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 בונם רבי ק"הרה על מסופר

 פעם שנכנס, א"זיע מפרשיסחא

 והיהודי, א"זיע הקדוש היהודי לרבו

 שהוא פסוק איזה שיאמר לו אמר

. תורה דבר זה על יגיד היהודי והוא

 פסוק בונם רבי של לפיו נפל

 כל באזני משה וידבר" מפרשתנו

 השירה דברי את ישראל קהל

 היהודי לו אמר". תומם עד הזאת

 בונם רבי מאד נתפעל". תומם עד"

 בשמחה שרוי והיה, זה מפירוש

 ק"הרה גם היה מעמד באותו. רבה

. א"זיע מאלכסנדר העניך חנוך' ר

 זו מה לשמחה בונם' ר את ושאל

 אמר? הרבי כאן פירש ומה? עושה

 תבין אתה חכם הרי. בונם' ר לו

 .הרבי פירוש את מעצמך

 כנראה, העניך חנוך' ר אמר 

' תומם' תיבת היתה שאילו, כוונתו

 צריך היה, השירה על מתפרשת

 ודאי אלא, תומה כתוב להיות

 היה רבינו שמשה, הוא הפירוש

 כמה השירה דברי את ומדבר הולך

 בני לבות לתוך פעמים וכמה

 אותם עשה אשר עד, ישראל

 אל כיוונת. ותמימים לשלמים

 .בונםשמחה ' ר השיבו האמת

 430גליון 
 ט' תש"פשנה 

 נצבים וילךפרשת 
                                                

 י"ד) –(ל"א  למות ימיך קרבו הן

 מאיר רבי ק"הרה על מסופר

 ביקר שכאשר, א"זיע מפרעמישלאן

 מצאנז חיים רבי ק"הרה אצלו

 רב בכבוד מאיר' ר קיבלו ,א"זיע

 לאחר. לקראתו מאד ושמח

 בחידושי שניהם שהשתעשעו

, ואמר מאיר' ר אליו פנה, תורה

 מבית הוא כבודו הלא, מצאנז הרב

 מאיר אם לי נא יאמר ,הגדול דין

 ,כאלו קטנות בדירות לדור צריך

 בדירות שידור מן הראוי לא וכי

' ר השיבו? מאלו וחשובות גדולות

 שידור הוא היושר מן, ודאי ,חיים

 ומרווחות יותר נאות בדירות מר

 אומר כבודו אם מאיר' ר אמר. יותר

 הצדיק הבין מיד. כדבריו אעשה, כן

, ואמר חזר, אחרת כוונתו כי מצאנז

 מרווחות לדירות התכוונתי אני

 את, מאיר' ר השיב. הזה בעולם

 רק רציתי, להשיב אין הדבר

 כבר הוא ואם, מר של הסכמתו

 וכעבור. יהיה כן ודאי הסכים

 מאיר' ר נסתלק אחדים שבועות

 .עולמו לבית
 

 ישראל קהל כל באזני משה וידבר

 ')ל - א"ל( תומם עדוגו' 

 צדקה שעשיתי היא שהעלתני מן הים
יהודי אחד שהיה בעל צדקה גדול, הפליג    

פעם בספינה, בדרך פקדה את הים סערה עזה, 
והספינה וכל נוסעיה ירדו למצולות ים. רבי 
עקיבא שראה את היהודי טובע, בא לפני בית 

י להעיד שהאיש טבע, וזאת כדי הדין כד
שאשת הטובע לא תישאר עגונה ויהי מותר 
לה להינשא לאיש אחר. בטרם הספיק בית 
הדין לדון בענין, זומנה לו הפתעה גדולה: 
האיש שטבע שהכל סברו שכבר אינו בין 
החיים, בא והתייצב לפני רבי עקיבא. שאלו 
רבי עקיבא בפליאה: האתה הוא זה שטבע 

השיב האיש. "ומי העלה אותך מן  בים? "כן",
הים" הוסיף רבי עקיבא לתמוה. ענה האיש: 
"צדקה שעשיתי, היא שהעלתני מן הים". 
שאל רבי עקיבא ומנין אתה יודע זאת? סיפר 
האיש: כשירדתי למצולות ים, שמעתי קול 
רעש גדול שהשמיעו גלי הים, אמר גל 
לחברו" הבא נרוץ ונעלה מן המצולות את 

ואכן  –שעשה צדקה כל ימיו  האיש הזה,
 העלוני הגלים וניצלתי. 

שמע רבי עקיבא את הדברים ואמר: ברוך 
אלקים אלקי ישראל, שבחר בדברי תורה 
ובדברי חכמים שדברי תורה ודברי חכמים 
קיימים לעד, לעולמי עולמים, שנאמר (קהלת 

א') "שלח לחמך על פני המים... ברוב  –י"א 
ב')  –הימים תמצאנו", ועוד נאמר (משלי י' 

 "וצדקה תציל ממות".
 (מדרש קהלת רבא י"א א') 

   

 התקבלה תרומה מאת 

הרה"ג ר' זאב פיינשטיין שליט"א 
 ראש ישיבת עמלה של תורה

הר"ר אריה לע"נ אביו 
ע"ה   ב"ר שמואל

 נלב"ע כ"ז אלול תנצב"ה

 זמני כניסת השבת
 6:29ת"א:  6:14ירושלים: 

 השבת    זמני יציאת   
 8:03ר"ת:   7:28ת"א  7:25ירושלים 



 

 
 עם מתפייס יהודי איך לראות ירדה מעלה של הפמליה כל אם  

 לראות? אלך לא אני עולם, של ריבונו

בו מתחילים לומר סליחות  קודש שבת במוצאי זה היה   

בקהילות האשכנזיות. (בקהילות הספרדיות מתחילים לומר 

 נהרו והרחוקים הקרובים המקומות אלול) מכל סליחות בר"ח

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

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

 בעצמו הרבי אומר כנהוג היה קדשו, מפי הנאמרות הסליחות

 לפני אחת כשעה והנה הראשון. בלילה התיבה לפני סליחות

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

כל מי ששמע את  דחופה. לנסיעה העגלה והסוסים את להכין

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

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

 

 שהגיעה עד ונסעה הלילה בדממת לדרך יצאה העגלה    

 את לעצור הרבי ציוה שם שבעיר, האחרונים הבתים לאחד

 אחריו פוסע ואלימלך ללכת והחל מעליה ירד הוא העגלה,

 יהודי שהיה החייט, של לביתו שניהם שהגיעו עד חרישית,

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

 מה ומתפלא תמה והוא כן עשה אלימלך גם החלון, בעד

 אותו רואים אין שנים כמה כבר שהרי הזה, ולחייט לצדיק 

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

 מבעד שומר יותר. אינו כבר השבת יש שאומרים שגם את

 ניכרת הגדולה שהעניות חדר קטן ועלוב אליהם נשקף לחלון

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

 פניו החייט, יושב הכיסאות אחד על רגע.להתפרק בכל 

  מהן. ניבט קודר ויגון עמוקים קמטים שחרושות המעונות
 

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

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

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

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

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

 בחוץ להם נשמע אינו אשר מה, דבר ממלמל הוא ובשפתיו

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

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

 שהיה אף בתמימות. ומתהלך במצוות מדקדק שמים, ירא יהודי

 ולאחר המדרש, לבית משכים היה ספר יודע שאינו הארץ עם

המעמדות, ורק  עם התהילים ספר כל את גומר היה התפלה

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

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

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

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

 המדרש". לבית נחזור בוא מספיק "ראינו
 

 וכולם אנשים מלא המדרש בית סליחות, של ראשון יום    

 מבחין והנה הסליחות. לאמירת העמוד אל שיגש לרבי מצפים

 בוערות, בפנים המדרש לבית נכנס שהחייט ר' אלימלךהגבאי 

הקדוש  והרבי הדלת נפתחת זה ברגע באחת הפינות. ונעמד לו

 קולו ונותן העמוד אל נגש ובהתלהבות נכנס לבית המדרש,

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

 הגבאיהנוראים.  הימים אווירת את ממש המרגישים במתפללים

 הסליחות את שאומר מהחייט עיניו את מסב אינו אלימלך' ר

 שבגמר בלבו מחליט אלימלך' ר עצומה ובדמעות שליש. בכוונה

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

  ש?"היי את שתה ומדוע הסליחות,

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

פתאום  ארע ומה המדרש, בבית אותך רואים אין שנים כמה

 החייט לו עונה לראות אותך? במיוחד הלך שהרבי הלילה

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

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

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

 התפילה ואחר ולהתפלל, תפילין להניח בטלית, להתעטף המדרש

 הרבה בשפע, היתה פרנסתי ואמנם ומעמדות, תהלים אומר הייתי

 בגדים, חליפות להם להזמין חנותי דלתות על התדפקו לקוחות

 אחד לבין ביני ריב נפל לפתע והנה הגויים, אצילי ובפרט

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

מהשם  לבקש במקום אך פרנסתי, במקצת נצטמצמה כך ידי ועל

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

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

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

 תהלים באמירת יותר עוד צמצמתי ואני אצלי, לקנות נוסף

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

 מה על הוא ברוך מהקדוש מחילה ולבקש בתשובה, לחזור

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

 ויותר, יותר והורע הלך המצב תפילין, ולהניח להתפלל הפסקתי

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

 מספר ימים לפני קודש. שבת לשמור אפילו והפסקתי בטיפשותי,

 בשביל מה לקוחות אין אם שהרי החנות, לגמרי את סגרתי

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

  פי. אל אוכל בא לא ימים שלשה

 



 

  

  

 הטובים בימים ינזכרת למותי, מצפה כך בשבתי והנה   

תהלים  ואומר מתפלל המדרש, לבית הולך כשהייתי ההם

 בי נדלק פתאום אחזוני, מנשוא עזים וגעגועים ומעמדות.

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

 עלי היה עולם, של ריבונו כלפי יפה התנהגתי שלא והבנתי

 ולא הקשים, הימים אשר יעברו עד בביטחון להתחזק

  הוא. ברוך הקדוש עם "ברוגז" לעשות

 ריבונו עם להתפייס החלטתי בתמימותו, אז החייט שח כך

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

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

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

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

 בקבוק והוצאתי ממקומי קמתי כח, בי נתן הזה הרעיון

 בשבילי אחת כוסית הנחתי השולחן, על והנחתיו משקה

 כל "מלוא שהוא הרי עולם של ריבונו בשביל אחת וכוסית

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

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

 תהלים אומר תפילין, ואניח בטלית אתעטף כבר והלאה

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

 במקום השניה הכוסית את גם ושתיתי זאת להגיד גמרתי

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

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

 לסליחות, כשבאתי היום סמוקות פני היו מדוע אלימלך

 מדוע אבל ורצינות. תמימות המלא סיפורו את החייט מסיים

מבין סיים החייט את  איני באמת לחלוני? מתחת הרבי עמד

 סיפורו.

 היום לחייט שקרה מה לו וסיפר לרבי אלימלך' ר נגש   

 אני לסליחות המדרש לבית בא הוא מדוע הסליחות, לפני

 מפי ששמע כפי המעשה כל את לרבו ומספר מבין, כבר

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

 של ריבונו עם מתפייס יהודי איך לראות ירדה מעלה של

 לראות? אלך לא אני עולם,

 

 

 ה לכך שהאדם לא מכיר טובה לבוראוהסיב

 חושב שהכל מגיע לוהוא היא מפני ש

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

אחת המידות הבסיסיות והכרחיות בעבודת השי"ת, והסיבה 

לכך שהאדם לא מכיר טובה לבוראו, היא מפני שחושב 

 שהכל מגיע לו.

לזוג שבמשך שנים רבות גידלו בביתם יתום ודאגו לכל משל 

כבתוך שלו, ולא חש מחסורו. היתום הרגיש בביתם 

שלמעשה עושים אתו חסד במשך שנים כה ארוכות, באחד 

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

 מלברך את בעל הבית ולהודות לו על חסדו הגדול.

לנוכח ברכות אלו של העני, שאלה בעלת הבית את    

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

רבות, ואילו היתום שאנו מגדלים בביתנו ומשפיעים עליו 

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

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

הוא קרא ליתום ואמר לו: גידלנו אותך במשך שנים הרבה 

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

אולם עכשיו גדלת ויש באפשרותך לעהמוד ברשות עצמך, 

לכן, אני מציע לך שתעזוב את ביתי ותנסה לחיות חיים 

 עצמאיים.

הדברים נפלו על לבו של היתום באופן קשה מאד, אך    

בלית ברירה הוא יצא לרחוב, ניסה להתפרנס ולמצוא אוכל, 

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

רעב ונושפל הוא הסתובב ברחובות, כשראה אותו אותו 

אדם, קרא לו ואמר שהוא רואה שהוא אינו מסתדר לבד 

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

מאותה שעה ואילך ידע אותו יתום כיצד להודות למטיבו, 

העובדה שנישל אותו מכל הטובה שהיתה לו, החדירה 

את הידיעה שעושים עמו חסד תמידי ועליו להכיר  לדעתו

 טובה ולהודות על כך.

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

חסד תמידי ללא הרף, אולם האדם שהורגל לכל זאת אינו 

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

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

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

שהבורא יתברך מעניק לו באותו רגע, באותה שעה הוא 

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

 טובה לה' על כל מה שהוא עושה למענו תמיד. 

 עפ"י הבן איש חי זיע"א)

 



 

 

  

 ת חנויותבחסות רש

 גל פז

 רבי יחיאל מיכל  הרה"קלע"נ 

 זיע"א ב"ר יצחק מזלאטשוב

 נלב"ע כ"ה אלול תנצב"ה

 

 להימנע מלצער את הזולת

מסופר על הגה"ק רבי חיים 

פאלאג'י זיע"א, שכשהיה יוצא 

לאחר הדרשה לשוב לביתו. היה 

מסבב להגיע לביתו בדרך 

הארוכה, וזאת כדי שהרבנית של 

הרב שכיהן לפניו לא תראה אותו 

 ותבוא לידי צער.

 

 עצה להימנע מכעס

מסופר על יהודי בן תורה, שקבל 

לפני הרה"ק רבי יעקב ישראל 

קנייבסקי בעל (ה"קהילות יעקב" 

זיע"א שאינו יכול לכבוש את מדת 

הכעס. והשיב לו, שעל האדם לידע 

שכל מה שנגרם לו בידי אחרים 

הכל הוא מן השמים, ויש לקבלו 

כמות שהוא, וממילא אין לכעוס 

על העושה שאינו אלא שליח שלא 

דעתו. והעצה לשכך הכעס, היא מ

לדחותו בכמה רגעים וממילא 

ישכך הכעס בינתיים. כשבאו אצלו 

אנשים וראוהו כועס לפעמים, אמר 

שעפ"י רוב הוא רק כעס הפנים. 

אחד שחשש שנזף בו על שאלה 

ששאלו, היה ירא מאוד לנפשו, 

וביקש מאחד מבני הבית שיכנס 

אליו לשאול אם הוא חייב לנהוג 

יפה, והשיב הגרי"י לא בדיני נז

 . כעסתי עליו אלא על השאלה

 

 לחסוך בושה מיהודי

הרה"ק רבי חיים עוזר    

גרודיזי'נסקי זיע"א הלך פעם 

ברחובה של וילנא, יחד עם כמה 

מתלמידיו, לפתע ניגש אליהם 

יהודי ושאל את הרב איך מגיעים 

 ')ג( אמן עניית דיני
 

החיוב לענות אמן כששומע ברכה,  א)

אפילו אם אינו רוצה לצאת בברכה 

(שו"ע או"ח סימן רט"ו סעיף  ששומע.

 ב')

אם שומע מעובד כוכבים כל הברכה  ב)

 מפיו, עונה אחריו אמן. (רמ"א שם)

אם שומע מאפיקורס שמברך ברכה,  ג)

אע"פ ששמע כל הברכה מפיו, אינו 

 עונה אמן. (שו"ע שם)

 שבת קודש כ"ג אלול
משאלזיץ ב"ר אלקנה (ברית הרה"ק רבי יוסף משה 

תקע"ה) –אברם   
 הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק ב"ר פינחס (תקפ"ו)

 יום ראשון כ"ד אלול
 הגה"ק רבי יוסף באב"ד ב"ר משה

תרל"ד) –(מנחת חינוך   
הגה"ק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ב"ר אריה 

תרצ"ג) –יהודה לייבוש (חפץ חיים   
 יום שני כ"ה אלול

רבי יחיאל מיכל ב"ר יצחק מזלאטשוב  הרה"ק
 (תקמ"א)

הרה"ק רבי דוד הלברשטאם מקשאנוב ב"ר חיים 
 מצאנז (תרנ"ג)

 יום שלישי כ"ו אלול
הרה"ק רבי שמואל אבא מזיכלין ב"ר זעליג 

 (תרל"ט)
 יום רביעי כ"ז אלול

 הרה"ק רבי נתן אדלר ב"ר יעקב שמעון (רבו של
ק"ס) –החתם סופר   

יה לייב קאוולער ב"ר מרדכי הרה"ק רבי יעקב אר
 מנעשחיז (תקצ"ז)

הרה"ק רבי שלום רוקח מבעלזא ב"ר אלעזר 
 (תרט"ו)

 יום שישי כ"ט אלול
 מסטאלין ב"ר ישראל פערלוב משה רבי ק"הרה

א)"תש(  
 ב"ר יצחק מרדכי יעקב אברהם רבי ק"הרה

ב)"תש( סטאלין - מגוואדזיץ  
ב)"תש( מקאזניץ משה ר"ב שלמה נחום רבי  

 
תגן עלינו ועל כל ישראל אמן זכותם  

לרחוב מסויים? למרות שהרחוב 

ההוא היה מרוחק, נטלו הגאון 

ול יד ביד והלך עמו כמחצית הגד

השעה עד שהגיעו אל המקום 

המדובר, והראה לו את הכתובת 

המדויקת. שאלו התלמידים את 

רבי חיים עוזר: הייתכן, למה 

הקדיש רבינו ליהודי כל הרבה 

זמן, וכי אי אפשר היה לעשות 

כפי שעושים בדרך כלל, 

ולהראות לו את הכיוון, ובמקרה 

א את הגרוע, אם עדיין לא ימצ

המקום, יוכל לשאול בדרכו אדם 

נוסף, מדוע צריך הרב להטריח 

כך? השיבם רבי -את עצמו כל

חיים עוזר: וכי לא הבחנתם 

שיהודי זה מגמגם הוא, כבד פה 

וכבד לשון, בוש היה להציג את 

שאלתו בפני. אם לא הייתי הולך 

איתו יד ביד עד הכתובת 

המדויקת, היה נאלץ להתבייש 

פעם כדי להשיג עוד פעם ושוב 

את מבוקשו, וכדי לחסוך בושה 

מיהודי, שווה גם שווה לעשות את 

 הדרך הארוכה שהלכנו עמו.

 

לעבור את כל החיים מבלי לפגוע 

 באף אחד

מספרים ששאלו פעם את    

מהי  הגה"ק ה"חזון איש" זיע"א,

הדרגה הגבוהה ביותר שיהודי 

יכול להגיע אליה בעולם הזה? 

והשיב ה"חזון איש": הדרגה 

היא,  של יהודי הנעלה ביותר

לעבור את כל החיים מבלי "

 לפגוע באף אחד"

 



 

 

 

 

 

 "פה'תש לולא כ"ג

  וכתיבה וחתימה טובה בברכת שבת שלום
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

וילך-ניצביםפרשת   

 יְָעִדיםת ַהְגָּדרַ  - ַוֵּיֶל-םִנָּצִבית ָּפָרַׁש 

 הצלחה בגו"ר
 חגי חיים וב"ב             יצחק אריאל בן טובה  

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

 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

ילה דליה       משפ' שטרית    רחל ברכה בת פד
רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית

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

 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אפרת אברהם גורג'י בן דליה
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל

 שושנה דניאל בן שרה               ואושרית בת
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

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

 עדי            דליה אפרת בת נעימהמאיה בת 
 סימי בת סוליקה              שלו בן מזל פחימה
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

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

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

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

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

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

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

 ימים

18:32 

 פניני עין חמד

18:34 

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

 

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

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

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

 ך. יסתובב ויתעה בדר
 

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

 

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

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

לנו את היכולת עולם קרוב אלינו ונותן 
 להתקרב אליו. 

