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ל ’ק רבי דוד”ראיתי בספר הנותן אמרי שפר לרבי ישעיה נפתלי בן הרה

ק ”כ בבית אהרן בשמו של הרה”פ מש”יששכר, ענכדו של הבני דינובער
כ הוא תיקון לכל ”ע שכל האכילות שאוכלים בעיוה”בוז זי’ממעז רבי ברוך

ע, ”במדבר קדש להשר שלום מבעלזא זי’ כל השנה. וכן אי האכילות של
 האכילות והשתיות שלא היו כראוי.  שזה מתקן על כל

ועניתם את ‘הוא ’ הגמ וביאר שם איך הוא סדר התיקון, שהרי לשון
אין מתענין  נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, וכי בתשיעי מתענין והלא

הכתוב  אלא בעשירי, אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו
 והפירוש הפשוט ככתוב בספר החינוך, כיון’. כאילו התענה תשיעי ועשירי

וצוה לאכול  ה שיהיה לנו כח להתענות,”שאנו מתענין בעשירי, רצה הקב
  כ.”בעיוה

אמנם מחשבה זאת כל ישראל מגדול ועד קטן מכוונים לכונה זאת שיהיה 
ד כל היום. וכל כוס שאנו שותים ”כ, לעמוד בביהמ”להתענות ביוה לנו כח

הוא שיהיה לנו כח להתענות. וכל ישראל מכוונים על כונה  ’הוא כי רצון ה
  זאת.

ק ”עבודת בירור הניצה והנה האכילה והשתיה של כל השנה מלבד
המדות שיש באכילה ושתיה, לקרב חלקי הקדושה שיש  והעלאת

בכל דרכך ‘א כתוב בפשטות ”רל’ ע סי”הרי בשו ק שבמאכלים,”בניצה
ושותה יכוון כדי שיהיה לו כח ללמוד  שבכל עת שהוא אוכל’ דעהו

ניצוצי אהבה. וכשאדם מכוון  והוא מלבד העלאת’. ולהתפלל ולעבוד את ה
פיגול, שהרי קיים  כול ולשתות שיהיה לו כח לעבודת הבורא, אינהלא
נתהפכה  ע, ולאחר מכן הוא מתפלל בזה הכח, והנה בולקע”כ בשו”מש

  לנקדישך.

ע כל השנה, הנה בא יום אחד שכל ”אך מכיון שלא קיימנו דברי השו
מכוונים כונה זאת, הרי שהוא ממש תיקון שלם לכל אכילתנו  ישראל

זכינו לכוון שיהיה לנו כח לעבודת הבורא, וזהו  נה שלאבמשך כל הש
 בו אתה מתקן.  שלימות התיקון, בדבר שקלקלת,

 א,”רל’ ופעם אחת בשנה יש מצות עשה דאורייתא לקיים מצות סי
ק איך אפשר ”ובכתבים כתוב שיש לאכול כמו שני ימים, וכתבו הספה

א שמספר שני ימים, אנה יכנס כל המאכלים האלה? אל לאכול כמו
כ, הרי סדר הפשוט הוא לאכול בוקר וערב, ”ביוה הסעודות שאין אוכלים

סעודת הערב מקדימים לאכול בסעודת  כ אוכלים בבוקר, ובמקום”בעיוה
לאכול פתו מקודם, וכן סעודת  פאה שהעני נכנס’ ש בגמ”המפסקת, כמ

ונשאר לנו סעודה אחת  כ,”כ הרי אנו אוכלים במוצאי יוה”לילה דיוה
 כ. ”סרנו והוא סעודת הבוקר דיוהשהח

אדם לאכול שני שליש מכדי מלואו, והיה לנו לאכול  ל שצריך”והנה ארז
שלישים בסעודת המפסקת, ובזאת אנו ’ וב שלישים בסעודת הבוקר’ ב

כ ”י שנאכל סעודה מלאה בעיוה”ע כ”משלימים את סעודת הבוקר דיוה
שלישים, ’ ד בהשלמנו עו אחת בבוקר ואחת בסעודת המפסקת, והרי

  כ.”של יוה ונמצא שלא החסרנו כלום. ואכילה זאת היא כלי להאור

’, ואכלתם בתשיעי‘נחזור לדברי הנותן אמרי שפר, אם היה כתוב בתורה 
א, לכן כתוב בתורה באופן ”רל’ שומעים את התיקון על קיום סי לא היינו

’, ועניתם‘כ ”שהוא אוכל כדי שיהיה לו כח להתענות, וזש כזה שיבין האדם
’ לא כמו גוי שאוכל סתם, אלא יש עבודת ה שתאכלו כדי שתתענו,

אלא כתוב בה לשון ועניתם, שהיא  באכילתו, יהודי אין אכילתו מפורשת,
וזה יהיה נחשב לו כמתענה.  הכונה הפשוטה שאוכל כדי שיוכל להתענות,

’ ובזה עבד את ה א,”רל’ כ בסי”ובזה מתקן מה שלא קיים כל השנה מש
רק כדי  כ, ונחשב לו ממש שהתענה, כיון שאכל”באכילה ושתיה דעיוה

 שיוכל להתענות. וזהו הנהגתנו כל השנה, אלא כל השנה אין בזה מצות
כ, מתקנים כל כוס קפה שבמשך השנה שלא ”כ בעיוה”עשה מפורש, משא

ז ”ועי כראוי, כי עתה בכל אופן יש לכל אחד חלק ונחלה בכונה זאת. כוונו
 האכילות ושתיות דכל השנה,  יתעלו כל

 ח' תשרי ע"ז) –(הגרמ"י רייזמן 

שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין 
  (מסכת יומא א, א)

נקראת שמה "לשכת פלהדרין? נאמר בגמרא (יומא ח, ב) שהוא על למה 
דים, ולמה פקידים? כיוון שם "פקידי המלך", ש"פלהדרין" בארמית זה פקי

שבזמן בית שני שמשו כהנים גדולים שאינם ראויים, והיו מסתלקים מידי 
שנה בשנה, וכל שנה היה כהן גדול חדש, ודרכם של פקידי המלך שהיו 

 מתחלפים מידי שנה בשנה, לכך נקראת שמה פלהדרין.

ה בספר ציוני תורה כתב: יש להבין, מה היה הצורך לקבוע שמה של הלשכ
 על שם פרט זה? 

יתכן שרצו לעורר בזה את הכהן גדול, כשבא להתכונן לעבודת היום של 
יום הקדוש, שיתן אל ליבו שעלול הוא להישאר כפקיד המתחלף מידי שנה 
בשנה, ואם אינו ראוי לכך אולי יפרוש בעבור זה, לכן, תיכף כשהגיע לבית 

 –פלהדרין"  המקדש הודיעו לו שעתה הולך הוא לשהות שבוע ב"לשכת
 לשכת הפקידים המתחלפים מידי שנה. 

 [יש לציין דבר פלא ש"פלהדרין" עולה בגימטריה כמניין "סנהדרין"]

 (ציוני תורה)

אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום 
כגון מי שאכל דבר איסור וכו' וכיוצא בהן. אבל עבירות שבין אדם לחבירו 

ובל את חבירו וכו' או גוזלו וכו' אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחבירו כגון הח
מה שהוא חייב לו וירצהו אע"פ שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך לרצותו 

 (רמב"ם הל' תשובה ב, ט)ולשאול ממנו שימחול לו 

לעיין בלשון הרמב''ם, מה שכתב פעמיים שיש לבקש מחילה,     יש 
ו", ולאחמ"כ כתב שוב "צריך לרצותו ולשאול ממנו שמתחילה כתב "וירצה

 שימחול לו".

(או"ח ב, סימן רנח), שכמו שמצינו בתשובה  בשו"ת "דברי יציב"ביאר בזה 
על עבירות שבין אדם למקום שיש ג' תנאים: עזיבת החטא, חרטה וקבלה 
לעתיד. כך ב"בין אדם לחבירו", צריך את ג' התנאים, עזיבת החטא, חרטה 

לעתיד, וזה מה שכתב הרמב"ם "שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו" וקבלה 
היינו: "עזיבת החטא", ומה שכתב "וירצהו" היינו:  "קבלה לעתיד", ומה 

 שכתב "ולשאול ממנו שימחול לו" היינו: "חרטה".

  (דברי יציב)

 ועיניתם את נפשותיכם

זהו מקשים העולם, מדוע נקרא עינוי מאכילה ושתיה "עינוי נפש", הלא
 עינוי של הגוף, ואילו הנפש אינה מתענה בזה.

קושיא מעין זו הקשו לגבי תלונת בני ישראל על המן: "ועתה נפשינו יבשה 
אין כל בלתי אל המן עינינו", וגם כאן לכאו' אינו מובן מדוע אמרו "נפשינו 

 יבשה", והלא הם דברו על עניין האכילה שהגוף הוא זה שנהנה ממנו?

 –הרב מטשיבין זצ"ל, שהרי על המן בירכו רק ברכה אחת ומתרצים בשם 
"המוציא לחם מן השמים" לפני אכילתו, וברכת המזון לאחריו, אך ברכות 

לא יכלו לברך,  –בורא פרי העץ, אדמה ושהכל, בורא נפשות ואשר יצר 
 ממילא גם הנפש היתה יבשה.

בלתי אפשרי הוא הדין לגבי יום כיפור. זהו היום היחידי בשנה שבו כמעט 
 לברך מאה ברכות, ולכן יש בו גם עינוי הנפש.

  g.agedank@gmail.com: נייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"לבכל עבס"„, 

 פ˙˘" ‰‡זינו ופר˘˙יום כיפור  יו"ט 

כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰  ©
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ובנותן טעם להביא כאן את מה ששאלתי פעם את הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א על דברי הגמרא (יומא ד, ב) שעוד לפני שדיבר ה' עם משה 
במעמד הר סיני, הוצרך משה להמתין בתוך הענן ששה ימים, כדי למקר 

אלתי להגר"ח שליט"א, מדוע הוצרך אכילה ושתיה שבתוך מיעיו. וש
 למרק אכילה ושתיה שבמעיו, הלא אכל רק מן, והמן נבלע באיברים?

וענה הגר"ח, שמשה רבינו כנראה קנה אוכל מהגויים בסביבה, כמו שכתוב 
על בני ישראל שעשו כך. ועל זה שאלתי: אם למשה רבינו היתה אפשרות 

נים ממנו, כיצד הלך לקנות לאכול מן שהוא לחם רוחני שמלאכי השרת ניזו
מהגויים אוכל?! וענה הגר"ח שמשה רבינו רצה להרויח את הברכות 
שיברך על אותם מאכלים, שכן על ה"מן" היה מברך המוציא וברכת הזן. 
וכשקנה מהגויים הרויח ברכת 'מזונות' 'העץ' 'האדמה' 'בורא נפשות' 

 (ומתוק האור)   ו'אשר יצר'.   

 (מסכת יומא כ, א)ית רשותא לאיסטוני שטן ביומא דכיפורי ל

מפרש בדרך צחות את המאמר "שטן ביומא דכיפורי ליה בעל אמרי השכל 
רשות לאיסטוני", על פי מה שאנו רואים אצל בעלי לשה"ר, הלומדים 
פרטי הלכות לשה"ר, וכולם יודעים אותם שאינם מדברים לשה"ר, ובכל 

יבו, יענו בפי תמים "מה זאת בבוא איש לשאול אותם על איש אחד מה ט
אעשה, אסור לדבר לשה"ר..." ודיו להכות במענה הזאת את האדם 
הנשאל עליו חרם, כי מובן של המשיב הוא שיש ויש מה לדבר, אמנם 
אסור לדבר לשה"ר, כי זולת זאת היה עונה אינני מכיר אותו, כן גם השטן 

ולולא זאת  בבואו ביוה"כ לפני הבוי"ת אומר "לית לי רשות לאיסטוני"
הייתי מספר מהחדשות שראיתי היום בנהרדעא אבל מה אעשה פי סגור 

 היום... וממילא עושה גם ביו"כ עבודתו ומשטין ברמז.

 (לקוטי בתר לקוטי)

 אשמנו בגדנו גזלנו

בספר "לקוטי יהודה" מביא בשם ה"שפת אמת" שהטעם לכן תיקנו את 
זאת לא היינו יכולים סדר ה"אשמנו" בסדר של א' ב', הוא משום שלולא 

 (חיים שיש בהם)   לגמור מלמנות...  

 כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון

בעל תשובה התמרמר והתאונן בפני הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל על 
שהרבה לפשוע ולמרוד נגד השם יתברך, וגם אחרי ששב בתשובה חזר 

 עוד תשובתו? תקובל  -הוא דואג  -לפעמים על העבירות, כיצד 

הרגיעו הצדיק בדברי תפילת יום הכיפורים, וכה אמר: הברכה האמצעית 
שבשמונה עשרה מסתיימת כך "כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי 
ישורון בכל דור ודור", לכאורה לפי דקדוק הלשון היה ראוי לומר כי אתה 

 לשבטי ישורון?  ומוחללישראל  סולח

קנו ולעודדנו שסליחתו ומחילתו של אלא, שרצו מתקני התפילה לחז
הקדוש ברוך הוא אינו ענין חד פעמי, כי אם שדרכו לסלוח ולמחול כל 
אימת שיחזור יהודי בתשובה, ומצינו בגמרא בבא מציעא (דף ל"ג) שדרשו 
על הפסוק "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב 

צן" (כלומר, החיוב של עזוב תעזוב תעזוב עמו" (שמות כג ה) "רובץ ולא רב
רובץ כעת, אבל אם דרכו של חמור זה הוא  שבמקרהעמו, הוא רק בחמור 

' בסוף ןלרבוץ תדיר, אין חיוב לעזוב עימו.) נמצאנו למדים מכאן שכשיש 
 התיבה משמעותה היא שזה דבר שנמשך תמיד.

בטי לש ומחלןלישראל  סלחןלפי זה, אומרים אנו בדקדוק רב: "כי אתה 
 ישורון בכל דור ודור" כי ה' יתברך אומנתו לסלוח ולמחול שוב ושוב.  

 (חיים שיש בהם)    

 על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת

היצר הרע קרוי "מלך זקן וכסיל" (קהלת ד, יג). ואמרו במדרש "למה קורא 
אותו "מלך"? שהכל שומעין לו. ולמה קורא אותו "זקן"? שהוא מזדווג לו 

ועד זקנותו. ולמה קורא אותו "כסיל"? שהוא מלמד לאדם דרך מילדותו 
 רעה".

ואינו מובן: אמנם מדריך לדרך רעה, אבל בכזו חכמה, בעורמה כה רבה, 
 בתחכום עצום ורב. ואיך מכנים אותו בשם "כסיל"?

והתשובה: כשקוראים לאדם: "מלך אנגליה", פירושו שהוא מלך על 
מלך הוא על ספרד. וכשקוראים ליצר אנגליה. וכשאומרים: "מלך ספרד", 

הרע "מלך כסיל", הרי הוא מלך על כסילים. כי מי כסיל כשומע לקולו 
 ומאבד עצמו משני עולמות!

 (והגדת)

 (עבודת כהן גדול)שש ועירה דם הפר בדם השעיר 

(פר' שמיני) "ונראה לפרש בס"ד, עפ"י מה ויחי יוסף כתב בספה"ק 
שאמר לפרש  מהרי"ד מבעלזא זי"עדאדמו"ר הגה"ק ששמעתי משמיה 

מאמר הפייטן בסדר העבודה דיוה"כ שש ועירה דם הפר לתוך המזרק שבו 
 דם השעיר וכו' דאינו מובן לכאורה מה ענין שש דקאמר בעבודה זו דייקא?

ופי' מרן זי"ע דהכה"ג עשה לעצמו חשבון הנפש, איך כפרת כל ישראל 
ן לא תיקן את אשר עליו לתקן, תלוי' בו, והוא בעצמו הרגיש בנפשו שעדיי

ואיך יזכה שעבודתו תהי' מקובלת. ומאוד הי' לבו נשבר בקרבו ע"ז, עד 
שמצא לו התחזקות שיכלול תשובתו בתוך תשובת הרבים, ובזכותא 

 דרבים גם תשובתו ועבודתו הנוגע לתיקון נפשו תתקבל. 

ל והנה הפר הי' בא בשביל כפרת כה"ג וביתו, והשעיר בשביל כפרת כ
ישראל, וציותה תורה לערב דם הפר ודם השעיר לרמז דהכה"ג צריך לכלול 
ולאחד תשובת עצמו עם תשובת כלל ישראל, וזה נתן להכה"ג חיזוק 
ושמחה, והיינו דאמר הפייטן דבהגיע לעבודה זו שש שמצא לעצמו 
התחזקות ושש ע"ז כשעירב דם הפר המורה על תשובתו עם דם השעיר 

 (ויחי יוסף)  ל ישראל, עכתד"ק". המורה על תשובת כל

הביא: בתקופה הראשונה אחרי הסתלקות כ"ק מרן  בספר "סימן טוב"
אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זי"ע היה לבו של ממלא מקומו כ"ק מרן מהר"א 
זי"ע שבור מאוד בקרבו, ופעם אחת לפני כניסתו לביהמ"ד, התבטא מרן 

נאמר "שש ועירה דם  זי"ע ואמר, שאצל הכהן גדול בעבודה של יוהכ"פ
הפר בדם השעיר", שאפילו שדם הפר היה הרבה יותר מדם השעיר, נחשב 
שהזה משניהם, כי הדם המועט של השעיר לא מתבטל, ומכאן למדו חז"ל 

 (חולין צח, ב) ש"מין במינו אינו בטל". 

והנה, הכהן גדול היה נבוך בדעתו מה שהוא נבחר מכל ישראל לעשות 
, למרות שישנם כאלו שהם במדריגה יותר גדולה העבודה ביום הקדוש

ממנו, אבל היות שמעבודת יוהכ"פ נלמד ש"מין במינו לא בטל", נחה 
דעתו, שאע"פ שיש גדולים וחשובים ממנו אבל לא נתבטל מהם. לכן "שש 

 וערה" הכהן גדול, דהיינו ששמח ונתנחם בזה. 

 הפטרת יונה

"עטרת משה", בספר  שקוראים ביום כיפור הפטרת יונה, כתב הטעם
שבזה אנו מעוררים מליצה טובה עלינו, שכן כשהיה יונה בים, והיתה 
הסערה הגדולה, בקשו המלחים לידע בשל מי הסער הגדול הזה, וגם אחרי 
שנודע להם בשל מי הוא, כפי שעלה בגורל וכפי שהודה יונה בעצמו, עדיין  

אל היבשה ולא  התאמצו מאוד להצילו, כדכתיב "ויחתרו האנשים להשיב
יכלו וגו'" "ויקראו אל ד' ויאמרו אנא ד' אל נאבדה בנפש האיש הזה", וגם 
אמרו "ואל תתן עלינו דם נקי". והרי כבר ידעו שרק בשבילו הם כמעט 
טובעים, אעפ"כ קראהו "דם נקי", ומזה יוצא ביום הדין המלצה כלפי 

ירחמו מעלה שכמה שרק חטאו והדין נתונה להיחרץ, כמה שמשמיים 
 אלף אלפי פעמים יותר מאותם מלחים גויים ופשוטי עם.

מוסיף, כמה מוסר עלינו ללמוד מפרשה זו איך לחוס ולדון כל אחד  עוד
לכף זכות, גם אחרי שמשערים דברי חובה עליו, ואפי' אם יוצא לו על ידי 

 חבירו סכנת נפשות ממש, עדיין לדונו לכף זכות.

 (עטרת משה, יום כיפור)

 ו שער בעת נעילת שער כי פנה יום.פתח לנ

מזכירים תפילה ובקשה זו, ואף מוסיפים וחוזרים בקיצור  בתפילת נעילה
 על כל הפזמונים והסליחות של כל הימים שעברו.

: הטעם שחוזרים על הפזמונים, מובא בספרים עטרת משהביאר בספר 
 שזה כמו שחוזרין על עניינו של שטר בשיטה אחרונה, טרם החיתום.

והוסיף עוד לבאר, עפ"י המובא בספר "כנסת ישראל", בשם הגאון הצדיק 
רבי אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע, שפעם בא איליו אחד מאנשי שלומו, 
שהיו לו כמה וכמה עניינים וספיקות שרצה להעלותם לפני רבו, וכאשר 
ניגש אל רבו, נשכחו ממנו כל העניינים עליהם רצה לשוחח, וחזר לביתו. 

"כ נזכר שוב, כי היו אלו דברים מאוד חשובים לו, וחזר אל רבו. והנה לאחמ
כשנכנס אל הרבי, שוב נשכחו ממנו כל העניינים, כך כמה פעמים, 
שכשחזר לביתו נזכר וכאשר שב אל רבו שכח. עד שפנה אל הרבי ושאלו 

מה הפשט בזה, ולמה שוכח הכל כשבא לשאול. 

ה נכנס לקודש הקדשים היה מתפלל ענה לו, שמצינו אצל הכהן גדול כשהי
רק ביציאתו תפילה קצרה, ולכאורה זה דבר פלא שאחרי כל ההכנות 
לקדושת יום הכיפורים, וכבר זכה להיכנס לפני ולפנים הפעם היחידה 
בשנה שלא יתפלל אלא ביציאתו? ומה מתפלל? תפילה קצרה?! ראוי היה 

 ובים?. שישפוך שם תחינתו ותפילתו על צרכי בני ישראל המר
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אלא, העניין הוא, שכאשר הגיע הכהן למקום שיש בו כזאת השראת אור 
השכינה עצומה ונשגבה, נשכח ממנו כל עניני גשמיות מהעולם השפל 
הזה. ורק ביציאתו משם כשהתחיל להיפרד מהקדושה, נזכר מעט מצרכי 
עם בני ישראל, והיה מתפלל תפילה קצרה, כיוון שגם אז היה בעיניו כטפל 

ענייני הגשמיות. וכך הוא כשבאים אל הצדיק ששוכחים כל דבר גשמי.  כל
ובזה רמזו "ובהגיע וגו' לבא אל המלך לא בקשה דבר. עד כאן מספר 

 "כנסת ישראל".

עפ"י זה מבאר בעל עטרת משה, שבמשך היום הקדוש אינו יכול לפצות 
פה ולבקש על צרכיו הגשמיים מחמת עוצם קדושת היום, ורק לעת 

לה כשכבר פנה יום מתעורר ומקיץ מגודל האור והאהבה ששגה בה הנעי
כל היום, ואז כמו הכהן גדול, מתפלל תפילה קצרה, במעט מילים 
המחזיקים את המרובה. וזה כוונת אומרו: "היום יפנה וכו' נבואה שעריך" 

 שרק כעת בא עם בקשותיו  אחרי שפנה יום.

 (עטרת משה, יום כיפור)

  מאוצרות המגידים 
"אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר אתכם 

וזרקתי עליכם מים טהורים  (יחזקאל לו)אביכם שבשמים, שנאמר  -
מקוה ישראל ה' מה מקוה מטהר את הטמאים  (ירמיהו יז)וטהרתם ואומר 

 (יומא דף פ"ה במשנה).אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל"  -

 שעלתה לשמי שמים עם דמעותיהתפילת הכלה 

/ מתוך וועד לתלמידים מישיבת חברון רבי שלום שבדרון

"אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר אתכם 
אף הקדוש ברוך  -אביכם שבשמים, וכו' מה מקוה מטהר את הטמאים  -

 הוא מטהר את ישראל"

הלשונות ברישא של המשנה ובסיפא יש להבין מדוע רבי עקיבא כופל את 
של המשנה: "לפני מי אתם מטהרים" ושוב "ומי מטהר אתכם", גם 
בפסוקים מביא רבי עקיבא ב' פסוקים "וזרקתי עליכם מים טהורים" ופסוק 

 נוסף "מקווה ישראל ה'"?.

 ידוע שישנם שני סוגי טומאות של בני אדם, וב' סוגי טהרה להם.

ומאתו שבעה ימים, ויש להזות עליו אפר האחד, טמא שנטמא ממת. וט
 פרה (שלישי ושביעי) אח"כ הוא מוסיף לטבול במקווה ונטהר.

ישנה טומאה קלה יותר, הנטמא בשרץ, שטומאתו רק יום אחד, ואינו זקוק 
 להזאה מהכהן. הוא טוב במקווה ונטהר.

 "לפני מי אתם מטהרים", אשריכם, "אשריכם!"רבי עקיבא מתחיל ואומר: 
האנשים הגדולים המטהרים את עצמם, האנשים המסוגלים להיטהר אלו 

בכוחותיהם. כי במשך ימות השנה אולי חטאו חטא קטן, ומיהרו וטיהרו 
את עצמם, רצים למקווה של הנפשות, ומטהרים את עצמם: "אתם 

 מיטהרים".

אבל יש אנשים השקועים בטומאה עמוקה יותר מטומאת מת (רשעים 
הללו הטמאים כטומאת שבעה, צריך להזות עליהם  בחייהם קרויים מתים)

מאפר פרה. וידוע כי האדם שמזים עליו אינו עושה מאומה למען טהרתו, 
הקב"ה מטהר  - "ומי מטהר אתכם"אלא רק עומד והכהן מזה עליו, היינו: 

 אותנו.

 ועל שתי הטומאות הללו מביא רבי עקיבא שני פסוקים.

הקב"ה מכניס התעוררות בלבבות,  הנה מגיעים עשרת ימי תשובה, שבהם
"יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותי ושומעים בלב את הקול הקורא: 

הוא זורק עלינו  וירחמהו, ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח". -וישוב אל ה' 
התעוררות אפילו על אלו שאין להם כח להתעורר לבד "וזרקתי עליכם מים 

גיעים אל הדרגה היותר גבוהה טהורים" וכאשר ה' מעורר אותנו, רבים מ
של טהרה, להיות מסוג האנשים שנותר עליהם רק טומאת שרץ ויש להם 
אפשרות לטהר את עצמם על ידי כניסה למקווה מים. הם נכנסים למקווה 

"ואומר מקוה ישראל ה' מה המקוה מטהר את של הקב"ה ומיטהרים 
 הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל".

 אשריכם ישראל!

אסור לנו לשכוח, כי מה שתלוי בנו, בטבילת מקווה, מאוד יש להיזהר, אך 
היינו, שלא יהיה בבחינת "וטובל ושרץ בידו" אלא לזרוק את החטא, כמו 
כן, להיכנס בתוך המים, שלא ייצא אבר אחד החוצה, ואז הכפרה והטהרה 

 רבה.

 ואז יתקיים לפני ה' תטהרו.

 כוחה של תפילה ישרה

פר רבי יעקב קמינצקי זצ"ל מגדולי אמריקה, אודות נסיים בסיפור שסי
 כוחה של תפילה ומעשים, א'גיואלדיגע מעשה.

בעיר סובאלק התגורר אדם רב גדול מגאוני הזמן שחיבר ספר: "שאלות 
תשובות עמודי אור". בכל 'תשובה' הלכתית בספרו הוא מסיים בחתימת 

 "העלוב".שמו בתוספת: 

, וגאון זה חתם העמוס בעבודה" -פתלי צבי (הנצי"ב מולאזין היה חותם "נ
 "העלוב"), מה הבסיס לחתימה תמוהה זו?

 על כך סיפר רבי יעקב קמינצקי.

סבו של רבה של סובאלק, היה גביר ונגיד נכבד. הוא התפרנס ממכרז 
מכירות גדול של הימים ההם, בו בקרו רבים ונכבדים שרכשו את סחורתם. 

י מרכז המכירות. הפריצים של העיירות גם הגבירים הגויים נכנסו בשער
מסביב ביקרו הרבה בחנות. וילך האיש הלוך וגדול, עשירותו היתה לשם 

 בעקבותיה... והקנאהדבר. 

כאשר הקנאה אוכלת את הלב, החלו לדבר סרה על בתו של הגביר... היא, 
הבת, עסקה גם כן במכירת סחורות בחנות של אביה. ובעלי לשון הרע 

רע אמרו: "הפריצים הרי מסתובבים שם כל כך הרבה ובוודאי ומוציאי שם 
יש לה קשר איתם", לשון הרע, מי שלא יודע, הוא לפעמים כאש בנעורת, 
נורא ואיום, התוצאה הייתה: כל שידוך שהציעו לה, צד הבחור התעניין 

 בעיירה ומיד שמע את הרינונים עליה, ואין שידוכים.

שנים. הבת כבר בגרה והכאב גדל. האב  חמש-השנים חלפו. שנה שנתיים, 
היה אערליכע'ר איד וידע כי בת ישראל אין לה לשבת גלמודה, וכדאי לה 
שידוך פשוט ולא לשבת בדד. הוא התאמץ להשיג לה לפחות שידוך 
פשוט. אך גם שידוך כזה היה קשה למצוא לה... מי יהין להתחתן עם בת 

 ישראל לא כשירה.

"אהרון דער  -חור שנאות להנשא עם בתו בסופו של דבר הוא מצא ב
שמייסער" (=אהרון המצליף) בחור שמגיל שנה שנתיים הסתובב ללא 
מסגרת, ללמוד לא ידע, וברבות הימים השכיר את עצמו לבעלי העגלות 

להכות את הסוסים, מאי משמע? כאשר העגלון מתעייף,  -של העיר 
כבר מבינים איך הוא התיישב הוא להחליף אותו ולהצליף את הסוס. אתם 

היה נראה. למעשה, אחד מבעלי העגלות בעיר היה אפוטרופוס עליו. 
וכאשר הגביר אבי המדוברת הציע את בתו באוזני העגלון, הוא לא הביע 

 את הסכמתו על אתר, רק לאחר שבוע נתן את הסכמתו.

 נו, ברוך ה', הם באו בברית האירוסין.

 הימים חלפו, יום הנישואין הגיע.

הגביר עם אהרון דער שמייסער. עלבון. התאספו בחצר בית הכנסת  בת
 לעריכת חופה וקידושין כאשר שמחה ועלבון משמשים בערבוביא.

רגעים ספורים לפני שהחתן בא לכסות את פני הכלה. נעמדה הכלה על 
רגליה ובמעמד כל האורחות שהצטופפו באולם, דיברה לפני מי שאמר 

 אשר יקראוהו באמת":הקרוב "לכל  -והיה העולם 

"רבונו של עולם אתה יודע כי אני בת ישראל כשירה, ונקייה מכל רבב. 
לכן בזכות זאת, אני מבקשת ממך, שתתן לי ילדים כשרים  אתה יודע!.

 ונקיים מכל רבב". והדמעות עלו עד לב השמים.

מאותו זיווג נולדו לה ארבעה ילדים. שארבעתם היו מגדולי הדור ממש, 
 הסובאלקער רב: הגאון בעל "עמודי אור" זצוק"ל.אחד מהם 

ומכאן רמז לחתימתו בכל תשובותיו "העלוב". בזכות העלבון שליוה את 
 אמו, הוא ואחיו זכו למה שזכו.

 הנה כח תפילה.

 "ואמרו חז"ל "אשרי מי שחושדין בו ואין בו".

ה' יעזרנו שלא נזדקק חלילה לביזיונות, בשביל להצליח מחמתם. ונזכה 
 שובה שלימה ולגאולה שלימה לנו ולכל כלל ישראל במהרה בימינו.לת

 (להגיד)

ויאמר אליהם שאוני והטילנו אל הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי 
 (יונה א, יב)בשלי הסער הגדול הזה עליכם 

 רבי שלום שבדרון זצ"ל



 

ד 

נאמר שלוש התבוננויות אודות יום הכיפורים.

יט"א כותב, כי כאשר שב מהלוויתו של רבי אליהו רבי חיים קנייבסקי של
"הנך שב מהלווייתו של  –דושניצר זצ"ל מפתח תקוה, אמר לו החזון איש 

 אחד מל"ו צדיקים שבדור".

 והוא, הרב דושניצר זצ"ל היה המשגיח שלנו בישיבת לומז'א בפתח תקוה.

ת הייתי אז צעיר אולי בן ארבע עשרה, אינני זוכר את כל דברי העמקו
 שדיבר איתנו באותו וועד, לפני יום כיפור, אבל מה שאני זוכר אומר לכם.

הצדיק הזה, מספר לנו כזה סיפור,  –באותה שעה לא האמנתי שהוא 
 שגרם חיוך לבחורים צעירים כמותנו, וכה אמר:

"כל  –אתם נודעים בוודאי, מה הם הרגעים של לפני כניסת יום הכיפורים 
מי לא מתעורר. אבל החסידים, מעריכים  -נדרי, ותפילה זכה שלפניה", 

ומחשיבים מאוד את העניין של שמחה (ואני אומר שוב שאינני זוכר את 
כל ההסברים, הייתי צעיר, רק זכורני כי התפעלתי שהוא מדבר איתנו כך) 

ולם כבר מתעטפים בטליתות ואחרים כבר הולכים עם מחזורים לבית כ
 -הכנסת, והנה קבוצה של שלושה ארבעה חסידים הולכים לכיוון אחר, 

 להספיק עוד טבילה במקווה לפני יום הקדוש, והולכים בשמחה.

כאשר חזרו מהמקווה הם חלפו ליד שער של בית כנסת (של הליטאים). 
"האם אתם רוצים לראות דבר מעניין, בואו  –הציע אחד מהם לחביריו 

 אחרי".

הם נכנסו לבית הכנסת של המתנגדים, הלכו אחריו. הוא ניגש לאחד 
היושבים קרוב לפתח, יהודי שהיה עטוף בטלית מעל ראשו ואמר תפילה 
זכה לפני כל נדרי. החסיד הנועז הזה הגביה מעט את הטלית מעל ראשו 

מעט פנימה והוציא למולו את הלשון של היושב, הכניס את ראשו שלו 
 שלו...

נתן לו צווי פעצ' = שתי  –ה"צדיק" הזה הזה מרוב כעסו סטר לו על לחיו 
 סתירות...

הסתובב החסיד אל חביריו ואמר להם: נו, תפילה זכה בדמעות על 
 העיניים...

 ע"כ הסיפור, אינני זוכר בדיוק את מוסר השכל שאמר לנו.

שבים ואומרים תפילה זכה "הריני מוחל" ולפתע בא מורי ורבותי. קורה שיו
מישהו ומבזה את חבירו צועק לו: "זה המקום שלי! לך מפה! וכדומה, זה 
 משפיל וזה כועס וסוטר שניהם אומרים "הריני מוחל" הריני מוחל וסולח".

 מסעודה המפסקת עד מוצאי היום

' תטהרו" הקדוש "לפני ב יהודי באשר הוא, מתקדש ומיטהר לקראת היום
אחרי שמסיימים סעודה המפסקת מברכים ברכת המזון (אני נזכר כיצד 
הרבי שלי אכל סעודה המפסקת. נכנסתי לביתו. הרבנית הגישה לו מרק. 
הוא אכל ועיניו נוטפות דמעות קדושות, לתוך המרק, טיף אחר טיף, וכך 

 אכל: דמעות עם מרק... לא מרק עם דמעות, כ"כ בכה).

לובשים קיטל כמו מלאכים, כל נדרי ומעריב שמע  מתעטפים בטלית
כמלאכים. אחרי מעריב פרקי בקול רם ברוך שם כבוד,  –ישראל ה' אלוקינו 

 שירה ואומרים תהילים יש הנעורים כל הלילה.

שחרית, קריאת התורה מוסף, מנחה, מקיימים את כל חמשה העינויים 
 –ביום הכיפורים הכתובים בתורה, מי יש לו זמן בכלל לדברים בטלים 

 מצוה ועוד מצוה. –קודש מבואו ועד צאתו. 

מתחילים נעילה ומגיעים עד "פתח לנו שער בעת נעילת שער" מסיימים 
ה' הוא האלוקים, תקיעה  –"אבינו מלכינו" שמע ישראל, שבע פעמים 

 אפשר להתחיל מעריב: –גדולה, מסתכלים על השעון 

ל"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"  "והוא רחום יכפר עוון" מעריב, מגיעים
 שא... שא...בשקט. בלחש. ו"ברוך שם..." 

נשאלת השאלה: בתחילת יום כיפור אמרו בקולועכשיו לאחר יום ארוך 
וקדוש, עדיין לא טעמו כלום, עדיין עטופים בטלית, לאחר יממה שלימה 

 כמו מלאכים והנה אומרים "ברוך שם" בלחש?!.

 תשמעו תירוץ.

ל היה חסיד והוא אמר בשם הבעש"ט הקדוש את המימרא חותני זצ"
רגליים? אולי ידיים?  –וכי מה הוא האדם "מחשבה דאדם היא אדם" הזאת 

גם בהמה יש לה ידיים ורגליים, אם כן מה הוא האדם? הנשמה, והוא חושב 
היכן שמחשבתו נתונה זה עם הנשמה. אם כן "מחשבה דאדם הוא אדם": 

 הוא.

 תירץ גם את השאלה הנ"ל:פי זה חייך ועל 

בערב יום כיפו המחשבה נתונה למצוות היום הבא: אוכלים כדי לצום, 
שותים כדי לצום, כל המח עסוק ב"לפני ה' תטהרו" כמלאכים, לכן, 

בקול רם. אבל במוצאי יום הכיפורים כאשר  –אומרים ברוך שם כבוד 
 מתחיל מעריב, מה המחשבה אומרת? "עוד מעט כבר אפשר לשתות

ברוך  ---קפה" וליד הקפה? יהיה לי עוגה, עוגת קרם... אם כן המלאך נעלם
 בלחש. –שם כבוד מלכותו 

המחשבה היא אבן הבוחן למצבו האמיתי של האדם. יש כאלו שגם  כי 
כאשר בוכים "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד" או "פתח לנו שער בעת 

פרנסה, ותן לנו  –שער נעילת שער" חושבים רק על גשמיות: פתח לנו 
שיהיה לנו הרבה כסף. פרנסה! אשתי שבה  –אוי פרנסה, חננו ועננו  –שער 

פעם מהכותל וסיפרה כי אשה אחת הכתה על אבני הכותל בחזקה, 
תן  –בקולות קריאה: "אוי רבונו של עולם, פרנסה! רבונו של עולם 

 פרנסה!".

יה רק בפרנסה, נכון מבקשים על פרנסה, אבל שהקאפ (שהראש) לא יה
 וכי מלאך זקוק לפרנסה?! עכשיו, ביום כיפור הרי אתה מלאך, נכון?...

 עוד רגע אחד של יום כיפור

 הרבי שלי נפטר בתחילת חודש חשון.

ביום הכיפורים האחרון לחייו הוא צם כל היום, בסוף היום היה כמובן 
מעריב מיד בזמן  חלוש, ירד לביתו, וביקש שעשרה בחורים יתפללו איתו

המותר (ולא להמשיך בתפילה כמו בישיבה) הוא ירד ואחריו עשרה 
 תלמידים. אני לא הייתי שם. אבל העידו לי.

נותרו דקות ספורות עד מעריב. הוא ישב ליד השולחן וחשב מה שחשב. 
והבחין כי הבחורים משוחחים ביניהם על סתם. הוא הגביה את ראשו 

 החלוש ואמר להם:

"בשלי הסער הזה, שאוני ונה, כי הנביא אמר לנוסעי הספינה נאמר בי
וכי הם לא ישאו אותו, "שאוני"לשם מה הוא ביקש  והטילוני אל הים"

בוודאי, כי אם הוא שוכב בירכתי הספינה, א"כ צריכים לשאתו לסיפון, 
 יגביהו אותו ויטילוהו לים? התשובה היא:

ון, אל תשליכו אותי ישר לים תגביהו אותי מעל הסיפ – "שאוני והטילוני"
"שאוני" מדוע? כדי להרוויח (להזכיר לעצמו  –אלא קודם הגביהו 

ולאחרים מה הוא) עוד רגע של חיים, אל תזרקו אותי סתם כך כי אז יהיה 
 לי עוד רגע של חיים...

בכך המשגיח שלנו רמז לבחורים להעריך עוד רגע של יום הכיפורים שהוא 
עו אז ממשמעות נוספת של דבריו... על עוד רגע של רגע גדול. (והם הזדעז

 חיים שלו באחרית ימיו).

הוא רגע של נוסף של חיים. פתח לנו שער בעת  –רגע נוסף של יום כיפור 
 עוד רגע נוסף. –נעילת שער 

ברוך ה', ה' יעזרנו עוד ועוד, להתחזק ולעלות בתורה ובמידות טובות, שנה 
 ן.טובה וכל טוב וגאולה שלימה אמ

 (להגיד)

 מחרת יום הכיפורים
ל שיש חביבות יתרה ”קולוב על מה שאמרו חז’כתב הארץ צבי מקוזי

ד ”של בית רבן שיש להם הבל פה שאין בו חטא, נלע לתורה של תינוקות
כ לסוכות, כי אין בנו חטא ”בין יוה שיתרה מזאת הוא הלימוד תורה שיש

מצווים ועושים,  נו שאנוכ, וחיבה יתרה נודעת ל”מאחר שזכינו לכפרת יוה
החידרים של  ר שאינם מצווים ועושים. ולכן סוגרים את”שלא כתשב

הבל פה ’ באלו הימים, כי הלימוד תורה של כל ישראל הם בבחי הילדים
 לאבני נזר והסכים לדבריו. שאין בו חטא. ואמר זאת

 י"ב תשרי ע"ו) –(הגרמ"י רייזמן 
יש שכתבו שנהגו ללבש בגדים  – סימן תר"י ס"ד}או"ח { רמ"אכותב ה

נקיים ביום כפור, דגמת מלאכי השרת; וכן נוהגין ללבש הקיטל לבנים 
 .שהוא לבן ונקי, גם הוא בגד מתים ועל ידי זה לב האדם נכנע ונשבר

יש שעומדים על  – {שם סימן תרי"ט ס"ה}  שולחן ערוךכותב ה
 .רגליהם כל היום וכל הלילה

וטעם העמידה, להיות דוגמת  –{שם} משנה ברורהכותב ה
 המלאכים.

בליל יום הכפורים ומחרתו  – {שם ס"ב} שולחן ערוךעוד כותב ה
 .אומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בקול רם

. דהוא שירת המלאכים, וביום בקול רם – משנה ברורהכותב ה
 הכיפורים גם ישראל דומין למלאכים. 



 

ה 

ולמה שנצטרך להיות דומים למלאכים ביום  – נשאלת השאלה
 הכיפורים?!

לי יהודי שהסיבה מאד פשוטה, היות וכל השנה אנחנו מתנהגים  אמר
כבהמות והיות והקב"ה רוצה להחזיר אותנו לדרך הישרה, לכן הוא אומר 

אז תהיה לך עוד תקוה לשוב  –שיום א' 'תסטה' מהדרך ותהיה כמלאך 
 ולהיות בנאדם. 

' מובא בשני מקומות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' – המקור ל
 ' בדברי הגמרא והשני בדברי מדרש:הא

 ' שמעון בן לקישר דאמר – {מסכת פסחים נו, א}אומרת הגמרא 
-מט בראשית{ כתוב בתורה על השעה שקיבץ יעקב את בניו לפני מותו

 לגלות יעקב ביקש .לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא} א
 לבניו: אמר .גלותולא היה יכול ל שכינה ממנו ונסתלקה הימין קץ לבניו
 ואבי ישמעאל ממנו שיצא כאברהם ,פסול במטתי יש ושלום חס שמא
' ה קראו לו בשמו ישראל שמע :בניו לו אמרו .עשו ממנו שיצא יצחק
 .אחד אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין כשם אמרו ,אחד' ה ינואלק

  . עדו לעולם מלכותו כבוד שם ברוך :ואמר אבינו יעקב פתח שעה באותה
מה פתאום בחר יעקב אבינו לומר דוקא את הפס'  – נשאלת השאלה

 הזה?
המפרשים [שם], היות וביום הכיפורים אנחנו אומרים  אומרים

"כשהיו העם שומעים את השם המפורש יוצא מפיו של כהן גדול היו 
נופלים על פניהם ואומרים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'", כך 

את בניו אומרים 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד',  כששמע יעקב אבינו
 ייחד את השם ואמר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". 

 במדרש רבה בפרשת ואתחנן, מובאת סיבה אחרת:
שמע ' על הפס' –{דברים רבה, פרשה ב, אות לו} אומרים חז"ל 

, רבנן אמרין, בשעה שעלה משה למרום שמע למלאכי השרת 'ישראל
מרים להקדוש ברוך הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהיו או

והוריד אותה לישראל, ולמה אין ישראל אומרים אותו בפרהסיא, אמר רבי 
אסי למה הדבר דומה לאחד שגנב קוזמין מתוך פלטין של מלך, נתנה לה 
לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בה בפרהסיא אלא בתוך ביתך, אבל ביום 

מלאכי השרת, הן אומרים אותו בפרהסיא, ברוך שם הכפורים שהן נקיים כ
 .כבוד מלכותו לעולם ועד

לא נדרש מאיתנו לומר 'ברוך שם כבוד' היות ואנחנו נקיים כמלאכי 
השרת, אלא על מנת להיות דומים למלאכים, והשאלה שנשאלת היא, 

 מדוע נדרש מאיתנו להיות דומים למלאכים ביום הכיפורים?
נצטרך להקדים תחילה מספר שאלות, כדי לבאר את הדברים, 

 :ולאחריהם נוכל לעמוד על ביאור הדברים
עברות שבין אדם למקום,  – {מסכת יומא פ"ח מ"ט}אומרת המשנה 

יום הכפורים מכפר. עברות שבין אדם לחברו, אין {כד} יום הכפורים מכפר, 
 עד שירצה את חברו.

 ההוא בהדי אמילת ליה הוה רב - {מסכת יומא פז, א}הגמרא  מספרת
 לקמיה אתא לא רב היה לו דבר תרעומת על טבח אחד שחטא לו. טבחא

בערב יום  דכפורי יומא במעלי לא בא הטבח אליו לבקש ממנו מחילה
אלך אני אליו כדי  ליה לפיוסי אנא איזיל רב: איהו אמרהכיפורים. 

 לרב: ליה אמר בדרכו לטבח. הונא רב פגש אותו ביה פגע להתפייס איתו
להתפייס  לפלניא לפיוסי רב: ליה אמר לאן הולך מר ? מר אזיל קא יכאלה

אבא [כלומר רב] הולך  נפשא למיקטל אבא אזיל רב הונא: אמר .עם פלוני
 יתיב הוה הלך רב ועמד על יד הטבח.עילויה וקם אזל להרוג את הנפש !

 עיניה דלי הטבח ישב ושבר עצמות של ראש של בהמה. רישא פלי וקא
אתה  את אבא לרב: ליה אמר הרים הטבח את עיניו וראה אותו. וחזייה
 רישא פלי דקא בהדי לך! אין לי דבר אתך. בהדך מילתא לי לית זילאבא, 

 בקועיה ומחייה גרמא אישתמיט ,בהיותו שובר עצמות ראש הבהמה
 .נשמטה עצם, והכתה את הטבח בגרגרתו והרגתו וקטליה

לכה, שאדם שפגע בחברו מאיפה לקח רב את הה – נשאלת השאלה
צריך להמציא את עצמו אל החבר כדי שימחל לו ?! מישהו פגע בי, אז 

אני צריך ללכת אליו בעצמי כדי שהוא יבקש ממני מחילה?! והרי ידועה 
תבוא אתה  –יבוא אליו'; אם אתה פגעת בי  –האמרה 'הרוצה את הרב 

 אלי ותבקש מחילה!
, שרב למד מהנהגתו של ורכוכבי אבספרו  ר' איצל'ה בלאזר אומר

מה הוא רחום אף אתה  – בדרֽכיו וֽהלכת {דברים כח, ט}הקב"ה, שנאמר 
רחום. מה הוא חנון אף אתה חנון; היות ואלו ימים שבהם הקב"ה קרוב 

 –אלינו ביותר, ומוטלת עלינו החובה לפייס אחד את השני, התבונן רב 
יפה מצאנו דבר כזה א –"אנחנו פוגעים בקב"ה והוא בא להתפייס איתנו 

ולכן הלך  –?! ואם כך נוהג הקב"ה, על אחת כמה וכמה שאנהג כמותו!" 
 אל הקצב כדי להתפייס איתו. 

, יש להבין מה מונח כאן שרב הלך אל ר' איצל'האילולי דבריו של 
 הקצב כדי לפייסו. לכאורה, הקצב היה צריך לבוא אל רב כדי להתפייס!

 :מתנת חייםהקדמה מדבריו של הכדי לבאר את הדברים, אקדים 
ומביא סימן שלם על חיובו של {או"ח סי' תר"ו}  שולחן ערוךבא ה

 . האדם לפייס את חבירו לפני יום הכיפורים
מעולם לא התעסקו  טורוהשולחן ערוך , המתנת חייםשואל ה

. אם רמב"םבהלכות תשובה. אלא מי שעסק בהלכות הללו, היה דוקא ה
כה הזאת, שהאדם חייב לפייס את חבירו, ככה, מה התייחדה ההל
להביא, ולא את שאר הלכות  טורוה שולחן ערוךשדוקא אותה בחרו ה

 התשובה כמו החרטה הוידוי ונתינת הצדקה?
 נוספת שצריכה ביאור: שאלה

מתחילים  –ביום הכיפורים ישנה רשימה שלימה של 'על חטא' 
 –מוסף  –רית שח –ממנחה של ערב יום הכיפורים, ממשיכים בערבית 

לא ע"ז,  –מנחה, ובתפילת הנעילה כבר אין את זה, אלא ישנו נוסח אחר 
למען נחדל לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים ולא חילול שבת, אלא "

 !"; הדגש העיקרי בתפילת הנעילה הוא דוקא על הגזלמעושק ידינו
ישנם עבירות הרבה יותר חמורות מגזל, כגון  – נשאלת השאלה

שבת. אז למה א"כ מאזכרים דוקא את ענין הגזל ולא עבירות  חילול
 חמורות יותר?

 נוספת שצריכה ביאור: שאלה
בני עדות אשכנז, מאזכרים בתפילת המוסף את הסתלקותם של 

עשרה הרוגי מלכות, ומבקשים מהקב"ה שבזכותם נזכה לצאת זכאים 
רים בדין, והשאלה שנשאלת היא, איך בדיוק עשרת הרוגי מלכות קשו
ליום הכיפורים, שבחרו לאזכר אותם בתפילת המוסף? ואם נאמר 

שמחפשים אנשים שמסרו עצמם על קידוש השם, אפשר למנות את 
 האבות הקדושים, או חנה ושבעת בניה?

בפרשת 'אחרי מות', ומגלה לנו את צפונות יום משך חכמה ה בא
 הכיפורים:

י אתה סלחן כ, מה פירוש הנוסח שאנו אומרים "משך חכמהשואל ה
 "? לישראל ומחלן לשבטי ישורון

 כל לך אין :יצחק' ר אמר – {מסכת סנהדרין ק"ב, א}הגמרא אומרת 
 בהכרע וארבעה מעשרים אחד בה שאין לעולם שבאה ופורענות פורענות
 ופקדתי פקדי וביום לד}-לב שמות{ שנאמר ,הראשון עגל של ליטרא
ולם הזה, עד בואו של היינו, כל סבל של יהודי בע – חטאתם עליהם

 משיח צדקנו, יש בו משהו מחטא העגל. 
הא' ב'בין אדם  –את הנוסח הזה לשני חלקים  משך חכמהמחלק ה

 לחבירו' והב' ב'בין אדם למקום':
והנה אמרו במדרש משלי  – {פרשת אחרי מות}משך חכמה אומר ה

וסף ר' אבין אומר, בכל דור עדיין חטא של מכירת י{שוחר טוב סימן א}: 
קיים. ונמצא, דהכפרה על האומה בכללה לפני ולפנים עדיין שם רושם 

החטא ממכירת יוסף. ולכן לשון של שעיר המשתלח משקל שתי סלעים, 
אמר רב, לעולם אל ישנה אדם {י, ב}: רמז למה שאמרו בשבת פרק קמא 

בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מית שנתן יעקב ליוסף יותר 
. ולכן נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים משאר בניו

יתכן כי הכפרה היתה לפני ולפנים בבית הכפורת וההיכל, מקום של 
בנימין, משום שהוא לא היה בחטא של מכירת יוסף, ולכן לא היה בעזרה 

מפני מה {סוף פרק יב}: . וקרוב לזה מפורש בספרי ברכה חלקו של יהודה
שרה שכינה בחלקו? לפי שכל השבטים היו במכירתו של זכה בנימין שת

יוסף, ובנימין לא היה. אמר הקב"ה: אם אני אומר לאלו שיבנו בית 
הבחירה, כשהם מתפללים לפני איני מתמלא עליהם רחמים שלא היו 

 מרחמים על אחיהם. 
כשאוחזים מעשה  –נמצא שאמרו "פוקד עון אבות על בנים" 

וכשישראל חוטאים בדברים שבין כז, ב}.  {סנהדריןאבותיהם בידיהם 
. ואם ישראל חוטאים בדברים חטא העגלאדם למקום, אז פוקד עליהם 

. ומפני טעם זה מכירת יוסףאז פוקד עליהם חטא  –שבין אדם לחבירו 
לא נכנס בחושן, ששמות השבטים חקוקים על לבו לזיכרון לפני ה', 

מפני שזה ה כו, א}. {תוספות ראש השנוהשבטים בעצמם הם הזיכרון 
יהיה קטרוג, שהם בעצמם לא ריחמו על אחיהם, והיו מתנגדים ושונאים 
זה לזה, ולפני ולפנים עדיין חקוק חטאם בכל דור. ולכן להורות על כפרת 

{זבחים פב, ב}: היה כתונת מובחרת, וכמו שאמרו  מכירת יוסףהחטא של 
"וישחטו לא} {בראשית לז, כתונת מכפרת על שפיכות דמים, שנאמר 

 שעיר עזים ויטבלו את הכתונת בדם". 
היינו על כל החטאים שבין  –" כי אתה סלחן לישראלוזה שאמרו "

אלה "{שמות לב, ד} , שנאמר העגלאדם למקום, שהרושם הוא משורש 
ומחלן ". "סלחתי כדבריך"{במדבר יד, כ} ", ושם נאמר אלהיך ישראל
דם לחבירו, ששורש שלהם הוא היא על חטאים שבין א –" לשבטי ישורון

 , שחטאו שבטי ישורון.מכירת יוסףמחטא 
הדברים הללו, שופכים לנו אור חדש לגמרי על כל עבודת יום 

 :הכיפורים



 

 ו 

ביום הכיפורים, נכנס הכהן גדול לקדש הקדשים; הזוהר הקדוש קורא 
 ;כלו עשן סיני והר }{שמות יט, יחלזה 'התגלמות העשן', כמ"ש 

פש. והחיבור של ג' ננה שולם ער"ת  עשן – דושהזוהר הק אומר
קדש  –המקום הקדוש ביותר  –ולם עהדברים, נעשה ביום הכיפורים; 

האדם  –פש ניום הכיפורים,   –הזמן הקדוש ביותר  –נה שהקדשים, 
 הכהן הגדול. –הקדוש ביותר 

מתארים לנו חז"ל, כמה הכנות היה עובר הכהן הגדול עד שהיה נכנס 
 ם:לקדש הקדשי

בעת ימים קדם יום ש – {מסכת יומא פ"א מ"א}אומרים חז"ל 
הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין, ומתקינין לו כהן אחר 
תחתיו, שמא יארע בו פסול. רבי יהודה אומר, אף אשה אחרת מתקינין לו, 

 ... שמא תמות אשתו
לית בית מסרוהו זקני בית דין לזקני כהנה, והעלוהו לע :{שם מ"ה}

אבטינס, והשביעוהו ונפטרו והלכו להם. ואמרו לו, אישי כהן גדול, אנו 
, משביעין אנו עליך במי חנו ושליח בית דיןשלוחי בית דין, ואתה שלו

ששכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. הוא פורש 
 . ובוכה, והן פורשין ובוכין

הגמרא, היו  אומרתכשהיה הכהן גדול נכנס לקדש הקדשים, 
וזה  –מלבישים אותו בבגדי בד ששווים היה אלף ושמונה מאות זוז 

 למה? כדי שידע מה כובד המשא שהוא נושא על כתפיו!
כתיב {ויקרא טז} וכל אדם לא  – {יומא פ"א ה"ח}אומר הירושלמי 

יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו. אפילו אותן שכתב בהן 
 .  לא יהיו באהל מועד היינו המלאכים אדםודמות פניהם פני 

פירוש הדבר, הקב"ה מתייחד עם הכהן הגדול ביום הכיפורים, בקדש 
 הקדשים!

אותה שנה שמת בה  :תנו רבנן – {מסכת יומא לט, ב}מספרת הגמרא 
 ?מניין אתה יודע :אמרו לו .בשנה זו הוא מת :שמעון הצדיק אמר להם

זדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ועטוף בכל יום הכפורים היה מ :אמר להם
והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף  ,לבנים נכנס עמי ויצא עמי

 .אחר הרגל חלה שבעה ימים ומת .שחורים נכנס עמי ולא יצא עמי
איך יכול להיות שעם שמעון הצדיק נכנס 'זקן  – נשאלת השאלה

שות להיכנס לקדש אחד', והרי אומר הירושלמי שאפילו למלאכים אין ר
 הקדשים בזמן שכהן גדול נכנס?

