úôù'ä(÷åñôá ä"ã è"ìøú íéáöð)÷åéã øàáì
áåúëä ïåùì(è èë íéáöð)'íúà,'íëé÷åìà 'ä éðôì íéáöð

åäæå ,'åëå ìâòä àèçá åìùëð é"ðá éë àåä ïéðòä .ì"æå
,íéáöð íúà øîàùíúàà÷ééã(éë)éìòáù íå÷îá

,ãåîòì ïéìåëé íéøåîâ íé÷éãö ïéà ïéãîåò äáåùúïëì
ììëä ïî åîöò àéöåäøîà åðéáø äùîù åðééäå .ì"ëò ,

éë íäì,'íëé÷åìà 'ä éðôì íéáöð' úåéäì íéëåæ íúà ÷ø

ישראל  בני בבחי'העומדים זכות כשהם גם האמונה בכלבלילות בנסיון אך פנים, וההסתר והאפלה החושך לגודל ,

ברצון. עתירתנו  לקבל  כדי זה בזכות ודי שכחנו, לא שמך זאת

י-יב)בפרשתןז. לא ה 'מי (וילך  הרה "ק  ומבאר וגו', העם ' את הקהל  וגו ', השמיטה שנת במועד שנים שבע  'מקץ  ,

הקהל)השילוח' ד"ה מצוות (ח"ב של  עניינה כל  הנה  כי השביעית, השנה  לאחר דווקא נוהגת זו  שמצוה הטעם

המלאכה, מן לשבות צריך  שהרי כלל , אדם מפעולות בא השפע ואין ומלואה, הארץ  שלה' להורות הוא שמיטה

אותם להקהיל צריך השמינית השנה בתחילת השדה  אל  לשוב כשעומדים כן ועל  השמים, מן בהשפעה  רק בא אלא

ילמדו ולמען ישמעו למען התורה כל  בפניהם  והצומחולקרוא השדה  גידול  בפעולות עוסקים שהם  בשעה  שגם 

ידיהם לפעולת שייכות שום בלא  מהשי"ת הוא  הכל כי וידעו  יכירו  ששת שעליה , לכל  השמיטה מקדושת ולהמשיך ,

הבאים . השנים

הארץ 'לה ' הוא הראשון ביום המקדש  בבית אומרים הלויים שהיו השיר  טעמא שמהאי עוד, בזה  לבאר ומוסיף

כד)ומלואה ' המעשה,(תהילים ימי ששת תחילת הוא  ראשון  יום  גם  בשב "ק,כי השביתה להשרישלאחר  ראוי  ואז

חיל לעשות כח  לך הנותן  והוא ומלואה, הארץ לה ' כי .בלב

ה 'לבוש 'ח. ביאר  ד)ובזה  תכח בשו"ע (סי ' דאיתא ס"ד)הא תכח  בשבת (סי' להיות צריכה  נצבים ' 'אתם  פרשת  שקריאת

הבעל "ט . הדין יום  לקראת בתשובה לשוב גרמא והזמן התשובה , מענייני רבות בה  שנכתב  לפי  השנה , ראש  קודם
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àèçì úåëééù íåù éì äúéä àìù øçàî ,éðà àìå
äàìôð äâøãîì ìàøùé éðá åëæ äáåùúä é"òå ,ìâòä

åðéáø äùîî øúåé ù"áúé åéðôì ãåîòì åæëטéøäù ,
íéìåëé íéøåîâ íé÷éãö ïéà ïéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá

ãåîòìיäæ ìë äéä'ù ,ãåò 'úîà úôù'ä øàáîå .äðëä
íéìôùä åðéúåøåãì.äáåùú ìù äçåë ìò åðãîìì ,'

íìåòìååéúåðååò' éë øîåì äáåùúä ïî ùàééúé ìà
,'äáåùú éøòù' åéðôá åìòððå 'ùàø äìòîì åøáò
åðéáà ìà áåù áø÷úäì ìëåéù äáåè äåå÷ú åì ïéàå

äãåñé úåòèá åæ äáùçî éë ,íéîùáùיא,ìë úîàá éë
ä øùàá ìàøùé ùéà,ä"á÷ä ìà øùå÷îå øáåçî åðä àå

øáåçî äãé ìòù äøåäèå äùåã÷ 'úéîéðô äãå÷ð' åá ùéå
íéîùáù åéáàì äáäà úåúåáòá àåäøîàð äæ ìòå ,

(è áì ïìäì)éðá ìë ìåëéáëù ¯ 'åúìçð ìáç á÷òé'
íøå÷îì 'ìáç'á íä íéøåù÷ ìàøùéיבåùøéô äæáå .

úåøåãä é÷éãö(÷"äôñ ãåòáå ÷éãö éøô ,çåìéùä éî)øîàù äî
áåúëä(è èë íéáöð)'íéáöð íúàíåéä'ä éðôì íëìåë

íëé÷åìàíéáöð íúà ïééãò ,åéäú àìù áöî äæéàáù ,'
ïúùøôá øåîàá åøàéá äæ êøã ìòå .íëé÷åìà 'ä éðôì

(ã ì íéáöð)êöá÷é íùî íéîùä äö÷á êçãð äéäé íà'
àåèçì íãàä äáøé íà óàù ,'êç÷é íùîå êé÷åìà 'ä

àäéù ãò å"çíéîùä äö÷á çãéðëéøäíùîäúåàî ¯
íùî ,áìáù 'úéîéðô äãå÷ð'êé÷åìà 'ä êöá÷ééë ,

.åðá ìò áàä éîçø ãéîú

àø÷îåáåúëä øáéã àìî(áé ì íéáöð)éëúàæä äååöîä
êîî àéä úàìôð àì íåéä êååöî éëðà øùà

זי"ע ט. סופר' ה 'חתם  הרה "ק  ביאר  זה  ירחיב)ובדרך ואם ד"ה  הכתוב (שופטים ה )בלשון ל  מאבותיך',(נצבים והרבך 'והיטיבך 

גמורים , מצדיקים יותר במדרגה הם  תשובה  ובעלי בתשובה, ישובו בו הזמן  על  נאמר זה  פסוק  כןשהלא על

הקדושים מהאבות יותר במדרגה  יהיו  ישראל  שבני והיינו  גמורים , צדיקים  בבחי' רק היו  שהם  מאבותיך ' והרבך ,'והיטיבך 

לאמרו ... אפשר אי שכתוב מקרא ואלמלי

מאמרםי . לבאר  זי"ע  אברהם' ה 'בית הרה"ק  אמר כבר הדבר לד:)בביאור עומדין,(ברכות תשובה שבעלי 'מקום

היא  גדולה  וחכמה  חידוש  אמנם וכסף, מזהב  תכשיט לעשות חידוש כל  אין כי עומדין', אינם גמורים  צדיקים 

בתשובה . כשישוב חשיבותו גודל  כן אדם  של שפלותו כגודל  – כיו"ב יפה, לתכשיט ופשוטה  קרועה בד חתיכת להפוך 

הפסוק יא. על  הק ' רש "י בדברי שליט "א דורנו מצדיקי אחד  שפירש וכמו תשובה  של  דרכה היא יא)כך  כט  (נצבים

שהכוונה בינתיים', ועוברים מכאן ומחיצה  מכאן  מחיצה עושין, בריתות כורתי היו כך  - אלוקיך  ה' בברית 'לעברך 

על כלל  לחשוב שלא - מכאן' 'מחיצה לעשות עליו  התשובה  ידי על  אלוקיו  ה' עם  ברית לכרות  הרוצה שכל  היא

העתיד  על  ידאג שלא עתידו, לבין בינו - מכאן' 'מחיצה לעשות עליו ועוד שנולד, כתינוק  עצמו יחשב אלא עברו ,

הברית. עמו ולכרות אלוקיו  ה' לפני לבוא יוכל  וכך  הקשה , בעבודה עמוד  אוכל  היאך

זצ"ל יב. געשטעטנער נתן רבי הגה "צ ביאר זה  לה בדרך נתן)(בספרו עצך 'ורות 'מחוטב הכתוב בלשון רש"י שפירש  מה 

שבאו  'מלמד ושואבכנענים– עצך  שחוטב והרי  מים', ושואבי עצים חוטבי משה ונתנם  וכו ' משה בימי להתגייר

הכוונה באמתלכנעניםמימיך הכוונה ואולי פשוטו מידי יוצא שהמקרא לרש"י לו  מניין ולכאורה שהםלישראלים,

אלא, מים. ושואבי עצים מים'חוטבי ושואב  עצים  ל 'חוטב  ישראל ' מ 'איש  שמו  משתנה  אין לעולם  יהודי  אףכי ...

עדיין אף  מלאכתו  תהא שזו עליו נגזר ואין יהודי אם  לכנענים. שהכוונה מקרא של  שפשוטו כרחך ובעל הוא...

ישראל שחטא אע "פ  וישראל  עליו, שמו יהודי  מצב שבכל יצא ללמד אלא 'מלאכה', לעניין דווקא אמורים הדברים

הוא...

פקד  ב'וה' השנה דראש  א' ביום  שקוראים  הטעם  לבאר ישראל  של  לזכותם  ישרה  מליצה צדיקים  הגידו והנה 

נאמר  שם  כי וישמעאל , הגר עם  שלאחריו  העניין וכל  שרה' כא)את כא מצרים',(בראשית מארץ  אשה אמו לו 'ותקח 

קאי' אעיקריה  לאוירא חוטרא זרוק  אינשי דאמרי היינו גידוליה , 'ממקום רש"י, למקורו ופירש  יחזור לאוויר  מקל תזרוק (אם

הראשון) למקומה  שבה לבסוף  מ"מ  לאברהם, והלכה מצרים מולדתה ארץ ואת אביה בית את שעזבה שאף  הגר, אצל היה וכך  וזאת ולמקומו, ,

אעיקריה לאוירא חוטרא 'זרוק  אך ממך, והתרחקו לחטוא בניך הרבו  אם אף רבש"ע , הקב"ה, לפני 'להזכיר' באים  אנו 

הראשון...ק למקורם  הם ישובו הכל ככלות אחרי אי',

קאי', אעיקריה  לאוירא חוטרא 'זרוק  איד ... ר ' מעצמו, שמתייאש  מי לכל  ונאמר, נעני אנן  עברת אף  אם גם

לעולם משתנה  לא 'העצם ' אך  הרבה, כבראשונה ...'גלגולים ' ומקושר  מחובר  הינך  ועדיין ...
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àéä ä÷åçø àìåיגíéðåùàøä å÷ìçðå] ...àéä íéîùá àì ,
'äååöî' äæéà ìòãåòå é"ùøá ,àéä íéîùá àì øîàð

ï"áîøäå ,äìåë äøåúä ìë ìò éà÷ù íéøáåñ íéðåùàø
êë ïéá ,ìéæà÷ äðéîã äáåùú úååöî ìò éà÷ã ì"ñ
øäèì àáäå ,[ììëá äáåùúä úååöî éøä êë ïéáå
åì åòééñé åúìåëéáù äî éôë äùòé íàù ,åì íéòééñî

úåîìùá åúáåùú äéäúù íéîùä ïîיד.

הברכה מקור היא  האחדות מידת  - כאחד  כולנו אבינו ברכנו

ïúùøôá(àé¯è èë íéáöð)éðôì íëìåë íåéä íéáöð íúà' ,
,'êé÷åìà 'ä úéøáá êøáòì ,'åâå íëé÷åìà 'ä
æîøä êøãá ÷åñôä éøáã ùøôì äáøä åëéøàä ÷"äôñá

äðùä ùàøì æîåø 'íåéä'ù òãåðä éô ìòá"ç ÷"äåæ 'éò)

(:áìéë åòã ,øîåì áåúëä àáå ,íåéä íéáöð íúà¯
ùä ùàøáäðíëé÷åìà 'ä éðôìéàá ìë åá íåéä àåä ,

íåéäë ã÷ôð àì éîå ,ïåøî éðáë 'úé åéðôì ïåøáòé íìåò
àåä àîåé éàä úéìëúå ,äæä'ä úéøáá êøáòìåá ¯

ááìá åãáòìå åðåöø úåùòì 'ä úéøáá íéñðëð åððä
'îâá àúéàãëå ,íìù(.æè ä"ø)úåéåëìî éðôì åøîàéãë

íëéìò éðåëéìîúù'øåáòé' ãöéë êøãå äöò áåúëä ïúðå ,'
çåøä úåîîåøúäá ïä ,ïéãëå úãë äðùä ùàø åðéìò
ãöéë ïäå ,íéîù úåëìî ìåò åðîöò ìò ìá÷ì úåëæì
ïë ìò ¯ íéðééðòä ìëá ä÷åúîå äáåè äðùì ïéãá äëæð

íåéä íéáöð íúà áåúëä øîàíëìåëìòù øîåìëå ¯
úåááìä úåãçàáå úçà äãåâàá 'íëìåë' 'éçáá äéäðù éãé

úåéðçåøá ,íìåòáù úåòåùéäå úåáåèä ìëì äëæðטו

úåéîùâáåטז.

הקשות יג . מהעבודות היא התשובה  והרי היא', רחוקה  ו'לא היא זוטרתי מילתא תשובה אטו תמוה, לכאורה  והנה 

מצוה  שהיא בפסוק נאמר לא שאכן אלא כיקלהשבמקדש , נאמר זאת אלא מאוד,קרוב, הדבר שאינהאליך

אחרים בעזרת אלאתלויה  לאדםקרובה, בתשובההיא לחזור הנצרכים  הכוחות כל את בו  יש  .כי

לדעת צריך גיסא מאידך במקומואמנם שיעבדו  אחרים  על יסמוך  וההכרהשלא הידיעה  מתוך בעצמו ילחם אלא ...

בגמ' דאיתא במה הביאור וזהו  בלבד. בו אלא תלוי הדבר יז.)שאין לחזור(ע"ז שכשרצה דורדיא, בן אלעזר רבי על 

עליך  מבקשים שאנו עד  לו אמרו רחמים, עלי בקשו וגבעות הרים  אמר וגבעות, הרים שני בין וישב הלך בתשובה 

וכו', עצמנו על נבקש עליך מבקשים שאנו עד אמרו רחמים, עלי  בקשו וארץ  שמים אמר  וכו', עצמנו על  נבקש 

רבי  ואמרה , קול  בת יצתה נשמתו. שיצתה עד  בבכיה וגעה  ברכיו בין ראשו הניח  בי. אלא תלוי הדבר אין אמר

בשעה עולמו קונה  ויש  שנים בכמה עולמו  קונה יש ואמר רבי בכה  וכו', הבא העולם לחיי מזומן דורדיא בן אלעזר 

אותן שקורין אלא אותן שמקבלין תשובה  לבעלי דיין לא רבי ואמר באמת רבי אחת, מדוע המפרשים  והתקשו  .

שנקרא  עד דורדיא בן אלעזר רבי אותנו לימד  ומה דרך, ומורה  המלמד  רב  מלשון הוא זה ששם 'רבי' בשם  נקרא

באמת אך בי רבי. אלא  תלוי הדבר שאין  מדבריו  למדנו גדול  בלבד.יסוד  כך על  'רבי' שייקרא הוא ובדין ,

שנאמר יד. ממה זי"ע  חיים ' ה 'חפץ הגה "ק הוכיח יב)וכך ל '(דברים רש"י, ופירש  היא', בשמים היתה'לא שאילו

וללמדה אחריה  לעלות צריך  היית המוצבבשמים  גדול סולם יש  וכי לשמים , לעלות שייך מה להקשות, ויש  ,'

ואח "כ שבידו מה כל  לעשות האדם שעל גדול , ועיקר כלל  ללמדנו בא שרש "י אלא השמימה ... מגיע  שראשו  ארצה

שנאמר  דרך ועל  בעדו יסייעו  השמים  ג)מן נז האדם(תהילים על  היה בשמים התורה  היתה  אכן ואם  עלי', גומר  'לא-ל 

לשמים ... עד להגיע מרום משמי לו  עוזרים היו ואז עליו... לעלות שניתן ביותר הגדול הסולם  על  לעלות

הענייןטו. בהמשך הכתוב  בלשון זי"ע  חיים ' ה 'אמרי הרה"ק  ביאר  זאת יג)לעומת אנכי (פסוק לבדכם אתכם 'ולא

אלא  הזאת... הברית את כורת אנכי  ר "ל  הלבבות בפירוד  'לבדכם' כשאתם אתכם שלא הזאת', הברית את כורת

כולכם '. בבחי' כשתהיו רק 

מנחה טז . לאחר השנה  ראש בערב לומר  רבים  מנהג בטעם נפלא באופן ביאר שליט "א הדור מצדיקי (בסיוםאחד

ממש) כיהשנה וקללותיה ', שנה  'תכלה  על  בקשה  כולו שכל  קטנה' 'אחות ישראלפיוט בני אחינו את לזכור צריך

הכלל , לישועת ולהתפלל  בצרה  הית הנתונים  שעה ,וזו באותה קטנה' 'אחות לומר התקנה  עומק ונשכילה  נבין למען 

אחרים על שיחשוב ידי על  היא  השנה  לראש  'הכניסה ' עליהם .כי ויתפלל  בטובתם וישתדל 

'הכלל ', כלפי זה כל  השנהאמנם בזאת עמו  גמל אשר החסד כל  על הטוב לא-ל להודות צריך עצמו  כלפי אבל

חייו ימי עמוובכל היטיב שלא איש נמצא לא עדיין מ "מ  אך  לחלי', ראש  וכל  דוי לבב  'כל  לב לדאבון שאכן ואף  ,

בידך... המסורים חיינו 'על  השנה בכל  ערבהבורא עת שבכל  וטובותיך נפלאותיך  ועל  עמנו, יום שבכל ניסך  על
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àúéàãëåùøãîá(à àîåçðú)íúà óà' äæ ÷åñô ìò
äìôàùë(ìéôààùë)íëì øéàäì ãéúò íëì

äãåâàë íëìåë åéäúù ïîæá éúîéà ,'åëå íìåò øåà
øîàðù ,úçà(ã ã ìéòì).'íåéä íëìåë íééç'

øáëåì"æç åøîà(ãé éìùî ùøãî)÷åñôä ìòàë éìùî)

(àë'ãåáëå ä÷ãö íééç àöîé ãñçå ä÷ãö óãåø'

¯ãåáëå ä÷ãö íééç àöîé äæä íìåòá ãñçå ä÷ãö óãåø
ïéãä íåéìãéúòì äðååëä 'ïéãä íåé' åèåùô éôëù óàå]

íåé' ììëî àöé àì äðùä ùàø íâ î"î êà ,àåáì
[...'ïéãäיז.

äî,äøéæâä òåø øéáòäì íéãñç éìîåâ ìù íøëù áø
åðéàå åøéëî åðéàù éîì íéãñç ìîåâ íà èøôáå

וצהרים רחמיך,ובוקר  כלו לא כי 'הטוב יום בכל  עליו אומרים  שאנו למי הוא, באשר אחד כל  יודה  לא מדוע  ,'

רעה רק  וכי השנה ... בזו הבורא עמו  שגמל  הטובה  כל  על  - חסדיך' תמו לא כי כרעה )והמרחם הנראית גמלוהו(טובה

בזה, שמעתי נפלא ורמז וכו'. וכו' שם... ללון מדור בית ללבוש, ובגד  לאכול  לחם  חיים, לו נתן מי וכי השמים, מן

מודים  אלוקינו 'ועתה  ר "ת אלול  תפארתך'למהללים ו'ךל''נחנואכי יג)'שם כט  א' שנה',(ד"ה  ב 'אחרית גרמא  הזמן כי

שעברה השנה כל על  .להודות

– היא ההודאה  ענין אלא  להודות, עליו הטבע  לדרך מחוץ  נס  לאדם  כשיארע  דווקא לאו כי אגיד, האמת אבל ,

שיעור הפסק ללא טובתנו על  טובה לנו  ולהוסיף  לנו  להיטיב אלינו פניו עת ובכל  עולמו  ברא ה ' כי בזה  להודות

המשנה  מדברי זצ"ל  אברהמסקי יחזקאל רבי הגאון כן הוכיח וכבר  ה )ורגע, ה  לאבותינו(אבות נעשו ניסים  'עשרה

השלילה  בדרך הם מונה שהמשנה הניסים כל  פלא, זה וראה המקדש ', אשה ...'לאבבית בשרולאהפילה הסריח 

מעולם, האדםולאהקודש ועל  ייחשב, לנס זה שגם ללמדך המערכה ', עצי של  אש  גשמים  כיבו  ולא זבוב... נראה 

פחות להודות לא תהיה  עליהם  וההודאה  והפרעות, תקלות לו שיארעו  מבלי למישרין  לו  הולך  החיים  כשמהלך גם 

הגלויים . הכתובמהניסים  שאומר  א)הוא קז רק(תהילים לא לקב"ה  להודות שיש  חסדו', לעולם כי טוב כי לה ' 'הודו

בשעה גם  אלא זה, ממצבו ויצא רע  לו  טובכשהיה עתכי ובכל  מצב חסדובכל לעולם  .כי

זי"ע  שלמה' ה'תפארת הרה "ק כתב נותן)וכבר  ד"ה צריךוז "ל ,(וירא הנה  צרכיו  על  לבקש הרוצה  האדם  כי ידוע 

להבא חסדים  למשוך  יכול ואח"כ  לשעבר הודאה  לתת פירושמקודם חסדו', לעולם  כי טוב כי לה ' 'הודו שנאמר כמו ,

הטעם  מבאר זה פי על  לבקרים. חדשים  לעולם  טובים חסדים מביא אז  טוב כי לשעבר הודאה נותן שתקנוכשאדם

'מודים' ברכת של  בעיצומה  בריתך ' בני כל  טובים  לחיים  'וכתוב תשובה  ימי עשרת כל  לומר אין הגאונים  ולכאורה  ,

' אלא הברכה , לעניין שייכות זו הבאהלבקשה  הזאת השנה  על  להתפלל יוכל אח "כ העברה  שנה  על  הודאה  כשנותן 

לטובה '.עלינו 

דרך  על  שהוא מודים, ברכת בתוך טובים  לחיים להיכתב לבקש שתקנו בטעם  עוד לבאר לאורחושמעתי משל 

קאווע כוס  המארח לו הכין משנתו קומו  אחר  יום ובכל סביבו, רבות טרח המארח הבית' לו,(קפה )ש'בעל  ונתנו

הראשונה שהכוס בעליל מוכיח הרי"ז  אחת, כוס עוד לי הב - מבעה"ב  מבקש הוא לשתות האורח כשכילה  אם והנה 

היא  הבקשה  עצם כי מעתה, אמור נוספת... כוס מבקש היה  לא כן לא שאם  מאוד, עד ממנה  ונהנה לחיכו ערבה 

לשנה שנזכה טובים', לחיים 'וכתוב  מהקב"ה  מבקשים שכשאנו יאמר, זה דרך על ביותר . הגדולה  ההודאה  היא

ובכל עת בכל אותנו המחייה והוא בידיו, מסורים שחיינו  יודעים שהננו בזאת מוכיחים אנו הרי ומתוקה, טובה 

הדברים, וביאור ההודאה . בברכת  זו  בקשה  מקום ודאי וממילא לטובה, עלינו  העברה השנה את בטובו לנו ונתן שעה ,

וכאשר  צרכיו, לספק היכול הוא הקב"ה  ורק מבלעדיך ', אלוק ש 'אין  הכרה  מתוך להיות צריכה  לתפילה  העמידה ַכי

העבר  כל  על הודאה  גם  בדבריו  יש  ממילא  זו באמונה  המלך  לפני נתן עומד הקב"ה רק  ומכריז  עומד הוא שהרי ,

לטובה . הבאות לשנים  גם טובים  חיים עלי לגזור בידו ורק עתה, עד חיים לי

זי"עיז . מאמסאנא דוד  נתן רבי הרה "ק של  בנו זי"ע  הולנדר  הכהן מאיר  שמואל  רבי  הגה "ק של  צעירותו  בשנות

ויהי  שבו , התורה  בחכמת ונתפרסם בעולם טיבו ויצא אמסנא, העיר רבנות ענייני  בכל  לעזר  אביו  לימין עמד 

שב"ק בערב אביו , בלווית רחוקה  בדרך  לשם  ונסע  וקיבל , סבר גליציא, מערי באחת 'רבנות' הצעת לפתחו באה  היום

שבבואם אלא בו , יתרצו למען העיר כל  בפני שב "ק בליל  לדרוש ממנו  נדרש  המקום מנהג כפי והנה העירה, הגיעו

ידעו ולא נפלאה , דרשה  נשא הוא ואף דשם, הרבנות בכס  לזכות שהשתדל  אחד 'רב' עוד שהגיע מצאו שמה

שיכריע בקוותם יקום כן יאמר וכאשר ישפוט  הוא מאמסאנא שהרנ"ד  וגמרו נמנו  הבכורה, משפט  למי העיר  פרנסי
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'äîëç êùî'ä éøáãá úåàøåð åðéöîãë ,åéáäåàî'øô)

(ùøãîá ä"ã øåîàíåé úà ä"á÷ä òá÷ òåãî øàáîä
äîçä úåîéá éøäå ,éøùú ùãåçá äðùä ùàø ¯ ïéãä
øàùå øéöáå øéö÷á ,äãùä úãåáòá ìàøùé éðá íé÷åñò
íäùë úåéåëæ íéáøî íä óøåçä úåîéá åìéàå ,úåãåáòä
úà òåá÷ì óéãò äéä ïë íà ,äøåúá íé÷ñåòå íéáùåé
ìàøùé åàöé æà éë ,çñôä âçá ïñéð ùãåçá 'ïéãä íåé'
êåúî íéîùâä úåîé íäéìò åøáòù øçà ,ïéãá íéàëæ
íìåò úååàúá íé÷åñò íéøëðä íúîåòìå ,äøåúä ÷ñò

.àìô àåäå ,íéøåñà íéøáãå äæä

àìàäî é"ôò 'äîëç êùî'ä øàáîàøîâá àúéàã
(.àé á"á)'÷éãöä ïéîéðá' ìò åéìò åøîà àéðú

äúàá úçà íòô ,ä÷ãö ìù äôå÷ ìò äðåîî äéäù
øîà .éðñðøô éáø ,åì äøîà úøåöá éðùá åéðôì äùà

äãåáòä ,äì(äòåáù ïåùì).íåìë ä÷ãö ìù äôå÷á ïéàù
äòáùå äùà éøä éðñðøôî äúà ïéà íà éáø åì äøîà

,íéúî äéðá(êë åòîùë)äìç íéîéì .åìùî äñðøôå ãîò
,ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì úøùä éëàìî åøîà ,úåîì äèðå
åìéàë ìàøùéî úçà ùôð íéé÷îä ìë úøîà äúà
äòáùå äùà äéçäù ÷éãöä ïéîéðáå ,àìî íìåò íéé÷
øæâ åì åòø÷ ãéî ,åììä úåèòåî íéðùá úåîé äéðá

.åéúåðù ìò äðù íéúùå íéøùò åì åôéñåä àðú ,åðéã
'÷éãö' àø÷ð íðéçì àìù éúòîù ,'äîëç êùî'ä àéáîå

,è"ùòîå úååöî àìî äéä éàãååáååàåáá ë"éôòàå
íééç åì óéñåäì éãë ,åééç úáö÷ äúìëùë ,íééç úðëñì
ãñçå ä÷ãö úåëæ åì àåöîì åçøëåä ïéãä úøåùî íéðôì

åìùî äéðá äòáùå äùà äúåàì äéçäùáùééúú äúòî .
íà éë ,óøåçä øçà ïéãä íåé åòá÷ àì òåãî ääéîúä
úåàéøáå äñðøô úåãåà ÷ø äðùä ùàøá ïåãéðä äéä
äøåúá íé÷ñåò íäù íúåëæ ìàøùé éðáì ìéòåî äéä ïëà

,íúååàú úåìôùá íé÷åñòä íééåâä úîåòìïååéëî ìáà
íéçøëåî äæì '...ì éîå íééçì éî' àåä ïåãéðä ä"øáù

,ïéãä úøåùî íéðôì ãñçå ä÷ãö úåëæíäì ùé äæå
è÷ì ,äàô íéçéðî íäù øéöáå øéö÷ä øçà à÷ééã
íéðúéð íäù 'úåøùòîå úåîåøú'î øúåé ,äçëùå

,'äàðä úáåè' äæî íäì ùéå íéðäëä íäéøéëîììáà
íéçéðîå äãùä úà íéáæåò íéìòáäù äàôå äçëù è÷ì
íéëåæ åéàðåùù ïëúéé óàå ,äëåæä ìëì íòéâéå 'íìîò'î

,äæá,íåìùìå íéëåøà íéáåè íééçì áúëéäì åëæé æ"éò
éøäù ,åàì åà íééçì éåàø àåä íà íéîùá ïåãì à"à éë
óà íéìã ïðç àåäå ,'äãéî ãâðë äãéî' åá âåäðì ùé

éåàø åðéàù éîìúåéäì åùôðì ùéà ìë ãîìé ïàëîå .
'íéáåèìå íéòøì ìëì áéèéîå áåè'יח.

בנו עם שדיבר אחר השני הרב לטובת הרנ"ד ופסק יותר. בו חפצים  היו גם אשר בנו לו לטובת לומר  מוסיף  (כשהוא

כשרונותיו) לגודל אחרת בעיר ברבנות לשמש יזכה  עוד  .שבוודאי

מושבו איוה שם  טשערנאוויץ  בעיר לרב והוכתר רומני', במדינת והפעם לרבנות, שוב נקרא תרע "ג בשנת זמן אחר

אלו מכל כי וותרנות, באותה  לעצמו' 'הרוויח כמה עד  הוברר ושנים ימים כעבור והנה, רמה, ביד העדה  והנהיג

נשאר 'והפסיד '... שוויתר מאחר  אך ממשפחה, ושנים  מעיר אחד כ "א ופליט שריד כמעט נותר לא בגליציא שנשארו

מק בשאר כמו ימ"ש  הצורר יד הגיע  לא שם  ברומני', ללמדנולדור אחריו, ודורותיו הוא לפליטה ונשאר  ומות,

הדין... ליום  חיים ימצא - משלו המוותר  גם  זה ובכלל צדקה  בהיותו שהרודף כי  משפחתו, בני חיי  את גם הציל  זאת (ומלבד

גמזו  אב"ד לימים זצ "ל ראזנבערגער  ברוך  אברהם להג"ר והשניה זי "ע, מזוטשקא יצחק  הנחל הרה"ק  למוח"ז אחת אחיותיו, לשתי כ'שדכן' שימש שם

להיות למשפט' 'כסאות לגיסיו  סידר  ואף  ברומני ' עמו  לדור  והביאן החרדית, העדה  הבד"ץ  חבר שליט"א ראזנבערגער יהושע רבי הגה"צ  של אביו

משפחתן) בני וחיי חייהן  ניצלו גם וכך  ברומניה , ערים  .רבני 

אליעזר'יח. 'דברי בספר  כתב נפלא טז)דבר אות צדקה  בפרשתן(דרך שנאמר במה  יט )לבאר ל בחיים(נצבים 'ובחרת

מרצונו אותו לבטל וב'לומדעס '... בתחבולות האדם  על  לבוא הרע  היצר מדרך הנה כי וזרעך', אתה  תחיה למען

לתת  לך מה לו ואומר  היצר מגיע מיד לעניים, מממונו  ולתת צדקה  לעשות לבו  כשמתעורר כגון, מצוות, לעשיית

בגמ' מצינו הרי מצוה  לעשות ברצונך ואם זר, לאיש  במתנה  בפרך עליו עמלת אשר מט :)ממונך 'גדולה(סוכה  להדיא

מאשר לו , יוחזר  שלבסוף – כספו להלוות יותר שעדיף  לו ' נדמה  חכם  ו'כתלמיד  הצדקה ', מן יותר חסדים  גמילות

כצדקה . במתנה  לתתו

אמרו  שמפורש  בטענה  היצר חוזר  שוב גמ "ח  לפתוח  מתעורר ובין (שם)וכאשר לעניים בין חסדים שגמילות

שבוודאי  לעשירים תלוה  מוטב החוב, את לפרוע  מאין  להם יהא שלא שיתכן לעניים תלווה מדוע  כן ואם לעשירים ,

ואם  מצווה... תקיים  בזה וגם לך, בעולםישיבו  חוזר גלגל  שהרי חדשה, בטענה היצר יתעורר לעשירים להלוות ירצה
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הדין  יום לקראת  הכנה - והכינו

àúéàò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäîä"ã :ì÷ 'åîò íéáöð)

(ìéçúäêéùîäì ãçàå ãçà ìë êéøö ø÷éòäå .ì"æå ,
íéîéä åìàá äàøéä åéìòäéäéù ïôåà äæéàá¯ùéùë
äìòîì ïéã ïéà äèîì ïéãìàøùéùë' ùøãîä ùåøéô åäæå ,

...èôùîä ïéùåò'ä÷ãö íîò äùåòå¯ äàøéä ïôåàå .
éàãååá ú"éùäì íéáåø÷å úö÷ íéøéëîä ïúåàî àåä íà

ãçôå äàøé íäì ùéיט,äàìéò äàøé ¯ íéîéä ïúåàá
ìéçáú éùôð ïéãä úîéàî ¯ åàì íàåכ.ãàî êéøö

ä÷ãö íîò äùåò ä"á÷ä æàå ,ø÷éòä åäæå ãçôìå àøéìכא,
.ì"ëò

øçàîåàøåð àåä éë ä"ø íåéì ãò øúåéá øö÷ ïîæäù
íåéàåכבïîæä úà ìöðì åéöìç øåæàé ïë ìò ,

הכתוב דיבר זה  וכנגד  המתים ... עם חסדים  בגמילות להתעסק  הוא ביותר והטוב רגל ... לפשוט  יכול  העשיר וגם

בחייםואמר טעמאובחרת והיינו  ל 'חיים '... תתן נתון אלא מתים עם  מצוות בעשיית תסתפק אל  אתה, תחיה  למען

זכותוזרעך כי החיים ...הצדקה ... בספר להיכתב לזכות ולבניך לך  תעמוד 

אצלויט . הווה  זי"ע)עובדא מאאדמו"ר פעמים כמה  זאת עובדא שמעתי  אהרן', עליהם(ה 'בית וציווה אברכים לשני פעם  שקרא

ירחים ג' לאחר אלי ובואו הגיהנום שער חכמה' ב'ראשית בו לעסוק  זה  'שער' שלומד במי יאחזון ורעדה  שחיל  (כידוע

גיהנום) סדרי  כל בפרוטרוט  ראשמתואר כובד בעל אברך שהיה הראשון נכנס הרבי, אל  השניים חזרו  חדשים כג' אחר ...

יושב הרחמים' 'אב כי הרבי הרגיעו יאחזני, ופחד כהוגן נבהלתי - חכמה' ב'ראשית ראית מה ששאלו  לרבי וענה 

דברים לו  ומסר הרבי, לך אמר מה הראשון את שאל בדעתו'... 'קל  שהיה  בשני ופגש  הראשון משיצא במרומים ...

שלמד מה רוח בקור  ענה  חכמה  בראשית למדת מה מהרבי ונשאל  השני כשנכנס  בידו כהוויתם... נקט כי פניו על (וראו

אפחד '...) ולא ישועתי קל 'הנה  הפסוק שכתובאת ממה יותר  הרבה משל ... אלא אינו שראית מה  כל  לא, לא, הרבי, לו אמר ,

האמת, מה רבינו' 'ילמדנו הרבי את שאל שלישי אברך משנכנס  הקב "ה... של  פיו את שממרה  למי בשמים מוכן כאן

הרה "ק, לו  למעלה ,אמר  דין אין אזי למטה' דין 'ויש  כפשוטם  הדברים  את המקבל  כי חיים , אלוקים  דברי ואלו  אלו 

ח "ו ... אזי בזה  ומזלזל שמיקל מי ואילו

ויכתבוהו וברחמים בחסד השמים  מן בו וינהגו מהדין , יינצל  כפשוטם המקבלם  כן, ייאמר הללו  ימים  לענין אף 

ולשלום טובים לחיים 'חברה ויחתמוהו  לא כי יתירא  אימתא מתייראים שהיו אלו  לכל זי"ע  סלאנים הרמ"ח הרה"ק  בפי  שגור היה  (וכך 

הרחמים' 'אב אלא למעלה, יושבים הדין)גזלנים' מן  בניו  את יציל כי  בו  לבטוח  לנו  ויש  בשמים  .יושב

אליהו' דבי ב'תנא דאיתא מה  יתבאר פ"ג)ובזה יראתי '(רבה  מתוך  ו łמח ôי łמחתי מתוך  זוכהיראתי כן אם  כי ,' ְְְִִִִִִֵַָָָָ

ל 'שמחתי'... מקום יש  בוודאי ל 'יראתי'

וועקער כ. דער יודל  רבי ה'שמש' נהג ישינים)מלפנים  תובב"א (המעורר ירושלים שבעיה "ק הבתים חלונות  על  לנקוש 

שיקיצו נצרך היה לא מעצמו התעורר שכבר מי והנה בו. הדרים את להעיר הסליחות בימי הבוקר באשמורת

ונקישות אותו הדרבדפיקות השכן בחלונות כשדפקו  מתעורר היה  אם מ "מ  מעצמו, התעורר שלא מי ואף  ביתו , על 

יש שממנהגו בירושלים , אומרים והיו אצלו. לדפוק  הוכרחו  שלא... ומי אצלו , לדפוק  הוצרכו  לא אליו  בסמיכות

ומכה חלי באיזה ולהכותו 'לדפוק ' השמים  מן  שיצטרכו  קודם בתשובה לשוב מעצמו יתעורר  המשכיל  כי ללמוד,

כל מעצמו  ימנע  ואז  אחרים . את אירעו אשר מהצרות הפחות לכל  יתעורר מעצמו נתעורר  שלא מי ואף  ח "ו,

המכות...

בתהילים דאיתא מה המלבי"ם ביאר  ח-ט )וכך הבין',(לב אין כפרד כסוס תהיו אל תלך... זו בדרך  ואורך  'אשכילך

מוסר ,אשכילך ,וז "ל , בשבט  ה ' שיכם עד בתשובה מלשוב  ימתינו שלא טוב א''כ  הלא אמר, וחמור עפ''ז  כסוס 

אותו שמכים  עד בדרך  ללכת מבין  שבעתשאינו טוב הלא תלך ,במקל , זו  בדרך  ואורך ליסרך אשכילך  אצטרך לא

רק עיני ביסורים  עליך  עכ "ל .איעצה  הישר, בדרך ללכת ע ''י שתבין  עין בקריצת די  שיהיה

המלך'כא. 'שער בספה"ק  מצינו  נוראים באב)דברים לתשעה דרושים פ"י, הרביעי בשעתם (שער נאמרו אשר מאתיים, (לפני 

שנה ) ולהרבות וחמישים יותר לדאוג אנו צריכין הללו, בעיתים  ובפרט  וזל "ק, לדורות', שנצרכה 'נבואה בבחי' והמה

והנה העולם, בזה  ברמז אותנו  מראה  הוא עושה אלוקים אשר את כי בכלבכי, היו  השישי לאלף תק"ל  בשנת

מי  ואף  ליצלן, רחמנא  המגיפה מחמת מקומם  בדרך עובר שום  את מניחים  היינו ולא בשערים, שומרים  המקומות

סכנה , מקום  מאיזה  הוא  שמא  אמרו  כן פי על  אף  'בריא', בטענת ובא ושלמים  בריאים ממקום שהמשחית שהיה  וכמו
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לחלשים בריאים  בין מבחינים אינם השומרים כן כמו  רח"ל, וטובים  רעים ומכלה לרע  טוב בין מבחין אינו והמגיפה 

ושלמים . בריאים  וממקום בריא שהוא וראיה זכות כתב האדם  ביד שיהיה עד  העיר  שער אל  לכנוס  מניחין ואינם 

אין  ה ', אף חרון עת שהוא מחמת ברקיע, כן  כמו שהוא אלוקים  לנו  שמראה תוכחה  לקבל  לנו יש  המוסר ומזה

הנורא, ליום ח"ו  יכניסו שלא שכן כל  תפילותינו, את תפילה  בשערי לכנוס מניחים לבכות השומרים  מאד אנו  וצריכין

הדין יום  הוא  מועד  בוא קודם  ע "ז שלמיםולהתחנן שאנו וראיה  זכות כתב בידינו שיהיה  בכדי כניסתנו , זמן שהוא ,

תעשה , ולא עשה  המצוות נגד שהמה  גידים, ושס"ה  אברים  הרמ"ח  בכל פגמנו  שלא אברינו בכל  ח "וובריאים אם  כי

ושנה שנה  בכל בטחוננו  את תולין  אנו  הימים אלו  שעל פונים, אנחנו  אנה תפילותינו  את אותנו  יכניסו  עכל "ק .לא  וכו'.

ולילה יום לרגע , נח לא הילד חיים , רוח  מלא היה  'יענק'לה ' הנקרא השבע בן בנם אשר אחת במשפחה  מעשה 

משחק בחדרו הוא יענקלה, עם האם  ונשארו הבית, מן הליל  בחצות  האב יצא פ "א משובה ... במעשה ישבות  לא

העת  ובכל השונים , בעיסוקיה  והיא כדרכו... שכברומשתולל  הבחינה  לפתע הבית... בחלל  יענקלה של  קולו נשמע

'הילד  אך סוף... סוף נרדם  כבר שמא שלומו , מה  לבדוק מיהרה דקה', דממה 'קול  אלא באוויר  נשמע שלא מה זמן

אלא  הבית, מן יצא שמא לליבה פחד נכנס אותו, ראתה  לא שם וגם  הבית חדרי בשאר  אחריו חיפשה  איננו',

ל 'גזזוטרא' שהגיעה עד הבית חדרי בכל  התרוצצה  ושוב נעולה , היתה ברוב(מרפסת)שהדלת כי לראות ונדהמה

המעקה על  טיפס ברזל)שובבותו לצד (סורגי עבר וכבר הצר ברווח להשתחל  'והצליח' לתקרה , עד כמעט הגיעה  אשר

אך  בהלה, מרוב  נשמתה שפרחה  כמעט קומות... ארבע  בגובה  לארץ  שמים בין ועומד בסורגים אוחז  כשהוא השני,

יבהל תזעק  שאם  ידעה כי שיניה'.. בין 'עמד שכבר  הבהלה  זעקת את החניקה עילאית ובגבורה  התעשתה, מיד

בו והחזיקה  לסורגים  מבעד ידיה הוציאה  ומיד לאברים, מרוסק כשהוא רח"ל  ארצה ויפול  אחיזתו תישמט  הילד ,

דלהלן. ה'ניסים' משלושת לא' ציפיה  היתה וכולה בחזקה ,

לעזרהא. ויקרא  למתחולל  ליבו  וישים  ברחוב דהו מאן  כברשיעבור ליל  אישון של  בעיצומו זה שהיה מאחר אך ,

ב. השוק... מן רגל  השכניםכלתה  שיתעוררו  עד מצעקותיו וישמיע  בקולו יפתח ונאלםשיענקלה  שתק שהילד אלא ,

ג. בבטחהדומיה... המרפסת לתוך לשוב ויוכל  שבסורגים, הדלת את יפתח  שבשתי שהוא  כיון  זאת לעשות יכלה לא (והיא

ח"ו) ימעד שלא בכדי  ברגליו אחזה  המשיכהידיה  לה לא ובכוחות מצטרפת... לדקה ודקה  רגע... אחרי רגע  עובר  הזמן ,

ה שעות שלוש כעבור לעזרה . מצפות כשעיניה ובדממה , בשקט  בו  שראה,לאחוז מה וראה ברחוב דהו  מאן לך

השריפות כיבוי על  הממונים את הזעיקו אשר ההצלה  לאנשי לקרוא אש)מיהר וארוך,(מכבי גדול  סולם הביאו  והמה ,

שנרגעו לאחר ב"ה... ושלם בריא כשהוא לארץ  הילד  את והורידו עליו טיפסו ל ... מגיע וראשו  ארצה  מוצבות רגליו 

השאלה, עצם  על  בפליאה השיבה הפסק ... בלי שעות שלוש  בו  לאחוז  כח לך היה  היאך - האם  את שאלו  הרוחות

שלי  יענקלה  זה  ליפול ...והרי יקירי לבני שאניח דעתכם על  יעלה כיצד שאומרת, כמי ...

ידענו זאת אך יום, ילד מה  היודע  איש ואין וארץ , שמים  בין תלויים כשאנו זו  בתקופה אנו ה 'אמאנמצאים כי

ניפול לבל בנו מחזיקה  הקדושה  השכינה  – לי עילאה ' יקיר 'הבן על  רחמיו וגדולים אבינו ', ואתה בניך 'אנו  כי ...

מה אמנם ה'', נאום ארחמנו רחם לו מעי המו כן על  עוד אזכרנו זכור בו  דברי מדי כי שעשועים ילד אם אפרים 

– מעמנו מצפה  לבבנוהקב"ה  מקירות אליו  ונזעק שנצעק ערב , קולך כי  קולך  את יחושהשמיעיני בוודאי ועי"ז  ,

הכתוב וכלשון כו)לעזרנו , כב אני '(שמות חנון כי ושמעתי אלי יצעק כי '.והיה 

' מעמך שואל  אלוקיך ה ' הסורגיםעוד את אותםתפתח  בכל  ו 'תפוס', נתון הוא בהם 'סורגים' באותם וחד חד כל  ,'

מעצמנו ... 'נצא' ואם  רעים, וטבעים בתכונות  או הרע היצר שלטון תחת בהם נתון שהוא בדברים או רעים הרגלים

מבטחים ... לחוף לשוב נוכל  בוודאי אזי בו, עומדים שאנו והמצב מהמקום  ו'נזוז'

הרשת כב. למכמורי שייכנסו  הים דגי את לפתות מזון עם  רשת ליל  באישון בנהר שפרש  לדייג משלו , נאה  משל 

יום) של בבוקרו  רק  לצוד שבאים לאלו העובר הזמן את להרוויח רצה  בה(בכך  ומצא המים מן רשתו את משה  בבוקר, ויבוא ,

אכילתנו לאחר  הרשת בתוך שנשארנו היינו , טפשים כמה  אוי לזה, זה  ואמרו נענו שברשת הדגים למכביר. דגים

לצא  עלינו היה הרי בו, שהיה ואףמהמזון  שאכלנו במאכל נשכרים  היינו ובזה  ולברוח, הפרושה  מהמצודה  מיד ת

יש כזאת 'ניצודים'. היו  כבר אכילתם  שבשעת מבינים  אינם רבה  כי ובבערותם  צייד, אותו של  מציפורניו ניצולים 

הוא  לשחוק  ואך השנה ... ראש ביום נעשה כבר הכל  כי – השנה באמצע קורים  מאורע או דבר  אין לדידן, לומר

השנה  באמצע חרטהלומר השנה,מתוך בתחילת נגזר  כבר הכל  כי וזאת, זאת פעולה  'עתה' עשינו לא מדוע אוי , –

המרחב, אל  המיצר מן שיוציאנו הגזירה, שנגזרה קודם  אלו  בימים לו ולהתחנן המלך לפני לבא להשכיל אלא לנו אין

הכל . מן ננצל  ובוודאי ומתוקה, טובה לשנה  ויחתמנו ויכתבנו
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úåìéôúå äøåúä ãåîéì éåáéøá øúåéä ìëë äèéìôì øúåðä
íéáåè íéùòîå íéðåðçúåכגàåä úáù áøòá çøèù éîå ,

úáùá ìëàéכד.

àúéàíé÷éãöî(ïåëéå ä"ã ä"øì íçðî úéøàù)çñåðä ìò
äðä éë ,'úîàá åéìò áùúå êàñë ãñçá ïåëéå'

ì"æéøàä áúë(à"ô åë øòù ,ç"òøô 'ééò)áø' úåãéîä ìò
ù 'úîàå ãñçãñç áøìåìà ùãåç ìò éà÷כהúîàå

ïåëéå' äúòî øåîà ,éøùú ìò éà÷ãñçá¯ 'êàñë
åéìò áùúå'ì äëæé ìåìà ùãåçá åîöò ïéëîä'úîàá

.ãñçä àñë ìò ¯ 'åéìò' ä"á÷ä áùé ä"øá ¯

דסליחות א' יום ובפרט הסליחות ימי רוממות - מנוחה במוצאי

íéãîåòúáù' ¯ 'úåçéìñ' éîéì øòùä çúôá åðà
øøåòúî ïáà áì óà úàæë úòì ,'úåçéìñ

÷"äøä ìù åùã÷ úåøáãëå ,åéììòî éøôîå åéëøãî áåùì
ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä(æè äáåùú ÷"ùù)áåúëä ìò ,äéòùé)

(çé áîàìäå ,'úåàøì åèéáä íéøååòäå ,åòîù íéùøçä'
'øååéòä' àåáé êéàäå ,åéðæàá 'ùøçä' òîùé êéà éëå ,àìôé

àìà ,úåàø éãéìùøçä åìéôàù íéäåáâ äë íéðîæ íðùé'
'äàåø øååéòäå òîåùכוòéâäá ,íéøåîà íéøáãä ïãéãìå .

,éùôð éìò íåìù øîåì ñåðî ïéà øáë ,úåçéìñ úáù
äáåùú ¯ 'äìöää ùø÷'á áèéä ÷éæçé ãçà ìë àìà

'íëéìà äáåùàå éìà åáåù' ,ä÷ãöå äìéôúכז.

äæå'øùåé è÷ì'ä ïåùì(ãé÷ 'îò ,áé úåà úåéðòú 'ìä)à"ô ,
åðîî éúù÷á('ïùãä úîåøú'ä åáø ¯ )ìåëàì éì øéúäì

,øîàå ,íéîé øàùá åîë ãåîìì ìëåàù éãë úåçéìñá
íòèä äæ íéòãåé íéðåîã÷ä íâ(íéãåîéìäî òéøôî úéðòúäù),

íðéàù é"ôòà ,úåçéìñá úåðòúäì åð÷ú íå÷î ìëîå

הוא כג. והנה  עליו, גוברת כשעייפותו למטוס  עלה חזרתו ובדרך עניינים, כמה לצורך  בחו"ל  שביקר  באיש מעשה 

המטוס  בתחילת כי קלאס)רואה מה(פירסט  בעתו  'דבר והרי כמיטות, להטותם  אפשר אשר רחבים כסאות ישנם 

ועמוקה, מתוקה  בשינה ושקע ריקים  שמצאן המקומות באחד שם  התיישב כן על  וייגע ', עייף לאיש  מיטה – טוב

המטוס משרתי אליו ניגשו ומיד  הדקות, ארכו ממקומו(דיילים)לא לעמוד ציווהו בו, שעסק  הישן מפרק  הקיצוהו

ה 'טיקעט ' על ששילם התשלום לפי הראוי למקום אותו  משלחים כשהם התעורר(כרטיס)החדש שבקושי זה מסכן ,

זה וממילא לנפשו , שינחהו  הדייל  בפני התחנן ע "כ  השעה, בזו  שנתו למען הכל לעשות מוכן היה חלומותיו  מעמקי

כמה, פי שוויו זה מקום  כי  פו"א בשום הדייל  הסכים ולא ריק , נשאר  קלאס הפירסט רוב שהרי חסר לא וזה נהנה 

רק לשלם , אפשרות כבר אין  רום בשמי כאן ולא, לא הדייל, לו אמר ההפרש, כל  לך אשלם  נו, הנוסע , לו אמר

א  עתה, אבל  נפשך, כאוות מקום  ולקנות לשלם תוכל  אז  הנסיעה בטרם  הקרקע  על המועדבעודך  את היה יחרת (כך

מלפנים) הדברים לעצמינונוהל ולהכין הגזירות כל  את לבטל  השמים מן המיועד הזמן הם אלו ימים ייאמר, ולדידן  ...

המועד. את נאחר שלא להיזהר ועלינו ומתוקה, טובה שנה 

צדיקיםכד . אמרו ועוד)כה אלול, - זי"ע מאמשינוב שמעון רבי להרה"ק  שלום משמיע חז"ל(עיי' בדברי  ג .)לרמז שטרח(ע"ז 'מי

החדשים למנין השישי  חודש – אלול  חודש כי בשבת', יאכל  שבת בניסן)בערב השישי (המתחילים יום כנגד  הוא

השביעי חודש  – תשרי חודש לקראת אלול  חודש  – שבת בערב  עצמו והכין  שטרח מי ואכן שבת, ערב (שהוא–

שב "ק) – השביעי יום וישועה .כנגד גאולה לשנת ולברכה לטובה דינו  כשייגמר השביעי בחודש  – בשבת יאכל  הוא

אברהם' ה'בית הכל)הוסיף  ד"ה שבת,(נצבים בחי ' ותשרי שבת ערב בחי' הוא אלול  - החתום ' אחר הולך 'הכל וז "ל .

מוסיף יהודי שאיש מה שבת', 'תוספת ע "י הוא החול לימי מש"ק היורדת ההשפעה שכל  זי"ע  רבוה "ק שאמרו  וכמו

מאוד, גבוהה  עצמה שבת קדושת כי - הקודש אל שמוסיףמחול ממה  הוא השנה  ימות לכל והברכה  ההשפעה  כמו"כ 

תשרי  על  מאלול  ומעש "ט  לכה "פבתשובה  ישתדל כלום בהם הוסיף  לא ועדיין עכשיו, עד אלול  ימי עברו ואם  ,

לריק יעברו  לא האחרונים  הימים  .שאלו

מביאכה . זי"ע  ממונקאטש  תשובה ' ה 'דרכי  סקי"ח)הרה "ק קע"ט עורך (דרכ "ת היה  זי"ע  יששכר ' ה 'בני הרה "ק שזקנו 

אמר כי מזה, נמנע  היה  אחרים שבחדשים  אף החודש , בסוף אפילו והסליחות הרחמים  בחודש  נישואין שמחת

הדין מידת  ביה  שליט  ולא ורצון , רחמים התעוררות כולו  אלול  כלל .שחודש 

שלא כו . – הדבר  בידכם  כי ועיוורים, חרשים  תהיו אל  אלינו  צועק שהנביא שם ביאר זי"ע מקאצק  הרה"ק  משם

ועיוורים . חרשים להיות

למדינהכז. המדינה  מגבולות יקרה  סחורה  להבריח  שהחליט  ממולח לסוחר זי"ע, מבריסק  הגר"ח  בשם אמרו משל 

המיועד  היום ועד ומאז  להברחה, המוכשרת העת מהי עגלה' 'בעל  עם  קובעים ההברחה , של  דרכה  וכך השכנה,
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øéúî éððéà ïëìå ,äðùä úåîé øàùá åîë ãåîìì íéìåëé
êìíúåäîá íä íéðåù íéîéä åìàù åðééäå .ì"ëò ,

äðùä úåîé øàùîכחíéðîæä åðúùð éë óà øîàé ïãéãìå ,
åðì ùé íå÷î ìëî ,úåðòúäì íéáøì íéøåî ïéà íåéäëå

úòãìäðùä úåîé ìëî íéîéä åìà åðúùðùãç ìëå ,
áåèä úéìëúá íáéèéå åéëøã äðùé äéìéãá ãçåכט.

øúåéáåúåçéìñã 'à íåéì òâåð øáãäלáúëù åîë ,
'øåè'ä(àô÷ú ïîéñ)íåéá ïéðòúî øåáéöä áåøù

'ñçðô éøîà'á áúëå ,úåçéìñ ìù ïåùàøä(äîú úåà),
úìéáèá ãàî øéîçä' ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäù

äðùä ùàø áøò íåéå ,úøåîùàá úåçéìñã 'à íåé
...ìé÷äù óà ,âåäðë íéîéä 'á äðùä ùàøå úøåîùàá
øùà àåäå ,ì"ëò 'éôè øéîç ì"ðä úåìéáè íå÷î ìëî
äðùä úåîé øàùî íä íéðåù íéîéä åìàù åðøáéã

íúåäîáå íðééðòáלא.