 

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

 ברורים. 
 

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

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

 בעז"ה נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת.

19:25 

19:23 

 לעילוי נשמת  מוקדשהעלון 
 משה בן גורג'יה ז"ל

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 19:24
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

20:10 

20:07 

811 

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

 התעלות יקרים ואהובים כל כך. 
 

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

 עליו.
 

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

 

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

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

 

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

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

 למשך כל השנה?
 

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

 מכיר ואינו יודע כיצד להגיע אליו. 
 

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

 ממנו.אלא הוא אף התרחק 
 

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

התוכנה לא יכולה לתת מסלול, ואפילו  -יעד
למה בעצם שלא נתחיל בנסיעה לא כיוון. 
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18:15 
 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז

 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

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

 20:08 19:24 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  18:33

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



 

 

 
וכן מה הן ההנהגות של  לבית העלמין? הליכהין יבערב ראש השנה? ומה בעננוהגים מנהגים אלו 

 אכילה ושתיה והאם מותר לישון ביום טוב של ראש השנה?
 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

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

 

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

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

 נוהגים לעשות התרת נדרים.
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

(שכן מספר הפרקים אלו דברים בטלים. ויש עניין לסיים ַּפֲעָמיִם ספר תהילים העולים למניין 'כפר'  -והעיקר שאינו הולך לישון 
 .מאות שעולה בגמט' כפר)-וחמישים. ולכן מניין הפרקים בשני ספרים הוא שלוש-בספר התהילים הוא מאה

 
 

 

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

 כך היה: -מעין זה. ומעשה שהיה
 

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

 במקום פלוני ואין כלל מקום לשאלה. 
 

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

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

 

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

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

 

 

  
 

 

  ק א'ֵחלֶ  - רֹאׁש ַהָּׁשָנה –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 
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 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 



 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

, והוטב לו. באותו זמן היה שם איש יש אחד סבל רבות מקיבתו, ורבינו נתן לו תרופה שקוראים 'כיענא' ואמר לו לשתות אותה מבושלתא
אחד, אשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה, ונזכר בדברי רבינו אודות התרופה ולקח אותה, ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא 

אה ואמר בתמיהה: אדרבה, הורע מצבו. הוא נכנס לרבינו בפליאה, והשיב רבינו כי 'כיענא' היא לא טובה למי שסובל בקיבתו. והאיש משת
אמר "הרי לפלוני ציווה רבינו לקחת 'כיענא' לרפואה?". ענה לו רבינו: "הוספתי דבר מה"... ורבינו נשאר ככה תפוש בשרעפיו לכמה רגעים, ואז 

" לל ל ל " ל ( ) ' '

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

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

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

 ".הזה
  

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

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

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

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

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

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

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

שעה ארוכה לפליאת  ל הגאון רבי משה סופר (ה'חת"ם סופר') זצ"ל, הגיע ישיש עני והוזמן להיכנס לחדרו של הצדיק. הוא הסתגר עימוא
מקורבי ה'חת"ם סופר', שידעו כמה יקרה לו כל דקה. לבסוף כתב לו מכתב המלצה, שיעמדו לימינו בעת דוחקו והעניק לו נדבה הגונה. הרב 

 קם וליווה אותו החוצה, והכול עומדים ותמהים על הכבוד הרב, שמוענק לו.
 

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

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

 

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

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

רבי נתן אדלר, בעליית ביתו ולמד עם תלמידיו. על יד פתח הבית עמדו בחור  עשה נורא אירע בפרנקפורט בשנת ה'תקל"ט, כשישב הגה"קמ
ובחורה והיו משחקים ומתלוצצים בקולי קולות והיה קולם נשמע למעלה, והפריעו לשיעור. ציווה הרב לתלמידו מרן ר' משה סופר: "לך רד 

רה בהם, אבל הם התעלמו ממנו, ולא שמעו לקולו, והמשיכו והעד בהם שעליהם ללכת מכאן ולא יפריעו לשיעור". ירד ר' משה אליהם והת
 בדברי שחוק, היתול וקלות ראש. 

 

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

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

  הבחורה מתו מיתה פתאומית ל"ע.
 

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

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

 

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

ראה בעיניו, ממעשה רבינו: פעם אחת באו פקידי הממשלה לבית רבו בגלל הלשנה, לחפש אחר ס"ת. 'חתם סופר' סיפר נפלאות, ממה שה
רבו לקח את הס"ת ונתנו על ידו והעמידו באמצע החדר. פקידי הממשלה חיפשו ובדקו בכל פינה ובכל זווית במשך דקות ארוכות, ולא ראו 

שאין להתפלא על רבו, שיכל לעשות כן, אבל ר סיפר ה'חת"ם סופר' עובדה זו אמר, אותו ולא פגעו בו, כי רבו עשאו לרואה ואינו נראה. כאש
 מסוכן לעשות כך.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ר זצ"לַאְדלֶ ן ַהּכֹהֵ ן ָנתַ  בָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

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

ים חל אז ביום שישי. פלוני שקרא לברית, ושמחתי מאוד. פור
לי לברית אף הוסיף וביקש לעשות את הברית לפני קריאת 
מגילה, כדי שכאשר יקראו: 'ַלּיְהּוִדים ָהייְָתה אֹוָרה וְִׂשְמָחה 

 זה ברית מילה, יהיה התינוק מהול.  -(אסתר ח, טז)וְָׂשׂשֹן' 
 

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

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

 

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

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

 

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

 שלימה?". 
 

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

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

 לו בלב שלם!".
 

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

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

 מחילה מהמוהל, הצלת את חיי!" הוא בכה.
 

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

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

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

וְתֹוְצאֹוֶתיהָ ה ְּפִגיעָ   

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

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

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

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה

אנחנו לא מודעים, עד כמה אנחנו עלולים לסבול בגלל 
השגחה המעובד מתוך 'הפגיעה בזולת. להלן סיפור מופלא 

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

 

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

 מקום אחר לשבת. מישהו אחר ולכן חיפשתי
 

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

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

 

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

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

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

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

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

 ות, שמח ושופע. נעים הליכ
 

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

 הוא צריך להיות, והוא האמין לי!".
 

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

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

 מקטרג על פלוני בן חוה לאה. 
 

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

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

 

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

לכם לברית מילה. אולי זה כאב לכם". היה לי קשה לעשות 
זאת מול יהודי מבוגר חשוב ותלמיד חכם, אך ידעתי, כי עלי 
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  ,)א"לפי אפיק ת( 20:04 :רבינו תם 19:28: צאת השבת 18:29: הדלקת הנר
  .)ישעיה סא(שוש אשיש : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""וילךוילך""  ––  ""נצביםנצבים""ת ת יויופרשפרשש
  .ובכן תן פחדך]. א,  ל–נצבים  ["פניךלוהיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי "

פותחת במלים , בימים הנוראיםה בכל פעם שאנו עומדים לפניו יתברך " מהקבשאנו מבקשים, הבקשה הראשונה
הרי כלולים גם אנחנו " כל מעשיך"שב, אולי אין אנו מודעים לכך". לקינו על כל מעשיך-א' ובכן תן פחדך ה": אלה

           , בר שלילימצטייר אצלנו תמיד כד" פחד"הלא : לפני שאומרים זאת, אולי צריך לחשוב מעט, ואם כן... בעצמנו
  . הבא יעזור לנו להבין זאתסיפוראולי ה? ומה ראינו לבקש דבר כזה, כגורם למתח נפשי, לא רצוי

אשתו ממנו דרשה , אחרי ששני קרובי משפחה נפטרו כתוצאה מעישון. החליט להירשם לקורס גמילה למעשנים. א
אחי וגיסי נפטרו . "יותר מספקניהוא היה , כשנרשם לקורס. אבל ההרגל היה חזק ממנו, להפסיק את העישון

  .היתה התשובה!" סמוך עלינו". "?מה תוכלו לעשות יותר מזה. וזה לא הזיז לי, מעישון
, מלאי פיח, ריאות מצומקות: הראו להם צילומי רנטגן של ריאות מעשנים. לשיעור הראשון. הגיע א, למחרת

, והראו להם חולים בשלבי מחלה שונים, חוליםביקרו במחלקה בבית , אחרי הצהרים. בליווי הסברים מפורטים
קולית -בעזרת תוכנית אור, קיבלו מידע על מחלות הלב, בשיעור הבא. שוב לוו בהסברה מתאימה. כולם מעשנים

  .נאמר להם לחזור בעוד שבוע, בתום השיעור. גם כאן שולב ביקור בבית חולים. מיוחדת
בוא ונתפשר על סיגריה אחת בבוקר ואחת : אמר לעצמו,  השלישיויהי ביום. בסיגריה. יומיים תמימים לא נגע א

                  . ענה, כן? האם אתה עדיין מעשן: כשחזר למכון הגמילה בתום שבעה ימים שאלו אותו. אחר הצהרים
היתה , הפעם .אמרו לו!" חכה, אין דבר" !והיום כמעט מלא, אחר כך עישנתי מעט, החזקתי מעמד כמה ימים

וכל אחד מהם התיישב לפני , הם הוזמנו להיכנס בחדר חשוך. גריות לכל המשתתפיםהמדריך חילק סי. הפתעה
 – זהו צילום של הריאות. "על המסך הופיע צילום צבעוני של הריאות .הם נצטוו, "הדליקו את המסך. "מסך קטן

                 , שןעל המסך נראתה עננת הע ."ותתחילו לעשן, תואילו להצית סיגריה, עכשיו. "הודיע המדריך!" שלכם
צילום מוגדל של ": מנה האחרונה"באה ה, כשנגמרה הסיגריה, ולאחר מכן. שמילאה את הריאות בכל שאיפה

                   , עכשיו. הסביר המדריך." שהשאירה הסיגריה, אלה הם השאריות. "שבו נראו נקודות שחורות, הריאות
. ההלם היה מושלם, לםשקט מוחלט שרד באו. כולם היו חיוורים כסיד. והתבונן במשתתפים, הדליק את האור

  .הודיע המדריך בסיפוק, "נוכל להתחיל מגמילה, עכשיו"
              ? האם החרטה לא היתה כנה? ושוב חוטאים, מתחרטים, שאנחנו חוטאים, כיצד זה קורה, אם נתבונן

גם מותם של בני משפחה . היא לא חדרה אל הלב. אבל שטחית – החרטה היתה חרטה אמיתית, התשובה היא
בשעה . אלא שההחלטה היתה מן השפה ולחוץ,  ללא ספק להתעוררות ולהחלטה להפסיק את העישוןגרמה, מעישון

 – נתנו להם להרגיש את תוצאות מעשיהם? מה זעזע את המעשנים האלה .ניתן לנטרל אותה, שמתגבר הדחף לעשן
, מעתה. זו לנגד עיניהםתעלה תמונה , ובכל עת שייטלו סיגריה ביד ,הם קיבלו תמונה בשידור חי. על עורם ובשרם

  .הסיגריה הפכה בעיניהם לדבר מאוס – הם לא יצטרכו להילחם. כל שאיפת עשן תגרום להם לייסורי נפש
שוב לא היינו זקוקים למאמץ  – מלאה מומים, גוף ללא נשמה – אילו יכולנו לראות את התפילה שאנו מתפללים בציור מוחשי

           , ים בשמים השעות שאנו מבלים לריק ללא לימוד תורהל החורבן וההרס שמחולאלו ראינו את. מיוחד כדי להתפלל כראוי
, איך שבכל הסתכלות בדבר אסור מתפשט הארס הרוחני בכל גופנו, ואילו היינו מרגישים. לא היינו מבזבזים אפילו דקה ביום

  .כשיר הנפלא הזהעוד לא הומצא המ, לדאבוננו? אלא מאי. לא היינו מעיזים להרים את מבטנו בלכתנו ברחוב
, מה עשיתי: ויאמר בלבו. ויתחרט על מעשיו הרעים: "הלך בדרך זו, כשמלמד אותנו את דרך החרטה, גם רבינו יונה מגירונדי
                   ". אשר לא ישאיר לפני נשמתי כי אם גויתי ואדמתי, ולא זכרתי יום המוות... ?יילקים לנגד עינ-איך לא היה פחד א
  "!לקים לנגד עיניו-פחד א"עד שיהיה , עצמו את תוצאות מעשיולהמחיש ל: זוהי עבודת התשובה

, בימים הנוראים"... לקים כנגד עיניו-פחד א"להרגיש את ה: ניתנת לנו הזדמנות לעבור את החוויה הזאת, פעם אחת בשנה
די שנוכל לאגור אותה בלבנו כ, אם נשכיל לשאוב לתוכנו את ההרגשה הזאת. כשאנו עומדים בתפילה לפני הבורא עולם

ולכן מבקשים  .אזי הם ישפיעו עלינו גם בשאר ימות השנה, אזי ניצלנו את הימים האלה. לעשות בה שימוש במשך כל השנה
כדי שלא נצטרך להילחם עם , תן לנו להרגיש את הפחד, תעניק לנו את המתנה הנפלאה הזאת, "ובכן תן פחדך: "ה"אנו מהקב

  ).ניצוצות ("! רצונך בלבב שלםלעשות, ויעשו כולם אגודה אחת. "היצר

  ].הפטרת נצבים', ישעיהו סב[ "ומשוש חתן על כלה"
 ).ק"רד(כי אז הם בחידושה , ואז הוא הששון והשמחה ביניהם יותר, שהוא נקרא חתן והיא כלה, בימי חופתם

  . מעשה בבני זוג שנישאו בשעה טובה בחתונה מפוארת והשמחה היתה גדולה עד למאוד
. אף- הבעל לא שלט על עצמו וגער בכלתו בחרי... התגלע בין החתן והכלה ויכוח ומריבה נוראה, שכבר בליל החתונה, אלא

  .'ירחם ה... וגם היא צעקה וצרחה עליו בחזרה, הכלה לא עמדה מנגד
             , השניים הבינו שלא יוכלו לחיות יחדיו כבני זוג, איבה ועוינות,  שכל כולו היה מלא במריבות וקטטותלאחר ליל כלולות

  ...וממילא עליהם להתגרש לאלתר, ואין שום סיכוי להצילם, עד שהחליטו החלטה נחושה שנישואיהם הטריים עלו על שרטון
, כבר אורגנו וסודרו, למשך ימי המשתה' שבע ברכות'הנה כל סעודות ה: שעכשיו עומדת בפניהם בעיה ודילמה קשה, אלא

  ... וגם להם תהיינה בושות גדולות, תיגרם עגמת נפש נוראה להוריהם, ואם יבטלו כעת את כל הסעודות, והכל מוכן ומזומן

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

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

 .ו" הייצחק בן ליבה, ו"הי יצחק בן טובה, ו"הימיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  ו"הי שלמה אחיה בן הלן, ו"הי מרדכי בן שרה, ו"הי שמואל חזני בן מונירהלרפואת 



  ...עד לאחר שבעת ימי המשתה, ולפיכך החליטו לשמור את דבר הגירושין בסוד
הרי קבענו באופן החלטי לסיים את ', שבע ברכות'ברכו עבורנו בימי המשתה את ה איך י-אך כאן התעוררו בשאלה קשה 

' שמח תשמח רעים האהובים'והיאך יברכו אותנו , יבורכו לבטלה' שבע ברכות'הרי ברכות ה, ואם כן, נישואינו ולהתגרש
עים'כאשר איננו ', משמח חתן עם הכלה'ו ֵ משמעית בליבנו - וכבר גמלה החלטה חד, ואיננו חיים כלל כבני זוג', אהובים'ולא ' ר

יהיה בכך משום בזיון גדול , אם נבטל את כל אירועי השבע ברכות, ומאידך... ?להתגרש מיד בתום שבעת ימי המשתה
  ...למשפחות

ר הגאון רבי יצחק זילברשטיין "סרו בני הזוג למעונו של מו, לאחר ליל מריבות סוער ומורט עצבים, בשעת בוקר מוקדמת
נוכל לערוך את , האם לאחר שגילינו שאיננו מתאימים כלל זה לזו ואנו הולכים בוודאות לגט: א ושאלתם בפיהם"שליט
  ...?ברכות או לא-השבע

מכל מקום כיון שיודעים , שהגם שכעת החתן והכלה נשואים, היה מקום לטעון :א" שליטי זילברשטיין"ר הגר"השיב מו
                     . ולכן אין לברכן עבורם, שיתברר שהברכות לאחר מכן תהיינה כברכות לבטלההרי , בוודאות שעומדים להתגרש

                :): ה"פקודי דף רנ(כפי שכתוב בזוהר הקדוש , על שלא נתקיימו בבני הזוג, וגם המלאכים יבכו לבסוף על אותן ברכות
 כל אלו שמגרשים את ישנם מלאכים השופכים דמעות על(אלין אינון אושדי דמעין על כל אינון דמתרכי נשיהון קמייתא 

                     , )לפי שאותם השבע ברכות שנמסרו לה בעת החופה(בגין דאינון שבע ברכאן דאתמסרו לה , )נשותיהם הראשונות
  ). לפי שנתגרשה, הוסרו ונסתלקו ממנה ולא נתקיימו בה(אתעדן ולא אתקיימו בגין דאתתרכא 

יש לברך בסעודות , והם בחזקת חיוב לברך שבע ברכות, שכיון שעדיין לא התגרשו בפועל, בכל זאת מסתבר יותר לומר, אמנם
אולי לאחר שיברכו אותם בשבע , ואדרבה, ולקוות שאולי יצליחו לעשות ביניהם שלום בית, ימי המשתה את ברכות הנישואין

  . והשלום ישרה בביתם, תרבה ביניהם אהבה ואחווה, "אהבה ואחווה שלום ורעות"ברכות ויבקשו שתשרה ביניהם 
  .יש לברך עבור בני הזוג את השבע ברכות :כוםלסי

   -?  כיצד הסתיים הסיפור-בוודאי כל אחד מהקוראים סקרן לדעת 
                     , ואירועי השבע ברכות נערכו כפי המתוכנן ברוב פאר והדר, א"ר שליט"החתן והכלה קיבלו את דבריו של מו, ובכן

  . עם כל הברכות והאיחולים
  .)ופריו מתוק( ...היו-וכל הבעיות נעלמו כלא,  בני הזוג המשיכו לחיות בטוב ובנעימים- ? ומה קרה לאחר מכן

  ].הושע יד[ "שובה ישראלל"
  :השאלה הבלתי שגרתית שלפנינו הגיעה משוחט מומחה שכה סיפר

  ".כפרות"על מנת לערוך לבני המקום , הגעתי עם תרנגולים רבים לחצר בית כנסת מרכזי באחת הערים, בעשרת ימי תשובה
, ם להוביל אותם אליהישישים ביקשו ממלוויה. מלווים בעובדים זרים המטפלים בהם, מבית הכנסת יצאו שני ישישים, והנה

  . כי ברצונם לעשות לעצמם כפרות
שבצד עמדו שני העובדים הזרים , והבחנתי, תוך כדי קריאת סדר הכפרות כנהוג, סובבתי תרנגול מעל ראשו של כל אחד מהם

  ...וגילו עניין רב במתרחש לנגד עיניהם
  "!כפרות" עבורםגם וביקשו שאערוך , כסף בידםכששטרות , שני הנכרים ניגשו אלי; וכאן אירע דבר בלתי צפוי לחלוטין

  ?כיצד יש להתייחס לבקשתם, נשאלת השאלה
, רשאי היהודי לסובב את התרנגול סביב ראשם של הנכרים, משום חשש איבה :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

              , שבאים לכפרה, כשם שאין מקבלים מיד נכרים קרבנות חטאת ואשם(הנהוג " כפרות"אך לא יאמר את סדר ה
  . כדי שיוכלו להמשיך לטפל במסירות ביהודים שכה זקוקים לעזרתם, אלא יברך אותם, )'ב-'ויקרא ד' הניםתורת כ'כמבואר ב
ד אני "ובס, מזה שנים יש לי קשרי מסחר עם גוי מסוים: ל פנה יהודי בשאלה הבאה"י זצ'אל רבינו חיים פאלאג: נוסיף לספר