בשם הירושלמי, שזו היתה השכינה בכבודה תוספות ישנים אומר ה
 ובעצמה!

קדש ידיו ורגליו, ופשט וירד וטבל  –{שם פ"ז מ"ד} אומרת המשנה 
ועלה ונסתפג. הביאו לו בגדי לבן, ולבש, וקדש ידיו ורגליו. נכנס להוציא 

ידיו ורגליו, ופשט וירד וטבל, עלה ונסתפג.  את הכף ואת המחתה. קדש
הביאו לו בגדי זהב ולבש, וקדש ידיו ורגליו, ונכנס להקטיר קטרת של בין 

הערבים ולהטיב את הנרות, וקדש ידיו ורגליו, ופשט. הביאו לו בגדי עצמו, 
ולבש. ומלוין אותו עד ביתו. ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא 

 . בשלום מן הקדש
 ולמה היה עושה יום טוב? – נשאלת השאלה

לפי שהרבה פעמים מתים כהנים  –{פירוש המשניות} רמב"ם אומר ה
גדולים בקדש הקדשים אם לא היו ראוים או אם ישנו דבר ממעשה 

 הקטורת.
 חפץ חייםעל עבודת הכהן גדול שהיתה נעשית אחת לשנה, עומד ה

 :שמירת הלשוןבספרו 
ויותר מזה נוכל לראות דבר נפלא  – פ"ה}{שם ח"ב  חפץ חייםכותב ה

ונורא מאוד שהכהן גדול כשהוא נכנס פעם אחת בשנה בבית קדש 
הקדשים עבודה הראשונה שלו קודם קבלת דם הפר וזריקתו היה 

שהקטרת היה {דף מ"ד} הקטרת הקטורת, כדכתיב בתורה ואיתא ביומא 
פר על מכפר על חטא הלשון וכמו שאמרו שם "יבא דבר שבחשאי ויכ

מעשה חשאי". מזה נוכל להבין גודל קלקולו של הלשון שהגיע עד בית 
קודש הקדשים לפני ולפנים ושם צריך לזה הכהן גדול שהוא האיש 

והוא יראה לכפר שם לפני ה'. גם נוכל ללמוד המקודש מכל כלל ישראל
הנהגה ישרה שבבוא האדם לתקן את עניניו ולשוב בתשובה לפני ה' על 

תחילת הכל צריך לראות ולתקן דבר זה והיינו חטא הלשון ואז  חטאותיו,
יקובל תשובתו כמו שמצינו אצל כהן גדול שקודם בואו לכפר עון טומאת 

מקדש וקדשיו אף שהוא ג"כ עון כרת, מ"מ ציותה התורה אותו לתקן 
 מתחלה לכפר על חטא הלשון ע"י הקטורת. 

באה לכפר על  –יוצא א"כ, כל עבודת הכהן גדול בקדש הקדשים 
 חטא הלשון!

 :עפ"י הדברים הללו, נוכל להבין יסוד נפלא
, ששני השעירים של יום הכיפורים, הם כנגד שני גאון מוילנאכותב ה

הציפורים שמביא המצורע לטהרתו. כמו שבציפורים א' נשחט וא' 
 כך השעירים, א' נשחט וא' משתלח.  –משתלח 

ין אדם לחבירו אלא עד שירצה , שאין יום הכיפורים מכפר על באמרנו
עוד לפני  –את חבירו. הוי אומר שכדי להתחיל את עבודת יום הכיפורים 

האל"ף בי"ת זה לרצות את החבר  –כל האיסורים שישנם ביום כיפור 
 שלך תחילה, כי זה מעין הקטורת! 

ויתן כל אדם אל לבו בערב יום  – {או"ח סימן תר"ו ס"א}טור כותב ה
לכל מי שפשע כנגדו. דעבירות שבין אדם למקום יום הכפורים לפייס 

הכפורים מכפר, ושבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שיפייסנו. 
ועושין כן כדי שיהא לב ...  צריך לפייסו –ואפילו לא הקניטו אלא בדברים 

כל ישראל שלם כל אחד עם חבירו ולא יהא מקום לשטן לקטרג עליהם. 
"ו}מפרקי רבי אליעזר: רואה סמא"ל שלא נמצא חטא והכי איתא בפרק {מ

בישראל ביום הכפורים ואומ: רבון העולם, יש לך עם אחד בארץ כמלאכי 
השרת. מה מלאכי השרת יחפי רגל אף ישראל יחפי רגל ביום הכפורים. 

מה מלאכי השרת אין להם קפיצה אף ישראל אין להם קפיצה ועומדין על 
לאכי השרת נקיים מכל חטא כך ישראל רגליהם ביום הכפורים. מה מ

נקיים מכל חטא. מה מלאכי השרת שלום ביניהם כך ישראל ביום 
 הכפורים, והקב"ה שומע עדותן מן המקטרגים ומכפר עליהם.

שהאדם חייב לפייס שולחן ערוך , מה שכותב המתנת חייםאומר ה
את חברו, זה לא מהלכות תשובה; כאשר אדם פוגע בחבירו, יש בכך ב' 

אתה חייב לפייס אותו. אבל חוץ  –חלקים: חלק א', פגעת בחבר שלך 
אתה צריך לבקש  –מהפגיעה בחבר, יש גם פגיעה ב'בין אדם למקום' 

 מחילה מהקב"ה על זה שפגעת בחבר שלך.
ומה קורה עם בנאדם רק פייס את חברו מבלי  – נשאלת השאלה

 עוון נמחל?האם אותו  –לעשות תשובה [חרטה, וידוי וקבלה לעתיד] 
החלק של 'בין אדם  –, העוון הזה מתחלק לשניים מתנת חייםאומר ה

נישאר. ומה מכפר  –נמחק. אבל החלק של 'בין אדם למקום'  -לחבירו' 
 טורוהשולחן ערוך ה –על זה? התשובה שעושה האדם ביום הכיפורים! 

לא מדברים על הלכות תשובה, אלא על הלכות יום כיפור!  כמו שישנם 
ה עינויים האסורים ביום כיפור, כך ישנה הלכה נוספת לרצות את חמש

 –לא מהלכות תשובה, אלא מהלכות עבודת יום הכיפורים!  –חברך! 
 ולמה?

, כי מלבד חמשת העינויים הנוהגים ביום הכיפורים, צריך טוראומר ה
ולמה? כי  –לגרום לכך שעם ישראל יהיו מאוחדים לקראת יום הכיפורים 

עגל שהוא כנגד 'בין אדם למקום', יש את חטא מכירת יוסף מלבד חטא ה
שהוא כנגד 'בין אדם לחברו', וכדי להוריד את הקטרוג של חטא מכירת 

וע"י כך  –יוסף, יש להביא לאחוה ואהבה בין כולם ולאחדות בעם ישראל 
 מונעים את הקטרוג!

עומדים על כך, שבין המלאכים אין קנאה ולא שנאה ולא  המפרשים
ואם ככה, נוכל להבין מה  –ות. באופן תמידי, שוררת ביניהם אהבה תחר

 שאומרים בני עדות אשכנז בתפלת יום הכיפורים:
על כן בתפילת המוסף של יום הכיפורים, אומרים בני עדות אשכנז: "

ברחמיך הרבים נתת לנו את יום הכיפורים הזה ואת יום מחילת העון הזה 
ור באכילה. יום אסור בשתיה. יום אסור לסליחת עון ולכפרת פשע: יום אס

בסיכה. יום אסור בתשמיש המיטה. יום אסור בנעילת הסנדל. יום שימת 
 ".אהבה ורעות. יום עזיבת קנאה ותחרות. יום שתמחול לכל עונותינו

 מה קשור כאן 'אהבה ורעות'?! – נשאלת השאלה
ן התשובה פשוטה, כי זה חיוב נוסף של עבודת יום הכיפורים! ולכ

על דעת המקום ועל דעת קודם שמתחילים להתפלל, אנחנו אומרים "
ולמה?? כי יום הכיפורים  –" אנו מתירין להתפלל עם העבריינים...  הקהל

וזה מה ששאל יעקב  –זה יום של אהבה ואחוה! חייבים כולם להתאחד! 
ומה ענו לו?! "שמע  –אבינו את בניו קודם פטירתו, האם כולם מלוכדים 

ה' אלקינו ה' אחד"; אמר להם יעקב אבינו: "ברוך שם כבוד ישראל 
לכן ביום הכיפורים, כשאנחנו מלוכדים ומאוחדים  –מלכותו לעולם ועד" 

"ברוך שם  –אז אנחנו יכולים לומר בקול את מה שאמר יעקב אבינו  –
 כבוד מלכותו לעולם ועד"!

ני כמו שהאדם חייב לרצות את חבירו, כך חייב האדם לפייס את ב
על –ביתו; אם אדם יודע שמישהו נפגע ממנו, הוא מוכרח ללכת ולפייסו 

מנת שנהיה כולנו מאוחדים, ולכן נכנס הכהן גדול ביום הכיפורים עם 
הקטורת שמונה י"א סממנים, שא' הסממנים זה החלבנה, המסמל את 

 פושעי ישראל. 
 )ברוך שאמר(

 

 פר˘˙ ה‡זינו
 הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור

 (לב, ד)



 

 ז 

מסובב את האדם מאורעות שונות ואינו מבין למה ומדוע זה לפעמים 
(מובא בספר "מרפא  בסיפור הבאקורה לו. בא הכתוב וצווח אין עוול!. 

 יחיאלרבינו עמד בפריס הכנסת בית בימת לנפש") מומחש רעיון זה: על
 . בשופראוחז, בטלית עטוף', תוספות'ה מבעלי

 אלא, התקיעות ולתחלת הברכות לאמירת ברטט המתינו המתפללים
 . הרגיל מהסדר לשנות הרב החליט שהפעם

 לגשת האנשים אחד את קלה יד בתנועת והזמין ראשו את הפנה לפתע
 רבי של לצדו והתיצב, המתפללים בין דרך האיש לו פילס מהר חיש. אליו

 . בקהילה ידוע זהב צורף, עזריה נפתלי היה זה. יחיאל

 מצאתי" יחיאל רבי פתח", כך בשל דוקא ואולי, השעה גודל אף על"
 וסופו שנה לפני שתחלתו חשוב לקח בעל בסיפור כולכםאת לשתף לנכון
 אזמין, נפתלי' ר ידידנו, המעשהמגבורי אחד עם מוקדם סיכום לפי. אמש
 ". הדברים השתלשלות את לכם לספר כעת אותו

 נפתלי. הספור את לשמוע סקרנים, ובצורף ברב משתאים הביטו הכל
 : בסיפורו והחל נבוך שעול השתעל, רוקו את בלע הוא. נרגש היה

 יעקב, הצורפות למלאכת עמיתי, הטוב שכני את אתם מכירים ודאי
 שנינו שבנו שעבר השנה ראש לפני אחדים ימים, ובכן. אבודרהם
 כי, הגמרא דברי את למדנו בשיעור. תורה לשיעור והאזנו, מהעבודה

 ". השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו"

 ההצעה עלתה בינינו בשיחה. מיוחדת התעניינות בנו עוררו הדברים
 כמה לנו יגלה כי הוא ברוך מהקדוש ולבקש מיוחדת תענית להתענות

. הבאהבשנהפרנסתנותהיה

. משמים כלשהו לאות וצפינו צמנו השנה ראש לפני יומיים, עשינו כך
 כמה חלם מאיתנו ואחד אחד כל, הדבר ארע השנה של האחרון בלילה
 בהשתאות לרעהו איש ספרנו בבוקר כשנפגשנו. הקרובה בשנה ירויח כסף
. זהובים מאתים ירויח הבאהבשנה כי חלם יעקב חברי. חלומותינו את

 .זהובים וחמשים מאה רק ארויח כי ראיתי שלי בחלומי ואילו

 אם. "החלום ועל התענית על לו ולספר ורבינו מורינו אל לפנות החלטנו
 קטנה הכנסה כל הבאה השנה במשך כתבו, "אמר", תשמעו לעצתי
 .פיה על ונהגנו עצתו את שקבלנו כמובן". לכם שתבוא, כגדולה

 בשותפות שרכשנו סחורה סביב חריףויכוח בינינו נתגלע אחד יום
 השותפות כי, חברי יעקב טען ברווח לחלוק כשבאנו. נאה ברוח ומכרנוה
 טענתי לעומתו. בשוה שוה ברווחים שנחלוק כן דעת על היתה בעסקה

 רק השקיע הוא ואלף שלישים שני ברכישה שהשקעתי מכיון כי, אני
 . יחס אותי פי על כן גם הרוחים את לחלוק יש, שליש

?" מהמכירה הרוח עתה נמצא מי בידי. "תורה דין שיפסק לרב פנינו
 העסקה על שטר או עדים לכם יש האם. "יעקב בידי היה הכסף, שאל

 יעקב כןאם. "שטר היה ולא עדים היו לא. לחקור הרב הוסיף?", שעשיתם
, ראיה כל לנפתלי באין, לדבריו ראיה להביא נפתלי ועל' מוחזק'ה הוא

 ". הרוח במחצית ויזכה הם אמת דבריו כי יעקב ישבע

. מוכן אנני להישבע אך, לאמיתם אמת דברי. "להישבע מאן יעקב אבל
 שליש לעצמו יעקב אפוא נטל. אמר", לי המגיע הרווח על אוותר כן ועל

 על עמד לבינו ביני הפער. הנותרים השלישים שני את לי ומסרמהרוח
 .זהובים עשרה

 ראש בהתקרב, ימים כמה לפני. רוחינו כל את לרשום כמנהגנו המשכנו
 יעקב כי התברר. ההכנסות כל את וסיכמנו רשימותינו את הוצאנו, השנה
 זהובים עשר אחד - זהובים ותשעה שמונים מאה, השנה במהלך הרויח
 עשר אחד, זהובים ואחד ששים מאה הרוחתי אני ואילו. מבחלומו פחות
 . מבחלומי יותר זהבים

 מיד וקבע רבות חשב לא הוא. הרוחנו כמה לו וספרנו רבינו לפני באנו
 עליכם והיה שצדק הוא חברך, העסקה על ההוא בויכוח כי מסתבר, ובכן"

 ". בשווה שווה ברוחים לחלוק

 בינינו שהוויכוח בשעה זהובים עשר אחד של הוא הפער אפוא מדוע"
 היתה רבינו תשובת. שלי על לעמוד ניסיתי? בלבד זהובים על עשרה היה

 התביעה כתב את שכתבהסופר בשכר הוצאתי אחד זהוב. "בפיו מוכנה
 . אמר", לדין זמן לכם שקבע והשליח

 פתאומי הפסד עם להשלים הצלחתי ולא, בפתוי עמדתי לא אני ואולם
", חלומות בדברי משגיח אינני. "ונכבד גדול סכום, זהובים עשר אחד של

 שפסק התורה דין פי על" הוספתי מצפוני את להשקיט וכדי, הפטרתי
 ". מהרוחים שלישים בשני וביושר בצדק זכיתי ואני שפסק כפי רבינו

 הבחנתי פתאום. לחג התחיבויות כמה להשלים כדי חנויותינו אל פנינו
 .איש נכנס לא לחנותי ואילו קונים הומה יעקב של חנותו כי

 והלך החנות את סגר. זהובים עשר אחד יעקב הרויח הצהרים עד
 מוכר של בדוכנו פגעתי בשוק בעוברי. לביתי אני גם פניתי וזועף סר. לביתו
 . ארצה סחורתו את והפלתי נכרי זכוכית

 לבית נגררתי מהרה עד, מכותיו את בי הפליא והמוכר נשברו הכלים
 אחד... ב שעוללתי הנזק את שהעריך שמאי לשוק הריץ השופט. המשפט

 . זהובים עשר אחד וחסר ומושפל חבול לביתי אפוא הגעתי. זהובים עשר

 ידידי לבית נגשתי אמש עוד. אלקינו גדול וכי רבינו צדק כיידעתי אז
 ושיתפתיו רבנו אל פניתיכך אחר. מחילתו את ובקשתי אבודרהם יעקב
 . הסיפור בסוף

  .התקיעות בסדר פתח יחיאל ורבי, מהבימה עזריה נפתלי ירד נרגש

 ’כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו

’ כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו‘בהמשך השירה אמר לנו משה 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ‘מהם שיאמרו על כל ברכה  ל שביקש”ודרז
שעונים ברוך שם אחר כל ברכה שבמקדש.  י מכאן אמרו”וכן פרש’. ועד

שם, מדוע לא אמר משה  והוא פלא שהוא אמר הברכה והם אמרו ברוך
אמן אלא  ין שאין המברך עונה על ברכתו, הרי זה לאהאם מד’, ברוך שם‘

 ברוך שם, 

 כ אומרים ברוך שם בקול רם, כי משה”ט שביוה”תרי’ א סי”במג’ ואי
כ לאחר הוידוי, שברוך ”בפיוט יוה’ וכן אי[ברוך שם מהמלאכים, ’ גנב‘רבינו 

וכיון שזו גניבה, לכן אומרים אותה בחשאי כל  ]שירת המלאכים שם הוא
שכולנו מלאכים מותר לנו לומר בקול רם,  כ”שנה, אך ביוהימות ה

  כ.”גם אנו מלאכים ביוה שהמלאך יבין שמותר לנו לומר ברוך שם כי

ס בדרך הלצה, כיון שמשה רבינו הוא הגנב בעצמו, הרי הוא ”החת’ ופי
עם הגניבה, בוצע ברך, לכן הוא אינו אומר ברוך שם,  אסור לו להשתמש

רשות, אנו לא גנבנו, משה גנב והעבירה  כבר שינויאך בבני ישראל הוא 
פרק מרובה ’ שאמרו בגמפ "ו אומרים ברוך שם והוא לא. ואעלנו, ולכן אנ

מברוך  ששינוי רשות מהניא רק לאחר יאוש, והאם נתייאשו המלאכים
ב, אלא שדבר שיורד מלמעלה, ”א סק”ט מג”תרנ’ שם, והרי מבואר בסי

שם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב, וכן לשם, כאשר ירד הג אינו חוזר
דבר למעלה, ולכן אין בזה איסור גניבה, שאם  דאין מחזירים’ אמרו בגמ

בוודאי שינוי רשות קודם. וכיון אחד גונב דבר שהדבר שוב לא יחזור לשם,
הזאת לעולם.  שגנב מהם משה את הברוך שם, שוב אין להם את השירה

 לאכים מחפשים מיהו הגנב, ואין יודעיםהרי זו גניבה אמיתית ונצחית. המ
בתורה, שהוא ’ ברוך שם‘כי אנו אומרים זאת בחשאי. ולכן לא אמר משה 

 בעצמו...  היה הגנב

פ כיון שהמלאכים התייאשו שהם מרגישים שזה ירד כבר למטה ”עכ
ברווח, שזה כבר ’ ברוך שם‘יחזור למעלה, לכן אנו כן יכולים לומר  ושוב לא

  רשות. ינוילאחר ייאוש וש

הגניבה שמסרתי לכם לומר ברוך ’, יערוף כמטר לקחי‘וזה שאמר משה 
’ יאוש, שהוא כמו מטר שאינו חוזר למעלה, לכן כי שם ה שם, הוא לאחר

ברוך שם, כי כבר היה יאוש ושינוי רשות.  אקרא הבו גודל, ותאמרו ברווח
 אך אני איני יכול לומר כך.

 )"זי"ב תשרי תשע –(הגרמ"י רייזמן 

 (לב, כ)בם  אמון לא בנים המה תהפוכות דור כי

 הצדקה מן להמנע האנשים דרך כי המוסר דרך על לומר אפשר הכוונה
 אין - נותנים שאינם מפני, בהיפך הוא באמת אבל, ליתן להם שאין באמרם

 במה המפתח את זורק ובאם, לשפע המפתח היא הצדקה כי, ליתן להם
 ? האוצר יפתח

 מן עצמם ומונעים, הסדר מהפכים הם" המה תהפוכות דור כי" וזה
 להם משפיע ת"השי היה ואז ליתן יותר טוב והיה, להם שאין מפני, הצדקה

 שבזכות להאמין אמונה בהם איו" בם אמון לא" המה אבל, כפלים כפל
 סופר) (חתן   הטוב אוצרו להם ויפתח' ד יעזרם הצדקה

 (לב, ו) ה לה' תגמלו זאת

ומובא באבן ’. תגמלו לזאת’ לה –ה ‘הבושם בפסוק כתב הערוגות 
נתברר שהיא אות  ’הלרבי שמואל הנגיד דאות  עזרא בשם ספר מאזנים

ואין כדבר הזה בכל התורה  תגמלו זאת,’ לה-הלבדה, וכן אומר הבעל קורא 
 ]של ה נעלם, אך כאן יש תיבה שלימה’ בא גד, שם האות א -בגד[כולה. 

 והוא חידוש פלא. 



 

ח 

 עם נבל ולא חכם, עמא‘פ דברי התרגום ”הערוגות הבושם ע וביאר
ז נברא באות ”מנחות דעוה’ ל בגמ”ואמרו חז’ דקבילו אוריתא ולא חכימו

ז הוא כמו אכסדרה מי שרוצה לצאת מדרך ”כי עוה ’,ב באות י”ובעוה’ ה
שאם הוא רוצה לשוב ’ הההישר יכול לצאת, ומאי טעמא תלוי רגל

ממקום  חלון העליון, ואינו יכול להכנס מלמטהבתשובה יכול לעלות מה
שנפל, כי לא אסתייעא מילתא, רק צריך פתח מיוחד לבעלי תשובה. הרי 

 מורה על תשובה, ’ ה שצורת אות

הוא ’ בספר אור לשמים שהיצר הרע רוצה להראות לנו שאות ה’ ואי
טוב כאילו אין מקום לחזור פנימה. וזהו החילוק בין חמץ למצה, היצר  ’,ח

  ’.מראה ח ויצר הרע’ מראה ה

ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע ‘והעולם אומרים במחזור 
ושכחו לכתוב תורה. הרי ’, צום קול ממון‘בטעות  וכתבו במחזור’, הגזירה

אביי ורבא, ובעל המחזור מזכיר  בבעלזא אמרו שהתשובה הכי גדולה הוא
שכתבו את . וגדולי ישראלרק צום קול ממון, וזהו טעות שיש במחזורים

המחזור אומרים שמקור הדברים, כי צום קול ממון שוה בגימטריא, 
 ש בספר חוות יאיר. ”ת. כמ”זא’ בגימ ושלשתם ביחד

בעל תשובה ‘ ל לאחר תפילת שחרית כתוב בפירוש”אך בסידור האריז
’ שהיה רגיל לקרוא דף אחד יקרא שנים וריבוי התורה הוא עיקר התשובה

  ל שעיקר התשובה הוא לימוד התורה.”רש יוצא מפי האריזמפו הרי

מה אתם רוצים להביא ’, זאתתגמלו ’ הלה‘וזה שצועק משה רבינו 
ה שיש לכם באמת ”צום קול ממון, ב’ בגימ ה בתשובתכם? זאת”להקב

ולעסוק בתשובה,  א למעט בעסק התורה ולומר תהלים”רשות מהמג
בעשרת ימי תשובה, והנה ז מבריסק שאמר כל התהלים ”ש הגרי”וכמ

ת, צום קול ממון, עכשיו צועק משה ”ימים שעסקנו בזא’ היה לנו מ עכשיו
התשובה הוא ריבוי התורה, תחזרו בפרשת האזינו  הרי עיקר’, לה’ה‘רבינו 

חכימו, נכון שיש לך עם נבל, יש לך  לאביי ורבא, עמא דקבילו אוריתא ולא
 יקר התשובה.מה לתקן, אך תחזור לעסוק התורה שזהו ע

 )י"ב תשרי ע"ו –(הגרמ"י רייזמן 

 מאוצרות המגידים  

  )ג לב,(" לאלקינו גדל הבו אקרא' ה שם כי"
 וברכו לאלוקינו גודל הבו אתם' ה שם ואזכיר כשאקרא י"רש פירש

 .שמו
) קיט שבת( בגמרא כתוב". אמן" ענית בשבח מאד הפליגו ל"ז רבותינו

 שנאמר עדן גן שערי לו פותחין כוחו בכל אמן העונה כל לקיש ריש אמר
 אלא אמונים שומר תקרי אל" אמונים שומר צדיק גוי ויבוא שערים פתחו"

 .אמן שאומרים
 לפנים מחיצה שערים הרבה לו ישעדן הגן כי: א"המהרש ופירש
 אמרו וכן, חבירו של מחופתו נכוה וצדיק צדיק כל שאמרו כמו ממחיצה

 כוחו בכל אמן העונה שזה ואמר כבודו לפי מדור לו יש וצדיק צדיק כל
  .ד"עכ. עדן גן מחדרי השערים כל לו פותחין
 קטן דבר בשביל שהרי בכוונה" אמן" עניית היא מעולה כמה לנו הרי

 עמלו אשר וחסידים מצדיקים יותר, עדן גן חדרי כל לפניו פותחים כזה
 . ימיהם בכל' ה בעבודת וטרחו
 לא התיבה לפני העובר חכמים שנו כך פז)  ר"(ד במדרש אמרו עוד

 יכול היה ואם רבותינו ולימדונו, הטירוף מפני הכהנים אחר אמן יענה
 יותר ה"הקב לפני גדול שאין מפני? למה, יענה, דעתו תטרף שלא לענות
 .אמנים כעניית' ה לפני חשוב דבר שאין הרי. כ"ע עונין שישראל מאמן

 חיזוק פעם אמר קמניץ דישיבת משגיח ל"זצ שטרן אהרן משה רבי צ"הגה
 : דבריו היו וכה בכוונה אמן ענית בענין

, בשמחה משתתף שהוא לאשר צריך לחתונה שהמזומןנהוג לארץ בחוץ
 הסכמתי לשלוח שכחתי, שטרן הרב סיפר, פעם. כניסה כרטיס לו ושולחים
, היה כך לא אמנם. אכנס כרטיס ללא גם ודאי, חשבתי אך, בחתונה להשתתף

 ידיד שאני לו הסברתי... כרטיס ללא להכנס השומר לי נתן לא לאולם בהגיעי
 כלעומת וחזרתי... לי עזר לא אך, דקות לכמה ואכנס, השמחה לבעל נאמן

 . שבאתי
 וסובל, לגיהנם נידון, מעלה של ד"לבי ועשרים מאה לאחר המגיע אדם, כך

 בשמחה והולך משםיוצא חודש ב"י לאחר ה"וב, מדורין בשבעה קשות שם
 מתפלא', כניסה כרטיס' ומבקש מלאך עומד עדן גן ובפתח, עדן בגן למקומו
 והארמון המקום היכן? כניסה כרטיס של מושג קיים כאן גם האם: האדם

איןאך... בפניםשמורמקומךהמלאךלועונה? מהמצוותלעצמישבניתי

 גוי ויבוא שערים פתחו" בפסוק נאמר? הכרטיס מהו... כרטיס ללא כניסה
, בכוונה אמן שעונה מי" אמנים" אלא אמונים תקרא אל" אמונים שומר צדיק

 .למתבונן נורא... כניסה ואין נעולים השערים זה וללא, עדן גן שערי לו נפתחים
 ברכה ששומע מישראל איש כל) בסופו י"פ" (העמודים ווי" בספר כתוב
 ואינו שומע ואם, מקטן או מאשה שומע אפילו, אמן לענות מחויב מישראל

 מישראל אחד שכל, נפשי מוסר אני נוטריקון" אמן" וסימן, חייבמיתה עונה
הברכותלומרמחויבמישראלאישוכל. אמןענייתעלנפשולמסורמחויב
, אמן לענות ויוכלו אצלו העומדים שאר או הבית בני שישמעו כדי רם בקול

 כמו הוא בלחש יאמר ואם, אמת שהיא הברכה על היא עדות אמן שמילת
 . הדבר על להעיד שמעלים

 בזמן שהיה ונורא רב מעשה לפניכם אספר ישראל בני ורעי אחי ולאהבת
 אברהם ר"מהר זקני חמי לי שסיפר כמו" לבושים"ה בעל יפה מרדכי רבי הגאון
 . ה"זלה יפה מרדכי ר"מהר הגאון של נכדונכדת היתה שאשתו ל"ז וורטר

 כדי לוויניציא, אטליא למדינת נסע יפה מרדכי' ר הגאון: המעשה וכך
 בערך אצלו ולמד הספרדי, אבוהב החכם אצל החודש עיבור חכמת ללמוד
 החכם של בנואחד, תינוק מקרה, ויקר ימים מקץ ויהי. חודשים ארבעה
 הבית בני וכל רם, בקול העץ פרי בורא ברכת פרי על בירך שנים,' ה בן אבוהב,

 אבוהב החכם במתכוון. שלא אמן, ענהשלא יפה מרדכי' לר פרט אמן, ענו
 המתין יפה מרדכי' ר הגאון אותו, ונידה גדולה בנזיפה בו גער מאד, עליו כעס

 מה וישאלהו ופייסו, אליו בא כ"אח לתלמיד, מרב נידוי של הדין כפי יום' ל
 תדע, ידוע החכם: לו השיב הזה? הגדול האף חרי ומה חטאתו ומה פשעו

 חייב שהיית תדע, אבל בדבר, תלויה שאינה אהבה אהבתיך, גדולה שאהבה
 לך היה והנידוי הילד, של על ברכתו אמן ענית שלא בשעה לשמים מיתה

 מקום שבכל בתנאי לך יהיה העוון ומחילתשנגרם, הגדול הפגם על לכפרה
 שאינו מי של והפגם החטא גודל את תפרסם רגלך כףשתדרוך קהילה ובכל
לך:שאספרהנוראהמעשהאתתפרסםוגםאמן,עונה

 עיר שם והיתה, ו"תתנ גזירת לפני קדושות קהילות היו ספרדבמדינת
 את לגרש שרצה מלך היה עיר ובאותה. בישראל ואם עיר, לאלקים גדולה

 גדול ועניו חסיד שהיה דין בית האב פעם ובכל, פעמים כמה מעירו היהודים
 . הגזירה מבטל היה, המלך בעיני חן שנשא

 הקהילה חשובי. מארצו לגרשם וציוה היהודים על המלך כעס, היום ויהי
 אתשיבטל ממנו לבקש המלך אל איתם שילך ובקשוהו הרב לבית באו

 ראשית שהרי, למלך לכתם לפני מנחה תפילת להתפלל הרב רצה. הגזירה
 של רבה מצוה זוהי: ואמרו בו הפצירו הקהילה שליחי אולם'. ה יראת חכמה
 .עמהם והלך להם נאות הרב. המלך לפני רצון עת ועתה, ישראל כלל הצלת

. וינשקהו וחבקהו לקראתו וירץ, בעיניו חן נשא הרב את המלך כראות ויהי
 ממדינות כומר בא דבריו בתוך, שונים בענינים המלך עם לדבר החל הרב

 לא שהרב בלשון וחשובה ארוכה ברכה אותו ובירך המלך לפני ויפול, המלך
, מנחה תפילת זמן עובר ובינתים בברכתו מאריך שהכומר הרב כראות. הבין
, ברכתו הכומר שיסיים קודם תפילתו שיסיים בסברו. והתפלל לפינה הלך

 אמן שיענו העומדים לכל וציוה הארץ מעל הכומר קם תפילתו באמצע אולם
 רצה שלא מהרב לבד אמן כולםוענו, הברכה שתתקיים כדי ברכתו על

 חזר. כן והשיבו אמן ענו כולם אם הכומר שאל מכןלאחר, בתפילתו להפסיק
, כן הכומר כשמוע ויהי. לא ואמרו ברכתו על אמן ענה הרב גם האם ושאל
הברכהתתקייםלאבגללוואמר, ומרהגדולהצעקהוצעקראשושערותתלש
 בערה וחמתו החסיד על מאד ויקצוף הכומר דברי את המלך כשמוע. למלך

... לנתחים ולנתחו להורגו עבדיו את וציוה הרב כלפי אכזרי להיות ויהפוך. בו
 בתוךהנתחים את וישימו וינתחוהו קשים ביסורים המיתוהו, עבדיו כן ויעשו

 .מארצו היהודים כל את המלך גירש כן ואחר, לביתו וישאום שק
 על לדעת רצה ימיו כל, נפשו את ידע ולא גדול בצער היה הרב של חבירו

 להציל מצוה שליח שהיה בשעה נהרג ומדוע, הזה הגדול האף חרי היה מה
 מן לו שיודיעו ומתפלל בוכה, מתענה והיה. רעה מגזירה ישראל כלל את

 מיוחד בחדר ויתבודד. כזו משונה במיתה החסיד נהרג חטא איזה על השמים
 כשהוא הקדוש החסיד אליו בא שפעם עד. החסיד חבירו הריגת על ומצטער
, לך דע, תירא אל, לו ויאמר, לקראתו גדולה חרדה ויחרד, בחדרו מתבודד

, השערה כחוט חסידיו עם מדקדק ה"הקב אלא, עבירה שום עשיתי לא מימי
 ה"הקב האריך. אחריו אמן עניתי ולא, הפת עלברכה הקטן בני בירך אחת פעם
, ברכתו על עניתי ולא ודם בשר מלך לפני כשעמדתי, הזה המעשה עד אפו

 אמן עניתי שלא על הדין מידת נתעוררה עלי שעה באותה מאד למלך וחרה
 את תספר חברי אתה לכן. כך על אותי ודנו, המלכים מלכי למלך הברכה על

 . לו ופרח", אמן" ענית על ותזהירם עולם באי ולכלבנך ולבן לבנך הזה המעשה
 אותו ויקראו, זה מעשה שיפרסם יפה מרדכי לרבי אבוהב החכם לו אמר

, תינוק ברכת על אמן עונה שאינו למי העונש מהו לכל להודיע בחודש פעם
ואומרעשרהשמונהתפילתמתפללהציבורכששליחנ"בביהכשכןוכל

 (אוצרות התורה)     .קדיש

 בדרך הדרוש  

מדקדקים למה קרא אותו כאן הוא והושע בן נון. 
הושע ולא יהושע. נ"ל כי שם זה נתן לו לרמז ה' יושיעך 
מעצת מרגלים [במדבר יג, טז], והיינו שצריך סעד 

לתומכו, אבל אמרו חז"ל [אבות ה, יח] כל המזכה את 
הרבים אין חטא בא על ידו, ולכן עתה שנכנס יהושע תחת 

ל תו לא היה צריך לסעד, והיינו משה להיות מנהיג ישרא
(כתב סופר)הוא והושע בן נון, כנ"ל וק"ל:











 

 

 

 

 

 בַהּלֵ ת ַּכָּונַ  - ַהֲאִזינּוָּפָרַׁשת 

 "פה'תש תשרי י"ג

  וחג סוכות שמח בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 הייתה מצווה אותנו לעשות כן. 
 

 התורה הקדושה אסרה עלינולדוגמא: 
עלינו לזכור כי אנו  -שקצים ורמשיםלאכול 

נמנעים מאכילתם לא בשל תחושתנו 
האישית, שדברים אלו מעוררים בנו סלידה 

 ורתיעה. 
 

אלא אנו נמנעים מלאכול אותם בשל ציווי 
של מלך מלכי המלכים, אשר לימדנו כי 
אכילה מעין זו, הרי היא 'סם המוות' 

 לנפשנו.
 

ות נמצא איפוא, כי בקיומן של כל המצו
 צריכים אנו להכניס את ה'לב' -שבתורה

את ההרגשה ואת הכוונה, ורק אז , שלנו
 נצא בהם ידי חובתנו. 

 

ִׂשימּו הוא אשר מצווה אותנו משה רבינו: "
. כלומר, הכניסו את הלב שלכם אל ְלַבְבֶכם"!

ואז תהיה שמירת המצוות  -מעשה המצווה
שלכם ראויה ומתוקנת כפי שנדרש 

 מאיתכם.
 

ון שנזכה להכניס את ליבנו בקיום של יהי רצ
כל מצווה ומצווה ונחוש את ציווי הבורא כ'סם 
 החיים' לנפשנו בכל צעד ושעל שאנו עושים. 

 

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                טובהיצחק אריאל בן 

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

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

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

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

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

  דויטש וב"בשולמית ומרדכי חיים 
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אסתר       רונית בת סימי        אלן בן חיים אורן 

 יוסף בן רוחמה      תרצה בתיה בת ימנה נינט
 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 שרית ואליהומיטל בת מלכה          מאיר בן
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

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

 
 

 קיימאזרע קודש בר 
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

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

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

 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

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

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

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
   נעמי בת רחל      נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרהשירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
     ישראל בן חווה      יהודה אריה בן רחל ברכה

רחל בת זוהרההצלחה ורפואה-יפה בת שרה
     משה בן נזימה               שאול בן סילביה     

 בנימין בן יקוטעינת 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
    אליהו בן רחל                       נעימה בת שרה

בנימין בן ברכה                    
בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

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

763 

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

17:37 

בפסוק "וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ְלָכל 
ם ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹו

ְּתַצּוֻם ֶאת ְּבנֵיֶכם ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 
עלינו לעמוד על שתי מילים  ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת",

שנראות לכאורה בלתי שייכות לעניין, הלא הן 
 ". ִׂשימּו ְלַבְבֶכםהמילים: "

 

שכן לכאורה, מה עניינו של הלב לכאן? הלא 
מצוות, נחוץ קיום בפועל של כל התורה וה

ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי עמידה בפועל "
". אם כן, מה עניינה של ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹום

 " כאן?שימת הלב"
 

ביאר הרב 'מקדש הלוי' כך: במילים אלו 
אין די בקיום מבקש משה רבינו ללמדנו, כי 

אלא יש צורך לקיימן עם  -המצוות למעשה
 שימת הלב! 

 

אך מקיים ורה כולה, אדם שמקיים את כל הת
אותה מתוך הרגל, כמצוות אנשים 

אינו יוצא בכך ידי חובתו כלפי  -מלומדה
והוא עדיין יתבע על שלא קיים את  שמיא,

 כל המצוות כראוי!
אם כן, צריכים אנו לשאול את עצמנו, כיצד 
עלינו לקיים את המצוות כדי שנצא בהם ידי 

 חובה כפי שהתורה דורשת?
 

כאדם  שעלינו לחושא, הדרך הנכונה הי
שבולע תרופה אשר אמורה להציל את חייו 

ובעצם כל חייו תלויים בה.
 

כלומר, גם כאשר אנו נמנעים ממעשים אשר 
השכל הישר מונע מלעשותם ואנו היינו 
נמנעים מכך, גם לו התורה הקדושה לא 

17:54 

17:55 

וַּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ְלָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹום "
 ֲאֶׁשר ְּתַצּוֻם ֶאת ְּבנֵיֶכם ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת"

 (דברים לב, מו)

17:56 

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז 18:48
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

18:45 

18:46 
להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 

 דליה אפרת וב"ביוסף ליאור בן וב"ב והצלחת 

 להצלחת ורפואת כל עם ישראל  18:47

19:27 

19:23 

19:24 

19:26 

 האזינופרשת  פניני עין חמד

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



 

 

 
 חובתי המוכן  קודם שהתיישבו לאכול סעודת ליל החג? ,מה הדין אם ירדו גשמים בליל חג הסוכות

 ?בחג סוכות ת לולבומצו
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: אליהו חיים פנחסי, הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 
 

 -. "ֵּתְׁשבּו(ויקרא כג, מב) הראשון של החג, פטור מלאכול בסוכה, שנאמר: "ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת יִָמים"אם ירדו גשמים בלילה 
כעין תדורו", מכאן שהמצטער פטור מן הסוכה. ויש חולקים ומחמירים בלילה הראשון, שצריך לאכול כזית בסוכה, גם 

 ברכו ברכת 'לישב בסוכה', שספק ברכות להקל.כשיורדים גשמים, והעיקר להקל. ואף המחמירים לא י
 

מי שלא אכל בסוכה בלילה הראשון של החג, מחמת הגשמים, ונכנס לביתו וקידש, ובירך שהחיינו בעת הקידוש, ולמחרת 
 בבוקר הייתה הרווחה ופסקו הגשמים, יש אומרים, שיחזור לברך שהחיינו בקידוש, ויש חולקים וספק ברכות להקל ולא יברך.

 

לברך  (לולב אחד, שלושה הדסים, שתי ערבות ואתרוג אחד)צוות לולב מוטלת על כל איש ואיש מישראל ליטול ארבעת המינים מ
וכן אין נוטלים לולב בשבת,  (ולפי מנהג האשכנזים תיטול בברכה)עליהם ולנענע אותם בשבעת ימי החג. אישה פטורה ממצווה זו 

 בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים.  מכיוון שגזרו חכמים, שמא ייטול הלולב
 

יש מהם הנוהגים לברך על הלולב  -מצוות נטילה הינה ביום ולא בלילה וכל היום כשר לנטילת לולב. המהדרים במצוות 
ולנענעו בתוך הסוכה, ואת הנענועים, שבשעת אמירת ה'הלל' עושים בביה"כ. אדם, שאין לו לולב, יכול לקחת מחברו ב'מתנה 

 מנת להחזיר' ויוצא בו ידי חובה. נוטלים את הלולב ביד ימין ואת האתרוג ביד שמאל, גם מי שאיטר יד.על 
 

 
 

 

להלן סיפור שנשלח ע"י אחד מקוראנו הנאמנים שהתרחש עם אביו ויש בו כדי ללמדנו כי מעבר לעצם קיום מצוות הסוכה הרי 
כך היה: "הסיפור אירע עם אבי, הרב בן ציון נחמיה פרסברגר ז"ל. הוא  -שיש בה סגולה נוספת לעשירות. ומעשה שהיה

הם. אולם הנאצים ימ"ש שחטו את כולם. הוא בחסדי שמיים זכה להינצל התגורר בבילגוריי שבפולין עם אישתו ושבעת ילדי
 ולעלות לארץ, בחוסר כל. אבי לא התייאש וכאן בארץ ב"ה הקים את ביתו מחדש ונישא בזיווג שני". 

 

 ברק ומשם עבר לירושלים. שם התגורר ברח' המצור-"כשהגיע לארץ הוא התגורר בקיבוץ 'חפץ חיים' ובהמשך התגורר בבני
באיזור קטמון. אבי הקים את משפחתו בשנית וזכה למשפחה לתפארת בת שישה ילדים. הדירה שלו הייתה בת שני חדרים 

 קטנים ובה נולדו כל ילדיו". 
 

"מטבע הדברים המקום היה צר מאוד ולא היה מסוגל להכיל את משפחתו הגדולה. כדי לאפשר למשפחה המונה שמונה 
הוא נאלץ לעשות חורים בקירות ולמעלה שם ברזלים ודף עץ וכך אחד הילדים ישן למעלה נפשות לישון בדירה קטנה זו 

הקושי היה רב. באחד הימים התלונן אבי לפני יהודי ת"ח וירא שמיים על כך. אמר לו הרב: "בתורה הקדושה  .בקומה שניה
אתה רוצה לזכות לבית, תעשה סוכה גדולה ויפה וה' בעז"ה יעזור  אם (בראשית לג, יז). כתוב: "וְיֲַעקֹב נַָסע ֻסּכָֹתה וַּיִֶבן לֹו ָּביִת"

 לך". שמע אבי לעצת הרב. קנה סוכה גדולה מעץ. עמל, יגע ובנה סוכה גדולה יפיפייה. 
 

הרב ושהוא מתגורר הכנסת ואמרו לו שהם ראו את הדוחק -חלפו מספר חודשים. יום אחד ניגשו אליו יהודים ממתפללי בית
בדירה כל כך קטנה עם משפחה בת שמונה נפשות ולכן הם החליטו לעזור לו. הם אירגנו מגבית שעלתה יפה וכך יכלו לקנות 
לו דירה גדולה בת שלושה חדרים גדולים ונפלאים בבניין מהשיכונים ברח' חזקיהו המלך גם כן באיזור קטמון, וכולנו, כל 

 ד שהתחתנו".הילדים גדלנו בדירה זו ע
 
 

 

הגאון רבי יעקב טולידאנו זצ"ל מצרפת דבק מאוד במצוות הכנסת אורחים. באחת הפעמים אירח הצדיק בכבוד רב יהודי 
קשה יום מארץ ישראל, שהתנהגותו הייתה מוזרה ונחשב בעיני עצמו לתלמיד חכם. יום אחד הלך אחד התלמידים לבית הרב 

 ב לאותו יהודי בלשון הקודש. ומצא  שהבית סגור, ועל הדלת היה מוצמד פתק שכתב הר
 

שהשאיר מאחורי הבית דלת הרב פנה אליו בתוארי כבוד, והתנצל שהוא נאלץ לנסוע בדחיפות לכמה שעות, עוד כתב לו, 
 פתוחה, סעודה מוכנה, ויכול הוא לשהות בבית כל זמן שיחפוץ...

 

 ְסגּולָ ה ַלֲעִׁשירּות

 ֲאִכיָלה ַּבֻּסָּכה -ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכהׁשֹוֵאל 

 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי 

 052-6329144בטל' 
 באישור ועדה רוחנית)(הנייד 

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

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

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

 
PnineEH@gmail.com 

 ַהְכָנסַ ת אֹוְרִחים



 

 

כ"ד תמוז -נולד ב -הגאון הרב שלום סאפרין מקאמרנא זצ"ל בעל ה'מעשה שלום'
בעיר בוריסלוב שבגליציה. נקרא שמו בישראל שלום ע"ש סבו מצד אימו  )1916(ה'תרע"ו 

דור רביעי לאדמו"ר הראשון לבית קאמרנא, הרה"ק  זיע"א).(הרה"ק השר שלום מבעלזא 
העיד על עצמו, שכבר מגיל  -(בעל 'היכל הברכה'המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל זיע"א 
למד בישיבת צהלים בעיר הונגריה  הקודש).-שנתיים עד חמש השיג מראות נפלאים ואף את רוח
קאטש. בניסי ניסים ניצל מהשואה, כשברגע וכן למד בישיבת ראחוב ובמיוחד בישיבת מונ

האחרון עלה על ספינת מעפילים, שהפליגה מרומניה לארץ ישראל, כשהוא מקיים 
 בספינה במסירות נפש עילאית את המצוות.

 

כשהגיע לארץ נלקח למחנה מעצר בעתלית. שם הכשיר את מטבח המחנה וניהל בית 
טעם שבת וחג. אחרי ששוחרר  כנסת ואורח חיים לאנשים החרדים, שרצו להרגיש

מהמחנה בחר לגור בשכונת 'שערי חסד' בירושלים והחל לשמש כרב של בית הכנסת 
'קהל חסידים'. היה בידידות עם שאר רבני השכונה, ביניהם הגאון ר' דוב בעריש וינפעלד 

 .)1997(י"ג תשרי ה'תשנ"ח -הגאון ר' שלמה זלמן אוירבך וכו'. נפטר ב (הגאון מטשעבין),
שנים. ציונו בחלקת הרבנים בהר המנוחות בירושלים. על שמו הוקמו המוסדות  81-חי כ

התורניים 'עטרת שלום' בתי מדרש וישיבות וכוללים, הוצאת ספרים וכן הוצאת עלון 
 שבועי תורני בשם 'עטרת שלום' ועוד.

 

 (מצד אימו): סבא(בעל ה'מדרכי אברהם'). הגאון ר' אברהם מרדכי מקאמרנא  (מצד אביו):סבא 
הגאון ר' חיים יעקב  אביו:(רב ואב"ד בעיר קראטשין ולבוב).  הגאון רבי יצחק פלאם זצ"ל

הרבנית מרת ציפורה יוטא  נשותיו:הרבנית מרת חיה.  אימו:(בעל ה'פרי חיים').מקאמרנא 
בנה הקטן  בת של הגאון רבי בן ציון וויס אב"ד העיר ראסוויגף. נפטרה ממחלה יחד עם -(בזיווג ראשון

בת הגאון המפורסם רבי ישראל יצחק רייזמן חבר  -(בזיווג שניהרבנית מרת גאלדא לאה  אהרון),
האדמו"ר המקובל רבי נתנאל סאפרין שליט"א,  ילדיו:הבד"ץ העדה החרדית בירושלים). 

(נישאה ר' אברהם מרדכי מירושלים ור' אליעזר צבי מבית שמש ובתו מרת חווה סימא ע"ה 
 שכר שטוקהמר).לר' יש

 (בעל ה'מנחת אלעזר'),הגאון ר' לוי יצחק גרינוואלד, הגאון ר' שלמה זלמן פרידמן, הגאון ר' חיים אלעזר שפירא  מרבותיו:
(רבה של ר' אברהם צבי בק  מתלמידיו:והגאון ר' אהרון רוקח מבעלזא.  (בעל ה'אהבת ישראל')הגר מויז'ניץ הגאון ר' ישראל 

 על פרקי אבות. -נשמת שלום•על תהילים  -נפש שלום•על התורה  -מעשה שלום•מספריו:מלברון). 
ר' מנחם מאניש יושב בכלא על עוון ריגול, מיד  אשר רבינו עלה על ספינת מעפילים שהפליגה מרומניה לארץ ישראל, התברר לו שאחיו,כ

עשה את כל המאמצים לשחררו למרות שידע, שהוא עומד להפסיד את ההפלגה ולמעשה הצלת חייו תלויה בספינה זו. בסיכומו של עניין 
שראל וכך ניצל וגם להספיק להגיע לספינה, שבאמצעותה הגיע לארץ י -בחסדי שמיים הצליח גם לשחרר את אחיו בערבות מתאימה 

 מהשואה האיומה ברגע האחרון.
 

קרוב לדוד  -בזמן ההפלגה רבינו מסר את נפשו על המצוות ובכללם גם על נטילת ידיים, ולכן בחר לישון על הדרגש הנמוך על יד הרצפה 
לאוכל.המים שעל הספינה, וכן בימי החנוכה הדליק נרות חנוכה על הספינה משמן ששמר מהמנה היומית הקצובה 

בינו אמר, שמי שיעזור לו לחתן את בנו הגדול יבטיח לו את כל מה שצריך. אחד העשירים הגדולים בלונדון אמר לו, שהוא מוכן לשלם את ר
הוצאות החתונה, אבל בתנאי אחד: יש לו משפט עם גוי, ולמרות שהוא יודע, שהוא זכאי, הוא חושש מתוצאות המשפט, מכיוון שהשופט 

אל תדאג, ובוודאי יפסוק לרעתו. ולכן הוא רוצה, שהצדיק יבטיח לו, שיצא זכאי. אמר לו רבינו: "-בענייניו ידוע בתור אנטישמי שעתיד לדון 
ביום המשפט בבוקר שמעו בחדשות, שהשופט האנטישמי הלך לישון במיטתו ולא קם בבוקר. לפיכך נקבע, ששופט אחר ". יהיה בסדר

העשיר כדברי רבינו.יפסוק בעניינו, והוא זיכה את 
בינו נהג לקום בכל יום בשעה שלוש לפנות בוקר כדי לעשות תיקון חצות וללכת לבית הכנסת ללמד שיעור במשניות ולהתפלל עם הנץ ר

החמה. אחר התפילה היה מלמד גם שיעור בהלכה. כשהיה צעיר לימים, והיו לו ילדים קטנים בבית, חשש רבינו, שאם יקום לפנות בוקר 
, ילדיו יתעוררו משנתם ויהיה גזל שינה וכן עלול הוא להעיר את רעייתו, ולכן בחר לישון בחצר, שהייתה לו לפני הבית. רבינו ישן על בבית

 וכך נהג גם בימי החורף הקרים לישון על הספסל, וכך העביר את שעות השינה הקצרות שלו.ספסל שהיה ברוחב שלושים ס"מ בלבד, 

את הסכך על הסוכה, אפילו כשהיה זקן והיה לו קשה לעלות על הסולם. מספר שנים לפני שנפטר, עלה על הסולם בינו נהג לשים בעצמו ר
ונפל ושבר את רגלו. שנה לאחר מכן חשבו התלמידים, שבוודאי השנה לא יטרח לשים את הסכך בעצמו אחרי מה שקרה בשנה הקודמת אלא 

או ערב החג, שרבינו לקח את הסולם ועלה על שלביו והניח את הסכך כדי לקיים את יבקש מאחד הבחורים עזרה. אולם להפתעתם הרבה ר
 המצווה בעצמו ובהידור.

אחד מחסידי רבינו היה בן, שחלה במחלה קשה ל"ע והרופאים לא נתנו שום סיכוי שיבריא. בצר לו פנה לרבינו, שאמר לו לעשות פידיון, ל
נה, וכך הוא יהיה בנו של הרב, והרי על הבן שלו לא גזרו בשמיים, שיהיה חולה במחלה. וכך בדרך זו: האבא של הבן יעניק לו את הבן במת

עשו מעמד נתינת מתנה של הילד החולה לצדיק, והילד הבריא נגד כל התחזיות, וכל השנים הרבי החזיק את עצמו כאבא של הבן ואף טרח 
 בשביל להשתתף בחתונה של הילד. -לנסוע עד לאמריקה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 א זצ"לִמָקאְמַרנָ ן ָסאְפִרים ָׁשלֹוב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
 ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 



 

 

  
 

 
מה אפשר לומר ליהודי רוסי, שבאמת רואים את הרצון שלו 

הרב לקח את האתרוג לדעת וללמוד והכל בתמימות? 
הראשון ולא האמין למראה עיניו. האתרוג היה מושלם! 

 ! עם בליטות ושקיעות! נקי, נקי
 

חשב הרב: "נו, מילא, יכול לקרות". הוא לקח את האתרוג 
: האתרוג השני היה מהודר השני ופליאתו הייתה עצומה

ברמה גבוהה מאוד, לא פחות מהאתרוג הראשון! הרב 
 היה המום למראה עיניו. 

 

הוא לקח את האתרוג השלישי. הוא היה מהודר להפליא, 
הוא חשב, שאולי הוא לא אשון והשני. ממש כמו האתרוג הר

רואה טוב, ולכן הוא הלך להראות את הפלא הזה לשאר 
 הרבנים, שהיו שם. 

 

הם הסתכלו, הסכימו עם הרב ונדהמו מהאתרוגים 
האתרוגים האלו הם פסגת ההידור. המהודרים, ואמרו: "

הלוואי, שאנחנו נזכה השנה לקיים את המצווה עם כאלו 
  ".אתרוגים מהודרים

 

הלולב הראשון לאחר מכן המורה צדק בדק את הלולבים... 
היה מהודר להפליא, סגור לגמרי וירוק. הרב כמעט יצא 

הלולב השני היה מהודר לא פחות מהראשון,  מכליו.
והלולב השלישי היה מהודר לא פחות מהשני הרב פשוט 

היה המום. 
 

א הרב חשב לעצמו: "זה הרי לא יתכן. הרי היהודי הרוסי ל
יודע לבחור... איך הוא זכה בכאלו של סטים ארבעת המינים 
מהודרים לו ולבניו?". ניתן היה לראות את הפליאה בפני 
הרב. לפיכך שאל אותו היהודי הרוסי לסיבת הדבר. לאחר 
שהשיב הרב, כי שלושת הסטים של ארבעת המינים הם 

 מהודרים ברמה מדהימה סיפר: 
 

י אל האלוקים לפני ֶׁשִהַּגְעִּתי "אני חי עם בורא עולם, דיברת
לכאן, ואמרתי: 'אבא שבשמיים, אתה יודע, שאני אוהב אותך, 

לא הרשו לי לדעת,  -אתה יודע מה שאני עברתי ברוסיה 
 . "שאתה קיים, לא נתנו לי ללמוד את התורה הקדושה

 

אם היו מרשים לי ללמוד תורה, אתה יודע, שאני הייתי דבוק "
אליך, ִהַּגְעִּתי לארץ ואני משתדל ללמוד ולדעת, אני לא יודע 

אני מבקש הלכות, אני לא יודע לבחור את ארבעת המינים. 
ממך, ריבונו של עולם, שאתה תבחר בעבורי את ארבעת 

 ". המינים עבורי ועבור בני
 

את דבריו באומרו: "אין לנו מושג כמה  סיים הרב מישקובסקי
תמים תהיה עם הקב"ה אוהב כל יהודי ויהודי! והכי חשוב: '

אותו יהודי זכה לכך בזכות אמונתו התמימה , ה' אלוקיך'
  בבורא עולם!".

 

 מאת ידידי ורעי,  -(מעובד מתוך 'אמונה שלימה' חומש דברים 
 ר' צבי נקר)

אדם שיש לו אמונה תמימה בבורא העולם ומתפלל למי 
שאמר והיה העולם, אין ספק שיזכה שיענו בקשותיו. להלן 
סיפור מופלא שיש בו כדי ללמדנו על כך: הגאון רבי חזקיהו 
מישקובסקי שליט"א סיפר, שהוא שמע מראש ישיבת 'כפר 
גנים' הגאון הרב ישעיהו גריינמן שליט"א: כשהתקרב חג 

ות, הרב ישעיהו גריינמן ישב וברר את ארבעת הסוכ
 המינים. 

