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 (כט, ט)אלקיכם  ה' לפני כלכם היום נצבים אתם
 לקללות נצבים אתם פרשת נסמכה "למה רש"י (ד"ה והוא יהיה) כתב

 שבתורת כהנים, ט"ממ חוץ שתים חסר קללות מאה ישראל ששמעו לפי
 אתם לפייסם משה התחיל באלו, לעמוד יוכל מי ואמרו פניהם הוריקו
 אתם והרי כליה, אתכם עשה ולא למקום הכעסתם הרבה היום, נצבים
 לפניו". קיימים

עמדו על שינוי הלשון ברש"י "מאה קללות חסר שתים", המפרשים
 למה לא כתב צ"ח קללות כמו שכתב בהמשך "מ"ט שבתורת כהנים"?

על זה ה"כתב סופר", שבתוך הקללות הרי כתיב "כל חלי וכל מכה  תירץ
אשר לא כתוב בספר התורה הזאת", אם כן יש אכן ק' קללות חסר שתיים 

 ששתיים מהם לא ידועים...
כתב, בהקדם דברי המדרש על פסוק זה "הפוך רשעים ואינם ובית  ועוד

תוב וכו' זה צדיקים יעמוד", שאיתא במדרש וכל חלי וכל מכה אשר לא כ
מיתת צדיקים", וכאן נתבהלו כלל ישראל שאפי' שיהיו צדיקים אולי 

ראו כמה  –כדכתב רש"י  –יענשו בעבור הרשעים, לכן פייסם משה 
עברתם והכעסתם וכו'. וזה כוונת המדרש על פסוק זה, שלפי דברי משה 

"ובית  –הרשעים יענשו בעצמם במיתתם   –רבינו  "הפוך רשעים ואינם 
        קים יעמוד". צדי

 (עפ"י כתב סופר)
 חוטב עצך עד שואב מימךמ ...אלקיכם ה' לפני כלכם היום נצבים אתם
 (כט, ט)

קאי על ראש השנה בו כולם  "אתם נצבים היום"מהזוהר הק' שידוע 
פ "מבאר את המשך הפסוק ע "דמשק אליעזר"בספר נצבים לדין לפני ה'. 

ו באב, והיו צדיקים "ק שעבודת ימי הרחמים מתחילה מט"הידוע מספה
, והם נמשכים עד אחר "כתיבה וחתימה טובה"שכבר מאז התחילו לאחל 

חמשה עשר היינו  – "מחוטב עציך"חג הסוכות, ומרומז זה כאן בפסוק 
הוא יום טוב לישראל כדברי הגמ' סוף תענית ואחד הטעמים באב שאז 

היינו חג  "שואב מימך"עד  – ם זה פסקו מלכרות עצים למערכהשביו
שמחת תורה בו מבקשים על "הסוכות בו מקיימים מצוות ניסוך המים, או 

 המים.
 )י דמשק אליעזר"עפ(

 (כט, יח)אלך  לבי בשררות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו והתברך
, לשמים ורעים לבריות טובים שהם האנשים אל מוסר המה אלו דברים

 במה להם שדי אומרים למקום אדם שבין עבירות על אותם וכשמוכיחים
 בלבו היינו" בלבבו" והתברך וזה, הבריות על לרחם" טוב לב" להם שיש
, אלך לבי בשרירות כי אף יאמר לכן רחמן לב לו שיש במה יתברך הטוב

' ד יאבה לא באמת אבל, לי יהיה שלום זאת בכל שבעולם רעה כל ואעשה
 מכבה מצוה אין כי, המצות על שכר לו ויתן העבירות על ויענישו, לו סלוח

 .להיפך וכן עבירה
 סופר) (כתב

 (כט, יח)אלך  לבי בשררות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו והתברך
פירש, "בשרירות" לשון "במראות ליבי", אבל ב"רבינו בחיי" רש"י 

 דדייני אשרתא ל"חז לשון והוא, בחוזק, לבי בשרירות לפרש פירש: "ויתכן
 דין" עיי"ש.  בית קיום שהוא), ב"ע כא כתובות(

של "רבינו בחיי", אפשר להוסיף סיפור מן העניין: (מובא  לפירושו
, סגל יהודא הרב, סטר'ממנצ הצדיק הרב על ב"עלי ורדים") מספרים

 ,ישן והבחין באחד הבחורים שעדיין, הישיבה בפנימיית לחדר נכנס שפעם
 זמן סוף לפני דקות כמה זה והיה אחרי שכבר העירו את כל הבחורים,

 של בעיצומו, שעה כעבור הבחור שוב. את העיר לא הוא, שמע קריאת
". חזקלבלךיש"ואמרהרבלוקרא, המדרשלביתהבחורנכנס" סדר"ה

 . הוסיף ולא
 האם, הרב דברי פשר מה לחשוב והתחיל, במקומו הבחור התיישב

 ?ברמז עטופה גערה זו ואולי? הערה אולי או? ברכה זו היתה

 השיב? דבריו כוונת מה הרב כבוד: אותו ושאל הישיבה ראש אל חזר
 קריאת זמן סוף לפני דקות ישרים שנת ישן וראיתיך בחדרך כשהייתי: לו

 צער מרוב תתעלף, הזמן עבר כי ותיווכח תתעורר שאם בלבי שמע חשבתי
 עבר הכל כלומר, כרגיל" סדר"ל שהגעת רואה אני הנה. דעת וחלישות
   ...חזק לב לך יש באמת כנראה כן אם, בשלום

 (ציוני תורה)    

 דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנו והנגלות אלהינו' לה הנסתרות
 (כט, כח)  הזאת התורה

 ומתן מצוות של טעמיהן התורה גילתה לא שלפיכך אמרו חכמינו
 את רק ויעשה מועט שכרן שמתן מצוות אדם יניח שלא כדי, שכרן

 שכרן את התורה לנו גילתה מצוות שתי ורק. מרובה שכרן שמתן המצוות
", ואם אב כיבוד" ביותר החמורה במצוה". הקן שילוח"ו" ואם אב כבוד" והן

 ייטב למען" הבטיחה התורה ובשתיהן", הקן שילוח" ביותר הקלה ובמצוה
 במידה כולן לקיימן ויש, שוות המצוות שכל ללמדנו" ימים והארכת לך

  שווה.
 השם הסתיר" אלהינו' לה הנסתרות: "פסוק של פשוטו איפוא זהו
 של שכרן מתן לנו גילה אולם, המצוות של שכרן מתן את מאתנו יתברך
 תחוא. הקן שילוח" לנו" נוגעת אחת" ולבנינו לנו והנגלות: "מצוות שתי

" הזאת התורה דברי כל את לעשות" כדי וזה. ואם אב כיבוד" לבנינו" נוגעת
  .מרובה ששכרן המצוות את רק לנו נבחר ולא, המצוות כל את נעשה למען

 (כתב סופר)
"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי 

  )ב-ל, א( לפניך... ושבת עד ה' אלקיך"
תוב אומר כי מה שיכול להביא את היהודי למצב של "ושבת עד ה' הכ

אלוקיך" הם "הברכה והקללה אשר נתתי לפניך" ומקשה על כך הרב 
ארנרייך בספרו "אבן שלמה": העובדה שקללות וצרות משיבות את האדם 
למוטב ידועה ומפורסמת היא, אולם כיצד אומרת התורה שגם הברכה 

א דרכו של שפע להביא את בעליו לידי תביא את האדם לתשובה, הל
: "וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית )דברים לב, טו(חטא, כמו שנאמר 

 כשית ויטוש אלוק עשהו..."?
בכדי להבין את תירוצו של הרב ארנרייך נקדים במעשה הבא: רבי 
שאול רובין היה יהודי מבני ברק שכיהן כראש כולל בעפולה. באחד הימים 

ו באחד ממפקדי השב"ס, התפתחה ביניהם שיחה, ותוך פגש בארוע כלשה
אודות בעיה כלשהי המטרידה אותו ביותר: באחד  כדי כך סיפר לו המפקד

מבתי הכלא בארץ מוחזק אדם אחד במשך שנים ארוכות משום שאינו 
מוכן לתת לאשתו גט, ולמרות זאת הוא עדיין מתעקש על כך, אולי יש 

כן לפגוש שאל המפקד. "אני מו -לרב עצה לפתרון הענין המוזר הזה? 
השיב הרב. עד מהרה אורגנה הפגישה, ולאחר מכן הגיע הרב  -אותו" 

למפקד השב"ס ואמר לו: "אדם זה לא יתן גט לעולם, משום שבכלל לא 
רע לו בכלא, ואם תשאל כיצד יתכן הדבר? התשובה היא שהשנים הרבות 
שהוא עשה שם, גרמו לו שישכח את טעמו של החופש, והוא כלל אינו 

לכם. אם אתם רוצים שהוא יתן לאשתו גט, הוציאו אותו לחופש סובל אצ
ותראו שיתן". המפקד קיבל את  -של חצי שנה, אחר כך תכלאו אותו שוב 

הדברים והתחיל להפעיל ועדות שונות על מנת לאשר את השחרור יוצא 
הדופן הזה, הענין הגיע עד לכנסת, ובסופו של דבר ניתן לכך אישור, ואותו 

בשר להפתעתו המרובה שהוא יוצא לחופשי. לאחר חצי שנה סרבן גט הת
שוב עצרו אותו, ולא חלפו ימים אחדים עד שנתן גט... כעת, כאשר זכר  -

 הימים הטובים שבחוץ, היה לו ענין לשוב אליהם. 
הקב"ה יתן לך צרות כדי  -אומר הרב ארנרייך  -כך אומרת התורה 

א גם ישפיע עליך ברכה להשיבך אליו, אולם כדי שלא תתרגל לרע, הו
מפעם לפעם, וכשתזכר במה שאתה מפסיד, כשאינך עושה את רצונו, 

 יגרום לך הדבר לשוב בתשובה שלימה.
 )ומתוק האור(

g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ח˙˘ע" נˆביםפר˘˙  
כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰  ©
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  יב) (ל, לא בשמים היא

 משמו' מפוניבז ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי הגאון של בפומיה מרגלא
 : ל"זצ" חיים חפץ"ה של

 עירו בני ראה דוסא בן חנינא רבי) רבה קהלת ריש( במדרש מסופר
 מעלה איני ואני לירושלים מעלין הכל אמר, לירושלים ונדבות נדרים מעלין
, ומירקה וסיתתה ושבבה, אחת אבן שם וראה עירו, של למדברה יצא דבר?
 ולא. סלעים חמשה לנו תן אמרו) להעלותה( פועלים לו לשכור ביקש
מלאכים, והסכימו  חמשה ה"הקב לו זימן לשעה, דבר. בידו נמצא

 ואצבעו ידו נתן, עמנו" ואצבעך ידך שתתן ואמרו לו "ובלבד להעלותו
 .בירושלים עומדים ונמצאו) ופרחו עפו וברגע( עמהם

 עד ה"הקב עיכב מה מפני: הדבר תמוה", חיים חפץ"ה שאל ,לכאורה
 ומה? הענין בתחילת תיכף המלאכים לו שלח ולא, אנשים לשכור שחיפש

 ידך שתתן ובלבד" דוסא בן חנינא לרבי המלאכים שהעמידו התנאי פשר
 "? עמנו ואצבעך

 מצב בכל לפעול מחויב שהאדם ללמדנו אלא" המשיך" זאת אין"
 הטבע בדרך אם אפילו לעשות שניתן מה כל את מצדו ולעשות, שהוא

 לבצע שיספיק כלל מסתבר ולא, אפשרית כבלתי נראית שלו המשימה
 אחרי רק. נס בדרך מקודש עזרתו ה"הקב לו שולח אז רק מחשבתו
 ". ממעל הסיוע יבוא לעשות שיכולים מה כל את מצדך שעשית

 לא: "נצבים בפרשת אנו מוצאים, "ח"הח הוסיף", לדברינו סיעתא"
 אחריה לעלות צריך היית בשמים היתה שאילו" י"ובפירש" היא בשמים
 סולמות אלף נעשה אם אפילו הרי" לעלות צריך היית" אמר ואיך" וללמדה

 כל ממש לעשות חייבים מצדנו שאנחנו, כן אם משמע? לשמים נגיע לא
 להשיג עשייתנו בכח שאין מראש ברור אם אפילו, לעשות שביכולתנו מה
"מאוצרותיהם ( ".הטבע לדרך מחוץ לנו עוזר ה"הקב אז כי, המטרה את

 )מפוניבז'" של צדיקים" בשם ספר "הרב
 לייב ר"הג לבנו חיים" החפץ "תולדות' בס למובא בזה לציין הענין ומן

 מפירי נגד להילחם יוצאים היו אילו כי ואומר נאנח היה חיים החפץ כי ל,"ז
 מבלי בשעתם כהחשמונאים ובחנית בחרב שברוסיה ישראל רשעי ברית
 שהיו ודאי והחלשים המעטים קדשי ישראל למען הלוחמים היות על הבט

 .בעדי יגמור' ה. ש"עיי מנצחים

 

 מאוצרות המגידים  
 (ל, ב). ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו

חודש אלול  –הזמן המיוחד לשוב אל ה' הוא ימי הרחמים והסליחות 
 ועשרת ימי 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, 

אך הדבר לא  –לכבוד השי"ת. הם התאמצו לגייס תרומות, למצא תורמים 
 עלה בידם. 

בסופו של דבר הם החליטו להקים קרוואן. פועלים הכינו את התשתית 
תו עם משאית ענקית, 'א באמבע', הביאה אותו. מנוף ענק החל להנח

 להרים את הקרוואן באויר. 
מהמשאית יצאו שלשה פועלים בריונים, ג'לובער'ס, שהחלו לכוון את 
הקרוואן בצורה כזאת שהוא "ישב" באופן מדויק על התשתית שהוכנה 

ה, מראש: סובבו אותו קצת ימינה, קצת שמאלה, כמה סנטימטרים אחור
כמה סנטימטרים קדימה, ושוב ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה... לקח 
להם עשרים דקות עד שהושיבו את הקרוואן על מקומו ושחררו אותו 

 מהמנוף. המנוף התקפל והמשאית נסעה לדרכה.
במקום כבר נוכחו החשמלאי, האינסטלטור ושאר בעלי המלאכה, 

 במקומו.שהחלו מיד במלאכתם, בו ברגע שהקרוואן הונח 
אה! ברוך השם! הקרוואן עומד על תילו, לשם לתהילה ולתפארת! 

 הגיוואלדיגע שמחה!
 לפתע! שוד ושבר! נורא ואיום! זעקה אדירה נשמעה!

הונח בצד  –התברר כי הקרוואן הונח הפוך! הצד בו עומד ארון הקודש 
מערב! א מוראדיגע מעשה! מה עושים? כולם עמדו במקומם כשהם 

..אובדי עצות.
עמד שם בחור אחד ותמה: "רבותי! מה הבעיה? יש לי עצה פשוטה! 

 בא נרים את הקרוואן ונסובב אותו..."
 אמרו לו: "השתגעת? הרי הקרוואן שוקל כמה טונות"...

השיב להם הבחור: "מה זאת אומרת? הרי ראינו מקודם ששלשה 
ם אנשים הצליחו לסובב אותו ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, אם כן ג

יכול  –אנחנו נצליח! אמנם לא בעזרת שלשה אנשים אבל בעזרת שלשים 
 נוכל"...

"כשהקרוואן היה באויר, והמנוף  –הסבירו לו  –"אוי! טיפש שכמותך!" 
היה עוד אפשר לסובב, להזיז, לשנות... אבל עכשיו... אי! אי!  –אחז אותו 

כדי מאוחר מידי מ –אי! עכשיו, כשהקרוואן כבר מונח על מקומו 
 לשנות!"...

 מורי ורבותי! הדברים נוקבים ויורדים עד התהום!
באלול הכל עוד באויר, שום דבר עוד לא כתוב וחתום... אפשר עוד 
לשנות! אחרי 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"! שכל אחד ואחד מאיתנו יראה מה עליו לתקן! שכל אחד 
יתחזק בדקדוק הלכה, ובקיום המצוות בשלימות, בשמחה, בווארמקייט. 

 מסייעים אותו".  –והשם יתברך יהיה בעזרנו, שהרי "הבא ליטהר 
 (יחי ראובן)

 שמים""בקצה ה
"אם יהיה נדחך בקצה השמים", פרש רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל, 
שיחזיקו לפחות בקצה של הרוחניות, במשהו. בספרים הקדושים אמרו 
שלפיכך נשארת מהגוף עצם קטנה, הלוז, שאינה כלה, כדי שממנה ישוב 
ויבנה בתחית המתים. שלפחות משהו ישאר, ואז: "משם יקבצך ה' אלקיך, 

 " (דברים ל, ד).ומשם יקחך
אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. עם כל 
חסרונותינו, עם כל מגרעותינו, עם מועקותינו וצערנו על מצבנו הרוחני, 

 "בקצה השמים" אוחזים אנו!
כשאנו משוים עצמנו לאחינו שבשדות, לאובדים ולנדחים, כמה יש 

 לנו לתת שבח והודיה על חלקנו!
בשני רבנים שנסעו להרצות ב"יום שכולו תורה" בחיפה. על אם  מעשה

הדרך התחיל הרכב לקרטע. הנהג סרב להמשיך ולנסוע, נכנס למוסך 
שליד קבוץ מעברות. התענינו, והודיעום שהתיקון יארך כשעה וחצי. הוה 

 אומר, לא פחות משלש שעות.
 אמר האחד לחברו: "בא ונסייר בקבוץ".

 יסתכלו עלינו, הלכו. למה, מה פתאום, איך
 ראו ילדים משחקים. שאלו: "ילדים, מי שבר את הלוחות?"

 ענו במקהלה: "לא אנחנו!"
תמהו. המשיכו בדרכם וראו כמה מבוגרים בפלחה. "אמרו לנו בבקשה, 

 אלי אתם יודעים מי שבר את הלוחות?"
 סוקם.יים: "לא ראינו", והמשיכו בעימשכו בכתפ

 ו. נכנסו למזכירות, והתקבלו בנימוס: "כן?!"זה כבר מקומם, בורות שכז
"תראה, לא נעים, אבל פגשנו ילדים ושאלנו מי שבת את הלוחות, 
ואמרו: לא אנחנו. שאלנו מבוגרים, ואמרו: לא ראינו. מה זה פה כך אתם 

 מחנכים?!"
עסק. תביא קבלה, ואני מאשר ה שמע המזכיר, והרגיע: "אל תעשה מז

 תשלום"...
 כואב הלב.

   מחברים אותם, ולו ל"קצה השמים"! איך
 (והגדת)

 
 "החיים והטוב, המות והרע"

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע, 
יט). אין ספק, התורה והמצוות הם חיים, "כי -ובחרת בחיים" (דברים ל, טו

ע"ב), ומרבה תורה מרבה  הוא חייך וארך ימיך" (דברים ל, כ. ברכות סא
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 
רבו עמו, שנאמר: ["ונס אל אחת  [לעיר מקלט על שהרג בשוגג] מגלין

הערים האלו] וחי" (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!
בן אפוא: "ראה נתתי לפניך את החיים". כל תוספת בתורה ובמצוות מו

 היא תוספת בחיים.



 

 ג 

ויש לנו לדעת שהוא הדין: "ואת המות". שדברים כפשוטם, ועברה 
 היא מיתה רוחנית!

גמרא מפורשת היא, ומסתמכת על פסוק מפורש, והכל יודעים ואינו 
ומבקש להמיתו, נותנים לב: "בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו 

שנאמר (תהלים לז, לב): 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 

גזלן שבא להרוג ולבזוז דממה דקה. התרגש וקרא: "וכי כך מתעמתים עם 
 –את כל הרכוש?!" 

ק, מימי גם זו גמרא מפורשת (נדרים ט ע"ב): תניא, אמר שמעון הצדי
א, אלא אחד. שפעם בא נזיר מן הדרום, מטלא אכלתי מבשר אשם נזיר 

 וראיתיו שהו איפה עינים וטוב רואי וקצוותיו סדורות לו תלתלים.
ך זה הנאה [בתגלחת אמרתי לו: בני, מה ראית להשחית את שער

 שבסוף ימי 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 

 חך לשמים.רמה ותולעה. העבודה [לשון שבועה] שאגל
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 

דרא. מי מרגיש, חש  של ראש. ואין אחד מהם שיצרו פוחז עליו, אכשר
וחושש שיצרו מבקש 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)!
היא  זו הידיעה האחת שהשרישה לנו התורה. כשם שדרך התורה

החיים והטוב, 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.

שמע שאדם אומר לאשה זרה: נשכים מבעוד לילה ונצא לדרך. אביי 
אמר אביי: 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 

ד, ולהמשיך לשוחח". תמה אביי אומרים: "חבל שאיננו יכול להמשיך יח
כמה גדול כחם לעמוד בנסיון. אמר לו אותו זקן [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.
חירה. ואם אין התמודדות אין שכר. כי עולמנו עולם ההתמודדות והב

 כמאמרם: 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.
 שאלו."איפה היית אמש", 

ענה: "אומר לרב את האמת. אני אוהב לבוא לשיעור, אבל אוהב עוד 
 יותר לראות 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
הנערים גחכו, אבל הלה שמח להחכים את רבו: "אז ככה. יש מגרש, 
ובני צדיו 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.

 שעה וחצי."תשעים דקות", 
רבי שלום התהרהר: "שעה וחצי, לשלושה שערים... יש לי רעיון. יש 

 פה מגרש קרוב?!"

 "כן, ודאי!"
 "אז תביא מחר כדור, ונצא למגרש. וכעת, בואו ונלמד!"

למחרת, לאחר השעור, הלך עם הבחור למגרש. סקר את הרחבה 
אירת והשערים ואמר: "תורת ה' תמימה, מחכימת פתי. מצות ה' ברה, מ

עינים. בכח התורה מצאתי 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!
 כל דקה.אתה תבעט, ואני אעמוד שם ואחזיר לך את הכדור. שער ב

 נו, למה אתה מחכה, למה אתה מתמהמה"...
 "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 

 ריק"...להבקיע שער 
 "אה, הבנתי!

 –כעת תבין גם אתה 
לבוא לשיעור כשיש שעה פנויה  הלימוד מתוק מדבש. וכי רבותא היא

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 
. וכל הגדול מחברו, צריך להיות יצרו גדול להיות כן גם בקבוצה השניה

 ממנו, כדי שתהיה לו 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 נדמה להם כחוט השערה. ואלו אלו בוכים. הצדיקים
בוכים, איך יכלנו לכבוש הר 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 

צדיקים, שיצרם הטוב כהר, גם היצר הרע כן, כדי ההתמודדות והבחירה. ול
לאפשר את בחירתם: "ראה 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 
 –זו העדות וההוכחה והראה לשגב מעלתם ואינם מבינים ש

    שהרי זה לעומת זה עשה האלקים, "ובחרת בחיים"!
 (והגדת)

 
 בקרב עבדנו אשר ואת מצדים בארץ ישבנו אשר את ידעתם אתם כי"

 וזהב כסף ואבן עץ גלוליהם ואת שקוציהם את ותראו עברתם אשר הגויים
 פנה לבבו אשר שבט או משפחה או אישה או איש בכם יש פן, עמהם אשר
 "היום

 נבדלו הם צאתם לפני האחרונה בשנה הלא? מצרים בארץ שם היה מה
 אותם העלו, שעבוד ללא בניסים עטופים היו שלימה שנה. מאד מהמצרים

 אותם הכינו, השמיימי הספר לבית אותם הכניס' ה. כביכול לשמים
 מכן ולאחר, סוף ים קריעת כ"ואח, שכינה בגילוי, רמה ביד היציאה לקראת
 דור, דעה דור, המדבר דור אותו לפני מדבר רבינו משה. התורה קבלת
 הדור בני. הקודש וארון הכבוד ענני עם ההולכים מן אוכלי, התורה מקבלי
 כזה דור", זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך' "ה אחרי שהלכו ההוא
 . מעולם כמותו היה שלא גבוה

 מעם פונה שלבבו ולענה ראש פורה שורש בכם יש פן" אומר הוא ולהם
 לאנשים( דברים מכאלו חושש שאני תתמהו אל? כך חושש אני מדוע'" ה

", מצרים בארץ ישבתם אשר את" יודעים בעצמכם אתם כי) כמוכם גדולים
 האומות אותן גויים בקרב עברנו וכן מצרים בארץ ישבנו סוף כל סוף

 כסף ואבן עץ שיקוציהם את" ראיתם הרי ואז, בהן לעבור רשות שנתנה
 ראש פורה שורש בכם יש כי לחשוש אפשר לכן". עימהם אשר וזהב

 ...ולענה
 .אדם לבני לעשות הרעה הסביבה יכולה מה אנו למדים



 

ד 

 מעט שונה בסגנון מבריסק מהרב שמעתי וכן שלי מהרבי עוד שמעתי
 גילוליהם ואת שיקוציהם את ותראו: "אמרו וכה, ממש דברים אותם אבל -

 ". עימהם אשר ואבן עץ
. אמת. ומיאוס שקץ בעיניכם היו הם. פוי - וגילולים שיקוצים ראיתם

 . שראיתם הראשונה בפעם כך
 בעיניכם היו לא כבר, בשיקוצים בהם שפגשתם, הנוספת השניה בפעם

 לא. כלום? כלומר" עימהם אשר ואבן עץ" ואבן כעץ אלא וגילול שיקוץ
 . מכובד ולא משוקץ

 "... וזהב כסף: "בעיניכם נראו כבר, השלישית ובפעם
 שיקוץ - זרה עבודה של סוגים שלושה כאן מציינת לא שהתורה היינו

 עצמה זרה עבודה לאותה הכוונה אלא, וזהב כסף, ואבן עץ, וגילול
 נראית שהיא עד. מתרגלים אט אט. מאוסה היא בתחילה. שונים במבטים

 .ופלא הפלא, וזהבככסף
  בוונציה פעמים שלוש

 להמשיך רוצה שאני ומה מכובדים חכמים תלמידי כאן שיושבים נכון
 שהיה מעשה שזה כיון זאת בכל אבל, בפניכם לומר ראוי כך כללא, עתה
 דמפרסם מאן עלי חציף" בכך ואין( בקצרה להזכיר כדאי אולי, ממש איתי

 "). חטאיו
. ל"לחו לראשונה נסעתי כאשר ז"תשט בשנת. הנסיון כבעל חכם אין
 . ממושכת נסיעה, הים על באוניה הפלגנו

 על ועולים רצים הנוסעים כי מבחין אני, הבוקר בשעות הימים באחד
 ובידם עלו כולם כמעט, אחריהם אני גם יצאתי. הסיפון על - האוניהגג

, הסתכלו, הגדר ליד עמדו) מצלמות(= פוטו עם גם כאלו היו, משקפות
 !". הנה! הנה: "כפיים מחאו ואפילו הביטו

 : וונציה את וראיתי אני גם הסתכלתי
 מטר וחמש עשרים כל כאשר. מלוכלכים מים ומסביבם. הים על בתים
 .ונציה העיר. וגילולים שיקוצים. וערב שתי מתנוסס כי הבחנתי

 עמדתי כיצד, ציינתי בו מכתב שלי לחבר כתבתי נסיעה אותה לאחר
 כי שמעתי כבר, נכון, מתפעלים כך כל מה הבנתי לא וממש הסיפון על

 מים? הכל בסך זה ומה, ראיתיה גם והנה, המים על ונציה עיר ישנה
 על אינו שהבית אלא, העולם בכל שיש כמו ובתים צלמים, מלוכלכים

. סירה ישנה, ומדרכה כביש במקום. המים קו על אלא צדדיו מכל היבשה
 ?! כך כל מתפעלים מה? מימינו סירות ראינו לא וכי

. הסיפון על עלו, רצו הכל שוב, חזור נסיעה באותה ל"מחו כששבתי
 דבר זה זאת שבכל כנראה) הכרה בתת( לעצמו חושב אדם, רצים כולם אם

 לעצמי וחשבתי, לבנים בתים? ראיתי ומה, אני גם עליתי, במיוחד מעניין
, טוב" להרהר הוספתי מיד אך?" המים על עומדים הם באמת איך, מענין"
", המים גבול על בתים בנו. פשוט דבר הכל סך. כלום לא זה הכל בסך, נו
 . חשבתי ממש כך

 היה, ונציה יד על בנסיעה לחלוף לי שהזדמן השלישית בפעם, תשמעו
 סיפון על עליתי, לכם אומר שאני כמו ממש, שנים כשלוש לאחר זה

 שיתן הנוסעים מאחד ביקשתי ואפילו, לראות העין את אימצתי האוניה
 . ונפלא נורא" עמהם אשר וזהב כסף... "בה לראות המשקפת את לי

 הנפש כוחות את, התורה בתוך הכל את ראו כבר הללו הגדולים ואיך
 ! וליבו האדם עיני של

 בכם יש פן אומר שאני תתרעמו אל, כביכול, ה"הקב להם אמר ולפיכך
 הזמן במשך אבל מהשיקוצים נפשכם געלה בתחילה כי". אשה או איש"

 .מתרגלים חלילה
 :הפסוקים המשך את ונבאר

 או" ומהם" משפחה" נעשתה מהאיש כ"אח. אחד" איש" בתחילה
 מאיש איך". אלוקיכם ה מעם היום פונה לבבו אשר" שלם שבט -" שבט
 מרבה ששמעתי מה פעם לכם אמרתי כבר? שבט או משפחה נהיה אחד
 ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא: "ל"זצ דושינסקי הרב ירושלים של

 אחרי תתורו לא - זרה עבודה על שחשב אחרי ראיתם שכבר אחר" עיניכם
 במה ולעסוק לתור הראיה אחרי תמשיכו אל, די ,די, ראיתם! עיניכם

 שואלים הסובבים, ממשיכים כן כאשר אבל. ובעין בלב וחשבתם שתרתם
הדבר, אחדמאיש-בכךועוסקמספרהוא? שמעתמה? ראיתמה, נו

 '. וכו למשפחה הלאה מתפשט
 לצד מעט פונים כאשר אבל, מעט פונה רק". השם מעם פונה"

 לכיוון ישר הולך( ועוד עוד עקום הולכים פניה באותה ללכת וממשיכים
 יש פן" עוד הולכים ואם" האלה הגויים אלוהי את לעבוד ללכת) "העקום

 ". ולענה ראש פורה שורש בכם
 חלילה והוא, בארץ שורש זורעים - יותר הרבה צריך לא שורש רק
 בראש העולם כל את ולמלא ולרבות לפרות שיכול עד - ופורה צומח
 ! ולענה

 ?! ולענה ראש פורה של סוג כזה הוא אם נכיר ואיך
 כי לי יהיה שלום בלבבו והתברך הזאת האלה דברי את בשמעו והיה"

 בקרבו לו דופק הלב"? בלבבו והתברך" הפירוש מה", אלך ליבי בשרירות
 עצמו את ומרגיע מנחם אותו מברך הלב אך, הקללות את שומע כאשר
 רצונו כי? "מגיעה וכיצד ברכה מגיעה מהיכן". לי יהיה שלום: "עצמו בתוך

 ". אלך ליבי בשרירות
 הנורא הפשט את לבד תראו כבר" הצמאה את הרוה ספות למען"

 כבר כי, ן"הרמב מדברי ויחרד ייבהל נפש בעל שהוא ומי ן"הרמב בדברי
 .בפניכם כאלו קשים דברים לומר ראוי אינני

, וקל קשה, וחם קר, מלא עולם הוא הלב כי למדנו .הנהר ליד ר"האדמו
 הלב' וכו' וכו היום פונה לבבו', וכו בלבבו מתברך, פורה, הולך, פונה לב

 ואם. הכל בו יש! עמקים עשרה - עמקים בו יש, ידים, רגלים לו יש כביכול
 שישנו עד ועוד עוד הולכת הלב של הזו התזוזה, הדרך לצידי פונה הוא
 . האלה הגויים אלוהי את לעבוד ללכת רצון

 ליד פסע ם"האדמורי אחד ברוסיה החורף של בעיצומו כי מספרים
 והביט הרהר הסתכל. ארוך זמן והביט נעמד הוא, הקפוא הגדול הנהר
 .שוב

 מהם כמה, הקפואים המים על ששיחקו שקצים גויים ילדים שם היו
, החסידים התפלאו. להסתכל המשיך הרבי וערב שתי צורת בקרח ציירו
 : הקפוא הנהר מול מחשבותיו את להם הסביר והרבי

 לאך'שהשקצים הלום עד הגיע ואיך? לנהר קרה מה, לעצמי חשבתי
 ? הקרח על וערב שתי מציירים
 מעט קריר להיות התחיל כאשר. בשצף זרם הנהר הקיץ בסוף. הנה
 עוד חלף. לשחות באו - בנהר שרחצו היו עדיין אך, לבוא מיעטו אנשים
 הנהר ואז, ממש קרים המים כי הרגיש כבר יד שהכניס מי, שבועיים שבוע
 שבועיים עוד. בכח זרמו עדיין המים אבל. כלל רוחצים היו לא. שמם כבר

 עוד. פסק השטף. איטיים, חיים אינם, מפכים לא כבר המים, שלושה
 רואים הכל עדין אך. כפור, המים על דק ברק במין התכסה והנהר, שבוע
 ועדיין, המים רום על קרח היה כבר, שבועיים לאחר. קרים מים, נהר, מים

 השכבה כ"אח. זורמים שתחתיו למים ולחדור הקרח את לשבור אפשר
 מטר או מטר בגובה קרח אותם שמכסה עד, וקשה עבה נעשית העליונה

 השקצים באים גם ואז, ולרוץ לדרוך, הנהר על לפסוע אפשר. וחצי
 : וסיים הרבי שתק". וערב שתי ומציירים

 ". אדם של בליבו התהליך בדיוק כך"
. כלום מבחינים לא, בליבו מנשבת קלה קרירות" היום פונה לבבו"

 עדיין. גובר הקור, חלילה, והנה. כלום עליו רואים לא, הידידים, החברים
 הקור. עקום רואות כבר הלב של שהעיניים רק, מהשקצים מאד רחוק הוא
 עד! וי. קר, קר, מתרחק אט אט, ועוד עוד מתקרר, וגובר הולך הלב של

 יכולים שהשקצים עד קרח קר הוא... הלב על לצייר שיכולים היום שמגיע
 .וי, וי, צלב בו לחקוק

 " סלוח' ה יאבה לא"
 את להמשיך וקשה" לו סלוח' ה יאבה לא" הכתוב ממשיך כך ועל
 '". וגו וקנאתו' ה אף יעשן אז כי" הכתוב דברי המשך

 : שלי הרבי פעם אמר
 לי תמכרו: ויבקש ומתכת ברזל, עבודה כלי של לחנות יכנס אדם

, עליו דבר לרכוש למקום הנכנס כי?! דעת בר הוא וכי" ותפוחים אפרסקים
 אנו: קולו את שלי הרבי הגביה. למבוקשו המקום בכללכאן  אם לדעת
 ושמא, לבקש לחנות נכנסים, ה"מהקב סליחה לבקש הכנסת לבית באים
, סליחה כאן שמקבלים לך אמר מי, סליחה לבקש הזמן ולא השעה לא כאן
 לכאן נכנסת" לו סלוח' ה יאבה לא" עליהם שנאמר אלו בכלל אתה אולי

 ! אתה אולי... בטעות
 אני והנה, באוזני ומדברים אותי מעוררים שהיו הלוואי, אמרתי כבר

 ולא מרבותי שהכל התנצלתי כבר אך, לי כואב, לפניכם מוסר האומר הוא
 ... מעצמי

 : נפלא בדבר נסיים ובזאת
  היהודי של הטהורה הנקודה

הכליםאתלנואיןכיבפסוקיםמגליםכאןדווקא!" ישראלכעמךמי"
 ! יהודי של לב הוא מה להעריך

 את שמעתי" לי יהיה שלום" החושב ביהודי כאן עוסקת התורה שהרי
 זאת ובכל. כקרח קר'" וכו אלך לבי בשרירות, "נורא ולא הקללות כל

 הוא" לו סלוח' ה יאבה לא" ותזהירו עליו תאיים היא שאם סבורה התורה
 לא וכי: "מעצמו מזדעזע הוא. מסוגל אינו יותר כי, בו יחזור הוא. יפחד
 את ולעזוב להשתנות מוכרח אני? כך כדי עד?!" ה"מהקב סליחה לי תהיה
 . הזו השמים יראת טמונה היהודי של בפנימיותו"  דרכי
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 יהיה שלום: חושבים אנשים רבים חודשים הנה, הללו מהימים לדוגמא
 כאשר אבל, רע משהו על לחשוב רוצים לא. הזמן בהבלי וישנים לנו

. לפחד מתחילים, כיפור ויום השנה ראש לקראת או האלולימי מגיעים
 אבל, ומחילה סליחה על חשבתי לא פשוט היום עד? היום עד היית היכן

 לי אין אולי יודע מי: חוששים, סלחתי לנו שיאמר' מה מבקשים כאשר
 .ופוחדים, סליחה

 .גיוואלדיג. מאד נפלא
 מצלצלת שעדיין עובדה לכם לספר יכול אני! ישראל כעמך מי אמרנו

 איך כשראיתי) א"בתשכ( שנה עשרה שבע מאז שחלפו למרות באזני
 ! יהודים ריח בהם יש שבך רשעים אפילו

 - חברון מישיבת, מהתפילה בחזרה יחד הלכנו הכיפורים יום בליל
 .חסד לשערי
 יום בליל ברחובות שורר השקט כי יודעים אתם. ברחוב שקט היה
 יום לעולמנו שולח ה"הקב. השנה לילות מכל יחיד כמעט לילה זהו, כיפור
 מכיכר רחוק לא הגענו כאשר הנה אך, קדושה של השפעהמלא כזה

 שירה ועוד? שר מי?! שרים. מרחוק שבאה שירה שמענו, הדווידקה
 ?! בתערובת

 והתקרבנו, חסד שערי לכיוון, יהודה מחנה דרך בדרכנו הלאה פסענו
 שר אחד?" הזה הלילה נשתנה מה: "השירה את שומעים, השירה למקור
 : אחריו וכולם
 שתי אוכלים אנו הלילות שבכל, הלילות מכל הזה הלילה נשתנה מה
 ?" כלל אוכלים איננו הזה והלילה כיכרות
 ". הכיפורים יום - היום כי

 ? לא והלילה רוקדים אנו הלילות שבכל
, הזה שהלילה ועונות חטאים לפרט המשיכו כך". היום כיפורים יום כי"
 ... ובזמר בשיר אחריו והכל שר אחד". הכיפורים יום כי. "לא

 של ריבונו: לעצמי אמרתי כ"שאח ברגעים אבל, נדהמתיבתחילה
 הם. זאת בכל משהו שווה - הארצות עמי כאלו אצל נדרי כל כזה, עולם
 כל - בליבם שווה הכיפורים יום זאת ועם מאומה יודעים שאינם בורים הרי
 ה"הקב אלו את שגם בוודאי כי, הכבוד כסא לפני עולה כן גם הלזה נדרי
' ה עד ושבת"ל יזכו אולי הם אף" נידח ממנו ידח לא כי" -  יעזוב לא

 יהיה אם. "בפירור - ביותר קל במשהו אפילו נאחז יהודי אם!" אלוקיך
' ה. אלו יהודים של לב אותו את" יקחך ומשם יקבצך משם השמים בקצה
 . רואה

' ה עד ושבת. "קרובה וגאולה שלימה לתשובה' לה שנתקרב! שנזכה
 אלוקיך

       ".בקולו ושמעת
 )להגיד(

 (ל א) עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" "ושבת
 !בעלי חיים לפעמים הקב"ה מאיר לאדם את דרכו אפילו על ידי

 מדהים בענין זה: ספר הרב ד"ר מאיר וינקלר סיפורבספר "עיני ה'" מ
חזית הבנין שלו  דניאל אביר מתגורר באחד מפרוורי העיר בני ברק.

אולם מאחורי הבנין משתרע שדה  פונה לעבר העיר המאוכלסת בצפיפות,
היתרונות  דניאל אוהב את מיקומו של ביתו, המשלב את פתוח, רחב ידיים.

גדולה, יחד עם המרחבים של  לה דתיתהטמונים במגורים בקרב קהי
 אחת הסיבות לכך שדניאל מעדיף את המרחבים הללו, השדות הסמוכים.

בביתו כלב או  היא שהם נוחים לו ולחית המחמד שלו. דניאל לא מגדל
ופטפטן! אמנם, בדרך כלל לא תמצאו  חתול. יש לו תוכי גדול, ירוק כנף

 ים, אולם דניאל אוהבבבתים דתיים, ובוודאי שלא תוכ חיות מחמד
העיר, פחות אנשים  ציפורים מכל הסוגים. וכאשר מתגוררים בבית בקצה

הקרקורים הרעשניים, התוקפים את  עלולים להיות מוטרדים מפרצי
 התוכי לפעמים.

מלים או ביטויים  כאשר רכש דניאל את התוכי שלו, הוא החליט ללמדו
ממושך וסבלני, למד  גר. לאחר אילוף שיתאימו לסביבה הדתית בה הוא

 שאבעס" ו"שמע ישראל", ובתשובה לשאלה: "מה התוכי לומר "גוט
 "!שלומך"? היה משיב: "ברוך ה'

תוכי, אולם  מדי פעם הוטרדו אמנם, שכניו של דניאל מקרקוריו של
המשעשעת, פיצתה אותם על  הציפורההנאה שנגרמה לילדי השכונה מן 

 המהומה והרעש.
שלו. זרם  יום אחד, עלה דניאל על גג ביתו, לבדוק את דוד השמש

את התשלום לטכנאי, והחליט  המים נחלש לאחרונה, ודניאל רצה לחסוך
 התקלה בעצמו. לנסות ולתקן את

התוכי מקרקע  הוא עמד על הגג, והתוכי יושב על כתפו כרגיל. בעוד
ישראל!" ניגש דניאל לביצוע מלאכת  בקול: "ברוך ה'! גוט שאבעס! שמע

"עשה זאת בעצמך".התיקון, בשיטת

מים רותחים,  בעוד הוא מתעסק עם צינורות המים, פרץ לפתע זרם
 והקפיצו לאחור.

התוכי נבהל כהוגן,  הוא אמנם היה זריז דיו כדי להינצל מכוויות, אולם
של קילומטר וחצי בערך, במגרש כדור  מן המקום. במרחקוהתעופף הרחק 
 התוכי, המום ומטושטש. רגל שומם, צנח

הבחין לפתע  באותה עת, פסע לו נתנאל אלחנן לצד המגרש, כאשר
כדי לבדוק במה מדובר, ונדהם  בערימת נוצות בצבע ירוק עז. הוא התקרב

עדין  אמנם חי, אך חלש מאד. נתנאל הוא אדם למראה התוכי, שהיה
ולטפל בו עד  טבע מטבעו, ומיד החליט לקחת את התוכי לביתו, בוחוב

היתה: כמה ישמחו ילדיו  שיתחזק. המחשבה השניה שהתעוררה בו
היסוס, אסף דניאל בידו את התוכי התשוש,  הקטנים למראה התוכי. ללא

 לביתו. ולקחו
התחזק התוכי,  לאחר מספר ימי טיפול מסור בבית משפחת אלחנן,

הבטחון. חלפו שבועיים נוספים,  את סוף השבוע שב לקרקר במלואולקר
 והוא החל "לדבר".

אלוקינו ה' אחד!"  בוקר אחד, החל התוכי קורא בקול: "שמע ישראל ה'
עצר על מקומו. האמנם קראה  נתנאל לא האמין למשמע אזניו. הוא

שאל את עצמו. לאחר מספר דקות קיבל את  הציפור קריאת שמע?
  תשובתו.

קראה קריאת  תוכי שב על דבריו. ובכן, הוא לא טעה! הציפור אמנםה
 שמע!

שהוא המום.  לאחר שלושה ימים של קריאות אלו, הרגיש נתנאל
כך שאפילו אני לא קורא קריאת  "אלישבע", פנה לאשתו, "האם חשבת על

 הקוראת קריאת שמע כל יום!" –ציפור  – והנה לפני יצור –שמע 
ומעולם לא היה  נתנאל לא יכול היה להרגע. למרות שלא היה דתי,

קריאת שמע. והמחשבה שציפור  דתי, ידע מספיק כדי להכיר את מילות
אותו ולא נתנה לו מנוח. לבסוף, אמר לאלישבע  אומרת אותן הטרידה

קריאת  חושב להתפלל שחרית בבית הכנסת המקומי, כדי לומר שהוא
שקריאת שמע נאמרת  תף בתפילות, וכך ידעשמע בבוקר. (לעתים השת

 בכל יום.)
עודדה אותו.  להפתעתו, לא רק שאלישבע הסכימה לכך, היא בהחלט

יכול לומר 'שמע' בבית, אבל רק  "כמובן שעליך ללכת!" אמרה, "התוכי
 הכנסת" יהודי יכול לכת לבית

טוב, עד שהחליט  ואמנם, נתנאל הלך לבית הכנסת, והרגיש שם כל כך
 ב למחרת.לשו

של הבוקר.  תוך זמן קצר, הפך לאחר מן התפללים הקבועים במנין
הסיר את הכיפה מעל ראשו  לבסוף, החל נתנאל להרגיש מבוכה כאשר

צאתו מבית הכנסת. יום אחד השאיר אותה על  בתום התפילה, לאחר
 ביטאה אלישבע את הסכמתה. –להפתעתו  –ושוב  ראשו,

עם המשפחה,  סעוד סעודת ליל שבתוכך, בהדרגה, החליטו השניים ל
הוביל אותם לרצות לשמור שבת  כולל נרות דולקים וקידוש. מנהג זה

 להרחבת ידיעותיהם ביהדות. כהלכתה, ולבסוף
לסמינר של  צמאונם לדעת עוד ועוד הביא את משפחת אלחנן

הסמינר את המחוייבות אותה חשו  "ערכים" לזוגות צעירים. עבורם, חיזק
וכן  בסמינר הושמעו הרצאות שונות מפי צוות "ערכים", ן.עוד קודם לכ

מקומיים. אחד מהם היה  התקיימו סדנאות שונות, אותן ניהלו מתנדבים
 דניאל אביר.

המשתתפים וערך  במהלך ההפסקה הקצרה, הסתובב דניאל בין
עצמו בפני כל אחד, וכאשר נתקל במישהו  היכרות קצרה איתם. הוא הציג

ירוק?  הזכיר את התוכי שנעלם לו. "האם ראית במקרה תוכי מן הסביבה,
 לפני מספר חודשים נאבד לי...".

הבין מיד  ,אל את דניאל שואל אנשים על התוכיכאשר שמע נתנ
אמר לדניאל דבר, משום שלא  שבודאי זהו התוכי החדש "שלו". הוא לא

 יאל.עם זאת בירר והשיג את שמו וכתובתו של דנ רצה להחזירו, אך יחד
  למחרת, שוחח נתנאל עם רב בית הכנסת שבשכונתו.

מחבבים אותו כל כך,  "כבוד הרב, האם עלי להחזיר את התוכי? כולנו
 במיוחד, משום שדרכו מצאנו אתה דרך חזרה ואשתי ואני קשורים אליו

 ליהדות".
הינה מצווה  הרב התיישב והסביר לו באורך רוח כי השבת אבידה

"בתקופה זו הנך לומד ומתחזק בקיום  ג).-ם כב: אגדולה מן התורה (דברי
לקיים  הטעים הרב, "עליך להתייחס לכך כהזדמנות נפלאה המצוות, ולכן"
 מצוה חדשה.