הן מבואר במגן אברהם ? האם מותר להתפלל עליו שיחיה. משכבעתה הסוחר הגוי חלה ונפל ל.  ממון רב בעסקים עמומרוויח
               , ויים מתנת חינםומכאן למדו רבותינו שאין ליתן לג, "םנחא ת"משום שנאמר בתורה ,  נכריםשאין לברך, )'א-ט"קפ(

  .)!'ז כ"מסכת ע(' ןח'ולא ליתן להם 
                  כי כאן היהודי אינו מתכוין ליתן סתם , בור הגוימותר להתפלל ע): ג"ל' סי' חיים ביד'ת "שו(י 'ח פאלאג"השיב הגר

                , כי יש לו הנאה מרובה מכך שהנכרי יקום ויתהלך בחוץ, כוונתו להתפלל עבור עצמו, אלא אדרבה, לנכרי' מתנת חינם'
  .וגם בתפילתו עליו לא יהיה כפוי טובה על הטובה שקיבל ממנו בעבר

כדי שימשיך , יש להתפלל עליו, "כפרות"אך במקום לומר , ד הזרניתן לסובב את התרנגול סביב ראש של העוב :לסיכום
  .)אחת שאלתי( להיות לעזר ולסעד ליהודי שהוא מטפל בו

  )א" לרב בן ציון מוצפי שליט–קדוש בציון (הלכות עשרת ימי תשובה 

לתיקון , והם מיוחדים לתשובה, עשרת ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים הם בעלי ערך רוחני גדול וחשוב  .א
 ולהקדיש יותר זמן לתורה, וטוב להמעיט בימים אלה בעסקים, לתפילה ולשינוי הגזירות הרעות, לצדקה, המעשים
  .ולתפילה

" ימי תחנונים"כי הם נקראים , ל תיקנו לנו להוסיף בימים אלה בתפילה ובסליחות תפילות ופיוטים נוספים"חז  .ב
 .כי היא עת רצון גדולה מאוד, ונהגו לקום באשמורת בציבור לאמרם קודם עלות השחר, והתפילה בהן עושה פירות

ץ מיום שבת קודם וערב יום הכיפורים שיש מצוה לאכול חו, ימים אלה יש הנוהגים להתענות בהם מקצתם או כולם  .ג
וביום אם אפשר לו , ויעשה כן בלילות, והמקובלים כתבו שיש מצוה לאכול בהם לחם ולברך ברכת המזון, בהם

אך אם יודע שיש בידו עבירות . אין לו להתענות, מי שהוא תלמיד חכם ואם יתענה יתבטל מתורתו .יתענה וטוב לו
 .אבל מלמד לאחרים ומלמד תינוקות לא יתענו מפני שממעטים במלאכת שמים, ליהם מותר לוומבקש לכפר ע

ומקרעת גזר , ל כי מגעת עד כסא הכבוד"עד שאמרו רבותינו ז, מעלת מי ששב בתשובה בכל לבו גדולה היא מאוד  .ד
ומבטלת גזרי , ה לעולםומביאה רפוא, ובשבילו מוחלים לכל העולם כולו, ומאריכה את ימיו ושנותיו, דינו של אדם

 .ומביאה את הגאולה, דין קשים
, גסות הרוח והגאוה, כמו הכעס, כתבו הקדמונים כי עיקר התשובה בכלל ובימים אלה בפרט תהיה מהמידות הרעות  .ה

                     , שהם מכלים אם חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא, ותאוות הממון, רדיפת המותרות, רדיפת הכבוד
 .ואשרי הנזהר מהם

 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"זי בת כורשיד  מרת מונירה חזננ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז אור בת יפה נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז שמעון שי בן שולמית נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ דוד בן מרים ז"לע, ל"נ אליהו בן כשוור ז"לע, ל"נ אליהו בן בתיה ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ זינט בת מרים ז"לע, ל"נ מוריס מורטזה בן שרה ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" בת מיכל ז)רחל(נ רעיה "לע, ל"נ תמר בת רחל ז"לע, ל"נ חיים בן לונה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"       לע

 otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב  יךָ ֶק ּוָמל ה' ֱאלֹ 
ְלַמַען .. .יךָ ֶק ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֹ  ךָ ַזְרעֶ 

  )ל, ו( ַחּיֶיךָ 

שבסוף הפסוק, לנאמר  'למען חייך'מה הקשר בין המילים 
 'לאהבה את ה'... ...בךומל ה' אלוקיך את לב' - בתחילתו

 פה התורההוסי היא לאהבת ה', ומדוע שמטרת מילת הלב
  ?'למען חייך'שמילת הלב היא 

 ין יוםזיע"א שהשבוע צו 'חפץ חיים'קושיא זו הקשה מרן ה
ואביון  עניאדם ל ,משלעפ"י הדברים  את ביארו, ופטירת

 זל מזלוהתמיום אחד ש ,בגדים רעב צמא וחסר כל בלוי
 המלך נתן לו בתמורה .גדולה הציל את בן המלך מסכנהו

מאוצרותיו ככל  כנס ליום שלם לבית גנזיו ולקחתילה
מרוגש  בבא היום הלך העני לגנזי המלך כולוא ידו. צשתמ

אוצרות המלכות, והתעשר מכך ככל יכולתו מ ואסף ומאושר,
  .מאד עד

בכל שנה היה עושה מסיבת הודיה לכל ידידיו ולכל שרי 
נהג וכך  .לל עושרו הגדול כולם חשקו בקרבתושבג כות,המל

סיבת מסיבת ההודיה  העד שנשכח במשך שנים רבות
חשבו שזהו טבעו להראות  לשמה התכנסו בכל שנה, וכולם

  ואושרו.עושרו גודלו 

כל רבי המדינה למסיבה, קם אותו  והתכנסכששנה אחת 
ודעים מה היום המאושר ביותר האם אתם י'' :עשיר ושאלם

יום מסיבת ההודיה שבכל שנה, בה  ודאיו'ב' :ענו לו ".?בחיי
 .'סיך'ושרך ורוב נכעגודל  אתה מראה קבל עם ועולם את

בחיי היה  היום המאושר ביותרלא ולא, " :אמר להם העשיר
 ",היום שהייתי עני מרוד חסר כל בלוי בגדים רעב וצמא...

אותו יום שהגעתי עני " ,תמיהת כל הנוכחים המשיך ואמרלו
 ,ן לי המלךתלאוצר המלוכה לקחת את האוצרות שנ ואביון

נכנסתי אבל ף בבגדים בלויים, וטעו ,צמא ,רעבאז הייתי 
לצבור אוצרות של זהב  לאוצר המלוכה ולא הפסקתי לרגע

שמתי לב לא  שהייתי רעב צמא חלש ומיוסר,ולמרות וכסף, 
ומתעשר  כל רגע אני מתעשרשבידעתי שום דבר, כי כלל ל

  ."עד מאדהיתה גדולה ולכן שמחתי 

ה' יתברך נתן לנו אוצרות " :'חפץ חיים'אמר מרן הושיך המ
תורה ומצוות ככל שנחפוץ כל הימים, לפיכך על  עולמים של

ורוממות של אהבת ה', בשמחה עצומה  האדם להיות תמיד
ויסורים, אבל כעני ההוא  בל ומלא צערוסחלילה ואפילו הוא 

אנחנו  ךהמלך, כ ששכח מכל צערו בזמן שאסף את אוצרות
צרותינו  שמחים ומאושרים ולשכוח מכל צריכים להיות

  ."ביודעינו כי בכל רגע אנחנו יכולים לזכות באוצרות אין סוף

זה  נו מרגישים כן?!מדוע אין א" ' ואמר:חפץ חיים'סיים ה
מונעת מאתנו ון העטופה בהבלי הזמ ,ערלת לבבנו מחמת

ומל ה' אלוקיך 'אמרה התורה  זהעל  .את הרגשת השמחה
את ערלת הלב, אז  כשהקב"ה יסיר מאתנו - 'את לבבך

ריבוי  מאליה תפרוץ בנו הרגשת השמחה העצומה של
 וא"כ הסרת ערלת הלב .לאסוף בכל רגע נויבידשהאוצרות 

  ".כדי שנחיה חיים מאושרים ושמחים תמיד! 'היא 'למען חיינו

וכל ' נאה מקייםגם נאה דורש ו'הקדוש היה  'חפץ חיים'ה
 .ראחת של שמחת המצוות באופן שלא יתוא חייו היו חטיבה

מביא סיפור נפלא שסיפר  )ח"ד( 'ישראל מאיר עיני'בספר 
ה זקן החכמים של יהדות גרוזי רבי משה דבראשווילי זצ"ל
בשנות לימודי "סיפר:  אוכך הו ,שהיה תלמיד ישיבת ראדין

במשך כל  בישיבה פעם אחת למדתי משמר בליל שישי
ללכת  תתי את בית המדרש בשעה מאוד מאוחרעזב .הלילה
ושלג שלא פסק  נורא קור ,היה סוער מאד בחוץ .לחדרי
י ממהר בדרכי הבחנתי לפתע מרחוק בדמות עודב .לרדת

די פעם מרים ראשו לעבר יברחוב הלוך ושוב ומ אדם שהולך
 השל אדם המשוטט ברחוב בשעת ליל מראה כזה .השמים

בי פחד  הטיל ,והקור כל כך חזק מאוחרת כשהשלג יורד "ככ
ב ולשו יעקבותיתיכף על  בשל ממש וכמעט החלטתי לסו

 .הלאה כתימשלישיבה, אך בכל זאת התחזקתי וה
 כשהתקרבתי ראיתי להפתעתי כי הדמות הזו היא לא אחר

הוא גער בי  'חפץ חיים'כשראני ה .'חפץ חיים'מאשר מרן ה
באמצע הלילה ובקור שכזה? לך מיד לחדרך " בחוזקה:

חפץ 'רצתי מיד לחדרי שהיה בבית אחותו של ה ".לישון!
מכלכלת אותי בכל, ואצלה היה מקום  תהשהי 'חיים
את המעשה וראתה כי אני  בבוקר סיפרתי לה .יתייאכסנ

, ואז היא 'חיים חפץ'מתפלא עד מאד על מעשהו של ה
 לילות שהוא הששל כבר ,מה אתה מתפלא" :אמרה לי

מסתובב בחוץ בקור ובשלג ומחכה שהלבנה תתגלה כדי 
ה היתה כל עשיית מצו    . "...לברך את ברכת הלבנה שיוכל

בשום אופן, ולכן  הפסידושאסור ל כאוצר עצום הח"ח אצל
, כדי שלא יאבדה המצוהאת  חיפש וחיפש מתי יוכל לקיים

  .חלילה



  
זצ"ל, היה  הירש זקס, הגאון ר' 'חפץ חיים'חתנו של מרן ה

ה להתוודות בינו לבין עצמו היה מרב 'חפץ חיים'שה מספר
ישראל  ,ישראל מאיר"וכך היה אומר:  ,הוצומ אחרי עשיית

ת מצה וכו', אבל למה וצומ קיימת ות לולבומת מצמאיר, קיי
  ".בשמחה!! ת לעבוד את ה'וצולא קיימת מ

שחזר  'חפץ חיים'פעם אחת ראה הרב זקס זצ"ל את ה
הוא היה בטוח  .בערב שבת והוא רוקד ושמח מהמקוה

טהר בטבילה יכי זכה להתקדש ולה רוקד על 'חפץ חיים'שה
 .מחתו זוושאלו על ש 'חיים חפץ'לכבוד השבת, הוא ניגש ל

כי זכה לקיים מצות  , שהוא שמח על'חפץ חיים'אמר לו ה
הוא שלבית,  מהמקוה ולעגלון שלקח אות 'ביומו תתן שכרו'

  שכרו מיד.את נתן לו 

כל ימי חייו, בהרגשה מרוממת  'חפץ חיים'כך התהלך ה
עבד המסתובב באוצרות המלך וחופן בכליו  ומופלאה של

ת חיים נשגבה אין סוף, וזכה לשמח שפע עצום של אוצרות
 ,והרבה תפילה - קצת מחשבה ,קצת התבוננות כל ימיו.

  ...חיים תמידית בכל מצב ויכולים לזכות לשמחת

  ]יגונימין בירנצוב בהר- מתוך 'לקראת שבת מלכתא'[

ִפיָך  ָבר ְמאֹד ּבְ י ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ ּכִ
  )ל, יד( ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתוֹ 

הבה ונתבונן על זצ"ל:  נשטייןראובן קרלסח הגה"צ רבי 
אמרו  את הראשון - שנאמרו על פסוק זה 'יהלומים'שני 

לפני שנביא את  בעלי המוסר ואת השני השל"ה הק'.
הגדול  דבריהם של בעלי המוסר נקדים את דברי הכהן

זצוק"ל אומר, שכמו שבגשמיות  'חפץ חיים'המרן  :מאחיו
, כן הדבר ]לזֶ ימַ לֵ ְש  אַ [חר מוצלח' ויש 'סוחר לא מוצלח', 'סו יש
  ברוחניות. גם

ה'חפץ חיים' מגדיר את ההבדל ביניהם בהגדרה קצרה 
ועושה  'שמאטעס'סוחר מוצלח הוא זה שלוקח  וקולעת:

ועושה  'זהב'מוצלח הוא זה שלוקח  סוחר לאו ',זהב'מהם 
  ...'שמאטעס'ממנו 

בחלון הראווה שורה של עברתי פעם ליד חנות וראיתי 
הסתכלתי היטב והיה נדמה לי שבכולם יש...  עציצים.

  קוצים! כן... קוצים...

נכנסתי ופניתי לבעל החנות ואמרתי לו: "האמת היא שלא 
לחנות כדי לקנות! אני פשוט סקרן ורציתי לדעת מה  נכנסתי

  יש בעציצים?".

  "קוצים!". -

  "איך אתה 'מייצר' אותם?". -

וד! קוטף ביער. קוצץ את החלקים הדוקרים. "פשוט מא -
  קצת צבע. והרי עציץ לתפארת". צובע עם

  ואל: זה 'הולך'?".ש"סלח לי אדוני שאני  -

  "אוהו! ישתבח שמו הגדול". -

ן כעת לקנות, ותי אני לא מתכו"סלח לי שוב. כפי שאמר -
  מסקרן אותי לדעת כמה עולה עציץ כזה?". אבל מאוד

וט! היתה זו חתיכה הראויה ט פשניש ...הוא נקב בסכום
זוהי דוגמה לסוחר מוצלח שעושה משמאטעס  ...להתכבד

  ..זהב.

לעומתו, יש סוחר שמחזיק בחנותו דברים מצוינים, בגדים 
אבל נעבעך, הוא שליימזלניק... כל פעם שהוא  סוג א' א',

ים מהמדף נופל -להראות ללקוח  שולף חולצה מהמדף
בורח משם. זוהי  הוהקונ ...שלמעלה סוודרים וגרביים

  דוגמה לסוחר לא מוצלח שהופך זהב לשמאטעס...

 אומר ה'חפץ חיים' שכן הוא הדבר ברוחניות: שני אנשים
הזמינו אינסטלטור לפתוח סתימה בצנרת ביתם. שניהם 

 . הסוחר המוצלח כיווןלאינסטלטור את אותו הסכום שילמו
יתן ביומו ת'לקיים מצוות עשה דאורייתא של  בזמן התשלום,

בידו. לעומתו, השני, שחשב רק על סכום  , ושכר מצוה'שכרו
ממנו, הפסיד את ההזדמנות להרוויח  הכסף שנאלץ להיפרד

  שכר נצחי.

כמוהם בדיוק הם אותם שניים שנסעו במונית ושילמו לנהג 
הנסיעה. זה שיכוון לשם מצווה הוא 'סוחר טוב', וזה  בסיום

  כזה.אינו  -מצווה  שלא מכון לשם

פר לי רבי אליעזר דוד פרידמן סיפור שהוא ראה במו סי
זי"ע היה גר בתל אביב, שם  האדמו"ר מבעלזאכ"ק  עיניו:

יום אחד, ביציאתו מחדרו לבית המדרש,  היה בית מדרשו.
הרצפה. הוא התכופף והרימו, אך  הבחין בבול המונח על

דזוזא', הוא לא ידע האם יש  היות ולא היה לו מושג ב'צורתא
והלה השיב לו כי  לבול הזה ערך. הוא שאל את השמש

האדמו"ר עלה על הבימה  הבול עדיין טוב ושווה כסף.
ניגש אליו ואמר כי  והכריז על המציאה. אחד המתפללים

ואימת כי אכן  הוא איבד את הבול. האדמו"ר ביקש סימנים
  בעליו.הבול שלו, אך עדיין לא העביר את הבול ל

היה זה לפני תפילת מנחה. האדמו"ר כבר נטל את ידיו וחגר 
הגארטל לכבוד התפילה. ואז ראו כולם את האדמו"ר  את

הגארטל, ניגש לכיור, נוטל שוב את ידיו, חוגר  מוריד את
! הוא החל לומר לכבוד המצוה - שוב את הגארטל, הכל 

 השבת'ייחוד קיום מצוה פון  בקול רם ובהתלהבות: "לשם
שסיים השיב את הבול  , בדחילו ורחימו", ורק לאחר'אבדה

  לבעליו.

חוד' הוא הוסיף את אגב, כשהאדמו"ר אמר את ה'לשם י
, והסביר שזאת משום שישנם 'בשם כל ישראל' המילים

שנות חייהם לא הזדמן לידם לקיים מצוות  אנשים שבמשך
  מכוון גם עליהם. השבת אבדה, ולכן הוא



  
ם שלם היה האדמו"ר שרוי בשמחה מספרים, כי במשך יו

שזכה לקיים מצות עשה דאורייתא של השבת  גדולה על
  קטן אפשר לעשות זהב! 'בול'מש .. הרי לנואבדה.

כשרבי אליעזר דוד סיפר לי את הסיפור קפץ יהודי ששמע 
ואמר שגם לו יש סיפור דומה שראה בבית המדרש  אותו,

אחד מהחסידים מצא גארטל על הרצפה  בירושלים. קומרנא
על שולחן וקרא בקול רם: "מי  בבית המדרש. הוא טיפס

ואחד החסידים שעמד  איבד גארטל?". היה שם ציבור גדול,
לזרוק לעברו  במרחק הצביע ואמר שזה שלו. המוצא רצה

שלא  את הגארטל, אלא שאז סימן לו האדמו"ר עם היד
  .יזרוק!

"לא כך מקיימים מצווה", אמר לו הרבי, "לא 'זורקים' אותה! 
מהשולחן, גש אל המאבד ובשתי ידיך מסור לו את  רד

  לכבד מצוות עשה מדאורייתא!". המציאה. צריך

רבים מחזירים אבדה, אבל לא כולם יודעים לעשות מזה 
להעריך את המצווה, לכבד אותה, לעשותה  זהב...

עד כאן  את זה יודע רק 'סוחר טוב'. בהתלהבות ובשמחה.
  ההקדמה.

כי קרוב ' וארט שאומרים בעלי המוסר:נחזור לפסוק שלנו ולו
ואוכלים  ם יושבים! שניי'בפיך'הוא ממש  - 'אליך הדבר מאוד

 א יהיהל -אחד אוכל כי הוא רעב. 'אם לא אוכל ה -עם הפה 
לי כוח לעמוד על הרגליים'. והשני אוכל וחושב: 'אם לא אוכל 

  יהיה לי כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא'... לא -

, והשני א גוטער ]!סוחר רע-[ שלעכטער סוחרהראשון הוא א 
ובלבבך 'מה עושה את ההבדל ביניהם?  !]סוחר טוב-[ סוחר

  !.הלב - 'לעשותו

הראשון חושב שרק מאכילת קרבן פסח או מאכילת בשר 
אפשר לעשות זהב. השני יודע שגם מאכילת סלט  קרבנות

רגילה ושגרתית אפשר לעשות זהב. כאשר  בארוחת בוקר
למזבח  שולחנו הופך -לשם שמים  ן באכילתואדם מכוו

  ואכילתו הופכת לאכילת קרבן.