 

כמובן, בוררים את המהודר שבמהודר ובודקים כל אחד 
מארבעת המינים בזכוכית מגדלת. היה שם רב מירושלים 
 שברר יחד איתו ותוך כדי בדיקה סיפר לו את הסיפור הבא: 

 

בבני ברק אירגנו מכירת ארבעת המינים במחיר מוזל עבור 
ורה. הסחורה לא הייתה הכי יפה, אך בהחלט בני ת

 מהודרת יחסית למחיר המבוקש... 
 

מורי הצדק שם החליטו, שיענו רק על שאלות ספציפיות כדי 
לחסוך זמן, רק אם למישהו יש שאלה ספציפית ויבוא 

 יענו לו, וכך יוכלו לתת מענה לכולם.  -וישאל
 

הגיע יהודי ממוצא רוסי, שנראה אדם מן השורה. הוא פנה 
לרב ואמר: "כבוד הרב, אני ממש מבקש סליחה. הרבנים 
אמרו, שיענו רק על דבר מסוים. אני רוסי, אתה בטח שומע 

 זאת לפי המבטא". 
 

"כשאני הייתי ילד, הרוסים לא איפשרו ליהודים לשמור 
וקים בשמיים... תורה ומצוות. אני בכלל לא ידעתי, שיש אל
 כולם פחדו ולא סיפרו לי כלום על היהדות". 

 

"גם הורי חששו מאוד, שכן המשטרה הרוסית ברגע שחשדו 
במישהו שמלמד תורה או עוסק ביהדות, היו פורצים לביתו, 

 מחפשים חומר ו'תופרים לו תיק' ואחר כך שופטים אותו".
 

בות. "פעמים רבות השופט היה מגלה אותו לסיביר לשנים ר
מעלות  40-הטמפרטורה שם בימות החורף עלולה להגיע ל

מתחת לאפס ואף מתחת לזה. במקרים אחרים היו אוסרים 
 אותו לשנים רבות בכלא הרוסי".

 

"ידיעותיי בנושא יהדות שאפו לאפס. הורי אמרו לי, שאני 
שייך לעם היהודי. ביקשתי לעלות לארץ וב"ה הרוסים 

ץ לפני כשלוש שנים. התחלתי הסכימו. כך ִהַּגְעִּתי לאר
להכיר את בורא העולם ואת התורה הקדושה והמצוות שכל 

 יהודי מקיים".
 

"הבעיה היא לגבי ארבעה מינים אני לא יודע, אפילו איזה 
שאלות לשאול... אני בחרתי לי מספר סטים, שנראו לי יפים 
מבחוץ, בבקשה, האם תוכל לבדוק ולומר לי אם מה 

טוב"... כמובן, לֵשַמע דבריו, הרב שבחרתי טוב או לא 
הסכים לבדוק את שלושת הסטים שקנה. עבורו ועבור שני 

 בניו, שעלו איתו לארץ.
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י ַזְרעוֹ  ַכח ִמּפִ ָ י לֹא ִתׁשּ   )לא, כא( ּכִ

ריחוק והסתר  העם היהודי מחובר לאלוקיו, ואפילו במצב של
, אלא שטומאת צמאה לאלוקיה פנים, הנשמה היהודית

העוונות חוצצת ואינה נותנת לאור לבקוע. אמנם ישנם 
אט ו ,היהודי הניצוץ מצבים שלמרות כל הריחוק מבצבץ לו

   גדול. הוא מוסיף והופך לאוראט 

*   *   *  

הרמה של  והגיע למשרה ,במקצועו וטרינר ד"ר גונשר היה
יל לדבר על היהודים הוא היה רג .'סגן מושל המחוז בקוזניץ

היו בקוזניץ'  היהודית לפיכך ראשי הקהילה ,בבוז ובזלזול
נמנעים מלבוא לפניו בעניני הקהילה והשתדלו להתקבל 

מהלכות שהוא  שמועות היו. בעצמואצל מושל המחוז 
ו לחקור אך לא עלה על לב מישה ,משומד ואשתו יהודיה

עם פרוץ מלחמת  .דבר, עד יום הכיפורים של שנת ת"שב
והחלו חוטפים  'הגיעו הנאצים לקוזניץ ,העולם השניה

   .יהודים לעבודת כפיה

ע ניגשו אליו שני חיילים לפת ,נשר הלך ברחוב לתומוד"ר גו
  . ?"ושאלוהו: "יהודי

   .!"יהודיכן, : "לא היסס לרגע והפליט תשובה גאההוא 

 ,ד יהודים לחצר המשטרההוליכוהו עם עואותם חיילים 
 :לו אומר הנאצי והקצין ,הביאו ספר תורה והגישוהו לפניו

   !".קרע ושרוף"

   ".חלילה לי מלעשות זאת ,לא: "פני הד"ר החווירו כסיד וענה

נויים קשים, עד מיד החלו להכותו מכות איומות ועינוהו עי
עם רדת הלילה זחל  .ואז עזבוהו ,שחשבו שנפח נשמתו

מפני  'אפשר לו להשאר בקוזניץ ואמר לאשתו, שאי ,לביתו
   .הבושה

ל הגשר משמר ע אותם רחליטו לנסוע לזליכוב. בדרכם עצה
"אני  עליו לומר עשר פעמים: ,רצונו לעבורבואמרו לו שאם 

   ".אני חזיר -יהודי 

   ."אבל לא חזיר ,יהודי אני" :א אומרוהו

   .לעבורלו  לבסוף נתנו ,היכוהו מכות רצח

שיאמרו עמו וידוי  תו ביקשלפני מו ,בזליכוב חי זמן קצר
מילאו את בקשתו  'יהודי קוזניץ .ישראל ויקברוהו בקבר

אחר מותו ל. 'וקברוהו לא הרחק מהאוהל של המגיד מקוזניץ
  ]'קידוש השם'ספר [              .התקרבה אשתו אל היהדות

יהודים רבים מאד גלו לסיביר בשנות מלחמת העולם השניה 
אחד  .]לשעבר[ 'ברית המועצות'ואחריה, רבים מהם מ

שהה שם שהמיוחדים שביניהם היה ר' מנדל פוטרפאס, 
הן ביום יום ר' מנדל היה טרוד ומודאג  מעצר.במחנה ה

יערות ב גםתו"מ  תרלשמי ם, מסביבובפרט בתקופת החגי
ט רַ ּפְ ּבַ על התפילות.  שמירהההשלג שם בסיביר, ובכלל זה 

היה קיים קושי מיוחד בימים נוראים, משום שאם  הזה
גילים זכרו האסירים את התפילה בע"פ בדרך כלל, בימים ר

אבל בימים נוראים שבהם מרבים בתפילות ובפיוטים קשה 
  היה לזכור את כל נוסח התפילה.

וכך נותרו קומץ יהודים במחנה בימים נוראים ללא טלית, 
מחזור, מנין ושופר, וניסו לדלות מזכרונם קטעים מן 

 איכשהו הצליחו, עד שבסופו של דבר התפילות והפיוטים
  פחות חלק מן התפילות.ל -לשחזר 

כזה הוא, שכל  מצבב -ם אפשר לכנות זאת כך א - 'סלוּפְ 'ה
קטע בתפילה מקבל משמעות חדשה ואחרת, מעמיקים 

תי ומתבוננים יותר בכל קטע, משום שאם סוף סוף הצלח
ע"י לאדם כל דבר שבא מו ני מייקר אותו, כא -להיזכר בו 

  , שבאופן טבעי הוא מייקר אותו ביותר.קושימאמץ ו

תוך כדי שחזור קטעי התפילה והפיוטים הגיע ר' מנדל 
 שנהגו לאמרוכנזים ששבקהילות האפיוט מפורסם לפיוט 'וכל מאמינים' [

 הוא חוזרו, מתרפק הוא בנוסטלגיה על העבר, ]בר"ה וביוהכ"פ
שוב ושוב על המילים בהם הוא נזכר, במנגינה המיוחדת, 

ואז תוך כדי  שימת לב למשמעות הדברים, וכנ"ל. ותוך
ל כהאם  -האמנם " -הניגון נפל בליבו לרגע הרהור מסוים 

 ואתאיסטים קומוניסטיםיבסקים,  ם,ייקלשבאותם בו
 -ל היו שבחלקם הגדו - במחנה יום יוםכאן שמקיפים אותי 

ק ויעקב, שדימו בנפשם שהנה יצחבני אברהם  -לצערנו 
 -  ירחם ה' -' הם 'לתקן עולם במלכות הקומוניזם הולכים

  האם גם הם מאמינים? 'וכל מאמינים' האמנם?".

 ר' מנדל כיהודי מאמין לא הניח להרהור זה לקנות שביתה
ינים' הרי שהאמת היא 'וכל מאמבליבו: "אם במחזור כתוב 

  כך, למרות שבעיני בשר ודם הדברים נראים אולי אחרת!".



  
 וכך חלפו להם מספר ימים, עד שבאחד הלילות שאחרי יום

דרגשו  - קתת האסיריםכיפור שוכב ר' מנדל על דרגשו בב
בשעה מאוחרת ו -היה הדרגש התחתון שיצא מן הקיר 

 עליוןדרגש רנש מסוים ששכב על ם לב שבבלילה הוא ש
מביט בו במבט נוקב. הוא החל לפחד, ובהחלט היתה לו 
סיבה לחשוש, משום שבמקום הזה חיי אדם לא היו שווים 

. ר' מנדל הרבה, ומעשי רצח בין אסירים היו דבר שבשגרה
הרהר בליבו שברנש מגודל זה יכול למולל בשתי ידיו 

   ניו המגושמים היו כפני שודד ורוצח...ו... פכמוה ''פרעוש

ואז לפתע ירד הברנש ממשכבו והחל להתקדם לכיוונו. ר' 
, הוא היה בטוח שהנה עוד מעט פחד וחרדה מנדל התמלא

 :בקול מחוספס קיצו בא, חלילה. ואז שואל אותו ברנש
"אתה יהודי?". ור' מנדל משיב בלחש: "כן". לתדהמתו עונה 

מרוב ר' מנדל כמעט נפל מדרגשו  ".לו אותו ברנש: "גם אני
   יו.התרגשות, המילים נעתקו מפ

ה לאחר אתנחתא קלה אומר לו הברנש בהתרגשות: "את
". והוסיף: "אמנם לא ידעתי .יודע, אני צמתי ביום כיפור!..

ה, אבל כשעבדתי מתי יום כיפור וגם לא חשבתי על ז
 ראיתי כמה אסירים יהודים שקיבלו ,בקבוצה בה אני מוצב

רשות לטייל בחצר במשך רבע שעה תחת שמירה כבידה, 
 לחברו: דול שמעתי את אחד מהם לוחשיכון הגולמרות הס

ששמעתי זאת נזכרתי ביום הקדוש . וכמחר יום הכיפורים...''
והחלטתי שדווקא כאן במחנה המעצר אני אצום ביום כיפור. 
ולצורך זה עשיתי את עצמי כחולה ולא הלכתי לעבודה, אף 
אחד לא חשד בי משום שאיני נראה כיהודי, וכך צמתי 

אך לא ידעתי  רציתי להתפלל י כל היום על הדרגש.ושכבת
, ממש כלום. אימצתי את זכרוני ולפתע נזכרתי תפילהאף 

באחת התפילות שסבתא שלי לימדה אותי לומר כשאני קם 
בבקר, תפילה בת שתים עשרה מילים: 'מודה אני לפניך 

, ת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך'שהחזר ,םימלך חי וקי
וחזרתי אלפי פעמים על 'מודה וכך שכבתי כל היום במיטתי 

  ..דווקא כאן שמרתי יום כיפור כיהודי. אני'...

  ]וי''פניני בית ל[                 ל מאמינים'... 'וכ -ספק  אין ,אכן

  שובה-שבת

ָרֵאל ַעד   ְקחוּ  ...יךָ ֶק ֱאלֹ  ה'ׁשּוָבה ִיׂשְ
ָבִרים ֶכם ּדְ                            ...ה'ְוׁשּובּו ֶאל  ִעּמָ

  )ד- , בהושע יד(

התשובה קרובה לכל אדם כל השנה כולה ובפרט בימים 
  בהם אנו נמצאים. הקדושים 

ר אמנ הראשון כבר בתחילת הפסוקהלא צריך להבין, 
על  בפסוק הבאשנית הנביא חוזר למה  "שובה ישראל" וא"כ

  המילים "ושובו אל ה'"? 

שראל "שובה י שומע את המיליםשאדם הביאור הוא,  אלא
איך אני מה זה שייך אלי? " ,חושב בליבועד ה' אלוקיך", 

ים יכול לשוב בתשובה? יש לי טונות של עבירות חטא
 ".י?ועוונות, איך אני אשוב? וכי ה' יתברך יסכים לקבל אות

ה יקבל אתכם אל תחששו, הקב""בא הנביא ואומר לנו: 
ברי אלו ד -' קחו עמכם דברים'בקלות, וזאת בתנאי ש

) ב משלי ד,( 'בוולכם תורתי על תעז כי לקח טוב נתתי'התורה, 
  . "תורה הקדושה, תלמדו אותה ובזה תשובו אל ה'תעסקו ב

ג . נוה'המגיד מקלם'בספר 'מורשת אבות' מובא הסיפור על 
היה המגיד מקלם לשבות מנסיעה בכל ערב שבת בחצות 
היום. פעם ביום שישי בנסעו לאחת הערים, התארכה הדרך 
ובהגיע חצות היום עדיין היה רחוק ממחוז חפצו. מיד פקד 
על בעל העגלה שיעצור, כי אין בדעתו לנסוע יותר, והוא ירד 

רי מהעגלה. העגלון אמר לו כי אם ילך ישר ואח"כ יסתובב, ה
בהגיעו למבואות העיירה, לאחר כשעה יגיע לעיירה יהודית. 

פגש המגיד ביהודי, הושיט לו יד לשלום, ושאלו אודות 
  המצב הרוחני במקום, "היש על מה לעורר ולתקן?". 

חברות תורה וחסד יש כאן השיב הלה: "כאן המצב טוב, 
  ". לרוב

"בכל זאת, הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא 
  ממשיך המגיד לדובבו.  -יחטא..."

אימץ היהודי זכרונו, ואמר: "אינני מוצא כעת להצביע על 
בשם  - דבר, בלתי צרה צרורה שממנה סובלת העיירה 

'יענקל'ה מוסר'. הוא אדם מלשין, שפל ומושחת, אשר יש לו 
קשרים הדוקים עם אנשי הרשות, ומוסר ממונם וגופם של 

הסביבה והכל ישראל בידיהם. אדם זה מטיל חיתתו על 
  . "חלים וזעים מפניו. אבל אין מה לעשות בעניין זה

  משיך המגיד. מ –"בכל זאת איזו מעלה טובה נמצאת בו?" 

: "כן, כן. הוא שומר דיבור, אם הוא במרירות הפטיר הלה
  "....די, לא יפול מדבריו צרור ארצהמבטיח לקבור יהו

  "והיכן אפשר לפגוש אותו?"  -

  ות להשפיע עליו". "רבי, כבר אמרתי לך, שאין מה לנס-

תוך כדי שיחה מרים הלה ראשו ומודיע בפתע: "רבי, הנה 
יענקל'ה יורד עתה מההר שלפנינו. אני בורח מיד שלא 

  ירגיש שדיברתי עמך". 

המתין המגיד והלך לקראת יענקל'ה, הושיט לו יד בהארת 
  פנים: "שלום עליכם ר' יעקב!". 

לי בקשה נדהם הלה מקבלת פנים זו, והמגיד ממשיך: "יש 
  קטנה ממך שתעשה לי טובה". 

  "אין אני עושה טובות!", רוטן יענקל'ה. 

  מפציר המגיד: "בכל זאת ר' יעקב"... 



  
  "נו, תגיד כבר מה אתה רוצה!". -

מסביר המגיד: "ידוע לך שה'מגידים' אומרים דרשה בבית 
הכנסת, ואחר כך הציבור משליך עבורם לתוך קערה 

נכי עני ואביון. והיה, אם מטבעות לצורך מחייתם. והנה א
  אישיות כמוך תבוא לדרשתי, הרי יבואו המונים לדרשה". 

  זועם יענקלה.  -"אינני עושה טובות!" 

אולם המגיד בכושר השפעתו אינו מרפה, וממשיך להתרפס 
לפניו. עד שיענקל'ה פולט מהפה: "טוב, בסדר!" ועוקר כבר 

  רגליו. 

שומר דיבור  כי כאן המגיד תופס אותו ואומר: "שמעתי עליך
 סוףלבעד ש ,הלה ניסה להשתמט. תה!"ומקיים הבטחה א

  הבטיח ברורות שיופיע לדרשה. 

ביום ראשון בשעה הקבועה, בית הכנסת כבר מלא על 
גדותיו. לאו מילתא זוטרתא היא לשמוע את הדרשן הגדול 
שבדור. המגיד כבר הופיע, והקהל מצפה בחוסר סבלנות. 

כחצי שעה ועיניו משוטטות לעבר המגיד יושב וממתין 
הפתח. עד... שהושלך הס, תדהמה בקרב הציבור, 'יענקל'ה 
מוסר' נכנס לבית הכנסת. הלה מפלס לו בנקל דרך בין 
ההמונים הנסוגים מפניו. המגיד מקבל פניו בלבביות 
ומושיבו ב'מזרח'. הציבור המום, אינו תופס מה למגיד 

ה על המגיד, עול הצדיק ולמלשין נבזה זה? עתה מזדרז
להם חלק כל ישראל יש 'הבימה, ופותח בקולו הצלול: 

. הוא מרחיב את הדיבור בנושא זה, ומביא 'לעולם הבא
ראיות מן התורה, נביאים וכתובים, כי שערי תשובה לא 
ננעלו בפני כל אדם, וכל אשר בשם ישראל יכונה יש לו סיכוי 

  להיות נוחל עולם הבא. 

ב את ההמונים, פנה ואמר: "ואתה לאחר כמה שעות שהלהי
ר' יעקב, אל תחשוב כי לך אין חלק לעולם הבא, גם אתה 
מסוגל לכך, בידך הדבר! ואם אתה חושב כי הוזה אני 
בהקיץ, הנני מודיעך בפני עם ועדה, כי מוכן אני לתת לך 
במתנה גמורה את כל שכר מצוותי וחלקי בעולם הבא, 

 נאי שתטיב דרכך!".שיצרתי לי מעודי ועד היום הזה בת
את תמצית פעולותיו  המגיד סקר תוך כדי הדבריםו

יני הנשגבות ממה שפעל עד היום. מיד קרא המגיד לדי
מעמד כולם, כי יענקל'ה בהעיר, כתבו שטר מכירה וחתמו 

קונה בקנין גמור את כל חלק עולם הבא של המגיד מקלם. 
המגיד מוסר לו השטר, ופני יענקל'ה קרנו מאושר, עסק 

ל עולם הבא של המגיד המהולל עתה נפלא עשה הערב, כ
  בכיסו... 

עתה ממשיך המגיד בדרשתו, בהסבירו את הצד השלילי 
דברי של הדבר, בקול חוצב להבות אש הוא משמיע את 

) אשר נפסקו ברמב"ם יז:ש השנה (הגמרא במסכת רא
ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, '): ג, ובהלכות תשובה (

על גודל רשעם וחטאתם  אלא נכרתים ואובדים ונידונין
 .'והמוסרים!המינין והאפיקורסין... לעולם ולעולמי עולמים: 

כאן מסתלסל המגיד בניגונו הכובש לבבות: "זכור ר' יעקב, 
זכור, את העולם הבא שלך אל נא תאבד! חדל לך מעיסוקיך 
עם חברת פריצים, תתחיל בחיים חדשים ומאושרים, חיי 

ו ידיך את האוצר היקר תורה ויראת שמים! אל תאבד במ
  למחרת עזב המגיד את העיירה ונסע לדרכו. שרכשת!". 

לאחר שבע עשרה שנה, נזדמן המגיד לאותה עיירה שנית. 
מה נשמע עם "בבואו, שאל את האדם הראשון שפגש: 

י הוא מתכוון, שאל . אך הלה לא ידע למ?"מוסר'-'יענקלה
ק', ושאל, עד שנזכר קשיש אחד שהכוונה ל 'ר' יעקב הצדי

הוא סיפר לו, כי מאותו יום  ..הפרוש הגדול של העיירה.
שהמגיד מקלם ביקר בעיירה, חזר יענקלה בתשובה 
שלימה, וכי מאז ועד היום אינו יוצא מפתח בית הכנסת. שם 
הוא אוכל וישן, ועוסק בתורה ובתפילה. תחילה עזרו לו 
ללמוד סידור וחומש, ואילו היום נעשה ללמדן מופלג וצדיק 

  . נשים צדקניות דואגות לו לאוכל, ושם ביתו... נשגב

פני המגיד נהרו מאושר... מיד שלח להודיע לפרנסי 
הקהילה, שיכריזו כי בשעה פלונית ידרוש בבית הכנסת. 
בשעה הקבועה הייתה כל העיירה נוכחת במקום. גם 
יענקלה שישב כל היממה בבית הכנסת, נמצא כאן. אך 

ף לו בפינתו במערב, והאזין הפעם לא ב'מזרח', כי אם הצטנ
ד בדברי המשנה במסכת בדביקות לדברי המגיד. פתח המגי

עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, ' )פה:יומא (
ם הכפורים מכפר עד שירצה עבירות שבין אדם לחברו אין יו

. הוא הרחיב את הדיבור כי על עבירות שבין אדם 'ברואת ח
מכפר, לא ייסורים ממרקים, ולא יום  לחברו אין יום הכפורים

כאן שאג המגיד:  ד שירצה את חברו...ע –המיתה מכפרת 
"ואתה 'יענקלה מוסר' קוראים לך כבר 'צדיק'! זכור כמה 
אנשים גזלת ועשקת! כמה בני אדם הרסת והורדת 

! ללתאמת! כמה אלמנות ויתומים בהלשנותיך לבאר שח
איזה חורבן עשית, הרי שערי תשובה לכאורה נעולים 
בפניך! מה נורא גורלך, מה איום עונשך, הרי כל מיני גיהנום 

   "....שבעולם לא מועילים לגזלן ומלשין וכל ייסורים

למותר לתאר באלו בכיות נוראות התמוגג יענקלה וכל 
קים. לאחר דממה, הקהל עמו. ויהי המקום לחרדת אלו

הנה נפסק  –ממשיך המגיד: "אם כן הבה ונחפש עצה 
בשולחן ערוך, אם פגע אדם בחברו ולא הספיק לפייסו עד 
שמת, ייקח עשרה אנשים, ילך לקברו ויאמר: 'חטאתי 
לאלוקי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו', אולם אתה יענקלה, 
 שאין אתה יודע וזוכר ממי גזלת, למי הזקת, ואת מי

מללת, מה תקנה יש לך? ממי תבקש מחילה? למי תשיב א
הגזילה? אף על פי כן עצה מצאתי לך: הרי כאן במעמד 
קדוש זה נמצאת כל העיירה, ימחלו הם על עצמם, ויהיו באי 
כוחם של הוריהם ובני משפחתם הנפטרים שסבלו ממך. 
ועתה בקש מחילה מכל הקהל הקדוש הזה, ומכל הנפטרים 

, כפי הנוסח שקבעו חז"ל, והם ישיבו לך תושבי המקום
מרוב בכיות התמוטט יענקלה  'מחול לך' שלש פעמים כדין". 

והתעלף, בקושי העירו אותו, אך כוחותיו לא עמדו לו לפסוע 
עד לבימה. הושיבוהו בכסא ונשאוהו. המגיד פתח את ארון 



  
הקודש, ופקד על יענקלה שיאמר מילה במילה: "חטאתי 

תושבי העיר הזאת". מיד פצחו כל הקהל: לאלוקי ישראל ול
"מחול לך! מחול לך! מחול לך!" ותבקע הארץ לקולם. מיד 
עמד המגיד ונשקו על ראשו ואמר: "בני, כמוך ירבו בעלי 

יכולים לקרוא לך 'ר' יעקב תשובה בישראל! מעתה 
   ]הרב אהרן כהן- 'לקראת שבת מלכתא'[              "....הצדיק'

'. תשובה'ההיא חלק בלתי נפרד ממעשה לעתיד' 'קבלה 
תשובה הובפרט בימי  -עצם הקבלה  ,אבל מלבד זאת

ורר רחמי שמים יש בכוחה לע -שאנחנו שרויים בעיצומם 
  מעשה  הבא.ב -ולהשפיע שפע ישועה ורחמים, ועל כך 

בירושלים גדל  :שליט"א ןאלימלך בידרמרבי  ה"צסיפר הג
קט סביבו יותר כאשר היה שאבל שובב לא קטן...  -ילד קטן 

  כבר היה צריך בדיקה אחריו... ות רצופות  משלוש דק

 -ואמו  השקט יותר מכמה דקות, ךשנמפעם אחת אכן 
מיהרה החוצה לאתר  - בבישול במבטח שהייתה עסוקה

נדנדה, בעוד החבל כרוך על אותו. היא גילתה אותו תלוי ב
    . ..פניו כבר היו כחולים ...צווארו

'הצילו!' ו'הצלה!' הזעיקו את השכן מלמעלה שהעניק צעקות 
לבית החולים  -עד להעברתו בניידת טיפול נמרץ  החייאה לו

  'הדסה' בעיר.

-הודיע רופא חמור סבר להורים הרצוצים  - הילד יחיה"" 
האב ניסה לברר את  האם פרצה בבכי. אבל המוח נפגע"."

המצב לאשורו. הרופא נד בראשו כאות להשתתפות בצער. 
. "הוא שרוי יותר מזה לא היה לו הרבה מה להוסיף

ש לומר את המילה הרווחת חוש[ סיכם הרופא ,בתרדמת"
  .  ]...'צמח'

 - חלפו מספר שבועות והחיים בבית חזרו לשגרה מסוימת
     .בתורנותמאפירה. מדי יום יצאו ההורים לבית החולים 

 - . בבית המשפחה בבקר. הטלפון מצלצל 6:10השעה 
   ."מדבר כאן דוד פרנקל"

 .זי"ע 'חזון איש'הנאמן ביתו של מרן הוא   דוד פרנקלרבי 
אך מה לו להתקשר אליהם לפנות  -נכון שהוא שאר בשרם 

    .בוקר?!

חלמתי הלילה חלום. ", לאבא , אומר ר' דוד פרנקלב"תקשי"
א קשור אליך. רור שהואך ב - את פשרו אני מותיר לך

. על 'בית דין של מעלה'בחלומי אני מביט בעבודתם של 
השולחן שלפניהם מונחות שלוש תיבות: הימנית הינה תיבת 

 רח"ל, והאמצעית מלאה -החיים, השמאלית תיבת המוות 
הבחנתי כיצד מוציאים מהתיבה  עם פתקים ובהם שמות.

ליה אם לחיים האמצעית פתק, ולאחר שדנים בה גוזרים ע
לפתע הקריאו מתוך פתק את השם של . ואם חלילה למוות

 - ולפתע אני מוצא את עצמי  ,בנכם החולה. החלו לדון בו
בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים בתוך חנות בדים.  -בחלום 

לפתע אני ם בצבע כחול. מונחות מספרייעל הדלפק שם היו 

מוצא את עצמי ביחד עם המספריים ניצב מול הפתק של 
ה, והמספריים גוזרות את הפתק בנכם בבית דין של מעל

יר את פתרון החלום אני משאבים, ואיקץ והנה חלום. לשב
אך ברור לי שהוא נוגע  - לך, אין לי מושג מה הוא אומר

   ".אליכם

כאן "מדברים  -. שנית בבקר. הטלפון מצלצל 6:16השעה 
ההורים מתבקשים להגיע לבית החולים,  החולים".מבית 

"אנחנו לא מוסרים מידע  -ולא מעודכנים בסיבה,  שכן 
  ". בטלפון

א במיטתו, ם. בנם לא נמצילבית החול 'טסים'שני ההורים 
תפתחויות: "אין לנו מעדכן אותם בהורופא המום שניצב שם 

 ,רגילשהתרחש. הוא התעורר הבוקר  למה יכל הסבר רפוא
  ". ...רגילכלישון  כביכול אתמול בלילה שכב

הילד הוכנס מיד לסדרת בדיקות מקפת שתאשר בהמשך    
דיוק כמו ב -, ושובב כאחד הילדים - שהוא אכן חזר לחיים

  שהיה לפני האשפוז!...

בטלפון המוזר  האב מבית החולים, נזכרה חזר םבדרכ
רבי דוד פרנקל. עכשיו, כאשר הכל שקיבל משאר בשרם 

מאחוריהם,  סיפר זאת לרעייתו וניסה בעזרתה לפתור את 
יבו נפל בקרבו ל ום... לחרדתו גילה שהיא מחווירה.החל

  והפעם בגללה.  - והוא שאל אם לחזור לבית החולים

המספריים הכחולים "פשוט  ,הרגיעה אותו ,לא. לא""
    .שבחלום הן המספריים שלי!"

מסתבר שבעיסוקה כתופרת הייתה יוצאת מדי פעם לחנות 
בדים מסוימת באזור שוק מחנה יהודה. כדרכם של בעלי 

, והייתה גוזרת ההאומנות נטלה את כלי מלאכתה בתיק
באותו יום שקדם ללילה בו חלם רבי לעצמה את הבדים. 

דוד פרנקל את חלומו,  בשעות אחר הצהריים, יצאה כדרכה 
. היא התקשתה לגזור את לחנות הבדים יהודה לשוק מחנה

את  , ואמורה היתה להעבירעזרהוהיתה צריכה הבד, 
לתה בה מחשבה לקבל על אך הפעם ע. למוכר המספריים

"אני : היא לחשה בשקטטובה לרפואת בנה. עצמה קבלה 
הניחה ו, תרחם על שרוליק שלי" -  עושה צעד קטן לקראתך

    .מיד ליד אותםבמקום למסור  - את המספריים על הדלפק

  קבעה בהתרגשות.   -המספריים הכחולים שלי!" "

: מהספר 'מכתב מאליהו' טהוסיף רבי אלימלך שליט"א וציט
קטן בחומת הטבע שאינו נראה לעין, ודרכו הנס "יש סדק 

  .ת למסירות נפש"ונוהסדק הזה הוא הנכ ...נכנס

ת מונחו" -סיים רבי אלימלך  - "והמספריים הכחולים הללו"
כיום הוא כבר לא בעל הנס.  היום בוויטרינה בביתו של הילד

בוגר ישיבת חברון. רק חבל שמחמת  -ילד, אלא אברך 
לי לפרסם את שמו של בעל הנס, ולצאת  ט אסורצנעת הפר

ם של רבי ספרייהמ'חדיו בחול המועד הבעל"ט לבקר את י
  ]מה''אמונה של[                                    "....'דוד'ל פרנקל
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  ""האזינוהאזינו""פרשת פרשת  
  ].ג, לב ["דל לאלוקינוואקרא הבו ג' כי שם ה"

הם קיוו שאף , סמוך לנהר הוולגה, בהסתר, קבוצת בני ישיבה שבתקופת הקומוניזם ברוסיה התאספו לתפילה
ת וקצין רוסי בכיר "אבל רצה השי, ולכן עמדו בתפילה בשעת בוקר מוקדמת מאוד, אחד לא יגלה אותם בתפילתם

  .'על חם'ותפס אותם , השכים אף הוא בשעה זו, שהתגורר בסביבה
                   . נבהלו מאוד למראה הקצין החמוש מכף רגלו ועד קדקודו, בערגת מופלאההבחורים שעמדו בתפילה 

  .'ממונה'ואחד הבחורים המבוגרים מיהר להתייצב בפניו ולהציג עצמו כ, איש הצבא שאל מי הממונה על הקבוצה
                    –'?  שהינכם מעזים להפר את ההוראותכיצד זה? האם אינך יודע שהמשטר שלנו אוסר עליכם להתפלל'

  .ושלף את אקדחו, צעק הקצין
           :והחליט להתל בקצין, ומן הסתם בעוד דקה הוא יהיה כבר במרומים, הבחור הבין שבדרך הטבע המצב אבוד

             , הוולגה, אנחנו מתפללים לאלוקים שמימיו של הנהר הזה;  הוא פונה בתמיהה אל הקצין–? לא שמעת, מה'
                   ולא תצטרכו לבזבז כסף על קניית , הרבה מה לשתות כל הימים- כדי שיהיה לכם הרבה, קהייהפכו לווד
              , אמר, אם כך הם פני הדברים'. פניו השתנה מן הקצה אל הקצה-ומראה, שמע הקצין כך - - - 'וודקה בחנות

  ...'ואשלח לכאן פלוגה שלימה של חיילים שתשמור אף היא עליכם, אני עצמי אשמור עליכם בתפילתכם
  .)עלינו לשבח( ...שהוולגה ייהפך לוודקה, אלו הן השגותיו של גוי בתפילה

  ).ם"מלבי(ה השגחתו עליהם בהשגחה פרטית "הכוונה שייחד הקב ].ט, לב[ "עמו' כי חלק ה"
, ו שמעוןפנה אלי, ביום בהיר אחד .דיסקים גבי על להדפסות וצריבות ראובן הינו בעל עסק: מעשה שהיה כך היה

כמזכרת מאירוע , וביקש להפיק מאתיים דיסקים כדי לחלקם לתורמי המוסד, שהינו מנהל מוסד צדקה וחסד
עד  משמחים, מיוחדים שירים כל דיסק יכיל .למשכן החדש של מוסד הצדקה' חנוכת הבית'השמחה הגדול של 

 .ועטיפת הדיסק תהיה מרהיבה ומעוצבת, למאוד
 ,דיסקים מאתיים משפחה שגם היא הזמינה מאת,  הזמנה נוספת בעסק של ראובןבאותו היום התקבלה, והנה

כשעל גבי כל דיסק תופיע תמונת המנוח לצד , )הספדי ההלוויה וימי השבעה(סבם הצדיק  על שיכילו את ההספדים
 . השלושים ביום את הדיסקים הם מתכוונים לחלק לכל קרובי ומוקירי המנוח .המצבה שלו

ושלחם על ידי , הטביע על גבי כל חבילת דיסקים את העיצוב המתאים, ראובן סיים את הכנת שתי ההזמנות, ובכן
                   . ולבית הכנסת בו נערכת עצרת השלושים,  לאולם בו נערך שמחת חנוכת הבית-שליח לשני היעדים 

 .והכול בא על מקומו בשלום, השליח מסר את שתי החבילות בשני המקומות
על הקו היה . מתקבלת שיחת טלפון קולנית במעונו של ראובן, ערב מאוחרת הנה בשעת.  לא לגמרי-? נובשלום אמר

על גבי הדיסקים הטבעת את העטיפה ! הערב לנו את הרסת - התרעם - אחריות  טיפת לך אין": בעל המוסד, שמעון
מלאים בבכי וקינות , רוריםנשמעים ממנו הספדי תמ, אך במקום לשמוע בו שירים משמחים, המרשימה והמשמחת

  ...".?כעת כל תורם יכניס את הדיסק לטייפ ומה הוא ישמע שם... על איזה רב
מאתיים הדיסקים של ההספדים ; החליף את ההטבעות של שתי החבילות, מתוך טעות, שראובן, התברר אפוא

 נעטפו בעטיפת עצרת ,ומאתיים הדיסקים של השירים המשמחים, ולשם נשלחו, נעטפו בעטיפת אירוע המוסד
: ואף הוסיף, הוא הרבה להתנצל על הטעות החמורה. דמו של ראובן קפא בעורקיו... ולשם הם נשלחו, השלושים

, אך שמעון עדיין לא נרגע, ..."ואף אפצה אתכם כהוגן על עגמת הנפש המרובה, אשיב לכם את מלוא התשלום"
  "! אותנו יפצה לא תןשתי תגמול שום: "וטרם טרק את הטלפון הפטיר בזעם

ואף הוסיף סכום רב כפיצוי , העביר לחשבון המוסד את מלוא התשלום שקיבלמפיק הדיסקים , מיד בתום השיחה
                   ישלח להם את הדיסקים והודיע כי , צל גם בפני משפחת הנפטרכמובן שראובן מיהר להתנ. (על טעותו החמורה

  ).עם ההספדים
בעל המוסד  הנייד של שמעון -  -  - ממש בבחינת הבלתי יאמן , בר מדהיםועתה אירע ד, לא חולפת לה שעה, והנה

שמעון כבר התחיל לתאר . ועל הצג הוא מזהה את המספר של אחד מנכבדי הגבירים שהשתתף באירוע, מצלצל
  ...בוודאי יביע את פליאתו על חלוקת הדיסק עם ההספדים המרים, לעצמו מה הולך הגביר לומר לו

, "?הרב פלוני של ההספדים לכם מאיפה ,לי תגיד: "התעניין,  והגביר שנשמע כמרוגש מאוד,שמעון ענה לשיחה
ֹ והמשיך, שאירעה המצערת אודות הטעות להתנצל ולהסביר שמעון ניסה אתם לא יודעים מה : "אך הגביר קטעו
 הוא החזיר אותי ,הרב הצדיק הזה הציל אותי בשנות נעוריי מרדת שחת... אני ממש אסיר תודה לכם, שעשיתם לי
 מחלחלת דבריו של ההשפעה ,אבא בשבילי היה כמו והוא ,מאב יתום הייתי ...ואני ממש חב לו את חיי, בתשובה

  ..". .היום עד בי
                     ,םכי שקעתי בעסקים חובקי עול, יתוא לי קשר שאין שנים כבר: "הגביר המשיך כשקולו נשנק מבכי

שאמרו  מילה כל .העיניים מול לי קם הכול, עכשיו ששמעתי את ההספדים המרים .נפטר שהוא ידעתי ואפילו לא

נא לשמור על קדושת העלון    
   .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" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הי יקוט רבקה בת רחמה ,ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"יה שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מהרנגיז בת טאוסלרפואת 



                 , וכך המשיך הגביר לשפוך את ליבו, "...הענווה ,הצדיקות והתמימות ,שלו היושר .הגזימו כלל הם לא ,עליו אמת
יבלתי צוואה אני מרגיש שק. גרם לי להתרגשות עצומה, הדיסק שהענקתם לי: "כשבסיום השיחה הודיע למנהל המוסד

 ...". כעת אבקש לתרום לעילוי נשמתו סכום עתק למוסד. ששימש לי גם כאבא אוהב, ממורי ורבי
 חלם גודל כזה שלא בסדר שהיתה, ומוסר לו את התרומה הגדולה, שליח הגביר מגיע אל מעונו של שמעון, למחרת בבוקר

  !פלאי פלאים של השגחה... להשיגו מכל משתתפי האירוע יחד
 האם נשאיר -מה בדבר סכום הכסף הרב שקיבלנו מראובן : " הנה בא שמעון ושאלתו בפיו-? השאלה שמתעוררת עכשיוומה 

                   , והטעות של ראובן גרמה לנו לטובה עצומה', מעז יצא מתוק'או שמא לאחר שהתברר ש, את התשלום והפיצוי בידינו
  ?...ראוי לנו לוותר ולהשיב לו את הכסף

ט רוביקש מח ,יהודי קנה במתנה לנכדו גביע מכסף טהור: מופיעה השאלה הבאה) 58עמוד (' חלק א" אחת שאלתי"בספר 
הסב הצטער מאוד שכעת לא יוכל ! 'יוסף חיים'החרט טעה וחרט על הגביע . 'יוסף '-שיחרוט על הגביע את שמו של הנכד 

                      ,לא חולפים כמה ימים והנכד חלה מאוד, והנה. ם לחרט את שכרווכמובן שלא שיל, להעניק לנכדו את המתנה
והסבא הוציא את הגביע היקר , ד"הילד נתרפא בס!... 'יוסף חיים': ומעתה שמו נקרא', חיים'והוחלט להוסיף לו את השם 

  ...? האם עכשיו אני צריך לשלם לחרט-לאחר מכן בא ושאל ! 'יוסף חיים'והעניקו לנכדו , מהארון
              , והוא קלקל והזיק את הגביע, כי בשעת המלאכה היתה כאן פשיעה מצידו, מעיקר הדין אין צריך לשלם לחרט: והשבנו

ם כשהסבא נזקק לגביע עם ש( פעולתו וממילא גם כעת שהתחדשה לפנינו טובה מחמת, וכבר אז נקבע שלא מגיע לו שכר
                  אלא שמזלו הטוב של הסב גרם , ותר משפיעה למפרע על הדין שכבר חללא נאמר שהמציאות שנולדה מאוחר י, )כזה

  . לרווח שנוצר עתה
והגם שמאוחר יותר התברר שנוצרה מכך , )החלפת הדיסקים(האם גם בשאלתנו נאמר שראובן כבר התחייב משעת פשיעתו 

  ...  ?אין זה משנה את דינו של ראובן, טובה למוסד
                     , כי הוא קלקל והזיק חפץ, המדובר היה בנזק ממשי, בסיפור של החרט;  המקריםנראה שקיים חילוק בין שני, ובכן

אין מדובר בנזק של , אולם בסיפור שלנו. אין המזיק נפטר מחיובו, שגם אם לבסוף נולדה טובה לניזק, ובזה אנו אומרים
ם ונאה לחלק מזכרת בהתאם שכן יותר מתאי', דבר בעיתו'ורק שחלוקת דיסקים עם הספדים באירוע כה משמח אינה , ממש

לאחר שכבר , מכל מקום, )'ד', קהלת ג. דקות רעד ופות סע, קחושת לעת ווכבת לע: כפי שאומר הכתוב(אופי האירוע למהות ו
                     , ולמעשה לא נגרם למוסד שום נזקי ממשי מכך ,מן הסתם הבינו שמדובר בטעות, קיבלו התורמים את ההספדים

אומנם לאחר שראינו שהטעות הזו היא למעשה סיפור של סייעתא דשמיא ). 'חוסר טקט'( קצת טעם לפגם ורק שיש בכך
  !אם כן התברר שהיה בחלוקת מזכרת זו טעם לשבח ,ומוסד החסד והגביר מאוד מרוצים מכך, פלאית

ויש מקום גם להוסיף וליתן לו ,  יש להשיב לראובן את מלוא הסכום:א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מו לסיכום השיב
  .)2אחת שאלתי( ...עצומה שהתגלגלה על ידומתנה על הטובה ה

  .בת קול קוראת לשוב]. יא, לב[ "יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו, על גוזליו ירחף, כנשר יעיר קינוו"
מעשה באחד ממשרתי הארמון שנצטווה למרק את . פתח במשל, רבה של שפראן וראש ישיבתה, ל"הגאון רבי שמעון פוזן זצ

, משובץ אבני החן, ניקה בשקדנות את כתר הזהב המגולף. לעמם זהרוהעלול , כתרו של המלך ולנקותו מכל שמץ אבק
עקר אבן אחת מתושבתה , פחז עליו יצרו. ואין ערוך ליקרתה, ידע כי כל אבן בכתר מושלמת היא. והתפעל מיפעתן וברקן

  .משקיף על מעשיו, ולא ידע שהמלך עומד בחלון .וטמנה בכיסו
ותושבת האבן העקורה התנוססה במרכזו , חבש את הכתר, נכנס המלך. ה ויצאהניח את הכתר על כר הקטיפ, סיים המשרת
הופיע השר ראה את . הממונה על המשרתים, ישב על כס מלכותו ושלח לקרוא לשר החצר, פנה המלך לטרקלין. בכל כיעורה
. אמור לו זאת, עבודתושבע רצון אני מ. מרקו והבריקו, משרת פלוני ניקה את כתרי: "מלךהאמר לו  .ונחרד, הכתר הפגום

  ".לנקות את נברשות הטרקלין ,שלח אותו לכאן
ובחר בו לניקוי נברשות הטרקלין בעודו , סח למשרת המופתע שהמלך מוקיר את עבודתו במירוק הכתר, עשה כמצווה עליו

  ! היתכן כבוד גדול מזה למשרת המלך–יושב בו על כס המלכות 
. שמא התגלתה הגניבה, וחשש.  רוחו של המלך משירותו ועל שנשא חן בעיניועל קורת, שמח . וחשש–שמח , שמע המשרת

                     , התעניין בשלומו, בנקיפות לב עלה לטרקלין והמלך האיר אליו פניו. שמא נפל עליו החשד ואין זו אלא מלכודת
חריו מן החלון וסיפר כי עקב א, הודה לו המלך על שקידתו בניקוי הכתר. והתושבת החלולה בכתר ניבטה אליו כמאשימה

  .הוא להעלותו בדרגה ולהעלות שכרושוקל . וראה כיצד ניקה כל סדק והבריק במרץ
איך יגמול רעה  .והנה מעלים הוא עיניו ממעילתו ורוצה בטובתו ובקידומו,  הן ראה הכל–אם ראה המלך : נרעש המשרת
  !סווהאבן היקרה חורבת את כי, איך יוכל לראות את כתר המלך פגום, תחת טובה

                   ...עקר אבן מכתרו , והוא פשע ומעל באימונו–המלך מטיב עימו כל כך , אכן: פרץ בבכי תמרורים והתוודה על חטאו
                 , משרת נאמן אתה אלא שפחז עליך יצרך.  אך ידעתי גם כי לא במעל עשית זאת–ידעתי , בני, ידעתי: "המלך מרגיעו

, לך חסר ופגוםכאשר כתר המ, איך יוכל להיות שליו, מחילהאבל המשרת לא הסתפק בסליחה וב "...וסליחתי נתונה לך
  !והאבן אינה בתושבתה

והמלך הרכין את ראשו וקרב , עלה המשרת במעלות!" וקבע את האבן במקומה, עלה נא על מעלות הכסא: "נענה המלך ואמר
  !והמשרת קבע בו את האבן והשלים את כתר המלוכה, את כתרו
ממרק הוא את כתר , ואכן. לשרת את המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כל ייעודו. אמשרת המלך הו, האדם: והנמשל
עוקרים מן הכתר . והם עוברים עבירה, אך מפעם לפעם פוחז עליהם יצרם, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, המלך

 , משובותיכםבו בנים שובבים ארפא שו, עד מתי פתאים תאהבו פתי: "ובכל יום ויום בת קול יוצאת וקוראת .אבן יקרה
אבל האדם בוכה . ומכח בת קול זו מתעוררים הרהורי תשובה בלבבות, המלך הקדוש קורא לבניו אהוביו לשוב בתשובה

                 , כביכול, ואז! ועדיין חסר כתר המלך את המרגלית היקרה שאיבדתי בחטאי, איך אעשה תשובה כראוי: ומתמרמר
, וזדונות נהפכות לו כזכויות ,א ומנשאו למדרגה שאפילו צדיקים גמורים אינם עומדים בהמגביה הקדוש ברוך הוא את החוט

  .כדי שכתר המלך יושלם ויזהיר כבתחילה
 ידע נאמנה שהם מכוחו של –אם האדם מרגיש שעולים בו הרהורי תשובה , "על גוזליו ירחף, כנשר יעיר קינו: "וזהו שנאמר

איך יוכל לשוב ופגמו כה רב , אך אם האדם מצר ומתמרמר.  לו ומעוררו לשוב אליו ברחמים רביםהבורא יתברך הקורא
 ופירש בזוהר –" ישאהו על אברתו", ידע שהבורא יתברך מעלהו לדרגה גבוהה ונשגבה, "יפרוש כנפיו יקחהו: "הנה, ועצום

   .)מעיין השבוע( ! כל מה שפגםשעוזרו לתקן. הקדוש שהכוונה לאבריה וכנפיה של השכינה הקדושה כביכול
  ,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  בת כשוורקודסיה נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זאליהו בן בתיהנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זאברהם בן סולטנהנ "לע, ל"ידיה בת רחל זנ ל"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  )נוראים תפילות ימים" (להים חיים-בחיים כתבנו בספר חיים למענך א חפץ מלך לחיים זכרנו"

ומדוע צריך את שני הלשונות" כתבנו"ל" זכרנו"את ההבדל בין " קדושת לוי"מסביר ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ
לתת את רצוןלהתלונן על עצם הו קטרגאחד אחר שעלול ל שום איןאם , לחבירו מתנהלאדם המעוניין לתת  משלב

.םוכמסורי םככתוביוהדברים הם , המתנהשהוא נותן לו את  מפיו וציאישדי  דהיינו, בעלמא כרוןיבזדי  אזהמתנה 
חוק ,בספראת הדבר  בולכת ךיצרכבר  אז, למקבל מהנותן המתנה נתינתאת  מונעמי ש ישר שאכך הדבר כ לא אבל
יצליחו המתנגדים אזי, בלבד דיבורהמתנה ב היהת אם כי, את הדבר המונעיםאותם  ויכלו יסתלקו ואז, יעבור ולא

לפי זה ניתן. לחוק נכתב כבר כי, להסטין כח להםלמתנגדים  יהיה לא לחוק נכתבהדבר ש כיון ךא, את הנתינהלמנוע 
אין אנו אזי "בחיים חפץ מלך" שאתה דהיהמ הלאות ,כלומר, "בחיים חפץ מלך לחיים זכרנו: "להבין את המאמר

,).ז ברכות( ל"חז כמאמר, חוזר אינו תנאי על אפילו ,לטובה אומר ה"שהקב מהש ידוע כי, לבדב זכירהכים אלא צרי
'תהלים לג( "תעמוד לעולם' ה עצת" כי, עצתו להפר אחור יסוג לא בוודאיש לבניו להטיב זרוגאשר הוא כ שכן ומכל

,על עם ישראל להסטין תצביהמתי, מידת הדין, "להים-א" עדתצורך ההתמודדות מול ל אבל, לבניו לטובה) יא
שכבר כיון, העצמת מהמונע כתה סתלקת ואז, יעבור ולא לחוק טוביםלחיים  נושתכתב צריך ,"חיים בספרכתבנו "

שהיא"  להים-א" מדת בעבורדהיינו , "להים-א למענך החיים בספר כתבנו"ונה של וכהו וז. לחיים בספרהדבר  נחקק
תהמונע, "דין דתימ" בעולם שישכיון , כלומר, )ג 'לג ר"ב( דיןמידת ה על מורה "להים-א"השם  כידועש, דיןמידת ה

 . אחור יסוגוהם  ממילא ואז, בספרזאת  שתכתובים מבקש ואנ לכן, קבלת הטוב
 

  )הפטרת יום כיפור( )'נח ישעיה(" מוטה אגודות התר, רשע חרצובות פתח, אבחרהו צום זה הלוא"
ביום הזה בתשובה ונשוב במעשינו נפשפשהיא ש', והמובחר לפני ה, התעניתאומר הנביא שהמטרה של הצום ו

ביום בתשובה לשוב נפלאהה הזדמנותאת  מחמיץ אדםיש כאשר ה הנפש עגמת מהכ שבדרון לוםשבי רומעיר 
אין הוא, "מוטה אגודות התר", ושל בהתנהגות תזוזהשלא נראית שום  אלא, תשובה עשה שלארק  לאש, התענית

חרצובות פתח, אבחרהו צום זה הלוא": הוא' הלוא דבר ה ,הרעים מעשיו חבילות של" קשרים"ה את אפילומתיר 
  ."הנני ויאמר תשוע יענה 'וה תקרא אז", ואם כך נעשה אזי מובטח לנו, "מוטה אגודות התר, רשע

 

 )זוהר הקדוש" (פוריםכ הכיפורים יום"
במאמר שהרי,מיום הכיפורים יותר גדול הוא הפורים שיום מפשיסחא בונים שמחה רבילומד  הקדוש זוהרממאמר ה

הוא שאמנם ההסבר. "הקטן נתלה בגדול"ל ש"שאמרו חזמו כו להיפך ולאלפורים  הכיפורים יום את מדמיםזה 
ואילוף של הגובסך הכל עינוי העינוי הוא  הכיפורים ביוםאלא ש ,להתענותמדובר על שני ימים בהם ישראל מצווים 

 ". ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש חייב": ל"זח אמרוהעינוי הוא עינוי הדעת שהרי  פוריםיום ב
 

  

 660מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת   יוסדדהעלון מ
ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
 ה"תנצב

  חיפה א"ת ם"י שבתזמני ה
  17:55 18:04 17:49 כניסה 
  19:01 19:02 19:03 יציאה

  19:37 19:38 19:40 ת"ר

 יום הכיפורים
 פ"תש'ה

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 :מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםהעלון " נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ט"תשע' אדר ב' ע ט"ל נלב"הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז
 ה"תנצב

 כי ביום הזה  "
 "יכפר עליכםם

מברכת את מנוייה " ויזרע יצחקק"מערכת 
 .כתיבה וחתימה טובהבברכת 

  חיפה  א""ת  ם""י  יום כיפור
 17:46 17:55 17:39 תחילת הצום
 18:52 18:53 18:53 סיום הצום

 יום הכיפוריםהגיגים ל



 

 )ג' ויקרא טז( "הקדש אל אהרן יבא זאתב"
 אל אהרן יבוא", גופו זהה בדבר, "הקדש אל עת בכל יבא ואל": אהרןל שנאמרשבמה  "העומר מלא"בא המו

 איתבהיא , השנהמשך ב אליונס כיהל שאסור ביותר קדושה למקום עתנכנס כ שהוא, זוה הכרהר במכלו. "הקדש
  .הקודש אל לבוא ראוי באמת יהיההוא  זה שמתוך עד, ופחד מורא לידי ואות

 

 )ל 'ויקרא טז( "תטהרו לפני ה׳ םלטהר אתכם מכל חטאותיכ םהזה יכפר עליכ םכי ביו"
משמעות הדבר , .)גי בועותש(ם מכפר כי אם לשבים רייום הכיפו יןאשל "מה שאמרו חזפי  לע "לי יקרכ"האר במ

מה שאומר הכתוב וזה , עצמו ראש מכל טומאת העווןאת לטהר חד חייב כל אהיא שלפני הכפרה של יום הכיפורים 
היא י״ נ״לפכאשר , י ה׳ תטהרו״נלפ"אך זאת בתנאי ש, "םלטהר אתכם מכל חטאותיכ םעליכ כי ביום הזה יכפר"

מהכתוב " קודם"במשמעות של " פני"ומביא חיזוק להבנת המילה ". מול"ולא במשמעות של " קודם"במשמעות של 
 'לשוב אל הוקום מתרדמתו על האדם ל ,ודם זמן השיבהקש  )לב קרא יטוי( ישיבה תקום״ ינ״מפבזוהר על הפסוק 

רי זה על ידי הכפרה של יום ואח, את עצמכם על ידי התשובהתטהרו  "וראני בא יום ה׳ הגדול והנלפ"ו נהייד
 ".מכל חטאתיכםיטהר אתכם ' ה"הכיפורים 

 

" הוא חסד כי חפץ אפו לעד לא החזיק נחלתו לשארית ועובר על פשע ןשא עול כמוך נ-מי א"
  )יח' מיכה ז(

 ןשא עונ'מעבירים לו על כל פשעיו שנאמר ? אמר רבא כל המעביד על מידות: "שלפנינול בגמרא מהפסוק "למדו חז
" פשעיו כל על לו מעבירין"י מפרש שהכוונה "רש.) יז ה"ר(" למי שעובר על פשע ?ווןעשא נלמי , 'ועובר על פשע

שהכתוב נא חניר ברבי אחא  מרובהמשך א נםאמ, "והולכת מנחתן אלא אחריהן מדקדקת הדין מדת אין"היא ש
 םכויש בת אבל, יש כאן םתנחומי דברכלומר , "בהוקוץ "אך  ןשמינה יש כא "אליה" י"רש ופירש, "בה קוץו האלי"

ומי זה , ולא לכל נחלתומדבר על השארית בלבד  "וחלתלשארית נ"כלומר מה שנאמר , שווה לכל ינודבר קשה שא
את  םגהוא ריך צאלא  ,בלבד "דותיועביר על מימ"די בכך שאדם  יןא כלומר, מו כשירייםצמי שמשים ע? השארית
  .וזכה שיעבירו לו על כל פשעינווה ובזכות זה ימתוך ע ריכה לנבועצשההעברה על המידות נו הייד, הנוומידת הע

 

 )יא 'כה תהלים" (כי רב הוא וסלחת לעווני' למען שמך ה"
נפטר הוא , הודה מעצמוהנאשם כיון שכלומר , "מודה בקנס פטור"ש) 'נש מ"טור חו(וכך נפסק להלכה , ל"אמרו חז

פרט למרשיע את ", ומרכל "לקים-אשר ירשיעון א", על חובת הקנס בתורה שנאמרולמדו זאת ממה , הקנסמבכך 
מה הדין אם מחלוקת יש  )ב״ק ה׳(גמרא סוגיה בב ,אמנם. עדיםיש רק אם הוא ב בקנס וחיהו, שפטור מהקנס "עצמו

: ואילו שמואל סובר, "מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור: "רב סובר? ואחר כך באו עדיםהנאשם הודה בקנס 
ומתוודים לפני הקב״ה עומדים שביום הכיפורים אנו  ל"זהארילפי זה מסביר . "באו עדים חייב מודה בקנס ואחר כך"

מודה בקנס ואחר כך "האומרת ששמואל לשיטת , ינומקטרג ומעיד על חטאו באוגם השטן , על כל החטאים שעשינו
מודה בקנס "שרב שיטת כים סקופרמב״ם הטור ושהאלא , הקנסמאותנו ר ופטלוידוי ה לילא הוע, "באו עדים חייב

אם , הרי אמרנו שלשיטת שמואלו, "יונוסלחת לעו' ך הען שממל"ו היא תפילתנלכן , "פטורכך באו עדים  אחרו
כלומר להלכה , "כי רב הוא"אנו מוסיפים ואומרים לכן , הוידוי אינו מועיל, ינולהעיד על חטאאחר כך יבואו עדים 

  .מהקנס פטורשהוא , באו עדיםר כך מודה בקנס ואחה"נפסק כשיטת רב ש
 

 )בח תרכג "אוא "רמ" (ואומר במקום כתבנו חתמנו"
כי . "נזכר ונחתם ...בספר חיים"וכן יאמר  "וחתום"יאמר  "וכתוב"וכן כשמגיע ל )ק ג"ס( ה ברורההמשנמוסיף 

ויזדרז מאד בתפלה זו כי תכלית כל  ,טוב או לרעה על בני אדם לאש השנשנכתב בר יןדר בנעילה הוא חתימת הגז
ואם לא  ,שהכל הולך אחר החיתום ,הוא תפלת נעילה יפוריםכהם ותכלית יו ,יפוריםכהם הוא יו שובהתמי ירת העש

יאזור כגבור חלציו להתפלל במחשבה זכה וברורה  קוםמכל מ ,ולכן אף אם חלש הוא מחמת התענית ,עכשיו אימתי
 .ויחתם בספר חיים טובים "הבא לטהר מסייעין אותו"ו ,נדרי התשובה באמת ומצעל ולקבל ע

 

 
 
 
 
 

 ""ברית יצחק""ו"  חנוכת בית""ספרים ל":  בית יצחק""ח ""גמ)  איטר,  אשכנזי,  ספרדי((י ""מבחר תפילין רש":  יד יצחק""ח ""גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 20:30-21:30ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

  3268315--052:  טלפון  -  להשאלה לבירור פרטים וו

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 יוסף בנימין בר חביבה, אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

 הכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה
יוסף בן חמו הרב בראשותו של הפייטן "מאיר השחר"על ידי חברת הבקשות והסביבה 

 052-3268315יוסף  , 052-9433453ליאור  : לפרטים והזמנות



1 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי ָרה ְוִתׁשְ ַמִים ַוֲאַדּבֵ ָ  (לב,א)  ַהֲאִזינּו ַהׁשּ
 

רבי מיכל  בבואו לנחם בימי ה'שבעה' על אביו של הגאון  סיפר הגאון רבי חיים קנייבסקי
יהודה, וביקש לשאול ממנו ספר  , שפעם אחת בא אליו ר' מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל

אך הוא אינו שימש כרב או כראש  ,  אחד, וכך סיפר: "אבי ז"ל היה יהודי ירא שמים 
כשהלכתי עמו ברחוב וביקש ללמדני מוסר, היה מצביע על אדם  , ישיבה. פעמים רבות

ולפרנסתו עובד בתור    -מסוים ואומר לי: 'אתה רואה? הנה הוא כמוני, אינו תלמיד חכם 
ר, ואף על פי כן זכה ויש לו בן תלמיד חכם, וגם אתה גם אם אין לך אבא תלמיד  סנדל

 . עד שתצמח ותהיה תלמיד חכם, חכם, אל תירתע, תלמיד היטב, תתמיד ותשקיע
 
חשבונו' קיבלתי את אותו  'והנה" המשיך רבינו, "לאחרונה שמעתי שאותו בן, שעל "

"ברית איתן" ושמעתי שהוא נמצא  מוסר, וששימש לי כדוגמא, חיבר ספר בשם  
ובכן, כהכרת הטוב למחבר, ברצוני ללמוד בספר הזה, ועל כן מבקש אני  .  ברשותך

שתשאילהו לי. "וסיפר רבי חיים, שבשובו לביתו אחר ההלוויה, התיישב הוא בעצמו  
כי עלה בדעתו, שגם הוא חייב הכרת הטוב לאדם שבזכותו רבו, רבי  , ולמד בספר זה

 ., היה מתחזק בלימודמיכל יהודה
 

תקופה קשה מאד עברה על הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ בהיותו אברך צעיר. הייתה  
זו תקופה, שבה שכב אחד מילדיו בבית הרפואה. המחלה נמשכה ל"ע חודשים ארוכים,  

  ורפואתו של הילד לא נראתה באופק. בני המשפחה היו לחוצים ומוטרדים מאד. 
עד כי לא יכלו להתרכז בשום עניין אחר. הפלא הגדול היה  דאגתם היתה כה רבה, 

הלה המשיך ללמוד כרגיל וניצל כל דקה  . לראות את רבי מיכל יהודה, האב המסור
 .ללימוד

 
כשלמד, היה שוכח את כל  . ראשו ורובו היה שקוע בלימוד הגמרא, בהוויות אביי ורבא

גיסו רבי ראובן  ". ני יודעהדאגות ואת כל החששות העלולים להטריף את הדעת. "אינ
יוסף גרשנוביץ הגיע פעם לביתו באותה תקופה, וכמעט יצא מגדרו מרוב התפעמות.  