לכך שכל בני  בנוסף לכך", הוסיף הרב ואמר, "ציפור זו היא שהביאה
מן הצדק שתקיימו את מה  משפחתך חזרו בתשובה. האמנם אין זה

שיבו את התוכי לבעליו החוקיים?"ותשהתורה מלמדת אתכם,



 

 ו 

והסביר לו את  נתנאל הסכים. למחרת, הביא את התוכי לדניאל,
 השתלשלות הענינים.

שמח כאשר  דניאל שמח מאד על כך שהתוכי והשב לו, אך יותר מכך
 בתקופת היעדרו. נודע לו מה הספיק התוכי שלו לבצע

שמע", אמר  "ידעתי שזה רעיון טוב ללמד את התוכי שלי קריאת
 עד כמה טוב הוא הרעיון!". לנתנאל בסיפוק, "אך מעולם לא חלמתי

 )לאור הנר(

 
 כך דרכו של היצר הרע

"ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים, 
), פרש רבנו יצחק קארו זצ"ל [דור מרן ה"בית יוסף" ועבדתם" (דברים ל, יז

זצ"ל] שעברה גוררת עברה (אבות מ"ד מ"ב), ומפנית לבבך, שלא תשמע 
לדברי התורה, תתן מקום ליצר הרע להדיחך. ובודאי ידיחך, כי התבלין 
שבראתי ליצר הרע הוא התורה (קדושן ל ע"ב), כמו שאמרו: אם פגע בך 

דרש, אם אבן הוא נמוח ואם ברזל הוא מתפוצץ מנוול זה משכהו לבית המ
(סכה נב ע"ב), ואתה פנית לבבך מלשמוע, ידיחך. "ונדחת" מעט, ותבוא 

 לבסוף להשתחוות לעבודה זרה ולעבדה.
ועל כיוצא בזה אמרו (שבת קה ע"ב) שהמקרע בגדיו והמשבר כליו 
והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה, שכך דרכו של 

יצר הרע, היום אומר לך עשה כך ולמחר אומר לך עשה כך עד שאומר ה
 לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד.

והוא על הדרך: "כי יסיף על חטאת פשע" (איוב לד, לז) ופסוק: "הוכח 
תוכיח את עמיתך" (ויקרא יט, יז) [שדרשוהו: אפילו מאה פעמים (ערכין 

, דע שיגיע ממנה לחמורה טז ע"ב). ובאורו שאם תראהו עובר עברה קלה
יותר, ותוצרך להוכיחו שוב ושוב], ופסוק: "הוי משכי העון [בחבלי השוא, 
וכעבות העגלה חטאה" (ישעיה ה, יח), שדרשוהו (סכה נב ע"ב) שיצר הרע 
דומה בתחלתו לחוט של עכביש, ולבסוף לכבל עבה של עגלה]". עד כאן 

 דבריו.
גאתה בערב מלחמת העולם  המתיחות בין גרמניה לפולניה –ואספר 

השניה. גרמניה דרשה את העיר דאנציג, שהיתה מובלעת פולנית בתוך 
גרמניה. מוקפת משלוש רוחותיה. פולניה סרבה. אנגליה וצרפת עמדו 
לצדה. גרמניה הציבה אולטימטום. מי יודע מה ילד יום. היטלר האשים 

פולנים, כדרכו את היהודים שהם מחרחרי המלחמה והם המסיתים את ה
 –ולפולנים הרי לא חסרה שנאת היהודים גם בלעדיו 

הכלל, ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם יפה'ן זצ"ל, נגש אלי. אמר: 
ואם אין קמח אין תורה. המאפיות היהודיות הבטיחו לספק לחם  ,"אין לחם

לישיבה, אבל איני יכול לשלוח בחורים להביאו, כי הגויים עלולים לעשות 
יהודי שיראה ברחוב. אתה נמוך, ויכול להתחזות כנער צעיר כעת שפטים ב

ולא יגעו בך לרעה. לך אל המאפיה היהודית, ותבקש שימלאו שקך בלחם, 
כהבטחתם".

יצאתי לדרך, וניתן היה לחוש את המתח באויר. שאלתי גוי עובר אורח 
המרכזית מעבר ברמקול נאומו של נשיא פולין,  מה הענין, ואמר: "בככר

 –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, 

ו רק התחלה. כבר ימצא את האמתלה. אז מדוע נותר ונותר דאנציג ז
 נלחם כבר עתה!"  –ולבסוף נלחם על עיר הבירה 

 היה זה הנאום שבו החלה המלחמה.
המאפיה היתה סגורה, כי בעליה הלכו לשמוע את הנאום הגורלי. 

 להשאר ברחוב היה מסוכן, ושבתי לישיבה בידים ריקות.
 –בידים ריקות? לאו דוקא 

 תי: לחם לא מצאתי, אבל כתחליף הבאתי שיחה מוסרית!"אמר
 "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 החכם עיניו בראשו, ויודע שהיום אומר לו עשה כך ומחר 

 ר לך ועבוד עבודה זרה, עד שהמערכה נטשת על ורשה.עשה כך עד שאומ
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 גדול שהתנפץ כליל. ושאלו בגמרא מה היתה 

נשרו מחיקו וזמר יוני נשמע מפיו. ודאי שעין תחלתו. וגלו שספרי מינים 
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!
כך פרשו בנובהרדוק את דברי הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ה ה"ב) 

דם להיות צדיק כמשה או רשע כירבעם בן נבט, שגם צדיק שיכול כל א
כמשה עלול להדרדר עד לתהום ירבעם בן נבט. שהיר ירבעם עצמו תורתו 

 אין בה דופי (סנהדין קב ע"א), ולאן הדרדר!
וזהו שאמר (סכה נב ע"א) שהיצר הרע נדמה לרשעים כחוט השערה, 

קש לפרוץ פרצה ולצדיקים כהר. ומה הוא באמת? כחוט השערה הוא. מב
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 (במאמר: החיים והטוב) ועמדנו בו על נקודה אחת. נעמוד 

 עתה על נקודה נוספת.
מעון הצדיק: פעם אחת בא נזיר מן הדרום, יפה עינים וטוב רואי אמר ש

וקווצותיו סדורות לו תלתלים, והנזיר חייב לגלח שערותיו במלאות 
 נזירותו.

 אמרתי לו: "בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה?"
אמר לי: "רועה הייתי לאבא בעירי, והלכתי למלאות מים מן המעין, 

בבואה שלי, ופחז עלי יצרי, ובקש לטרדני מן העולם. אמרתי  ונסתכלתי
לו: רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במה שהוא עתיד להיות 

 רמה ותולעה, הריני נודר שאגלחך לשמים!"
מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו. אמרתי לו: "בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות 

 בישראל!"
המחמירים ומביטים בראי לראות אם  רואה נערים רבים –ואיני מבין 

התפילין בין 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 
 ממה הזדעזע אותו נזיר? ראה בבואתו, התגאה בשערו, אז מה?!

את הנולד, והבין שניצוץ גאוה זה עלול להתלהט  אבל היה חכם הרואה
  –ללהבה אם לא יכבהו מיד, ומ"פתח" צר זה עלול הוא להטרד מן העולם 

 )והגדת(       ונחרד!

 בדרך הדרוש  

 )ט, ט(כ אתם נצבים היום
 אימתי עד מישראל אדם הלכה, היום נצביםאתםבמדרש

 חכמים שנו כך המנחה תפלת זמן אימתי ועד שחרית תפלת זמן
 לאתם זו שאלה האיך תמוה וזה' כו חצות עד שחרית תפלת זמן

 י"ר ורבנן י"ר ד"רפ ברכות בגמרא פלוגתא דאיתא ל"ונ, נצבים
 וטעמא חצות עד סברי ורבנן שעות' ד עד שחרית תפלת סבר
 של תמיד סברי ורבנן שעות' ד עד קרב' הי שחר של דתמיד י"דר

 ל"דס דעה לאותה דוקא שייך הפלוגתא וזה חצות עדקרב שחר
 כנגד דתפלות דעה לאידך אבל תיקנו תמידין כנגד דתפלות

 המפורשים, חצות עד השחר דתפלת פליגי לא ע"כ תיקנו אבות
 אתם מדכתיב מואב בערבות ברית לכרות צריך' הי מאי הקשו
, סיניבהרבריתעמםכרת' היכברהלאנצבים

 ויתיצבו) א"ע ח"פ דף( דשבת' בגמ איתא דהא מ"דלק ל"ונ
 מודעה מכאן' וכו כגיגית ההר עליהם שכפה מלמד ההר בתחתית

 ברית עמם כרת הכי בתר הלא' התוס ופריך לאורייתא רבה
 צריך דהא, מתורץ המפורשים קושית ז"לפ, מואב בערבות
 אנוסים לומר יוכלו שלא כדי מואב בערבות ברית עמם לכרות

 אינו כך על ונשבע שנאמר דבדבר ל"קיי דהא אינו זה רק, היינו
 הלא ממיץ א"הר והקשה שנשבע בשביל אונס טענת לטעון יוכל

 ומכאן' וכו שכפה מלמד ההר בתחתית ויתיצבו בגמרא איתא
 דין דבודאי מ"דלק ל"ונ, בשבועה' הי הלא לאורייתא רבה מודעה

 לטעון יוכל אינו כך על ונשבע דבר איזה על נאנס אם, אמת זה
 מתן קודם לאפוקי, שבועה על שמצווה היכי רק אונס טענת
 מודעה מכאן קאמר ושפיר השבועה על מצווים היו לא תורה
 על מצווה אינו נ"דב אמרינן אי דוקא זה רק' וכו לאורייתא רבה

 קושית הדרא השבועה על מצווה נ"ב אמרינן אי אבל השבועה
 , ל"כנ' לדוכתי ממיץ א"הר

 כ"ואעפ שבועה חשיב לא נ"ב מצות' דבז הקשו רשיםהמפ
, שנשבע פרעה גבי מצינו וכן לאברהם שנשבע באבימלך מצינו
 על מצווה נ"וב בדינין נכלל דהשבועה אחד תירוץ תרוצים' ב' ותי

 חשיב קא ודינים שבועה בלי דין לעשות אפשר אי דהא הדינין
 רק השבועה על נצטוו לא הם דבאמת' ב ותירוץ, נ"ב מצות' בז

 נ"דב פסק ם"הרמב אבל, מצוות' ז על שבועה הוסיפו בעצמם
' דלפי ת"היפ ופירש( מיתה חייב מצות' ז מכל אחד שהוסיף

 רשאי אין דהא כולה התורה כל אברהם קיים לא ם"הרמב
 אמת אינו ם"הרמב דשיטת ומוכרח), שלו מצות' ז על להוסיף

 נ"ב' הי והלא התורה כל אבינו אברהם קיים' בגמ איתא דהא
 לומר שייך אין וגם נצטוו שלא מה על להם להוסיף ואסור

 , להוסיף אסור דהא שהתפלל

 עד מישראל אדם הלכה לשאול יוכל לא ז"בל ש"והא
 תמידין כנגד תפלות כ"ע אומר דהייתי שחרית תפלת זמן אימתי
 רשאין דאין וממילא להוסיף רשאים אינם האבות דהא, תקנו

 עד כחכמים והלכה תקנום תמידין כנגד כ"ע אלא להתפלל
 למה המפורשים קושית קשה' כו נצבים אתם השתא אבל, חצות
 הר עליהם כפה דבסיני לומר ואין שנית פעם ברית לכרות צריך

 לומר ואין בשבועה הוי דהא אונס טענת לטעון ויכולין כגיגית
 שנשבע שבועה מצינו הא קשה ל"כנ השבועה על נצטוה לא נ"דב

 ממילא מעצמם הוסיפו דהם ל"צ כ"ע אלא לאברהם אבימלך
 תקנום אבות כנגד דתפלות ל"י והשתא להוסיף דמותר מוכח

                                 :ק"ודו' וכו הלכה שפיר ופריך, תמידין כנגד ל"וי

           )מדרש יונתן(



 

 

- 

ר  בָּ  תֲעֹבַד ִעּקַ ָנה ִהיא ְלַהְמִליְך ֶאת ַהּקָ ָ ַעל ״ה רֹאׁש ַהׁשּ
ִרית ִהיא , ְולֹא ַרק זֹאת, ָהעֹוָלם ָרה ָהִעּקָ ּטָ א ַהּמַ ֶאּלָ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ י ּבְ י ַמֲעׂשֵ ָהעֹוָלם ִיְתַנֵהג ַעל ּפִ ה , ׁשֶ ּלֶ ַדע ְוִיְתּגַ ְוִיּוָ
בָּ  ַהּקָ ָרֵאל׳א הוּ ״ה ׁשֶ ִלים׳, ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ּלְ ָאנּו ִמְתּפַ מֹו ׁשֶ  :ּכְ

ָמה ְבַאּפֹו ה ר ְנׁשָ ָרֵאל׳׳ ְוֹיאַמר ּכֹל ֲאׁשֶ  ֶמֶלךְ  ׳ֱאלֵֹקי ִיׂשְ
ן  - יר ְמָבאֵ ּכֵ ּגִ אְזִניד ַהּמַ ֵסֶפר ץ ִמּקָ ָרֵאל׳ּבְ  ׳.ֲעבֹוַדת ִיׂשְ

בָ ל עַ  יה ֲעצּומָ ה ַמֲעָרכָ  ֵיׁש ה זֶ ר ּדָ ַקְטְרִגין ּבֵ י ִלְבנֵ ם ַהּמְ
ָראֵ  ֵהּמָ ל, ִיׂשְ ְתַנהֵ ם רֹוִציה ׁשֶ ּיִ לִ ם ָהעֹולָ ג ׁשֶ ם ְלעַ ר ֶקׁשֶ י ּבְ
ָראֵ  בָּ ן ְרצוֹ א הוּ ה זֶ א לֹ ל ֲאבָ ל, ִיׂשְ ל ַהּכֹת ַלֲעׂשוֹ  ְוָעֵלינוּ "ה, ַהּקָ

ֵד  ְתַנהֵ י ּכְ ּיִ נֵ י ַמֲעשֵׂ י פִּ ל עַ ם ָהעֹולָ ג ׁשֶ ָראֵ י ּבְ  ל.ִיׂשְ
ר ְלַדּמֹות  ִחירֹותְלמַ ת זֹאֶאְפׁשָ ע ּבְ ן ( ּסַ ּכֵ ַמיִ ת ַמְלכוּ ׁשֶ ם ׁשָ

ֶדֶרךְ ת ִמְתַנֶהגֶ  ִחיָרה יֹוֵרד ם ֶטֶר ר ֲאׁשֶ , ץ)ָהָאֶר ַמְלכּות  ּכְ יֹום ַהּבְ
ֶלְך ֶאל ָהָעם ִחיָרה, ַהּמֶ יֹום ַהּבְ ׁש ִלְתמְֹך ּבֹו ּבְ מֹו ֵכן . ּוְמַבּקֵ ּכְ

ְבָיכֹול ּבֹוֵרא עֹוָלם יֹוֵרד ֵאֵלינּו  חֶֹדׁש ּכִ ׁש ל וּ ֱאל ּבְ ּוְמַבּקֵ
נוּ  ַני ֲחִביַבי: ֵמִאּתָ ָרה! ּבָ יַע יֹום ַהַהְכּתָ ַהּגִ י ְלֶמֶלְך , ּבְ ֲחרּו ּבִ ּבַ
ָרֵאל לּו ֹעל ַמְלכּוִתי ֲעֵליֶכם, ִיׂשְ ְתׁשּוָבה ְוַקּבְ  .ִחְזרּו ּבִ

ִחיָרה כּות ַהאֹוְמִרים  - ּוְביֹום ַהּבְ ין ְמִליֵצי ַהזְּ ין ּבֵ ּבֹו ֵיׁש ּדִ
י ְראּויִ  בָּ ּכִ ֵרא ַהּקָ ּקָ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ָרֵאל׳ה ״ם ִיׂשְ ת , ׳ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ְלֻעּמַ

י ַהּכֹוָכִבים  ְתַנֵהג ָהעֹוָלם ַעל ּפִ ּיִ ַקְטְרִגים ָהרֹוִצים ׁשֶ ַהּמְ
לֹות זָּ ָרֵאל רּבֹוחֵ ֲאִני  -ְוַהּמַ אלֵֹקי ִיׂשְ   .ּבֵ

ַחת ַמְלכוּ  ִמיד ִנְכָנִעים ּתַ ר ּתָ יִקים ֲאׁשֶ ּדִ ַמִיםְוִהּנֵה ַהּצַ , ת ׁשָ
בָּ  ןֵאי ֵהם ַמְמִליִכים ֶאת ַהּקָ ֶהם ִחּדּוׁש ָגדֹול ׁשֶ יֹום ה ״ּבָ ּבְ

ִחיָרה ל ִלְפָעִמים, ַהּבְ ְכׁשָ ּנִ ְוָקא ֵאֶצל ִמי ׁשֶ , ַהִחּדּוׁש ִהיא ּדַ
ַתֲאוֹות ּוִמּדֹות ָרעֹות ֶלת ִיְצרֹו ּבְ ַחת ֶמְמׁשֶ ר , ְוִנְכָנע ּתַ ֲאׁשֶ ּכַ

א ְואֹוֵמר א ֲאִני ִנְכַנע , ָהָיה ָהָיהַמה ׁשֶ : הּוא ּבָ אן ּוְלַהּבָ ִמּכָ
ַמִים ׁשָ ָלה, ְלַמְלכּות ַקּבָ ַעְצמֹו ַעל ל ְמַקּבֵ ִאם ם ּגַ ּוַמה

ָנה ָ ָכל ַהׁשּ ּה ּבְ ֵלְך ּבָ ּיֵ ַלת ַמְלכּות , ְוַהְנָהָגה טֹוָבה ׁשֶ ֵאין ְלָך ַקּבָ
דֹוָלה ִמזּוֹ  ַמִים ּגְ  .ׁשָ

ָיָקר ל קֹול! ְזכֹור! ְיהּוִדי .קֹוֵבעַ ּכָ

 א' תשרי -ראש השנה 
 מאורעות שארעו ביום זה:

 שנת א
ה "(ר לשיטת רבי אליעזר[יום השישי לבריאה 

בו נבראו החיות והבהמות ורמש הארץ. ] )1י, ב)
ביום זה נוצר אדם הראשון. ובבין השמשות נבראו 

 .)2עשרה דברים
  שנת א' תרנז

רמו פניה מלמעלה, חרבו (נעשו כמין טיט שק
 .)3 (סדר עולם פרק ג) רש"י) מי המבול מעל הארץ

  שנת ב' רכט
חלם פרעה את החלומות, ויוסף הצדיק הוצא 
מבית האסורים ופתר את החלומות ונעשה משנה 

 .ה יא, א)"(ר למלך
  שנת ב' תמח

בטלה עבודת הפרך מאבותינו במצרים, ובניסן 
 של אותה שנה יצאו ממצרים.

  בשנת ג' שצ
התחילו עולי הגולה להעלות עולות במזבח 

לאחר מכן בטלה [. (עזרא ג, ו) בימי כורש הראשון
עזרא ראה ( העבודה בגלל הלשנות של הכותיים

 .]ד)
  שנת ג' תכז

לאחר שעלה עזרא הסופר מבבל, קרא לפניהם 
בספר תורה. כששמעו התחילו לבכות על כך שלא 

: שמרו את התורה, ויאמר להם עזרא: 

 .)יב-(נחמיה ח, א 
 

לשיטת רבי יהושע היה זה באחד בניסן. ועל פי האריז"ל  )1
שניהם אמת, בתשרי נברא העולם במחשבה, ובניסן נברא 

ולשיטת  )3 הנזכרים במסכת אבות פ"ה מ"ו. )2 במעשה.
רש"י ביום זה נשלחה היונה פעם שלישית ולא חזרה.



 

 

צריך לחשוב ולעבוד את האדם  ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום.
הוא עומד לפני ה', כי מי יודע  השי"ת כאילו שרק 

 (ישמח משה) מה יהיה מחר.
 

גם כאשר נמצא  ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּדיֲח ה' ֱאֶקי ָׁשָּמה.
 -האדם במצב ובמקום נדח ביותר 

וש ח"ו , בכל זאת לא יפול ליא
 (רשפי אש) .

 
.ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע ֶאת ְלָבְב ֶקיכשאדם חוטא  ּוָמל ה' ֱא

שוב בתשובהשיכ אבל הוא פוגם גם בזרעו,
יתקן. והזמן המוכשר לזה  אז גם  - 

ֶאת ‘וְ ָבְב ‘לְ ת ‘ֶא הוא בחודש אלול הנרמז בראשי תבות 
 (דברי יחזקאל) ַבב ַזְרֶע.‘לְ 

 
יש  ִּכי ָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשֹותֹו.

אנשים שבפיהם מדברים על תשובה אבל בלבם הם 
נשארים כמו שהיו, אמרה תורה 

פה, אבל צריך קל מאוד לעשות תשובה ב 
 (הדברי חיים) .

 
.ּוִבְלָבְב בפיו, ואחר כך ויתעורר ידבר  קודם  ְּבִפי

 אהרן) בית(  שזה יעורר גם את לבו לתשובה. 

בראש  -  ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאֵקיֶכם.
הקב"ה מעמיד  בזוה"ק)(כדאיתא השנה 
בצל כנפיו להסתירכם   אתכם 

קטטרג. (תפארת שלמה) שלא ישלוט בהם המקטרג.
 

ם ַהֵּמִתית ִנְׁשמֹור, ִּכּפּום ְויֹוה נָ ָּׁש ַה  ֶׁשְּבֹראׁש ְּבָיֵדינּוה ַקָּבלָ 
ִעת ְרפפֹו ס)"(החת . ִּבְתִפָּלֵתנּו ִעָּמנּות ִמְצָטְרפֹות, ָהָאבֹות ִנְׁשמֹווְ 

 
א, הּור ְוָטהֹו ָקדֹוׁשם יֹום ָמקֹול ִמּכָ ן, ַהִּדים יֹוא ֶׁשהּום ֲהגַ 

ה ְוָטֳהָר ה ְקדּוָׁש ת ִנְמֶׁשכֶ י ּכִ ן, ּכֵ ם ּגַ ה ִׂשְמָח  ּבֹו ֵיׁשי ּוְבַוַּדא
 (דעת משה) ה.נָ ָּׁש ַה ת ְימֹול ְלכָ 

 
ב ּוּׁשּוְביִ ה ְּבִׂשְמָח ק ַר ה ַהּזֶ  ַהָּקדֹוׁשם יֹול ְלַקּבֵ ר ֶאְפָׁש י ִא 

ה ַהְּתׁשּובָ ר ְוִעַּק , ְמֻזָּכ ַהּמַֹח ה ְמָח ִּׂש ַה י ְיֵד ל ַע י ּכִ ת, ַהַּדַע 
 (בית אהרן) .ָז מַֹח י ְיֵד ל ַע 

 
ּבֹוף ְוִנְגלַ ק ֶנְחַק ה זֶ ה, נָ ָּׁש ַה  ְּברֹאׁשג ִמְתַנֵה ם ֶׁשָאָד  ֵאי ,
(אמרי פנחס) ה.נָ ָּׁש ַה ל ּכָ ג ִיְתַנֵה  ְוָכ 

 
ל ּכָ ל ֶׁש  ְּבִלּבֹו ת ה'ִיְרַא  ִיְתָּבַר' הר ֵמִאים ַהּנֹוָרִאים ַּבָּיִמי

 י ְלפִ  אֹוָתּה ַמְרִּגיׁשד ֶאָח ל ְוכָ , לִיְׂשָרֵא י ִמְּבנֵ ד ֶאָח 
(יושר דברי אמת).ַמְדֵרָגתֹו

   

 סגולת האחדות לזכות בדין
ִבים הַ  ם ִנּצָ ֶכם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹקיֶכם ַאּתֶ ּלְ ּיֹום ּכֻ

ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם  יֶכם ׁשִ ם ֲהגַ  '.ְוגוֹ ָראׁשֵ
כָ  ּבְ נָ ת ְימוֹ ל ׁשֶ ָ  ְלֵרֲעךָ  ְוָאַהְבּתָ ל שֶׁ ה ֲעשֵׂ ת ִמְצוַ  ֵישׁ ה ַהׁשּ
מֹוךָ  ָיִמיי ֲהֵר , ּכָ יי ְימֵ ל שֶׁ  ֵאּלוּ ם ּבְ י ָצִריךְ ן, ַהּדִ ר ְלַהְגּבִ

ַאֲהבַ  ַאְחדוּ ק ּוְלִהְתַחזֵּ  ֵרֵעהוּ ת אֶ  ִאישׁ  תּבְ י כִּ ת, ּבְ
ָתהּ  ָראֵ ת אֶ ת ְלַזּכוֹ ה ַרבָּ  ְסֻגּלָ יל ִיׂשְ ּדִ ָראֵ י כִּ ן, ּבַ ׂשְ יִּ ׁשֶ ל ּכְ
ַאְחדוּ   ִלְפֹגַע ל ָיכוֹ ע ַר ל כָּ ן ֵאים, ְראּויִ ם ֵאינָ  ֲאִפּלוּ ת ּבְ

הֶ  ִבים ַהיֹּום" ְוֶזהוּ ם. ּבָ ם ִנּצָ  ֹראשׁ ה זֶ  'ַהיֹּום' – "ַאּתֶ
נָ  ָ ְדִאיָת ה ַהׁשּ זֹּהַ א ּכִ ֹזאר, ּבַ ְהיֶ ת ּבְ קּומָ ם ָלכֶ ה ּתִ ה ּתְ

ְהיוּ ם ִא ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹקיֶכם  ֶכם" ּתִ ּלְ ַאְחדוּ  – "ּכֻ ל כָּ ת ּבְ
ָראֵ  אמַ ם ְוִא ד. ַיחַ ל ִיׂשְ ִא ר ּתֹ ם ְצִריִכית ַאְחדוּ  ָצִריךְ ם ׁשֶ

לָּ  ִוית ִלְהיוֹ ם ּכֻ דוּ א ְולֹ ם ׁשָ ַטנִּ  ְיַכּבְ דֹוִלית אֶ ם יַהּקְ ם, ַהּגְ
ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם" רָאמַ ן ָלכֵ  יֶכם ׁשִ , "ָראׁשֵ

י, 'םקֹוֵד ב ָחׁשוּ ב ֶהָחׁשוּ '"י: ַרׁשִ  ּוֵפֵרשׁ  ַטּנִ ַהּקְ ם ׁשֶ
ִדי דֹוִלית אֶ ם ְמַכּבְ ׁשּוִטים, ַהּגְ ית אֶ ם ְוַהּפְ ם.ָהָראׁשִ

 )דוד שלמה מסוראקאהרה"ק רבי  (ערבי נחל 

 
„≈ ל ַע  ָ‡ י י¿ ר¿ ƒּכ∆ ‰ ַ‰ּי ז¿ ƒי‰ י ƒ„ּ  ןּבַ

ֶכם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ּלְ ַהיֹּום ּכֻ ִבים ם ִנּצָ  .ַאּתֶ
 'ַהּיֹום'ָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר 

יֹום  ,יֹום ַהִּדין ,יֹום ַהָּידּועַ  ,הּוא ֹראׁש ַהָּׁשָנה
ְוִהֵּנה ַּתְכִלית ְוִעַּקר ַהְּבִריָאה . ָאָדםֶׁשִּנְבָרא ּבֹו הָ 

ָהְיָתה ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיַקְּימּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה 
ִּבְׁשִביל  "ְּבֵראִׁשית"ְּכַמֲאַמר ֲחַז"ל  ,ְּבִיְרָאה

ַהּתֹוָרה ּוִבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל ּוִבְׁשִביל ַהִּיְרָאה ֶׁשִּנְקְראּו 
, ָהָאָדם ְמעֹוֵרר ַעל ַעְצמֹו ִיְרָאהְוַכֲאֶׁשר  '. ֵראִׁשית'

ָאז הּוא , ְורֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְּכעֹוֵמד ִלְפֵני ַהֶּמֶל
א עֹוד ֶאָּלא . ָיכֹול ַלֲעֹמד ְוִלְהיֹות ַזַּכאי ַּבִּדין ְו

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר . ֶׁשַּמְמִׁשי ַעל ַעְצמֹו ֲחָסִדים ְוַרֲחִמים
ִבים ַהיּוֹ ַהָּכתּוב  ם ִנּצָ ֶכםַאּתֶ ּלְ , רֹוֶצה לֹוַמר ם ּכֻ

ְּבַמה ִּתְהֶיה ָלֶכם ְּבִחיַנת ְיִציָבה ְוַהֲעָמָדה ְּביֹום 
ֶׁשְּיַצֵּיר  ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכםַהִּדין ִלְהיֹות ַזָּכִאים, 

ְוַיֲעֹמד ְּבַהְכָנָעה ּובּוָׁשה ה', ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ִלְפֵני 
ּוָבֶזה ַּגם ְיעֹוֵרר ַעל ַעְצמֹו  .ַהֶּמֶלִלְפֵני ד ְּכעֹומֵ 

ְּבִחיַנת ֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְּביֹום ַהִּדין. ְוֶזה ְמרּוָמז 



 

 

ֶכםְּבָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל  ּלְ יֹּום ּכֻ֗ ִבים ַה֗ ּצָ אֹוִתּיֹות  ִנ֗
  ., ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֶחֶסדֹּכֵהןן

 
 למה, אגדה ברש"י: ומדרש .םַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹו

 ששמעו לפי, לקללות נצבים אתם פרשתנסמכה
 ט"ממ שתים, חוץ חסר קללות מאה ישראל

 יוכל מי ואמרו פניהם הוריקו, כהנים שבתורת
 נצבים אתם לפיסם משה התחיל, באלו לעמוד
למה מביא רש"י את מספר לדקדק  יש .וכו' היום

 הקללות: 'מאה קללות חסר שתיים' ומ"ט דוקא.
אדם ואומרים לו  שכאשר מזהירים, לומר ויש

תקבל מאה מכות או חמישים, אינו נבהל כל כך 
כי אומר שזה לשון גוזמא, אבל כשאומרים מספר 
מפורט אזי ניכר שהוא מתכוין לתת את כולם. לכן 

'מאה חסר שתיים' את המספר דוקא כששמעו 
ומ"ט אז הוריקו פניהם, כי חששו שכולם יבואו 

 "ק יוסף שאול הלוי הגה שאול דברי( עליהם.
 )אב"ד לבוב נאטאנזאהן

ֶאת  ֲאֶׁשר  ֶיְׁשנֹו  ּפֹה  ִעָּמנּו  עֵֹמד  ַהּיֹום  ְוֵאת  ֲאֶׁשר  
הדין  יוםאמרו חז"ל שב ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום.

לעתיד הגוף יכול לטעון הגדול והנורא שיהיה 
שאיננו אשם כיון שבלי הנשמה אינו יכול לעשות 

ילו הנשמה יכולה לטעון שבלי הגוף לא כלום, וא
היתה חוטאת, לכן יחזיר הקב"ה את הנשמה לגוף 
וידין את שניהם יחד. לכן אמר משה שהוא עושה 

את אשר ישנו פה עמנו " הברית עם שניהם יחדיו
ואת  אשר  ", הוא הגוף שעומד בפנינו - "עמד

 היא הנשמה שאינה נראית. - "איננו  פה עמנו
 )"ק ארי' ליב צינץ אב"ד פלאצקהגה (מלא העומר 

ְוָהָיה ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ָהָאָלה ַהּזֹאת ְוִהְתָּבֵר ִּבְלָבבֹו 
יש לדקדק, וכי מפני  ֵלאמֹר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִלי וגו'.

שישמע את דברי האלה לכן יתברך בלבבו, 
להיפך זה צריך להביא עליו פחד. וגם תיבת 

"את האלה הזאת". ויש מיותר, די שיכתוב 'דברי'
לומר דהנה על הפסוק: "גם כל חלי וכל מכה 

התורה הזאת" דרשו בספר אשר לא כתובה 
חז"ל: "זו מיתת צדיקים", דהקב"ה לוקח את 

והיה בשמעו הצדיקים כדי להגן על הדור. וזהו "
שישמע את הדברים הנאמרים  ,"האלה' דברי'את

, זה מיתת צדיקים -בעל פה ולא נכתבו בתורה 
שהקב"ה יקח את הצדיקים  "והתברך בלבבו"

לכן אמר, אל תדמה   ."שלום יהיה לישיכפרו ו"
כל ' בו'ורבצה בנפשך להמלט מן העונש, אלא "

שיבואו עליו האלות שכן  -'" הכתובה'האלה 
 )על תהליםארץ החיים  בשם (גן רוה נכתבו בתורה.

בא בעל חנות ברין אל הרה"ק רבי משה מקא
התאונן כי פרנסתו מועטת, ולעומת זאת שכנו בעל ל

חנות ממול מתפרנס בשפע ובהרווחה. אמר 
הקאברינער: בעזרת ה' גם לך יהיה פרנסה בשפע, 
אבל בתנאי אחד, שתשמח בהצלחת שכנך, 
וכשתראה אותו מרויח תודה לה' שב"ה יהודי יש לו 

השפה פרנסה בשפע. ואמנם בתחילה זה יהיה מן 
ולחוץ, אך ככל שתרגיל את עצמך לומר כך, יכנסו 
בדברים גם בלבבך ותגיע לומר כך בלב שלם. ועל 

, קודם זה יהיה רק ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשֹותֹוזה נאמר 
 '.'בלבבךאבל אחר כך זה יהיה גם  'בפיך'

 מ
חסיד אחד עני מרוד הגיע לשהות אצל רבו הרה"ק 

ראש השנה, החסיד לא רבי מנחם מענדל מקאצק ל
היו לו להוצאות הדרך והלך ברגל מעירו לקאצק, 
בהיותו ביער מצא עץ אגוזים ותלש ממנו מלא חפניים 
כדי שיהיה לו לזון את נפשו. בראש השנה בעת 
שהסבו כולם לסעודת החג, הוציא החסיד את אגוזיו 
הצרורים לו באמתחתו, ומהם סעד את לבו כיון שרק 

פתע הבחין בו אחד שהוא אוכל זה מה שהיה לו. ל
אגוזים בראש השנה, והתחיל למחות בו בקול רם: 
אגוזים אתה אוכל?! האינך יודע ש'אגוז' בגימטריא 
'חטא' ואין אוכלים אגוזים בראש השנה. הרה"ק שמע 
את המחאה, וראה את הלבנת הפנים שעשה החסיד 
בעברו על לאו של "לא תונו איש את עמיתו", נענה 

גם תה יודע מה עוד בגימטריא 'חטא'?! ואמר: "א
 ...'חטא' בגימטריא 'חטא'
 מ

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב היה מלמד זכות 
על ישראל, והיה מפרש את הפיוט "בראש השנה 
יכתבון", על מעלת ישראל לעומת הגויים. וכך היה 

ְּברֹאׁשאומר: רבונו של עולם ראה נא את הגויים 
שהם כותבים ומחללין יום טוב, ואפילו  ַהָׁשָנה ִיָּכֵתבּון

כמה  -ַּכָּמה ַיַעְברּון  .ְּביֹום צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון
כמה ממזרים ְוַכָּמה ִיָּבֵראּון עבירות הם עושים, 

נבראים בגלל פריצותם, אם כן שואל אני אותך בורא 
מי צריך לחיות, ִמי ִיְחֶיה כל עולמים אמור נא אתה 

 ריך למות...מי צּוִמי ָימּות 



 

 

 )א( עֶֹמק ַהִּדין
, ֶׁשְּלָפֵנינּור ַהִּסּפּות ֶא  ֵהֵבאנּוה ַהְּתׁשּובָ י ְיֵמ ל ְלֶרֶג

 .ויַמֲעָׂש ר ַאַח ר ְוַלְחֹקק ִלְבּדֹום ָד ָא  ָצִריה ַּכָּמ  ְלַלְּמֵדנּו
ַע ָהָיה ֶאָחד ֵמֲעְנֵקי ַרִּבי ָׁשלֹום ּבּוָזאְגלֹו ִזי" ַהָגַה"ק

ֵּפרּוׁש ַעל  - 'ְקַּדׁש ֶמֶלִמ 'ְוִחֵּבר ֵסֶפר ָחְכַמת ַהַּקָּבָלה, 
 ַהּזַֹהר. ַרִּבי ָׁשלֹום נֹוַלד ְּבַמַראֶקׁש ֶׁשְּבָמרֹוקֹו, ַאַחר ָּכ

ֹוְנדֹון ָׁשם ִׁשֵּמׁש ְּכַדָּין, ְּבסֹוף ָיָמיו ָעָלה ְלֶאֶרץ ָעַבר ְלל
 . 1ִיְׂשָרֵאל ְוָדר ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצַפת ְוִנְטַמן ָּבּה

ִהְתַרֵחׁש ְּבֵעת ֶׁשָהָיה ַרִּבי ָׁשלֹום  ֶׁשְּלָפֵנינּוַהִּסּפּור 
ְּבַדְרּכֹו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַרִּבי ָׁשלֹום ָיָצא ִּבְסִפיָנה, 

ְלַהְפָסָקה ְקָצָרה, ְּבֶאְמַצע ַהֶּדֶר ָעְּגָנה ַהְּסִפיָנה 
ַהּנֹוְסִעים ָיְרדּו ֵמַהְּסִפיָנה ִלְׁשאֹף ְמַעט 

ְלַחֵּלץ ַעְצמֹוֵתיֶהם. ְלַאַחר ָׁשהּות ֲאִויר ּו
ם ֶׁשַּמְמִׁשיִכיְקָצָרה ָנַתן ַהְּקַבְרִניט אֹות 

ַּבֶּדֶר. ַהּנֹוְסִעים ָחְזרּו ְוָעלּו ַלְּסִפיָנה, ַרק 
ֶאָחד ִנְׁשָאר ָׁשם, ַרִּבי ָׁשלֹום ֶׁשָהָיה ָׁשקּוַע 

א ָרָאה ְו א ָׁשַמע ָּדָבר, ְּבַׂשְרֲעָּפיו
ִמֶּׁשִּנְתעֹוֵרר ְוָׂשם ֵלב ֶׁשָּכל ַהּנֹוְסִעים ֵאיָנם, 
ְּכָבר ָהָיה ְמֻאָחר ִמַּדי, ַהְּסִפיָנה ְּכָבר 

 ֵהִריָמה עֶֹגן ְוִהְתַרֲחָקה ֵמַהָּמקֹום. 
ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה ְוַרִּבי ָׁשלֹום ִהְתִחיל 

ּתֹו ְּכֶׁשֵאין ִעּמֹו ַלְחׁשֹב ֵהיָכן ַיֲעִביר ֶאת ַׁשַּב 
ְמאּוָמה, ִהְתִחיל ְלׁשֹוֵטט ָאָנה ְוָאָנה אּוַלי 
ִיָּמֵצא לֹו ֵאיֶזה ֶּפַתח ִּתְקָוה, ְלֶפַתע ְלֶנֶגד 
ֵעיָניו ֵמָרחֹוק ִנְרֶאה ַאְרמֹון ְמפָֹאר ַהֻּמָּקף 

חֹוָמה ִמָּכל ְצָדָדיו. ָׁשַקל ַרִּבי ָׁשלֹום ְּבַדְעּתֹו ַהִאם 
ם, אֹו ֶׁשָּמא ְמקֹום ׁשֹוְדִדים ְורֹוְצִחים ָׁשָּמה. ֵליֵל ְלָׁש

עֹודֹו ִמְתַלֵּבט ְוִהֵּנה רֹוֶאה הּוא ֶנֶׁשר ָּגדֹול יֹוֵרד ְלָפָניו 
ּוְמַנֲעֵנַע ִּבְכָנָפיו ְּכִמְתַחֵּנן ֶׁשַּיֲעֶלה ָעָליו. ָעָלה ַרִּבי 

ֹו ָׁשלֹום ַעל ַהֶּנֶׁשר, ִמַּיד ְנָׂשאֹו ַהֶּנֶׁשר ַעל ֶאְבָרת
ְוֶהֱעִמידֹו ְּבתֹו ַהחֹוָמה ִלְפֵני ַהִּבְנָין ַוַּיִּניַח אֹותֹו ָׁשָּמה, 

 ְּכֶׁשָּיַרד ַרִּבי ָׁשלֹום ַוֵּיֶדא ַהֶּנֶׁשר ַעל ַּכְנֵפי רּוחֹו ַוָּיָעף.
ֵהִבין ַרִּבי ָׁשלֹום ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ְנָׂשאּוהּו ְלָׁשם, ִניָסה 

ֶלת, ְוִהֵּנה ִהיא ִנְפַּתַחת ְלָפָניו. ַּבֲחָׁשׁש ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֶּד 

                                                      
ה ְּבַהְרָחבָ ר ַהְמָתֵא ' םְירּוָׁשַליִ ע ַמַּס ר 'ִמֵּסֶפ א הּור ַהִּסּפּור ְמקֹו 1
ל ִיְׂשָרֵאץ ְלֶאֶרִמּמּוְנַקאְטׁש'רֶאְלָעָזת ִּמְנַח'ַה ל ֶׁש ַמָּסעֹות ֶא 

י ִלְפנֵ ת ְּבַׁשּבָ ת ְצפַ "ק בעיהת ַב ָּׁש ֶּׁש ת ְּבֵע  ֶׁשִסְּפָרּה, ו"תרפת ִּבְׁשנַ 
ה ְׁשֵלָמי ַרִּב "ק ַהָּגַה ְזֵקנֹוי ִמִּפ ע ָׁשַמ ר ַהִּסּפּות ֶא . רָּבעֶֹמ "ג לַ 

י ַרִּב  חֹוְתנֹוי ִמִּפ ה ְמָע ָּׁש ֶׁש , ה'ְׁשֹמם ֵּׁש 'ַה ל ַּבַע  ִמּמּוְנַקאְטׁש
לֹור ֶׁשִּסֵּפ ב), ִמַסאסֹוֵליּבה מֶֹׁש י ַרִּב ן ֶּב (ב ִמַסאסֹוא ְׁשֶמעְלֶק

ְלֵעיָניו ִנְגָלה ַאְרמֹון ְמפָֹאר ְּביֹוֵתר ְמֻקָּׁשט ְּבָכל ִמיֵני 
ֲאָבִנים טֹובֹות, ָּכל ְּכֵלי ַהַּבִית ֲעׂשּוִיים ֶּכֶסף ְוָזָהב ְּכמֹו 
ֶׁשִּזֵּמן אֹותֹו  ְּבֵבית ַהַּמְלכּות, ָׂשַמח ַרִּבי ָׁשלֹום ַעל

ֶזה. ַא ִמיֵדי ִהָּזְכרֹו ִּכי ֶעֶרב ַׁשָּבת ַהָּקָּב"ה לְ  ָמקֹום
ֲהא ַּדְרִּכי ֵמָאז ּוִמָּתִמיד 'ַהּיֹום, ִהְתַמְרֵמר ְוָחַׁשב: 

עֹודֹו ְמַדֵּבר  'ִלְטּבֹל ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ֵהיָכן ֶאְטּבֹל ַהּיֹום?!
ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ְּבַאַחד ַהֲחָדִרים ִמְקֵוה ַמִים. ָיַרד 

ֲהא 'ַבל, ָעָלה ְוִנְסַּתָּפג, ְּכֶׁשָּבא ִלְלּבֹׁש ְּבָגָדיו ָחַׁשב: ְוָט 
ִמַּיד  − הּוא ָׂשח ַוֶּיִהי − 'ַּדְרִּכי ִלְלּבֹׁש ַּבַּׁשָּבת ִּבְגֵדי ָלָבן
 ָרָאה ְלָפָניו ַאְרָּבָעה ִּבְגֵדי ָלָבן.

ֲהא ַּדְרִּכי 'ִמֶּׁשָּלַבׁש ֶאת ְּבָגָדיו ָחַׁשב ְלַעְצמֹו: 
, ִמַּיד ָרָאה 'מֹד ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ְּבַפְנָיא ְּדַמֲעֵלי ַׁשְּבָתאִללְ 

ְלָפָניו ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ֻמַּנַחת ַעל ַהֻּׁשְלָחן. ְוֵכן ָהָיה ְּבָכל 
 ָּדָבר ֶׁשָרָצה, ָּפַתח ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא אֹותֹו ְלָפָניו. 

ְּבִהְתָקֵרב ֵעת ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה ָרָאה 
ת מּוָכִנים, ִהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ְלָפָניו ֵנרֹו

ְוִהְתּכֹוֵנן ִלְתִפַּלת ִמְנָחה. ְלֶפַתע ָׁשַמע 
ֵמֵעֶבר ְלֶדֶלת ַאַחת קֹול ֲהמֹון 
 ִמְתַאְּסִפים, ִניָסה ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֶּדֶלת, ַא
ִהיא א ִנְפְּתָחה ְלָפָניו ְוֵהִבין ֶׁשָּׁשם ֵאין 

י ָּכ ָׁשַמע לֹו ְרׁשּות ְלִהָּכֵנס. ּתֹו ְּכֵד 
אָֹתם ַמְתִחיִלים ְלִהְתַּפֵּלל ִמְנָחה, 
ִהְתַּפֵּלל ַרִּבי ָׁשלֹום ַיַחד ִעָּמֶהם. ְוָכ ַּגם 
ְּבתֹם ְּתִפָּלתֹו ָמָצא  ַקָּבַלת ַׁשָּבת ְוַעְרִבית.
ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ָערּו ְּבַחּלֹות, ָּבָׂשר ְוָדִגים 

ְׁשְּת ַוִּיְׂשַּבע ְוָכל ִמיֵני ַמֲעַדִּנים. ַוּיֹאַכל ַוּיֵ 
ְוַהַּמֲאָכִלים ָעְרבּו לֹו ְּביֹוֵתר ַמָּמׁש ַטַעם 
ַּגן ֵעֶדן ָהָיה ָלֶהם. ְלַאַחר ִמֵּכן ֵּבַר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ָלַמד 
ֵמַהַּמֶּסֶכת ַׁשָּבת ֶׁשָהָיה ְלָפָניו ַוִּיְׁשַּכב ִלׁשֹון. ַוָּיָקם 

ַכן לֹו ֵמֶאְתמֹול, ֶנֱעַמד ַּבּבֶֹקר ַוִּיְטּבֹל ַּבִּמְקֶוה ֶּׁשהּו
ְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד ִעם ַהֶּנֱאָסִפים ֵמֵעֶבר ַלֶּדֶלת ַהְּסגּוָרה, 
ְּבַהִּגיַע ֵעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ָׁשַמע ֵאי ֶׁשַּמֲעִלים ֵאת 
ְלַאַחר ְּתִפַּלת מּוָסף  ִׁשְבַעת ָהרֹוִעים ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה.

ֵּיֶל ָלנּוַח ְמַעט. ְלֵעת ִמְנָחה ָסַעד ֶאת ְסֻעַּדת ַהּיֹום, וַ 
ִהְתַּפֵּלל, ָנַטל ָיָדיו ִלְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ְוִזֵּמר ַהְּזִמירֹות. 
ְּכֶׁשֶהְחִׁשי ִהְרִּגיׁש ֵאי ַּתְרֵּדָמה ְּגדֹוָלה נֹוֶפֶלת ָעָליו, 

 ַוְיַמֵהר ִלּטֹול ַמִים ַאֲחרֹוִנים ּוְלָבֵר ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון.