,íðîàìù äçîù êåúî äæ ìëì ùâéù 'øáã úéùàø'
,äååöîò"éæ 'øùåé è÷ì'ä áúë ïëåà"ç ç"åà)

(ç"é÷ 'îòéàöåîá úåçéìñ øîåì íéìéçúîù øáãä íòèá
ìëî íãàä äðôð ùãå÷ úáùä íåéá éë ,à÷ééã äçåðî
,'úáù âðåò'á åá âðòúî àåä ïëå ,äøåúá úåâäì åé÷ñò

ממנו רחוקה שעדיין אף – הסוחר של שנתו  נודדת הזמן קביעת מעת והנה  האמורה, הסחורה  את מכין הסוחר

תוחרם תועפות הון ששוויה הסחורה שהרי חם '... 'על  ייתפס  אילו ולנפשו  לו  ואוי היא, שלו הסחורה  כי ההברחה,

לא  כי בידעו  בשלווה, שנתו  את נם העגלה  בעל אכן ושנים, ימים לאורך בבור  'ישב' עצמו  והוא השלטונות, בידי

אמנם, לזמן, ומזמן לפקידה  מפקידה  הגבולות  דרך את לעשות רגיל שהוא גם מה  שלו, איננה הסחורה  החטא, לו

והוא  הנעשה בכל  מרגיש שאיננו היחידי בלילות, לנדוד שנתו גם מתחלת נקבע , אשר וזמן לעת שמתקרבים ככל 

ישן  והוא הלז הכבד  המשא כל  את הנושא ובעצמו בכבודו הסוס  הוא הרי  ובנעימים  בטוב בשלווה  שנתו את ישן

ומדוע, הסוס...' הכאכ'שינת לי מה  – המדינות שבין הגבולות בהרי והמסע  עיר של  ברחובה  המסע  שווים  לגביו  כי

התם ... לי לפנינומה  מתחנן המלך דוד וידידיי, אהוביי ורעיי ט )אחיי לב כפרד(תהלים כסוס  תהיו באיםאל  ימים  הנה  ,

הדין, ברשותנו ,ימי נמצאת 'סחורה ' איזה  לראות באמתחותינו  לפשפש 'בתחנהעומדים  ממש  אנו  עומדים וכבר

תה אל  הגבול ... למעבר  ונראה  סמוך מיטתו,האחרונה' על בשלווה  לו  ונם הדברים, משמעות את מבין  שאינו כסוס יו 

המסוכן... גבולות במעבר או  עיר  של  ברחובה  הוא אם 'תופס' אינו מהלך וכשהוא

חיים'כח. 'שלמת  בשו"ת הובא שכ"ה )וכעי"ז  ירושלים(או"ח של  רבה  זי"ע  זאנענפעלד חיים  יוסף  רבי  הגדול  להגאון 

ונפסק  היות ששאלו, אחד  למלמד שענה ברמ"א)עיה "ק, יז רמה  בלילה(יו"ד ניעור  להיות דרדקי למלמד שאסור

זו מהשכמה להחסיר לו התיר  ולא לסליחות', ה'השכמה עם לעשות מה כדת בפיו שאלתו כן על  מדי, (עיי"ש ,יותר 

מעיקרא) כן  כהתנו  .שנחשב

איבערכט . ועליו תפילה ' כ 'בעל  בר "ה בקודש  משמש  הינו אשר  זי"ע מנאדבורנא מרדכי רבי הרה "ק אל  אמר  אחד

מחזור דעם עצמו)זעהן להכין במחזור שעברה(לעיין בשנה  שהיה כמו בדיוק  נשאר  ה 'מחזור' הן הרה"ק  לו נענה  ,

במחזור ... תבדוק  מאשר בעצמך ותבדוק שתעיין מוטב  שינוי, שום  בו ואין

סליחותל . של  א' מיום כבר מתחיל  ויוה"כ  ר"ה  של  וחתימה  הכתיבה אומר היה זי"ע מסטרעליסק  (אמרי הרה"ק

נוראים) ימים .קדוש 

ספרלא. כל את דסליחות ראשון ביום לגמור  יעבור ולא כחוק  נהגו , ואף הורו זי"ע  לדורותיהם בעלזא בית צדיקי

הבריאות, בקו היה  לא כאשר שיבתו בימי זי"ע, מבעלזא המהרי"ד הרה "ק על ומסופר עם. בקהל  התהילים

מעל התגבר  הוא אך דסליחות, א' ביום  המדרש  בבית בציבור תהילים  לאמירת מלהכנס  להניאו  המשמשים רצו

של הרבה ההתעוררות את ממני למנוע  חשבתם האיך  בקדשו, התבטא מכן ולאחר המדרש , לבית ונכנס  כוחותיו

תהילים . אמירת שלאחר רצון' ה 'יהי

זה יום של ב'עבודה ' שיגיעתו  זי"ע מהרי "ד  הרה "ק  אמר הקדוש .גדולהעוד ויום  השנה בראש מיגיעתו 

'עב על  נביא בני עוד אב"ד זצ"ל  לנדא יעקב רבי הגה"צ של  לבו  רגשות  חוצה נראו לא מעולם  שהנה  היום ', ודת

החל הסליחות, לאמירת ברק  בבני הגדול  הכנסת  לבית נכנס  היה  דסליחות א' ליל  מנוחה  מוצאי בהגיע זולתי ברק,

את  לשמוע אפשר היה  שלא עד מבכי קולו נחנק  היה  כבר  פי' ידבר ה' ל'תהילת בהגיעו כדרכו, 'אשרי' באמירת

הסליחות. גמר עד הרף  ללא בכה  וכך הבכי , מרוב מפיו היוצאות התיבות
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'äååöî ìù äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéà' éøäå
(:ì úáù)éåàø äùòð äçîùá àìîúðù øçàù àöîð ,

êåúî äçéìñ úù÷áá ïðçúäì ¯ êìîä øòù ìà àåáì
äçîùלב.

הכל , אדון הבורא  כי בהכרה  'סליחות' בקשת - הצדקה  ה ' לך 
לפניו חטאנו כיצד 

úàø÷ìåðéáø' éøáãá ïééòì åðéìò äîåù 'úåçéìñ úáù'
äáåùú éøòùá 'äðåé(á"é úåà à"ù)øúåéå' ,ì"æå ,

äîäî(åéñëð ìëî é÷ð àöéù éîî¯)éî çðàéå øòèöéù éåàø

,åéðôì äìéìò áéòúäå úéçùäå ú"éùä úà äøîäùàìå
åãéå ,åîò äùò ãñçå ,ïéàî ùé åàøá øùà åøöåé øëæ
åáì åàìî êéàå ,òâø ìëá åùôð øöåðå ,úò ìëá åäçðú

.åéðôì ñéòëäììéëùäî ,àèåçä éðéò úåàøî çè êéàå
åç÷ôð øùà ìéëùîäå .åááìäìàä íéøáãä å÷çåé åéðéò

'åçåø éøãç åàåáéå åáìáלג.

àìâøîò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäã äéîåôáúéá 'ééò)

(:æì÷ ïøäàíãàì ïéàùøîåì'àìà ,'úåçéìñ
åéìòù÷áì'äøéîàá úåçéìñä øîàé àìù åðééäå .'úåçéìñ

זי"ע  מלעלוב מרדכי משה  רבי  הרה "ק  לפני יהודי בא אביב)פעם  תל בעיר דר  שהיה לרבי (בימים נא אספרה לו, ואמר 

רבו אצל  שהותו  אחר מלובלין זי"ע מלעלוב דוד רבי הרה"ק  הילך פעם  הקדוש, זקנך עם לזקיני שהיה מעשה 

אפילו בידו היה  לא כי רגלי דרכו את עשה  ודלותו עניו מרוב לעלוב, העיר עבר  אל  זי"ע מלובלין ה 'חוזה' הרה "ק

מועדות, פניו  לאן ושאלו , עגלה  גבי על  שנסע יהודי לכבודו  עמד בדרכו  בעודו  עגלה', ל 'בעל  לשלם פרוטות כמה

דרכינו את ונעשה  מרכבתי על  מר נא יעלה האיש, לו אמר  לעלוב, העיר עבר  אל מועדות שפניו דוד רבי  ענהו

לו הודה  לעלוב העיר  עבר אל  בהגיעם שם, אעבור  נסיעתי ובדרך לעלוב, לעיר הסמוך בכפר אנכי דר  כי בצוותא,

חשב יהודי אותו דסליחות. א' ביום אלי שתבוא ואבקשך זה, בעיר כאן מדרש  בית לי יש  הנה  אליו, ונענה הרה "ק

והחליט מדרשו, בבית מניין לו להשלים שאבוא אותי לנצל  ברצונו וכבר חסד עמו עשיתי רק הנה  אה, לעצמו, מיד

לעלוב . העיר  עבר אל פניו ישים  לא היום שבהגיע  אתר  על 

מצא  ומשלא ואנה , אנה  בראשו תר  כשהוא מדרשו בית אל נכנס והרה"ק  סליחות, של  ראשון יום  ובא אתא

מצא  שלא ומכיוון הקהל, בין וחיפש  מחדרו שיצא זה, אחר בזה פעמים  כמה היה וכך לחדרו חזר מבוקשו את

ביקש כבר ומה הוא, קדוש  אדם מלעלוב הרבי הן לעצמו וחשב יהודי אותו נתעורר והכי אדהכי חדרו. אל  חזר 

ונכנס הסמוכה  לעלוב  העיר עבר  אל  ונסע  מרכבתו על  עלה  כך ובתוך  בקשתו , אקיים לא מדוע  אליו , שאכנס  ממני

זו בשנה הנה  לו  אמר מכן ולאחר  סליחות, לאמירת מיד  ניגש  שם עומד וראהו הרה"ק  עתה  משיצא לביהמ"ד .

על טוב, וכל רב  שפע  עליך ולהשפיע  לברכך  היה  וברצוני גדולה, טובה  עמדי ביוםעשית אלי שתבוא קראתיך כן

ואריכות  מופלגת עשירות אחריך ולזרעך לך שתהיה  אברכך וכעת ממעל , בשמים גדול  רצון עת עתה  כי דסליחות א'

בכל באשר במלואה , התקיימה שהברכה אני ומעיד המתברך, יהודי אותו  של  נינו הריני היהודי , ואמר  ושנים. ימים

רבה . יומא האי מעלת נלמד  ומזה  ימים , האריכו וכולם עשירותינו גדלה  אז מני הדורות

שיחים',לב . נשפוך  פנים באלו  מתוחים, דר פה  לפניך נפתח 'איך  הסליחות, בתחילת במאמרינו מרומז  אף זה דבר 

ז"ל  אמרו  הרי ב)כי יא  רבה  וקידשו(בראשית פניו במאור  בירכו אותו', ויקדש השביעי יום את אלוקים 'ויברך

יום עלינו שעבר אחר  אומרים  אנו וממילא בשבת', פניו למאור בחול  אדם של  פניו  מאור דומה 'אינו פניו, במאור 

- פנים במאור ונתברכנו פניםהשב"ק הסליחותבאלו  לימי להיכנס  נוכל שבת' ב'פני כי שיחנו , נשפוך (עיי'דיקא

נצבים) זי "ע מבעלזא מהרי"ד .הרה "ק

במעשי  להקב"ה  שותף  נעשה  כאילו  הכתוב עליו מעלה 'ויכולו ' האומר 'כל שהרי זי"ע , המהרי "ד  הרה "ק ביאר עוד

קיט :)בראשית' שותף,(שבת בפני הדלת נועלים שאין  העולם  בריאת ומדרך  על  משהעדנו  השבת לאחר  תיכף  לכן ,

קראנו, ביום יעננו  בודאי כי בסליחה, פניו לחלות  בידינו  יתברך, שותפיו כביכול  ונעשינו  ויכולו , באמירת וארץ  שמים 

לסלוח . המרבה אלוקינו אליו  וישיבנו

עניינםלג. מה להבין טעמים כמה בזה נאמרו שכבר  ואף השי"ת, בגדלות שבח פסוקי אומרים הסליחות בתחילת

מן  אדם  לו הולך בעצמך, הגע  נפלא, ביאור  בזה  נביא מ"מ הסליחות, בקשת קודם אלו דזמרה' 'פסוקי של 

פגע מרוצתו ובדרך כראוי  נזהר לא מהירות מרוב ל 'עבודתו', מאד  וממהר נחפז כשהוא עיר, של ברחובה השורה

בשפה לקראתו נענה  ע"כ  קטן, בילד שפגע לו נדמה היה  מתחילה  והנה, ארצה, והפילו והשבים  העוברים  באחד
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àîìòáלדïîçøä áàì åáì úåéîéðôî ù÷áé àìà ,
øáòä ìë ìò åì çìñéå ìåçîéùלהáéúëã àäë .äëéà)

(èé áåùôð êåôùéù ,''ä éðô çëåð êáéì íéîë éëôù'
áìå úåéìë ïçåá éðôìלו.

י"ג  אמירת סגולת  - תיבות עשרה בשלוש  יתידותי  תמכתי
רחמים  של  מידות

íéîéáìù úåãéî äøùò ùìù úøéîàá íéáøî åìà
ãåîìúá àúéà êëå ,íéîçø(:æé ä"ø)áø øîà'

שהמש וכמעט נא...' 'מחל  מבוגררפה אדם אלא בפחזותו הפיל קטון נער לא כי הבחין שלפתע אלא במנוסתו. יך

מכובד, יותר ובאופן פה בכל  ומחילה בסליחה ומרבה  נא'... מחל  עשיתי , מה 'אוי, לפניו התחנן מיד בימים, ובא

הנופל , את לפייס  החל  משאך והנה  הנעשה, לכל לבו שם לא מדוע  תירוצים ואחד במאה  עצמו מתרץ  שהוא תוך 

מגדולי  אחד אלא השורה , מן מכובד  אדם  סתם  ה 'נופל ' שאין הגדולה  לתדהמתו ראה כי מגרונו קורעת זעקה  פרצה 

נשבר בלב מפיו לחלץ  הצליח רב ובקושי מאד, נבהלה אשר לנפשו מנוח  מצא לא כבר כעת הדור.... וצדיקי זקני

עפר . עד הדור  גדול כבוד את השפיל בפזיזותו אשר על  ודמעות, בתחנונים  ומחילה סליחה בקשת ונדכה

לאחר אף – כבתחילה ולרביע  לשליש  למחצה סליחה בקשת באותה ממשיך האיש  זה היה אם אנן, נחזי עתה,

חומר בכל מתייחס אינו  כי בהראותו  פשע, על  חטא בזה  מוסיף היה  הרי הוא, 'רשכבה"ג ' שהנופל  בפניו שנתברר 

בטרם תחילה הנדרשת היא כנגדו שחטא במי וההכרה  הידיעה שעצם  למידים נמצינו  הנלוז, למעשהו הראוי הענין

העצומים ובחסדיו  ונוראותיו, ה' בגדולת המדברים פסוקים  תחילה  מקדימים לכן  והמחילה . הסליחה לבקשת יגש 

מאין, יש  בראו  'אשר יוצרו לזכור שצריך יונה רבינו  דברי הן והן וכנכון. כראוי הסליחה בקשת תהיה  למען עמנו,

רגע '. בכל  נפשו ונוצר עת, בכל  תנחהו וידו  עמו, עשה וחסד

פעמיםלד . אך לי ', 'סלח  יבקשנו  רפה ובשפה בהכנעה , אליו יבא חברו  את שהמפייס אדם , בני לדרכי דומה הדבר

'סלח - 'אנטשולדיקט ' לו  אומר כן על  מלהלך ומפריעו הדרך אם על  העומד את לעורר רק  היא כוונתו שכל

ומתחננים בוראם  אל  הבאים  יש  כיתות, ב' יש  הסליחות ימי לענין כך הלאה . לעבור לי ותן בדרכי תעמוד אל  - לי'

ועוון , טינוף מכל  עצמם  לטהר  היא כשכוונתם עוונם על  להם שיסלח בהכנעה אומר,אליו אלא  שאינו מי יש  אך 

הנוראים הימים  כל  להם ויחלפו  יעברו  וכבר הימים אלו  את לעבור לי תן כאומר בדרכי, תעמוד  ...אל

אחת לה . פעם זי"ע , מבעלזא מהר"א הרה"ק  אצל  תפילה' 'בעל  שהיה  זצ"ל שטערביצער יוסף  רבי הרה"ח  סיפר

אמירת  כוונת ואלמדך בא לו , ואמר אליו מהר"א הרה"ק  קראו סליחות של  ראשון ביום  הסליחות אמירת קודם 

לו אמר הרה "ק אך מעלה , רזי עתה ישמע  שהנה בטוח שהיה מאחר רבה, בהתרגשות יוסף רבי רץ  הסליחות,

הויעך...' הויעך... 'הויעך ... קדשו ובלשון ובהתעוררות, רם , בקול  להתפלל אחד, דבר תכוון העמוד אל  (בקול בגשתך

קולרם) לך  יהא לא כבר אם  אפילו  כי קולך, יצרד שמא לנפשך דאגה  תיתן ואל  ויתעורר , ישמע  העם שכל כדי ,

שלימה . לתשובה  וההתעוררות הלב שימת הוא הסליחות באמירת העיקר כי אותך, שיחליף  מי יש רם

זהב,לו. תכשיטי של  לחנות קטנה ילדה שנכנסה הקודש , בארץ  כאן שנים  כמה לפני שהיה למעשה נא שמעו 

לשאול הילדה  המשיכה הן, – המוכר  ויען אמיתי, מזהב  הוא האם המוכר את שאלה  בתכשיטים  שהתבוננה אחר

יש וכי לביישה  שלא רק אותה שאל  כזה, לתכשיט  מעות די לקטנה שיש לרגע  חשב שלא המוכר עולה, הוא כמה

את השולחן על  ושפכה ארנקה את ופתחה  הן, הילדה  ענתה מעות, עםכלברשותך שראה המוכר שבו , המעות

כי – 'עסק' כאן לו יש  נענתהכלמי הילדה אבל  פניו , מעל  לשלחה  רצה בודדות פרוטות לכמה יחדיו  עלו  המעות

אחות  והנה לבדנו, בבית קטנים יתומים כחמשה ונשארנו ז "ל, אמי  עלי מתה  השנה  כמחצית לפני נא, שמע  לעומתו,

לאחות  יש  היום אותנו, ומשקה  מאכילה  ומכבסת , מבשלת – רחמניה כאם לנו דואגת היא אשר  בבית, לנו  יש גדולה 

ע "מ הנה  והבאתיו רכושי כל אספתי לכן זה, תכשיט  מאד היא אוהבת כי 'טעמה' את מכירה והנני הולדת' 'יום זו

תכשיט נא קחי לה , אמר  ע "כ  אלו... דיבורים לנוכח  להתפלץ  עמד המוכר של  לבו  זה... נחמד  תכשיט  עבורה לקנות

כסף ... אין חנם זה 

תכשיט וקנתה קטנה ילדה היום כאן הייתה האם  ושאלה , בידה , התכשיט  עם ה 'אחות' הגיעה יום, של  בערבו 

– המוכר השיב כך , על שילמה  האם ושאלה  חזרה  בהן, המוכר לה השיב המלא.זה, מחירו שילמה תמהההיא 

מחיר להם אין האלו התכשיטים  הנה המוכר, לה  אמר  מעות, הרבה  כך כל  לה  שאין אנכי יודעת והרי האחות

– התכשיט  תמורת כל  את שילמה זו קטנה והקונה, המוכר לפי והכל עבורוקבוע... לבה  כל את נתנה  היא ,שכן 

זו ... יתומה של  לבה  רגשות כנגד לעמוד יכולתי שלא עד אותי גם  לרגש  והצליחה 
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ïðéàù íéîçø ìù úåãéî â"éì äúåøë úéøá ,äãåäé
éî' øùà úòá ,ìàøùé éðá åðéçà êëìå ,'í÷éø úåøæåç
ïúéð øùà ìåãâä çëá åæçà ,'äæä íåéäë ã÷ôð àì
íéîòô úåøùò úåãéîä â"é úà íéøîåà åðà éøäå ,åðéãéá
,äìéòð úìéôú íåéñ øçàì ãò úåçéìñã ïåùàø íåéî ¯
,úåáéúä ùåøéôá øøåòúäìå ïééòì åùàøá åéðéò íëçäå

.äùãçä äðùä úàø÷ì äëøáå äáåè ìë ìòôéå

äîãò ,'íéîçø ìù úåãéîä â"é úøéîà' úìòî äìãâ
íéîçø àñë ìò ìåëéáë áùåé íúøëæä éãé ìòù

.íäéúåðååò ìë ìò ìàøùéì íäì ìçåîåìëá ,äðäå
êøà ì¯à' úåãéî â"éä íãå÷ øîåì íéîéã÷î úåçéìñä

êìî ì¯à' íéîéã÷î êìéàå 'áä íòôîå ,'íéôàáùåéìò
íòô åðëøò øáëù øçàìù ,åøàéáù ùé ,'íéîçø àñë
,íéîçøì ïéãä úãî úëôäð ,úåãéî â"éä úà úçà

øîåì íå÷î ùé øáë äúòîáùåé'.'íéîçø àñë ìò
áùåé åðéà ïééãò ,úåãéî â"éä úà åðéøîà íøè åìéàå
íåé ìéìá íéçúåô àôåâ äæ íòèîå ,íéîçø àñë ìò
'íéîçø àñë ìò áùåé êìî ì÷' úøéîàá ùåã÷ä
åøøåòéù íøèá óà ¯ íéîçø åìåë äæ íåéá éë ,äðåùàøá
ãéî ïðéøîà øéôù ,úåãéî â"éä åìà úà ìàøùé éðá

áùåé.íéîçø àñë ìò

áúëééçá åðéáø(å ãì úåîù),ì"æå,úòãì äúà êéøöå
ïùåøéô òãåéå úåãéî äøùò ùìù ïéáîä ìë éë

äðååëá íäá ììôúîå ,ïø÷éòåלזúøæåç åúìéôú ïéà ,
í÷éø.äæ úåáëòîù úåøéáò åãéá åéä ïë íà àìà ,

,úåìâá íééåøù åðçðàù äæä ïîæá ,äðäåàì åðì ïéàå
åéìò áéø÷äì çáæî àìå ,åðéúåàèç ìò øôëì ìåãâ ïäë
øàùð àì ,åëåúá ììôúäì ùã÷îä úéá àìå ,úåðáø÷

,åéúåãéî äøùò ùìùå åðúìéôú íà éúìá 'ä éðôì åðì
äìéôú éøãñ åðãîì äìà úåãéî äøùò ùìù êåúîå
øáãå .ì"ëò äìòúé ìëä ïåãà úàî íéîçø úù÷áå

.øúåîì êà íééúôù

ä"äâäá'ñåúä ïåéìâá ñôãðä(íù ä"ø)úåëéøàá øàáî
,øàáî êëå .úåãéîä â"éî úçà ìëä"éåä

¯ 'åøàåú íù' àìà åðéàå ,úåãéîäî åðéà ¯ ïåùàøä
ïåãà àåäù éôì åúåðãà íù ìò ,åúåà ïéøéëæî êëù

.ìë ìòä"éåä,äæ íùá æîøðä íéîçøä úãéî ¯ éðùä
úãéîá ìë íò âäðúäì êéøö ,ìë ìò ïåãà àåäù éôìù

íéîçøä.ì¯àúãéî àåä ¯÷æåçàåä ä÷æç ãéá éë
áéúëãë úåéøáä ìëì ïåæî ïéëî(àë ã÷ íéìäú)íéøéôëä'

ù÷áìå óøèì íéâàåùì¯àî.'íìëàíåçøàåä íâ ¯
óà åúåà àøå÷ä ìò íçøî 'ä øùà íéîçø ìù äãéî

úãéî éà÷ íâ .äáåùú äùòù íãå÷íåçøòéâúù íãå÷ã
.äøöä àåáú àìù íçøî àåä äøöä åéìàïåðçå¯

áéúëãë ,÷òåöä ìåàâì ÷çãä úòá ïðåçù(èé ì äéòùé)

àåä çåë ìòáù ,åæ äãéî ïéðòå ,'ê÷òæ ìå÷ì êðçé ïåðç'
áéúëãë ,ïéãë àìù óà ÷òåöä ìò ïåçì(åë áë úåîù)

óà øîåìë 'éðà ïåðç éë éúòîùå éìà ÷òöé éë äéäå'
äååìîä úà íéáééçî åéä àì ïéãä úãéî ãöîù éô ìò
åì äååìäù ìò åãéì àá ïéãá éøäù èåáòä øéæçäì
åìéôà ,'åú÷òö'á éðòä äååìä íò ÷ãöä ïéàå ,åéúåòî

,åì åðáéùú éëääãéîä àéä êë ¯ éìà ÷òöé íà éë
úåàøì ìåëé éðéàå éðà ïåðçù éôì ,åú÷òö òîùàù

åéðòáלחïðéøîàãë ,íðç úðúî ïåðç ïåùìá ùé íâå .
úåëøáá(.æ)åðéàù éô ìò óà ïåçà øùà úà éúåðçå

,ïééøåá ìò úåáéúä éùåøéô ïéáðù øçàìå .ã"åúëò ,ïåâä
.íåøîî íéîçøå äòåùéã éãéî ìë íäá ìåòôì øúåé ìëåð

לו 'נשלם' ובמה מרומים , משמי רחמים ולעורר סליחות לבקש  ניגשים שאנו לעת לדידן יאמר זה דרך על 

הצדקה ה' 'לך לומר  מקדימים  כן על  אשר הפניםלהקב"ה ... בושת סליחהולנו  לעצמו 'נקנה' אמיתי לב בשברון כי ,'

תבזה . לא אלוקים  ונדכה נשבר  לב כי ומחילה,

תשובהלז. א)בשערי כוונה .(תקפ"א בלא רחמים  של  מידות י"ג לומר שאסור כתב

אינםלח. כי לחשוש שלא הכל  ידעו וממילא אלו , תוס' דברי על  לחזור שמצווה אמר זי"ע  מגאסטינין הרה "ק

אם  מישראל איש כל  אלא בתפילתם רחמים שערי על  לדפוק מיד,יצעקראויים ייענה  הקב"ה חנוןאל כי

עמו בעני לראות כביכול יכול  ואינו  –הוא  אליו  בטענתוהצועקים צודק איננו הצועק אם .אף

שאומרים הלשון כפילות לנו תתיישב  אלו 'הגה "ה' דברי פי הסליחות)על קודם יום  בכל הנאמר הצדקה ' ה' 'כדלים(ב'לך 

חינם מתנת לו  שיעניקו לבקש  הבא שהעני רואות, עינינו  הנה  כי וחנון ', רחום  דפקנו דלתיך – דלתיך  דפקנו  וכרשים

חובו את לתבוע שבא 'מלווה ' משא"כ  רבה. ובבושה  חלושה, ענות בקול  בפתח דופק  הוא הרי מעות, הלוואת או 
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השנה של האחרונה שבת  סגולת - אחת שבת  ישראל  שמרו 

÷"äøäãéâîä åáø íùî øîà ò"éæ 'àéðú'ä ìòá
ïøî íùá øîàù ò"éæ ùèéøæòîî ìåãâä
úà ïéëøáî ïéà åæ úáùáù ,ò"éæ '÷ä è"ùòáä
,éøùú ùãåçì úîãå÷ä úáù àéäù óà ìò ùãåçä

åæ úáùá éëúà êøáî åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
,ùãåçäìë úà ïéëøáî åðà åæ 'ùãåçä úëøá' çëáå

äðùä éùãç øàùóñåé ìäà íéìäú óåñá ,'íéáúëî õáå÷')

(193 'ò ÷çöé.

בשנה האחרון  יום  ועבודת  חשיבות  - בשנה אחד יום

äîåöéìîäù éôëå ,äðùá ïåøçà íåé ¯ äæä íåéä ø÷é
ì"æç éøáãá íé÷éãö åéìò(:á ä"ø)äðùá ãçà íåé

äðù áåùçלט,íéëìîì íéðùä ïéðîá øîàð äæ ïéã éøäå
(úåøèùá)íåéá óà úåëìîì äðîúðù êìîäù øîåìëå ,

á"åéë ,äéðù äðùë úøçîî åì áùçéé äðù ìù ïåøçà
ìåò ìá÷îä ,åîöò ìò ä"á÷ä ä"îî úëìîä ïéðòì
äøáòù åîë åì áùçð ,äæ íåéá åîöò ìò íéîù úåëìî

íéîù úåëìî ìåò úìá÷á äðùä ìë åéìòéèå÷éìá àáåä)

את  בזה  ומעוררים  הרוחות מאלוקי מבקשים  בתחילה  אנו, כן ותעצומות, בעוז  חובו בעל  דלת על  דופק  הוא הרי

של הכוח את עוררנו  שכבר ולאחר בקשתו, שתעשה ראוי אינו  אם אף אליו  הצועק  כל  אל  שתענה 'חנון' מידת

לטובה . לבנו משאלות כל  ולפעול השערים  כל  לבקוע יכולים אנו  זו במידה  כי בחזקה, דפקנו' 'דלתיך שוב  הרי חנון,

כי  הוא שומע והנה בביתו  שיושב למי משל ע"ד  דפקנו', 'דלתיך לפרש  זצ"ל שבדרון שלום  רבי הגאון אמר עוד

איש  בא כי ישמע אם אבל  לאו , או שעריו לפתוח  אם  ה'בחירה ' בידו הרי  בדלת, דופק דהו עלובועטמאן בחזקה

הוא  הרי הדלת אל  בגשתו והנה ביתי, דלתי על  לבעוט מעיז  אשר הוא מי לראות במהרה ניגש  הוא הרי הדלת,

מרעב מת הריני לחם פיסת הרגע  בזה לי תעניק לא אם – כוחותיו בשארית וזועק לאחוריו עומד ודל  עני כי שומע

אומרים אנו אף ממות... נפשו ויחיה לעזרתו  ויחיש  ימהר שהלה ספק  כל  אין אתר'... 'על  דלתיךכאן וזועקים ,

ותחיש לנו תפתח  לא אם רבש"ע  - ולזעוק בחזקה  לדפוק אלא  הדלת על ל 'נקוש' הנה באנו  לא  נפש ... פיקוח  דפקנו ...

ח "ו ... אנו  אתר' 'על  הרי ומתוקה '... טובה  'שנה  בכתיבת לעזרתנו  במהרה 

הפיוט פירוש  כן גם אשכנז)וזהו א' ליום בואך ...(סליחות מיום ורועדים עתירתם'זוחלים כי רצה  בלילות', בעמדם

מרובה  הפצרה מלשון היא ה')'עתירה' לו ויעתר עה"פ  תולדות פר' גרידא (רש"י בבקשה  מסתפקים איננו ב'סליחות' כי ,

חיים' ה 'חפץ  הגה"ק אמר  כבר כי שמיא, כלפי להטריח לך התיר מי תאמר  ואל מרובה , והפצרה  בתחינה (שםאלא

פ"ז) ישראל נפוצות יתברך,עולם , השם  לפני בתפלתו נבר איש וצריך וז "ל. אביו, לפני קטן כבן לפניו יבקשלדבר זה כל  ...

מזונותיו. לו ויקצוב חן ברוב  תתקבל  הזו תפלתו  את הקב"ה  כשישמע  ובוודאי לבו , מעומק יתברך וכידועמהשם

השם לכבוד שהוא  כאלו  קדושים  בדברים שכן וכל  פשוטים  בדברים  אפילו מהניא  שמיא  כלפי עכ "ל .שחוצפה  ,

בביהמ "ד  או בביהכנ"ס ממון נדבת לבקש העני בבוא העולם מדרך כי דפקנו', 'דלתך זה בענין אמרו  ביאור עוד

אין  הבית  דלת על  העני כשמתדפק אבל  בכיסי... כעת מצויה הפרוטה אין לי' 'אין ויאמר כנגדו שיענה מי יש 

אומרים אנו  לזה  ויותר. אחת פרוטה שווה  לכה"פ  יש  שלבעה "ב ביודעו הנה  העני בא לכן כי – ריקם  פניו משיבים

דפקנו  ריקם,דלתיך פנינו שתשיב א"א רבש "ע  לו', 'יש שבוודאי במקום העשיר אל  שבא העני דוגמת – כביכול

לארצך  'שמחה וישועה  גאולה שנת ומתוקה , טובה שנה לנו תן - בידך והכל  לך, שיש  להדיא אנו  יודעים  שכן

עבדך'. לדוד קרן וצמיחת לעירך , וששון

אתלט. עלינו 'ברך בער "ה ערב לעת המנחה בתפילת בקשתנו את ביאר זי"ע מבעלזא שלום רבי  השנההרה "ק

לטובה .הזאת  הייתה שעברה  השנה כל כי למפרע יתגלה  כמימרא וברגע עין, כהרף ה ' ישועת כי '

שהיה אחד על  לספר, זצ"ל  מירושלים מגדולי אחד שרגיל  וכפי ליתא, מעיקרא דקושיא יאמר , האמת מיהו 

תמה כבר  כאשר  בער "ה הזאת' השנה 'את השי"ת שיברך להתפלל  צריך מדוע  תמיד, באוזניו  זו  קושיא מעלה 

שבארה"ב הגדולים  עסקיו שכל  לים מעבר הודעה קיבל  מנחה תפילת שהתפלל  אחר השנים שבאחת עד השנה ,

שום לו יארע  שלא ספורות  שעות אותן על אף  להתפלל  צריך כמה  היטב הבין ומאז  כמימרא, ברגע  לטמיון ירדו 

ח"ו . וצרה  תקלה 

על  מבקשים  שלכן זי"ע ישראל ' ה'אהבת הרה "ק  אביו בשם  זי"ע  חיים' ה'אמרי הרה "ק  אמר  הזאת כעי"ז השנה 

למוטב, ולא לטב לא מאומה עשות בכוחנו אין ממעל  וסיוע  עזר  בלא כי ולהכריז נצרכיםלהראות ורגע רגע  ובכל 

השנים '. ול 'ברכת דשמיא  לסייעתא  אנו 
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(ä"øò ,í"éøäמïééãò äðùä ìù íéðåøçà íéòâøá óàå .
àãç àúòùá òøä øöéä ïî éøîâì ÷úðúäì åãéá

í"áîøä áúëù ïéòëå .àãç àòâøáå(á á äáåùú úåëìä)

åøéñéå åàèç àèåçä áåæòéù àåä ,äáåùúä àéä äîå'
.'ãåò åäùòé àìù åáìá øåîâéå åúáùçîî

áúë'øåè'ä(àô÷ú ïîéñ ä"ø ç"åà)úåðòúäì æðëùàá ïéâäåð
'ø ùøãîî äæì êåîñå ,'äðùä ùàø áøò'á íìåë
åðúð àìå êìîì ñî úáééçù äðéãîì ìùî... àîåçðú
äøùòá äéìà áø÷úðùë åúåáâì ìéçá äéìà àá ,åì
åðì ïéà åì åøîàå åúàø÷ì äðéãîä éìåãâ åàöé ,úåàñøô
,øúåé áø÷úðù ïåéë .ùéìù íäì çéðä ,êì ïúéì äî
.éðùä ùéìù íäì çéðä ,åúàø÷ì øéòä éðåðéá åàöé
íäì çéðäå åúàø÷ì øéòä éðá ìë åàöé øúåé áø÷úðùë

.ìëä,ä"á÷ä äæ êìîä ,êëìàøùé åìà äðéãîä éðá
.äðùä ìë úåðåò íéìâñîùä"øòïéðòúî íéìåãâäמא

,íäéúåðåò ùéìù íäì øúååîåïéðòúî íéðåðéá íéîé 'éá
øúååîå ,ïéðòúî ìëä ë"äåéá ,íéùéìù 'á íäì øúååîå
.ìàøùé éðá åîò úøôëî ÷ìç àîåé éàä àöîð .ìëä íäì

÷"äâäøàáî ò"éæ 'äãåäéä òãåð'äà ùåøã ç"ìöä éùåøã)

(ç¯å úåàáåúëä úà ,(áé âë íéøáã)úåðôì äéäå'
,'äðçîä êåú ìà àåáé ùîùä àåáëå íéîá õçøé áøò
úééàøá ìùëðå åøöé úùøá äáùðù éî éë ,øàáì êéøàîå
,ïë åîë ,'øååéò'ë áùçð åäéøä ,ì"çø úåøåñà úåàøî
äæ íãà ùâé êàéä ,'ùøç'ë áùçð øåñéà éøáã òîåùä

áéúë àäå ,åàøåá ìà áø÷úäì(çé àë àø÷éå)ìë éë'

óàå ,'çñô åà øåò ùéà áø÷é àì íåî åá øùà ùéà
àéáäì íéã÷î ãåò .áùçéé 'ïéîåî éìòá'ä åìà ììëá äæ

'åáìë'ä íùá(.äøò â"ç ÷"äåæá ùøåôî àåäå)àá øùàëù
íåéá ìàøùé éðá íò ìò âøè÷ìå ïéèùäì ïèùä àåáé
íéðîàð 'íéãò' àáäå àð êì ä"á÷ä åì øîåà ,ïéãä
çøéäå ùîùä ìà êìåä ïèùä ,ïëàå ,êéøáãë åãéòé øùà
,äðäå .äìòî ìù ïéã úéá éðôì ãéòäì àáì íù÷áîå
äöåø åðéà çøéä êà ,ãéòäì äàáå åì úòîåù ùîùä
äòù äúåàá äñëúî ïëì ,ìàøùé ìù ïúåðâá øôñì

øîàðù åîë(ã àô íéìäú)àìéîîå ,'åðâç íåéì äñëá'
ãò ,úåãò åúåãò ïéà ãçà ãòå ,ãåçì ùîùä úøàùð
åøîà äðäù ,ç"ìöä äæ ìò óéñåî .'åáìë'ä éøáã ïàë

(:åñ ïéùåãé÷)åðéä íå÷î ìëî ïîàð åðéà ãçà ãòù óàù
,åôåâáù ïéîåî ìò àåä ïîàð ìáà ,úåãò øàùá ÷ø
ïéîåî' åîöòì íãàä äùò àèçä éãé ìòù åðøîà éøäå
ãéòäì ïèùä éãéá ùé êë ìòå ,øååéò åà çñéôë 'åôåâáù
àéä äöåòéä äöòäå ,ùîùä ìù äãéçéä úåãòá óà

÷øáøò úåðôì äéäå,äðùä úåðôáõçøéíãàäíéîá
,úåòîãá ¯ìëî íúåà ä÷ðéå ,åúîùðå åçåø åùôð úà

,åôåâáù íéîåîä ìë åúàî åøåñé àìéîîå ,íâôå âéñ
äæáåùîùä àåáëàì ,ìàøùé éðá ãâðë åãáì ãéòäì

åëæé ìàøùé éðáå ,åúåãò úà åìá÷éêåú ìà àåáì
äðçîäïéãá íéàëæ åàöéå ,äðéëùמב,

åðéáàêìîò ìò äñåç êìòô óåâäå êì äîùðä ,åðëìîמג,
äëøáìå äáåèì äðùä úéøçà éäúמדøáëå ,

.äéúåëøáå äðù ìçú äéúåìì÷å äðù äìëú äúòî

ככולו'מ. היום  ש'מקצת  דברים  בתוספת בער "ה, היום  רדת  בעת אחד לחסיד כן שאמר  הובא ד.)ושם וא"כ(פסחים

הלב . מעומק  אמיתית  תשובה  ע "י – השנה כל את לתקן אפשר השנה של  אחרון  'ברגע'

סופר מא. חתם בגליון תקפא)כתב סי' השו"ע ערב(על בשארי מתענים אינם  שמים  ממלאכת המתבטלים  'והגדולים

ית"ש'ר"ח , המלך  פני לקבל  ר"ה בערב .רק

עד)מובאמב. עמ' זקנים מאניפולי (דעת זושא רבי הרה "ק  [בן זי"ע מטשרנאסטרהא אברהם ישראל  רבי הרה "ק בשם 

עם שייכות שום לו תהא לא המשפט' 'יום קודם ימים  שבשלושה בדין, זכאי לצאת היעוצה  שעצה  זי"ע ],

לן קיימא עדות בדיני כי ז)היצה"ר, סעיף  ז סימן חו "מ שו "ע כז: שונאו,(סנהדרין את ולא אוהבו את לדון יכול ואיזהו'הדיין

איבה מחמת ימים  ג' עמו דיבר שלא  כל  לדונו , יכול  שאינו  חז"ל שונא ואמרו סא:)', שופטן,(ברכות טוב יצר 'צדיקים 

השטן  נפסל  איבה , מחמת ימים  משלושה השטן זה  יצרו  עם דיבר שלא האיש זה וממילא שופטן', רע  יצר רשעים

תהא  ולא לגמרי, אותו יעזוב אלו  שבימים  למעשה קודם בתנאי זה  כל  אך בדין, זכאי יצא ולכן שלו הדיין ֵמלהיות 

רע . ועד מטוב עמו שייכות שום לו 

בדרך מג. זי"ע  מדובנא המגיד וביאר  עמלך', על  חוסה  פעלך והגוף לך 'הנשמה  אומרים  אנו  ה 'סליחות' בפתיחת

שנשאר אחיו  בן על  הלה ריחם קטן, ילד  לאנחות אחריו  והשאיר חי, לכל חיים  שבק  אחיו אשר לאיש משל ,
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ואימ בודד ויגדליתום היום  ויהי אליו. אהבתו לרוב עצומים כוחות בו משקיע  כשהוא וחינכו גידלו כבן, לו אותו ץ 

את  השדכנים הציעו  מיד נקנית , האשה לפרק הגיעה  דודו  בת אף בעת ובו מקדש, האיש לפרק  שהגיע עד הילד 

רבים ימים  עברו לא אחר'. לאיש  אותה  מתתי לך אותה תתי  'טוב באומרו בדבר נתרצה ואכן מאמצו, לדודו  הבחור

נפש עד מים וכשבאו ביתו, בני לגבי  כראוי  נוהג הבעל  ואין יפה, עולה  הזיווג אין כי  והתברר  הנישואין משמחת

'חותנו' דודו  עונה... ואין קול  אין אך הדלת, על ודפק דודו לבית הבעל  הלך אביה . לבית וחזרה  מטלטליה את נטלה

מאחורי  שקרא עד הדלת, על  להקיש המשיך זה  אך בבתו , נהג שכה  על  כעסו  לרוב פניו את לראות מעוניין אינו 

מלבד  כי תשכח, אל  זכור אנא, אך היא, בתך שהרי הוא, בצדק כעסך אכן ואוהבי, אהובי דודי - הנעולה הדלת

חלק שהיא הנשמה את החטיא 'הגוף' אכן ותחנונים, רחמים בבקשת אנו באים בדבר  כיוצא דודי... גם הינך זאת

עמלך  על חוסה  וממילא פעלך , הגוף סוף  סוף אך  לך, הנשמה  כי אמת מהקב"ה , אנו מבקשים אך ממעל , אלוק 

תלב) אות וילך  יעקב במשלי  .(הובא

בטוב...מד. תהיה שנה ' ה 'אחרית שגם  שנה, אחרית גוטען א מברכים  היו זי"ע  אמשינוב לבית הצדיקים 



לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל בן מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)

. ה . ב . צ . נ . ת

לעילוי נשמת
הר''ר משה יהודה ב"ר שלמה ז''ל מרמורשטין

נלב"ע כ"ז אייר תשע"ח  ת.נ.צ.ב.ה.  |   הונצח ע"י המשפחה

פניני פרשת השבוע

במוצאי מנוחה קידמנוך תחילה!

מלכו  המלכת  יום  הדין,  ליום  ומתקרבים  הולכים  אנו  לב,  וסערת  התרגשות  מתוך 

יום  כל  ועם  שבועות,  כמה  מזה  ברמה  נשמע  השופר  קול  השנה.  ראש  עולם,  של 

לבו  את  ממלאות  בו,  אוחזות  והחרדה  ההתרגשות  את  יהודי  לב  כל  חש  שחולף 

ונפשו. הנה כי כן, קרב ובא היום הגדול, בו נזכה לבקש את התגלות מלכותו יתברך 

טובה  בשנה  ממנו  להתברך  ונבקש  מעשינו,  כל  על  למשפט  לפניו  נעמוד   בעולם, 

ומתוקה.

כל אדם יודע בדיוק איך עברה עליו השנה החולפת. היתה זו שנה בה ראינו כולנו במו 

עינינו, כיצד היא נפתחת בצורה אחת - שגרתית למדי, כשתקוות גדולות מפעמות 

תחת  כשכולנו   - לחלוטין  שונה  בצורה  ומסתיימת  ומבטיח,  ורוד  נראה  והכל  בלב 

השנה  כשמחצית  משהו,  המוזר-משונה  הנגיף  אימת 

מי  ואין  וטלטלות,  תהפוכות  רוויית  היתה  האחרונה 

שלא חש את השפעת הסערה העולמית.

נחרד  לב  כל  מתמיד,  יותר  הפעם  כי  אפוא,  פלא  אין 

במשך  שמתרחש  משבר  שכל  יודעים  אנו  ומתוח. 

הסערה  כי  ומבינים  השנה,  בראש  נקבע   - השנה 

אם  כי  אדר,  בחודש  לעולמנו  פרצה  לא  המתחוללת 

כבר בראש השנה. ובאותו אופן בדיוק, מתוך תקווה כי 

תחל שנה וברכותיה, אנו יודעים ומבינים כי מי שקובע 

לשפיות,  יחזור  העולם  וכיצד  מתי  האם,  ומכריע 

יפעלו  החינוך  מוסדות  להתייצב,  תשוב  הבריאות 

כשגרה, הפרנסה תחזור להיות קבועה כשהיתה - הוא 

מלכו של עולם, בעוד כשבוע ימים.

ועכשיו, כשאנו ניצבים רגע לפני, כל יהודי שואל את 

את  להכין  חשוב  בוודאי,  עכשיו.  לעשות  מה  עצמו 

מקומות  לרכוש  מהניגונים,  להתרגש  החג,  סעודות 

בבית הכנסת, וכן הלאה. אבל השאלה הבוערת ביותר 

שעל הפרק, היא כיצד להיערך ליום הדין? במה כדאי 

באיזו  טובה?  שנה  לעצמנו  להבטיח  כדי  להתחזק 

דרך יש לפעול כדי שהשנה הבעל"ט אכן תהיה טובה 

ומבורכת?!

כדי לענות על השאלה הזו, נעיין במשנת בעלי המוסר, בה מודגש מאוד כי חודש 

הבאה,  השנה  לגורל  חרדה  של  הדין,  מיום  מתח  של  תשובה,  של  חודש  הוא  אלול 

ויחד עם החרדה הזו,  של עיסוק בשאלה באלו פנים נתייצב לפני מלכו של עולם. 

אחד מגדולי בעלי המוסר, הוא הסבא מקלם זצ"ל, נהג לתלות בחודש אלול מודעה 

בישיבה, ובה נכתב:

אלול ראשי תבות: אהוב למעלה ונחמד למטה!

בכך ביקש להתוות דרך, לסלול מסילה ברורה: עבודתו של חודש אלול, כחלק מאימת 

למעלה  אהוב  להיות  היא   - הלב  מעומק  והתפילות  השופר  תקיעת  הסליחות,  הדין, 

ונחמד למטה. כן כן, להיות נחמד איש לזולתו, חייכן ומסביר פנים, בעל חסד ומתפייס 

ברצון. הנחמד למטה, בין ידידיו וחבריו - הוא האהוב למעלה, הוא הזוכה בשנה טובה 

בראש השנה!

ספרד  לעדות  אשכנז  בני  יצטרפו  שבת  במוצאי  בתשובה,  עוסקים  שכולנו  ברור 

באמירת הסליחות, כל יהודי עורך את חשבון נפשו ומבקש להתחזק במשהו. ובתוך כל 

זה חשוב כל כך לזכור, לשמור על כבוד הזולת, להיות נכון לסייע לכל יהודי, לחייך לכל 

אדם ולרצות לעשות טוב בין אדם לחברו. זו לא עוד משימה בחודש הזה, זו המשימה!

וכשחז"ל אומרים לנו שיום הכיפורים אינו מכפר על חטאים שבין אדם לחברו עד 

חטאים  שרק  הכוונה  אין  כי  יעקב',  ל'עין  בביאורו  חברו, מגלה הריא"ף  את  שירצה 

שבין אדם לחברו אינם מתכפרים בלי סליחת החבר, אלא כל העבירות כולן עומדות 

יום   - חברו  עם  יתפייס  היהודי  אם  לראות:  ממתין  עולם  ובורא  המתנה,  במצב 

אם  אולם  לחברו.  אדם  בין  על  והן  לקונו,  שבינו  חטאים  על  הן  לו  יכפר  הכיפורים 

נותרים  חטאיו  שכל  הרי   - חברו  עם  יתפייס  לא  חלילה 

בעינם, רחמנא ליצלן!

הזמן  עכשיו  לכך,  להיערך  הזמן  עכשיו  יקרים,  יהודים 

ובראש  התשובה,  חודש  הוא  אלול  חודש  להתכונן. 

ובראשונה - עלינו להעלות על נס את העיסוק בבין אדם 

מעשי  להוסיף  הזולת,  עם  להתפייס  הרצון  את  לחברו, 

חסד, לתמוך ביהודי אחר, לחייך לכל אחד, לומר מילה 

טובה בכל הזדמנות, להיות נחמד, כן כן, דווקא בעיצומו 

של המתח לקראת יום הדין.

הבה ניקח את חברינו לתשומת ליבנו, ועתה במיוחד. אם 

יש לנו סכסוך פתוח - זה הזמן להתפייס. אם יש לנו חבר 

לנו  יש  אם  לימינו.  להתייצב  הזמן  זה   - לעזרה  הזקוק 

בבית, בקהילה, בסביבה מישהו הזקוק למילה טובה - זה 

הזמן להיות נחמד אליו. וככל שנהיה יותר 'נחמד למטה', 

ונחתם  וניכתב  למעלה',  'אהוב  יותר  להיות  נזכה  כך 

לחיים טובים וארוכים, לשנה טובה ומבורכת!

ה'שמש' שהתברר כגאון מופלג...

המעטירה,  מיר  ישיבת  של  בפתחה  אלול.  חודש  ראש 

עומד לו בחור לבדו, נבוך ותוהה. זה עתה הגיע, מבקש 

נודע בשערים.  לישיבה ששמה  ולהתקבל  הוא להיבחן 

כדי לקיים 'הוי גולה למקום תורה', נושא הוא עמו מזוודה גדולה וכבדה שמכילה את 

כל בגדיו וחפציו האישיים, כשהתקווה מפעמת בלבו כי יזכה להתקבל לישיבה - ועל 

אתר יהיה מוכן להתחיל בה את לימודיו.

קול התורה בקע ברמה מהיכל הישיבה, והבחור, שהסתחרר מהבניין הגדול והסואן, 

מהעובדה שלא ידע לאן לפנות ומכך שאפילו לא ידע אצל מי נבחנים - חיפש את 

נכון,  זצ"ל.  שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  הוא  הישיבה,  ראש  בו  הבחין  לפתע  דרכו. 

הדין,  באימת  חיים  רבי  נתון  היה  כולו,  הזה  החודש  בימי  כמו  אלול,  חודש  בראש 

דרושיו החוצבים על חודש אלול נודעו למרחוק. אולם יחד עם זאת הבחין בבחור 

הזר, המחפש את דרכו בנבכי בניין הישיבה!

'ברוכים  רחב:  בחיוך  אליו  ופנה  לבו,  בעומק  ה'אלול'  דאגת  את  הטמין  חיים  רבי 

הבאים! בחור חדש כנראה... נכון?', הבחור אישר, ורבי חיים לחץ את ידו בלבביות, 

נושא השבוע: הכנה לראש השנה          
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כיצד כמה מילים הוציאו אשה מטיפול נמרץ?

חצי דקה של מחשבה...
היחס  את  לשפר  הוא  אלה  בימים  שתפקידנו  אמרנו  אם 
אנשים:  הרבה  עצמם  את  שואלים  לחברו,  אדם  ובין  לזולת 
יכולים  אנו  כמה  טוב?  ולהרבות  להוסיף  יכולים  אנו  כמה 

להוסיף ולהרבות חסד? האם כל אחד יכול?!

אליהו  רבי  הגאון  עמד  פעם  ובגדול.  שכן,  היא  התשובה 
מאחורי  שלו,  ההילולא  יום  חל  שהשבוע  זצ"ל,  לופיאן 
ובהגיע  ידיהם. כל אחד עמד בתור,  קבוצת בחורים שנטלו 

תורו מילא את הספל, נטל ידיים, והמשיך לדרכו. 

את  לנצל  ביכולתכם  יש  'והרי  ואמר:  אליהו  רבי  חייך 
ההזדמנות לעשות חסד - אם כל אחד ימלא את הספל לבחור 
שעומד מאחוריו. הרי ממילא כל אחד ממלא ספל, אם ימלא 
לאחר הנטילה עבור זה שאחריו במקום למלא לעצמו קודם 

הנטילה - הרי כל אחד יזכה במעשה חסד!'

מדהים. בחצי דקה של חשיבה, אפשר למצוא הזדמנויות כה 
לזכויות  זקוקים  אנו  כמה  טוב.  להרבות  חסד,  לעשות  רבות 
כאלה בימים אלו, הבה נתבונן ונחפש כל הזדמנות כזו, ונזכה 
שנה  עלינו  שירעיפו  זכויות  הדין,  יום  לקראת  חסד  להרבות 

טובה ומתוקה!
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ושאל: 'נבחנת כבר? רוצה להיבחן? אמור לי מה אתה צריך ואסדר לך מיד!'

קבלת הפנים הנעימה הורידה קצת ממבוכתו של הבחור, והוא נענה ואמר: 'עוד לא 

התקבלתי, רצוני להיבחן. היכן נבחנים? מיהו הרב הבוחן?'

'נפלא,' - השיבו רבי חיים וחיזק את ידיו, 'הבה ואראך את הרב הבוחן. הוא יושב בבניין 

השני, אלך איתך אליו. רק תן לי את המזוודה, אתה סוחב אותה זו דרך ארוכה, ולבטח 

כבר אין לך כח. תן לי, תן לי, אני אסחב אותה עבורך...'

ישב  בידו, אל הבניין הסמוך, שם  רבי חיים כשהמזוודה  וכך, כשהבחור לצידו צעד 

הרב הבוחן. כשהבחור עמד בפתח, נבוך היה שוב והתבלבל, ופנה לרבי חיים: 'אולם 

כיצד אכנס אליו עם מזוודתי? מה הוא יאמר, שבטחתי בעצמי שלבטח אתקבל? וכי 

כך זה מכובד וראוי? עליי להשאיר את המזוודה באיזה מקום, אולם היכן?'

'זו לא בעיה בכלל...' - חייך רבי חיים. 'תן לי, אני אשמור לך על המזוודה. תיכנס, תיבחן 

ביישוב הדעת, בעזרת השם תצליח - ותשוב אליי לקבל את המזוודה.'

הבחור נכנס למבחן בלב קל ומתוך רוגע ושלווה. הוא נבחן וידע היטב, התקבל על 

אתר כפי שצפה וציפה. עתה, הוא שב ופנה לרבי חיים, ביקש את המזוודה בחזרה, 

'אני אסדר לך חדר', השיבו רבי חיים מיד,  ושאל מי מסדר כאן את החדרים ללינה. 

ועלה אתו לקומה השלישית. 'הנה כאן,' אמר והצביע על אחד החדרים, 'כאן יש מיטה 

פנויה. הבה נכניס יחד את המזוודה לחדר, תתארגן בניחותא, וכשאתה מוכן - תבוא 

לבית המדרש!'