",  והחידה נותרה בלתי פתורה , "אינני יודע איך ניתן.  איך הוא מסוגל ללמוד במצב כזה
 אמר לקרובי המשפחה בהערכה חלפו שנים מאז. 
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-הגאון ר' בייניש פינקל זצ"ל, שהיה ידיד קרוב מאד לרבי מיכל יהודה, התבקש לבית
פטירתו אירעה ביום, שבו התקיימה שמחה במשפחת לפקוביץ. סדר היום היה  . עולמו

מיכל יהודה על  ", עמוס, כמובן, ובכל זאת לא הסכים לוותר רבי הרי עד שתסתיים
 .השתתפותו בהלוויה שהתקיימה בירושלים

 
עד כדי כך?" התפלאו בני המשפחה ההלוויה, כבר יגיע הזמן לצאת מהבית לחתונה.  "

"האם כוחותיו של הרב יאפשרו לו זאת?" אני מרגיש לרבי ביניש הכרת הטוב גדולה  
זה קשור לתקופה  ! השיב רבי מיכל יהודה נחרצות", אני חייב ללכת להלוויה", מאד

 ".ההיא, של המחלה של בננו 
 

באותם  ". אוזן בתמיהה, מאזינים לזיכרונות אודות אותם ימים קשים הסובבים כרו 
.  דאגנו כל כך. היינו מוטרדים מהמצב הקשה של הילד",  ימים, "המשיך ר' מיכל יהודה 

 .בתקופה ההיא היה ר' בייניש ממתין לי באופן קבוע ליד הישיבה, מצפה לסיום השיעור
 

דבר עמי רק בלימוד, כדי שאמשיך  לאחר היה מלווה אותי הביתה, וכל הדרך היה מ 
להתרכז בגמרא, ולא אתפנה לחשוב על הצרה. הייתי מגיע הביתה, כשראשי מרוכז  
בלימוד, ואז הייתי ממשיך ללמוד ביתר שאת, כך באמת לא נותר מקום לדאגות...  

ועכשיו, איך אני יכול לא להשתתף בהלווייתו? הרי הוא החזיק אותי באותם ימים!"  
 ) שראלמאורם של י(
 
 

 (לב,ז) ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם
 

על אברך שגנבים נכנסו לביתו והצליחו לגנוב סכומי כסף   מעשה מופלאהגיע לאוזניי 
גדולים מאוד. ואם לא היה די בעצם הגניבה, וההפסד הכבד שנחת עליו, מי שבגללו  

כאשר הגיע  . בוצעה הגניבה, היתה... אשתו, ששכחה לנעול את הדרך בצאתה מן הבית
 ננו, עלה בליבו כעס רב על הגנבים.  התלמיד חכם וראה שהכל פרוץ, והכסף אי 

 
הגנבים הללו; איך זה  , אשתו לא היתה בבית, והוא החל לצעוק: 'איזה אנשים רעים הם

כולל האוכל מן היד לפה, ואין לי אגורה  -שהם לא חסו עליי ועל ממוני, הרי אני אברך
רמר  הבעל היה כעוס וממו?',  מיותרת, ואיך הם העזו להמיט עליי צרה גדולה שכזו

רגילה. אבל ראה זה פלא; ברגע שאשתו נכנסה הביתה, הפך את עורו, והחל  -בצורה לא
 לפזר חיוכים לכל עבר, ואף הרגיע את אשתו.  

 
פתאום צצו על לשונו מאמרי חז"ל בענייני בטחון, והוא החל לשנן לה אותם,  -לפתע

בטוחה שבעלה יצעק עליה על כך שלא   בעוד שהאשה היתה - - - דבר דבור על אופנו 
ניגשתי אל הת"ח ההוא ושאלתי אותו איך  . זכרה לנעול את הבית, קרה דבר הפוך לגמרי

היית מסוגל להתנהג כך? הרי מדובר במשימה קשה ביותר! והוא השיב: הרי כל הדברים  
 ה?  הכל הגיע בזכות רעייתי, ואיך אני יכול להתרגז עלי-הטובים שיש לי בעולם, הכל

 
בדומה לרוכלת  ? אז היא שגתה פעם אחת, והשאירה את הדלת פתוחה, אז מה קרה

עליה סיפרנו, גם האברך הזה היה מסוגל להשתנות ברגע אחד. עד שאשתו נכנסה  
פתאום השתנה, ולבש צורה  -ולפתע,  הביתה, הוא היה כעוס מאוד, על הגנבים הרשעים
שפיעמה בליבו, ש'בבית לא   אחרת לגמרי. הסיבה לכך נעוצה בהרגשה אמיתית

עצמו התבטא ואמר: 'אינני יכול לגדוע את כל זכויותיה  -כועסים, ויהי מה'! או כפי שהוא
מתוך הספר הנפלא 'שמחה בבית' להגר"י זלברשטין ( שכחה אחד'! -של רעייתי, בגין מעשה

 )שליט"א
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ַמִים ָיִדי א ֶאל ׁשָ ָ י ֶאׂשּ  (לב,מ) ּכִ
 

  נכנס כאשר.  רהכש מסעדה וחיפש  לירושלים  ב "מארה יהודי הגיע שנים  מספר  לפני
  עומס כעת  יש כי  לו ואמר העובדים   אחד  אליו ניגש,  לשבת  מקום וחיפש   למסעדה
  יהיה כשלא,  מאוחר יותר לבוא  לו כדאי   לכן, פנוי לשולחן רב זמן לחכות  וצריך במסעדה 

 פיגוע  שם אירע מכן  לאחר  קצר וזמן, המקום את  עזב האמריקאי  היהודי .כך  כל עמוס
 .  ל"רח  נהרגו  ורבים קשה

 
  ורצה חייו   את  להציל  שליח היה עובד   שאותו  הבין,  האמריקאי  היהודי כך   על כששמע

 שוכב  והוא בפיגוע נפצע הלה  כי  לו שנודע עד , אותו לחפש  החל הוא  .לו  להודות מאוד 
  מפציעתו מתאושש הוא  כי לו   נודע וכאשר בשלומו  התענין   הבאים  בימים. החולים  בבית
  ומסר  עשיר שהוא   לפצוע  סיפר הפגישה   בסוף. חייו את  הציל   הוא כי  לו באומרו  לבקרו הגיע

 .אליו  שיפנה למשהו יזדקק  שאם  ב"בארה וכתובתו  שלו הטלפון  מספר את   לו
 

  רגיש במקום מהם ואחד  מסמרים מספר  בגופו  ננעצו הפיגוע  במהלך כי והתברר  זמן עבר
  נזכר.  הניתוח את  שם  ולעבור  ב "לארה  לנסוע המומחים  לו יעצו . מסובך ניתוח  הדורש   ביותר
 ". לי  יעזור ובוודאי  ב"בארה  טוב ידיד עכשיו לי  יש הרי: " הלה

 
  עבורו ישלם  ואף צרכיו לכל וידאג  לו  ממתין  שהוא השיב  והלה   יהודי לאותו  הפצוע   התקשר

  קיבלו ואכן  .השנה ראש  לפני  ימים מספר זה  היה .  לו  שיהיו וההוצאות  הטיפולים  כל   את
  חופשה ימי מספר לקח   הוא .הטוב  הכרת  של  חם ברגש , התעופה  בשדה כבר  ידידו

  כדי  טובים ורופאים  החולים בבית  טוב  מקום לפצוע לסדר  להתמסר  שיוכל כדי מהעבודה 
 .ביותר הטובה בצורה  בו שיטפלו

 
  ההם  ובימים", התאומים   מגדלי" של  השמונים בקומה  משרד  היה אמריקאי  גביר לאותו
  על הרצחנית ההתקפה  אירעה ,הישראלי בפצוע לטפל   עסוק  והיה מעבודתו  חופשה  שלקח
  הכרת  בזכות  .להנצל  סיכוי כל   לו  היה לא  במשרדו  הגביר  שוהה היה ואילו   התאומים  מגדלי
  אותו   בגלל השניה  בפעם חייו  ניצלו, הישראלי   העובד כלפי, הגביר  של המופלאה  הטוב

 ) ראובן יחי( .ישראלי
 
 

ְדָך ְזֵקֶניָך ְוֹיאְמרּו ָלךְ  ַאל ָאִביָך ְוַיּגֵ   (לב,ז) ׁשְ
 

 (רבי מרדכי אליהו שלוש שנים אחרי פטירתו של אבא הרב שמואל אליהו שליט"א: מספר
השואבה בקריית טבעון. בדרך התקשר מישהו ואמר כי יש לו  לשמחת בית    נסעתי )זצ"ל
אליהו: במשך שנים רבות לא זכו הוא ואשתו לילדים. הוא שמע על הברכות    על הרב סיפור

 אליהו שלא חוזרות ריקם, טרח ובא ממרחק לביתו של הרב וביקש ברכה.   של הרב
 

 חודש ראש של בתפילהחודש. הרב לא בירך אותו, אבל נתן לו עצה: היום ראש    הוא סיפר כי
יֵענוּ בֹו   ה'"ָזְכֵרנוּ : בו ואומרים ְוָיֹבא"  ַיֲעֶלה" מוסיפים אנו ְקֵדנוּ בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ ֱאלֵֹהינוּ ּבֹו ְלטֹוָבה, וּּפָ

ים ְקֵדנוּ"  במילה טֹוִבים". ְלַחיִּ האיש סיפר כי   ".שרה את פקד' וה" כמו. בנים  של  לפקידה   תכוון " וּּפָ
היה יכול לעשות, הרב אמר    הוא יצא באכזבה. במקום ברכה הוא מקבל עצה. אבל מה הוא

 .הקרובה  מה שאמר, ולפחות את זה הוא ינסה לעשות בתפילת מנחה
 

 כמה שהעצה הזאת נכונה, סיים האיש את דבריו. כיוונתי בתפילה והנה חודש  ידעתי לא
 התקווה ארוכת השנים לילדים הולכת להתגשם. היא אחר כך אשתי מבשרת לי כי  

 בהיריון. הרבה נקיפות מצפון היו לי על שהקפדתי בלבי. לא הבנתי את גודל העצה שנתן 
 לי הרב באותה שעה. 
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
בת מלכה, אייל בן שרה,   ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 עזיזה. 
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה  

ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  ארז בן חיה ז"  ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל
שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה   ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר בן אסתר ז"ל.

 
 

 
חפצי בקריית טבעון.   למחוזהנרגש סיים את סיפורו המיוחד אני כבר הגעתי   כשהיהודי

חנות מחשבים מצפת,    הקהל היה בעיצומה של השמחה, לידי במעגל השמחים היה בעל
עתה. הוא שמח לשמוע את   ותוך כדי שאנו מסתובבים סיפרתי לו את הסיפור ששמעתי זה 
הוא ואשתו מצפים זמן רב מדי   הסיפור ואמר כי הסיפור הזה הוא בשבילו מתנה משמים. גם

הוא ואשתו לקחו את העצה של הרב    פגשתי אותו והוא סיפר לי כי חודשיים אחרין. להיריו 
 .  ְוָיֹבא" ַיֲעֶלה"  מזון ובכל תפילה שיש בה וקיבלו על עצמם לכוון בימי חול המועד בכל ברכת

 
  אתאשתו נפקדה, והם מצפים ללידה קלה.   והברכה לא איחרה לבוא. חודש אחרי סוכות

פינה. חודשיים אחר כך מתקשרת אלי  -בראש הכפול הזה סיפרתי פעם בכנס חנוכה הסיפור
יעלה ויבא" והחליטה לקחת על עצמה לכוון  " פינה ששמעה את הסיפור על-תושבת ראש

ה יזכו להיפקד בזרע  ּוָפְקֵדנּו" כדי שהיא ובעל "  היטב ב"ַיֲעֶלה ְוָיבֹא", לכוון במיוחד במילה
  של אביהם" מתוך (אחרי חודש אחד בלבד.  קודש של קיימא. וגם היא זכתה להתעבר 

 )ישראל
 
 

ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתוֹ  ָ ֵחהּו ִיׂשּ ָנָפיו ִיּקָ ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ִיְפֹרׂש ּכְ ֶנׁשֶ  (לב,יא) ּכְ
 

אין הוא נכנס   -גוזליו ברחמים גדולים  כמו שהנשר מעיר את  –מסביר ה"אור החיים" הקדוש 
בניו   לאילן ומעיר אותם, וכאשר אלא מקשקש בכנפיו בין אילן אל הקן בפתאומיות 

אלא הוא נוגע ואינו נוגע וכל זאת    מתעוררים הנשר מרחף עליהם ואינו מכביד עליהם
 לקבל אותו.    בשביל שיהיה בהם כוח

 
מתרחקים ממנו חס ושלום, ראשונה הוא   כך הקב"ה מתנהג עם עם ישראל כאשר הם

ראשונה נגעים בבית,   א עליואינו נוגע בנפשו של האדם מיד אלא ה' מבי - מעורר אותם
  מתעורר, מביא נגעים על גופו. והקב"ה מעורר את האדם אך  אח"כ בבגדים וכאשר הוא אינו

  ...שאין הוא יכול לעמוד בו ולסבול ורק כפי יכולותיו כמו שאין הקב"ה מנסה את האדם דבר
 

גם כאשר מתרחקים ממנו יתברך, הוא   ,כאן אנו רואים את רחמיו של הקב"ה על עם ישראל
האדם מקבל את ייסוריו, זה   התמודדויות וקשיים שיוכלו לעמוד בהם. וגם כאשר  נותן להם 

 ם!...  האד  כאשר אין הוא יכול לעמוד בהם, הוא לא ינסה את  מגיע בשלבים... אך
 עלון 'מתיקות ועריבות התורה') מתוך ה(
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  : בבנק

   53957חשבון 

  בנק דיסקונט 

    106סניף 

  

  :באשראי

  " נדרים פלוס"

  "קהילות"-

  

  : בטלפון  

  )מענה ממוחשב(

0799-654321  

  

!!!תודה מראש

  ...מעבירה את רוע הגזירה !!!!!וצדקה

הכל ולדבר על  את בדיוק עכשיו לעזוב... כשכעת עיקר הנושא זה דווקא תשובה... בדיוק בערב יום כיפור... זה אולי נשמע קצת אבסורדי
ים ודווקא אז מתמקד... ככל שמתקרבת שעת האפס ככה אין זמן לפתוח נושאים רחבים... בל האמת היא שתמיד זה ככהא... צדקה

ובעשרת ימי תשובה ... רואים בנעילה שפתאום הנושא הוא למען נחדל מעושק ידינואנחנו גם ככה ... בפינות היותר נקודתיות ופרקטיות
ל אומרים בפירוש שאחד "זח!!! צדקה... אז כן ...ובאונאת דברים נות בבין אדם לחבירועסוקים בלהתפייס ולסגור פי כולם פתאום

וכבר יש לו עבירות ... אנחנו מדברים על בן אדם שכבר יש לו פעקאלע ???מה הכוונה!!!! שמעבירים רוע גזירה זה צדקה מהדברים
צריך לעבור כל מיני קשיים בחיים כדי למרק כל מיני עבירות ... וזה מה שיש... ו... שעליהם נאמר שגם אחרי התשובה יסורים ממרקים

כי לכל ..."כפרת עוונות"ואני לא צריך להגיד לך מה זה ..." כפרת עוונות"עדיין יש מה שנקרא ... שגם אחרי יום כיפור וגם אחרי התשובה
... ש!!! מחטאים?? שממה זה נובע ...פפפרת עוונותפשזה כ ואת העגמת נפש שלו בחיים שלו אחד מאיתנו יש את ההתמודדויות

את ... היסורים המוכרים של כל אחד מאיתנוכל ל את "וצריך רח... לפעמים גם זה לא מספיקיום הכיפורים ו. ב. תשובה. א: שצריך
מי שמאוד  !!!ל באים ומודיעים לנו שיש כופר"חז!!!! בדיוק על זה!!!! ועל זה... וככה זה החיים... ואת העגמת נפש שם... הקרעכץ פה

יש כאלו שחושבים שצדקה מעבירה רוע ??? שמת לב מה באתי כאן לשלול(!!! יש אפשרות להמיר את היסורים האלו בצדקה ...חשוב לו למנוע את זה
כבר היה תשובה ויום ש אחרי... נושא אחררבינו יונה מדגיש שהצדקה יושבת על !! אבל לא... גזירה הכוונה היא שהיא מכפרת על החטאים כמו שתשובה מכפרת

     )...זה נשמע אחרת לגמרי ...ליסורים  י יסורים ופה מגיעה הצדקה בתור תחליף"התכפר עדיין הנפש לפעמים צריכה תוספת ניקיון ע ואחרי שכברהכיפורים 

 ממילא יהודיו... שקיימתוזה מאומת יותר מהסגולה הכי הכי בדוקה !!! זה עובד!!! אז זה מדעי... ל אומרים את זה"וצריך לדעת שאם חז
הצדקה והחסד הזה הם תחליף  !!!!צדקה בשבילוהאלו לתשומת לבו אמור לגשת לתחום של צדקה בגישה שזה  שלוקח את הדברים

   :ואשר על כן...  בזו השנה מתוק לכל מיני עגמות נפש שהוא לא היה רוצה שיקרו לו

  !!!ביום שאחרי יום כיפור מבחינה מסוימת צדקה זו סוגיה שצריך לשבת עליה דווקא

ואנחנו כבר שומעים את הבת קול שאומרת לך אכול ... ו העוונותה כבר התכפר"אחרי שסיימנו עם התשובה ואחרי יום כיפור ואחרי שב
... בכאב גם לא תהיה כרוכה הזו לדאוג שהכפרה כעת יש לנו זמן להתפנות!!! כאב למרפאת עכשיו הגיע הזמן לדאוג... בשמחה לחמך

ז א... אבל זה עדיין לא אומר שהכפרה הזו לא עלולה להיות חלילה כרוכה בכל מיני עגמות נפש שהיינו רוצים למנוע אותם... התכפר... ןכ
ובה לא יזיק להגיע ליום כיפור עם איזה קבלה ט... מסתמא עדיף לחשוב על זה כבר לפני יום כיפור( ...כבר העבודה של היום שאחרי יום כיפור זו!!!! הנה

זה מצות ... יש את המצות צדקה שכל יהודי חייב בה!!! יש שתי סוגים של צדקה :כאן צריך להדגיש נקודה מסוימת   ...)בנושא של צדקה
אדם ... שצדקה מעבירה את רוע הגזירה נאמרלא על זה  וככל הנראה... שמי שלא מקיים אותה עובר על עשה... עשה כמו כל המצוות
  ???אלא מאי ...אבל זה עדיין לא אומר שהוא בעל צדקה... אומר שהוא יהודי כשר רק זה" א תקפוץ את אחיךל"שלא עבר על לאו ד

ואם נגזר עליו שיפלו  !!!!לעיסקת טיעון ולהחליף תיקים דובר על יהודי שמעוניין לגשתמ... כשאומרים שצדקה מעבירה את רוע הגזירה
... של צדקה מסוים ולקחת על עצמו עול... וחסד תיקים מתוקים של צדקהב המיר אותםהוא מעוניין ל.. .עליו כמה תיקים לא נחמדים

של גלגול  פחות מומלץ תיק מתוק של חסד ואמת שישמש לו כתחליף לתיק!!!! לקחת על עצמו תיק... כן... 'וכדו ח"לפתוח איזה גמ
החפץ חיים מאוד . ..כן  )ז של עיקרי התשובה"ובעיקר הי" י' בשער דכך משמע לכאורה מלשון השערי תשובה (... חובות או שאר התמודדויות בחיים

זה כאב ... כן "...אהבת חסד"והוא הקדיש על זה ספר שלם הנקרא  בחסד וצדקה מאוד עודד שכל יהודי יקח על עצמו איזה עול מסוים
זה עניין של ... אש עוד יותר גדוליםס יש בכאב ראש הזה אפשרות לשמש תחליף לכאבי ר"אבל סו... אף אחד לא אמר שלא ...ראש

אז כאן  ...ומאידך יש כאלו שכן בנוים לזה' של חסד וכו ציבוריות  לכל מיני פעילויות בנוי שלא כל בן אחד אז נכון... נטו המלצה... המלצה
לאותו שכן  מסודרתגש עם תכנית ות אתה תביא את התקציב ואת האחריות... וףאתה תדח... אתה תגש... םלשדך ביניכ החכמה היא

 ואתה תקח... כבר בלאו הכי הדלת שלו סובבת כל הזמן על צירה והוא יודע לבצע את זה בפועל ...עקשניסט שהוא יבצע את זהסוער ו
   ...אחריותה את

 האיש אשר... כשרות חזרה מהלקט והפאה בשדה השעורים של בועז היא אמרה ברצינות תהומית לחמותה נעמי... פ מה שבטוח"עכ
אדם שעושה חסד הוא למעשה מקבל  )רות לא הייתה חשודה על כפיות טובה כפי שמוכח שם(!!!! כי זו האמת האמיתית!!! היום בועז עשיתי עמו

  ...לא נותר לנו אלא לקפוץ על המציאה... וזוכה הרבה יותר ממה שהוא נותן

ואפילו נזמין את ... נמשיך להתדיין על זה בהרחבה בחג הסוכות ש"ובעזה... כ שאנחנו הולכים על הכיוון הזה"בא נחליט כבר עכשיו בעיו
  ... לסגור מולו את העניינים... אברהם אבינו

 ---  

מי שלא בעל ... מסוים של אנשים מאוד מיועד לסוג באמת אבל הוא כבר... צדקה של בגיליון זה נכתב מאמר נוסף בנושא  3-4בדף 
  ...אמצעים אין טעם שיקרא מאמר זה

1



  2

   !!!!והיעהה!!!!  המטאטאא
!! אבל יש ביניהם הבדל מהותי... שני אביזרים שתמיד הולכים ביחד מטאטא ויעה הם... כן

  !!! לכל אחד יש תפקיד אחר לגמרי מחבירו
למטאטא לא אכפת ... ן הלכלוךאת המטאטא לא מעניי !!!המטאטא מתעסק עם הביתת

המטאטא ... יהיה נקי שהבית !!!!שהביתמטאטא חשוב ל !!!לא כאן העיקר... לכלוך שישאר
כעת המטאטא ... אחרי שהבית נקי מלכלוך... וזהו... לוקח את כל הלכלוך ומזיז אותו מהבית

... העיקר לא כאן... שישאר לכלוך... כבר לא מעניין אותו הלכלוך... מצידו סיים את תפקידו
 כבר היעה... היעהכעת מגיע תורו של  ...אז אחרי שהמטאטא סיים את תפקידו!!!!! ואז

ולוקח אותו  טיפול אישי ומטפל בו מגיע ללכלוך המרוכז היעה!!! מתעסק עם הלכלוך עצמו
  ...היעה תמיד מגיע שלב אחד אחרי המטאטא... זה כבר תפקידו של היעה... למקום הראוי לו

  !!!!סדר ויש ניקיוןיש : גדיר את זה עוד יותר טובהאמת היא שהייתי מ
מצידו שישאר ... המטאטא לא דואג לניקיון... הוא לא עושה ניקיון !!!!סדרהמטאטא עושה 

שהלכלוך יהיה מרוכז ... שללכלוך יהיה את המקום שלו ...שיהיה סדרהעיקר אבל ... לכלוך
את  ואז מגיע היעה או כל חומר ניקוי אחר והתפקיד שלו זה כבר לנקות... במקום אחד

  . .הלכלוך עצמו
---  

עם ישראל  ...לשעיר לעזאזל' הבדלות זה חלוקת העבודה בין השעיר להלהבדיל אלף אלפי 
??? מה עושים... נו... כעת צריך לנקות את כל הלכלוך... צברו במשך השנה הרבה הרבה לכלוך

  ... ניקיוןל ניגשים כ"ורק אח לעשות סדרקודם צריך ... לפני שמנקים.. חכה... רגע
ממש לא ' השעיר לה!!!! מכפרים עלינו לאוהם . ..'לכן דבר ראשון מגיע הפר והשעיר לה

!! מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם על הקודשוכיפר ?? אלא מאי!! מכפר עלינו
מנקה את קודש הקדשים מטומאות בני  ...מכפר על הקודש' השעיר לה: שים לב לדגש

אותם מקודש ומפנה  כמות שהם את כל העבירות לוקח' השעיר לה: זאת אומרת... ראליש
הוא עסוק כעת ..  אדרבה... אותם הוא לא מנקה... בירות שלנוהוא לא נוגע בע... הקדשים

ומזיז אותם מקודש  כמות שהםולכן הוא לוקח את העבירות שלנו ... בלנקות את הקודש
וכן יעשה : "תפתח חומש ותקרא את המשך הפסוק ??? לאיפה הוא מזיז אותם... הקדשים

ג כביכול מטאטא את כל העבירות שלנו "הכה ..."ן איתם בתוך טומאותםלאוהל מועד השוכ
זה כבר בגדר  )דהיינו מחוץ לקודש הקדשים(באוהל מועד ... ושם זה כבר בסדר... מהפרוכת ולחוץ

באוהל מועד כל הלכלוך  ...פ שהם טמאים שכינה עמהם"אע ...בתוך טומאותם איתםהשוכן 
יש לו  כבר אבל... יש אמנם לכלוך !!!!סדרמה שנקרא : רבקיצו... למקום אחד כביכול מתרכז

' אחרי שגמרנו לפנות את כל הלכלוך מבית ה!!!! עכשיו... הלכלוך מרוכז למקום אחד... מקום
היעה זה !!!! עכשיו הגיע תפקידו של היעה... במקום אחד כביכול וכעת ככככל הלכלוך מרוכז

תלח וסומך שתי ידיו עליו ומערים עליו את ג ניגש לשעיר המש"כעת הכה... השעיר המשתלח
  ...ישר לעזאזל... וקדימה... כככל עוונות בית ישראל

של !! עושה פעולה של סדר' השעיר לה ...לשעיר לעזאזל' חלוקת העבודה בין השעיר לה זו 
ואילו השעיר לעזאזל הוא כבר היעה שבאמת !!! עסוק בניקיון הבית' השעיר לה!!!! טאטוא

ולכן עיקר הכפרה  ...הוא לוקח את הלכלוך עצמו ומאבד אותו מהעולם... וך עצמועסוק בלכל
ואנחנו צריכים להתנקות ... אנחנו מלוכלכים... ס'כי תכל ...שלנו זה השעיר לעזאזל

... אבל עם כל הכבוד לשעיר לעזאזל!!! בשבילנו ואת זה השעיר לעזאזל עושה... מהלכלוך
 עיקר העבודה הנשגבה!!!! אבל עדיין... הלכלוך לגמריועם כל הישר כח ליעה שמנקה את 

אלא אדרבה הפר ... לא השעיר לעזאזל דווקא ביום כיפור זה והמעכבת של הכהן גדול
כי לכלוך כמה שהוא מטרד וכמה שהוא מעיק וכמה : מסיבה פשוטה??? ולמה... 'והשעיר לה

... מה??? מה יש לך מזה?? ...ו... נו... נהיית נקי... ס'תכל... נו... שאנחנו משתוקקים להתנקות
כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר !!!! לא??? רוצה להיות נקי וזהו??? אתה סתם חולה ניקיון

אני רוצה להיכנס ... ה"אני רוצה להתאחד עם הקב !!!!!תטהרו' לפני ה ??בשביל מה!!!! אתכם
ם חג הסוכות ואני רוצה עוד כמה ימי... חבוקה ודבוקה בך... לחדר יחוד עם אבא שבשמים
עיקר העבודה זה ... אם ככה... בשביל זה אני רוצה להתנקות... להיות ראוי להיכנס לחדר יחוד

ה לך סיבה בשביל מה שיהי... קודם תנקה את החדר יחוד... ורק אחר כך הניקיון ..הסדר
  ...להתנקות

---  
  :כאן נקודה מאוד עמוקה טמונה

  ... שזה אומר שיש טוב ויש רע.. .אנחנו נמצאים בעולם של בירור
  !! 'הכל יחוד ה!!! האמונה של העם היהודי היא שאין עוד מלבדו

גם לרע יש !!!!! גם מוביל לטוב שהרע: התשובה היא?? ...בעולם הרי יש רע... ס'תכל... אה
אלא זה חלק בלתי נפרד  ולא הזנחה כמו שבכל בית יש פח אשפה וזה לא מחדל... מקום

לרע יש גם ... 'מיחוד ה בלתי נפרד הוא חלק... ככה הרע הוא חלק מהעניין... יתמאביזרי הב
ממקמים את  כל מה שנותר לנו בתור בעלי בחירה זה לבחור איך אנחנו... 'תפקיד ביחוד ה

 :לדוגמא ??...להיות מטאטא או להיות יעה אנחנו בוחים האם... רע הזהל עצמנו בייחס
את שניהם !!! פח אשפהיש צלחת של אוכל ו יש :יםבמטבח יש שני כלים מאוד נחוצ

פח אשפה ואילו  ...אותה מהלכלוךמנקים  -צלחת אוכל ???רק מה ההבדל ביניהם !!צריכים
את  מנקה מעצמוכל אחד מאיתנו צריך לבחור או להיות הכלי ש... את הלכלוך שאליו מפנים

  !!מתפנה הלכלוך שאליואו להיות הכלי !!! הלכלוך
וכי היה פה ??? למה... ליצחק גם היה בן צדיק ובן רשע!!! בן צדיק ובן רשע לאברהם היה

 )על דרך הנגלה(ל "מקובלנו על דרך הנסתר וזה גם מפורש בחז!! חס ושלום?? נוכימחדל חי
ככה אברהם ויצחק שהם התחילו ... שכמו שלזהב יש סיגים ויש פסולת שצריכה לצאת ממנו

כי מלאכת בורר מוכרחת להיות  ...היות להם אחיזה ברעאת הטוב מהרע היה מוכרח ללברר 
את  ומעצמ היה מוכרח להיות מצד אחד בן אחד שמפנהממילא  ...מורכבת מטוב ורע

... עניין של בחירה היה וכאן זה כבר ... מתפנה כל הפסולת אליובן אחר שאילו ו... הפסולת
הטוב והרע ... עם עצמםיעקב ועשיו נולדים ולשניהם יש בחירה מה הם רוצים לעשות 

!!!! את הרע מעצמך מטאטאאו שאתה ... עומדים לפניהם והם צריכים לבחור אחד מהשתים
ויש ... שניהם שוים !!!הם תאומים!! אין ברירה !!!היעה שכל הרע מטואטא אליךאו שאתה 

ויעקב אבינו בחר לטאטאות את הרע  ...וגורל אחד לעזאזל והבחירה בידך' פה גורל אחד לה
  ... ועשיו בחר שאליו מטואטא כל הרע... ממנו

או לבחור ... זה רק שתי גורלות... אין משהו באמצע ...וזה בדיוק הסיפור של שני השעירים
או להיות היעה שכל הרע שבעולם ... במטאטא לנקות את הרע ממך ולהישאר כולך טוב

 אצל יעקב אבינו העניין אבל... אחד רשע יה מוכרח להיות בןזו הסיבה שאצל אברהם ויצחק ה(... מנוקז אליו
  ...)ל"ואכמ כי הרע כבר התברר מחוץ לגבולות קדושת ישראל... נתקן ומטתו שלימה וכל בניו צדיקים כבר
---  

  : כעת בא נתרגם את זה לפרקטיקה... עד כאן דברים קצת גבוהים

ד זה לא סו!! אנחנו נמצאים בעולם של בירור... כיום זה מאוד מאוד בולט
אנחנו לא נבהלים ומופתעים מקיומו של !!!! שבעולם שלנו יש טוב ויש רע

בדיוק כמו שאנחנו לא מופתעים מקיומו של פח אשפה בתוך הבית ... הרע
כל זמן שללכלוך יש מקום והוא  !!!!שיש סדרכי כל זמן ?? ולמה... שלנו

ם יבא וכל שיואנחנו כמובן מתפללים (... מרוכז בפח אשפה אין לנו בעיה עם זה
... אז יש רשעה ויש רע בעולם ...אבל כל זמן שזה עדיין לא קורה... הרשעה כולה כעשן תכלה

מתי ?? מתי מתחילה הבעיה )...יש סדר והרע נמצא במקומו העסק בשליטהכל זמן שו
... כשאין סדר.. כשהבית כולו מלוכלך??? הגברת מתחילה להיכנס לעצבים

כאן מתחיל ... בבית אלא מטייל.. .נמצא במקום שלו לא כשהלכלוך
  !!! כאן מתחיל לצאת קרנים!!! הסקנדל

!!!! מסונן לאה נתן לנו מתנה שקוראים לה אינטרנט "הקב :על אותו משקל
כי האינטרנט ?? זו מתנה אתה יודע למה... זו מתנה... תתפלא לשמוע... כן

 זבלפח אשפה אחד גדול וטמון שאליו מרוכז כיום כככככל ה הפרוץ הוא
אבל ... אתה אולי לא שם לב... בצורה מרוכזת כמו שלא הייתה מעולם

כי פעם הלכלוך ... הרחוב פעם היה הרבה הרבה יותר מלוכלך מאשר היום
עד שהגיע הפח הטמון שקוראים לו אינטרט וכל הזבל ... הסתובב ברחוב

פרסומת אחת  האם ראית.. בחירות הרי היו: יש לי חידה: רק בתור דוגמא(... התנקז לשם
אבל ... ס"של ש... 'ראינו המון פרסומות של ג!! לא??  מהקמפיין של יאיר לפיד לפני הבחירות

??? מה התשובה?? אז איפה הקמפיין שלו... ס גם הוא עבד כמו שצריך"סו??? איפה יאיר לפיד
ם זה רק בתור מדגם לעול... הפח הטמוןרק דרך ... ככככל הקמפיין שלו עבר רק דרך הרשת

כשאני הייתי בחור  )..בלי שאנחנו בכלל נפגשים בו שמתרחש מתחת לפני השטח ומלואו
עם לשון  על הריצפה כל בוקר היינו יוצאים לרחוב ורואים פשקוילים... צעיר

??? איפה זה היום: יש לי שאלה ...הרע והוצאת שם רע על כל מיני אנשים
אחד ענק ענק פח אשפה  ה"ב יש??? מה התשובה ???זה נעלם לאיפה

כל הלשון  ...שקוראים לו אינטרנט שהוא אוסף אליו את כל הזבל שבעולם
... משאיר את העולם שלנו נקיוממילא זה ... ס וכל הלכלוך הכל שם'הרע

ה מסדר את העולם "הקב !!!זה מה שנקרא סדר!!!!! מצוין.. איכות הסביבה
ה לא אומר שאין סדר ז ...סדר זה לא אומר ניקיון... לקראת התיקון השלם

וכעת בערב יום ... אבל ללכלוך יש מקום... ועוד איך יש יש לכלוך... לכלוך
 ????איפה אני: עם עצמו ולשאול סדרכיפור כל אחד מאיתנו אמור לעשות 

   ????האם אני בוחר להיות מטאטא או יעה
  ???או השעיר לעזאזל' האם אני בוחר להיות השעיר לה

או בוחר ... טא שמנקה את עצמו מהלכלוךהאם אני בוחר להיות המטא
  !!!!לבחירתך??  להיות היעה שאליו מתפנה כל הלכלוך

---  
ס "סו... אינטרנט מכל וכלהאין לנו כבר את הלוקסוס לדבר נגד ... מה אעשה

אבל ... שצריכים גישה למייל יראים ושלימים יש המון המון אנשים
ומרשה לעצמו לגשת לאינטרנט  מי שאין פחד אלוקים לנגד עיניו !!!!!!מסונן

זה ... לא מסונן הוא פשוט בוחר להיות היעה שעליו מערימים את כל הזבל
לא תתרץ ש ...שלא תגיד שאי אפשר בדור שלנו!!! לא !!עניין של בחירה

שאדון אז נדברו ירה טילים נגד המושג מייל ולא שבק חיי לכל  ותגיד
מסכים  דווקא אני ...אדרבה !!!זהאני לא אתן לך את התירוץ ה!!! לא... בריה

 אני מדבר על... אני לא מדבר נגד מייל... אתה צודק... איתך שאי אפשר
ם נשלח וג... יליון זה נשלח לדפוס דרך מיילגם ג !!!!מסונן לאאינטרנט 

... ואת זה אתה יכול לעשות !!!!!!אבל מסונן... למקבלי המייל דרך אינטרנט
   !!!!החלטה בנושא הגיע הזמן שתקבל !!!!ותעשה

ה עושה סדר "הקב!!! אנחנו נמצאים בעיצומו של בירור!!! זה לא פשוט
... ה מטאטא את כל הזבל שבעולם למקום אחד ויחיד"הקב... מופתי בעולם

  ... ומי כמוך יודע עד כמה שאני צודק !!!!לאינטרנט הלא מסונן
כמעט  העולם כבר... ה מערים ערימות של זבל במקום אחד מרוכז"הקב
... וכעת יש לנו אפשרות לתפוס את עצמנו ברגע אחד לפני אחרון... נקי

  !!!! האם אני שייך למטאטא או ליעה!!!! לקבל החלטה לאן אני שייך
או להיות זה שאליו מפנים את !!! האם אני בוחר לפנות ממני את הלכלוך

או להיות ... שהוא מנקה את הקודש' האם להיות השעיר לה... הלכלוך
  ... השעיר המשתלח שאליו ועל הראש שלו התנקה הקודש

אנחנו נמצאים בערב יום כיפור ונדרש מאיתנו לקבל  !!!זה לא צחוק
כי ... ההחלטה היא לא עד כדי כך קשה כמו שאתה חושב... ובינינו!!! החלטה

 מכתבים לא מבקשים ממך עכשיו לחזור להיות פרמיטיבי ולשלוח: שוב
לא מבקשים ממך לחכות בבנק כמו ... ש וחציחוד במשך ישראל בדואר

ה מושג שקוראים לו מייל שהוא מיועד עבור מי שצריך "יש ב!!! לא... פעם
על הבני תורה שעדיין אין להם את זה  בעיניים עצומות אני סומךו!!! את זה

שהשורות האלו לא שהם ילדים מספיק גדולים להבין ... ולא צריכים את זה
מי שכבר טעם את הטעם של ... בל מי שכבר היה שםא ...מיועדות עבורם

וזה ... לו להתנתק מהרמת חיים הזו ובאמת נורא נורא קשה... הקידמה הזו
אז לך !!! שוב להפסיק עם זהלא מסוגל לח פשוט הרי מה שגורם לך שאתה

תהיה  אבל ... הוא מסתמא יתיר לך להשתמש במייל מסונןו... רבתשאל 
תהיה מחובר לכל הזבל  אל... תהיה מופקר אל... אל תהיה פרוץ !!!מסונן

  ... המרוכז
  ...יום אחד מפנים זבל... צריך לדעת שיש גבול כמה זבל יכול להיערם

וכשהוא יערם עד הסוף או אז ... ה ממתין שיתמלא סאתו של הזבל"הקב
ה יקח יעה אחד וישלח "יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והקב

ה יסיים את הסיפור "יום יבא והקבצריך לדעת ש... רץ גזירהאת כל הזבל לא
כי אז כבר יהיה  !!!!ולך אסור להיות שמה ביום פקודה הזה... ו... הזה

ברגעים הנעלים של סדר ... בשעת מוסף של יום כיפור... אנא ממך... מאוחר
... ג על שעיר המשתלח"בשעה שאנחנו נאמר את הוידוי של הכה... העבודה

אני לא רוצה להיות שעיר !!!!! אני לא יעה: תחליט!!!! חלטהתקבל ה
אני בוחר בחיים ומיד במוצאי יום הכיפורים אני הולך לסנן את ... המשתלח

ואין לך פרקליט טוב ליום הדין גדול ... אין קבלה גדולה מזו... המחשב שלי
  . אגוטע יום טוב... מזה

  



  

מה ?? .וצדקה... תשובה ותפילה וו
  ?הקשר צדקה

ד בשביל כלל לא מיוע זה לשם שינויהמאמר ה
הקוראים אלא בשביל אנשים מסוימים שזה נוגע 

... בלאו הכי העלון נשלח מאוחר ומי יודע למי זה יגיע( ..אליהם
יעזור שתגלגל ההשגחה העליונה שמי שזה צריך להגיע אליו ' אז ה
   ..)יגיע

---  

 ל פעם שהיינו יוצאים מהכיתה הרבהכ... תי ילדכשהיי
להרים את הכסאות מעל השולחנות  לנו היה אומר

ה והיא צריכה המנק תבא כ"אח אז... אם לא כי... כי
וכמובן שהרבה פעמים  ...לעשות את זה במקומנו

מעל  הייתי מתעצל או שוכח להרים את הכסא
: עלי תוצועק המגיע ואז המנקה הייתה... השולחן

  ... למה לא הרמת את הכסא

 ... עד הפעם הבאה... בקשתי סליחה עד... התנצלתי
 ...באמת שכחתי להרים את הכסא אחד  יום!!!!!! והנה

: וק עליצעל אחד מהכיתה והתחיל ניגש אלי ילד ואז
  ??? למה אתה לא מרים את הכסא

אתה מכיר את התגובה  ???בעיה ישכככה: עניתי לו
 מתי ???ישכככה בעיהפירוש מה ?? בעיה יש לךהזו 

  ??ישכככה בעיהאומרים  הילדים

 מול ---כשאני לא מרים את הכסא זה בעיה שלי
  !!!!המנקה

זה לעשות את  כשאתה תהיה המנקה שצריכה
אז אתה תוכל לבא ... במקומי אז זה יהיה בעיה שלך
כל זמן שאתה  אבל... ולצעוק עלי למה אני לא מרים

   ?????יש לך בעיה - בעיה ישכככהאז ... פה לא המנקה

: לא עניתי לה. ..עלי הכשהמנקה צעק: עכשיו שים לב
היות  !בעיה יש לה באמת כי ???למה לא ...בעיה יש לך

 אז אם אני !באחריותהוהניקיון של החידר הוא 
צטרך לעשות את באמת לא ארים את הכסא היא ת

 בהחלט אהי... בעיה בהחלט לכן יש לה... זה במקומי
מי  !!אבל חבר שלי מהכיתה לא !!!!רים דידידב בעלה

... את זה אם אני לא אעשה הרי ...מאיפה צצת... אתה
  ...לכן זה לא עניינו ..לא יעשה במקומי הרי הוא

---  

  : על אותו משקל בייחס להחזקת תורה

כי  בפרשת !!נקודה !!!!!!!החזקת תורה היא אחריותנו
וארור קראנו ברוך אשר יקים את דברי התורה  תבא

  ... 'אשר לא יקים וכו

אנחנו צריכים לדאוג  !!!זה אחריותנו: זאת אומרת
חלק מההשגחה פרטית ... והנה ...לקיום התורה

ה דאג לנו לתושבי ארץ ישראל שיש את "שהקב
הרשויות ואת המדינה שמתקצבת באופן חלקי את 

 בחודשים האחרונים... והנה... מוסדות התורה ולומדיה
 כל מיני קולות צורמניים שוב התחילו להישמע

והם רוצים שוב  ... מוכרים של הסתה נגד החרדים
להכריח אותנו לעשות כל מיני דברים שהם לא רוצים 

ואי אפשר לדעת מה  ...ואם לא הם כמובן יקצצו לנו
מצידנו  אנחנו  ...הכל תלוי ועומד כידוע כעת ...יהיה

ה יעזור ופור הרשעים יהפוך "מתפללים שהקב
אבל מחובת אשר יקים המוטלת עלינו אנחנו ... נולפור

אנחנו צריכים ... צריכים לקחת בחשבון כל אופציה
אלו להיות ערוכים לאפשרות כזו שפתאום  בימים
גזירות כלכליות קשות נגד תופסי התורה  יקומו

  ... ולומדיה

  ??? מה יש לנו לעשות עם זה??? מה... ו.. נו

וחס שונאי התורה אם חלילה  !!!כאן מתחיל הסיפור
מה אנחנו ... ירימו ראש ויתחילו לרדוף אותנו עד חרמה

אנחנו נזעק מרה על ... אנחנו נקים קול זעקה?? נעשה
איך .. והכופרים הממשלה ועל הכנסת ועל כל החילונים

איך אתם ככה ??? אתם ככה נלחמים נגד התורה
ישככככה ... סליחה... רומסים את כל הקדוש והיקר

  ???יש לך בעיה -- ???בעיה

... בתור מה אתה צועק עליהם... מה אתה צועק עליהם
האם אתה יותר טוב ? ממתי אתה בעל דברים שלהם

מקודם כשלא הרמתי את ... אם אתה זוכר ... מהם
: מה אמרתי לו... והגיע חבר שלי וצעק עלי... הכסא

וכי אם ... בתור מה אתה מתערב ???למה ???ך בעיה'יש
?? ...תרים אותו אתה!!!! הכסא אתה אני לא ארים את

אתה עומד   !!!!אז אין לך רשות להתערב... אם לא!! לא
לא מבין שהתורה  וכועס על החילוני התורן למה הוא

סליחה  ...היא הקיום שלנו ואי אפשר לתת לזה ליפול
וכי אם הוא יקצץ  ????האם אתה כן מבין את זה ...אדוני
ותבין שזה  רהתכנס לעובי הקו אתה !!!!!!!אתה

אחריותך ואתה מוכרח להחזיק את התורה שלא 
 אז... אם כן ???אתה תקח אחריות במקומו ??תמוט

אז ... אבל אם לא!!! מאן דאמר באמת אתה ... בבקשה
 לא רואה לנכון לקחתאתה  אם ??מה אתה כועס עליו

בדיוק ???? אז בדיוק הוא... אחריות על לומדי התורה
אם אתה לא מבין את ... ה חשובהוא צריך להבין כמה ז

ואתה לא מוכן לקחת  של לומדי התורה החשיבות
  .. .אז מה אתה מצפה ממנו... אחריות

---  

  ??כלפי מה הדברים אמורים: ס'תכל

אנחנו לומדי  ...ואדרבה... לא יודעים מה ילד יוםאנחנו 
כי כמו שבייחס לראש השנה ... התורה לא דואגים

ש גם כאן "בעזה... נס אנחנו בטוחים שייעשה לנו
... אנחנו מלומדים בניסים ...ה יעזור והכל יסתדר"הקב

אין אברך אחד שחי רק על הכולל או רק על 
 ....לומדי התורה אין מה להיות מוטרדים לנו ...תקציבים

בימים  הזה בשבילנו כל התעסקות בנושא... אדרבה
זה נטו פוליטיקה ופטפטת .. .אלו זה ביטול תורה

 אבל ) והורחב על זה בגיליונות הקודמים( מיותרת
בשבילך זה לא  !!!!!אתה הבעל אפשרויות !!!!בשבילך

אצלך זה קריאת !!!! 'כי אצלך זה עבודת ה!!! פוליטיקה
 !!!מפה מה הולכת להיות השליחות שלי בשנה הקרובה

ה זה יום של לקיחת ראש השנ: דבר אחד ברור כי
ה שניקח אחריות ה רוצ"הקב בימים הנוראים!!! אחריות

   !!!על מלכות שמים

... ה לא אוסף אצלך כסף"אני ב... ואתה בעל אמצעים
אפילו שמותר להחניף (... וממילא אני לא צריך להחניף לך

אני ... ך בכפפות של משיאני לא מדבר אית ...)לבעל צדקה
  ... ברחל בתך הקטנה רוצה לפנות אליך

קיום  חברים שלך צריכים לקחת אחריות עלהאתה ו
  !!!! התורה

למה ... נותנת תקציבים ותומכת מה טוב אם המדינה
אם נשמות ערב  ...קיצוצים אבל אם חלילה יהיו... לא

ינסו להצר את דרכם של לומדי התורה  רב שבינינו
אתה צריך ו !!!מוכרח להיכנס לתמונה תהיה אתה

זה צריך להיות הקבלה !!! כבר עכשיו זה לחשוב על
  !!!שלך כבר עכשיו

אני מדבר ... אני לא מדבר פה על הגבירים הגדולים

... שיש לך טיפ טיפה אפשרויות יותר... אתה... עליך
... ומול הבית שלך יש כולל לא גדול... ואתה יושב טוב

 ק אותו תלמיד חכם עדין נפש שאין לו יד ושםשמחזי
ובשבילו כל קיצוץ הכי קטן ... אצל הגבירים הגדולים

ואתה צריך לדעת ... ממש זה רעידת אדמה של
שהוא  אל תחכה( !!!!אחריותך וזו!!! שאסור שזה יקרה לו

כי הוא לא מספיק יודע לעשות את זה והוא  לפניך יבא להתחנן
לא כולם יודעים לעשות ... כן ...חושב מאה פעמים לפני שהוא ניגש

ולא לכל תלמיד חכם יש את העוז לגשת ולבקש כסף ... נג'מצי
ח "שקולט עניין מבין שצריך לרדוף דווקא אחרי התמי ... ואדרבה

ס על לימוד תורה נאמר "סו... שלא מקצוען במלאכת גיוס כספים
והצנע לכת עם אלוקיך וככל שהיא פחות נראית ססגונית 

כי  ...)ל"ככה האמת יותר זועקת משם ואכמ... ומרשימה כלפי חוץ
ה יש לך ולחברים שלך בשביל ז !!!אחריות שלך זו

בשביל לגלות אחריות ולהקים ... יותר אפשרויותקצת 
אם אתה מביע נכונות  :והיה !!!!את ספר התורה הזה

ו "ברור לך כשמש בצהרים שאם חו... לקחת אחריות
קיצוצים אתה תקום ותתמוך ותדאג למוסדות  יהיו

אתה ... מה טוב... שלא יתמוטטו שבשכנותך התורה
לכעוס על  אתה יכול!!! אתה מאן דאמר!! בעל דברים

ולהתפלל שעולתה  שונאי התורה ולהילחם נגדם
ם אבל א... תקפץ פיה וכל הרשעה כולה כעשן תכלה

 ששונאי הדת  אתה מתרווח לך על הספה ומחכה
אז ... שהם יקימו את ספר התורה הזה... יחזיקו תורה

אין לך רשות לפתוח  !!!אין לך רשות לדבר!!! שקט
אם ... תר טוב מהםמי אמר שאתה יו!!! את הפה מולם

כל שכן שמהם אי ... לך אין אחריות לקיום התורה
  ...אפשר לצפות לזה

---  

בנתנה תוקף אנחנו מזכירים  :אני רוצה שתבין
  :דברים שמעבירים את רוע הגזירה שלושה 

  !!!!וצדקה!! תפילה!!! תשובה

איך צדקה ... הקשר צדקה אני אף פעם לא הבנתי מה
 :תבין.. ובה ותפילהביחד עם תש פההשתרבבה 

תחזור ... עשית עבירות... כן... בשלמא תשובה
אני מבין ... אותו דבר תפילה... ושב ורפא לו.. בתשובה

תפילה זה הכלי נשק שלנו  .. שתפילה מעבירה גזירות
  ..ביום צרה

  ??עכשיו מה הקשר צדקה  ?!  ?!  ? אבל צדקה

בל א... אני יודע שצדקה זה מצווה מאוד גדולה... כן
כיבוד אב ?? אתה יודע מה... לא חסרים מצוות גדולות

  : אני חושב שצריך לומר !!ואם

 כיבוד אב ואםותשובה ותפילה ו ---מי ישפל ומי ירום
חלט חושב שמצות אני בה... מעבירים את רוע הגזירה
יותר " שבחמורות חמורה" כיבוד אב ואם שנקראת

מתוך כל אז למה ... נו... ממצות צדקה וקריטית חמורה
הרבה  מצוות גדולות  כ"כ הרשימה הארוכה של

נבחרה להיות דווקא צדקה היא זו ש. אחרות וחשובות
  ???"מעבירה את רוע הגזירה"ה

  ??מה התשובה

 ת ו  י ר ח א נטילת כ הסוגיה היא "בראש השנה ויו
!!!!!  