מיליונים, נצח נצחים, ואחד  'ברכת המזון'אחד יכול לעשות מ
     לעשות ממנה סמרטוטים... יכול

  ו".ובלבבך לעשות -"בפיך 

 השל"ה הק' אומר חידוש גדול:וכעת נעבור ל'יהלום' השני: 
מה שהוא מקיים  אדם שלומד תורה לשם שמים, מלבד

תלמוד תורה נחשב לו הלימוד כאילו הוא מקיים  מצוות
נחשב  -שלומד. אם הוא לומד הלכות תפילין  בפועל את מה

מניח תפילין, גם אם עכשיו אינו מניחן  לו הלימוד כאילו הוא
מוד כאילו נחשב לו הלי -שבת  בפועל. אם הוא לומד הלכות

  ת.לא שב הוא שומר עכשיו שבת גם אם כעת

וזוהי העצה לכל אחד ואחד מישראל, לזכות לקיים את כל 
י שלא כל המצוות שייכות לכל אחד. "פעהמצוות א תרי"ג

נחשב לו,  -לימוד תורה, לימוד הלכות המצווה  אבל על ידי
  .את המצווה בפועל! ללומד, כאילו קיים

 ל־ידי שאדם לומד תורה בפיו,ע - 'בפיך'וזהו שאמר הכתוב: 
 ימודוא מכוון בלימודו 'לשם שמים', נחשב לו הלה - 'ובלבבך'
  אילו קיים בפועל את כל מה שלמד.כ - 'לעשותו'

 ]מתוך הספר 'יחי ראובן'[

מֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקֹ  ְדָרָכיו ְוִלׁשְ יו תָ ָלֶלֶכת ּבִ
ָטיו ּפָ   )זטל, ( ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹהיךָ  ...ּוִמׁשְ

עורו של אחד מגדולי יבש :זצ"ל יוסף עדססיפר הגאון רבי 
כשרונות, שהיה  ארם צובא השתתף פחח בן תורה וברוך

 ממעט בעסק ומרבה בישיבה, והרבה חכמה ודעת. בית
ברוך ילדים היה לו, ופרנסם בכבוד ממלאכתו. יום אחד 

ומאותו זמן פסק  במעונו בהולדת תאומים, שרתה הברכה
זמן רב יותר לעבודתו, כיון  עור. החליט להקדישילבוא לש

  שהתרבו צרכי המשפחה.

שבת. בחן הפחח,  בתו עם המיחם של שלח אליו הרב את
   .ושאל: "היכן הנזילה?"

נזילה", ענתה. "אבל אורחים רבים בביתנו, ואין די  "אין כאן
חם ברז ישלחני אבא לבקש שתתקין במ מים חמים לשתיה.

   ."כוסות נוסף, כדי שיספיק לעוד

ם תמהות: "אם אין די מים, יש לקנות מיחם ינשא הפחח עיני
תועיל פיה  יותר, או לרכוש מיחם נוסף, אבל מה גדול

   .מים על ידה" וספוונוספת, האם ית

  "איני יודעת" ענתה, "מוסרת אני את בקשת אבי".

שדברים בגו. קם והלך אל הרב. הסביר, שברז נוסף  הבין
  להגדיל את המיכל. לא יפתור דבר. יש

 "גם אני סברתי כך" הפתיעו הרב, "את הברז הנוסף
   הזמנתי לשיטתך".

   "כלומר?" תמה.

 מראש השנה. אלא ה ממרום, קצובה"הלא תבין, הפרנס
אלינו.  כדי להמשיכה מאי, מוטלת עלינו חובת ההשתדלות

משל למה הדבר דומה, למיחם מלא מים, ויש לפתוח בו 
סבור אתה שעליך להשתכר יותר. ניחא. מה   שיריקם. ברז

להגדיל את המיכל, להרבות את המים. כיצד  עליך לעשות,
יקצבו לך פרנסה  למוד תורה, בוייבתוספת זכויות, בר

) שכל העוסק בתורה :יט ע"זבחת יותר. וכמו ששנינו (ומרו
חת בתורה ופת עטתי, מנכסיו מצליחים. ואתה, מה עשית
  "....ברז נוסף, עוד כמה שעות עבודה

עורו ישאחד מבני ארם צובא השתתף בש פר בענין זה,יוס
שחרית מידי יום ביומו.  ם לאחר תפילתישל הרב, שעתי



  
הרואים שחנותו  פסק מלבוא. התנצל ואמר, שהקוניםלימים 

 הולכים אל המתחרים, והוא רואה בעליל סגורה בבוקר
בקשו  שבשבוע האחרון בו פסק חנותו מוקדם, המתה קונים.

   .חת בשבוע זה"וחשבון מדוקדק, כמה הרו הרב: "ערוך

לו: "שוב ללימודים ופתח  אמר ערך את החשבון, והגישו.
האחרון של השנה  מאוחר יותר, כפי שנהגת עד כה. בשבוע

ערב  נערוך חשבון מדוקדק, ומה שיחסר בגין הלמודים אני
   לשלמו!"

 בל. בטוח היה בברכת הרב, סבר שלא ימעטויסבר וק
וכשערך חשבון היה  הקונים. אך לא כן היה. הקונים מעטו,

הסכם הגיש את  דאב לבו, אך הסכם הוא ההפרש רב.
ה ואבל הסכם הוא הסכם. לו הסכום לרב. חשכו עיני הרב,

והחזיר את הכסף  את הכסף ושלחו. כעבור שעה הגיע הלה,
סחורה  בשלמותו. ספר, שבשעה האחרונה הגיע סוחר וקנה

  כל ההפרש, ויותר.את בכמות עצומה, שכסתה 

אתה בחוש, שהכל מעשה שטן.  אמר הרב: "הן רואה
השנה ועד ראש  קצובים לו מראש מזונותיו של האדם

 השנה, ומה שנקצב יקבל. אלא שהשטן מבקש שהאדם
מוד התורה וירבה בסחורה, ומאחז עיניו לסבור יימעט בל

מחסור בגין הלמוד. ברם משעמדת בנסיון,  שסובל הוא
לא מחסורך ולא הפסדת יכרחו מ וראש השנה התקרב, בעל

  .מוד תורה!"ילשל נוספות וחת שעות ורק הר -דבר 

  ]'אובןכורי ריב'מתוך [

י לְ  ֶות ָנַתּתִ ים ְוַהּמָ ּתָ ְר ּוָבחַ ... ָפֶניךָ ַהַחּיִ
ה  ְחֶיה ַאּתָ ים ְלַמַען ּתִ ַחּיִ   )יט ,ל( ְוַזְרֶעךָ ּבַ

: פעם נשאתי דברים זצ"ל יאל טאוברעזרסיפר הגה"צ רבי 
 השיחה היה שיש נושאוקהל מאזינים שאינם דתיים,  לפני

למען ה', והקשה יותר  תמולקידוש ה': מצוות ב שתי דרכים
יפרתי למענו. כדי להמחיש זאת ס ותחיל -מבחינות רבות 

בימי  ותשנאלצו היהודים לעבור במחנ על אחת הזוועות
 השואה. 

ות הריכוז האכזריים היתה, כידוע, אחד ממחנ טרבלינקה
יהודים תוך פחות משנה.  800,000-נטבחו כ ביותר, ובו

הסתפקו רק בהרג הגופני, הם רצו, להנמיך  הגרמנים לא
היהודים מבחינה רוחנית, עד עפר. אחת  ולהשפיל את

הנלוזות להשגת מטרה זו, היתה, תליית  משיטותיהם
. הם רצו כי ..הקודש בפתח תאי הגזים הפרוכת של ארון

היהודים לתאי הגזים יראו את הכיתוב 'זה  שעה שיכנסוב
צדיקים יבואו בו' וברגעי חייהם האחרונים יגיעו  השער לה'
  רוף, רח"ל. יוח לידי ניאוץ

 לאמיתו של דבר, גרם הדבר להשפעה הפוכה, ,אמנם
 הרעיון השטני השיג תועלת רוחנית עצומה, כי כאשר

 ואף המתבוללים ביותר, ראו לנגד עיניהם את -היהודים 

 הפרוכת עם הכיתוב 'זה השער לה' צדיקים יבואו בו',
התעוררו רבים מהם מבחינה רוחנית, עד כדי כך שהם 

לתאי הגזים בשירה ובריקודים! הם האמינו בפירושו  נכנסו
נכנסים בשער  -של הפסוק, והכירו בכך שהם אכן  הפשוט
'. זוהי אם כן דוגמא מופלאה ונשגבה של אל ה המוביל

  באמצעות המוות.  קידוש ה'

אמרתי לקהל  ךכ -אך ישנה דרך נוספת לקדש את שמו 
הרבה יותר:  שר מבחינות רבות היא קשהא -המאזינים 

מופלא, שהראו  קידוש ה' בחיים. ולדוגמה, אותו קידוש השם
השרידים שעלו מן  אלו ששרדו ושיקמו את חייהם. הם

החורבן הנורא, ובכל  יפה הגדולה, וראו בעיניהם אתהשר
עד כי היו  -חייהם  זאת ניגשו בתעצומות נפש לשיקום

פרוכת שעליה  מוכנים לבנות בית כנסת חדש ולתלות בו
בו'. קידוש ה'  רקומות המילים 'זה השער לה' צדיקים יבואו

היה זה אך אחד מן הסיפורים  שכזה הוא, אולי, גדול יותר.
  להמחיש נקודה זו.  י באותה הרצאה, כדישסיפרת

בעלת תשובה  כאשר סיימתי את דבריי, נגשה אלי אשה
היה כאן  רציתי שתדע שאבי שהוא חילוני,"ואמרה לי: 

שדברתי.  . הבנתי כי יש לו שייכות עם הדברים'הערב'
היא נעלמה  ."?מדוע לא תציעי לו לגשת אלי"ותה: שאלתי א

אביה. ראשו  צעד גם בתוך הקהל ועד מהרה שבה, ועמה
אמר לי בקול  היה מורכן. לאחר רגע ארוך של דומיה, הוא

עיני וראיתי במו  הייתי בטרבלינקהאני "כבוד הרב,  נשבר:
  "....את הפרוכת שעליה דיברת הערב

 הוא הפסיק למשך כמה דקות, ואז, כשקולו עדיין חנוק
 מהתרגשות הוא הוסיף ואמר: "חיי ניצלו בנס. וזו בדיוק
 הסיבה שגרמה לי לכעוס כל כך. כעסתי על ה', מפני שהוא

 מדוע נשארתי' -. שאלתי את עצמי מיליון פעם ..הציל אותי
 בחיים, מדוע היה עלי לעבור שבעת מדורי גיהנום, ואחר כך
 לחיות עם כל זה? מדוע ה' לא נתן לי למות יחד עם
 משפחתי ועם ידידיי? האם לא עברתי מספיק עינויים? האם

 ... זהו הכאב איתו אני'ת?ומו- עלי להמשיך ולהתענות בחיי
 תי.ד-ממשיך לחיות. זוהי הסיבה שבגללה הייתי לאנטי

 במשך כל השנים הללו לא מצאתי תשובה לשאלה 'מדוע
הביאו  נשארתי בחיים? מדוע ארעו לי כל הניסים האלו אשר

   ".?האם היה זה רק כדי להכאיב לי ,ותילהישרד

 הוא .את הערב מענה לשאלתך"?שאלתי אותו: "האם מצ
  הנהן בראשו. 

במקומו: 'אף כי  גרונו נחנק מדמעות, על כן המשכתי אני
משפחה חילונית,  חשבת שתוכל להילחם בה' על ידי הקמת
 היא זו הטווה-היא בכל זאת מצאה בתך את דרכה חזרה.

עליה בחוטי זהב  בעצם אורח חייה פרוכת חדשה ורוקמת
   .בו" ' צדיקים יבואואת המילים: "זה השער לה

לבסוף  האב לא הצליח לעצור את דמעותיו ופרץ בבכי נרגש!
'ובחרת בחיים למען      ו בתשובה.תו חזרהוא וכל משפח

  ]'פרקי מחשבה'מתוך [                     תחיה אתה וזרעך...'. 
   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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. יָך ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו"  "ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאלקֶֹ

 

.

. "ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ� 

:

:  

.

. "ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף" 
:  

.

"ְוָהָיה ִּכי ִתְמֶצאןָ אֹתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד 
. ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ִיְצרֹו ֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה" 
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 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                              א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

ַוֵּיֶל-ִנָּצִבים ָּפָרַׁשת*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

ַתְפִקיא הוּ י ְיהּוִד ל כָּ   ב" ִנצָּ ד "ּבְ
 !םֲאֵחִרים ְיהּוִדיל עַ י ְוַאֲחַרא

ל ׁשֶ ם ַמֲעָלתָ ל עַ ת ְמיֶֻחדֶ ה ַהְגָּדרָ  אֹוָתנּות ְמַלֶּמדֶ  ַהָּׁשבּועַ ת ָּפָרׁשַ 
ת אֶ  ַהּפֹוֵתחַ ק ַּבָּפסּור ֶׁשֶּנֱאמַ י ּוְכפִ ם". ִנָּצִביל: "ִיְׂשָראֵ י ְּבנֵ 

 ם".ֵהיכֶ -ה: "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' אֱ ַהָּפָרׁשָ 
 - זוֹ ה ּוְנִדירָ ת ְמיֶֻחדֶ ה ִמּלָ ן, ְלַהּלָ ת ַּבְּמקֹורוֹ ת ִלְראוֹ ל ֶׁשּנּוכַ י ְּכפִ 

ל ׁשֶ ב ַמּצָ ק רַ ת ְמָתֶארֶ ה ֵאיֶנּנָ א ִהיי: ִּבְכִד ה ֶנֶאְמרָ א  -ם" ִנָּצִבי"
ד ֶאחָ י: ְיהּוִד ל ּכָ ל עַ ת ַמהּוִתיה ַהְגָּדָר ם ּגַ  ָּבּה ֵיׁשא ֶאּלָ ה, ֲעִמידָ 

ם ֵמֶעצֶ א הּוי ְיהּוִד ל ּכָ י ּכִ  אֹוָתנּוד ְמַלּמֵ  ַהּזוֹ ה ַהִּמילָ י ִמֵּפרּוׁשֵ 
א ֶׁשהּו ֵאּלּול ּכָ ל ְועַ ו, ֵאָלים ַהְּקרֹוִביל עַ י ְוַאֲחַראב" ִנּצָ " ַמהּותוֹ 

 ם. ֲעֵליהֶ  ְלַהְׁשִּפיעַ ל ָיכוֹ 
 ְלַנְפׁשוֹ ג ְוִלְדאֹ ה זֶ ד ִמַּתְפִקיט ְלִהְׁשַּתּמֵ ם ָלָאדָ  לוֹ ר ֶאְפׁשָ י אִ 

 ם.ָהֲאֵחִריל ׁשֶ  םָהָרִעים ַמֲעֵׂשיהֶ ל עַ  ֶיֱאַׁשםן ּכֵ ה ָהעֹוׂשָ  .דִּבְלבָ 
 

ָראֵ ל כָּ  זֶ ה זֶ ן ֲעֵרִביל ִיׂשְ  הּבָ
 ה:ַהָּפָרׁשָ ד ְּבִלּמּוח ְוִנְפּתַ ה ָהבָ ת ְוָכעֵ 

ֵהיֶכם ָראֵׁשיֶכם -ם ִנָּצִבים ַהּיֹום ּכְֻּלֶכם ִלְפֵני ה' אֱ ַאּתֶ "
ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם ֹּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל: ַטְּפֶכם 
ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְר ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶני ֵמֹחֵטב ֵעֶצי ַעד 

: ְלָעְבְר ִּבְבִרית ה' אֱ  ֶהי ּוְבָאָלתֹו -ֹׁשֵאב ֵמיֶמי
 .ֶהי ֹּכֵרת ִעְּמ ַהּיֹום"-ֲאֶׁשר ה' אֱ 

 : ַהָּקדֹוׁש"י ַרִׁש ר ּוְמָבאֵ 
 ַהָּקדֹוׁשי ִלְפנֵ ה ֹמׁשֶ ם ֶׁשִּכיְנסָ ד ְמַלּמֵ  -ם ִנָּצִבים ַאּתֶ "

 ת".ַּבְּבִרים ְלַהְכִניסָ , מֹותוֹ ם ְּביוֹ א הּו ָּברּו
י, ְּבַחּיֵ  ְּבַרֵּבנּו ָאנּום מֹוִצִאי ַהּזוֹ ת ַהְּבִריל ׁשֶ ת נֹוֶספֶ ה ַהְרָחבָ 
 :ְלׁשֹונוֹ  ְוזוֹ "ל, ֲחזַ י ִּדְברֵ י ּפִ ל עַ ן ָהִעְניָ ת אֶ ר ַהְּמָבאֵ 

ן ִנְתָּפִסיל ִיְׂשָראֵ ל ֶׁשּכָ ן ִמָּכא"ל ֲחזַ  ִּדְקְּדקּול. ִיְׂשָראֵ  ִאיׁשל ּכָ "
"ה ַהָּקּבָ ר ְוָאמַ ם ַּבֵחרֶ ל ֶּׁשָּמעַ ן ָעכָ ה ָלזֶ ה ּוְרָאיָ ד, ֶאחָ  ִאיׁשן ַּבֲעווֹ 

 ִנְתְּפסּול ִיְׂשָראֵ ל ְוכָ , ז, יא) ְיהֹוֻׁשעַ (ל' ִיְׂשָראֵ א ָחטָ ' ִליהֹוֻׁשעַ 
ם ִנְתָּפִסיל ִיְׂשָראֵ ל ּכָ ר ְּכלֹומַ ל ִיְׂשָראֵ  ִאיׁשל ּכֹ ן ְלׁשוֹ  ְוֶזהּו, ַּבֲעוֹונוֹ 

 ִאיׁש ְוָכְׁשלּו' ז)לא כו, ַוִּיְקָר (ב ֶׁשָּכתּו ְוֶזהּוד, ֶאחָ  ִאיׁשן ַּבֲעווֹ 
 ְלַלֶּמְדו, ָאִחין ַּבֲעווֹ ן כז ע"ב) ַסְנֶהְדִרי("ל ֲחזַ  ְוָדְרׁשּוו', ְּבָאִחי

ם ֶׁשָהַרִּבי ָמִצינּות ְּבֻפְרָענּום ְואִ ה. ָּבזֶ ה זֶ ן ֲעֵרִביל ִיְׂשָראֵ ל ֶׁשּכָ 
ת ִּבְזכּום נֹוָׁשִעים ֶׁשָהַרִּבין ֶׁשּכֵ ל ּכָ ד, ַהָּיִחין ַּבֲעווֹ ם ִנְתָּפִסי
, ב כב, ל)ִאּיוֹ (י' ָנִק י אִ ט ִיָּמלֵ ב 'ְלִאּיוֹ ז ֱאִליפָ ר ָאמַ ן ְוכֵ ד, ַהָּיִחי
י ָנִק ה ֶׁשַאּתָ  ִאְּתת ָהֱאמֶ ם ְואִ י, ָהאִ ל ּכָ ט ִיָּמלֵ ד ֶאחָ י ָנִק ר ְּכלֹומַ 
א לח יֹומָ ("ל ֲחזַ  ָּדְרׁשּון ְוכֵ , ַּכֶּפיר ְּבבוֹ ר ָהִעיל ּכָ ט ְוִנְמלָ ק ְוַצִּדי
י י, כה) ִמְׁשלֵ (ר ֶׁשֶּנֱאמַ ד, עֹומֵ ם ָהעֹולָ ד ֶאחָ ק ַצִּדיל ִּבְׁשִבי ע"ב)

ת ִמּדַ ל עַ ה ְמֻרּבָ ה טֹובָ ה ִמּדָ י ֶׁשֲהרֵ ם', עֹולָ ד ְיסוֹ ק ְוַצִּדי'
 ת".ֻּפְרָענּו