ר ִחּבּות ִּבְצפַ ה ָרָא ו ֶׁשְּבֵעיָנית, ִמְּצפַ ם ֲחָכִמיי ַּתְלִמיֵד י ִמִּזְקנֵ ד ֶאָח 
ם ְוָׁש, ּבּוָזאְגלֹום ָׁשלֹוי ַרִּב ל ֶׁש ָקְדׁשֹוד יַ ב ִּבְכַתת ַׁשָּב ת ַמֶּסכֶ ל ַע 

 ה.זֶ ר ִסּפּו ַעְצמֹור ַהְּמַחּבֵ ר ְמַסּפֵ ה ַּבַהְקָּדָמ 
ז ָא ה ָעלָ ם ָׁשלֹוי ֶׁשַרִּב ִזְקנּותֹות ְלֵעה זֶ ה ָהיָ ם ָׁש ב ֶׁשִּנְכַּתה ַמ י ְלִפ

ר ֶׁשִּנְפַט ם ּכֹוְתִביו קֹורֹוָתיי ּכֹוְתבֵ ל ּכָ ל ֲאָב ר. ִנְפָט  ּוָבּהת, ִלְצפַ 
ן.ְּכַדָּין ּכֵֹה ם ָׁש ן, ְּבלֹוְנדֹור ְוִנְקַּב
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  נפלאיםים ליקוט
 נצבים פרשת

 
 "אתם נצבים היום" (כט, ט)

מדרש אגדה, למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, לפי 
ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ ממ"ט שבתורת 

 כהנים הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלה (רש"י) 
 ענין של מאה חסר שתים, ומ"ט קללות, ולמה הוריקויש להבין 

מישהו שיקבל מכות בלי לכנות  פניהם, ויש לומר, שאם מזהירים
את המספר, או שקוראים במספר עגול חמשים או מאה, יש 

, ואין קץ וגבול להורדה היח שהמספר אינו מדויק, לשון גוזמלהנ
שהוא , אבל אם קוראים במספר לא עגול, אז ניכר רולוויתו

מדוקדק וקבוע, ולכן כיון ששמעו מאה חסר שתים ומ"ט קללות, 
 , ולכן הוריקו פניהם.מדויקראו שזה מספר 

 (דברי שאול)
 

"ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית 
 הזאת" (כט, יג)

היה סח ומפרש הרה"ק בעל האמרי חיים מויז'ניץ זי"ע "ולא 
שאתם אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת" בזמן 

"לבדכם", איש איש לבדו, אינכם מאוחדים, אינני כורת ברית. 
 הברית בינינו רק כשאתם מלוכדים יחדיו, באחווה ורעות.

 

"והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך 
 בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי

 אלך..." (כט, יח)
ויש לפרש דהנה ידוע כי השב בתשובה מאהבה זדונותיו 
מתהפכין לו לזכיות, וא"כ יוכל החוטא לומר שיעשה עונות 
מרובים, כדי שאח"כ כשישוב מדרכו הרעה ויעשה תשובה 
מאהבה יתוספו לו הזכיות, אמנם זה אינו דאמרו חז"ל האומר 

 ובה.אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תש
בשמעו את דברי האלה הזאת  הוהי'ובזה י"ל כוונת הכתוב 

לי כי בשרירות לבי אלך למען  השלום יהילאמר בלבבו  והתברך
, דהיינו להוסיף על העונות ואח"כ 'ספות הרוה את הצמאה

לא 'לעשות תשובה מאהבה ואז יתהפכו לו לזכיות, ואמר הכתוב 
 דאין מספיקין בידו לעשות תשובה והבן. 'סלוח לו’ יאבה ד

  (חתם סופר)
 

"והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי 
 רות לבי אלך" (כט, יח)יבשר

דברים אלו המה מוסר אל האנשים שהם טובים לבריות ורעים 
לשמים, וכשמוכיחים אותם על עבירות שבין אדם למקום 

אומרים שדי להם במה שיש 
להם "לב טוב" לרחם על 

והתברך  ובריות, וזהה
"בלבבו" היינו בלבו הטוב 
יתברך במה שיש לו לב רחמן 
לכן יאמר אף כי בשרירות לבי 

אלך, ואעשה כל רעה שבעולם בכל זאת שלום יהיה לי, אבל 
באמת לא יאבה ד' סלוח לו, ויענישו על העבירות ויתן לו שכר 

 על המצות, כי אין מצוה מכבה עבירה וכן להיפך. 
 )(כתב סופר

 

 ) יט, כט" (לו סלוח' ה יאבה לא"
 לא -וסולח  מוחל וחנון, שהוא רחום ה"שהקב ייתכן איך לכאורה
 ת"שהשי, עצמו הוא יאבה לא, הכוונה אלא לו? לסלוח יחפוץ
 לסליחתו בכלל זקוק אינו והבנתו דעתו שלפי מכיון, לו יסלח
 .בקרבו נשבר לבבו ואין שחטא מרגיש אינו כי, יתברך

 ) שמואל דברי(
 

 " (כט, כח) ואלוקינ"הנסתרות לה 
כוביץ זיע"א את אביו הרה"ק רבי פעם שאל הרה"ק רבי נח מל

מרדכי זיע"א, הלא קיימא לן שישנם ל"ו צדיקים נסתרים 
שבזכותם קיים העולם, ואם כן כל הצדיקים המפורסמים אינם 
מכלל ל"ו אלו? השיבו אביו ודאי שלא כולם, אולם יש צדיקים 

 מפורסמים שבסתר הם מל"ו הצדיקים הנסתרים.
 

לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' "והשבת אל 
 ך שמה" (ל, א)קיאלו

בין אדם הזורק חפץ  -אמר רבי משה ארליך  -יש הבדל גדול 
 לדוחף חפץ.
הרי שמיד בעת הזריקה יצא החפץ מידו, לא כן , הזורק חפץ

גיע יאשר  לא זזה ידו מהחפץ עד ,הדוחף חפץ ממקום למקום
 למקומו.

בבך בכל הגויים אשר זה מה שנאמר כאן בפסוק: "והשבות אל ל
ך שמה", הגויים טועים לחשוב כי הקב"ה קיהדיחך ה' אלו

"השליך" את בני ישראל מידו, אבל אליבא דאמת לא כן הוא 
אלא "אשר הדיחך", הקב"ה לא הוציא את בני ישראל מידו כלל 

אולם כאשר ישובו בתשובה  אלא רק "דחפם" אל בין הגויים,
 שלימה ישיב אותם ה' לארצם בשמחה!

 

"אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' 
 " (ל, ד)ךאלוקי

בשעה שאדם מישראל  שאפילובשם הבעל שם טוב הק' איתא 
חוטא בכל אופן בקצה ליבו יש ניצוץ קטן של יראת שמים, וזהו 
אם יהיה נדחך בקצה השמים, אם בקצה מעשיו של האדם יש 

ומשם יקחך, מחשבה זו  ךאלוקייראת שמים, משם יקבצך ה' 
 (שיח יעקב יוסף) תציל את האדם ותביאו לידי תשובה.

 

ומל ה' אלוקיך את "
רעך לבבך ואת לבב ז

לאהבה את ה' 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםים ליקוט
 נצבים פרשת

 
" אלוקיך בכלל לבבך ובכל נפשך למען חייך

 (ל, ו) 
מפרש האור החיים הקדוש, שהמילים 'למען חייך' מתייחסים 
לחיים בעולם הזה, שאין לאדם שום טעם ותכלית אמיתית 
בחיים בלי קיום המצוות ודביקות בה' יתברך, ואם אינו מקיים 

כי הרשעים בחייהם מצוות ולומד תורה, אז הוא לא נקרא חי, 
 קרויים מתים. 

זכרנו לכן בעשרת ימי תשובה מוסיפים ומבקשים בתפילה '
ו בספר החיים למענך אלוקים נלחיים מלך חפץ בחיים וכתב

', כי אנו מבקשים על חיים רוחניים שהקדוש ברוך הוא יהיה חיים
חפץ בחיים כאלו, ונחיה במצוות ומעשים טובים, בשביל לעשות 

 וש ברוך הוא. נחת רוח לקד
 

 "ם הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה"לא בשמי
 (ל, יב) 

 נראה שנרמז בזה דין שחידש ה'כסף משנה':
הנה מסופר בגמ' (ב"מ פו.) שנפלה מחלוקת בפמליא של מעלה 
במקרה של ספק קדמה בהרת לשיער לבן, ספק קדם שיער לבן 
לבהרת, כל פמליא של מעלה פסקו 'טמא', והקב"ה פסק 

ר'! והסכימו שרבה בר נחמני יפסוק ביניהם, והוא פסק 'טהו
 'טהור', ובאותה רגע יצאה נשמתו בטהרה. 

ולמרות פסק זה, הרמב"ם (פ"ב מהל' טומאת צרעת ה"ט) פסק 
שבמקרה זה הדין הוא 'טמא'! ועל אתר תמה ה'כסף משנה' כיצד 

ותירץ, משום "לא  -פסק הרמב"ם כנגד פסקו של הקב"ה? 
עדיין קשה, הלא רבה בר נחמני, שהיה בארץ, בשמים היא"! ו

על כך תירץ: "כיון דבשעת יציאת נשמה הוא  -פסק 'טהור'? 
 דאמר הכי, הוי 'לא בשמים היא'"! 

זה שרמז הכתוב: הדין ש"לא בשמים היא" הוא גם ב"לאמר מי 
גם כאשר פסק ההלכה נאמר ע"י אדם  -יעלה לנו השמימה" 

 (שם אפרים) שעולה השמימה... 
 

 "בפיך ובלבבך לעשותו" (ל, יד)
מעשה והגיע חסיד אחד אל הרה"ק רבי משה מקוברין זיע"א 
ותינה בפניו את צערו: חברי ואני, יש לנו בתי מסחר באותו 
הרחוב ממש, זה מול זה, ושנינו מחזיקים באותה הסחורה, והנה 
חנותו של השני עמוסה בקונים מבוקר ועד ערב, ואילו אל חנותי 

נכנס איש ופרנסתי בדוחק ובדלי דלות. ענה הרבי:  כמעט ולא
סגולה טובה אתן לך, ואם כדברי תעשה, יתפחו בפניך שערי 
הפרנסה, בכל פעם כאשר אתה רואה קונה נכנס לחנותו של 
חברך, תן תודה לה' ותאמר בלב שלום: "ברוך אתה הזן ומפרנס 

. לכל המשפיע פרנסה בריווח לפלוני בן פלוני, חברי וידידי"
וכיצד אוכל לעשות כן, אמר החסיד והרי עיני רואות וכלות? אמר 
הרבי: תחילה הרגל את עצמך לומר כן בפיך, וסופו של הלב 
שיצטרף אחר כך אל הדיבור, כמו שנאמר בפסוק "בפיך" 

 .בתחילה, ואחר כך "ובלבבך", והעיקר קודם כל "לעשותו"
 

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב 
 המוות ואת הרע" (ל, טו)ואת 

בפסוק שלפנינו וכן בפסוקים הסמוכים רואים אנו שהתורה 
הדגישה 'היום', וכגון בפסוק שלפנינו 'נתתי לפניך היום', וכן 
להלן 'אשר אנכי מצוך היום', 'הגדתי לכם היום', 'העידותי בכם 
 היום', ועוד כהנה, ועלינו להבין מה ביקשה התורה להדגיש בכך.

שלומדים ה, ב)  בודה זרה(עהגמרא למאור, ביאר ע"פ בעל הנר 
(כט, ג) 'ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות  הפסוקמ

אין אדם עומד על דעת רבו עד שואזנים לשמוע עד היום הזה', 
 ארבעים שנה.

לפיכך הוסיף משה רבינו בכל מקום ואמר 'היום', כיון דרק היום 
ולהבין את כל מה לאחר ארבעים שנה יש לכם לב לדעת 

ששמעתם במשך השנים הללו, ע"פ האותות והמופתים אשר 
 ראו.

(כז,  פסוקפי"ז יש ליישב את קושיית הגמ' (ברכות סג, ב) על הל
וכי אותו היום  - ט) 'הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם

 ניתנה תורה לישראל והלוא אותו יום סוף ארבעים שנה היה'.
ום בחלוף ארבעים שנה, כאשר יש להם רק הישע"פ הנ"ל י"ל, 

 לב לדעת ולהבין ולעמוד על דברי רבם, בזה אפוא נהיו לעם.
 

 (ל, יט)בחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך""ו
ובחרת  המר החיים והמוות נתתי לפניך וציולהבין, כיון שא צריך

בחיים, א"כ פשוט הוא שאם יבחר בחיים, יחיה הוא וזרעו, מדוע 
חוזרת התורה ואומרת למען תחיה אתה וזרעך? בפרט צריך 
להבין, שהרי גם זרעו מצווה ובחרת בחיים למען תחיה, א"כ יזכה 

 לחיים מצד עצמו, מדוע התורה כוללת הבנים עם האב?
ורה מצווה עלינו הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל: הת ביאר

שנעשה את המצוות בצורה כזו שגם בנינו ירצו לקיימם שכן 
לפעמים אדם יכול לקיים מצוות כמי שכפאו שד וכמי שהיה 
מעדיף לחיות בלעדיהם, הילדים רואים היטב התנהגות זו וזה 

תחיה  ןמשפיע עליהם, לכן התורה מצוה "ובחרת בחיים", למע
או שאתה מקיים תורה אתה וזרעך משום שכאשר הילדים יר

ומצוות כמו שזוכה בהם לחיים, זה יגרום שגם להם תהיה שמחה 
 במצוות וזה ישפיע על כל רוחניותם.

הסביר איך יתכן שהיו יהודים שמסרו נפשם בבואם  בזה
לאמריקה על שמירת השבת ולא זכו שבניהם יישארו נאמנים 

באו לה' ולתורתו. והסביר שאכן מסרו נפש אך ביום השישי כש
מהעבודה וסיפרו שאיבדו את עבודתם בגלל שמירת שבת אמרו 
 דזאת בעצב מתוך אנחה ולא אמרו זאת בשמחה שזכו ב"ה לעמו

"ת ועצב זה שניכר היה על פניהם נתן יהשאת בניסיון ולעבוד 
הדבר הקשה את לבניהם את הרגשה שהם אינם יכולים לעשות 

אילו עשו  ,זהרק אביהם ביכולתו היה לעמוד בדבר קשה  ,הזה
זאת מתוך שמחה והיו בניהם רואים זאת שזכו לשמור השבת 
 קוהכל כאין וכאפס שזכו לשמור שבת ממילא היה להם חש

 (לתתך עליון) ורצון להמשיך ולחיות בצורה זו.

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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  נפלאיםסיפורים 
 נצבים פרשת

 
 "אתם נצבים היום" (כט, ט)

לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ״ש 
שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו: מי יוכל לעמוד באלו? 

 התחיל משה לפייסם: 'אתם נצבים היום'... (רש"י)
להוכיח את כלל ישראל, ובמקום להוכיחם משה רבינו מתכוון 

 הוא מפייסם?
אומר על כך רבי אליהו לופיאן זצ״ל בשם רבותיו: באמת הקב״ה 
הוא טוב ומטיב, אב הרחמן. ואם כן מדוע צריכים קללות רבות 
כל כך, וכי לא די בקללות מועטות? התשובה לכך: היא הנותנת, 

אל עמך כיון שהקב״ה מלא רחמים, ״אהבת עולם בית ישר
אהבת״, לכן נתן לישראל קללות רבות כל כך, כדי שמחמת 
הפחד עצמו מפני הקללות, הם יימנעו מעשיית חטאים, שהם 

 חמורים שבעתיים מכל הקללות.
נמצא אפוא כי התוכחה נאמרה להם כדי שלא יזדקקו לתוכחה. 
כאשר ראה משה רבינו כי פניהם הוריקו, הרי שהתוכחה הגיעה 

 שוב אין צורך בתוכחה. -ך לתכליתה, ואם כ
המגיד מדובנא זצ״ל אומר כאן משל מאיר עיניים, וכך הוא אומר: 
לעשיר גדול היה בן חולה במחלת מעיים. הביאו פרופסור 
מומחה שבדק את הילד ואמר כי הדרך היחידה לרפא אותו, היא 
לגרום לו להקיא עשר פעמים. אך איך גורמים לילד להקיא? אמר 

״. אמר המלך ן לו תרופות שיגרמו לו להקיאהפרופסור: ״את
להסביר לך במי המדובר. הילד הזה הוא בן מלך, לרופא: ״ברצוני 
וכל רק מאכלים מעודנים, ובוודאי יתקשה אמפונק ביותר, 

לקחת תרופות, לכן אני מבקש להמעיט ככל האפשר בתרופות 
שתתן לו״. הרופא הרגיע את המלך ואמר כי אין לו מה לדאוג 

 פל בילד.טא כבר יידע כיצד לוהו
הוציא הרופא 'בלאנק' והחל לכתוב את רשימת התרופות 
שצריך לקנות. הרופא רושם ורושם והאב, המלך, מסתכל 

' שנראה כמו מגילה שלמה. אבל זה מה עפטב׳רצבדאגה 
שהרופא דורש. שלחו שליח לבית מרקחת והוא חזר עם חבילת 

 תרופות ענקית.
, רחמנא ליצלן, הילד עלול למות רק חושב המלך לעצמו: אוי

מהתרופות. אבל הרופא עומד על שלו: אין דרך אחרת לרפא את 
הילד. הוא מוציא את כולם החוצה, נשאר בחדר עם הילד, סוגר 

ן ומתחיל לכתוש טאת הדלתות והחלונות, מתיישב ליד שולחן ק
ריח רע של תרופות והילד מתחיל  מתפשטאת התרופות. בחדר 

רופא ממשיך לכתוש עוד ועוד תרופות, וככל שהוא להקיא. ה
כותש יותר, כך הילד מקיא שוב ושוב. כאשר הרופא מסיים 

 לכתוש את כל התרופות, הילד כבר הקיא עשר פעמים.
קרא הרופא לאבא ואמר לו: ״בנך יצא מכלל סכנה, והוא בדרך 
להבריא״. שאל אותו המלך: ״האם בלע בני את כל התרופות 

לא ולא!״ השיב הרופא. ״בנך לא לקח אפילו לא שקנינו?״ ״
תרופה אחת, אך הייתי צריך חבילה גדולה כל כך של תרופות, 

כדי שהילד יקיא רק מהריח 
שלהן, ולא יזדקק לקחת 

 תרופות כלל״...
כך אומר הקב״ה לכלל 
ישראל: אין רצוני להביא 
עליכם אפילו קללה אחת, 

לי בפחד שלכם לבד, אלא שאם תשמעו קללות כה רבות, הרי די 
כדי שהוא ימנע אתכם מהחטא, ולא יהיה צורך להביא עליכם 
אפילו חצי קללה. אם כן ברגע שראה משה רבינו ש׳הוריקו 

 (יחי ראובן) פניהם', התוכחה הגיעה לתכליתה.
 

 "הנסתרות לה' אלוקינו" (כט, כח)
אל ה"נודע ביהודה", הגיע אדם אחד שהציג את עצמו כבקי 

 הסכמה לחיבורו בתורת הסוד. בקבלה ובקש
בקש ממנו הרב להתארח אצלו בשבת, וכשבא לבית הכנסת רמז 

 בחשאי לגבאי לכבד את האורח לשמש כשליח צבור.
 נכשל בלשונו כמה פעמים, ויהי לקלס.לה יבמהלך התפ

אחר התפלה אמר לו ה"נודע ביהודה": "הלא נאמר 'הנסתרות 
שאני אין לי עסק  ןומכיוווהנגלות לנו ולבנינו',  ואלוקינלה' 

בנסתרות, בדקתי אותך כדברי רבי חנינא בן דוסא, 'אם שגורה 
בל, ואם לאו, יודע אני שהוא ותפלתו בפיו יודע אני שהוא מק

 מטורף"...
 

 "ואתה תשוב ושמעת בקול ה'" (ל, ח)
אחת הדרכים המובילות באופן ישיר אל התשובה, היא ההליכה 

תגאה ואינו מתפאר על אחרים, בדרכי הענווה. אדם שאינו מ
 שערי התשובה פתוחים בפניו.  

וכבר המליצו ואמרו על כך, שהמילה 'אלול', מכילה את המילים 
'לא' ו'לו', ללמדנו שאם תהיה 'לא', כלומר שלא תאחוז מעצמך 
יותר מדי, אזי תהיה שייך 'לו', להשי"ת. וכמה שתהיה יותר 'לא', 

 תהיה יותר שייך 'לו'.  
 חן בעיני אלוקים ואדם.  מביאה את האדם למציאת הענווה

יעקב בולימובסקי ז"ל, היה נוהג לספר פעמים רבות  ר' אברהם
ם מפשיסחא, והדברים הותירו ימעשה שהיה בימיו של רבי בונ

רושם רב. וכך סיפר: בפשיסחא גר יהודי שהתפרסם כחייט 
מוכשר, וכמי שמוציא בגדים נאים מתחת ידיו. רבים מאנשי 

גויים הזמינו אצלו קהילה היהודית וגם בכירי האצולה מבין הה
 שיבחו את מעשי ידיו של החייט היהודי.  חליפות, והכל 

יום אחד חזר הפריץ מביקור ממושך במדינות זרות, והביא משם 
ערך, ועז היה חפצו לתפור מבד זה חליפה יוקרתית, בה  ד יקרב

לו שכדאי להזמין אליו יופיע רק באירועים חגיגיים. יועציו אמרו 
בכל האזור מי שיידע להפיק את  את החייט היהודי, שאין כמוהו

רב והמיטב מהבד היקר. שמע האציל לעצתם, והזמין את יהמ
היהודי לארמונו, הראה לו את הבד המיוחד, וביקשו שיתפור 

 אצולה יוקרתית.   ממנו חליפת
היהודי שב לביתו שבפשיסחא וכולו קורן מאושר, על הזכות 
שנפלה בחלקו לתפור חליפה לפריץ בעצמו ובכבודו. הוא לא 

מו במגע, ברחוב להתאפק, וסיפר זאת לכל מי שבא ע היה מסוגל
 ובבית הכנסת.   

מי שנכנס לחדר העבודה שלו 
בשבועות שבהם היה עסוק 

ה, שמע במלאכת התפיר
ממנו אודות ההזמנה 
המיוחדת של הפריץ. והחייט 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -ם זצוק"ל רוזנבוי
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  נפלאיםסיפורים 
 נצבים פרשת

 
אכן השקיע במלאכה זו את כל מרצו וכישוריו, ותפר לפריץ 

 חליפה מהודרת ומיוחדת במינה.   
ויהי כאשר סיים את המלאכה, ארז את החליפה בצורה מהודרת, 

והפעם בגלל  כשכולו קורן מאושר, –ויצא לארמון הפריץ, ושוב 
שערי הארמון, ומוזמן  לכיסו. הוא מתדפק על סהכסף הרב שיכנ

 יץ, ובתנוחה של גאווהכבוד ללשכתו של הפר להיכנס אחר
 מוציא את החליפה מתוך האריזה.  

אך הנה שוד ושבר; הפריץ מתבונן בחליפה, ופניו מצביעות על 
אי שביעות רצון מוחלטת מהיצירה של החייט היהודי. עיניו 

 עד שהוא נשמע צועק:  יוצאות מחוריהן מרוב כעס, 
'תתבייש לך, זו החליפה שתפרת לי מהבד היקר שהפקדתי 
בידך?! האם זו נקראת בעיניך יצירה מלכותית?! הרי אין בחליפה 
זו מאומה מן היופי, מן החן וההדר, שציפיתי לראות בה! ועכשיו 
עוד הרסת לי את הבד, ותצטרך לשלם לי את מחירו המלא'!  

נפשו מרוב תדהמה, ולא ידע מה דופי מצא היהודי לא ידע את 
הפריץ 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... עם שובו 
 לביתו, נכנס החייט למרה שחורה, ושכב במיטתו ללא נוע.

לבבו את הבושה  הדיכאון העמוק פגע בו בהעלותו על לוח
שתהיה לו עתה מכל אלה שסיפר להם על 'התפירה המלכותית'. 
מה יענה עכשיו לכל מכריו וקרוביו שיבקשו לדעת מה עלה 

 בגורל החליפה?  
אבל, כאשר הפרנסה הציקה לו, קם היהודי והחליט לשאול 

תו הנודעת. אולי ובפקחוא, ולהיוועץ בו חבעצת הרבי מפשיס
 הפגם שמצא הפריץ בחליפה!   הוא יידע את דבר

הרבי שומע את הדברים, מליט את ראשו בכפות ידיו כמי 
ששוקע במחשבה עמוקה, ולאחר כמה דקות הוא אומר לחייט: 

, פרום אותה לך קח את החליפה שהפריץ החזירה ,ואיעצךבוא 
זרה יוק באותה גה חדשה מאותו בד, ובדלחלוטין, ותפור חליפ

 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... אבל הרבי חזר על דבריו בשנית. 'לך ועשה כדבריי 

חייט לביתו, ותראה שלא תפסיד', אמר. בלית ברירה חזר ה
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 לשבח את החייט היהודי על כישוריו 

יתו שיראו את החליפה ברוב המיוחדים. ואף קרא לאשתו ולבני ב
'בדיוק לחליפה כזו ציפיתי', אמר בהתפעלות, ושילם לו  הדרה.

 על כך בטבין ובתקילין.  
עכשיו חזר החייט אל בית מדרשו של הרבי, ושאלו לאמר, 

 ילמדנו רבינו מה שונה החליפה הראשונה מן השנייה?  
השיב לו הרבי: הפסוק אומר 'ולענווים יתן חן', לכן בחליפה 

בה בפני כל חבריך ומכריך,  הראשונה שתפרת, והתגאית
והוצאת את העיניים לכולם, לא מצאת חן בעיני הפריץ, וממילא 
גם חליפתך לא מצאה חן בעיניו, והוא סילק אותך בבושת פנים. 

תה יברם, כאשר נפשך הי

שפלה, והתנהגת בענווה, ובצורה זו תפרת לו את החליפה. הרי 
וזו גם הדרך  שהקב"ה נתן את חינך בעיניו, והסוף היה טוב.

 לתשובה... (עלינו לשבח)
 

 "מצאוני הרעות האלה" (לא, יז)
עליהם  תכותנוגזרות ה רותצמ הודיםיהגלות סובלים ה כתשבח
 לן.עוהרעות הרבות מכבידות עליהן את לבקרים,  ותשחד

פור הבא: אל ירב" הס הש"מע פסח לשזה מופיע בהגדה  ןיבעני
", הגיע אורח, מחשמדוינסק, בעל ה"אור  מחהשרבי מאיר 

 .ראבית מפו לשחלפו על פני חזיתו  נסתכלבית ה םכובדר
 ין האורח.י?", התענהזמי הבית ה לש"
 הרב. יבשגר עורך דין", ה אןכ"

מפוארת,  הכוילה ודין גר בח עורךשהאורח: "איך יתכן  תהה
 ודלה?" וטהשלו הרב גר בדירה פיוא

א מתפרנס "הו -" מחש ה"אור יבושה -"מדוע אינך מבין?" 
 לש מחותשהרבה, אני מתפרנס מ שלו יייהודים, וכא לש רותצמ

 (לאור הנר) ?..."יש  לויאכ המיהודים, וכ
 

 ידעתי את יצרו" (לא, כא) יכ"
לתעתע בבני  צריבאמצעותם מנסה ה רשמן הדרכים א חתא
מצוה  וםילק עהצמצוות היא על ידי ה םייע מהם לקוולמנ דםא
 .חתאמצוה  םייעומדים לק הםש מןזב וקיבד חרתא

 לאשמאד  הרזלה שי יכמרדומסק זצ"ל הסביר  למהש רבי
היא למנוע מן  צריה לשתית יהאמ ונתוושכ וםשלו, מ מועשל
אחד  לכ, לכן צריך חרתאוגם את ה אתזה צוהמגם את ה דםאה

 הוא התחיל. הבש צוהמאת ה םילסי
הפקיעו  חתא נהשהבא:  השעמין זה את היהיה לספר בענ רגיל

לא  נסתכ, ולגבאי בית החיריםמה ערישסוחרי האתרוגים את 
 .בורצעבור אתרוג ל לםשל רותשתה אפיהי

 התקרב ואתרוג אין. החג
אסיפת בעלי בתים, על מנת  עלגבאים הברירה החליטו  בלית
 האתרוג. יתילתרום לטובת קנ בהםש יריםשעהמ שלדרו

 יריםשהע , ובתגובה לכך קם אחד מןתםקשאת ב יגוצה הם
אין צריך לקנות אתרוג עבור  אלוכבמחירים  ,: "לפי דעתימראו

לא  קהל בלי אתרוג? הש. פתגם עממי אומר: מה עובורציה
 נסתפק, אפוא, ללא אתרוג. נואמברך, גם 

יתומה  תשאלצורך ה הזלהוציא את הסכום היותר ראוי לא  האם
 ערותיהשו הבבית בתשיו ותכארו ניםש ךשבמ ברכ רשפלונית, א

 החלו להלבין?!..." ברכ
 היתומהש ותוכאר ניםש ברכ - םילסי למהשנהג רבי  נא ראו

 הילהקה יכ ירשאותו ע יעצ, ומעולם לא ההבבית בתשהרווקה יו
החלו לדבר על מצות אתרוג, הוא  רשאכ, עתכ... רק האות יאשת

עולה על זו  להכמצות הכנסת  יכההיא ובא בטענה  צוהמ' ברכ'נז
 ג...האתרו לש

 (לאור הנר) ...לווכ ללכאתה למד על ה הזהפרט ה ומן
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  ""נצביםנצבים""פרשת פרשת  
  ].יא-ט, כט[ "אלקיך' לעברך בברית ה... אתם נצבים היום כולכם"

 שבראש השנה כל באי עולם עוברין .)ז"ה ט"ר(כמבואר בגמרא , וזהו לעברך בברית,  זה ראש השנה- אתם נצבים היום 
 ).אמרי אמת(צר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם ושנאמר הי, לפניו כבני מרון

, ניגש אליו יהודי, בימים שלפני ראש השנה. ל"אירע בסוף ימיו של הגאון הצדיק רבי אביגדור מילר זצ, המעשה שלפנינו
מה הרב מייעץ לי לעשות כדי ?  את עצמי כראוי לקראת יום הדין הגדול והנוראכיצד אכין, ילמדנו רבינו "-וביקש לקבל עצה 

  ).תחייך" (יילמס: "השיב לו הרב במילה אחת ..."?לזכות בדין
         : ואמר, הוא קירב את פיו לאוזני הרב. לא שמע היטב את שאלתו, לרוב זקנותו, היהודי היה בטוח שהגאון רבי אביגדור

  "!סמייל: "והתשובה חזרה על עצמה ..".?ד אוכל לזכות בדיןכיצ, יתן לי הרב בבקשה עצה"
         אלא לקראת ', פורים'שהרי לא ביקש ממנו הדרכה לקראת , היהודי המופתע עדיין היה בטוח שהרב לא הבין את שאלתו

  !". סמייל "-הרב בשלו , ושוב ...? מהי ההכנה לקראת יום הדין-שית וחזר ושאל בשלי', יום הדין'
  ".?אל מי לחייך'? לחייך' מה הכוונה -יסביר לי הרב בבקשה , אאנ: "ביקש היהודי
            , כל בעל עסק, כידוע לך: אפרש שיחתי... ?אתם חושבים כי לרוב זקנותי לא הבנתי את השאלה: "א מילר"ענה לו הגר

  .כדי לבדוק האם העסק מרוויח או לא', מאזן שנתי'עושה מידי סוף שנה 
  ,שבסוף אחת השנים אסף אליו את מנהלי הסניפים, ת המפוזרות בכל רחבי המדינהבעל רשת חנויו, היה פעם עשיר גדול

אלו מוצרים , ואלו מוצרים כדאי להוריד מהמדפים, אלו מוצרים הכניסו רווחים נאים; ובחן היטב את נתוני כל החנויות
  .פיטורי עובדים בכמה סניפיםדנו אנשי ההנהלה ב, בין השאר. וכיצד ניתן לייעל את השירות ללקוחות, חדשים יש לייבא

הוא התחיל לעבור  .ומשכך החליט לפטר חלק מהם, יש יותר מידי הרבה עובדים, בעל רשת החנויות גילה שבאחד הסניפים
קוטע אותו המנהל , לפתע, ..."עובד זה בחוץ, עובד זה נשאר, עובד זה בחוץ: "בפני מנהל הסניף על רשימת העובדים וקבע

  !". אותו אי אפשר לפטר": משמעית- בנימה חד
את כל הלקוחות הבאים בשערי ! הוא אדם מאוד רווחי לעסק: "והמנהל הסביר לו. שאל בעל הבית, "?מה מיוחד בעובד הזה"

וההרגשה הטובה שמעניק לכל , בעקבות החיוך הרחב שנסוך על פניו; הוא מקבל בלבביות ובמאור פנים מיוחד במינו, החנות
            , מחמת טיפול בלקוח' תפוס'גם כשהוא . ומשתכנעים לקנות ממוצרי החנות, קוחות רביםמגיעים לסניף ל, לקוח

  ...".הלב- מחמת יחסו החם וחיוכו שובה, אנשים ממתינים עד שיתפנה
 כל באי עולם עוברים לפניו - ' מאזן'עורכים בשמים , ביום ראש השנה,  פעם בשנה- סיים רבי אביגדור מילר -? כעת הבנת"

  ... עוזב את העולם, חלילה, ומי, ומחליטים מי נשאר כאן, מרוןיתברך כבני 
האווירה החמה , ובעקבות נעימות הליכותיו, ה"שעושה טוב לבריותיו של הקב, אבל אחד שמחייך ומלבין שיניים לכל אדם

כי עצה טובה , מעתה תבין... 'פיטורים' אחד כזה ניצל מ-יתברך ' באים גם אחרים ומתקרבים לה, וסבר הפנים היפות שלו
  ...." נתתי לך לקראת יום הדיןוהגונה

*  *  *  
השעון כבר הצביע על השעה : ז"במוצאי ראש השנה תשע, מעשה שהיה כך היה: א"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"סיפר הגה

, ק"עומדים כשישים איש מתושבי ירושלים עיה, בתחנת אוטובוס באחד הרחובות הראשיים בבני ברק.  בלילה1:30
שהתארחו בבני ,  היה במשפחות עם תינוקות וילדיםהמדובר.  הנוסע לירושלים402וממתינים כבר למעלה משעתיים לקו 

האנשים כבר החלו לחשוב . אך בוששו פעמיו מלבוא, וכעת עומדים ומחכים לאוטובוס שיחזיר אותם לביתם, ברק בימי החג
וגם כל , עד בוש, הם המתינו והמתינו ... של עיר על טפיהם ומטלטליהםבליבם שמא יצטרכו להישאר כל הלילה ברחובה

תנה ממושכת לאחר המ.  מרוב צער עייפות ודאגההאנשים לא ידעו את נפשם. לא נענו, הטלפונים לחברת האוטובוסים
  ...  הנה ישועתנו קרובה לבוא-ותעל הרינה במחנה . ריק לגמרי מנוסעים, לפתע נראה מרחוק אוטובוס, ומורטת עצבים

העומד לעשות את דרכו , 318את המספר , בי המסך שבחזיתושהוא נושא על ג, הבחינו לאכזבתם, אך כשהתקרב האוטובוס
                   , אנא תרחם עלינו", והתנפלו עליו בתחנונים, החליטו כמה מהאנשים לעצור את הנהג, מכיון שכך .לעיר רחובות

, שואנו כשישים אי, שניים או שלושה בלבד, הרי לעיר רחובות יש בשעה הזו בקושי כמה נוסעים בודדים! קח אותנו לירושלים
רק תעזור לנו , תהיה לך שנה מבורכת ומתוקה... הממתינים שעות באישון לילה ברחוב, משפחות עם עולליהם הרכים

  ...".אנא קח אותנו לירושלים, להיוושע ולהגיע לביתנו
ע וכיצד אתם דורשים ממני לנסו, לרחובות לנסוע החברה נשלחתי מטעם הרי" ,להם לשמוע פנים ואופן בשום אבה הנהג לא
  !". ?לירושלים

הם עלו בזריזות ומילאו את . הנהג הואיל בטובו להיענות לבקשתם, עד שלבסוף, האנשים המשיכו להפציר ולהתחנן אליו
  . והחל לנסוע ירושלימה, 402-  ל318-הנהג החליף את מספר הקו מ. בישיבה ובעמידה עד אפס מקום, האוטובוס

כולם הרעיפו עליו את כל הברכות . על שסיכן את עבודתו למענם, ב לבוהודו לו מקר, הנוסעים שבחו וקלסו את הנהג
  ... 'פתקא טבא'ואיחלו לו גמר חתימה טובה ו, האמורות ושאינם אמורות בתורה

. ואחד מן הנוסעים הרגיש צורך להודות לנהג באופן אישי על הנסיעה המיוחדת, האוטובוס הגיע לחוצות ירושלים, ובכן
 הרי בכל אוטובוס קיים כיום - דבר אחד איני מבין : "הנוסע שטח בפני הנהג את תמיהתו, ברכהלאחר מילות התודה וה

ואם כן כיצד אינך חושש לשנות , ובוודאי שבמסוף רואים היטב שאתה לא נוסע לרחובות אלא לירושלים', איתוראן'מכשיר 
  !".?את הקו ולסכן את עבודתך בשורות החברה

א לשמור על קדושת העלון    נ
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו"ה הי יקוט רבקה בת רחמ,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" היאלדד בן יפה, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



הנה בחדר הפיקוח ראו !. 402 - - -אלא , 318שהקו שלי לא היה כלל , האמת היא: "סע בבת צחוקוהשיב לנו, חייך הנהג, וכאן
הוכרז שחייבים לשלוח לשם . שישנם בתחנה ההיא בבני ברק אנשים רבים הממתינים לאוטובוס שיושיעם, )על ידי מצלמות(

להביע את רוגזם וקצפם כלפי , ם זמן ארוך כל כךמנהג הנוסעים הממתיני, כפי שידוע לך. וביקשו ממני לשמש כנהג, אוטובוס
, מקורית' תחבולה'החלטתי לנקוט ב, ומכיון שחששתי מתגובות חריפות של הנוסעים, )אף שלא לו החטא והאשמה(הנהג 

רק לא בתור נהג , כשהתכנון היה בכל מקרה לקחת אתכם לירושלים, 318- ופשוט החלפתי את המספר טרם הגעתי לתחנה ל
  ...".עד בלי די' ברכות'נהפכו ל' קללות'ואכן הרווחתי שכל ה... א אהוב ואהודאל, נזוף

שהוא הוא זה , כל אחד חשב בליבו או אמר לחבריו,  שהנה כשעלו הנוסעים לאוטובוס-ויש כאן לקח מוסרי מאלף עבורנו [
              , ..."נהג הושפע ונכנעהכושר השכנוע המיוחד שלי רק אודות ל: "האחד אמר, שבזכותו הנהג הסכים לשנות את הקו

 לא ראיתם את: "נוסע אחר ביטל את דבריהםו, ..." ומעמדי הבכירהכל בזכות קשרי הידידות שלי עם הנהג ":והאחד טען
  ...".  נכמרו רחמיו עלינורק בשל כך! ?הדמעות הרבות שזלגו מעיניי כשהתחננתי לפניו

... הרי מתחילת דרכו כבר היו פניו של האוטובוס מועדות ירושלימה! ? וכי אתה הוא זה שגרם לשינוי הקו- האמת אך מהי
והכל היה כבר מכוון ,  כבר מתחילה402הלוא הקו היה ', יושב בשמים ישחק'אך , האדם בטוח שהוא זה שהביא את הישועה

  !].ומתוכנן בגזירת עליון
האם יש במעשיו של ) א: ובאשר לציבור הממתינים לאוטובוס, באשר לנהג, שאלות מעניינותהתעוררו שתי , בעקבות המעשה

  ? או שמא היה מותר לו לנהוג כפי שנהג, הנהג שקר ואונאה
לשם היו אמורים (מנסיעה לרחובות , היה מותר לממתינים לשכנע את הנהג להסב את מסלול הקו, לאור הנסיבות, האם) ב

  ? )שרבים נחפזו לנסוע לשם(לירושלים , )םלהגיע מעט מאוד נוסעי
  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

כי במעשיו הציל את הנוסעים מלכעוס ולהתרעם על אדם שאינו אשם כלל בצער , וכך היה צריך לנהוג, הנהג נהג כדין) א
' תכסיס'וממילא ב, היו נכשלים בקללת אדם צדיק שלא עשה להם כל רע, ואילו היו מקללים את הנהג, שנגרם להם
שרשאי אדם לשנות מן האמת כדי למנוע אחרים , .)'כ(ויעויין במבואר במאירי בביצה . (שלו הצילם מחטאהמתוחכם 

  ).    מלקנטרו שלא כדין
, את האוטובוס' גנבו'ולכן אין זה נחשב שהנוסעים , חברת האוטובוסים חייבת להעמיד לכלל הציבור את הקווים הנצרכים) ב

שממתין ציבור (לאור הנסיבות , מאד שגם האחראי המופקד לפקח על קווי האוטובוסיםויתכן . כי הוא עומד לרשות הציבור
גם הוא היה מסכים שהאוטובוס יוסב לקו הנוסע , )לנסיעה ארוכה ודחופה, עם תינוקות וזקנים, באישון לילה, כה רב

  .ידאגו לאוטובוס חלופי, ולמתי מעט האמורים לנסוע לעיר היותר קרובה, ירושלימה
  .גם לנהג וגם לנוסעים היה מותר לנהוג כפי שנהגו :םלסיכו

  ].יז, כט ["שרש פרה ראש ולענהה"
ר ללמדנו שיש בכוחן של תקיעות השופ .ר פ ו ש: הן' שרש פורה ראש ולענה'בספרים מובא שראשי התיבות של המילים 

  .לעקור את השורשים הרעים שמהם נבעו חטאיו של האדם, המעוררת את האדם לתשובה
זו היתה הסיבה לתקנת ולפי דברי הטור , מעלה יתירה היתה לשופר כאשר עלה משה לשמים להביא את הלוחות השניות

אפשר ללמוד דבר , כאשר מעיינים בדברי הטור שם .ל לתקוע בשופר מדי שנה בשנה מראש חודש אלול ועד ראש השנה"חז
ואז עלה לקבל ', עלה אלי ההרה' ה למשה "ח אלול אמר הקב"שבר, אליעזר' הטור מצטט את הברייתא בפרקי דר. נורא

העבירו שופר 'לכן , כיוון שהיה חשש שכאשר משה יעלה לשמים יטעה עם ישראל שנית בעבודה זרה, אולם .לוחות אחרונות
           ,  נתעלה באותו שופר– מדגיש הטור –ה "והקב, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, הודיע שמשה עלה להרבמחנה ל

כדי להזהיר , וכל החודש, ח אלול בכל שנה ושנה"ל שיהיו תוקעין בר"לכן התקינו חז. 'וגו' עלה אלקים בתרועה'שנאמר 
  .לשון הטור', ישראל שיעשו תשובה

! ה מתעלה מכך"הקב, קט בצעדים כדי להזהיר האחד את השני שלא יעשו חטאים שכאשר העם היהודי נו–? מה למדנו
  .'חודש התשובה'קיבלנו את המתנה הטובה הזו ששמה ', שלא יטעו'ומכוחה של אותה זכות של 

אלא עוד הוא מזכה , הרי לא רק שיש בידו את הזכות הגדולה הזו, כאשר יהודי מוכיח שאיכפת לו שחברו לא יעבור עבירה
 . נלמד גם מתוך הדאגה שמגלה התורה לבעלי חיים, החיוב המוטל עלינו לדאוג לזולתנו . כל העם בזכויות אינסופיותאת

והתורה חששה מפני מצב , והחמור אינו כזה, מעלה גרההיא משום ששור , שהרי אחת הסיבות שאסור לחרוש בשור ובחמור
אלא הוא מעלה , והאמת היא שגם השור סיים כבר לאכול( כל ויראה שהשור עדיין או, שבו החמור יסיים כבר את מאכלו

חובה גדולה כפולה ומכופלת , ואם כך דאגה התורה לחיות ...ולחשוב שבעל הבית אוהבו יותר', לקנא בו'ואז הוא עלול , )גרה
  .בנים למלך מלכי המלכים, וקל וחומר לאחינו, עלינו לדאוג לבני אדם
, בטאונה של חסידות צאנז', צאנז'ב. דאגה לזולת כרוכה במסירות נפשגם ה, כל דבר בעבודת השםוכמו . עבודה גדולה היא זו

  .ממנו אפשר ללמוד עד כמה יש לדאוג לכל יהודי, ל"א על אביו זצ"ר מצאנז שליט"מובא מעשה מופלא שסיפר האדמו
   , לאחר שהגדיש את הסאה, םהמנהל הרוחני של ישיבת צאנז בנתניה החליט פעם לגרש מהישיבה את אחד הבחורי

         , גיח החליט לעמוד הפעם על דעתושאולם המ, הבחור התחנן על נפשו. רצויה עברה את הקו האדום- והתנהגותו הלא
         . והבטיח שמהיום והלאה ייטיב את דרכיו, ובכה מאוד, והגיע אל הרבי בעצמו, הבחור לא התייאש .ולסלקו מן הישיבה

, אולם המשגיח טען לעומתו כי הלה כבר הבטיח כך פעמים רבות,  דבריו ונענה לול  השתכנע באמיתות"ר זצ"ק האדמו"כ
  .ולכן אין הוא רואה חידוש כלשהו בהבטחה הנוכחית

ולכן אפסה ממנו כל , עשרות פעמים הוא כבר הבטיח! ?ככה אתה אומר! ?מה: והשיבו ברוב ענוותנותו, ר"ק האדמו"ויחרד כ
ובכל יום תמיד אני נכשל , הטוב' והבטחתי עליהן לה, י מאות ואלפי פעמים קבלות טובותהלא גם אני כבר קבלתי על! ?תקווה
, מה יהא עלי, אם כך הם פני הדברים... ולפי דבריך אין לי כבר כל סיכוי, ומקבל עלי מיד לשפר את מעשי מכאן ולהבא, בהן
  ...?ו אבדה ממני כל תקווה"וכי ח

ולא . הדיבורים הללו היו יוצאים מפי הרבי תדיר בכל עת ובכל עונה .של המשגיחכמובן שלמשמע הדברים נסתתמו טענותיו 
שמעו פעם וכל מי ש, את גודל ענוותו, ולוא במעט, כל מי שזכה להכיר .או בגדר אמירה בעלמא, בכך- היו אלו דיבורים של מה
  .יודע שזה היה אחד המסרים הגדולים שלו, מדבר בעידן רעוא דרעוין

צריכים אנחנו להיות גם , ויחד עם השפלות שצריכה ללוות כל יהודי, שברון הלב הגדול על כל חטא שחטאנויחד עם חובת 
.)עלינו לשבח( ! ולהאמין שאפשר להיות אחרת–במצב של התחזקות עצומה 

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב'  ר:זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

 
  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון



 

 

 

 

 

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

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

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

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

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 יוסף בן רוחמה עמית בת טובה                  

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית

 אורן בן נעמי         אנאל חביבה בת שולמית 
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 משה מנחם בן רחל נועה בת מזל טוב          
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 דליה אפרת בת נעימה          מאיה בת עדי  
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 קהאסתר בת סולי   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 זהבה בת שושנה רייזל        
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
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 הַהֲחָדׁשָ ה ַהָּׁשנָ ת ִלְקַרא -םִנָּצִבית ָּפָרַׁש 

 וכתיבה וחתימה טובהבברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ניצביםפרשת  פניני עין חמד תשע"ח אלול כ"ח

 שניתן! ככלועלינו לנטוש אותה מוקדם 
 

כשם שאדם משפץ את דירתו החדשה, כדי 
שיוכל להיכנס אל דירה נאה המרחיבה דעתו 

כך עלינו לשפץ את השנה  - של אדם
לשפץ ולתקן החדשה שלנו, או ליתר דיוק: 

  ואת מעשינו! עצמנואת 
 

כדי שניכנס  ,עלינו לעשות את כל שביכולתנו
לשנה החדשה כשאנו מתוקנים ומושלמים עד 

 !שבאפשרותנוכמה 
 

בימים הללו, לפני שאנו נכנסים לשנה 
עלינו לעשות חשבון נפש, לבדוק  -החדשה 

 ומעמיק יותר. יסודיאת כל מעשינו באופן 
 

אלא עלינו לבדוק לא רק האם אנו מתפללים, 
הלא התפילה הינה  כיצד אנו מתפללים!