והפקיד ה ברא את העולם "הקב בימים אלוהיות ו
שכל  ברגע אז !!!םבידינו את כל ההשפעות על העול

אנחנו  ...ההשפעות מסורים בידינו זה לא פשוט
להשפיע על העולם כל  חוסר אחריותמתוך  עלולים

רה כמו הרשימה השחו... מיני השפעות לא רצויות כמו
בדיוק !! ובשביל זה....." מי בחרב ומי"והמפחידה 

... בשביל לקחת אחריות... יש לנו תשובה בשביל זה

3



  

  

 לטפל בהם ולתקן אותםאים ולהתוודות על החט
אבל יש עוד  ... ולסלק כל מיני השפעות לא רצויות

יש  ...תומעשי תהרבה יותר פרקטי !!!!נטילת אחריות
יש כל מיני תכנים רוחניים ... כל מיני בעיות טכניות

ואם לא ... כסף אותם קדימה צריך עהנישבשביל ל
אם לא נדאג לתקצב ... יהיה קמח לא יהיה תורה

  ...זה לא יהיה... זה... את זה

 !!!אם ככה צריך לקחת אחריות ולתפוס פיקודו
שזה  אוגלד!! לפתוח את הארנק ולהתחיל לממן

את הכיס  סגוראי אפשר ל!!! לתפקד ימשיך
צריך לקחת  כי בימים הנוראים... ולהמשיך הלאה

   ...אחריות

את  לושת הדברים שמעביריןלכן צדקה זה אחד מש
  !!!רוע הגזירה

והחלק !!! אש השנה זה יום של לקיחת אחריותכי ר
גם  הפרקטי והמעשי ביותר של לקיחת אחריות זה

לדחוף קדימה דברים שנתקעים על רקע  בין הייתר
  ... זה הכל!!! ובשביל זה יש צדקה... של תקציב

 הרבה אנשים התלוננו למה :במאמר המוסגר :אגב
וכי . ..תקציבים... כשכתבתי על הבחירות הנושא היה כסף

   ...הנושא הוא יידישקייט?? זה הנושא

אנחנו מספיק יראי שמים   :העניין הוא פשוט מאוד
אנחנו ... בשביל לא להיכנע לכל מיני גחמות של רשעים

בשביל לצחוק מאחורי  בהשקפה שלנו מספיק חזקים
גם יעקב אבינו מספיק חזק בשביל לנהל ... הגב שלהם

רק איפה עשיו מסוגל כן  !!!!דין ודברים מול שרו של עשיו
  ??? לנגוע ולהכאיב

שם נמצאת נקודת !!! בכסף!!! בתקציבים!!!! בכף הירך
בא ... וממילא שם הפחד האמיתי שלנו!! האכיפה שלו

כ מהכסף כמו "אנחנו לא מפחדים כ: נגדיר את זה ככה
 קיצוץ כספי זה מצור !!!כסף זה נשק!!!! מהנשק של כסף

שעלול לגרום אפילו  ....כבד שמקיף את חומת הקדושה
אז מה ... ואם יעקב אבינו צולע... ליעקב אבינו לצלוע

זו הסיבה שבסופו של דבר יעקב   ...אזובי הקיר יגידו
 נמצאת אבינו יודע שכאןיעקב  !!!!אבינו חושש על הכסף

יכול לדגור עליה ולתפוס נקודת התורפה היחידה שעשיו 
  ...הוא רוצהמושכות ולהזיז אותנו להיכן שה את דרכה

ובשביל זה צדקה זה אחד מהדברים שמעבירים את 
  !!!רוע הגזירה

---  

... שהנושא של הקיצוצים זה רק מדגם... אז כמובן
אבל זה נכון בייחס להרבה מישורים אחרים בתחום 

... כל יהודי שיש לו קצת יותר נכסים... של צדקה
מרבה נכסים "ש: צריך לדעת את המשנה באבות

כעת אתה !!! נכסים שווה דאגה! "!מרבה דאגה
  ???תחליט איפה לשים את הדאגה הזו

האם הדאגה תהיה בכאב ראש סביב הקללה של 
בזיעת אפיך תאכל לחם או להיטפל לאחריות 

... ושהדאגות יהיו סביב זה... להחזקת תורה ולצדקה
אז !!! אם אתה תקח אחריות בנושא של צדקה

?? גזירהאיזה ... צדקה מעבירה את רוע הגזירה
סוף סוף מרבה נכסים מרבה !!!! גזירה של דאגה

אדם שיש לו נכסים זה אומר שיש לו ... דאגה
אין מה ... וזה דאגה... אחריות על כל מיני דברים

כעת יש לך ... זו תופעת לוואי בלתי נמנעת... לעשות
להחליט ??? איך... אפשרות להעביר את רוע הגזירה

אני לוקח אחריות !! שאת הדאגה אני ממיר לצדקה
מכניס את עצמי לכאב ראש של החזקת !! על צדקה

הכאב ראש המתוק ... תורה וצדקה לעניים וחסד
הזה יש בכוחו לסלק ממך דאגות אחרות מיותרות 

אין ... וזה הרי עולם אחר... בנכסים האישיים שלך
אחד שלא מבין שיש הבדל תהומי בין גבאי צדקה 

חייב לגייס חמישים שמסתובב מוטרד ודואג כי אני 
לבין יהודי שמסתובב מוטרד ... אלף שקל ליהודי נצרך

... ודואג כי הוא צריך לגייס את אותו סכום בשביל עצמו
יהי רצון שתזכה תמיד לתת ותמיד !!!! זה שתי עולמות

  ...לדאוג לאחרים ולא יהיה לך מה לדאוג לעצמך

יש עוד מה ... אבל לא מספיק להגיד... (תגיד אמן
  ...)ותלעש

---  

פעם נדבה ... אם כבר מדברים על החזקת תורה: אגב
אותי רוחי והחלטתי שאני רוצה להיות שותף בהחזקת 

יש !!! אבל עט... כסף זה לא החלק החזק שלי אז ...תורה
אז ... ה לכתוב"אני יודע ב!!! לי בסייעתא דשמיא עט

כמו שלקופת העיר יש סופרות מיוחדות שיושבות 
והם מתארות וממחישות ... רה מצערוכותבות כל מק

ואולי כאן ( .. את הסבל והצער וזה מעורר אנשים לתרום
גם למשפחה ... המקום להעיד מכלי ראשון על המפעל הקדוש הזה

שלי עשו קרן בקופת העיר לאחר שהאמא נפטרה ואין לתאר את 
ואני יכול להגיד שעם כל הצ ... התועלת הקריטית שקבלנו משם

ולשכנע את הציבור לת שכמה שזה היה מרגש  לעשות פרסומת

בתחום  אז אולי גם אני אעשה את זה אבלומעורר רחמים  
מאוד ... וזה לא כל כך הלך!!! וניסיתי... החזקת תורה של

אתה יודע ... מאוד קשה לשכנע אנשים לתרום לתורה
  ??? למה

כי בשביל להבין חשיבות של תורה צריך לאחוז 
ומי שכבר !!!  זה עומקתורה !!! ברמה מסוימת

כבר לא מדבר אליו ... אוחז ברמה העמוקה הזו
הוא מבין את זה ... תיאורים והמחשות מרגשות

ומי שלא אוחז בעומק ... טוב מאוד גם בלי זה
בן אדם ... הוא לא שייך... אז הוא לא בתורת... הזה

אז הדרך ... שלא מבין שהתורה זה החיים שלנו
ה רק עם איזה הכנסת היחידה שלך לשכנע אותו ז

ספר תורה רעשנית עם המון המון נורות צבעוניות 
וזה לא ... ועם שולחן כבוד גדול ועם תעודת הוקרה

ממילא אם אתה כבר שייך ... החלק החזק שלי
לקומץ הקטן של האנשים בעלי האפשרויות שכן 

שמבינים מה החשיבות ... אוחזים ברמה הזו
סוגלים להבין ומ!!!! העצומה והקריטית של תורה

את זה גם בלי כל החיצוניות והשטחיות של 
אם  ..)האוטו הססגוני של ההכנסת ספר תורה(... דורנו

אז תדע לך שאתה בן אדם מאוד מאוד ... אתה כזה
אתה הוא !!!!! נדיר שרובצת עליך אחריות עצומה

דווקא !!! זה שצריך לדאוג דווקא לתורה הצנועה
ים להרשים לספרי תורה הצנועים שלא יודע

אתה הוא מהאנשים הבודדים ... חיצונית
!!! שמסוגלים להבין שהתורה נמצאת דווקא שם

צא לגשש איפה יש עמלי תורה ... תצא לחיפוש
תאמין לי שלא ... שלא יודעים לייחצן את עצמם

היום מי ... יש כאלו לאלפים ולרבבות... קשה למצא
חיים ' לא מוכן להשכיב כספים אצל מרן ר

אבל מי היה מוכן להחזיק ... א"קי שליטקנייבס
מי מוכן להצמיח ... אותו כשהוא היה אברך צעיר
מי מוכן להשקיע ??? לנו עוד תלמידי חכמים כאלו

הם מסתובבים ... במניות שאף אחד לא שם עליהם
הם לא מספיק משקיעים ... בצידי הדרכים

שם !!! ושם... ביחצנות כי היא לא מעניינת אותם
שם צומחים הסנהדרין ... י הדור הבאצומחים גדול

  ... של דורו של משיח

אני לא מעלה על דעתי שאני מצליח לשכנע פה !!!! לא
אני לא חושב שבן אדם שטחי ושגרתי ... מישהו עממי

אבל אם ... מהדור שלנו מסוגל להבין את המסרים האלו
אז תדע לך שיתכן שאתה היחיד שהבנת ... אתה כן מבין

אל !!!! לא... תאמץ את זה... ז אנאא... מה שכתבתי
... אם לי יהיה חסר כסף להוצאת הגיליון... תתרום לי

אני אעשה חמישים סימני ... כולם ידעו את זה
... קריאה וסימני שאלה בעלון וינועו אמות הסיפים

אותו ראש ... אבל אותו אברך שכל העולם עומד עליו
כולל שמחזיק תורה לשם שמים בלי רעש 

הוא יספוג ... אם לו יהיה חסר כסף... םוצלצולי
הוא ידחק וידחק וימשיך להגיע באותה ... ויספוג

שעה לבית מדרש ולהיות תלמיד חכם העוסק 
בתורה מתוך הדחק שאין הפרגוד ננעל בפניו 

... ותפילותיו מתקבלות ואף אחד אפילו לא יודע
גם לא יודעים איזה קשיים עוברים ... תרתי משמע

אליו ... לא יודעים איזה פועל ישועות הואוגם ... עליו
וצדקה זו היא ... תן לו הרווחה... אחריו תבלוש... תרוץ

לא לחינם דוד המלך ... הגדולה והמעולה שבצדקות
יש הרבה חסד ... מה יקר חסדך אלוקים: אומר

... אבל יש צדקה פחות יקרה ויש יותר... והרבה צדקה
ככה ... יך חושכמו שבעסקים צר!!!!! וכאן צריך חוש

הבאתי לך טיפ בחוש ... גם בצדקה וחסד צריך חוש
יהי רצון ... הלוואי ולא... מסתמא דברתי לקיר... הנכון

אלוקי שהמאמר הזה לא יהיה לגמרי ' מלפניך ה
שיהיה לפחות מישהו אחד שיפנים ... לגמרי מיותר

ח אחד שעוסק "ואם זה יהיה תועלת לת... את זה
  ...ה זה שכריבתורה מתוך הדחק והי
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בקרוב ממש

  ...על פתחו של קודש הקדשים
  ... בשחרית ובמנחה!! ביום כיפור קוראים בתורה פעמיים

   ...את עבודת יום הכיפורים בשחרית קוראים
לא פחות ולא יותר את  ??במנחהומה קוראים ... נו

  ????פשט בזהאתה יודע מה ה... נו!!! פרשה דעריות

התורה רוצה ללמד אותנו שיש שני סוגים של 
  !קדושה

ביום הכיפורים ... ישנה קדושה של הכהן הקדוש
 !!!עד כאן הקדושה הראשונהובקודש הקדשים .. הקדוש

:  עוד קדושה לא פחות גדולה והיא!!! אבל יש עוד
והקדושה הזו ... היו פרושים מן העריות ...קדושים תהיו

לא את הכהן הגדול היא דווקא לא צריכה ... לשם שינוי
וגם  ...היום הכי קדושהיא גם לא צריכה את  ...והקדוש
הקדושה השניה הזו לשם  ...המקום הכי קדושלא את 

מתאימה לכל ... שווה לכל נפש... נגישה מאוד... שינוי
הקדושה הזו ... ושייכת בכל מקום וכל פינה בעולם... יום

ושת המחשבה ושמירת היא לא פחות ולא יותר קד
קדושה מכל הדברים !!!! קדושה מעריות!!!! העיניים

הקדושה הזו היא הקדושה ... שנפשו של אדם מחמדתן
היותר גדולה מכל הקדושה של האדם הקדוש ביותר 

  ...דוש ביותר ובמקום הקדוש ביותרביום הק
כשהכהן גדול היה נכנס לקודש  :לך סוד ואני אגלה

כולם היו ... מבועתיםכל העם היו ... קדשים
... כן... מלחשים תפילה שיכנס בשלום ויצא בשלום

... להיכנס לכזה מקום קדוש ולצאת חי... לא פשוט
אז זהו !!! זה מפחיד מאוד!!!! זה לא פשוט בכלל

עם  ..בדור שכזה: גם אתה יהודי יקרש !!!זה שתדע
בענייני  התמודדויות קשות כמו שהדור שלנו מזמין

ע לך שכל פעם שאתה מגיע שתד... קדושה
 בשמים אזי ...לנקודת חיכוך של ניסיונות בקדושה

והייתי  ..עומדים מלמעלה אבותיך .יש מתח אדיר
 ...אומר אפילו הנשמות שעתידות להיות צאצאיך

תפילה ומתפללים עליך ב מרחשים כולם כעת
אתה  ...כן שתזכה להיכנס בשלום ולצאת בשלום

נכנס לקודש אתה ?? לאיפה!!!! כעת נכנס
בהתגברות שלך אתה נכנס לקדושים !!! הקדשים

אתה עומד כעת  ...לקדושת קודש הקדשים... תהיו
אם תצליח לעמוד  :והיה... על מפתן קודש הקדשים

זכית להיכנס לקודש הקדשים בשלום ... בניסיון
היה מראה  אמת מה נהדר... אה... ולצאת בשלום

בשלום  בעיר ואינו חוטא שזכה לצאתהדר  רווק
תקח בחשבון ... אבל באותה מידה!!! ולהיקרא קדוש

אתה בסיכון חלילה וחס לא ... שאתה בסיכון ליפול
כל פעם שכהן גדול היה נכנס ... כן... לצאת בשלום

כולם לקחו בחשבון שקיים ... למקום הקדוש ביותר
סיכוי שעוד רגע הוא יהפך מהקדוש ביותר לטומאה 

האם : בידיך הבחירה..  .טומאת מת... הגדולה ביותר
  !!!או ליפול ולהיטמא!!! לעמוד בניסיון ולהיות קדוש

---  

את עבודת כהן גדול אנחנו קוראים ביום כיפור 
אותה אנחנו ... אבל את פרשה דעריות... בשחרית

אותה אנחנו קוראים סמוך ונראה ... שומרים למנחה
אותה אנחנו שומרים לרגעים ... לנעילת היום הקדוש

הרגעים שבהם עקד אברהם . ים ביותר בשנההגדול
בנושאים האלו של ... כן... אבינו את בנו על גבי המזבח

קדושה לכל אחד מאיתנו יש את העקידת יצחק 
הרגעים האחרונים של היום !!! וזה הזמן... האישית שלו

ה את "הקדוש זה הזמן לקבל החלטה בנושא ולתת לקב
כאישים שתתקבל ... העקידת יצחק האישית שלנו

  ... וניחוחים הרבה יותר מעבודת כהן גדול
  ...אגוטא יום טוב
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 ט), (לב עמו יעקב חבל נחלתו 'כי חלק ה
עמו עם ישראל הוא חלקו של הקב"ה, והוא היה  'ולמה עשה כל זאת כי  חלק ה

טמון ביניהם שמבין העמים האלה היה עתיד לצאת עם ישראל, ומיהו עמו,  
גדילים   שלשה גדילים, ששוזרים שלשהיעקב חבל נחלתו כשם שהחבל עשוי מ

ואח"כ גודלים את הגדילים ונעשה חבל, כך היה יעקב משולש בזכויות. שעמדו  
 (מעם לועז).אברהם וזכות אביו יצחק וזכות עצמו לו זכות אבי אביו, 

 

, התגורר בעיר קיידן. לעת זקנותו, כאשר זי"ע מוילנא ר"אהג, אחי רבי אברהם
אין הדבר תלוי הפצירו בו להעתיק את מקום מושבו לוילנא הגדולה, היה משיב: 

 בי אלא באשתי, והיא מסרבת לעבור.
סיפרה הרבנית ששנה אחת היה מחסור גדול באתרוגים. החג התקרב, ובעלי 
היה שרוי בצער, על שעדיין לא השיג אתרוג. יום אחד הזדמנו לעירנו אנשים 
שבאמתחתם היה אתרוג מהודר מאד, אך המחיר אשר דרשו עבורו היה הרבה  

וכבר אין הלא ימי הזיקנה ממשמשים ובאים, מעבר ליכולתנו. אמרתי אז לבעלי: 
לנו צורך בבית כה גדול. הבה נמכור את ביתנו ונקנה לנו בית קטן יותר, ובסכום 
שיישאר בידינו לאחר המכירה, נקנה את האתרוג המהודר. בעלי שמח על הרעיון, 
ומיהר לבצע את העיסקה. הבית נמכר והאתרוג נקנה, ולשמחתנו לא היה קץ. 

 ר רב.זכינו לקיים את מצוות ארבעת מינים בהידו
יום אנו גרים בדירה קטנה בפאתי העיר, ואיננו תוהים כלל על הראשונות. 
אדרבה, בדרכי להתפלל בבית הכנסת אני חולפת ליד הבית הגדול והיפה  
שמכרנו. וכאשר אני מגיעה לשם, אני נעצרת ומתבוננת בבית ההוא. בכל פעם  

מכך חיזוק  אני נזכרת מחדש בנסיבות שבגללן מכרנו את הבית, ואני שואבת
רב. בקורת רוח מרובה אני ממשיכה את דרכי אל התפילה, ובאה בשערי בית  

התרוממות רוח כזו ושמחה של מצווה לא אוכל להשיג בשום הכנסת. 
. זוהי איפוא הסיבה שאני מסרבת לנטוש את דירתנו שבפאתי העיר מקום אחר

 ולעבור לעיר אחרת. 

 אנשים דווקא סוכתו אל להזמין נוהג היה וב'מברדיצ לוי יצחק הגה"ק רבי
 מאזין, החג סעודות את אוכל היה איתם. ביותר הנחותה הדרגה מן, פשוטים
 .תורתו-דברי את באוזניהם ומשמיע לדבריהם

  הולמת  חברותא לו למצוא יכול הוא אין וכי. זה מנהגו על תמהים האנשים היו
 : הצחות דרך  על יצחק-לוי רבי השיב.  הדבר לטעם  שאלוהו פעם? יותר

, אני גם ארצה, 'לוייתן של עורו סוכת'ל הצדיקים כל את  כשיזמינו, לבוא לעתיד 
 ויאמרו אותי יעכבו ודאי הפתח-שומרי ואולם. סוכה לאותה להיכנס, כמובן
 וגדולי צדיקים בין  להידחק מעז שכמותך אדם איך! שכזאת חוצפה: בכעס
 לא  וכלל, פשוטים אנשים לסוכתי הזמנתי אנכי גם: כך על להשיב אוכל?! עולם

 . בהם התביישתי
לומדי בית וכל  ניש היקרה,ומשפחת גקהל קוראנו  לברך אתברצוני 
  מעשה נסים ו בית יעקב סמיההכנסת בתי  מתפלליו רב פעליםהמדרש 

 היקר והנעלה מו״רכב׳ מעלת ומעל כולם נברך את 

  שתחי׳ ורעייתושליט״א אורי סבן הרה״ג ר׳ 
 ! !, ומועדים לשמחה חג סוכות שמח בברכת
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האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ נאמר בתחילת פרשתנו 
משה רבנו ע"ה נקט לשון האזנה על השמים ולשון   אמרי פי

שמעו שמים והאזיני  שמיעה על הארץ ואילו ישעיה אמר להיפך 
נופל על הקרוב ולשון שמיעה על   האזנה. לפי שלשון ארץ

הרחוק, והיות ואמונתו של משה רבנו בשמים לכן אמר האזינו 
לשמים כמדבר לאדם הקרוב אליו, וכלפי הארץ אמר שתשמע 
כדבר העומד מרחוק, ואילו ישעיה שהארץ היתה קרובה אליו 

 (מדרש תנחומא ב).יותר אמר האזיני ארץ 
וארץ לתוכחה שמוכיחים אולם יש להבין מה שייכות יש לשמים 

 ?את האנשים בענין חטאים ועוונות
: אמר לו (סנהדרין צא.) והענין יבואר על פי המסופר בתלמוד 

אנטונינוס לרבי יהודה הנשיא: האם גוף ונשמה יכולים לפטור 
גוף אומר: נשמה חטאה, כי מיום  - כיצד?עצמם מן הדין, 

שמה אומרת: שפירשה הנשמה ממני, הריני מוטל כאבן דומם. נ
הגוף חטא, כי מיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באוויר כציפור. 
אמר לו אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה לו  
פרדס נאה והיו בו תאנים נאות, והושיב בפרדס שני שומרים 
אחד חיגר ואחד סומא. אמר החיגר לסומא: תאנים נאות אני  

ם לאוכלם. רכב חיגר על  רואה בפרדס, הרכיבני על שכמך ונביא
הסומא והביאום ואכלום. לימים בא בעל הפרדס, אמר להם:  

? לראות םוכי יש לי עיניי? אמר לו הסומא: היכן התאנים הנאות
? מה עשה? הרכיב את  וכי יש לי רגלים ללכתוהחיגר אמר לו: 

 החיגר על גבי הסומא ודן את שניהם יחד... 
מביא את הנשמה וזורקה  הי"תלאנטונינוס, אומר רבי  והנמשל

זו  יקרא אל השמים מעלבתוך הגוף ודן את שניהם יחד, שנאמר: 
הם כינוי  שמיםזה הגוף נמצא ש ואל הארץ לדין עמוהנשמה, 

, לכן שייכם הכתוב לענין תוכחה של  גוףהוא כינוי ל ארץו נשמהל
אמיתית  ודת השם היא עבודה המטרה של עב עוונות וחטאים.

 .קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמתשנאמר 
ולא עבודה לשם שכר ועונש שעבודה הזאת נקראת יראת 
העונש אנו צריכים לעבוד את הקב"ה ביראה והאהבה, והיראה  
תהיה יראת החטא כלומר שהחשש שלנו לחטא הוא לא 

ואם  גרועמבחינת שכר ועונש, שאם החטא קרה במזיד אז זה 
, אלא שהיראה לא נורארה בשוגג אז לא נאמר לעצמנו הוא ק

, אמנם לא נענש חטאים תרדוף רעהתהיה יראת החטא שנאמר 
על עברות בשוגג אך הנשמה היא שהתכלכלה ואיבדה חלק 

קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד מהרוחניות שלה שנאמר 
וזה לא משנה לנשמה אם זה מזיד או שוגג הנזק הוא אותו  היא

נזק. משל למה הדבר דומה אם אדם יורה כדור מאקדח בשוגג 
מאותה פגיעה חמורה זה לא  ופצע או הרג מישהו. האדם שניפגע 

  בית הדין שייך לומר מזיד או שוגג זה אותו נזק לגביו, אלא לגבי 
מזיד חייב שוגג זכאי של שכר ועונש שייך לומר מזיד או שוגג, 

רות כדי שנשמור על נשמה זכה ילכן אנו צריכים לפחד לעבור עב
 .  מה'ונקיה שלא נתנתק 

ויתחיל עם קבלה טובה ויצעד איתה   החלש יאמר גיבור אניולכן 
 , אחת ולתמיד. באמת ובתמיםקדימה בעלית התשובה לפי כוחו  

 

 לרפואה שלמה ונהורא גופא מעליא 
 ר' טל הכהן בן פורטונה שיחי' 

 שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, אכי"ר 

ל

 מאמר עורך –פז  עטרת

הי"ו גניש  העלון יוצא באדיבות משפחת
 ולחיי משפחתם, אכי"ר ם להצלחתם ולרפואת



 
  

 
 
 

להלן סיפור מופלא, המעובד מתוך 'איש לרעהו' ויש בו כדי ללמדנו עד כמה  
באחר, מידה עלינו להיזהר לבל נפגע בזולת, שכן מעבר לעובדה שפגענו 

 . מחיר כבדכנגד מידה לא בטלה מן העולם ואנו עלולים לשלם בגין מעשינו 
וינברג: השתתפתי פעם בחתונה בחו"ל. תוך כדי שאני  'מספר הרב י

מתארגן לצאת, פונה אליי יהודי, וביקש להצטרף אלי כטרמפיסט. הסכמתי 
היה בחור מבוגר.  במהלך הנסיעה סיפר: בשעתו, לפני שהתחתן, . בשמחה

באחד הימים הרגיש כאבים חזקים בחזה. הוא ניגש בדחיפות להיבדק,  
מאחר   .שצריך לנתח בדחיפות  ,ולאחר מספר בדיקות המסקנה הייתה

וחשש מהניתוח, בצר לו ניגש אל אחד מחשובי מרביצי התורה והיראה 
יודע   הקודש והוא גם לא-הרב ענה שאין לו רוח ?מה עלי לתקןושאל: 

אבל אם יש משהו, שהייתי חושש לגביו זה בכיוון של בין  -לעשות מופתים
הלה החל לשחזר את מאורעות חייו. מי היה עלול להיפגע   .אדם לחברו

הוא פתח   .ממנו? הוא נזכר ביהודי אחד, שהיה קשור לצוות הישיבה
ה  ב'מבצע חיפושים'. על אף שמדובר בימים בהם הקושי לאתר מישהו הי 

   בימים אלו. אבל המאמץ השתלם.גדול שבעתיים 
והלה ידע בדיוק על  -רק החל לדבר  .הוא השיג את מספר הטלפון והתקשר 

הוא   עבורו סימן, שבשעתו הוא אכן נעלב ממנו חזק .בזה היווה  .מה מדובר
ביקש לבקר אצלו והלה הסכים. תוך כדי נסיעה בדרך אליו, הוא מבחין  

  חדר בישיבה לפני שנים רבות .   אדם, שמזכיר לו דמות של חברברחוב ב
אולם ידיעה זו   אבל לא . -בתחילה שאל את עצמו, אם מדובר באותו אדם 

, שננעץ לו בלב. הוא נזכר, כיצד פגע 'לשלוף את החץ'לא היה בכוחה 
  ולמעשה לא זכר זאת ב'איתור הנפגעים' ממנו . -והשפיל אותו 

הגיע לביתו של ה'נפגע הראשון', הוא אירח אותו יפה, מחל וסלח   בינתיים
פנה ושאל את   ?האם אני צריך לטרוח לאתר את הנפגע השניבלב שלם . 

הוא  כן. זה רעיון טוב -!זה כמו למצוא מחט בערימת שחתתורה. -המרביץ
 המשימה הבאה הייתה קשה יותר. מדובר גם בשם פרטי וגם עודד אותו .

הוא ניסה דרך  בשם משפחה נפוצים ביותר. וכן הוא גם התחתן מזמן .
הוא   משרד הישיבה, אך התיעוד החלקי שבידם לא קירב אותו למטרה .

אולם כל החיפושים לא העלו דבר. באותה תקופה  -בדק אצל כמה חברים 
  שבת. והוא הסכים . -התקשר חבר להזמין אותו לאכול אצלו סעודת ליל 

ונקב בשם הנפגע  ?תנחש מי התקשר אליביתו, אומר לו החבר: כשנכנס ל
.  הוא מנסה לארגן מפגש בוגרים קטןהשני אותו הוא מנסה לאתר זמן רב. 

ממש לא.  -האם ניסיתם 'להרים' פרויקט לצורך מפגש?ומה אמרת לו? 
הוא   .אמרתי לו שלא נראה שיצא מזה משהו ובזה בעצם הסתיימה השיחה

החבר נקב בשם מקום נידח.   ?איפה הוא גר היוםאל בתמימות מעושה: ש
אז הוא הבין, שכדי להגיע למקום, יהיה עליו להיטלטל בדרכים כהוגן, וגם 

עד מהרה התארגן לצאת לדרך הארוכה. הוא הגיע  !לך תמצא אותו שם
 טוב, למקום הנידח ועמד שם באמצע הרחוב לבד. אין נפש חיה בכל האופק. 

הוא התחיל   , חשב .עכשיו שעת צהריים ואנשים עדיין נמצאים בעבודה
אין לי מה  כנסת. -לצעוד בלי מטרה מוגדרת, עד שזיהה מבנה של בית

להפסיד. אקבע כאן את מקומי לשעות הבאות. לפנות ערב, כשיגיעו אנשים 
   .., חשב לעצמומעריב, אולי יחוס אולי ירחם-למנחה

הכנסת, כמעט פרחה נשמתו. בית הכנסת היה ריק.  -לביתכשהוא נכנס 
רק לפני  .שומם. אבל בפינה אחת ישב מישהו. הבחור שנפגע! הוא הצטמרר

עשרים שניות היה סקפטי לגבי האפשרות למצוא אותו, והנה הוא מולו 
דשמיא ושהקב"ה שמח עם מה  -בגודל טבעי. הוא הרגיש, שיש לו סייעתא

הוא השיב  ?שלום עליכם! זוכר אותי מהישיבהגש אליו: הוא ני .שהוא עושה 
בחיוב. הם דיברו שיחה סתמית, תוך כדי שהוא חותר ומגשש לכיוון המטרה  

תוך כדי כך מתברר לו, שהמציאות הרבה יותר גרועה ממה   .לשמה הגיע 
עשרה  -שחשב. בהתנהגותו הוא פער אצל הבחור שנפגע פצע שבמשך שבע

סופו של דבר העז לבקש מחילה. הבחור שנפגע השיב  ב .שתת דםשנה! 
אני לא יכול. לא מצליח. לא רוצה להיות שקרן ולומר לך, שסלחתי, כי בכנות: 

זה עדיין כואב לי. אבל אני מעריך את הצעד שעשית. תן לי זמן לעבוד על 
. חלפו מספר שבועות של שקט ומתח. בסוף הבחור שנפגע התקשר עצמי

אז אתה רואה אותי ב"ה בריא ושלם סיים הלה את סיפורו:  !סלחתיובישר: 
) איש לרעהו( ונשוי. למה סיפרתי לך את זה? כדי שתפרסם לאנשים בעלון שלך

אני פגעתי ואינני מאחל לאף אחד  .שכדאי מאוד להיזהר לא לפגוע בזולת
 ! לעבור את מה שעברתי
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  ניתן הדפנות ואת, וסכך דפנות משלש להעשות צריכה הסוכה
 שאינם וכדומה סדינים למעט , רוח בפני העומד דבר מכל לעשות
 . לדפנות כשרים

 מדברים בזה וכיוצא פלסטיק או  מברזל הדפנותאת עושים אם
  אלא, הסכך את גביהן  על  להניח אין, הארץ מן גידולם  שאין

 הארץ מן הגדל דבר שהוא , וכדומה עץ של נסרים של בהפסק
 .טומאה מקבל ואינו
 עץ של נסרים כגון, הארץ מן הגדל  מדבר שיהיה צריך הסכך
, הקרקע מן תלוש הסכך שיהיה וצריך. וכדומה אילנות וענפי
 שיהיה צריך וכן. בו לסכך  שאין לקרקע המחובר אילן למעט
,  עץ כלי או אוכלים מיני למעט, טומאה מקבל שאינו מדבר הסכך
 לקבל ראויים הם אלו שכל מפני. עץ של תיבה או ארגז כגון

  פסולה , לשכיבה עשוייה הסתם שמן, קש של ומחצלת. טומאה
  קנים  של מחצלת אבל, טומאה לקבל ראויה היא שהרי, לסיכוך

 . חשש  ללא בה לסכך כשרה, סכך לשם  שעשויה
  את ליפות בכדי, הסוכה סכך תחת  לתלות שנוהגים הקישוטים

  סכך אינם שהם מפני הסוכה את לפסול  עלולים הם  הרי, הסוכה
  את  לתלות  שצריך, ל"זצ יוסף עובדיה הרב מרן כתב ולכן, כשר

 לסכך צמודים שיהיו באופן, הסכך שתחת הסוכה קישוטי
 יורדים יהיו ולא) ס"מ 32 שהם(, לסכך טפחים ארבעה בתוך ותלויים

  את  יפסלו פן חשש  יש שאז טפחים ארבעה שיעור הסכך מן
  הם  בטלים, טפחים ארבעה בתוך כשהם אבל, כאמור הסוכה
  הם  אם אפילו, הסוכה את שיפסלו חשש כל ואין  הסכך לגבי

 . מאד גדולים
 נראים הגדולים שהכוכבים, קל באופן הסיכוך את לעשות יש

, דרכו נראים הכוכבים אין אם אפילו בדיעבד מקום ומכל, דרכו
 שאפילו עד כך כל עבה הסכך את עשה אם אבל. כשירה

  ויש . זו סוכה לפסול  לחוש  יש , דרכו חודרים אינם הגשמים
, תקרה או אחרת מרפסת תחת הסוכה את לעשות שלא להזהר
 . הדין  מן פסולה כזו שסוכה
 מכביצה יותר של בשיעור לחם פת יאכל לא הסוכות חגבערב
 לאכול שיוכל כדי), 14:00 משעה  בערך(, ולמעלה עשירית משעה, פת
 מחצות בזה מחמירים ויש. לתיאבון החג ליל של הסעודה את

 . המיקלים על לסמוך יש צורך ובמקום. ואילך היום
 חג של הראשון בלילה פת כזית לאכול התורה מן עשה מצות

  בסוכה  יושב שהוא אכילתו קודם לכוין וצריך. בסוכה הסוכות
 . באכילתו  עשה מצות לקיים בא ושהוא, מצרים ליציאת זכר

  אם  אבל , פת עם  סעודה  לאכול חיוב אין, הסוכות חג ימי בשאר
. בסוכה לאכול חייב, מכביצה יותר של בשיעור פת לאכול רוצה
 . זה בענין שהארכנו וכמו, בסוכה לישב ויברך
 אורז לאכול  מותר וכן, לסוכה מחוץ וירקות פירות לאכול מותר
.  מיץ או מים, לסוכה מחוץ לשתות שמותר שכןוכל, לסוכה חוץ
 צריך, מכביצה יותר אוכל אם, עוגה כלומר, כסנין פתאוכל ואם

 כשיעור אוכל ואם. זו אכילה על יברך לא אבל, בסוכה לאכול
  לישב לברך צריך), גרם 162 כשיעור הוא  זה  שיעור סוכה  ולענין(, סעודה קביעות
 .כבר שהסברנו וכמו, בסוכה
  לישב ברכת עליה לברך שצריך אכילה  בסוכה אוכל כאשר
 לפני בסוכה לישב שיברך, הוא יותר הנכון לכתחילה, בסוכה

  שאוכל מה על  ויברך יישב הברכה ולאחר, לאכול שמתיישב
 . נפשו לשובע ויאכל

 מ)  ,(ויקרא כג ולקחתם לכם ביום הראשון
  (ב"ר פרשה ב סימן ג):מובא במדרש ה ע"פ פרדס יוסףרב מסביר ה

. זאת  'זה יום הכפורים' – ה)  ,(בראשית א ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד
אומרת היום הראשון לבריאת העולם היה בעשירי בתשרי, 

הוא זמן סוכות ט"ו בתשרי.  –האדם הראשון שנוצר ביום הששי 
החטא הראשון בעולם אירע ביום טוב ראשון של סוכות וכפי 

'ראשון לחשבון עונות', שאז היה   – ביום הראשוןשדרשו חז"ל: 
 ראשון. החטא ה

 וקים נשמת אדם נר אל
 ר' אברהם מצליח ז"ל בן פורטונה שתחי' לע"נ 

 ת'נ'צ'ב'ה' 

 לעילוי נשמת האדמו"ר הקדוש מקאליב זי"ע
 בן הגה"צ רבי יחיאל יהודה זצוק"ל מנחם מנדלרבי 

 שמע ישראל וכו'  -להנחיל אוהבי י"ש

נהדפנותואתוסכךדפנותמשלשלהעשותצריכהכה
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מעבירין לו על כל  -''כל המעביר על מידותיומי לא יודע ש
 (ראש השנה יז.) פשעיו''

-שעשה "לשם שמים" 'פשעים'ולפי  זה, אם מוחלין לו על ה
 להכעיס את השמים, להראות מרדות,
  'זדונות'אז קל וחומר שממרקים לו את כל ה

 שעולל בכוונה תחילה לשם הנאה אישית, 
  'חטאים'בנו של קל וחומר, שמנקים לו את כל ה-ובן

 שעשה בטעות, ללא כוונה, בלי ידיעת האיסור וכדו' 
 מה הפשט?  -אבל מה זה בכלל "להעביר על המידות"

 ואיך בכלל עושים את זה?
 

 בואו ננסה ללמוד יחד...
, רש''י הקדושקודם כל, נראה מה כתב גדול המפרשים, הלא הוא 

''אינו מדקדק למדוד מידה שפירש שהמעביר על מידותיו היינו ש 
 . למצערים אותו, ומניח מידותיו והולך לו''

 טבעיםבכל אדם יש טבעים ומידות, ישנם  -ונראה לבאר דבריו
שבולטים באדם מאוד, עד כדי שפעמים הם ניכרים על תווי פניו, 

ודעים להיזהר רואים פחות או יותר מי הוא, וי ןראשו-וכבר במבט
 שהם הגבולות שלו...  מידות ממנו. וכן ישנן

 ולכל אחד גבולות שונים לכל מידה ומידה... 
יש שמקפיד אפילו על שקר קטן, כך שהוא עירני לכל שינוי  -לדוגמא

בדיבורו של חברו, ולעומת זאת, יש מי שאצלו הגבול רחוק יותר 
 מין ועל שמאל, ולכן רגיל לשקר בעצמו, ו'לטייח' את חבריו על י

עד שכמעט ואין לו משפט 'נטו' אמת, ומכל מקום גם הוא כשיגיע 
 -לגבול האישי הוא יזהר

זה כבר יצרום  -כמו שקר חריף, לשקר שאבא של מישהו נפטר
 לאוזניו... 

 
 וכעת יהיה קל להבין... 

כמו שעבד עליי ונתן לי עטיפה ריקה  -פגע בי ב'קטנה'כאשר מישהו 
זו לא כל כך חכמה להעביר  -בלי הסוכרייה בפנים של סוכרייה אבל

ולהמשיך על סדר היום... למה? פשוט!!! כי הוא לא חצה עדיין את 
 המידה שלי...את הגבול או 

לעומת זאת, כאשר הוא עשה תעלול רציני והתכוון להכעיס אותי 
הוא עבר את שבו במקרה חמור כל כך,  -או ביזה אותי ברבים וכדו'

  רק אז מתחילה ההעברה על המידות...י, הקו האדום של
 רק אז מתחילה ההבלגה... כי אז הניסיון גדול באמת...

 ובדיוק אז אפשר לגלות אם אני בדרגת 'מניח מידותיו והולך לו'...
 -כי דוקא אדם שמתגבר מבליג ומתגמש מעל הקוים האדומים שלו
של  מגיע לו שהבורא גם כן יעביר ויתגמש מצד המידות והגבולות

 אבל זה משתלם... -אמנם זה לא קלהעונש שנקבעו בשמים... 
 

 ומי האחראי לכך? מי הוא זה שמשגר לי את הנסיונות הללו?
אינו מזיק, לא  -כשלעצמו זבובה -האמת היא הדומה ל'זבוב'...

ליד האזנים, ומסלולי ההמראה  -נושך ולא עוקץ. אבל הזמזום שלו
תה קורא בו... זה מטריף ליד האוכל, המרק או הספר שא -שלו

 אותך...
 . 'מבלבל בראש'הוא בסך הכל 

מעולם לא ראינו אותו,  -באותה שיטה (ברכות סא.) יצר הרע! -וכמוהו
מעולם הוא לא הזיק לנו ממש, ולא הכאיב לנו. הוא רק יודע לבלבל 
את הראש, לצייר ציורים דמיוניים, ממש חזיונות שווא. וכך הוא 

' הזיק לו, אייזיק' פגע בו, 'פגעיאלש' -מצליח לשכנע את האדם
מנה אפיים... ו'דבורה' דיברה עליו... ומתוקף תפקידו להחזיר להם 

הדין שהוא חקק בעצמו... להציב -להיות המוציא לפועל של גזר
 לשני גבולות...

 וזו בדיוק הסגולה לייצר מחלוקת, קנאה, שנאה ותחרות...
עם': בל-קבלשאויבי ישראל ' -תיקוני הזוהרלא בכדי כתוב ב

בל'... שהם בלבלו את דעתם של ישראל -ראשיהם מתחיל ב'בל
ות מואב, עד שישראל נהפכו להיות כמו והחטיאו אותם בבנ

, ]עםבל-לק[ב עמלקים (ה' ירחם), וזה מרומז בסוף שמותם 'עמלק'
, העיקר לבלבל (במדבר כה,ג)עד כדי "ַוִּיָּצֶמד ִיְׂשָרֵאל ְלַבַעל ְּפעֹור" 

 אותך...
 

של האויבים הגשמיים והרוחניים של  -עד כאן ראינו, שמגמתם
 את הדעת!  לבלבלהוא אחד, והוא  -ישראל

ַוֲהֵׁשבֹוָת ֶאל ְלָבֶב  "ְוָיַדְעָּת ַהּיֹוםלבלבל את הידיעה העיקרית של 
ִקים, ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין ֽעֹוד" (דברים ִּכי ה' הּוא ָהֱא

עורער, ויותר משהקב"ה הוא הבורא, המנהיג, השליט הבלתי ד,לט) 
להזיק ח אחר, ואין בריה אחת יכולה שאין עוד מלבדו שום כ -מזה

 לולא החלטתו האישית של מסובב הסיבות... לחברתה
 

אפילו ויותר מזה, אין יכולת בידי שום בריה להועיל או להזיק 
 ... לעצמה

רבי ברוך מקאסוב זצ"ל ל ספר 'עמוד האמונה'שכן מצינו ב
בריאת (כללו של דבר), מיום  "כללא דמילתא: (בדרוש האמונה)שכותב 

העולם ועד עתה, עוד לא היה אדם שהרוויח פרוטה מחמת רוב 
השתדלותו, או שהפסיד פרוטה מחמת מיעוט השתדלותו. על הכל 

 נגזר מלמעלה!"
 

 וכעת ישאל השואל, את השאלה הידועה שעולה בפי כל: 
אז למה התורה מלמדת דינים שבין  -אם זה נכון, ואם זו האמת

פרשת משפטים? למה ללמד את כל מדוע לכתוב את  -אדם לחברו



בבא קמא, מציעא ובתרא? וכן מה הצורך  -המסכתות של נזיקין
בבתי דינים? והרי הכל מן השמים! הרי מה שנקצב בראש השנה 

 יגיע אליו בין אם ירצה בכך או שיתנגד??? -על האדם
למטה אלא אם כן מכריזין עליו מאין אדם נוקף אצבעו "הרי 

 ?(חולין ז:)" מלמעלה
לא היו  -אם כל הבריות היו מאמיניםלכן ממשיך הרב: "...
, כי לא היו ביניהם שום תביעות ממון, ולא צריכים לדיני ממונות

כפירת ממון, מאחר שהיו יודעים שאי אפשר להיות שום תוספת 
 וגרעון על קצבתם" 

 כל דיני בין אדם לחברו הם רק למחוסרי אמנה!!!ירוש: פ
  ן וטור חושן משפט זה לאנשים חסרי אמונה...כל בתי הדי

כי 'מי שמאמין לא מפחד!' ומי שמאמין הוא בטוח שאת שלו הוא 
 עם הבית דין ובלי הבית דין!!!  -יקבל

 זה רבי ברוך מקאסוב כתב את זה!  -וזה לא אני אומר את זה
אז, חביבי, אל תתן לזבוב הקטנצ'יק הזה להתל בך ולשטות בך, אל 

 אה עיניך...תתפתה למר
  סוף את האמונה שלך על החושים שלך...-תשליט סוף

 
 ועל זו הדרך...

אומר הכתוב: "ִאם ָחֹבל ַּתְחֹּבל ַׂשְלַמת ֵרֶע ַעד ֹּבא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו 
, ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב?! ְוָהָיה ִּכי ֽלֹו: ִּכי ִהוא ְכסּותֹו ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלֹערֹו

ִני"  ַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאֽ  . כו)-(שמות כב, כהִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשֽ

מחדש כאן פשט נפלא... שהתורה פונה כאן הן  "שפת אמת"ה
למלוה והן ללווה... היא פונה למלוה ואומרת: 'אתה חייב להחזיר 

ה העני, שאם לא את המשכון, את כסותו (בגדו) האחרון של הלוו
 במה הוא ישכב בלילה? יהיה לו קר!' -תחזיר לו

אך היא פונה גם ללווה: 'אם יש לך בעיה, כי חסר לך כסות, לקחו 
"צעק אל תפנה אל המלווה, כי לא הוא לקח לך, אלא  -לך אותה

כי אני הכתובת הנכונה... כי אם תצעק אליי אז "ושמעתי  אליי"!
 לעזור לך בזה... כי חנון אני", רק אני יכול 

וזה לא רק לגבי הכסות, אלא לגבי כל צרכיך. תפסיק להסתובב 
 כי הצ'קים ביד הקב"ה.  -כמו שנורר אצל המלווה, להשיג חולצה
להרוויח, להשיג, לתפוס,  -תפסיק את כל ההשתדלות המטורפת

 להתפרנס... 
 בתפילה... -תתחיל להשקיע בפנייה אליי, בקו האישי שלי

בשביל להתלונן אפס, שש' 'אחת, ולהקיש  לטלפןבמקום 
 בעירייה על שכן שמזיק לך או על הלכלוך בשכונה 

, חמש, 'אפסלהקיש  בשביל לבקש הלוואה מגמ"ח או מהבנק, או
 ארבע, שמונה...'

תקיש את המספר הכי קצר שיש, שאפילו בזק לא חשבו עליו: 
 כי "אמת מלכנו ואפס זולתו"... 'אפס... זולתו'!!!

נכניס את הבורא לסרט של החיים, ונזכור שהוא בתפקיד  כי אם
רק כך אפשר בקלות להעביר, להבליג, לחיות בשלווה...  -הבימאי

וגם להיות... נקי מכל חטא (ואפילו פשע)... כי כל המעביר על 
 מעבירין לו... -מידותיו

 
 
   

לאבא עשיר, שצבר את הונו קראו לו 'סמי קצין', הוא היה בן 
מחנויות שטיחים במנהטן, האב שהכסף היה עבורו הכי חשוב 
בעולם חינך את בנו על ברכי הדולרים והשטיחים... ושלח אותו 
לפתוח חנות ב'מיאמי'. העסק הצליח מאוד, וסמי מצא את עצמו 

מנהל שלושה סניפים ואוחז בהרבה מזומנים. מוצאי  19כבר בגיל 
ו החברים לצאת למסעדה לארוחת ערב, ומקום שבת אחת, קבע

משנפגשו  המפגש נקבע להיפגש מתחת לביתו של אחד החברים.
למטה ובאו ללכת, החבר תפס את ראשו ואמר: "אתם חייבים 
לעזור לי, קבעתי עם רב אחד (הרב נח וינברג זצ"ל), שנעשה שיעור 
יע במוצאי שבת בביתי, ובשניות אלו ממש נזכרתי שהוא צריך להג

תכף, ממש בדקות הקרובות, לא נעים לי, עשו לי טובה, כנסו אליי, 
דקות לשיעור שלו, ונצא אחר כך לאכול!". כולם  20נשב שם רק 

הסכימו חוץ מ...סמי! אבל לאחר שיכנועים ולחץ חברתי הוא נאות 
דקות בדיוק, ולא דקה יותר! כשהרב נכנס, סמי קם,  20-להיכנס ל

דקות, כי  20יעור צריך להסתיים בעוד והדגיש לרב בעזות, שהש
כולנו רעבים וקבענו לצאת עם חברים. הרב הנהן, ופצח בדיבור... 
השיעור שהחל בתשע בערב, הסתיים בארבע לפנות בוקר... 
הבחורים, הם שלא רצו שהרב יסיים. אך הרב אמר להם: "עכשיו, 
מי שרוצה באמת להתקדם ולעבוד את ה', שיגיע איתי עכשיו 

בה!". אף אחד לא רצה לצאת לנסיעה בת ארבע שעות לישי
לבולטימור ועוד בשעה כזו, חוץ מאחד, נחשו מי! 'סמי' שאמר שהוא 
נוסע עם האמת. הרב לקח אותו ברכב, וכבר באותו היום הוא 
התאהב בלימוד התורה. אחר שבועיים שהוא זנח את החנויות 

לטימור. במיאמי, אבא שלו קיבל מידע שהוא נמצא בישיבה בבו
האב המזועזע לקח מטוס והגיע לישיבה, כשנכנס לישיבה ראה את 
כולם יושבים ולומדים בשקיקה, אך הוא החל להרעים בקולו 

על  ולצרוח על בנו ליד כולם (כדי שיתבייש ולא יחזור לשם יותר)
כך שהעז להיכנס לישיבה, ועוד על חשבון העסקים. סמי יצא 

ך לאחר חודשיים של סבל וגעגוע, בבושת פנים וחזר לשטיחים... א
ערק שוב מהעבודה לישיבה, ושוב כעבור שבועיים אביו גילה את 
הבריחה. הוא הגיע לישיבה תוך שעות ספורות, אבל אז האבא כבר 

על -לא דיבר, אלא עשה מעשה... הוא תפס כסא, והעיף אותו אל
לחלל בית המדרש, ובנס לא היו נפגעים, ואף לכסא שלום... סמי 

וב פעם מצא את עצמו בשדה התעופה המקומי בדרך למיאמי, ש
בליוויו של אביו שנזף בו לאורך כל הדרך, ואף איים עליו שאם 
המקרה יחזור על עצמו הוא ינושל מהירושה וינותק מהמשפחה. 

הוא  -כעבור שלושה חודשים, נפשו של סמי לא עמדה בפיתוי
ו שהוא עזב את השביע את העובדים שאף אחד לא יעז לגלות לאבי

העבודה. אך דבר אחד הוא לא ידע, שאביו כבר שכר בלש, שכל 
בוקר יתקשר אליו ויודיע לו אם סמי ברח. באותו בוקר, ה'בלש' מיד 
התקשר לאביו של סמי שתכף ומיד שם פעמיו לישיבה. אך הפעם 
הוא נראה מעונב מחויט ומחויך, ואף ראש הישיבה חייך חיוך של 

אליו ואמר: "אני רואה שבני דבק במטרה, ואין לי נצחון. האב ניגש 
ברירה אלא... להיכנע לעיקשותו. אך יש לי כמה דברים לומר לך 
בארבע עיניים לפני שאני הולך!", ראש הישיבה הזדקף, ונכנס 

הישיבה יחד עם האבא, ונעל אחריו. לפתע, האב שלף -למשרד
הישיבה,  אקדח מתחת לאבנטו, טען אותו והצמידו לרקתו של ראש

ולחש באזנו: "דע לך! אם אני אגלה שוב שבני נכנס למקום הזה, 
אני מבטיח לך שהכדור הזה מוכן לפלח לך את הגולגולת!!!". ראש 
הישיבה החוויר, הורה לקרוא לסמי במהירות המרבית, והבהיר לו 
בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: "אין לך רשות להיכנס לישיבה 

שוב, אאלץ לסלק אותך בכח, מטעמי פיקוח  שלי כלל, ואם תופיע
נפש". סמי שוב יצא מהישיבה בבושת פנים, וחזר לעבודה מבויש 
ומתוסכל. לאחר כמה חודשים, הוא החליט שבלי התורה חייו אינם 
חיים, ולכן לקח עמו כמה דולרים, ארז מזוודה וטס לישראל מבלי 

. מישהו להודיע לאיש. מיד כשנחת, ביקש לדעת היכן יש ישיבה
שלח אותו לישיבת פורת יוסף. תוך שעות ספורות הוא כבר התיישב 
על אחד מספסלי בית המדרש, והחל ללמוד לבד. לפתע, ראה אותו 

, הרב שאל אותו הרב שמעון בעדני שליט"אראש הישיבה דאז 
בעדינות מה לו ולישיבה, וסמי ענה "באתי ללמוד תורה!". לאחר 

רב שמדובר בחוזר בתשובה מתחיל, שישב איתו כמה דקות הבין ה
ולכן ביקשו לעזוב את הישיבה, ולחפש ישיבה שמתאימה לרמתו, 
לבניה אישית נכונה. סמי יצא מהישיבה ולא האמין למה שקורה 
איתו, 'הרסתי את החיים שלי, אין לי ירושה, כל העולם כועסים 

'... עליי, הגעתי ללמוד, וגם כאן מסלקים אותי? אולי ה' לא רוצה בי?
אך הוא אזר חיל, וברוב עוז ותעצומות נכנס שוב בדלת הישיבה, 
תפס גמרא, החל ללמוד, להתנועע, ולקרוא בקול נלהב, כאילו לא 
קרה כלום. הרב בעדני, שראה שוב את הבחור, ניגש אליו ואמר לו 
בעדינות: "סיכמנו שאתה מחפש ישיבה אחרת, לא?!", אך סמי ענה 

ץ ישראל ללמוד תורה, כאן אני רוצה בקול בוכים: "הגעתי לאר
לגדול וכאן אני רוצה ללמוד תורה!". משראה הרב את נחישותו 

כיום, הרב סמי קצין "מהיום, אנחנו חברותא!"... סיכם ואמר: 
שליט"א (אביו של הרב משה קצין), הוא אחד ממפיצי התורה 
הגדולים, הוא מכשיר רבנים ושולח אותם לפתוח קהילות ברחבי 

, ולהחזיר את ישראל התועים לכור מחצבתם, ורק לאחרונה העולם
נשמות  400שמענו שהוא פתח קהילה בתאילנד, בכמות של 

יהודיות. כן, כן, היו לו את כל הסיבות בעולם לזעוק ולומר: 'עשיתי 
אז לא צריך!' אך הוא באמת רצה,  -הכל! אם אלוקים לא רוצה

 נוי)ועמד במסירות נפש לכבוד הבורא... (תפארת 

 
 
 
 

 הי"ו רעייתור יעקב ומנש :עלון מוקדש להצלחתה

"אם הדבר היה תלוי בי, הייתי מבטל את כל התעניות, פתגם: 
 חוץ מצומות כיפור ותשעה באב שאותם אי אפשר לבטל, 

 מי בכלל רוצה לאכול?!,  -שכן בכיפור
 )ל"זצ מקוצק מנדל רבי( מי יכול בכלל לאכול?!" -ובתשעה באב

 לשלוף אקדח    --סיפור השבוע
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 ימים נוראים

 ראש השנה• הימים הנוראים 
 יום הכיפורים• תשובה לקראת 

 

 

 שלום רב.

 במסגרת ,נכתבו ונשלחו אשתקד מאמרים אלו
 ,ומגוונים על נושאים שוניםשכתבתי סדרת מאמרים 

 לאור כספר, בעתיד הקרוב או הרחוק.. צאתו ייתכן שבעז"ה

 נקודות חדשות , ואף נוספו בהםמחדשהמאמרים עברו כעת עריכה 
 .ימים הנוראיםענייני הל יםממאמרים אחרים, השייכוכן חלקים חשובים 

 שיחי' על המשוב החם והטוב שהעניקו לי, קוראיי היקריםתודתי לכל 
 אותי לאסוף את המאמרים לחוברת. ןשיחי' שדרב נפתליולאחי היקר ר' 

 לרעיונות, כמעט ולא ציינתי מקורותבהתאם לצורת המאמרים, 
 על מקורותינו ועל ספרי מחשבה וחסידות.בחלקם הרב מבוססים ה

 .תיבת המייל המצוינת מטהאמצעות ב אשמח להערותיכם ותגובותיכם

 ואך ייטיבו, וללביקוראים ייכנסו ללבבות ה תפילה שהדבריםתקווה וב
 ושזכויות המחשבות הטובות והמעשים הטובים שיבואו בעקבותיהן

 .שיחי' לחיים טובים ומאושרים ברוחניות ובגשמיות לי ולכל ב"ב יעמדו

 .בעצם קריאתכם את חוברת זותודה על הזכות שאתם מעניקים לי 

 תזכו לכתיבה וחתימה טובה בספר החיים
 .בני משפחתכםלכם ולכל מתוקה וולשנה טובה 

 ברוך שובקס
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© 
 כל הזכויות שמורות

להפיץ חוברת זו לזיכוי הרביםבשמחה ניתן 
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 תשובהלקראת  •פרק ג' 

 :תשובההגיע זמן 
 עושים סוף להלקאה העצמית
 (לא קל לעיכול, אבל משחרר סתימות בנפש..)