ָבָרי ְפָלִאיו ּדְ יר ָהאוֹ ל שֶׁ ם ַהּנִ דֹושׁ ם ַהַחיִּ  ַהּקָ
 ַהָּקדֹוׁשם ַהַחִּייר ָהאוֹ  ַרֵּבנּול ׁשֶ ם ַהְּמִאיִריו ִלְדָבָרי ַנְמִׁשית ְוָכעֵ 

 .ם"ִנָּצִביה "ַהִּמילָ ר ֵּפׁשֶ  תאֶ  ָלנּור ַהֵּמִאי"ל, ַזצַ 
 ב: ַהָּזהָ  ְלׁשֹונוֹ  ְוזוֹ 

 הּוְצָרה ָלּמָ ד עוֹ ה. זֶ ר ַמֲאמָ ת ַּכָּונַ ת ָלַדעַ  ָצִרים, ִנָּצִבים ַאּתֶ "
ל ְּכלָ  ְּבֶדֶרר לֹומַ ק ִהְסִּפיא ְו', ְוגוֹ ם ַטְּפכֶ ' ְוגוֹ ם ָראֵׁשיכֶ ט ְלָפרֵ 
 ה...ַהּזֶ ת ַהְּבִרים ַטעַ ת ָלַדעַ  ָצִריד עוֹ ם. ֻּכְּלכֶ 

ל עַ ה זֶ ת ְּבַעְרבּום ְלַהְכִניסָ א ִהיה זֶ ת ִּבְבִריה ֹמׁשֶ ת ַּכָּונַ י ּכִ ה ְוִנְראֶ "
 ְוִיְהיּוי ה', ּפִ ר ַיֲעבוֹ ל ְלבַ  ֲחֵברוֹ ד ְּבעַ ד ֶאחָ ל ּכָ ל ֶׁשִּיְׁשַּתּדֵ י ְּכדֵ ה, זֶ 

ת ַהִּנְסָּתרוֹ ר אֹומֵ ר ֶׁשָּגמַ ה מַ ן ַהֶּנֱאמָ ד ְוָהעֵ ה, זֶ ד ְּבעַ ה זֶ ם ִנְתָּפִסי
ר ְמַדּבֵ ת ָהַעְרבּול ֶׁשעַ י ֲהרֵ ', ְוגוֹ  ָלנּות ְוַהִּנְגלוֹ  ֵהינּו-אֱ ה' לַ 

ת ַהְּיֹכלֶ י ְּכפִ י ָהִעְבִר  ָאִחיהּול עַ ד ֶאחָ ל ּכָ ב ֶׁשִּיְתַחּיֵ ב... ַהָּכתּו
 ד:ֶאחָ ל ּכָ ד ֶׁשְּביַ 

 ֶּדֶרל עַ א ִהיה ֶׁשַהַּכָּונָ ם ִנָּצִבים ַאּתֶ ר ַמֲאמָ ן ְלָהִבי ָּבאנּוה ּוֵמַעּתָ "
ם ֻּכְּלכֶ  ְואֹוְמרוֹ י, ִמּנּון ְלׁשוֹ ם, ַהּקֹוְצִריל עַ ב ַהִּנּצָ ת ב ו) רּו( אֹוְמרוֹ 
 ֶּדֶרל עַ א, ֶׁשהּוה מַ י ְלפִ ד ֶאחָ ל ּכָ ה, זֶ ל עֹ ם ֲעֵליהֶ  ֵיׁשם ֻּכּלָ  ֵּפרּוׁש
ל ְּבכָ ת ִלְמחוֹ  ְּבָידוֹ  ֶׁשֵּיׁשי ִמ ל ּכָ (נד:) ת ַׁשּבָ ת ְּבַמֶּסכֶ "ל זַ ם אֹוְמרָ 
י ְּבַאְנׁשֵ ת ִלְמחוֹ  ְּבָידוֹ  ֶׁשֵּיׁשי ִמ ל ְוכָ ', ְוכּול ּכָ ל עַ ס ִנְתּפַ ם ָהעֹולָ 
י ִּבְבנֵ ת ִלְמחוֹ  ְּבָידוֹ  ֶׁשֵּיׁשי ִמ ל ְוכָ , ִעירוֹ י ַאְנׁשֵ ל עַ ס ִנְתּפַ  ִעירוֹ 
 ':ְוכּול עַ ס ִנְתּפַ  ֵּביתוֹ 

ד ֶאחָ ל ֶׁשּכָ ', ְוגוֹ ם ָראֵׁשיכֶ ר ְוָאמַ ן ָּכאב ַהָּכתּוט ֶּׁשֵּפרֵ ה מַ א ְוהּו"
ן ֶׁשְּבֻכּלָ ם ַהְּגדֹוִלים הֵ ם ָראֵׁשיכֶ , ְּבָידוֹ  ֶׁשֵּיׁשה מַ י ְּכפִ ב ִיְתַחּיֵ 

ם ִׁשְבֵטיכֶ ל, ַהּכֹ ל עַ  ִיְתַחְּיבּו ֵאּלּול, ִיְׂשָראֵ ל ְּבכָ ת ִלְמחוֹ ן ֶׁשְּיכֹוִלי
ן ָזקֵ ל ּכָ ם ְוׁשֹוְטֵריכֶ ם ִזְקֵניכֶ , ִׁשְבטוֹ ל עַ ב ִיְתַחּיֵ ט ְוֵׁשבֶ ט ֵׁשבֶ ל ּכָ 

ד ֶאחָ ל ּכָ ן ַהֲהמוֹ ם הֵ ל ִיְׂשָראֵ  ִאיׁשל ּכֹ , ִמְׁשַּפְחּתוֹ ל עַ ב ִיְתַחּיֵ 
 ".ֵביתוֹ י ְּבנֵ ל עַ ב ִיְתַחּיֵ 

** ** ** 
א הּוד ֶאחָ ל ּכָ י ּכִ  ָאנּום ְלֵמִדי ַהָּקדֹוׁשם ַהַחִּייר אוֹ י ּפִ ל עַ ר, ְּכלֹומַ 

 .ְּבַהְׁשָּפָעתוֹ ם ֶׁשִּנְמָצִאי ָלֵאּלּוג ִלְדאֹ ו ְוָעָליד, ַּבַּתְפִקיב" ִנּצָ "
 ְּבֶהְמֵׁשר ּוְמָבאֵ  ַהָּקדֹוׁשם ַהַחִּייר ָהאוֹ  ַמְמִׁשי - זוֹ ה ִמִּסּבָ 
ם ִמּׁשּום, ַהֵּגִרים ְוַאֲחֵריהֶ ף, ַּבּסוֹ ם ְוַהָּנִׁשיף ַהּטַ  ִנְׁשנּו -ו ְּדָבָרי
 ם.ֲאֵחִריל עַ  ְלַהְׁשִּגיחַ ת ּוְמֻחָּיבּות ְיֹכלֶ ם ָלהֶ ן ֵאי ֶׁשֵאּלּו
ק ַר א ד ַהַּתְפִקיי ּכִ  ,ַהָּידּועַ ד ַהְּיסוֹ ת אֶ  ןְנַצּיֵ ם ַהְּדָבִרים ְּבִסּיּו
ן, ּוְלַכּוֵ ר ְלָהִעי, ּוְלַפֵּקחַ  ְלַהְׁשִּגיחַ ת, ְּבַאֲחָריּוד ַלֲעמוֹ ב ְמַחּיֵ 

ם ּגַ א ֶאּלָ ה, ַהּטֹובָ  ַּבֶּדֶר ֶׁשֵּיְלכּום ָהֲאֵחִרית אֶ ל ּוְלַׁשּדֵ ת ְלַרּצוֹ 
ם ַהֻּמְׁשָּפִעי ְלֵאּלּות ְמֻחָּיבּוי לִ  ֵיׁשם אִ י ּכִ  ם.ַאִּדיִרית ֹּכחוֹ ק ַמֲעִני
ם ִמָּׁשַמיִ ת ֹּכחוֹ ם ּגַ י לִ  ֵיׁשי ֲאזַ  ,"יַּתְחּתָ ם "ְוַהִּנְמָצִאיי ִמֶּמּנִ 

ל ְלִהְתַּפּלֵ י ָיכֹוְלנִ ף ְוַא ה,ַהּטֹובָ  ַּבֶּדֶרת ָלֶלכֶ  םֲעֵליהֶ  ְלַהְׁשִּפיעַ 
 !הּוְבָרכָ ה טֹובָ ב רוֹ  םֲעֵליהֶ  ּוְלַהְׁשִּפיעַ ם ֲעֵליהֶ 

 
ֲעִלי הֹוִכיחַ ו ֵעיָנים ַהּמַ ֲעווֹ ס ִנְתפַּ  ִמּלְ  הזֶ ן ּבַ

י ְּבִדְבֵר  ָמִצינּו תַהֲהָדִדית ָהַעְרבּון ְּבִעְניַ ה ִנְפָלָאם ְּדָבִרית ֲאִריכּו
 ם: ַהְּמִאיִריו ִמְּדָבָרין ָקטָ ק ֵחלֶ ט ּוְנַצּטֵ . ָּפָרָׁשֵתנּול עַ ר" ָיקָ י ְּכלִ "הַ 

ס ִנְתּפַ ה ִיְהיֶ ן ּפֶ ן ֵמָעוֹ ם ַרִּביב ְלָהִׁשיה ְּגדֹולָ ה ִסּבָ ת ָהֲעֵרבּוי ּכִ "...
 מֹוִכיחוֹ א הּוי ֲאזַ  ָממֹונוֹ ר ְמַפּזֵ ה ֶׁשִהְלוָ ה ָהרֹואֶ ב ָערֵ ל ּכָ י ּכִ ו, ָעָלי

ם ֲעֵרִביל ֶׁשִּיְׂשָראֵ ן ִּבְזמַ  ָּכ, ַּבֲעבּורוֹ ם ְלַׁשּלֵ  ִיְצָטֵרן ּפֶ ה ִמִּיְרָא
 אוֹ ד ָיִחי ִּבְראֹותוֹ  ְלהֹוִכיחַ  ְּבָידוֹ  ֶׁשֵּיׁשי ִמ ל ּכָ י ֲאזַ ה זֶ ד ְּבעַ ה זֶ 

ם ַהְעלֵ ם ְואִ ב, ְלמּוטָ  ַמֲחִזירוֹ א הּול ַהֵּׂשכֶ  ִמֶּדֶרם נֹוִטים ַרִּבי
א ְוֵחְט  ִּבְמִחָּצתוֹ  ְוִעּמוֹ  ִּבְמקֹומוֹ א הּוי ֲהרֵ  ִמֶּמּנּוו ֵעיָנים ַיְעלֵ 

א ַהְּסָברָ ן ֵאי ְלהֹוִכיחַ  ְּבָידוֹ ן ֶׁשֵאיי ִמ ל ֲאבָ , ּבוֹ י ָּתלּום ָהַרִּבי
י ַחּיֵ  ָׁשַבְקּתְ א ן כֵ א ם ְּדאִ  זּוָלתוֹ ן ַּבֲעוֹ ס ִנְתּפַ ה ֶׁשִּיְהיֶ ת נֹוֶתנֶ 

ה זֶ ל עַ ה ַהּזֶ ת ַהְּבִרית ְּבָמֹסרֶ ה ֹמׁשֶ ם ִסְּדרָ ן ּכֵ ל עַ ה ... ְּבִרּיָ ל ְלכָ 
ם ְלעֹולָ ם ַהְּגדֹוִלי ִיְהיּוז ָאת ָּבַעְרבּו ֶׁשִּיָּכְנסּוד ִמּצַ י ּכִ ן, ָהֹאפֶ 

  ם..."ֶׁשַּתְחֵּתיהֶ י ִמ ן ִמ ן ַהִּדית אֶ ן ִלּתֵ ן קֹוְדִמי
 
 
 

לָּ  ִוים ּכֻ ֵ י ִלְפנֵ ם ׁשָ ַרךְ ם ַהׁשּ  ִיְתּבָ
ה ַהֲחלּוקָ ת ֶׁשַּלְמרוֹ  אֹוָתנּום ְמַלְּמִדי"ל ֲחזַ י ּכִ ן ְנַצּיֵ ם ּוְלִסּיּו
ל ּכֹ ן "ִּבְלׁשוֹ ם ְוכֹוְללָ ב ַהָּכתּור חֹוזֵ ם, ַהּׁשֹוִנים ָהִאיִׁשין ֵּביב ַּבָּכתּו
ל ַא. ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ י ְּבֵעינֵ ם ָׁשִויל ֶׁשַהּכֹ  ְלַלֶּמְדל", ִיְׂשָראֵ  ִאיׁש
 ם.ָׁשִוים ֻּכּלָ ר ָּדבָ ל ׁשֶ  ְּבִעָּקרוֹ י ּכִ  ַּבֲעבֹוָדתוֹ ל ְלַזְלזֵ  ְלִאיׁש

י ּפִ ל עַ ף ַאם, ִׁשְבֵטיכֶ ם ָראֵׁשיכֶ : ")"מתתק(ט ַּבַּיְלקּוא מּובָ  ְוָכ
 ,יְלָפנַ ן ָׁשִוים ֻּכְּלכֶ  ,םְוׁשֹוְטִרים ְוׁשֹוְפִטים ָראִׁשים ָלכֶ י ֶׁשִּמִּניתִ 
 ל".ִיְׂשָראֵ  ִאיׁשל ּכֹ ר ֶׁשֶּנֱאמַ 
ה ַמְׁשוֶ  ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ י ּכִ א הּון ָהִעְניָ ת: "...ָיפוֹ ם ָּפִניר ְּבֵספֶ ב ְוכֹותֵ 

 ְּבַדְעּתוֹ ל ַהָּׁשפֵ ם ָאדָ ר ֹיאמַ ל ְוַא... ֶנְגּדוֹ ן ְּכַאיִ ל ְוַהּכֹ ל ְוָגדוֹ ן ָקטֹ 
ו ְמָׁשְרָתיר ֲאׁשֶ  ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ י ִלְפנֵ ל ּוְלַהּלֵ ת ְלהֹודוֹ י ָאֹנכִ י ִמ 

 י".ָּכמֹונִ  ֶנְגּדוֹ ן ְּכַאיִ ל ַהָּגדוֹ  ַהַּמְלָאי ּכִ ם, ֶעְליֹוִנים ְקדֹוִׁשי
ִלְפֵני ר ְוָאמַ ן: "ָּכאר ַהּמוֹ ר ְצרוֹ ר ְּבֵספֶ  םּגַ  ָמָצאנּום ּדֹוִמים ְּדָבִרי
ת ְלהֹורוֹ , ס' י)פ(ם ְנֵׁשיכֶ ם ַטְּפכֶ ם, ִׁשְבֵטיכֶ ם ָראֵׁשיכֶ ם ֵהיכֶ -ה' אֱ 

 ָהיּום ֶׁשֻּכּלָ ר ָאמַ ה ְוָלזֶ ל, ּדַ י ִלְפנֵ  ׁשֹועַ ר ִנּכָ א ם ַהּׁשֵ י ִלְפנֵ י ּכִ 
ם ְוַהּׁשֹוְטִרים, ְוַהְּמכּוָּבִדים ָהָראִׁשים. ַהּׁשֵ י ִלְפנֵ ם ָׁשִוי

י אּולַ י ּכִ ם. ַמיִ י ְוׁשֹוֲאבֵ ם ֵעִציי חֹוְטבֵ  ַוֲאִפילּום, ְוַהֶהְדיֹוִטי
ם, ַהְּקַטִּנים הֵ ם ְוַהְּגדֹוִלים, ַהְּגדֹוִלים הֵ ם ְוַהֶהְדיֹוִטים ַהְּקַטִּני

ם עֹולָ ּבְ ר, ְּכלֹומַ , ט)יב ג, ִאּיוֹ (א הּום ׁשָ ל ְוָגדוֹ ן ָקטֹ  ְּכאֹוְמרוֹ 
ם ָהעֹולָ ה ָּבזֶ י ּכִ ם, ַהּׁשֵ י ִלְפנֵ ם ְוַהְּקַטִּנים ַהְּגדֹוִלים ִנָּצִבית ַהְּנָׁשמוֹ 

ם ַהּיוֹ ם ִנָּצִבים ַאּתֶ ן ְּבָכאר ָאמַ ן ְוָלכֵ ם. ָּבהֶ ם ַמִּכיִרי ָאנּון ֵאי
ם, ְנֵׁשיכֶ ם ַטְּפכֶ ם ִׁשְבֵטיכֶ ם ָראֵׁשיכֶ ם ֵהיכֶ -אֱ י ה' ִלְפנֵ ם ֻּכְּלכֶ 

ת ְוִהְתַיְּצבּום ִקּיּום ָלהֶ  ֵיׁשם ֻּכּלָ , ֵמיֶמיב ׁשֹואֵ ד עַ  ֵעֶציב ֵמֹחטֵ 
 ם".ּוְקַטִּנים ְּגדֹוִלי, ֶהי-ִּבְבִרית ה' אֱ  ְלָעְבְרה זֶ ל ְוכָ  ...הְּבָׁשוֵ 

 

י עֹוׂשִ ׁשֶ לָּ ן ה' ְרצוֹ ם ּכְ ִאישׁ ם ּכֻ ִביד ֶאחָ  ּכְ  םֶנֱחׁשָ
ל עַ , "לַזצַ ר סֹופֵ ב ֵמַהְּכתָ ה ָּבזֶ ם ִנְפָלִאים ְּדָבִרי ָּמִצינּו דְועוֹ 

 :ְלׁשֹונוֹ ה ְוזֶ ה, ַהּתֹורָ י ׁשֹוְמֵר ב ְּבֶקרֶ ת ַהׂשֹוֶררֶ ת ָהַאְחדּו
ֵקיכֶ י ה' ִלְפנֵ ם ֻּכְּלכֶ ם ַהּיוֹ ם ִנָּצִבים ַאּתֶ " ם ִׁשְבֵטיכֶ ם ָראֵׁשיכֶ ם ֱא

 ַעל ִּפי"ל ַהּנַ ר ְוֹאמַ ם ְּבִדְקּדּוִקי ַאֲאִריא ל. ִיְׂשָראֵ  ִאיׁשל ּכֹ ' ְוכּו
ה ְוָהיָ ב ְּכִתיח] י[במ"ר ב, "ל ֲחזַ ת ְּבַכָּונַ  רַאחֵ ם ְּבָמקוֹ י ֶׁשֵּפַרְׁשּתִ 

ר, ִמְסּפָ  ֵיׁשן עֹוִׂשין ְּבֵאין ָּכאד, ִיּמַ א ר ֲאׁשֶ ב ּוְכִתי' ְוכּור ִמְסּפַ 
ד ֶאחָ  ּוְכִאיׁשף ְּכגּול ִיְׂשָראֵ ל ּכָ י ּכִ י ְוָאַמְרּתִ ר. ִמְסּפָ ן ֵאים ּוְבעֹוִׂשי
ם ֶׁשְּבֹכֲהִנית ִמְצוֹ ה ַּכּמָ ל ֲאבָ , ָלנּו ִנְצַטּוּות ִמְצוֹ "ג ַּתְריַ י ּכִ , ֵיָחְׁשבּו

ם ּוַבְלִוּיִ ם ְּבֹכֲהִניא ְום ְּבִיְׂשְרֵאִלין ְוכֵ ם ְּבִיְׂשְרֵאִלים ְוֵאינָ 
ם ְמַקְּיִמיה ָּבזֶ ה זֶ ם ֵרִביעֲ ל ִיְׂשָראֵ ל ֶׁשּכָ  ַעל ְיֵדיא ֶאּלָ ה, ְוַכּדֹומֶ 

 ִנְקְראּון ְוָלכֵ ד, ָיחַ ם ַוֲאגּוִדים ֲאחּוִזים ֻּכּלָ י ּכִ ת, ַהִּמְצוֹ ד ַיחַ ם ֻּכּלָ 
ד, ַיחַ ם ְצרּוִפים ְּדָבִריה ִמַּכּמָ ה ֶּׁשַּנֲעׂשָ ת ַּביִ  ְּכמוֹ ל, ִיְׂשָראֵ ת ֵּבי