 . אחד הדברים העומדים ברומו של עולם.
 

עלינו לבחון כל מעשה ומעשה  -בימים הללו
 - לבדוק לא רק את עצם קיומוברצינות, 

, וליטול עמנו רק את אלא גם את איכותו
אשר עומדים  ,ההנהגות והמעשים

בקריטריונים הנדרשים, רק את אלו אשר 
 !הנדרשראויים ומתוקנים לחלוטין ולתקן את 

 

יהי רצון שנזכה כולנו להיכתב ולהחתם לחיים 
 ובים ולשנה טובה ומבורכת.ט

 

אשר אנו  ,פרשת ניצבים, הינה הפרשה
בשבת האחרונה קוראים בתורה תמיד 

 השנה.  של, השבת האחרונה שלפני ר"ה
 

פרשה זו פותחת במילים: "ַאֶּתם נִָּצִבים" 
כי  ,, כאשר משמעות הדבר הינה(דברים כט, ט)

שאנו ניצבים ועומדים עלינו לזכור תמיד, 
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, על כל 

 אותנו! מחייבוכמה שהוא  -המשתמע מכך
 

אם מבקשים אנו להבין טוב יותר את מהות 
הימים הללו, ניתן להמחיש באמצעות הדוגמא 
הבאה: כאשר אדם עובר דירה, לדירה 

הוא  -חדשה, לדוגמה: לאזור יוקרתי יותר
 עשה ביקורת רצינית בכל חפציו. 

 

הוא לא מעביר את כל תכולת הדירה הקודמת 
אל הדירה החדשה. הוא מעביר עמו רק את 

הנאים, המתוקנים, הראויים  החפצים
כדי שדירתו תהיה מושלמת ונאה, לשימוש, 

באופן הנוח והראוי  ומתוקנתמסודרת 
 ביותר!

 

ובכן, הוא הדין והוא הדבר באשר אלינו, 
כאשר אנו עוזבים את השנה הקודמת 

עלינו  - החדשה השנהומבקשים להיכנס אל 
 לערוך בדק בית רציני. 

 

 - ת שלנו ראויהמההנהגועלינו לבדוק איזו 
 וכדאי ליטול אותה עמנו אל השנה החדשה,

להשליך אותה  ומוטב - ואיזו פסולה
 ולהרחיקה מעלינו. 

 

מובילה אותנו אל איזו דרך  ,עלינו לבדוק
כדי שנמשיך לצעוד  -קיום רצון ה' בשלימות

 - ואיזו מרחיקה אותנו חלילהבה גם הלאה, 

יֶכם ָראֵׁשיֶכם ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם קֵ ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱא"
 (דברים כט, ט) ל"וְׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש יְִׂשָראֵ 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

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

 לרפואה שלימה
  ציון בן צ'חלה

 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת



 

 

 
 ?נדרים, למה היא מועילה וכן עניין הטבילה לפני ראש השנהמהו עניין התרת 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

 40מכיוון שהזוהר הקדוש כותב, שמי שנדר ולא קיים את נדרו, הריהו נזוף לפני בורא העולם ותפילתו אינה נשמעת במשך 
, בערב ראש חודש יום קודם ראש השנה) 40(י"ט באב -בספרים שנהגו לעשות כמה פעמים התרת נדרים. ביום, לפיכך כתוב 

 (ויש העושים התרת נדרים כל ערב שבת).השנה ובערב יום כיפור -בערב ראש יום לפני יום כיפור), 40(אלול 
 

פעמים בלא לציין שהוא מקיימו בלי נדר.  זו מועילה לנדרים, שהאדם נדר ושכח, וכן מועילה למנהג טוב, שנהג שלוש התרה
עדיף שהתרת נדרים זו תיעשה בעשרה אנשים, מאחר שיש אומרים, שאם נדר אדם נדר בחלומו, צריך להתירו בעשרה. 
אישה נשואה יכולה למנות את בעלה שליח עבורה ולבקש ממנו שיתיר גם עבורה. אולם אישה שאינה נשואה, אינה יכולה 

 שו"ע רלד, נו. שו"ע ט"ז מו. רב פעלים ח"ד או"ח ל"ד. מקורות:ש אחר כשליח שיתיר עבורה. למנות אישה או אי
 

השנה במקווה, מאחר שהטהרה מועילה לשמיעת תפילת האדם. טובלים חמש טבילות: א. יכוון -טוב לאדם לטבול בערב ראש
'תכלה שנה  -בשביל הטהרה ב. יכוון לתיקון הכעס ג. למתק הדין והגבורה בחסדים ד. יכוון לפשוט מעליו בגדי החול

יכרון ויכוון 'תחל שנה וברכותיה'. כאשר אינו זוכר כוונת הטבילות יכול וקללותיה'. ה. יקבל עליו הארת קדושת יום טוב ויום הז
לכוון על דעת רשב"י, ור' אלעזר בנו, ועל דעת רבינו האריז"ל. ואם אינו יכול לטבול מטעמי בריאות וכו', ישפוך על גופו תשעה 

מקורות: בן איש חי, פרשת ואפילו עומד תחת המקלחת ויורדים עליו ללא הפסקה, הרי זה מטהרו.  ליטר מים) 13.5-(כקבין מים 
 צבים, שנה א' סעיף ג.ינ
 

', ויש בו כדי ללמדנו על חשיבות העובדה, שהאדם יהיה מקושר לצדיק: אביהם של ישראללהלן סיפור מופלא, המעובד מתוך '
שמוצאי מבני וליהנות מזיוו למרות  זצ"ל. לכן הייתי רגיל להגיע אליו לבית המדרש אליהומרדכי רב מרן ההנשמה שלי קשורה ל"

  הגלותיים הללו. כנראה מעל החילוקים ןאשכנז. הקדושה והתורה העדות 
 

די שמחתי לקחת יאני מספר עליו בבית, ואני מצ שתמידפני הצדיק לראות את ו יהוא ביקש להצטרף אלי ,כשבני הגיע לגיל שבע
וסימן לו שבו מתפלל הרב וישבנו בסוף בית המדרש. בסוף התפילה הרב הצביע על בני ,למניין לראות את פני הרב. באנואותו 

 להתקרב אליו. 
 

שהרב קורא לו. בדרכם לרב פנה המבוגר אל הבן שלי , ואולי קיווה שחשב ,הילד בן השבע התקרב לרב, והיה שם אדם מבוגר
זאת האדם המבוגר עקף אותו  בכל ,. אבל"מה פתאום, הרב קרא לי"תו ואמר: יהתווכח אהבן  ".לי!זוז, ילד, הרב קרא " ואמר לו:

 והגיע אל הרב.
 

לגשת אליו. כשהילד לבן שלי סימן  דקות, בנחת, כאילו באמת התכוון לקרוא לו, ואחר כךאותו אדם למשך מספר הרב דיבר עם 
, למשך דקות ספורותתו י. הרב המשיך ודיבר א"להתווכח כך עם אדם מבוגר באמת קראתי לך, אבל לא יפה"אמר לו הרב: , הגיע

לרב לדבר עם ילד בן שבע,  מה יש ,. הייתי מסוקרן מאוד לדעת?"הרב ךמה אמר ל" :והתיישב לידי. שאלתי אותו ואחר כך הבן חזר
לא  ."בבוא היום תדע": חתומות בשפתיים אותו. אבל בני לא השיב, ורק אמר שבה הוא רואה ,במיוחד שזאת הפעם הראשונה

 הפצרתי בו למרות סקרנותי הגדולה.
 

על מה הילד מדבר,  ,. ניסיתי להבין!"מתאונה חזיתית אבא, היום תיזהר"קם בבוקר ואומר: בני חלפו שנתיים מאותו מאורע, והנה 
חשבתי על  היום, תוך כדי נסיעהבי, וכך במהלך כל ישלא אוסיף לשאול. שמרתי את הדבר בל, שהוא מעדיף ,אבל הבנתי ממנו

כי  ,הכל היה בסדר גמור. חשבתיב"ה, לדריכות מסוימת, אבל  הדברים, אבל דבר לא קרה. בכל פעם שחלפה מולי מכונית, נכנסתי
 , בסוף היום, יצאתילביתיהעניין. בדרך כל דעתי מאת הסחתי ידברו ו חלומות שוואכנראה חלם הוא חלום ולכן הזהיר אותי. אולם, 

 נוסע סמיטריילר במהירות גדולה.  מחניה והנה מולי
 

כי משאית הענק הזאת כמעט שפשפה  ,אחורה חזרה לתוך החניה וניצלתי בנס במה שאמר לי בני, נסעתי במהירות ,מיד נזכרתי
ייתי בין החיים לא ה ,חוזר במהירות לחניה שהבן שלי הזהיר אותי ושמתי לב, כי אם לא הייתי ,הרכב שלי. מזל גדול היה לי את

זוכר את הפעם הראשונה "בני חייך ואמר:  כיצד ידע להזהיר אותי. ,ושאלתי אותו ,מה שקרה ,היום.כשהגעתי הביתה סיפרתי לבני
 הרב הזהיר אותי לשמור עליך, והלילה הואתי סוד? ובכן, ישהוא קרא לי והמתיק א, תך לבית המדרש של הרב? זוכרישהגעתי א

 ."כפי שהזהרתי ,לי להזהיר אותך בחלום ואמר יבא אלי
 
 
 

 

 

ק ג'ֵחלֶ  - הַהָּׁשנָ  רֹאׁש - ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה

הֻמְפָלָאה ַהָּצלָ   

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

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

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

 
PnineEH@gmail.com 

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

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 05206329144 –בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

. נקרא )1868( ט"תרכה'י' בכסלו -נולד ב -ינוקא מסטוליןזצ"ל הידוע כ רבי ישראל פרלוב
 ,אולם החסידים לא חיכובהיותו כבן ארבע התייתם מאביו.  על שם הבעל־שם־טוב הקדוש.

רחבי המדינות נהרו אליו מכל  .'הינוקא מסטולין', ומכאן שמו 'רבי'והכתירוהו כ ,עד שיגדל
  .אהבוהו אהבת נפש חסידים להתברך ולהיוושע בעצה ותושייה.

 

-מלומד בנסים. בעל רוח חכמת אלוקים וגדלות נשגבה מתוך ענווה ושפלות ברך.תה לו יהי
לה יצומה של התפיבע ,)1921( תרפ"בה'ראש השנה, שנת של ביום ב'  נפטר הקודש. גאון.

למחרת ראש השנה טמנוהו שנים.  53-חי כבפרנקפורט דמיין. ציונו  בהיותו בעיירת מרפא.
הציון נודע  אתו שלא לטמנו במקום רחוק משם).ועל־פי צואת וז(בפרנקפורט הקרובה לעיר המרפא 

  ישועות עד עצם היום הזה.רבים משתטחים על ציונו ורואים ו ,כמקום תפילה
 

 .)מקרלין "בנו של בעל "בית אהרן -(השניאשר מקרלין  'ר אביו: (השני).ר' אהרן מקרלין  סבא:
עלתה באש  -]טשרנוביל[בתו של דודו זקנו רבי דוד מזלטיפולי (הי"ד  מרת ברכה שיינדל אשתו:

 ).1942 -תש"בה'של סטולין בכ"ט אלול העקידה 
 

  ,משה זצ"ל הי"ד 'ר ,יעקב חיים זצ"ל 'ר ,אהרן זצ"ל הי"ד 'אשר זצ"ל הי"ד, ר 'ר ילדיו:
 תש"וה'אשר ממנו המשיכה השושלת. בשנת (יוחנן  'רהאדמו"ר  ,אברהם אלימלך זצ"ל הי"ד 'ר
 .)קרלין-עלה לארץ והוכר כרבם של חסידי סטולין ]1945[

 לא היה בידיולצערי הרב לשוב לארץ ישראל "רציתי  :רה"צ רבי יהושע העשיל הלטובסקי זצ"ל סיפרה
על  . הוא הביא לי פספורטבו התאכסנתי מידי בעל הביתמזויף פספורט לפיכך נאלצתי לרכוש פספורט, 

 .אם יש בידי פספורטה ,הפרידה, שאלני רבינו כשנכנסתי אל הקודש פנימה לקבל ברכת .שם אהרן טויב
שהפספורט (התכוונתי  "אהרן טויב" :שאלני רבינו, עניתי ?"ומה שמך. "ספורט מונח בכיסיפעניתי, שה

 .)טויב אהרןל שם הוא עשבידי 
 

האחת על הספסל והתחיל  לורבינו נעמד כשרג .רבינו ביקשני להראות לו את הפספורט, והגשתי לו
שם את הפספורט לאחר מכן ואחר כך בדפי הפספורט, וי לדפדף בפספורט, כאשר מדי פעם מסתכל עלי

 ונשנה מספר פעמים, וכל זה בבדיחא דעתא, לבסוף החזיר לי את הפספורט על ברכיו, כך חזר הדבר
 ."ו לחיים ולשלוםתיסע, ןשיהיה כ" :ואמר לי

 

 כשעליתי לרכבת והתיישבתי בפינתי, פתחתי את הפספורט ורציתיהדבר היה תמוה מאוד בעיניי, ולכן 
בעל ו, מאחר יחשכו עיני אוכשהתחלתי לקר .בדיחות הדעתלהיות בלראות מה כתוב שם שגרם לרבינו 

הפנים, לא לא צבע המקורי היה שונה ממני בתכלית השינוי. לא היה אפילו פרט אחד זהה לי. הפספורט 
  .ים וכן הלאהיצבע העינ

 

? הרי הם יתפסו ני משטרת הגבולותיראה בעיאיך א ?בונו של עולם, מה עוללתי לייר: "חשבתי לעצמי
כשראה את הפספורט, אך  ,עתה הבנתי למה צחק הרבימיד, כי השתמשתי בפספורט של מישהו אחר". 

ל על מקומו יבוא בשלום, ושהכ ,ברכת הרביסמכתי על  . אני נמצא באמצע הדרך.אין להשיב מה שנעשה
 זרתו יתברך.בע

 

ואמתחתי בידי, עליתי על  כשהרכבת עצרה בגבול האוסטרי, בשעות הלילה המאוחרות, ירדתי מהרכבת
 עצר את הכרכרה וביקש . הואאולם, לפתע צץ, שוטר גבול כרכרה ואמרתי לעגלון היהודי לנסוע במהירות,

  וסעים.של כל הנ פספורטלראות את ה
 

ועל הפספורט והתחיל לצחוק, כך  יעלי הגשתי לו את הפספורט והתחיל לדפדף בו, הוא הסתכל לסירוגין
והנה  תנועות שרבינו עשה,האותן בדיוק את שהשוטר עושה לראות,  נדהמתי .זה נמשך מספר פעמים

 עשיתי והמשכתי בדרכיכך כמובן,  ".נו מילא, קום וברח לך" :את הפספורט וממלמל השוטר מושיט לי
 .רץ ישראללא

בפני המרא דאתרא, והראה בפני הרב  שהציע את עצמו ,עיירה אחת חיפשו שו"ב, והנה הגיע אחדב
 חד לשביעות איך שהעמיד סכין ,ראהוכמו כן ובודק מומחה. הרב בחן אותו  כתב קבלה שהוא שוחט

 

 

ברצונו להתקבל לרצון התושבים,  כן אם חסידים של האדמו"ר רבי ישראל מסטולין זצ"ל, על רוב אנשי העיירה הםשאמר לו הרב, היות  רצונו.
 הסכמתו. עליו לנסוע לרבי ולקבל

 

במשך השבת בתפלות  שאם יכנס לרבי בערב שבת, יהיה מוכרח להשתתף לעצמו,מנם עשה חשבון וא השוחט נסע בערב שבת לסטולין,
הזמן שהיה לוקח לו מביתו  ,כמה שעות בכך, החליט להמתין עד מוצאי שבת. במוצאי שבת המתין ן שלא היה רגילוובעריכת השולחן, וכיו

עצמו להתקבל לשו"ב בעיירה פלונית שרוב  ו, היות והציע את. ונכנס למעון קדשו של הרבי, וסיפר על מטרת בואלו היה נוסע במוצ"ש לסטולין
 ולקבל הסכמתו וברכתו. של הרבי, ואמרו לו שכדי שיוכל להתקבל, עליו לנסוע לרבי אנשיו הם חסידים

 

 היית אומר את האמת, אילוראה נא, " :אמר לו הרבי ."זה עתה ִהַּגְעִּתי: "ענה האורח ".מתי ִהַּגְעָּת לסטולין?" :הרבי פנה בשאלה אל האורח
לות הארוכות, הרי הייתי נותן יהתפ שקשה היה עליךשהסיבה שלא התפללת אצלי, משום אלא  שאתה כבר נמצא כאן עוד מערב שבת,

 לגה"צ רבי ישראל 'לב ישראל(' ."כשוחט אין באפשרותי לתת הסכמה לקבל אותך מפיך דבר שקר, שהוצאת ,אבל עכשיו .את הסכמתי
 )גרוסמן זצ"ל

 זצ"לן ִמְסטֹוִליא ַהְּינּוקָ  -ב זצ"לֵּפֶרלֹול יְִׂשָראֵ  ָהַרב  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים 



 

 

  

 

רָּבַאחֵ  ִלְפגֹעַ א ֶׁשת ְזִהירּו  

 רק דבוק בה' אחד וברחמיו המרובים. ואני ,ושוב התחזק
 

שעה  השחלפ ,סיימתי לקול מחיאות כפיים סוערות התבררכש
אף אחד לא עצר  במקום ארבעים וחמש דקות כמתוכנן... ומחצה

"כל שנה יש לנו  אותי. המנחה עלה לבמה ואמר בהתרגשות:
 ".הדרשן המחליף! השנה ללא כל ספק הפתעת היום הוא .הפתעה

 

אנשים  כאן שישנם ,י והודה לי באומרו: "תדעילאחר מכן ניגש אל
 ששנה שלימה לא העלו בת צחוק על פיהם ואתה הצלחת לשחרר

 מצווה גדולה". לך יש. אותם מהלחץ היום יומי ִאּתֹו הם מתמודדים
 

לאחר מכן ניגש  .אנשים רבים להודות לי יאחרי הדרשה ניגשו אלי
אם ה ,הוא שאל אותי .המתין שכולם ילכו, שמהקהלאליי אדם נוסף 
 כי למדנו יחדיו בישיבה קטנה.  ,והזכיר לי ,אני מזהה אותו

 

סא גלגלים, השבתי: יתק לכורמאותו מלווה בבנו החולה ה שראיתיכ
הוא הרכין ראש ". מה קורה עם הבן? איך אתה מתמודד עם זה?!"

אחד אצל חיזוק  הבוקר לקחו את כל המשפחות לשיחת"ואמר: 
הצדיק  עםכאשר בסוף הדרשה כל אבא קיבל יחידות  ,מצדיקי הדור

 ". להכניס פתק לברכה
 

כי המחלה של בני באה  ,פורשבמאמר לי הוא  ,צדיקי לְּכֶׁשּנְִכנְַסּתִ "
סליחה בקשת הוהוא עוד ממתין ל ,שפגעתי בו ,אדם בעקבות

ואיך אוכל לדעת מי זה? אך  40בן  שאני כבר ,שלי... אמרתי לרב
 ".אותו! י לחשוב טוב ולפייסישעל ,הרב אמר

 

אף אחד  תיאבל לא מצא ,במי פגעתי ,אני מנסה לחשובכל היום "
 -"יודע על מישהו שפגעתי בו?! אולי אתה .פגע ממניישעלול היה לה

מחוץ לאולם שתו לקחה את הבן יא", אמרתי. "בוודאי שאני זוכר!
 ,סמוך לישיבה היה יהודיבביה"כ כי  ,אמרתי לו מר. פרץ בבכיוהלה 

ופעם  .לא רצוניות (טיקים) עותשמדי פעם היו ידיו מתעוותות בתנו
 ".ומחקה את תנועותיו! ראיתי אותך חולף על פניו

 

 ,כזה... הוא אמר שהוא לא זוכר דבר ,הוא פרץ בבכי אימים ואמר
היה בטוח שה' של הדרשן הקבוע,  שאני המחליף ,שברגע שראה

 התחנן הואלמצוא במי פגעתי. עזור לו אשאני  ,עבורואותי זימן 
 שאנסה לאתר את היהודי על מנת לפייסו.  י,אלי

 

 עד שמצאתי חבר ו,לאתרכדי במונית עשיתי טלפונים  בדרך הביתה
ואמרתי  ִעּמֹו. שוחחתי אירוע משותףאותו, שכן שניהם היו בשאיתר 

לפייסו, כדי אותו  שיש יהודי שבנו חולה מאוד והוא מנסה לאתר ,לו
הוא פגע  !אותי רצחאמר בכאב: "הוא , כאשר שמע את שם הפוגע

 שיהיה לו שכל והמתנתי לו ביום, חשבתי !בי עד עמקי נשמתי
 שיבוא לפייס אותי, אבל הוא לא עשה זאת!!!" ,חופתו

 

אז אני  ,חולה "אם בנו התרכך ליבו ואמר: ,מצב בנועל מששמע 
שה' ישלח רפואה שלימה זאת ובזכות מוחל לו בלב שלם, 

כי קיבל מחילה, אבי  ,הבן לבשר לותיכף התקשרתי לאבי . "לבנו!!!
 מהתרגשות והודה לי מקרב לב. הבן בכה

 

 באותו שבוע עשה בנו בדיקות מקיפות וכל הצוות הרפואי החליטו
מתחילת ל כך שהמצב של הילד מעולם לא היה טוב כ אחד, פה

על אתר הפסיקו את כל הטיפולים הקשים ושחררו אותו  .מחלתו
, כיום חזר ומצבו הלך והשתפרם מעקב אחת לחודשיי לבית תוך

 ה ב''ה!!!ְׁשֵלמָ בת''ת כאחד הילדים וחזר לבריאות  הילד ללמוד

הנה אנו עומדים בפתחו של יום ראש השנה, וצריכים אנו 
עלולים לשלם על כך להיזהר לבל חלילה נפגע בזולת, שכן אנו 

'מחיר יקר' ולא נבין מדוע מתרגשות עלינו בעיות אלו. להלן 
' אותו טיב הקהילהסיפור מופלא המעובד מתוך העלון הנפלא '

 סיפר בעל המעשה י.ר.:
 

דמו את פני בגמר מסיבת יק 'עשרים וחמש שיחות שלא נענו'
עשרים מתוכם היו מיהודי חשוב דרשן  .לתלמידים בת''ת סיום
התנצלתי  בראשית דבריאליו. התקשרתי חזרה . מישרים ומגיד

  המסיבה...במשך זמן  ישהסלולרי לא היה עלי ,והסברתי לו
 

הוא ִמִּצּדֹו ניגש תיכף לעניין ואמר: "אני חייב את עזרתך 
יש ארגון שמארגן מידי שנה יום כיף לילדים שחלו  בדחיפות,
במטרה לשחרר את כל  ,יחד עם כל בני המשפחה במחלה

 . "משך השנה כולהבהמשפחה מהמתח המלווה אותם 
 

מיוחדת שלי בסוף הערב אחרי ארוחת  בתוכנית יש גם דרשה"
בהפתעה גמורה נבצר ממני להגיע ואני חייב . ערב מפנקת

 ל כךשכ ,יכול לאכזב את הילדים והמשפחות מחליף! אני לא
 .מחכים לרגע הזה!"

 

מקסימום מספר  הייתי המום מהבקשה והשבתי לו: "הרי אני
זה  -שלמות סיפורים יפים לילדים אבל לרתק ילדים ומשפחות

ניסיתי לסרב שוב ואני הוא התעקש . ממש לא המקצוע שלי!"
 ,הוא בתחנוניו הציע ושוב מתוך פחד שאינני מתאים לדבר, אך

 חזיר אותי.תגם ואסוף אותי מעיר מגורי תמונית ששישלח 
 

לאסוף  כעבור שעתיים הגיעה מוניתבסיכומו של עניין הסכמתי ו
מרוב לחץ שכחתי את כל הסיפורים ששגורים תדיר על  אותי.

, לא נזכרתיזכר בסיפור אחד אבל מרוב פחד ילה לשוני, ניסיתי
אומר לי הנהג:  ,שיעזור לי עם התוכן ,מה' עודי מתפתל ומבקש

 .ולם"לא "בבקשה כבוד הרב הגענו
 

הקדוש וישים  שירחם על הקהל ,צעדתי בפחד אך בדביקות בה'
ואמר:  י יהודיידברים בפי. עם הכניסה לאולם המפואר ניגש אל

 "אתה הדרשן המחליף?! ברוך הבא! אני מקווה שלא תהיה
 פחות טוב מהדרשן הקבוע!" עכשיו הרגליים כבר החלו לרעוד

אני  ותושא ,ומחהשהם מצפים ממני להיות טוב כמו המ ,מהלחץ
 מחליף... הרגליים רועדות והוא אומר לי: "בוא עלה לפודיום!"

 

שזה לעלות  ,אבל הבנתי ,מעודי לא שמעתי על המילה פודיום
כי את הבמה מפארת להקה שלימה המורכבת  ,ראיתי לבמה...
נגנים בכלים שונים, עדיין מסוחרר מהמחזה ומישהו  מעשרות

נך י"אילו מנגינות ה ת, ושאל:הציג את עצמו כמנצח התזמור
 שמעתי על כזה דבר! מעודי לא. שילוו את הנאום שלך?!" ,רוצה

 

הוא התעצבן  שהוא יבחר איזה מנגינה שהוא מחליט. ,השבתי לו
 צריך להגיד לי אילו מנגינות והסביר בנימת כעס עצור: "אתה

שהוא יחליט ביקשתי, שוב . לנגן עבור קטעים של הנאום שלך!"
 רק דואג לביצוע! ושוב הוא הסביר לי שאני אומר והואעבורי 

 

מאחר שסירבתי לבחור את המנגינה, נאלץ הוא לבחור בעצמו. 
המשפט הבא  ומה ,התחלתי לדבר מבלי שידעתי רגע קודם

לצאת מפי... הקהל צחק ובכה ושוב צחק ושוב התרגש  העומד
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  פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
  22:00ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

  558יון מס' גל                              טשנת תשע" ראש השנה - נצביםפרשת 
ֵקיֶכם"   (כט, ט) "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיוֹם ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱא

ָּכתּוב (ִמְׁשֵלי יב, ז) 'ָהפֹו ְרָׁשִעים ְוֵאיָנם ּוֵבית ֶזה ֶׁשָאַמר הַ 
  ַצִּדיִקים ַיֲעֹמד' (ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא פר' ִנָּצִבים סי' א) 

ר' ִמיְכל " הּוָבא ְּבֵׁשם ַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש ְּתֵכֶלת ָמְרֳּדַכיַּבֵּסֶפר "
  ַזַצ"ל:  ִמְּז'לוְֹטׁשוֹב

ַחי' ָאנּו אֹוְמִרים: "ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶני ִּבְתִפַּלת 'ִנְׁשַמת ָּכל 
הּוא  -ִתְׁשַּתֲחֶוה". ָהָאָדם ַהָּׁשֵלם, ַּגם ְּכֶׁשעֹוֵמד ָזקּוף 

ִמְׁשַּתֲחֶוה ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה, ֶׁשֵּכן ֶעֶצם ַהָּדָבר ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ָעָליו 
ִים ְוִיְרַאת ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְוֹעל ִמְצוֹות, ְוֵיׁש ּבֹו ִיְרַאת ָׁשמַ 

  ֵחְטא, ָּבֶזה הּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה ַלָּקָּב"ה. 
ְּבֶעֶצם  -ְלֻעַּמת ֹזאת ָהָרָׁשע, ַּגם ְּכֶׁשִּנְרֶאה ֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה 

הּוא ֵאינֹו ִמְׁשַּתֲחֶוה, ַּכֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה כט, יג): "ְּבִפיו 
י". ַהָּנִביא ֲהֵרי אֹוֵמר ְּבֵׁשם ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמּנִ 

ה': "ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו... ֲהָלֹכף ְּכַאְגֹמן ֹראׁשֹו?!", 
ְּכלֹוַמר, ַהִאם ְלִהְׁשַּתֲחָוָיה ֵמֵעין זֹו ִהְתַּכֵּון ַהָּקָּב"ה? ַוַּדאי 

א. ַהָּקָּב"ה רֹוֶצה ֶׁשָאָדם ִיְׁשַּתֲחֶוה ֶּבֱאֶמת, ִּבְפִניִמ  ּיּות ֶׁש
א ְּבגּופֹו ִּבְלַבד.   ַנְפׁשֹו, 

" : " ָהפוֹ ְרָׁשִעיםְלִפי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי, ָּכ
ִאם ַנֲהֹפ ֶאת ָהְרָׁשִעים ָּכ ֶׁשַּיַעְמדּו ַעל ָהֹראׁש, ַהִאם ֹזאת  -

א. - " ְוֵאיָנםִנְקֵראת ִהְׁשַּתֲחָוָיה? " ַצִּדיִקים  ּוֵבית" ַוַּדאי ֶׁש
 -ַהַּצִּדיִקים, ְלֻעַּמת ֹזאת, ַּגם ְּכֶׁשֵהם עֹוְמִדים  -" ַיֲעֹמד

  ֲעִמיָדָתם ֶנְחֶׁשֶבת ָלֶהם ְּכִהְׁשַּתֲחָוָיה. 
ֶזהּו ַּגם ַהֶּקֶׁשר ַלָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ָּפָרָׁשֵתנּו: "ַאֶּתם ִנָּצִבים 

ם "ִלְפֵני ה' ַלְמרֹות ֱהיֹוְתֶכם עֹוְמִדים, ִהְּנכֶ  -ַהּיֹום" 
. ֵקיֶכם", ִמְׁשַּתֲחִוים ּוְכפּוִפים ְלָפָניו ִיְתָּבַר   ֱא

  
  (כט, יח) "ְוָהָיה ְּבָׁשְמעוֹ ֶאת ִּדְבֵרי ָהָאָלה ַהֹּזאת"

ַהִּמָּדה ַהּגֹוֶרֶמת ָלָאָדם ְלַהֲאִזין ְלָכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָכחֹות ֶׁשאֹוֵמר 
ִהָּׁשֵאר ְׁשֵוה ֶנֶפׁש ּוְלִהְתָּבֵר ִּבְלָבבֹו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִמִּפי ַהְּגבּוָרה, לְ 

א ַיִּגיַע ֵאָליו, ִהיא ִמַּדת ַהֵּליָצנּות,  ֶׁשָּדָבר ִמָּכל ֵאּלּו 
  ַהַּמְרִחיָקה ִמן ָהָאָדם ֶאת ַהּמּוָסר.

ֶזהּו ֶׁשאֹוֵמר ַה"ְמִסַּלת ְיָׁשִרים" (ֶּפֶרק ה, ְּבֵבאּור ַמְפִסיֵדי 
ֶאה ְקִׁשי ַהָּלצֹון ְוַהְׁשָחָתתֹו ָהַרָּבה, ִּכי ְּכמֹו ַהְּזִהירּות): "ְוִתְר 

ַהָּמֵגן ַהָּמׁשּוַח ַּבֶּׁשֶמן, ֲאֶׁשר ַיְׁשִמיט ְוַיִּפיל ֵמָעָליו ַהִחִּצים 
א ַיִּניַח אֹוָתם ֶׁשַּיִּגיעּו ֶאל ּגּוף ָהָאָדם, ֵּכן  ּוַמְׁשִליָכם ָלָאֶרץ, ְו

ּוִבְׂשחֹוק ִּכי ְּבֵליָצנּות ֶאָחד ְרּדּות, ַהָּלצֹון ִמְּפֵני ַהּתֹוֵכָחה ְוַהּמַ 
ָהָאָדם ֵמָעָליו ִרּבּוי ָּגדוֹל ִמן ַהִהְתעוְֹררּות ָקֹטן ַיִּפיל 

ִמֵּדי ְוַהִהְתַּפֲעלּות ַמה ֶּׁשַהֵּלב ִמְתעוֵֹרר ּוִמְתַּפֵעל ְּבַעְצמוֹ, 
ְוַהִּפְׁשּפּוׁש ְראֹותֹו אֹו ָׁשְמעֹו ִעְנָיִנים ֶׁשְּיִעירּוהּו ֶאל ַהֶחְׁשּבֹון 

א ַיֲעֶׂשה ּבֹו  ַּבַּמֲעִׂשים, ּוְבֹכַח ַהֵּליָצנּות ַיִּפיל ַהֹּכל ָלָאֶרץ ְו
א ִמְּפֵני ֶחְסרֹון  א ִמְּפֵני ֻחְלַׁשת ָהִעְנָיִנים, ְו ֹרֶׁשם ְּכָלל. ְו

ִמְּפֵני ֹּכַח ַהָּלצוֹן ַההוֵֹרס ָּכל ִעְנְיֵני ַהּמּוָסר ֲהָבַנת ַהֵּלב, ֶאָּלא 
  ".ְוַהִּיְרָאה

ַזַצ"ל ַּתְלִמיד ַרִּבי ַאְבָרָהם ְּגרוְֹדִז'יְנְסִקי ְּבִעְנָין ֶזה הֹוִכיַח 

ֶׁשִהִּגיַע ִליִׁשיַבת ְסַלּבֹוְדָקא. אֹותֹו ַּתְלִמיד ִהִּגיַע ִמירּוָׁשַלִים, 
ְוַרִּבי ַאְבָרָהם ָחׁש ִּכי ֲעַדִין רֹוֶאה הּוא ֶאת ַעְצמֹו ְּכֶבן 

א מּוָבָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים,  א רֹוֶאה ַּבְיִׁשיָבה 'ַּבִית' ִּבְמ ְועֹוד 
  ַהִּמָּלה, ְּכִפי ֶׁשָּתַבע ִמָּכל ַּתְלִמיָדיו.

ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִלְפֵני ְּתִפַּלת ְנִעיָלה ָקָרא ַרִּבי ַאְבָרָהם 
ְבָרָהם ַלָּבחּור. ִנְרָעׁש ְוִנְרָּגׁש ִנַּצב ְלָפָניו ַהַּתְלִמיד, ְוַרִּבי ַא

  ַמה ִּכַּוְנָּת?". -ָׁשַאל: "ְּכֶׁשָאַמְרָּת ַּבִּוּדּוי 'ַלְצנּו' 
"ִּכַּוְנִּתי ַעל ַּכת ֵלִצים, ֶׁשֵאיָנם ְמַקְּבִלים ְּפֵני ְׁשִכיָנה", ֵהִׁשיב, 

  ְּבַבָּטָלה ִמַּתְלמּוד ּתֹוָרה". - "ַלְצנּו 
ְוָאַמר ַרִּבי ַאְבָרָהם,  "ֲאִני ִמְתַּכֵּון ְלֵליָצנּות ֶׁשל ַמָּמׁש", ַנֲעָנה

"ִאם ְׁשִמיַעת ִׂשיחֹות ְּבֶמֶׁש ָּכל ֹחֶדׁש ֱאלּול ַּבְיִׁשיָבה ֵאיָנּה 
  ֲהֵרי זֹו ֵליָצנּות!". - ְמַׁשָּנה ֶאת ַהַּתְלִמיד ִּבְמאּוָמה 

ַהְּדָבִרים ִחְלֲחלּו ָעֹמק ְלתֹו ֵלב ַהָּבחּור, ּוִמָּיד ְלַאַחר יֹום 
ה ְלֵבית ַהּמּוָסר ֶׁשְּבקֹוְבָנא, ָׁשם ָיַׁשב ְוָלַמד ַהִּכּפּוִרים ָּפנָ 

מּוָסר ְּבִהְׁשַּתְּפכּות ַהֶּנֶפׁש, ַעד ֶׁשִּנְקְּבָעה ְּבִלּבֹו ַהְחָלָטה 
  ְלִהָּׁשֵאר ִּבְסַלּבֹוְדָקא. - ּגֹוָרִלית 

ַהְחָלָטה זֹו ִהיא ֶׁשָּגְרָמה ְלִהְתַעּלּותֹו ַהְּגדֹוָלה, ְוהּוא ָּגַדל, 
ַעָּלה ְוִנְהֶיה ְלֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר ְוַהַּמְׁשִּגיִחים ִהְת 

  ֶׁשַּבּדֹור!
  
ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיוֹם ַהֶּזה. ַהִּנְסָּתֹרת ַלה' "

ת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עוָֹלם ַלֲעׂשוֹת ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי  ֵקינּו ְוַהִּנְג ֱא
  כח)-(כט, כז "תַהּתוָֹרה ַהֹּזא

  ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְׁשֵני ַהְּפסּוִקים ֵאֶּלה?
", ִמְנַחת ְיהּוָדהְּבִסְפרֹו "ַרִּבי ְיהּוָדה ְּפַתָּיא ָּכ ִהְקָׁשה 

ְוֵתֵרץ, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָאַמר ָלֶהם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֲעִתיִדים 
ָרֵאל: ּוָמַתי ִּתְהֶיה ֵהם ִלְגלֹות ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ְׁשָאלּוהּו ִיְׂש 

  ַהְּגֻאָּלה?!
ָאַמר ָלֶהם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: ֶיְׁשָנן ְׁשֵּתי ֶאְפָׁשֻרּיֹות ִלְזַמן ַהְּגֻאָּלה: 
אֹו "ְּבִעָּתּה", ּוְזַמן ֶזה ָידּוַע ַא ְוַרק ַלָּקָּב"ה, אֹו 

  ֶׁשהּוא ָּתלּוי ַּבַּמֲעִׂשים ֶׁשָּלנּו. - "ֲאִחיֶׁשָּנה" 
ַוַּיְׁשִלֵכם ְרַמז ָּכאן ַּבְּפסּוִקים: ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָאַמר: "ֶזהּו ֶׁשּנִ 

ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֻהְגלּו ְלֵבין  -"ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיוֹם ַהֶּזה
ָהֻאּמֹות. ְׁשָאלּוהּו: ּוָמַתי ַהְּגֻאָּלה? ַעל ָּכ ָעָנה ַּבָּפסּוק 

ִעָּתּה", ָּדָבר ֶזה הּוא ַמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ְל"ּבְ  - " ַהִּנְסָּתֹרתַהָּבא: "
ֵקינּו" ת", "ַלה' ֱא ", ַהְינּו ַהֵּקץ ַהְמגֶֻּלה, ִּבְבִחיַנת ְוַהִּנְג

", ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עוָֹלם" -"ֲאִחיֶׁשָּנה", הּוא ָמסּור ְּבָיֵדינּו 
". ִאם ַלֲעׂשוֹת ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה ַהֹּזאתְוֹזאת ַעל ְיֵדי "

  ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ִּבְמֵהָרה. -ת ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ְנַקֵּים אֶ 
  
  (ל, ג) "ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים"

ֶאָחד ִמי"ג ִעְּקֵרי ֱאמּוָנה הּוא "ֲאִני ַמֲאִמין... ְּבִביַאת 
ַהָּמִׁשיַח, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמּה, ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל 

ָּיבֹוא", ֶׁשֵּכן ַהַהְמָּתָנה ַלְּגֻאָּלה ְוַהִּצִּפָּיה ְלִביַאת יֹום ׁשֶ 



 

ַהָּמִׁשיַח ֵהם ַּתְפִקיֵדנּו ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהָּׁשִנים ָהֲאֻרּכֹות ֶׁשָּבֶהן הּוא 
א ִּבְכִדי ַאַחת ִמן ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשִּנְׁשָאל ָאָדם  ִמְתַמְהֵמַּה, ְו

  ָלה ִהָּנּה "ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה?"ְּבבֹואֹו ְלֵבית ִּדין ֶׁשל ַמעְ 
ַעל ְמָנת ְלַהְמִחיׁש ֶאת ַהִּצִּפָּיה ֶׁשָּצִרי ָאָדם ָלחּוׁש ִלְקַראת 
אֹותֹו יֹום ֶׁשּבֹו ִיָּׁשַמע קֹול ַהּׁשֹוָפר ְוִנָּדֵחינּו ִיְתַקְּבצּו ֵמַאְרַּבע 

ְּבִצּיּוִרּיּות ַזַצ"ל ַרִּבי ָמְרֳּדַכי צּוֶקְרַמן ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ, ֵּתֵאר 
חֹוֶלה ְמֻסָּכן ַהּׁשֹוֵכב ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי, ּוְלִצּדֹו ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו 

  ַהֻּמְדָאִגים. 
ָהרֹוֵפא ֶׁשֻהְזַעק ִמְתַמְהֵמַּה ָלבֹוא ְוֵהם ּפֹוְרִכים ְיֵדיֶהם ְּבֵיאּוׁש 

ל ְּכֶאֶבן ִמְּבִלי ָלַדַעת ֵּכיַצד ֶזה יּוְכלּו ְלהֹוִעיל ְלַיִּקיָרם ַהֻּמּטָ 
 -ֶׁשֵאין ָלּה הֹוְפִכין. ָּכל ַרַחׁש ֵמֵעֶבר ַלֶּדֶלת ּגֹוֵרם ָלֶהם ְלֶרֶטט 

  ִהֵּנה... ִהֵּנה ָהרֹוֵפא... ִהֵּנה הּוא ָּבא... סֹוף סֹוף!...
, ָצִרי ָּכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי ְלַהְמִּתין ֶאל אֹוָתם ַהָּיִמים  ָּכ

  ֶׁשֲעִתיִדים ָלבֹוא.
ֵאּלּו ַרק ִמִּלים ְּבַעְלָמא, ֶאָּלא ְמִציאּות ֶׁשִּלְּוָתה ֶאת א ָהיּו 

ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ַאף ְּבַחֵּיי ַהּיֹוְמיֹום, ְּכֶׁשַעל ָּכל ַהְּפֻעּלֹות 
  ַהִּׁשְגָרִתּיֹות חֹוֵפף ִצָּלּה ֶׁשל ַהַהְמָּתָנה ַלְּגֻאָּלה.

ֵּביתֹו ְוֵהִכין ּכֹוסֹות  ְּבֹבֶקר ָחְרִּפי ָעַמד ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ְּבִמְטַּבח
ֵּתה ִליָלָדיו, ְּבֶטֶרם ָיְצאּו ְלִלּמּוֵדיֶהם. ַהְיָלִדים ְּכָבר ָעְמדּו 

  מּוָכִנים ּוְבֹקֶצר רּוַח ִהְמִּתינּו ַלֲהָכַנת ַהּכֹוס. 
  "ַטאֶטע, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְּכָבר ִלְׁשּתֹות", ָקְראּו. 

", ָאַמר אֲ  ִביֶהם, "ַהֵּתה ְּכָבר מּוָכן, ֲאִני "ַסְבָלנּות, ִקיְנֶּדעְרָל
ַרק ָצִרי ִלְבֹחׁש ֶאת ַהֻּסָּכר ּוְלַהְמִּתיק ֶאת ַהֵּתה", ְוַאַחר 
הֹוִסיף: "ַהֹּכל ְּכָבר מּוָכן ַלְּגֻאָּלה ֶׁשָּתבֹוא, ַוֲאַנְחנּו עֹוְמִדים 

. .. ִקְצֵרי רּוַח, ַא ַהָּקָּב"ה אֹוֵמר ָלנּו: ַסְבָלנּות ִקיְנֶּדעְרָל
ַהֹּכל מּוָכן, ֲאָבל ָצִרי ֲאִני ֲעַדִין ְלַהְמִּתיק ָלֶכם ֶאת ַהְּגֻאָּלה 
ְוִלְבֹחׁש ֶאת ַהֻּסָּכר... ֶׁשֲהֵרי זֹו ַמְּטַרת ַהִּיּסּוִרים ְוַהָּצרֹות 

ְלַהְמִּתיק ֶאת ַהְּגֻאָּלה ַעל ְיֵדי ְקִנַּית  -ְּבִעְּקְבָתא ִּדְמִׁשיָחא 
  ִמַּדת ַהַּסְבָלנּות".

ֵּתֵאר ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ֶאת ִצִּפַּית ַרּבֹו ַלְּגֻאָּלה  -ַׁשְבִּתי ְּבֵביתֹו יָ 
ְוהּוא ִּדֵּבר ַעל ָהֱאמּוָנה ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ְוַעל  - ַהְּׁשֵלָמה 

ַהִּצִּפָּיה ְלִביָאתֹו. ִנָּכר ָהָיה ְּבחּוׁש ֶׁשַהְּדָבִרים ְמרֹוְמִמים אֹותֹו 
יו ִהְצַטֲעפּו ְוִהִּביטּו ְלֵעֶבר ְנֻקָּדה ְרחֹוָקה, ִלְפָסגֹות... ֵעינָ 

ִמין, ֲאִני ַמֲאִמין, -אֲ - י ַמ - נִ -ּוְלֶפַתע ִהְתִחיל ָלִׁשיר: "אֲ 
  ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח..."

זֹו ַהַּמְנִּגיָנה ֶׁשָהיּו ָׁשִרים ְיהּוִדים ַּכֲאֶׁשר הּוְבלּו ֶאל 
ִהְסִּביר ִלי, ְוָכ ָיַׁשב ְּבֶמֶׁש ָׁשָעה  - י ַהַּגִּזים ַהִּמְׂשָרפֹות ְוָתאֵ 

ֲאֻרָּכה ְוָׁשר, ְּכֶׁשֵעיָניו ַהְּטהֹורֹות זֹוְלגֹות ְּדָמעֹות ֶׁשל ְּדֵבקּות. 
  "ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמּה, ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה לֹו...". 