'וכיצד מגיעים מכאן לבית המדרש?' - שאל הבחור. הרי הבניין גדול ורב פרוזדורים, 

חדרים ואולמות. הוא לא רוצה להיות נבוך שוב, מבקש הוא לוודא כי האיש הנחמד 

לקצה  עמו  הלך  חיים  רבי  ואכן,  עכשיו...  כבר  הבעיות  כל  את  לו  יפתור  שלצידו 

הפרוזדור, הראה לו היכן המדרגות, והסביר לו שלאחר שיורדים בהן עד סופן - פונים 

שמאלה ומגיעים לבית המדרש. 'רגע,' שב ושאל הבחור, 'אם שוב אזדקק לעזרתך, מי 

אתה ומה תפקידך?'

ורבי חיים השיבו: 'אני השמש פה. כל מה שאתה צריך - תבוא ותשאל אותי ואני אעזור 

נחמד',  'אתה עושה את תפקידך מצויין, אתה שמש מאוד   - זה התפקיד שלי...'  לך. 

אמר   - תודה!'  כאן,  הראשונים  צעדיי  את  מאוד  עליי  הקלת  'באמת  הבחור.  החמיא 

הבחור, ושב לחדרו, סידר את חפציו, נטל את הגמרא וירד לבית המדרש...

בהגיעו, התבלבל לחלוטין: ה'שמש', זה שנשא את מזוודותיו, הראה לו את הדרך, אמר 

לו להיכן לגשת, הסביר לו כיצד לצעוד – הוא ולא אחר ניצב בסמוך לארון הקודש, 

מביא  האחד  מתרצים,  ואלה  מקשים  אלה  הלימוד.  בעיון  הבחורים  עם  ומתפלפל 

ראיה, חברו מעלה סברא, וה'שמש' מנצח עליהם...

הוא משפשף את עיניו בתימהון, ונפעם ממש. 'זכתה ישיבת מיר שגם שמשיה הינם 

תלמידי חכמים מופלגים!' – הוא מהרהר. אכן, לא יאומן כי יסופר: השמש ששימש 

אותו בחדווה, הוא אחד מהאריות שבחבורה!

הוא מחפש לעצמו מקום לשבת, וכשמצא – פנה אל היושב לצידו ואמר בהתפעלות: 

'שמעתי הרבה על הישיבה אבל לזה לא היייתי מוכן. לא ידעתי שגם השמש כאן מנצל 

כל רגע פנוי כדי להתפלפל עם תלמידי הישיבה והוא כה גאון ובקיא!'

'שמש?!?!?!' – קפץ גם קצף הלה, 'הלא זה ראש הישיבה שלנו!'

בכזו  אותי  שקיבל  זה  הוא  והלא  הישיבה?  ראש  'זה  המום.  היה  הבחור   – 'מה?!?!' 

חמימות, נשא את מזוודתי, הלך אחרי לכל מקום, הסביר לי הכל. זה ראש הישיבה?!' 

– שאל בהלם מוחלט...

אכן כן! סיפור מופלא זה, המופיע בספר 'דורש טוב', לא רק שהוא מלמד על ענוותנותו 

העצומה של רבי חיים, אלא שיש בו מסר עבורנו על מהות חודש אלול.

קשה למצוא דמות מופת, שהיתה 'חיה' ועוסקת בעבודת חודש אלול, כמו רבי חיים 

זה  בחודש  בישיבה  שנשא  המאמרים  פניו,  על  תדיר  שרתה  הדין  אימת  שמואלביץ. 

הדין,  בחרדת  התשובה,  בעבודת  עסק  ומאודו  עוזו  בכל  תלמידיה,  בנפש  חקוקים   –

בהיערכות לקראת הרגע בו יעמוד לפני מלך מלכי המלכים...

הוחבאה  הדין  אימת  לעשות.  עליו  מה  בדיוק  ידע  נבוך  בחור  כשראה   – לכן  ודווקא 

בירכתי הלב, וחיוך גדול נפרש על הפנים. הוא יצא מגדרו לעזור ולסייע לבחור החדש, 

להיטיב את קליטתו בישיבה ולתמוך בו באהבה. כי לא רק שזה לא נוגד את אלול - 

אלא זה ה'אלול' בעצמו! כן, להיות נחמד לזולת, לחפש להיטיב, לחייך לזולת ולסייע 

ליהודי אחר. זו ההכנה הטובה ביותר ליום הדין, זאת הדרך להבטיח לעצמנו שנה טובה 

ומבורכת!

כמה מילים שהצילו חיים!

היה זה לפני כמה שבועות, באחד מבתי החולים במרכז הארץ. במחלקת 'טיפול נמרץ 

בעלת  לא  וגם  במיוחד  מבוגרת  לא  אשה,  אושפזה  הנגיף  עקב  למבודדים  נשימתי' 

שהנגיף  מאושרת,  וסבתא  אמא  לחייה,  החמישים  בשנות  אשה  רבות.  רקע  מחלות 

תקף אותה באופן אלים במיוחד, ומצבה הלך והידרדר...

היא הורדמה והונשמה, ובני המשפחה קרעו שערי שמים בתפילות ובתחנונים, אולם 

נראה כי שערי תפילה ננעלו. מצבה הלך והידרדר, והם חששו מאוד מהגרוע מכל – 

שלא יקרה במוקדם או במאוחר חלילה. כששבוע נוסף חלף ללא שום שיפור, החליטו 

בני המשפחה לבדוק ולבחון אולי יש עליה איזו קפידא, אולי יש לה סכסוך לא פתור, 

אולי יש משהו שמעכב מתפילותיהם להגיע לכסא הכבוד...

ואז, אחד מילדיה הבוגרים נזכר במשהו, והחליט לברר. לא בנקל הצליח לגלות מי היו 

המעורבים באותו סיפור עתיק יומין, אך לאט לאט הלכה התמונה והתבהרה. מסתבר, 

שלפני יותר משני עשורים, פתחה האשה עסק בשותפות עם אשה נוספת. בתחילה 

הכל זרם על מי מנוחות, שתי הנשים עמלו והשקיעו והתפרנסו מהעסק לא רע, אולם 

בהמשך החלו החריקות, ועימן החלה מתיחות בין השותפות...

האשה החולה, כך התברר, היא שהובילה את המהלך שבסיומו השותפות התפרקה. 

אמנם הן נפרדו בהחלטה משותפת ותוך הבנה והסכמה, אבל בכל זאת – מי שיזמה 

18 שנה,  יוד – היתה אותה אשה. עברו מאז  את פירוק העסק ועמדה על קוצו של 

הקשר עם אותה אשה – שותפתה לשעבר נותק מזמן, ובכל זאת הצליח הבן לעלות 

על עקבותיה...

המכיר  מתווך,  נשלח  לשעבר,  השותפה  את  הכיר  לא  כבר  איש  זה  ובשלב  מאחר 

הלם  הבנים  של  ליבם   – הפרטים  עם  כשחזר  ולגשש.  לבדוק  המשפחות,  שתי  את 

בחוזקה: הסתבר, שהשותפה לשעבר זוכרת היטב את הסיפור כולו, עודה פגועה ממה 

שהתרחש אז, והיא עדיין חשה את החץ נעוץ בליבה...

וביקשו ממנו לעשות הכל כדי לפעול  כי זה המצב, קראו למתווך,  כשהבינו הבנים 

מליבה.  טרוניה  בדל  כל  ותמחק  החולה,  לאימם  ותמחל  תסלח  לשעבר  שהשותפה 

לא היה קל לשכנע את האשה לעשות זאת, למרות שכאבה את מצבה של שותפתה 

יסודית,  חריש  עבודת  עשה  המתווך  אולם  באמת.  לה  למחול  התקשתה   – לשעבר 

שוחח עם בעלה שעות ארוכות, דיבר ושכנע, ביקש והתחנן, והבעל נשלח לעשות 

את המשימה...

גם עבורו – לא היתה הדרך סוגה בשושנים. כנראה שהכאב על הפרידה ההיא – היה 

קשה מנשוא. שעות ארוכות אל תוך הלילה ישב הבעל ודיבר על לב אשתו, עד ששמע 

את המילים המיוחלות - כי היא סולחת ומוחלת, היא בוחנת את צפוני ליבה ומגלה כי 

ניקתה מהם כל שמץ של תרעומת...

'לחיים',  בשתיית  הזוג  בני  הסתפקו  ולפיכך  למתווך,  להודיע  מדי  מאוחר  היה  כבר 

למחול  מהלב,  לנקותה  ישנה,  פגיעה  למחוק  הצליחו  משותף  שבמאמץ  שמחים 

וכשזה התקשר להודיע למשפחת  דיווחו למתווך,  בוקר  ולסלוח באמת. רק בשעת 

האשה החולה – הופתע עד כדי הלם:

מסתבר, שלאחר שהאשה הפגועה הוציאה מפיה את המילים כי היא סולחת ומוחלת, 

כעבור חצי שעה - היא התעוררה, מצבה החל משתפר, ובבוקר כבר התייצב. לא יאומן 

כי יסופר, 30 דקות בלבד מרגע המחילה – האשה קמה מכמעט מוות לחיים ארוכים!

ילדיה  בחברת  בביתה  נמצאת  לחלוטין,  הבריאה  החולה  האשה  לציין,  מיותר  היום, 

לשעבר,  לשותפתה  להתקשר  שכחה  לא  כמובן  היא  ומאושרת.  שמיחה  ונכדיה, 

ולהודות לה על המחילה שהצילה את חייה, פשוטו כמשמעו!

סיפור נפלא זה, אותו שמענו מידידי הרה"ח ר' ישעיה הורביץ שליט"א כפי ששמעו 

מבני המשפחה, מחדד עד כמה גדולה ההשפעה של 'בין אדם לחברו' על הגורל האישי. 

ומסוכנות,  – תוצאותיהם הרסניות  פגיעה אחת, סכסוך אחד, מחלוקת אחת מיותרת 

משפיעות לשנים ארוכות. עכשיו, רגע לפני יום הדין, זה הזמן לפתור כל סכסוך ישן 

אהבה  להרבות  ולפעול  חברים,  באהבת  להתאחד  מריבה,  כל  מאחור  לשים  חדש,  או 

וחסד בינינו!

וככל שנדע לנצל את הזמן הזה היטב, להיערך לקראת יום הדין מתוך אחוות אחים, 

להיות נחמדים באמת לכל סובבינו וידידינו – כך נזכה בסייעתא דשמיא להיכנס לשנה 

הבעל"ט מוכנים וראויים לזכות בשנה טובה, מבורכת ומתוקה!



 
 

 
 

 א

 

 

 

 
 )כט, ט(אלקיכם  ה' לפני כלכם היום נצבים אתם
 ששמעו לפי לקללות נצבים אתם פרשת נסמכה "למה רש"י )ד"ה והוא יהיה( כתב

 ואמרו פניהם הוריקו שבתורת כהנים, ט"ממ חוץ שתים חסר קללות מאה ישראל
 הכעסתם הרבה היום, נצבים אתם לפייסם משה התחיל באלו, לעמוד יוכל מי

 לפניו". קיימים אתם והרי כליה, אתכם עשה ולא וםלמק
עמדו על שינוי הלשון ברש"י "מאה קללות חסר שתים", למה לא כתב  המפרשים

 צ"ח קללות כמו שכתב בהמשך "מ"ט שבתורת כהנים"?
על זה ה"כתב סופר", שבתוך הקללות הרי כתיב "כל חלי וכל מכה אשר לא  תירץ

יש אכן ק' קללות חסר שתיים ששתיים מהם כתוב בספר התורה הזאת", אם כן 
 לא ידועים...

כתב, בהקדם דברי המדרש על פסוק זה "הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים  ועוד
יעמוד", שאיתא במדרש וכל חלי וכל מכה אשר לא כתוב וכו' זה מיתת צדיקים", 

ן וכאן נתבהלו כלל ישראל שאפי' שיהיו צדיקים אולי יענשו בעבור הרשעים, לכ
ראו כמה עברתם והכעסתם וכו'. וזה כוונת המדרש  –כדכתב רש"י  –פייסם משה 

הרשעים יענשו   –על פסוק זה, שלפי דברי משה רבינו  "הפוך רשעים ואינם 
 )עפ"י כתב סופר(                            "ובית צדיקים יעמוד".         –בעצמם במיתתם 

 )כט, ט(מך אלקיכם... מחוטב עצך עד שואב מי ה' לפני כלכם היום נצבים אתם
ידוע מהזוהר הק' ש"אתם נצבים היום" קאי על ראש השנה בו כולם נצבים לדין 
לפני ה'. בספר "דמשק אליעזר" מבאר את המשך הפסוק ע"פ הידוע מספה"ק 
שעבודת ימי הרחמים מתחילה מט"ו באב, והיו צדיקים שכבר מאז התחילו לאחל 

וכות, ומרומז זה כאן בפסוק "כתיבה וחתימה טובה", והם נמשכים עד אחר חג הס
היינו חמשה עשר באב שאז הוא יום טוב לישראל כדברי הגמ'  –"מחוטב עציך" 

עד "שואב  –סוף תענית ואחד הטעמים שביום זה פסקו מלכרות עצים למערכה 
מימך" היינו חג הסוכות בו מקיימים מצוות ניסוך המים, או "שמחת תורה בו 

 משק אליעזר()עפ"י ד      מבקשים על המים.
 )כט, יח(אלך  לבי בשררות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו והתברך

, לשמים ורעים לבריות טובים שהם האנשים אל מוסר המה אלו דברים
 שיש במה להם שדי אומרים למקום אדם שבין עבירות על אותם וכשמוכיחים

 יתברך הטוב בלבו היינו" בלבבו" והתברך וזה, הבריות על לרחם" טוב לב" להם
 רעה כל ואעשה, אלך לבי בשרירות כי אף יאמר לכן רחמן לב לו שיש במה

 על ויענישו, לו סלוח' ד יאבה לא באמת אבל, לי יהיה שלום זאת בכל שבעולם
 .להיפך וכן עבירה מכבה מצוה אין כי, המצות על שכר לו ויתן העבירות

 סופר( )כתב
 )כט, יח(אלך  לבי בשררות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו והתברך

 פירש, "בשרירות" לשון "במראות ליבי", אבל ב"רבינו בחיי" פירש: "ויתכןרש"י 
(, ב"ע כא כתובות) דדייני אשרתא ל"חז לשון והוא, בחוזק, לבי בשרירות לפרש
 דין" עיי"ש.  בית קיום שהוא

ם"( של "רבינו בחיי", אפשר להוסיף סיפור מן העניין: )מובא ב"עלי ורדי לפירושו
 בפנימיית לחדר נכנס שפעם, סגל יהודא הרב, סטר'ממנצ הצדיק הרב על מספרים
 אחרי שכבר העירו את כל הבחורים, ,ישן והבחין באחד הבחורים שעדיין, הישיבה

 הבחור שוב. את העיר לא הוא, שמע קריאת זמן סוף לפני דקות כמה זה והיה
 ואמר הרב לו קרא, המדרש לבית הבחור נכנס" סדר"ה של בעיצומו, שעה כעבור

 . הוסיף ולא". חזק לב לך יש"
? ברכה זו היתה האם, הרב דברי פשר מה לחשוב והתחיל, במקומו הבחור התיישב

 ?ברמז עטופה גערה זו ואולי? הערה אולי או
 כשהייתי: לו השיב? דבריו כוונת מה הרב כבוד: אותו ושאל הישיבה ראש אל חזר

 בלבי שמע חשבתי קריאת זמן סוף לפני דקות יםישר שנת ישן וראיתיך בחדרך
 אני הנה. דעת וחלישות צער מרוב תתעלף, הזמן עבר כי ותיווכח תתעורר שאם
 לך יש באמת כנראה כן אם, בשלום עבר הכל כלומר, כרגיל" סדר"ל שהגעת רואה

 )ציוני תורה(      ...חזק לב
 התורה דברי כל את שותלע עולם עד ולבנינו לנו והנגלות אלהינו' לה הנסתרות

 )כט, כח(  הזאת
 שלא כדי, שכרן ומתן מצוות של טעמיהן התורה גילתה לא שלפיכך אמרו חכמינו

. מרובה שכרן שמתן המצוות את רק ויעשה מועט שכרן שמתן מצוות אדם יניח
". הקן שילוח"ו" ואם אב כבוד" והן שכרן את התורה לנו גילתה מצוות שתי ורק

", הקן שילוח" ביותר הקלה ובמצוה", ואם אב כיבוד" ותרבי החמורה במצוה
 המצוות שכל ללמדנו" ימים והארכת לך ייטב למען" הבטיחה התורה ובשתיהן

  שווה. במידה כולן לקיימן ויש, שוות

 מאתנו יתברך השם הסתיר" אלהינו' לה הנסתרות: "פסוק של פשוטו איפוא זהו
 והנגלות: "מצוות שתי של שכרן מתן לנו גילה אולם, המצוות של שכרן מתן את
. ואם אב כיבוד" לבנינו" נוגעת ואחת. הקן שילוח" לנו" נוגעת אחת" ולבנינו לנו
 ולא, המצוות כל את נעשה למען" הזאת התורה דברי כל את לעשות" כדי וזה

 סופר()כתב                                             .מרובה ששכרן המצוות את רק לנו נבחר
"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך... ושבת 

  (ב-ל, א) עד ה' אלקיך"
הכתוב אומר כי מה שיכול להביא את היהודי למצב של "ושבת עד ה' אלוקיך" הם 
"הברכה והקללה אשר נתתי לפניך" ומקשה על כך הרב ארנרייך בספרו "אבן 

וצרות משיבות את האדם למוטב ידועה ומפורסמת שלמה": העובדה שקללות 
היא, אולם כיצד אומרת התורה שגם הברכה תביא את האדם לתשובה, הלא דרכו 

: "וישמן ישורון (דברים לב, טו)של שפע להביא את בעליו לידי חטא, כמו שנאמר 
 ויבעט שמנת עבית כשית ויטוש אלוק עשהו..."?

יך נקדים במעשה הבא: רבי שאול רובין היה בכדי להבין את תירוצו של הרב ארנרי
יהודי מבני ברק שכיהן כראש כולל בעפולה. באחד הימים פגש בארוע כלשהו 
 באחד ממפקדי השב"ס, התפתחה ביניהם שיחה, ותוך כדי כך סיפר לו המפקד

אודות בעיה כלשהי המטרידה אותו ביותר: באחד מבתי הכלא בארץ מוחזק אדם 
ת משום שאינו מוכן לתת לאשתו גט, ולמרות זאת הוא אחד במשך שנים ארוכו

שאל המפקד.  -עדיין מתעקש על כך, אולי יש לרב עצה לפתרון הענין המוזר הזה? 
השיב הרב. עד מהרה אורגנה הפגישה, ולאחר מכן הגיע  -"אני מוכן לפגוש אותו" 

ע הרב למפקד השב"ס ואמר לו: "אדם זה לא יתן גט לעולם, משום שבכלל לא ר
לו בכלא, ואם תשאל כיצד יתכן הדבר? התשובה היא שהשנים הרבות שהוא עשה 
שם, גרמו לו שישכח את טעמו של החופש, והוא כלל אינו סובל אצלכם. אם אתם 
רוצים שהוא יתן לאשתו גט, הוציאו אותו לחופש של חצי שנה, אחר כך תכלאו 

ל להפעיל ועדות ותראו שיתן". המפקד קיבל את הדברים והתחי -אותו שוב 
שונות על מנת לאשר את השחרור יוצא הדופן הזה, הענין הגיע עד לכנסת, ובסופו 
של דבר ניתן לכך אישור, ואותו סרבן גט התבשר להפתעתו המרובה שהוא יוצא 

שוב עצרו אותו, ולא חלפו ימים אחדים עד שנתן גט...  -לחופשי. לאחר חצי שנה 
 חוץ, היה לו ענין לשוב אליהם. כעת, כאשר זכר הימים הטובים שב

הקב"ה יתן לך צרות כדי להשיבך אליו,  -אומר הרב ארנרייך  -כך אומרת התורה 
אולם כדי שלא תתרגל לרע, הוא גם ישפיע עליך ברכה מפעם לפעם, וכשתזכר 
במה שאתה מפסיד, כשאינך עושה את רצונו, יגרום לך הדבר לשוב בתשובה 

 (ומתוק האור)                   שלימה.
  יב( )ל, לא בשמים היא

 חפץ"ה של משמו' מפוניבז ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי הגאון של בפומיה מרגלא
 : ל"זצ" חיים

 נדרים מעלין עירו בני ראה דוסא בן חנינא רבי( רבה קהלת ריש) במדרש מסופר
 רהלמדב יצא דבר? מעלה איני ואני לירושלים מעלין הכל אמר, לירושלים ונדבות

 פועלים לו לשכור ביקש, ומירקה וסיתתה ושבבה, אחת אבן שם וראה עירו, של
 לו זימן לשעה, דבר. בידו נמצא ולא. סלעים חמשה לנו תן אמרו( להעלותה)

 ואצבעך ידך שתתן ואמרו לו "ובלבד מלאכים, והסכימו להעלותו חמשה ה"הקב
 .בירושלים עומדים ונמצאו( ופרחו עפו וברגע) עמהם ואצבעו ידו נתן, עמנו"

 שחיפש עד ה"הקב עיכב מה מפני: הדבר תמוה", חיים חפץ"ה שאל ,לכאורה
 התנאי פשר ומה? הענין בתחילת תיכף המלאכים לו שלח ולא, אנשים לשכור

 "? עמנו ואצבעך ידך שתתן ובלבד" דוסא בן חנינא לרבי המלאכים שהעמידו
 ולעשות, שהוא מצב בכל וללפע מחויב שהאדם ללמדנו אלא" המשיך" זאת אין"

 נראית שלו המשימה הטבע בדרך אם אפילו לעשות שניתן מה כל את מצדו
 ה"הקב לו שולח אז רק מחשבתו לבצע שיספיק כלל מסתבר ולא, אפשרית כבלתי
 יבוא לעשות שיכולים מה כל את מצדך שעשית אחרי רק. נס בדרך מקודש עזרתו
 ". ממעל הסיוע

" היא בשמים לא: "נצבים בפרשת אנו מוצאים, "ח"הח ףהוסי", לדברינו סיעתא"
 אמר ואיך" וללמדה אחריה לעלות צריך היית בשמים היתה שאילו" י"ובפירש

 משמע? לשמים נגיע לא סולמות אלף נעשה אם אפילו הרי" לעלות צריך היית"
 אם אפילו, לעשות שביכולתנו מה כל ממש לעשות חייבים מצדנו שאנחנו, כן אם

 מחוץ לנו עוזר ה"הקב אז כי, המטרה את להשיג עשייתנו בכח שאין ראשמ ברור
 (מפוניבז'" "מאוצרותיהם של צדיקים" בשם ספר "הרב) ".הטבע לדרך

 החפץ כי ל,"ז לייב ר"הג לבנו חיים" החפץ "תולדות' בס למובא בזה לציין הענין ומן
 ישראל רשעי ברית מפירי נגד להילחם יוצאים היו אילו כי ואומר נאנח היה חיים

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל:בס"ד, 
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 הלוחמים היות על הבט מבלי בשעתם כהחשמונאים ובחנית בחרב שברוסיה
 .בעדי יגמור' ה. ש"עיי מנצחים שהיו ודאי והחלשים המעטים קדשי ישראל למען

 )לא, ב( היום אנכי שנה ועשרים מאה בן אליהם ויאמר
ליום  וםמי צדיקים  של שנותיהם ממלא ה"שהקב מלמד ועתותי, ימי מלאו היום

  )סוטה יג, א(.
 ח("ה ג"פ ה")ר הירושלמי פ")בספר טעמא דקרא( מבאר ע הגר"ח קנייבסקי

 ביום' )פי שלו גינוסיא ביום בני אדם מעמיד היה עושה,' הי מה ,'הי מכשף "עמלק
 של לידתו שביום והיינו שלו. גינוסיא ביום נופל אדם במהרה לא לומר לידתו(,

 א,"בנ בסתם רק וזה יום". באותו שימות קשה ןלכ ,'מזלי ותקיף בריא אדם
 שהולכין להם, טובה המיתה אדרבה, גמורים, צדיקים אבל להם, עונש שהמיתה

 .לידתן ביום נפטרין לכן - מזלן בריא לידתן דביום משום אדרבה כ"א ע,"לג מיד
 בספר חומת אנך להרב החיד"א על קהלת ג, שכבר קדמו ברעיון זה(. )ועייןע"כ 

 )לא, ז( חזק ישראל כל לעיני אליו ויאמר ליהושע משה ויקרא
 לעיל) לבבו רום לבלי נצטווה המלך גם כי צחות, "על דרך "משך חכמה"בספר  כתב

' כו ומנשקו מחבקו( כד מכות' )כו ח"ת רואה כשהיה יהודה מלך ויהושפט(, יז פ"ס
 מחול' כבודו יןא כבודו על שמחל 'מלך העם לעיני אבל, בצנעה רק וזה', כו אבי אבי

 וזה(, ב כב, יומא) כבודו על שמחל על שאול? נענש מה ומצינו שמפני(, יז כתובות)
 ונמוך כל, מפני וחרד וירא בעיניך, אתה קטן מה שאמר לו משה רבינו ליהושע: אם

 תתנהג לא, ואמץ" חזק ישראל כל "לעיני אבל בכל זאת,, אדם כל לכבד בדעתך
 . העם נגד כארי וגבור כברזל קשה היה רק מורך, להם תראה ולא בענוה

 )כא, לא( וצרות רבות רעות אתו תמצאן כי והיה
 רעות אותו תמצאן כי "והיה בכי: קרא להאי מטי כי יוחנן )ה, א( "רבי חגיגה בגמרא

  לו?! יש תקנה וצרות רעות לו ממציא שרבו עבד וצרות" רבות
ים אל יד אדוניהם וכו' כן עינינו ביאר את הפסוק "הנה כעיני עבד ה"קול אריה"בעל 

אל ד' אלוקינו עד שיחננו", כך: בדרך כלל אם אדון מרים את ידו להכות את עבדו 
הריהו בורח, אבל אם עבד חכם הוא, הרי הוא נותן את שיניו או את עינו כדי שיפגע 
בו האדון, ובזה יצא לחופשי. וזה מה שאמר דוד המלך הנה כעיני עבדים אל יד 

ם שהעבדים נותנים את עיניהם כדי שיפגע בהם יד אדוניהם כן עינינו אל אדוניה
 ד' אלוקינו עד שיחננו שאחרי הצרות יוציאינו לחופשי ויפדנו מגלותינו.

את דברי רבי יוחנן: שהנה אם האדון מכה את  "הר צבי"בספר  כעין יסוד זה, ביאר
ון ממציא לו מכות ע"י עבדו והוציא לו שן ועין, העבד יוצא לחירות, אבל אם האד

 ששולח אחד שיכה את עבדו, אין העבד יוצא לחירות.
זה בכה רבי יוחנן, שעבד שרבו "ממציא" לו צרות הרי אין לו מזה שום תועלת  ועל

שאינו יוצא בזה לחירות. וכאן שהפסוק אמר לשון של "תמצאן אותו", שיהיה 
א יבין שהוא בשביל כאילו שמוצא את הצרות לבדו ויתלה זאת בדרך מקרה, ול

 )ציוני תורה(      מטרה לגואלם, על דא קא בכי.
 )לא, ז( הארץ אל הזה העם את תבוא אתה כי

 אבל ועצתן, דעתן לפי הכל עמך, יהיו שבדור זקנים ליהושע אמר "משה י"כתב רש
 להם" נשבעתי אשר הארץ אל ישראל בני את תביא אתה "כי ליהושע אמר ה"הקב

 שני ולא לדור אחד דבר קדקדן, על והך מקל טול בך, תלוי להכ כרחם, על תביא
 לדור". דברים
 הדברים לשון את ליהושע בדבריו רבינו משה שינה היאך וסרמן אלחנן' ר הקשה

 זה כי. צודקים הדברים שני באמת: כך על משיב והוא? הגבורה מפי לו שנמסרו
 לו ואסור, חכמיםוה הזקנים של ועצתם דעתם לשמוע צריך הדור שמנהיג ודאי

 יועציו של הדעות כל את ששמע אחרי אולם. בלבד דעתו על רק מראש להסתמך
 אנדרלמוסיה תשתרר אחרת! לבד בידו מסורה למעשה ההכרעה שתהא צריך
 (הנצח, הובא באמרי חן מעינות) יעשה. בעיניו הישר ואיש בעם

 ואצונו מועד הלבא והתיצבו יהושע את קרא למות ימיך קרבו הן משה אל ה' ויאמר
 )לא, יד(.  :מועד באהל ויתיצבו ויהושע משה וילך

 לך אמר מה, לו ואמר, יהושע אצל משה הלך הענן עמוד במדרש רבה: משנסתלק
?! עמך מדבר מה הייתי יודע עליך נגלה הדיבור כשהיה: יהושע לו אמר? הדיבור

 .  אחת" קנאה ולא מיתות "מאה משה צעק שעה אותה
? הדיבור לו אמר מה למשה לגלות יהושע רצה לא באמת מדוע רהדב הוא ולפלא

, למשה שיאמרם מנת על ליהושע יתברך השם אמר ממש הדברים אותם, ברם
 השם איפוא ציווה, יהושע של תלמידו בתור בחיים להישאר ביקש משה שהרי

 הדבר קשה כמה היטב ירגיש למען, האלה כדברים לו לומר יהושע על יתברך
 קנאה ולא מיתות מאה" מוטב שכן. למות יסכים כבר אז כי לתלמיד מרבי ליהפך

 (א"הגר)          ".אחת
 ?קנאה של זו מידה אליו באה וכיצד, אדם מכל העניו משה היה הלא וקשה
 על משה של צערו את להקל רצו השמים שמן בזה הגה"ק מאוסטרובצא ביאר

 ימי כל: ואמר רבינו משה נענה, קנאה מעט במתכוין בו והכניסו, למות היאלצו
 את בקרבי מגלה הנני מיתתי סף על, וכעת, המידות תיקון על ועמלתי טרחתי
 מיתות מאה, "קנאה חיי לחיות מאשר למות מוטב לכן, קנאה של המגונה המידה

 )אמרי חן(      " אחת קנאה ולא

  מאוצרות המגידים 
 )ל, ב(. ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו

חודש אלול ועשרת ימי  –לשוב אל ה' הוא ימי הרחמים והסליחות  הזמן המיוחד
 תשובה. 

בימים אלו ניתנת לנו הזדמנות מיוחדת, ורבי שמשון פינקוס זצ"ל, לשמו ולזכרו 
 תאות נפש, הסביר את ההזדמנות המיוחדת הזאת באופן נפלא: 

 לקהילה אחת לא היה בית כנסת להתפלל. הם השתוקקו בכל ליבם ובכל נפשם
להקים בית של קבע לתורה ולתפילה, לרווחת כל בני הקהילה, לכבוד השי"ת. הם 

 אך הדבר לא עלה בידם.  –התאמצו לגייס תרומות, למצא תורמים 
בסופו של דבר הם החליטו להקים קרוואן. פועלים הכינו את התשתית להנחתו 

הקרוואן עם משאית ענקית, 'א באמבע', הביאה אותו. מנוף ענק החל להרים את 
 באויר. 

מהמשאית יצאו שלשה פועלים בריונים, ג'לובער'ס, שהחלו לכוון את הקרוואן 
בצורה כזאת שהוא "ישב" באופן מדויק על התשתית שהוכנה מראש: סובבו אותו 
קצת ימינה, קצת שמאלה, כמה סנטימטרים אחורה, כמה סנטימטרים קדימה, 

הם עשרים דקות עד שהושיבו את ושוב ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה... לקח ל
הקרוואן על מקומו ושחררו אותו מהמנוף. המנוף התקפל והמשאית נסעה 

 לדרכה.
במקום כבר נוכחו החשמלאי, האינסטלטור ושאר בעלי המלאכה, שהחלו מיד 

 במלאכתם, בו ברגע שהקרוואן הונח במקומו.
הגיוואלדיגע אה! ברוך השם! הקרוואן עומד על תילו, לשם לתהילה ולתפארת! 

 שמחה!
 לפתע! שוד ושבר! נורא ואיום! זעקה אדירה נשמעה!

הונח בצד מערב! א  –התברר כי הקרוואן הונח הפוך! הצד בו עומד ארון הקודש 
 מוראדיגע מעשה! מה עושים? כולם עמדו במקומם כשהם אובדי עצות...
רים את עמד שם בחור אחד ותמה: "רבותי! מה הבעיה? יש לי עצה פשוטה! בא נ

 הקרוואן ונסובב אותו..."
 אמרו לו: "השתגעת? הרי הקרוואן שוקל כמה טונות"...

השיב להם הבחור: "מה זאת אומרת? הרי ראינו מקודם ששלשה אנשים הצליחו 
לסובב אותו ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, אם כן גם אנחנו נצליח! אמנם לא 

 וכל"...יכול נ –בעזרת שלשה אנשים אבל בעזרת שלשים 
"כשהקרוואן היה באויר, והמנוף אחז אותו  –הסבירו לו  –"אוי! טיפש שכמותך!" 

היה עוד אפשר לסובב, להזיז, לשנות... אבל עכשיו... אי! אי! אי! עכשיו,  –
 מאוחר מידי מכדי לשנות!"... –כשהקרוואן כבר מונח על מקומו 

 מורי ורבותי! הדברים נוקבים ויורדים עד התהום!
ל הכל עוד באויר, שום דבר עוד לא כתוב וחתום... אפשר עוד לשנות! אחרי באלו

אלול כבר יהיה מאוחר, לא תהיה אפשרות לשנות! רק באלול יש לנו את 
 ההזדמנות...

רבותי! שהדברים האלו לא יהיו "סתם דיבורים". שהדברים האלו יהיו "למעשה"! 
ד יתחזק בדקדוק הלכה, שכל אחד ואחד מאיתנו יראה מה עליו לתקן! שכל אח

ובקיום המצוות בשלימות, בשמחה, בווארמקייט. והשם יתברך יהיה בעזרנו, 
 )יחי ראובן(      מסייעים אותו".  –שהרי "הבא ליטהר 

 "בקצה השמים"
"אם יהיה נדחך בקצה השמים", פרש רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, שיחזיקו לפחות 

קדושים אמרו שלפיכך נשארת מהגוף בקצה של הרוחניות, במשהו. בספרים ה
עצם קטנה, הלוז, שאינה כלה, כדי שממנה ישוב ויבנה בתחית המתים. שלפחות 

 משהו ישאר, ואז: "משם יקבצך ה' אלקיך, ומשם יקחך" )דברים ל, ד(.
אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. עם כל חסרונותינו, עם 

ותינו וצערנו על מצבנו הרוחני, "בקצה השמים" אוחזים כל מגרעותינו, עם מועק
 אנו!

כשאנו משוים עצמנו לאחינו שבשדות, לאובדים ולנדחים, כמה יש לנו לתת שבח 
 והודיה על חלקנו!

מעשה בשני רבנים שנסעו להרצות ב"יום שכולו תורה" בחיפה. על אם הדרך 
סך שליד קבוץ התחיל הרכב לקרטע. הנהג סרב להמשיך ולנסוע, נכנס למו

מעברות. התענינו, והודיעום שהתיקון יארך כשעה וחצי. הוה אומר, לא פחות 
 משלש שעות.

 אמר האחד לחברו: "בא ונסייר בקבוץ".
 למה, מה פתאום, איך יסתכלו עלינו, הלכו.

 ראו ילדים משחקים. שאלו: "ילדים, מי שבר את הלוחות?"
 ענו במקהלה: "לא אנחנו!"

רכם וראו כמה מבוגרים בפלחה. "אמרו לנו בבקשה, אלי אתם תמהו. המשיכו בד
 יודעים מי שבר את הלוחות?"

 משכו בכתפיים: "לא ראינו", והמשיכו בעיסוקם.
 זה כבר מקומם, בורות שכזו. נכנסו למזכירות, והתקבלו בנימוס: "כן?!"

את הלוחות, ואמרו: לא  ם, אבל פגשנו ילדים ושאלנו מי שבר"תראה, לא נעי
 חנו. שאלנו מבוגרים, ואמרו: לא ראינו. מה זה פה כך אתם מחנכים?!"אנ

 שמע המזכיר, והרגיע: "אל תעשה מזה עסק. תביא קבלה, ואני מאשר תשלום"...
 כואב הלב.

 )והגדת(         איך מחברים אותם, ולו ל"קצה השמים"! 
 אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם. 

דפרשת כי תבא, 'לפי ששמעו ישראל מאה קללות פרש"י שזהו כהמשך לקללות 
חסר שתים חוץ ממ"ט שבת"כ הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו, התחיל 
משה לפייסם אתם נצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה, 

כיום הזה שהוא קיים והוא מאפיל ומאיר כך האיר  -והרי אתם קיימים לפניו: היום 
עתיד להאיר לכם והקללות והיסורין מקיימין אתכם ומציבין אתכם  לכם וכך

 לפניו'. 



 

 ג 

וביאר הגה"ק רבי שלמה קלוגר זצוק"ל ע"פ הפסוק בפרשת ויקרא 'נפש כי תחטא, 
ושמעה קול אלה, והוא עד או ראה או ידע', נפש שחוטאת, ושמעה פרשת כי 

ים בו, ונשמתו של שאבריו של אדם מעיד -תבא, שהוא קול אלה רח"ל, והוא עד, 
אדם מעידה בו, וזהו אתם נצבים היום כולכם, כשאדם צריך לעמוד להעיד על 

 מעשיו. 
וכשעמד מהרש"ק להוכיח את עדתו קודם הימים הנוראים, אמר איך אעמוד 

 ואוכיח אתכם לתקן מעשיכם, הרי תאמרו לי 'קשוט עצמך תחילה'. 
העיר מחשיבים אותו למומחה  אך אומר לכם ע"פ משל לרופא העיר, שהיו כל בני

גדול ברפואה, פעם אחת הכיר הרופא שהוא עצמו חולה במחלה גדולה וצריך 
רפואה, והרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, והוא ידע שבלמברג יש רופא 
גדול, שיוכל לרפאותו. אך עולה הון עתק להביא את הרופא מלמברג העיקר 

מה עשה, מצא עצה לנפשו, כשעבר ברחוב הגדולה עד למקום עיירתו הקטנה. 
ראה את עשירי העיר מטיילים ברחוב, הסתכל להם עמוק בעיניים ועשה פנים 
רציניות ואמר להם 'לפי הערכתי אתם צריכים רופא באופן דחוף', העשירים נבהלו 
ואמרו זה לזה, כפי הנראה שתינו משהו לא טוב. מה עשו העשירים, קראו לרופא 

מלמברג, הוא בדק אותם וראה שהם בריאים ושלמים, שאל המומחה הגדול 
אותם הרופא, מדוע קראתם אלי. אמרו לו העשירים, הלא פלוני הרופא הגדול 
אמר לנו כך. הלך המומחה אל הרופא ושאל אותו מדוע עשית כך? אמר לו הרופא, 
 אומר לך האמת, מכיון שאני הוצרכתי אליך באופן דחוף, ולא היה ביכלתי לקרוא

כמובן שאסור לעשות כן, ]לך לביתי, ולכן עשיתי בתחבולה וערמה שתבא לביתי. 
  [וממילא המעשה לא היה מעולם

כך אמר מהרש"ק לעדתו, עמדו וראו, אני רופא העיר אבל אני בעצמי צריך רפואה 
גדולה מאד, הרפואה היא התשובה. ואני מעורר אתכם תשובו בתשובה כדי 

שה רבינו לבני ישראל, באמת עוררתי אתכם בתשובה לעורר את עצמי. כך אמר מ
 )הגרמ"י רייזמן(               כדי שאנו אשוב בתשובה.

 
 "החיים והטוב, המות והרע"

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע, ובחרת בחיים" 
יך וארך ימיך" יט(. אין ספק, התורה והמצוות הם חיים, "כי הוא חי-)דברים ל, טו

)דברים ל, כ. ברכות סא ע"ב(, ומרבה תורה מרבה חיים )אבות פ"ב מ"ז(, ועל עם 
 הארץ אמרו שעל חייו לא חס, על חיי אחרים לא כל שכן )פסחים מט ע"ב(.

 ידוע.
וכל תוספת בתורה היא דרגה אחרת של חיים, שעל כן "תלמיד שגלה ]לעיר מקלט 

שנאמר: ]"ונס אל אחת הערים האלו[ וחי" על שהרג בשוגג[ מגלין רבו עמו, 
)דברים ד, מב(, דאג לכך שיחיה" )מכות י ע"א(. וכתב הריטב"א: ואף על פי שיש 
ישיבה בערי מקלט ]מגלים אליו את רבו, לפי[ שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד 

 )עבודה זרה יג ע"א(. ותוספת ההבנה שתהיה לו מרבו, היא דרגת חיים אחרת!
ראה נתתי לפניך את החיים". כל תוספת בתורה ובמצוות היא תוספת מובן אפוא: "

 בחיים.
ויש לנו לדעת שהוא הדין: "ואת המות". שדברים כפשוטם, ועברה היא מיתה 

 רוחנית!
גמרא מפורשת היא, ומסתמכת על פסוק מפורש, והכל יודעים ואינו נותנים לב: 

תו, שנאמר )תהלים לז, לב(: "בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו ומבקש להמי
 צופה רשע לצדיק, ומבקש להמיתו" )סכה נב ע"א, קדושין ל ע"ב(. להמיתו!

הסבא מקלם זצ"ל נכנס פעם להיכל ה"תלמוד תורה" בשעת סדר מוסר, ומצא את 
תלמידיו הגדולים לומדים מוסר בעיון מעמיק, בקול דממה דקה. התרגש וקרא: 

 –הרוג ולבזוז את כל הרכוש?!" "וכי כך מתעמתים עם גזלן שבא ל
גם זו גמרא מפורשת )נדרים ט ע"ב(: תניא, אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי 
מבשר אשם נזיר טמא, אלא אחד. שפעם בא נזיר מן הדרום, וראיתיו שהו איפה 

 עינים וטוב רואי וקצוותיו סדורות לו תלתלים.
]בתגלחת שבסוף ימי אמרתי לו: בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה 

 הנזירות[.
אמר לי: רועה הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלאות מים מן המעין, ונסתכלתי 
בבבואה שלי. ופחז עלי יצרי, ובקש לטרדני מן העולם. אמרתי לו: רשע, למה אתה 
מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה. העבודה ]לשון 

 שבועה[ שאגלחך לשמים.
מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו: בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, 

 עליך הכתוב אומר: "איש כי יפליא לנדר נדר נזיר להזיר לה'" )במדבר ו, ב(.
אני רואה בחורים מדקדקים במצוות, מביטים בראי לכוון מקום תפלין של ראש. 

רגיש, חש וחושש שיצרו מבקש ואין אחד מהם שיצרו פוחז עליו, אכשר דרא. מי מ
לאבדו מן העולם. מי צועק עליו: "רשע!" מי חש "כי השונא הגדול שיש לך בעולם 
הוא יצרך... והוא יורע עליך בחציו הממיתים, לשרשך מארץ החיים" )"חובות 

 הלבבות", שער יחוד המעשה פרק ה(!
והטוב,  זו הידיעה האחת שהשרישה לנו התורה. כשם שדרך התורה היא החיים

 כך הדרך האחרת היא המות והרע! כל עברה היא חץ מורעל!
והידיעה השניה, שזה לעומת זה עשה האלקים )קהלת ז, יד(, באיזון ושווי משקל 
מוחלט: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המות ואת הרע" 

 )דברים ל, טו(.
 הגמרא )סכה נב ע"א( מספרת ספור.

ומר לאשה זרה: נשכים מבעוד לילה ונצא לדרך. אמר אביי: אביי שמע שאדם א
אעקוב אחריהם ואמנעם מעברה. עקב אחריהם שלוש פרסאות ]עשרים וארבע 
אלף אמות כארבעה עשר קילומטרים[ בין קני הסוף שעל שפת האגם. כשהגיעו 

לפרשת דרכים ונאלצו להפרד, שמעם אומרים: "חבל שאיננו יכול להמשיך יחד, 
לשוחח". תמה אביי כמה גדול כחם לעמוד בנסיון. אמר לו אותו זקן  ולהמשיך

]אליהו הנביא )תוספות חולין ו ע"א([: כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ולאותו 
אדם יש יצר טוב זעיר וחלש, לכן גם היצר הרע אינו תוקפו בחוזק, כדי לשמר את 

 כח הבחירה.
אין התמודדות אין שכר. כמאמרם: כי עולמנו עולם ההתמודדות והבחירה. ואם 

 לפום צערא, אגרא )אבות פ"ה מכ"ג(.
 –ואספר 

בימי אברכותו, היה רבי שלום שבדרון זצ"ל מכנס את נערי השכונה לשעור תורה, 
ובמתק שפתיו ספוריו ומשליו האהיב עליהם את הלמוד. פעם נעדר אחד 

 הבחורים, למחרת שב והופיע.
 "איפה היית אמש", שאלו.

"אומר לרב את האמת. אני אוהב לבוא לשיעור, אבל אוהב עוד יותר לראות  ענה:
 פוטבאל, משחק כדורגל. אתמול היה משחק, לכן לא באתי".

ענינו של רבי שלום נצת: "אני יודע שהתורה מתוקה מדבש ונופת צופים. כעת אני 
 שומע שיש דבר מתוק עוד יותר! אדרבה, ספר לי: פוטבאל זה, מהו?!"

גחכו, אבל הלה שמח להחכים את רבו: "אז ככה. יש מגרש, ובני צדיו  הנערים
שערים. ויש שתי קבוצות, וכדור. כל קבוצה מנסה להבקיע כמה שיותר את שער 

 הקבוצה היריבה".
 "ככה?! ומה היתה התוצאה במשחק?!"

 "שתים אחת", ענה.
 "כמה זמן נמשך המשחק?" חקר רבי שלום.

 "תשעים דקות", שעה וחצי.
בי שלום התהרהר: "שעה וחצי, לשלושה שערים... יש לי רעיון. יש פה מגרש ר

 קרוב?!"
 "כן, ודאי!"

 "אז תביא מחר כדור, ונצא למגרש. וכעת, בואו ונלמד!"
למחרת, לאחר השעור, הלך עם הבחור למגרש. סקר את הרחבה והשערים ואמר: 

בכח התורה מצאתי  "תורת ה' תמימה, מחכימת פתי. מצות ה' ברה, מאירת עינים.
 דרך, איך להבקיע שלושים שערים בחצי שעה. תשעים, במשחק אחד!"

 הנער לא האמין למשמע אזניו.
 רבי שלום לקח מידיו את הכדור, התכופף והניחו לרגליו. אמר לו: "בעט!"

 "מה?"
 "בעט לשער, הבקע אותו!

 אתה תבעט, ואני אעמוד שם ואחזיר לך את הכדור. שער בכל דקה.
 למה אתה מחכה, למה אתה מתמהמה"... נו,

 "הרב", אמר נבוך, "שער כזה לא נחשב"...
 "למה?" הגיע תורו של רבי שלום לתמוה.

"כי אין כאן שחקנים שיתקיפו וינסו למנוע ולחטוף את הכדור, ואין שוער בשער 
 שינסה לזנק ולחסום את דרכו של הכדור. אין זו רבותא להבקיע שער ריק"...

 י!"אה, הבנת
 –כעת תבין גם אתה 

הלימוד מתוק מדבש. וכי רבותא היא לבוא לשיעור כשיש שעה פנויה ואין משחק 
 כדורגל?! הרבותא היא להתגבר על המניעה ולהבקיע את שערו של היצר הרע!"...

וזה לעומת זה. אם בקבוצה האחת יש אחד עשר שחקנים, צריכים להיות כן גם 
, צריך להיות יצרו גדול ממנו, כדי שתהיה לו בקבוצה השניה. וכל הגדול מחברו

 רבותא לנצחו!
והרוחנו להבין פשט בגמרא )סכה נב ע"א(: לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא 
ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר, ורשעים 

לכבוש הר  נדמה להם כחוט השערה. ואלו אלו בוכים. הצדיקים בוכים, איך יכלנו
 כזה. והרשעים בוכים, איך לא יכלנו לכבוש את חוט השערה.

 ולא מובן: מה באמת היצר הרע, הר או חוט השערה?
והתשובה מובנת: לרשעים הוא חוט שערה, כי גם יצרם הטוב הוא כחוט השערה, 
ויש להקטין עבורם את להט היצר כדי לאפשר את ההתמודדות והבחירה. 

ב כהר, גם היצר הרע כן, כדי לאפשר את בחירתם: "ראה ולצדיקים, שיצרם הטו
 נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע", בשוה!

באים לפני אברכים, בני עליה מסולאים בפז, ממיתים עצמם באהלה של תורה 
 –ומתעלים ביראה, ונבוכים: היצר הרע מגיע ותוקף בכזו עצמה 

 –והראה לשגב מעלתם ואינם מבינים שזו העדות וההוכחה 
 )והגדת(                           שהרי זה לעומת זה עשה האלקים, "ובחרת בחיים"! 

 שבטיכם ראשיכם אלקיכם ה' לפני כלכם היום נצבים אתם - הפרשה פותחת
 .ישראל איש כל ושטריכם זקניכם

 , זהו ראש השנה. היום –כותב הזוהר הקדוש 
, הכוונה היא לראש אלקיכם ה' לפני כלכם וםהי נצבים אתםממילא אם כתוב 

 השנה.
 ויבאו היום )א, ו( ויהיבספר איוב  –הזוהר הקדוש, מביא את זה בכמה מקומות 

 בתוֽכם... השטן-ֽגם ויבוא ה'-על להתיצב האלקים בני
 ֽשמה...-וישכב העליה-אל ויסר שמה ויבא היום )מלכים ב ב', ד( ויהי



 

 ד 

, הכוונה היא לראש השנה. אלקיכם ה' לפני כלכם היום נצבים אתםאם כתוב כאן 
 –כולנו נתייצב לדין, בראש השנה, כמו שכותב לנו ר' אמנון  ממגנצא בפיוט שלו 

 "וכל בעלי עולם, יעברון לפניו כבני מירון".
לפני שניגש לדבר על הנושא שאנחנו רוצים לדבר בו היום,  שזה ענין ראש 

וד קודם כל על נושא בפרשת השבוע, השנה ועבודת השופר בראש השנה, נעמ
 נקודה קטנה, ולאחר מכן, נעבור לעסוק בענין ראש השנה.

 לאבותיך ונשבע לך שדבר לפי. לאלקים לך יהיה והוא - אומר רש"י על הפסוק
, הללו בשבועות אתכם אוסר הוא לכך, אחרת באמה זרעם את להחליף שלא
 פשוטו לפי פרשתי כאן עד. מכם להבדל יכול אינו שהוא אחר תקניטוהו שלא

 ששמעו לפי, לקללות נצבים אתם פרשת נסמכה למה, אגדה ומדרש. פרשה של
 פניהם הוריקו, כהנים שבתורת ט''ממ חוץ, שתים חסר קללות מאה ישראל
 הרבה, היום נצבים אתם לפיסם משה התחיל, באלו לעמוד יוכל מי ואמרו

 לפניו. יםקימ אתם והרי כליה אתכם עשה ולא למקום הכעסתם
לכאורה, משה עשה כאן דבר  – שואלים כל המפרשים, על דברי חז"ל האלה

קללות, בפרשת  49צ"ח קללות, או עוד -והיפוכו, הוא הפחיד את עם ישראל ב
 הרבה -קללות, ואחרי שעם ישראל נבהל, הוא אומר להם  147תבוא, וביחד -כי

 .  כלייה, אז אל תהיו בלחץ אתכם עשה ולא למקום הכעסתם
לכאורה, הדבר הזה לא מובן, אם אתה מעונין להביא אותם לחרדה, אז למה 

 אתה מרגיע אותם? זאת השאלה שכולם שואלים.
משל למלך, שהיה לו בן חולה מאוד, והבן  –ישנו משל נפלא של המגיד מדובנא 

שלו שכב במיטה עם חום גבוה, קודח מחום, כבר לא אוכל כמה ימים, וכל 
 למצוא מה פשר המחלה, ולא מוצאים את הסיבה...הרופאים מנסים 

תשמע, יש רופא אחד באוסטריה, מומחה גדול, אולי תזמין  –אומרים למלך 
 אותה, והוא אולי ימצא מזור לבנך.

 תקבל כל סכום שתרצה, רק תרפא את הילד שלי. –הזמין אותו המלך ואמר לו 
מלך, מצאתי את הבעיה אדוני ה –הרופא מגיע, הוא בודק את הילד ואומר למלך 

של הבן שלך, יש לו דלקת בקיבה, הוא צריך להקיא את הדלקת הזאת, אחרת 
 יצטרכו לפתוח את הבטן.. אין ברירה אחרת..

 איך גורמים לכך, שהוא יוציא את הדלקת? –שואל אותו המלך 
אם הוא יקיא כמה פעמים, אז ההקאה תוציא את המיצים של  –אמר לו הרופא 

 יגרום לו להקיא את המוגלה . הקיבה, וזה 
פעם, פעמיים, שלוש ....  -ארשום לו כדורים, הוא יתחיל להקיא   –אמר הרופא 

 עד שתצא מוגלה עם דם, ונדע שהוא התרפא.
אדוני, הבן שלי לא לוקח כדורים, חוץ מכדורי פלאפל, הוא  –אומר המלך לרופא 

 לא מכניס שום כדור לפה 
 לו בזריקות. אם אתה רוצה, אתה יכל לתת

 אין לזה זריקות. או סירופ או כדורים . –אמר הרופא 
 לא זה ולא זה. בפה, הוא לא מכניס כדורים.  –אמר לו המלך 

 בסדר.... מוציא את הפנקס, ומתחיל לרשום מרשמים .... -אמר לו הרופא 
 אדוני הרופא, למי אתה רושם את זה? למי זה הולך? –שואל אותו המלך 

 ן שלך!זה בשביל הב
 אדוני, לא שמעת שהבן שלי, לא בולע כדורים???

 שמעתי, ואני רושם תרופות. 
קח, לך תשלח מישהו שיביא את  –טוב... הוא מסיים לרשום ונותן למלך 

 התרופות. 
 הולך השליח, וחוזר מבית מרקחת, עם שתי סלים ותרופות.

ת הנייד למי זה הבית מרקח –הוא נכנס לחדר, והמלך מסתכל ושואל אותו 
 הזה?!

 זה לבן שלך .
 הבן שלי?! אין סיכוי, הוא אפילו כדורי מציצה לא לוקח, אין מה לדבר!

 טוב שמעתי אותך... תן לעבוד... לוקח את הכדורים ומתחיל לכתוש אותם...
 המלך מסתכל ולא מבין מה הולך כאן....

 ...אחרי שגמר לכתוש חצי שקית, התחיל לפזר אותה מסביב לראש של החולה
 החולה נושם את הריח של האבקה... פתאום .... בעעעע .... התחיל להקיא..

 יופי.... זה עובד... 
לוקח עוד אבקה... עוד פעם מקיא... עוד אבקה... עוד פעם מקיא.... ככה עשר 

 פעמים.
 ב"ה יצאה המוגלה...

אחרי שאמרת לי שהוא לא מוכן לקחת תרופות, הבנתי  –אמר לו הרופא למלך 
שאתה מדבר. אם הוא היה מוכן לקחת תרופות, יכלנו לפתור את זה בקופסה  מה

אחת , אבל אם הוא לא מוכן לקחת, אז אין ברירה, צריכים לכתוש לו הרבה 
 תרופות.

אם עם ישראל היתה בו יראה, לא היו צריכים את  – אומר המגיד מדובנא
 ליראה אם כי מעמך שאל אלקיך ה' מההקללות  

 קללות. 98שהם לא מפחדים, אז צריכים כשהקב"ה ראה 
זה מה שרציתי. אם הייתם  –כשעם ישראל מפחד מזה,  אמר להם הקב"ה 

קללות, צריכים כדי  147-מפחדים בלי זה, לא היה צריך את כל הקללות. כל ה
 להביא אתכם למורא. זה היסוד!