ת ַּביִ א ְוִנְקרָ ת, ְוַגּגוֹ ת ְּדָלתוֹ ת, ַחּלֹונוֹ ם, ַוֲאָבִנים ֵעִצים, ְלֵבִניר, ֹחמֶ 
ם עַ ן ּכֵ ה, זֶ א ְּבה זֶ ר ֶאְפׁשָ י ֶׁשאִ ד, ָיחַ  ֵאּלּול ּכָ ת ִהְצָטְרפּו ַעל ְיֵדי

ל ְוכָ ה. זֶ א ְּבה ָלזֶ ר ֶאְפׁשָ י ֶׁשאִ ל ִיְׂשָראֵ ת ֵּבי ִנְקְראּוד ַיחַ ם ֻּכּלָ ה' 
ן ְרצוֹ ם עֹוִׂשין ְּכֶׁשֵאיל ֲאבָ ם, ָמקוֹ ל ׁשֶ  ְרצֹונוֹ ם ֶׁשעֹוִׂשין ִּבְזמַ ה זֶ 

ר ְיֻסּפַ  ְלַעְצמוֹ  ְוִאיׁש ִאיׁשל ְוכָ ת, ִהְתַאֲחדּום ָלהֶ ן ֵאיז ָאה' 
ם ְּכֶׁשעֹוִׂשין ְוָלכֵ ה. ָלזֶ ה זֶ ת ַׁשָּיכּון ְוֵאית, ָהַאְרִצּיּון ְּבִעְניַ ב ְויְֻחׁשַ 

ד ֶאחָ  ְּכִאיׁשם ֻּכּלָ י ּכִ ת, ְוִלְמנוֹ ר ִלְסּפֹ ל ְלִיְׂשָראֵ ר ִמְסּפַ ן ֵאין ה' ְרצוֹ 
ן ְּכֶׁשֵאי ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכןם, ִיְׂשְרֵאִליה ַּכּמָ ר ִלְסּפֹ ן ְוֵאים, ֶנֱחָׁשִבי
ץ ָקרּוף ּגּוד ֶאחָ ל ְוכָ ה ָלזֶ ה זֶ ת ַׁשָּיכּום ָלהֶ ן ֵאיז ָאן ה' ְרצוֹ ם עֹוִׂשי
וז"ש ר. ִמְסּפָ ן ֵאיז ָאן ה' ְרצוֹ ם ְּכֶׁשעֹוִׂשין ְוָלכֵ  ַעְצמוֹ י ִּבְפנֵ ר ֵמֹחמֶ 

 ֵּפירּוׁשי ה', ִלְפנֵ ם ֻּכְּלכֶ ם ַהּיוֹ ם ִנָּצִבים ַאּתֶ ע"ה,  ַרֵּבנּוה ֹמׁשֶ 
ל ּכֹ ם ְוׁשֹוְטֵריכֶ ם ִזְקֵניכֶ ם ִׁשְבֵטיכֶ ם ָראֵׁשיכֶ ן ה' ְרצוֹ ם ְּכֶׁשעֹוִׂשי

ם ֲאחּוִזים ֶׁשּכּוּלָ ל, ִיְׂשָראֵ  ִאיׁשק רַ ד ַיחַ ם ֻּכּלָ ל, ִיְׂשָראֵ  ִאיׁש
 "ל:ְוקַ ד, ֶאחָ ל ִיְׂשָראֵ ד ֶאחָ  ִאיׁשק רַ ם ְוהֵ ד ָיחַ ם ְמֻׁשָּלִבי

 
 תיהם של:נשמוי לוילע קדשומן העלו

 ה (אליהו) בן ר' חיים ובת שבע ע"המשר'  אבינו
 ואמנו מרת אילנה בת רחל ע"ה
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יעקב,  לאלקי  משפט  עת  שהוא 
לבל יהיה נכון לבו בטוח בתפלת 
בצלו  חוסה  הוא  אשר  הצדיק 
באיזה  לבטוח  או  בעדו,  שיפגיע 
מצוה שעשה שעל ידה תצא כאור 
אלא  תלוי  הדבר  אין  כי  משפטו, 
בו לשוב בתשובה שלימה ולשפוך 
בעל הרחמים בתפלה  לפני  שיחו 
ויקבל  ירחמהו  ובתחנונים שישוב 
לקבל  פשוטה  ימינו  כי  תשובתו 

שבים.
במדרש,  נאה  משל  ע"ז  כמובא 
שהארי'ה המלך שבחיות קצף על 
זוחלין  והיו  כולם,  החיות  עבדיו 
היו  ולא  קצפו  מאימת  ורועדין 
אל  לבא  פנים  ישאו  האיך  יודעין 
קצפו  שיסיר  לו,  ולהתחנן  המלך 
השועל  להם  ונענה  מעליהם, 
אלך  אני  שבחיות,  הפיקח  שהוא 
בעד  המלך  את  לפייס  לפניכם 
מאות  שלש  יודע  שאני  כולכם, 
ובטחו  בהם,  לפייסו  משלים 
אחריו,  והלכו  בדבריו  החיות 
לפניהם  וכשהלך  לפניהם,  והוא 
פניו  החזיר  יותר  או  פרסה  דרך 
אליהם ואמר, להם תדעו שנשכחו 
והשיבו  מהמשלים,  מאה  ממני 
מאות,  השני  ביתר  שיסתפקו  לו 
וכשהלך עוד מעט אמר להם הנה 
שכחתי עוד מאה, והשבו שיספיק 

גם המאה שנשארו לו, וכיון שהגיע אתם קרוב לחצר המלך אמר 
להם תדעו שכבר שכחתי כל המשלים ומעתה תעזרו את עצמיכם, 
וכל אחד יבקש על נפשו מלפני המלך, אולי יתמלא רחמים עליו 

להטות אליו חסד ועלי אין לכם להישען עתה.
והנמשל מובן מאליו, שהגם שהצדיק הוא עומד בפרץ בעד עם 
בנ"י והוא המקרבן תחת כנפי השכינה ומביאם קרוב לחצר המלך, 
העיקרי  שהדבר  מודיעם  הוא  המלך  להיכל  קרוב  בהיותם  מ"מ 
תלוי רק בהם, לפייס את המלך מה"מ בתשובה שלימה ובתפלה 

ותחנונים.
וכן משה רבינו ע"ה אחרי שניהלם כל ימיו וקירבן אל השי"ת, 
היום  עד  עליהם  שהתפלל  בזה  יבטחו  שאל  להם  אמר  לבסוף 
בעצמן  לבקש  עוד  צריכים  ואינם  הש"י  להם  נתרצה  שכבר 
ולהתחנן לפניו ית', כי עיקר תלוי בתפלת עצמן להתחנן לפניו 
ית' שישא עונם ויעבור חטאם כרוב רחמיו, וזהו שאמר "לא אוכל 
עוד לצאת ולבא" שאין יכולת בידי להביאכם בהיכל המלך, רק 
"ה' הוא העובר לפניך" וגו' רומז להש"י הוא עובר על פשע לכן 
יאות לכם שבעצמיכם תחלו פניו שיעבור על פשעכם והוא יקבל 

ברחמים את תפלתכם. 
)מאור ושמש(

אתם נצבים היום כולכם לפני ה' 
אלקיכם ראשיכם שבטיכם וגו' טפכם 

ונשיכם וגרך וגו' )כט, ט(.
דרש הרה"ק מסטרעטין זי"ע, את הפסוק 
יום  על  דיומא  כעניני  וכו'  נצבים  אתם 
"אתם  אמר:  וכך  ונראה  הסמוך  הדין 
נצבים היום כלכם" זה הוא כלל, "ראשיכם 
שבטיכם זקניכם" וגו', זה הוא פרט "כל 
איש ישראל" חזר וכלל, ואיתא כלל ופרט 
מה  הפרט,  כעין  אלא  דן  אתה  אי  וכלל 
דהיינו  זקניכם  ראשיכם  דהיינו  הפרט 
לאלתר  ונחתמים  נכתבים  הצדיקים, 
יכתבו  ישראל,  כלל   - הכלל  כך  לחיים, 
ויחתמו לאלתר לחיים טובים, אמן.  
)ילקוט חדש(

*
דרש  האדמוה"ז מסאדיגורה  הרה"ק  מרן 
את הפסוק אתם נצבים היום וגו' לפני ה' 
אלקיכם, דהכוונה היא כי כשיעמוד איש 
ה'"  "לפני  ורק  אך  השנה  בראש  ישראל 
להפוך  יכול  אזי  כנ"ל,  מגמתו  כל  ואליו 
ה'  "לפני  שזהו  רצ"ל  ]אולי  לרחמים  הדינים  כל 
אלקיכם" דהיינו שמדת "אלקים" - דין - נהפך למדת הויה 
- רחמים[ ואז ממילא יתמלאו כל משאלותיו 
הכל  מקור  יתברך  הוא  הלא  כי  לטובה, 
וכשהאדם דבוק בו יתברך אזי נשפע עליו 

ממילא הכל.
"ראשיכם  נאמר  לכך  אשר  אני,  ואומר 
וגו'  ונשיכם"  "טפכם  וגו'  שבטיכם" 
כי  האדם  לב  על  יעלה  שלא  להורות 
רק  שייך  אינו  שביארנו  זו  מדרגה 
אין  סגולה,  יחידי  השם  ואנשי  לצדיקים 
הדבר כן, רק כל אחד ואחד מבני ישראל 
אשר לבבו פונה באמת להשי"ת כדאיתא 
בספה"ק את"ם נצבים אותיות אמ"ת, כל 
א' וא' לפום דרגא דיליה אם רק יתעורר 
נקודת לבבו באמת וישוב בתשובה ויקרב 
עצמו להשי"ת, היכולת בידו להיות ניצב 
בכל  יתברך  מאתו  יוושע  ואז  ה'  לפני 

המצטרך. 
)אמת ליעקב - נצבים תרכ"ה(

*
אתם נצבים היום כולכם לפני ה' 

אלקיכם.
בעולם  ומצב  מעמד  לכם  יהיה  אימתי 
היינו  אלוקיכם',  ה'  'לפני  כשתהיו 
שנאמר  כמו  בהקב"ה  דבוקים  כשתהיו 
'ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם 

היום', ואז יהיה לכם החיות אמיתי. 
)מרן הרה"ק מרוז'ין(

אתם נצבים היום 
דיש  מסאדיגורה  האדמוה"ז  מרן  שאל 
היום,  נצבים  אתם   - היום  מהו  להבין 
הלא  ית',  לפניו  עומדין  אין  אימתי  וכי 
 , א"א  אך  כבודו.  הארץ  כל  מלא  כתיב 
)דברים כט, כח( הנסתרות לה' אלקינו  כתיב 
הם  הנסתרות  וגו',  ולבנינו  לנו  והנגלות 

המח והלב, והנגלות הוא בחי' קול ודיבור 
)זוה"ק ח"ג קכג:(. והסבר לכך הוא, כי באמת 
פנימיות כל דבר הוא חיות הבורא ב"ה, 
כמ"ש ואתה מחיה את כולם, וע"כ צריך 
היינו  בפנימיות,  ה'  את  לעבוד  האדם 
טהורות,  מחשבות  במוחו  תמיד  שיהיו 
דבר  איזה  לפניו  בבוא  בלבו  ויתעורר 
ית'  להבורא  בו  שיעבוד  עוה"ז  מעניני 
אשר הוא חיותו וקיומו של הדבר ההוא, 
כן  ואחרי  אלקינו,  לה'  הנסתרות  וזהו 
האדם  ויוכל  לנו',  'והנגלות  בו  יקויים 
ודיבור שהוא תורה  ה' בקול  לעבוד את 

ותפילה.
)איוב א,  'היום' כדכתיב  ראש השנה נקרא 
ו( ויהי היום ויבואו בני הא' וגו' וכדאיתא 
השנה,  לראש  שהכוונה  לב:(  )ח"ב  בזוה"ק 
האדם  צריך  השנה  ראש  כשבא  דהיינו 
וצריך  התאוות  כל  אצלו  בטלים  שיהיו 
ולהסתכל  החיצוניות  כל  להשליך 
ולהיות  דבר,  כל  בפנימיות  ולהתבונן 
מקושר בלב ומוח להשי"ת, והשי"ת הוא 
מקור הטוב ואז ממילא נעשה הכל טוב, 
אלא  ח"ו  כן  עושה  האדם  אין  באם  כי 
נפרד  אינו  ואז  עצמו  בשביל  מתפלל 
מתקבלת  תפילתו  ואין  החיצוניות  מן 
ח"ו, רק צריך שיהא מקושר אל השי"ת, 
ולהמשיך כל טוב. השי"ת יעזור שתכלה 
עוד  טובה  שנה  ותחל  וקללותיה  שנה 

מיום השבת קודש. 
)אמת ליעקב - סאדיגורה(

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך 
לעשותו )ל, יד(.

מובא  טוב  שם  כתר  ליקוטי  בספר 
השוחט  עה(  )שבת  הגמ'  פי'  מהבעש"ט 
דעלמא חייב משום צובע וחד אמר משום 
נטילת נשמה וכו' כי היצה"ר נקרא שוחט 
דעלמא, והוא נידון לעתיד לבא ויתחייב 
מפני שעושה עצמו כאילו יצר טוב והוא 
צובע את העבירה למצוה. והנה לפעמים 
ולבו  להכריע  יודע  אינו  באמת  האדם 
הוא  אם  מסוים  דבר  לעשות  אם  נוקפו 
שילמוד  לזה  והעצה  עבירה,  או  מצוה 
ואם  בכוונה,  החומש  בתוך  ענין  אותו 
ידע  ומשיכה  חשק  אותו  לו  יש  עדיין 
בוודאי הוא מצוה. וזה שכתוב 'כי קרוב 
אליך הדבר מאוד בפיך' שתלמוד הדבר 
בתורה ואח"כ תדע בלבבך אם לעשותו 

או לא.
)ברית אברם - המגיד הרה"ק ר' יוסף אברהם מזאלאזיץ 
זי"ע(

וילך משה וגו' ויאמר אליהם בן מאה 
ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל לצאת 

ולבא וגו' ה' אלקיך הוא עובר לפניך . 
)לא, א - ב(

הנה ע"פ פשוטו יש לפרש, שהורה לנו 
בימים  ישראל  בני  עם  לבבות  לעורר 
האלה ימים הנוראים הממשמשים ובאים, 
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באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

באר בשדהבאר בשדה

בית הכנסת לתורה ולתפילה שטפנשט
כולל אברכים לעיון - לפנה”צ

כולל אברכים להוראה - אחה”צ
רחוב מהרש”ל 13 בני ברק

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

מתחם גני הילדים * עקבי אבירים
רח’ רש”י 5 אלעד

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

רח’ רמב”ם 1 גבעתיים
כולל אברכים * בית כנסת * מדרשיה

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

מתחם קבר האדמו”ר הראשון משטפנשט
רח’ אליזבטה 2 שכ’ פאקורר יאשי - רומניה

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

להוצאת כתבי רבותינו הקדושים
לבית שטפנשט - רוז’ין - וחכמי רומניה.

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

· אנציקלופדיה מלכות שבמלכות בית רוז’ין ב”ח
· אמונת אמת - שטפנשט

· רשפי קודש - רוז’ין
· סגולת מלכים - ניסן

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

ח”ב עניני חלאקה,
ח”ג עניני נישואין ומצוה טאנץ.

· ילמד ענוים - בדרכי הלימוד
· כנורו של משיח - נגוני שטפנשט עתיקים

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com



2 באר בשדה- שטפנשט

שבת סליחות
משכימין לסליחות
אנו מבקשים צדקה ולא הלואה

לא בחסד ולא 
במעשים באנו 

לפניך כדלים 
וכרשים דפקנו 
דלתיך )סליחות(

בעל  הרה"ק 
ברוך"  ה"מקור 
זי"ע  ויז'ניץ  מסערט 
דברי  את  ביאר 
הנאמרים  הבקשה 

ב'סליחות': 
ולא  בחסד  "לא 
באנו  במעשים 
כדלים  לפניך 
דפקנו  וכרשים 
אמר,  וכך  דלתיך" 
אדם  כלל  בדרך 
מחבירו  הלווה 
מחזיר,  ואינו 
הוא  מתבייש 
הלוואה  לבקש 
אותו  אצל  נוספת 
שאין  מה  חבר, 
על  המחזר  עני  כן 
ומקבל  הפתחים 
לו  אין  צדקה, 
פעם  לבוא  בושה 
ולבקש  פעם  אחר 
אנו  ואין  נדבה, 
שום  בזה  רואים 
הלכה  שכן  חסרון 
היא  פסוקה 
"נתון  בישראל: 
תתן – אפילו מאה 

פעמים".
שאומרים  וזה 
בחסד  "לא  אנו: 
במעשים  ולא 
 – לפניך"  באנו 
עולם,  של  רבונו 
מגיעים  אנו  אין 
הלוואה  בבקשת 
מאתך יתברך, אלא 
וכרשים  "כדלים 
 – דלתיך"  דפקנו 
בידו  שאין  כעני 
ולפיכך  כלום, 
על  אנו  דופקים 
פעמים  דלתיך 
רבות ללא בושה... 
בנו  קיים  אף אתה 
את ההלכה "אפילו 
מאה פעמים" – נא 
ריקם  תשיבנו  אל 

מלפניך...

אפילו אם חטאנו 
אנחנו בניך

אם עוננו ענו בנו 
)סליחות(

רבי  הרה"ק  אמר  יום-הכפורים  בליל  פעם 
שלום מבעלזא ]יו"ד כ"ז אלול תרט"ז[ לאנשי 
שלומו, שילכו לחפש ולהביא לפניו את החייט 
מבראדי. הלכו וחיפשו עד שמצאוהו והביאוהו 
נא  "אמור  שלום:  ר'  הרה"ק  לו  אמר  אליו. 
ענו  עוונינו  'אם  הפסוק  של  פירושו  מה  לי, 
בנו' וגו'". ענה החייט ואמר: "מדוע הרבי לא 

'אם עוונינו'  יודע?! הרי הפירוש הוא פשוט: 
כלומר 'אפילו אם עווינו ופשענו לפניך', הרי 
בניך"  נשארים  אנחנו  זה  כל  עם   - בנו'  'אנו 
וכי  "אנו",  כמו  הוא  "ענו"  כי  חשב  עם-הארץ,  החייט  )בהיות 
"ָבנו" הוא מלשון בנים(. הפליא הרה"ק ר' שלום את 
וחזר עליו כמה פעמים, כמליצה  הפשט הזה 

טובה לזכותם של בני ישראל באשר הם שם.

אבא כך כתוב בתורה
קבץ נדחינו כמו שכתוב... מחה פשעינו כמו 

שכתוב וכו'. )סליחות(
 ביאר מרן הסב"ק מרוז'ין מדוע חוזר על עצמו 
שכתוב",  "כמו  פעם  בכל  ב'סליחות'  הפייטן 
הרי היה יכול לומר קבץ נדחינו, מחה פשעינו, 
השב שבותינו, הכל בדרך תפלה ולמה לי "כמו 

שכתוב". אלא שהכוונה בזה להתחנן להשי"ת 
עפ"י דברי חז"ל בגמ' )קידושין לב.( שאסור לומר 
לאביו אבא עברת על דברי תורה אלא יאמר לו: 
אבא מקרא כתוב בתורה, כדי שלא יעבור על 
כיבוד אב, והוא בעצמו יבין. לזה אנו אומרים 
יודע  שהשי"ת  שכתוב",  "כמה  פעמים  כמה 
"בנים  כי  ומבין 
אתם לה' אלהיכם" 
והבן  א(,  יד,  )דברים 
מחוייב לומר לאביו 
כתוב  מקרא  אבא 

בתורה.
)עירין קדישין(

שימחול עוונותינו 
כדי שהתפילין שלו 
יהיו כשרים כביכול
עשה למען פארך. 