  
א ִנְפֵלאת ִהוא ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצּוְ "  ַהּיוֹם 

א ְרֹחָקה ִהוא א ֵמֵעֶבר ַלָּים  ;ִמְּמ ְו א ַבָּׁשַמִים ִהוא... ְו
  יג)- (ל, יא "ִהוא

  ָּכַתב ֶׁשַהַּכָּוָנה ַּבְּפסּוִקים ֵאּלּו ְלִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה.  ָהַרְמַּב"ן
ָבה ְלֵבין ֶזה ": ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּתׁשּוֲחַתם סוֵֹפרְוִהְקָׁשה ַה"

  ֶׁשִהיא ֵאיָנּה ֻמֶּׂשֶגת ַּבָּׁשַמִים אֹו ֵמֵעֶבר ַלָּים?
ְוֵתֵרץ, ֶׁשִהֵּנה יֹום ַהִּכּפּוִרים ִנְקַּבע ְליֹום ַּכָּפָרה, ְסִליָחה 

  ּוְמִחיָלה. ּוַמּדּוַע ִנְקַּבע ַּדְוָקא יֹום ֶזה?
ׁש ִסּבֹות ַלָּדָבר: א. ָאז ָאַמר ה' ְלֹמֶׁשה: "ָסלַ  " ָׁש ְחִּתי ִּכְדָבֶר

(ַּבִּמְדָּבר יד, כ). ב. ְּביֹום ֶזה ָמל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַעְצמֹו. ג. 
ְּביֹום ֶזה ָהְיָתה ֲעֵקַדת ִיְצָחק. ּוֵמֲחַמת ָּכל ַהְּטָעִמים ַהָּללּו 

  ִנְקַּבע יֹום ַהִּכּפּוִרים ְליֹום ְסִליָחה ּוְמִחיָלה. 
ַהְיהּוִדי ִנְקַּבע ְלִפי ָחְדֵׁשי ַהָּיֵרַח ְוִאּלּו  ָאְמָנם, ַּכָּידּוַע, ַהּלּוחַ 

א  ַמֲעֶרֶכת ַהּכֹוָכִבים ְמֻסֶּדֶרת ְלִפי ַמֲהַל ַהֶּׁשֶמׁש, ְוִאם ֵּכן 

ִּתְהֶיה ֲחִפיָפה ֵּביֵניֶהם. ּוְכֶׁשָאנּו ְנַקֵּדׁש ֶאת יֹום ַהִּכּפּוִרים, 
א ִּתְהֶיה ְּבאֹותֹו מָ  קֹום ּוְבאֹותֹו ַמָּצב ַמֲעֶרֶכת ַהּכֹוָכִבים 

  ֶׁשָהְיָתה ַּבְּזַמן ַהַּנ"ל. 
ְוַגם ִאם ַנְצִליַח ִלְמצֹוא ֶזהּות ַּתֲאִריִכית, ַמה ַּיֲעׂשּו ֵאּלּו 

  ֶׁשִּנְמָצִאים ְּבחּוץ ָלָאֶרץ ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ָמַתי ָחל יֹום ִּכּפּור?
ֲאִפּלּו ִאם ֵהם  ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ֶׁשַהָּקָּב"ה מֹוֵחל ְלַעם ִיְׂשָרֵאל

  ׁשֹוְגִגים אֹו ְמִזיִדים. 
ׁשֹוְגִגים: ְּכֻדְגַמת ֵּבית ִּדין ֶׁשִּקֵּדׁש ֶאת ַהֹחֶדׁש ָּכָראּוי, ֲאָבל 
ֶיְׁשָנן ְמִדינֹות ְרחֹוקֹות ֶׁשָעׂשּו ִּבְׁשָגָגה ֶאת יֹום ַהִּכּפּוִרים 

א ָנכֹון, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ה' ְמַכֵּפר עַ    ל ָהֲעוֹונֹות. ַּבַּתֲאִרי ֲה
ְמִזיִדים: ַּכֲאֶׁשר ֵּבית ִּדין ֶהֱחִליטּו ֶׁשָּצִרי ְלַעֵּבר ֶאת ַהֹחֶדׁש 
א ָראּו ֶאת  ִמִּסּבֹות ְמֻסָּימֹות, ּוְבֵמִזיד ֵהִביאּו ֵעִדים ֶׁש

ַּגם ַעל  -ַהָּיֵרַח, ְואֹוְמִרים ָלֶהם לֹוַמר ֶׁשֵהם ָראּו ֶאת ַהָּיֵרַח 
  ְמַכֵּפר.ֶזה יֹום ִּכּפּור 

ִנְרַמז ַּבְּפסּוִקים ְלָפֵנינּו:  -" ֲחַתם סוֵֹפראֹוֵמר ַה" - ָּדָבר ֶזה 
ַהּׁשֹוְגִגים ֵמֵעֶבר ַלָּים,  -ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה ֵאיָנּה "ֵמֵעֶבר ַלָּים" 

א ַבָּׁשַמִים ִהיא"  ַמֲעֶרֶכת ַהָּׁשַמִים ֵאיָנּה ַמְתִאיָמה  - ְוַאף "
, ֶאָּלא "ְּבִפי ", ַהַּכָּוָנה ְלֵבית ַהִּדין ֶׁשִּיְקְּבעּו ָמַתי ָחל ְלָכ

 " ֵאּלּו ַהּנֹוְסִעים ִלְמקֹומֹות  -ֹראׁש ַהֹחֶדׁש, "ּוִבְלָבְב
א ַהָּנכֹון, ְוֵהם  ְרחֹוִקים, ֶׁשעֹוִׂשים ֶאת יֹום ִּכּפּור ַּבּיֹום ֲה

  טֹוִעים. 
  

  ַהָּׁשָנהֹראׁש ִעְנְיֵני 
   ֵאֶלי ְוָנׁשּוָבה ְוַנְחֹקָרה ְּדָרֵכינּו ַנְחְּפָׂשה
ְׁשֵני עוָֹלמוֹת ֶׁשָּבָרא ": אֹוֶמֶרת) ב, כט ְמָנחֹות( ַהְּגָמָרא

 אָהעוָֹלם ַהֶּזה ְּבֵה" ...ְוֶאָחד ְּביוֹ"ד אַהָּקָּב"ה ֶאָחד ְּבֵה"
  ...".ְוָהעוָֹלם ַהָּבא ְּביוֹ"ד

 ָלּה ׁשיֵ  א"ַההֵ ? א"הֵ  ָּבאֹות ַהֶּזה ָהעֹוָלם ִנְבָרא ַמּדּועַ 
 ַהֶּזה ֶׁשָהעֹוָלם ָּכ ַעל ְמַרֶּמֶזת ְוִהיא, ָּגדֹול ֶּפַתח ְּבַתְחִּתיָתּה

 ְוָכל, ַּדְרּכוֹ  ֶאת לוֹ  ּבֹוֵחר ֶאָחד ְוָכל, ְּכַאְכַסְדָרה ַּתְחָּתיו ָּפתּוחַ 
  .ָלֵצאת ָיכֹול ָרָעה ְלַתְרּבּות ִמֶּמּנּו ָלֵצאת ָהרֹוֶצה
 ַרְגָלּה - ְּתׁשּוָבה ֶּדֶר ַּגם ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַקֶּיֶמת ְּבַבד ַּבד, אּוָלם
, ֲחָזָרה ְלִהָּכֵנס ָהרֹוֶצה ֶׁשָּכל זוֹ ִלְרמ ְּכֵדי, ְּתלּוָיה א"ַההֵ  ֶׁשל
  .ְלָפָניו ְּפתּוָחה ַהְּתׁשּוָבה ֶּדֶר

א ּוַמּדּועַ   ְּכלֹוַמר, ָיָצאָּבה ׁשֶ  ֶּדֶר ְּבאֹוָתּה ַהחֹוֵטא ִיָּכֵנס ֶׁש
  ?ַאֵחר ֶּפַתח לוֹ  ִלְפּתֹוחַ  ֹצֶר ֵיׁש ֶאָּלא, א"ַההֵ  ִּתיתִמַּתְח 

  ִמְסַּתֵּיַע ַהָדָבר". א: "ַהְּגָמָרא ֵמִׁשיָבה
 ְּבָאְמרוֹ  זוֹ  ְּתׁשּוָבה ְמָבֵאר, קוְֹרּדוֵֹבירוֹ ֹמֶׁשה ַרִּבי, ק"ָהַרמַ 

 ְּבִקְרַבת ַלֲעמֹוד ְלַעְצָמם ְלַהְרׁשֹות ְיכֹוִלים ֶׁשַהַּצִּדיִקים
 ִלְנִפיָלָתם חֹוְׁשִׁשים ְוֵאיָנם, ַהָּגדֹול ַלֶּפַתח ָמקֹום

 -  זוֹ  ְּבֶדֶר ַמֲעָׂשיו ֶאת ִקְלֵקל ֶׁשְּכָבר, ָרָׁשע ַא, ּוְלִקְלקּוָלם
 ָּכֶזה ַמֲעָבר ֶׁשֵּכן, ַהֶּדֶרך ְּבאֹוָתּה ְוָלֶלֶכת ָלׁשּוב ָיכֹול ֵאינוֹ 

 ֶּפַתח ה"ַהָּקּבָ  לוֹ  ָּפַתח ָּכ םּוְלׁשֵ !... ְמֻחָּדׁש ִקְלקּול ֵּפרּוׁשוֹ 
 ִּבְתׁשּוָבה ְוָלׁשּוב ְלִהָּכֵנס יּוַכל ֶׁשִּמָּׁשם א"ַההֵ  ְּבַגג ְמיָֻחד
 ַאף ִהיא ְמיֶֻחֶדת ָהעֹוָלם ְלבֹוֵרא ִקְרָבתוֹ : ְּכלֹוַמר. ְׁשֵלָמה
  .ָחְטאּו א ֶׁשֵּמעֹוָלם, ַהַּצִּדיִקים ִמן יֹוֵתר
  ? ִמיָנה ַהַּנְפָקא ַמה: ק"ָהַרמַ  ְוׁשֹוֵאל
 ִיְהֶיה א, ֲחֵברוֹ  ִעם ְלִהְתַנֵהג ָצִרי ָהָאָדם ָּכ: "ּוֵמִׁשיב
 ְמַבֵּקׁש ֶׁשֲחֵברוֹ  ְּכֶׁשִּיְרֶאה ֶאָּלא. ַהּקֹוֵדם ֵמַהַּכַעס ֵאיָבה נֹוֵטר

 ְויֹוֵתר יֹוֵתר ְוַאֲהָבה ַרֲחִמים ְּבַמְדֵרַגת לוֹ  ִיְהֶיה ַאֲהָבתוֹ 
 ַצִּדיִקים ֶׁשֵאין ְּתׁשּוָבה ְּכַבֲעֵלי ִלי הּוא ֲהֵרי: רְוֹיאמַ . ִמֹּקֶדם
 ִקְרָבה ַּתְכִלית ִויָקְרֵבהּו. ֶאְצָלם ַלֲעמֹוד ְיכֹוִלים ְּגמּוִרים
, ִעּמוֹ  ְּגמּוִרים ַצִּדיִקים ֶׁשֵהם אֹוָתם ֶׁשְּמָקֵרב ִמַּמה יֹוֵתר
א   ".ֶאְצלוֹ  ָחְטאּו ֶׁש



 

 

 הּוא ַּכֲאֶׁשר, זּוָלתוֹ  ִעם ָהָאָדם ֶׁשל ַהְנָהָגתוֹ  ֶּדֶר: ְּכלֹוַמר
 ִקְרָבה ִלְכלֹול ְצִריָכה, ָהָרִעים ַמֲעָׂשיו ַעל לוֹ  ִלְסלֹוחַ  ְמַבֵּקׁש
 א ֶׁשֵּמעֹוָלם, ְּגמּוִרים ַצִּדיִקים ֶאל ִמַּיֲחסוֹ  יֹוֵתר עֹוד, ְיֵתָרה
  . לוֹ  ָחְטאּו

: ֶנֱאַמר(ה, ד)  ִריםַהִּׁשי ֶׁשְּבִׁשיר מֹוִסיף" ְיהוָֹיָדע ֶּבן"ְוהַ 
 ֶּפַתח ֵיׁש א"ַלהֵ ". ָעָליו ָהמּו ּוֵמַעי ַהחוֹר ִמן ָידוֹ ָׁשַלח ּדוִֹדי"

 ְלִהָּכֵנס ָיכֹול ֵאינוֹ  ְּתׁשּוָבה ַּבַעל ַא. ְלַמְעָלה ְוחֹור, ְלַמָּטה
א ִמֵּכיָון, ַהֶּפַתח ֶּדֶר  ָׁשַלח ּדוִֹדי, "ְוָלֵכןִמְסַּתֵּיַע ַהָדָבר.  ֶׁש

 ְלַגָּגּה ָסמּו ַהִּנְמָצא", חֹור"הַ  ֶּדֶר ְּכִניָסה ַרק", ַהחוֹר ִמן דוֹיָ 
, ְּבעֹוד". ָעָליו ָהמּו ּוֵמַעי": ּוִמָּיד, ְלִסּיּועַ  יֹוִביל, א"ַההֵ  ֶׁשל

 .ְּבָידוֹ  ַהָּדָבר עֹוֶלה ָהָיה א - ַהֶּפַתח ִמן ָידוֹ  ׁשֹוֵלחַ  ָהָיה ֶׁשִאם
  
  "ֶקֶדםּכְ  ָיֵמינּו ַחֵּדׁש"
זצוק"ל ִהְקָׁשה ְּבַאַחת  ְּפַיאןַרִּבי ֵאִלָּיהּו לוֹ אֹון ַהַצִּדיקּגָ הַ 

יחֹוָתיו ֵּכיַצד ְמֻסָּגִלים ָאנּו ְלִהְתַעֵּטף ְּבַעּזּות ָּפִנים ִמִּׂש 
ּוְלהֹודֹות ְּבָכ ֶׁשִּנְתַרַחְקנּו ְמֹאד ִמֶּדֶר ה', ְוַלְמרֹות ֹזאת 

א זֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא  ְלַבֵּקׁש: "ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶלי ְוָנׁשּוָבה"? ְו
  ֶׁשְּמִעיִזים ָאנּו ְלהֹוִסיף ּוְלַבֵּקׁש "ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם"!...

", ְּבִמִּלים ִמּלְ  ַבד ֹזאת ָאנּו ִמְתַּפְלִלים: "ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ִמְּלָפֶני
 ִמִּלְפֵני ְלַהְׁשִליֵכנּו ָיההָ  ָהָראּוי ֶׁשִּמן מֹוִדים ְלַמֲעֶׂשה ֵאּלּו ָאנּו

א ָעֵלינּו ִויַרֵחם ֶׁשָּיחּוס ְמַבְּקִׁשים ְוָאנּו', ה , ָּכ ָלנּו ַיֲעֶׂשה ְו
 מֹוִסיִפים ָאנּו ַמּדּועַ , ְּפחּוָתה ֹּכה ְּבַדְרָּגה ָאנּו ִאם אַ 

 ֵתנּוְּבַדְרּגָ  ְוִכי"? ִמֶּמּנּו ִּתַּקח ַאל ָקְדְׁש ְורּוחַ : "ּוְמַבְּקִׁשים
 ִּתָּלַקח ֶׁשָּמא ָאנּו ֶׁשּדֹוֲאִגים, ַהֹּקֶדׁש רּוחַ  ָלנּו ֵיׁש ַהְּירּוָדה
  ?...ֵמִאָּתנּו
 ל"זצוק ִמַּסַלְנטאוֹן ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ּגָ הַ  ֵּבֵאר ְלָכ ַהְּתׁשּוָבה ֶאת
 ּבוֹ  ּגֹוֶבֶרתְחָרא ַאָרא ְט ִּס הַ  ֲאֶׁשר, ָּכֶזה דֹורֶׁשּבְ  ְמרוֹ ְּבָא

 ִּבְתׁשּוָבה ָלׁשּוב ֶׁשּזֹוֶכה ִמי ָּכל, ָּבעֹוָלם ִמְתַרָּבה הָאְמ ּוּטהַ וְ 
 ֲעצּוָמה ִּדְׁשַמָּיא ִסַּיְעָּתא ַהָּׁשַמִים ִמן ָעָליו ַמְׁשִּפיִעים, ְׁשֵלָמה
 ָעָׂשה ֶזה מּול ֶזה ֶׁשֵּכן, ִׁשעּור ְלֵאין ֲהָרהְוטַ  ְקדּוָׁשה ְוֶׁשַפע

 ַהְּקדּוָׁשה ִמַּדת ָּכ, ָּבעֹוָלם ְמָאהַהּטֻ  ִמַּדת ְּכִפי - ָהֱאלֹוִקים
  .ְלֻעָּמָתּה ִמְתַּגֶּבֶרת

 ַחֵּדׁש... ֵאֶלי' ה ֲהִׁשיֵבנּו: "ְלַבֵּקׁש ְּבֶצֶדק ָאנּו ְיכֹוִלים, ֵּכן ְוַעל
, ֲעצּומֹות ְלַמְדֵרגֹות ְלִהְתַעּלֹות ִּביָכְלֵּתנּו ֶׁשֵּכן", ְּכֶקֶדם ָיֵמינּו

 ַאל ָקְדְׁש ְורּוחַ " ֶׁשְּנַבֵּקׁש ַהַּדַעת ַעל הַיֲעלֶ  ַּגם ּוִמֵּמיָלא
  .ְּכֶקֶדם ֵמָחָדׁש ִקַּבְלנּו אֹוָתּה ַאף ֶׁשֵּכן...", ִּתַּקח
 ִּפי ַעל ְוַאף, ַלֶּמֶל ּוְלִהְתָקֵרב ַלֲעלֹות ֶׁשּזֹוֶכה ֶׁשָאָדם ְּכֵׁשם ַא
 ֶּפֶרק יֹוֵדעַ  ְוֵאינוֹ  ַהֶּמֶל ִמְּכבֹוד ַּדְעּתוֹ  ֶאת ֵמִסיחַ  הּוא ֵכן

 ְוִלְהיֹות, ַהִּדין ֻחְמַרת ְּבָכל ְלֵהָעֵנׁש אהּו ָעלּול -  ַמְלכּות ְּבִגּנּוֵני
 ְלִהְתַּפֵלל ָעֵלינּו ָּכ, ֲעִמיְקָּתא יָראְלּבִ  ָרָמה ֵמִאְּגָרא ֻמְׁשָל
 ְּלָפָניוִמ  ֶחהִנָּד  א, זוֹ  ְּגבֹוָהה ְלַדְרָּגה ְּכֶׁשַּנֲעֶלה ֶׁשַאף ֹּכֵחנּו ְּבָכל
  !...ֵמִעָּמנּו ָיִסיר א הּוא ָקְדׁשוֹ  רּוחַ  ְוֶאת

  
  ם"ְלַחִּיי ְלַאְלַּתר ְוֶנְחָּתִמין ִנְכָּתִבין ְּגמּוִרים ַצִּדיִקים"

 ִנְפָּתִחים ְסָפִרים' ג"): ב, טז ַהָּׁשָנה ֹראׁש( אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא
 ְלַאְלַּתר ְוֶנְחָּתִמין ִביןִנְכָּת  ְּגמּוִרים ַצִּדיִקים... ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש
. ְלִמיָתה ְלַאְלַּתר ְוֶנְחָּתִמין ִנְכָּתִבין ְּגמּוִרים ְרָׁשִעים. ְלַחִּיים
 ֶׁשְּפָעִמים, ַּבּתֹוָספֹות ּוֵפְרׁשּו. ..."ְועוְֹמִדין ְּתלּוִיין ֵּבינוִֹנים

 יםְרָׁשעִ  ְוִאּלּו ְלִמיָתה ִנְכָּתִבים ֶׁשַּצִּדיִקים מֹוְצִאים ָאנּו
 ַהָּׁשָנה ֶׁשְּבֹראׁש ְלֵמִדים ָאנּו ּוִמָּכאן, ְלַחִּיים ֶנְחָּתִמים ְּגמּוִרים
  .ֶׁשּלוֹ  ַהָּבא ָהעֹוָלם ַחֵּיי ַעל ָהָאָדם ִנּדֹון

: ל"זצ ְּפַיאןלוֹ  ֵאִלָּיהּו ַרִּבי ַהַּמְׁשִּגיחַ  ִּדְבֵריֶהם ַעל ְוִהְקָׁשה
 עֹוָלם לוֹ  ִיְהֶיה ִאם, ַחי וֹ ְּבעֹוד ָאָדם ַעל ִלְקּבֹועַ  ֶאְפָׁשר ֵאי

א? א אוֹ  ַהָּבא  ָיָמיו ְּבסֹוף ֶׁשָעָׂשה ָּגמּור ָרָׁשע ֲאִפּלּו ֲה
 ַצִּדיק -  ְלֵהֶפ ְוֵכן, ִרְׁשעוֹ  ֶאת לוֹ  ַמְזִּכיִרין ֵאין - ְּתׁשּוָבה
 ֶזה ָּדָבר ִלְקּבֹועַ  ןִנַּת  ְוֵכיַצד, ַלֵּגִהיֹּנם ִנּדֹון ָחָטא ָיָמיו ֶׁשְּבסֹוף
  ?ֵמֹראׁש
ָכֵמינּו חֲ  ַמֲאַמר ִּפי ַעל ַהְּדָבִרים ֶאת ְלַיֵּׁשב ֶׁשֵּיׁש ֶאָּלא

א"): מג, יא ַוִּיְקָרא( ַהָּפסּוק ַעלִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה   ִתַּטְּמאּו ְו
 -  ְמַעט ַעְצמוֹ  ֶאת ְמַטֵּמא ָאָדם" -  "ָּבם ְוִנְטֵמֶתם ָּבֶהם

 ִליָטֵמא אֹותוֹ  ַמִּניִחין: י"ַרִׁש ( ַהְרֵּבה אֹותוֹ  ְמַטְּמִאין
 -  ַהֶּזה ָּבעֹוָלם, ִמְלַמְעָלה אֹותוֹ  ְמַטְּמִאין - ִמְלַמָּטה), ַהְרֵּבה

  ...".ַהָּבא ָלעֹוָלם אֹותוֹ  ְמַטְּמִאין
 ִוְהִייֶתם ְׁשֶּתםְוִהְתַקִּד "): ז, כ ָׁשם( ַהָּכתּוב ַעל ְלֵהֶפ ְוֵכן

 ִוְהִייֶתם ְמַעט ְׁשֶּתםִּד ְוִהְתַק : "י"ַרִׁש  ֵּפֵרׁש, "ְקדוִֹׁשים
 ָּכ ְוַעל", אֹותוֹ  ְמַסְּיִעין -  ִלָּטֵהר ַהָּבא, ַהְרֵּבה ְקדֹוִׁשים
 -  ְמַעט ַעְצמוֹ  ְמַקֵּדׁש ָאָדםָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "חֲ  ָאְמרּו

, ִמְלַמְעָלה אֹותוֹ  ְמַקְּדִׁשין - ִמְלַמָּטה, ַהְרֵּבה אֹותוֹ  ְמַקְּדִׁשין
  ...".ַהָּבא ָלעֹוָלם אֹותוֹ  ְמַקְּדִׁשין -  ַהֶּזה ָלםָּבעוֹ 
 ֶאָחד ְלָכל ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ֶׁשַּנֲעָׂשה ַהִּדין ֵאפֹוא מּוָבן ָּכ ְוִאם
  : ְוֶאָחד

, ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַעְצָמם ֶאת ְמַקְּדִׁשים ֲאֶׁשר, ְּגמּוִרים ַצִּדיִקים
 ַמְׁשִּפיִעים ְּכלֹוַמר, ַהָּבא ָהעֹוָלם ְלַחֵּיי ְלַאְלַּתר ִנְכָּתִבים
 ַעל ְקדּוָׁשה ְותֹוֶסֶפת רּוָחִני ֶׁשַפע ַהָּׁשַמִים ִמן ֲעֵליֶהם
  .ַהָּבא ָהעֹוָלם ְלַחֵּיי ֶּבַטח ְוָיבֹואּו ֶׁשִּיְנֲחלּו ְּכֵדי, ְקֻדָּׁשָתם
 ְלַאְלַּתר ְוֶנְחָּתִמים ִנְכָּתִבים ְּגמּוִרים ְרָׁשִעים - ּוְלֵהֶפ

 ִמְכׁשֹולֹות ָלֶהם ַמֲעִמיִדים ְּכלֹוַמר, ַהָּבא ָּבעֹוָלם ְלִמיָתה
 ֵאיָנם ֶׁשֵהם ַעד, ְּתׁשּוָבה ַלֲעׂשֹות ְּבָיָדם ַמְסִּפיִקין ְוֵאין

 ַּגם ַא, ַהָּבא ָהעֹוָלם ִמן ְוֶנֱאָבִדים ְלַאֲחִריָתם ֵלב נֹוְתִנים
  .ִּדיָנם ְּגַזר ֹרעַ מֵ  ִיָּנְצלּו ְוָאז ְוָלׁשּוב ְלִהְתַאֵּמץ ְּבָיָדם, ָאז

  
   "ְוָזְכֵרִני ְלַחִּיים טוִֹבים ּוְלָׁשלוֹם ּוַפְרָנָסה טוָֹבה ְוַכְלָּכָלה"

ַמֲעֶׂשה ְּבִבתֹו ֶׁשל ָמָרן הְגִרי"ז, ֲאֶׁשר ִהְתאֹוְנָנה ִּבְפֵני ָאִביָה 
ַעל ַהֹּיֶקר ַהַּמֲאִמיר ְוהֹוֵל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָעָנה ָלּה הְגִרי"ז: 

, ֶׁשֵּכן ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ִנְקָצב ָלָאָדם ַּכָּמה "הָ  ִסיִרי ְּדָאָגה ִמִּלֵּב
, ֶאת  -ָמזֹון ִיְהֶיה לֹו  א ַּכָּמה ֶּכֶסף ִיְהֶיה לֹו... ִאם ָּכ ְו

  ַהַּמִּגיַע ָל ְּתַקְּבִלי ַאף ֶׁשַהְּמִחיִרים עֹוִלים"...
 ִּביִׁשיַבת ַמְׁשִּגיחַ , רוְֹסַּבְרדַרִּבי ַאֲהֹרן ּגְ ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה ִסֵּפר 

 ְּכַדאי ַהִאם ל"ַזצַ  ַׁש ָמָרן ָהַרב ֶׁשַּפַעם ָׁשַאל ֶאת', ּפֹוִניֶבז
ִהְזַּדְּמנּות ֶׁשל סֹוף  ִּבְמִחיר ֶּכֶסף ְּכֵדי ִלְקנֹות ְסֶווֶדר ִלְלווֹת

א ּגֹוֵזר ַעל ֶּבן ָאָדם ֶּכֶסף ֶאָּלא ְסוֶ  וֶדר, עֹוָנה, אֹו ֶׁשַהָּקָּב"ה 
ִיְהֶיה ֵּדי ֶּכֶסף ִּבְׁשִביל ִלְקנֹות  - ּוִמֵּמיָלא ְּכֶׁשִּיְצָטְרכּו ְסֶווֶדר 

  אֹותֹו. ְוִהְסִּכים ָהַרב ַׁש ֶׁשָאֵכן ָּכ הּוא.
  
  ".ָּגדוֹל ְּבׁשוָֹפר ַקעִיָּת  ַההּוא ַּבּיוֹם ְוָהָיה"

 קִיְצחָ  ֵלִוי יּבִ ַר  ָעַמד ֶׁשַּפַעם, מּוָבא" ׂשָכרִיָּׂש  ַערַׁש " ַּבֵּסֶפר
: ָּכ ְוָאַמר, ָּקדֹוׁש ָּברּו הּואהַ  ִלְפֵני ְתִפָּלהּבִ  ִמֶּבְרִדיֶצ'ב

 ִמִּלים עַאְרּבַ  ְּבתֹוָרְת  ָּכַתְבָּת  אהֲ  ָּתהַא , עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ "
 ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ַא", ָלֶכם ִיְהֶיה ְּתרּוָעה יֹום" -  ִּבְלַבד

 ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנֲהגּו ְוֵכיָון. ּוְתרּוָעה ָבִריםְׁש  ְתִקיָעהלִ  ֶׁשַהַּכָּוָנה
 ִנְמָצא, ַהָּׁשָנה ֹראׁש יֵמיִמ  יֹום ְּבָכל קֹולֹות ֵמָאה ִלְתֹקעַ 
. ְּתִקיעֹות ָמאַתִים ַהָּׁשָנה ְּבֹראׁש ּתֹוְקִעים ְּכֶנֶסת ֵּבית ֶׁשְּבָכל
 ְּבָכל ַהּדֹורֹות ַלְּבַמהֲ  ִנְתְקעּו ְּתִקיעֹות ַּכָּמה בּׁשֵ חַ נְ  ִאם

 ַוַּדאי, ְיהּוִדים ֶׁשל ִמְנָיִנים ֵאיְנְספֹור יֵד יְ  ַעל, ָהעֹוָלם ַרֲחֵבי
 ִמְּמ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ּוָמה. ִׁשעּור ְלֵאין קֹולֹות ְלִמְליֹוֵני יעַ ּגִ נַ 



 

 רְּבׁשֹופָ  ַקעְּת , "ָמִׁשיחַ  ֶׁשל ִמּׁשֹוָפרוֹ  ַאַחת ְּתִקיָעה - ַהֹּכל ְּבַס
  "!...ְלֵחרּוֵתנּו ָּגדֹול

  
ּוְביוֹם ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמוֲֹעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם, ּוְתַקְעֶּתם 
ַּבֲחצוְֹצרוֹת ַעל עוֹלוֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם, ְוָהיּו ָלֶכם 

  ְלִזָּכרוֹן
ֶמת ָּדַרש ְוָאַמר ִּכי ִׂשְמָחה ֶשל ִמְצָוה ְמרֹומֶ  "ַחָּתם סוֵֹפר"הַ 

ֶאת ָהָאָדם, ְוהּוא זֹוֶכה ְלִאְתַערּוָתא ִּדְלֵעיָלא, ְוַעל ְיֵדי ָּכך 
הּוא ִמְתעֹוֵרר ִלְתשּוָבה ְוִלְדֵביקּות ְּבַהֵּׁשִי"ת. ְוִהנה, ַּכֲאֵשר 
ִמְתעֹוֶרֶרת ּבֹו רּוַח ָטֳהָרה ֶשל ְּתשּוָבה ְוִהְתַקְרבּות ַלה', אֹו 

ל ָּכל ֲחָטָאיו ּוְפָשָעיו, ֶאָּלא ָאז הּוא ִמְתַמֵּלא ַצַער ָּגדֹול עַ 
ִׂשְמָחה ֵיש ּבֹו, ְלִפי ֶׁשאֹותֹו ַצַער ֵמִעיד ַעל  -ֶשַּצַער ֶזה 

  רֹוְממּות ַמֲעָלתֹו ֶשל ָהָאָדם ְוִהְתַקְרבּותֹו ְלַהֵּׁשִי"ת.
", ַעל ָהָאָדם ְוִגילּו ִּבְרָעָדהְוֵזהּו ֶשֶּנֱאָמר (ְּתִהִּלים ב, יא): "

ַח ְּבאֹוָתה 'ְרָעָדה' ֲאֵשר ּתֹוֶקֶפת אֹותֹו ִּבְראֹותֹו ְלִגיל ְוִלְׂשמֹ 
ֶאת ְּפִחיתּות ַמֲעָׂשיו, ֶׁשֵּכן ְרָעָדה זֹו ִהיא ַהְּמִעיָדה ַעל ִמַּדת 

  ִהְתָקְרבּותֹו ְלַהֵּשִי"ת.
  ָמָשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה?

א ָחׁש ַמְכאֹוִבים  ְלחֹוֶלה ֶׁשָחָלה ְּבַמֲחָלה ָקָשה ַא 
ֹוִׁשים ְּבגּופֹו. ַּכֲעבֹור ְזָמן, ְּכֶשֵהֵחל ְלַטֵּפל ְּבַמְכאֹוָביו, ּוֵמח

ָּתְקפּוהּו ִיּסּוִרים ָקִׁשים. ָּבא ַהחֹוֶלה ֶאל ָהרֹוֵפא ְוִהְתאֹוֵנן 
 . ְּבָפָניו ַעל ִיּסּוָריו. ָאַמר לֹו ָהרֹוֵפא: ָעֶלי ִלׂשֹמַח ְּבִיּסּוֶרי

א א ָהָיה  ֶׁשֵּכן ִּבְתִחיָלה, ַּכֲאֵשר   , ָחְׁשָּת ַמְכאֹוִבים ְּבגּוְפ
, ַאְדַרָּבה  ַמָּצב ְּבִריאּוְת ָאז ָהָיה  - ְּבָכ ִסָּמן טֹוב ֲעבּוְר

א ָחְשָּת ַמְכאֹוִבים ּוֵמחֹוִשים  ָחמּור ָּכל ָּכך, ַעד ֶׁשְּכָבר 
, ֹּתוְקִפים אֹוְת ַמְכאֹובִ  . ַעָּתה, ְּכֶׁשֻהַּקל ֳחִלי ים, ַא ּבגּוְפ

ִסיָמן טֹוב הּוא ֶשעֹוד ְמַעט ַּתְבִריא ְוִתְתַרֵּפא ִמֳחָלֶיי ְוַתְחֹזר 
.   ְלֵאיָתֶנ

ִּביֵמי ֶעְזָרא, ְלַאַחר ֶשִּנְכְנסּו ִיְׂשָרֵאל ְלִׂשְמַחת ִמְצַות יֹום טֹוב, 
 ָׂשְמחּו ִּבְקֻדַּׁשת ַהּתֹוָרה ְוַאף ָזכּו ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהְּקִריָאה ַּבּתֹוָרה

ַוֵּיָאְספּו ָכל "ג): -ִמִּפי ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ַּכמּוָבא ִּבְנֶחְמָיה (ח, א
ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ָהְרחוֹב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהָּמִים ַוֹּיאְמרּו 

ַוָּיִביא ֶעְזָרא  ...ְלֶעְזָרא ַהֹּסֵפר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ּתוַֹרת ֹמֶׁשה
ֵני ַהָּקָהל ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ְוֹכל ֵמִבין ַהֹּכֵהן ֶאת ַהּתוָֹרה ִלפְ 

 ...ַוִּיְקָרא בוֹ ִלְפֵני ָהְרחוֹב ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהַּמִים... ִלְׁשֹמעַ 
ֶנֶגד ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהְּמִביִנים ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ֶאל ֵסֶפר 

  ...."ַהּתוָֹרה
ְוִנְתעֹוְררּו ִלְראֹות ּוְלִהָּוָכח אֹו ָאז ָּבָאה ֲעֵליֶהם רּוַח ָטֳהָרה 

ַעד ַּכָמה ָרֲחקּו ֵמה', ַא ַהִהְתעֹוְררּות ַהּזֹו ָּגְרָמה ָלֶהם 
ְלִהְתַעֵּצב ֶאל ִלָּבם ּוְלִהְצַטֵער ַצַער ָּגדֹול ַעל ֹרַע ַמֲעֵשיֶהם 

ָמר ַוֲחָטֵאיֶהם, ְוכּוָלם ִהְתַאְּבלּו ּוָבכּו ְּבִכָּיה ְּגדֹוָלה. ְּכִפי ֶׁשֶנאֱ 
   ."ִּכי בוִֹכים ָּכל ָהָעם ְּכָׁשְמָעם ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה" (ָׁשם ט):

 ׁשדוֹקָ  יּכִ ... םהֶ לָ  ראמֶ יֹ וַ ְוַעל ָּכ ֵהִׁשיָבם ֶעְזָרא (ָׁשם י): "
". םכֶ ֻעּזְ מָ  יאִה  ה' תוַ ְד חֶ  יּכִ  בּוצֵ עָ ֵּת  לַאוְ  ינּונֵ דֹ אֲ לַ  םוֹּיהַ 

 יאִה  ה' תוַ ְד חֶ " - ַאְדַרָּבה  - "יּכִ  בּוצֵ עָ ֵּת  לַאוְ "ְּכלֹוַמר: 
ִׂשְמָחה ְוֶחְדָוה ֵיׁש  -ָהֵעֶצב ְוַהַּצַער ֶׁשִּמְּלאּו ֶאְתֶכם  ".םכֶ ֻעּזְ מָ 

ָּבם, ִּכי ָמקֹוָרם ְּבִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב ֲאֶׁשר ָּבָאה ֵמֲחַמת 
ִׂשְמַחְתֶכם ְּבִמְצוֹות ה'. ְוֲהֵרי ֶזה אֹות ְוִסיָמן ֶשְּקרֹוָבה 

ם ָלבֹוא, ְלִפי ֶשִהְתעֹוְררּוְתֶכם ָּתִביא ֶאְתֶכם ְלַתֵּקן ְרפּוַאְתכֶ 
  ַמֲעֵׂשיֶכם ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ה' ְוִלְדֹּבק ּבֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם. 

ִעְנַין ֶזה ִנְרָמז ְּבֵסֶדר ַהְּתִקיעֹות: ְּתִקיָעה, ְׁשָבִרים, ְּתרּוָעה, 
  ְּתִקיָעה.

ֶׁשִהיא ְלִׂשְמַחת יֹום  -ה ְּתִחיָלה ּתֹוְקִעים 'ְּתִקיָעה' ְּפשּוטָ 
"ּוְביוֹם טֹוב ְוִׂשְמַחת ִמְצָוה, ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר (ַּבִּמְדָּבר י, י): 

  . ִׂשְמַחְתֶכם... ּוְתַקְעֶּתם"
ְוַעל ְיֵדי ִׂשְמַחת ַהֵּלב ְּבִמְצוֹות ה' ָּבִאים ִליֵדי ִהְתעֹוְררּות 

ִליֵדי ַעְצבּות ְוַצַער ַהֵלב, ְוִהְתעֹוְררּות זּו ְמִביָאה ֶאת ָהָאָדם 
ַעל ֹרַע ַהַמֲעִׂשים ְוַהֲחָטִאים. ֵאלּו ֵהם ַה'ְׁשָבִרים' 

"ִאי ְגנּוֵחי ָגַנח ִאי ְוַה'ְּתרּוָעה', ְשֵהם (ֹראׁש ַהָׁשָנה לד, א) 
ְוִכי ָתֹבאּו , ּוְכִפי ְׁשֶנֱאָמר (ַּבִּמְדָּבר י, ט): "ְילּוֵלי ָיִליל"

...", ַוֲהֵרֹעֶתםר ַהֹּצֵרר ֶאְתֶכם ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהּצַ 
"ִעְנָין ְׁשִביַרת ַהֵּלב ּוְנִמיַכת ּוְמָפְרִׁשים (ַהְּכָתב ְוַהַּקָּבָלה): 

  .ָהרּוַח"
ַא ַהַּצַער ַעְצמֹו מֹוִליד ִׂשְמָחה ּוְשֵלמּות ַהַּדַעת, ִּכי ִמִּׁשְברֹון 

זֹו ַה'ְּתִקיָעה' ַהֵּלב ָּבא ָהָאָדם ִלְתׁשּוָבה ְוִלְדֵבקּות ַּבה'. וְ 
 ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשֶּלַאֲחֶריָה, ֶׁשָּכָאמּור ִעְנָיָנּה ִׂשְמָחה ְוטּוב ֶלָבב.

 
  "ּוִבְרכוֶֹתיהָ  ָׁשָנה ָּתֵחל ְוִקְללוֶֹתיהָ  ָׁשָנה ִּתְכֶלה"

 ִלְפֹּגׁש הֹוְלִכים ּבוֹ  ַהּיֹום. ַהָּׁשָנה ֹראׁש ִלְפֵני ְספּורֹות ָׁשעֹות
 ַמְכִּתיִרים ָאנּו אֹותוֹ . ֶׁשָּלנּו ַהֶּמֶל, ֹולַהָּגד ַהֶּמֶל ֶאת

 ִיְתָּבַר ְלָפָניו ַיֲעֹמד לַהּכֹ ". ֵעיֶני ִמֶּנֶגד ִנְסָּתר ֵאין:"ּבְ 
, ַּבַחִּיים ֲחֵפִצים. ְּכַמְבִּכיָרה ָחִלים. ּפֹוֲחִדים ָאנּו. ְלִמְׁשָּפט
  .ָּבֶהם ִלְזּכֹות ְּכֵדי ַהֹּכל ַלֲעׂשֹות ְורֹוִצים

  ?ַהָּגדֹול ַהֶּמֶל ִלְפֵני ָנבֹוא הּמֶ ּבַ ? עֹוִׂשים המַ 
 ֻמָּקִפים ָאנּו! א ּוְכָלל ְּכָלל. ַׁשִּפיר ֶׁשַּמָּצֵבנּו לֹוַמר ֶאְפָׁשר ִאי

 ַהִאם. ַהחֹוִלים ִמְסַּפר ֶאת ֶלֱאֹמד ֶאְפָׁשר ִאי. ָקׁשֹות ִּבְגֵזרֹות
? ָעֵלינּו א ֶיְׁשָנם ִליםחוֹ  ַּכָּמה ֶׁשּיֹוְדִעים ָּבעֹוָלם ָמקֹום ֵיׁש

  ! א?! ַהְּבִריאּות ְּבִמְׂשָרד אּוַלי
  ...ְוִלְסֹּפר ְלַסֵּפר יֹוְדִעים ַהּדֹור ְּגדֹוֵלי ֵאֶצל, ַהַּצִּדיִקים ְּבָבֵּתי

 א ֶׁשהּוא ֶׁשְּביֹום, ַּפַעם ְוָאַמר ִהְתַּבֵּטא ִניץ'ִמִּויזְ  ר"ָהַאְדמוֹ 
 ִנָּתן ָּבְרחֹובֹות! ֶאְצלוֹ  טֹוב יֹום הּוא, ָחָדׁש ַסְרָטן ַעל ׁשֹוֵמעַ 
 ַחִּיים ִּביַר  ּכֹוֵתב ָּבּה", ִמִּצּיֹון ֵעֶזר" ֶׁשל ְקִריָאה ִלְראֹות

 א ַהָּקׁשֹות ַהַּמֲחלֹות ִהְתַרּבּו ְוָלַאֲחרֹוָנה: "...ַקְנֶיְבְסִקי
, ִעיםיֹוְד  א ֲאַנְחנּו. יֹוֵדעַ  הּוא, ָּכ ּכֹוֵתב הּוא ִאם". ָעֵלינּו
, נֹוָסף ִמְקֶרה ַעל ׁשֹוֵמעַ  ְוָהַאֵחר, ֶזה ִמְקֶרה ַעל ׁשֹוֵמעַ  ֶאָחד
 ֵהם -  ָּכ אֹוְמִרים ֵהם ְוִאם, ַהֹּכל רֹוִאים ַהּדֹור ְּגדֹוֵלי ֲאָבל

  . טֹוב א ַמָּצֵבנּו. יֹוְדִעים
. ְלַתֵּקן ּותִהְזַּדְּמנ עֹוד ֵיׁש ַהָּׁשָנה ֹראׁש ִלְפֵני ַאֲחרֹוִנים ָיִמים
   ...ֵאיָמַתי - ַעְכָׁשיו א ְוִאם', ה יֹום ֹּבא ִלְפֵני
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"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך, ְוָׁשַמְעָּת ְבֹקלֹו ְוָׁשב ה' ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך" 
.

,  

 

  

ָלֵצאת  עֹוד  אּוַכל  ֹלא  ַהּיֹום  ָאנִֹכי  ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ֶּבן  ֲאֵלֶהם  "ַוּיֹאֶמר 
 . ְוָלבֹוא" 

:  

:

 
,

 ,

 
 

"ְוָהָיה ִּכי ִתְמֶצאןָ אֹתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד 
. ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה" 

 
,

 
 

334



מדוע המהרש"ל לא אכל דגים בראש השנה?

 .

 

הלל בראש השנה
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ֶכם ִלְפֵני  ּלְ ִבים ַהיֹּום ּכֻ ם ִנּצָ ְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש  ה'ַאּתֶ יֶכם ׁשִ ֱאלֵֹהיֶכם ָראׁשֵ

ָרֵאל ֶכם .ִיׂשְ ֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיךָ  ַטּפְ ר ּבְ יֶכם ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ  י)-(כט,ט ְנׁשֵ
 

ֶכם"מאחר ונאמר:  וכבר שאלו: ּלְ ִבים ַהיֹּום ּכֻ ם ִנּצָ בכלל. מה צריך לפרט מגדולי  הכל ",ַאּתֶ
הלא  "ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך",הגדולים ועד קטני הקטנים, ובקטני הקטנים לפרט: 

  ?שניהם בתחתי הסולם
 

אני  !לא בכדי קורין פרשה זו לפני ראש השנה, וכהכנה לראש השנה ודבר גדול שנו כאן,
הוא יכול , כשרונות ומה אני. לפלוני יש מדבר לפני בני תורה, ובאים ואומרים: 'מי אני

להעפיל לגבהים. ונחנו, מה? כשאני רואה את פלוני שופך נפשו בתפילה, נחלשת דעתי. 
 !וטועים הם טעות מרה וגורלית!' כאבן נוקשה ואני, ליבי אטום 

 
"אילו היה לי  ידועים דברי רבי ישראל סלנטר לתלמידו רבי נפתלי אמסטרדם שקונן בפניו:

ה"שאגת אריה", את הלב של "יסוד ושורש העבודה" ואת המידות של  את 'הראש' של
 !".וענהו: "נפתלי, בראש שלך ובלב שלך ובמידות שלך"...  הרבי כי אז

 
: "לא יכוני בשמים מדוע לא הייתי אברהם וכבר אמר הרבי, רבי זושא מאניפולי זצ"ל

 !".אבינו, יכוני למה לא הייתי זושא
 

, בעומק עיונו, כמה מאירים חידושיו, איזו הסטיפלראין לנו מושג בתפיסתו המהירה של 
בקיאות ואיזה עיון. ופעם הביא לפניו מגיד שיעור, בחור חלש שרפו ידיו, וביקש לצאת 
למסגרת אחרת, רופפת יותר. המגיד שיעור תמך בתוכניתו, ציטט דברי הגמרא (חולין 

 .סימן ברכה במשנתו חמש שנים שוב אינו רואה כ"ד ע"א) שכל תלמיד שלא ראה
הסטיפלר קרא את הפתקה, והושיב את הבחור מולו. האיר אליו פניו ושאלו: "באיזה 

וכשנכנסת לישיבה, ידעת " .בשיעור ג' בישיבה קטנה", ענה בעגמומיות?", "שיעור אתה
הסטיפלר! איך חייך !", התקומם: "משנה, בטח. לקרוא ולהבין משנה?", שאל הסטיפלר

כולם מבינים, גמרא כן, אבל בתוספות אני מתקשה. ?", "והיום". "זה, לא?", ""ועמוד גמרא
עזוב את 'כולם'! 'כי הולך האדם אל בית עולמו' (קהלת י"ב, ה'), מלמד שלכל " "...ואני

 .!"הו, המון?", "צדיק עולם בפני עצמו (שמות רבה נ"ב, ג'). כמה דפים למדת, בלי תוספות
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איך שיפד את המגיד שיעור במבטו: "לזה קוראים שאינו רואה  כמה כעס הסטיפלר!