כייה אחד הדרכים להגיע לז – כלכם היום נצבים אתם - באים רבותינו ואומרים
בדין, הוא זה שאדם מפחד מן הדין. אם אדם ניכנס שקט ושליו, ליום הדין, הוא 

 מאחל לעצמו ברכה "שלום יהיה לי", הוא מאחל לעצמו, כתיבה וחתימה טובה.
 

"מה רע, שישים שנה לא השתניתי, לא לטובה ולא לרעה, אז למה שיהיה לי 
 יותר גרוע?! "

 בשררות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו רך)דברים כט, יח( והתב - אומרת התורה
{ יט}זה הדבר הכי גרוע שיכל להיות!  – הצמאה את הרוה ספות למען אלך לבי
 ...לו סלח ה' יאבה לא

ממילא, אחד הדברים שמסייעים לאדם לזכות בדין, זה כאשר אדם מפחד מיום 
וכותב  הדין. עצם זה, זה מראה, שהוא יודע שיש כאן מלך, שיושב בדין, וגוזר,

וחותם, וכולם כעוברים לפניו, אחד אחד. אי אפשר לשקר אותו, הקב"ה בוחן את 
הלב שלך, הוא יודע אם ההבטחה שלך, היא הבטחה. אם ההבטחה היא אמתית  

 וכנה באותו זמן, זהו יום הדין. 
 ברגע שאדם בא עם מורא ופחד, ביום הדין, זה עצמו מהווה זכיה ביום הדין.  

 )ברוך שאמר(

 
 אשר הגויים בקרב עבדנו אשר ואת מצדים בארץ ישבנו אשר את ידעתם אתם כי"

 יש פן, עמהם אשר וזהב כסף ואבן עץ גלוליהם ואת שקוציהם את ותראו עברתם
 "היום פנה לבבו אשר שבט או משפחה או אישה או איש בכם
 מהמצרים נבדלו הם צאתם לפני האחרונה בשנה הלא? מצרים בארץ שם היה מה

. כביכול לשמים אותם העלו, שעבוד ללא בניסים עטופים היו שלימה שנה. מאד
, רמה ביד היציאה לקראת אותם הכינו, השמיימי הספר לבית אותם הכניס' ה

 מדבר רבינו משה. התורה קבלת מכן ולאחר, סוף ים קריעת כ"ואח, שכינה בגילוי
 ענני עם ההולכים מן יאוכל, התורה מקבלי דור, דעה דור, המדבר דור אותו לפני

 בארץ במדבר אחרי לכתך' "ה אחרי שהלכו ההוא הדור בני. הקודש וארון הכבוד
 . מעולם כמותו היה שלא גבוה כזה דור", זרועה לא

 מדוע'" ה מעם פונה שלבבו ולענה ראש פורה שורש בכם יש פן" אומר הוא ולהם
( כמוכם גדולים לאנשים) דברים מכאלו חושש שאני תתמהו אל? כך חושש אני

 ישבנו סוף כל סוף", מצרים בארץ ישבתם אשר את" יודעים בעצמכם אתם כי
 ואז, בהן לעבור רשות שנתנה האומות אותן גויים בקרב עברנו וכן מצרים בארץ

 לחשוש אפשר לכן". עימהם אשר וזהב כסף ואבן עץ שיקוציהם את" ראיתם הרי
 ...ולענה ראש פורה שורש בכם יש כי

 .אדם לבני לעשות הרעה הסביבה יכולה מה אנו למדים
 אותם אבל - מעט שונה בסגנון מבריסק מהרב שמעתי וכן שלי מהרבי עוד שמעתי

 אשר ואבן עץ גילוליהם ואת שיקוציהם את ותראו: "אמרו וכה, ממש דברים
 ". עימהם
 בפעם כך. אמת. ומיאוס שקץ בעיניכם היו הם. פוי - וגילולים שיקוצים ראיתם

 . שראיתם אשונההר
 שיקוץ בעיניכם היו לא כבר, בשיקוצים בהם שפגשתם, הנוספת השניה בפעם
 ולא משוקץ לא. כלום? כלומר" עימהם אשר ואבן עץ" ואבן כעץ אלא וגילול

 . מכובד
 "... וזהב כסף: "בעיניכם נראו כבר, השלישית ובפעם

 עץ, וגילול שיקוץ - זרה עבודה של סוגים שלושה כאן מציינת לא שהתורה היינו
 בתחילה. שונים במבטים עצמה זרה עבודה לאותה הכוונה אלא, וזהב כסף, ואבן
 .ופלא הפלא, וזהב ככסף נראית שהיא עד. מתרגלים אט אט. מאוסה היא

  בוונציה פעמים שלוש
 כל לא, עתה להמשיך רוצה שאני ומה מכובדים חכמים תלמידי כאן שיושבים נכון

 כדאי אולי, ממש איתי שהיה מעשה שזה כיון זאת בכל אבל, םבפניכ לומר ראוי כך
 "(. חטאיו דמפרסם מאן עלי חציף" בכך ואין) בקצרה להזכיר

 הפלגנו. ל"לחו לראשונה נסעתי כאשר ז"תשט בשנת. הנסיון כבעל חכם אין
 . ממושכת נסיעה, הים על באוניה
 - האוניה גג על ליםועו רצים הנוסעים כי מבחין אני, הבוקר בשעות הימים באחד

 גם כאלו היו, משקפות ובידם עלו כולם כמעט, אחריהם אני גם יצאתי. הסיפון על
! הנה: "כפיים מחאו ואפילו הביטו, הסתכלו, הגדר ליד עמדו( מצלמות)= פוטו עם

 !". הנה
 : וונציה את וראיתי אני גם הסתכלתי

 כי הבחנתי מטר משוח עשרים כל כאשר. מלוכלכים מים ומסביבם. הים על בתים
 .ונציה העיר. וגילולים שיקוצים. וערב שתי מתנוסס

 הסיפון על עמדתי כיצד, ציינתי בו מכתב שלי לחבר כתבתי נסיעה אותה לאחר
 על ונציה עיר ישנה כי שמעתי כבר, נכון, מתפעלים כך כל מה הבנתי לא וממש
 שיש כמו ובתים יםצלמ, מלוכלכים מים? הכל בסך זה ומה, ראיתיה גם והנה, המים

 במקום. המים קו על אלא צדדיו מכל היבשה על אינו שהבית אלא, העולם בכל
 ?! כך כל מתפעלים מה? מימינו סירות ראינו לא וכי. סירה ישנה, ומדרכה כביש

 כולם אם. הסיפון על עלו, רצו הכל שוב, חזור נסיעה באותה ל"מחו כששבתי
, במיוחד מעניין דבר זה זאת שבכל ראהכנ( הכרה בתת) לעצמו חושב אדם, רצים

 הם באמת איך, מענין" לעצמי וחשבתי, לבנים בתים? ראיתי ומה, אני גם עליתי
 סך. כלום לא זה הכל בסך, נו, טוב" להרהר הוספתי מיד אך?" המים על עומדים

 . חשבתי ממש כך", המים גבול על בתים בנו. פשוט דבר הכל
 לאחר זה היה, ונציה יד על בנסיעה לחלוף יל שהזדמן השלישית בפעם, תשמעו
 את אימצתי האוניה סיפון על עליתי, לכם אומר שאני כמו ממש, שנים כשלוש

... בה לראות המשקפת את לי שיתן הנוסעים מאחד ביקשתי ואפילו, לראות העין
 . ונפלא נורא" עמהם אשר וזהב כסף"



 

 ה 

 האדם עיני של הנפש כוחות את, התורה בתוך הכל את ראו כבר הללו הגדולים ואיך
 ! וליבו

". אשה או איש" בכם יש פן אומר שאני תתרעמו אל, כביכול, ה"הקב להם אמר ולפיכך
 .מתרגלים חלילה הזמן במשך אבל מהשיקוצים נפשכם געלה בתחילה כי

 :הפסוקים המשך את ונבאר
 שלם שבט -" שבט או" ומהם" משפחה" נעשתה מהאיש כ"אח. אחד" איש" בתחילה

 כבר? שבט או משפחה נהיה אחד מאיש איך". אלוקיכם ה מעם היום פונה לבבו אשר"
 תתורו ולא: "ל"זצ דושינסקי הרב ירושלים של מרבה ששמעתי מה פעם לכם אמרתי

 לא - זרה עבודה על שחשב אחרי ראיתם שכבר אחר" עיניכם ואחרי לבבכם אחרי
 במה ולעסוק לתור הראיה חריא תמשיכו אל, די ,די, ראיתם! עיניכם אחרי תתורו

? ראית מה, נו שואלים הסובבים, ממשיכים כן כאשר אבל. ובעין בלב וחשבתם שתרתם
 '. וכו למשפחה הלאה מתפשט הדבר, אחד מאיש - בכך ועוסק מספר הוא? שמעת מה

 באותה ללכת וממשיכים לצד מעט פונים כאשר אבל, מעט פונה רק". השם מעם פונה"
 הגויים אלוהי את לעבוד ללכת( "העקום לכיוון ישר הולך) ועוד עוד םעקו הולכים פניה

 ". ולענה ראש פורה שורש בכם יש פן" עוד הולכים ואם" האלה
 עד - ופורה צומח חלילה והוא, בארץ שורש זורעים - יותר הרבה צריך לא שורש רק

 ! ולענה בראש העולם כל את ולמלא ולרבות לפרות שיכול
 ?! ולענה ראש פורה של סוג כזה אהו אם נכיר ואיך

 ליבי בשרירות כי לי יהיה שלום בלבבו והתברך הזאת האלה דברי את בשמעו והיה"
, הקללות את שומע כאשר בקרבו לו דופק הלב"? בלבבו והתברך" הפירוש מה", אלך

 מגיעה מהיכן". לי יהיה שלום: "עצמו בתוך עצמו את ומרגיע מנחם אותו מברך הלב אך
 ". אלך ליבי בשרירות רצונו כי? "מגיעה כיצדו ברכה

 ומי ן"הרמב בדברי הנורא הפשט את לבד תראו כבר" הצמאה את הרוה ספות למען"
 קשים דברים לומר ראוי אינני כבר כי, ן"הרמב מדברי ויחרד ייבהל נפש בעל שהוא
 .בפניכם כאלו

, הולך, פונה לב, קלו קשה, וחם קר, מלא עולם הוא הלב כי למדנו הנהר. ליד ר"האדמו
 יש, ידים, רגלים לו יש כביכול הלב' וכו' וכו היום פונה לבבו', וכו בלבבו מתברך, פורה

 של הזו התזוזה, הדרך לצידי פונה הוא ואם. הכל בו יש! עמקים עשרה - עמקים בו
 . האלה הגויים אלוהי את לעבוד ללכת רצון שישנו עד ועוד עוד הולכת הלב

 הגדול הנהר ליד פסע האדמורי"ם אחד ברוסיה החורף של מובעיצו כי מספרים
 .שוב והביט הרהר הסתכל. ארוך זמן והביט נעמד הוא, הקפוא

 צורת בקרח ציירו מהם כמה, הקפואים המים על ששיחקו שקצים גויים ילדים שם היו
 את להם הסביר והרבי, החסידים התפלאו. להסתכל המשיך הרבי וערב שתי

 : הקפוא נהרה מול מחשבותיו
 וערב שתי מציירים לאך'שהשקצים הלום עד הגיע ואיך? לנהר קרה מה, לעצמי חשבתי

 ? הקרח על
 מיעטו אנשים מעט קריר להיות התחיל כאשר. בשצף זרם הנהר הקיץ בסוף. הנה

 שהכניס מי, שבועיים שבוע עוד חלף. לשחות באו - בנהר שרחצו היו עדיין אך, לבוא
 אבל. כלל רוחצים היו לא. שמם כבר הנהר ואז, ממש קרים יםהמ כי הרגיש כבר יד

, חיים אינם, מפכים לא כבר המים, שלושה שבועיים עוד. בכח זרמו עדיין המים
 עדין אך. כפור, המים על דק ברק במין התכסה והנהר, שבוע עוד. פסק השטף. איטיים

 ועדיין, המים רום לע קרח היה כבר, שבועיים לאחר. קרים מים, נהר, מים רואים הכל
 העליונה השכבה כ"אח. זורמים שתחתיו למים ולחדור הקרח את לשבור אפשר
 לפסוע אפשר. וחצי מטר או מטר בגובה קרח אותם שמכסה עד, וקשה עבה נעשית

 : וסיים הרבי שתק". וערב שתי ומציירים השקצים באים גם ואז, ולרוץ לדרוך, הנהר על
 ". אדם של בליבו התהליך בדיוק כך"
, הידידים, החברים. כלום מבחינים לא, בליבו מנשבת קלה קרירות" היום פונה לבבו"

 רק, מהשקצים מאד רחוק הוא עדיין. גובר הקור, חלילה, והנה. כלום עליו רואים לא
 אט, ועוד עוד מתקרר, וגובר הולך הלב של הקור. עקום רואות כבר הלב של שהעיניים

 עד קרח קר הוא... הלב על לצייר שיכולים היום שמגיע עד! וי. קר, קר, מתרחק אט
 .וי, וי, צלב בו לחקוק יכולים שהשקצים

 " סלוח' ה יאבה לא"
 הכתוב דברי המשך את להמשיך וקשה" לו סלוח' ה יאבה לא" הכתוב ממשיך כך ועל

 '". וגו וקנאתו' ה אף יעשן אז כי"
 : שלי הרבי פעם אמר
" ותפוחים אפרסקים לי תמכרו: ויבקש ומתכת ברזל, עבודה כלי של לחנות יכנס אדם

 המקום כאן בכלל אם לדעת, עליו דבר לרכוש למקום הנכנס כי?! דעת בר הוא וכי
, ה"מהקב סליחה לבקש הכנסת לבית באים אנו: קולו את שלי הרבי הגביה. למבוקשו

 לך אמר מי, סליחה לבקש הזמן ולא השעה לא כאן ושמא, לבקש לחנות נכנסים
" לו סלוח' ה יאבה לא" עליהם שנאמר אלו בכלל אתה אולי, סליחה כאן שמקבלים

 ! אתה אולי... בטעות לכאן נכנסת
 מוסר האומר הוא אני והנה, באוזני ומדברים אותי מעוררים שהיו הלוואי, אמרתי כבר

 ... מעצמי ולא מרבותי שהכל התנצלתי כבר אך, לי כואב, לפניכם
 : נפלא בדבר נסיים ובזאת

  היהודי של הטהורה הנקודה
 הוא מה להעריך הכלים את לנו אין כי בפסוקים מגלים כאן דווקא!" ישראל כעמך מי"

 ! יהודי של לב
 ולא הקללות כל את שמעתי" לי יהיה שלום" החושב ביהודי כאן עוסקת התורה שהרי
 תאיים היא שאם סבורה התורה זאת ובכל. כקרח קר'" וכו אלך לבי בשרירות, "נורא
 הוא. מסוגל אינו יותר כי, בו יחזור הוא. יפחד הוא" לו סלוח' ה יאבה לא" ותזהירו עליו

 להשתנות מוכרח אני? כך כדי עד?!" ה"מהקב סליחה לי תהיה לא וכי: "מעצמו מזדעזע
 . הזו השמים יראת טמונה היהודי של בפנימיותו"  דרכי את ולעזוב

 וישנים לנו יהיה שלום: חושבים אנשים יםרב חודשים הנה, הללו מהימים לדוגמא
 לקראת או האלול ימי מגיעים כאשר אבל, רע משהו על לחשוב רוצים לא. הזמן בהבלי

 לא פשוט היום עד? היום עד היית היכן. לפחד מתחילים, כיפור ויום השנה ראש

: חוששים, סלחתי לנו שיאמר' מה מבקשים כאשר אבל, ומחילה סליחה על חשבתי
 .ופוחדים, סליחה לי אין אולי עיוד מי

 .גיוואלדיג. מאד נפלא
 למרות באזני מצלצלת שעדיין עובדה לכם לספר יכול אני! ישראל כעמך מי אמרנו

 בהם יש שבך רשעים אפילו איך כשראיתי( א"בתשכ) שנה עשרה שבע מאז שחלפו
 ! יהודים ריח

 .חסד לשערי - ןחברו מישיבת, מהתפילה בחזרה יחד הלכנו הכיפורים יום בליל
 לילה זהו, כיפור יום בליל ברחובות שורר השקט כי יודעים אתם. ברחוב שקט היה

 של השפעה מלא כזה יום לעולמנו שולח ה"הקב. השנה לילות מכל יחיד כמעט
. מרחוק שבאה שירה שמענו, הדווידקה מכיכר רחוק לא הגענו כאשר הנה אך, קדושה

 ?! בתערובת שירה ועוד? שר מי?! שרים
, השירה למקור והתקרבנו, חסד שערי לכיוון, יהודה מחנה דרך בדרכנו הלאה פסענו

 : אחריו וכולם שר אחד?" הזה הלילה נשתנה מה: "השירה את שומעים
 והלילה כיכרות שתי אוכלים אנו הלילות שבכל, הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה

 ?" כלל אוכלים איננו הזה
 . "הכיפורים יום - היום כי

 ? לא והלילה רוקדים אנו הלילות שבכל
 יום כי. "לא, הזה שהלילה ועונות חטאים לפרט המשיכו כך". היום כיפורים יום כי"

 ... ובזמר בשיר אחריו והכל שר אחד". הכיפורים
 נדרי כל כזה, עולם של ריבונו: לעצמי אמרתי כ"שאח ברגעים אבל, נדהמתי בתחילה

 מאומה יודעים שאינם בורים הרי הם. זאת בכל משהו שווה - הארצות עמי כאלו אצל
 כי, הכבוד כסא לפני עולה כן גם הלזה נדרי כל - בליבם שווה הכיפורים יום זאת ועם

 יזכו אולי הם אף" נידח ממנו ידח לא כי" -  יעזוב לא ה"הקב אלו את שגם בוודאי
 יהיה אם. "בפירור - ביותר קל במשהו אפילו נאחז יהודי אם!" אלוקיך' ה עד ושבת"ל

 . רואה' ה. אלו יהודים של לב אותו את" יקחך ומשם יקבצך משם השמים בקצה
  אלוקיך' ה עד ושבת. "קרובה וגאולה שלימה לתשובה' לה שנתקרב! שנזכה

 (להגיד)      ".בקולו ושמעת
 )ל א( "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו"

 !בעלי חיים ידי לפעמים הקב"ה מאיר לאדם את דרכו אפילו על
 מדהים בענין זה: בספר "עיני ה'" מספר הרב ד"ר מאיר וינקלר סיפור
חזית הבנין שלו פונה לעבר העיר  דניאל אביר מתגורר באחד מפרוורי העיר בני ברק.

דניאל  אולם מאחורי הבנין משתרע שדה פתוח, רחב ידיים. המאוכלסת בצפיפות,
יתרונות הטמונים במגורים בקרב קהילה ה אוהב את מיקומו של ביתו, המשלב את

אחת הסיבות לכך שדניאל  גדולה, יחד עם המרחבים של השדות הסמוכים. דתית
 היא שהם נוחים לו ולחית המחמד שלו. דניאל לא מגדל מעדיף את המרחבים הללו,

ופטפטן! אמנם, בדרך כלל לא תמצאו  בביתו כלב או חתול. יש לו תוכי גדול, ירוק כנף
ציפורים מכל  בבתים דתיים, ובוודאי שלא תוכים, אולם דניאל אוהב חמדחיות מ

העיר, פחות אנשים עלולים להיות מוטרדים  הסוגים. וכאשר מתגוררים בבית בקצה
 הקרקורים הרעשניים, התוקפים את התוכי לפעמים. מפרצי

מלים או ביטויים שיתאימו  כאשר רכש דניאל את התוכי שלו, הוא החליט ללמדו
 גר. לאחר אילוף ממושך וסבלני, למד התוכי לומר "גוט ביבה הדתית בה הואלס

 !"שלומך"? היה משיב: "ברוך ה' שאבעס" ו"שמע ישראל", ובתשובה לשאלה: "מה
תוכי, אולם ההנאה שנגרמה  מדי פעם הוטרדו אמנם, שכניו של דניאל מקרקוריו של

 הומה והרעש.המשעשעת, פיצתה אותם על המ לילדי השכונה מן הציפור
שלו. זרם המים נחלש  יום אחד, עלה דניאל על גג ביתו, לבדוק את דוד השמש

התקלה  את התשלום לטכנאי, והחליט לנסות ולתקן את לאחרונה, ודניאל רצה לחסוך
 בעצמו.

התוכי מקרקע בקול: "ברוך ה'!  הוא עמד על הגג, והתוכי יושב על כתפו כרגיל. בעוד
"עשה זאת  " ניגש דניאל לביצוע מלאכת התיקון, בשיטתישראל! גוט שאבעס! שמע

 בעצמך".
 מים רותחים, והקפיצו לאחור. בעוד הוא מתעסק עם צינורות המים, פרץ לפתע זרם

התוכי נבהל כהוגן, והתעופף הרחק  הוא אמנם היה זריז דיו כדי להינצל מכוויות, אולם
התוכי,  רגל שומם, צנחשל קילומטר וחצי בערך, במגרש כדור  מן המקום. במרחק

 המום ומטושטש.
הבחין לפתע בערימת נוצות  באותה עת, פסע לו נתנאל אלחנן לצד המגרש, כאשר

אמנם  כדי לבדוק במה מדובר, ונדהם למראה התוכי, שהיה בצבע ירוק עז. הוא התקרב
טבע מטבעו, ומיד החליט לקחת את ב חי, אך חלש מאד. נתנאל הוא אדם עדין וחוב

היתה: כמה  ולטפל בו עד שיתחזק. המחשבה השניה שהתעוררה בו ביתו,התוכי ל
היסוס, אסף דניאל בידו את התוכי התשוש,  ישמחו ילדיו הקטנים למראה התוכי. ללא

 לביתו. ולקחו
התחזק התוכי, ולקראת סוף  לאחר מספר ימי טיפול מסור בבית משפחת אלחנן,

 נוספים, והוא החל "לדבר". הבטחון. חלפו שבועיים השבוע שב לקרקר במלוא
אלוקינו ה' אחד!" נתנאל לא  בוקר אחד, החל התוכי קורא בקול: "שמע ישראל ה'

שאל  עצר על מקומו. האמנם קראה הציפור קריאת שמע? האמין למשמע אזניו. הוא
  את עצמו. לאחר מספר דקות קיבל את תשובתו.

 קראה קריאת שמע! התוכי שב על דבריו. ובכן, הוא לא טעה! הציפור אמנם
שהוא המום. "אלישבע", פנה  לאחר שלושה ימים של קריאות אלו, הרגיש נתנאל

 – והנה לפני יצור –כך שאפילו אני לא קורא קריאת שמע  לאשתו, "האם חשבת על
 הקוראת קריאת שמע כל יום!" –ציפור 

מספיק  ומעולם לא היה דתי, ידע נתנאל לא יכול היה להרגע. למרות שלא היה דתי,
אותו  קריאת שמע. והמחשבה שציפור אומרת אותן הטרידה כדי להכיר את מילות

חושב להתפלל שחרית בבית הכנסת  ולא נתנה לו מנוח. לבסוף, אמר לאלישבע שהוא
שקריאת  קריאת שמע בבוקר. )לעתים השתתף בתפילות, וכך ידע המקומי, כדי לומר

 שמע נאמרת בכל יום.(



 

 ו 

עודדה אותו. "כמובן שעליך  שבע הסכימה לכך, היא בהחלטלהפתעתו, לא רק שאלי
 הכנסת" יכול לומר 'שמע' בבית, אבל רק יהודי יכול לכת לבית ללכת!" אמרה, "התוכי

 טוב, עד שהחליט לשוב למחרת. ואמנם, נתנאל הלך לבית הכנסת, והרגיש שם כל כך
לבסוף, החל נתנאל של הבוקר.  תוך זמן קצר, הפך לאחר מן התפללים הקבועים במנין

צאתו מבית  הסיר את הכיפה מעל ראשו בתום התפילה, לאחר להרגיש מבוכה כאשר
ביטאה אלישבע את  –להפתעתו  –ושוב  הכנסת. יום אחד השאיר אותה על ראשו,

 הסכמתה.
עם המשפחה, כולל נרות  וכך, בהדרגה, החליטו השניים לסעוד סעודת ליל שבת

להרחבת  יל אותם לרצות לשמור שבת כהלכתה, ולבסוףהוב דולקים וקידוש. מנהג זה
 ידיעותיהם ביהדות.

לסמינר של "ערכים" לזוגות  צמאונם לדעת עוד ועוד הביא את משפחת אלחנן
בסמינר  הסמינר את המחוייבות אותה חשו עוד קודם לכן. צעירים. עבורם, חיזק

שונות, אותן ניהלו  וכן התקיימו סדנאות הושמעו הרצאות שונות מפי צוות "ערכים",
 מקומיים. אחד מהם היה דניאל אביר. מתנדבים

המשתתפים וערך היכרות קצרה איתם.  במהלך ההפסקה הקצרה, הסתובב דניאל בין
הזכיר את התוכי  עצמו בפני כל אחד, וכאשר נתקל במישהו מן הסביבה, הוא הציג

 בד לי...".ירוק? לפני מספר חודשים נא שנעלם לו. "האם ראית במקרה תוכי
הבין מיד שבודאי זהו התוכי  כאשר שמע נתנאל את דניאל שואל אנשים על התוכי,

עם זאת  אמר לדניאל דבר, משום שלא רצה להחזירו, אך יחד החדש "שלו". הוא לא
 בירר והשיג את שמו וכתובתו של דניאל.

  למחרת, שוחח נתנאל עם רב בית הכנסת שבשכונתו.
מחבבים אותו כל כך, ואשתי ואני  זיר את התוכי? כולנו"כבוד הרב, האם עלי להח

 ליהדות". במיוחד, משום שדרכו מצאנו אתה דרך חזרה קשורים אליו
הינה מצווה גדולה מן התורה  הרב התיישב והסביר לו באורך רוח כי השבת אבידה

הטעים הרב,  "בתקופה זו הנך לומד ומתחזק בקיום המצוות, ולכן" ג(.-)דברים כב: א
 לקיים מצוה חדשה. עליך להתייחס לכך כהזדמנות נפלאה"

לכך שכל בני משפחתך חזרו  בנוסף לכך", הוסיף הרב ואמר, "ציפור זו היא שהביאה
ותשיבו  מן הצדק שתקיימו את מה שהתורה מלמדת אתכם, בתשובה. האמנם אין זה

 את התוכי לבעליו החוקיים?"
 והסביר לו את השתלשלות הענינים. ל,נתנאל הסכים. למחרת, הביא את התוכי לדניא

שמח כאשר נודע לו מה  דניאל שמח מאד על כך שהתוכי והשב לו, אך יותר מכך
 בתקופת היעדרו. הספיק התוכי שלו לבצע

שמע", אמר לנתנאל בסיפוק, "אך  "ידעתי שזה רעיון טוב ללמד את התוכי שלי קריאת
 עד כמה טוב הוא הרעיון!". מעולם לא חלמתי

 ר הנר()לאו
 כך דרכו של היצר הרע

, ועבדתם" )דברים ל, "ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים
יז(, פרש רבנו יצחק קארו זצ"ל ]דור מרן ה"בית יוסף" זצ"ל[ שעברה גוררת עברה 
)אבות מ"ד מ"ב(, ומפנית לבבך, שלא תשמע לדברי התורה, תתן מקום ליצר הרע 

דאי ידיחך, כי התבלין שבראתי ליצר הרע הוא התורה )קדושן ל ע"ב(, כמו להדיחך. ובו
שאמרו: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נמוח ואם ברזל הוא 
מתפוצץ )סכה נב ע"ב(, ואתה פנית לבבך מלשמוע, ידיחך. "ונדחת" מעט, ותבוא 

 לבסוף להשתחוות לעבודה זרה ולעבדה.
אמרו )שבת קה ע"ב( שהמקרע בגדיו והמשבר כליו והמפזר מעותיו  ועל כיוצא בזה

בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך דרכו של היצר הרע, היום אומר לך עשה 
 כך ולמחר אומר לך עשה כך עד שאומר לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד.

ח תוכיח את והוא על הדרך: "כי יסיף על חטאת פשע" )איוב לד, לז( ופסוק: "הוכ
עמיתך" )ויקרא יט, יז( ]שדרשוהו: אפילו מאה פעמים )ערכין טז ע"ב(. ובאורו שאם 
תראהו עובר עברה קלה, דע שיגיע ממנה לחמורה יותר, ותוצרך להוכיחו שוב ושוב[, 
ופסוק: "הוי משכי העון ]בחבלי השוא, וכעבות העגלה חטאה" )ישעיה ה, יח(, 

רע דומה בתחלתו לחוט של עכביש, ולבסוף לכבל שדרשוהו )סכה נב ע"ב( שיצר ה
 עבה של עגלה[". עד כאן דבריו.

המתיחות בין גרמניה לפולניה גאתה בערב מלחמת העולם השניה. גרמניה  –ואספר 
דרשה את העיר דאנציג, שהיתה מובלעת פולנית בתוך גרמניה. מוקפת משלוש 

מניה הציבה אולטימטום. מי רוחותיה. פולניה סרבה. אנגליה וצרפת עמדו לצדה. גר
יודע מה ילד יום. היטלר האשים כדרכו את היהודים שהם מחרחרי המלחמה והם 

 –המסיתים את הפולנים, ולפולנים הרי לא חסרה שנאת היהודים גם בלעדיו 
הכלל, ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם יפה'ן זצ"ל, נגש אלי. אמר: "אין לחם, ואם אין 

ות היהודיות הבטיחו לספק לחם לישיבה, אבל איני יכול לשלוח קמח אין תורה. המאפי
בחורים להביאו, כי הגויים עלולים לעשות כעת שפטים ביהודי שיראה ברחוב. אתה 
נמוך, ויכול להתחזות כנער צעיר ולא יגעו בך לרעה. לך אל המאפיה היהודית, ותבקש 

 שימלאו שקך בלחם, כהבטחתם".
ש את המתח באויר. שאלתי גוי עובר אורח מה הענין, יצאתי לדרך, וניתן היה לחו

ואמר: "בככר המרכזית מעבר ברמקול נאומו של נשיא פולין, תשובתו להיטלר. בעוד 
 –חמש דקות יתחיל השדור, וכולם מתוחים" 

האם הנשיא הפולני יקבל את האוליטמטום הגרמני וסכנת המלחמה תחלוף, או 
 שידחה את הדרישה למסור את דאנציג.

הכל נהרו לככר, ונסחפתי גם אני. וברמקול נשמע קולו של הנשיא: "אזרחים יקרים! 
הקנצלר הגרמני דורש את דאנציג, ואם לאו מאיים הוא במלחמה. ויודע אני מה פשרה 

 של מלחמה. מחיר דמים, תרתי משמע.
. אילו משוכנע הייתי שדאנציג היא כל מבוקשו, הייתי מסורה. יש לנו עיר נמל חלופית

אבל יודע אני שאינו יודע שבעה. הוא רוצה את ורשה, דאנציג זו רק התחלה. כבר 
נלחם כבר   –ימצא את האמתלה. אז מדוע נותר ונותר ולבסוף נלחם על עיר הבירה 

 עתה!"
 היה זה הנאום שבו החלה המלחמה.

המאפיה היתה סגורה, כי בעליה הלכו לשמוע את הנאום הגורלי. להשאר ברחוב היה 
 וכן, ושבתי לישיבה בידים ריקות.מס

 –בידים ריקות? לאו דוקא 
 אמרתי: לחם לא מצאתי, אבל כתחליף הבאתי שיחה מוסרית!"

 "שיחה מוסרית? היכן שמעת אותה, וממי?"
 בככר, בשדור חי, מנשיא פולין!"

צחקו, אבל הייתי רציני. הלא היצר הרע בא בדרישות צנועות. דאנציג, בסך הכל. אבל 
יניו בראשו, ויודע שהיום אומר לו עשה כך ומחר עשה כך עד שאומר לך ועבוד החכם ע

 עבודה זרה, עד שהמערכה נטשת על ורשה.
וכבר אמרתי, שעל כן נאמר: "לפתח, חטאת רבץ" )בראשית ד, ז(. רובץ הוא, אבל אם 
יפתחו בפניו את הפתח, ירחיבו ויכבוש הכל. וכמו שמצינו באלישע בן אבויה, אדם 

שהתנפץ כליל. ושאלו בגמרא מה היתה תחלתו. וגלו שספרי מינים נשרו מחיקו  גדול
וזמר יוני נשמע מפיו. ודאי שעין בהם כדי לדעת מה להשיב, והזמר היוני היה פשוט 
קליט ומשמח. וברש"י, שהיה עליו להמנע משום אבלות בית המקדש. וזה כבר "פתח" 

 שעלול להביא בקצוץ בנטיעות חלילה!
בנובהרדוק את דברי הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ה ה"ב( שיכול כל אדם  כך פרשו

להיות צדיק כמשה או רשע כירבעם בן נבט, שגם צדיק כמשה עלול להדרדר עד 
לתהום ירבעם בן נבט. שהיר ירבעם עצמו תורתו אין בה דופי )סנהדין קב ע"א(, ולאן 

 הדרדר!
כחוט השערה, ולצדיקים כהר. וזהו שאמר )סכה נב ע"א( שהיצר הרע נדמה לרשעים 

ומה הוא באמת? כחוט השערה הוא. מבקש לפרוץ פרצה כחוט השערה, אבל החכם 
עיניו בראשו ורואה את הנולד, שפרצה זו תתרחב כהר, ונמנע מלפרוץ אף כחוט 

 השערה!
עכשיו כדאי להזכיר שוב את הספור מן הגמרא )נדרים ט ע"ב(. הזכרנוהו לעיל 

 ב( ועמדנו בו על נקודה אחת. נעמוד עתה על נקודה נוספת.)במאמר: החיים והטו
אמר שמעון הצדיק: פעם אחת בא נזיר מן הדרום, יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו 

 סדורות לו תלתלים, והנזיר חייב לגלח שערותיו במלאות נזירותו.
 אמרתי לו: "בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה?"

בעירי, והלכתי למלאות מים מן המעין, ונסתכלתי בבואה אמר לי: "רועה הייתי לאבא 
שלי, ופחז עלי יצרי, ובקש לטרדני מן העולם. אמרתי לו: רשע, למה אתה מתגאה 
בעולם שאינו שלך, במה שהוא עתיד להיות רמה ותולעה, הריני נודר שאגלחך 

 לשמים!"
 זירות בישראל!"מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו: "בני, כמוך ירבו נוזרי נ

רואה נערים רבים המחמירים ומביטים בראי לראות אם התפילין בין  –ואיני מבין 
עיניהם ולמעלה מעקרי השערות, ומעולם לא שמעתי צרחה: "רשע! מבקש אתה 

 לטרדני מן העולם!"...
 –ובצדק כי מה רואים הם, בסך הכל? פרצוף מוכר, נאה למדי 

 אתו, התגאה בשערו, אז מה?!ממה הזדעזע אותו נזיר? ראה בבו
אבל היה חכם הרואה את הנולד, והבין שניצוץ גאוה זה עלול להתלהט ללהבה אם לא 

 )והגדת(  ונחרד!   –יכבהו מיד, ומ"פתח" צר זה עלול הוא להטרד מן העולם 
 ושבת עד ה' אלקיך

יר מה ל ונזכ”ר אריה זאב זצ”היום הילולת החפץ חיים רבינו ישראל מאיר הכהן ב
ל בשם החפץ חיים שפעם אחת ישב בחודש אלול ”ששמעתי מרבי דוד פוברסקי זצ

’ התנערי מעפר קומי‘פ המדרש ”בהתבוננות עמוקה, וכשנתעורר מהמחשבות אמר ע
אמר רב אחא כהדא תרנגולתא דמנערא אגפא מן קטמא. כשהתרנגולת מחפשת 

ומתלכלכים כל נוצותיה, ’, אוכל, היא נכנסת בתוך העפר והאפר, לחפש תולעים וכו
ואם היו רוצים לנקות את הנוצות הרבים שלה, כמעט בלתי אפשרי להרים כל נוצה 
ולנקות בין נוצה לנוצה, ומתחת לכל נוצה, כמעט בלתי אפשרי רק עם מכות קשות 
שאז תהיה טריפה כמרוטת לחי, אך כשהתרנגולת רוצה להתנקות היא עושה את זה 

מתנערת מעפר, ברגע אחד כל הלכלוך נופל. אם היינו ברגע אחד, היא מתרוממת ו
 צריכים לנקותה בעצמינו, זה היה כמעט בלתי אפשרי.

זה שאמר רב אחא, כהדא תרנגולתא, ברגע אחד מתנערת ומתלבנת. זה שאומר לנו 
ה ”ירחם אם נחכה שהקב’ הנביא שעדיף שאנחנו נתנער בעצמינו ונטהר מעשינו, כי ה

כי תבא, בקדחת ובמגערת ובמהומה, משוגע ’ קראנו בשבת פיטהר אותנו, הרי כבר 
ל, שזה כואב מאד, כמעט לא יוצאים מזה חי, כולי האי ואולי נשוב ”ולב רגז רח

   בתשובה, אך כשאנחנו נתנער בעצמינו ברגע אחד, יצאנו מרע לטוב כהרף עין.
משה  ן שכבר שמע זאת”והנה חלקו הראשונים מתי קבלנו חומש דברים, דעת הרמב

רבינו בהר סיני, אך לנו אמר את החומש הזה רק בשנת הארבעים במדבר, אך דעת 
ז שמשה רבינו לא היה כובש את נבואתו, אם אמר לנו עכשיו, סימן שקיבל ”הרדב

 (.בהר’ י בפ”ע ליישב דברי רש”וצ)עכשיו את הנבואה הזאת. 
דעו שיכולים והנה מצות התשובה נאמרה בפרשתן פרשת נצבים, ארבעים שנה לא י

ח קללות, ”י כשאמר משה צ”ח, אתם נצבים היום כולכם, פרש”הח’ לשוב בתשובה, ופי
נתכרכמו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. לכן אמר להם משה אתם נצבים היום 

ת בלי קללות ”כולכם, הנה אלמד אותכם כעת מצות התשובה, שיכולים לשוב להשי
אלקיך ’ ושבת עד ה’. ‘השיבו וחיו‘לא לב רגע, רק ובלי מכות, לא מגערת ולא משוגע ו

  וכמו התרנגולת שמתנערת ברגע אחד ומתטהרת.’, ושמעת בקולו
כמו שאמר לנו משה רבינו ’, תשובה אינה דוב‘ח לומר לבני ישראל ”כמו שאמר הח

לא בשמים היא, לא מעבר לים היא, כי קרוב אליך הדבר ‘בפרשתן על מצות התשובה, 
בפיך היינו לומר חטאתי עויתי ופשעתי, בלבבך הוא ’ לבבך לעשותומאד בפיך וב

החרטה, ולעשותו הוא קבלה מכאן ולהבא. כל מצות התשובה לוקח חמש שניות. וזה 
  מצות עשה.

כ נכנסים בין ”כ, כי ביוה”ה ליוה”ק שזהו החילוק בין ר”ס ובספה”וכתוב בדרשת חת
ה לא מפרטים חטאותינו, אלא ”אך בר’, הנוצות ומחפשים על חטא על חטא וכו

כ ”ביוה’ כתשובת התרנגולת, מתנערים ואנו לבנים לגמרי. נכנסים לדרך חדשה. ואפי
ואתה הוא ‘ם שיאמרו על חטא במהירות גדולה, והעיקר הוא ”כבר אמר החידושי הרי

שאדם מתנער ואומר, מי בלבל אותי כל השנה, היצר הרע, הרי יש ’, מלך אל חי וקים



 

 ז 

לם, ואני מקבל עול מלכותו בהתחדשות. אך לא ידקדק בשחרות על חטא, לך מלך העו
  רק להתנהג כמו ההוא תרנגולת.

כי צריך לרחוץ עצמו בסבון לגרד את ’ לבשי בגדי תפארתך עמי‘כ לקיים ”תיכף אח
הלכלוך שעסק איתו לנקותו, אך כשהתרנגולת מתנערת ברגע אחד מכל העפר, יכולה 

י ברגע אחד יצאה משחרות ללובן. וכן אמר המשורר רבי ללבוש כתר ולבוש נקי, כ
ז יבא ”ועי’ לבשי בגדי תפארתך עמי‘שלמה אלקבץ, התנערי מעפר קומי, ותיכף ומיד 

  ’.קרבה אל נפשי גאלה‘משיח 
 ו, הרי לוקח הרבה זמן עד שמתקרבת”י יסורים וקללות ח”כי אם שבים בתשובה ע

יוכל  , קרבה אל נפשי גאלה, ברגע אחדהגאולה, יש שם לכלוך רב, אך כשמתנערים
 )הגרמ"י רייזמן(                                                         לבא משיח צדקנו ברחמים.

  (ל' ו') "את לבבך ואת לבב זרעך"
'את לבבך ואת לבב' ראשי תיבות אלול. אחת הבעיות הגדולות שלנו בחודש אלול 
מוצאת את ביטויה בבלבול הגדול השורר אצל יהודים רבים ובהם בני עליה, בכל מה 

 ענין התשובה באלול. שקשור ל
משראו  -יש כאלה שבימי בחרותם קיבלו על עצמם קבלות רבות, ולאחר כמה שנים 

שהם אינם מצליחים לאחוז בהן, נטשו את הכל, והתייאשו מעצמם. הם ממשיכים 
לשהות בין כתלי בית המדרש, ממשיכים להימנות על המתמידים הגדולים, אבל 

לא ידעו לאחוז בדרגה האמיתית שלהם, יראתם מהם והלאה. וכל זאת משום ש
ולווסת את הקבלות על פיה. כתוצאה מכך נוצר בקרבם בלבול עצום, עד שהם לא 
יודעים כלל מה היא התשובה האמיתית המתאימה להם, מהיכן להתחיל, ובמה לסיים; 
 וממילא, כאשר מגיעה נקודת המבחן, הם מתייאשים ומשליכים את הכל מאחרי גוום. 

ם ביקשו להשתלט על הכל, וקיוו שבתוך זמן קצר תהיה בידם אפשרות בתחילה ה
להעפיל אל הפסגה הגבוהה ביותר. אולם כאשר גילו שאין הדבר עולה בידם, 
והמשימה אינה כה פשוטה כפי שחשבו, לא עבדו על פי 'כללים מסודרים', ואיבדו את 

 הכל. 
בעלי חובות התדפקו על משל למה הדבר דומה, לאדם שהיה בעל חוב גדול, ועשרות 

דלתותיו יומם ולילה ושטרות החוב בידיהם, ותבעו ממנו להשיב את הכסף המגיע 
להם. והוא, היה בידו להחזיר רק לכמה בודדים. מרוב הדפיקות בדלת, לא ידע כבר 
האיש את עצמו, וביקש להשליך הכל, ולברוח אל מעבר לים. עד שבא יהודי חכם 

ישיגוך בעלי החובות גם בחו"ל, וממילא לא תרוויח  -אם תברח ודיבר על ליבו, באומרו' 
 מאומה'. 

ישב האדם החכם ההוא, ולקח דף ועט, ורשם את כל החובות שהוטלו על גבו של 
 חבירו, אחד לאחד. 

ויהי כאשר תמה הרשימה, פנה אל בעל החוב, ויאמר לו: בוא ונעשה סדר ברשימה זו, 
אפשר 'להזיז' לחודשים הבאים. הוא שכנע גם  מה הוא החוב הדחוף ביותר, ואת מי

את הנושים שרק בצורה כזו יש להם סיכוי לקבל אי פעם את כספם, ולכן מוטב יהיה 
לו ימתינו תקופת מה, עד להתאוששותו של בעל החוב, ואז יוכלו גם הם ליהנות 

 מהחזרת החוב. 
ובה בחודש אלול, זו העצה היעוצה למי שהתבלבל ואינו יודע במה להתחיל בענין התש

עד שמרוב בלבול הוא זורק את הכל. ראשית, הוא צריך לדעת שאין זה המקום ואין זה 
: "כי האדם חושב כמה (סימן תרכ"ב)הסימן להתייאש, כמו שמובא ב'שער הציון' 

פעמים לייאש א"ע שאין יכול לתקן בשום אופן, וע"כ יתנהג תמיד באופן אחד, ואם 
ימות. "אבל טעות הוא, שסוף דבר יהיה כל מה שהקב"ה רוצה  יגזור עליו הקב"ה למות,

מנפשו שיתקן, מוכרח הוא לתקן, ויבוא עוד פעם ופעמיים לעוה"ז, ובעל כרחו יוכרח 
לתקן. "וא"כ למה לו כל העמל, למות ולסבול חיבוט הקבר, ושאר צרות, ולחזור עוד 

מיאן בזה, ונס לים, מקום הפעם. "וראיה מיונה, שהקב"ה רצה מאתו שילך וינבא, והוא 
שלא ישרה עליו עוד השכינה לנבאות, כידוע. וראינו שנטבע בים ונבלע בדג, והיה שם 
במעיו כמה ימים, ולפי הנראה בודאי לא יכלו להתקיים דברי הש"י, ומ"מ ראינו שסוף 
דבר היה שרצון הש"י נתקיים, וילך וינבא. "כן הוא האדם בעניניו, וזוה שאמרו באבות 

ל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר וכו'". עכ"ל דבריו וא
 הנפלאים של החפץ חיים ב'שער הציון'. 

הצעד השני שבו יש לנקוט, הוא, לעשות את חשבון נפשו על ידי שירשום לעצמו את 
כל החטאים שעשה, ובתחילה ירשום הכל, בלי סדר מסוים, כל מה שנראה לו שצריך 

כל דבר המעיק עליו, ולא יבהל מהרשימה הגדולה. אחת הדרכים המובילות תיקון, ו
באופן ישיר אל התשובה היא ההליכה בדרכי הענווה. אדם שאינו מתגאה ואינו 

 מתפאר על אחרים, שערי התשובה פתוחים בפניו. 
וכבר המליצו ואמרו על כך, שהמילה 'אלול', מכילה את המילים 'לא' ו'לו', ללמדנו 

יה 'לא' כלומר שלא תאחוז מעצמך יותר מדי, אזי תהיה שייך 'לו', להשי"ת. שאם תה
 וכמה שתהיה יותר 'לא' תהיה יותר שייך 'לו'. 

 הענווה מביאה את האדם למציאת חן בעיני אלוקים ואדם. 
סבי ע"ה ר' אברהם יעקב בולימובסקי ז"ל, היה נוהג לספר לי פעמים רבות בימי ילדותי 

 של רבי בונם מפשיסחא, והדברים עשו עלי רושם רב. מעשה שהיה בימיו 
וכך סיפר: בפשיסחא גר יהודי שהתפרסם בחייט מוכשר, וכמי שמוציא בגדים נאים 
מתחת ידיו. רבים מאנשי הקהילה היהודית וגם בכירי האצולה מבין הגויים הזמינו 

 י. אצלו חליפות, והכל יצאו מרוצים, ושיבחו את מעשי ידיו של החייט היהוד
יום אחד חזר הפריץ מביקור ממושך במדינות זרות, והביא משם בד יקר ערך, ועז היה 
חפצו לתפור מבד זה חליפה יוקרתית, בה יופיע רק באירועים חגיגיים. יועציו אמרו לו 
שכדאי להזמין אליו את החייט היהודי, שאין כמוהו בכל האיזור מי שיידע להפיק את 

שמע האציל לעצתם, והזמין את היהודי לארמונו, הראה המירב והמיטב מהבד היקר. 
 לו את הבד המיוחד, וביקשו שיתפור ממנו חליפת אצולה יוקרתית. 

היהודי שב לביתו שבפשיסחא וכולו קורן מאושר, על הזכות שנפלה בחלקו לתפור 
חליפה לפריץ בעצמו ובכבודו. הוא לא היה מסוגל להתאפק וסיפר זאת לכל מי שבא 

גע, ברחוב ובבית הכנסת. מי שנכנס לחדר העבודה שלו בשבועות שבהם היה עימו במ
עסוק במלאכת התפירה שמע ממנו אודות ההזמנה המיוחדת של הפריץ. והחייט אכן 
השקיע במלאכה זו את כל מרצו וכישוריו, ותפר לפריץ חליפה מהודרת ומיוחדת 

 במינה. 

ה מהודרת, ויצא לארמון הפריץ ויהי כאשר סיים את המלאכה, ארז את החליפה בצור
כשולו קורן מאושר, והפעם בגלל הכסף הרב שיכנס עוד מעט קט לכיסו. הוא  -ושוב 

מתדפק על שערי הארמון, ומוזמן להכנס אחר כבוד ללשכתו של הפריץ, ובתנוחה של 
 גאוה בלתי מוסתרת מוציא את החליפה מתוך האריזה. 

ופניו מצביעות על אי שביעות רצון  אך הנה שוד ושבר; הפריץ מתבונן בחליפה
מוחלטת מהיצירה של החייט היהודי. עיניו יוצאות מחוריהן מרוב כעס, עד שהוא 
נשמע צועק: 'תתבייש לך, זו החליפה שתפרת לי מהבד היקר שהפקדתי בידך?! הרי 
אין בחליפה זו מאומה מן היופי מן החן וההדר, שציפיתי לראות בה, ועכשיו עוד הרסת 

 ת הבד, ותצטרך לשלם לי את מחירו המלא'. לי א
היהודי לא ידע את נפשו מרוב תדהמה, ולא ידע מה דופי מצא החייט בחליפה זו. הוא 
רצה לשאול את הפריץ על איזה פגם הוא מדבר, אבל זה השליך את החליפה מידיו 

 מרוב כעס, עד שהיהודי נאלץ לעזוב את הארמון בבושת פנים, והחליפה בידו... 
ם שובו לביתו, נכנס החייט למרה שחורה, ושכב במיטתו ללא נוע, הדכאון העמוק ע

פגע בו בהעלותו על לוח לבבו את הבושה שתהיה לו עתה מכל אלה שסיפר להם על 
התפירה המלכותית, מה יענה עכשיו לכל מכריו וקרוביו שיבקשו לדעת מה עלה בגורל 

ודי והחליט לשאול בעצת הרבי החליפה? אבל, כאשר הפרנסה הציקה לו, קם היה
מפשיסחא, ולהיוועץ בו ובפקחותו הנודעת. אולי הוא יידע את דבר הפגם שמצא 

 הפריץ בחליפה. 
הרבי שומע את הדברים, מליט את ראשו בכפות ידיו כמי ששוקע במחשבה עמוקה, 
ולאחר כמה דקות הוא אומר לחייט: בוא ואיעצך עצה טובה. קח את החליפה שהפריץ 

רה לך, תפרום אותה לחלוטין ותתפור חליפה חדשה מאותו בד, ובדיוק באותה החזי
 גיזרה שתפרת את הראשונה, ותביא אותה שוב לידי הפריץ. 

החייט הביט ברבי ולא יכול היה להאמין שהוא שומע את הדברים יוצאים מפיו. הוא 
 כבר היה בטוח שגם הרבי שוחק למשבתו... 

 ת 'לך ועשה כדבריי ותראה שלא תפסיד' אמר. אבל הרבי חזר על דבריו בשני
בלית ברירה חזר החייט לביתו, ועשה כדבריו של הרבי, ובתוך ימים אחדים הביא את 

 החליפה 'המחודשת' לארמונו של הפריץ. 
וראה זה פלא, כדבריו של הרבי כן היה. הפריץ התלהב עד מאוד מהחליפה, ולא גמר 

המיוחדים, ואף קרא לאשתו ולבני ביתו שיראו לשבח את החייט היהודי על כישוריו 
את החליפה ברוב הדרה. 'בדיוק לחליפה כזו ציפיתי' אמר בהתפעלות, ושילם לו על 

 כך בטבין ובתקילין. 
עכשיו חזר החייט אל בית מדרשו של הרבי, ושאלו לאמר, ילמדנו רבינו מה שונה 

 החליפה הראשונה מן השניה? 
'ולענוים יתן חן', לכן בחליפה הראשונה שתפרת והתגאית השיב לו הרבי: הפסוק אומר 

בה בפני כל חבירך ומכריך, והוצאת את העינים לכולם, לא מצאת חן בעיני הפריץ, 
וממילא גם חליפתך לא מצאה חן בעיניו, והוא סילק אותך בבושת פנים. ברם, כאשר 

, הרי הקב"ה נתן נפשך היתה שפלה, והתנהגת בענווה, ובצורה זו תפרת לו את החליפה
 (עלינו לשבח)                            את חינך בעינו והסוף היה טוב. וזו גם הדרך לתשובה. 

 )לא, יב(  בשעריך אשר וגרך והטף והנשים האנשים העם את הקהל
 חסמא( בן) אלעזר ורבי ברוקה בן יוחנן ברבי מעשה רבנן ג, א( "תנו )חגיגה בגמרא
 היום? המדרש בבית היה חידוש מה להם: אמר בפקיעין, יהושע רבי פני להקביל שהלכו

 לבית אפשר אי כן, פי על אף להם: אמר שותין. אנו ומימיך אנו תלמידיך לו: אמרו
 ובמה היתה, עזריה בן אלעזר רבי של שבת היתה? מי של שבת חידוש, בלא המדרש

 האנשים העם את הקהל בה? דרש ומה הקהל. בפרשת לו: אמרו היום? הגדה היתה
 ליתן כדי באין? למה טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים םא והטף, והנשים

  ממני" לאבדה ובקשתם בידכם היתה טובה מרגלית להם אמר למביאיהן. שכר
משך היתה כוונתו של רבי יהושע "מרגלית טובה היתה בידכם וכו'"? כתב בספר  מה

 עליו וקרא ושעיה רבי את עפ"י הגמ' ירושלמי בסוף פ"ק דיבמות )ח, ב( "ראה חכמה
 הכנסת לבית עריסתו מולכת אמו שהיתה אני זכור. דעה יורה מי את( כח ישעיה)

 שלו, ממני לאבדה ובקשתם יהושע' ר אמר תורה" לכן בדברי אזניו שיתדבקו בשביל
 . כן עשתה אמו שגם לבעליה טובה כמרגלית המאמר יאות

שאם כוונת התורה היא כותב: המפרשים נתקשו במאמר חז"ל זה,  בספר ציוני תורה
כדי ליתן שכר למביאיהם בלבד, יכול היה לצוות שיביאו איתם עצים או אבנים, וגם אז 

 יהיה שכר למביאיהם?
קשה, שהרי מביאיהם כבר מקבלים שכר על עצם ביאתם? והיה צריך לומר  ועוד

 "לכפול" שכר, שיקבלו שכר גם על מה שהביאו את הקטנים?
 כג( "בשעה א, השירים שיר רבה הקדם מאמר חז"ל )מדרשלתרץ בדרך רמז, ב ואפשר
 לי הביאו תורתי, לכם נותן אני להם )הקב"ה(: אמר התורה, לקבל ישראל שעמדו
 להם אמר אותנו, עורבים אבותינו אמרו: לכם. ואתננה שתשמרוה טובים ערבים

 אדע, במה( טו בראשית) שאמר עליו לי יש אברהם עליהם, לי יש אבותיכם ה"הקב
 שנאתי. עשו ואת( א מלאכי) שנאמר שנאתיו, ואני לעשו אוהב שהיה עליו לי יש יצחק
 לכם, נותנה ואני טובים ערבים לי הביאו אלא .'מה דרכי נסתרה( מ ישעיה) שאמר יעקב
( ב ירמיה) שנאמר עליהם, לי יש להם: אמר לנו, ערבין נביאינו ע,"רבש לפניו: אמרו

 אלא היו, ישראל נביאיך בחרבות כשועלים( יג יחזקאל) וכתיב ,'וגו בי פשעו והרועים
 הא ה"הקב אמר אותנו, עורבים בנינו הרי לכם, אמרו: ואתננה טובים ערבים לי הביאו

 יסדת ויונקים עוללים "מפי( ח תהלים) ד"הה לכם, אתננה ידיהם על טובים, ערבים ודאי
 ואין נתבע שהלוה בשעה ן,ית לעמו עוז' ה( כט שם) שנאמר תורה אלא עוז ואין עוז",

 אשכח אלקיך תורת ותשכח( ד הושע) שנאמר מה הוי הערב? לא נתפש, מי לשלם לו
 אני וכו'" גם בניך

כאן יש להבין מה הפשט ש"בנינו ערבים לנו"? אם כפשוטו שהקב"ה מענישם  גם
כשלא מתנהגים כדבעי, אז למה לא יכול להעניש את הנביאים בעבור זה, ולמה מיאן 

 "ה לקבלם כערבים? הרי מצינו שגדולי הדור אכן מסתלקים בעוון הדור.הקב
לבאר, שדרך אנשים, כשהאדם בימי בחרותו, אין לו שום חשבון ומעצור  ואפשר

לדרכיו, גם כשנושא אשה, עדיין אין לו מעצור להשיג הנאותיו, אמנם, כשב"ה יש לו 
ל דרכיו, כל מה שעושה כבר צאצאים, והם מתחילים לגדול, מעתה יש לו "שומר" ע

יודע שבנו רואה ולומד ממנו, ומי אינו רוצה שבנו יגדל לירא שמים? ועל כרחו נמנע 



 

 ח 

מללכת למקומות שאינם הולמים, מלדבר דיבורים שאינם הגונים, ובכל מה שעושה 
 מחשב עשרה פעמים מה יחשוב בנו כשיראנו...