)סליחות(
בעל  הקדוש  הרב 
לוי"  ה"קדושת 

מבארדיטשוב 
טוב  המליץ  זי"ע, 
כדרכו  אחב"י  בעד 
ואמר  בקודש, 
רבש"ע  בזה"ל: 
מוכרח אתם למחול 
של  עוונותיהם 
תשא  אם  ישראל, 
טוב,  הרי  חטאתם 
אגלה  ח"ו  אין  ואם 
הולך  שאתה  הסוד 
בתפילין  כביכול 
חלילה.  פסולים 
דאיתא בגמ' )ברכות ו.( 
מנין שהקב"ה מניח 
שנאמר  תפילין 
נשבע  ח(  סב,  )ישעיה 
ובזרועו  בימינו  ה' 
ובתפילין  עוזו, 
מה  עלמא  דמרי 
מי  בהו  כתיב 
גוי  ישראל  כעמך 
)דה"א  בארץ  אחד 
בזמן  ועתה  כא(,  יז, 
הם  ישראל  הגלות 
בשפלות ומדוכאים 
וגלות,  בעוני 
תמחל  לא  ואם 
חלילה  עוונותיהם 
לא יהיו נקראים גוי 
כביכול  וא"כ  אחד, 
תפילין  מניח 

שאינם כשרים.
מרוז'ין  הסב"ק  מרן 
על  הוסיף  זי"ע 
של  הק'  דבריו 

הבארדיטשובער 
את  וביאר  רב 
בסנהדרין  המשנה 
)מו.( ר"מ אומר בזמן 
מצטער  שאדם 
אומרת  מה  שכינה 
קלני  מראשי  קלני 
והנה  וכו'.  מזרועי 
נה.(,  )שבת  עון  בלא  ויסורים  צער  שאין  היות 
ונמצא  בארץ',  אחד  גוי  'ישראל  אז  אין  א"כ 
שכביכול התפילין פסולין ח"ו, וזהו שאומרת 
רצ"ל  מזרועי,  קלני  מראשי  קלני  השכינה 

מהתפילין שבראשי ושבזרועי.
למען  "עשה  בסליחות  אומרים  שאנו  וזהו 
למען  "הושענא  ב'הושענות'  וכן  פארך", 
כדאיתא  תפילין  נקרא  'פאר'  באשר  פארך", 
יז(  )יחזקאל כד,  יא.( על הפסוק  )ברכות  בדברי חז"ל 

מנהג הבעש"ט ואדמור"י רוז'ין לומר עננו לפני התיבה
עננו עונה בעת רצון עננו )סליחות(

שאם  רוז'ין,  בית  אדמור"י  נהגו  מיוחד  מנהג 
כי אף פעם לא נהגו לרדת לפני התיבה, הרי 
שעשו זאת בעת אמירת הפיוטים "קל רחום 
שמך ו"עננו" שלאחר סליחות, אז יוצאים הם 
התפילות,  כל  את  מתפללים  הם  בו  מחדרם 
נעמדים לפני העמוד ומעתירים ברגש פסקה 
אחר פסקה את מילות הסליחות "קל רחום" 
ו"עננו". על מקורו של מנהג זה ידוע כי מוזכר 
בתו  ע"ה,  אדל  באגרת שכתבה הרבנית  הוא 
טוב  שם  הבעל  מרן  הימים  שבעת  אור  של 
זי"ע, אל הרה"ק רבי שלום מפראהביטש זי"ע, 
ובה פרטים שונים אודות מנהגי הבעש"ט הק', 
כמו בעניני זמן התפילה ועוד הרבה הנהגות. 
בין היתר נכתב שם שאצל מרן הבעש"ט היו 
ג' פעמים, בימים שהיה  אומרים סליחות רק 
יש  הסליחות  לאמירת  שכן  בהם,  מתענה 
מתענה  היה  הק'  הבעש"ט  לתענית.  שייכות 
וביום  ראש-השנה,  בערב  דסליחות,  א'  ביום 
סליחות  אומר  היה  אלו  בימים  מידות.  י"ג 
והיה יורד לפני התיבה לאמירת "עננו", לפי 
שהיה סבור שזהו עיקר הסליחות, ואילו המון 
היה  כך  משום  במרוצה.  אותו  אומרים  העם 
הבעש"ט הק' יוצא לומר "עננו" לפני התיבה. 
לצאת  רוז'ין,  בית  אדמור"י  של  זה  מנהג 
לפני  "עננו"  תפילת  את  ולומר  מחדרם 
ה"עמוד", מקורו, אם כך, בהנהגות הבעש"ט 
ממעזריטש,  הגדול  המגיד  ממשיכו  ואחריו 

וממנו עבר המנהג לצאצאיו בית רוז'ין. 
)מפי זקני החסידים(

*
בעיר  ישראל  תפארת  ביהכ"נ  בתקנות 
שנכתבו  התקנות  שאר  בין  מופיע  העתיקה 
אחרי הופעתו של הרה"ק מבאיאן טשרנוביץ 
בא"י, תפילת א-ל רחום ועננו בימי הסליחות 

צריכים לומר פסוק בפסוק.  
)משכנות הרעים(

*
כותב   - לקוטים   - אפרים  מחנה  דגל  בספר 
הבעש"ט  ]מא"ז  ממנו  שמעתי  אחת  פעם  בזה"ל: 
זללה"ה[ אם היה יכול עוד אחד לומר א-ל רחום 
משיח  מביא  הייתי  אזי  אני  כמו  ועננו  שמך 

עכ"ל.
*

מסופר, כי הרה"ק ר' ישראל חריף מסאטינוב 
זי"ע בעמח"ס תפארת ישראל מגדולי תלמידי 
נוטה  היה  לא  דרכו  בתחלת  זי"ע,  הבעש"ט 
וחריף  לגאון  ידוע  והיה  החסידות,  לדרכי 
ואחרי  למאוד,  בנו  נחלה  אחת  פעם  נפלא, 
הרבנית  בו  הפצירה  תרופה  לו  מצאו  שלא 
בעולם  שמו  שיצא  הק'  להבעש"ט  שיסע 

כמחולל פלאים לפעול רפואות וישועות, ואף 
שבתחילה לא הסכים, אולם אחרי שהפצירה 
בו מאוד אמר לה שהוא מסכים ליסוע, אמנם 
הוא לא ילך להזכיר בנו לפניו, אלא היות שזה 
מאוד  מוקשה  רמב"ם  לו  שיש  רב  זמן  כבר 
ועדיין לא מצא תירוץ ע"ז, לכן החליט שאם 
הוא  הרמב"ם  ע"ז  תירוץ  לו  יענה  הבעש"ט 
לו  יוכל לתרץ  ואם לא  בנו לפניו,  יזכיר את 
את הרמב"ם אזי סימן הוא שאין הוא בעל שם 

ולא יזכירנו לפניו.
ואכן קם ונסע והגיע למעז'בוז' בשבת סליחות, 
להכנס,  עדיין  הצליח  לא  השבת  כל  ובמשך 
ניגש  הסליחות  אמירת  בעת  שב"ק  ובמוצאי 
א-ל  לאמירת  התפילה  לעמוד  הק'  הבעש"ט 
ה"עננו"  אמירת  ובאמצע  ועננו,  שמך  רחום 
נזכר הרה"ק ר' ישראל חריף בדברי הרמב"ם 
נכון  תירוץ  ומצא  בהם  והתעמק  המוקשים 
ונפלא ליישב קושייתו היטב, ואחר הסליחות 
פנה אליו הבעש"ט ואמר לו: נו, מיין ענינו'ס 
מאז  ואכן  רמב"ם?  א  פארענטעפרען  קענען 

נתקרב אל הבעש"ט והיה מגדולי תלמידיו.
*

פעם נסעו הני תרי גיסי הרה"ק רבי שלמה'ניו 
מסאדיגורה זי"ע והרה"ק ר' נחום בער'ניו זי"ע 
לטשורטקוב כדי לשמוע את ה"עננו" בסליחות 
מפ"ק דודם הרה"ק אדה"ז מטשורטקוב זי"ע, 
למה  אדה"ז  שאלם  לטשורטקוב  וכבואם 
באתם? והשיבו באנו לשמוע את ה"עננו" מפי 
אדמו"ר, אמר להם הרה"ק מטשורטקוב זי"ע: 
אני אומר ה"עננו" לפני השי"ת ולא לפני בשר 
]נ"א ולא לפני התיבה[ ואמנם באותה שנה לא  דם 

יצא לומר את ה"עננו" לפני התיבה.
)ס' תפארת אדם(

*
בספר תפארת אדם מובא סיפור ממנו אפשר 
'עננו'  אמירת  חשיבות  גדלה  כמה  עד  להבין 
על  מסופר  וכך  רבוה"ק.  אצל  התיבה  לפני 
כשאמר  פ"א  מטשרטקוב:  האדמה"ז  הרה"ק 
שהיה  וכידוע  בציבור  עננו  זי"ע  אדמו"ר 
אומר בחשאי וכל הציבור רצו לשמוע דבריו 
הקדושים שהיו חוצבים להבות אש לכן סבבו 
ובנו  זי"ע  כולם את המקום שעמדו שם הוא 
הדוחק  ומחמת  זי"ע  ישראל  רבי  האדמו"ר 
והחום נתעלף בנו הגה"ק זי"ע ותיכף כשראו 
גדול  רעש  עשו  שם  שעמדו  האנשים  זאת 
'עננו'  ואמר הלאה  זלה"ה לא שמע  ואדמו"ר 
וכשראו המקורבים שאדמו"ר זל"ה אינו יודע 
כי בנו יחידו נתעלף הלך אחד מהם ולחש לו 
באזנו להזכיר לפניו את בנו הקדוש שנתעלף 
והוא אדמו"ר ז"ע לא הסיב עינו מהסליחה אף 
על רגע אחת והראה בידו הקדושה כלאחר יד 

שיקחוהו מכאן והוא אמר 'עננו' בלי הפסק.
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הרמב"ן כאן כתב לפרש דזה קאי על מצות התשובה, 
מצוה  אלוקיך  ה'  עד  ושבת  לבבך  אל  והשבות  "כי 
שיצוה אותנו לעשות כן" וכעי"ז כ' בספורנו ]אמנם בגמ' 
בעירובין נ"ה. מבואר דקאי על תורה, הובא ברמב"ם )פ"ג מת"ת 
ה"ח(, כבר עמדו בזה. וי"מ )בעל ה"שי למלך" שליט"א הובא בשי 
לתורה( דהיא היא, דבלא תורה א"א לנצח היצה"ר. דאם פגע בך 
מנוול זה משכהו לביהמ"ד, וכ"כ המסל"י פ"ה דאם הבורא ית"ש 
אמר בראתי לו תורה תבלין, אין עצה אחרת. ובפרדס יוסף תי' 

דהרי שקולה התשובה ככל התורה וצל"ב איך זה מתרץ[.

ישרים  המסילת  כתב  התשובה  מצות  עיקר  הנה  א 
יהא  שלא  ראוי  היה  ממש  הדין  שורת  לפי  כי  )פ"ד( 
תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת איך יתקן האדם את 
את  האדם  שרצח  הרי  נעשה  כבר  והחטא  עות  אשר 
היוכל  הזה  הדבר  לתקן  יוכל  איך  שנאף  הרי  חברו 
מידת  אמנם  המציאות,  מן  העשוי  המעשה  להסיר 
לחוטאים  תנתן  שהתשובה  הנותנת  היא  הרחמים 
בחסד גמור שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה 
כו' והוא מה שאמר הכתוב וסר עונך וחטאתך תכפר 
ויסוד  עכ"ד.  כו'  ונעקר  מהמציאות  ממש  סר  שהעון 
הדבר שהתשובה היא חידוש מבואר בירושלמי במכות 

פ"ב ה"ו.
ובקובץ הערות )ביאורי אגדות ס"ג( הק' מרן הגר"א וסרמן 
זיע"א על ד' המסל"י מהגמ' )קידושין מ'(: דאיתא התם 
איבד את  ומרד באחרונה  ימיו  כל  גמור  צדיק  דאפי' 
הראשונות  על  בתוהא  לה  ומוקי  כו'  שנא'  זכויותיו 
ומבואר  שעשה,  הטובות  כל  על  מתחרט  ופרש"י 
הדין  מצד  וע"כ  המצות,  את  עוקר  הוא  חרטה  דע"י 
הדין לעקור  תועיל חרטה מצד  לא  א"כ  ומדוע  הוא, 
את העונות, ומדוע צריך להגיע למידת הרחמים כדי 

שהתשובה תועיל.
)עמ"ס  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  בהערות  והנה 
הוא  הראשונות  על  תוהא  ענין  דכל  כ'  שם(,  קידושין 
כונת  במעשיו  דהוכיח  ]והיינו  מעשה  לזה  כשצירף  רק 
מרידה וחרטה מהמצות[ אבל במחשבה לבד לא איבד כל 
זכויותיו שעשה דזהו בכלל מחשבה רעה שאין הקב"ה 
מצרפה למעשה, והביא שם הגרש"א דכן עולה מדברי 
המקנה )בדף ל"ט:( עכ"ד. ולפי"ז היה נראה ליישב קו' 
דאתי  נ"ט.(  )בקידושין  קי"ל  דהנה  בפשיטות,  הגרא"ו 
מעשה.  מיד  מוציא  מעשה  וכן  דיבור,  ומבטל  דיבור 
אבל דיבור אינו מבטל מעשה, וכ"ש דמחשבה אינה 
מעשיו  לבטל  אתינן  בתשובה  והנה  מעשה,  מבטלת 
והוא  לבד  דיבור  או  מחשבה  ע"י  היו,  לא  כאילו 
ודאי חידוש, אבל בתוהא על הראשונות הרי נתבאר 
מהגריש"א זיע"א דהוא ע"י מעשה, ומעשה מוציא מיד 
מעשה ולק"מ לכאו' ]ואף דהרמב"ם )פ"ב מתשובה ה"ד( כ' 
דמדרכי התשובה כו' "ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה" 
העבירות  את  לעקור  לחוד  החרטה  דבכח  נתבאר  במסל"י  מ"מ 

דהשאר אינו מעכב בתשו'[.
י"ל  הגריש"א  מרן  דברי  ללא  אף  דנלע"ד  ובאמת 
דחילוק גדול יש בין לעקור מצוה לבין לעקור עבירה 
כגון אלו שנקט המסל"י רציחה או ניאוף. דעונות אלו 
מציאותי  נזק  והוא  לכל  ונכר  ורב  עצום  הוא  נזקם 
למחוק  תשובה  של  העצום  בכח  ואעפ"כ  ומוחשי, 
א"ז כלא היה. ]היינו כלפי האדם שעשה אותם[ וזהו ודאי 
אף  במצוה,  מאידך  אבל  הרחמים,  ממידת  חידוש 
ומשפיעה  פועלת  מצוה  שכל  מאמינים  אנו  שבודאי 
בכל העולמות, אמנם הרי לכאו' זהו כח רוחני שמימי. 
ובעיני בשר פשוטים לא זוכים לראות גודל השפעת 
המצוה. וא"כ כיון דזה כח רוחני א"כ באותו מידה בכח 
מרידה ח"ו, אף בלא מעשה לבטל את אותו כח. ואלא 
העצום  היסוד  לנו  מבואר  הקשה  כן  שהגרא"ו  ממה 
ופעולת  האמיתית,  המציאות  הוא  הוא  דהרוחניות 
המצוה לטוב היא כמו להבדיל בפעולת הרציחה לרע. 
הגרא"ו  ]ומסתמא  המעשה  בעולם  ממש  מציאות  והוא 
בגודל קדושתו וטהרתו גם זכה לראות א"ז.[ ויש להאריך בזה 

ודו"ק היטב.
והגרא"ו מביא שם דהוא שאל כן להח"ח זיע"א וע"ש 
מה שתירץ לו הח"ח ומשה"ק ע"ז הגרא"ו ונביא בזה 
בעזה"י תי' הגרא"ו עצמו ועוד כמה תירוצים נפלאים.

ב הגרא"ו עצמו תי' שם וכעי"ז תירץ במשנת ר' אהרן 
הקשר  )להגר"ד  דוד  בשירת  בזה  וע"ע  קס"ה(,  עמ'  )ח"ב 
זצ"ל( מועדים מאמר כ"ד, לפמש"כ בעל המסל"י עצמו 
בספרו דרך ה' פ"ד דבכל מעשה מצוה יש ב' ענינים, 
א' תועלת ותיקון הנעשה מן המצוה אשר בשביל זה 
צוה הקב"ה לעשותה. ב' יש ענין בעצם לקיים ציווי 
השי"ת, וכן בעבירה יש ב' ענינים אלו להפך, א' הטעם 
ההיא  המעשה  לעשות  שלא  הוזהרנו  בשבילו  אשר 
ושבשביל זה היה ראוי למנוע מלעשות המעשה אפי' 
שבחטא,  הגדול  והקלקול  הפגם  והיינו  אזהרה,  בלא 
]בענין  לעשותה.  שלא  הקב"ה  עלינו  שציוה  מפני  ב' 
הקלקול של החטא יש להאריך ועי' גם ברכות ל"ג. אין הערוד 
ממית אלא החטא ממית ובפר' ראה )י"ב ד'( כ' רש"י עה"פ לא 
תעשון כן לה"א, אמר"י וכי תעלה על דעתך שישראל נותצין את 
ויגרמו עונותיכם למקדש  המזבחות אלא שלא תעשו כמעשיהם 
זצ"ל  קוטלר  הגר"א  דמרן  ומטו משמיה  עכ"ל  שיחרב  אבותיכם 
דהרי בגמ' )שבת ק"כ:( אי' דבגרמא אין לאו דלא תעשון ומבו' 
ולפי"ז  בידיים[  אלא  ביהמ"ק  לחורבן  גרמא  אי"ז  דעבירות 
תירצו דתוהא על הראשונות שאיבד מצותיו היינו מה 
שעשה כן מפני ציווי השי"ת אבל התיקון שנעשה מכל 
כאינו  ונשאר  ע"י חרטתו  נאבד  לא  זה  מצוה שקיים 
מצווה ועושה. משא"כ מעבירה, ע"י החידוש של מידת 
הרחמים נעקר גם הקלקול וההפסד שנגרם מהעבירה 
מבואר  ]והנה  השי"ת.  פי  המראת  של  החלק  רק  ולא 
במסל"י דע"י שהוא עוקר את הרצון זה נחשב לו כעקירת המעשה 
ולכן אין פגם וקלקול כדביאר הגרא"ו, ויל"ע אי זה מסתדר עם מה 
דמטו מדרשות הר"ן )דרוש י"א( שכ' דגם באנוס על אכילת איסור 

יש טמטום הלב ואולי יל"ח[. 