סימן ברכה בלימודו?!". פנה אל הבחור ואמר בהתרגשות: "הלא עשיר אתה! כל עמוד 
הלא , "רבי יעקב ופעם אמר לי: ".!הש"ס גמרא, זה אוצר! תמשיך ללמוד, ותדע את כל

אתם דורשים ברבים! תאמרו ותחזרו ותאמרו, שההצלחה היא עוד תוספות ועוד 
 !".תוספות! כל ידיעה, מרגלית! כל תוספות, יהלום

 
מושיט לנהג שטר כסף, ויש לידו כזה מכשיר, עשוי כצינורות דקים.  אני עולה לאוטובוס,

ים ושקלים וחמשה ועשרה. הוא מניח את כף באחד עשרות אגורות, בשני חצאי שקל
 ?!ידו מלמטה, לקלוט, ומוריד באגודל את החישוק המשחרר את המטבעות. מכירים

אילו היו מושיבים אותי ליד כזו מכונה, והצינור מכיל אינספור מטבעות,  חשבתי לעצמי:
נרדמת, באגודל  ואומרים: כל מה שתוציא שלך. הייתי מקבל נקע בכתף, היד היתה

היתה דלקת, בראש האצבע יבלת, ואני הייתי מכה באגודל עוד ועוד ועוד. כל הורדה, 
עשרה שקלים עשר, מאה, אלף, רבבה. לא הייתי מרשה לעצמי הפוגה לאכילה, לשתיה, 

, וכל הבנה בתוספות יהלום, וכל סוגיה כתר וכשכל תיבה בתורה מצות עשה .לשינה
י רבנן" (גיטין סב ע"ב)! אני מדבר בפני בעלי בתים, ואומרים: משובץ, עטרה לראש "מלכ

'כשהיינו בישיבה, זה היה אלול כהלכתו, "פלצות", ככתוב, אח איזו אוירה! והיום עמלים 
 !'.אנו לפרנסתנו, איפה אנחנו ואיפה אלול

 
האריה התחתן, בא העכבר לומר לו 'מזל טוב', הביט בו  ואני אומר להם, הסכיתו ושמעו:

 בזלזול: 'מה לי ולך?', אמר לו: 'אל תראה אותי כזה, לפני החתונה גם אני הייתי אריה'. 
אז מה, אריה בעי בחיי, עכבר לא בעיי בחיי? יש "והגית בו יומם ולילה" (יהושע א', ח') 

 !כפשוטו, ויש של פרק אחד ערבית ופרק אחד שחרית (מנחות צ"ט ע"ב)
 

ני עולה למרום ומתנצל שלא עסק בתורה כי טרוד שע כשהגמרא מספרת (יומא ל"ה ע"ב)
עונה שטרוד היה בעושרו, ומוכיחים   היה בפרנסתו, ומביאים לו ראיה מהלל. עשיר

וכי  -אותו מרבי אלעזר בן חרסום. לרשע שלא עמד בנסיון מצביעים על יוסף הצדיק
ואנו  נתבע כל אדם להיות כיוסף וכהלל וכרבי אלעזר בן חרסום? אבל הם בשלומתם,

 !כאפשרותינו
 

"רבי חנינא בן דוסא ראה בני עירו שהיו  נתבונן בדברי המדרש (קהלת רבה א', א'):
מעלים נדרים ונדבות לירושלים. אמר: הכל מעלים, ואני איני מעלה? (ועני מרוד היה 

. יצא למדברה של עירו )ודי לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת (תענית כ"ג ע"ב)
וסתתה ופתחה ומרקה ועמד להעלותה לירושלים. נזדמנו לו חמישה בני  וראה אבן אחת.

אדם. אמר להם: מעלים אתם לי את האבן הזאת לירושלים? אמרו לו: תן לנו חמישה 
סלעים ואנו מעלים לך את אבנך לירושלים, ובלבד שתתן אצבעך עמנו. נתן אצבעו 

ם, ולא מצאם. נכנס עמם, ונמצאו עומדים בירושלים. ביקש ליתן להם את הסלעי
(משלי כ"ב,  ללשכת הגזית. אמרו לו: שמא מלאכי השרת הם, וקראו עליו את הפסוק

 ". : 'חזית איש מהיר במלאכתו, לפני מלכים יתיצב')כ"ט
 

 זה מה שתובע מאיתנו הכתוב:  !זה מה שנדרש מאיתנו?! אנו, נתנו אצבענו
ֶכם" ּלְ ִבים ַהיֹּום ּכֻ ם ִנּצָ  !מכולכם נדרשות אותן דרישות ונתבעות אותן תביעותאך לא !". ַאּתֶ

יֶכםיש תביעות מ" ְבֵטיֶכםותביעות אחרות מ"", ָראׁשֵ  " ושונותִזְקֵניֶכם", ואחרות מ"ׁשִ
ָרֵאל". וכיוצא בכך מ"ׁשְֹטֵריֶכםמ" ". ׁשֵֹאב ֵמיֶמיךָ " ויש "ֵמֹחֵטב ֵעֶציךָ ", יש תביעות "ּכֹל ִאיׁש ִיׂשְ

ואם רק ניתן אצבענו נמצא עצמינו בירושלים,  .ד ככישוריוכל אחד כיכולתו, כל אח
 )מתוך 'והגדת' אלולרבי יעקב גלינסקי זצוק"ל, (!". עומדים לפני ה'! "לפני מלכים יתיצב
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ךָ  ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ְצָוה ַהזֹּאת ֲאׁשֶ י ַהּמִ ָך ְולֹא ְרחָֹקה ִהואּכִ  (ל,יא)  ַהיֹּום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִמּמְ

 ('דרשו') הרב ישראל ליוש וכותב, התשובה בענין עוסקים – מפרשים הרבה לפי – זה פסוק
 כי לחשוב, קשת כמטחווי מאלוקיו שהתרחק החוטא האדם עלול: כך לפרש שמעתי

אים פה ושם, אבל לא לאלו שחוט לאנשים שייכת היא, אליו שייכת איננה כבר' תשובה'ה
אין  –יאמר החוטא בלבו  –שמרדו וחוטאים בתדירות, והסירו מעליהם כל סממן יהודי, להם 

הזדמנות שניה, את תשובתם לא יקבל הקב"ה, כי הם התרחקו ממנו מאוד וחלילה אין דרך 
ר, היא חזרה. לחושבים כך אומר הפסוק כי התשובה לא רחוקה מאף אחד, אף מהרחוק ביות

לא מעבר לים ולא בשמים, היא קרובה לכל מי שעמד על הר סיני וקיבל את התורה, הוא רק 
צריך לעשות אותה בפיו ובלבו, ואם הוא יעשה אותה בשלמות, בחרטה אמתית על העבר, 
ובקבלה בלב שלם על העתיד, יקבל הקב"ה את תשובתו השלמה, והוא יהיה כתינוק הנולד 

 יתברך.תו מחדש, זך ונקי לעבוד
 

אי שביעות רצון היתה ניכרת על פניו של הסבא משפולי בעת שחסידיו שרו באחד ה'טישים' את 
עיניו היו כבויות והיה נראה עליהן כי משהו חסר  השיר "ישמחו במלכותך שומרי שבת",

בשירת החסידים, פני האדמו"ר לא השתנו אף כאשר הם הגבירו את עוצמת השירה וניסו 
יר בהתלהבות יתירה, ואף כשהוסיפו לשירתם 'מחיאות כפיים', הסבא לא היה בכל כוחם לש

 ".מרוצה ואמר בלחישה "כבר שמעתי מחיאות כפיים נלהבות יותר
 

"בעברי התגוררתי בעירה אחרת, שם היו שני נערים שובבים שהתנהגו באופן  פור:יופתח בס
, ככל שחלף הזמן גברו מעשי לא ראוי, הם עזבו את ספסל הלימודים ובילו את זמנם ברחוב

הקונדס שלהם ואט אט חברו לכנופיית שודדים ונהיו מראשיה וממנהיגיה. המשטרה 
המקומית כבר לא יכלה לשאת את תעלולי הכנופיה, והיא החלה במצוד נרחב שכלל סיורים 
של כוחות צבא מיומנים עד שנתפסו כל חברי הכנופיה, מהמנהיגים הבכירים עד הפעילים 

ים. שנאתם של השופטים לבני העם היהודי, באה לידי ביטוי במשפטם של מנהיגי הזוטר
הכנופיה, וכאשר הם שמעו כי הם יהודיים, הם גזרו את דינם למוות בתליה. מועד ביצוע גזר 

הדין נקבע לשבת קודש, כדי שיוכלו לכנס את כל תושבי האזור ולתלות אותם בפני צבור 
 .י שם בין הנוכחים"גדול ככל שאפשר. גם אני היית

 
"באתי לשם כדי לרמוז להם שישובו בתשובה שלמה לפני  – ממשיך הסבא משפולי לספר

והנה כשחבל התליה כבר היה תלוי על צווארם, הציע להם הכומר הצעה מפתה: . "מותם
'המירו את דתכם ותפטרו מעונש המוות, אני אגיש בפניכם את הצלב, וכל שעליכם לעשות 

 כי, לכומר אמרו הם ההתייעצות ולאחר, ביניהם להתייעץ ביקשו היהודים'. …הוא לנשקו
 דתם את להמיר כך כל קל יום בכל לא, אורו הכומר פני. הצלב את לידם לקבל מסכימים הם
 להם הגיש, שפתו על נסוך גדול וכשחיוך, גדול כך כל יהודי קהל לפני ועוד, היהודים של
 .רבה בשמחה הצלב את

 
נטלו היהודים את הצלב לידיהם, ולנגד עיניהם של מאות היהודים והגויים שעמדו או אז "

שם, הם זרקו אותו לארץ והוא התנפץ בקול רעש גדול. פניו המאושרות של הכומר הפכו 
באחת לפנים זועמות, דמו עלה לראשו, ולאחר התייעצות עם ראשי הממשל והשופטים, 

ר עליהם, במוות ובייסורים קשים. הם הביאו הוחלט להחמיר את עונש המוות שכבר נגז
חבית זפת רותחת וקשרו עליה את ידיהם, ידי היהודים התנפחו וצמחו בהן שלפוחיות 

מהכוויות הקשות, וכך מתוך ייסורים קשים ונוראים שקשה לבן אנוש לראותם ועוד יותר 
כות מלב לסובלם, החלו היהודים לשיר 'ישמחו במלכותך שומרי שבת', שירתם ושמחתם

גברה, והם החלו למחוא כפיים עם ידיהם השרופות, וכך כאשר הם שרים ומוחאים  שמים
כף, והעור השרוף מתקלף ודם רב נוזל מידיהם, הם השיבו נשמתם לבוראם מתוך ייסורים 

"אינני מתלהב ממחיאות  – סיים הסבא את סיפורו –לכן" " .גדולים, ובתשובה שלמה ואמתית
 "...הכפיים שלכם בשיר הזה, כי כבר שמעתי וראיתי נלהבות מאלו
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בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה בשפע:
 לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

 
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה,  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
וור ז"ל, רחמים בן מורוור ז"ל, בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מור

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן 

לוי בת  מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין
זהרה ואסתר ושמחה  מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

 ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל.
 

 הרב נחמיה וילהלם שליט"א –ממתק לשבת 
 

ספינת דייגים נקלעה לסערה בלב ים. כל יושביה טבעו, מלבד שני גברים שהצליחו לשחות 
לאי קטן, שני הניצולים שהיו חברים טובים, עמדו חסרי אונים על האי והבינו שהדבר 

היחיד שהם יכולים לעשות הוא להתפלל. עם זאת, כדי לגלות של מי התפילה חזקה יותר, 
 .הסכימו השניים לחלק את השטח של האי לשניים, ולהישאר בצדדים מנוגדים

, למחרת בבוקר, האיש הראשון מצא עץ פרי הדבר הראשון שהם התפללו עבורו היה מזון
בצד שלו והוא אכל מכל פירותיו הטובים. לעומת זאת, בצידו השני של האי, האדמה נותרה 

משראה האיש הראשון שתפילתו התקבלה החל להתפלל למחסה, בגדים ומזון נוסף, . שוממה
 .ר מחוסר כלואכן כבמטה קסם, כל משאלותיו התגשמו. עם זאת, האיש השני עדיין נות

בסופו של דבר, התפלל האיש הראשון לספינת הצלה ,בבוקר למחרת, ספינת תיירים עגנה 
באי בצד שלו, ובלי לחשוב פעמיים הוא עלה על הספינה והותיר את חברו על האי, הוא 

חשב בליבו: "למה שאהיה חבר של אדם שתפילותיו לא נענות ושאינו ראוי לקבל את 
אך לפתע, קול רועם משמיים קרא אליו: "למה אתה משאיר את  ?".ברכותיו של אלוקים

חברך על האי?" "זו המשאלה שלי!" ענה האיש. "אני התפללתי עבורה! אם התפילות שלו לא 
אתה טועה!" ענה לו אלוקים "לחברך הייתה רק תפילה " ".נענו, כנראה שהוא לא ראוי להן

באמת?!" התפלא האיש " ".ל את ברכתיאחת ותפילתו נענתה במלואה, בלעדיה לא היית מקב
 "."מה הוא כבר ביקש" "הוא ביקש עבורך שכל תפילותיך ייענו

 
 "אתם נצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם זקניכם :במילים פרשת השבוע נפתחת

בזוהר כתוב ש"היום" הכוונה היא  .ושוטריכם... טפכם נשיכם... מחוטב עציך עד שואב מימך"
 .לראש השנה, שכשאנו עומדים ביום הדין עלינו לעמוד באחדות כולנו כאחד ואז נזכה בדין

במאמרי חסידות נשאלת שאלה מדוע לאחר שהתורה כתבה "כולכם" היא מפרטת את כל הסוגים 
כולם ולמה  בעם ישראל מהראשים ועד חוטבי העצים ושואבי המים הרי כולכם כולל כבר את

שהתורה מלמדת אותנו שבראש השנה, בתחילת העבודה עלינו  :ועונים על כך  ?הפירוט
באמת להתחיל ממקום של כולכם לוודא שכולנו ביחד באותו דף עם אותן מטרות לעבודה 

ולמרות שלכל אחד מאיתנו תפילה שונה עדיין שנזכור להתפלל גם עבור הזולת, לאחר ראש 
כל אחד צריך להביא לידי ביטוי את המיוחד שהקב"ה נתן לו, ובדרך השנה במשך כל השנה 

זו שואב המים יעשה את עבודתו אבל יתפלל להצלחתו של הראש והראש ידאג ויתפלל 
להצלחתו של שואב המים וביחד הם יזכו למלא את רצון ה' במלואו ויביאו את העולם 

לראש השנה במצב של ״כולכם״ יהי רצון שנזכה להיות באמת מאוחדים ולהגיע  .לייעודו
 שבת שלום, שנה טובה .כולנו ביחד אבל כל אחד עם המתנה המיוחדת שהקב"ה נתן רק לו

 .וכתיבה וחתימה טובה



 

 

   
 

 

  
  דבר העורך

תשע"ח.  שנת את המסיימת הפרשה היא נצבים, - השבועפרשת
 ,אלקיכם" ה' ִלְפֵני ֻּכְּלֶכם 'ַהּיֹום' ִנָּצִבים ַאֶּתם" הפרשה: פותחת

 נה.הוא יום ראש הש - בספרים הקדושים מובא ש"היום"
 אור ליום שניכלומר מתחיל ב[שני  וםבי השנה חל ראש השנה

וכפי שמופיע בתפילה  בו נקבע לשהכ. יום ]ן בערב)(יום ראשו
 ַהָּׁשָנה ְּבֹראׁש: "זצ"ל לרבי אמנון ממגנצא 'ונתנה תוקף'

, ַּכָּמה ַיַעְברּון ְוַכָּמה ִיָּבֵראּון, ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון ּוְביֹום צֹום ִיָּכֵתבּון
א ְּבִקּצוֹ , ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות  ׁשִמי ַבַּמִים ּוִמי ָבאֵ , ִמי ְבִקּצֹו ּוִמי 

 ַבַּמֵּגָפה ּוִמי ָבַרַעׁש ִמי ,ַבָּצָמא ּוִמי ָבָרָעב ִמי ַבַחָּיה ּוִמי ַבֶחֶרב ִמי
 ףִיָּטרֵ ִמי ִיָּׁשֵקט ּוִמי  ִמי ָינּוַח ּוִמי ָינּועַ , ִמי ַבֲחִניָקה ּוִמי ַבְּסִקיָלה

   "...י ָירּוםִמי יְֻׁשַּפל ּומִ  י ּוִמי ַיֲעִׁשירֵיָענִ ִמי  ִיְתַיָּסר ִמי ִיָּׁשֵלו ּוִמי
ערב ראש השנה, וכן להכנות הנרחיב בחשיבות ן בעלו

לעשות סימנים  -'לסימנא מילתא'  -הסימנים לראש השנה 
 לשנה טובה ומתוקה.

 כאשר: הירושלמי בתלמוד ודבר גדול למדונו חז"ל מובא
 מה לפירק  אותו דנים אין, השנה בראש האדם את דנים
 נעשה הדין כל אלא, האחרונה השנה כל במשך עליו שעבר

 כך כל' ה רחמי". עצמו השנה ראש ביום מצבו לפיגם 
יש לו , השנה לראש מוכן הגיע שלא אדם שאפילו, גדולים
 בקדושה השנה של ראש הימים בשני יתנהג אם -תקוה 
 כל מצבו היה כך כאילו אותו ןודי ה"הקבייתכן ש - וטהרה
 מדהים!! כולה השנה
, השנה רגע בראש יש ואחד אחד שלכל, י ז"ל"האר רבנו כתב
 אותה מהי ידע וכיצד. והנורא הגדול לדין נשמתו נכנסת בו

, ורעדה התרגשות האדם על תיפול אשר בעת? 'ורגע שעה
 נשמתו נקראת אז - לבכייה התעוררות ותרגיש נשמתו

 '.מעלה של דין בית לפני ,לדין להיכנס
 ספר הוצאת בשעת: "אומר )ל"זצ שרעבי שלום (רביש "הרש
 אשר הגזירות כל בשמים נקבעות, שחרית בתפילת תורה

: הפסוק את לומר צריך ולכן, לעולם לבוא ו"ח צריכות
, עצומה בכוונה פעמים 12" בשמים ניצב דברך' ה לעולם"

 ". לעולם ירדו לא שהגזירות', ה שם את באומרו ויכוון
 מוצאפי הרב אומר", לנפשו הצלה האדם ירצה ואם"

 המובאת קדושה ש"הרש של הבטחתו את יעשה, "א"שליט
 עליו שיקבל מי: "דבריו הם וכך', שלום נהר' לספר בהקדמתו

 אחת קבלה, התקיעות בין ובפרט, השנה ראש של זהביום
 לו תהיה הזו שהקבלה לו ערב אני - השנה לתחילת קטנה
 הוא, זאת לעשות ישכיל ואם !דינו בשעת יושר למליץ
 לוכיו שעה באותה מרובים שמים רחמי עצמו על מעורר
 ".מתהפך דינושכל 

חז"ל כבר למדונו שאחד מהדברים בהם אדם יכול לצאת 
דהיינו להתכתב בספר החיים והשלום, הוא  - זכאי בדין

דוקא כאשר אדם דן לכף זכות את חברו וכפי שהמשנה 
 ".ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּותאומרת: " (אבות א, ו)

גדולה לאדם ליום הדין  היא הצלה ,והנהגה זו לדון לכף זכות
(שמירת הלשון שער ה"חפץ חיים"  בתכשו בעוה"ז ולאחר מותו, כמ

ן הזכויות שיש ביד האדם, אף אם ְּכחֹול יבעניש התבונה פ"ד)
לא ישאר בידו כי  -ירבון, אם הקב"ה יתנהג עמו במידת דין 

  אם מעט מזעיר, כי כמה וכמה מהן לא השלים לעשות אותן

 
 
 
 
 

 

  עורךדבר ההמשך 
הנאותים לאותה מצוה, ואפילו אם השלימן  ןפרטיהבכל 

כדין, לא היה באהבה וביראה ובשמחה הראויה לעשיית 
כללו של דבר, אם ידקדק הקב"ה אחר עשיית  .המצווה

, אבל (מצוה לא שלימה) מצוותיו, ימצאו רובן בעלי מומין
אם הקב''ה יתנהג עמו במידת הרחמים ויחדש עליו זכות 

ישארו זכויותיו על מכונן, ואפילו אם יש לו  -ניו בכל עניי
אם הקב"ה יתנהג עמו במידת הרחמים,  -רוב עוונות 

יתמעטו מניינן, כי בוודאי ימצאו כמה מהעוונות שיש 
לחפות עליו שעשה אותן בשגגה או בסיבה אחרת, וכל זה 
תלוי לפי ההנהגה שהנהיג אדם עצמו בימי חייו עם הבריות, 

אז  -דונם לכף זכות, ולדבר עליהם טוב אם היה דרכו ל
מלאכי השרת מדברים עליו טוב מלמעלה, ודנין אותו לצד 

 הזכות.
ביאר: שורש המצוה לדון לכף  (חיים של תורה ב')" לקח טובוב"

היא להשקיף על החלק הטוב שבכל מעשה ממעשי  ,זכות
ישבו במרפסת זוג הורים כפי שמובא במעשה הבא:  זולתו.

קטן שיחק בחצר, ולפתע ניגש אדם לבנם והחל ביתם, בנם ה
להכותו על גבו. האב נדהם והרים קולו על האיש, אך האיש 

ירד האב במדרגות רץ אל האיש והחל  המשיך להכותו,
להכותו. לאחר שסיים להכותו, שאל האיש המוכה, אתה 

ניגשתי  כיתי את בנך? בנך נחנק כשאכל לחם,יודע למה ה
להוציא את חתיכת הלחם  -ו בזריזות ודפקתי על גב

האב התמלא בושה, והרבה לפייסו עד שנתקעה בגרונו... 
 שסלח לו...

ונזכור  כך דנים אותו ,שכשם שאדם דן את חברו ,מצינו
כפי צריכה להיות ב"כובד ראש"  ,שההנהגה בראש השנה

 שאמר הנביא: "וגילו ברעדה".
  , תחל שנה וברכותיה.תכלה השנה וקללותיה

ובמיוחד  י העלון, למגיהלכם קוראים יקרים מבקש לאחל
כתיבה וחתימה טובה  ,למחלקים את העלון בכל רחבי הארץ

 .לחיים טובים ולשלום ותזכו להיכתב בספרן של צדיקים
 ובה.טשיה ענת שהיה ת – תשע"ט  
 

 
 

   
הברית שההולך אחר שרירות  כל ישראל נצבים לקבלת .א

 .)כח-, טכט( לבו ייענש חמורות
מאהבה באחרית  הבטחת ה' שישראל יחזרו בתשובה .ב

 .)י-ל, א( הימים
 לא - (וי"א שמדובר על לימוד התורה)מצות התשובה  .ג

 .)יד-ל, יא( היא בשמים
 .)כ-ל, טו(ובחרת בחיים  .ד
 

   

          

 בס"ד

חשע"ת כ"ג  אלול                   זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                 'זשנה   378עלון מס' 

שנערך ביום ב'  491בעלון נעסוק בתוכן שיעור 
, 19:00, בשעה 2וצר ברמת השרון ברחוב הק

 במדרשת "ברינה יקצורו", בנשיאות מו"ר הגאון 
זצ"ל.אדלשטייןיעקברבי

ִבים  ִנּצָ
ראש השנה



 

 

 
" היוםםדברי הזוהר הקדוש כי "בספרים הקדושים הביאו 

 , היום הגורלי הקובע מאורעות השנהרומז על ראש השנה
כולה. היום בו חלים ורועדים מאימת הדין. והכתוב  הבאה

מזהיר ואומר: "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם"! 
: למה הכוונה? נזכיר משל נוקב מתוך הספר "שערי ארמון"

מעשה באדם שניהל בית הימורים שאינו חוקי. מושל המחוז 
ה, ברשות היחיד, העלים ְּבִצְנעָ ידע על קיומו, אך כל עוד פעל 

בעיר יריד ססגוני, וסוחרים נהרו  ְלֵהָעֵרעין. פעם עמד 
מרחוק ומקרוב להקים דוכנים ולמכור סחורות. וכרגיל 

יים ומושכי בירידים אלו, הוקמו אף דוכני שעשועים צבעונ
עין. זימן אליו המושל את בעל בית ההימורים, והזהירו: 

! התקומם האיש, ""השמר לך פן תקים ביריד דוכן הימורים
מכל דוכני ההבלים והשעשועים תי יפלהוומחה: "למה 

! ?"המוקמים שם באין מפריע, דוכני התחרויות למיניהם
והמושל הסביר: "אין רע בכך שאדם ישתעשע בפרוטה, או 

ן יקנה לילדיו זוטות. ואם דוכנים אלו מוסיפים צבע ועניי
ליריד, מהווים הם חלק מנופו. אבל ההימורים מושכים את 
הבאים ומפתים אותם להפסיד כל כספם, מרוששים אנשים 
ומאמללים משפחות, לכך לא אסכים בשום פנים ואופן! על 

! אבל דוקא "היריד להיות מוקד שמחה, ולא מקור עצב ואבל
ירתו קלת והשתוקק האיש לפעול ביריד! כי או ,בה זומסי

מצוידים בכסף. וביקש לנתב כסף זה אליו...  מבקריוראש, ו
וכך, למרות שידע שביד המושל לקנסו בסכום גבוה ואף 
להשליכו לכלא, הקים דוכנו ביריד... היריד נפתח ברוב 
המולה, והמושל בא לסייר בין דוכניו. לפתע עצר בתדהמה: 

צדה את עינו. המוני אנשים התגודדו סביב שולחן  התקהלות
הימורים, שבעליו גרף בקדחתנות סכומי עתק. בקושי כלא 
המושל את זעמו הגואה. התקרב, ושאל באיפוק: "האם 

? נשא האיש עיניו, "שכחת אזהרתי, לבל תקים כאן דוכן
והתנצל: "לא ידעתי שתערוך כאן ביקורת"... אוי להתנצלות 

נאספו אנשים לראות בעימות המרתק. כיון  שכזו. בינתיים
, למה תעמדו באפס מעש? ישראה אותם, אורו עיניו: "רבותי

התקרבו והניחו את הימוריכם! שימו דינר על כל מספר 
! והמושל עומד "גלגל המזל פניםשתחפצו, אולי יאיר לכם 

ורואה... לא, כאן לא יכול עוד להבליג, אסור היה לו להבליג. 
דוכן, החרימו את דמי ה והשוטרים הרסו אתמיד ציוה, 

 הזכיות וגררוהו אל הכלא... 
לא זו בלבד  ?ואנו, כלום אין אנו דומים לאותו חצוף

שממרים אנו פי ה', אלא שאנו עושים זאת ניכחו, נוכח 
: ח)-(תהלים קלט ז עיניו הצופיות בנו. כמו שאמר דוד המלך

ָׁשם  ,ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים" ":י ֶאְבָרחְוָאָנה ִמָּפנֶ  ,ָאָנה ֵאֵל ֵמרּוֶח"
: "ִאם (כג, כד)אומר הנביא ירמיהו ". וְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנּךָ  .ָאָּתה

א ֶאְרֶאּנּו ? על כך מתוודים אנו "ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני 
בימי הסליחות: "רחום וחנון, חטאנו לפניך. רחם עלינו 

 -ם אנו בהכרתנו, שניצבים אנו לפני ה' והושיענו", משרישי
 וחוטאים לפניו! 

 -לנוכח עיניך  -וכמו שפירשו בזוהר הקדוש: "והרע בעיניך 
עשיתי"! הכרה זו מתעצמת שבעתיים בראש השנה, הוא 

שבשעת תקיעת שופר  ,"יום הזיכרון", שאמרו עליו בגמרא
יראה האדם עצמו כאילו עומד הוא בבית המקדש, בקודש 

שתעורר  ה, לפני ולפנים, לפני ה'! הכרה זו בלבד דיהקדשים
לו נקראנו להתייצב לפני צדיק  ,לתשובה! כמה חרדים היינו

קדוש בעל רוח הקודש, שיביט בנו ויראה כל מה שעשינו 
! וזהו: "אתם ניצבים היום כולכם לפי ה' חלדנובימי 

 [מעיין השבוע]  אלקיכם"! איזו הכנה עלינו לעשות לשם כך!...

 לא לשכוח לעשות התרת נדרים. .א
 ומנחה שחרית בתפילת אפים ונפילת וידוי אומרים אין .ב

 "סליחות"ב אומרים הבוקר באשמורת אבל השנה ראש בערב
 לאחר נמשכת אמירתם עד אפילו אפיים, ונפילת וידוי
 ע)."חזו( ]החמה נץ קודם[ )ג"ס תקפא 'סי ע"שו( השחר עלות

 כדי הקברות לבית שנהה ראש בערב ללכת נוהגים יש .ג
 צדקה ונותנים הצדיקים קברות על ולהתפלל להשתטח
, ולא יתפלל אל המתים )א"בהרמ א"תתפ' סי ע"שו( לעניים

 הצדיקים בזכות ת"מהשי רחמים שיעזרוהו, אלא יבקש
 . )ע, רמ"א סי' תקפא סעיף ד'"חזו( עפר שוכני

 ."הבערב ר הוחדש החד סכין לקנות לפרנסה סגולה .ד
 בערב ציפורנים ולגזוז בגדים ולכבס להסתפר יפה מנהג .ה

 ח"בא( היום חצות קודם להסתפר וטוב) ד"ס ע"שו( ה"ר
ראש  בערב טהרה במקוה לטבול נוהגים ויש. )ג"ס נצבים

לעשות כן  לאש וטוב )שם א"בהרמ( הוא יפה ומנהג השנה,
 יכול אינו ואם )כו ק"ס ב"משנ( םיו חצות קודם שעה לפני

 12.5 בבת אחת כל גופו על שישפוך נכון ה,ְּבִמְקוֶ  לטבול
 מים י"ע גם זאת לעשות ואפשר )כו ק"ס ב"משנ( מים ליטר

 . )תמח -ו כב' עמ י"ילקו( מקלחת י"ע חמים, ואפילו
בכוונה  מנחה תפילת להתפלל יזהר השנה, ראש בערב .ו

 הולך והכל השנה של נההאחרו התפילה היא כי יתירה
 .)ב"ס נצבים יח ישאן ב( החיתום אחר

 מעבירות שכן וכל ליבו בכל בתשובה לשוב אדם יקפיד .ז
או  יום כיפור ערב עד ימתין ולא לחבירו אדם שבין

 יקדים אלא מחברו, מחילה לבקש עשרת ימי תשובה
 .השנה ראש לפני כברויעשה זאת 

 
 
  

חו לשלוט ביצרו לבל יבוא לידי כעס ויתאמץ בכל כ .א
 בלילי ראש השנה ויומיהם.ביחוד  - והקפדה בתוך ביתו

  וטוב ארך אפים מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר.
ונכון ללמוד משניות מסכת ראש השנה בסעודת ראש 

(אפשר פרק אחד בכל  השנה, כי דבר בעתו מה טוב
 .[ילקו''י מועדים עמ' לב]סעודה) 

אחר תפילת של בכך, יש השנה כל על עצומה השפעה .ב
 ויברך בשמחה לביתו המשפחה , יכנס אב"הערבית של ר

 כ"ואח. "תכתבון טובה לשנה" פנים במאור כולם את
 פסוקי ויוסיף' שמעון רבי קם' עד' אליהו פתח' יאמר
 !חולין דברי לדבר אשל ויזהרו ,במחזורים) (הנמצאים ברכה

 בליל' שהחיינו' ברכת יאמר: "ל"זצ י'פלאג חיים רבי כותב .ג
 יתברך' לה להודות: ויכוון ,וביראה ובאימה לאט, "הר

 ויזכור, זה לרגע ולהגיע זו בשנה גם לחיות אותו שזיכה
 והאומרה , רח"ל.הזה ללילה להגיע זכו לאאנשים ששיש 

 "!בשמחה הבא ה"לר גם שיגיע היא סגולה והודאה, בשמחה
 מאכלים מיני השנה ראש של הלילות בשני לאכול נהגו .ד

 השנה. ימות לכל טוב לסימן ,]"סימנים"ה[
וסגולה לזכות ביום הדין, כתב הרש"ש זצוק"ל, שמי  .ה

שיקבל עליו ביום הדין אפילו קבלה אחת, הוא ערב 
שהקבלה הזאת תהיה לו למליץ יושר. ולכן אם אדם 

י כ יקבל על עצמו למשל לברך ברכת המזון מתוך הסידור,
סגולה היא בדוק ומנוסה שברכת המזון מתוך הסידור, 

(הגרא"מ  וגם סגולה לפרנסה לבטל גזירות קשות ורעות
להתחזק באמירת אמן. ואפשר  .ש"ך זצוק"ל בשיחה לאברכים)

לברך ברכות באופן שאזניו שומעות את מה שמוציא 
הרי  ,ועוד לומר 'שלום' בשמחה כשנכנס הביתה ,מפיו
 .לזכות ליום הדיןטובות  ותקבל ןהוכיוצא ב אלו

בטוב לבב, , בשמחה תהיינהלות בראש השנה יהתפ .ו
בנעימה קדושה, ומתוך כוונה שלימה, כי בטוחים אנחנו 

ם. ומכל שיכתבנו ויחתמנו לחיים טובי - ה"בישועת הקב
אדם שמתעורר מעצמו בבכיה ומתפלל בדמעות  ,מקום

 ז]"ימים נוראים פ ע"חזו[       שליש, אין בזה חשש איסור כלל.

 הכנות לראש השנה 

 סגולות לראש השנה 



 

 

     גדולה למערכה אנו נכנסים, השנה ראש של כניסתו עם מיד
 ימי עשרת' הנקראים ,ומיוחדים מרוממים ימים, וקדושה
 נה, ו(ישעיה "ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב ֻאהּוְקרָ  ְּבִהָּמְצאוֹ ' ִּדְרׁשּו הה'. "תשובה

 בהם, הכיפורים ליום השנה ראש שבין הימים עשרת אלו, ו)
 לשוב אפשרות להם ונותן לישראל עצמו' ה ממציא

 קדושים כה אלו ימים כי דורשים בתלמוד רבותינו, בתשובה
 של צינורות 14 ישנן כי כותב הקדוש הזוהר אשר, ונעלים
 דורש לכל אלו ימים בעשרה רק הנפתחים בשמיים רחמים
 יותר אז מתקבלות -' מה והסליחה והתשובה', ה ומבקש
 !  מתמיד יותר בתוכנו נמצא 'ה כי ם...לנצל צריך כמה .בקלות
 שנים מזה, זה את זה המכירים ידידים בשני שהיה מעשה
 מתקדם האחד, ברחוב זה כנגד זה עברו, אחד יום. רבות
 הראשון פנה, לזה זה בסמוך כשהגיעו, והנה. חברו לכיוון
, היקר ידידי טוב בוקר: "בשמחה וברכו פנים במאור לחברו

 הגיב לא חברו, הצער למרבה אך "?נשמע מה ?שלומך מה
. לעברו להסתכל או אליו להתייחס הואיל לא ואף, מאומה

 על אמרו ל"חזש ובפרט, מכך לחברו היה ותסכול צער כמה
,  מחרתלו. גזלן נקרא ,לחברו שלום משיב שאינו אדם כי כך

 מול האחד ונפגשו עיר של ברחובה זה כנגד זה הלכו שוב
 ושאל לחברו ובהתלהבות בשמחה הראשון פנה שוב. השני

 לעברו להושיט הוסיף ואף"? ידידי שלומך מה: "בהתרגשות
 לידו וחלף התייחס לא חברו ,הפלא למרבה אך, לשלום יד

 . מכך ולחבר נגרם ושבר צער כמה. כרוח
 ברחוב עוברהקב"ה : א"שליט בידרמן אלימלך רבה אומר
 הוא אשר וכל, בשלומו דורשכביכול ו האדם מול אלו בימים
, אליו ונפנה בתשובה שנחזור, שלום לו שנשיב רק זה רוצה
 בימים גם אשר כאלו יש, נםמא. אלו בימים קרבתו את ננצל
 לפנייתו להגיב מנת על, זמן לפנות בטובם מואילים לא, אלו
 כמה! ידו את לנו מושיט כשהוא לו ותולענ עולם בורא של

 העוונות על לכפר כדי במיוחד בא הוא הרי! זו טובה כפיות
 ומדבר דקות כמה אלו בימים יושב לא ואתה כנגדו שפשעת

  ?!מעשיך על ומתחרט איתו
 ישראל בית כל נהגו: "תשובה) (הלכות ם"הרמב פסק כן על

 מראש תובמצו ולהרבות ,טובים ובמעשים בצדקה להרבות
 ". השנה מכל יותר, הכיפורים יום ועד השנה

, זה בשבוע יום כל, 'הקדוש י"האר כותב', אלו שבימים לפי'
 מכפר, הזה רביעי יום -' שעברה בשנה יום אותו על מכפר

 בכוונה' ד ביום התפללת אם. השנה כל של רביעי ימי כל על
 יכול מי. השנה כל של' ד ימי של התפילות כל את תיקנת -

 שמוכן רחמן' ה כמה 'לישון' בימים נעלים ומיוחדים כאלה?
 . זאת ולחטוף לנצל צריכים רק ואנו זה בשבוע הכל למחוק

(רבי צבי  'השבת רמזי' בעל, הצדיק שכותב, כך כדי עד
 ראש שבין השבת בשמירת שידקדק מי כל כי, )ל"זצ בורנשטיין

 לכפרה זוכה -' שובה שבת' היא הלא ,הכיפורים ליום השנה
  "!לידתו מיום ברשע השבתות כל על

 התעוררות מעט: "ש"הרש רבנו, האלוקי המקובל וכדברי
 ".    השנה כל במשך רב וצער טורח חוסך - אלו בימים

 ו,בבית מסתגר היה אלו שבימים, א"החיד מרן על מספרים
. ישובו לא אשר אלו קדושים מימים רגע כל לנצל מנת על
 רתבאמי להרבות ,הדורות בכל רבים צדיקים נהגו, לכן

 של הזה שבזמן לפי, זאת הסבירו ואף, אלו בימים תהלים
 לצדיק שיש הכח את פשוט איש לכל יש, תשובה ימי עשרת
 ! השנה כל במשך הדור
 חשוב חכם תלמיד מכיר הוא כי א"שליט רמןדיב הרב סיפר

 במשך. היד כף פ"ע האדם מזל את לקרוא היודע מירושלים
 לעשות עליהם מה ,אנשים ומכוון קהל מקבל הוא השנה כל
 הוא ארב להושענא השנה ראש בין אך, שלהם היד קווי פ"ע

 כי ,בחוש הוא שרואה לפי, אליו הפונים קהל את מקבל אינו
 בצורה האנשים של היד כף סימני משתנים אלו בימים

 את ומבטלים קורעים והתחנונים שהתפילות לפי, מוחשית
 איזה', מה לקבל אפשר עוד מה. האדם על נגזר אשר כל

 להתחנן הזמן זה. לנצל תורנו עכשיו, קדימה. אדירים ימים
  !הקב"ה -מלך מלכי המלכים ני פולשפוך שיחו ל

 לפני דברים נשאתי פעם :שליט"א טאובר עזריאל רבי פריס
 דרכים שתי: הנושא אודות, דתיים שאינם מאזינים קהל

 - רבות מבחינות יותר והקשה', ה למען מוות': ה בקידוש
 הזוועות אחת על סיפרתי זאת להמחיש כדי. למענו חיים

 טרבלינקה. השואה בימי במחנה לעבור היהודים שנאלצו
 ובו, ביותר האכזריים הריכוז ממחנות אחד ,כידוע ,היתה
 לא הגרמנים. משנה פחות תוך יהודים 800,000-כ נטבחו

 את ולהשפיל להנמיך ,רצו הם, הגופני בהרג רק הסתפקו
 משיטותיהם אחת. עפר עד, חניתרו מבחינה היהודים
 ארון של הפרוכת תליית, היתה, זו מטרה להשגת הנלוזות
 שיכנסו בשעה כי רצו הם. הגזים תאי בפתח הקודש

' לה השער זה' תוביהכ את יראו הגזים לתאי היהודים
 ניאוץ לידי יגיעו האחרונים חייהם וברגעי' בו יבואו צדיקים
, הפוכה להשפעה הדבר גרם, דבר של לאמיתו. ל"רח, וחרוף
 כאשר כי, עצומה רוחנית תועלת השיג השטני הרעיון

 את עיניהם לנגד ראו, ביותר המתבוללים ואף - היהודים
', בו יבואו צדיקים' לה השער זה' תוביהכ עם הפרוכת
 נכנסו שהם כך כדי עד, רוחנית מבחינה מהם רבים התעוררו

 הפשוט רושובפי האמינו הם! ובריקודים בשירה הגזים לתאי
 המוביל בשער נכנסים - אכן שהם בכך והכירו, הפסוק של
' ה קידוש של ונשגבה מופלאה דוגמא אם כן זוהי'. ה אל

 כך - שמו את לקדש נוספת דרך ישנה אך. המוות באמצעות
 קשה היא רבות מבחינות אשר - המאזינים לקהל אמרתי
 השם קידוש אותו, הולדוגמ. בחיים' ה קידוש: יותר הרבה
 הם. חייהם את ושיקמו ששרדו אלו שהראו ,מופלא

 את בעיניהם וראו, הגדולה השריפה מן שעלו השרידים
 לשיקום נפש בתעצומות ניגשו זאת ובכל, הנורא החורבן
 בו ולתלות חדש כנסת בית לבנות מוכנים היו כי עד - חייהם
 יבואו צדיקים' לה השער זה' המילים רקומות שעליה פרוכת

 . יותר גדול, אולי, הואשכזה ' ה קידוש'. בו
 כדי ,הרצאה באותה שסיפרתי הסיפורים מן אחד אך זה היה

 אשה אלי נגשה, ידברי את סיימתי כאשר. זו נקודה להמחיש
, חילוני שהוא שאבי שתדע רציתי: 'לי ואמרה תשובה בעלת
 הדברים עם שייכות לו יש כי הבנתי'. הערב כאן היה

 '? אלי לגשת לו תציעי לא מדוע: 'אותה שאלתי. שדברתי
 גם צעד ועמה, שבה מהרה ועד הקהל בתוך נעלמה היא

 הוא ,דומיה של ארוך רגע לאחר. מורכן היה ראשו. אביה
 בטרבלינקה הייתי לידיעתך, הרב כבוד": נשבר בקול לי אמר

  "...הערב דיברת שעליה הפרוכת את עיני במו וראיתי
 חנוק עדיין כשקולו, ואז, דקות כמה למשך הפסיק הוא

 בדיוק וזו. בנס ניצלו חיי": ואמר הוסיף הוא מהתרגשות
 שהוא מפני ,'ה על כעסתי. כך כל לכעוס לי שגרמה הסיבה
 נשארתי מדוע - פעם מיליון עצמי את שאלתי. אותי הציל
 כך ואחר, גיהנום מדורי שבעת לעבור עלי היה מדוע, בחיים
 עם יחד למות לי נתן לא ה' מדוע? זה כל עם לחיות

 האם? עינויים מספיק עברתי לא האם? יידידי ועם משפחתי
 אני איתו הכאב זהו... ?מות-בחיי ולהתענות להמשיך עלי

. דתי-לאנטי הייתי שבגללה הסיבה זוהי. לחיות ממשיך
 מדוע' לשאלה תשובה מצאתי לא לולה השנים כל במשך

 אשר האלו הניסים כל לי ארעו מדוע? בחיים נשארתי
'?  לי להכאיב כדי רק זה היה האם דותילהישר הביאו
 הוא? "לשאלתך מענה הערב מצאת האם": אותו שאלתי
 אני המשכתי כן על, מדמעות נחנק גרונו. בראשו הנהן

 הקמת ידי על' בה להילחם שתוכל חשבת כי אף: 'במקומו
. חזרה דרכה את בתך מצאה זאת בכל, חילונית משפחה

 ורוקמת חדשה פרוכת חייה אורח בעצם הטווה זו היא-היא
 יבואו צדיקים' לה השער זה": המילים את זהב בחוטי עליה

 ! נרגש בבכי ופרץ לעצור את דמעותיו הצליח לא האב ,"בו
 חיים בספר כתבינו .בתשובה וחזר וכל משפחתו הוא לבסוף
 קעז]' עמ" מחשבה פרקי"[                     ... חיים אלוקים למענך

 !ובריקודים בשירה הגזים לתאי נכנסו   מי התשובהבגודל מעלת עשרת י 



 

 

 המנהגים בסדר ראש השנה, וינהג האדם לפי  נקדים ונאמר שרבו **
 .בותיואמנהגי   
 

או בסוכר  טובלים את פרוסת החלה בדבש
וי"א יחד עם מעט מלח, לפני שמברכים 

 המוציא לחם מן הארץ.

 

 תמר
ה' , מברכים עליו: ברוך אתה תמרלוקחים 

        .מלך העולם בורא פרי העץ אלקינו
יהי רצון  מעט ואומרים:ובולעים טועמים 

שיתמו  מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו
 אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.

 

 (רוביא) לוביא
יהי רצון מלפניך  ואומרים:לוביא לוקחים 

זכיותינו  ה' אלקינו ואלקי אבותינו שירבו
  ותלבבנו.

 דומה לבצל ירוק)( כרתי
ואומרים: יהי רצון מלפניך כרתי לוקחים 

קי אבותינו שיכרתו אויבינו ה' אלקינו ואל
 ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.

 

 עלי מנגול) -(תרד סלקא

 ואומרים: עלי מנגול) -תרד ( סלקאלוקחים 
יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו 

מבקשי -שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל
 רעתנו. 

 

 דלורית) -(קרע  קרא

יהי רצון  ואומרים: (דלעת)קרא לוקחים 
לפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתקרע מ

  רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכיותינו.

 רימון
ואומרים: יהי רצון  (מתוק)רימון לוקחים 

מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שנהיה 
 מלאים מצות כרימון.

 

 בדבשתפוח 
או  לוקחים פרוסת תפוח טובלים בדבש

יהי רצון ואומרים:  תפוח מבושל בסוכר
מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו 

 שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
 

 ראש של כבש
ואומרים: ראש של כבש או של דג לוקחים 

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו 
תזכור לנו אילו של ושנהיה לראש ולא לזנב. 