ר שאכן נקיים את המצוות זה הפשט, הקב"ה ביקש לדעת מי יהיה הערב שישמו ואולי
ולא קיבל שום הצעה שיוכל לסמוך על זה, שכן האבות אינם רואים כל הזמן וגם 

 הנביאים, אבל כשאמרו "בנינו ערבים לנו" מיד הסכים הקב"ה.
בפרשת הביכורים, כתוב "וענית ואמרת" וברש"י מהגמ' שיש לומר בקול רם. מסופר 

ראש השנה, והיה רעש גדול, פתח ואמר, שאצל אחד הצדיקים באו אצלו קהל גדול ל
שכעת מבין למה היה צריך לומר את פרשת הביכורים בקול רם כיוון שכשכולם באו 
להביא ביכורים, הרי לא נתראו כבר הרבה זמן ופטפטו הרבה והיה צריך לצעוק כדי 

 שישמעו שאומר את פרשת הביכורים...
וכשנתראו שם אחרי כל כך הרבה מצוות "הקהל" היה אחת לשבע שנים,  ולעניינינו,

זמן, היה צריך לשמוע את המלך שהוא קורא בתורה, ואיך ישמעו כשיהיה רעש כזה? 
והרי יכול האדם לבוא ולא ישמע ואז לא יקבל שכר? לכן אמרה התורה תביא איתך אף 
את הטף, ויהיה לך "שומר" שישגיח שלא תדבר באמצע קריאת התורה של המלך, 

תשובה, וכך תקבל שכר על ביאתך, וזהו אומרו "ליתן שכר ותזכה להתעורר ל
למביאיהם" ולא אמר "לכפול", כיוון שרצה שאתה תקבל את השכר ע"י שתאזין כדי 

 )ציוני תורה(                 שבינך יתלמד ממך האיך להתנהג...
  )לא, יט(ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם 

" החיים עץ בדרך" בספר "מזכי הרבים", מובאלימוד תורה לאחרים וזכותם של  בענין
 :ב"ח

 מלצר זלמן איסר רבי הגאון אל פעם בא" ציון בני מדרש" כולל מנהל רוזנטל יצחק רבי
 אולי דעתו את שואל הינו ולכן, הכספי מצבו במקצת הוטב שלאחרונה לו וסיפר ל"זצ

 להתעלות וזמנו מרצו רוב את להקדיש שיוכל כדי הכולל מניהול שיתפטר כדאי
 כפי עשה: לו והשיב, תמיד כדרכו לב בתשומת לדבריו זלמן איסר רבי הקשיב, בתורה
 .שהיה מעשה לך לספר ברצוני שתחליט לפני אבל, הבנתך
 סלוצק ישיבת של( משולח, דרבנן שלוחא) ר"שד שהיה חכם תלמיד ביהודי מעשה
, רבנות משרת ועלי ולקבל, זו עבודתו את להפסיק החליט הוא. אחדות שנים במשך

 בענין לדבר נסע ולכן, וסיפר ז"רא המשיך, כך על אתי לשוחח ר"לשד לו נעים היה לא
 כל במשך מהליכתו מתעייף הוא ר"כשד שבעבודתו לו הסביר הוא", חיים חפץ"ה עם

 הוא התפילה שבאמצע קורה אף ולעתים, התפילה בשעת להתרכז לו קשה, היום
 ברצונו לכן, שצריך כפי ללמוד באפשרותו אין ואף ,אלמוני או פלוני נדיב על חושב
 שקיבל לפני, שעברו כבשנים וללמוד להתפלל שיוכל כדי הכפרים באחד כרב לכהן
 . .ר"שד של והמייגע הקשה התפקיד את עליו

 אל ופנה ר"השד לו הודה". בהצלחה שיהיה" לו והשיב, דבריו את שמע "חיים חפץ"ה
 ידוע אולי, אותו ושאל", חיים חפץ"ה לו קרא לתלד הגיע ר"השד כאשר. הפתח עבר

 ? נעלים זוג עולה כמה לך
 נעלים קניתי מאז רב זמן עבר שכן, היום נעלים זוג מחיר בדיוק הוא מה יודע אינני -

 .  וכך כך בערך הינו שהמחיר דומני אבל, חדשות
. ציאההי דלת לעבר נוספת פעם ופנה, לשלום ממנו נפרד, זו שאלתו על שענה לאחר

 זוג על לסנדלר יש הוצאות איזו: ושאל לו וקרא" חיים חפץ"ה חזר, לדלת משהגיע
 ? מייצר שהינו זוג כל על בידו שנשאר הרווח ומה נעלים

 .סנדלר הייתי לא מעולם הרי, ר"השד השיב, מושג כל לי אין
 הסנדלר מרוויח כמה לשער ננסה, ביחד נאמוד אולי", חיים חפץ"ה לו אמר, זאת בכל
 . ההוצאות הן ומה, מייצר שהוא נעלים זוג כל על

 זוג כל על הסנדלר של והרווח ההוצאה חשבון את במשוער וחישבו שניהם עמדו
 חזר, לדלת משהגיע. לדרכו ללכת מנת על הדלת אל ר"השד פנה מכן ולאחר. נעלים

 : אותו ושאל לו קרא" חיים חפץ"ה
 שמיוצרות כאלה שישנן או הסנדלר צרמיי אשר נעלים רק יש האם בבקשה לי נא אמור

 ?אחרים י"ע אף
 .ר"השד השיב, החרושת בבתי שמייצרים ויש סנדלרים ידי על שמיוצרות יש אכן

 .ושאל" חיים חפץ"ה הוסיף? יותר יקרות ואיזה
. החרושת בבית מיוצרות אשר מאלה יותר יקרות הסנדלר ידי על שמיוצרות הנעלים

 . ר"השד השיב
 הרי, החרושת בבית המיוצרות מאלה יותר יקרות הסנדלר מייצרש נעלים זוג אם

? המציאות הוא כך אכן האם. החרושת בית מבעל יותר עשיר להיות צריך שהסנדלר
 ושאל." חיים חפץ"ה הוסיף

 מייצרים החרושת ובבית הואיל, יותר עשיר החרושת בית בעל, ר"השד השיב .לא
 מרוויח חשבון של בסופו ולכן, הסנדלר רמייצ מאשר וכמה כמה פי גדולה נעלים כמות

  .פחות הסנדלר
 אם, ר"לשד ישראל של רבן קדישא הסבא לו אמר, ושמע הסכת, הדבר הוא כך אם

 אמת הרי, שלוה חיי ולחיות ר"כשד עבודתך את להפסיק - לעצמך לעשות רוצה הינך
 לההתפי בזמן המטרידות הזרות והמחשבות יותר פנוי יהיה שראשך הדבר ונכון

 תוכל התורה לימוד במעלות ואף, יותר גבוהה בדרגה תעמודנה תפילותיך, יפחתו
 רחב במבט הישיבה עבור כספים בגיוס עבודתך על תסתכל אם, אבל, יותר לעלות

 עבודתך בזכות כהוגן ולהתפלל ללמוד יכולים ישיבה בחורי כמה ותחשוב, יותר
 שמים ויראת לתורה יותר ההרב עושה הינך הנוכחית שבעבודתך תבין אז, ר"כשד

 תהא לעצמה תפילה כל אמנם, ובשלוה בשקט יהיו ותפילותיך שלימודך בזמן מאשר
, ביותר גדולה זכותך הרבים של התורה ובלימוד הרבים בתפילת היום אבל, יותר גדולה

 מן ושכרך, בך תלויה הרבים זכות, ר"כשד בתפקידך שתמשיך והרצוי הראוי מן כן על
 .גדול השמים

 א'( ב' )אבות שכרה כנגד מצוה הפסד מחשב והוי ל"חז שאמרו מה וזה
 )חיים שיש בהם(

אחת לשבע שנים נצטווינו במעמד "הקהל": כל ישראל, אנשים נשים וטף, עולים לבית 
המקדש לשמוע קריאת ספר דברים מפי המלך, "ולמדו ליראה את ה' אלקיכם כל 

גה ג, ב(: אנשים באים ללמוד, נשים באות הימים" )דברים לא, יב(. ושאלו בגמרא )חגי
לשמוע טף למה באים, הלא אינם מבינים את הנאמר. ותרצו, כדי ליתן שכר למביאיהם. 
והשכר הוא שיהיה חינוכם קל, כי בכך ילמדו ליראה את ה' כל הימים )כביאור "אור 

עצום  רואה ציבור כה –אפילו ילד קטן  –החיים" הק'(. ומדוע, וכיצד. אלא כשהאדם 
ורב, ויודע שהוא חלק ממנו, אין לנו מושג איזה חינוך זה נותן. וככתוב: ולמדו ליראה 

 את ה' אלקיכם כל הימים" השראת יראה לכל החיים!

 אספר סיפור ששמעתי בנעורי, ועוררני למחשבה.
כשהרבי מפשיסחא זצ"ל נפטר, התפלגה העידה. החלק הגדול נהה אחרי השרף 

ש ועמוד היראה, והחלק האחר הכתיר את הצדיק רבי יצחק מקוצק זצ"ל, לפיד הא
מוורקא זצ"ל, ריעו וחבירו של השרף מקוצק, והנהגתו שונה בתכלית, בשובה ובנחת, 

 סבלנות וננוחות.
יום אחד הלך הרבי מוורקא ברחוב, ועצרה לידו עגלה גדושה בחסידים נלהבים, 

פנה אל הרבי בהתרסה: "רב  הנוסעים לקוצק. אחד, עז פנים, הורה לעגלון לעצור.
מה אתה משתטה, משחק  –איטשע, וואס מאכסטו זיך נאריש, שפילט זיך א רעבע 

 את הרבי. פשוט את הגלימה ובוא איתנו לקוצק!"
 הנוסעים נדהמו מהחוצפה, המתינו לתגובה.

  –אבל הרבי מוורקא נותר נינוח כשהיה. בחיוך ענה: "האמת, מעולם תמהתי 
 –כרטיס פיס במשותף, וזכו בפרס הגדול, מאה אלף רובלים  שלושה חברים קנו

יחלקוהו ביניהם, ולא ידעו מה לעשות בהון העצום שנפל בחלקם, די והותר להם 
ולבניהם אחריהם! ובכל זאת, מעולם לא שמענו שיפנו לחבר רביעי ויציעו לו להתחלק 

 עימם בזכיה, למרות שיש בה די לכולם. 
  –דים רבי אז מדוע, כשיש לאלף חסי

והרבי הלא עסוק בשלו, בתפילותיו, ולימודו, התעלותו ודבקותו, כמה זמן יכול הוא 
 –להקדיש לכל אחד מהם 

למה שוקדים הם לצרף חסידים נוספים, להגדיל את החסידות? הלא מזיקים הם 
 לעצמם, מטילים יותר עומס על רבם, ויהיה לו פחות פנאי עבורם!"

 מעולם לא חשבו על כך. אכן, שאלה!בני החבורה שמעו בענין. 
 המשיך הרבי ואמר: "אבל אגלה לכם את התשובה.

החסידים עצמם אינם בטוחים במעלת רבם. האומנם מורם מעם הוא, איש אלוקים 
קדוש, אשר רוח ה' דיבר בו ומלתו על לשונו. מבקשים הם חיזוקים, הסכמות. אם 

 היה בטוח שטוב בחרתי...יצטרפו חסידים נוספים, יתנו גושפנקא לרבי, וא
שמע נא, יונגערמאן. אני מכיר את רבך מזה שנות דור. קבל את עדותי שהוא קדוש 
וטהור, מרומם ונשגב. יכול אתה לנסוע איליו בלב שקט, מבלי לצרף חסידים 

 שיחזקוך"...
 ופני אותו חצוף חפו...

והתשובה כה נוקבת.  איני יודע האם הוציא את שנתו, היום ודאי אינו חי, והסיפור יפה,
  –אבל כמדומני שהתשובה האמיתית אחרת 

מדוע משתוקקים החסידים להגדיל את החסידות, הלא תהיה לכל אחד פחות תשומת 
לב מרבו. אמת ויציב. אבל לעומת זאת איזו התחזקות תהיה לו מעוצמת החבורה, 

 צמה!מגודל העידה! מאוירת היחד, הליכוד, הגבוש. איזו חויה זו, איזו עו

 וזה מעמד הקהל!
 ילד שיחווה זאת, ילמד "ליראה את ה' כל הימים!"

"כל הימים", גם אם ישוב לעירו וישובו, גם אם יקלע לבדידות ויהיה לבדו, ידע שהוא 
 חלק מציבור ענק ומלוכד, וזה יתן לו כח ועוצמה.

 ואמרו בנובהרדוק, שזהו שאמרו )ברכות לא, ע"א( שהנפטר מחבירו אל יפטר אלא
מתוך דבר הלכה. והגר"א היה רגיל לומר ממנו ההלכה שיחיד ורבים הלכה כרבים 
)"תורת גבריאל" ויצא, וכן הוא באוהב ישראל ליקוטים וכן ב"אגרא דפרקא" עיי"ש( 
והענין, שכשהיו שנים ויותר, היו חבורה וקל היה להתחזק. וכעת נפטר מחבירו והולך 

 והגדת()          משיך להתחזק!ביחידות, יזכור שהוא חלק מהחבורה, וי

  בדרך הדרוש 

 )כט, ט( אתם נצבים היום
 תפלת זמן אימתי עד מישראל אדם הלכה, היום נצבים אתם במדרש

 עד שחרית תפלת זמן חכמים שנו כך המנחה תפלת זמן אימתי ועד שחרית
 בגמרא פלוגתא דאיתא ל"ונ, נצבים לאתם זו שאלה האיך תמוה וזה' כו חצות

 עד סברי ורבנן שעות' ד עד שחרית תפלת סבר י"ר ורבנן י"ר ד"רפ ברכות
 תמיד סברי ורבנן שעות' ד עד קרב' הי שחר של דתמיד י"דר וטעמא חצות

 דתפלות ל"דס דעה לאותה דוקא שייך הפלוגתא וזה חצות עד קרב שחר של
 פליגי לא ע"כ תיקנו אבות כנגד דתפלות דעה לאידך אבל תיקנו תמידין כנגד

 ברית לכרות צריך' הי מאי הקשו המפורשים, חצות עד השחר פלתדת
 , סיני בהר ברית עמם כרת' הי כבר הלא נצבים אתם מדכתיב מואב בערבות

 בתחתית ויתיצבו( א"ע ח"פ דף) דשבת' בגמ איתא דהא מ"דלק ל"ונ
 ופריך לאורייתא רבה מודעה מכאן' וכו כגיגית ההר עליהם שכפה מלמד ההר

 המפורשים קושית ז"לפ, מואב בערבות ברית עמם כרת הכי תרב הלא' התוס
 לומר יוכלו שלא כדי מואב בערבות ברית עמם לכרות צריך דהא, מתורץ

 יוכל אינו כך על ונשבע שנאמר דבדבר ל"קיי דהא אינו זה רק, היינו אנוסים
 בגמרא איתא ממיץ הלא א"הר והקשה שנשבע בשביל אונס טענת לטעון

 הלא לאורייתא רבה מודעה ומכאן' וכו שכפה מלמד ההר תבתחתי ויתיצבו
 ונשבע דבר איזה על נאנס אם, אמת זה דין דבודאי מ"דלק ל"ונ, בשבועה' הי
 קודם לאפוקי, שבועה על שמצווה היכי רק אונס טענת לטעון יוכל אינו כך על

 רבה מודעה מכאן קאמר ושפיר השבועה על מצווים היו לא תורה מתן
 אי אבל השבועה על מצווה אינו נ"דב אמרינן אי דוקא זה רק' כוו לאורייתא

 , ל"כנ' לדוכתי ממיץ א"הר קושית הדרא השבועה על מצווה נ"ב אמרינן

 מצינו כ"ואעפ שבועה חשיב לא נ"ב מצות' דבז הקשו המפרשים
 תרוצים' ב' ותי, שנשבע פרעה גבי מצינו וכן לאברהם שנשבע באבימלך

 אפשר אי דהא הדינין על מצווה נ"וב בדינין כללנ דהשבועה אחד תירוץ
 הם דבאמת' ב ותירוץ, נ"ב מצות' בז חשיב קא ודינים שבועה בלי דין לעשות

 ם"הרמב אבל, מצוות' ז על שבועה הוסיפו בעצמם רק השבועה על נצטוו לא
' דלפי ת"היפ ופירש) מיתה חייב מצות' ז מכל אחד שהוסיף נ"דב פסק

 מצות' ז על להוסיף רשאי אין דהא כולה התורה כל הםאבר קיים לא ם"הרמב
 אבינו אברהם קיים' בגמ איתא דהא אמת אינו ם"הרמב דשיטת ומוכרח(, שלו

 שייך אין וגם נצטוו שלא מה על להם להוסיף ואסור נ"ב' הי והלא התורה כל
 , להוסיף אסור דהא שהתפלל לומר

 תפלת זמן אימתי עד מישראל אדם הלכה לשאול יוכל לא ז"בל ש"והא
 אינם האבות דהא, תקנו תמידין כנגד תפלות כ"ע אומר דהייתי שחרית
 תקנום תמידין כנגד כ"ע אלא להתפלל רשאין דאין וממילא להוסיף רשאים
 קושית קשה' כו נצבים אתם השתא אבל, חצות עד כחכמים והלכה

 יהםעל כפה דבסיני לומר ואין שנית פעם ברית לכרות צריך למה המפורשים
 לא נ"דב לומר ואין בשבועה הוי דהא אונס טענת לטעון ויכולין כגיגית הר

 לאברהם אבימלך שנשבע שבועה מצינו הא קשה ל"כנ השבועה על נצטוה
 ל"י והשתא להוסיף דמותר מוכח ממילא מעצמם הוסיפו דהם ל"צ כ"ע אלא

                                 :ק"ודו' וכו הלכה שפיר ופריך, תמידין כנגד ל"וי תקנום אבות כנגד דתפלות

           )מדרש יונתן(



ֶלְך ִבים-ַוּיֵ ת ִנּצָ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְמִגּנֹות ִמֵּמָאה ְקָללֹות
"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם" (כט ט)

ְמעּו  ֶׁשּׁשָ ְלִפי  ְקָללֹות?  ְלָפָרַׁשת  זֹו  ָּפָרָׁשה  ִנְסְמָכה  "ָלָּמה 
חּוץ  זֹו,  ְּבָפָרָׁשה  ְׁשַּתִים  ָחֵסר  ְקָללֹות  ֵמָאה  ִיְׂשָרֵאל 
ֵהִריקּו  ִמָּיד  ּכֲֹהִנים,  ְּבתֹוַרת  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ָוֵתַׁשע  ֵמַאְרָּבִעים 
אֹוָתם  ָקָרא  ִמָּיד  ְּבֵאּלּו?!  ַלֲעמֹד  יּוַכל  'ִמי  ְוָאְמרּו:  ְּפֵניֶהם 

מֶֹׁשה ְוָהָיה ְמַפְּיָסן ִּבְדָבִרים'" (ַּתְנחּוָמא א).
'ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ֶׁשחֹוַבת  ָּכַתב  (ַּבְּפִתיָחה)  'ַהַּמְנִהיג'  ְּבֵסֶפר 
ְּבָרכֹות' ְּביֹום ְּכָבר ִנְתְקָנה ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ְוַאף ֶׁשָאְמרּו 
זֹו,  ַּתָּקָנה  ֶׁשִּתֵּקן  הּוא   ַהֶּמֶל ֶׁשָּדִוד  כא)  יח  (במ"ר  ֲחָכִמים 

ִנים ִנְׁשַּתְּכָחה, ְוָדִוד ָחַזר ְוִיְּסָדּה.  ַּכּוָָנָתם ֶׁשִּבְרבֹות ַהּׁשָ
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ִּפּיּוסֹו  ֶׁשִּדְבֵרי  ַהִחידָ"א,  ֵּפֵרׁש  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֻהְזְּכרוּ ַּבִּמְדָרׁש ָהיּו 'ֵמָאה ַהְּבָרכֹות' ֶׁשִּתֵּקן ָלֶהם 
ִיָּנְצלּו  ֲאִמיָרָתן  ַעל  ַיְקִּפידּו  ֶׁשִאם  ַלְּקָללֹות,  ֶנֶגד  ְּכִמְׁשַקל 
ֵמַהְּקָללֹות, ּוְכִדְבֵרי ָהרֹוֵקַח (סי' שכ) ֶׁשַהְּמָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות 
ִנּצֹול ִמֵּמָאה ְקָללֹות; ִּתְׁשִעים ּוְׁשמֹוֶנה ַהְּכתּובֹות ְּבָפָרַׁשת 
ִּכי ָתבֹא, ּוְׁשַּתִים נֹוָספֹות ֶׁשִּנְרְמזּו ַּבָּפסּוק (ְּדָבִרים כח סא): "ַּגם 

ָּכל ֳחִלי ְוָכל ַמָּכה".
(טז  ִּבְתִהִּלים   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ְּבִדְבֵרי  ִלְמצֹא  נּוַכל  ַלְּדָבִרים  ֶרֶמז 
ָלֶבַטח";  ִיְׁשּכֹן  ְּבָׂשִרי  ַאף  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  "ָלֵכן  ט): 
ֵמַהְּקָללֹות,  ֶאָּנֵצל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה]  ִּבְזכּות "ָלֵכן" [ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ּוִמֵּמיָלא ִיְׂשַמח ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח, ְלא ֶנַגע ּוַמֲחָלה.
'רּוַח ַחִּיים' ְּדרּוׁש א; 'חַֹמת ֲאָנ' ְּתִהִּלים טז

ָהֱאמּוָנה ְוַהִצִּפָּיה – ְׁשֵּתי חֹובֹות ֵהן
ִמָּכל   ְוִקֶּבְצ ְוָׁשב   ְוִרֲחֶמ  ְׁשבּוְת ֶאת  ֱאֶקיךָ  ה'  "ְוָׁשב 

ָהַעִּמים" (ל ג)
ַלֲעמֹד  ָעִתיד  ַהָּמִׁשיַח   ַהֶּמֶל" א):  יא  (ְמָלִכים  ָהַרְמָּב"ם  ָּכַתב 
ִנְּדֵחי  ּוְמַקֵּבץ  ִמְקָּדׁש  ּובֹוֶנה  ָּדִוד...  ֵּבית  ַמְלכּות  ּוְלַהֲחִזיר 
ְמַחֶּכה  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  אֹו  ּבֹו  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְוָכל  ִיְׂשָרֵאל... 
ְלִביָאתֹו... הּוא ּכֹוֵפר ַּבּתֹוָרה ּוְבמֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשֲהֵרי ַהּתֹוָרה 
 ְוִרֲחֶמ ֶקיךָ ֶאת ְׁשבּוְתֵהִעיָדה ָעָליו ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ְוָׁשב ה' ֱא

ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים'..."
ֵּבֵאר ַהְּגִרי"ז סֹולֹוֵבייצִ'יק ִמְּבִריְסק: 

ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ְלַהֲאִמין  ַּדי  ֶׁשֵאין  ְמָבֵאר  ָהַרְמָּב"ם  ְּבִדְבֵרי 
אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ּוְכִפי  לֹו,  ְלַצּפֹות  נֹוָסף:  ִחּיּוב  ַאף  ֵיׁש  ֶאָּלא 

ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה: "ִּכי ִליׁשּוָעְת ִקּוִינוּ ָּכל ַהּיֹום". 
ֶנֱאָמר  ַהָּמִׁשיַח  ְּבִביַאת  ָהעֹוֵסק  ַמֲאִמין'  ָה'ֲאִני   ָּכ ִמּשּׁום 
ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  "ֲאִני  ְוַטְרָיא':  'ַׁשְקָלא  ְּבִסְגנֹון 
ֲאַחֶּכה  ֶזה  ָּכל  ִעם  ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַהָּמִׁשיַח,  ְּבִביַאת 
ַמֲאִמין'  ָה'ֲאִני  ֶיֶתר  ֶאת  ַאף  ִלְכאֹוָרה  ֶׁשָּיבֹא".  יֹום  ְּבָכל  לֹו 
ִנָּתן ָהָיה ְלַנֵּסַח ְּבאֶֹפן ֶזה, ְּכגֹון: 'ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה 
ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְׁשמֹו ּגֹוֵמל טֹוב ְלׁשֹוְמֵרי ִמְצוֹוָתיו ּוַמֲעִניׁש 
לֹו  ְוַרע  'ַצִּדיק  ֶׁשָּמִצינוּ  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ִמְצוֹוָתיו,  ְלעֹוְבֵרי 

ְוָרָׁשע ְוטֹוב לֹו' – ִעם ָּכל ֶזה ֲאִני ַמֲאִמין'. ַמּדּוַע ֵאפֹוא ַּדְוָקא 
ֶאת ָהִעָּקר ָהעֹוֵסק ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ִּתְּקנּו ְּבָלׁשֹון זֹו? ִמּשּׁום 
ֶׁשָּכָאמּור, ָּבא ַהָּדָבר ְלַהְדִּגיׁש ְיסֹוד ֱאמּוָנה נֹוָסף ֶׁשִּנְכָלל ּבֹו, 
ְוהּוא ַהִצִּפָּיה ִלְגֻאָּלה. ְלִפיָכ ְלַאַחר ֶׁשִהְצַהְרנּו ַעל ֱאמּוָנֵתנּו 
ִצִּפָּיֵתנּו  ַעל  ּוַמְצִהיִרים  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ַהָּמִׁשיַח,  ְּבִביַאת 

ַהְּתִמיִדית ְלבֹואֹו. 
קֶֹבץ 'ַהֶּנֱאָמן' ֱאלּול-ִּתְׁשֵרי תש"כ; 'ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ַהְּגִרי"ז' עמ' פה

ְּתִפַּלת מֶֹׁשה ָעְׂשָתה ֶמֱחָצה
"ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ֶבּן ֵמָאה ְוֶעְשִׂרים ָשָׁנה ָאֹנִכי ַהּיֹום" (לא ב)

ָּדַרׁש ַרִּבי ִּפיְנָחס ַהֵּלִוי הֹורֹוִויץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט:

ָהֱאִקים",  ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  "ְּתִפָּלה  צ):  (ְּתִהִּלים  ַהִּמְזמֹור  ֶאת 
ַּבּתַֹאר  ִהְתַעֵּטר  ַּכֲאֶׁשר  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ָאַמר 
מֶֹׁשה  ָהָיה  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ּתֹוָרה.  ַמַּתן  ְּבֵעת  ָהֱאִקים'  'ִאיׁש 
"ְוִאם  י):  (ָׁשם  ַהִּמְזמֹור   ְּבֶהְמֵׁש ַּכָּכתּוב  ָׁשָנה,  ְׁשמֹוִנים  ֶּבן 
"ַׂשְּמֵחנּו  טו):  (ָׁשם  ִהְתַּפֵּלל   ְוָכ ָׁשָנה".  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ְׁשמֹוִנים  ִלי  ַהֲעֵנק   – ָרָעה"  ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות 
ִנים  ָׁשִנים נֹוָספֹות ֶׁשָּבֶהן ֶאְחֶיה ְּבִׂשְמָחה, ְּכֶנֶגד ְׁשמֹוִנים ַהּׁשָ

ֶׁשֲחִייִתי ְּבִעּנּוי ּוְבָרָעה ְּבֵעת ִׁשְעּבּוד ִמְצַרִים.
(דב"ר ח א): "ְּתִפָּלה עֹוָׂשה ֶמֱחָצה",  ֵּכיָון ֶׁשְּכָלל הּוא ְּבָיֵדינּו 
מֹוִנים,  ָזָכה מֶֹׁשה ִלְחיֹות עֹוד ַאְרָּבִעים ָׁשָנה – ַמֲחִצית ִמּׁשְ

ְוִנְפָטר ְּבִגיל ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים. 
'ָּפִנים ָיפֹות' ַּבִּמְדָּבר כז יב

'ָׂשָכר ִלְמִביֵאיֶהן' ְוא ָחִליָלה 'עֶֹנׁש ִלְמִביֵאיֶהן'
"ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף" (לא יב)

ַּבְּגָמָרא (ֲחִגיָגה ג א) ָאְמרּו: "'ַטף' – ָלָּמה ָּבִאין? ְּכֵדי ִלֵּתן ָׂשָכר 
ִלְמִביֵאיֶהן". ְוָכְתבּו ַהּתֹוְספֹות (ָׁשם ד"ה ְּכֵדי): "ְוַעל ֶזה ָסְמכּו 

ְלָהִביא ְקַטִּנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת". 
ָּכַתב ַעל ָּכ ַרִּבי ְמַנֵחם ִּדי לּוְנַזאנוֹ: 

ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ַהְּקַטִּנים  ְיָלָדיו  ֶאת  ְלָהִביא  ָלָאָדם  לֹו  ַאל 
ת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְוֵאיָנם  ֶאָּלא ִאם ֵּכן יֹוְדִעים ֵהם ְלִהָּזֵהר ִּבְקֻדּׁשַ
ַמְפִריִעים ַלִּמְתַּפְּלִלים. ְואּוָלם ִמי ֶׁשְּיָלָדיו ְמַזְלְזִלים ִּבְכבֹוד 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוִמְׁשּתֹוְבִבים ּבֹו, ַּתַחת ֶׁשִּיָּקֵרא ּבֹו: "ִלֵּתן ָׂשָכר 
ִלְמִביֵאיֶהם", ֵיׁש ִלְקרֹא ָעָליו: "ִלֵּתן עֶֹנׁש ִלְמִביֵאיֶהם" ַחס 
ְּבֵהיַכל  ְּפִגיָׁשה  לֹו  ֶׁשִּנְקְּבָעה  ְלִמי  ַהָּדָבר  ּדֹוֶמה  ְוָׁשלֹום. 
ַהֶּמֶל ְוֵהִביא ִעּמֹו ֶאת ַעְבּדֹו ַהּשֹׁוֶטה. ְוִהֵּנה, ֶעֶבד ֶזה ִּבָּזה 
ַּבַּמֲעָמד ַהִּנְׂשָּגב ֶאת ַהֶּמֶל ְלֵעיֵני ּכֹל. ֲהא ְּבַוַּדאי א ַיֲעִניׁש 
ַהֶּמֶל ֶאת ָהֶעֶבד ֶׁשֵאינֹו ַאְחַראי ְלַמֲעָׂשיו, ִּכי ִאם ֶאת ָהָאדֹון 
ֶׁשֱהִביאֹו. ָּכ ִמי ֶׁשֵּמִביא ֶאת ְּבנֹו ַהָּקָטן ַהְּמַזְלֵזל ִּבְכבֹוד ֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת, ֵיָעֵנׁש ַהֵּמִביא ְוא ַהָּקָטן ֶׁשֵאינֹו ַּבר ַּדַעת. 
ִּכי  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ִמָּפאָּפא  ְּגִריְנַווְלד  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 

ַהְּדָבִרים ַאף ִנְרְמזּו ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא: 
 ֻהְצַר ָמה  ְלֵׁשם   – ָּבִאין"  ֵהן  ָלָּמה  "ַטף  ַהְּגָמָרא:  ָּתְמָהה 
ִאם  ֲהא  ַהַּטף,  ֶאת  ַאף  ְלָהִביא  ֶׁשֵּיׁש  ְלַהְׁשִמיֵענּו  ַהָּכתּוב 
ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ִהְצַטּוּו ָלבֹא, ְּבַוַּדאי א ַיְׁשִאירּו ֶאת ַהַּטף 

ְלַבָּדם ְּבֵביָתם?
ְוֵהִׁשיָבה: "ְּכֵדי ִלֵּתן ָׂשָכר ִלְמִביֵאיֶהם" – ָּבא ַהָּכתּוב ְלַלְּמֵדנּו 
ְיַקְּבלּו  ֶׁשְּמִביֵאיֶהם  ְּבאֶֹפן  ֶאָּלא  ַהַּטף,  ֶאת  ְלָהִביא  ֵאין  ִּכי 
ַעל ָּכ ָׂשָכר, ְּדַהְינוּ ְּכֵדי ְלַחְּנָכם ַלֲענֹות ָאֵמן ּוְׁשַאר ְּדָבִרים 
ה. ַא ִאם ָחִליָלה נֹוְכחּוָתם ַמְפִריָעה ַלִּמְתַּפְּלִלים  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ
ֲארוּ ְּבֵביָתם.  ֵיָעְנׁשּו ְמִביֵאיֶהם ְּבִסָּבָתם, ּומּוָטב ֵאפֹוא ֶׁשִּיּׁשָ

'ְׁשֵּתי ָידֹות' [ֶוֶנְצָיה שע"ח] ַּדף קיז; 'ַוְיִחי יֹוֵסף' ַׁשָּבת ׁשּוָבה

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ללֹות

ני ּפְ ם
'ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה' ַעל ִמָּלה ְקַטָּנה

ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ְבקֹלוֹ  ְוָׁשַמְעָּת   קֶיֱא ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 
ְמַצְּוָך ַהּיֹום..." (ל ב)

ָלׁשּוב  ַהְּמַבֵּקׁש  ִּבְפֵני  ָהעֹוְמִדים  ֵמַהִּמְכׁשֹוִלים  ֶאָחד 
ְּבֵעיָניו  ַהִּנְרִאים  ַּבֲחָטִאים  ִהְתַמְּקדּותֹו  הּוא  ִּבְתׁשּוָבה, 
ֵמֲחָטִאים  ִמְתַעֵּלם  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי   ּתֹו ְּכַמְׁשָמעּוִתִּיים, 
ֵיׁש  ָאֵמן;  ֲעִנַּית   ְלָכ ְּכֻדְגָמה  ְּכַקִּלים.  ְּבֵעיָניו  ֶׁשִּנְרִאים 
ַהּטֹוִעים ִלְסּבֹר ֶׁשֵאין צֶֹר ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ַעל ִאי ֲעִנַּית 
ִמּגּוֵרי  ַּפאִּפיְרׁש  ַהּכֵֹהן  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  אּוַלם  ָאֵמן, 
ַלֲעׂשֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַעד  ֶזה,  ָעוֹון  ָחמּור  ּכֹה  ִּכי  ְמַגֶּלה  ָהֲאִר"י 

'ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה' ָעָליו. ְוֵאּלּו ְּדָבָריו: 
ְוַאף   – ָאֵמן  עֹוֶנה  ֶׁשֵאינֹו  ְלִמי  ְּגדֹוָלה  ְּתׁשּוָבה   ָצִרי"
ַמע ֵאיֶזה ְּבָרָכה  ֶׁשַרק ַּפַעם ַאַחת א ָעָנה – ְּדַהְינוּ ְּכֶׁשּׁשָ
ֲאִפּלוּ ַעל ְּפִרי, אֹו ֶׁשְּמָבֵר ֲחֵברֹו ַעל ֵאיֶזה ִמְצָוה, ּוִמָּכל 
יֹום יֹוִריד  ֶׁשְּבָכל  ָאַׁשְמנּו  ּוְבִוּדּוי  "ץ...  ַהּׁשָ ִּבְתִפַּלת  ֶׁשֵּכן 

ְּדָמעֹות ַעל אֹוָתן ֲאֵמִנים ֶׁשֹּלא ָעָנה".
'אֹור ַהָּיָׁשר' ז יח-יט

'ָאֵמן ְּבקֹול' ְּכֶנֶגד 'ֵחְטא ְּבקֹול'
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ְּככֹל  ְבקֹלוֹ  ְוָׁשַמְעָּת   קֶיֱא ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 

ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶני ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש" (ל ב)
ָּדַרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ַזְלָמן ֱאֶרְנַרִייךְ ַרָּבּה ָׁשל ַׁשאְמלֹוי: 

ַּבְּגָמָרא (יֹוָמא פו ב) ְמבָֹאר ֶׁשְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֻּתְׁשַלם, 
ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּיְזַּדֵּמן ְלָפָניו אֹותֹו ֵחְטא ֶׁשָחָטא ּבֹו, ְּבאֹותֹו 
ְוא  ִיְתַּגֵּבר  ָאז  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשָחָטא.  ָׁשָעה  ּוְבאֹוָתּה  ָמקֹום 
ֶיֱחָטא יּוַכח ִּכי ְּתׁשּוָבתֹו ֲאִמִּתית. ַעל ִּפי זֹאת ֵיׁש לֹוַמר, 
ְלַקֵּים  ָעָליו  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ֶהָחֵפץ  ָאָדם  ִּכי 
ֶׁשָעַבר  ִמי   ְלִפיָכ ָחָטא.  ֶׁשָּבּה  ְּתכּוָנה  ְּבאֹוָתּה  ִמְצוֹות 
ֲעֵבָרה ְּבַפְרֶהְסָיה, ַּתָּקָנתֹו ִּתְהֶיה ַּכֲאֶׁשר ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה 
ִיְתַּפֵּלל ְוַיֲעֶנה 'ָאֵמן' ְּבקֹול ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ִמְּבִלי ְלִהְתַּבֵּיׁש 
ב  ִמְּפֵני ַהַּמְלִעיִגים ָעָליו. ִאם ַיֲעֶׂשה ֵּכן, יֹוִכיַח ְּבָכ ֶׁשּׁשָ

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. 
'ְּדָרׁשֹות ֶלֶחם ְׁשמֹה' ְלַׁשָּבת ׁשּוָבה

ֶלְך ִבים-ַוּיֵ ת ִנּצָ ָרׁשַ 348ּפָ תש"פ

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (קיט ב) ָאְמרּו ֲחָכִמים: "ַמאי ָאֵמן? 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'". ּוֵבֵאר 
ַהַּמַהְרשָׁ"א (ח"א ָׁשם) ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ֵמִעיד: "ִּכי ֵׁשם ֵא-ל ֶׁשִּנְקָרא ּבֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ְּבָכל ַהָּׁשָנה [ָהֵא-ל ַהָּקדֹוׁש], ְוֵׁשם ֶמֶל ֶׁשִּנְקָרא ּבֹו ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה 

ְויֹום ַהִּכּפּוִרים [ַהֶּמֶל ַהָּקדֹוׁש] – הּוא ֶנֱאָמן ַוֲאִמִּתי".

ְּבַחְברּוָתא  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֲאִמיַרת  ַעל  ַהְקֵּפד  ָיָקר!  ְיהּוִדי 
ְּבָיִמים ֵאּלּו, ּוְבָכ ִּתְפַּתח ֶאת יֹוְמ ָּבֵעדּות ַהַּׁשֶּיֶכת ִּבְמֻיָחד 

ְלָיִמים ֵאּלּו – ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהּנֹו: 'ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן'.
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ְּבָפָניו  ְּבַהְפָּתָעה  ֶׁשִהָּכה  יֹוְרִקי  ַהְּניּו  ַהֶּגֶׁשם 
ַאַחת  ּתֹוָׁשב  ִנְכָּבד   ַאְבֵר ְׁשמֹה,  ַרִּבי  ֶׁשל 
ְלעֹוַלם  ְּבַאַחת  אֹותֹו  ֶהֱחִזיר  ַהָּצפֹון,  ֵמָעֵרי 
ַהְּמִציאּות. ִלְפֵני ָׁשָעה ַקָּלה ָיַרד ֵמַהָּמטֹוס 
ַהְּבִרית.  ְלַאְרצֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ֶׁשהֹוִבילֹו 
א ָהְיָתה זֹו ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ָעְמדּו 
ַהַּפַעם  ְואּוָלם  יֹוְרק,  ְניּו  ַאְדַמת  ַעל  ַרְגָליו 
ֶׁש'ָּנְפָלה'  ַהְּנִסיָעה  ַעל  ְלַוֵּתר  ַמֲעִדיף  ָהָיה 

ָעָליו ְּבַהְפָּתָעה ּוִבְנִסּבֹות ְמַצֲערֹות.
ְיִדידֹו  ַׁשְּבַתאי,  ר'  ְּבֻחְלָׁשה  ָצַעד  ְלִצּדֹו 
ְוחֶֹסר  ַרָּבה  ְּדָאָגה  ַמִּביעֹות  ָּפָניו  ּוְׁשֵכנֹו, 
ַוָּדאּות. ַרק ִלְפֵני ָיִמים ְספּוִרים ִקֵּבל ִמיֵדי 
ַמֲחָלה  ִּכי  ַהָּקָׁשה  ַהְּבׂשֹוָרה  ֶאת  ָהרֹוְפִאים 
ְמַאֶּיֶמת  מֹחֹו  ְּבֶגַזע  ֶׁשִהְתַּגְּלָתה  ַמְמִאיָרה 
ַעל ַחָּייו ְוִכי ַמָּצבֹו ְמֻסָּכן ְּביֹוֵתר. ִהְתַיֲעצּות 
ְמִהיָרה ִעם ַעְסָקֵני ְרפּוָאה ְּבִכיִרים ִהְבִהיָרה 
לֹו ֶׁשָעָליו ָלטּוס ִּבְדִחיפּות ִלְניּו יֹוְרק, ָׁשם, 
וֹוִׁשיְנְגטֹון  ֶׁשִּבְׁשכּוַנת  ָהְרפּוָאה  ְּבֵבית 
ַהִּמְתַמֶחה  רֹוֵפא  ַקָּים  ֶשְּבַמְנֶהֶטן,  ַהייְטס 
ְּבַמֲחָלה ִמּסּוג ֶזה, ּוְבֶעְזַרת ה' יּוַכל ְלַהִּציל 

ֶאת ַחָּייו.
ְּבֶדֶר א ֶּדֶר ִהְצִליחּו ָהַעְסָקִנים ַהְּמסּוִרים 
ֶׁשל  ְּבִמְרְּפָאתֹו  ָמִהיר  ּתֹור  ַּבֲעבּורֹו  ְלַסֵּדר 
ְוָכל  ְׁשִהָּיה  ַאְׁשרֹות  ַּדְרּכֹון,  רֹוֵפא,  אֹותֹו 
ַהִּנְצָר. ֵהם ִהְזִמינּו ְמקֹומֹות ַּבִּטיָסה ְונֹוַתר 
ִלְׁשהֹות  ֶׁשּיּוַכל  ַמְתִאים  ְמַלּוֶה  ְלַסֵּדר  ַרק 
ָעָליו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּתקּוָפה   ְּבֶמֶׁש ְלִצּדֹו 
ְּבר'  ָרָאה  ַהְּקִהָּלה  ַרב  ֵנָכר.  ְּבֶאֶרץ  ַלֲעׂשֹות 
ְוהּוא  ֶזה,  ְלַתְפִקיד  ְּביֹוֵתר  ַמְתִאים  ְׁשמֹה 

ִמִּצּדֹו א ָיכֹול ָהָיה ְלָסֵרב.
ַאְרָּבָעה  ַּבָּצֳהַרִים.  ֵׁשִני  ְליֹום  ִנְקַּבע  ַהִּנּתּוחַ 
י, ָהָיה ַעל ַהחֹוֶלה  ָיִמים קֶֹדם ָלֵכן, ְּביֹום ִׁשּׁשִ
ִּבּצּוַע  ְלֵׁשם  ַהחֹוִלים  ְּבֵבית  ְלִהְתַאְשֵּׁפז 
ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּנּתּוחַ.  ֶטֶרם  ִנְצָרכֹות  ְּבִדיקֹות 
ִּבְמֻיָחד,  ְוָקָׁשה  ּפֹוְלָׁשִנית  ָהְיָתה  ֶׁשָּבֶהן 
ְלַחְדרֹו  ַהחֹוֶלה  ִמַּטת  ֻהְּסָעה  ְלַאֲחֶריָה 
ית, ּוְמַלּוֵהוּ ֻהְזַהר ִּכי ֵמֵעת  ֶׁשַּבּקֹוָמה ַהֲחִמּׁשִ
ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים   ּוְבֶמֶׁש ַהְּבִדיָקה  ִסּיּום 
ָלזּוז  ַלחֹוֶלה  ָאסּור  ֶׁשְּלַאֲחֶריָה  עֹות  ַהּׁשָ
ְּכָלל, ֶׁשֵּכן ָּכל ְּתזּוָזה ֲעלּוָלה ְלַסֵּכן ֶאת ַחָּייו.

ְּבָאְזנֹו:  ְוָלַחׁש  ִליִדידֹו  ִנַּגׁש  ְׁשמֹה  ר' 
עֹות  ַהּׁשָ ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים   ְּבֶמֶׁש "ַׁשְּבַתאי, 
ָנא  ַאל   ַא ְּכָלל.  ָלזּוז   ְל ָאסּור  ַהְּקרֹובֹות 
ֵאר ְלִצְּדָך, א ֵאֵצא ַלְּתִפּלֹות אֹו  ִּתְדַאג, ֶאּׁשָ
אּוָלם   !ְלַמַעְנ ָּכאן  ֲאִני  ָּבת,  ַהּׁשַ ִלְסֻעּדֹות 
ָּבת ְקֵרָבה  ֲאַבֵּקׁש ִמְּמ ַרק ָּדָבר ֶאָחד: ַהּׁשַ
ּוָבָאה, ֵאֵצא ִמֵּבית ַהחֹוִלים ְּכֵדי ִלְרּכֹׁש ֶאת 
ַהְּסמּוָכה,  ַהְּכֵׁשָרה  ַּבֲחנּות  ָּבת  ַהּׁשַ ָצְרֵכי 

ּוִמָּיד ָאׁשּוב. ֵּביְנַתִים – ַאל ָּתזּוז!"
ָיָצא  ַהחֹוֶלה  ַהְסָּכַמת  ֶאת  ֶׁשִּקֵּבל  ְלַאַחר 
ַּכָּמה  ָרַכׁש  ַהחֹוִלים,  ִמֵּבית  ְׁשמֹה  ר' 
ַּבְקּבּוק  ָּדִגים,  ִׁשּמּוֵרי  ֻקְפַסת  ַלְחָמִנּיֹות, 

'ִמיץ ֲעָנִבים' ְוכֹוסֹות ְּפַלְסִטיק, ּוִמָּיד ָׁשב.
ִהְתַּפְּללּו  ּוְמַלּוֵהוּ  ַהחֹוֶלה  ִנְכְנָסה.  ָּבת  ַהּׁשַ
ְו'ֵאֶׁשת  ֲעֵליֶכם'  'ָׁשלֹום  ַיְחָּדו  ָׁשרּו  ַיַחד, 
ַחִיל'. ר' ְׁשמֹה ָמַזג ֶאת ִמיץ ָהֲעָנִבים ַלּכֹוס 
ְוִקֵּדׁש ִּבְדֵבקּות. הּוא ְּבקִֹׁשי ִהְסִּפיק ִלְטעֹם 
ַהֶּדֶלת  ִנְפְּתָחה  ְּכֶׁשְּלֶפַתע  ַהִּקּדּוׁש  ִמּכֹוס 

ִּבְתנּוָפה.
ַּבֶּפַתח ָעְמדּו ְׁשֵני ּכּוִׁשים ְמֻגָּדִלים. ִּביֵדיֶהם 
ֲעֵליֶהם  ִּכי  ִנְכַּתב  ֶׁשּבֹו  ְרפּוִאי   ִמְסָמ ָאֲחזּו 
ַרִּבי  ֶרְנְטֶגּן.  ִלְבִדיַקת  ַהחֹוֶלה  ֶאת  ָלַקַחת 
ְּבַאְנְגִלית  ִּבְפֵניֶהם  ִלְמחֹות  ִנָּסה  ְׁשמֹה 
ַהחֹוֶלה,  ַחֵּיי  ֶאת  ְמַסְּכִנים  ֵהם  ִּכי  ְרצּוָצה 
ֲהא ָאסּור לֹו ָלזּוז... אּוָלם ִּבְתגּוָבה ִנְתַקל 
ֵהם  ַּתְפִריַע!"  ְוַאל  "זּוז  ַמְחִּפיר;  ְּבַיַחס 
ַהחֹוֶלה  ֶאת  ֶהֱעִבירּו  ְּבַגּסּות,  ְלֶעְברֹו  ָצֲעקּו 

ַלֲאלּוְנָקה ְוָיְצאּו ִאּתֹו ַהחּוָצה.
ִלְצעֹד  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  ָהְיָתה  א  ְׁשמֹה  ְלר' 
ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם. ֵהם ִנְכְנסּו ַלַּמֲעִלית ְוהּוא ָרץ 
ִּבְמִהירּות  ָּגְלָׁשה  ַהַּמֲעִלית  ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם. 
ַמְחֶלֶקת  ְמֻמֶּקֶמת  ָׁשם  ַהַּמְרֵּתף,  ְלקֹוַמת 

ָהֶרְנְטֶּגן.
ר' ְׁשמֹה ִהִּביט ַּבחֹוִלים ָהַרִּבים ֶׁשִהְמִּתינּו 

 ָֹאר ַהְמָּתָנה  ְזַמן  ִּכי  ְוֵהִבין  ְלתֹוֵרם 
ַלָּמקֹום.  הּוְבָאה  נֹוֶסֶפת  ֲאלּוְנָקה  ִלְפֵניֶהם. 
ֶׁשָּנְׁשָמה  ְקִׁשיָׁשה  ָׁשְכָבה  ָהֲאלּוְנָקה  ַעל 
ִּבְכֵבדּות ּוִמֵּסֶבר ָּפֶניָה ַהִחּוְרֹות ְוַהְּכחּוׁשֹות 
ְּבׁשֹוֶנה  ְספּוִרים.  ָיֶמיָה  ִּכי  ָהָיה  ִנְרֶאה 
ְלחֹוָלה  ִהְתַלּוָה  א  ִאיׁש  ַהחֹוִלים  ִמֶּיֶתר 
ָיָדּה  ֶאת  ַהְּקִׁשיָׁשה  ֵהִריָמה  ְלַהְפָּתָעתֹו  זֹו. 

ְוִסְּמָנה לֹו ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָה.
"ּגּוט ַׁשאֶּבעס!" ִהיא ָאְמָרה לֹו, ְוַהָּדָבר ָּגַרם 
ַרִּבי  ָלַחׁש  "ַׁשְּבַתאי",  ַעָּזה.  ְלִהְתַרְּגׁשּות  לֹו 
ְׁשמֹה ַהִּנְרָּגׁש ִליִדידֹו, "ִנְמֵצאת ָּכאן ַּבֶחֶדר 
ָּבת  ֶׁשּׁשַ יֹוַדַעת  ֲאִפּלוּ  ִהיא  ְיהּוִדָּיה,  חֹוָלה 

ַהּיֹום..."
ָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעתֹו ְלִמְׁשַמע ְּתגּוָבתֹו 
ָּתִביא  ַלֶחֶדר,  ַּתֲעֶלה  "ְׁשמֹה,  ֲחֵברֹו:  ֶׁשל 
ִמיץ ֲעָנִבים ְוכֹוס, ַּתֲעֶׂשה ַּבֲעבּוָרּה 'ִקּדּוׁש'. 