הזה ששמו  המושגמה אנו מרגישים מול 
 ?'תשובה'

הזכיר עצור ולאנו יודעים שתשובה זה ל
לחשוב איך גם ו לעצמנו כמה אנחנו לא בסדר,

זה ו לצאת מהמצב הנורא שלנו, אנחנו יכולים
שכבר ניסינו בערך השלב שבו אנו נזכרים 

הרבה לעשות את זה ללא הצלחה כל כך 
 .אותו דבר.בערך ובסוף הכל נשאר  פעמים,

כי מי אוהב להרגיש לא  וזה לא קל לנו בכלל.
מי אוהב  להיפגש עם זה?מי אוהב  בסדר?
 בסדר-שאין לו סיכוי לעבור מלא לחשוב

 אף אחד. לבסדר?

פשוט לא  התרגלנו להדחיק. אז מה עשינו?
 לדחוף את התחושה הקשה 'אחורה'. להרגיש.

 שלא יציק לנו. לסוף הלב והמוח.

ויום הכיפורים  ופתאום מגיעים ימי התשובה
בים  ם לצוף ולהטביע אותנומיומאיי בראשם,

 נעימים.-של רגשות אשמה לא

 האם באמת זוהי תשובה?

 הבה ונבדוק.

 אתה, כן אתה, פשוט לא בסדר!
 אבל אני חייב לומר לך משהו. לא נעים,

בינינו, עם כל ו באמת שלא. אתה לא בסדר.
 .היטב אתה יודע את זההנעימות, -אי

על  תחשוב רגע על החיים הרוחניים שלך,
על רמת האחריות לימוד התורה שלך, 

איך שאתה שומר על על  ,בחיים שלךהכללית 
על רמת . על סדר היום שלך הבריאות שלך,

על הדוגמה  המסירות המשפחתית שלך,
על מה שאתה  שאתה נותן לילדים שלך,

 אתה פשוט לא בסדר. משאיר אחריך בעולם.

חברים? הרגע, ומה עם כל האנשים האחרים. 
גם הם  שכנים? מתפללי בית הכנסת שלך?ה

! כל אחד מהם יש לו לא בסדר לא בסדר.
 מספיק לשפר.

וואו, הם  העובדים? הלקוחות?או והבוס שלך? 
 ממש ממש לא בסדר.

בינינו,  ש לא בסדר.שלך שבבית ממ-החציגם 
? מושלם העד שיהי לתקן וכמה דברים יש ל

 .פחד
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ל ברגע אמיתי של אתה מו וברגע של כנות,
 כל אחדגם כמה אתה יודע היטב  עצמך,

תחשוב  .לגמרי הילדים שלך לא ממש בסדרמ
כל אחד מהם  מהגדול ועד הקטן, עליהם רגע,
 .הוא כל כך צריך להשתנותיש דברים ש

 זה?כל איך מרגיש לך עם 

מה אבל  קשה, צובט, כואב, לא נעים, אולי
 מוכר מדי. : מוכר. מוכר מאוד.שבטוח

 בדיוק מה שאנחנו עושים כל הזמן,הרי זה 
 בהצלחה גדולה מדי..

-על כל דבר לא את עצמנואנחנו שופטים 
 מלקים את עצמנו על כל חיסרון טוב בחיינו,

בלי  שלנו את הסביבהוגם, שופטים  וכישלון,
 סוף.

הולך שזה ממש  מפתיע לגלות,-וכמה לא
 בדוק לחלוטין! ביחד.

 הזמן מי ששופט ומאשים את הסביבה שלו כל
שופט ומאשים גם הוא  עמוק בתוך הלב שלו –

 עצמו.את 

לשפוט  אין לי ולך ולאף אחד זכות והאמת?
 מישהו על השיפוטיות שלו.

זו הבנה שפיתחנו  כי אנחנו לא אשמים בכך.
ובלי  בשנות הילדות שלנו, בעצמנו בטעות

 כוונה היא נשארה איתנו עד היום..

 שנתנו לנו להבין,הבנו, או  הרבה מדי פעמים
שאנחנו  שאנחנו לא בסדר. ממש בטעות,

 אשמים.

וכך  כך למדנו לשפוט ולהאשים את עצמנו,
גם את הסביבה  התרגלנו לשפוט ולהאשים

עד שאנחנו מקבלים את זה כמציאות  שלנו,
שיש גם אופציה של  וקשה לנו להאמין גמורה

 הסתכלות אחרת.

יכול להיות שאתה כבר ממש  בשלב זה,
אבל  אולי אפילו כועס, גד לנאמר כאן,מתנ

 חכה, בקושי התחלנו..

 שכנראה גורם לנו להסתכל על יש עוד משהו

 בעיניים שיפוטיות עצמנו ועל סביבותינו
 לגבי וזו ההבנה הבסיסית מאוד ומאשימות,

 איך הקב"ה נוהג איתנו.

 האם הקב"ה 'מחזיר' לנו?
אנחנו הבנו, משום מה, שאם , יינו ילדיםהכש

שאם  הקב"ה 'מחזיר' לנו עונשים. לא בסדר,
ה' רואה אותנו  אנחנו עושים משהו לא טוב,

 וכועס עלינו,, ככאלו שהם 'לא בסדר', כ'רעים'
הוא  ,כעונש על זה שאנחנו לא בסדר ,ואז

  .רע ועושה לנומעניש אותנו 

עשית עבירה  ההבנה שלנו היתה בערך כזו:
עכשיו הקב"ה  ונתת סטירה לחבר שלך?

כן. כי מגיע  מחזיר לך סטירה עוד יותר כואבת.
תלמד לא להיות מקווים שועכשיו  לך עונש,
 יותר רע!

שהשתרשה אצל חלק מאיתנו  וההשקפה הזו,
האמת הפשוטה  ילדותית ושגויה כל כך. מאז,
 בדיוק ההיפך הגמור מכך! היא

 מחשב מסלול חדש ליעד
 .GPS-את מכשיר הניקח  המחשהלשם 

כשאנחנו  איך מגיב מכשיר הניווט אתה זוכר
וסוטים מהמסלול עליו  לא שומעים להוראותיו

 הוא המליץ?

לוקח לעצמו מספר רגעים  הוא עוצר לרגע,
ואז הוא מורה לנו,  של 'חישוב מסלול מחדש'

את הדרך  בקול הכי רגוע שרק אפשר,
 החדשה בה עלינו לנסוע החל מרגע זה.

 שומעים לו בשנית?ומה קורה כאשר אנו לא 
את הוראות הניווט  וכשאנו מפרים ברגל גסה

וכשאנחנו כבר ממש  בפעם השלישית?
 צוחקים עליו בפעם הרביעית?

 הוא לא כועס עלינו לרגע. ,ובכן, כידוע לכם
 ורק יחשב בנחת, הוא יעצורתמיד תמיד 
 מה הכי טוב לנו ברגע הנתון ההוא מחדש

 ,בשבילנוואיזה מסלול הכי נכון עכשיו 
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הוא  וכאילו כלום לא קרה,, הנהגים הסוררים
שוב ושוב, כל  ימשיך לכוון אותנו עד היעד,

מתוך כוונה מלאה  ,מחדש במלוא האמוןפעם 
ולהביא אותנו אל  ושלימה להיטיב איתנו
כאילו לא  להגיע, היעד אליו אנחנו רוצים

 'צפצפנו'כאילו לא  צחקנו עליו רק לפני דקה.
 שלו עד עכשיו. על כל ההוראות

הוא כבר לא יוכל להציג , ו ולצערנולצער נכון.
שהציע  את אותו מסלול מהיר ומועדף לנו

כי כבר הצלחנו להסתבך  לנו בתחילת הדרך,
רק עכשיו נשארה בידו מהיעד, ו ולהתרחק
 ,דרך ארוכה וקשה יותרלהציע לנו אפשרות 

כך הדרך  עליו עוד יותר, 'שנצפצף'וככל 
תהיה עוד יותר ארוכה ועוד  -לנו שהוא יציע 
 יותר קשה.

ממש עם אותה  תמיד הוא יחכה לנו, אך עדיין,
כוונה טובה שבה היה בתחילת הדרך, עם 

ההצעה עם סופית, -סבלנות גדולה ואין
 שאפשרית באותה נקודה הטובה ביותר

ועם מסלול מדויק  ,שאליה הבאנו את עצמנו
בהצלחה ובשלום  שיביא אותנוומושלם 

שאנו רוצים  עד היעד מקום הנוכחי שלנומה
 .להגיע אליו

 טובאל המסלול חדש 
 של הקב"ה איתנו! 'מערכת היחסים' וזו בדיוק

ברא אותנו רק מתוך מטרה  ה', מקור הטוב,
 להיטיב איתנו.כי הוא רצה  אחת ויחידה.

רק כדי שיוכל לתת  הוא נתן לנו תורה ומצוות
סלל לנו  וכדי שיוכל להיטיב איתנו, לנו שכר.

 -שאם נתמיד ללכת בה  ה' דרך ישרה וחלקה,
-ונג איןבעולם הזה ובעולם הבא שכר וענקבל 
 .דבר טוב בעולם שישווה לושום שאין סופי 

 דרךסוטים בטעות מהמה קורה כשאנו 
 הזה? שאמורה להוביל אותנו לכל הטוב

דרך  הקב"ה יוצר, ממש מיוחד בשבילנו, ,אז
 לטובבהקדם כדי שנוכל שוב להגיע  חדשה,

 זה הכל. המוכן בשבילנו!

אינם מכות לשם , העונשים שהקב"ה נותן לנו
כדי 'להחזיר' לנו על מה שעשינו  הענשה,

 נגדו.

 אמצעי של 'תיקון', הכל-בסךם עונשים הה
ולפעמים שהיא לפעמים ארוכה  דרך חדשה,

 דרך של 'תשובה',רק היא תמיד אבל  קשה,
של חזרה  ,הטובה של שיבה וחזרה לדרך

לטוב  בכדי שנגיע בסוף שוב לתכלית הבריאה,
 שהקב"ה רוצה להעניק לנו תמיד. האלוקי

אחרי תיאור כל  אחרי התוכחה הקשה בתורה,
 כשיחטאו, שיגיעו לעם ישראל המכאובים

או אז יכנע לבבם הערל,  מסיימת התורה הק':
לאמר: זו המטרה של כל  ואז ירצו את עוונם.

ולהחזיר  רק לנקות את כתם העוון המכאובים.
 את הלב למקומו הטוב.

הקב"ה  'טרח' וכדי שנוכל שוב לחזור אליו,
וחתר חתירה מיוחדת תחת כסא  כביכול
יוכל  כדי שכל אחד, בכל מצב שהוא,, כבודו
לחזור לדרך  כדילמצוא שביל חדש תמיד 
ולזכות לקבל את הטוב האלוקי שמוכן  הישרה

 בשבילו.

 איך בכלל אפשר לשפוט?!
 אחרי שאנחנו מבינים שבשום שלב

ההתייחסות אלינו היא לא כ'רעים', אלא 
ככאלו שבטעות זזו קצת מהדרך, וה' הטוב, 

האוהב אותנו ומחכה לנו בכל מצב, ממהר 
אליו  להתחברלסלול בשבילנו דרך כדי שנוכל 

של  בואו ונחשוב רגע על הנושא הזה – חזרה
 שיפוטיות והלקאה העצמית.

עצם לעצור ולחשוב על  נראה כי הגיע הרגע
ואת  שיש או שאין לנו לשפוט אחרים הזכות
 .עצמנו

זה לא פשוט  אם אנחנו חושבים על זה בכנות,
 בכלל..

 בסדר-שעושה משהו לא אנחנו רואים מישהו
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אבל  ואנו שופטים אותנו בלב לרעה. לדעתנו,
 איך? למה? רגע,

למשפחה שהוא  הרי אם אנחנו היינו נולדים
 ואת הכוחות והיה לנו את היכולות נולד בה,

והיינו  והיינו חיים בסביבה שבה הוא חי, שלו,
עוברים בדיוק את אותו מסלול חיים שהוא עבר 

שהיינו עושים  הרי סביר יהיה מאוד להניח -
 אז על מה בדיוק בדיוק את אותו הדבר! כעת

 אנחנו שופטים אותו עכשיו?

 את מאמר חז"ל והרי כה ביאר ה'שפת אמת'
 -למקומו עד שתגיע  אל תדון את חברך

ואם כן, אינך  ,ולמקומו הרי לא תגיע לעולם
 לעולם! יכול לדון את חברך,

לתוככי  כשאנחנו מפנימים את ההבנה הזו
ההסתכלות  את זה משנה באופן דרמטי לבנו,
 !על כל העולם סביבנו שלנו

כדי לדון מישהו  'להתאמץ'איננו צריכים יותר 
 כללשאין לנו  אנחנו פשוט מבינים לכף זכות.

 לדון אותו. האפשרותאת 

 שאיננו יכולים לשפוט פתאום אנחנו מבינים
כי אנחנו לא  שום דבר!על  ,בעולם אף אחד

ולעולם לא נהיה  לא היינו שם, .במקום שלו
 שם.

כי  אפילו אולי קצת מפחיד.. זה מרגיש מוזר.
ולהיות  כבר כל כך התרגלנו לחיות אחרת

אבל אולי באמת  והכועסים,בתפקיד השופטים 
 לזרוק את הפטיש של השופט?! הגיע הרגע

להיכנס לנעליו  אם אין לנו שום אפשרותכי 
 איך בדיוק אנו שופטים אותו?! – של השני

 יש בעיה.. אבל מה,
להיפטר  יש בתוכנו משהו שמקשה עלינו מאוד

 כלפי אחרים. מהשיפוטיות שלנו

שליליים כאשר אנחנו שאחרי שהבנו כי 
 – וכאשר אנו שיפוטיים כלפי עצמנו בתוכנו

יהיה , גם כלפי הסביבה שלנו אנחנו שיפוטיים
 את כי כאשר נרצה להפסיק די הגיוני להניח

 נצטרך, קודם - כלפי אחרים השיפוטיות שלנו
את השיפוטיות כלפי  להפסיק לחלוטין כל,

 .עצמנו

 תהיה קיימת בתוכנו, כי כל עוד השיפוטיות
שהיא תהיה ה'משקפיים'  סביר יהיה להניח

 גם כלפי אנשים אחרים. שלנו

ומההלקאה להיפטר מהשיפוטיות וזה,  הו,
 כבר קצת יותר קשה!– העצמית

 להפסיק ולשפוט את עצמי, אם אני רוצה כי
 בדיוק –בשלימות את עצמי  אני צריך לקבל

הקטנים  יחד עם כל החסרונות כמו שאני,
הבעייתיים  החלקיםכל יחד עם  והגדולים שלי.
וזה, תודו, כבר קשה מאוד.  והאיומים שלי!

 אה?
 

יותר טוב מכל  אני מכיר את עצמי !תקשיב
כמה אני לא בסדר  ואני יודע היטב אחד אחר,

את השיפוטיות  איך בדיוק אפסיקאז  כל הזמן.
אם אני באמת מאמין שאני לא  כלפי עצמי,

בהרבה מאוד ומאשים את עצמי כל יום  ,בסדר
 !דברים?

 שאלה מצוינת.

 ילדלתקופה שהיית  בוא רגע ונלך אחורה,
ולא  ואיכשהו פה ושם לא היית בסדר קטן,

כמו  להשביע את רצון סובביך, הצלחת תמיד
 ..ילד קטןכל 

 שניתן לשפוט אותךעכשיו האם אתה חושב 
אני מניח  על מה שעשית או לא עשית אז?

 שלא.

שאין מה  אתה בטח מביןכי  למה לא, בעצם?
 על שום דבר. לשפוט ילד קטן

בטח רצה להיות טוב. הוא הילד הקטן ההרי 
איזה ילד לא למה שלא ירצה להיות ילד טוב? 

 רוצה להיות  טוב?

 ועם הכוחות עם היכולות נולדילד הזה אבל ה
עם  לו,הייחודיות עם התכונות  המסוימים שלו,

 הנתוניםועם  הסביבה המשפיעה שלו,
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את  יצרווכל אלו  שסובבים אותו, העובדתיים
כפי שהוא  לו לבחור ולפעול וגרמו מה שהוא

אז על מה בדיוק יש לשפוט  הגיוני, לא? פעל.
 אותו?

ולבחור  יותר גדולילד ל גדלת והפכתואז 
התמודדויות  לךהמשיכו לזמן והחיים , צעיר

השתדלת להמשיך ולא תמיד קלים,  אתגרים,ו
 ולפעמים לא.הצלחת לפעמים ולהיות טוב, 

 ולפעמים פחות. טוב יותר הייתלפעמים 

 שבכל מצב אבל גם אז, הרי סביר מאוד
עם  ,שלךלעשות את הטוב ביותר  התאמצת

זה  –מה שעשית ו התכונות והכוחות שלך,
 הצלחת לעשות!הטוב ביותר ש

ההיגיון נשאר  כשאתה כבר מבוגר, וגם היום,
ואתה לא  הרעיון במקומו עומד,. אותו היגיון

 על שום דבר! יכול לשפוט את עצמך

כל אחד אחר בעולם  בהיגיון המציאותי,כי 
היה  -עם אותם תנאים שלך  שהיה נולד וגדל

בדיוק אתה שופט אז על מה  נוהג בדיוק כמוך.
 כל כך בחומרה? , ועודאת עצמך

 

שאפרט אתה רוצה  הזוי..רבינו, אתה נשמע 
 שבועמהרק  העבירות שליכל את  בפניך

 ..האחרון?

 מה עוזר לי תכל'ס, אני היום לא בסדר!
ושאני  היו עושים גם כמוני שאנשים אחרים

אני היום בן אדם  יכול להבין את עצמי וכו' וכו'.
 שעושה דברים רעים! בסדר-לא

 לקבל את עצמי כמו שאני! לא, אני לא רוצהו
 שאני די שונא את מי שאני. אפשר אפילו לומר

מה לא  האני של היום! כן, אני לא רוצה להיות
 מובן?

יותר טוב מכל  זה נכון שאתה מכיר את עצמך
 בהגדרות בעיה קטנהיש רק , אבל  אחד אחר

 שלך.

 הבעיותהבעיה היא  .אתההבעיה היא לא 
 הבעיות והחסרונות שעוד לא תיקנת, .שלך

שאתה צריך  יםחיצוניאלו בעיות וחסרונות 
 הם לא אתה!אבל  לתקן,

טובה טהורה,  נשמה יהודיתזה  –אתה 
אתה טוב,  אתה טוב בתכלית הטוב. ומתוקה,

 מעצם היבראותך ע"י הקב"ה. מעצם היותך.

 ,בבוקר היוםזה שה' החזיר לך את הנשמה 
 גם היום! לגמרי, בך, שהוא מאמין,זה אומר 

 והחזיר בדיוק כמו שאתה, מכיל אותך,הקב"ה 
בדיוק כמו  ,, באופן מלאאת הנשמה אישית לך

עם כל ובלי שינויים, בלי תנאים,  שאתה,
, בדיוק כפי שאתה שלך המעלות והחסרונות

 אז מי אתה שתפסול את עצמך?!  .היום

זה אומר  זה מצוין. זה שיש לך דברים לתקן,
 בעולם הזה.מה לעשות כאן,  שיש לך עוד

 .מה לשפוט על עצמך על הבעיות אבל אין לך
ולא על למה לא תיקנת  לא על איך הם נוצרו,

 עד היום. אותם

 !יופי אתה רוצה להיות טוב?

 מצוין. אתה לא מצליח לפתור את הבעיה?
את המירב  ותעשה תבדוק איפה זה תקוע,

 להשתפר.כדי לתקן והאפשרי שלך 

 !רע כלפי עצמךהיות חשוב ולל אבל תפסיק
 להאשים את עצמך. תפסיק לשפוט את עצמך.

, להחליא את עצמך להעניש את עצמך.
 תרפה כבר! להרוג את עצמך!ו
 

 רחוק מדי..קצת הלכת  !הגזמת

 כולם טובים ומתוקים ומושלמים. זהו, לדבריך
אין  אין חרטה. אין בחירה. אין עוברי עבירות.

 .טובכל העולם  תשובה.

 מה הבעיה לעבור עבירות, רח"ל? ולא רק זה.
 על שום דבר, הרי אין לי מה לשפוט את עצמי

היה כנראה עושה  כי כל אחד במקום שלי
 אותו דבר..

 ברורמאוד  צריך להבהיר כאןאכן ש אז זהו,
 את הנקודה.
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עד  הוא נושא מורכב ודק הנושא של 'בחירה'
וישנן  ,רבות הספרים הק' עוסקים בו .מאוד

 שונות בדבר.שיטות 

כי בכל  דבר אחד ברור, מעל לכל שיטה,אבל 
נקודת בחירה יש לפנינו  מצב שאנו עומדים בו

 להתגבר יש לנו את היכולתשבה  מסוימת
להניח לעצמנו ליפול  ח"ו או ,ולבחור בטוב
נדרש ואז, באותה נקודת בחירה,  ולבחור ברע,

 לעשות את הטובו , להתחזק,מאיתנו להתאמץ
 .שלנוביותר 

ן בהנכשלנו ש ת בחירהונקוד ןעל אות ועל כך,
 על כך אנו חוזרים בתשובה. ,בעבר

אין לנו מה  אבל אחרי שקרה מה שקרה?
 ההתבוססות הזו. על העבר לשפוט את עצמנו

 מיותרת להחריד.ו ,לא נכונה

 מה אנחנו אמורים ,הוא שרלוונטי היחידהדבר 
כדי לתקן את פגמי  עכשיו לעשותורוצים 
 היות טובים יותר!הפוך לול העבר

לא  וההלקאה העצמית על העבר, השיפוטיות
 מובילות אותנו לשום מקום!

 לא לתשובה,ו לחרטהלא  מביאהשיפוטיות לא 
 לתיקון המעשים.גם לא  והכי נורא

להרגיש  היא גורמת לנו ההיפך הגמור מכך.
עם  אשמהרגשי להתבוסס ב רע ולהמשיך

 הלקאה עצמית בלתי פוסקת.

העצמית  בנו את התפיסה מקבעתהיא 
שאנחנו לא  ,'דפוקים'שאנחנו  שאנחנו רעים,

, וזה ומבססת בנו את הייאוש מעצמנו בסדר,
-בדיוק מה שגורם לנו להמשיך ולהיות לא

הפנימית  תנו, בהתאם לתחושח"ו טובים
 .הרעה

 זה לכבול את עצמנו לשפוט את עצמנו,
 בתחושהזה לחיות  באזיקים של אשמה.

זה  אנחנו לא בסדר.ש -וחזקה  עמוקהפנימית 
 שאנשים חייבים להיות לחיות בידיעה

 ואנחנו הרי עדיין לא מושלמים.. מושלמים,

 שאנחנו לעולם לא ?הגדולה באמת והבעיה

 תמשיך ואם התחושה הזו, נהיה מושלמים
שנרפה  כמה סיכוי יש לנו ללוות אותנו,

שנתמלא  מהתחושה הרעה לגבי עצמנו?
ושנרצה  ובתחושות טובות וחיוביות באמונה

 להיות טובים יותר?

שאחרי שהאדם  [וזה עוד בלי לדבר על כך
 עליו להכיר כי כך היה רצון ה'! עבר עבירה,

מפחיד  היה אם הספה"ק לא היו כותבים זאת,
 ק"ו שלכתוב זאת. אפילו לחשוב על כך.

 הכהן מלובלין זיע"א לשונו של רבי צדוק זהו
"עיקר התשובה הוא  בספרו 'צדקת הצדיק':

ר"ל,  שיהיו זדונות כזכויות. עד שיאיר ה' עיניו,
היה גם כן ברצון  שכל מה שחטא,שיכיר ויבין 
זוכה  וכשמגיע לאור זה העצום, ה' יתברך,

 ]לכפרה גמורה".

כדי  לכךאבל אנחנו לא צריכים להגיע עד 
 אינן יעילות ששיפוטיות והלקאה עצמיתלהבין 

 את הקב"ה..לא אותנו ולא ואינן משרתות 

 חליף את השיפוטיות?ימה 
מה לשפוט את  אם אין לנו רגע, אז מה כן?

אז מה אנחנו אשמים  עצמנו על העבר,
מה אנחנו אשמים שהיינו לא  שעברנו עבירות?

 לחזור למה אנחנו צריכים עכשיוו בסדר?
 לתקן את העבר?בתשובה ו

 הנה הענין.

 שהגעת לאן שהגעת. לא אשםנכון, אתה 
, שעשית את מה שעשית בסדר'-אתה לא 'לא

חובה ך עלייש  אבל כשאתה מפיל כוס בבית,
גם אם  ,לאסוף את השברים המסוכנים מלאה

 .מידיך אתה לא אשם בזה שהכוס נפלה

 אחריות!לדבר הזה קוראים: 

להחליף את  שאמורהאחריות, היא זו 
 – שלנוואת ההלקאה העצמית  השיפוטיות

שלא מוביל לשום  הדבר הדלוח והנוראי הזה
 .ולא מניב כל תועלת מקום

 אם בלי שום קשר לאם יש אשמה או אין.
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 לתקן. יש לנו אחריות מלאה – קלקלנו

ובמקומה נכנסת  וכשהשיפוטיות הולכת
הרצון הנקי והטהור שלנו לתקן את  האחריות,

 התמונה משתנה לגמרי, –מה שקלקלנו 
 ופתאום רואים את הכל אחרת!

כאנשים  פתאום אנחנו רואים את עצמנו
ממלאת את הלב  פתאום האחריות טובים.
 ברצון עז לתקן את עצמנו עוד יותר שלנו

מאשר  אפילו יותר ולהפוך לאנשים טובים,
 היום!

מבינים  פתאום מכילים את עצמנו.אנחנו  ואז,
 .אנחנוהיא לא  -שכל בעיה שיש לנו 

 אינם מובנים בתוכנו. -שהחסרונות שלנו 
 הם משהו חיצוני בהחלט, אינם חלק מאיתנו.

, ואת את האפשרות ,שיש לנו את האחריות
 לתקן! הרצון

 – ואז, קורה פתאום הדבר המופלא הבא
 החוצה!את התחושה הזו  אנחנו גם משדרים

את כל האנשים  פתאום אנחנו רואים גם
את ו ,כאנשים טובים באופן מוחלט סביבנו

שיש  כמשהו חיצוני לגמרי – הבעיות שלהם
 להם אפשרות ורצון לתקן.

התחושה החדשה הזו, היא זו דווקא ו
פתאום לגשת שפתאום מאפשרת לנו 

, ולפתוח ערוץ חדש, שלנועבירות ו'לגעת' ב
נקי וטהור, של תשובה, של חזרה אמיתית 

 תחת כנפי ה' הטוב.אל 

 לבכות על מה שעוללנו לעצמנו
אנחנו עוצרים בימים אלו להתחרט ולבכות כש

ו זטובים שעשינו בעבר, -על הדברים הלא
לבכות גם על כל מה הזדמנות ממש טובה 

, בלי שבכלל ידענו שאנחנו לעצמנושעוללנו 
 .לקב"הם כל כך רע לעצמנו, ובדרך גם עושי

 חינם ששנאנו את-על שנאתזה הזמן לבכות 
שבהן  על כל השנים האלו על לא דבר. עצמנו,

 על כל ההלקאות .שפטנו את עצמנו לרעה

 .שהסיגו אותנו לאחור העצמיות

 .שהבאנו על עצמנו על כל הסבל המיותר הזה
 עם על כל מה שעוללנו לנפש שלנו

כל מה שעוללנו עם זה  על .השיפוטיות הזו
האמון הנוראי ששידרנו -על אי .לגוף שלנו
יום  על החולשה שהשלטנו על עצמנו, ולעצמנו
על כל הנזקים שחוללנו בתוך  .אחרי יום

ללא שיצא לנו  ללא שזה הגיע לנו, עצמנו,
ללא שזה הביא משהו  איזושהי תועלת מכך,

אפילו לא  אחד,משהו אפילו לא  ,לחיינו טוב
 כלום. קטן.

מה על  לבכות רעה-זו גם הזדמנות לא
 על שיפוטיות שהפעלנו לאחרים.שעוללנו 

על ו אמון-על אי כנגד כל הסביבה שלנו,
שלנו והחדרנו לסובבים  חולשה ששידרנו

, וגם לגשת נשים הקרובים ביותר אלינוולא
 אליהם ולבקש מקרב לב את סליחתם על כך.

 כמה, כמה זה כואב.

נזכור כל  ,והכאבעם כל הבכי  אבל גם אז,
כי אין לנו מה להלקות את עצמנו על שום  רגע

הלקאה שיפוטיות והגם לא על ה דבר,
 ..העצמית שלנו

לקלוט כמה  להצטער, אנחנו יכולים לבכות,
כמה אנחנו מה ולהבין להתחרט, ו טעינו,
לא לזכור ש אבל עדיין, לתקן היום, צריכים

בשום שלב לא עשינו  רעים. היינועשינו זאת כי 
או את  את עצמנוכי רצינו להחליא  זאת

 הסובבים שלנו.

כי זה היה  זה מה שידענו אז.עשינו זאת כי 
 שהיינו יכולים לעשות אז. הטוב ביותר

עשה את שתדל, נתאמץ וננ עכשיו? בעתיד?
 להיות טובים יותרלתקן את העבר, הכל כדי 

חיים של הסובבים שלנו לטובים ולהפוך את ה
 יותר.

 זה מה שאנחנו.כי 

 מתוקים,יהודים אנשים טובים ו
טוב!הה' בניו אהוביו של 
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 יום הכיפורים •' דפרק 

 מה יהיה שם בדיוק? הולכים לפגוש את אבא.

 [זה עומד להיות מרגש!] 

 .כיפור יום

 הצום .ביותר הקדוש היום .הזה הרציני היום
 עינוי של שעות 25 .הצומות מכל חמור הכי
 התעסקות של ,תפילות של ארוך יום .הגוף

 ברגשות התבוססות של ,שלנו בעבירות
 .בסדר היינו שלא מה כל על אשמה

נגיע  תיכף ...ו, ארוכה נשימהטוב. ניקח 
 סוכות.. של העליזה לאווירה

 .ככה חושב לא בטוח אתה .ושלום חס .לאאא
ומרגישים  חושבים לפעמים קטנים ילדים אבל
 אנחנו גם ,בשקט בשקט, ולפעמים .כך

 .. ילדים כמו קצת מרגישים

 באור כיפור יום את לראות כוליםי  אנחנו האם
 .נראה בואו ?לגמרי אחר

 וטוב ה ילד מתוקה היָ היֹ 
 בנושאבמאמר הקודם קצת  שנגענואחרי 

איך הצלחנו התשובה, זה הזמן לגלות 
 ..הענין הזהעם בתוכנו להסתבך 

 זהכל  מתי לראות ,אחורה נחזור בואו ,ובכן
 ..התחיל

 הלכתו ,ממתק ראית אחד יוםו ,קטן ילד היית

 ., בלי רשותלכיס אותו והכנסת בשקט

, למטה ירדת .הכיס בתוך לך בער הממתק
 עלית ואז .מהר אותו ואכלת ,הבנין לאחורי
 הסודו ,כלום ידע לא אחד אף .הביתה חזרה
 .בלב עמוק אצלך ננצר הרע

 הזה החטא על לספר בדעתך עלה האם
 ?בסביבה אחר למבוגר או שלך להורים
 .שלא כנראה

 לך יתן מישהו הסוד את תגלה שאם ציפית לא
 שיערת גם כנראה ..נשיקה או חיבוק בתמורה

 ואולי ,למה עשית את זה אותך יבינו שלא
 .עליך ויצעקו יכעסו אפילו

ולא  ,הדחקת, החבאתשתקת עם עצמך.  אז
 ., מאז ועד היוםסיפרת על זה לאף אחד

 ?קרה מה ואז

 .דמויות שתיבראש  אצלך נוצרו באותו רגע
 בסדר-הלא הילד .'האמיתי' הילד דמות
 ודמות ,לבד עצמך עם כשאתה ,באמת שאתה
 הטוב הילד .'להיות אמור' שאתה הילד

 .ודברים טובים מצוות רק שעושה והמושלם

ששתיהן  פתאום, נוצר בך פער בין שתי דמויות
 .וגדל הלךרק  הפער ,השנים ועם אתה..
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 ,כביכול, שלך' האמיתית' בדמותכאן ועכשיו, 
-הקצת, הפגום ,הבעייתי הבנאדם את יש

 שהיואיז יש ,ממך מאוד רחוק, שם-איו ,עבריין
 ,להיות' אמור' שאתה ומופלאה מושלמת דמות
 הולכת רק - שעוברת שנה כל שעם דמות

 .ממך ומתרחקת

נדרש  שבו הרגעזמן של תשובה,  מגיע ואז
 ,יותר טוב היותלהפוך לו לעצור ממך

 .לך קשה הזו והסיטואציה

 הדמות את פנים אל פנים לפגוש לך קשה
 כך כל שאתה הדמות את .שלך 'האמיתית'

 אתה שאולי .ממנה בורח כך כל שאתה .שונא
 .עליה מלחשוב נגעל אפילו

 .עצמך את לקבל מסוגל לא אתה ,רגע באותו
, ולמעשה .מעצמך עצמך את מדחיק אתה
 .לעצמך' מתנגד' פשוט אתה

חזק  לעצום זה ,לעשות לך שנשאר מה, ואז
 .מדי הרבה לחשוב לא להשתדל .העיניים את
 מה כל את במהירות לומר .מדי' לחפור' לא

 כל ואת ים'חטא על'ה כל את ,לומר שצריך
איכשהו וש ,נכון יעבור שזה ולקוות ,הסליחות

 .טוב יהיהדברים בסוף יסתדרו ו

 .מאז קטנים ילדים אותם לא כבר אנחנו די!
 .קורה באמת מה שנבין הזמן הגיע

 מי אנחנו באמת?
 כשבפעם ,ראשון רגע לאותו ונחזור רגע בואו

 הלכנו ומאז ,בסדר לא משהו עשינו הראשונה
 ..עצמנו עם והסתבכנו

 כאיש, יוםכ להגיע יכול שאתה לעצמך תאר
 באותו קטן, טהור ותמים, ילד אותול ,מבוגר
 ולהסתכל ,בסדר לא משהו עשה שהוא רגע
 .עינייםתוך הב ,לעצמך, לו

 ?פגום? בעייתי ?רע ילד שם רואה אתה האם
 !לאברור ש ?עבריין

 ילד ,ממש של מותק, טוב ילד רואה אתה
 קורץ ממתק פתאום שראה ,ילד פשוט שהוא
 לקח הוא אז .להתאפק קשה לו והיה יד בהישג

מיד  שלו והלב ,מהר אותו ואכל בשקט אותו
והרגיש נורא  כך על תחרט, ומיד הוא הנקף
 מחריד עוולאיזה  עשה שהוא כאילו ,ואיום

 ..מאסר עונשמינימום  שדורש

 הילד את ולחבק לרוץ זה רוצה שאתה מה וכל
 ולהגיד לו מכל הלב: ,הזההקטן 

 !שלי צדיקילד 
 .רע באמת לא אתה
 .בעייתי באמת לא אתה
 .לרגע נפל שרק ,טוב ילד אתה
 !וטהור מתוק, טוב ילדפשוט  אתה

הבא  הכיפורים יום לפני רגע ,לעכשיו ובקפיצה
 הרגע הגיעמה דעתך, ש ,עלינו לטובה

 המילים את ,עכשיו, לעצמך ותגיד ,שתעצור
שהיית אומר לעצמך כילד, כשנפלת עם  ,האלו

 אמר לא אחד שאףמילים . את הגניבה קטנה
 :גם לא מאז ועד היוםכנראה , ואז לך

 צדיק שלי!ילד 
 אתה לא באמת רע.

 אתה לא באמת בעייתי.
 שרק נפל לרגע. ,אתה ילד טוב

 וטהור!ילד טוב, מתוק פשוט אתה 

 שתי בין מרגשת פגישה לערוך הזמן הגיע .כן
' האמיתי, 'הבעייתיהרע ו הילד בין '.הדמויות'

 אמור' שאתה הצדיק הילד לבין ,כביכול
 הפער את סגורהתחיל ולל ופשוט ',להיות
 .ביניהם

 רע. באמת לא שאתה ,להבין הרגע הגיע
 באמת לא שאתה .בעייתישאתה לא באמת 

 .עבריין-קצת באמת לא שאתה .פגום

 לא, ווטהור נקי, טוב אדם בן, אתה .להיפך
 מי ואת, גנבת כמה ,עשית מה בכלל משנה
 מה כל .טוב נשאר אתה - מצב בכל .רצחת

 זהזה לא חלק ממך, ו .אתה לא זה - שעשית
 .שלך ההגדרה את משנה לא

 בעולם אחד שאף, וטהור טוב יהודי – אתה כי

 .אתה לא אפילו .לרע אותך להפוך יכול לא
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. עצמך את רואה שאתה איך לא זה – אתה
 .שלך והעבירות המצוות כל סך לא אפילו אתה
 !להיות רוצה באמת שאתה מי זה – אתה

 הטוב להיות משתוקק אתה? לבעמוק בתוך הו
אפילו , גם אם לפעמים אתה שוכח ביותר
 מזה!

 כי זה לא אתה! –תשובה 
 את אומר ה"הקב .זה את לך אומר אני לא זה
 !זה

 שובה ':ה בשם ישראל לעם אומר הנביא
 .בעוונך כשלת – כי ,אלוקיך' ה עד ישראל
 כי '?ה אל לשוב יכול אתה למה יודע אתה

 כמו זה כי .אתה באמת לא זה כי .כשלת
 משהו, ופסא .ונפלת ברחוב באבן שנכשלת

 !לך קרה טבעי לאו חריג

 העם לכל כיכיפור '-אנחנו צועקים ביום
שלנו,  בקשה או תפילה זוש ומרגישים', בשגגה

העבירות שלנו לא לה' שמין התנצלות שלנו 
 היו בכוונה, רק בשוגג.

של התורה הק', של הקב"ה:  עדותאבל לא. זו 
. שהעבירות של בני בשגגה –כי לכל העם 

 –כשהם לא בסדר  תמידישראל, זה לא הם. 
זה בשגגה. זו נפילה. זו חריגה מהמצב הטבעי 

 שלהם, ממה שהם באמת.

 .זה את יודע אתה גם ?ובפנים

 'המחלקהבאמת ' לא זה שעבירות יודע אתה
 רצון את לעשות יותרהרבה  רוצה אתה .שלך

 .עבירות אחרי להיגרר מאשר 'ה

 כמו בדיוק ,להתגבר לך קשה לפעמים אבל
 ,הרבה מלאכול להתאפק לו קשה שמן שאיש

 בריא לא שזהבמאה אחוז  יודע הוא אם גם
, הוא לא רוצה בפנים בפניםגם אם , ובשבילו

 שהוא אוכל עכשיו!הזה לאכול את האוכל 

 נחשוב שלא זה ,אלינו מתחנן ה"שהקב ומה
 אבודים נרגיש לא מצב שבשום '.עלינו הלך'ש

 אחרי גם עצמנו את ונאהב שנמשיך .ותלושים
 רשע :של תחושהבפנים  נרגיש ולא ,שהרשענו

 אתה! להיות נוראזה  כמה ,לה'אמא, מרושע

 ליפול אותנו שמובילה זו היא ?הזו התחושה כי
 ממשיך ,עצמו עם רע שמרגיש מיכי  .שוב

, בעוד הזו ההרגשה את בפועל להגשים
בעצם וש ',נפל' רק שהוא שמרגיש זה דווקאש

 משיךהוא זה שי – ויקרה טובה נשמה הוא
 .יותר טוב ולהיות להתאמץ

 הטוב את שתראה .בעצמך שתאמין רוצה' ה
 ,בטהרתך אותך רואה הוא שגם ותזכור שלך

 עם עצמך את שהקפת הלכלוך בתוךגם 
 ..הזמן

 'מוצר לעבריינים'לא  –תשובה 
צריכים וכשאנחנו ניגשים לתשובה, אנחנו 

אנחנו שאנחנו לא חוזרים בתשובה כי  לדעת
רעים. תשובה זו לא 'תוכנית שיקום' לבעלי 

 גודל כמונו.-עבירות בסדר

אנחנו חוזרים בתשובה כי אנחנו יהודים, בלי 
קשר בכלל באיזה מצב רוחני אנחנו, ואם 

אנחנו צדיקי הדור, או אלו שניצבים בצד השני 
 התשובה נועדה לכולם באותה מידה! –לגמרי 

ויש לו  ה' יש מלאכים מושלמים בשמים,ל
 כולם ילדיו, כולם אהוביו, ילדים יהודים בארץ.

יש לו  במצב אחר.נמצא  כל אחד מהםגם אם 
עם  מהצדיק הגדול ביותר החלמכל הסוגים. 

ועד הצדיק הקטן ביותר עם  מיליארדי זכויות,
 בלבד. מעטותזכויות 

 מהסיבה הפשוטה ביותר. אין צדיק מושלם,
 הצדיק הגדול ביותרו סוף,-ה' הוא איןכי 

 יש לו עוד לאן לשאוף ומה להשיג בעולם
 וכל עוד הוא לא מגיע לזה, הוא ,ובעבודת

 בתשובה. וגם הוא צריך לחזור במצב חסרון,

מצוות התשובה . 'תשובה' זה לא מצב בדיעבד
 היא לא 'מוצר לעבריינים', כמונו למשל. היא

 והעניק מראשה' הכין אותה  .אחד לכל שייכת
גם לבעל שם טוב, וגם לגאון  ,יהודי לכל אותה

 על מהכל יהודי יחזור בתשובה כדי שמווילנא, 
 .חסר לו בקירבתו לה'ש
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 'להסתכל לעבירות בעיניים'
שהתשובה היא לא  מבין שאתהכ, ועכשיו

 אתה לא הם שהחטאיםתוכנית לעבריינים, ו
 לעצור הזמן זה –רק נפילות זמניות אלא 

, את המעשים הרעים שלנו להדחיק ולהפסיק
 .ולהתמודד מולם ,ולהיות מוכן לראות אותם

כל קודם  אנחנו חייבים כדי לחזור בתשובה,כי 
 ומשם להתחיל ולצעוד. –נו עם עצמ לפגוש

 לא -  שלנו העבירות את מלראות להימנע
 מהמקום מגיעהוא  ממקום טוב ומועיל. מגיע
מוכן לראות את , שלא שלנו הגבוה האגו של

 .מושלמים שלנו.-החלקים החלשים והלא

גם  –להימנע מלראות את העבירות שלנו 
מגיע מהפחד שלנו להתייצב ולעמוד מולן, 

בכנות, עם כל הענווה, ולהכיר בכך שכאשר 
באמת נהגנו לא בסדר, ועכשיו  –עשינו אותן 

אנחנו צריכים לקחת אחריות על המעשים 
 ך אנחנו מתקניםטובים ההם ולראות אי-הלא
 .אותן

וההדחקה של  במצבנו שלנו ההכרה-איאבל 
 אותנו מקדם לא –החלקים השליליים שלנו 

 .אחור לסגת לנו גורם רק זה .להיפך .בכלום

לעשות למען  יכולים שאנו ביותר הטוב הדבר
 להסתכל'ו להתחיל ,אומץ לאזורעצמנו, זה 
 להרגיש, אותם לראות ממש ',בעיניים לעבירות

 ושיפוטיות אשמה של ממקום לא ,אותם
 ,ורצון לתיקון אחריות של ממקום אלא ,עצמית
 .כאבפשוט , כאב של וממקום

 של הכאב את להרגיש מוכן להיות הזמן זה
 בלי לחפות.. להסתיר בלי .נמוך מקוםאותו 
 .לתרץ בלי, ולהבין לנסות בלי

, שלנו החלשים המקומות את לראות פשוט
 , ולכאוב,עומדים אנחנו באמת איפה לגלותו

 .לבכות אפילוו, ולהישבר

 רקביום הכיפורים ' תברח'נא  אל .לא
 .בהם ותסתפק ,ולפיוטים סליחותתפילות, לל

 ה'ום, אבל חלק מהי, והם אותם שצריך ברור

 עמודתו ,צור רגעשתעמבקש את הלב שלך, 
 וזה מה שיחולל בךכמו שאתה, מולו באמת, 

 הלב!בתוך ינוי ש

המצב  על ,ואמיתי כןפתוח,  לדיבור עם ה' שב
 והוא אתהרק  .העבירות שלךהרוחני שלך ועל 

 עם אתה להתבוסס לא זה, תשובהכי  .ביחד
 . ה'. זה לדבר עם שיח-דוזה  .לבד עצמך

 את, האכזבה את .הכאב את תכאב פשוט
 לחיים הגעגוע את ,הנפילה את, הכשלון
 את תרגיש .יותר ומרוממים , שמחיםטובים

 .שלך האמיתי למקום לשוב הפנימית הכמיהה

היא  היא - הזו השבירהו הזה הכאבדווקא 
 !תשובהה

 קבל את המקום הנוכחי שלך
עד להרגיש להרכין ראש ו ככל שאנו מוכניםו

כך  – העבירות שלנו את הכובד שלהסוף 
 .מביא לנו יום הזהשהההקלה  נרגיש יותר את

 - - -כמה זה מטהר  משחרר.כמה זה 

 בדיוק כמו שאתה. בשלימות. לקבל את עצמך
עם כל  לאתה האמיתי. להושיט ידיים אוהבות

, ועם זאת, עם כל העבירות והנפילות הבעיות.
חברים  שאנחנו לא באמת רוצים להיותלזכור 

לא עדיין אנחנו אולי  העבירות האלו. של
 מוכנים להיותאנחנו לא  אבל צדיקים גדולים.

 רשעים קטנים.אפילו לא 

 בדיוק רצון וכי זה תשלים עם מי שאתה היום,
ה' הוביל  העבר לא רלוונטי בכלל. השי"ת.

זה שאתה כאן, במקום ו אותך בנתיב הזה,
 זה בדיוק המקום זה לא מצב בדיעבד. – הזה

 , עכשיו,שלךבמקום הזה ו הנכון שלך עכשיו,
 אלוקיתהתוכנית את הבשבילך במיוחד יש 

, שמתחילה בדיוק מאותה ששמה תשובה
 ישירותנקודה שבו אתה נמצא עכשיו, ומגיעה 

 !, עד הקב"העד אליו

 פשוט אנחנו ,הזה האמיתי הגילוי ברגע, ואז
 את שמצאנו .שלימות תחושת מרגישים
 בדיוק איפה יודעים שאנחנו .עצמנו
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מי גם  אבל זוכרים ,עכשיו עומדים אנחנו
ואיפה אנחנו רוצים  אנחנו באמת, בתוך הלב,

רוצים להתחיל שמכאן אנחנו  ויודעים, להיות
 הפוך לטובים יותר.ול הנכונהבדרך  לצעודו

 רק תפתח דלתרק תתחיל, 

בבת אחת להיות הפוך הכוונה אינה שתלא. 
 .והדרו צדיק הדור

שנמחק את כל מי ה' לא דורש מאיתנו 
 נהפוך להיות מלאכים.שאנחנו כיום ושפתאום 

איזשהו חלום יש בראש  אחד מאיתנו לכל
לגמור לחלוטין עם כל הרע ולהפוך  כמוס

שאנחנו  המושלם והצדיק אישהלהיות 
 להיות. 'אמורים'

 לא נכונה לנו. -הזו אבל הציפיה 

ראות כבר שהכל טוב. להפוך הרצון הזה ל
להיות איזה צדיק  אני.-להיות לאלמושלם. 

 לנוזה מה שגורם  – לא מכיראפילו שאני 
ואיכשהו  ,מאוד מהרלהתייאש ולהרים ידיים 
 .יסתיימו הימים הנוראים'להתגלגל' ולחכות ש

מלאכים מושלמים  את זה מאיתנו. רוצהה' לא 
 יש לו הרבה. –שעושים תמיד הכל פיקס 

 יהודים שקמים ונופלים ושוב מתאמצים לקום
והוא שמח על כל אחד ואחד  קושי.יש לו ב –

 כולל עלי ועליך. מהם,

גם  ה' לא רוצה שתהיה מחר משה רבינו. ה'
 רוצה הוא לא רוצה שתהיה כמו הרב שלך.

בלי השכבות  .האמיתי אתהה, שתהיה אתה
 הוא רוצה טובות שנוספו עם השנים.-הלא
 תחיל ללכתתש, ועכשיו תה, כמו שאךאות

 .כרגע עומד תהמהמקום שבו אולהתקדם 

 אתה יודע!בתוך הלב שלך ? ? איךבמה

 שלא תוכל להסיר את הוא גם יודעכן. 
סבלן ומוכן לחכות, הוא , והשכבות בבת אחת

 בקצב הנכון שתסיר אותם לאט לאט,
 .והמתאים לך

 שתהיהמושלמת,  תוצאהה' לא רוצה ממך 
 .עובדה שהוא לא ברא אותך כמלאךמלאך. 

 !שלך הדרך אתשתעשה הוא רוצה ממך 

 הפתח. פתח אתתש ממך רק מבקשהוא 
 רק פתח קטן. פצפון. לא פתח גדול.אפילו 

כדי שהוא יוכל 'להיכנס'  – כחודו של מחט
 העבודה.את  ךבשבילהמשיך לעשות ול

יכול לעשות את תה איך אהוא מבקש שתבדוק 
צעד  באמת, במציאות, ,לךהטוב ביותר ש

האחד, הצעד חשוב מה שת, ואחר צעד
 ראשון, שאתה יכול לעשות עכשיו.ה

הוא רוצה  הוא לא רוצה את המושלמות שלך.
 את הלב שלך. רק את הרצון שלך.

תבחר את הדבר הכי  הקב"ה מבקש ממך:
הלב שלך ואז  שתוכל באמת לעמוד בו, קטן

ואז אני  פתאום תרגיש קרוב אלי, תהפך.י
ואקרב אותך אלי עוד  אותךבעצמי אחבק 

 !יותר

 ה' ישלים בשבילך את שלך?המעט עשית את 
 עיצומו של יום מכפר. העבודה.שאר 

 ביום אתה מוכן לתת לו את הלב שלךהאם 
 הכיפורים הזה?

 באהבה משתוקקה' 
 לשמוע את העבירות שלך!

 אנחנו מוכנים לעמוד מול עצמנוש ואחרי
 זה ,נושלוהאמיתי  המדויק המקוםומכירים את 

 ולספר ,בקול זה על ולהתוודות לכאוב הרגע
 .נפלנו כמה שבשמים ינולאבבכל הכנות 

 שהיה ,ילד בתור שהרגשת למה בניגוד כי

כי  שלך הנפילות על ולספר לבוא לך קשה
 !הפוך בדיוק זה –' ה אצל פחדת מהתגובה,

 לא כיפשוט  ,הזה הדבר את מכיר לא אתה
 אותה להרגיש הזדמנותמעולם  לך היתה

לא הכרת מצב שבו אתה מגיע  .במוחש
 להתוודות על דבר נורא שעשית,למישהו 

 רבה.ובשמחה שני מגיב לך באהבה הוהצד 

 .מכך ההיפךכנראה  היה – שהכרת מה

 על ממך לשמוע מייחל דווקאהוא  '?ה אבל
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 מתנאי אחד בדיוק וזה .שלך העבירות
 על לספר .מלא בפה להתוודות .התשובה
ולראות  לשמוע רוצה' הכי  .שעשית החטאים

 לשמוע רוצה הוא ך!ממ זה את מוציא אותך
 .החוצה ממך יוצאת הפסולת איך

 !החוצה -העבירות יוצאות 

 שלו הילדים כל שבו ,הזה היום .מזה יותר
 אמור היה ,החוצה' לכלוך'ה את מוציאים
 .בממלכה' שחור' הכי היום להיות לכאורה

קדוש והכי  הכי היום זה ה"הקב אצל אבל
 יום מכל יותר הזה היום את אוהב הוא .שמח
 !בשנה אחר

', אומרים ולו אחד בהםעל הפסוק 'ימים יוצרו 
 ,חז"ל שמכל הימים שיצר ה', בחר לו יום אחד

, וזהו יום הכיפורים! כי שלושהוא יחיד ומיוחד, 
הוא שמחה גדולה לפני מי שאמר היום הזה '
 '.והיה העולם

 הילדים כל ,הזה היום שבסוף יודע ה' כי
, רחוצים ,נקיים יהיו שלו אהוביםיקרים והה

 !פעם-מאי יותר, אליו וקרובים ,טהורים

 הקטן התינוקכי  שיודעת אמא על תחשוב
 .נוראבאופן  התלכלך שלה

על  ?חושבת באותם רגעים היא מהעל 
הלכלוך? על למה הוא התלכלך? לא! היא 

 !שלה והנקיהמתוק  התינוקרק על חושבת 

 הלב שלה יוצא אליו ולסבל שהוא עובר בגלל
רק  זה רוצה שהיא מה וכל ,לו מציקהלכלוך ש

, ושהילד המתוק שלה יהיה להתנקות לו לעזור
 וטהור. שוב נקי

 להגיע צריך התינוק ?יקרה שזה כדי אבל
, כאן, וכאן, התלכלכתי ,אמא: לה ולומר ,אליה

, אמא .רוצה להיות נקי אני, אמא .וגם כאן
 בבקשה! אותי תנקי

לספר לה על כך, להיות מוכן הוא צריך לבוא 
, ולרצות לאפשר לאמו לנקות אותולהתנקות, 

 להמשיך ולהיות נקי!

 הגדולה האהבה –שהאמא מנקה אותו  ואחרי

 .גוברת רק אליו שלה

 שנכיר .מאיתנו רוצה' שה מה בדיוק זה
 .ונרצה להתנקות נתחרטש. בלכלוך

 בבעיות שאנו סוחבים. פשוט נודהש. נתוודהש
 להתאמץ ושנחליט'שנאפשר' לו לנקות אותנו, 

 .יכולים שאנו כמה ,יותר להתלכלך לא מהיום
 .הוז

 עוד פעם אתה מבטיח להשתפר?!
 :מציקההמחשבה האלינו מזדחלת  ואז

חוזר בתשובה, באמת לא באמת אני הרי אבל 
מתקשה להאמין שדווקא השנה די ואני גם 
כל כך  צדיק גדול. כבר הבטחתיאהפוך ל

, ובתוך לבי, עם כל הרצון הטוב הרבה פעמים
. זה יהיה אחרתהשנה קשה לי להאמין ששלי, 

 שלי? העלובהאז למה שה' יקבל את התשובה 

עם  מתייחסים לקב"האנחנו אז הנה הענין. 
איך  לא מסוגלים להבין, והמושגים שלנו

כל כך אם כבר הבטחנו  'לעבוד'יכולה  תשובה
 פעמים ולא קיימנו. הרבה

שום אין  , בשונה מאיתנו,צל הקב"האאבל 
בין הפעם הראשונה , ולו הדק ביותר, הבדל

 מרבההקב"ה הוא  לבין הפעם העשרים.
 גבלתהאותיות קטנות, וללא ללא  לסלוח.

 מספר או פריטים.

 שיום הכיפורים מכפר ואם אין לנו אמונה בזה
 על זה. אנחנו צריכים לחזור בתשובה – לנו

 את מה שאתה חושב שהואה' לא צריך ממך 
כפי שהוא  את הלב שלךהוא רוצה צריך ממך. 

 , ואת מה שאתה יכול לתת לו עכשיו.עכשיו

 ה' הטוב בכבודוהתשובה שלך לא מושלמת? 
אני בעצמי  -ארפא משובתם  ובעצמו מבטיח:

כך שהיא  'ארפא' ואחזק את התשובה שלהם,
 מושלמת. תהיה כבר

 .יותר ממךכי ה' רואה את הפנימיות שלך 

 פירשו –'עד שיעיד עליו יודע תעלומות' 
 תעלומות לבך ה' שהוא יודע את צדיקים:
 את והוא יעיד עליך טובות ממך,יותר  הטוב
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 מה שאתה לא יכול להעיד על עצמך.