 .יצחק אבינו ע"ה. בן אברהם אבינו ע"ה
 

יהי רצון אומרים גם:  דגוהנוהגים לקחת 
שנפרה  מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו

  .ותשגיח עלינו בעינא פקיחא ונרבה כדגים
 

 

 חתם"ה בשם הביא )והנה ה"ד ב"ע ג"י דף(" דוד ילקוט" בספר
 )ו, צא תהלים ובטר שוח( מדרשה מאמר פי על לבאר ,"סופר
. בשם שהתפללו מפני, ונענים מתפללין הראשונים מה מפני

 שלא היא, לרצון שתקובל והצעקה התפילה עיקר כי, הכוונה
 יש אשר בעת לאשר רק, יסוריויו הגוף צער על לכוון

 סנהדרין( ל"חז כמאמר'. ית לפניו הצער כביכול, צער לישראל
 קלני, אומרת לשון מה שכינה מצטער שהאדם בשעה ).ו"מ

, ט, סג ישעיה(" צר לו צרתם ובכל'. "וכו מזרועי קלני מראשי
  .)'ה' סי' ב רקפ ר"שמו
 שיודע זאת על המתפלל של לבבו יכאב שמאוד לאשר, כ"וע
 על להתפלל ונשמתו רוחו את שם ואז, מעלה של הצער את
 בעד המתפלל כי. לאדם הישועה תבוא ממילא, השכינה צער
 יאחי לנו קורא ה"הקב כי ).ב"צ ק"ב( תחילה נענה הוא - רובח

  .)ח ט"שוח', ט' סי ז"כ' פר ר"שמו( ורעי
 בשביל לא - בלבד עצמו צער על ומתפלל שצועק מי אבל
ני תקוב כמבואר ,כך כל נחשבת תפילתו אין, בוראו כבוד

 וכה כה ויפן" :)יב, ב שמות( סוקהפל ע שתיתאה תקונא, הרזה
 מן ומציץ החלונות מן משגיח ה"שהקב", איש אין כי וירא

 השכינה לכבוד בתשובה שיתעורר איש יש אם, החרכים
 כולם - "איש אין כי וירא" .מגלותה ולפדותה דושההק

 על שישגיח מי ואין, 'מזונות תן', 'חיים תן' ככלבים םצווחי
 . מגלותה להוציאה השכינה כבוד
, ונענים מתפללין הראשונים מה מפני המדרש פירוש וזה

 יתברך' שה, ברךית' ה בשביל, היינו, בשם שהתפללו מפני
. תפילתם בלהנתק ולכן. ישראל של בצערם ,לעד יצטער לא

 תמיד מדוע ," 'ה לפני ותבכו ותשובו" בפסוק הכוונה וזאת
 זה על? מתקבלת איננה והתפילה ובוכים ששבים במצב אנו

 תפילתכם בקול שמע שלא", בקולכם' ה שמע ולא" אומר
 לא" ולכן, עצמכם צער על בכייתכם את רק', ה שם את

 .)'ה חלק", ושמחי רני" קונטרס(  ".לכם האזין
 נושע.נענה והוא  - בוכה על צער השכינההו שאדם מצינ

 
 

 
 

 ברינה             רון    
 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             

 דינה בת שרהלע"נ :  לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף       
 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : לע"נ גורג'י בן שמחה  :לע"נ               

 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  יוסף בן זוהרה :נ"לע               
 : לע"נ חיים בן אסתר לע"נ יעקב בן סאלם : סלמן בן חבו ודוד :לע"נ               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםוד בן זוהרהאשר מסעלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      "נ לע"נ: משה אהרן בן מאיר יצחק : לע
ה: ג'וליה חיה בת גריס מינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה :לע"נ
 כתון בת חביבה :: לע"נ : נוראני בת מרים ורבימרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ
 רחל בת חנה -: לע"נ חיה בת יוסף -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ

   טוזהבה בת אִ  -זיווג: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה
        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
 השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצרהרח' : ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 בת חנה עליזה : זוליטדוד בן שמחה : מנחם בן 
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

 פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 לזרע של קימא:  
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(בת דלילה : חן שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 !נושע, השכינה צער על המתפלל ליל ראש סדר –לראש השנה  סימנים



 



 



 

 



 



 

 

 
  

 
   

  
 

 שמיעה  6171111-03(שידור חי   פרשת שבועשיעור  54.81 -ביום חמישי 
 17.30 -מנחה ב 16.30שיעור בשעה  – שבת קודש )073-2951228חוזרת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הורטטם עענהיה ששזכנו תתתשע"ט = 
***** 

 לוקיכם (כט', ט')-אתם נצבים היום כולכם לפני ה' א
: למה נסמכה פרשה זו (וכיו"ב ברש"י יב')מובא במדרש תנחומא 

ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתיים לפרשת קללות? לפי 
מיד  םכוהניבפרשה זו חוץ מארבעים ותשע שנאמרו בתורת 

משה  םקרא אות דעמוד באילו? מיו פניהם ואמרו מי יוכל להוריק
 והחל מפייסן בדברים'

 (וראה ברש"י)ובאילו דברים פייס אותם משה? 
ע"פ המובא  (וכל מאמינים) הקדוש זיע"א א"מסביר החיד

משה פייסם בכך שתיקן להם מאה ברכות  ':המנהיג'בספר 
 'רוקח'וכן כתב ה .שבכוחם להציל את האדם מן הקללות

 ממאה תוכחות.שהמברך מאה ברכות ניצול  )סימן שכ'(
לכן שמח ליבי ויגל '(טז', ט') רמז לכך בפסוק בתהילים 
עולה מאה  הבגימטריי 'לכן'. 'כבודי אף בשרי ישכון לבטח

על כך שאנו ניצולים  'שמח ליבי'ות ובזכות מאה הברכ
 .'לבטח ישכון יאף בשר'שתיים ולכן  ממאה קללות חסר

***** 
לות האלה על אויביך ועל אלוקיך את כל ה-ונתן ה' א

 ח)-(ל', ז'שונאיך אשר רדפוך: ואתה תשוב ושמעת בקול ה' 

הלא כדי שה' יפרע  ,לכאורה סדר הפסוקים נראה הפוך
 ךואילו הפסוק מתאר להיפ .עלינו לחזור בתשובה מאויבנו

(הקללות) עליהם את האלות  ןוייתשה' יפרע מהאויבים 

 ?...'ה' לואתה תשוב ושמעת בקו'האלה ולאחר מכן 
 : (ד"ת לפ"ש) מברעז'אן זיע"א 'אמרי יהודה'מתרץ נפלא בעל ה

הרבי (ודרש אביו  'ואתן אדם תחתיך': הפסוק אומר הקדמה

להעניש  םלעתים הקב"ה במידת רחמיו במקו )ל"מברעז'אן זצ
את ישראל מכה את אומות העולם ונחשב כאילו שעשה 

 'מצרינו לנוהאל הנפרע 'ר מוזה שנא .דין בעם ישראל
ין "י שעושה דמחובותינו בדין ע לנוה נפרע "דהיינו שהקב

דין נראה את עוצמת הכדי שאנו  ומדוע? בצרינו.ומשפט 
 נחזור בתשובה מאהבת ה'. שהיה צריך לבוא עלינו ו

זה שאנו  :א"שר שלום מבעלזא זיע הרה"קודרש על כך 
שאנחנו חייבים עליהם  יםעל חטא' ראומרים בכיפו

אז מבקשים  ,שאנו חייבים בדין יםדהיינו על חטא 'חטאת
עליהם ' 'עליהם אשם'וכן הלאה  'יהם חטאתלע'שה' יביא 

 '...ווכ 'קרבן עולה ויורד
את כל  ךלוקי-ונתן ה' א' הפסוק כך:לפי האמור מבואר 

כל הקללות שעם ישראל  ובה' הידיעה דהיינ 'אלות האלהה
ועל שונאיך  'על אויביך )ל"ע(היו צריכים חלילה לקבל בדין 

וזאת למה? כדי שכאשר תראו את עוצמת  'אשר רדפוך
ואז יתקיים תתעוררו בתשובה  באויביכםמידת הדין 

 מתוק מדבש!    ושמעת בקול ה'...'ואתה תשוב '
***** 

 כי קרוב אליך הדבר מאוד... (ל', יד')
 שעת תקיעת שופר המסופר כי בשנה אחת עת הגיע

 

בס"ד

 188.227  –  כניסת השבת
 19.37 –יציאת השבת 

  20.12 )דקות זמניות  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

17.30-מנחה ב16.30ור בשעה 

המתינו החסידים לרבם 'היהודי הקדוש' מפשיסחא 
שישב ספון בחדר לימודו. תלמידו המובהק רבי דוד 

 מלעלוב ניגש אליו ושאל לפשר העיכוב.
גזירה קשה מאוד על ישראל... אינני יכול  בשמיםיש '

 .'לגשת לתקיעות עד שאראה כיצד לבטלה
הוא רץ לבית  ,המתין שניה אחתהרבי מלעלוב לא 

הוא  ,שם מצא את ידידו רבי יצחק מוורקא ,המדרש
 'רבי יצחק תגיד לי בבקשה איזה דבר תורה'אליו  התחנן

קרוב פסק כי 'להלכה נ :ורקא הרהר רגע ואמרהרבי מו
 דות הן על דבר טוב והן על דבר רע.פסול לע

כן שכן ית ,טוב מובן מדוע הוא פסולשאול על דבר ויש ל
כי הוא מפריז בטוב מאהבת קרובו. אבל על דבר רע 
מדוע הוא פסול? הלא אם הוא אומר כך על קרוב אף 

 על פי שהוא אוהבו ודאי שזה אמת?
הוא פסול כיוון שאדם המוכן להגיד  :אלא התשובה היא

 ..'דבר רע על קרובו אינו בן אדם כלל.
רץ חזרה לחדרו של  ,דבריםמלעלוב שמע את ה הרבי
 .'דבר תורה'די הקדוש ושם הוא חזר על ההיהו

אם כך 'לפתע אורו פניו של היהודי הקדוש והוא אמר 
 'קרוב ה' לכל קוראיו'ה הוא קרוב לנו שנאמר "הרי הקב

וכעת אפשר  ...ואם כך אסור לו להעיד עלינו לרעה
 .והגזירה התבטלה .'לגשת לתקיעות

לה' צריכים פשוט לקרוא  קרובים להיותכדי לזכות רק ש
 אבל באמת... - אליו

 
 מילתא דבדיחותא 'קרובים' ובעניין

כשבני  ,נפטר השתתפו רביםשעשיר גדול של  ובהלוויית
 .משפחתו הקרובים מבכים אחר מיטתו

 ,סליחה'פנה ליהודי שבכה ללא הרף  םאחד המלווי
 'הרי אתה בכלל לא קרוב שלו? ?למה אתה בוכה

בגלל זה 'דווקא ענה היהודי חנוק מדמעות  'נכון'
 'אני בוכה...

***** 
לאהבה את ה'  :ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך

 כ')-לוקיך לשמוע בקולו ולדבקה בו (ל', יט'-א
כיצד מותר לאדם לבחור בחיי תורה על  :ויש לשאול

? והלא נאמר 'למען תחיה אתה וזרעך'מנת שיתקיים בו 
אל תהיו כעבדים המשמשים את '') (אבות א', גבמשנה 

 ?'הרב על מנת לקבל פרס
 :א בספרו 'אזור אליהו'"מתרץ נפלא רבי אליהו הכהן זיע

כדי שיוכל לעבוד יחיה הוא וזרעו אם כוונת האדם ש'
, אין זה נחשב את ה' ולעשות נחת רוח ליוצרו, אם כן

 'בודה על מנת לקבל פרס ומותר לעשות כןכע
בחרת בחיים למען תחיה אתה 'ווזה שאומר הפסוק 

ך לשמוע בקולו קלו-לאהבה את ה' א'וכל זה כדי  'וזרעך
    ולדבקה בו'.
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 תשע"ח פרשת נצבים



 ר
 
 
 
 
 
 

 –שי בן מאיה /  להצלחה בכל  –רפו"ש / דקל מלכה  –אמי גיטה בת מנטה   להצלחת:
/ משה בשארי ומשפחתו  להצלחה בכל –מנחם בן שמחה /  הצלחה בחינוך הילדים
  לברכה והצלחה –מאור ואהרן בני שושנה לברכה והצלחה /  –ושלמה מרקו ומשפחתו 

אתה... שופר קול שומע השנה)כי לראש (מוסף

מצוה של ראש השנה ויום בגמרא (ראש השנה כו', ב') מובא 
ומדוע? אומרת  הגמרא (שופר כפוף) הכיפורים בכפופים 

מר סבר בראש השנה כמה דכייף איניש דעתיה טפי '
כלומר: בראש השנה ככל שאדם מכופף דעתו  – 'מעלי

 הוא מעולה יותר.
כיצד נוכל  הנוכל לקבל עצה נפלא הגמראוהנה מדברי 

והיא ע"י שנקבל על עצמינו  ,לזכות בדין בראש השנה
מעבירים וכפופים יותר לחברנו  ,להיות כפופים לקב"ה

 מעביריםכל המעביר על מידותיו 'ינו וידוע כי ותעל מיד
 .'לו על כל פשעיו

 
 :)ים קודמים(הבאנו בשיעור ובעניין זה סיפור נפלאא

ניסה  ,מעשה ביהודי שהיה חשוך בנים במשך כמה שנים
 את כל הסגולות והיה אצל גדולי ישראל אך לא נושע.

הפטרת 'ערב ראש השנה הוא החליט לנסות ולקנות את 
חיר מהוא הוסיף על ה ,דלהיפקסגולה כ ההידוע 'חנה

 ולבסוף זכה בעליה הנכספת.
לאחר עליית חמישי ניגש  ...אלא שאז קרה דבר לא צפוי

סליחה צדיק, אני ואחי קנינו את 'אליו יהודי ואומר 
 אחיםאך כעת הבנו שאסור לשני  ,עליות שישי ושביעי

רצינו לשאול אול תסכים  ,י השנירלעלות אחד אח
אתה תעלה שביעי והוא יעלה  ?להחליף עם אח שלי

 ?'פטיר וכך נוכל לעלות שנינו שלא ברצףמ
מתחילה מלחמה היהודי שומע את הדברים ובתוכו 

 ?ה פתאום לוותרמ הוא סבר מחשבה ראשונהב .פנימית
 '?חנה תול'הפטרהלא אני זקוק נואשות לסגולה 

הרי אני ניסיתי  ,רגע' :ואולם במחשבה שנייה הוא הרהר
שנקראת את כל הסגולות ולא נושעתי ורק את הסגולה 

 ... 'ר עדיין לא ניסיתיותוי
במאור פנים וכך עלו היהודי ענה  'אין בעיה אני מסכים'

 הם.ישני האחים והוא עלה בינ
לה ניגש אחד האחים למיודענו והחל יבסיום התפ

כעת נודע לי כי קנית את העלייה לצורך סגולה ' להתנצל
 'לזרע קודש ואני לקחתי לך אותה אני ממש מתנצל

 'בשמחה ובאהבה רבה, ש בנוח הכל בסדריתרג'
מכן הזדמנו שוב שני האחים בראש לאחר שנה  ,והנה

מרו לו גשו לאותו יהודי ואהם נ ,השנה לאותו בית כנסת
 'הפטרת חנה'לקנות עבורך את 'השנה אנו רוצים 

לפני  ...אך באמת שאין צורך ,תודה רבה לכם אחי רעי'
יתברך יכני ה' חודש עשיתי ברית לשני תאומים שבהם ז

 ...'רהוויתו סגולתעקב 
 

עת הלב  ,בשעה הקדושה של תקיעת שופר אחים יקרים!
נזכור כי הסגולה הטובה  ,נרגש ונחרד מאימת הדין

, ביותר שתעזור לנו היא להיות כפופים כמו השופר
 זה וותרנים לננו ובכלנועים לרצון ה' לפני רצוכפופים וכ

 ת.ומעבירים על המידו
 

 המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיווכל 
 

 !תחל שנה וברכותיה  !שנה טובה ! שבת שלום ומבורך
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  הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל "נ:לעדברי התורה 
 רבי אשר בן סרח ז"ל - מסעודה בת מתנה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל -רחל (רשל) בת נעימה ז"ל  

 

ל בתפילות "כיצד תקנו חז:קושיה נוספתובזה מתורצת 
זכרנו 'ראש השנה ועשרת ימי תשובה לבקש את צרכינו 

והרי אין  'ובספר חיים...' ...'וכתוב לחיים טובים' 'לחיים...
 צרכינו בג' ברכות ראשונות ובג' האחרונות?את לבקש 

מאחר וכל רצוננו בחיים לעיל:  והתשובה היא כמבואר
אין  ,ברך כראויתלעבוד את ה' י כדי שנוכלזה ובפרנסה 

 מתוק מדבש!   נקרא בקשת צרכינו אלא צרכי ה'.זה 

 
  
 

 (סדר הסימנים לראש השנה)שנהיה לראש ולא לזנב...  
(או : 'אוכלים ראש כבש (תקפ"ג, ב')מובא בשולחן ערוך 

 ואומרים שנהיה לראש ולא לזנב'. ראש של דג)
מה העניין  שאל הצדיק רבי אליעזר מדז'יקוב זיע"א:

 לבקש שררה בליל ראש השנה הקדוש?
ותירץ כי הבקשה היא על רוחניות: שנהיה לרא"ש ראשי 

 ואני הק' מוסיף בס"ד. בשמיםשבינו אצון רעשות לתיבות 
 מתוק מדבש!שלא נזדנב אחרי היצר הרע.   'ולא לזנב' 

***** 
 (עמידה לר"ה)לוה מבלעדיך -קדוש אתה ונורא שמך ואין א

: לכאורה יפלא (ד"ת לפ"ש) דוד מטולנא זיע"א הסביר רבי
כיצד אנו יכולים לבקש מהקב"ה דברים גשמיים כמו 

 פרנסה וכדו' הלא הוא מלך קדוש ורוחני מאוד?
לוה מבלעדיך' וכיוון שאין -ועל זה אנו מוסיפים 'ואין א

לנו ממי לבקש כי אתה יחיד בעולמך לכן אנחנו מוכרחים 
 מתוק מדבש!   הגשמיים.לבקש ממך גם על צרכינו 

***** 
 (מזמור לראש השנה) תקעו בחדש שפר בכסה ליום חגנו

לה'  מתפלליםכולנו  ,כולנו מייחלים לשנה טובה ומתוקה
 רק איך עושים זאת? שיקרע רוע גזר דיננו

(וכן שמעתי של בעל ה'פנים יפות'  החידוש הבאע"פ 

נקבל  שליט"א)מתלמידי היקר ר' דניאל ששמע מהרב בועז שלום 
 .בראש השנהכיצד ניתן לקרוע את גזר הדין  מושג

ומאידך  .הכוונה ביום ראש השנה 'תקעו בחדש': הקדמה
ואם כן מדוע  .ש השנהאהיא ר 'בכסה'גם המילה 

היה ראוי ' היא באמצע? שפר'ומדוע המילה  ?הכפילות
 .'תקעו שופר בחדש בכסה ליום חגינו'לכתוב 

 ת שקודמות למילים בפסוק: התשובה תובן ע"פ האותיו
 כסה -שפר  -חדש   

 ינד   -רעק  - האותיות שלפניהן:  זגר 
 דין. –קרע  –ובחילוף אותיות:    גזר 
פר השוהתעוררות ותשובה מקול לפי זה יוצא כי ע"י 

 מתוק מדבש!   ניתן לקרוע את גזר הדין.
***** 

 (מפטיר לראש השנה)יום תרועה יהיה לכם... 
מדוע נאמר בראש השנה 'יום תרועה יהיה לכם' ולא 

'תאכלו מצות' בסוכות  –נאמר כמו בכל המועדים כפסח 
'בסוכות תשבו' וגם כאן היה ראוי לומר 'תריעו בשופר' 

 וכי כל היום מריעים בשופר?
ום ומכאן לומד 'הנודע ביהודה' זיע"א רמז מהתורה שכל י

שבכל היום  'יום תרועה' ראש השנה יהיה עבור היהודי
 מתוק מדבש!  יחוש שהוא עומד בדין ויקדש את עצמו.
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כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר  
  )(כט,טו עברנו בקרב הגוים

ם ישראל מפני השפעת הגויים ששורה משה רבינו מזהיר את ע
  .ל המעבר בארצותיהםהן בשל מגוריהם בארץ מצרים והן בגל–עליהם

בראש השנה ישנם שני ימים, כאשר העיקרי מביניהם הוא היום 
הראשון שחיובו מדאורייתא. והנה, ישנן שתי קריאות בתורה: ביום 
הראשון קוראים בתורה פרשת "וה' פקד את שרה", הכוללת את 

ה, וכן המעשה עם הגר, ששרה אמרה לאברהם לגרש אותה ואת בנ
באו שהוכיחו אברהם על הבאר שגזלו יכל שר צאת ענין אבימלך ופ

עבדיו, והוא "לא ידע ולא שמע"... וביום השני קוראים בתורה פרשת 
עקדת יצחק. ולכאורה, מן הראוי היה שביום הראשון, שהוא העיקרי 

בו יקראו את פרשת עקדת  –מבין שני הימים וחיובו מדאורייתא 
צרית ובמלך יצחק, וביום השני יקראו את המעשה בשפחה המ

  פלשתים השקרן! מדוע הפכו חכמים את סדר החשיבות?
אמר על כך הרב זאב גצל, שבדוקא נקטו חכמים כסדר הזה, ללמדנו 
יסוד גדול בחינוך הילדים. שכן, בעקדת יצחק רואים אנו שיצחק, 
בחור צעיר, יודע היטב שהולכים לשחוט אותו והוא אומר: 'אבא 

י, רק תקשור אותי היטב כדי שלא טוב מאד שהנך הולך לשחוט אות
אזוז ואתן לך מכה בטעות!' כיצד זוכים לילד כזה? מכח איזה חינוך 
נרכשת גדלות כזו בגיל כה צעיר?! התשובה מצויה בקריאת התורה 

לשמור את הילד  –של היום הראשון: "גרש את האמה הזאת" 
ני מחברה רעה! אחרי שקוראים יסוד זה ביום הראשון, ניתן ביום הש

  לקרוא את פרשת עקדת יצחק!
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בהר  כד) נאמר:-בפרשת חקת (כ,כג

ההר על גבול ארץ אדום לאמר. יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל 
הארץ אשר נתתי לבני ישראל", וכתב רש"י ז"ל: "על גבול ארץ אדום 

ם מגיד שמפני שנתחברו כאן להתקרב לעשו הרשע, נפרצו מעשיה –
וחסרו הצדיק הזה". ושאל רבי אברהם ישעיהו קניבסקי שליט"א את 
אביו, רבי חיים שליט"א, שמדברי רש"י משמע שמאחר שהתקרבו 
לאדום ונעצרו ליד עשו הרשע, נענשו ומת אהרן הצדיק. וזה תמוה 

על פי ה' "מאוד, שהרי כל מסעם וחניתם היו על פי ה', כמו שנאמר 
הענן היה עולה ועל פיו נסעו,  –יחנו" יסעו בני ישראל ועל פי ה' 

וכשהענן היה יורד היו חונים, וכשהיו עוברים ליד ארץ מיושבת, היו 
וים לפתוח עמה בשלום. מהי אפוא הטענה והתביעה עליהם ומצ

שהתקרבו לעשו, הלא את הכל עשו על פי צווי ה'! והשיב לו רבי 
טענה חיים שליט"א, שבאמת נכון הדבר שלא נענשו, ולא היתה 

עליהם כלל, רק שהתורה מספרת לנו כמה מסוכן הדבר להתקרב 
לרשע, שהגם שעשו הכל על פי ה', עם כל זאת, עצם הקרבה לרשע 
הזיקה להם, ומת אהרן וחסרו את אותו צדיק! אין כאן עונש וטענה 

  אליהם אלא ספור מציאות הדברים!
חק ולמדנו מכאן מוסר עצום להנהגתנו בחיים, כמה צריכים להתר

מרשעים, ואפילו כשעושים על פי ה' ומתנהגים כפי הצורך והמוטל 
 עלינו, אעפ"כ עלינו להזהר מאוד מאוד מלהתקרב לרשעים, כי עצם

ל כך, עד שחסרו את הצדיק מציאות קרבת הרשעים מזיקה ומחרבת כ
  (ומתוק האור)  ו אותו כל בית ישראל, האנשים הנשים והטף.הזה, ובכ

  

  כבקרת רועה עדרו""

בי אלי' לאפיאן ר לשחמיאל ראב"ד זצ"ל תיאר את שיחתו רבי יר
בליל שני דראש השנה בישיבה בימי שהותה בזכרון יעקב.  זצ"ל

קדמה לשיחה ה'תשליך' ממנו חזרו הבחורים בשירה בשבילי 
הכורכר המתפתלים בזכרון יעקב. בתחושה כי עברנו את אלול, 
עברנו את היום הראשון של "דינא קשיא" והנה כבר שבים 

קרבו לישיבה בה ישב רבי אלי' שכמנהג קלם מ"תשליך". כך הם הת
  . לא הלך לומר תשליך

השיחה נאמרה בחושך בגן הילדים שהוכשר לשמש כמקום תפילה 
 עבור בני הישיבה. וקולו של ר' אלי' נשמע: "כבקרת רועה עדרו

  מעביר צאנו תחת שבטו" מאי משמע "תחת שבטו"? 
המשיל מרן רבי יצחק בלאזר זצ"ל כמו עדר כבשים הנכנסים לדיר 
להתעשר. הרועה מונה אחד, שנים, עד העשירי. זה דינו לשחיטה. 

ו את לשון הזהורית, פס אדום מבד וכורך על צוואר נוטל הרועה
  לסימן, זה יוצא לשחיטה. 

ושוב מונה הרועה, ושוב בעשירי כורך. מכאן ואילך מתערב הכבש 
המסומן בין חבריו ולא חש ולא מרגיש מהסימן האדום הטבוע 
בצווארו וחורץ את גורלו. הוא קופץ, הוא רוקד בין חבריו, אוי, ראש 
כבש שכמותך, איך אינך חש בסכנה המרחפת עליך?! רוץ לשוקת, 

ל את צווארך במים. טבול שוב ושוב עד שתסיר את הפס האדום טבו
  המסמן את עתידך למיתה. 

וכאן הגביה רבי אלי' את קולו: א'סאך "רויטע פאסן" תלויים 
בצווארו של אדם בראש השנה. בפרנסה, בבריאות. אבל הוא לא 
רואה, הוא מתערב עם ההמון והוא נהיה המוני. הוא שר איתם ורוקד 

האדומים רוקדים איתו יחד! "וואס הולסטע"! שאג  איתם והפסים
   רבי אלי'.

מה אתה רוקד?! גיא ריין אין "שוקת" און וואשצאך דיין פס. גיא 
מה [ ריין אין א"ים" פון דמעות און רייניקזאך פון דיינע רויטע פאסען

אתה רוקד? לך לשוקת ותמחוק את הפס האדום!  תשפוך ים של דמעות ובהם 

   ]תרחוץ את עצמך מהפס האדום!
לבכות! נשמע לכם ר חד מבני הישיבה פרץ בבכי. כן, מותוא

  המשגיח. 
רבי אלי' והחל מפרט את ה"פס האדום" של ושוב נשמע קולו של 

בריאות. בעיות רפואיות של האדם, של משפחתו. הקושי והשברון 
הכרוך בזה. יסורי הגוף והנפש. בידינו, שאג מנהמת ליבו, "למחות 
את הפס האדום הזה" בראש השנה. הבה נבקש כולנו יחד: "אבינו 

ו: "אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לחולי עמך" וכולם זעקו אחרי
  מלכנו...". 

ורבי אלי' ממשיך לתאר את ה"פס האדום" של פרנסה. העוני, 
וה ומפח הנפש וחוזר הדוחק. התוחלת ממושכה מחלת לב. התקו

חלילה. הזריעה לרוח ולשידפון. החיים בצורתם הקשה תוארו וצוירו 
למחות: "אבינו מלכנו  בצבעי המציאות. גם את ה"פס" הזה בידינו

  )מוסף שבת קודש""(ב. ראם    כתבנו בספר פרנסה וכלכלה".

  

  (רמז: באור הגר"א תקפ"ג סק"ח)איזה מנהג ממנהגי ר"ה מקורו מברכות יצחק אבינו ליעקב אבינו?                                        
 

 מאוצרות הפרשה 

   חידה                



 ראש השנה     
 "מה עושים לפחות בימים האחרונים שנותרו עד ראש השנה?!""

מביא משל שברגע ספר מאמרים, שהוציאו בני משפחתו של הגאון ר' ישראל יעקב פישר זצ"ל מתוך שיחות שמסר, שם הוא  –בספר אבן ישראל 

וכך הוא אומר: והנה דבר ידוע הוא שהשוכר דירה מחברו צריך לשלם לו שכר דירתו, ובזמננו גובין  - הראשון שקוראים אותו, חוטפים חרדה בכל הגוף 

דאי צריך לשלם, ואם את השכר דירה עוד לפני שהשתמש בו, אכן זה ודאי אינו מצד הדין, כי שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, אבל בסוף השנה בו

ה, לא ישלם, בעל הבית בודאי לא ישכיר לו עוד את דירתו, וכל שכן שצריך להיזהר לא לקלקל ולהחריב את הדירה. כן האדם יושב בדירתו של הקב"

אם מצוות ומעשים אשר השכיר את עולמו לבני האדם, ולכל אחד השכיר את הדירה כרצונו, ודמי השכירות שהוא רוצה מכלל ישראל אינו כסף, כי 

ראה את מעשה האלקים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו, בשעה שברא הקדוש טובים, וכן צוה שלא לקלקל דירתו, וכמו שאמרו חז"ל במדרש קהלת" 

בראתי, תן דעתך  ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומשבחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך

בודאי לא ירצה בעל הבית להשכירה לו עוד,  . ע"כ. ואם אחד שכר דירה וקלקלהשלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך

לם יוכל לילך לבעל הבית אחר אשר אינו יודע ממעשיו, והוא ישכיר לו דירה אחרת, אבל אם האדם ועד שלכל הפחות יתקן מה שקלקל בדירתו, וא

לא ירצה להשכיר לו את הדירה לעוד  קלקל דירתו של הקב"ה אין לו עצה לשכור דירה אחרת, ומוכרח לתקן את הדירה, ואם לא יתקן, ח"ו הקב"ה

, שנה. וכהיום הזה שאנו עומדים בתחילת השנה, אשר היום משכיר הקב"ה את דירתו, והייינו שגוזר עליו חיים, שישתמש עוד בשנה הבאה בדירתו

תו, וע"כ בודאי צריך האדם להזדרז דאף שאחד מי"ג מידות שהוא ארך אפים, מ"מ בודאי צריך האדם לפחד פן ח"ו לא ירצה הקב"ה להשכיר לו את דיר

ים על ב' הדברים: א', לשלם שכר הדירה, דהיינו מצוות ומעשים טובים. ב', לתקן מה שקלקל בהדירה, והקב"ה עשה חסד גדול, אשר בדבר אחד יכול

מה שקלקל, וגם מעוונותיו יעשו לתקן ב' הדברים, לשלם שכר הדירה, וכן לתקן כל מה שקלקל בהדירה, וזהו ע"י תשובה מאהבה שהוא מתקן בזה 

ה זכיות אשר זהו שכר הדירה, ובוודאי כל הקהל יהרהרו עתה בתשובה לפני התקיעות, חרטה על העבר, וקבלה על להבא וגם יכוונו לקיים מצות עש

וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד  ובים, ותהיה שנת שמחה לארצךל את דירתו, וכולם יכתבו לחיים טדתקיעת שופר ואז בוודאי ישכיר הקב"ה לכל הקה

  עבדך במהרה בימינו אמן!

   איך אוספים עוד מצוות בימים הספורים שנותרו לנו עד ראש השנה??? –איך אנחנו 'משלמים שכירות לשנה שלימה'  – אם ככה, נשאלת השאלה

כל  –מילים  200יש לו  –ברי תורה במשך דקה אם אדם מדבר ד –מילים  12,000בשעה יש לו  ;מילים 200אדם מדבר בדקה  – חפץ חייםאומר ה

  מצוות!  12,000 –מצוות בדקה!, ובשעה  200סה"כ  –מילה מצוה 

ואם זה קורה בשבת, כל דקה של  –! 613מצוות * 12,000כתוב בחז"ל, שכל מלה של תורה שקולה כנגד תרי"ג מצוות. זאת אומרת, בשעה יש לך 

באותו זמן, מתווסף לו על כף  –אדם המקבל על עצמו, ללמוד תורה לשנה הבאה  – חפץ חייםאומר ה!!! ד' בחול 1000לימוד בשבת, שקולה כנגד 

ויעשו בני ישראל  ומי מבטיח שהוא יקיים את הבטחתו? אומרת התורה בפרשת בא (שמות יב, כח) וילכו – נשאלת השאלההמאזנים שכר מראש! 

וילכו ויעשו בני ישראל. וכי כבר עשו, והלא מראש חודש נאמר להם, אלא מכיון שקבלו עליהם,  –כאשר צוה ה' את משה ואהרן כן עשו. אומר רש"י 

מתווסף לו על  –הנה אני אוסיף עוד שעה של לימוד בכל יום!"  שמבטיח לקב"ה: "ריבונו של עולם, מעלה עליהם הכתוב כאלו עשו!. לכן אדם

מי מאיתנו לא ירצה להוסיף לעצמו כ"כ הרבה זכויות על כף  כבר לשנה הבאה!  –מצוות  613מילים לשעה * 12,000 –המאזנים שכר מראש 

  (ברוך שאמר, מאת הרב ברוך רוזנבלום שליט"א)  כל קבלה שאדם מקבל, מעלה את כף המאזנים! –המאזנים?! כל מילה של תורה 

  חבל על רגע ההליכה לארון
ה מבהילה, נביעת חידושיו שופעת. בנו בדור שעבר חי בקרבינו גאון וקדוש, עמוד אש של תורה ויראה צרופה, מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל. עמקותו הית

בה לא היה לאביו דבר חידוש, הארה והערה. ובראש השנה, ביום הדין, היה יושב ואומר  שורה בש"סהגאון רבי יוסף דוב זצ"ל, סיפר שלא היתה 

יר: "לא ולא! אני אומר מזמורי תהילים, חשבו: ודאי! ביום הדין יש לבקש רחמים, ורחמים מבקשים בשפיכת הלב במזמורי תהילים! הבה !תהילים

לא גמרא?" והסביר: מדוע  –תמהו: "אם ללימוד תורה  כלימוד תורה! שהרי מכתבי הקודש הם, ומקיימים באמירתם מצות תלמוד תורה!" 

שאולי התשובה טמונה בדברי  "כשלומדים גמרא, מתעוררת קושיא. וזה עדיין בגדר לימוד תורה. וחושבים בעניין, וזה בגדר תלמוד תורה. ונזכרים

פחד בראש השנה, וניצל כל  הוא!"... ואם השנה, חבל על רגע ההליכה לארוןובראש  –התוספות במסכת פלונית, והולכים לארון ליטול את המסכת 

  (מעיין השבוע)    על אחת כמה וכמה! אנו, –רגע ללימוד, להטיל יותר ויותר זכויות על הכף הימנית 

  

  
  במגביות כספים?האם ראוי שילד יעמוד 

ש לעודדו לכך מעונין להעמיד דוכן בערב ר"ה ויוהכ"פ בשביל לאסוף כספים לחברת תהילים וכדומה, האם י ילדי ,ברצוני לשאול שאלה:
  ?ומלצת, אבקש לשמוע חוו"ד הרב בזהשיש בכך קיום מצוות צדקה וגדול המעשה, או שמא בגיל זה אין זו פעולה חינוכית ומ

זה פעילות לא חינוכית מאד, כי זה מכניס בילדים חמדת ממון, וגם דרך הילדים שמסתנוורים מכסף, ונכשלים בלקיחת חלק מהכסף  תשובה:
  (הגר"י זילברשטיין שליט"א)  לעצמם, ולכן אסור בשום אופן להסכים לכך, שילדים יאספו כסף.

  

                            
  אתה עונה לי למרות שאני אף פעם לא שואל אותך שאלות. מי אני?                    
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  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
זכורני: ל"זצ חסמן ליב רבי אמר חברון ישיבת בהיכל השנה בראש משיחותיו באחת
 שם דבריו את חיים החפץ בעל מרן ונשא גדולה רבנים באסיפת שהיה מעשה
 והמושלים שריו כל אותו מלווים, מלכותו מעיר ויוצא הנוסע גדול למלך משל והביא
 בכמות מהראשונה פחותה כבר זו ועיר, הבירה של השניה לעיר שמגיע עד,בעיר

 עם העיר מנהיג אלא, מדינה מושלי ולא גדולים שרים לא אין כבר שם, ובאיכות
, מזו ופחותה קטנה יותר עוד המלך בא אליה השלישית והעיר. למשמעתו הסרים
המקדש בית כשחרב, ואמר חיים החפץ מרן המשיך.סדר אותו מתנהג שם גם אבל

 מדור נוסעת המלכים מלכי מלך ומרכבת,בגלות כביכול השכינה גם מארצנו וגלינו
בכבוד בדורם המלך מרכבת את ליוו תנאים של דור היה. שנה לאלפיים קרוב דור

 וכעת.המלך מרכבת את ללוות המשיכו וכך והולכים מתמעטים והדורות. כראוי והדר
, ומושל ושוטר קצין אין, מעט בה ואנשים קטנה עיר – אנו בדורנו המרכבה באה
 את ולקבל מלכותו מכבוד להשתמטאי אפשר  אבל, במעשים ודלים בשכל עניים
 עליו בקהילתו מנהיג כל? מאיתנו דורשים מה. במהרה צדק גואל ביאת עד פניו

מלכי למלך כבוד לתת. קהילתו על השפעתו באמצעות שמים כבוד לרומם
 בני – בעיקר עלינו מוטל ה"הקב המלכת של זה ביום, ליב רבי הוסיף.המלכים
 א)"ח יהל אור(! הכבוד למלך כבוד לתת התורה לומדי הישיבה

 
בוידוי אומרים: התקיעות לפני בישיבה בשיחה אמר ל"זצ אברמסקי יחזקאל רבי

גמרנו שלא" אשמנו" אלא? ישיבה לבחורי זה כלשייך מה", גזלנו, בגדנו, אשמנו"
מתלמוד שבטלנו הזמן את -" גזלנו, "הגמרא על חזרנו שלא" בגדנו, "המסכת כל את

 )יחזקאל חזון - יאחזון רעדה קונטרס(. הלמוד על מספיק חזרנו שלא" ממצותיך סרנו" וכן. תורה

 
. רעה מידה שום בו תגונב שלא לבבנו לשמור, השנה בראש עלינו המוטלת העבודה

 כולו יהיה הוא שגם להשתדל אחד כל צריך'. וכדו חינם שנאת שום קנאה שום
בפיוט אומרים אנו.הרעים גם לרבות, הבריות עם להיטיב תהיה מחשבתו וכל, חסד

בדרכיו ללכת עלינו וגם" ולטובים לרעים ומטיב טוב: "ה"שהקב" מאמינים וכל"
 אדם בכל לראות שעלינו אלא עוד ולא, הכלל מן יוצא ללא הברואים לכל ולהיטיב

 )ג"ח הצפון אור, ל"זצ מסלבודקא הסבא(. זכות לכף אחד כל ולדון הטוב הצד את רק

 
הרגיש השנה ראש של השני ביום פעם כי, סיפר חיים החפץ מרן מתלמידי אחד

 כשהתלמיד. גדולה אבן על והתיישב השדות מאחורי לעיר מחוץ יצא חיים שהחפץ
 לקראתו חיים החפץ מרן הלך, מעשהו מה ולראות אליו להתקרב בנפשו עוז הרהיב
התבוננות בלי? שלי והיראה האהבה מידות הן ואפה, היום הדין יום הלא: לו ואמר

  ) המוסר תנועת(. בזה קצת להתבונן הלכתי, אלו למעלות להגיע אפשר אי' ד בגדלות

 
 באלול העבודה עיקר: לייקווד ישיבת משגיח זצ״ל ווכטפויגל נתן רבי המשגיח אמר
עשה זצ״ל סלנטר ישראל שרבי איך וסיפר, , דווקא טוב בעשה להיות צריך

 על דגש ששמו והיינו. לעת במעת שעות עשרה שמונה של לימוד סדר לתלמידיו
, עולם גדולי שהיו ותלמידיו זצ״ל סלנטר ישראל רבי שהרי, המשגיח וביאר.טוב עשה
 שעות עשרה שמונה למדו באלול דווקא ולמה, כוחם כפי השנה כל לומדים היו

 בימים ורק, הרבהכל כך  ללמוד בכוחם היה לא השנה כלדבאמת והיינו. שעות
, להקב״ה יותר ומתקרבים, הלב ומתרחב המח נפתח, והרצון הרחמים ימי שהם אלו

 עשרה שמונה ללמוד יכולים שהם הרגישו ואז, ישראל לעמו תורה המלמד שהוא
 )אלול, רשימות לקט.(שעות

 
 ישיבת של בהיכלה, זצ״ל שמואלביץ חיים רבי מרן מסר תש״א אלול חודש בראש

, זצ״ל לוינשטיין יחזקאל רבי המשגיח מרן עלה אחריו, הפתיחה שיעור את, מיר
 לחלום יכול היה לא הצד מן צופה. כולם בנפשות רישומה את שהותירה שיחה ומסר
 הגירוש לאחר אחדים שבועות, שבסין בשנחאי מאולתר ישיבה בהיכל קורה שזה
התמסרות זצ״ל יחזקאל רבי תבע בה, לב כל מזעזעת מוסרית שיחה זו היתה.מיפן

אשר והמופלאה הנסית ההנהגה את הוא שמפרט תוך, התורה לעמל מוחלטת
 בדרכים, בה השוכנים והכפירים האריות מאות ארבע על, מיד ישיבת את הובילה

 הנהגה כי באומרו, תלמידיו בלב לימים שנחרת במשפט סיים דבריו את.עקלקלות
. מהאדם הבחירה את היא נוטלת, לחטא כלשהי אפשרות מותירה היא אין הרי שכזאת

של לפתיחתה האות ניתן ובכך, תביעתו היתה זו, מוחלטת התבטלות, שיור ללא התמסרות
, ארוכים חודשים פני על נפרשה אשר, אנושי והגיון הסבר נטולת, מופלאה תקופה. תקופה
)שמובקוראיושמואל.(שניםלששקרוב

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְמעוֹ  ְוָהָיה ׁשָ ְבֵרי ֶאת ּבְ ֵרךְ  ַהּזֹאת ָהָאָלה ּדִ ְלָבבוֹ  ְוִהְתּבָ לֹום ֵלאֹמר ּבִ י  ִיְהֶיה ׁשָ י ּלִ  ּכִ

ִררּות ׁשְ י ּבִ ֵמָאה ֶאת ָהָרָוה ְספֹות ְלַמַען ֵאֵלךְ  ִלּבִ  עומד שאדם להבין אפשר איך: ַהּצְ
 משה מפי קללות ושמונה תשעים הכוללים, הזאת״ האלה ״דברי כל את ושומע
 מאומה לו יקרה שלא טוען ליבו ובשרירות, במריו הוא עומד ועדיין, רבינו
 אינו, באמת שהוא מכחיש אינו כזה שאדם כך הוא והביאור? לו יהיה ושלום
 על וזאת, מעונש עצמו את לפטור דרך לו שיש טוען הוא אבל, כשורה מתנהג

 בלבבו והתברך: "הכתוב שאומר זה.עוונותיו על לו שתכפר צדקה נתינת ידי
 ספות" באמצעות וזאת" אלך ליבי ש״בשרירות אף על", לי יהיה שלום לאמר
 ידי ועל, כסף, לצמאים המשולים, שבעולם לעניים אתן -" הצמאה את הרוה
 זה בענין.העולם בורא את, כביכול, לשחד אצליח וכך', צמאונם'את ארוה׳'כך

, לו שיש הטוב בלב מתפאר אדם אותו -' בלבבו והתברך,": 'עולם"ה אומר
 שהוא המכובד מהשיק להתעלם אפשר אי אך, ר״ל שבת מחלל הוא אמנם
 סלוח' ה יאבה לא: "בהמשך שנאמר כפי, זאת יקבל לא הקב״ה, אולם.תורם

 )מרדכי תכלת(".לו
 

ֹרת ְסּתָ ְגלֹת אלקינו לה׳  ַהּנִ ל ֶאת ַלֲעׂשֹות עֹוָלם ַעד ּוְלָבֵנינוּ  ָלנוּ  ְוַהּנִ  זמנים שני: ּכָ
 והוא, נברא לשום ידוע אינו אשר נסתר זמן - האחד: העתידה לגאולה ניתנו
 גלוי זמן השני. ידעו לא, הנביאים אדון, רבינו משה שאפילו עד, וחתום סתום

 ״וישליכם - הגלות על נתנבא רבינו משה תשמעו בקולו אם - ״היום: כנאמר
 משה אף, הפלאות קץ יהיה ומתי יגאלו אימתי אך, הזה״ כיום אחרת ארץ אל

 כך על יתברך הבורא לפני רק וידוע הוא גלוי הגאולה זמן כי, ידע לא רבינו
 סודו גילה לא אשר, אלקינו״ ״לה׳ - הוא הנסתרת הגאולה - ״הנסתרות״: נאמר

 - הוא הלא, ולבנינו״ ״לנו - לכלהגלוי הזמן - ״הנגלות״ אך. הנביאים לעבדיו
 יום בכל ולהביאה הגאולה לקרב בידינו.הזאת״ התורה דברי כל את ״לעשות
 )סופר כתב.(תשמעו בקולו אם היום: כנאמר

 
י ְצָוה ּכִ ר ַהּזֹאת ַהּמִ ךָ  ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ךָ  ִהוא ִנְפֵלאת לֹא ַהיֹּום ְמַצּוְ  לֹא ְרֹחָקה ְולֹא ִמּמְ

ַמִים ָ נ ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַבׁשּ ַמְיָמה וּ ּלָ ָ ֶחהָ  ַהׁשּ נוּ  ְוִיּקָ ִמֵענוּ  ּלָ ה ֹאָתהּ  ְוַיׁשְ ּנָ  ְולֹא: ְוַנֲעׂשֶ
ֶחהָ  ַהיָּם ֵעֶבר ֶאל ָלנוּ  ַיֲעָבר ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַליָּם ֵמֵעֶבר נוּ  ְוִיּקָ ִמֵענוּ  ּלָ  ֹאָתהּ  ְוַיׁשְ

ה ּנָ י: ְוַנֲעׂשֶ ָבר ֵאֶליךָ  ָקרֹוב ּכִ ִפיךָ  ְמֹאד ַהּדָ  מוולוז׳ין חיים רבי: ַלֲעׂשֹתוֹ  ּוִבְלָבְבךָ  ּבְ
 מצות היא הזאת״ ש״המצוה הרמב״ן שיטת לפי: כך הללו הפסוקים את מבאר

 שבשמים העליונים בעולמות פוגם בחטאו האדם,. לעיל המוזכרת התשובה
 יעלה כן אם אלא התשובה תועיל שלא היה הדין מן, שכך כיון השמים ושמי
 אינך, היא״ בשמים ״לא הכתוב אומר לכך. שנתקלקל במקום המעוות לתקן
 התשובה מועילה הזה בעולם דוקא כי, בתשובה לשוב כדי השמימה לעלות צריך
 קידושין( בחז״ל מצינו שכן. היא״ לים מעבר ״ולא, זו אף זו ולא. הפגם לתקן

 אם. חובה לכף כולו העולם כל את להכריע יכול האחד בחטאו שהאדם), ב, מ
 וגרם, לים מעבר הרחק הזיק, האדם שעבר זו שבעבירה להיות אפוא יכול כן

 רוצה, היא״ לים מעבר ״לא תורה אמרה, כן אע״פ. רבות וצרות פורענויות שמה
 אליך קרוב ״כי. הפורענות במקום דוקא הפגם ולתקן ללכת צריך אינך, לומר
 .בתשובה וחזרה החטא בעזיבת, במקומך כאן לעשותו מאד״ הדבר

 
ַמִים לֹא ָ י... ַליָּם ֵמֵעֶבר ְולֹא... ִהוא ַבׁשּ ָבר ֵאֶליךָ  ָקרֹוב ּכִ ִפיךָ  ְמֹאד ַהּדָ  ּוִבְלָבְבךָ  ּבְ

 יותר כך, האדם לחיי נצרך יותר שהדבר שככל, הוא הכלל הגוף במזון: ַלֲעׂשֹתוֹ 
 ההכרחי הוא אשר, לנשימה אויר, כגון. בשפע מצוי הוא ויותר להשיגו קל

 אשר, המים אחריו, זמן ובכל מקום בכל מצוי הוא ולפיכך, האדם לחיות ביותר
 הכתוב בא.יתירה טרחה ללא, להן ומזומנים מוכנים הם לבריות נחיצותם משום

 עבור התורה היא חיונית כך כל אשר. הנפש במזון הוא כן שכמו ומלמדנו
, לים מעבר אל לנדוד או, השמימה אחריה לעלות חייבים שהיינו עד, האדם
 ״לא ואף, היא״ בשמים ״לא לפיכך, נחיצותה משום שדוקא אלא. להשיגה כדי

 המצוי, לנשימה כאויר ממש שכן.לעשותו״ ובלבבך ״בפיך רק, היא״ לים מעבר
 כך, חלילה ימות להשיגו שיטרח עד הרי כן לא שאם, מקום ובכל עת בכל

 כל־כך היא לפיכך, ומקום עת בכל לה זקוקה האדם שנפש משום, התורה
  .ולקיימה ללמדה, ובלבו בפיו ממש, אליו קרובה

 )גבוה משולחן יניםפנ-, רבינוביץ מיכל מאיר רבי(

       

בקושמואל.(שניםלששקרוב

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

          

 בס"ד

 נצבים פרשת
 250:מספר  -גליון



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                               

 )סלנט ישראל' ר( .כבוד בעל כמו לבריות הנצרך אדם לך איןן
 )מרימינוב מנדל מנחם רבי( .חברו של השקר את לסבול יכול אינו, בטבעו השקרן גם

 )מקוצק האדמו"ר.(לעצמם פרט העולם לכל האמת את המזכים אנשים יש
.  