ֶּבַטח ִהיא א ִהְסִּפיָקה ִלְׁשמַֹע ַהּיֹום..."
ָהְיָתה  ַלֶחֶדר'  'ַלֲעלֹות  ַההֹוָרָאה  ַמְׁשָמעּות 
ָּבֶרֶגל  קֹומֹות  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְלַטֵּפס   –
ְׁשמֹה  ר'  אּוָלם  ַהֵחרּום.  ַמְדֵרגֹות   ֶּדֶר
ָעה א ִהְתַעֵּצל. ִמְּלַבד  ֶׁשֵהִבין ֶאת ּגֶֹדל ַהּׁשָ
ְלַטֵּפס,  ָעָליו  ֶׁשָהָיה  ָהַרּבֹות  ַהַּמְדֵרגֹות 
ָעְמדּו ְּבָפָניו ַּכָּמה ְּדָלתֹות ַחְׁשַמִּלּיֹות ֶׁשָהָיה 
עֹוֵבר  ִּביֵדי  ֶׁשִּיָּפְתחּו  ַעד  ְלַהְמִּתין  ָעָליו 
ֶׁשִהִּגיַע  ַעד  ֲאֻרּכֹות  ַּדּקֹות  ָעְברּו   ָּכ אַֹרח. 
ף ַלֶחֶדר – ַרק ְּכֵדי ְלַגּלֹות  ם ּוִמְתַנּׁשֵ ִמְתַנּׁשֵ

ֶׁשהּוא ָנעּול...
ר'  ְלַעְצמֹו  ִהְרֵהר  ָּכאן',  ַעד  ִהַּגְעִּתי  'ִאם 
ְׁשמֹה, 'ֵאין ִלי ְרׁשּות ְלִהְתָיֵאׁש!' ָּכל ֶׁשּנֹוַתר 
לֹו ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל ֵמעֶֹמק ֵלב ִּכי ִיְתַרֵחׁש ֵנס 
ְוַהֶּדֶלת ִּתָּפַתח ְּבֶדֶר זֹו אֹו ַאֶחֶרת. ְּתִפָּלתֹו 
ֶאָחד   – ִהְתַרֵחׁש  ַמָּמׁש  ֶׁשל  ְוֵנס  ִהְתַקְּבָלה 
ּוָפַתח  ִהְתַּבְלֵּבל  ַהּגֹוִיים  ַהָּמקֹום  ֵמעֹוְבֵדי 
ָטעּותֹו  ֶאת  ְּכֶׁשֵהִבין  ְּבָטעּות.  ַהֶחֶדר  ֶאת 
ְׁשמֹה  ר'  אּוָלם  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ִלְסּגֹר  ִּבֵּקׁש 

ָקַפץ ִּכְנׁשּו ָנָחׁש ּוָמַנע זֹאת ַּבֲעדֹו.
ַהֻּכְרָסה  ַעל  ב  ִהְתַיּׁשֵ ַלֶחֶדר  ִהָּכְנסֹו  ִעם 
ִמיץ  ֶאת  ָנַטל  ּוִמָּיד  ְלֶרַגע,  ָנח  ִּבְתִׁשיׁשּות, 
 ַהֶּדֶר ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ּוָפָנה  ְוַהּכֹוס  ָהֲעָנִבים 
ֲחזֹר. ָלֶרֶדת יֹוֵתר ַקל ִמַּלֲעלֹות, אּוָלם ֲעַדִין 
ָעְמדּו ְּבָפָניו אֹוָתן ְּדָלתֹות ַחְׁשַמִּלּיֹות ֶׁשָהָיה 

ָעָליו ַלֲעבֹר.
סֹוף סֹוף ִנְּצבּו ַרְגָליו ַּבֲחַדר ַהַהְמָּתָנה. הּוא 
ִמֵהר ָלֶגֶׁשת ַלחֹולָה ְוָאַמר ָלּה ִּכי ָּבא ְלַקֵּדׁש 
ְּבֵעיֶניָה  ָעְמדּו  ִהְתַרְּגׁשּות  ֶׁשל  ְּדָמעֹות  ָלּה. 
ַהִּקּדּוׁש  ֵסֶדר  ֶאת  ְׁשמֹה  ר'  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר 
ִּבְנִעיָמה. ַּכֲאֶׁשר הּוא ִסֵּים: "ָּברּו ַאָּתה ה' 
ָּבת", ֻהְפַּתע ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהחֹוָלה  ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַ

עֹוָנה 'ָאֵמן' ְּבקֹול ָצלּול ְוָגבֹוַּה.
ֶׁשִּנְרֵאית  ה  ִאּׁשָ ֵּכיַצד  ֵהִבין  א  ְׁשמֹה  ר' 
ַעל ַסף ָמֶות, ְמֻסֶּגֶלת ְלהֹוִציא קֹול ּכֹה ָרם 
ִמִּפיָה. ְלֶפַתע ָׁשַמע ֶאת קֹוָלּה ֶהָחלּוׁש ֶׁשל 

ָהִאָׁשּה ֶׁשִּסְּפָרה לֹו:
ִמֶּזה  אּוָלם  ָּדִתית,  ְּבִמְׁשָּפָחה  "ָּגַדְלִּתי 
ים ָׁשָנה ֶׁשֹּלא ָׁשַמְעִּתי ִקּדּוׁש! ַּכֲאֶׁשר  ֲחִמּׁשִ
ְּבֵני  ֶאת  ְוָרְצחּו  ַלֲעָיָרֵתנוּ  ַהֶּגְרָמִנים  ִנְכְנסּו 
 ,א ֶּדֶר ִמְׁשַּפְחִּתי, ִהְצַלְחִּתי ִלְברֹחַ ְּבֶדֶר
ּבֹוֵדָדה  ְלַבִּדי,  ִהַּגְעִּתי  ַהְּבִרית  ּוְלַאְרצֹות 
ְוַגְלמּוָדה, ְּכֶׁשָּכל ְרצֹוִני ָהָיה ַרק ִלְׁשּכֹחַ ֶאת 

ֲעָבִרי ַהָּקֶׁשה.
ים ָׁשָנה א ָׁשַמְעִּתי ִקּדּוׁש ְוא ָעִניִתי  ֲחִמּׁשִ

"...ָאֵמן, ַעד ֶׁשָּבאָת ַאָּתה ְוִזִּכיָת אֹוִתי ְּבָכ
ֶנֶעְצמּו  ְוֵעיֶניָה  ְּדָבָריו  ֶאת  ִסְּיָמה  ָהִאָׁשּה 
ִהְתחֹוְלָלה  ְׁשמֹה  ר'  ֶׁשל  ּוְבִלּבוֹ  ְּבֻחְלָׁשה, 

ְסָעָרה.
ָׁשָעה  ַּכֲעבֹר  יֹוֵתר  עֹוד  ָּגְבָרה  ִהְתַרְּגׁשּותֹו 
ִנְפְטָרה  ה  ֶׁשָהִאּׁשָ לֹו  נֹוַדע  ֵעת  ַקָּלה, 
ֶאֶלף  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַהְּבִדיקֹות.  ֲחַדר   ְּבתֹו
ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ִלְנסֹעַ  ָעָליו  ָהָיה  ִקילֹוֶמְטִרים 
ים  ֲחִמּׁשִ ְלַאַחר  ָאֵמן,  ַּבֲעִנַּית  ְיהּוִדָּיה  ה  ִאּׁשָ
ָהַאֲחרֹוָנה  ַּבַּפַעם   ,ְלָכ ָזְכָתה  ֶׁשֹּלא  ָׁשָנה 

ְּבַחֶּייָה.
'ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה' ַאֲחֵרי מֹות

'ַאְׁשֵרינּו ָמה טֹוב ֶחְלֵקנּו'
ְזכּות ְּגדֹוָלה ָנְפָלה ְּבֶחְלֵקנּו ִּכיהּוִדים – ְּבֵני ְמָלִכים, 
ָאב  ָאִבינּו  ֶׁשל  ֵהיָכלֹו  ֶאת  ִלְפקֹד  ְּבָיֵדינּו  ַּבֲאֶׁשר 
ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל  ַהְּמָלִכים,  ַמְלֵכי   ֶמֶל ָהַרֲחָמן, 
ּוְבָכל ָׁשָעה, ּוִבְפָרט ִּבְׁשֶׁשת מֹוֲעֵדי ְּתִפּלֹות ַהּיֹום. 
ְלַׁשְּבחֹו ּוְלָפֲארֹו, ְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ַעל ַחֵּיינּו ּוְלָהִׂשיַח 

ְּבָפָניו ֶאת ַּדֲאגֹוֵתינּו.
ְלֵבית  ַּבְּכִניָסה  אֹוָתנּו  ֶלֱאחֹז  ֶׁשֲאמּוָרה  ַהִהְתַרְּגׁשּות 
ַהְּכֶנֶסת – ֵּבית ִמְקָּדׁש ְמַעט ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור – ֵאיָנּה 
ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְּפחּוָתה ֵמַהִהְתַרְּגׁשּות ֶׁשאֹוֶחֶזת אֹוָתנּו 
ְּבָעְמֵּדנּו ַעל ִמְפַּתן ַּדְלּתֹו ֶׁשל ֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם, ּוְבָכל 
זֹאת, ּכֹחַ ַה'ֶהְרֵּגל' ָהעֹוֶׂשה ָּבָאָדם ִּכְבֶׁשּלֹו, ּגֹוֵרם ָלנּו 

ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה.
ִמּשּׁום ָּכ ִּתְּקנּו ָלנּו ֶאת ֲאִמיַרת ִסְדַרת ְּפסּוֵקי 'ַמה 
ּטֹבּו', ְּכֵדי ֶׁשְּבֶטֶרם ּבֹוֵאנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִנָּזֵכר ְּבטּוב 
ּבֹו  ִנְתַנֵהג   ָּכ  ּוִמּתֹו ּגֹוָרֵלנּו,  ּוִבְנִעימּות  ֶחְלֵקנּו 
ַּבַהָג"ה  מּוָסר  ּתֹוַכַחת  ַחִּיים   ֶּדֶר ֻחִּלין  ַמֶּסֶכת  (ְׁשָל"ה  ַּבֶהְתֵאם 
אֹות ר). ְוָכ ֵהִביא ַה'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ְּבִעְנָין ֶזה (ְּפִתיָחה 
ֶׁשהּוא  ְּבעֹוד  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ּבֹואֹו  "קֶֹדם  מו):  לסי' 
ֱאִקים  'ְּבֵבית  יֹאַמר:  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ַּבֲחַצר  ֲעַדִין 
ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש'. ְוַיְרִּגיׁש ְוַיְרִּתיַע ַעְצמֹו ְּבַהְכָנָסתֹו ְלֵבית 
ְויֹאַמר:  ְמַעט,  ְוִיְׁשֵהא  ְוַיְמִּתין  ַּפֲחדֹו,  ֵמרֹב  ַהְּכֶנֶסת 
ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה   ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  'ַוֲאִני 

ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶת', ְוַאַחר ָּכ ִיָּכֵנס".

ֵסֶדר ְּפסּוֵקי 'ַמה ּטֹבּו' 
ַּבִּסּדּור  ַהּמּוָבא  ֻנַּסח  ִּפי  ַעל  ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּבִּסּדּוִרים 
ְּבֵסֶדר  ֻסְּדרּו  נֹוָסִפים,  ְיָׁשִנים  ּוְבִסּדּוִרים  ָהַרֲאָב"ן 
ה ְּפסּוִקים ִיחּוִדִּיים ֶׁשֵּיׁש ַּבֲאִמיָרָתם  'ַמה ּטֹבּו' ֲחִמּׁשָ
מֹוָרא  אֹוְמָרם  ַעל  ְלַהְׁשרֹות  ְּכֵדי  ַהְּתִפָּלה  ִלְפֵני 
ִמְקָּדׁש – ֶׁשֵּיַדע ִלְפֵני ִמי הּוא עֹוֵמד, ְוָכ ִיָּכֵנס ְלֵבית 
ְלָבֵאי  ָּכָראּוי  רֹאׁש,  ְוכֶֹבד  ְרִצינּות   ִמּתֹו ַהְּכֶנֶסת 

.ֵהיָכלֹו ֶׁשל ֶמֶל
ַּבַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו ְנַנֶּסה ְלִהְתּבֹוֵנן ְמַעט ְּבַמְׁשָמעּוָתם 
זֹו  ְּבִהְתּבֹוְננּות  ֵיׁש  ָּכָאמּור,  ֶׁשֵּכן  ֵאּלּו,  ְּפסּוִקים  ֶׁשל 
ַלַהָּכָרה  ִהְתעֹוְררּות  ִליֵדי  ָהָאָדם  ֶאת  ְלָהִביא  ְּכֵדי 
ֶׁשָּנְפָלה  ַהְּגדֹוָלה  ּוִבְזכּות  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ת  ִּבְקֻדּׁשַ
ֶאת  ּוְלָהִׂשיַח  ִּבְׁשָעָריו  ָלבֹא  ֶׁשּזֹוֶכה  ִמי  ֶׁשל  ְּבֶחְלקֹו 
ְצָרָכיו ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, 
('ּתֹוְצאֹות ַחִּיים' [ְלַבַעל  ּוִמּתֹו ָּכ ְלִהְתַנֵהג ּבֹו ְּבֶהְתֵאם 

'ֵראִׁשית ָחְכָמה'] ַהְנָהָגה נב).

'ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב'
 ַהָּפסּוק ָהִראׁשֹון: "ַמה ּטֹבּו אָֹהֶליךָ ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי
ֶׁשֻאַּלץ  ַהְּבָרכֹות   ִמּתֹו הּוא  ה),  כד  (ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל" 
ָּבָלק  ִּביֵדי  ֶׁשִּנְׁשַלח  ְלַאַחר  ִמִּפיו,  ְלהֹוִציא  ִּבְלָעם 
ְלַקֵּלל ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ָּפסּוק ֶזה, ֶׁשָעָליו ֵהִעידּו ֲחָכִמים 
ִּבְלָעם  ֶׁשל  ִּבְרכֹוָתיו  ְלֶיֶתר  ְּבִנּגּוד  ִּכי  ב)  קה  (ַסְנֶהְדִרין 
ֶׁשָחְזרּו ִלְקָלָלה, נֹוָתר ָלֶנַצח ִּכְבָרָכה, ְּכִפי ֶׁשֶּתֱחֶזיָנה 
ֶאת  ְמָתֵאר  ַהָּפסּוק  ַהּדֹורֹות.  ָּכל   ְּבַמֲהַל ֵעיֵנינּו 
ָלֶהם  ֶׁשֶהֱעִמיד   ְּבָכ ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּזכּו  ַהְּגדֹוָלה  ַהְּזכּות 
'אָֹהִלים',  ַהְּמֻכִּנים  ִמְדָרׁש  ָּבֵּתי  הּוא   ְּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֵהם  ָּבֶהם  ֲאֶׁשר  'ִמְׁשָּכנֹות',  ַהְּמֻכִּנים  ְּכֵנִסּיֹות  ּוָבֵּתי 

לֹוְמִדים ּתֹוָרה ּוִמְתַּפְּלִלים.
ּוְלַׁשֵּבַח  ְלַהְפִליג  ָראּוי  ֵאּלּו,  ּו'ִמְׁשָּכנֹות'  'אָֹהִלים'  ַעל 
ֵמֶהם  ַהֻּמְׁשַּפַעת  ַהּטֹוָבה  ֶׁשֵּכן  ּטֹבּו",  "ַמה  ִּבְלׁשֹון: 
ֵאיָנּה ָּבָאה ַרק ְלֵאּלּו ֶׁשָּזכּו ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצָּלם, ֶאָּלא ַאף 

ְלֶיֶתר ָּבֵאי ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ָזכּו ְלָכ (ְספֹוְרנוֹ ַּבִּמְדָּבר כד ה). 
ַפת ֱאֶמת' ְמַצֵּין ִּכי ָּבֲחרּו ְּבָפסּוק ֶזה ִמּשּׁום ֶׁשֵּיׁש  ַה'ּׂשְ
ַּבֲאִמיָרתֹו ַאף ִקּיּום ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת – ְזִכיַרת ַמֲעֵׂשה 
ַמה  ָנא  ְזָכר  "ַעִּמי  ה):  ו  (ִמיָכה  ַהָּנִביא  ְּכִדְבֵרי  ִּבְלָעם, 
ָּיַעץ ָּבָלק ֶמֶל מֹוָאב ּוֶמה ָעָנה אֹתֹו ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור 
ִּטים ַעד ַהִּגְלָּגל ְלַמַען ַּדַעת ִצְדקֹות ה'", ּוְכִפי  ִמן ַהּׁשִ
ֶּבן  ַאָּבהּו  ַרִּבי  "ָאַמר  ב):  יב  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוָבא 
ִלְקּבַֹע  ִּבְּקׁשּו  ְזִביָדא:  ַּבר  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָאַמר  זּוַטְרִּתי 
ָּפָרַׁשת ָּבָלק ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ּוִמְּפֵני ָמה א ְקָבעּוָה 

– ִמּשּׁום טַֹרח ִצּבּור" ('ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה' ָּבָלק).
ֵיׁש ְלַצֵּין ִּכי ַהַּמַהְרשָׁ"ל (ׁשּו"ת, סי' סד, וכעי"ז ָּכַתב ַהַּיֲעבֵ"ץ 
ְּבִסּדּורוֹ) ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ֶׁשהּוא א ָנַהג לֹוַמר ָּפסּוק 

ֶזה, ְלִפי ֶׁשִּבְלָעם ַעְצמֹו ֲאָמרֹו ְלֵׁשם ְקָלָלה.

'ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּד'
 ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  ח): "ַוֲאִני  ה  (ְּתִהִּלים  ַּבָּפסּוק 
ָּדִוד  ֵמִעיד   ,"ְּבִיְרָאֶת ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ַהֶּמֶל ִּכי הּוא ָּבא ְלֵבית ה' ְּבִיְרָאה ּוְבַהְכָנָעה ִמְּפֵני 
ֲהַדר ְּגאֹונֹו ִיְתָּבַר, ְּכֵדי ְלהֹודֹות ַעל ַהֲחָסִדים ָהַרִּבים 
ֶׁשָּגַמל ִעּמֹו (ַרִׁש"י ּוַמְלִּבי"ם ָׁשם). ַאף ָאנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹד 
ִמָּפסּוק ֶזה ַעל ַמְּטַרת ּבֹוֵאנּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָהֹאֶפן 

."ֶׁשּבֹו ָעֵלינּו ִלְׁשהֹות ּבֹו – "ְּבִיְרָאֶת
 "ָאבֹוא ֵביֶת – ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ִּכי ַהֵּתבֹות "ְּברֹב ַחְסְּד
ַהָּקדֹוׁש  ִעָּמנּו  ֶׁשָעָׂשה  ַהָּגדֹול  ַהֶחֶסד  ֶאת  ְמָתֲארֹות 
ָּברּו הּוא ְּבֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשֶהֱעִניק ָלנּו ְרׁשּות ַלֲעמֹד 
ֶׁשָאנּו  ִּפי  ַעל  ַאף  ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי  ִּבְתִפָּלה  ְלָפָניו 
ָלבֹא  ְראּוִיים  ְוֵאיֶנּנּו  ּוִבְפָׁשִעים,  ַּבֲעוֹונֹות  ְמסֹוָבִבים 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל ('ִעּיּון ְּתִפָּלה'). 
ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי ָהָיה נֹוֵׂשא ֶאת ִּדְבֵרי מּוָסרֹו 

ְואֹוֵמר:
ִמִּמָּטִתי  ָיָצאִתי  ֶזה  ִהֵּנה  ְּבִלְּבָך;  ְלַהְרֵהר  ַאָּתה  ָיכֹול 
ֶאֶמׁש  ֶׁשְּבֵליל  ְלַאַחר  ַקר  חֶֹרף  ְּביֹום  ַהַחָּמה 
ַּבּקֹר  ַּדְרִּכי  ְמַפֵּלס  ֲאִני  ְוַעָּתה  ְלֵהָרֵדם,  ִהְתַאַחְרִּתי 
ּוַבְּגָׁשִמים ּוַמִּגיַע ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת – ֲהא ְלא ָסֵפק ֵיׁש 
ְואּוָלם  ְויֹוְצִרי...  קֹוִני  ְלַמַען  ְמִסירּוִתי  ֶאת   ְלַהֲעִרי
ֶׁשָּבא  ְּבֵעת   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ַלְּדָבִרים   ַּדְעְּת ֵּתן 
ַאָּתה   –  "ֵביֶת ָאבֹוא   ַחְסְּד ְּברֹב  "ַוֲאִני  ה':  ְלֵבית 
 ְּבָכ ָעַלי,   ַחְסְּד ֶׁשִהְגַּדְלָּת  הּוא  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ 

.ֶׁשִּזִּכיָת אֹוִתי ָלבֹא ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלִהְתַּפֵּלל ְלָפֶני
ּוְׁשֵלִמים  ְיֵרִאים  ֲאָנִׁשים  ַּכָּמה  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ֲהֵרי 
ָלקּום  ְמֻסָּגִלים  ְוֵאיָנם  ַהחֹוִלים  ְּבָבֵּתי  ׁשֹוְכִבים 
ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ַרק  ְמַׁשְּלִמים  ָהיּו  ֵהם  ְוַכָּמה  ֵמַהִּמָּטה. 
ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ְוָלֶרֶדת  ַאַחת  ַּפַעם  ָלקּום 
זֹוִכים  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ֲאַנְחנּו,  ְוִאּלּו  ַאַחת,  ְּתִפָּלה 
ַּבּיֹום  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִּבְתִפָּלה  ה'  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד 
ַעל  ֶׁשּנֹוֶדה  ָראּוי  ָמה  ּוְׁשֵלִמים,  ְּבִריִאים  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
('ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ְיֶחְזֵקאל'  ָּכ ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמעֶֹמק ֵלב 

ח"א עמ' כח).

ָהִעִּתים'  ְּב'ֵסֶפר  הּוָבא  ֲאֶׁשר  ֶאת  ָּכאן  ְלַצֵּין  ְמַעְנֵין 
ַהְּגאֹוִנים,  ְּבֵׁשם  קעד)  (סּו"ס  ַאְלֶּבְרֵצלֹוִני  ְלר"י 
ֶׁשָאסּור  ֶׁשֵּכיָון  ַּבִּמְנָהג.  ֵהֵחָּלה  ֶזה  ָּפסּוק  ֶׁשֲאִמיַרת 
ִלְמנֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ָנֲהגּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ֶעֶׂשר  ֶאת  אֹוְמִרים  ָהיּו  ֵהם  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ֶנֱאָסִפים 
ֵּתבֹות ָּפסּוק ֶזה, זֹו ַאַחר זֹו, ַּכֲאֶׁשר ָהִראׁשֹון אֹוֵמר 
ַמְׁשִליִמים  ְּכֶׁשָהיּו  ָהְלָאה.  ְוֵכן  'ְּברֹב',  ִני  ַהּׁשֵ 'ַוֲאִני', 
ֶאת ַהָּפסּוק, ָיְדעּו ֶׁשֵּיׁש ִמְנָין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ִמִּני ָאז 

ָנֲהגּו לֹוַמר ֵּכן ֶּדֶר ֶקַבע ַּבְּכִניָסה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל. ָאֵמן.

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

נדחי ִיְׂש

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם
'ַמה ּטֹבּו' (א)

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 נִנינננניּתַ ּפְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמככ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת ָעלֹון 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים', 

 ְיַׁשר ּכֹחַ ַעל ֶהָעלֹון ַהִּנְפָלא ַהְּמָבֵאר ּוַמְרִחיב ְּבִעְנַין ֶׂשֶגב ַמֲעָלָתּה ֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן. ִנָּתן ִלְקרֹא ַעל ָּכ
ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשֶאת ֵּבאּורֹו ָלַמְדנּו ֶזה ַעָּתה ְּבֵסֶדר ַהַּדף ַהּיֹוִמי (ֵערּוִבין כא א): "ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה 
ְמֻיֶחֶדת  ַמֶּסֶכת  ָעֶליָה  ֶׁשֵאין  ַאַחת  ְּבִמְצָוה  ְלַהְרִחיב  ִנָּתן   ֶׁשָּכ ֶהֱאִמין  ִמי  צו).  קיט  (ְּתִהִּלים  ְמאֹד"  ִמְצָוְתָך 

ְלָחן ָערּו' – ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן.  ַוֲאִפּלוּ ִסיָמן ָׁשֵלם ַּב'ּׁשֻ
ָרִציִתי ְלָהִעיר ֶׁשְּכֵדי ְלַקְּיָמּה ָּכָראּוי ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַעל ָמה ֶׁשָּדְרָׁשה ַהְּגָמָרא ַּבֶהְמֵׁש (ָׁשם ב) ַעל ַהָּפסּוק 
(שה"ׁש ז יג): "'ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים' – ֵאּלּו ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות". ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֵאין ַּדי ָלבֹא. ַרק ִאם 
ַחר, ְלֵהָעֵמד ִלְתִפָּלה ַּבְּזַמן ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ַהַחָּזן  ַמְׁשִּכיִמים ָלבֹא זֹוִכים ַלֲענֹות ָאֵמן ָּכָראּוי ַעל ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ִּבְבָרָכה ּוְבַהֲעָרָכה, ְוִלְזּכֹות ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכּוָָנה ַעל ָּכל ַהְּבָרכֹות ֶׁשּזֹוִכים ָאנּו ִלְׁשמַֹע ַּבְּתִפָּלה. 
י.ל.א. - ֵּבית ֶׁשֶמׁש.



דיבור מרפא
או הכול או כלום

ישנם דברים בחיים שאם הם לא מושלמים, הם 
'אני אוהב  לא שווים כלום. אם בעל אומר לאשתו 
אותך כמעט לגמרי, בתשעים ותשע אחוז' – מבחינת 
האישה הוא אמר לה שהוא לא אוהב אותה והיא 
כן  הוא  הרי  לא?  למה  ולכאורה  מאוד.  גדול  בצער 

אוהב אותה בתשעים ותשעה 
אחוזים, וכי בגלל האחוז הקטן 
אין כאן אהבה? אלא זה ברור 
לכל בר דעת שאהבה פירושה 
בכל  ומֵלָאה  שֵלימה  אהבה 
בלי  נקודה  בלב  יש  אם  הלב. 

אהבה – זו לא אהבה.

האמונה.  בעניין  דבר  ואותו 
גם אחוז קטן של חוסר אמונה 
כולה.  האמונה  כל  על  מעיב 
אמונה צריכה להיות מוחלטת 
ויסודות  עיקרי  בכל  ומושלמת 
בכל  חזקה  אמונה  האמונה. 
מיסוד  חוץ  האמונה  יסודות 
אחד – זו כבר לא אמונה. זה 
כפי  מהאמונה  ההיפך  אפילו 

שנראה.

סדק מסוכן
ומדוע? סיבה ראשונה, בגלל 
סופו  באמונה  קטן  שסדק 

יש  שופר  שבהלכות  כמו  האמונה.  כל  את  לקלקל 
לנו הלכה שסדק קטן בשופר פוסל את כל השופר, 
השופר  כל  את  ולבקע  ולהיסדק  להמשיך  סופו  כי 

כולו, כך בעניין האמונה.

הפסוק  את  הקדוש  טוב  שם  הבעל  מסביר  וכך 
יפתה  פן  לכם  "הישמרו  שמע:  בקריאת  שאומרים 
שואל  אחרים".  אלוהים  ועבדתם  וסרתם  לבבכם 
הפסוק  תחילת  מתקשרת  איך  טוב:  שם  הבעל 
שלו  שהלב  באדם  הפסוק מדובר  בתחילת  לסופו? 
נוטה מעט מהבורא, ובסוף הפסוק הוא כבר עובד 
עבודה זרה ר"ל?! ומתרץ הבעל שם טוב, שאכן כך. 
בעניין האמונה, אם אתה מתחיל לזייף, אתה נמצא 

על האוטוסטרדה לעבוד עבודה זרה.

זה כבר עכשיו
אבל זה עוד יותר מכך. לא מדובר רק על תוצאות 
אינה  שלך  האמונה  אם  עכשיו  גם  אלא  עתידיות, 
ְמֵלָאה – היא נחשבת לעבודה זרה. אם הלב שלך 
כבר  אתה  מה',  נוטה  קצת 
אלוהים  לעובד  נחשב  עכשיו 

אחרים.

שלנו  השבוע  בפרשת  גם 
מזהיר משה רבינו את כל עם 
או  איש  בכם  יש  "פן  ישראל: 
אישה... אשר לבבו פונה היום 
מעם ה' אלוקינו ללכת ולעבוד 
כאן  גם   – אחרים..."  אלוהים 
הרעיון  אותו  את  רואים  אנו 
זה  ה'  מעם  נוטים  שכאשר 
אלוהים  לעבודת  נחשב  כבר 

אחרים.

נחמן  רבי  כותב  גם  וכך 
"ואפילו  מוהר"ן:  בליקוטי 
קלקול האמונה, שאין האמונה 
בחינת  כן  גם  הוא   – בשלמות 

עבודה זרה".

להעלות  יכולים  אתם  האם 
שיהודי  מציאות  הדעת  על 
ומדקדק  ומצוות  תורה  שומר 
זאת  ובכל  חסידות,  והנהגות  הידורים  הידורי  על 
נחשב לעובד עבודה זרה? לפי דברי רבי נחמן והבעל 
שם טוב, זו בהחלט מציאות אפשרית. אם כן, עלינו 
ולהחדיר  האמונה  יסודות  את  ולחדד  לחזור  תמיד 
אותם ללבנו כדי שלא נגיע חלילה למציאות הזויה 

ומסוכנת כזאת.

חוזרים על היסודות
ובמה דברים אמורים? בשבוע שעבר כתבנו שיסוד 
אבא,  כמו  אותנו  אוהב  שה'  להאמין  הוא  האמונה 
את  רק  ורוצה  עולם,  אהבת  יהודי  כל  אוהב  שהוא 
הטוב ביותר בשבילו, ושמח בכל טוב שיש לכל יהודי, 

ומצטער בכל צער של כל יהודי.

רק כשמאמינים בזה באמת, ניתן להאמין שהכול 
לטובה.

האדם  על  עוברים  כאשר  הזאת,  האמונה  בלי 
באמת  להאמין  יכול  לא  הוא  וקשיים,  משברים 
שהכול לטובה. הוא נופל לכעס על ה' ומתרעם על 
המפתח  ר"ל.  גמורה  לכפירה  להגיע  ועלול  מידותיו 
הקשיים  על  תודה  ולהגיד  לטובה  שהכול  להאמין 
עושה  וממילא  אוהב  אבא  הוא  שה'  להאמין  הוא 

רק את הטוב ביותר לילדיו.

לכן הייתי רוצה לחזור על היסודות האלה.

אוהב  יתברך  שהוא  ה',  באהבת  שלנו  האמונה 
אותנו כאב את בנו, היא אמונה עם ביטויים רבים. 
האמונה הזו אומרת שאנחנו מאמינים שהוא אבא 
טוב שלא עושה שום רע לילדים שלו חלילה, שהוא 
רוצה רק לעזור לילדים שלו, רק לרחם על הילדים 
שמח  שהוא  שלו,  לילדים  כשכואב  לו  שכואב  שלו, 
ומאושר בכל טוב שיש לילדים שלו. אלה ועוד רבים 

אחרים הם הביטויים של האהבה של ה'.

מילים של אהבה
כאשר עוברים עליך ניסיונות קשים ואתה מרגיש 
במה  בשלימות  ולשמוח  תודה  להגיד  לך  שקשה 

שקורה איתך, תדע שחסרה לך אמונה.

נכון שיש לך אמונה ואתה מאמין שהכול לטובה 
ואתה מצליח בדרך כלל להודות לה' גם על ניסיונות 
קשים. אבל עכשיו שהסבל והצער שלך נוגעים לך 
מרגיש  אתה  עכשיו  אצלך –  מאוד  פנימית  בנקודה 
באמונה  להתחזק  מצליח  לא  ואתה  גדול  צער 
שלימה. דע לך, שאתה מגלה מקום בנפש שלך שבו 
להכניס  הזדמנות  לך  יש  ועכשיו  אמונה,  לך  חסרה 

את האמונה למקום עמוק יותר בנפש.

והעצה היעוצה להכניס את האמונה לעומק הנפש 
לעצמך  להזכיר  היא  לך  שכואבות  האלה  בנקודות 
תמיד כמה ה' אוהב אותך. זו לא עבודה חד פעמית, 
תמיד  צריכים  אנחנו  יומיומית.  עבודה  ממש  זו 
לשמוע כמה ה' אוהב אותנו. אנחנו זקוקים לזה כמו 

אוויר לנשימה.

לבעלה:  אומרת  שאישה  מוכרת,  בדיחה  ישנה 
"אשתי  לה:  עונה  הוא  אותי".  אוהב  לא  "אתה 
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בליקוטי מוהר"ן:

 "ואפילו 
קלקול האמונה, 
שאין האמונה 
בשלמות – הוא 
גם כן בחינת 
עבודה זרה".

כל יהודי אני אוהב

וילך ניצבים



שערי תפילה פרק טז'
בשבוע שעבר הזכרנו, שאת עיקר היסוד לתפילה, 
דהיינו את הקשר של הילד עם ה' צריך הילד "לינוק" 
בבית ביחד עם חלב אמו, אך ישנו עניין נוסף בחינוך 
לתפילה והוא: "ההרגל להתפלל" ואת ההרגל הזה, 

הילד ְמבצע בכיתה. 

וכתוצאה  בבוקר,  לכיתה  מאחר  ח"ו  ילד  אם  לכן 
מזה הוא מפסיד את התפילה, עלינו כהורים לתת 

על כך את הדעת ולשפר את המצב.

 מה הסיבות לאיחורים?

רבות  סיבות  למצוא  אפשר 
כלל  בדרך  "איחורים",  לבעיית 
בעיית  קיימת  בהם  בבתים 
כללית  בעייה  גם  ישנה  איחורים, 
ארגון  חוסר  סדר,  חוסר  של 
דהיינו  זמנים באופן קבוע,  ובעיית 
שההתנהלות בבית מעט מבולגנת 
והילד אינו רגיל לסדר יום קבוע או 
עדיין  הוא  כי  מאוחר  יישן  שהילד 
לא התרגל לשעת שינה מוקדמת 

לאחר החופשה של הקיץ וכדו' 

את  שיבדוק  חינוך,  באיש  להיוועץ  יש  כך  ועל 
ההתנהלות בבית מכל הבחינות, ימצא את הבעיות 
לשינוי  הבית  את  וילווה  מיידי,  לפתרון  הניתנות 

המיוחל גם בתווך הארוך.

כגון:  לאיחורים,  נוספות  סיבות  להיות  יכולות  אך 
לקום  מתקשה  הוא  ולכן  בשינה  בעיות  ישנם  לילד 
עושה  הוא  ולכן  בכיתה  מתקשה  הילד  בבוקר, 
מניפולציות כדי להתחמק מההליכה לביה"ס, הילד 
יוצא בשעה סבירה אך הוא חולם בדרך או מטייל 

בדרך לביה"ס ועוד.

לכן מתפקידינו לחשוב, לברר, ולפענח את הסיבות, 
ולהוועץ עם איש חינוך על מנת לפתור אותן ולהיות 
בזמן  הילד  בהגעת  הצלחה  שמאפשר  הגורם 

ובשיפור תפילתו בכיתה.

איך עושים את זה?

ההורים  על  הוא:  לעשות  שצריך  הראשון  הדבר 
חינוכי  ערך  זהו  זמנים  ושמירת  שסדר  להפנים, 
מיידי,  באופן  בבית  להנהיגו  וצריך  במעלה  ראשון 
דקות  עשרים  יגיע  שהילד  לכך  לדאוג  ושהאחריות 

לפני הזמן הוא "בנפש הילד". 

אח"כ, על ההורים לבדוק: "מדוע הילד מאחר" מה 
חשוב  הבעיה.  את  לפתור  נוכל  וכיצד  לכך  הסיבה 
לשוחח על כך ולהכניס לילד מודעות שהוא מאחר 
וזה מזיק לו, לנתח איתו את הבעיות ולמצוא להם 
שהן  יודעים  וההורים  במידה  מעשיים,  פתרונות 
עליהם  עצמם,  בכוחות  ולהשתנות  לשנות  יתקשו 
שיוכל  ל"מלווה-חינוכי"  לדאוג 
וכמובן  לפתרון  אותם  לנווט 
להתפלל על הצלחת הילד ולשתף 

גם את המורה בכל העניין.

הילד עייף ואין לו כוח 

לגרום  שיכולה  השנייה  הבעיה 
בתפילה  הילד  הצלחת  לאי 

בכיתה היא: עייפות.

כן עייפות! הילד עייף ואין לו כוח 
בבוקר להתפלל.   

לפני מספר שנים היה לי תלמיד בכיתה, שהקשר 
מידי  ביותר".  "מקרי  היה  שחרית  תפילת  לבין  בינו 
ליד  "נמצא"  היה  הוא  במקרה  ממש  כאילו  בוקר, 
הסידור ואם לא הייתי טורח לפתוח לו את הסידור, 
הוא היה יכול להישאר סגור. גם אחרי שפתחתי לו 
כאילו  דפים  לו  "להעביר"  צריך  הייתי  הסידור,  את 
וכשהגיע  צמוד,  משרת  לו  ויש  חשוב  אדמו"ר  היה 
הזמן היה צריך להזכיר לו שעכשיו אומרים "ה' מלך" 

וצריך לעמוד וגם זה לקח לו בערך דקה. 

לכל אורך התפילה, הילד היה מסתכל על הסידור 
במבט בוהה וכאילו אומר לו: "בוקר טוב, מה שלומך, 
ניסיתי  שיטות  כמה  מושג  לכם  אין  בסדר?!"  הכל 
בכדי לגרום לו "להתעורר" אבל לצערי ללא הצלחה.

תפילת החלומות  

ממש  בעייתי,  ילד  באיזה  שמדובר  תחשבו  ושלא 

אותי  "הרגיז"  שהכי  הדבר  אבל  לחלוטין.  רגיל  ילד 
היה  הילד  התפילה  סיום  אחרי  שעה  שחצי  הוא, 
תוסס,  ערני,  כרגיל,  הכול  וכאילו  לחיים"  "מתעורר 

קם ואפילו מידי פעם גם מפריע. 

הניסיונות שלי לגרום לו להתחבר לתפילה, עמדו 
הייאוש, עד שממש "במקרה" הגיע  ממש על גבול 
שלבקשת  לבית"  "מבצע  בדמות  הבעיה,  פתרון 

מספר הורים היה "מבצע שינה בזמן".

בערב  משבע  יאוחר  לא  נקבעה  השינה  שעת 
בסיום  שבע)  בגיל  ובילדים  החורף  בעונת  (מדובר 
את  החזירו  הילדים  המבצע  של  הראשון  השבוע 
את  כשראיתי  הפרס,  את  לקבל  כדי  המבצע  דפי 
בין  בתפילה,  הבעיה  עם  הילד  של  השינה  שעות 
מסוג  חינוכית"  "צמרמורת  קיבלתי  בלילה  ל-12   11
לפתק  מאמינים  שלא  למורים  שיש  הצמרמורות 

שהם קראו.

בין 11 ל-12 בלילה?! מה הוא עושה ער עד השעות 
האלה?! לרגע חשבתי אולי הוא משלים בגרויות או 

אולי הוא לומד בכולל ערב?! 

אבל במחשבה שנייה נזכרתי ב"תפילת החלומות" 
שלו ופתאום הבנתי הכול.

לעצמי.  אמרתי  שלי"  המאמצים  על  "חבל 
"נכנע"  לא  והילד  בוקר  מידי  בחינם  מתעייף  אני 
למבצעים והפרסים שלי לעודדו להתפלל, כי המסכן 
פשוט "עייף". הוא בטח מאוד רוצה להתפלל, אבל 
בטוח  אני  יקרים,  הורים  ובכן  ועייף.  סחוט  הוא 
שהמסר מובן ורק תרשו לי להזכיר לכם שילד עד 
גיל 10 זקוק לפחות ל-10 שעות שינה רצופות בלילה 

ועליכם לעשות את החשבון מתי הוא צריך לישון. 

לסיכום

כדי לגרום לילד להצליח בחינוך לתפילה בכיתה, 
עלינו לדאוג לכך שיהיה לו מספיק "זמן התארגנות" 
לפני התפילה בכיתה ולכן עלינו לדאוג שיגיע לכיתה 

20 דקות לפני זמן התפילה. 

שעות   10 לפחות  לישון  לילד  לגרום  עלינו  כ"כ 
בלילה ע"מ שיגיע רענן לתפילה. אז קדימה להעלות 

מיד את כולם למיטה, בהצלחה!

בדיחות הדעת

נערים  כמה  עומדים  הקברות  בית  ליד 
אותם:  ושאל  אדם  עבר  השער,  ליד  צעירים 
מחכים?"  אתם  למה  פה  עושים  אתם  "מה 
לקבל  ומנסים  מפחדים  נורא  שהם  ענו  הם 
אמר  בחושך.   קברות  לבית  להכנס  אומץ 
וגם  אותם  מבין  מאוד  שהוא  האדם  להם 
להיכנס  פוחד  היה  החיים  בין  היה  כשהוא 
רץ  מישהו  ראיתי  לא  מעולם  קברות.  לבית 

ובורח במהירות כזו.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה

18:1419:2420:05ירושלים

18:3119:2620:02תל אביב

18:2319:2620:04חיפה

18:3119:2620:04באר שבע

הדלקת נרות

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



רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com :למייל
או לפקס: 02-5812252

ילדים מספרים תודה
סיפורים מהחיים

הסיפור שלי- יואל ס, אלעד
לכבוד מדור ילדים אומרים תודה, שלום 

לכם ולילדים היקרים!

באלעד  גר  עשר,  בן  ואני  יואל  שמי 
בגב,  עקמת  עקב  גב  מכשיר  לובש  אני 

מציק  נוח,  לא  לוחץ,  המכשיר 
וכואב לי מאוד. אך מצבי מצריך 
עם  להתמודד  אותי  ומאלץ 

המכשיר והכאב יחד

כאשר קראתי את העלון "חוט 
מדור  את  וקראתי  חסד"  של 
ונושעים  תודה  אומרים  ילדים 
אל  זאת  לאמץ  החלטתי 

המתוקה  העצה  את  אנסה  אמרתי  ליבי, 
התחלתי  ופשוט  בעצמי  עצמי  על  הזאת 
כך  על  להשם  רבה  תודה  תודה.  לומר 
ועל  כראוי,  מתפקדים  בריאים  אברי  שכל 
יש  ה'  שברוך  כך  ועל  שלי,  המאתגר  הגב 
להשם  רבה  תודה  בגב.  לעקמת  טיפול 
על כך שהורי שיחיו מטפלים בי במסירות, 
לוקחים אותי לרופאים ומשלמים סכומים 

הכל  עושים  הטיפולים.  כל  על  נכבדים 
בשמחה ואהבה רבה.

וכך המשכתי ואמרתי תודה לה' יתברך.

כל  את  לכם  אומר  אני   
חלילה  תחשבו  שלא  האמת 
אלא  פסיכולוגי.  משהו  שזה 
פשוט המכשיר הפסיק לכאוב 
המכשיר  פתאום  לי,  ולהכאיב 
בלתי  וכמעט  קל  להיות  הפך 
מאוד  התחזקתי  מורגש. 
מאוד מכך ראיתי במו עיני איך 

כשמודים לה' נושעים!

החלטתי לשתף גם אתכם ולחזק אתכם, 
כדאי לכם ילדים יקרים לומר להשם תודה 
ואתם  לישועה  כשזקוקים  ובפרט  תמיד, 
אל  הישועה  את  וכשתראו  ניסים.  תראו 
ילדים  עוד  וכמו  כמוני  אתם  גם  תשכחו 
נוספים לשתף ולשלוח את הסיפור שלכם.

תודה על המדור המחזק. יואל.

ילדון חידודון

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

לאיזה חפץ בפרשה זו מתייחסים גם בזכר וגם 
בנקבה?

תשובה לפרשת כי תצא: 'ולקחת מראשית כל פרי האדמה... 
ושמת בטנא... ולקח הכהן הטנא מידך' (כ"ו, ב'- ד'), 'ברוך טנאך 

ומשארתך' (כ"ח, ה'), 'ארור טנאך ומשארתך' (כ"ח, י"ז).

הזוכה: מוישי רפפורט, ירושלים.

בין הפותרים יוגרל מתנה
al5308000@gmail.com :פתרונות יש לשלוח למייל
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון (פתרונות יפורסמו לאחר לשבועיים)

מדור ילדים
שעשועון מגוון
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בנשמות  שיכיר  אדם  היה  לא  השילוני  אחיה  "מימות 
ה"שר  הרה"ק  תלמידו  עליו  העיד  כך  כמותו"  ישראל 
שלום מבעלזא זי"ע רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע היה 
מתמרמר על כך שרק פעם אחת ראה את רבינו בתפלתו 
בהוסיפו שכל התלהבות שיש לו בתפלתו הוא אך משום 
שומע  היה  ולו  בתפלתו  לחזות  זכה  בלבד  אחת  שפעם 
אותו פעם נוספת הייתה התלהבותו רבה יותר ויותר אור 
הגדול  המגיד  בהיכל  הצדיקת  אימו  ביקרה  כאשר  עולם 
של  רבן  לה  הבטיח  זי"ע  ממעזריטש  בער  דוב  ר'  הרבי 
ישראל כי תלד בן בדומה לו, ולאחר מכן כשכבר הייתה 
מעוברת באה לקבל ברכת קדשו כשהגיעה למפתן החדר 

קם המגיד הגדול ועמד מכסאו באותה שעה 
שהה בחדר הרה"ק רבי מרדכי מנשכיז זי"ע 
מפני  לו  ענה  ככה  על  ראה  מה  ולשאלתו 
העובר שבמעיה אני עומד כי עתיד הוא להיות 

אור מאיר לכל העולם.

רבינו עצמו היה מספר כי אביו שהיה אביון 
מרוד לא היה סיפק בידו להכין סעודה לברית 
ואף לא יכל לשכור מנין שיבוא לברית בכפר 
ועדיין  היום  חצות  כבר  עבר  כאשר  בו  יאנוב 

לא נאספו עשרה אנשים, התחיל לבכות ולבקש מהשי"ת 
שיזמין לו כמה יהודים שיוכל לקיים את המצוה כהלכתה, 
יהודים,  מספר  ובה  נוסעת  עגלה  מרחוק  ראה  ברגע  בו 
הללו ראוהו בוכה ומצטער שאלוהו על סיבת בכיו כשענה 
להם שנולד לו בן וברצונו להכניסו בברית ואין מנין בכפר 
הם  כי  הרגיעוהו  כראוי  סעודה  הכין  לא  עניותו  ובגודל 
ואף  שרף  ויין  מתיקה  מיני  ובאמתחתם  מחתונה  נוסעים 
הוסיפו כי עמם גם רב ויודע נגן, שמחת אביו הייתה ללא 
גבול על שעלה בידו לקיים מצוה כהלכתה ולערוך סעודת 
מצוה. רבינו היה מסיים: כי הסנדק שלו היה אברהם אבינו 
ע"ה והרב היה משה רבינו ע"ה ואילו יודע נגן היה לא אחר 

אלא דוד המלך ע"ה.

לרגל  לברסלב:  מסטרליסק  השרף  בין  הקשר  
שהה  הלכות',  'ליקוטי  ספרו  של  הראשון  חלקו  הדפסת 

הימים  בראד,  בעיר  ז"ל  מוהרנ"ת  רבינו  תלמידי  בחיר 
תשעה  ליום  שם  להשאר  נאלץ  והוא  היו  אב  חודש  ימי 
באב. דבקה בו נפשם של חשובי החסידים בעיר, בעיקר 
זצוק"ל.  מסטרליסק  אורי  רבי  והשרף  הרה"ק  מתלמידי 
מוהרנ"ת פתח פיו בחכמה ומשך כבחבלי העבותות את 
והתפעלו  לדבריו  רב  קשב  הקשיבו  הללו  הנוכחים,  כל 
נחמן  מוהר"ר  סיפר  הקדושים.  דבריו  של  מתכנם  ביותר 
מטולטשין תלמידו שהתלווה אליו, שכל אותו היום עמדו 
המתגבר,  כמעיין  רבינו  מתורת  בפניהם  דרש  והוא  סביבו 
את  שמע  לצרכיו  לרגע  לכשיצא  הפסקה,  ובלי  כמעט 
החסידים מתלחשים. היה לו רבי והוא ליקק ממנו דבש…

את  בצאתו  פרידתו  עליהם  היתה  קשה 
לשמוע  כדי  כרכרתו  אחרי  הלכו  רבים  העיר, 
המרכבה  הקדוש,  מפיו  דבור  ועוד  דיבור  עוד 
עשתה דרכה לאטה והחסידים מקשיבים היו 
לתורה "הניעור בלילה" (ליקו"מ נב) שהשמיע 

בפניהם.

רבי  הצדיק  תלמידי  סיפרו  מעמד  באותו 
שלו  התורה  אמירת  לפני  שפעם  זצ"ל,  אורי 
כשיש  תורה  לומר  יכול  אתה  היאך  "אורי,  לעצמו:  מלמל 
ליקוטי מוהר"ן בעולם?" הערכה מרובה לרבינו ז"ל וספריו 

הקדושים נודעה להרב הקדוש מסטרליסק זיע"א.

נקרא  כי  ומובא  השרף,  בשמו  ומפורסם  נודע  רבינו 
בשם שרף משום שבעת פטירת הרבנית הצדקנית בכה 
תמרורים, וכשנשאל על כך ענה אילו הייתה חיה עמו היה 
בכחו לעלות בסערה השמימה באותו מעמד הורה לאחד 
מחסידיו שיספר מה שראה והלה גילה כי פעם קרא לו 
של  קומתו  כיצד  ראה  לפתע  לעיר  חוץ  עמו  שיצא  רבינו 
רבינו הולכת וגדולה עד לאין ערוך בבחינת מלאך שקומתו 
גדולת  פרשת  אודות  לספר  היריעה  תקצר  השמים.  עד 
תפילתו  אודות  בה',  דבקתו  אודות  מסטרילסק,  השרף 
ישראל  ולכל  לנו  תעמוד  הגדולה  זכותו  בכוונה,  התפילה 

אמן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק ר' אורי ב"ר פנחס
השרף מסטרליסק זי"ע
כ"ג אלול

 עצות לקיבול תפילה, ועל המשיח שקרוב...
שאלה: האם יש לכבוד הרב עצה לקיבול התפילות 

ושיתגשמו כל משאלותינו לטובה?

תשובה: הדבר הכי חשוב בעולם זה שאדם יתקבלו 
כל  את  מקבל  שה'  להאמין  צריך  שלו.  התפילות 
התפילות. אנחנו אומרים 'כי אתה שומע תפילת כל 
פה, ברוך אתה ה' שומע תפילה', זה כפשוטו! רק 

מה?! אדם לא רואה תוצאות ולמה? אז 
יש פה נקודה שאדם חסרה לו אמונה. 
זה  אמונה  תמיד,  לזכור  צריכים  לכן 
תודה  להגיד  כשזוכים  לכן  תודה!  להגיד 
שרוצים  דבר  כל  על  שמבקשים,  לפני 
מה  שכל  לאמונה  מגיע  אדם  אז  אותו, 
שעבר עליו הכל מדויק מה' יתברך והכל 
יצליח  הוא  ואז  תודה,  ואומר  לטובה, 

להתפלל נכון ולפעול ישועה.

איך  נסיונות,  הרבה  עובר  אני  שאלה: 
זוכים לעמוד בכל הניסיונות כבוד הרב?!

תשובה: תתפללו על אמונה ושמחה! כי כשאדם 
כל  על  להתגבר  כח  לו  יש  ושמחה  אמונה  לו  יש 
הניסיונות. בקיצור, תדעו לכם, כולנו נמצאים באותו 
מיוחד.  עולם  איזה  יש  שלנו  תחשבו  שלא  עולם, 
כולנו  אבל  האמונה,  בעולם  נמצאים  אנחנו  אמנם 

לי  היו  שעוברים.  מה  עוברים  וכולנו  עולם.  באותו 
השבוע ניסיונות קשים מאוד, בעניינים מיוחדים, וחצי 
שעה ביקשתי מהקב"ה,– תן לי אמונה! בשביל שאני 
אעבור את הניסיונות האלו בהצלחה, וב"ה שנתן לי 

אמונה, וזהו! קפצתי על הכל.

אז כל אחד והניסיונות שלו. ודאי שהניסיונות שלי 
הם קצת יותר קשים משל אחרים, קצת, 
אבל  וזהו!  המעטה.  בלשון  טיפ-טיפה, 
שאני  ומה  עולם,  באותו  נמצאים  אנחנו 
לכם,  אמרתי  עושה.  גם  אני  לכם  אומר 
ב"ה, מאז שה' חנן אותי וקירב אותי, כל 
מה שהוא נותן לי אני מגלה לעם ישראל, 
הכל אני מגלה! כל מה שאפשר, עבודות 
של אמונה, עבודות של רצון. אז ככה אני 
אומר לכם, גם לי היו ניסיונות ותמיד יש 
ניסיונות, וביקשתי מה' חצי שעה: "תן לי 
אמונה הקב"ה שאין עוד מלבדך...", וכו', 
אותי,  וחנן  תפילתי  שמע  וה'  השיחה,  את  פיתחתי 
נתן לי אמונה. אנחנו נמצאים במלחמה! ועיקר הכלי 
זין, הנשק של האדם זה ההתבודדות! לכן מי שאין 
לו התבודדות הוא פשוט נמצא במלחמה אבל בלי 

כלי נשק!

אם  יקרה  מה  משיח,  על  צועקים  הרבה  שאלה: 
באמת חס ושלום לא יבוא משיח?

מכם,  מבקש  אני  בקולי,  ששומע  מי  כל  תשובה: 
של  "רבונו   : יום  כל  זה  על  להתפלל   – בבקשה 
תביא  המשיח!  את  תגלה  ממך!  בבקשה  עולם, 
מתחננים  אנחנו  המשיח!  את  תגלה  המשיח!  את 
משיח  את  ירצו  כולם  ואם  נרצה,  אם  כי  בפניך!" 

באמת – משיח יתגלה! 

שאנחנו  דברים  אלו  משיח,  שיבוא  שאמרנו  מה   
החלטנו  שסתם  דברים  אמרנו  לא  אותם!  יודעים 
אותם.  יודעים  שאנחנו  דברים  רק  אותם,  להגיד 
להחליט  יכול  ה'  רגע  כל  ירצה,  ה'  אם  ובאמת 
עוד  לחכות  ירצה  שה'  להיות  ויכול  משיח,  שיתגלה 
קצת. ומה זה עוד קצת? בראש השנה הקרוב, אחרי 
החגים, לא יודעים. זה ברור, וכולם מדברים שהמשיח 
נמצא איתנו, ולא סתם מדברים, יודעים! מי שיודע. 
זה  אומר  שאני  ומה  שדיברתי,  מי  עם  דיברתי  אני 
אמת. כל הצדיקים אומרים שבשנה הבאה, תשפ"א 
ותאריך,  חודש  שאומרים  לא  זה  משיח.  בא  אי"ה, 
ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאה  הזו  שבשנה  אומרים 
לטובה. מתי יבוא? אולי באמצע השנה, אולי בסוף 

השנה, אלו דברים שרק בורא עולם יודע אותם.

אבל מה? אנחנו שיודעים שזה קרוב אנחנו צריכים 
לבקש, זה כן צריכים לבקש: 

"בבקשה! תביא את המשיח!"

שו"ת אקטואלי
מענייני דיומא

שו"ת על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
me5812210@gmail.com :ניתן לשלוח שאלות במייל
 או כמסרון לנייד: 052-6672221
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"שר העליונים והתחתונים"
ענק הדורות היה האדמו"ר הקדוש כ"ק מרן רבי 
שלום רוקח זי"ע (כ"ז באלול יום פטירתו), רב העיירה 
בעלזא שעל שמה נודע לדורות, ועל שמה ממשיכה 

היום שושלת בעלזא בארץ הקודש ובעולם. 

על  מבעלזא,  שלום'  ה'שר  לדורות  נחקק  תארו 
שום מעשה שהיה עם ה'בני יששכר' מדינוב, שכתב 
בשתי  פעמים,  שלוש  במשך  אחד  מכתב  אליו 

הראשונות  הפעמים 
על  המכתב  הושחת 
וה'בני  שנשפך  דיו  ידי 
זאת  תלה  יששכר' 
תואר  שכתב  בכך 
כבודו  את  הולם  בלתי 
רק  המכתב.  בתחילת 
"שר  כינהו  כאשר 
העליונים והתחתונים" - 

נותר המכתב שלם. 

גדלותו האדירה נבעה 
מהתמדתו  בעיקר 
המסורת:  לפי  בתורה. 
שלום'  ה'שר  שמע 
בצעירותו  מבעלזא 
על  אדם  יקבל  שאם 
במשך  ער  להיות  עצמו 
אלף לילות ברצף (כולל 
יום  וליל  הסדר,  ליל 
לילות  ועוד  הכיפורים, 
אנשים  כלל  שבדרך 
בהם)  לנוח  מוכרחים 
יזכה   - בתורה  ויעסוק 

לגילוי אליהו. 

שאלו  כאשר  לימים, 
ה'שר  של  חתנו  את 
זי"ע,  מבעלזא  שלום' 
דוב  חנוך  רבי  הרה"ק 
זי"ע,  מאלעסק  העניך 

במשך  בתורה  עסק  שחותנו  השמועה  נכונה  האם 
אלף לילות וזכה לגילוי אליהו, השיב בפשטות: הלא 
אני בעצמי הייתי ניעור עימו יחד ועסקנו בתורה יותר 
שעסק  ממה  חוץ  וזה  לילות(!)...  אלפים  משלושת 

הוא בתורה לבדו ואני לבדי בשאר לילות...

רבי  וחתנו  שלום'  ה'שר  אלו:  עליון  קדושי  שני  על 
חנוך העניך, רצוננו להביא את המעשה הבא: 

רעייתו של רבי חנוך העניך עסקה לפרנסת הבית 
לפעם  מפעם  הגויים,  לנשות  מטפחות  במכירת 
בהן  לרכוש  כדי  הגדולות  לערים  נוסעת  הייתה 
סחורה חדשה לחנותה. נסיעות אלו הייתה מנצלת 
עבור  ברכות  מהם  ולבקש  הדור  לצדיקי  להיכנס 

ילדיה שיגדלו בתורה ויראת שמים.

באחת הפעמים נבצר מן הרבנית לנסוע בעצמה 
רבי  הגדול,  בעלה  את  שלחה  ולכן  סחורה,  ולרכוש 
חנוך העניך, על מנת שירכוש את הסחורה הנצרכת. 
אע"פ שבדרך כלל נמנעה מלערבו בענייני המסחר 

והניחה לו ללמוד ללא טרדות, 

תשמש  זו  שנסיעה  החליט  העניך  חנוך  רבי 
מכבר  זה  בהם  שחשק  ספרים  קניית  לצורך  אותו 
רעייתו  העיר.  בלבוב 
ברשימה  אותו  ציידה 
והיכן  מה  מפורטת 

לקנות וכך נסע ליריד.