 צום של שחרור והקלה
 העינוימה פשר אז אם זה יום כל כך שמח, 

 ?הארוך הזה הצוםשל 

 לא אנחנובניגוד למה שחלקנו חושבים, אכן, 
העבר הרע  על להתאבל כדי הזה ביום צמים
 .חטאינו על עצמנו את להעניש כדי או ,שלנו

' שה כדילכך  נועדשל יום הכיפורים הצום 
 .ביום הזה אותנו לטהר יוכל

חייב לרוץ מהר כדי  שאתה לעצמך ארת
להגיע בדחיפות למקום מסוים, אבל אתה 

עטוף במעיל גדול וכבד שמגביל את התנועות 
 .ולא מאפשר לך לרוץ כמו שאתה רוצה שלך

 פריטכל  או שלך המעילהרי ברור שתוריד את 
 לרוץ שתוכל כדישאתה יכול,  אחר לבוש

 .ובחופשיות במהירות

 !הכיפורים ביום שקורה מה בדיוק זה

 וטהורהנשמה שלנו מגיעה ממקום גבוה 
, בנשמה שיצרנו פוגמת מאוד 'לכלוך'ה, ומאוד

 .איננו יכולים להשיגש בדרגה

 המיוחדיםאין לנו את חומרי הניקוי  ואנחנו?
לטפל בניקוי כדי ואת המומחיות הנדרשת 

 , אדון כל הנשמות,רק ה' הזה.והעדין  המורכב
 את הניקיון הזה. עבורנויכול לעשות 

ולהעביר לנקות אותנו בשלימות  רוצה' ה
דרך  ,ארוכה מאוד דרךביום הזה  אותנו

 זמן יותר הרבה לוקחת היא רגילים שבימים
, ואולי גם גובה מאיתנו הרבה יותר מאמץו

 .קטן-מחיר לא

 הדרך את שותלהיות יכולים לע כדי אך
 להיות חייבים נוא ,הזו מהירהארוכה והה
 קשורים פחות להיות .וקלילים 'משוחררים'

, כדי ה'ל מחוברים ויותר הזה עולםלכבלי ה
 .יוכל 'להריץ' אותנו מהר שהקב"ה

 הזו יממההכל משך ב מתנזרים אנחנו לכן
 להתחבר שנוכל כדי ,הגשמיות ההנאות מכל

 את' לרוץ' נוכלש. האלוקית לקדושה חזק יותר
 ביום אחד ולהתנקות ,במהירות הזו הדרך
 !שלימה שנה במשך שצברנו הלכלוך מכל

 !של התעלותצום זהו לא צום של צער, אלא 
 ליותר מקום שמפנה ,גשמיות פחות של צום

  .רוחניות

 של דקה כל ,זה את מבינים כשאנחנו, פתאום
 אצלנו מקבלת –ביום הזה  סבל ושל צום

 .ומרגשת רהכבי משמעות

 הצוםכל  במשך תרגיש איך לעצמך תאר
 !הזה המדהים הדבר את כשתזכור

 שמחה בוקעת לבבות
 שבו יום .קל לא ליום נכנסים שאנחנו נכון

 החלקים אתו שלנו הנמוך המקום את נפגוש
 .שלנו מושלמים-והלא הבעייתיים

 כבר שמחים ומאושרים אנחנוביום הזה  אבל
 שמדובר יודעים אנחנו כי ,הראשון מהרגע
 .והיטהרות ניקיון שלמרגש ומשמח  בתהליך

 .איך זה יסתיים יודעים עכשיו כבר אנחנו
, נקיים טהורים הזה נצא היום שבסוף

 ומשוחררים, כמו שכבר לא היינו שנה שלימה!

 סעודת עושיםו מראשכבר נחנו שמחים אולכן 
האמונה  אתכדי לבטא  ,כיפור יום בערב חג

 .שמחתנו הגדולה בה'את והשלימה בכפרה 

 כך על עצומה בשמחה תמלאמ שלנו הלב
 הנזקים בתוצאות נישא שאנחנו שבמקום
' ה ,יום אחר יום במשך שנה שלימה שחוללנו

 ,אחד ביום, מגיע וסולח לנו על הכלהטוב 
 מחתים גם ,ולסיום ,החובות כל את לנו אפסמ

 !ומתוקה טובהחדשה,  לשנה מדהים דרכון לנו

 '!ה טוב כמה, כמה
 

 טובה חתימה גמר, ומרומם קל צום
 ומבורכת מתוקה שנהו

 

 .יקיריי ברכה היו

שובקס ברוך
 



                  פניני פניני הצדיהצדיקיקיםם      ||    פרשתפרשת  האזינוהאזינו        ||  י"גי"ג  תשריתשרי  תשתש"פ"פ      ||        גיליוןגיליון  6655                                                                                                                                                                                                                                1144//11          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  פניני פניני הצדיהצדיקיקיםם      ||    פרשתפרשת  האזינוהאזינו        ||  י"גי"ג  תשריתשרי  תשתש"פ"פ      ||        גיליוןגיליון  6655                                                                                                                                                                                                                                1144//22          

כ"ד תמוז -נולד ב -הגאון הרב שלום סאפרין מקאמרנא זצ"ל בעל ה'מעשה שלום' 
אימו  מצד סבו ש"ע שלום בעיר בוריסלוב שבגליציה. נקרא שמו בישראל )1916(ה'תרע"ו 

דור רביעי לאדמו"ר הראשון לבית קאמרנא, הרה"ק  א)."זיע מבעלזא שלום השר ק"(הרה
העיד על עצמו שבהיותו כבר  -הברכה' (בעל 'היכלזיע"א המקובל רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל 

למד בישיבת צהלים בעיר  הקודש).-כבן שנתיים עד חמש השיג מראות נפלאים ואף את רוח
ד בישיבת ראחוב וביחוד בישיבת מונקאטש. בניסי ניסים ניצל מהשואה הונגריה וכן למ

כשהוא מקיים  כשברגע האחרון עלה על ספינת מעפילים שהפליגה מרומניה לארץ ישראל
 .במסירות נפש עילאית את המצוות בספינה

 

כשהגיע לארץ נלקח למחנה מעצר בעתלית. שם הכשיר את מטבח המחנה וניהל בית 
ים לאנשים החרדים שרצו להרגיש טעם שבת וחג. אחרי ששוחרר כנסת ואורח חי

והחל לשמש לרבה של בית הכנסת בירושלים מהמחנה בחר לגור בשכונת 'שערי חסד' 
ביניהם הגאון ר' דוב בעריש וינפעלד  ,היה בידידות עם שאר רבני השכונה .'קהל חסידים'

חי . )1997( י"ג תשרי ה'תשנ"ח-טר בהגאון ר' שלמה זלמן אוירבך וכו'. נפ ,(הגאון מטשעבין)
ציונו בחלקת הרבנים בהר המנוחות בירושלים. על שמו הוקם המוסדות שנים.  81-כ

התורניים 'עטרת שלום' בתי מדרש וישיבות וכוללים, הוצאת ספרים וכן הוצאת עלון 
 ועוד.בשם 'עטרת שלום' שבועי תורני 

 

(מצד  סבא (בעל ה'מדרכי אברהם').נא הגאון ר' אברהם מרדכי מקאמר (מצד אביו):סבא 
הגאון ר' חיים  אביו: רב ואב"ד בעיר קראטשין ולבוב).( הגאון רבי יצחק פלאם זצ"ל אימו):

הרבנית מרת ציפורה  נשותיו:הרבנית מרת חיה.  אמו: (בעל ה'פרי חיים').יעקב מקאמרנא 
אסוויגף. נפטרה ממחלה יחד עם בנה בת של הגאון רבי בן ציון וויס אב"ד העיר ר -(בזיווג ראשוןיוטא 

בת הגאון המפורסם רבי ישראל יצחק רייזמן  -(בזיווג שניהרבנית מרת גאלדא לאה  הקטן אהרון),
האדמו"ר המקובל רבי נתנאל סאפרין שליט"א,  ילדיו: חבר הבד"ץ העדה החרדית בירושלים).

ווה סימא ע"ה ר' אברהם מרדכי מירושלים ור' אליעזר צבי מבית שמש ובתו מרת ח
  (נישאה לר' יששכר שטוקהמר).

 
 

 
 
 

 
 

 
                                       

 
 

                                                                                                                                   

   
 
 
 
 

  
   

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 (בעל ה'מנחת אלעזר'),הגאון ר' לוי יצחק גרינוואלד, הגאון ר' שלמה זלמן פרידמן, הגאון ר' חיים אלעזר שפירא  מרבותיו:
 (רבה בק צבי ר' אברהם מתלמידיו: והגאון ר' אהרן רוקח מבעלזא. (בעל ה'אהבת ישראל')הגאון ר' ישראל הגר מויז'ניץ 

 .על פרקי אבות -נשמת שלום•על תהילים  -נפש שלום•ורה על הת -מעשה שלום• מספריו:. מלברון) של
 ,מנחם מאניש יושב בכלא על עוון ריגולר'  ,אחיו, הוברר לו כי ישראל ץעל ספינת מעפילים שהפליגה מרומניה לאראשר רבינו עלה כ

ויה בספינה זו. בסיכומו של ולמעשה הצלת חייו תל שידע כי הוא עומד להפסיד את ההפלגהלמרות כל המאמצים לשחררו את עשה מיד 
בזכותה הגיע לארץ ישראל וכך ניצל את אחיו בערבות מתאימה וגם להספיק את הספינה שעניין בחסדי שמים הצליח גם לשחרר 

 מהשואה האיומה ברגע האחרון.
 

על יד הרצפה שישן קרוב  ולכן בחר לישון על הדרגש הנמוך יםינטילת ידבזמן ההפלגה רבינו מסר את נפשו על המצוות ובכללם גם על 
 מהשמן ששמר מהמנה היומית הקצובה לאוכל.לדוד המים שעל הספינה, וכן בימי החנוכה הדליק נרות חנוכה על הספינה 

 את לשלם מוכן שהוא לו אמר בלונדון הגדולים העשירים אחד .שצריך מה כל לו יבטיח הגדול בנו את לחתן לו שיעזור שמי אמרבינו ר
שעתיד  השופטחושש הוא מתוצאות המשפט שכן  זכאי שהוא יודע שהואלמרות ו גוי עם משפט לו יש -בתנאי אבל, החתונה הוצאות

 יהיה תדאג, אלרבינו: " לו אמרשהצדיק יבטיח לו כי יצא זכאי.  רוצה הואלכן ו .לרעתופסוק י ובוודאי אנטישמילדון בענייניו ידוע בתור 
לפיכך נקבע כי שופט אחר  .בבוקר קם ולאהאנטישמי הלך לישון במיטתו  השופט כי תבחדשו שמעו בבוקר המשפט ביום ".בסדר

 יפסוק בעניינו והוא זיכה את העשיר כדברי רבינו.
 במשניות שיעור להגיד הכנסת לבית וללכת חצות תיקון לעשותלפנות בוקר כדי  שלוש בשעה בוקר לפנות יום כלב לקום הגבינו נר

 אםחשש רבינו, ש, בבית קטנים ילדים לו ווהילימים  צעיר כשהיה .בהלכה שיעורבנוסף גם  אומר היה פילההת ואחר כותיקין ולהתפלל
רבינו ישן  .הבית לפני לו שהיה בחצר לישון בחר ולכן, ויהיה גזל שינה וכן יפריע לרעייתו משנתםבבית, ילדיו יתעוררו  בוקר לפנותיקום 
 הקצרים השינה שעות את עבירה וכך, ך נהג גם בימי החורף הקרים לישון על הספסלבלבד וכ מ"ס שלושים ברוחבשהיה  ספסל על
 .שלו

 ושבר ונפל הסולם על עלה שנפטר לפני שניםמספר  .הסולם על לעלות קשה לו והיה זקן שהיה אפילו שלו הסוכה על הסכך לשים הגנ
אלא יבקש  קודמת שנה שקרה מה אחרי בעצמו הסכך לשים יטריח לא השנה וודאיב כי התלמידים חשבולאחר מכן  שנה רגלו. את

 לקיים כדי הסכךשלביו והניח את  את ועלה הסולם את לקחרבינו  כי החג ערב ראו מאחד הבחורים עזרה. אולם להפתעתם המרובה
 .דוריובה בעצמו הוהמצואת 

לעשות  שיברא. בצר לו פניו לרבינו שאמר לו לא נתנו שום סיכוי לבןוהרופאים שחלה במחלה קשה ל"ע היה לו בן רבינו חד מחסידי א
והרי על הבן שלו לא גזרו בשמים שיהיה חולה של הרב, אבא של הבן יעניק לו את הבן מתנה, וכך הוא יהיה בנו הפדיון על ידי ש

ת עצמו כאבא וכך עשו מעמד נתינת מתנה של הילד חולה לצדיק, והילד הבריא נגד כל התחזיות, וכל השנים הרבי החזיק א .במחלה
 .חתונה של הילדלהשתתף בהטריח לנסוע עד לאמריקה בשביל אף של הבן ו

 זצ"לא ִמָקאְמַרנָ ן ָסאְפִרים ָׁשלֹוב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים
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 ).מעליא( בכפר אית אנשי )1844( תר"'ונולד בשנת ה' -כליפה אלמליח זצ"להצדיק רבי  
קמו גדולי תורה אלמליח, מהמשפחות המיוחסות שבספרד, מתוכה משתייך למשפחת 

התגוררה בכפר הסמוך תשמישית ומשם עברה משפחת . בתחילה משפחתו רבים
בהיותו כבן ארבע עשר שנים נסע ללמוד תורה וחכמה מחכמי  אלמליח לאולדמנצור.

שהרעב היה  ,ומספריםרעב נוראים,  פות קשות, ביניהם ימיורבינו עברו תק. על מרכאש
מסיבה זו . מכמני התורה בכלרבינו התעלה  .שועד שנשרו שערותיו מרא ,קשה כל כך

 דאת מקצועות הקודש, המליצו עליו לבוא ולכהן כרב באח לא פלא שבשעה שסיים ללמוד
ים קילומטר ימאתכהממוקם (אולדמנצור הנמצא בשיפולי הרי האטלס  –מהכפרים החשובים 

  .)דרומית למרכאש
 

ות ובמשך שש שנים לאחר הנפילה בגיל מאה שנים נפל רבינו מהגג מגובה של שתי קומ
השנים האחרונות שהה בבית  משפחת דהן, ולאחר מכן בארבע -התגורר בבית חותנו 

בני המשפחה טיפלו בו  בנו מסעוד בקזבלנקה, שביקש לקיים מצוות כיבוד הורים,
אולדמנצור, שימש  במסירות עד פטירתו. לאורך שמונים ושלוש שנות כהונתו כרב הכפר

סופר סת"ם, כתיבת קמעות שליח ציבור,  -ל בני הכפר, וביתר תפקידי הרבכשוחט של כ
 ,העידה בתו וגירושין. קידושין,שהועילו לחולים, הרבצת תורה,  ,על קלף או בתוך צלחת

העמיד מאות הרב ל כדי להשכין שלום. והרב עשה הכשמאחר  ,נדיר שיהיה גט בכפרכי 
 בניסים. מלומד. לגאון ולתפארת תלמידים מבני הכפר

 

רבינו לא היה יוצא מן הסוכה כל שבעת ימי החג, למעט בזמן כי  ,בתו עישה העידה
בבית העלמין . ציונו )1954( ה"תשי'ז תשרי ה"טג' סוכות, -. נפטר בהתפילה בבית הכנסת

ובשעת לבכות את פטירתו של רבינו  ערי המחוז קזבלנקה ומרקש הגיעו. מכל קזבלנקה
 שנים. 110-חי כ כפי שנהגו בלוויותיהם של צדיקים., ועשו הקפותהלוויה תקעו בשופרות 

 

מרת רחל  אמו: (אשר סירב לעשות תורתו אומנותו והתפרנס מעבודת כפיים). ר' מסעוד אביו:
 .דוד שלוש ר' מרבותיו:). התפרסמה במעשי החסד הרבים ובצדקתה(

 . , מרת עישה, מרת זוהרה דהןמסעודר'  ילדיו:
 ,מחמת החום הכבד ששרר עלה רבינו לגג הבית רבינו אצל ביתו זוהרה דהן, ילה אחד התארחל

ניסים דהן, באמצע הלילה קם רבינו לעסוק בתורה  י קומות, יחד עימו ישן הנכדתשהיה בגובה ש
באותו זמן  .לפתע, מסיבה שאינה ידועה מעד רבינו ונפל לחצר ולומר תיקון חצות בבכי ובתמרורים.

  עד שכבר החשיבוהו למת. ,גוסס במשך מספר ימים שכב ים ובגין נפילה זוה שנמא היה בגילהצדיק 
 

 
 

 
 
 

                                  
 
 

                                                                                                                                   

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

. ביום השלישי לגסיסתו כשבאו אנשי החברא קדישא הצדיק את השמים בתחנונים לבריאות 'קרעו'בני הכפר והמשפחה הרבו בתפילות למענו, ו
נו פותח את עיניו ומספר להם את נדהמו לראות את רבי ,כיוון שהגיעו למסקנה, כי לא נותר לו זמן רב לחיות לומר עימו וידוי וקריאת שמע

והנה בחלומי  זק.שלא אנָ  לתמוך בי ,זכור לטוב ,בשעה שנפלתי, סיפר רבינו, הגיע אליהו הנביא"מגג ביתו.  השתלשלות המאורעות מאז נפילתו
וכך , ברכה לשנה עשיריתשנה נוספת לחיי, ואני מצטרף עימהם ל שבאו לבשרני כי אמשיך לחיות, וכל אחד מבטיחני ,רואה אני תשעה מלאכים

  להוזה, הרי גוסס הוא ונוטה למות. . הסובבים את מיטתו חשבוהו"הבטיחו לי עוד עשר שנות חיים!
 

שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם', חלילה לנו לזלזל במילותיו  'זקני תלמידי חכמים ככל -במקום נכח גם רבי דוד סויסה, שהיסה את כולם ואמר 
יום רביעי  -בו אירע המעשה ש ,המדויק המופלג ומצב בריאותו הרופף. מיד הוציא רבינו פתק מכיסו ורשם עליו את התאריך ושל רבינו למרות גיל

 .נפטר רבינו !בדיוק לאחר עשור שניםאכן כפי שהרב אמר כך היה, חזר הוא לאיתנו הראשון, וושל חול המועד סוכות, 

בדרך מקזבלנקה  בה העביר צמר ממקום למקום, נתקע עמה במדברששברשותו  יתמסעוד, מספר, שבאחד ממסעותיו עם המשאר'  נוב
 בזכות אביווביקש שהקב"ה יושיע אותו והרים את ידו לשמים בתפילה למצוא מקור מים  נגמרו, מיד יצא מן הרכבברשותו כשהמים  למרכאש

במקום.  י שנים שהוא נוסע במקום ומעולם לא ראה מעין מיםמאד, הר השתומם הלהעודו מתפלל צדה עינו מעין מים נובע ליד רגלו,  .דושהק
ין. יראה את אותו מע אך בפעם הבאה שעבר שם לא, למען יוכל לשתות לצמא בעתיד סימן את המקוםכשגמר למלאות את המים במשאית 

 ים.מין הילו כזכות אבות להצילו עם מע היא שעמדה ,אין זה אלא שזכותו של רבינו

חודשים  שלושהובמשך באחד הימים חלתה כלתו ונפלה למשכב עם חום גבוה, . בה הועילה זכותו של רבינוש ,היחידה א הייתה זו הפעםל
 וכך התעוררה. ,ראתה את רבינו מצווה עליה לקום ממיטתה כי בחלומה ,סיפרה ,כשהתעוררה הייתה מחוסרת הכרה.ל"ע 

הארץ. מיד בכניסתם של הנאצים  וקו, אז החלו ימים ארורים ונוראים ליהודימר הגיעו חיילי גרמניה הנאצית בשערי )1941ה'תש"א (שנת ב
השלטון הצרפתי החל מיד  אימה וחשיכה נפלה על הארץ.. את פעולתם את כל המדינה, הבנקים ומשרדי הממשלה הפסיקו למרוקו השביתו

 .הגיעו השליחים והחלו במשימה. גם לאולדמנצורלכל עיר וכפר  היהודיות במרוקו, שליחים מטעם השלטון הגיעו ברישום כל המשפחות
 

לא יצליחו לבצע  אךעל בוא הנאצים, אמר להם רבינו: 'אכן יבואו לכאן הנאצים  אודות השמועהנשאל רבינו ובאותם ימים שרר מתח רב בכפר, 
קדושת  נו עורר עלירבות רב פי שחזה.ואכן כך היה כ '.הכנסת ולא דיברנו דברים בטלים בתוכו את זממם, זאת בזכות ששמרנו על כבוד בית

שמראה פרוד, אוי לו  ,אוי לו בדיבורי חול,ומשוחח כ ה"מי שמדבר בבי: )עמוד קלא( הר פרשת תרומהובית הכנסת, והיה שגור בפיו דברי הז
 שלמעלה. ןבזיון בתיקון העליובמפחד ממנו, ונוהג שאינו , שמראה ל"ע ישראל חלק באלקי שאין לו ,שגורע האמונה, אוי לו

 

 הלכות ומנהגים האתר של יהדות מרוקו וצפון אפריקה -אור חדש התמונות והמידע באדיבות 

זצ"ל ֶאְלָמִליחַ ה ְּכִליפָ ב ָהרַ ק ַהַּצִּדי  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   
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נפטר בט"ז בתשרי, קבור במירון ליד  ר' אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל: 
מוריו: ר' יהושע בן קרחה, ר' שמעון  חותנו: ר' יוסי בן לקוניא.אביו. בנו: ר' יוסי. 

סוף תקופת התנאים שנת תת"ק לערך בעיירה (אביו) ור' שמעון בן גמליאל. חי ב
ובילדותו התרשל בלימוד התורה, גוש חלב. גדל בבית אמידים המקורב למלכות 

 .נערותהיה בעל כוח רב, אכלן גדול ועשה מעשי 
 

מסופר שפעם אחת התארחו בבית אביו. ובתחילה היה אכלן גדול, אימו היתה 
כל הכל. ראו זאת האורחים ואמרו: מוציאה מהתנור פיתות ור' אלעזר מיד היה או

". שמע זאת ר' ונחש רע שוכן בקרבו"אין זה כי ילד כזה יכול להביא לרעבון לעולם 
אלעזר. מה עשה? לקח את חמורהם והעלה אותם לגג. כשחיפשו ומצאו את 
החמורים על הגג, הבינו כי ידו במעל. ניגשו לאביו וביקשוהו להחזיר את החמורים. 

 וכי משלכם הוא לוקח?א דיברתם עליו?" ספרו לו. ענה להם: "שאל אותם: "שמ
וכשהוריד את החמורים, בכל זאת תגידו לו בשמי שיוריד לכם את החמורים". 

. אולם כשהעלה את החמורים העלה אחד אחד. עד כדי כך הורידם שניים שניים
 .אף ציצית ביום חם היה קשה לוהיה כוחו גדול. אולם, לאחר שהתמסר לתורה, 

 

                                      
 
 

                                                                                                                                   

   
 
 
 
 

  
   

 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

שנים  13ולמד במשך בפקיעין אליו וברח למערה שמלכות הרשעה (רומאים) רדפה אחר אביו, ר' שמעון. הצטרף  לאחר מכן,
לאחר (ניתן לראות את מסירות הנפש הגדולה שהרי במערה לא היה להם אוכל)  ורזי התורה. את תורת הסודרצופות 

למד אצל ר' שמעון בן גמליאל בצוותא עם ר' יהודה. ר' אלעזר עלה בלימודו על חברו ופרסומו גדל עד שר' הסתלקות אביו 
 ואילו הוא רק ארי בן שועל. יהודה התאונן על כך בפני אביו ותשובתו הייתה שר' אלעזר הינו ארי בן ארי

 

בשל תפוס גנבים מבני ישראל ולמסרם למלכות ון שמונה ע"י השלטון הרומי לולעת זקנתו כמה מחכמי דורו פרשו ממנו כי
אמר ". אולי אתה תופס צדיקים ועוזב את הרשעים?ס גנבים. שאל אותו: "אותו שוטר שתופאת  רבי אלעזר מצאמעשה שהיה: 

וכשתראה אדם שותה יין  אמר לו: "בוא אלמדך איך תעשה: כנס בארבע (שעות) לחנות .הוא" לו: "ומה אעשה? צו המלך
אם פועל הוא,  עליו. אם מחבורת תלמידי החכמים הוא וישן, סימן שהקדים לקראת לימודו. וסו בידו ומנמנם שאלומחזיק כ

גנב הוא  -ואם לא עוסק הוא בריקוע פחים שעבודתם בלילה, וסיים משמרתו. ודאיוהקדים לעבודתו, ואם עבודתו בלילה, ב
הביאוהו . "מי שהציע אותה יתמנה להיות שוטרר בעצה טובה, היות ומדובנשמע הדבר בבית המלך ואמרו: ". אותו" ותפוס

ה' אתה מוסר עמו של  עד מתי .ר' יהושע בן קרחה: "חומץ בן יין ולרבי אלעזר בן רבי שמעון והיה תופס גנבים והולך. שלח ל
 .ויכלה את קוציו" : "יבא בעל הכרםהחזיר לו  : "קוצים אני מכלה מן הכרם."ענה לו  להריגה!?"

 

 אמר להם: "תפסוהו", ,אמר: "מזה שהוא חצוף כל כך אני למד שרשע הוא" ם אחד פגש בו אותו כובס וקראו: "חומץ בן יין!"יו
עמד תחת העץ  בלילה כדי לשחררו או לפדותו. אולם כבר אחר את המועד ותלו אותו.לאחר שנחה דעתו הלך   ותפסו אותו.

שחל  פוריםיבעלו נערה מאורסה ביום הכ שהוא ובנו שמגיע לו תליה, רע בעיניך: "רבי אל יואמרו לניגשו אליו אנשים ו ובכה.
ואפילו שולטת בכם."  ומה מובטח אני בכם שאין רימה ותולעה " הניח ידו על בני מעיו. אמר: "שישו בני מעי שישו.להיות בשבת

יו מוציאים ממנה סלים שומן ושמים כך לא נחה דעתו. השקוהו סם שינה והכניסו אותו לבית של שיש ופתחו את כרסו, וה
בשמש בחודשי תמוז ואב, ולא הסריח. ומקשים: הרי שום חלב אינו מסריח, כל חלב אינו מסריח אבל גידים אדומים של דם כן 

 " (תהילים טז) אף בשרי ישכון לבטחמסריחים. וכאן אף על פי שהיו גידים אדומים, לא הסריח. קרא על עצמו: "
 

יין לא סמך ר' אלעזר בן רבי שמעון על דעתו, וקיבל על עצמו ייסורים. בערב היו מציעים תחתיו שישים מצעות ואף על פי כן עד
ובבוקר היו מושכים מתחתיו ששים ספלים של דם ומוגלה. למחר עשתה לו אשתו שישים מיני לפד ואכלם. בערב אמר לייסוריו: 

". פעם אחת שמעה אשתו ואמרה לו: "אתה מביא את ביטול תורה לכו, מפני". בבוקר אמר להם: "בואו אחי, בואו רעי!"
". כעסה עליו והלכה לבית אביה. אולם הקב"ה שלח לו את הישועה ממקום אחר. כילית ממון של בית אבאהייסורין עליך, 

ח הים מזעפו. היתה אוניה בים בה שישים ספנים. עמד עליהם נחשול לטבעם. עמדו בתפילה ואמרו: "אלוהי אלעזר, עננו!" ונ
כשעלו ליבשה, ניגשו לר' אלעזר, וכשראו את מצבו, החליטו שהם יטפלו בו עד שיפליגו. הכניסו לו דורון שישים עבדים ושישים 
ארנקאות בידיהם. עשו לו שישים מיני לפד ואכלם. פעם אחת אמרה אשתו לבתה: "לכי וראי בשלומו של אביך" באה אצלו 

 שה' שלח לי את הישועה ממקום אחר". כשביתה חזרה וסיפרה לאימה, חזרה האם לביתה. ואמר לה: "לכי תגידי לאימך,
 

אפשר אין בהם ספק פעם אחת ניגשו אליו שישים מיני דם וטיהר את כל הנשים לבעליהם. היו החכמים מרננים ואמרו: "
 -, ואם אחת מהן תלד נקבהכריםכל השישים נשים ילדו לשנה הבאה וכולם ז" אמר להם ר' אלעזר: "אם כמותי הוא, אחד?

 .והנה לאחר שנה כל הנשים ילדו כולם בנים זכרים וקראום "אלעזר" על שמואות היא כי טעיתי" 
 

כאשר נחה נפשו, אמר לאשתו: יודע אני בחכמים שהם כועסים עלי ולא יטפלו בי יפה. השכיבי אותי בעליית הגג ואל תפחדי. 
 22-ולא יותר מ 18-אמו של רבי יונתן שסיפרה לה אשתו של רבי אלעזר: לא פחות מאמר רבי שמואל בר נחמני: סיפרה לי 

ראיתי שנה הניחה אותו כך בעלייה. כאשר היתה עולה לבדוק בשערותיו כאשר היתה נתלשת שערה היה יוצא דם. יום אחד 
שמזלזלים בת"ח ולא מחיתי שמעתי . חלשה דעתי. נראה לי בחלום, אמר לי אין זה דבר. יום אחד תולעת יוצאת מאוזנו

. כאשר היו באים שניים לדון היו עומדים על הפתח. היה יוצא קול מן העלייה ואמר: איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה כראוי
זכאי. יום אחד התקוטטה אשתו עם שכנתה. אמרה לה: תהא כבעלה שלא ניתן לקבורה! אמרו חכמים: אין זו דרך ארץ! ויש 

" פרידה אחת יש לי ביניכם ואין אתם רוצים להביאה אצלי?שמעון בן יוחאי נגלה להם בחלומם. אמר להם: אומרים: רבי 
. לא באה חיה רעה למקומםהלכו חכמים לעסוק בו ולא הניחו להם בני עכבריא, שכל השנים שהיה ישן רבי אלעזר בעלייתו 

בירי והוציאו מיטתו והביאו למערה של אביו. מצאו נחש עכן  יום אחד ערב יום הכיפורים היה, היו טרודים. שלחו חכמים לבני
 המקיף את פי המערה. אמרו לו: נחש, נחש! פתחי פיך ויכנס בן אצל אביו. פתח להם וקברוהו.  (בבלי, בבא מציעא פד ע"ב)
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 בפרשבורג )1761(בשנת ה'תקכ"ב ון וחש א'-בנולד  -איגר זצ"ל(גינז) הגאון ר' עקיבא  
איגר מהלברשטט מחבר  עקיבא 'רהוא אביה (מאמו קיבל שם המשפחה איגר . את הונגריהשב

שנים 13בהיותו כבן למד אצל דודו בברסלוי.  .)גרמניהלאחד מגדולי רבני  'משנת רבי עקיבא' נחשב
לאחר נישואיו ישב על  הרצה בפני תלמידים. 15חיבר ספר על מסכת חולין ובגיל בלבד 

התמנה לרב ורבינו  חותנו התרושש )1790(בשנת ה'תק"נ נים. במשך ששולחן חותנו 
 העיר פוזנא כרבה שלהתמנה  )1814(ה'תקע"ד בשנת ובה הקים ישיבה.  פרידלאנדבמרקיש 

בקיאותו הגדולה בכל חדרי  נוסף עלב .חריף, גאון אדיר שנים. 23ועמד בראשה במשך 
רפורמים ובמשכילים. כהוכחה ב נלחם. גומל חסדים. רודף חסד, עניו מאוד התורה, היה

בעיר  . נפטראיגר עבד לעבדי ה' עקיבאפה נטמן ר' נותו ביקש שיכתבו על מצבתו: "תלענוו
 שנים. ציונו בפוזנה. 76-. חי כ)1837( בשנת ה'תקצ"חפוזנא י"ג תשרי 

 

(בזיווג בת הסוחר ר' יצחק מרגליות  נשותיו:ר' משה.  אביו:ר' שמואל.  (מצד אביו):סבא 
ר' צבי הירש קלישר, ר' אליהו  מתלמידיו:. וואלף איגר בברסלוי דודו, ר' מרבותיו: ן).ראשו

(עסק רבות בעריכת ר' אברהם מראוויטש  (מזיווג ראשון):ילדיו . גוטמכר, ר' יוסף זונדל מסלנט
 מלובלין יהודה לייב איגר, ואביו של רבי פוזנןו קאלישרבה של (שלמה  'ר ספרי אביו וסידורם לדפוס),

(נישאה לר' מרת שרל  (נישאה לר' דוידזון ברמברג),מרת שיינדל  ובעל גליון מהרש"א על הש"ס),
 (נפטרה בצעירותה)., מרת ציפורה החת"ם סופר) -י לר' משה סופראברהם משה קאלישר ובזיווג שנ

ר' יהושע פיבלמאן,  (מיוהניסבורג וברלין),ר' משה מווארשא, ר' בנימין וואלף  (מזיווג שני):ילדיו 
ר' יצחק לייב מלאמזא, ר' שמואל ממינסק, ר' שמחה בונם מברדיטשוב, ר' דוד מברסלוא, 

(נישאה לר' פישל גראדשטיין מרת בפיידכא  יף מוואלשטיין),(נישאה לר' וואלף שמרת ראשיד 
(נישאה לר' חיים שמואל מרת רבקה  (נישאה לר' שמואל קארנפלד מבראד),מרת גיטל  מלובלין),

(נפטרה  מרת הדסה (נישאה לר' מאיר לייב ראזאניס מבראד),מרת בילא  בירנבוים מפוזנא),
 הגהות רע"א• גיליון הש"ס• מספריו:. לינר מקוטשאן)(נישאה לר' שמעון ברמרת יוטא בצעירותה), 

משנת רבינו • כתב וחותם• "אדושי רעקיח • דרוש וחידוש• גיליון הרמב"ם• גיליון הירושלמי•
תורת רבינו עקיבא • פותח שערים• אותיות דרבי עקיבא איגר• קושיות עצומות• עקיבא איגר

משפטי רבי עקיבא • פסקים ותקנות• יגררבי עקיבא או"ת ש• תשובות רבי עקיבא איגר• איגר
 רבי עקיבא אצל אגדה• גנזי רבי עקיבא איגר• אגרות רבי עקיבא איגר• אגרות סופרים• איגר

 .אורה ושמחה• חידושי רבי עקיבא איגר השלם•
, כבר בא בברית האירוסין 14בגיל  .תורה חדרי בכל ובקי חריף כעילוי לתהילה שמו נודע ,בבחרותובינו ר

בתקופת האירוסין, הזמינו העשיר לעירו,  תו של עשיר אחד, שחשק בו לחתן, בשל למדנותו הגדולה.עם ב
לעמוד על ידיעותיו ולמדנותו,  -להתפאר בו בפני למדני המקום. מיד כשהגיע, הקיפוהו בקושיות מסובכות

". שועל הנעש הארי? הזה החתן המהולל שכה שיבחוהוהשתאו הלומדים: " .פיו פצה לא כאילם והוא
 יומיים כבודו ימתין: "וכבר חשב לנתק את הקשר! ביקשו החתן ,לעג ספג שנינות התאכזב החותן העשיר אף

 השאלות כל על ענה .חילו לאורייתא את וחשף המדרש לבית החתן נכנס כעבור יומיים ."יחליט ואז ,נוספים
מדוע המתנת . "נדהמו מגדלותו והכל ובקיאותו חריפותו, גאונותו את הוכיח ,הספיקות כל את ופתר
מוכשר מאוד, שרצה חותנו  נוסף,בימים הקודמים היה פה חתן התפלא החותן. השיב החתן: " ,"?יומיים

להתפאר בו, והוא אכן זכה להערכה רבה. אך אם אני הייתי עונה, הייתי מאפיל על גאונותו ועל 
דפתי לשים עצמי כעם הארץ, עד ההתפעלות ממנו, והיה נגרם צער לחתן ולחותן גם יחד. לכן הע

 ."שהחתן יצא מהעיר
חולים אצל כל חולי העיר פוזנא. פעם הגיע לביקור אצל חולה שחלה במחלה -נהג לקיים מצוות ביקורבינו ר

מיהר לשגר שליח לרופא, שיעלה רבינו באותו רגע עבר רופאו של המלך.  .נדירה, שלא היה לה תרופה
: "מדוע הזעקת אותי רבינושמדובר במחלה שאין לה תרופה, שאל את  ויבדוק את החולה. כשהגיע וראה

הרי אתה יודע שאי אפשר לרפא את מי שחלה בחולי זה?!". השיבו הגאון: "ואם המלך היה נתקף  ,לבוא
נזכר הרופא ואמר: "לפני מספר . במחלה זו, וכי גם אז היית אומר שאין תרופה למחלה וממשיך בדרכך?"

חלה זו, וגם אז אמרתי שאין לה תרופה, אולם ציינתי שבעצם קיימת תרופה אחת, אבל שנים חלה המלך במ
ואמרתי לו שכדי להשיג את התרופה צריך אין אפשרות להגיע אליה. המלך התעניין בפרטי הדברים, 

המלך  .ציפור נדירה המצויה במדבר, הרחק הרחק מעיר המלוכה, ולהאכילו מבשרה, ואז יתרפא ללכוד
דים של חיילים למדבר ההוא, כדי שילכדו את הציפור. ואכן, לאחר מאמצים מרובים עד מאוד, שיגר גדו

 הצליחו החיילים במשימתם ותפסו את הציפור, הביאוה למלך, שאכל ממנה והתרפא".

 
 

 
 

                                                 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בני , ה' אלוקי ישראל" :רבינו התפללאדם פשוט, ומהיכן ישיג את האמצעים ללכידת הציפור?". ב"כל זה כאשר מדובר במלך, אבל כאן מדובר 
לא חלפו כמה דקות, והנה, מתדפקת ציפור על חלון הבית.  ."ישראל הם בניך, ועכשיו זקוק אחד מהם לציפור הזו. האם לא תשלח לנו אותה?

מה עבר שוב -ציווה ללוכדה, והורה להשאיר בידיו את הכנפיים, ואת השאל לבשל ולהאכיל את החולה. כך עשו, והחולה התרפא. כעבור זמןרבינו 
לא ייתכן. ציפור כזו מצויה ": ירה ההיא. הרופא השיבמדבר כדי ללכוד את הציפור הנדלשלא היה צריך לנדוד בינו הודיע רופא המלך בעיר, ור

הרופא התפעל מאוד ". אז שיגר לו ר' עקיבא כראיה את כנפי הציפור שהותיר אצלו. רק במדבר ההוא, ובוודאי לא בעיר גדולה כמו פוזנה
 שעה כבודו של הקב"ה בעיני הבריות. תפרסמו בחוצות עיר, וגדול היה באותהה. הדברים מכך, ואמר שדבר כזה יכול לעשות רק הרב היהודי

ַהָּגאֹון ָהַרב ֲעִקיָבא ֵאיֶגר זצ"ל -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   
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נולד באפטא בשנת ה'תרצ"ו  ניץ זצ"ל:'ן הידוע בכינויו המגיד מקוזיהאדמו"ר  ישראל הופשטי 
העיד על עצמו  .עילויעוד בצעירותו נודע כנולד למשפחה ענייה. . פוליןב חסידיםמגדולי ה. )1736(

 מגיד. נקרא "הריטשהמגיד ממזלפני שהתחיל ללמוד אצל  קבלהשלמד כשמונה מאות ספרי 
אונים, בכל -רוב ימיו היה חולני ורפהמפורסם כבעל מופת. גאון. ניץ" על שום דרשותיו הרבות. 'מקוז

 .לחמישים שנה הרביץ תורה והעמיד תלמידים רבים רוב, וקזאת היה מתגבר כארי בעבודת ה'
 שנים. 78-. חי כ)1814( תקע"הי"ד בתשרי ה-נפטר ב

 

שמואל  'ר רבותיו: .(מילא את מקום אביו לאחר פטירתו) משה אליקים בריעהר'  ילדיו:ר' שבתאי.  אביו:
.(בעל "נועם אלימלך") אלימלך מליז'נסק 'ר, (המגיד ממזריטש)ר' דב בער . שמלקי מניקלסבורג

פירוש על  -אור ישראל•  תורהפירוש על ה -עבודת ישראל• ש"ספירוש על ה -בית ישראל• מספריו: 
על סדר  -יקר מפז• תהיליםעל  -תהילות ישראל• הזוהרפירוש נוסף על  -נזר ישראל• הזוהרתיקוני 

 -רמזי ישראל• מסכת אבותפירוש על  -אבות ישראל• מדרשיםפירוש על  -שארית ישראל• הפטרותה
 קבלה. -נר ישראל•רות על ספרי קבלה אה

ריה , ר' אמטרנוגרד)(רבי אלעזר אליעזר בן רבי יעקב הלוי הורוויץ  'ר' איתמר מקונסיווליה, ר מתלמידיו:
' יהודה ר, (חריף)דוד יצחק ברומברג  , ר'(בעמ"ח "גבורות אריה" ו"חומת אריאל") קישיניבלייבוש מלאנצוט ו

רוטנברג  יצחק מאיר אלתר 'ר, )חסידות מודז'יץ(אבי יחזקאל בן צבי הירש טאוב  'רליב מזקילקוב, 
, ר' משה מזאלושין 'ר, (ה"סבא קדישא")יששכר דב בער  'ר, ישעיהו מושקאט מוורשא 'ר, (חידושי הרי"ם)

 .שמחה בונים 'ר, (מאור ושמש)פשטיין אקלונימוס קלמן הלוי  'ר, רופשיץמ נפתלי צבי הורוויץ
את  -וכי מה יש לי לסבולעולם לא התאונן על מחלותיו. כשנשאל כיצד הוא מצליח לסבול את מחלותיו, ענה: "מ

אני לא  -הרגע שיהיה? עוד לא הגיע, אין לי אלא לסבול את הרגע עכשיו, רגע אחדהרגע שעבר? כבר עבר. את 
שבעת שהותו לרבה של בריסק,  חיים מוולוז'ין סיפר 'ר דורו.-על גדלותו בתורה העידו גדולי". יכול לסבול?

, מלבד בבבלי כולו בע"פ ממש עם לשון התוספות ישראל יום תמים, ומצאו בקי 'עסק בתורה עם ר קוז'ניץב
 .כאחד הגאונים, בקיאותו בירושלמי, ראשונים ואחרונים

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

איש עשיר. "מה אתה רגיל לאכול?", שאלו המגיד. "מסתפק אני במועט", השיב העשיר. "לחם ומים מספיקים  קוז'ניץעם אחת בא אל המגיד מפ
". ולא הרפה ממנו עד שהבטיח ל ומי דבש עליך לשתות, כמו כל העשיריםעליך לאכו צליבעדי". "וכי מה זה עולה על לבך?", דחק בו המגיד. "

רק אם יאכל בשר יידע העשיר לנהוג כך מעתה ואילך. אחרי כן תמהו החסידים על פשר ההוראה הסתומה והמופלאה. השיב להם המגיד: "
 ".שהעני זקוק ללחם. כל זמן שהוא אוכל לחם, סבור הוא שהעני יכול לאכול אבנים

את שולחנו, כדי ליהנות מזיוו ולספוג הצדיק המדרש שבו ערך -מאיר מזינקוב בעיר קמיניץ. קהל רב התקבץ ובא לבית-יצחק ביאחת שבת רעם פ
'. "מעטים הם היודעים אילו אוצרות עבודת ישראלבעיצומה של סעודת יום השבת ביקש להביא לפניו את הספר ' את דברי התורה וההתעוררות.

בעודו ממתין לספר,  ".קוז'ניץערכו של המגיד הקדוש מ-לא זה", אמר לסובבים והוסיף: "ובכלל מעטים הם היודעים את רוםטמונים בספר נפ
ולעשות את  קוז'ניץקודש פרשת דברים, היא שבת חזון, לנסוע ל-מורי (ה'אוהב ישראל' מאפטה) פקד עליי שנה אחת, בערב שבת-אמר: "אבי

לב ופיו מחולל -שחולל המגיד. ראיתי כיצד עיניו הקדושות צופות חדרי ישמימ ,עיניי במופת-י שם חזיתי במוהשבת במחיצת המגיד. בעת שהיית
ברוך וזוגתו ועדיין לא נפקדו -עברו מאז נישאו יעקב-עשר שנים חלפו" הטו הכול את אוזניהם לשמוע את דבר המעשה: ישועות כבירות".

, רעייתו ברה אתליבו ולמראית עין הקרין שמחת חיים. לעומת ז-, הצליח להסוות את עיצבוןשאדם שבור היהלמרות ברוך, -. יעקבבטן-בפרי
ידיים -: 'תמהה אני עלייך שיושבת את בחיבוקניגשה אליה שכנתה ואמרהיום אחד  מרה הייתה בליבה ועצבות קבועה נשקפה מעיניה. -כתוכה

כי מה עוד יכולה אני לעשות שלא עשיתי? רופאים פקדתי, סגולות קיימתי ואת ספר ואינך עושה דבר להיוושע'. תלתה בה זוג עיניים משתאות. 'ו
 " , יעצה לה, 'רבים מאוד כבר נושעו מברכותיו!'.קוז'ניץהתהילים כבר מזמן הרטבתי בדמעות!'. 'סעי אל המגיד הקדוש מ

 

ה ניוושע!', "בקרוב, אי', שאלה בזהירות. 'מה עושה?שמחה זו 'ברוך לביתו הופתע למראה פניה הקורנות של אשתו. -"כששב אותו יום יעקב
קיימא'. 'לו יהי', אמר לה -ברעד אשר אשמע מפיו ברכה מפורשת לזרע  ,ולא אעזוב את ביתו קוז'ניץ'אסע אל המגיד הקדוש מ :ענתה בלהט

התעכבה כלל למנוחה מעמל הדרך,  לא קוז'ניץ"שבועות היטלטלה האישה בדרכים עד שהגיעה ליעדה. בבואה ל בקורטוב של ספקנות.בעלה 
הקשיב לה הגבאי בהערכה  ."מדרשו של המגיד. ניגשה אל הגבאי ושטחה לפניו את צרתה, וביקשה להיכנס אל הצדיק-אלא מיד פנתה לבית

מקרא ואחד קודש, קורא הצדיק שניים -נא לעצתי', אמר, 'מחר, ערב שבת-עמוקה על נחישותה ומאמציה לעשות את כל הדרך הארוכה. 'שמעי
, תמתיני שם בדממה, וכשיסיים את קריאתו, תפני אליו, ורצון בדוקה, וכדאי להמתין לשעה זו. אז תיכנסי לחדר-תרגום לאחר חצות היום. זו עת

 קראה תהילים, ושפכה זועקשמעה האישה, פנתה לאכסניה בעיר והחלה מכינה עצמה לקראת הכניסה אל הקודש. בלב  ונראה איך ייפול דבר'.
לקראת חצות היום פנתה אל בית  לים.ידמעות כמים. כל הלילה התקשתה לעצום את עיניה. בבוקר השכם התפללה שחרית וחזרה אל ספר התה

תורה מן הארון ומכניסו לחדר המגיד, כשתלמידיו סובבים -תורה כשר. הגבאי היה נוטל ספר-המגיד. מנהגו היה לקרוא את הפרשה מתוך ספר
 ."התורה, והחל בקריאת פרשת דברים בהתלהבות רבה ובדבקות עצומה-סמוך לשולחן, שעליו הונח ספראותו. עמד המגיד 

 

כולו -האישה. כלאת לא ראה ולא שמע רב לפתע נפתחה הדלת והאישה נכנסה בלוויית הגבאי. היא נעמדה בפתח החדר, מאחורי המגיד. ה"
שמך הוא לאה בת לפני הצדיק. 'היא כיסאו וקרא: 'הביאו לפניי את האישה'. התייצבה התיישב על , אחוז היה בפסוקים ובכוונת הקריאה. כשסיים

. קוז'ניץמעולם לא הציגה את שמה, לא לפני הצדיק, לא לפני הגבאי ולא לפני איש אחר בהרי ש ,אמר. 'כן', ענתה בהשתוממות-', שאל?!זיסל
יף ואמר. 'כן', ענתה האישה בהתרגשות גוברת והולכת, 'זוהי תפילתי ', הוסבאת לכאן משום שאת מבקשת את ישועת ה' להיפקד בילדים'

שתיקה השתררה בחדר. כעבור רגע נשמע קולו של המגיד: 'אם כן, דבר פקודתך וישועתך כבר נתפרש בפרשת השבוע. הנה זה עתה  ובקשתי'.
 .לאה בת זיסלתיבות -ראשי -" לבזבטף " אמרתם להיפקד -" וטפכם אשר אמרתםקראתי את הפסוק "וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה". "

"יהיה!" לכי לביתך וה' יתברך ימלא את בקשתך כנרמז בתורתו הקדושה'. נתמלאו עיניה של האישה דמעות אושר. פסעה כמרחפת לאחוריה 
ואמר:  הרבישראל'. סיים  כי קרובה ישועתה לבוא". בתוך כך הובא אל השולחן הספר 'עבודת ,ויצאה מלפני הצדיק, מתוך אמונה ברורה ואיתנה

 ".דברי אלוקים חיים ממש! -ועתה, לאחר שקיבלתם שמץ של מושג על גדולתו, הבה ואקרא באוזניכם קטע קצר מתוך ספרו "

"לזצִניץ 'ַהַּמִּגיד ְמקֹוזְ  -ןייְִׂשָרֵאל הֹוְפׁשֵטיהאדמו"ר ָהַרב  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים   
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אביו נפטר בטרם לידתו ואמו  נולד בעיר חלב שבסוריה. -ברכה זצ"לחביב רבי ציון המקובל 
תו לבד במסירות נפש על ברכי התורה והיראה. בהגיעו ה אוגידלהצדקת, אשר הייתה עיוורת, 

ואכן לאחר טלטולי דרך רבים זכה והגיע לארץ  ,לגיל מצוות בערה נפשו לעלות לארץ ישראל
אך לאחר שהתארח בשבת אצל דודתו בירושלים הרגיש  ,אביב-בתלשהה הקודש. בתחילה 

 משכנו עד יומו האחרון. ושם קבע את ,משיכה עזה להרגשת הקדושה והטהרה בעיר
 

גדול אך  קחוולאחר מכן כדוור בבנק הדואר. חי בד ,לצורך מחייתו עבד מספר שעות כירקן בשוק
נהג ללכת בכל יום לאחר עבודתו לכותל המערבי, שם סיים את  המשיך בעבודת השם במסירות.

 וקר.לים ועסק בתורת הנגלה והנסתר במשך היום ושוב מחצות הלילה ועד הביכל התה
 

כשבע שעות . הם היו לומדים במשך זצ"ל סלמאן מוצפי בירהמקובל למד שנים בחברותא עם 
ובשבתות  ,בימות החול היו לומדים גמרא וכך גמרו את לימוד כל הש"ס רצופות בתורת הנסתר.

פתח בשכונת נחלאות את ישיבת  היו לומדים בתורת הסוד החל מצהרי השבת ועד חצות הלילה.
עפרא. שם קיבל בחורי חמד ואף מבוגרים רבים וקרבם לתורה מכינתא שאקמת ל ת"ר – לש"ם

 ומצוות. הוא הקפיד בכל מעשיו תפילותיו ומצוותיו לכוון למען הקמת השכינה מגלותה.
 

רגליו מחנות לחנות ובין עוברי אורח למצוא נשמות טועות והיה מעוררם לשמירת תורה את כיתת 
כשציציות  ,ים ארוכי שיער נכנסים לישיבתו ויוצאים עם מראה יהודיומצוות. היה שכיח לראות נער

 מבצבצות מתחת בגדיהם. 
 

בבית מדרשו היו שתי קומות, קומה ראשונה למתחילים ובית מדרש עליון לותיקים ומקובלים. 
נפש.  אהב את תלמידיו אהבת מ למטה וקרא לתלמידיו שם "הילדים שלי"."נשאר תדיר בביה

 שכל חצות לילה היה בוכה בתפילה על אחד מתלמדיו ואין תלמיד שלא בכה ,העיד על עצמו
 כי בא אחד מהדברים ,. העיד על עצמוהקפיד מאוד על שמירה על גדרי קדושה עליו שעות.
האף כיצד העיר לאדם ,לעולם הזה הוא לתקן את עניין טלית קטן. לא אחת ראועליהם שב 

 

 
 
 

 
 

 
          

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

גאון  הקודש.-שכחה בטעות. בעל רוח כי הלה ,כי אינו לובש ציצית והתברר למפרע ,שנראה בלבוש של שומר תורה ומצוות
את כל החזקת ביתו והחזקת הישיבה והאברכים נשא על בעל ביטחון נדיר. חי באמונה מוחשית. בנגלה ובנסתר. ענוותן. 

אשר היה משפיע עליו כל מחסורו בכלליות  ,כתפיו באמונה עילאית ללא מגביות וללא פרסום, רק בפנייה ישירה לבורא עולם
גם כאשר היה זקוק מאוד לסכומים  ,עמים רבות סירב לקחת כסף מאנשים מסוימים מטעמים השמורים עימוובפרטיות. פ

 דולר ולא הסכים לקחתם מידי אותו תורם). 300,000(באחת העדויות מסופר כי ויתר על אלה 
 

הבה רבה. הוא לא הסכים ובתוך כל הייסורים היה דבוק בבוראו וקיבלם בא ,סבל ייסורים קשים בעשורים האחרונים לחייו
 תשס"ה'י"ד תשרי ה-. נפטר ב"מה אתם רוצים שהשכינה תסבול בשבילי?והיה צועק " ,לעבור ניתוח כדי להקל על ייסוריו

לא הוצרכו מאחר ו ,ובאופן שכל כך הלם את הלך חייו הצנועונטמן במהירות  (התקף לב)במיתת נשיקה  ערב סוכות) -2004(
 (בסמוך לציונו של המקובל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל).המנוחות בירושלים. -בהרציונו  .לשבת עליו שבעה

 

בנימין זאב , המקובל ר' סלמאן מוצפי 'רהמקובל  חברותא: המקובל ר' יהודה פתיה, המקובל ר' מרדכי שרעבי. מרבותיו:
 אחות הצדיק הנסתר רבי חכם אהרן מועלם. אשתו: .חשין
בן־ציון מוצפי  ', אמר חכם סלמאן לבנו הגאון ר"אסלמאן מוצפי זיע 'ר מקובלמרא מסכת פסחים עם הגאון האת לימודו בג סייםום אחד אחרי שי

 ."!הייתי מוכן לוותר על העולם הבא שליציון,  'ם לי לוותר על כל חיי העולם הבא שלי או לוותר על שעת לימוד עם רריאם היו אומ" :א"שליט

וכל מי שהיה רואה אותו בזמן הנענוע היה מתמלא יראת שמים. יום אחד  !שעות ארבעבמשך יותר מ רכו בחג הסוכות היה לנענע את הלולבד
ם "יתן לאף אחד להכנס ולהפריע, אך בתוך כך הגיע אחד מגדולי האדמוריישלא בפירוש, שמש ביקש מהלנענע ולסוכה שבביתו כדי הלך 

 האדמו"ר. יצא הרב בהתלהבות לקבל את ,עודו מתלבטוהנה בהאם להפריע לרב או לא.  ,לבקרו, השמש היה בהתלבטות

אחד הימים נסע עם שמשו לקברי האבות, והנה בנוסעם חזרה לירושלים טעה הנהג ונכנס לכפר ערבי עויין ממש לתוך השוק, השמש נבהל ב
, "ייסע אחר" :והנהג אמר לו נראה ישן, והנה בעודו אובד עצות עצר לידו רכבאולם הצדיק במיוחד מהמבטים שלהם, הוא הסתכל על הרב 

להודות לו, אבל הוא נעלם כאילו בלעה  ההשמש רצהקול של האיש הרגיע את השמש והוא נסע אחריו, מיד הוציא אותו לכיוון ירושלים, 
 התעורר הסתכל על הנהג וחייך... בדיוק באותו רגע הרב .אותו האדמה

כי בעלה יוצא לכיוון שער הכניסה לעיר יהוד בה התגוררו, זוגתו בראותה את  ,ע"זיחיים סינוואני  'עם הבחינה זוגתו של הגאון הקדוש רפ
והנה לאחר זמן לא רב, הגיע לעיר הרב . "אדם גדול מירושלים צריך להגיע הנה היום" :השיב הרב ".מה יום מיומיים?"התרגשותו שאלה: 

 שהרב סינוואני ציפה לבואו. ,ציון

עד כי לעצמו לא מותיר  ,שהיו באים אליו ומחלק לתלמידים ולעניים ,היה אוסף סכומי כסף גדולים מאנשים ,מופלאהתה יהי 'ידת בטחונו בהמ
ר, בית עלוב ָׂשכּווהוא עצמו היה עד יומו האחרון חי בצניעות בבית  שיתרמו לישיבה ,היה מבזה את עצמו ומתחנן לאנשיםכלום ולפעמים 

רבנו, כבר "ערב שבת אחד אשר ניגש אליו משמשו ואמר: בארע  .ה הרב היה חי בדוחק ובעניותעד כמ ,שמי שהיה נכנס לביתו לא היה מאמין
זמן רב אתה פה ואין לך אמונה? חכה ותראה "ציון ואמר:  ', נענה לו ר"חצות היום בפתח ואין שום כסף לחלק לצורכי שבת עבור האברכים

 כסף לאברכים.האת מעשרות, ומיד חילקו מכספי שקלים  5,000ם סך והנה לא עברו דקות ספורות, ובפתח ניצב אדם ע '.בישועת ה

  ַהְּמֻקָּבל ִצּיֹון ָחִביב ְּבָרָכה זצ"ל ָהַרב -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים
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האדמו"ר השני לחסידות . )1824( תקפ"דה'י"ט באייר -נולד ב -זצ"ל  לייפרהרב מרדכי  
לאחר נישואיו התמנותו לאדמו"ר, עבר לנדבורנה שם שימש אביו כאדמו"ר. כיוון . נדבורנה

ה ושם שימש כאדמו"ר במקומות שאחיו שימש גם הוא כאדמו"ר בנדבורנה, עבר להונגרי
 נודע כצדיק ובעל מופת.. שונים ובהם בקיביושד בהונגריה ובחוסט. מחוסט עבר לבושטינה

 .בושטינהציונו ב שנים. 70-חי כ ).1894( תרנ"הה'ט"ו בתשרי -נפטר בהקודש. -בעל רוח
 

 )וךאברהם לייב בל ר' ו שלבת( רחלמרת  אמו:. ר' יששכר דוב ברצ'ההאדמו"ר  אביו:
 )זצ"ל אב"ד יאס שהיה מגאוני הדור לבית טויבש ר' שמואל שמלקה מיאסי ו שלבת(מרת חיה  אשתו:
מאיר רוזנבוים , ר' ישכר דוב ברצ'ה לייפר מסטמר, ר' יצחק לייפר מסטניסלבר'  :ילדיו

יוסף לייפר מדברצן , ר' אהרן משה לייפר, ר' ישראל יעקב לייפר מחוסט ר' ,מקרטשניף
  אברהם יוסף איגרא מז'לין וקישינב וקראקא).(נשאה לר' בינה מרת , ונירדהאז

 גדולת מרדכי• אור מרדכי• מאמר מרדכי• מספריו:. אביו, ר' יששכר דב ברצ'ה :רבותיומ
 תפארת מרדכי•
אשר הרבי ערך את שולחנו הטהור, וקולות הזמר התנגנו בחלל האוויר הוגשו המאכלים לרב. ידי הרב כ

זצ"ל.  הגאון רבי משה חיים וייסוא נטל חתיכה מהקוגל. באותו זמן בין החסידים ישב גם נשלחו לאיטן, וה
 כאשר הגיעה החתיכה לידיו, ושלחה לרבי משה חיים. קוגל למשמשיו,החתיכת והנה העביר הצדיק את 

  ."תרבנולך  האהרב ואמר :"הוסיף 
 

מסוגלת לעכל דבר  ול היה. אין קיבתואיסטניס גד ,צד אחדלשית עצות בנפשו. מ הרב משה חיים לא ידע
ועוד  יבזה מאכל של שבת הרבי שלח חתיכה זו, ואיךהן  ,גיסא אחרות מישמשו בו. ומאידך אשר ידיים
 ו ילד קטן. נעמד על קצותייד תוך כדי דיבור, צץ על .ידי מאכל זה יזכה לשבת ברבינות-בירכו שעל

לו ההארה.  באהמיד תחילה, לא שת לבו לינוקא. אז  הוא את זיו פני הרבי. אצבעותיו, מנסה לראות אף
נתן ר' משה חיים את חתיכת הקוגל לילד. אשר שמח בה  הרי ממש תשובה מן השמים ענו לו זה עתה.