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 כלות בטרם הכסף אזל לקהילה. מפואר מרכזי כנסת-בית היה, ה'לומזה בעייר
 שאלה זו היתה, מאידך. לרצפה זקוק כנסת-בית כי ה'לומזיהודי ידעו, הבניה

 מפעם דחו, אחרות צדקה למטרות כך-כל נדרש כשהכסף. עדיפויות סדר של
 מידי. ריצוף ללא כנסת-בבית הציבור התפלל ולכן. הרצפה יציקת את לפעם
 ביקר פעם .שבת לכבוד הקרקע על צהבהב חול השמש היה מפזר שבת ערב
 ל"חז. ה'לומז ליהודי לבי לבי:הקהל את וייסר מסויים מגיד הכנסת-בבית

 בארץ להיקבע לארץ שבחוץ כנסיות בתי עתידין, המשיח לכשיבוא כי אומרים
 כנסת-בית של ותקרתו הקירות ארבעת יינשאו ואז), א"ע כט מגילה( ישראל

 רצפה כאן שאין יען, פה נשארים כולכם בעוד, לירושלים ויועברו למרום זה
 הכבוד יחס את לקהל והזכיר המגיד הגיע ואז !אתכם לשאת יהיה ניתן עליה
 שהיא עם אשר המגיד מצד הדחיפה זו היתה, ושוב. תפילה-לבית הראוי

 השנה ראש  בפרוס.נוסף למאמץ הקהל את דירבנה, דמעות או חיוכים מעוררת
 (עיירתי מכורתי).חדשה רצפה נוצקה אכן מכן-שלאחר

 
 אלא הקודשים קודש לבית שיכנס הגדול לכהן רשות ה"הקב נתן שלא הטעם

 בעת לב ורכות מורא לו שיהיה כדי הכיפורים יום שהוא בשנה אחד יום רק
 שהוא הרשות בזה לב גסות לו היה אז עת בכל תמיד נכנס היה ואם שיכנס
 שכינה עליו תשרה לא גסות בו יהיה ואם כלל נכנס אחר ואין תמיד נכנס

 )חי איש בן.(יסמוכו עליו ישראל קהל כל אשר בעבודתו מוצלח יהיה לא וממילא

 
 

 וחסדו, וחשבון דין ימי הם הללו הימים. לך שאומר מה היטב לי תשמע
 רחוקים לקרב ויעקב יצחק אברהם בני הנבחר עםעל פרושה ה"הקבשל 
 הרחקת ואיך מקטנותך עליך עבר מה במחשבתך תעביר. האפשרות בכל

 בחזרה למצוא משמים עזרוך בניסים ממש ואיך, החיים חיי מדרך ללכת
 בארצינו כאן זכית.זו בהנהגה מושרש נפלא חסד וכמה כמה.הדרך

 האמת לנקודת להשתוקק בכוחה אשר חדשה לבריה להתהפך הקדושה
 צרה בעת נפשך מציל היה משהו אם. ל"ר כליון תחת נצח לחיי ולזכות
. נצח לחיי ו"וק מוגבלים שהם גשם בחיי רק וזהו, לו מכיר היית טובה כמה
 יכול היה לא הנביאים של עיניהם שאפילו הללו חייםשל באיכות ועוד

. זולתך אלוקים ראתה לא עין, עדיין מזוכך זה כלי שאין מחמת לתופסו
. שקבלת היסודות היטב ותחזק מות ומהו חיים מהו בברירות לעצמך תברר

 הוא בהיות בסליחה להשיג שיש מה כי תשובה ימי עשרת רגעי תאבד לא
. רבה ויגיעה ארוך זמן השנה ימות בשאר לוקח אחדבשעה קרוב הקב"ה
) ישראל אור בספר( אור בכוכבי'.. ר עם ללמוד אפשר אם מיעצך הייתי
 כל בנוהג הללו בימים כי לך ידוע. מאוד לך זה יסייע', ו וגם' ה מאמר
 עליון קדושי בשם. ממות תציל צדקה אמרו וגם צדקה להרבות ישראל
 לפתח הוא צדקה של כחה כי שאמרו מובא קדמונים מדורות ל"זצוק

 שלבו יזכה כ"אח ליצרו ברצון יסייע לא ובאם, האדם של הלב טמטום
לעומתולעניחיותהמציאשהואוכמו. שבקדושהדברלכלופתוחעריהא

 העני לעני עושה הבית שבעל ממה ויותר.נפשו חיות הקב"ה לו ימציא
 להרבות אלו בימים פ"עכ תשתדל'). ג' ח, לד ר"ויק( ש"כמ ב"לבעה עושה

)ל"זצוינטרובאליהוישראלרבי-אגרותקונטרס(.בצדקה

 
חזן שהתכוון להוציא את הרבים ידי חובתם אף על פי כן איך יתכן  שאלה:

 ? הציבור לא יצא ידי חובה

גם  ,אם החזן מכוין שלא להוציא ידי חובה את מי שהוא שונא תשובה:
 )ס"ק מ"זסימן נ''ג  -פרי מגדיםבשם המשנה ברורה  (.שאר הציבור לא יצא ידי חובה
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יר' ה ַחְסֵדי ִהּלֹת ַאְזּכִ ַעל' ה ּתְ ר ּכֹל ּכְ ָמָלנוּ  ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלֵבית טּוב ְוַרב' ה ּגְ  ִיׂשְ
ר ָמָלם ֲאׁשֶ ַרֲחָמיו ּגְ , ל"זצ עדס יוסף רבי הגאון סיפר:ֲחָסָדיו ּוְכרֹב ּכְ

 וברוך תורה בן פחח השתתף צובא ארם מגדולי אחד של שבשעורו
 בית. ודעת חכמה והרבה, בישיבה ומרבה בעסק ממעט שהיה, כשרונות

 הברכה שרתה אחד יום. ממלאכתו בכבוד ופרנסם, לו היה ילדים ברוך
 להקדיש החליט. לשעור לבוא פסק ומאותו זמן,תאומים בהולדת במעונו

 את הרב אליו שלח.המשפחה צרכי שהתרבו כיון, לעבודתו יותר רב זמן
 כאן אין?""הנזילה היכן: "ושאל, הפחח בחן. שבת של המיחם עם בתו

. לשתיה חמים מים די ואין, בביתנו רבים אורחים אבל. "ענתה", נזילה
 לעוד שיספיק כדי, נוסףברז במחם שתתקין לבקש אבא שלחני
 גדול מיחם לקנות יש, מים די אין אם: "תמהות עינים הפחח נשא.כוסות
 יתוספו האם, נוספת פיה תועיל מה אבל, נוסף מיחם לרכוש או, יותר
 הבין".אבי בקשת את אני מוסרת, "ענתה" יודעת איני" "ידה על מים

 יש. דבר יפתור לא נוסף שברז, הסביר. הרב אל והלך קם. בגו שדברים
 הנוסף הברז את, "הרב הפתיעו" כך סברתי אני גם."המיכל את להגדיל
 קצובה, ממרום הפרנסה, תבין הלא."תמה?" כלומר"."לשיטתך הזמנתי
 להמשיכה כדי,ההשתדלות חובת עלינו מוטלת, מאי אלא. השנה מראש
 ברז בו לפתוח ויש, מים מלא למיחם, דומה הדבר למה משל. אלינו

, לעשות עליך מה. ניחא. יותר להשתכר שעליך אתה סבור.שיריקם
 ברבוי, זכויות בתוספת כיצד. המים את להרבות, המיכל את להגדיל
 זרה בעבודה( ששנינו וכמו. יותר מרוחת פרנסה לך יקצבו, תורה למוד

 מעטת, עשיתה מה, ואתה. מצליחים נכסיו בתורה העוסק שכל) ב"ע יט
, זה בענין וספר"...עבודה שעות כמה עוד, נוסף ברז ופתחת בתורה
 תפילת לאחר שעתים, הרב של בשעורו השתתף אבוצ ארם מבני שאחד
 שהקונים, ואמר התנצל. מלבוא פסק לימים. ביומו יום מידי שחרית
 בעליל רואה והוא, המתחרים אל בבוקרהולכים סגורה שחנותו הרואים
 ערוך: "הרב בקשו.קוניםהמתה, מוקדם חנותו פסק בו האחרון שבשבוע
 אמר.והגישו, החשבון את ערך" זה בשבוע הרוחת כמה, מדוקדק חשבון

 בשבוע. כה עד שנהגתכפי, יותר מאוחר ופתח ללימודים שוב: "לו
 אני הלמודים בגין שיחסר ומה, מדוקדק חשבון נערוך השנה של האחרון

 ימעטו שלא סבר, הרב בברכת היה בטוח. וקבל סבר!"לשלמו ערב
. רב ההפרש היה חשבון וכשערך,מעטו הקונים. היה כן לא אך. הקונים
, הרב עיני חשכו. לרבהסכום את הגיש הסכם הוא הסכם אך, לבו דאב
, הלה הגיע שעה כעבור. ושלחו הכסף את לוה. הסכם הוא הסכם אבל

 וקנה סוחר הגיע האחרונה שבשעה, ספר. בשלמותו הכסף את והחזיר
 רואה הן: "הרב אמר.ויותר, ההפרש כל שכסתה, עצומה בכמות סחורה
 מראש לו קצובים האדם של מזונותיו. שטן מעשה שהכל, בחוש אתה
 שהאדם מבקש שהשטן אלא. יקבל שנקצב ומה, השנה ראש ועד השנה
 הוא שסובל לסבור עיניו ומאחז, בסחורה וירבה התורה בלמוד ימעט

 בעל, התקרב השנה וראש, בנסיון משעמדת ברם. הלמוד בגין מחסור
  !"תורה למוד שעות הרוחת רק – דבר הפסדת ולא מחסורך מלא כרחו

         )דברים", ראובן בכורי("

טּובְוַרב' הְגָמָלנוֲאֶשרכלכַַעל
יוסףרביהגאוןסיפר:חסדיוֹב

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "
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פ"א  אות  אין  למה  (ף) בברכת המזון לפי שכל "מצאתי  ומזונותיו שולט בו לא חרון אף ולא שצף ולא מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין סופית  אגף  ולא  אנף  ולא  מצויין לו ברווח ובכבוד על ימיו".קצף, 
ספר הרוקח סימן של�ז)המזון סימן קפ"ה אות א' - (�באר היטב" או"ח הלכות ברכת 

גליון
ל"ב
אלול
תשע"ח

מטרתו לעורר את גודל מעלת אמירת ברכת המזון בכוונה

מרבותי  אני  מקובל  כך 

שכל הזהיר בברכת  ישמרם א-ל 

בכבוד  לו  מצויין  מזונותיו  המזון 
כל ימיו

(ספר החינוך מצוה ת�ל)

אדם  זקנים  העטרת  כותב 

המברך ברכת המזון מתוך הכתב 

מעצמו  מסלק  ובכוונה  בדקדוק 

צרות רבות ואסונות ל"ע.
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לכבוד העסקנים החשובים של המפעל הק' "על המזון", עליכם 

תבוא ברכת שמים ממעל!

ברצוני להתחיל את מכתבי עם תודה לבבית על הגליון החודשי 

היוצא לאור על ידכם, במטרה לעורר לבבות ישראל בענין הנעלה 

ה'ברכון'  על  לכם  אודה  מיוחד  באופן  המזון'.  'ברכת  של  והנשגב 

אלפי  וחילקתם  לאור,  שהוצאתם  ביופיו  המדהים  [-בענטשער] 

נ"י  בני היקר  עותקים בכל תפוצות ישראל כדי לזכות את הרבים. 

הביאו הביתה מה'חדר', ותיכף בראותי את זה, הוא צד את עיניי. הן 

התוכן  יותר  ועוד  עינים,  מאירות  בהירות  באותיות  הגרפי  העיצוב 

ברכת  של  הענין  בגודל  והנכונים  היפים  חיזוק  ומאמרי  והאיכות, 

המזון.

כשעיינתי בו קצת הגעתי למשל הדרמטי מ'רבי זלמן דער גביר', 

שהתרגש מאוד כשבחורים מישיבה בלתי מוכרת אצלו הביעו לפניו 

תודתם העמוקה, וזה מה שגרם לו לשלוח נדבת לבו לישיבה ההיא 

בסכום גדול, הכל מחמת שהוא אהב מילים של תודה שהוא קיבל 

ברכות,  במסכת  הגמרא  דברי  שם  הסברתם  בזה  אלו.  מתלמידים 

מחמירים  שהם  מכיון  מישראל,  שוחד  לוקח  כביכול  שהבורא 

ומהדרים לברך ברכת המזון, והשי"ת כביכול כה 'מתרגש' מדיבורי 

ההודאה שהוא מקבל מישראל, ובעבור זה הוא נותן להם כל מיני 

השפעות טובות.

מדברים  מאוד  ונתעוררו  התפעלו  זה  שקראו  שכולם  בטוח  אני 

נשגבים אלו. אבל עבורי במיוחד היה למשל זה משמעות מיוחדת 

מאוד, מחמת שאירע אצלי פעם בדיוק מקרה כזאת, בבחינת 'מבשרי 

אחזה', ואני מרגיש שיהיה נחוץ ונכון לספר לכם את זה, ולפרסמו 

הזה,  הרעיון  מאוד  ממחיש  שזה  מחמת  היקרים,  הקוראים  בקרב 

שכביכול השי"ת מתרגש מההודאה שבני ישראל 

מראים לו ותמורת זאת הוא מעניק להם כל טוב וטוב.

לי  ויש  גדול  עסק  בראש  ב"ה  עומד  אני  היה.  כך  שהיה  מעשה 

כמה עובדים היימישע אינגעלייט. עבורי זה זכות כביר שאני יכול 

היה  שלי  העובדים  אחד  אבל,  בכבוד.  פרנסה  מקור  להם  להעמיד 

אברך שבלשון המעטה לא היה לו החוש השישי... הוא לא הצליח 

למצוא שפה משותפת עם אנשי סביבתו, לא עם שאר העובדים ולא 

עם הלקוחות. בנוסף לכל זה הוא לא הצליח לעשות תפקידו באופן 

שסבלתי  כמה  אבל,  גדולות.  בעיות  סביבו  הסתבכו  ותמיד  הראוי, 

הפרנסה  על  מאוד  וחסיתי  עליו  רחמים  תמיד  נתמלא  לבי  ממנו 

'לעבוד'  כזה, והשתדלתי  יהודי בעל משפחה, בפרט על אברך  של 

עמו עד כמה שידי מגעת. החלפתי לו תפקידיו, העמדתי לו עובד 

אחר שידריך אותו קצת, הסברתי לאלו שבאו עמו במגע שרק יחכו 

קצת ויראו שהוא ישתפר וכו' וכו'. בקיצור, עשיתי הרבה מאמצים 

בתקוה שהדברים יסתדרו ולבסוף הוא ידע מה עליו לעשות ויפסיק 

לגרום לי צער ואכזבות שוב ושוב.

ככה זה המשיך כמה חדשים ואפילו לכמה שנים, עד שיום אחד 

הכל התפוצץ והרגשתי שאפילו לפנים משורת הדין איני מחויב עוד 

להחזיקו בעסק שלי.

היה זה כאשר נתתי לו תפקיד מסוים לבצע, תפקיד כזה שהייתי 

בטוח במאה אחוז שהוא יכול לבצע זאת. אבל משום מה, איני יודע 

אם מחמת התרשלות או מחמת טעות הוא לא עשה את זה כדבעי, 

וזה גרם לי הפסד גדול וכבד בסכום של אלפי דאלער, בצירוף עוד 

כמה וכמה אי נעימות. מעשהו גרמה לי עגמת נפש גדולה מאוד ואז 

החלטתי: 'עד כאן'. הגיע תורו של יהודי אחר בעל עסק אחר ליקח 

ממני המצוה הזאת... רחמנותי פעלה זאת מעט, שהחלטתי לחכות 

עוד כמה ימים עד סוף החודש, שאז כשהוא יקבל המשכורת שלו 
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הוא ימצא במעטפה מכתב כאוב מצורף, שבו מודיעים לו על סיום 
עבודתו במקום זה.

של  'דינער'  אצל  התכבדתי  שבינתיים,  ימים  באותם  בדיוק 
אירגון צדקה גדול באחד התוארים, וכנהוג הם הדפיסו 'דזשורנאל' 
הנכבדים  של  וקרובים  שחברים  איחולים  ואלפי  מאות  עם  עב 
הכנסה  מקור  שמהווה  רעיון  לכבודם,  מכניסים  הפרסים  מקבלי 

גדול למטרת הצדקה.

ישבתי אצל הדינער המפואר, ודפדפתי בדפי הספר כאשר עיניי 
המוסד,  לטובת  לכבודי  שתרמו  וקרוביי  מכיריי  שמות  מחפשים 
כדי שאוכל להודות להם על הכבוד שחלקו לי, ולאחל להם 'תזכו 

למצוות'.

בעוד אני מדפדף אנה ואנה אני מבחין באיחול [-'עד'] יפה שכל 
ובו מביעים הם רגשי לבם ל'בעל  העובדים שלי הכניסו לכבודי, 
הבית' שלהם. אני מעיין בשמות החותמים ותיכף אני מבחין ששם 
עובד  אותו  של  השם  זה  היה  היטב,  ניחשתם  ואכן,  חסר...  אחד 
שהחלטתי לפני כמה ימים בהחלטה סופית שאינה חוזרת אחורה, 
שאני שולח אותו הביתה... כמובן שכעסתי עליו מחדש והדם שלי 
עלה לי בראש, הלא זה בלבד היא סיבה מצדקת לא לחכות אפילו 
עד סוף החדש רק תיכף מחר בבוקר לפטר אותו, הלא הוא בעצמו 

מודה שאין כאן מקומו...

אחרי שנרגעתי המשכתי לדפדף הלאה, ושם חיכה לי הפתעה 
לגמרי...

נגד עיניי מתגלה 'עד' בתכלית הפאר והיופי, כששמי מתנוסס 
בו לתפארה. זה כלל 'נוסח' ארוך עם מליצות יפות ונעימות, שהיה 
ניכר בעליל שהרבה מוח וכשרון הושקעו בו, הרבה לב והרבה רגש, 
ומי הוא החותם למטה?  'העתקה' מברכות אחרות.  זו סתם  ואין 
לא יאומן, הלא הוא העובד הזה בכבודו ובעצמו, שתרם סכום יפה 

להקדיש לי ברכה נפרדת ומיוחדת.

.........

פתאום התחלתי להסתכל על האברך הזה במבט שונה לגמרי, 
בראשי אני מתחיל להעביר אחורה כל השנים שהוא עובד אצלי, 
והתחלתי להכיר במעלות וכישרונות מיוחדים ש'כן' יש בו, ראיתי 
בו הרבה צדדים יפים שה'ביזנעס' שלי כן יכול להרוויח מהן. רק 
מה? החסרונות הגדולים שלו [שבמידה מסויימת התחלתי פתאום 
לחשוב על הרבה מהם שהם דוקא מעלות],  כיסו ודחו על 
הצד המבט החיובי שבו אפשר להסתכל עליו.

אחד  מצד  והתלבטויות,  ספיקות  בי  כרסמו  הלילה  כל  במשך 

עמד נגד עיניי הנזק הגדול שהאברך הזה גרם לי, נזק שעדיין אני 

מרגיש בו היטב. אבל מצד שני רקדו מול עיניי מילים הנפלאים 

אותי  וריגשו  אישי,  באופן  לי  כתב  שהוא  ושבח  הודאה  שכללו 

במידה גדושה.

בבוקר שלאחריו, בשעה שהגעתי למשרד ההחלטה כבר היתה 

והחלטתי  לו,  לתת  שהכנתי  הפיטורין  מכתב  קרעתי  עשויה. 

לתת לו עוד 'שאנס'. מן היום ההוא והלאה התחלתי להתרכז על 

המעלות שלו ולפיהן עבדתי עמו. התחלתי להעניק לו מחמאות 

נראו בשטח מהר מאוד.  וחיוביות, והפלא ופלא! התוצאות  יפות 

כהיום אני יכול לומר בפה מלא! הוא נהפך להיות אחד מהעובדים 

הכי נאמנים והכי טובים שיש לי!

*

הנ"ל  המשל  שקראתי  בשעה  בזכרון  לי  צף  זה  סיפור 

ב'בענטשערל' שלכם. הרגשתי שהמעשה הזה משקף ממש הרעיון 

שכביכול השי"ת 'מתרגש' ממילים של שבח והודאה שהוא מקבל 

יהודי נכשל פעם בעבירה חלילה, אבל  מבני ישראל. ואפילו אם 

כשהוא מגיע ומכניס להקב"ה ברכה [-'עד'] יפה... זאת ע"י שהוא 

מברך 'ברכת המזון' בכוונה, בלב ורגש, ומודה ומשבח להשי"ת על 

כל הטובות שהוא נתן לו, השי"ת מתענג מאוד מדבריו, ומחליט 

ושומר  שצריך,  מה  כל  לו  ומשפיע  החסרונות  על  להסתכל  לא 

אותו מכל צרה וצוקה ח"ו. כדבריו הידועים של ה'באר היטב' שמי 

שמברך ברכת המזון בכוונה "אין שולט בו לא חרון אף, ולא שצף, 

ולא קצף... ומזונותיו מצויין לו ברווח ובכבוד כל ימיו".

כמה מתאים העת הזאת, כאשר השנה החדשה עומדת בפתח, 

לשנה  לזכות  כדי  והסגולות  הסימנים  עם  כך  כל  עסוקים  וכולנו 

טובה ומבורכת, פרנסה בהרחבה, בואו ונקבל עלינו לקיים מצות 

יהיה הסגולה הכי טובה לזכות  וזה  ובכבוד,  ברכת המזון בהידור 

לפרנסה בהרחבה ובניקל ולהינצל מכל צרה ומחלה וכאב ח"ו.

בני  אחינו  ולכל  לכם  נלבבת  ברכה  עם  מכתבי  את  מסיים  אני 

האמורות,  הברכות  כל  עם  וישועה  גאולה  לשנת  שנזכה  ישראל, 

ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָצָּלה ְוַהְצָלָחה, ְבָּרָכה ִויׁשּוָעה, ֶנָחָמה 

ַפְּרָנָסה ְוַכְלָכָּלה ְוַרֲחִמים ְוַחִיּים ְוָש0לֹום, ְוָכל טֹוב; ּוִמָכּל טּוב ְלעֹוָלם 

ַאל ְיַחְסֵּרנּו, אמן!

א.ש.וו. מאנסי נ.י.















                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 כל הברכות והישועותשמחה, מרגלית, יוסף חי, מיכל, ראובן, יקותיאל יהודה, הודיה, ואלחנן בני דבורה     העלון לברכת והצלחת    

 .ב"בארה התורה והיכלי הישיבות עולם את" מרעיש" הזה הסיפור
" "" ישיבת מראשי, י רבי הגאון של במטוס" ""

 אשתו. הברית בארצות פנימית בטיסה קיקובלס י"הגר טס שבועות מספר לפני. בבלטימור
אתקובלסקיי"הגרהוציא, הארוחותאתלחלקוכשהחלולטיסהבשריסנדוויץלוהכינההרבנית

 . ידיים ליטול ופנה ופנה כיסאו שליד המתקפל השולחן על הניחו', הסנדוויץ
 

 ששמח זאת, ת הקובעת בהלכה נזכרמהנטילהכששב
את אכל לא אבל המוציא לברכת מהלחם קטנה חתיכה חתך קובלסקי י"הגר, להחלפתו

. התחמק קובלסקי י"הגר אך  הדבר לפשר ושאלו בנעשה הבחין לידו שישב האיש'. הסנדוויץ
 למה אז ,רעב היה כבודו הרי': "הסנדוויץ מאכילת התנזרותו על שלידו האיש התעניין ושוב שוב

 . שלידו האיש התעקש", שלך המיוחדים כליםהמא את אוכל לא אתה
 

 וברגע . . היהודית ההלכה פ"ע מעשיו פשר את לו להסביר החליט קובלסקי י"הגר
' הסנדוויץ של הטעים הבשר בריח עמד לא כי לו סיפר הוא. שעשה הפשע את הסגיר חרטה של

, המטוס של בארוחה שקיבל הבשר קציצת את החליף, ידיים לנטילת ניגש קובלסקי י"וכשהגר
 לאיש ואמר התאושש מיד אך לרגע נדהם קובלסקי י"הגר'. בסנדוויץ הבשר בקציצת

, האיש". שנים של רבות מאות לפני שנתנו בהוראות ה תראה עכשיו:"שיחו
 תורת. ישראל דת את מקרובלהכיר מעוניין הוא כי במקום בו והודיע יותר עוד נדהם, גמור גוי

 נפש משיבת תמימה' ה
 

 (העורך). ..... לברכה זיכרונם  ה והלכה הלכה בכל להקפיד צריך כמה

 הבת קלרה  נ לע"

  היה נושא תורה ובני חכמים תלמידי של כאבם את
 תלמידי לקרב היה משתדל כן על, כתפו על ל''זצ אלפיה יצחק רבי

 הזעומה מהכנסתו ולהנותם תורה של באהלה השוקדים צעירים חכמים
 . חברתו סתומהכנ

 

ף סוף עד אצלו שהצטבר הכסףאת מחלק היה זמן פרק בכל
 פרק באותו נדיבים אליו וממציא לו עוזר היה כבר ה''והקב, 

 הגבאים את מוכיח היה תמיד. הנדיבה בעזרתו להבא להמשיך יוכל למען
 -חכמיםתלמידי של ו היו לא, לצערנו, אשר -הממונים

 .בידם הנמצא הכסף כל את לחלק

 ל"זצ אליהו מרדכי והרב במקרה אחד דין בית ישב אחת פעם
 , ל"זצ יוסף יעקב רבי אך, הנידון בעניין פשרה הציע

 בוודאות הכול לשלם חייב הנתבע זה במקרה: ואמר בנחרצות טען
 את שילם אכן אדם שאותו עד ! ! לפשרה ללכת ולא גמורה

 , לירושלים אדם אותו נסע ימים כמה לאחר. הכול
 

 להודות לרב ובא ו רכבו התהפך מוצא של ובירידה
 זה: הרב לו אמר. ניצל זה שבזכות הרגיש כי, לשלם שחייבו על לו
 זה הוא כי, ו ממנו ותבקש לו תודה, יעקב חכםל לך, אני לא

 .והצלת מילטת נפשך ואת הכול שתשלם שהתעקש

אנשים 
ישכחו מה 

אמרתם ומה 
  

 
אבל הם 

בחיים לא 
ישכחו איך 

גרמתם להם 
 

 חתנו יאיר בן פנחס רבי כשראה
 יוחאי בר שמעון רבי האלוקי התנא
 מפני י"רשב של ויסוריו צערו את", זיע

 שראיתיך לי אוי :לו אמר, במערה ישיבתו
 שראיתני שריךא: י"רשב  לו אמר. בכך
 מצאת  לא בכך ראיתני לא שאלמלא, בכן
 למערה. שנכנס לפני , , כן בי

 לו מתרץ היה י"רשב מקשה היה כאשר
 לסוף,  תירוצים עשרה שתים פנחס רבי

 מקשה היה כאשר מהמערה שיצא אחרי
 י"רשב לו מתרץ היה, ס פנחס רבי

 . תירוצים וארבע עשרים
 

התורה אין"שטתושי את אותנו לימד  כאן
 מעלים אשר והם" יסורין י"ע אלא, נקנית
 זכה  ואכן, ם האדם את

 ובזכות. כמוה מאין תורה של לכתרה
 וקיבל המערה בצער שנים ג"י שהיה

  שיכול כח לו שיהיה זכה באהבה סוריםיי
 . הדין מיום כולו העולם כל את לפטור

 כל יסורים סבל זצ"ל ברכה ציון רבי
 היה ממש. האחרונות בשנותיו ובפרט, ימיו

כמה, השכינהבצערומצטערהדורעל
 שלא כדי ניתוח שיעשה לו לומר רצו פעמים
 אתם  מה ואמר צועק והיה. כך כל יסבול
 ולא, ם רוצים
 את היסורים. מעליו רלהסי מסכים היה

 רבנו האלוקי המקובל
 ל"צז שרעבי מרדכי
 חכם כי אחת לא התבטא
 הינו ל"זצ מנשה מנחם

 צדיקים ו"הל מגדולי
 באותו כי ומעניין, שבדור
 ישב רבנו שנפטר יום
 שרעבי הרב הצדיק בביתו

 : למקורביו אמר ולפתע
 

 שהיה אחד נפטר כעת"
 צדיקים ו"הל מראשי
 מה זמן לאחר" נסתרים

 על 
 פטירתו על המרה הבשורה

 .מנשה מנחם חכם של

"ָאִריְסטֹו", ֶׁשַהְּדָאָגה  ָׁשַמע ֲאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקדֹון ֵמַרּבֹו פעם
ְוָהַעְצבּות אֹוְכִלים ּוְמַכִּלים ֶאת ֵלב ָהָאָדם. ְוֵכיָון ֶׁשָרָצה 

י ֲאֶלְּכַסְנֶּדר ִלְבּדֹוק ִאם ָאֵכן ַהְּדָבִרים ְנכֹוִנים אֹו לֹא, ָלַקח ִמינֵ 
 ְּבֵהמֹות ֶׁשּדֹומֹות ְּבִטְבָען ָלָאָדם, ְוָכָלא אֹוָתם ָיִמים ַרִּבים

ַמן ְוָנַתן ָלֶהם ָמזֹון ַרק ְּכֵדי ַחּיּוָתם. ְלַאַחר זְ , 
ִּלָּבם ַמה, הֹוִציָאם ּוְׁשָחָטם, ּוְכֶׁשהֹוִציא ֶאת ִלָּבם, נֹוָכח ָלַדַעת ׁשֶ 

 ָּכָלה ְוָנָמס, ְוָיַדע ִּכי ֱאֶמת ָאַמר לֹו ַרּבֹו.
 

ֶׁשְּנפֹוצֹות ַהּיֹום "אֹוֵכל ֶאת ְלִפי ֶזה, ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ֶאת ַהִּמִּלים 
,  ַהֵּלב", "ָאַכְלָּת ִלי ֶאת ַהֵּלב", ֶׁשָאֵכן ָאָדם

ֹום ֲהֵרי הּוא אֹוֵכל ּוֵמִמיס ֶאת ִלּבֹו. ְולֹא ְלִחָּנם ׁשֹוְמִעים ָאנּו ַהּי
ֵני ֶׁשֻּכָּלם ַעל ַהְתָקפֹות ֵלב, ַׁשָבץ ֵלב, ּדֹום ֵלב ְוַכּדֹוֶמה, ִמּפְ 

לֹוְקִחים ֶאת ַהּכֹל ַלֵּלב, ְוָאז ַהֵּלב ָּפׁשּוט ְמאֹד קֹוֵרס. ֲאָבל 
ל ְיֵדי ֶזה ְּכֶׁשּלֹוְקִחים ַהּכֹל ְּבַקּלּות ְולֹא ִמְתָייַאִׁשים ֵמַהֻּפְרָענּות, עַ  ְ ְ

 ּוְלֶנֶפׁש ְּבִריָאה ַוֲחָזָקה.  

 מבקש כסף  
 כדי לחיות, 

 מבקש לחיות  
 בשביל כסף.

 - לסורו חזר כך-ואחר, לו וימחל מחילה ממנו ויבקש לאיש איש יחטא אם ודם בשרבמידת
 . וברביעית בשלישית שכן ומכל, בשנית לו שימחול מאוד קשה

 ממידתהיא המחילה כי, פעמים לאלף אחת פעם בין הפרש אין 
 .א אלא, ותכלית גבול בבחינתאינןהקדושות תיוומידו, הרחמים

 הסבלנות

 היא

 מחצית

 החכמה

 
 

 

 

ע״חתשה ׳ אלולכחשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 20:17 19:30 18:40 ם-י

 20:14 19:28 18:38ת״א

 20:16 19:29 18:40חיפה

 20:15 19:29 18:39ב״ש

  הפטרה
 " שוש אשיש"

 



 

נחמה! תגידי, איך קוראים -
למלון שהיינו בו באיטליה בשנה 

לא זוכרת, מה זה - שעברה?
- זה משנה! מה השם?- משנה?

חשוב מאוד-זה חשוב?
 

,, חכה רגע
. 

hamaor.netכל העלונים: 
שבתורה ובניםו-המאור אבות

ם ִבים ַאּתֶ ֶכם ַהּיֹום ִנּצָ ּלְ  ).ט, כט דברים( אלוקיכם' ה ִלְפֵני ּכֻ
 שמתקרבים והנורא הגדול הדין יום, השנה ראש זהו" היום"ש מובא 

 עולם באי כל, ישראל איש כל, שבטיכם ראשיכם, למשפט נצבים כולם, אליו אנו
 ).א"ע טז ה"ר( מרון כבני לפניו עוברים

 את הורגים היו הם, לרחוב לצאת אסור היה הבולשביקים שבזמן מספר 
 . ברחוב רואים שהיו מי כל

 עליו וציוו בו גערו, הבולשביקים אותו תפסו, לרחוב צעיר אברך יצא 
 את הוציא לא הרובה לפליאתם אולם, בו לירות אקדח הוציאו, לקיר סמוך לעמוד

 ימות אדם שאותו רוצים שלא הבינו, ירה לא הוא וגם אחררובה יאוהב, הכדורים
 .לנפשו אותו ושיחררו

 שערו כל זה מעשה לאחר אך, וצח שחור היה הצעיר האברך של וזקנו שערו בתחילה
 . אותו להרוג שעמדו מהמיתה והחלחלה הפחד מחמת, לבן הפך

 שהוא סימן לבן נהפך אל ושערו' ה משפט שמתקרבששומע מי, ואמר חיים החפץ סיים
ךָ  ָסַמר', ה ממשפט לפחד צריכים, מהמשפט מפחד לא ְחּדְ ִרי ִמּפַ ֶטיךָ  ְבׂשָ ּפָ ׁשְ  ָיֵראִתי ּוִמּמִ

י). קכ, קיט תהילים( ל ֶאת ּכִ ה ּכָ ט ָיִבא ָהֱאלֹקים ַמֲעׂשֶ ּפָ ל ַעל ְבִמׁשְ ), יב, יד קהלת( ֶנְעָלם ּכָ
.בדין זכאים לצאת כדי שמים רחמי בההר וצריכים, שלה התשלום את יש עבירה כל על

 מתמלא בי רבי היה אלול בחודש, הדין פחד את הרגישו ישראל גדולי
 בכפיפות מתהלך והיה חיוורות פניו היו ה"ר לפני ספורים וימים, וחלחלה פחד כולו
 אלול חודש כל דיבור בתענית היה ל"זצ בי רבי הצדיק .. קומה
 שהגיע בני את לקחתי אחת פעם, הדין יום לקראת כהכנה, הכיפורים יום מוצאי עד

 ולא עליו ידו את הניח רק הרב אך, אותושיברך לרב אלול מימי באחד מצוות לגיל
 . כלל דיבר

, הלב מעומק ולהתפלל לזעוק נשתדל הדין ליום עד לנו שנותרו הספורים בימים
), ז"מי א"פ אבות( חטא מרבה ריםדב מרבה, בדיבור למעט, תורה בלימוד להרבות

 . בדין זכאים ונצא ה"הקב בעיני וחסד חן שנמצא כדי, בצדקות ונרבה
 .ומבורכת טובה שנה עלינו שתתחדש רצון יהי

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך                                      
רשימת תפוצה 

maor.net@gmail.comha

עירייה רצה לבנות גשר חדש והזמין אליו  ראשש
מגיע קבלן ערבי ונותן הצעה  .צעות מחירקבלנים לה

שואל אותו ראש העיר: "איך הגעת  .של מיליון דולר
אמר: "שליש חומר, שליש פועלים השאר  "?לזה

הגיע קבלן  ...ראש העיר שלח אותו הביתה -רווח" 
שאל אותו: "איך  .מיליון דולר2רוסי ונתן הצעה של 

ים, אמר לו: "שליש חומר, שליש פועל ?"הגעת לזה
הגיע קבלן יהודי נתן לו .שלח גם אותו -השאר רווח" 
שאל אותו ראש העיר:  .מיליון דולר 3הצעה של 

 "!!"איך הגעת לסכום הזה? אתה הכי יקר
 ענה לו: "מיליון בשבילך, מיליון בשבילי, 

 ."ומיליון לקבלן הערבי שיעשה את העבודה          
. 

    

ח

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

 להיות מאושר 
 זה לאהוב את דרך ההשגחה עליך.

 החסידים מן אחד בא אחתפעםם
 כי בבקשה ל"זצ ט"לבעש
 מידת לו שתהא עליו יתפלל
 פיסת ט"הבעש לקח. הביטחון

, אחדות מילים עליו וכתב קלף
 ך בתוך הקלף את סגר

  .חסיד לאותו ומסרהו
 

 הקמיע את פתחו רב זמן לאחר
 על י"רש דברי כתוב בה ומצאו

' ה עם תהיה תמים: "הפסוק
 באריכות שם כתבש" אלוקיך
 עימו התהלך: "כדרכו שלא

 תחקור ולא לו ותצפה 
 שיבוא מה כל אלא, העתידות אחר

  בתמימות קבל עליך
 ."ולחלקו עימו תהיה ואז

 - ל"זצ כהן משה אברהם רבי מספר -בכך מיוחד היה ל"זצ חדש מאיר רביי
 ,בעיותיו את הבין הוא. הישיבה את שעזב לאחר גם התלמיד עם קשר לשמור שהמשיך

 – ומספר כהן הרב ממשיך -הישיבה את לעזוב נאלצתי אני- .אותו להדריך המשיך אף
 לפני זה היה). במספר שבעה( ת בבית אין כי לי הבהירה שאימי לאחר
 קצר זמן. למשפחה העברתי משכורתי כל ואת, ביהלומים לעבוד יצאתי. המדינה הקמת
 לאחר גם, ישיבה בחור כי לי והסביר עימי ישב בוא. מאיר רבי אל הגעתי, עזבי לאחא

 דוגמאות מספר בפני הציג ואז. בהתאם להתנהגועליו, ב שעזב
 וללמוד, בישיבה לשבות חודש מידי להגיע הייתי נוהג. מתבטא הדבר במה המבהירות

 .המשגיח אל לשיחה .. ולשיחות לשיעורים ולהאזין

 והיכנס טרם, אחת פעם כי מספרים ל"זצ בנדר יצחק לוי רבי של מקורביוו
 ובקור בשלווה הרופא את ביקש -במעיו מסובך ניתוח ביצוע לשם הניתוחים לחדר
 מסוכנת שמחלה ת היות כי, מצבו עלמדויק דיווח לו למסור, רוח
 סיים לא עדיין כי, פקפוק ללא בבהירות מצבו את לדעת הוא חייב, בקרבו מקננת

 היו עומדים קריטיות שעותב... לפניו עדיין עולמו וחשבון לסיים שצריך מה את
 אודותיו התבטא הפרופסורים מגדולי ואחד, האצילה דמותו למול הנדהמים הרופאים

 ! מעודו לו זכור לא כזה שחולה
 

 אצלה מתגמדים -ביותר מסוכנת ממחלה וחששות ר אשר אשיות
 רוחוכי םא... עומד בצדקו עודנו, אובד שהוא פ"אע... בוראה עם הנפש חשבון מול
 חולי ומצוקה צער שבימי הרי, רגילים בימים וחזקה היתה איתנה יצחק לוי ר של

 .זוהרה בכל - -ומדווה

, ָהָיה ַעּמּוד ל"זצ ָהֲאִר"י, ֶׁשַעד ְּתקּוָפתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ל"זצ ֱאִליֶמֶלְך ְמִליֶז'ְנְסקאֹוְמִרים ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו 
ה]. ּלָ ָהעֹוָלם [ְּדַהְיינּו ַהְּתפִ  ַהּתֹוָרה ַמֲחִזיק ֶאת ָהעֹוָלם. ּוִמימֹות ָהֲאִר"י, ִהְתִחיל ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה ְלַהְחִזיק ֶאת

 ֲעבֹוָדה, , ְוַרַּׁשאי ָהָאָדם ִלְדחֹות ֶאת ַהּתֹוָרה ְוהָ ךִמָּכאן ְוֵאיָלְך 
 ֵמינּו.ִמְּפֵני ִמְצַות ְּגִמילּות ֲחָסִדים ֶׁשִהיא ָהִעָּקר ְּביָ 

תכלית המוסר: להגביר את היראה 
 יון.ולמעט את הניס

 ,רֹאׁש ַהָּׁשָנה מּוָבא במסכתת
יֵ  ָרָבא ְוַאּבַ ִמֵּבית ֵעִלי ָהיּו,  יׁשֶ

ּותּו ְוָרְבָצה ֲעֵליֶהם ַהְּקָלָלה ֶׁשָּימ
א ְּבִקּצּור ָיִמים ְוָׁשִנים, אּוָלם ָרבָ 
 ָעַסק ַּבּתֹוָרה ְוָלֵכן ָחי ַאְרָּבִעים
 ָׁשָנה, ְוִאּלּו ַאַּבֵּיי ֶׁשָעַסק ַּגם

י ַּבּתֹוָרה ְוַגם ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים, חָ 
ִׁשִּׁשים ָׁשָנה.

אהרון ְקָׁשה ַהָּגאֹון ָהַרב ְוהִ 
ַטִייְנָמן , ָצִריְך ֵּבאּור, זצ"ל ׁשְ

לּות ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשַאַּבֵּיי ָעַסק ְּבְגִמי
ֲחָסִדים, ְּבַוַּדאי ָרָבא ָעַסק 

ַּבּתֹוָרה, ְוִאם ֵּכן, ֲהֵרי ַּתְלמּוד 
 ּתֹוָרה ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ּכֹל ַהִּמְצוֹות

ֲחָסִדים, ְוָחׁשּוב יֹוֵתר ִמְּגִמילּות 
ּוַמה ָהְיָתה ַהַּטֲעָנה ַעל ָרָבא 
 ֶׁשִּבְגַלל ֶזה ֵמת ִלְפֵני ַאַּבֵּיי?

ר ּוֵבֵאר ָהַרב: ַמה יֹוֵתר ֵמִזין ָּבׂשָ 
ְללֹא  אֹו ַמִים? ַוַּדאי ֶׁשָּבָׂשר. ֲאָבל

ַמִים, לֹא ִנַּתן ְלַבֵּׁשל ְּכָלל ֶאת 
ַהָּבָׂשר.

ְ ְ
ֶׁשִהיא 

ֹוֵתר ִמְּגִמילּות ֲחָסִדים, ֲחׁשּוָבה י
ֲאָבל ְּכֵדי ְלַקֵּים ִמְצַות ַּתְלמּוד 
ּתֹוָרה ָּכָראּוי, ְצִריִכים ְּגִמילּות 

ִדים ֲחָסִדים, ִמּׁשּום ֶׁשְּגִמילּות ֲחסָ 
 ִהיא ַה''ַמִים" ֶׁשַעל ָיָדם 
 ְמַבְּׁשִלים ֶאת ַה''ָּבָׂשר".

 לעיתים לא לעשות 
  זה המעשה

 שיש לעשות.

 ספרזה: "אומר היה ל"זצ מקרלין אהרון רביי
, מיוחדספרהיאאדםשלתולדהכל", אדםתולדות
 בחומר חייו מאורעות מתוך הרבה ם שיכולים
 סיפורי המכילים שספרים וכמה כמה אחת ועל, וברוח
 אנו מתוכם, וצדיקים גאונים של תולדותיהם על מעשיות

  . לקח ולהפיק השכל מוסר ללמוד יכולים
 

 רבי, בליטא ישראל גדולי שני בין המחלוקת פרצה וכאשר
 יחיאל ורבי", אריה שאגת" בעל ל"זצ לייב אריה

 הרבנות אודות על", הדורות סדר" בעל ל"זצ הלפרין
 על מלגלג" "" בעל הגאון היה, מינסק בעיר

 סיפורי כותב"כ אותו ומתאר" הדורות סדר" בעל
". מילה ברית" בסעודת שניהם נזדמנו אחת פעם". מעשיות

 

 אתה בי:  "לו ואמר יחיאל לרבי לייב אריה רבי פנה
 אחזירנה, מישראל תורה תשתכח ושלום חס אם? מתקוטט

? מתקוטט אתה בי: "יחיאל רבי לו החזיר" בפלפולי
 בכל וחכמיו ישראל גדולי על שלי 

 ..."מישראל תשתכח שלא לתורה אעשה, ודור דור

, מאביו ל"זצ שבדרון הכהן רבי נתייתם ילדותו בימיי
 בער יששכררבי, אימו אחי, דודו בבית לגור ועבר
 רבה בשקידה למד דודו בבית. סקאהלשל רבה, ל"זצ

 היה ההם בימים ובניהם החסידים כדרך. ובפוסקים בתלמוד
  .לימודו בשעת מעשן הוא גם

 ם מהחסידים אחד את ראה אחת פעם
 מחדש אותה שפיטם ועד, שלו המקטרת את לנקות התחיל
זאת ראה. מלימודו נתבטל וכה כה ובין, שעה כחצי עברה
י לידילהביא יכול העישון אם: "ואמר הצעיר שלום
 באה לא ומאז." כלל לעשן לא עצמי על מקבל הריני -

 .חייו ימי כל פיו לתוך מקטרת

 , , הונגריה, עבודה מחנהה
 איש עשרה היינו 

 שלא, במחנה הכשרות על ששמרו
 לא. שם שבישלו ממה אכלו

 .  למחנה דבר להכניס הורשנו
 

 בערב נודע המחנה שליד בעיירה
 דתיים כמה בינינו שיש כיפור יום

 להגניב והצליחו, כשר שאוכלים
 צהרייםל ו לנו

 שגם מובן". המפסקת סעודה"ול
. מאוחר עד עבדנו כיפור יום בערב
 כל"ל" מניין" לארגן הצלחנו בקושי
 לא כיפור יום כל במשך". נדרי
 הצהרים אחרי אבל, הפסקה קיבלנו

 מנחה, מוסף להתפללהצלחנו
. ביחדומעריבנעילה

 

 מהכפר שלחו שוב סוכות בערב
! ל אבל כשר אוכל

 . תוצאות יהיו שלזה וידענ
 !!!חטא כזה, ודאי, נו
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חוברות עלוני השבת של 
מאוחדים מופצים מידי 

שבוע למאות חולים ובני 
משפחותיהם.

קחו חלק במאות אלפי 
הזכויות העצומות ותזכו 

לשנה טובה ומתוקה!

כך תבטיחו לעצמכם שנה מתוקה יותר!

 גם לכם מגיע שנה טובה יותר! חייגו כעת:

0799-607-644
להעברת שמות ולמענה אנושי הקישו 3 בתפריט הראשי

meuchadim.org :אתר אינטרנט • meuchadim.org@gmail.com :קבוצת המתנדבים בוואטסאפ: 054-304-1836 • דוא"ל

במקום הקדוש ביותר
ביום המסוגל ביותר

תלמידי חכמים שליחי ארגון מאוחדים
יתפללו עבורכם ועבור בני ביתכם

בליל יום הכיפורים
בכותל המערבי

ניתן לתרום באמצעות 
עמדות נדרים פלוס

בבתי הכנסת

בתרומת  
₪ 50
לכל שם