עם  חנה  חזור  בדרכו 
עמוסת  המסע  עגלת 
בית  ליד  הסחורות 
הכנסת ונכנס להתפלל. 
תפילתו שארכה שעות 
לגנב  אפשרה  רבות 
בניחותא  להיכנס 
את  ולרוקן  לעגלה 

תכולתה...

חנוך  לרבי  משנודע 
החליט  הגנבה  דבר 
שלא לצער את רעייתו. 
ליריד  שנית  חזר  הוא 
וקנה את הסחורה כולה 
שהוא  תוך  בהקפה, 
מזהיר את העגלון שלא 
מילה  וחצי  מילה  יספר 

מאשר התרחש.

שבועות אחדים עברו 
בשתי  משותק  ויהודי 
שלום'  ל'שר  נכנס  ידיו 
כשדמעתו  מבעלזא, 
על לחיו וסיפר לו שגנב 
מיוצאי  לאחד  סחורה 

חלציו ואינו יודע למי מהם.

השתתקו  כשידיו  משמים  עונשו  את  קיבל  הוא 
ברכה  ולקבל  הסחורה  את  להשיב  מעוניין  והוא 

לרפואה שלמה.

איש  אך  המעשה,  את  לברר  שלום'  ה'שר  שלח 
מיוצאי חלציו לא ידע להשיב. שכן רבי חנוך העניך 
הזהיר את העגלון שלא לספר... כאשר סיפרה בתו 
של ה'שר שלום' את העניין לבעלה - סיפר לה את 

כל המעשה.

הורה ה'שר שלום' ליהודי שילך אל חתנו ויפייסנו 
רבי  עליו  שהתפלל  לאחר  ואכן  עליו  שיתפלל  כדי 
והסחורה  כרגיל  לפעול  ידיו  שבו   - העניך  חנוך 

הושבה לבעליה...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

היקרה, למה את אומרת ככה?" והיא מתעקשת: 
"אז למה את אף פעם לא אומר לי שאתה אוהב 
אותי?" והוא עונה לה: "אמרתי לך בחתונה שאני 
אוהב אותך ואם יהיה שינוי אני אעדכן אותך, כל 
לחזור  צורך  רואה  לא  אני  במצב  שינוי  אין  עוד 

על דברי..."

להרגיש אהובים
דבורי  שומעת  שלא  שאישה  מבין  אחד  כל 
אותה.  אוהב  לא  שהוא  מרגישה  מבעלה  אהבה 
אישה,  אותה  כמו  אנחנו,  שגם  הוא  החידוש 
מריבונו  אהבה  דיבורי  הזמן  כל  לשמוע  צריכים 
של עולם. ואכן אנחנו מוצפים בדיבורי אהבה. כל 
מצווה,  כל  ושתייה,  אכילה  כל  נשימה,  כל  בוקר, 
וכל לימוד תורה – הם גילויי אהבה. וגם בתפילה 
בורא  של  עולם"  "אהבת  של  תזכורות  לנו  יש 

העולם אלינו.

ובכל זאת לא כולנו שומעים את קול ה' שאומר 
ובתוך  ובתורה  בתפילה  אותנו  אוהב  שהוא  לנו 
כל החסדים, ואנחנו זקוקים גם לדיבורים ישירים 
ופשוטים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. ולכן 
עדיף  יום,  בכל  זמן  לקבוע  היא  הפשוטה  העצה 
פנוי,  רגע  בכל  גם  ואפשר  ההתבודדות  בתחילת 

ובזמנים האלה לחזור על יסודות האמונה:

אוהב  עולם  בורא  שלי,  אבא  הוא  עולם  "בורא 
שלו.  לילדים  רע  עושה  לא  אבא  יחיד.  כבן  אותי 

אבא עושה רק טוב לילדים שלו" וכו'

זכיתי לראות את רבי ומורי הצדיק הרב יהודה 
זאב ליבוביץ' שהיה יושב וחוזר על המילים האלה 
דברים  ראה  הזה  הצדיק  ארוכות.  שעות  במשך 
קשים מאוד בחיים שלו. הוא היה בשואה האיומה 
את  איבד  לא  והוא  גיהינום.  מדורי  שבעה  ועבר 
האמונה, אלא היה חוזר וחוזר בפשטות על היסוד 
של האמונה שה' אוהב כל יהודי ושהוא לא עושה 

שום רע.

דבר ותתרפא
ממש  הם  מאוד.  חזקים  האלה  הדיבורים 
מרפאים. אפשר לשבת שעות ולהגיד אותם, ובכל 
מהנשמה,  קרח  ממיס  ממש  אתה  וחזרה  חזרה 
והמרירויות  והמתיחויות  הפחדים  כל  את  מסלק 
מתחילים  החיים  וכוחות  והדיכאונות,  והעצבויות 

לפעום בך ולזרום בעורקיך.

שלימות  הם  האלה  שהדיבורים  לדעת  וצריכים 
האמונה. כי מי שמאמין בבורא העולם ובהשגחה 
הפרטית ואינו מאמין שה' אוהב אותו – הוא עדיין 
רחוק מאוד משלימות האמונה, ועל פי הבעל שם 
טוב נחשב לעובד עבודה זרה. ומדוע? כי הוא לא 

מאמין בבורא האמתי.

אוהב  גם  הוא  אותך  שברא  העולם  בורא  כי 
אותך כמו בן. אם אתה מאמין בבורא שלא אוהב 
אותך – זה לא הבורא שברא אותך, אלא זה בורא 

פרי דמיונך או במילים אחרות, אלוהים אחרים.

לעשות  צריכים  כולנו  הדין  יום  ערב  ועכשיו 
המצווה  על  היא  הראשונה  והתשובה  תשובה, 
כלומר,  האמונה.  מצוות  שהיא  שלנו  העיקרית 
בבורא  ומוחלטת  שלימה  באמונה  להתחזק 
העולם האמתי שברא אותנו ואוהב אותנו ומשגיח 

עלינו לטובתנו. 

בברכת שבת שלום ומבורך



הכנה לראש השנה
רבי  "אמר  טז/ב)  דף  השנה  (ראש  בגמ'  איתא 
נפתחין  ספרים  שלשה  יוחנן  רבי  אמר  כרוספדאי 
של  ואחד  גמורין  רשעים  של  אחד  השנה  בראש 
גמורין  צדיקים  בינוניים  של  ואחד  גמורין  צדיקים 
נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין 
ועומדין  תלויין  בינוניים  למיתה  לאלתר  ונחתמין 
לחיים  נכתבין  זכו  הכפורים  יום  ועד  השנה  מראש 

לא זכו נכתבין למיתה"

חיים  דענייני  כתבו  ונחתמין)  (בד"ה  ובתוספות 
הזה  העולם  לגבי  ולא  הבא  עולם  לעניין  זה  ומיתה 
חיים  צדיקים  וגבי  מיתה  רשעים  "גבי  שם:  וז"ל 

כלומר לחיי העולם הבא"

כתבינו  בקשתינו  שעיקר  תוס'  אומרים  כלומר 
בספר חיים טובים הכוונה חיים נצחיים, כי אם לא 
לחיים,  נחתמין  צדיקים  אומרת  שהגמ'  קשה  יהיה 
יוצא  ולכן  לעולם  יפטרו  לא  שהצדיקים  יוצא  וא"כ 

שבוודאי הכוונה, חיים הוא חיים נצחיים.

ואחרי הודיע זאת, למדנו יסוד עצום שכל התפילות 
שלנו בר"ה הם על חיים נצחיים, ובודאי הכוונה גם 
שנשאר בזה העולם נרגיש מתיקות בתורה ותפילה 

ובקדושה  

כי נראה לומר שרשע שכל השנה התרשע בדרך 
רשעות ופתאום הוא בא להתחיל אומרים לו ידידי 
היקר כבר נחתמת למיתה רוחנית השנה, לא תקבל 
להתפלל  צריך  ומתיקות  חיות  לקבל  בשביל  חיות, 
לחיים  להיחתם  שנזכה  לר"ה  ולהתכונן  השנה  כל 

נצחיים. 

מה העבודה הנדרשת מאיתנו בימים אלו?

לבקש שנחתם לחיים טובים ולשלום והכל ''למענך 
לחיים,  שבקשתו  לדעת  חייב  האדם  חיים'',  אלקים 
הם חיים שבהם תהא העבודה למען ה', דהינו, חיים 
כדי  יעבוד  שבהם  חיים  ולא  יתברך.  לה'  לעבדות 
לקבל שכר, שחיים אלו אינם רק בשביל עצמו ולא 

בשביל ה' יתברך.

וכדי שיוכל לבקש חיים שכאלה, חייב הוא לעבד 
את עבודתו עבור זה, למען ה''למענך'' להגביר כבוד 
שבראתי  בריה  ''ראו  מעבודתו  שיצא  יתברך,  ה' 
בעולמי'', שיתגבר כבוד ה' על ידי עבודתו, מה שאין 
כן בשעה שהוא עובד למען קבלת שכר ועובד לשם 
עצמו, הרי אינו מרבה כבוד שמים, אלא להפוך, חס 
ושלום יתכן והוא בכלל המחללים את השם, שהרי 
מראה שהנאתו ושכרו חשובין לו יותר מכבוד שמים.

בתחילה  השנה,  ראש   בתפילות  כוונתנו  וזה 
מזכירים  לא  עדיין  שם  לחיים  זכרנו  אנו  מבקשים 
שום עניין גשמי רק הכל חיים נצחיים, וכן בבקשת 
לחיים  "וכתוב  בבקשת  וכן  הרחמן",  אב  כמוך  "מי 
יכולים  השם  לכבוד  חיים  שביקשנו  לאחר  טובים.." 
וגזרות  טובה  פרנסה  ולבקש  לעצמנו  להרות  אנו 
השם  הגדלת  לכבוד  תהיה  הפרנסה  כי  וכו',  טובות 

הכלב שיל ה"למענך".

הזאת  בצורה  השם  את  ועובד  מתבונן  כשהאדם 
עניין  כל  על  המלך  את  ולהמליך  להגדיל  זוכה  הוא 
מאידך  אך  הגשמיות,  על  ואפילו  העולם  בזה  כאן 

גשמיים  חיים  רק  פרנסה  רק  מבקש  שהאדם 
סתם  מחלקים  לא  אנחנו  משמים  לו  אומרים 
אותה  שצריך  למי  פרנסה  מחלקים  אנחנו  מתנות, 

כדי להגדיל כבוד ה' בעולם.

הלכות שבין אדם לחבירו 
צריך  תשובה,  ימי  עשרת  של  בימים 
איך  בוראו,  כלפי  בתשובה  לשוב  האדם 

עושים זאת?

חרטה,  לתשובה:  יש  תנאים  ארבעה 
קבלה  החטא,  על  וידוי  החטא,  עזיבת 
לעתיד. (רמב“ם פרק ב‘ מהלכות תשובה הלכה 

ב‘).

עיקר התשובה שצריך האדם לעשות, 
היא ממידות רעות שיש בו. הרמב“ם (פרק 

ז‘ מהלכות תשובה הלכה ג‘).

לשב  מעלות  כמה  מבואר  בתלמוד 
בתשובה מעבירות שבידו:

תשובה מגיעה עד כיסא הכבוד. (יומא פ“ו). א. 

מאריכה ימיו ושנותיו של אדם. (שם). ב. 

בשבילו מוחלים לכל העולם כולו. (שם). ג. 

מקרעת גזר דינו של אדם. (ראש השנה י“ז). ד. 

מביאה רפואה לעולם. (קידושין מ.). ה. 

ואיזה  מכפר,  הכיפורים  יום  עבירות  איזה 
עבירות אין יום כיפור מכפר?

אדם  שבין  שעבירות  (פ“ה)  יומא  מסכת  בגמ‘ 
אדם  שבין  ועבירות  מכפר,  הכיפורים  יום  למקום, 

לחבירו אין יוה“כ מכפר עד שירצה את חבירו.

אדם  בין  של  חלק  בה  שיש  בעבירה 
זמן  כל  למקום,  אדם  בין  וחלק  לחבירו 
שלא הרצה את חבירו אין יום הכיפורים 
מכפר אפי‘ על החלק שבין אדם למקום 

(ברכי יוסף, חזון עובדיה עמוד רכ“א).

וחושב  בחבירו  שפגע  אדם 
שמכיון שיש מנהג שנוהגים לפני 
ג‘  אומר  הציבור  שכל  נדרי“  ”כל 
בזה  יוצא  הוא  ”מחלנו“  פעמים 
לרצות  שצריך  או  נכון,  זה  האם  חובה,  ידי 
את חבירו באופן פרטי, וכיצד עושים זאת?

סליחה  ממנו  לבקש  צריך  בחבירו  שפגע  אדם 
(אליה  באופן פרטי, ואינו יוצא ידי חובה באופן כזה. 

רבה).

סדר בקשת המחילה:

שליחים  ישלח  ולא  מחילה  לבקש  בעצמו  ילך  א. 
אלא אם כן חושב שכך יתרצה אותו אדם יותר. 

(משנה ברורה סימן תר“ח).

החטא  את  יפרט  המחילה  בקשת  בשעת  ב. 
שחבירו  יודע  כן  אם  אלא  חבירו,  כנגד  שחטא 
אינו  שאז  החטא  את  שמפרט  בזה  יתבייש 

צריך. (משנה ברורה שם סעיף קטן ג‘).

לאחר שהלך פעם אחת לבדו ולא נתפייס אותו  ג. 
הנפגע, יבא עם ג‘ אנשים ויבקש מחילה, עוד ב‘ 

פעמים. (שלחן ערוך סימן תר“ו סעיף א‘).

חבר שלי פגע בי מאד, ובא לבקש סליחה 
לפני יום כיפור, מדוע שאמחול לו?

שכל  מלמחול  אכזרי  יהיה  לא  בו  שפגעו  אדם 
המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, (רבינו 
משה איסרליש סימן תר“ו). האדם שנפגע צריך להמציא 

עצמו אצל אותו שחטא לו כדי שיבקש ממנו מחילה. 
גמרא יומא (פ“ז).

לאכול  כיפור  יום  בערב  חיוב  יש  האם 
מה  לאכול  שאפשר  או  היום,  במשך  פת 
שרוצים, והאם ישנם דברים שצריך להימנע 

מלאכלם?

לכתחילה צריך לקבוע בערב יוה“כ לפחות סעודה 
אחת על הפת, לקיים בזה מצות אכילה בערב יום 

הכיפורים. אורחות חיים (הלכות ערב יום הכיפורים אות ב‘).

מאכלים  אלא  לאכול  אין  הכיפורים  יום  בערב 
קלים הנוחים להתעכל. שולחן ערוך (סימן תר“ח)

מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַלַּצִּדיִקים  ָנה  ַהּׁשָ רֹאׁש  ַעל  ֶׁשּנֹוְסִעין  ְיֵדי  ַעל 
ֲאִמִּתִּיים, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָּתִקין ָּכל ַהִּדיִנים ֶׁשָּבעֹוָלם 
ְוֵאי ֶׁשֵּיׁש ֵאיֶזה ִּדין, ַהּכֹל ִנְמָּתִקין ַעל ְיֵדי ֶזה ְוֶזה 
רֹאׁש  ַעל  נֹוְסִעין  ֵּכן  ַעל  ָנה,  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש  ְצִריִכין 
ַנְפׁשֹות  ַּכָּמה  ֶׁשָּבִאים  ְיֵדי  ַעל  ַּגם  ַּדְיָקא.  ָנה  ַהּׁשָ
ָנה ְוִנְכָלִלין  ִיְׂשָרֵאל להצדיק ָהֱאֶמת ַעל רֹאׁש ַהּׁשָ
ַיַחד ְּבַאֲהָבה ַרָּבה, ַעל ְיֵדי ֶזה ָּבא ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה 

ְוֶחְדָוה ַרָּבה (ליקוטי עצות ראש השנה ה): 

ָּשַמע  ֶש  ז"ל  ַשְכָּנא  ר'  ְבן  ַנְחָּמן  ֵמר'  ָשַמְעִּתי 
ִמְדָבָריו  ְוַהיֹוֵצא  ְוכו',  ַהָּשָּנה  רֹאש  ְנִסיַעת  ְלִעְנַין 
ֶאָחד  ָּכל  ֶשל  ה  וְנִסיּעָ ה  ְנִסיּעָ ֶשָּכל  ַהקדֹוִׁשים 
ְוֶאָחד ִיְהֶיה ָלה ֵחֶלק ְבֵקץ ַהְגאּוָּלה: (כוכבי אור 

אנשי מוהר"ן ד)

ְוַעל ֵּכן נֹוֲהִגין ֵליֵל ַעל ִקְבֵרי ַצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים 
הּוא  ַהָּכבֹוד  ִּתּקּון  ִעַּקר  ִּכי  ָנה,  ַהּׁשָ רֹאׁש  ְּבֶעֶרב 
ם ִעַּקר ַהָּכבֹוד  ַעל ְיֵדי ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים ַּכַּנ"ל ֶׁשּׁשָ
ִּכי  ִיְשָֹרֵאל,  ֶׁשל  ַהִּקּבּוץ  ְזַמן  ִעַּקר  ְוָאז  ַּכַּנ"ל. 
ִיְשָֹרֵאל ִמְתַקְּבִצין ָאז ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ְלַגֵּדל ְלַכֵּבד 
ּוְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ִּבְתִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים, ְוָכל ַמה 
ִנְתַּכֵּבד  ְּבַיַחד  ְּכֵׁשִרים  ֲאָנִׁשים  יֹוֵתר  ִּמְתַקְּבִצין  ּׁשֶ
 .ֶמֶל ַהְדַרת  ָעם  ְּבָרב  ִּכי  ְּביֹוֵתר,  ְׁשמֹו  ְוִנְתַּגֵּדל 

(ליקו"ה חו"מ הלכות חובל בחברו ה"ג)

פנינים
חסידות ברסלב
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 !!!תודה מראש

כל שותפות שלכם  
 מחזקת את ידינו...

 הקרוב..לפניך שתי אמהות... איזה אמא אתה בוחר לראש השנה 

אמו בראש השנה אנחנו פוגשים שתי אמהות בוכות... שתי אמהות שמייבבות...  ביום הראשון של ראש השנה יש לנו  עסק בעיקר עם 

אם סיסרא דואגת... מה קרה לו? למה סיסרא עדיין לא בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האשנב... של סיסרא!!!
... וכנגד המאה יבבות שאם סיסרא מייבבת... כנגדם תקנו לנו חז"ל בראש השנה מאה תקיעות... חוזר?? אני חוששת שקרה לו משהו

 )כמובן שהדברים הם הרבה יותר עמוקים ממה שאנחנו מבינים..(

קול ברמה "והנה!!! מגיע היום השני של ר"ה... ובהפטרה אנחנו פוגשים עוד אמא שמייללת. אבל הפעם להבדיל אלפי הבדלות!!! 

כן... להבדיל!! אבל בשני המקרים מדובר באמהות דואגות!!!! בשני המקרים  "ע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניהנשמ

 ו... ובכל זאת כולנו מבינים שיש הבדל תהומי ביניהן!!!!הן עומדות על אם הדרך... ו... וממתינות לילדים שלהן.. 
הסיפור מסתיים ב"כן יאבדו כל אויביך ה'" ואילו אצל רחל אמנו הסוף הוא  מה...?? מה נקודת ההבדל ביניהן?? למה אצל אם סיסרא

 "מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך"??
 בין מאמע רחל??--בין אם סיסרא ל המודגשים בפירושאתה יודע מה אחד מההבדלים 

חכמות שרותיה "פחדת אולי חלילה יקרה משהו לילד שלי... מיד כשאם סיסרא מייבבת בעד החלון והיא דואגת... אוי... מה יהיה... אני מ

גם היא אף היא תשיב אמריה לה""כולן מרגיעות אותה... זה בסדר... אל תדאגי... בטח הוא סופר כעת את הדולרים...  תענינה..."
עים את אם סיסרא וככה היא מרגיעה את מרגיעה את עצמה... כן... זה בסדר... בטח פותחים שמפניות וצחוקים... זה בסדר... ככה מרגי

 עצמה... ככה נראית אם סיסרא...

 אבל כשמגיעים לרחל אמנו...??? קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מכבה על בניה!!!!! 

חי קשה... אבל כאן גם יש מסתמא כל מיני כאלו שמנסים להרגיע את רחל... מאמע רחל אל תדאגי... יהיה טוב... זה לא כ"כ נורא... אל תק

מיאנה להינחם "לא!!!! רחל היא לא כמו אם סיסרא!!! רחל לא מוכנה להירגע מ"בן אדם שאין לו תשועה"!!! רחל אוטמת את האזניים ו

רק אבא לא רוצה!! לא מוכנה להירגע מהרגעות הבל ונחמות טפשים... אני מוכנה שרק מישהו אחד ויחיד יבא וינחם אותי... על בניה"!!

כה אמר ה' מנעי "הוא היחיד שהמילה שלו שווה אצלי... ככה??? אם רק הקב"ה יכול לענות את המועקה הזו??? מיד  ם!!!שבשמי

אם רק עלי את סומכת... אז הנני.. אני פה!!! אני מבטיח לך רחל שיש !!!קול מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך"

 תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם... 

--- 

השנה לפנינו... ואנחנו צריכים להעמיד את שתי האמהות מול העיניים שלנו... ולהחליט: באיזה אמא אנחנו רוצים לבחור??? האם ראש 
אנחנו רוצים לבחור את אמו של סיסרא... ש... שהיא לא נותנת לעצמה לבכות יותר מידי... היא רק קצת דואגת מה יהיה בשנה הבאה... 

מרגיעה את עצמה... לא... זה בסייידר... לא צריך לדאוג... הכל בקליל.. בזרימות.. יאלה... לפתוח שמפניות...  מה יהיה הסוף... מיד היא
 מופע סליחות... הכל טוב... בצחוקים... זו אופציה אחת!!!

ימים אלו... האופציה השניה זה לבחור באמא השניה... במאמע רחל!!!! האמא המרירית הזו... שלא כ"כ נחמד להיות במחיצתה ב
רק אבא שבשמים יכול היא בוכה ובוכה... דואגת וזוחלת ורועדת ולא ממהרת להירגע בכל מחיר... היא מבכה על בניה... ואותה 

ואנחנו נבחר באמא הזו... ונזעק מעומק לב לאבא שבשמים: השנה האחרונה היתה לנו שנה לא פשוטה... ו... ומה העתיד  להרגיע!!!!
יהיה בסוף?? איך זה יגמר?? אז חברת מודרנה לוחשת לאם סיסרא באוזן: שהחיסון בדרך... ורוני גמזו מבטיח  טומן בחומו??? מה

לה שהסגר יפתור את הבעיה... אבל אנחנו נאטום את אזננו... לא נקנה את הלוקשאן... מאנה להינחם על בניה!!!! אותי רק אבא 
כי לך הוחלתי אתה ... ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות!!! למה?? שבשמים יכול לנחם ולהרגיע... ואני כחרש לא אשמע

אני מחכה לך אבא שבשמים... אתה תענה!!!! אני אפילו לא בונה על הנציגים שלנו בכנסת שיצליחו להוכיח את  תענה ה' אלוקי!!!
תי... זה אולי מנחם את אם סיסרא... אתה חפותם של הערים החרדיות שהם לא אדומות אלא רק כתומות... לא!!! זה לא מנחם או

תענה ה' אלוקי!! אנחנו מחכים לישועתך... אנחנו לא מחכים לחיסון... אדרבה... אנחנו מתפללים שאם אתה יתברך הרעשת ארץ 
רפא שבריה כי מטה... אתה אלוקים שזנחתנו ופרצתנו, אתה תשובב לנו!!! אתה ולא אחר!! אני מתפלל שכמו  -אתה -פצמתה

גלגלה ההשגחה וסיני אחד אכל עטלף והקורונה פרצה... כן יתן ה' וכן יוסיף שיפני אחד יאכל גפילטע פיש ופתאום ה' יסלק את ש
הקורונה באות ומופת!!!! כמו שבשנה האחרונה ה' נתן פחדו על כל מעשיו ואימתו על כל מה שברא... אזי בשנה הבאה יתקיים 

 שהשלטן בידיך!!! וה' יראה בפומבי איך שחשף זרוע קדשו לעיני כל הגוים...המשפט הבא: כמו שידענו ה' אלוקינו 

הזוה"ק אומר על פסוק: "נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל"!!! כתוב כאן שאין תקומה לעם ישראל... אומר הזוה"ק: בפסוק הזה   
רי שם... חכי לי שם... אל תחזרי.. אני רוצה טמונה הנחמה הכי עוצמתית: אומר הקב"ה לכנסת ישראל: אחרי שנפלת בגלות!!! תשא

לבא בעצמי  בפומבי עד אלייך ולגאול אותך לעיני כל הגוים!! זה רחל אמנו!! מאנה להינחם על בניה... לא רוצה שסגר יגאל אותי... 
לך!!! ומלכותו לבד לא רוצה שחיסון ירגיע אותי... אני מחכה רק לאבא שבשמים... ויאמר כל אשר נשמה באפו ד' אלוקי ישראל מ

 בכל משלה!!!
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 אודות החוברת "בסבך בקרניו" שיו"ל לקראת ראש השנה...

כמידי שנה אני מוציא חוברת לקראת ראש השנה... שעוסקת בעניינא דיומא והמסתעף... וגם השנה!!! בסיעתא דשמיא 
באופן  אבל!!!! לשם שינוי...החוברת קצת... קצת קשור לקורונה... ניתן לקנות את החוברת "בסבך בקרניו"!!! שאמנם שם 

עקרוני החוברת הזו לא מדברת בכלל בכלל על הקורונה... למרות שזו כעת הסוגיה שמעסיקה את כולנו... בכל זאת הגעתי 
 למסקנה שכעת לקראת ראש השנה צריך לנקות את הראש ולהתכונן נטו ליום הדין!!!! 

כל הדורות שהיו לו טרדות וצרות ויסורים.. היו לו עלילות דם בערב פסח ודמי החכירה לשלם לקראת  כמו היהודי במשך
החגים... אבל כשהגיע החג... הוא ידע לשים את כל הצרות בצד ולהתרכז בהגדה של פסח או בשמחת יום טוב.... כך גם 

 לטובה... אבל אני עכשיו בראש השנה...עכשיו. אמנם יש מסכות ובידודים והוראות והנחיות ורמזורים וגם זו 

ולכן חוברת זו... חוץ משם החוברת... לא כתוב בה מילה וחצי מילה על הקורונה... ש... ש... שקט... אנחנו כעת עסוקים 
עד כאן ברור??? הבנת??? אני מציע לך לקרא את בלהתכונן ליום הדין... דודה קורונה תשבי בצד... תבואי אחרי החגים..  

 ורות האחרונות שוב...הש

----------------- 

--- 

אדון אז נדברו... שתהיה בריא... למה אתה משקר?? את מי אתה בדיוק מרמה?? למה אתה לא מסוגל להיות כנה עם עצמך 
ועם כולם ולהגיד את האמת כמות שהיא... בינינו... תסתכל לי בעיניים... הרי מה הסיבה שבחוברת הנוכחית אתה לא כותב 

. כי בדרך כלל המאמרים שכתובים בחוברת הם משוחזרים משנה שעברה... והיות ושנה שעברה אף על הקורונה??? כי..
אחד לא ידע להגות את המילה "קורונה" ולכן!!! לכן אין לך שום חומר משוחזר על ר"ה שמוזכר שם גם הקורונה... ו... וזו 

הולך סחור סחור?? למה אתה לא יכול להסביר  הסיבה האמיתית למה בחוברת לא מוזכר מילה על הקורונה!!! אז למה אתה
כמו בן אדם ש... שזה מה יש... וזהו??? וכי בגלל שהחלטת שאתה מוכרח לספק את הסחורה!!. והיות ואין לך ישוב הדעת 
ולא זמן לכתוב מאמרים חדשים בנושא... אז לצורך העניין אתה ממציא נוסחה חדשה... פיתחת איזשהו נימוק אידיאלוגי 

זה עקרוני אצלך??? למה?? למה להתעקם?? אתה כזה חמוד ונעים ויפה כשאתה טבעי... אז למה אתה הולך סחור למה 
סחור??? כן!!!! השורות הראשונות במאמר זה נכתבו... כן... הסברתי ברהיטות למה בחוברת הנוכחית אין מילה אחת על 

בורח מעצמך??? אז הנה.. החלטתי להגיש את זה לפניכם!  הקורונה... ואז פתאום תפסתי את עצמי... ההההלו... למה אתה
 גם את ההווה אמינה וגם את המסקנה..

 אתה יודע איך קוראים למסקנה הזו?? קוראים לזה  ת ש ו ב ה ! ! ! ! 

 לשוב לעצמך!!!הרב וולבה אומר שעיקר התשובה זה לאו דווקא לשוב לה'!!! אלא 

כמות שאני מספיק קדוש.. וטוב.. ומושלם... ממילא אם במשך השנה ברחתי תבין: סו"ס אני חלק אלוק ממעל... אני 
מעצמי... אז כעת לקראת ראש השנה.. אני בסה"כ צריך לחזור לעצמי!!! לחזור לאני הטהור שבי!!! ל"אלוקים עשה את 

 האדם ישר" שבי... ברגע שאני אחזור לעצמי... זהו!!! זה מספיק... אני כבר מושלם... 

ייתי ילד והייתי רוצה לעשות רושם ולצורך העניין הייתי משתגע ומשתולל לפעמים... אמא שלי תמיד אמרה לי: כשה תבין:
די... תפסיק... תהיה מה שאתה!!! אתה הכי חמוד כמות שאתה טבעי!! אמא שלי לא ביקשה ממני שאני אחזור בתשובה 

בלי פוילשטיק... זהו!!! אם תהיה מה שאתה אתה כבר ואני אשתנה... אדרבה... תחזור בסה"כ לעצמך... תהיה מה שאתה 
)אתה מבין לבד שאת הדוגמאות האמיתיות אני או לא אכתוב או מסודר!!!! אז הנה לך... הדוגמא שכתבתי כעת זה מדגם פיצקאלע...  

עשרות אם לא ... אז תקח את המדגם הזה ותנסה לחשוב כמה כאלו דברים קורים לי ולך מידי יום ביומו שעדיין לא מזהה...(
לשוב לה' פירושו לעמוד בגודל טבעי מול ה' ולזהות את  זה חלק בלתי נפרד מהתשובה!!!ואני לא מגזים.... וזה!!! מאות!!!! 

עצמי!!! על ה' לא צריך לעשות פוזות... הוא מכיר אותי יותר מידי טוב... הוא מכיר את החולשות שלי... והוא מבין אותם... 
 להצביע על כל מיני חולשות שקיימות בי ולא להפוך אותם לאידיאולוגיה...  להיות כנה ולדעת

אם אני לא מפרגן למישהו כי יש לי צרות עין בו... זה מאוד לא נעים... ואני לא מגלה את זה לאף אחד... )אפילו לא לעצמי( 
צמי וגם את הרבש"ע ולהגיד לו: אדרבה... במקום לנסות לרמאות גם את עאבל מאבא שבשמים אין טעם להסתיר את זה!! 

רבש"ע: תעזור לי להילחם בפלוני כדי להעמיד את הדת על תילה... בא נדבר ישר ולעניין: אבא שבשמים... תן לי גם!!! שגם 
אני אהיה מרוצה מעצמי... שגם לי יהיה סיפוק מעצמי ומעמד מסוים שיספק אותי... כדי שלא אצטרך לחפש מתחת 

עם החולשות שלי...  עם!!!!!השני.. וכן הלאה וכן הלאה... אינספור סיטואציות שאני כמות שאני... הריצפה חסרונות אצל 
אני מתוק ואהוב וחביב אצל אבא שבשמים... אבא שבשמים לא נבהל לראות אותי לא מושלם... אדרבה... בשביל זה הוא 

לגנוחי גנח שלי.. לילולי יליל... המקום החסר שבי פה... מבין ומאזין מביט ומקשיב לקול תקיעתנו... אבא שבשמים מאזין 
רק מעורר יותר געגועים ואהבה אצל אבא הגדול שאין לו שום בעיה להשלים איתי... אבל לפנות אליו בגודל טבעי!!! אבא... 

ה יתברך תדדה זה מה שאני... אני עוד אגדל... אנחנו יחד נעבוד על זה... בידיים שלובות... אנחנו נתקדם צעד אחר צעד ואת
אותי כמו אמא שמדדה את בנה... רגל ועוד רגע.. אתה תלמד אותי חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם איך להיות יותר 
טוב... אבל כעת זה מה שאני!! אנא תסלח לי ה' על שהתבלבלתי השנה... כן... וידוי זה סוג של טיפול רגשי!!!! אבל מול 

אני מאופק... לא חושף רגשות... לא מגלה מה יש לי בתוך הלב... עסקים כרגיל... אבל אבא שבשמים... מול אנשים אחרים 
מול אבא שבשמים?? כאן הכל פתוח... איזה מתיקות יש בזה... כשאתה נכנס לזה אתה בבת אחת מרגיש שלוות נפש... כן.. 

. התנדנדתי עוד יותר חזק... כמעט היתה שנה אחת שלא הצלחתי להתרכז בתפילה... מה לא עשיתי... קימטתי את המצח..
עלה לי רעיון: רבש"ע: אל תשאל... אני לא מרוכז... אתה יתברך יודע בעטתי בסטנדר... ושוב דבר לא עזר... פתאום 

שזה בגלל שאני בכח מנסה להאריך בשמו"ע כי אני מתבייש לסיים לפני שמתחיל חזרת הש"ץ... או בגלל שפג 
: פתאום נהייתי מרוכז... סו"ס נפתחתי רגשית מול אבא שבשמים... סו"ס אני התוקף של הריטלין... בקיצור

מדבר איתו ישר ולעניין בלי לעשות גם עליו משחקים... כן... זה חלק בלתי נפרד מהתשובה!! לשוב לעצמי!! 
 אמת!ודברך  אמתלהיות כנה עם עצמי!! ומשם לפנות אליו יתברך!!! כי אתה אלוקים 

 

 יצא לאור מהדורה מחודשת ומורחבת חדש:
 בשנה שעברה( כבר )שיצאה לנשיםשל החוברת 

הרחק מבית הכנסת  הרוחני בר"ה  ןבתפקיד
 ומהאוירה של התפילות... שם החוברת: 

  "והיא תהלתך"

ניתן להשיג במוקדי המכירה של גיליון זה, 
 המפורטים כאן לקמן.

---  
 

 ניתן לקנות את הקונטרס
 -וירא והנה איל אחר נאחז

 בסבך בקרניו
בענייני ראש השנה והמסתעף, ממאמרים 

 הנכתבים בגיליון זה,
 בגיליון זה( 3)אודות שם החוברת בעמוד 

 1946444450בפלא': 

כמו כן ניתן להשיג חוברת זו אצל הנציגים  
      .   הממונים שבישיבות

---  
 ניתן להשיג במוקדי המכירה: 

 1954004159שפירא:  :אופקים

 1942020240שרגל:  -אחיסמך

 155125142 -אלעד
 1914041500 -אשדוד

 רמה ב', מש' צוויבל. 5נהר הירדן  בית שמש:

 1946491556 ב' אזור רמי לוי ביתר עילית
 1946445142  רחובות:
  1946425944נתיבות: 

 

   1994246496 -5קבוץ גלויות    בני ברק:

  1942002420 )פינת דסלר, דרייפוס( 54חזון איש 
 1942415604 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא

 .  00משפחת בוים רחוב השלושה 
  1942404291 -41הרב גניחובסקי קרית הרצוג: 

 
 

 . 01רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים

 קומה ב'. 45רח' הרב פרנק : בית וגן
  1942065542 -רמות א'
 קומה ב' 42רובין  -רמות ד'
 1942464460 45המ"ג  רוממה:

 1946450994 -בן עוזיאל גבעת שאול:
 1955046640 -הר נוף

 1942005429 -נווה יעקב

 1942404904 -טלזסטון

 4194649694 -תל ציון
 

 2024260-194  5 מרומי שדה  קרית ספר:
 165244291 04 חפץ חיים

 )כולל עטרת שלמה( 1955015045 -ברכפלד
 1942444259 -גרין פארק

 1942052444 פיצוחי בראשית:
 

 ישיבת תפארת ישראל או  5זבולון  חיפה:  :צפון

רבינסקי או  א זלושינסקי.60נווה שאנן: חניתה 
 .רח' טרומפלדור

  1946409401 לתאםקריצלר  א'4הורדים   :רכסים

 משפחת שטיימן. 1942054049 -כרמיאל

 1946440594  -טבריה
 1955042194 סימן טוב 4649מאור חיים צה"ל  -צפת

 1965444655 569, יונתן בן עוזיאל קריה -חצור

 1965456092קדושי:  -חדרה

   
 ההחוברות תשלחנה למנויים במייל בע"



 

  

 אבא: אתה מרחם עלי??? כמה??

כמידי ערב ראש השנה אני הולך לבית קברות... 
לפקוד את קברה של אמי ע"ה... מטבע הדברים אני 

ה צריך ישועה בשלל נושאים... והנה באחד מערבי ר"
הייתי מאוד שבור... במקרה זה היה בנושא של 
המתנה לילדים ובכיתי שם במשך חצי שעה ויותר... 
מה שנקרא בכיתי לאמא... שתעמוד לפני כסא 
הכבוד ו... ותתפלל ש... שיהיה ישועות... לאחר חצי 
שעה של תפילות בלב נשבר... עזבתי את הקבר... 

יו והתחלתי לחשוב על אמא שלי... מה אמא עכש
חושבת... בטח היא נורא מרחמת עלי... בטח היא 
ממזה בוכה עכשיו...  אאאאוף... בעצם למה ציערתי 
אותה??? הרי את אבא שלי שיבדלחט"א אני לא 
מעיז ככה לצער... אני אומר לו שהכל בסדר... ולא 
נורא... אז למה אני עושה לאמא שלי כזו עגמת נפש 

אותי מין מחשבה ועוד בערב חג...   ואז לפתע תקפה 
כזו מוזרה... מחשבה חצי נפלאה... חצי אכזרית... מה 

מחשבה אמיתית!!!! אמיתית לגמרי שבטוח: 
אני  ש... שלא!!!פתאום נפלה לי מחשבה  לגמרי!!!!

דווקא חושב שכעת אמא שלי בכלל לא מרחמת 
עלי... כן... אמא שתמיד ריחמה עלי וכאבה יחד 

... יתכן שלא רק איתי... דווקא הפעם לשם שינוי
שהיא לא מרחמת... היא אפילו כועסת עלי... היא 

כי   ולמה??מצידה כמעט גירשה אותי מהקבר...   
תאר לעצמך שאתה מגיע לשוק ארבעת המינים 
למחרת יום כיפור בשיא העונה... ואתה רואה שם 
את אחד מסוחרי האתרוגים ה"כבדים" שבימים 

כל אתרוג שלו  כפשוטו!!!האלו הוא גורף מיליונים 
שקל למאתיים דולר... ומאות אנשים  052נמכר בין 

מגיעים וקונים... וקונים בקצב... בזה אחר זה... 
ו"מכניסים" לו בוחטות לכיס... והוא עומד עם כל 
השטרות בידיים ותוך כדי שהוא דוחף עוד ועוד 
שטרות ועושה מליונים... תוך כדי הוא מתבכיין... 

. אני עייף... אני כבר עומד פה ארבע אוי... אין לי כח..
שעות... וכואבים לי הרגלים... רק אתמול היה יום 
כיפור... די... תרחמו עלי... תנו לי ללכת הבייתה... 
רחמנות... יהודי עייף... די... גם לי יש בית... תרחמו 

  תגיד לי: מישהו ירחם עליו??? עלי.... 

שה... אני מוכן בחיים לא!!!! אני הייתי אומר לו: בבק
להחליף איתך... תביא את הבוחטות ותלך לנוח 

אתה מקבל  תשתוק!!!!בבית... אני הייתי נוזף בו: 
על כל אתרוג... ואתה עוד רוצה לישון?? אז  022$

נכון... העיניים שלך באמת טרוטות... יתכן 
שחיצונית... המראה שלך אולי טיפה מעורר רחמים... 

את השטרות הכחולים  אבל כשאני רואה תוך כדי
והירוקים שנדחפים לך לידיים בקצב מסחרר... אני 

חשבתי ממש לא נכשל במידת הרחמים עליך...  
לי מאוד קשה... כי... כי אני  לעצמי: אותו דבר כאן!!!

חי פה!!! עמוק עמוק בנווה התלאות... וכאן אני לא 
רואה כלום ולא מבין כלום... ומבחינתי הכל חשוך 

י לא רואה אור בקצה המנהרה.. ודי... ואני מציד
רבש"ע קשה לי... אבל אמא שלי בשמים הרי יודעת 

קורה... היא יודעת את מה שאני לא   ב א מ ת מה 
יודע... היא יודעת שדבר ראשון למעשה אין מה 
לדאוג... הקב"ה כבר ממזמן הרגיע אותה והראה לה 
איך שהמפה כבר משורטטת מראש ועמו אנוכי 

לצהו ואכבדהו אורך ימים אשביעהו בצרה אח
ואראהו בישועתי... אז אמא שלי דבר ראשון לא 

אמא אבל זה לא רק זה!!!! דואגת כמוני מה יהיה... 

שלי יודעת עוד משהו!!!! אמא שלי יודעת איזה 
שהישועה מתעכבת  נוסףמיליונר אני נהיה על כל יום 

ל ולא מגיעה!!!! אמא שלי יודעת איזה הון אני גורף ע
כל יום נוסף של תפילה וזעקה מעומק לב מול אבא 
שבשמים. אמא שלי יודעת איזה קנייני נצח 
אינסופיים אני רוכש כעת בכל יום נוסף שאני מקבל 
באהבה את הסטטוס שלי ולא מתלונן... בקיצור: 
אמא שלי יודעת שלמעשה אין מה לדאוג... הכל 

יח יסתדר בסוף... רק יש כמה מיליונים שצריך להרו
ובשביל זה אני צריך קצת תפילות מעומק  על הדרך...

אחרי שאמא שלי  נו... כעת אני שואל אותך:לב...   
יודעת את כל המידע הזה... פתאום אני מגיע לקברה 
כולי סחוף ודווי ומתוסכל מזה שנשארתי אחרון 

 בתחנה ואני בוכה... אוי אוי אוי... איזה מסכן אני... 

נו... כעת באמת  אמא שלי?? תנסה להיכנס לראש של
נראה לך שהיא מסוגלת לרחם עלי??  אני חושב שלא 
רק שהיא לא מרחמת!!!! היא כועסת עלי!!!!! בדיוק 
כמו שאני אתעצבן אם אני אראה את סוחר 

כל הדרך אל  לישוןהאתרוגים ה"אומלל" שרוצה 
 הבנק...  

כן... אז אדוני... אתה רוצה להרויח?? תעבוד קצת!!!! 
היא פשוט  אורה זה מה שאמא שלי אומרת לי...לכ

מקריאה לי את הרש"י הראשון בפרשת וישב "לא 
דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"ב אלא 

)אגב: שלא תבין... שמבקשים שלווה בעוה"ז???? 

המחשבה הכ"כ חדה כתער והכ"כ אמיתית שתקפה אותי באותה 
סו"ס זה היה ערב שעה... מחשבה כזו לא היתה מגיעה בסתם יום.. 

ר"ה. ואני בדיוק עומד מול קברה של אמי ע"ה. ושלא תדע. 
כשאתה עומד בכזו סיטואציה שם האמת מצליפה בך בכל עוז!!! 

 באופן שאתה לא יכול לחמוק ממנה...(

עכ"פ עם ההרגש הזה יצאתי מבית הקברות... מצד 
אחד ההבזק הזה נתן לי המון חיזוק ותעצומות נפש... 

סו"ס  ני... זה... זה לא לגמרי עזר לי!!!!אבל מצד ש
עדיין יש בי את הילד הקטן שרוצה להתחבאות תחת 
הסינר של אמא ו"כאיש אשר אמו תנחמנו..." וסו"ס 
אני פה בעולם השקר!!! והרי אם אמי ע"ה היתה כעת 
בחיים חיותה... הרי היא לא היתה נוזפת בי... אלא 

ה מרגיעה היתה מרגיעה אותי כמו שתמיד היא הית
אותי שהכל בסדר... ותכל'ס... עכשיו אין לי את זה!!!! 
יש לי אמא בעולם האמת... ושם היא יודעת להגיד לי 
רק את האמת!!! היא יודעת להגיד לי שאין לי זכות 
לבכות!!! ושאני צריך להגיד תודה רבה שיש לי עדיין 

)וזה לא סתירה אפשרות לסגל מצוות ומעשים טובים... 

פללת ומעתירה עלי וכידוע ש"המתים יודעים בצער שהיא מת
 החיים..."(

הילד הגדול יצאתי מבית הקברות בהרגשה חצויה... 
קיבל מעוף... עזוב אותך עולם הזה... העיקר  שבי

עושים מה שצריך... העיקר לחטוף עוד תפילה... ומחר 
הילד הזה אשר  אבל הילד הקטן שבי...לקבל שכרם... 

 נו... הוא עדיין נשאר מדמם!!! זקוק ל"אמו שתנחמ

ואז!!!! כשהגעתי הבייתה... והתפללתי מנחה ואמרו 
שם לדוד ה' אורי וישעי... פתאום אמרתי את הפסוק: 

התבוננתי בפסוק  כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני"!!
 הזה... ואז קלטתי: מה דוד המלך אומר פה?? 

כתוב כאן: שיש שלב מסוים ומקום מסוים בחיים 
ף אחד לא מרחם עליך!!!! אפילו אבא ואמא כבר שא

לא... כי יום אחד כככככולם מבינים שהכל לטובה... 
כולם מבינים שמה שה' עושה זה הכי טוב... ואתה רק 
נהיה מיליונר מכל ניסיון וכל קושי... ותשמח בכל 

אבל אז!!! בדיוק קרטוב של יסורים שבאים עליך... 
 וה' יאספני!!!!ז א אז... כשאבי ואמי עזבוני...

יש מישהו אחד שגם כשככככולם כבר לא רואים צורך 
לרחם עלי... הוא עדיין ממשיך לרחם עלי... ומי זה?? 

הוא יתברך יודע באמת הכל...  אבא שבשמים!!!!
 ולמרות כן... הוא ממשיך לרחם עלי... 

 וזה בדיוק ההההנקודה של י"ג מידות של רחמים!!!!

ה מה זה י"ג מידות של אני רוצה שתבין: לכאור
רחמים?? מה הבשורה הגדולה שה' רחום וחנון???  
למה זה היה מאורע דרמטי ש"וירד ה' בענן... ויעבור 

מה פה ה' על פניו ויקרא... ה' ה' קל רחום וחנון..."??? 
הרי הקב"ה הוא קל גדול גבור  ההמצאה הגדולה??

על  ונורא ואדיר... וכל השלימויות שבעולם יש בו... אז
 למה לא???הדרך הוא גם רחום וחנון ארך אפיים וכו'... 

מה תרצה... שהוא לא יהיה רחום וחנון?? אם רחמנות 
זו מידה טובה... אז למה שהקב"ה לא יהיה רחמן...? 
הבנת את השאלה?? מה הסקופ הגדול במעמד של י"ג 

למה היה צריך פה להעמיד את  מידות של רחמים???
ר וה' יעבור על פניו ויקרא...??? משה רבינו בנקרת הצו

 איזה חקיקה יוצאת דופן היתה פה??? 
הההנקודה!!! הנקודה של י"ג מידות מה התשובה??? 

ה' מתייצב איתי  ויתייצב עמו שם!!!!זה  של רחמים...
איפה שאני  בדיוקאיפה שאני נמצא.. אבל  שם!!!

נמצא... לגמרי לגמרי איתי... איפה שאני... בתחושות 
.. בחסר שלי... ונכנס לגמרי לגמרי לתוך הנעליים שלי.

 הקטנות שלי... 
 זה הסקופ!!! זו הההנקודה של י"ג מידות של רחמים... 

אני רוצה שתבין: הרי גם אני מטבעי רחום וחנון... גם 
אני... כשאני רואה יהודי עומד עייף ומרוט והעיניים 

טרוטות ומשוועות לקצת מנוחה... גם לי יש שלו 
עד שאני מקבל את  עד!!!!נכונות לרחם עליו... 

התמונה הרחבה... ואז אני קולט שהההלו... הבן אדם 
בסה"כ מרויח וגורף מיליונים על כל דקה שהוא נשאר 
פה... אז זה בסיייידר... הוא בכלל בכלל לא מסכן...  

ם אחרים לרחם אין פה מה לרחם... לך תחפש אנשי
 עליהם... 

ראש  לאאני  ראש גדול!!!!זאת אומרת: לי יש ברוך ה' 
קטן... אני לא מסתכל נקודתית... גם אם נקודתית אני 
רואה לנגד עיני אדם עייף ומרוט... נו.. בסייידר... 
בשביל זה אנחנו לא ילדים קטנים... וגם אני וגם הוא 

במבט הרחב בעצמו יודעים להסתכל על הדברים 
והכוללני ושנינו קולטים מצוין שבסה"כ הבן אדם 

 בכלל לא מסכן... תסכים איתי... 

 -כן... ראש גדול ראש גדול...עד כאן אני... לי יש 
 הכתובת זה אני!!!! 

אז זהו!!!! שאין סוף ברוך הוא שמלא ככככל הארץ 
כבודו... הוא יודע לעשות מה שאני לא יודע... תנחש 

  ראש קטן!!!!  להיותמה??? 

אבא שבשמים מסוגל לראות יהודי עייף... והוא 
  מתייצב עמו שם!!!

בני היקר... אתה עייף??? אוהו... איזה מסכן אתה... 
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אני מאוד מאוד מרחם עליך... בני היקר... המו 
מעי עליך... אני יודע... אתה כ"כ רוצה לישון 
כעת... אל תדאג בני היקר... אני אשדד מערכות 

י אארגן לך איכשהו איזה כוס קפה גזעית ואנ
שתזרים בך כוחות מחודשים... או לחילופין אם 
מאוד תבקש ממני אני אארגן לך איזה מיטה 
טובה... העיקר שלא תהיה עייף... אוי... בני 

 היקר... אהבה שלי... 

ואני עומד מהצד ורואה את רחמיו של הקב"ה 
יד נחלץ ואני מאיך הם נכמרים על בנו האומלל... 

אבא שבשמים... עזוב... זה בסייידר...  חושים:
אל תקח ללב... אני מכיר אותו... הוא שכן שלי... 
הוא בכלל בכלל לא מסכן כמו שהוא נראה... 
הוא יושב על בוחטות... הוא עושה עכשיו המון 

אבא שבשמים... אל תצטער  -כסף... זה בסדר
 לראות את הבן שלך כזה מרוט... לא יזיק לו

ראש קצת להתאמץ... אבא שבשמים... קצת 
  גדול!!!!!

הסברתי לרבש"ע...  אה... מה אתה אומר עלי???
שרבש"ע   ראש גדול...שהוא פשוט צריך לפתוח 

 יראה את כל התמונה... לא רק חצי תמונה

כן!!! אז הנה!!!! זה בדיוק הגדלות הנוראה של י"ג 
 מידות של רחמים!!!

לצמצם את ככככככל  שהאין סוף ברוך הוא יכול
מי הראש הגדול... ואת כל התמונה הכללית ש

יתברך יודע באמת באמת את כל  כמוהו ורק הוא
המכלול... ובי"ג מידות של רחמים התגלה 
שישנה מציאות כזו והנהגה כזו שהקב"ה כביכול 

הראש שוכח מהכל... שם בצד את ככככל 
בני  ראש קטן!!!!ב  ומתייצב עמו שם!!! הגדול...

היקר: אתה עייף... ואני פה!!! איתך בקושי... אני 
כעת יודע דבר אחד: שאתה עייף... ואין לך מצב 
רוח... ואני איתך במקום הזה... ומרחם עליך 

 במקום הזה... 

אני איתך הרבה הרבה יותר ממה שאתה בעצמך 
 מבין את עצמך!!!! 

אתה  ראש קצת גדול...ולמה?? כי סו"ס לך כן יש 
... שלא מגיע לך... אתה יודע שככה הרי יודע ש

ראש זה... אתה כבר כן למדת לגשת לחיים ב
ולהבין שבשביל לקבל כך וכך צריך לשלם  גדול

מחירים ולסבול כך וכך... ממילא אתה יודע 
שככה זה ואתה לא שוקע ברחמים עצמיים... 
אבל דווקא אני אבא שבשמים גדול העצה ורב 

לם את המכלול... העליליה... שיודע הכי טוב מכו
דווקא אני בראתי מציאות של י"ג מידות של 

מתייצב איתך רחמים שאם משהו חסר לך... אני 
בקושי שלך... וכעת אני מתעלם מכל  שם!!!

המכלול... אני לגמרי איתך בכאב... ומתעלם 
 לגמרי מכל המסביב... 

האם אתה קולט את ה"דבר" הגדול והנורא 
 שנתחדש פה???? 

--- 

אני צודק... כשיצאתי מקברה של אמי ממילא 
ע"ה... ופתאום קלטתי שיכול להיות שהיא בכלל 

 לא מרחמת עלי כי היא יודעת את המכלול... 

ובינינו... האמת היא שלאו  יתכן!! יתכן בהחלט!!!
דווקא היא. זה בעיקר אני בעצמי!! אם אני בעצמי 
הייתי יודע ומקיף את מכלול הנתונים... אם היה לי 

גדול והייתי יודע מה אני מרויח בכל יום נוסף  ראש
שהישועה מתעכבת הייתי גם אני רוקד משמחה... 
ממילא כשיצאתי מבית הקברות  קלטתי שבכלל לא 
בטוח שאמא שלי מרחמת עלי. אין לה סיבה לרחם 

 עלי.

על איזה כתף אני כן  נו... אז מי תכל'ס כן ירחם עלי???
ש נוח להתבכיין... יכול להניח את הראש שלי ולהרגי

 להתמסכן... לבקש פוסי???

אצל אבא שבשמים!!!! בשביל זה יש י"ג מידות 
 של רחמים!!!!

רק  ראש קטן!!!רק אבא שבשמים מסוגל להיות כזה 
אבא שבשמים יכול להתעלם ולשים בצד את כל 

יתברך יודע... את כל החשבונות  רק הואהמכלול ש
להתייצב . וכעת ש"הכל לטובה..." את הכל לשים בצד..

להיות איתי לגמרי לגמרי בכאב... לכאוב  עמי שם!!!
איתי... לבכות איתי... ולקום ולהושיע אותי... ויכול 

 את מי???להיות שזה מאוד מבלבל!!! 

אז  עולם!!את מי שלא קולט שיש לו עסק עם בורא 
בשביל זה יש לנו עסק עם בורא עולם שהוא כ"כ גדול 

א יכול פתאום להיכנס לראש ונורא... ש... שרק הו
 הכ"כ קטן שלי... ולהיות לגמרי לגמרי שם...

--- 

את השיבר הזה אנחנו מתחילים להפעיל עם כל 
הקיטור במוצאי שבת הקרוב!!!! סליחות!!! מה עושים 
שם בסליחות??? מתחילים להפעיל את הטורבינה 

 י"ג מידות של רחמים!!!!האדירה הזו ששמה 

ה שביום הזה הקב"ה מפעיל כן... לקראת ראש השנ
את המערכת האדירה של המכלול... "אתה זוכר את 
כל המפעל... צופה ומביט עד סוף כל הדורות... להיזכר 
מעשים רבים והמון בריות לאין תכלית..." בראש 
השנה הקב"ה מעמיד את כככככל הפרטים ואת כל 

הגדול גדול  )השנה(ושם!!! בראש מכלול השיקולים...  
שם עלולים להתקבל כל מיני  המכלול... הזה של

יודע שהכל מוביל  ראש גדולגזירות שרק הוא יתברך ב
 לטובה... 