אותו הילד, שאכל את הקוגל  פרו נפלאות.ילימים, ס מאודו. ובכך נמנע מלזרוק את מאכל השבת. בכל
 באחת הקהילות החשובות. ואילו רבי משה חיים, על אף תרבנוה סאיה רבה, זכה לשבת על כובחדו

 ת עד סוף ימיו.רבנוספריו. לא כיהן ב היותו גאון גדול. אשר זכה להסכמות נלהבות מגדולי ישראל על
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מקפלים  כיבודים של קוואטר עד אין סוף.סופר על אחד בשם ר' יוסף אשר לא זכה לפרי בטן. הלה על אף התפילות הרבות לא זכו לילדים. מ
ונדירה  ניסו הם להיעזר ככל שידם היתה מגעת. כל סגולה מוכרת מהולים בחשש. ה,יפייה וצותקו בתוכם שנים של בדידות ועצב. רגעים של

אולם נראה, כי כוס  תפסו אומנות אבותיהם בעיניהם. ,הושיעמבו קצרה יד הרפואה  נעשתה בביתם, חקרו אחר טובי הרופאים בתחום, וממקום
 .נתמלאה הסאה דמעותיהם גדולה ועמוקה היא. שעדיין לא

 

-קיימא. לפיכך, ביקשו להגיע לבית-באחד הימים לאחר שכלו כל הקיצין, הגיעו למסקנה, כי עליהם להתגרש, אולי כך יזכה אחד מהם לזרע בר
ואז . הדרך בשולי העיר סיגט. לפוש מעמלהממוקם פונדק הדין היה מרוחק ממקום מגוריהם, נאלצו הם בדרך לשבות ב-הדין. מאחר שמיקום בית

ומקרוב להנות  בסיגט. ע"כ נקבצו ובאו מרחוק . לשאלתו השיבו, כי ר' מרדכיל'ה מנדבורנה שבת השבת, אשר רקדו ושרועדת החסידיםהופיעו 
ניגב ר' יוסף  אל אכסניית הרבי, להתברך מפיו. נפלה ההחלטה בליבו, לפנותבעיר.  האדמו"ר מנדבורנה נמצא כיהלה, אך שמע  מזיו קדשו.

אך נגע מיועדנו  מפי הרבי.יתברכו מאתנו לדרכו  בטרם יפנה כל אחד לה לבוא אחריו. מיגונה, והורה תוו. ניער את זוגמעיל דמעותיו בשולי
  ."עתה הוא הזמן הנכון, כתוב פיתקא" :אל ר' יוסף ואמר פנה ,החצר, פתח הרבי את הדלת בשער

 

כי  ו,אך כאשר שמע מפי כי אין זה הזמן להגשת פתקאות.קש, אך הגבאי התע שיכתוב עבורו קוויטל. ,בידיים רועדות, פנה אל המשב"ק
אך ר'  הדלת נפתחה. פני הרבי, כלהבת אש המתנענע מצד לצד. נדם. ופנה לעשות מלאכתו נאמנה. ,זאת יתהיהוראה מפורשת מאת הרבי ה

נטל הרבי  רבינו, הורה שיכניסנה. ודש פנימה.אשר עומדת בחוץ, יותר לה להיכנס אל הק ביתו-תיוסף לא איבד עשתונותיו. ביקש רשות, שאף נוו
 בזרם דמעות אדיר.  ץהכאב, אשר אצר בלבו במשך אותם שנים. התפר". ון שעוד יהיו לך ילדיםושלא להתגרש, מכי אני מורה": ואמרהקוויטל 

 

רבנו  שלא עשיתי צעד זה. זקנותי, עללעצמי בימי  לא ניוושע, לא אסלח לא נושענו. הלוא אם עשר שנים, ועדיין הלא נשואים אנו מעל רבי!
 מה הסכום אותו עליו נו, שיודיענוביקש מרב את גודל הבשורה. ר' יוסף, לא עיכל של קיימא. פקדו בזרעיבעזרת ה' ת מבטיח אני לך, כי :לא נכנע

סוכות. התעקש ר' יוסף להשאיר  חול המועד יֵעשה בימי דיוןיהפוצריך שהינו ק"ס פרוטות.  סך המעות לפדיון, נו, כירב ענה לו לתת כמעות פדיון.
  כי הבטחת הרבי קוימה במלואה. ,כעבור תקופה נתבשר ר' יוסף מאכסנית הרבי, וחזר לביתו בלב מלא גיל.הלה יצא  את הכסף בידי הרבי.

אשר קיום המצוות בער רכו של רבינו להיות ספון בביתו עד השעות הקטנות של הלילה. באחד הלילות נשמעה נקישה על דלתו. רביו, ד
הניח  -בעצמותיו, פתח את דלת הבית. במפתן נראה אורח מזדמן, אשר סיפר שהגיע בשעת לילה מאוחרת לעיר. ומאחר שראה אור דלוק בבית

". יברוך הבא בצל קורתכי אנשי הבית ערים. ולכן הרשה לעצמו לנקוש על הדלת בשעה מאוחרת זו. הרב קיבלו במאור פנים, הזדרז ואמר: "
באותם הימים, נהוג אגיש דבר מה לאכול'. האורח הנהן בראשו.  -בשעה זו המשמשים כבר נמו את שנתם. אמר הרב: 'בטרם תניח את ראשך 

 !זו, לכלכל את כל המשפחה לשבוע שלם כרילעיתים הספיקה כימים. מספר הספיקה לכל בני הבית ל אשר ,היה לאפות כיכר לחם גדולה
 

היה עתיד  האורח לחם שלם, אשר רבינו, הגיש לפני פרוסה אחת מאותו הלחם.מ דם המרבה באכילה עלה בידו לשבועאף א ,מטבע הדברים
לחמו,  אך סיים האורח פרוסת .את זמנוהתיישב לפניו להנעים  סעודתו. אז, שתערבכדי אף חמאה הוסיף  בני ביתו בשבוע הקרוב. להשביע

 הפרוסה השניה. שאלוגם את בסיימו לאכול  .פרוסה נוספתלהגיש לפניו  מיהרוהרב . 'הן' :שיב האורחה יחפוץ בפרוסה נוספת. האם ,שאלו רבינו
 . עד שאכל את רוב הלחםמעשה זה חזר מספר פעמים,  אם ירצה עוד. ,שוב

 

אין יותר שלא.  ,האורח טען לאכול פרוסה נוספת. אך יאותיאך רבנו לא שת לכל זאת, והמשיך להפציר בו, אולי  לדרך הטבע. דבר זה, היה מחוץ
 -"שאוכל הנך כל כך הרבה? ברצוני לשאלך, איזו עבודה היא זו,ואמר: "פנה הרבי אל האיש  להכיל כמות עצומה כל כך של לחם. מקום בקרבו
 גמרתי בנפשי ,טועם שאני ,טעימה זורח ורווה רוב נחת על כלשמארחי לראות,  האמת, כי אין זה מדרכי כלל. אבל משנוכחתיואמר: "ענה האורח 

 ".ממש לא היה באפשרותי לאכול יותר... לכן אכלתי עוד ועוד במסירות נפש ממש, לשמחו. עד שכבר לגרום לו הנאה.

זצ"לר ָלייפֵ י ָמְרְּדכַ י ַרּבִ ן ַהָּגאֹו -ִכיםִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָא  



                  פניני פניני הצדיהצדיקיקיםם      ||    פרשתפרשת  האזינוהאזינו        ||  י"גי"ג  תשריתשרי  תשתש"פ"פ      ||        גיליוןגיליון  6655                                                                                                                                                                                                                                1144//99          

                                       
 
 
 
 
 

 

               

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

במז'יבוז'  )1772(א' ניסן ה'תקל"ב -נולד ב האדמו"ר רבי נחמן מברסלב זצ"ל:
שנים.  38-ציונו באומן. חי כ .)1810(י"ח תשרי ה'תקע"א -שבאוקראינה. נפטר ב

, להתבודדוריו התבלט בכישרונותיו המיוחדים. הרבה מייסד חסידות ברסלב. מנע
נעשה אדמו"ר. סלל דרכים  20ולהתפלל שעות רבות. בטרם נעשה בן  להתענות

חדשות בחסידות. לדבריו, עיקר ההתחברות והדבקות להשי"ת הינה בזכות 
להתפלל בפשטות ובתמימות. רבי נחמן הדגיש את  התפילה, ניתן ללמוד מתינוק

פרקי  10ראל". גילה חשיבות הישיבה בא"י ואמר: "כל העניין שלי זה ארץ יש
תיקון גדול ונורא תהילים ואמר, כי דבר זה לא נודע מיום בריאת העולם, כי הוא 

. וכן אמר 'אני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שעשרה מאוד
  י תהילים אלו מועילים מאוד מאוד'.פרק

 

חלה בשחפת. לאחר דלקה שפרצה בברסלב עבר לאומן  )1805(בשנת ה'תקס"ו 
סוכות. הבטיח להמליץ טוב על אלו שיבואו על ציונו בר"ה.  "מושם נפטר בחוה

כל אמר, כי מי שזוכה להיות על ציונו בר"ה ראוי לו לשמוח מאוד מאוד והוסיף כי "
". ביקש להיקבר באומן בשל העובדה, כי שם וי בראש השנה שליהעולם כולו תל
יהודים ע"י  30,000-שנה לפני הגיעו למקום שבו נהרגו כ 30-נערך טבח כ

 .היידמקים
 

ה מרת סשי :נשותיו .(נכדת הבעש"ט מבתו אדל)מרת פיגה  אמו: ר' שמחה. אביו:
בתו של ר' יחזקאל  . בזיווג ראשון) -בתו של ר' אפרים מהוסיאטיןנשא את  13(בגיל 

 . (נפטר בהיותו בן שנה)שלמה אפרים  בנו: .(זיווג שני)טרכטנבערג מברודי 
מצד  -תלמיד הבעש''ט( רדנקאר' נחמן מהו סבא: אדיל, חיה, מרים ושרה. בנותיו:

 ר' נתן שטרנהרץ. :מתלמידיו .(מצד אמו)ור' יחיאל אשכנזי  אביו)
ליקוטי • המידות ספר• לקוטי מוהר"ן• ן)תנכתבו ע"י תלמידו ר' נחלקם ( מספריו:

 .קונטרסים• ות הר"ןשיח• סיפורי מעשיות• תפילות ליקוטי• עצות

 

 
 
 
   

 
 

                                                
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
הציבור  תפילת ערבית החגיגית זה עתה הסתיימה,"ה, העיר אומן, ליל ר" הלן סיפור מופלא עד מאוד שהובא ע"י אחד מחסידי ברסלב:ל

שמתי  לידי, יסעד את כל סעודות החג. גם אני התיישבתי לי במקום פנוי כלשהו. פס את מקומו, המקום בונוהר אל עבר חדר האוכל, כל אחד תו
לשבת בישיבה ולא  כי הוא מבני עליה, אברך בן תורה, מאלה שמעדיפים ,פניו ענתה בו ארשתלב, יושב יהודי לא מוכר מבני עדות המזרח, 
מה עושה כבודו : 'אותו, בנימוס . למחרת בסעודת הבוקר כבר לא יכולתי להתאפק ושאלתייםצדיק לבלות את זמנם בנסיעות, אפילו לא לקברי

וכך הוא סיפר: 'שמי יואב. הכול החל כאשר תקופה ארוכה  פתחתי זוג עיניים. הכוונה?' מה'. 'באתי לרופא שלי' ,הוא עונה לי ?',אני' -?'באומן
נכנסתי בחששות  יבשמנקראתי הנה ו .עלול לשמוע מפי הרופאשאני ממה  ,מאדתי חשש .פרופ' סלמוןחשתי ברע. לאחר בדיקות נשלחתי ל

חשוכת מרפא, ואין סיכוי להחלים ממנה,  בעייתך היאשאל מספר שאלות ולאחר דקות ארוכות פנה אליי ואמר: ', י, הרופא בדק את תיקמרובות
 .'תוכל להאריך ימים גם כך כי ,ישנו סיכוי -שארשום לך ,את התרופות אך אם תקפיד ליטול בכל יום

 

לבלוע תרופות שכח אאם שחייו תלויים מנגד אדם חולה מעתה אני . י בשומעי בשורות אלועליחרב  יעולמ'אי אפשר לתאר ולשער את הרגשתי. 
לטייל סביב  תיוהחללבליין הפכתי בבילויים.  יאת עצמפיציתי חיי בתוכן,  מתאושש, משתדל למלא את אניאט -יום אחד בלבד. אטלמשך  לואפיו

כלל,  ילא הפריע ל הדברבאותה תקופה  ל"ע נוכריה., יאת אשת תישם פגשארוכה,  שם תקופה יתילאפריקה וביל תיהגע יהעולם. באחד מטיולי
 .'נים של אמונה ודתילזה בעני זהנתערב כי איש באמונתו יחיה ולא החלטנו, 

 

 קבוצה תיפגש תייממסעו תשיגרת החיים ממשיכה. טיולים ובילויים. באח לים אך בכל זאתמנם מקשה על הטיוובת שאלנו שנים חולפות, נולדה '
 תיה, נכנס"בערב ר תי, העיקר להיות בעוד מקום בעולם. לאומן הגעיאיכפת ל כלום, אך מה ישסחבה אותו לאומן, אמנם השם "אומן" לא אמר ל

את  תישאל .כזה דבר יתיצועקים, מתנענעים פורשים ידיהם אל על, מעולם לא רא בוכים, רבים , אנשיםהייתי בהלם למראה עיניילציון הקדוש. 
התעוררה. היא  י, נשמתפתי. נסחציונועל  על רבי נחמן מברסלב, על הבטחתו לאלו שיבואו להתפלל יסביר לה להאחד האנשים לפשר המחזה וה

 יתיכפי שלא בכבכיתי והציון על  תישתטחהסוגל להתאפק, ומלא הייתי כי יש כאן איזושהי אמת. הרגשתי מחפשת.  משתוקקת, מבקשת,
הביתה  תיחזר .אני אשמור שבת" שאם אתרפא ממחלתי ולא אצטרך לקחת תרופות יותר, ,אני מבטיח "רבי נחמן, תי:וזעק מתי. לפתע קמעולם

 .'לקחת את התרופותקיבלתי החלטה אמיצה על דעת עצמי, להפסיק לאיש דבר,  תיולא סיפר
 

"אין לך שום חולים,  רופא בקופתענה ה" הכל תקיןמקבל את התוצאות, "חששות אני בדיקות, ובלב מלא ביצעתי שבוע ללא תרופות,  לאחר'
מעדכן אני מבחינה בשינוי,  יאשת כאשר אני לא מסתפק בכך. -תעוררמהניצוץ אולם כאשר שבת.  לשמורהתחלתי ו יאת הבטחתקיימתי ". מחלה

בענייניך ואתה אל תתערב  מתערבת לך אינני" ינו:את ההסכם בינ י, אך היא מזכירה ליעליה ללכת בעקבותי להשפיע אותה במה שקורה ומנסה
, אך יבפניהם את מצוקת תירבנים ושטחמספר לבצר לי פניתי  ?יומה בקשר לבת ?להתגרש או לאהאם עליי יודע כיצד להתנהג, אינני  .בענייניי"

 תיגעהלאומן,  תיונסע מתיקמיד . 'הראשונה, אסע לשם לבקש ישועה נוספת אם באומן נושעתי בפעם' :רעיון יש. לפתע צץ בראתיבליקלא פתרון 
 .י'ובת יין אשתיבענ תועזרבקשתי את ו יממחלתאותי לרבי על שהחלים כאשר הודיתי  ,על הקבר תישתטחהלציון ו

 

במשך  כיהסבירה לי, , והיא תישאל 'מדוע את עושה זאת?' .6-בת ה תונוטלת את ידיה של ב יכי אשת ,לב מתי, ששבתיבאחד הבקרים לאחר ש'
שהיא  ,וזהו אחד הדברים -צטרפה לסמינר יא ההחליטה ללמוד יהדות וה י,דרכי וכאשר ראתה את נועם יהתקופה האחרונה היא עוקבת אחרי

 הקדושות במרכז הארץ. הישיבות תתגיירה ולומד באחשה י,ב"ה עם אשתאני חי כיום,  ין הגיור.ילמדה שם, כעת היא שוקלת ברצינות את ענ
 קובע האברך שלצידי.-, שואל?'מה אני עושה כאן ,כעת אתה מבין

זצ"לַרִּבי ַנְחָמן ִמְּבֶרְסַלב "ר ָהַאְדמֹו  -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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נולד חכמי התורה.  מגדולי: הגאון מוילנההידוע בכינויו  -רבי אליהו בן שלמה זלמן זצ"ל
 77-(חי כ 1797 תשרי ט"י-, נפטר ב1720 ניסן ו"ט-ב ליטאב לבריסק הסמוכה סלץ בעיר

 אביו לימדו אשר עמוק ופלפול דרוש הגדול הכנסת-תבבי דרש שבע כבן בהיותושנים). 
דותיו והסתפק במועט. פרוש מענייני ישלט בכל ספרות התורה. הצטיין במ. לפלא ויהי

מאוד ולא אבה להמנות בתור  ויבטלית ומוכתר בתפילין כמעט כל היום. ענ העולם. מעוטף
 . ז"לספרי האריב למד עם תלמידיו ספרי הקבלה ובפרט מנהיג, רב או דיין.

 

. כתב פירושים לזוהר תיקונים לספר יצירה ז"להחל ללמוד בספרי הארי 40בהיותו בן 
הרב חיים ויטאל זצ"ל.  מתלמידו יותר י"האר לדברי כיוון כי עליו אמרוולספרא דצניעותא. 

תקיף . מפיו ששמעו תלמידיו שכתבו מה רק בנגלה כתב לא ,בנסתר להתעסק שהחל מאז
 בעיקר כנגד הבעש"ט. בדרכו בעניין הלכה. התנגד לתנועת החסידות

 

 גדול חכם נמצא לא ם"והרמב האלפסי ואחרי ,הראשונים בדורות המופת מאנשי אחד
 ,ובקבלה בהלכה קטן או גדול דבר הניח שלא עליו אמרו .גאון בשם מכונה ולכן ,כמוהו

 
 
 
 

                                                 
  

  
                                                                                                                                   

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

התמדה גאון בנגלה ובנסתר.  .בזכרונו שמורים היו התורה דברי כל .שלמד הדברים של לעומקם לרדת לו הועילה והשגתו
 לימים צעיר בעודו .מקצעותיה בכל התורה כוונת להבין לו שסייעו והנדסה מתמטיקה ובפרט ,חכמות למדמופלאה בתורה. 

ארץ ל לעלות חפץבסוף ימיו  .ברלין עד והגיע ואשכנז בפולין שונות בערים עבר .שניםמספר  לנדוד ,גלות עצמו על קיבל
  .לארץ ישראל לעלות השמים מן רשות לו אין כי באומרו לביתו, וחזר דעתו שינה פתאום ,קניגסברג העיר עד ונסעישראל, 

 

 למד ולא רב אצל למד לא ושוב ,חבר לו קנה 10 לגיל בהגיעו. הירושלמי על "משה פני" פירוש חברמ, מרגלית משה 'ר רבו:
 סיאנ לא רז וכל, "והאמת הדקות בתכלית החכמות שבע כל" בקרבו באו כבר, "אליהו עליות בעל כדברי 12 בן בהיותו .בישיבה

 צביר'  ,וילנה בעיר מ"מ מטלאטשין שלמה ר' ,דווילקאמיר רבה שלמה ולוז'ין, ר'ומ מתיבתא וריש רב חיים ר' :מתלמידיוה". לי
 . מאהילוב מעיר שלמה ר' ,מסימיאטיץ הירש

 

 ס"ש, עולם וסדר וספרי ספרא מכילתא, ותוספתא משנה, ך"התנ על פירושיוספרים בנושאים שונים:  56-הרב כתב כ :ספריומ
 קבלהו וחכמות וקדקד, מנהגים, ערוך שולחן, וחידושים הגהות, וירושלמי בבלי

 
 אלא אינכם? בלימוד התורה גדול מתמיד שאני אתם סבורים האם" :לבוב לתלמידיו של רבה שהיה ,נתנזון שאול יוסף רבי אמר פעם

 התורה בלימוד להתמדה השיעור הראוי את מלהשיג רחוק עודני, שלי פנוי רגע בכל לעסוק בתורה ימי כל מקפיד שאני ואף, טועים
 הוא הלא "מושלם מתמיד" של לתואר ראוי שהיה ,אחד איש רק היה האחרונים בדורות: "לתלמידיו שאול רבי יוסף ואמר הוסיף .הקדושה

 וכך הם, ילדותי בשנות הדור מזקני ששמעתי מדהים פרט כך לכם על אספר. הזה היום ועד מאז כמותו קם שלאה, מוילנ רבי אליהו הגאון
  :סיפרו

 

 יום בערב, שנה בשנה ומדי. התורה מלימוד עצמו ביטל שבהם הספורים את הרגעים רושם היה שבו, ןקט פנקס היה המוילנ לגאון
 ושעה, השנה אותה כל במשך מן התורה עצמו שביטל הזמן את ומחשב, שעה באותה שרשם בפנקסו מה על עובר הגאון היה, הכיפורים
 לימים: "ואמר וסיים, הנדהמים תלמידיו את נוקב סקר במבט שאול יוסף רבי. שלו" התורה ביטול עוון" על בוכה ומתודה היה ארוכה

 ".שלוש שעות של לזמן, אחת בשנה תורה ביטול של רגעים כל אותם הגיעו לא שמעולם, ומצאו מוילנא הגאון של פנקס בדקו באותו
 

ות ביממה, ומימיו לא ישן יותר מחצי שעה בני הגאון סיפרו על הרגלי השינה של אביהם: קיבל על עצמו כל ימיו לא לישון יותר משתי שע
רצופה. ובאותה החצי שעה היו שפתיו מרחשים הלכות ואגדות. ככלות החצי שעה, היה מתגבר כארי, נוטל ידיו ולומד בקול רם, ויושן שוב 

 חצי שעה, וכך היתה שיעור שינתו שלש מחציות השעה בלילה, ומחצית השעה ביום. 
 

ונות הבית היו מוגפים מהסיבה הפשוטה הבאה: הרב לא רצה לדעת מתי יום ומתי לילה, ואין זה משנה את מסופר על הרב שתמיד כל חל
 העובדה עם כעת יום או לילה, הוא חייב בעבודת ה', והוא אינו רוצה להיות מוסך מן העובדה אם כעת יום או לילה.

 
שנים) לא נפגשה עימו. לאחר שנקשה על הדלת והרב ראה  50-פעם אחת הגיעה אחותו לבקרו לאחר שבמשך זמן של שנים ארוכות (כ

בעולם הבא שעתנו תהיה פנויה יותר. כאן צריך לנצל כל רגע ללימוד התורה הקדושה ולעשיית אותה, הוא ניגש אליה באומרו: "
 ", ושלחה מביתו אחר כבוד.מצוות

 
וילנא, אשר שמה לה למטרה לתמוך בתלמידי חכמים. בין קרן מיוחדת היתה בוילנא, מעזבונו של רבי משה קרמר, סבו של הגאון מ

הנתמכים היה נכדו של ר' משה קרמר, הגאון מוילנה. מידי שבוע היו מעבירים באמצעות השמש סכום כסף לידיו, שנועד לספק את צרכיו 
 וצרכי בני ביתו.

 

ק. הוא לא נרתע מלעשות זאת ביודעו כי הגאון לכיסו, ולהקל בזה על מצבו הדחו -לימים החליט השמש לשלשל את הכסף הנועד לרב 
. כאשר אשתו הרבנית היתה באה להתנות את צערה על הסבל שנגרם ובבית הרב רעבו הילדים ללחםבצדקותו לא יגער בו על כך. 

לום, ודי לילדים מתוך זה שאין לה במה להשביע את נפשם הרעבה, היה הגאון משיב לה, שתשלחם לבתי השכנים וירחמו עליהם ויאכי
 בזה שלא יגוועו ברעב.

 

. הגאון לא ציערו על כך מעולם, אדרבה, גדולה היתה שמחתו על זה שמצליח להסתיר מפני כך נמשך הדבר כל ימי חייו של השמש
 .ועומד כל העת בניסיון שלא לבייש את השמש העני בזה שיגלה את דבר הגניבההשמש את העובדה שיודע הוא על מעשיו הנלוזים, 

 
 
 

זצ"ל הגאון ר' אליהו בן שלמה זלמן  - אם ראשונים כמלאכים    
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. מגדולי חכמי ארם צובא )1923(כ' תשרי ה'תרפ"ד -נולד ב הרב יוסף משה עדס זצ"ל: 
. בצעירותו למד בישיבת "פורת יוסף". בירושלים, ואחד מגדולי מרביצי התורה שבדורנו

לאחר פטירת אביו קרא לו רבי עזרא עטיה ואמר לו שמעתה הוא יהיה לו לאב. מסר 
התבלט שיעורים בישיבת "פורת יוסף". זכה להעמיד תלמידים רבים במשך ארבעים שנה. 

, . ניחן במתק שפתים והיה משבץ את שיעוריו במשליםביחסו החם והאבהי כלפי תלמידיו
מאמרי חז"ל, פסוקי תורה, ענייני דרך ארץ וחוכמת חיים. ייסד את ישיבת "יום השישי" 

 והיה תומך בהם כלכלית.
 

. סדר יומו העמוס החל באשמורת הבוקר בו טבל והלך ניצל כל רגע נתון בהרבצת תורה
. לאחר )זאת למעלה מעשרים ושש שנים!(לכותל המערבי למסור שיעור בגמרא, הלכה ומוסר 

מכן התפלל ותיקין עם נץ החמה. לפני הצהריים העביר שיעור בגמרא בישיבה ולאחר 
הצהריים מסר שיעור לאברכים בארבעת חלקי ש"ע. לאחר מכן מסר שיעור לרבים בביה"כ 

. סדר לימודו הסתיים )שנים! 40-כך היה מנהגו במשך כ("שאול צדקה" בשכונת הבוכרים 
. הרב מסר שיעור במשניות מת ושלום' בביה"כ 'אוהל רחל')(בישיבת המקובלים 'אבלימוד קבלה 

. ולאחר תפילת שחרית של שבת מסר )למעלה משלושים שנים!(שבת במשך שעתיים! -בליל
המדרש -ואחר הצהריים בבית (בבתי הכנסת 'סלוירה' במחנה יהודה)שיעור קבוע בהלכה בשבת 

ת סדר יומו העמוס הקפיד מטלון. הקפיד על סדר יום זה בכל עת ובכל עונה. ולמרו
אשר כלל בין השאר ח"י פרקי משנה בכל יום, דף היומי, חוק להשלים את סדר לימוד יומו האישי (

לישראל ועוד. ביום הזיכרון להוריו ובל"ג בעומר הוסיף את לימוד האידרא רבה ואידרא זוטא וקריאת כל 
 יום האושפיזין של יוסף הצדיק.השישי של חג הסוכות  שמו יוסף כיוון שנולד ביום). התהלים

 

הצטיין במידת הענווה וברח מן המחלוקת. הרבה במעשה הצדקה וחסד בגופו 
ובממונו. הוא בעצמו אסף כספים וחלקם לעניים הגונים בני תורה שהכיר אישית. סייע 
בהקמת משפחות רבות, הן בשידוך והן בסיוע כלכלי. השיא עשרות בחורים יתומים. 

ם ואף ליווה אותם לחופה כאב. השכין "שלום בית" בבתים רבים וגמל דאג לכל מחסור
(בטהרה, הלבשת תכריכיהם וקבורתם). נפטר בערב שבת  חסד של אמת עם נפטרים
שנים בדיוק! ציונו בהר המנוחות גבעת שאול'  69. חי )1992(קודש, י"ט תשרי ה'תשנ"ג 

 שבירושלים.
 

                
 
 
 
 
 

                   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (דודו)ר' יהודה צדקה, ר' משה עדס  מרבותיו:ור' אהרון שמעון.  (ראש כולל 'מעלות יוסף')ר' יעקב חי  בניו:ר' יעקב חי.  אביו:
ר' עזרא. ר'  אחיו:ול. מרן ר' עובדיה יוסף. ר' ציון לוי. ר' ציון בן אבא שא חבריו:(ראש ישיבת 'פורת יוסף'). ור' עזרא עטיה 

 .וגן)-(ראש ישיבת 'קול יעקב' בביתיצחק. ר' רפאל. ר' דוד. ר' דניאל. ר' יהודה 
יוסף! "ותלמיד, עד שהיה מתבטא אליו:  בקשרי נפש מופלאים אשר חרגו ממסגרת רגילה של רבנקשרו  וא ורבו חכם עזרא עטיהה

ומוזג לתוכו כמחצית מכוסו ומוסרו לשליח נוסף  וכשהיו מגישים לחכם עזרא כוס תה היה מבקש כוס ".עיניי!!! מחמד ליבי! מאור
  ."תן לחכם יוסף!ית ואומר: "זה

 ,מעשה בילד קטן . באחד המקרים מסופראשר זכו ומיד לאחר הפדיון חזרו לאיתנםאשר ערך לחולים,  "פדיון הנפשפורסם היה ב"מ
גוללה את ו לבית רבנומיידית שזכתה לאמונת חכמים הגיעה  ,אמו(שכיב מרע).  של נפש דכדוכהעד למצב של והגיע ל"ע שחלה אנושות 
הרופא קיבל את פניה  .לבית החוליםחזרה  לאחר מכן שמה פעמיה .שיערוך לבנה "פדיון נפש"תוך כדי שהיא מבקשת  ,מצבו של בנה

 ."נפש ואף שינה את שמו ל'חיים'!!! חכם יוסף עשה לו פדיוןזעקה האישה, " ,"ן!!לא ייתכנפטר. " בנהלצערו הרב, בעצב ובידיעה ש
ראיתי " לפתע פקח את עיניו ואמר לה:ארוכות ודקות . היא התבוננה בבנה. לא חלפו מיד נכנסה לחדרהיא לא השגיחה בדברי הרופא, ו

בעיני ראיתי אותו החל למלמל בהתפעלות: " ,הילד החי שראה את ,הרופא". למטה! עכשיו שמך חיים, תחזור"זקן בשמיים שאמר לי: 
 .נפש שלך עושה רושם גדול בשמיים!" לא אחת העיד עליו רבו חכם עזרא: "הפדיון". ם!ינפטר! אין זאת כי אם החזירו לך אותו מהשמי

 חילקת כבר אתו לבקרו, שאלו: "בבית החולים והגיע בנ כשהיה מאושפז ,מאוד היה מחלק לקראת החגים, ובסוף ימיו כומי כסף גדוליםס
אוסר עליך לשוב ולבקרני עד שתסיים את כל  הריני ,אם כךענה בנו, " ,"לא הספקתי עדיין "לא! -"המיועדות לחג? הקצבאות
 פקד עליו.  ,"החלוקה!!

העיד על  סמך עליו.על ידי תלמיד חכם אישי שנעשתה הבית, ושחיטת העוף  עולם כמעט ולא אכל מחוץ לביתו. אף הלחם נאפה בתוךמ
מסייע ידי עוברי  תיבו לשון הרע ונמצא מצאמחשש שמא י" . כשנשאל מדוע השיב:"אפילו חרדי!!! ,מעולם לא קניתי עיתוןעצמו: "
לא להניח  אולי גם תאמר לי" -"לא היה צריך לטרוח!!! רבנומחילה! " כשהגיע לבקר את אחד מתלמידיו שחלה אמר לו הלה: ."עבירה

 ". על זה!!!גם ציווני  - שציווני על זה מיענה רבנו והוסיף: " ,"?טרחהמת תפילין מח

עדיף לי : "את הסוכה באומרו היה מונע מבניו לבנותאליו בעבותות אהבה, בפרוס חג הסוכות  רבה להשתמש בתלמידיו כדי לקושרםה
  ."ר!!!ביות יירגישו שייכות לרבם ויהיו מקושרים אלי כיוון שבכך ,שתלמידי יְִבנּוהַ 

מי שמבין את הכתוב באדרא, יודע כמה " אמר לתלמידיו: ,כשסיים את לימוד האדרא זוטא בתוך סוכתו ,תשנ"בה'רבא שנת  הושענאב
כשאלפים רבים  ,תו בליל הושענא רבאילוויהיצאה  ובשנה שלאחר מכן", וה' מילא רצונו שכזה לעולם האמת תענוג לעבור בלילה

 זכותו תגן על עם ישראל. אמן. .אותו בדרכו האחרונה ומלווים מיטתו צועדים אחר
 

"לזצס ַעדֶ ה מֹׁשֶ ף יֹוסֵ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים  
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 -'יהודי הקדוש'ההאדמו"ר הרב יעקב יצחק רבינוביץ מפשיסחא זצ"ל המכונה  
למשפחת רבנים מפוארת נצר  ., בעיר פשדבוז שבפולין)1766( נולד בשנת ה'תקכ"ו

כבר  על הט"ז.חוסם מגיע עד לרבי יצחק הלוי אחיו של רבי דוד הלוי ביאשר י
אריה לייב חריף ר' בלו ישרונות עצום ובהיותו רך בימים קיבהיותו ילד נודע כבעל כ

, שם למד אלאחר מכן עבר עם חברו ר' ישעיה לליס היילפרין ראש ישיבת פשדבוז.
 עוד מספר שנים אצל הגאון ר' דוד טיבלי. 

 

כונה ם לאפטא. לאחר מכן חזר ללמוד שוב אצל ראש הישיבה הראשון שעבר בינתיי
לאחר נישואיו באפטא, גירש חתנו את הזוג מביתו . לוי מפשדבורז'י'העבפי רבותיו 

בשל מנהגיו המשונים ובאותם הימים חי רבינו חיי עוני ומחסור. כאשר רבו, ר' 
מינה את רבינו לעמוד  ,כרב ואב"ד בעיר סאכטשובארייה לייב חריף התבקש לכהן 

לין באו ללמוד בישיבה מחמת שמו שנישא במקומו בראש הישיבה. מכל פו
 למרחקים בשל גאוניותו.

 

לאחר שנפש רבינו נקשרה עם ר' משה לייב מסאסוב, החליט כי יהיה מקומו בין 
תלמידי הבעש"ט. לאחר מכן פנה לר' אברהם יהושע העשל וחי מספר שנים 

ט החליבהשפעת רבי דוד מלעלוב בהתבודדות ובהסתר כמלמד תינוקות בכפרים ו
מאחר ושמו ושם רבו המובהק היה זהה, חבריו לא יכלו  .'חוזה מלובלין'לנסוע אל ה

ולכן כינוהו כ'יהודי  (שכן היה תלמידו המובהק ולמד אצלו כל הזמן)לקרוא לו בשמו 
וכן בשל העובדה, כי נזהר ונשמר ממידות רעות עד קצה האחרון ככופר  הקדוש'

 הקים חצר בפשיסחא. לאחר מכן  .בעבודת כוכבים ואביזרייהו
 

בעל אהבת  .שהיה לו לעניים לצדקה דרכו בקודש לחלק כל מהענוותן מופלא. 
 תיקן נפטרים. הקודש. מלומד בניסים. רבים פנו אליו ונושעו.-ישראל. בעל רוח

ציונו בפשיסחא. שימשו אחריו  שנים. 48-חי כ .)1813( י"ט תשרי ה'תקע"ד-נפטר ב
 ובנו ר' ירחמיאל.מנחם מנדל מקוצק  ור'בונים שמחה ו ר' יתלמיד

 

מרת  אמו:. (אב"ד גריצא)ר' אלחנו  סבו: ).פשדבוזאב"ד ור"מ ב(שימש כאשר ר'  אביו:
, רבו המובהק)כ שימש -(ה'חוזה מלובלין'עקב יצחק הלוי הורוביץ ר' י :רבותיומ. דכיא

 

 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'רו )מאפטא(ה'אוהב ישראל'  שלעאברהם יהושע ה 'וב, רמשה לייב מסאס ', ר')חידושי מהר"א'בעל (אריה לייב חריף היילפרין  'ר
מאיר שלום , ר' יעקב צבי מפוריסוב, ר' לובעאשר מלר' בנו, ר' ירחמיאל, , אשמחה בונים מפשיסחר'  :מתלמידיו .דוד טיבלי
ר' מנחם מנדל מקוצק, ר' יצחק מוורקא, ר' חנוך העניך הכהן , וולה-איתמר מקונסקיר'  ,אבלה מעיר חדש, ר' מקאלושין

לשתי אחיות בנות ר'  נישא נשותיו: מאלכסנדר, ר' ישכר בער מרדושיץ, ר' שלמה לייב מלטנשע, ר' יעקב אריה מרדזימין.
א ירחמיאל מפשיסח 'ר מילדיו: בניו הצעירים). (שם השניה מרת שיינדל פריידא ממנה נולדו שנייעקב קאפיל מאפט ששימש כאופה 

(שימש כאדמו"ר יהושע אשר ר'  ),ביכובה(שימש כאדמו"ר ביחיאל נחמיה ר' , (שימש כאדמו"ר לאחר כשנה ממועד פטירת אביו)
 ,ורהעל הת -היהודי הקדוש• מספריו: .רפאל'ס מלובליןר' משה בידרמן מלעלוב, ר' שמואל  חתניו: .)ובפאריסוב זיליחובב

 .סיפורים -תפארת היהודי• נפלאות היהודי•דברי תורתו  -כתבי קודש• תורת היהודי• כתר היהודי•חידושים מועדים ו
לאחר כמה שנים  .חלונותהו ותגגהיכנס דרך היכנס אצלו, והחסידים היו צריכים להלא נתנה רשות לאף אחד לרבינו (בזיווג שני)  שתא

של  ערכה הקדושהמהו "האם אתם יודעים  :נם מפשיסחא הספיד אותה ואמר להםובהרב דו הגדול יתלמ ., נפטרה אשתוקהצדישנסתלק 
לא  צדקתתן לו זה הצער, ואשתו היצריך ישועה, התפלל להשי"ת שי הוהי ובמדרגה שכל מי שנכנס אצל ההקדוש היהרב " כי אשת הצדיק

בניו  תשושלל"ע פעם נכנס אצלו איש ש .יסורים שקיבל עבור אהבת ישראל שלו, לכן לא נתנה רשות שיכנסו אצלוייתה יכולה לסבול כל היה
של רבינו נפטרו בניו  תשוושלאת הדין במקומו של אותו אדם ואכן בניו של אותו האיש התרפאו בדרך פלא קיבל  רבינוו, על ערש דוי יוה

ולכן מנעה  שלא יכולה כבר לראות בצער של הצדיק ,, לכן אמרה הצדקתאותו האישבשל קבלת הצער של עולמם. וכל זאת -לבית
 .מהאנשים להיכנס אליו

, אשר בראותו את הצדיק יושב בדביקות, הלך והגיש לו כוס תה. חלף זמן מה, והמשמש ראה שכוס התה כבר נתקררה. רבינו ממשמשיחד א
אף היא נתקררה. בפעם השלישית, שאל הייתה מופלאה, והוא לא השגיח בכוס השנייה, שקדנותו של רבינו  ,הלך והבין כוס תה שניה, ואולם

תזכה לחיות מאה ועשרים "השיב לו המשמש שהוא הכין כוס תה. נענה הצדיק:  ".מה היה כאן?: "שהבחין בתנועה כלשהי ,'היהודי הקדוש'
 ...אותו משמש זכה לחיים ארוכים, מאה ועשרים שנהוה, וואכן כך ה ".שנה!
נגיד במחלת עיניים, אותו  למנהיג עדה, חלה בנו שלרבינו הפך  באיזה כפר אצל נגיד אחד. לאחר שנים כאשר מלמדרבינו ימי חורפו היה ב

שהיה המלמד של הבן, נעשה לרבי גדול, נסע אליו עם בנו כדי  ',הקדוש היהודי'אך לא הועילו מאומה. אחר ששמע ש ודרש אצל הרופאים
השיב לו: "הן",  .שומע?!" לדבר עמו דברי תורה, ואמר אליו: "משה! אתה דשו. שם הבן היה משה והתחיל היהודי הקדושוק לקבל את ברכת

 בעיניו ונתרפא מחוליו. ומיד התחיל הבן לראות", וִַּיְׁשַמע מֶׁשה וִַּיַטב ְבֵעיָניו" אמר היהודי הקדוש: כתיב
כל ימי חייו לא ידע מכאב  ומאז ,ויובא לאביו והניח אביו הקדוש ידו על שינ וישינים בסבל מכאבנו סיפר שירב ןרה"ק ר' יהושע אשר בה

 שיניים.

ֹ ב רַ הָ   - ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים זצ"לא ִמְּפִׁשיְסחָ ץ ָרִּבינֹוִביק יְִצחָ ב יֲַעק  
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 הרב זצוק"ל על הפרשה 

ה . מור אבי היקר ניסים אלבס בן ברטה ושלמ אברהם שלם בן שושנההעלון מוקדש לעילוי נשמת 

 שלמה שלם בן שושנה. , וחמי היקר משה חכמון בן רינה

א קר ה א מור

ת . נ . צ . ב .  נה
ב בן אלאלבס

 ב
ן

ה.  , ו
 

רן בברררטה ושל ן

ה

לעילוי נשמת שושנה שלם בת 
 ויקויקטוריה

 מנהגי ערב יום הכפורים
כתב רבנו יוסף חיים זצ"ל, שחייב כל אדם לבקש מחילה מאביו 

טא להם ופגע בכבודם, ומי ואימו בערב יום הכפורים, על כל מה שח
שאינו עושה כן נקרא חוטא, ומזלזל בכבוד אביו ואימו, שאם בין 

אדם לחברו חייבו חז"ל לבקש מחילה מחברו, כל שכן מאביו ואמו 
שכמעט אין אדם ניצול מחטא זה בכל יום. (עד כאן). וכן ראוי לבני 

השני  זוג שימחלו זה לזו וזו לזה על כל מה שלא נהגו כשורה אחד עם
וזכור לנו, שבכל השנים האחרונות היו פונים אלינו  במשך כל השנה.

אנשים רבים לבקש את סליחת מרן זצ"ל, על שדיברו או נהגו כלפיו 
בחוסר כבוד. ותמיד היה מרן זצ"ל חנון המרבה לסלוח, ולא היה 

נוהג בהקפדה, זולת במקום שהיה רואה שאין בקשת הסליחה 
 לרוב בני האדם היה מוחל וסולח בנקל.אמתית וכיוצא בזה. אבל 

ובשנת התשס"ח, אמרנו למרן זצ"ל שישנם אנשים "רגילים", 
שמבקשים את סליחתו (והיתה הכוונה בזה לאנשים מעמך ישראל, 

ולא לאותם יחידים שהצרו למרן באופן מיוחד). אמר לנו מרן בזו 
הלשון: "תאמר להם שאני סולח לכולם, לאף אחד אני לא שומר 

בה, ולכולם אני סולח ומוחל ותהיה להם כפרה גמורה". וממנו אי
ילמד כל אדם להיות ממהר לסלוח, ולא ישמור טינה לשום אדם 

 מישראל, שלא יענש שום אדם בסיבתו.

מו, נכנס לבית המדרש בעשרת ימי אחד מחסידי בויאן, רבי נחום ש
ם בהלכות ”תשובה ושמע שני בחורים מתפלפלים בדברי הרמב

שגדולה תשובה שמקרבת את הרחוקים, ’), ז הלכה ו”תשובה (פ
אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא 

. והתקשו התלמידים כיצד יתכן דבר כזה, אהוב ונחמד קרוב וידיד
וכעת עשה ’, אדם שעבר על כל מצוות התורה והיה מרוחק מה

ניגש אליהם הרב  יתברך?’ תשובה ונהפך להיות אהוב וידיד של ה
ואמר, כולכם יודעים שהקומוניסטים לקחו את בני הגדול והרחיקו 

וניסט אותו מדרכי התורה והמצוות עד שהפכוהו להיות משומד וקומ
כמוהם, ללא דת ודין. ואף על פי כן, אם ביום מן הימים יבוא אלי 

, ’אבא, אני רוצה לחזור בי ממעשי, ולשוב אליך‘אותו בן ויאמר לי 
. כי הוא בני, אני אקום, אחבק ואנשק אותו ואוהב אותו אהבת נפש

 ואני כל הזמן מחכה ומצפה שישוב בתשובה.

אבא, ‘רק נבוא אליו ונאמר לו,  ה, אם”ואם כן, כך הוא גם כלפי הקב
הוא כביכול יחבק וינשק אותנו ’, חזרנו אליך, אנחנו רוצים אותך

 ויהיה ידיד שלנו, על אף כל עוונותינו ופשענו.

 

 סיפור ליום כיפור -סליחה באיחור                 
הם היו חברים טובים... אבל מאז זרמו מים רבים בחייהם. הוא תהה עד מתי ימשך משחק הכבוד הטיפשי הזה, ולמה, לכל הרוחות, 

 פעם... הוא ניסה להיזכר מתי.  הם היו חברים טובים, פעם. ..הוא עדיין משתתף בו.
בפנימייה. הוא נזכר כשהם הכירו, ביום הראשון                                                                מים רבים עברו מאז בנהר השכונתי, זה בטוח.

דות, אתה "אתה לא נוגע במזוו הדברים.                                                                    היה לו חיוך משגע, והוא עזר לו לסחוב את 
 וחברו היה כזה גברתן.                                                                    הוא היה קטנצ'יק, שומע?", אמר לו בחיוך. 

אשונה מצא אדם שבאמת הבין ולר בחיים,                                                                     הם דברו בלילה, בחצר, על המטרות שלהם 
 פים... ימים י                                                                   ההיו אל והתמלא בתחושה של אושר. אותו, 

 כים ביחד איתם, מלוכל                                                                       והמון דברים  אבל מים רבים עברו מאז, 
 יריבים.  הם אפילו נקראים...נקראים חברים.                                                                            עכשיו הם כבר לא  מרביתם באשמתו. 

נסע עד לדרום, ועמד מול פעם  אוהו התגעגע.                                                               אבל הוא התגעגע,  -הוא לא רצה להתוודות 
 לנקוש, ונעצר.                                                                     הוא בא במטרה לבקש סליחה.  דלת ביתו

 והדבר המינימאלי שנדרש מהם הוא להתנצל.                                   כך הרבה טעויות בחייהם, -ושים כלאנשים ע בא לנקוש, ונעצר.
הכריח אותו להתוודע לכישלון שלו,                                                                       זה  כך קשה, -וא מעולם לא ידע שזה כלה

 הסתובב וחזר בחזרה לעירו בנסיעה דוממת,                                                                           לבסוף  ולהודות כמה הוא היה מושחת.
תי ימשך הוא תהה עד מ "חבר, אתה חסר".                                                                       נוהג מאחורי מכונית שהזכירה לו:  כשהוא

 יום אחד החליט שדיי, זהו, הגיע הזמן להפסיק.  ולמה, לכל הרוחות, הוא עדיין משתתף בו. משחק הכבוד הטיפשי הזה, 
 אמרה. "בעלי השאיר לך פתק",  .הוא אמר להרה פתחה לו את הדלת ושאלה לשמו. אישה צעיולראשונה בחייו באמת נקש בדלת. 

אבל רציתי שאתה תהיה זה שיעשה את מעולם לא חדלתי מלאהוב אותך,  - דע לך כי למרות הריב בנינוהוא פתח אותו: "חבר יקר, 
 התפללתי שתדפוק ולא דפקת. קודמת, ראיתי אותך מבעד לחלון,  וכשבאת פעםשתכיר בטעותך... הייתי אידיוט.  הצעד הראשון,

סימן הוא  -א מכתב זהאם אתה קורח ולא הייתי מסוגל. הייתי קפוא. ואתה הלכת לך, משאיר חלל בלבי. רציתי לצרו -כשהסתובבת
חכה גיחוך מריר "בעלי?", היא גי וא שאל אותה, "יש לי זמן לחכות"."מתי בעלך חוזר?", ה רציתי רק שתדע כי סלחתי."שהגעת שוב, 

 פטר. הפתק היה בצוואתו"."בעלי נכזה, בלתי ברור. 
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 העלון לעילוי נשמת מור אבי היקר ניסים אלבס בן ברטה ושלמה וחמי היקר משה חכמון בן רינה 
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 מלאכה – צום יום כיפור

אין עושים מלאכה בערב יום כיפור, 
והעושה אינו רואה סימן ברכה מאותה 

  מלאכה לעולם.

 בגדים נאים

מצווה ללבוש בגדים נאים ונקיים ביום 
ל שולחן, כיפור, וכן פורסים מפה יפה ע

 כמו בשבת קודש.

 האסור והמותר ביום הכיפורים

. אכילה 1ישנם מספר איסורים בכיפור: 
 -. רחיצה 2אסור מהתורה.  -ושתייה 

אסור מדרבנן.  -. סיכה 3אסור מדרבנן. 
. 5אסור מדרבנן.  -. נעילת הסנדל 4

. 6אסור מדרבנן.  -תשמיש המיטה 
אסור  -עשיית מלאכה (ל"ט מלאכות) 

 ה.מהתור

 החייבים בתענית

הכל חייבים בתענית אפילו מעוברות 
ומניקות. בעלי ברית: הסנדק המוהל 

 ואבי הבן צמים כרגיל.

 רחצה

אסור לרחוץ בתשעה באב ואפילו 
אצבע קטנה אסור להושיט למים בין 

בברכת מועיל ום צ בחמים ובין בצוננים.
 גמר חתימה טובה

 

 

                                                       

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

 הבדלה וצאת כיפור 

ששבת (היינו על נר שהיה דולק מערב יום כיפור) ולא נר מבדילים במוצ"ש כסדר המופיע בסידורים ודווקא על נר 
 שהדליקו כעת ע"י גפרור וכדומה.

אין מברכים על בשמים בהבדלה אלא רק על יין, על הנר והמבדיל בין קודש לחול וכו (מכל מקום, אחר שהבדיל וטעם 
כיפור יכולה להבדיל לעצמה  אישה שבעלה מאחר לבוא לבית בצאת מהיין טוב שיביאו לפניו בשמים ויברך עליהם).

 ומיד תאכל.

לאותם המוצאים שבת לדעת רבינו תם, אסור להם לאכול בצאת כיפור עד שיעבור זמן ר"ת, אם כי לחולה מעוברת או 
אין לאכול בלי הבדלה, אבל מותר לשתות מים למי שצמא אפילו אם לא התפלל  מניקה ניתן להקל כשיטת רש"י.

 תפילת ערבית.

 אוכלים ושותים בצאת כיפור מפני שהוא נחשב לקצת יום טוב.

 המהדרים במצוות מתחילים מיד בצאת כיפור בבניית הסוכה, ללכת מחיל לחיל. - בניית סוכה
 

                                                      
 .יום כיפור בעיירה נידחת באפריקה - קנו          

אתם יודעים היכן ממוקמת קנו? בידקו במפה של ניגריה במערב אפריקה. היה זה בסתיו 
1963

ק ק ק ק קן ק ן
ק. אך מי באקלים הלוהט, על גבול מדבר סהרה, יודע להבדיל בין הסתיו והאביב? רק                                    1919 ן , , ק ך

,,ם ממעל, ויורדים אל חצרות הבתים כדי לחפש איזו חתיכת בשר העופות הדורסניים העטי
קזנוחה. העננים כיסו על השמש, והחול ממדבר סהרה מקשה על הראות. היה זה בשעות  ,,
קהצהריים המוקדמות בעיירה המוסלמית הקטנה הזו ואז לפתע נזכרתי. אלוקים אדירים!  ק ק

הזו? מדוע לא דחיתי את כיפור! מה, למען השם, אני עושה בעיירה הנידחת -הערב יום , ן ,
ךהנסיעה בעוד שבוע, כדי שאוכל למכור את הצמיגים האלה? פשוט פרח מזכרוני. וכך אני  ,

,יושב, בפונדק העתיק מימי הבריטים, בוהה בכנפי המאוורר המסתובבים וחושב על מחילה  ק ק ,
לי קמתי, ניגשתי אל משרדו של מנהל הפונדק האנגלי. "מר ווקר, תוכל אולי לומר וסליחה... , ק ק , ק

"ובכן... תן לי לחשוב.  "כן, אדוני. יהודים". "יהודים"? האם ישנם יהודים המתגוררים בקנו? ןן,ק ן
,מר רוקח הוא יהודי, אך הוא לא חפץ שידעו על כך. אבל מר סידקי הוא יהודי. משום מה,  ק ך ץ ך , ק

"תוכל לומר לי היכן  "מעל החנות שלו". "היכן מתגורר סידקי"? החנות שלו סגורה היום". ק ןן
"כמובן, אדוני. לך ברחוב המרכזי ותמצא את הבית בפינה השניה, לימינך.  נות"?ממוקמת הח ךק , ך ן,

התחלתי לצעוד, הרחוב  זהו הבית היחיד ברחוב אשר לו שתי קומות. לא תוכל לפספס אותו". ,ק
ףהיה מלא חול. בקושי יכולתי לראות את פני האנשים ברחוב, אך סוף כל סוף הגעתי אל  ף ך , ק
ןהבית. החנות היתה סגורה ומסוגרת, הכל היה חשוך ושקט. התחלתי לנקוש על החלון  ק ק ך ,

"שלום  "מי שם"? שאל האדם מלמעלה. באגרופי ולפתע נפתח החלון בקומה הראשונה. ק ן
ןעליכם השלום, ברוך הבא. אנא עלה במדריגות בצדו האחורי של הבניין. " עליכם" אמרתי. ך ,

מחכים לי? לא הבנתי. מעולם לא פגשתי את האיש הזה. בכלל לא ידעתי  כולם מחכים לך". ך
אט טיפסתי במעלה המדריגות, וכשפתחתי את -שיש יהודים בקנו. מדוע הוא אמר זאת? אט ק

הדלת מצאתי 
ק

9תיתי
, ק

 שקידמו אותי בברכת "ברוך הבא".יהודים, טליתות על כתפיהם,  99

 כעת הבנתי מדוע הם חיכו לי. אני הייתי היהודי העשירי. העשירי למניין.

 

 היום החתיימה  --יום כיפור   