אז בשביל זה!! כמה ימים לפני כן... אנחנו כבר 
את  ההפוך לגמרי!!מתחילים להפעיל את המנגנון 

אבא שבשמים... אני  ראש קטן!!המנגנון של הכביכול 
ת החשבונות שלך... אני לא יודע כלום... אני לא יודע א

יודע דבר אחד... שאני אפרוח צהוב.. קטן... ומבוהל.. 
אני מפחד... יש קורונה... יש לי רשימה של בעיות 

 ודאגות בחיים... ואני רוצה את החיבוק שלך... 

כן!!! אני יודע שצריך לחשוב רק על כבוד שמים וכל 
מה שה' עושה הכל לטובה... אבל אבאלע... אני כעת 

וכה... כעת יש לי מינוס בבנק וזה מה שתופס לי את ב
הקב"ה פתאום עוזב את  ויתייצב עמו שם!!!!הראש... 

כל החשבונות הכוללניים והוא מתייצב ומתביית איתי 
במינוס הזה!!! איתי שם באלע אלע משיגעסען שלי... 
בההסתבכויות הפרטיות שלי... ש... שאף מטפל רגשי 

ן שלי... והוא מתייצב עמי לא הצליח לרדת לראש הקט
 שם!!!! 

--- 

אני חושב שזה הפשט במימרא שאנחנו אומרים 
בכל מקום שאתה מוצא גדולתו בכל מוצאי שבת: 

ומה  של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו!!
עושה משפט יתום הדוגמא שחז"ל מביאים.?? 

הקב"ה מאוד מאוד מרחם על יתום  ואלמנה!!!
ה' כ"כ מרחם על יתום  אם אני לא מבין:ואלמנה... 

ואלמנה... אז למה הוא לקח להם את אבי 
המשפחה?? ממה נפשך: אם הקב"ה כ"כ מרחם 
על יתום ואלמנה... אז שישאיר את אבי המשפחה 
בחיים ואז לא יהיו לא יתום ולא אלמנה וכולם 

 מרוצים?? 

הקב"ה גדול העצה ורב  מה התשובה??? 
ראש ה כל מיני חשבונות של העלילייה... יש לקב"

שרק הוא מקיף אותם... ואם הוא החליט  גדול גדול
לקחת את אותו אבי משפחה ל"ע אנחנו לא 

 מהרהרים כי ה' גדול!!!! 

טוב... בסדר... אם הקב"ה יודע מה שהוא עושה... 
והוא החליט שהדבר הכי טוב זה שיהיה פה יתום 
ואלמנה שבורים ורצוצים... אז אנחנו מכבדים את 

אז זהו!!! שפתאום הקערה רצונו... מה נעשה... 
ואותו גדול העצה ורב העלילייה  התהפכה על פיה

שבחשבונות הגדולים שלו החליט שיתום ואלמנה 
שבריריים זה הדבר הטוב ביותר... לעשות... פתאום 

... הוא יתברך מאוד מאוד מרחם על יתום ואלמנה
 ואוי ואבוי למי שישבור להם את הלב עוד יותר... 

אם הקב"ה לא עשה  נו... אז איך זה הולך ביחד???
את השיקול של הרחמים ולקח את אבי 
המשפחה... אז למה כעת הוא כן עושה את 
השיקול ומאוד חס ומרחם עליהם??? אז הנה!!! 

של הקב"ה  גדולתובשביל זה במקום שאתה מוצא 
ענוותנותו!! כמו שהקב"ה מאוד  שם אתה מוצא

ויש לו חשבונות מאוד נרחבים.. ככה באותה  גדול
שזה אומר לעזוב  מידת ענוותנותומידה יש לו את 

בבת אחת את כככככל החשבונות ולשים את 
ככככולם בצד ולהקשיב לקול יתום ואלמנה... רק 
הקב"ה יכול להיות ראש גדול ובד בבד ראש קטן... 

שבון גדול גדול של עצה עמוקה וגם אם יש כעת ח
שיוסף צריך כעת לרדת למצרים בגלות... עם כל 
הסבל ועם כל הצער שכרוך בזה... זה לא סתירה 
שברגע שהריח של העטרן מציק לו... פתאום 
הקב"ה מתייצב עמו שם ושולח לו לפתע צרי ולוט 
של בשמים... וגם אם יש חשבון גדול בשמים 

ה?? אל תשאל... שצריך שיהיה קורונה... למ
חשבונות שמים... אבל אם אני כעת נמצא 
בבידוד... או מפריע לי המסכה... הקב"ה בבת אחת 

ראש עוזב את כל הראש הגדול... ומרחם עלי ב
ביותר... הוא יתברך יודע כעת דבר אחד: לבן  הקטן

 שלי חם עם המסיכה וזהו... 

על זה תמכנו יתדותנו!!! בשלוש עשרה תבות 
עות כי לא נשלבות... אבא שבשמים ובשערי דמ

מרחם!!! והוא מרחם הרבה יותר ממה שאתה 
מדמיין... תדמיין... מצוין... טוב שאתה מדמיין 
כמה שהוא מרחם עליך... סיימת לדמיין?? כעת 
תבין שזה עוד יותר... עוד עוד יותר.. הרבה יותר.. 

 נעם של אינסוף..-זה רחמים בפאר
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   ורונה... הנה הוא... תפסנו אותו... זה אני!!!!!!!!!! מצאנו את האשם בק

אימת הדין מורגשת בירושלים!!! אפשר למשש את המתח באויר... כן... אמנם בכל העולם כולו יש קורונה... אבל ירושלים היא 
החשמלי פה!!!  אורו של עולם... בית המקדש הוא הארון חשמל של כל העולם... ואם יש קורונה בצי'לה הבעיה היא בקצר

משהו פה בחיבורים עושה את הקצר העולמי... וחברת החשמל של כלל ישראל שוקדת כעת ימים ולילות על התיקון הנדרש... 
 מחפשים בנרות את מקור הבעיה... ו... ומחפשים... 

קורעים את השמים  בית דין הגדול יושבים בלשכת הגזית סביב השעון ומנסים למצא איפה הפירצה... ולבנתיים אנשי מעמד
בתפילתם בבית הכנסת שבעזרה... ואילו הכהנים גם משתתפים איתם "ובין האולם והמזבח יבכו הכהנים משרתי ה'..." 
במקביל שבט הלוי שאחראי במשך השנה על מערכת האכיפה והבקורת של "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" הרי כעת 

ף שלא נראה כמותו... והם פושטים כעת על כל כפר הכי נידח בגבול ישראל... לגדור שבט לוי התגייס כולו למבצע יסודי מקי
י... כל קבוצת לויים בוחרת ישוב אחר... והם בודקים את העירובין... את מצב -פרצות ולבדוק מה צריך תיקון במלכות שד

כות טומאת מקדש וקדשיו והלכות המקוואות... את סכיני השחיטה... את הכשרויות... עורכים שיעורים מתומצתים בהל
שביו"ד ותקציר הלכות שבת... סוגרים פינות בנושא ערכין וחרמין והקדשות... מתאמים עמדות עם הבית דין שלשה שבכל 
עיר ועיר האם כל העוולות מטופלות... מקיימים פגישות עם גבאי הצדקה שבכל כפר... אול יש אלמנות ויתומים שזועקים על 

ואין מושיע להם ואולי מחמתם נתקיים "וחרה אפי בכם" רח"ל. בימים אלו מחולקים אלפי דוחו"ת ונטילת  חמס שנעשה להם
 משכונות לאנשים שהתחייבו חטאות ואשמות ולא הקריבו...

המצב לא פשוט... אנחנו חייבים לעצור את התפשטות הנגיף!!  ה' שב מאחרינו בשנה זו  אין מה לעשות יהודים יקרים!!!
"מי יודע ישוב וניחם האלוקים ושב מוכרחים לגדור פרצות ולשוב אליו בחזרה... ומכאן יוצאת הקריאה מבית הדין הגדול:  ואנחנו

לתקן... כל )יונה ג'( ואכן תורות ארוכים יש כעת בכניסה לשלושת בתי הדין שבהר הבית... כל מי שיש בידו  מחרון אפו ולא נאבד"
פרנס שיש באמתחתו איזה נקודה למחשבה כיצד אפשר לגדור גדר... או להעמיד אותנו מול פירצה שלא גדורה... או עוולה 

 שלא מטופלת... ברגע שהדבר יתקבל בבית דין... מיד יעמדו למנין ויגזרו משמרת למשמרתי!!!!
 --- 

ועות.. שבשבוע האחרון הכהן גדול מסתגר בלשכתו... הוא כמעט והנייעס לא שוקט על שמריו... כעת מתהלכות כל מיני שמ
ולא מופיע... הוא החליט שאולי "בשלי הסער הגדול" וכל היום הוא יושב ועוסק בחשבון נפש מעמיק למצא במה הוא 

גדול חטא!!!! וכעת רצה שמועה שהכה"ג מצא!! הוא מצא איזה שגגת הוראה מהעבר ומתקיימים כעת מגעים מול בית דין ה
)לבטל מקצת ולקיים מקצת ולא ביטל כל הגוף... ואם לבחון ולבדוק האם אכן שגגת הוראה זו עונה על כל הפרטים של "העלם דבר"!! 

זה מה שבטוח... אם בשעות הקרובות יתברר שהכה"ג חייב פר כהן משיח זה...  עשה בהוראתו, והאם הוא חכם מופלא.. ועוד כמה פרטים(
... כי פר כהן משיח זה אמנם קרבן אישי... יש פה כה"ג ששגה באופן פרטי בינו לבין הקב"ה... אבל לקרבן כי דרמה מזעזעת!!!

הזה יש פרסומת מאוד מכלימה!! כי את דם הפר הזה הכה"ג צריך להזות דווקא בהיכל, על הפרוכת ועל מזבח הזהב, ובשעה 
ולא זו בלבד.. את  טורת... לך תדע: אולי צריך גם לזרוק את המגרפה()כמו בקשהוא מזה כל העם צריכים לפרוש מבין האולם ולמזבח 

בשר הפר הזה לא מקטירים ע"ג המזבח... אלא יש דין מיוחד להוציא את בשר הפר ועורו מחוץ לירושלים ושם שורפים אותו 
חטא של הכה"ג ועוד ברוב עם הדרת מלך. והמשמעות היא שכל ירושלים הולכת להשתתף בתהלוכה רשמית שנושאת את ה

 בכותרת... 
עכ"פ כעת זה שיא הנייעס.. ואכן יענקי חזר הבייתה מהישיבה קטנה כולו משולהב... אבא שמעת??? שמעת את הנייעס??  

הכהן גדול מואשם בחטא!! מחר בבוקר הוא הוא להקריב פר כהן משיח... איי איי... כעת כולם מדברים שהוא אשם בכל 
 את האשם... הכל בגללו...הקורונה... הנה... מצאנו 

 יענקי נבהל... אבא... מה קרה??? הכל בסדר?? אבא הזדעזע!! החויר!!! ו... ולא הצליח להגיב...
ארך לאבא כמה דקות... ואז הוא אמר בשקט: יענקי... אני מאוד מאוד מאוכזב ממך... הכהן גדול!! טהור הלב!! צדיק יסוד 

ול נגיף שכל העולם כולו סובל ממנו... לכה"ג יש הכי הרבה את מי להצביע ולהאשים... עולם... עומד כעת מול צרת ציבור... מ
הרי מי כמו הכה"ג... הרי הרי יודע את הלשון הרע'ס.. כל מצורע... כל סוטה... כל החטאות והאשמות... כל המחללי שבת... 

רוחני של כלל ישראל... ואם הכה"ג מחפש אשמים ועובדי ע"ז... כולם עוברים דרכו... הכהן גדול מכיר מקרוב את כל המצב ה
בשבוע האחרון הכה"ג החליט להסתגר  ובכל זאת!!!!הכי קל לו!!!! יש לו את הרשימה הכי עדכנית והכי טריה ישר מהתנור... 

המסקנה והנה... לאחר שבוע ימים של חיפוש דרכיו... הוא מצא משהו.... ו... ומה  "בשלי הסער הגדול"!!!!מתוך טהרת לב ש
המסקנה היא שאם הכה"ג מבין שבשלו הסער הגדול... אז אני  תתביישו לכם!!!!שלכם בנייעס מקווה?? שהכה"ג אשם?? 

ואתה??? קל וחומר שבשלנו הסער הגדול... ואכן למחרת התקיים המעמד המרטיט... אלפי יהודים הגיעו לבית המקדש... 
יכל. וההתייפחויות שלו נשמעו למרחקים... הפעם הוא כן האריך והכה"ג לקח מדם הפר ועלה בראש מורכן ונכנס לה

בתפילתו.. הוא לא חשש להבעית את ישראל... עם ישראל בלאו הכי מבועתים מהצרות והיסורים של השנה האחרונה... וכעת 
ק ו... ו... וכל אחד הכה"ג מתוודה על חטאו.. מי יכול להפריע לו ולקצר את התהליך הזה...  רבבות אלפי ישראל עומדים מרחו

 עושה את החשבון נפש האישי שלו... אם הכה"ג לא מתבייש להודות על חטאו אז למה שאני אתבייש... 
הכהן גדול רק יצא מההיכל... ו... ולפתע המלך התרומם מכסאו בבהלה!!! מלך יהודה עם כל גינוני המלכות... היחיד שיש לו 

ם את עיניו... ולפתע הוא קם בזעזוע... אוי.. אני כעת נזכר בחילול שבת שעשיתי לפני ישיבה בעזרה... עד כה ישב על כסאו ועצ
כמה שנים בשגגת מעשה... הוא פרש להתייצות עם הסנהדרין ויצא משם בפנים נפולות... ומיד ציווה שיביאו לו שעיר 

גם להתעורר... אם הכה"ג הגיע למסקנה חטאת!!!! כן... ראיתי את הכה"ג ש"פשעיו הודה ובחובו לא טמן" ו... וזה גרם לי 
המלך!!!! המלך  -ש"בשלו הסער הגדול" אז אולי בשלי... הציבור לא הספיק לחזור משריפת הפר... והנה... רואים את הנשיא

  עירה או כשבה()חטאת נשיא היא דווקא זכר ושעיר, ולא כיחיד שמקריב נקבה, ויכול לבחור או שעומד בצפון וסומך שתי ידיו על קרנות השעיר 
אשרי הדור שהנשיא שלו נותן  -העויילם עומדים משתוממים לראות את המלך מתוודה בבכי סוער על עבירות שבידו.. "אשר נשיא יחטא"

 שני האירועים האלו גרמו לזעזוע עמוק ורושם כביר בכלל ישראל... תוך )רש"י ויקרא(לב להביא כפרה על שגגותיו, ק"ו שמתחרט על זדונותיו 
שעות ספורות פתאום כל אחד נזכר במשהו... כל אחד נזכר במחדלים שלו... כל אחד בחולשות שלו... ובנקודות תורפה שהוא צריך לתקן 
אותם.. כן... לא בושה להודות בחטא!!! הכהן גדול יודע... המלך יודע... אפילו דוד המלך יודע לשוב בתשובה...  והכי הכי: לדעת שבשלי 

! זה היה המבחן כניסה של אהרן הכהן לכפר על כלל ישראל... שביום הקמת המשכן הקריבו קרבנות ו... ולא ירדה האש... הסער הגדול!!!
מחכים ומחכים ולא ירדה האש... אמר אהרן למשה: "יודע אני שכעס הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל" מיד נכנס משה עמו 

זו עבודתנו ! אם אהרן הכהן היה מצביע על אחרים... עד עצם היום הזה היינו מחכים שתרד האש... ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל"!!
   זה אני ואני ואני!!!!!"שלח אצבע ודבר און" תוריד את האצבע מהאחרים...  בעת שכזאת!!!
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 בקרוב ממש
 מושגים בסיסיים בהלכה -למען לא נבוש

 רעיון ספציפי ונקודתי לקבלה לראש השנה: 
נפשו... ולכל אחד יש את לב יודע מרת -כמובן ש

הנקודה שלו במה להתחזק... אבל סו"ס בגלל 
התאריך המיוחד בשנה זו, שראש השנה חל 
בשבת!! הרי מי שמחפש איזו נקודה לתפוס 
השנה... הרי שבת קודש!!! זה הראש השנה שלנו 
בשנה זו... ויהי רצון ששבת קודש מקור הברכות 

מר ששבת תשפיע עלינו לכל השנה... עכ"פ ניתן לו
קודש היא כמעט בגדר המצוות שאדם דש 
בעקביו... כן... מי שיודע חשבון יום השביעי הוא 
יום שמגיע אחד לשבעה ימים... ו... ושבת זה היום 
היחיד שאף פעם לא נדחה... זה קבוע ועומד!!!! 
אנחנו פוגשים אותו כל שבוע... דופק כל שבוע... 

לא ואם המתנה ששמה שבת  מוזנחת אצלנו ו
 מפותחת... אז מדובר פה בהזנחה פושעת...

בינינו... הייתי ממליץ לך דווקא לא להתחזק בלימוד 
 הלכות שבת... 

אדרבה!! להתחזק בסדר יום של שבת!!! להתחזק 
בליצוק תוכן ביום השבת... לעשות עסק משבת... ושלא 
תבין לא נכון... אין צורך לעשות עסק יותר  ממה שכתוב 

הלכה... אין צורך!!! תצמד למה בשו"ע ונפסק ב
שכתוב!! כולי האי ואולי... הלוואי ונעמוד במשימות 
הבסיסיות ביותר שנדרש מאיתנו בשמירת כבוד ועונג 
השבת... יש עשרות דינא דגמ' סביב עצם העניין הזה!!! 
רק לשבר את האוזן: ישנה את הבדיחה שנקראת "נישט 

ים שכשמישהו שבת גרעט"!! ובינינו... הרי כולנו יודע
אומר את זה... זה משפט פתיחה... שזה אומר שהוא 

 הולך כעת להגיד משהו שאסור להגיד בשבת... 
זאת אומרת: אם פעם יהודי היה שוכח את האיסור 
"ודבר דבר" ובטעות הוא היה מדבר על דברים שאסור 
לדבר אותם בשבת... אז עכשיו!!! יש לו כבר בדיחה... 

.. שתמיד מזכיר לו שזה יש לו כבר משפט מפתח.
אסור!!!! ו... והנה... אני הולך כעת לעבור על האיסור 

 הזה... זה פשוט מזעזע!! זה כמו "לשם יחוד" כזה... 
נישט שבת גרעט... אני מכוין כעת לשם איסורא דדבר 
דבר... מה קורה בקשר לנסיעה??? הנה לך דוגמא של 

יודע שחיקה בהלכות שבת... עד כדי כך שחיקה שאתה 
שאסור.. .והתרגלתי להגיד שאתה הולך לעשות דבר 

 שאסור... ולעשות אותו בלי להבין מה הבעיה...
כזה סוג של שחיקה יכולה להגיע רק ממצווה שאנחנו 
מאוד מאוד רגילים אליה ופוגשים אותה... וזה באמת 

 ככה... 
אז לפעמים צריך לחפש בכח איזה תאריך מיוחד או 

עת חיזוק דווקא בכבוד סיבה למסיבה לתפוס כ
 השבת..

תבין: לסוכה ולולב יש תאריך... לחנוכה יש 
תאריך... ולכן הנושא מטופח... מדובר... מושקע... 
כמובן בעונה שלו... אבל דווקא שבת ותפילין 
וציצית... דווקא בגלל שהם כ"כ מצוים... אז אין 
להם את העונה שלהם!!!! ודווקא הם נופלים לנו 

. ועל זה נאמר: "מצוות שאדם דש בין הטיפות..
בעקביו..." ובשביל זה אין ברירה אלא לייצר להם 
עונות... להמציא להם תאריכים... אז הנה!!! השנה 
השופר שלנו זה שבת קודש... גם ר"ה וגם ראשון 
לחשבון עוונות שניהם חלים בשבת... וחז"ל 
לוקחים לנו את השופר והלולב היקרים לנו מכל 

.. וזו הזדמנות לגלות עד היכן מגיע תמורת השבת.
אנחנו הרי מתרגשים מר"ה התמחור של שבת!!! 

הרבה הרבה יותר משבת... אז זהו!! שחז"ל מגלים לך 
שבעיצומו של ר"ה ובעיצומם של התקיעות.. הרי יהודי 
אחד שמחלל שבת מצליח להוציא אותם מהריכוז ולבטל 

גוש את את המצווה... ממילא ר"ה כזו הוא הזדמנות לפ
יוקרתה לשבת ולהתחיל להשקיע בה... נקודה 

 למחשבה... רעיון... 
 
  



“ 

 

 שמעת..? מוטל בטלן התמנה השנה לבעל תוקע..

מוטל אמנם אסור לכנות שם... אבל הכינוי הזה פשוט כתוב לו על המצח...  מוטל הבטלן!!!!
הוא אחד מהבטלנים המיתולוגים שיושבים שם מאחורה בספסל האחורי  הבטלן...

בביהכנ"ס.. תמיד מפטפט... תמיד צריך לגעור בו שישתוק... והנה כשמגיע ירח האיתנים 
וצריך לחלק כיבודים!!!!! צריך בעל תוקע, ומקריא, וצריך שליח ציבור שחרית ומוסף... יש 

נדחה לסוף הרשימה.. הוא אף פעם לא חלם  עליות לתורה... מטבע הדברים מוטל בטלן
)במקרה הטוב הוא אולי לקבל איזה כיבוד כי הוא לא שווה את זה.. כי... כי הוא מוטל בטלן!!!! 

אבל השנה!!!! אל תשאל!!! השנה  יקבל איזה פתיחת הארון במלך עליון... בעצם אולי במלך אביון...(
 ת זינק לשחקים!!!!המעמד שלו בבת אחמוטל בטלן עלה לכותרות... 

מוטל בטלן פתאום עשה שרירים והוא פיטר את הבעל תוקע... וגם את המקריא. אפילו 
את השליח ציבור הוא הצליח לשבש... הוא שינה לו את היוצרות של יו"ט ראשון של ראש 

   תנחש מה קרה???השנה... 
... הוא הרי לא שנה אחת חל ראש השנה להיות בשבת ו... ו... ומוטל בטלן... כמו תמיד

מפספס על שום מחדל... וכצפוי הוא שכח שר"ה חל בשבת... והוא נזכר להתחיל ללמוד 
את התקיעות בדיוק בר"ה בבוקר... והוא הוציא את השופר מביתו לרשות הרבים כדי 
ללכת לרב ללמוד... וכשהוא הגיע בעשי"ת להקריב קרבן חטאת על טלטול השופר... 

ת והם כ"כ הזדעזעו מהתקלה שקרתה בעקבות השופר שהם המעשה הגיע ללשכת הגזי
דפקו על השלחן וגזרו שמכאן ואילך אם ראש השנה חל בשבת... התוקע מקבל חל"ת... 
המקריא מקבל חל"ת... והשליח ציבור צריך לשנות את כל אופי התפילה... צריך להגיד 

ם מי שם עליו?? מי הסתכל שעד היו בגלל מוטל בטלן!!!!זכרון תרועה... והכל בגלל מי???  
לכיוון שלו? ואילו היום... דווקא בגלל הבטלנות שלו. הוא משדד מערכות ומזעזע את 

כן!!!! בראש השנה הזה יש המערכת כולה!!! כן... זה מעשה שהיה ולא רק היה אלא הווה!!!!
כן... הערבות הזו שאנחנו  ערבות!!!מה שנקרא   עבודה מיוחדת שאין אותה בכל שנה!!!

הרי בשנה הזו אנחנו מקיימים אותה הלכה קוראים עליה בפרשת אתם ניצבים... 
האר"י הקדוש שיש לו כוונות כאלו נוראות בתקיעת שופר... לפתע האר"י   למעשה!!!!

הקדוש מפסיק מכוונותיו... מה יש??? מוטל בטלן!!! כן... גם מוטל בטלן בתמונה.. ועם כל 
ד לכוונות ולפסגות שאפשר להגיע בעבודת ה'... אנחנו צריכים לשמור קשר עין עם הכבו

 כל מיני מוטל בטלן למיניהם... 
--- 

זו משימה כל ישראל ערבים זה לזה זה נשמע פתגם יפה... זה נשמע המלצה.. אבל לא!! 
זה  וזה לא צחוק!!! השנה אנחנו משלמים על מאוד מאוד קשה!!! תובענית מאין כמותה!!!

 מחיר של שופר ולולב דאורייתא... ואם אנחנו משלמים את זה... סימן שיש לזה מחיר!!!!
בשנה זו... ביום טוב ראשון של  שתיקה רועמת!!!כלומר: השנה התקיעת שופר שלנו היא 

ראש השנה... כשקולו של השופר לא!!! לא ישמע... בשתיקה הרועמת הזו אנחנו צריכים 
נוקב... איפה אנחנו אוחזים באחריות הזו... האם אנחנו בסדר לעשות את חשבון הנפש ה

 כלפי מה הדברים אמורים? איפה זה פוגש אותי בחיים???בזה?? 
אז בא נתחיל מבחורי ישיבות... כן... אתה בחור ישיבה... אתה מצידך מרגיש הכי לא קשור 

 לסיפור הזה... מה לי ולאחריות על כלל ישראל... 
להוי ידוע לך: עד לפני עשרים שנה היה ארגון  ל דווקא ממך...אז הנה!!! בא נתחי

בחורי ישיבות היו נשלחים לערי השדה.. יוצאים לרחובות  ישיבות לעם!!!שקוראים לו 
)אני עד היום זוכר אותם בתור ילד... ומנסים לשכנע ילדים חילונים להיכנס למוסדות תורניים... 

אל החליטו לבטל את הארגון הזה!!! וכולנו מבינים ו... ויום אחד גדולי ישר שם בק. אתא(
למה... כי בינינו... כיום כולנו מבינים שבחור ישיבה שיצא לערי השדה לקרב את 

זהו!! כבר החילונים... הם "יקרבו" אותו הרבה לפני שהוא יקרב אותם.. ולכן זה התבטל!!! 
 יותר מעשרים שנה שאין ישיבות לעם!!!

כן...  מבפנים!!היום זה פשוט קורה  ת הארגון הזה חוזר ובגדול!!!כעואני טוען בקנאות ש
אתה בחור בן עליה... יש לך בשכונה עוד כמה עשרות בחורים בני עליה כמוך... אבל אתם 
בני עליה... כל אחד מכם מחפש את הבית מדרש השקט ששם הוא יכול לשבת וללמוד... 

 בית שני... ו... ושקט.. אתה תפסת את העזרת נשים... והוא תפס לו את ה

איפה שאתה גר... מסתובבים להם כל מיני  צעירים מתנדנדים...  ובנתיים!!! פה!! בשכונה!!!
והם מסתובבים בגדודים עם המכשירים שלהם... הם מפגינים נוכחות... הם מגובשים... יש 

' וח' או בחור להם קבוצות וואצפ... הם יוצאים יחד לבילוים... ו... ועומד לו ילד בכיתה ז
 )בפרט בתקופת הקורונה(צעיר בישיבה קטנה והוא כעת פתוח!!! פתוח לכל כיוון... 

הוא בסה"כ ילד טהור... רק הוא בסה"כ טיפוס חברותי... והוא רוצה שיהיה לו נחמד... הוא 
מה?? מה יש לי פה??? עם אוהב עקשען... אוהב מצב רוח... והוא מסתכל ימינה ושמאלה... 

? מצד אחד הוא רואה פה איזה בן עליה אחד שיושב ולומד בקצה... ועוד לי לדבר??מי יש 
ואז הוא לא!!! לא נראה מעניין... לא נראה מושך... בן עליה שהחליט לשבת בקצה השני... 

יוצא לרחוב ושם הוא רואה את החחחברה... הם מגובשים... הם לעניין... הם עושים הרבה 
י: מה יעשה הבן ולא יפול ברשתם? הילד הזה הוא שכן שלך רעש וצלצולים... ותגיד ל

 אחיך בשרך!!!מהשכונה... יתכן אפילו שכן מאותו בנין... והכי הכי: יתכן מאוד שזה 
ומוכרחים לספק לו חברה שמורה!!! הוא חייב שיהיה לו את מי לראות!!! אחרת זה... זה... 

אז אצל חצרות  )בין הייתר...(זרים  זה כמעט "פסיק רישיה" שהוא יחפש את עצמו במקורות
החסידים הנושא הזה טיפ טיפה פחות מסוכן... סו"ס משקיעים המון אנרגיות של חיצוניות 

)כן... אתה הליטאי צוחק וכו'..  קדושתוכבוד  הטהורועקשען והרבה צבע ויוקרה סביב השלחן 
צעיר השטחי והרדוד שכ"כ מאפיין את על זה... ואתה לא קולט שזו הטקטיקה הכמעט יחידה איך לתפוס את ה

אבל כשאין את זה...  בני דורנו שעדיין לא בשל לזהות פנימיות ועומק ללא מעטפת חיצונית בוהקת...(
וכשלא משקיעים בזה... עומד לו הצעיר הנבוך והרדוד של דורנו... ו... ומחפש חברה... 

לא... זה כבר לא קשור לעם  .וכאן!!!!! כאן חייבים שוב להחיות את הארגון ישיבות לעם.
 שבשדות... זה כבר עמוק עמוק כאן!!! זה קורה במשפחות הטובות ביותר!! 

אין ברירה בן עליה... אתה מוכרח לנער חצנך... ולהבין שיש לך אחריות על השכן שלך!!! 
על האח שלך!!! לספק לו אוירה חברתית איכותית!!! בשביל זה בשנים האחרונות ה' שלח 

נה שקוראים לה איגוד בני הישיבות... מדובר באברכים נפלאים שעושים עבודת לנו מת
 כן... אתם!!! הבחורים בפועל!!!העבודה תלויה בכם!!!  בשטחהקודש... אבל בסופו של דבר 

אני יודע  כן.. בכח!!! בשיטה!! עובדים על זה!!אתם הבני עליה מוכרחים להיות מגובשים... 
ים אותך בגרוש... אני יודע שהזיץ הזה בליל ששי רק מציק שהטיולים האלו לא מעניינ

למה אתה מעלה על  אבל מי דיבר עליך???לך... אני יודע שאתה מוותר על זה בשמחה.. 
דעתך שעושים את זה בשבילך ש... שאז לא נותר לך אלא לעשות טובה ולהגיע?? לא!!! 

ש שיהיה לו מה לראות... כדי צא מעצמך... תבין שעושים את זה בשביל הנוער הצעיר והחל
שלאחיך שעולה כעת לישיבה קטנה יהיה על מי להסתכל. שהוא לא יראה רק את נערי 

שלמרות שאתה לא צריך את זה... אבל  בשביל זה צריך אותך!!!!הרחוב מתרועעים ביחד... 

אתה מספיק בוגר להבין שאיתך אפשר לדבר!!! ממך אפשר לצפות שתבין את 
צריך  ולא רק!!!! לא מספיק שתשתף פעולה!!. ותשתף פעולה.. חשיבות העניין.

שאתה תהיה חלק מהעניין.. שתהיה מחובר לזה... שתהיה בפנים... ולא רק 
תעשה טובה.. כשאני רואה אברך שהוא המוציא והמביא והוא זה שמפעיל את 

כשל לבחורים  כשל למי???העסק וסוחב אותו... מבחינתי זה מחדל!!! זה כשל!!! 
בני עליה שעושים טובה ומגיעים לכאן על תקן של השלמת מנין באזכרה ואין 
להם את השכל להבין  שצריך אתכם כאן!!!! זה כשל לבחור בן עליה שלא 
הצליח לצאת מהאיצטגנינות שלו ולהבין שצריך להתאמץ להיות כאן כי... כי יש 

על  כאלו שהעתיד הרוחני השברירי שלהם בשטיקעס האלו... אני בונה
האינטלגנציה הרוחנית שלך!!! הנה לך ערבות של בחור ישיבה בן דורנו! הנה לך 

 "ישיבות לעם" נוסח דורנו. .. אידך זיל גמור

---  
 אם עד עכשיו דיברנו על בחור ישיבה... כעת נעבור למגרש הכללי... 

תרשה לי לקראת סיום השנה לעשות "חיסול חשבונות" עם כמה אנשים מאוד 
מאוד קנאים בתקופת הקורונה... שכל פעם שמישהו העיז להקל ראש טיפ טיפה 
בהוראות של משרד הבריאות... קיבל מהם על הראש... פעם בטעות כתבתי כאן 

לו נתתי איזה מילה שיש כאלו שפחות זהירים בלבישת מסיכה והיה נשמע כאי
איזושהי לגיטימציה שזה בסדר... אל תשאל איך קבלתי על הראש... היו שנזעקו 

)אגב: אני מודה: זו מרה איך אני נותן להם גיבוי ואני מחריב את הבית השלישי... 
היתה טעות... לא התכוונתי... אני באמת מתנצל... אבל בשעתו עקרונית לא רציתי להתנצל מהסיבה 

  (-כדלהלן
איפה אתה מול כל האייפוניסטים למיניהם?? למה  אדוני היקר!!!סליחה 

כששבוע לפני כן היתה לי עוד טעות והיה נשמע מדברי שיש אנשים שיש להם 
  איפה היית?? למה לא נזעקת??פלאפון לא כשר ו... וזה לגיטימי... 

פה אתה בפאניקה ופה לא!! -כעת חשוב לי להבהיר: אני לא מפגר!! אני מבין ש
אני מבין שעם כל היראת שמים... עדיין האייפון של השכן לא מלחיץ אותך כמו 
הקורונה בוא נגיד שאולי זה נורמלי... דא עקא שהקפדת כל הזמן לדבר בשם 
היהדות ובשם הרבנים!!! ובשם הפורצי גדר!!!  אז בשעתו שתקתי... אבל כעת 

מסוכנת... הקורונה אני מרשה לעצמי: שיהיה ברור כשמש בצהרים!!!! הקורונה 
מדביקה... צריך לקחת אחריות ולא לזלזל בהוראות... אבל בתור יהודים אנחנו 

ש"ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" זה הרבה הרבה יותר  מאמינים
זה הרבה הרבה יותר מלחיץ!!! ו... והכי הכי: זה הרבה הרבה יותר  חמור!!!

חד משלנו מסתובב עם פלאפון לא אוהו... כמה שזה מדביק... כשא מדביק!!!!
. ויש מישהו מבני כשר... ו... ואנחנו שותקים לו... הולכים לצידו ולא מגיבים..

זה עניין של ימים ושבועות עד  זה מדביק!!!! הבית שלא מתלבש כמו שצריך...
ובתור יהודים מאמינים  "ואעשה כן גם אני"!!!שאתה תגלה הדבקה המונית... ש

בה יותר מסוכן מהקורונה. ו... ובתקופה של הקורונה הוכחנו ברור לנו שזה הר
לעצמנו שאנחנו מסוגלים לדבר לא יפה... פתאום גילינו שאם ברור לנו שחובה 
ללכת עם מסיכה... אז כשיש מישהו שהולך בלי מסיכה... אנחנו לא חושבים 

השנה  אזולא נושאים לו פנים..  פעמיים... אנחנו מעירים לו ומזעיפים לו פנים
אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום על השנה נאמר: כבר אין לנו פתחון פה!!!! 

שכשאנחנו  לפי מה שהוא...הקב"ה יוכיח לכל אחד ואחד מאיתנו התוכחה.. 
אז מבינים שמישהו נוהג בחוסר אחריות אנחנו יודעים להעמיד אותו במקום... 

נייעס על ללימא" שבינינו מיני "גברא אלמה אנחנו נותנים לכל  איפה אנחנו??
? ?להסתובב עם המכשירים הטמאים שלהם?? תלמידי חכמים גדולים וצדיקים

וממשיכים הלאה...??? אם אותם אנשים  ואנחנו מחייכים להם בחיוך של חנופה
 אז איפה אנחנו?????היו הולכים בלי מסיכה הרי היינו מעמידים אותם במקום... 

ותו אז נדברו שפשע בתקופה של הקורונה ולא ושוב!!! אני מוכרח להסתייג: א
כ"כ דיבר בחריפות נגד המסיכות... הוא גם פושע בקטע של האייפונים.. ואני 

ואני מודה שיתכן שזו חולשה עדיין סבור שלא צריך תמיד לשבור את הכלים... 
אבל לפחות גם במסכות לא הערתי להם!!! יתכן שהרכרוכיות והחוסר  מצידי!!

מעבירה אותי על דעתי... אבל אתה שברוך ה' גילית מנהיגות... נעימות שלי 
גילית עוצמה... ולא חששת לדבר לא יפה לאנשים עטורי שיבה והדורי פראקים 

 מעלולהעמיד אותם במקום!! ודרשת מהם בתוקף להעלות את המסכה שתהיה 
האף.... ממך נדרש באותה מידה להוריד את האף לכל מיני  מתחתהאף ולא 

 וניסטים למיניהם ולדרוש מהם לכבד את המשמרת למשמרתי... אייפ

מה שבטוח... לעת עתה זה נראה ש"דודה קורונה" הגיעה כדי להישאר פה!!!   
בא נהיה ריאלים... אם תסתכל במבט מפוקח... היא לא מתכננת לעזוב בתקופה 
הקרובה... ממילא הרפואה האלטרנטיבית היחידה שאפשר לפתח בה תקוות 

ות זה רק ליישר עמדות מול ה' אלוקיך שיחזור ויתהלך בקרב מחניך מדעי
 להצילך ולתת אויביך לפניך!!!

אנחנו בסה"כ צריכים לקחת את  ממילא לא נדרש מאיתנו כעת משהו מיוחד...
כל הלוגיסטיקה ואת האנרגיות ואת כל הרמזורים והסגרים וההוראות וההנחיות 

יש לנו בהתמודדות מול  כברהתקיפות  שוהפרויקטורים... לקחת את המודעות ו
הקורונה... ופשוט לבנות מערכת מקבילה של יצירת קשר מפויס עם אבא 
שבשמים... לבנות רמזור משלנו בנוגע ל"לא יראה בך ערוות דבר..." לקבוע קוים 

)ואדוני היקר!!! אדומים כתומים וירוקים בנוגע למפגעים הרוחניים שיש בתוכנו... 
אהיה המוכיח בשער על אינטרנט... ואילו אתה תהיה האחראי קורונה... זה לא עובד  לא יתכן שאני

ככה!!! אם אתה רוצה לעבוד במשרד הבריאות ומהמשבצת הזו לעמוד כמו פקח עירוני ולהשגיח על 
מסכות ובדיקת חום בכיף... אבל אם זה מגיע אצלך ממקום של אחראי בית הכנסת.. לא יתכן שאתה 

ורונה המדופלם... ולי אתה תשאיר להיות הנודניק שמדבר נגד אינטרנט... זה לא תהיה אחראי ק
אם אנחנו חרדים... ואנחנו כבר נמצאים בבית הכנסת אנחנו אמורים  עובד ככה!!(

להצביע על גורם ההדבקה האמיתי... על הסיכון האמיתי... ועל הנקודות 
ו שמי שלא שומר על האמיתיות שבהם צריך לטפל!!! ואם השנה הבנו על בשרנ

ההוראות הרי הוא מזיק לאחרים באופן ישיר... אז כעת נבין שברוחניות זה 
בדיוק אותו דבר... וניקח את רגש הערבות לתשומת לבנו כמובן בדרכיה דרכי 

 : אחראי מטה ההסברה המקומי... נאוםנועם... אבל בנחישות ובאחריות!!  
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  הפרשהפנינים על
 ר עברה חלילהוראית עוברי עברה גורמת שיעב

 ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם" (כ"ט ט"ז)"
פן יש בכם יך להאריך בלשונו, ולא אמר מיד: 'לכאורה, למה משה היה צר

 איש או אשה וכו' אשר לבבו פונה לעבד עבודה זרה'.
חושד ויש לומר, שהלא לכאורה בני ישראל יתרעמו על משה מדוע הוא 

אותם בחטא חמור כל כך, שיעבדו עבודה זרה, ולכן הקדים משה ואמר: 
ם שגם ו'ותראו את שקוציהם', שראיתם עובדי עבודה זרה, וזה עלול לגר

הרואה עוברי : '(שבועות פ"ג ה"ד)בכם יש מי שעובד, כי מובא בתוספתא 
י מצוה זכה לראות', כלומר, דגבי עובר ירה מתחיב לראות, הרואה עושיעב
רה, זה עצמו כבר לא טוב, ירה, עצם מה שארע והוא ראה את העביעב
 היא לו. ו גבי עושי מצוה עצם מה שראם זכותליוא

דים ביום ועל פי דברי התוספתא, רגיל רבנו להסביר את מה שאנו מתו
ונס רי באה נס וברצון. וידועה השאלה,וכפור: על חטא שחטאנו לפניך בא

 , ועל מה מתודה.אינו אשם
מפרש רבנו, שיתכן שכיון שפעם אחת עבר ברצון, אחרי זה כבר הגיע לידי  ו
רה, נתחיב לראות. ינס וכדברי התוספתא הנ"ל, שמי שרואה עוברי עבוא

 בכך. ונס, והוא אשםוהענין הוא, שכיון שחטא ברצון הוא נענש ובא לידי א
 לפרשת וילך

 מצות כתיבת ספר תורה
 ט), יא(ל "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"

ב משה את ו"ויכתהנה התורה נקראת כאן שירה, וכן לקמן פסוק כ"ב: 
אבל בפסוק כ"ד כתיב: "ויהי ככלות משה לכתוב את  'השירה' הזאת" וגו',

חזר וכתב: "וידבר (פסוק ל') ואלו בסוף הפרשה 'דברי התורה' הזאת" וגו', 
 טעם.משה באזני כל קהל ישראל את דברי 'השירה' הזאת". וצריך 

 והפליא רבנו לחדש בזה, וכדלהלן:
(סנהדרין כ"א ב', מן הפסוק ועתה כתבו לכם  ב ספר תורה ויש מצוה לכל אחד לכת

ב את השירה, היינו שירת דהאזינו, וקר המצוה הוא לכתיונראה שע ,וגו')
ב את כל וכרחים לכתוב רק חלקים מן התורה, מואבל כיון שאסור לכת

. אבל  (ריש פ"ז מס"ת)שמע ברמב"ם מה. וכך רב את השיוהתורה כדי לכת
ינו כל זמן שמשה לא חתם  י(דהלות ילות מגיב מגותר לכתובודאי מתי שהיה מ

וב רק את השירה. מעתה הכל  ז המצוה היתה לכתא, טין ס' א')יאת התורה, ג
 טב:מובן הי
קורא לזה שירה, כי המצוה   -לה נקט: 'ועתה כתבו לכם את השירה' יבתח

ב את כל התורה. וכן ורק את השירה, ועדין אין חיוב לכתב והיא לכת
 '.לבהמשך: 'ויכתב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישרא

דאז חל  ,בוכשגמר לכת -אבל 'ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה' 
לות, ועל כן כתבו את כל התורה, ממילא אין  ילות מגיב מגודין שאסור לכת

'לקח  (פסוק כ"ו)זה שירה אלא זה כל 'דברי התורה', וכמו שמצוה את יהושע 
 את ספר התורה הזה' וגו'.

באזני כל קהל ישראל את  'וידבר משה  ולכן גם דוקא בסוף הפרשה כתוב:
כי רק אחרי שספר התורה כבר כתוב  -הזאת עד תמם'  הדברי השיר

 ה, כי הוא כבר כשר.יהם את דברי השירתר לקרא באזנוות, מבשלמ
מעולם אין רבנו נושא דברים ברבים או בפני צבור, מלבד בשלש  

 היות: בשמחות הברית שערך לבניו שליט"א, ובשמחה של מצווהזדמנ
הסטייפלר ם מצות כתיבת ספר תורה, וביום היארציט של אביו יכשזכה לסי

בר אז את הדברים הנ"ל,  יכנסת ספר תורה דה ורבנו החזון איש. ובשמחת
 והוסיף מספר דברים.

ב את ונסתפק אם החיוב הוא לכת (סימן ל"ד)והזכיר כי השאגת אריה 
השירה, ומכיון שאי אפשר, כותבים את כל התורה, אבל באמת המצוה 

ב פרשיות ומתקימת בכתיבת השירה בלבד, או שמכיון שאי אפשר לכת
ב כל התורה, ויהיה נפקא מינה במי  והוא לכתפרשיות, החיוב מהתורה 

ב שוב  ולו מלבד השירה, האם יצטרך לכתושכתב ספר תורה שלם ונתבלה כ
 מטובך)(שבענו   .(ורבנו הדפיס הדברים בהקדמה לספרו על מסכת ספר תורה)או שלא 

 נצבים וילךפרשת  397 'גיליון מס
 שמינית שנה "פתש

 

 השבת האחרונה של השנה מוקדשת
 

   בנגיף המתפשטלרפואת כל החולים  
 לרפו"ש בתושח"י שיחלימו במהרה

 ולהבדיל בין חיים לחיים  

 לע"נ כל הנספים שנספו ל"ע
 

 ירח האיתנים  
 'שיחי היקרים לשותפינו

כל אחד ואחד   ,ימים אלו הם ימים של חשבון נפש
לעצמו על כל מה שעבר בשנה האחרונה, גם אנחנו 
אם נסתכל לאחור א"א לתאר ולשער את הצמא 
הגדול ההולך וגובר מדי שבוע איך שרבים מבקשים  
עוד ועוד ללמוד מתורתו של רבינו שליט"א, וב"ה  
זוכים אנו לסיים את השנה עם סיפוק גדול של  

ייעתא דשמיא בהוצאת הגליון מדי שבוע בשבוע  ס
והפצתו בבתי הכנסת ובהיכלי התורה כאן בארץ 

 ישראל ובמדינות רבות ברחבי העולם. 
זו גם ההזדמנות להודות לכל אותם שותפים בהפצת  
דברי התורה ע"י הדפסת הגליון והפצתו במקום  
מגוריהם ובפרט לגרים מעבר לים אשר מדפיסים 

ליון ומזכים את הרבים, וכן אלו מדי שבוע את הג
בים  זיכוי הרבהוצאות ל שנדבה ליבם להיות שותפים

   במשך השנה.
כידוע בשנים עברו בליל ראש השנה אלפים אלפים  
נוהרים מכל קצוות העיר בני ברק לזכות לקבל את  

ואי"ה נקוה   ברכת רבינו לברכת השנים לשנה טובה
ים הם  שגם בשנה זו נזכה לעבור ולהתברך, אבל רב

הגרים הערים רחוקות ברחבי הארץ שהיו רוצים  
לבוא ולהתברך ואינם יכולים מחמת המרחק ובפרט  
אחינו היקרים אשר מעבר לים שגרים שם וליבם  
כאן. ובזאת אנו באים להיות לכם לשליחים  עבורכם  
ולהגיש בפני רבינו את שמכם לברכה ולישועה  

 .לקראת השנה החדשה
, יזכה  ₪ 50תרומתו בסך כל אחד ואחד שירים את 

להיות שותף בהפצת דברי תורתו של רבינו שליט"א  
יועבר שמו למרן שליט"א לברכת השנים ולברכת   וכן

 שנה טובה, בימים הנוראים הבעל"ט.  
ציינו בכלל ישראל את הסתלקותו של י בימים אלו

  מרן בעל המשנה ברורה והחפץ חיים ונשאל רבינו:
 ?התורה החזקת ענין על לתורמים לומר יש מה

  כתב ו)"פ ג"ש הלשון (שמירת חיים שהחפץ ואמר רבינו:
  יידעו הם לבוא תורה לעתיד המחזיקים שהללו
  תלמידי במחיצת שיישבו כתוב שהרי, ללמוד

  יידעו לא ואם" הכסף בצל החכמה בצל" - החכמים
  כורחך על ,עונש זה, בכך להם יש שכר איזה ללמוד
  רבה גדולה בשמחה זאת אמר רבנו .ללמוד שיידעו
  שיידעו להם יהיה טוב כמה - בשבילם ששמח כמי

 !ללמוד
 ואשרי הזוכה להיות שותף  

 בהפצת דברי תורתו של רבינו שליט"א
 053-3145900ניתן לפנות למס' : 

 בברכה מרובה ובברכת שנה טובה  
 תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה

 יצחק גולדשטוף
 



המתכון להצלחה (א) –דר ועקביות ס "אכפרק  -ותלמדם חוקי חיים 
  

 ש סדר למקראי
בטבעו רבינו איש נקי ומסודר מאוד, אינו 
סובל בלבול ובלגן. בחדרו ובשולחן 
 הלימוד שלו לא ניתן למצוא חפצים

שלא שייכים לנושא בו הוא עוסק  'סתם'
לא  – כעת, כל מה שלא קשור לענין

נמצא. כמו כן, בכל ענין שהוא מתחיל 
הוא מקפיד לגמור אותו ורק אז לעבור 

  לנושא הבא.
מובן, כי אם צריך השולחן מתמלא 

 –בספרים וחפצים הנצרכים, כי כשצריך 
אבל  הסדר הוא שהשולחן יהיה עמוס...

  בשגרת החיים כל דבר דבור על אופנו.
שהוא או  'היגיינה' אינו משום ,סדר זה

וכדומה, אלא הוא כלי נצרך  'אסטניס'
לעבודת ה' בתורה ובתפילה, מי שאינו 

 מסודר מתבלבל ומבלבל בקלות.
בהנהגה זו השתמש רבינו גם בחינוך 

  הילדים, אך בל נקדים את המאוחר. 
 

 
  . מיותר השולחן נקי מכל חפץ

 רבינו כותב חידושי תורה
  בערב, קריאת שמע שעל המיטה 10

(בשעון חורף  עשר'מידי לילה בשעה 
היה אבא קורא קריאת שמע שעל  כמובן)

המיטה ועולה על יצועו ובשעה שתים 
 וחצי לפנות בוקר כבר שב לחדר הספרים

' מתארת (=הסלון מכונה חדר הספרים)
  ).315בתו בספרה בית אימי (עמוד 

על השעה הקבועה הוא הקפיד ושמר 
מכל משמר, את כל הענינים הוא סידר 

י להיות פנוי ומוכן לישון קודם לכן, כד
בזמן, וממילא לקום בזמן. שינה מעבר 
  לשעה הקבועה היתה דבר די נדיר אצלו. 
מעניין להוסיף, כי לפני כעשרים וחמש 
שנה כשהתרבו האנשים הצובאים על 
דלתותיו, והיה מן ההכרח לקבוע זמן 
קבוע לאנשים, ביקש רבינו לקבוע את 

ה ליל –שעת הקבלת קהל לשעות הערב 
אחרי שגומר את כל סדרי הלימוד. הוא 

, אחרי גמר 10קבע איפה את הזמן לשעה 
הלימוד, שהאנשים יבואו על חשבון 

  השינה ולא על חשבון הלימוד.
באותם תקופות, הוא היה יורד מעליית 

שם שהה רוב היום, אל  –הגג בביתו 
דירתו הרגילה, מתיישב על הכסא בהול 

איש שבפתח הבית, ומקבל את מאות ה
שהמתינו לפתחו, לא פעם היה נרדם 
מעייפות, אך היה מתעקש להשלים את 

  החסד היומי לאנשים.
  
  
  

בהקשר לזה נוסיף, כי דווקא באותם 
שעות בהם היה עייף, ראו הכל כי רוח 
הקודש גלויה מדברת מתוך גרונו. בידינו 
יותר מעדות אחת, על כך שלא פעם היה 
נראה אומר משפטים ותשובות כאילו 

סרי פשר', אך דווקא אז, הכל נוכחו 'ח
לראות כי אין מילה יוצאת מפיו לבטלה. 

  בנושא זה נרחיב אי"ה בזמן אחר.
[הוספת חתן רבינו, מרן הגר"ש שטינמן: 

בת רבינו ראתה אחרי  –פעם רעייתי ע"ה 
קבלת קהל בערב שהוא מותש מאוד, 
היא שאלה אותו על כך, וענה לה, 

צרות בלי חושבים שאני משיב תשובות ק
מחשבה ("שולף מהשרוול") אבל לא 
יודעים שאני חושב היטב לפני כל תשובה 

  וברכה שאני עונה!!!]

  
תמונה נדירה מאוד (חורף תשס"ט), של 
רבינו יושב בתשישות ועייפות, ב 'הול' 

שבכניסה לביתו, ומקבל את הקהל 
  אחרי השעה עשר בערב. 
  לידו נכדו רבי אריה קניבסקי

  
 בעקביות הסוד: קביעות

רבינו היה מקפיד מאוד על סדרי וזמני 
הלימוד שיהיו קבועים בלי איחורים, 
במשך השנים היו לו חברותות שונות, 
עם כולם הייתה לו דרישה אחת: שיגיעו 

  בזמן ולא יאחרו.
הייתה  –הדייקנות והשעה הקבועה 

אצלו המכריע הגדול בהמשך הלימוד עם 
 –ה החברותא!... מי שלא עמד בתנאי הז

אחת דתו למצוא את עצמו מפסיד את 
  הלימוד בחברותא עם שר התורה...
היה  –אחד מהחברותות בתקופות ההם 

בחור צעיר, שהתקשה להגיע ללימוד 
בזמן ואמר כי אין מי שיעיר אותו, 
כתגובה הציע לו רבינו שיבוא לישן 
בביתו וכך יקל עליו להשכים ללימוד 
 המשותף, ואכן כך היה, במשך תקופה
ארוכה הוא ישן בבית רבינו וזכה 

  להתעורר על ידו מידי בוקר...
נציין עוד עדות, אותה שמענו מהגאון 

שליט"א, שזכה  רבי בצלאל פכטהלט
ללמוד עם רבינו במשך תקופה, שרבינו 
ראה שקשה לו להשכים קום ולבוא בזמן 
ללימוד, הוא אמר לו אני יעזור לך לקום, 
והיה הולך כל בוקר לביתו השכם בבוקר, 
כדי להעיר אותו לבוא ללמוד לזמן 

  הקבוע.
  
  
  
  
  

הדבר נראה משונה קצת, וכי  –בימינו 
'יבזבז את מתמיד כמו רבי חיים קניבסקי '

  הזמן'' כדי ללכת להעיר חברותא? 
אבל ההיפך הוא הנכון: רבינו ידע את 
הסוד. הקביעות, והזמן העקבי, שוים את 
כל המאמצים. מוטב לו לטרוח ללכת עד 
לבית החברותא, כדי שהקביעות תימשך 

 במועדה בלי איחורים וחיסורים.

  רבינו עם הגאון 
  לט שליט"אהרבי בצלאל פכט

  חולה!לא תהיה 
הגאון רבי גדליהו הוניגסברג שליט"א, 
הנכד שזוכה לשהות חלק גדול משעות 
היום לצד רבנו שליט"א הקדיש פרק שלם 
(בספרו 'החובות' פרק ד' 'זהירותו של 

  רבינו שלא לבטל קביעות') לנושא זה.
בין השאר הוא מביא עובדה מאלפת, 
אותה שמע מרבנו עצמו: היה אחד שלמד 

גר"ח) כמה חודשים עימי (=רבינו ה
בקביעות יום יום, כשהתחלנו ללמוד 
הזהרתי אותו שלא יבטל את הקביעות, 
בהתחלה הוא אמר שאינו יודע אם יוכל 
לעמוד בזה מפני שבכל חורף הוא רגיש 

  לקור ומצטנן בקלות, 
'אמרתי לו כי אם תקפיד לבוא כל יום 

ציין רבינו,  –ללמוד לא תהיה חולה' 
הוא הקפיד מאוד וסיים: ואכן תקופה 

אבל יום אחד הוא לא בא ללמוד כי לא 
רצה להפסיד איזה מאורע, ולמחרת 
נעשה חולה והפסיד את הלימוד להרבה 

  זמן'.
ורבינו עצמו הראה מקור להנהגתו שלא  

לבטל שום קביעות, מדברי חז"ל קבעת 
עתים לתורה, 'קבעת' הוא מלשון 
קביעות, שלא לשנות לעולם!. ראה שם 

א מופלא בשם חתן רבינו הגאון עוד עובד
רבי שרגא שטינמן שליט"א ראש מוסדות 

  אורחות תורה, עי"ש עוד. 

  שלרבינו מעיין בספר 'החובות' 
  הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א

 
  
  
  