שמעתי  שליט"א  טאובר  הלוי  הגרש"י  מכבוד  ג 
שכר  בין  יש  גדול  חילוק  דהנה  נפלא  באופן  לתרץ 
לעונש. דעונש זה מגיע לרשע משורת הדין אבל שכר 
אתה  כי  חסד  ה'  ולך  כדכתיב  חידוש,  זה  לצדיקים 
תשלם לאיש כמעשהו. )עי' שמיה"ל שער התורה פ"ב( וא"כ 
י"ל דאין לך בו אלא חידושו, וכל מה דנתחדש דמקבל 
שכר על המעשה הטוב זה רק אם עד סוף ימיו אוחז 
בזה ולא במרד ח"ו אבל בעונש שמגיע משורת הדין 

מהכ"ת דיועיל תשובה לבטל א"ז ולכך זהו חידוש.
והנה לפי"ז בתוהא על הראשונות זה גם בלא מעשה, 
בכללי הביטול מעשה דעלמא אלא  בעינן הכא  דלא 

אמרינן באופן כזה אינו ראוי לקבלת שכר.
ובפחד יצחק )ר"ה מאמר ח' יוה"כ מאמר ו'( יישב בזה באופן 
עמוק דהנה מצינו הרבה פעמים בתורה שהמושג טוב 
ורע נמשל לחיים ומוות וכשם ששינוי המצב מחיים 
למוות הוא בדרך הטבע משא"כ ממוות לחיים אין לזה 
דכל  הוא  בזה  והביאור  ורע  בטוב  ה"ה  בטבע  מהלך 
וממילא  חיות  לו  לספק  כדי  למזונו  זקוק  חיוני  דבר 
בערכו  לאמונה  זקוק  הוא  בנפש  שיתפס  כדי  הטוב 
של הטוב ואם תוהא על מעשיו הטובים פרחה חיותם 
כמו  זה  הטוב  אל  הרע  מן  במעבר  משא"כ  ממילא 
לעקור מוות ואפיסה ולזה צריך מידת הרחמים שהוא 

לפנים משורת הדין. עכ"ד הנפלאים.
ולפ"ד צל"ע במש"כ המסל"י בהמשך "ועכ"פ זה לא 
חסד שמכחיש הדין לגמרי שהרי יש צד להתלות בו 
הנחמה  עתה  בא  כו'  בחטא  שנתרצה  הרצון  שתחת 
והצער" עכ"ד. ולכאו' איך זה מסתדר עם מה שמת לא 

יכול לחזור ולחיות, וי"ל ואכ"מ.
וע"ע תירוצים על קו' הגרא"ו במשנת חיים ובחבצלת 
השרון בפרשתן. ה' יזכנו לעשות תשובה שלימה לפניו 
מעולם.  חטאנו  לא  כאילו  ונקיים  טהורים  ולהיות 

אכי"ר.

עיונים בפרשת השבוע 
מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א

מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב
כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וגו' כי קרוב אליך 

הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו )פרק ל' פסוק י"א-י"ד(

עומק
הבאר 

פארך חבוש עליך, וזה הוא שאנו מתפללים 
וימחול  פארו  למען  יעשה  שהקב"ה 
עוונותיהם של ישראל כדי שיהיו התפילין 

שלו כשרים. 
 )עירין קדישין(

צרפתנו כצרוף כסף )סליחות(
מטשורטקוב  מרדכי  נחום  ר'  הרה"ק  סיפר 
פעם  עצמו  הכין  מבארדיטשוב  שהרה"ק  זי"ע, 
בראש-השנה לתקיעת-שופר, ירד לטבול ועלה 
ונתלבש בקיטל וכו'. הקהל כבר היה מוכן, עומד 
ומצפה ברתת וזיע שהרה"ק מברדיטשוב יתחיל 
ואין  ברכה  קול  אין  והנה  ובתקיעות,  בברכות 
קול תקיעה, הרה"ק מניח את השופר מידו וחוזר 
ונוטלו ומניחו. לפתע פתח הרה"ק את פיו ואמר: 
מישראל  אדם  יושב  הפתח  אצל  למטה  "הנה 
יודע  ואינו  הגויים  בין  שבוי  ימיו  כל  שהיה 
ומתפלל  עומד  הקהל  את  ומשראה  להתפלל, 
גם,  להתפלל  עזה  וחמדה  בקנאה  לבו  נתמלא 
והתחיל בוכה ושופך ליבו לפני אביו שבשמים, 
וכך אמר בבכייתו: 'אבינו שבשמים, אתה יודע 
איני  ואני  וכוונתה,  מקורה  זכה  תפילה  בכל 
ע"כ  א"ב,  של  אותיות  הכ"ב  את  אלא  יודע 
ברחמיך  ואתה  הא"ב  אותיות  את  לפניך  אומר 
ועכשיו"  זכה'.  לתפילה  אותם  תצרף  הרבים 
סיים הרה"ק מבארדיטשוב "יושב הקב"ה ועוסק 
יהודי,  בצרופי האותיות שיצאו מפיו של אותו 

ועל כן צריכים אנו להמתין".   
)"דורש טוב"(

ההכנה לראש השנה - החכם עיניו בראשו
משל למה הדבר דומה? לסוחר גדול שהיה רגיל 
לצאת למסחרו אחת בשנה ליריד השנתי בעיר 
לכל  רווחיו  עיקר  את  גרף  זה  ומיריד  הבירה, 
השנה כולה. זמן רב לפני שמתקרב התאריך בו 
כבר  או שלושה מראש,  חודשיים  היריד,  נערך 
את  ולהכין  ליריד  להתכונן  סוחר  אותו  מתחיל 
את  בודק  מלאי,  ספירת  עורך  הוא  הסחורה. 
הטעון תיקון, ומתכנן את אופן אכסון הסחורה 
בפני  הצגתה  צורת  ואת  המסע  בימי  בארגזים 
מזדרז  הוא  המועד  לפני  שבוע  ביריד.  הקונים 
היום  על  לו  ומודיע  טוב,  עגלון  לו  להזמין 
אל  לקחתו  עליו  בו  אשר  לנסיעה  המעותד 
היריד. כך מתכונן לו הסוחר ומכין עצמו ביתר 
ומתקרב.  היריד הולך  ועוז ככל שתאריך  שאת 
לקחת  הוא  תפקידו  כל  אשר  לעומתו,  העגלון, 
את העגלה והסוס, איננו מתכונן מראש לנסיעה 
זו אלא רק בבוקרו של יום הנסיעה הוא בודק 
ונוסע  אותם  רותם  והסוסים,  העגלה  מצב  את 
וכלל  כלל  אותם  הסוסים עצמם?  ואילו  לדרך. 
אין זה מעניין שנוסעים הם אל היריד, אחת היא 
שימלאו  העיקר  לשם,  או  לכאן  יסעו  אם  להם 
אל  ייכנס  צורכם  כל  ואוכל  כיאות  אבוסם  את 

מעיהם...
השוני  את  להבין  בכדי  להתעמק  צורך  אין 
שבין הנוסעים השונים ליריד, ההסבר לכך הוא 
ביריד  להרוויח  ומובן. הסוחר, שמתכונן  פשוט 
עצמו  את  ומכין  לכך  מתכונן  גדולים,  רווחים 
לגדולות  העגלון, שאינו מצפה  מראש.  רב  זמן 
אלא לקבלת דמי הנסיעה בלבד, אינו צריך אלא 
להכנה מועטה. ואילו הסוס אינו צריך להתכונן 
כלל, וכל שכרו מסתכם בזה שהוא טומן ראשו 

באבוסו לאכול את האוכל אשר הוא אוכל... 
חשובים  כמה  עד  ויודע  בראשו  שעיניו  מי 
הממתינים  והרצון  הרחמים  ימי  הם  ונשגבים 
לנו בשער, ומתחיל את הכנותיו מראש, כאותו 
סוחר חכם, ומתכונן לימים-הנוראים כבר החל 
מחודש תמוז ואילך. אותם האנשים הממשיכים 
ובעשרת  בראש-השנה  רק  ומתעוררים  לישון 
שכל  עגלון  לאותו  הם  דומים  תשובה,  ימי 
הכנתו מסתכמת ביום הנסיעה עצמה, אבל גם 
הם מקבלים, לפחות, את שכר פעולתם. אולם 
מי שממשיך בתרדמתו גם בימים קדושים אלו, 
דומה הוא לאותו סוס, שאמנם נמצא ביריד אך 

אינו יודע כלל היכן הוא נמצא...
)מפי השמועה(



4 באר בשדה- שטפנשט

ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות קריאת פרשת נצבים קודם ראש השנה
אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם שבטיכם וגו' )כט, ט(

אתם נצבים היו"ם - היום דא ראש השנה )זוה"ק ח"ג דף רלא(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

אתם נצבים - להתעוררות תשובה
משה רבינו ע"ה רמז באתם נצבים היום בה"י הידוע, ר"ל 
כי ביום הידוע הוא יום ר"ה, אתם נצבים לרוב ליום הדין, 
כאשר  כולם  ופרטיכם  כלליכם  אלהיכם'  ה'  לפני  'כלכם 
פורט והולך, והוא כענין ויהי היום וגו' להתיצב וגו' דאיוב 
שם  לפניו  ועוברים  ההולכים  ומי  מי  והולך  ומבאר  וכו', 
זקניכם  שבטיכם  ראשיכם  דהיינו  רז"ל,  שחלקו  כתות  ג' 
ועיני  הדור  חשובי  להיות  הנהוגים  הם  הם  ושוטריכם, 
העדה הם כת הצדיקים, כל איש ישראל הם ההמון מסתם 
העם שהם הבינוניים, טפכם וגו' הם הם פחותי המדרגה, 
לטעם זה טפי עדיף לקרותה סמוך לר"ה מלפניו כיון שהוא 
התעוררות עליו לתשובה ולשפר מעשיהם עד יום הדין הזה 

להזכר לפניו ית' ברחמים.
)פענח רזא לבעלי התוס' פרשת נצבים(

על ידי בחינת פנים יושפע כל הטובות
ה'  לפני  היום  ה', אתם  לפני  כולכם  היום  נצבים  אתם 
בבחינות פנים. וזהו אלהיכם, כי המדה המשפיע טובות 
לישראל המדה הזאת נקרא אלהיכם, כלומר בזה שאתם 
יושפע  זה  ידי  על  פנים  בבחינת  ה'  לפני  היום  נצבים 
עליכם כל הטובות הנרמז במלת אלהיכם כנ"ל, כי מלת 
פנים הוא מלשון פונה ובה טובות השם יתברך שרוצה 
לפנות לעמו ישראל לטובה אבל בהרעה אין רוצה השם 

יתברך נקרא אחור שאין השם יתברך פונה לזה.
)קדושת לוי נצבים(

המשכת מלכות כהכנה לראש השנה
אתם נצבים היום, אתם הוא אותיות אמת, בחינת יעקב 
כמ"ש )מיכה ז, כ( תתן אמת ליעקב, דהיינו בבחינת יעקב 
לבוא לראש השנה להמשיך מלכותו עלינו, וזה נצבים 

רומז למלכות לשון נציב מלך, היום נקרא ראש השנה.
)אור לשמים פרשת נצבים(

אחדות ליום הדין
וכו'  ראשיכם  אלהיכם  ה'  לפני  כולכם  היום  נצבים  אתם 
לקשר  צריך  העבודה  בשעת  האדם  דהנה  ונראה  ט(.  )כט, 
קומה שלימה,  ישראל הם  דכללות  ישראל,  כל  עצמו עם 
וכשמקשר עצמו עם כל ישראל אז הוא קומה שלימה, אבל 
אז הוא מחוסר  נפש מישראל,  ח"ו פרידות עם  לו  כשיש 
פסולה.  ועבודתו  יקרב,  לא  מום  בו  אשר  איש  וכל  אבר, 
בפרט בראש השנה צריך לקשר עצמו עם כל ישראל, כי 
צריך כל אחד ואחד להשליך מעליו שנאה וקנאה, ולקשר 
עצמו עם כל ישראל. זהו שאמר אתם נצבים, אתם בעלי 
המחלוקת כמו דתן ואבירם, היום בראש השנה שהוא יומא 
דדינא, והיו לכם להיות בשלום ובאחדות גמור, וראוי לכם 
להיות כולכם לפני ה' אלהיכם, ראשיכם, כלומר כל אחד 
ואחד מכם ראוי להיות מקושר באהבה עם כללות ישראל, 
אחד  כל  כי  אלהיכם,  ה'  לפני  כולכם  ואחד  אחד  כל  ואז 
ואחד הוא בחי' קומה שלימה, אבל בפרידות הלבבות אז 
הוא מחוסר אותו האיש, שנפרד ממנו בהקומה, ועבודתו 
פסולה, ותסורו השנאה והקנאה, ותקשרו באהבה, ואז תהיו 

כולכם לפני ה' אלהיכם, ויקבל תפלתכם ועבודתכם.
)אורח לחיים פרשת נצבים(

כל העולם טפלים לישראל
בראש  ישראל  עמו  משפט  עת  והנורא  הגדול  ביום  גם 
השנה והקצבת חיותם ופרנסותיהם ומזונותיהם, הנה הכל 
כן  ועל  החיים.  מים  ונמשך בשבת שלפניו במקור  נעשה 
מבואר בשולחן ערוך )אורח חיים סימן תכ"ח סעיף ד'( שלעולם 
קורין אתם נצבים קודם ראש השנה עיין שם, לפי שהוא 
ונחקק בשבת  נרמז  מרמז על ראש השנה, והראש השנה 
שלפניו על כן קורין אותו בשבת הזה. ולזה אמר הכתוב, 
אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם. כלומר הגם שכל 
העולם עוברין לפניו עתה כבני מרון, מכל מקום העיקר 
הוא מה שאתם נצבים, והכל כולכם. כי כל העולם טפילים 
היום  נצבים  והנכם  בדינכם.  תלויה  משפטם  וכל  אליכם 
ועומדין לפניו ביום  לפני ה' אלהיכם שנשמתכם מתראין 
הזה להביט על מעשיהם ומראיהם כאמרו )שיר השירים ב', י"ד( 
הראיני את מראיך וגו'. והרבה יש לך ליראה בפחד ואימה 
לומר  והכנעה  בבושה  גדולה  וחרדה  וחלחלה  וזיע  ברתת 
איך אשא פני שמה להביט על מעשי ומראיתי. ולזה פרט 
וגו' כל איש ישראל. כלומר אלו  ואמר ראשיכם שבטיכם 
הם העיקרים העומדים בדין אשר בשם איש ישראל יכונה.
)באר מים חיים פרשת נצבים(

בקשה מצד ארך אפים
בזוה"ק  כדאיתא  השנה  ראש  זה  היו"ם  נצבים  אתם  וזהו 
)ח"ג דף רלא.( על פסוק )איוב ב א( ויהי היום ויבא גם השטן 
בתוכם להתיצב על ה' ואמרו חז"ל ויהי היום זה ראש השנה 
וכו', וזהו אתם נצבים היום, היינו שביום ראש השנה עיקר 
הבחינה להתיצב כלכם לפני ה' אלהיכם לבקש על השפעת 
נצבי"ם  בחי'  ידי  על  הוא  החסד,  ממקור  ורחמים  חסד 
גימטריא נוע"ם הוי"ה, שמרמז על מדה חמישית שהוא ארך 
אפי"ם, היינו שעיקר הפתחון פה שיש לו להתיצב ולבקש 
על נפשו הוא רק על שהוא ארך אפי"ם אף לרשעים ולא 
מצד מעשיו וזכותו, וזה הוא רק על ידי מדת ענוה ושפלות 

באמת שגורם להמשכת מדה זו.
)בת עין פרשת נצבים(

יזכור שם הוי”ה
אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם וגו' )כט ט(. הנה 
כל מקום שנאמר היום הוא ראש השנה )זח"ג רלא.( יום הידוע 
יום הדין יום שנברא בו האדם, וכן יום השישי כתוב ג"כ 
נברא  שבו  השנה  ראש  שהוא  הנ"ל  מטעם  הידוע  בה"א 
האדם וכו' וזהו שאמר הכתוב אתם נצבים היו"ם כולכם, 
ר"ל ביום ראש השנה. לפני ה' אלהיכם, ר"ל ובמה תהיה 
לכם בחינה יציבה והעמדה לפני ה' ביום הדין להיות זכאין, 
ע"ז אמר לפני ה' אלהיכם, פירוש עדה"כ )תהלים טז ח( שויתי 
ה' לנגדי תמיד, שתמיד לא יסיח מדעתו ציור אותיות הוי"ה 
ויהיה כמאן דקאים קדם מלכא בהכנעה ובושה לפני מלך 
מלכי המלכים הקב"ה, ובזה יעורר על עצמו ביום הדין בחי' 

חסד ורחמים.
)בת עין דרוש לערב ראש השנה(

להתאסף אל מי שרבים צריכים לו ולתורתו 
ולתפלתו

מדרך העולם בימים הקדושים בראש השנה ויום הכיפורים 
להתאסף אל מי שרבים צריכים לו לתורתו ולתפלתו, וכל 
אחד ואחד לפניו יפרוש שיחתו ובקשתו לישא בעדו רנה 
ותפלה לנורא עלילה, והנה מאהבתו את ישראל הנה הנם 
המלכים  מלכי  המלך  לפני  ובבואו  לבו,  לוח  על  חקוקים 
יעתיר בעדם לטוב להם למלא משאלותם לטובה, וכשהוא 
נצב לפני ה' גם הם נצבים על לבו. וזהו שאמר אתם נצבים 
היום, בראש השנה הנקרא היום )זוהר בא לב ע"ב( כולכם לפני 
יי' אלקיכם, אפילו טפכם נשיכם, על ידי, ראשיכם שבטיכם 
וגו', שהם, כל איש ישראל, כללות כל איש ואיש ישראל 
יתברך, כמו כן אתם החקוקים  ונצבים לפניו  נגשים  והם 
על לבו נצבים כולכם וגו'. ולזה גמר אומר שאף על פי כן 
כל יחיד לא יסמוך על זה, כי אם טפכם נשיכם וגו' לעברך 
בברית, ועל דרך )אבות פ"א מי"ד( אם אין אני לי מי לי וכשאני 
לעצמי מה אני, לכן צריך לבא לכלול עצמו עם הראשים 
והזקנים שבדור, גם לעבור בפני עצמו ולהעתיר בעד עצמו, 

וישוב אל ה' וירחמהו.
)ייטב לב פרשת נצבים(

על ידי אחדות אין פגע רע
דא  ו(,  א  )איוב  היום  ויהי  ע"א(  רל"א  ח"ג  )זוהר  פי שדרשו  על 
ראש השנה. וזה שכתוב אתם נצבים היום דא ראש השנה 
כולכם כו', כפירוש החן טוב כי אם ישראל יהיו באגודה 
אחת, בודאי אין יכולת לשום מקטרג לקטרג, כי בודאי לא 

ישפטו בלי ציוי, ואיך יהיה הציוי אם יאמר ישפוטו בני, 
דהא צריך לסמן איזה עם מצוה לשפוט, אם כן ודאי נסתם 
פה כל המקטריגים ולא יקטרגו, כי מי שלח ידו בבן המלך. 
ואם כה יאמר ישפטו בני יעקב, הלא ראש המסטינים יברח 
בהחבא, כי כתיב )בראשית לב כה( ויותר יעקב ויאבק וכו', וכלו 
בתר רישא גרירא, ואם יקרא בשם ישראל, כל שכן וכל שכן 
כי  ישורין, פשוט  יקראו בשם  ואם  כי שרית,  דהוא מורה 
הוא לשון ישור על אנשים, והיינו שמושלים במעלה ומטה, 
מקום  אין  כן  ואם  ופחד,  אימתה  המתנגדים  על  ותיפול 
לפתחון פיהם. רק אם יש פיריד ח"ו, יש חשש שיקרא לכל 
אחד בשם הפרטי, אבל כשנתאחד אז אין שטן ואין פגע רע, 
והיינו שאמרו חז"ל )תנחומא נצבים סי' א'( אלמלי היו ישראל 

באגודה אחת, והבן.
)ישמח משה פרשת נצבים( 

אחדות סגולה לזכות בדין
ארז"ל )ירושלמי נדרים ט', ד( ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול 
בתורה, והוא מצות עשה שיהיה אחדות ושלום בישראל, 
וכמש"ה )משלי ג', ל( אל תריב עם אדם חנם אם לא גמלך 
בימים הללו שעי"ז  סגולה אל האחדות  עוד  ויש  רעה, 
נזכה בדין בבית דין של מעלה בימי הדין, וכנודע חבור 
עצבים כו' משא"כ חלק לבם ונפקא מינה בין כל השנה 
)יומא פ"ז  ובין הימים אלו לענין האחדות הוא משארז"ל 
ע"א( רב היה ממצי נפשיה לההוא טבחא אף שהטבח פגם 
נגדו, כשראה רב שאין לו שכל לפייסו השתדל רב עצמו 
לפיוס, ובזה יש נפקא מינה, דבשלמא בכל ימות השנה 
אין בזה רק עשה ולא תעשה, משא"כ על מי שפגם נגדו 
רשאי אני לשנאתו, וכמש"ה אם לא גמלך רעה, משא"כ 
עכשיו שהוא מצד הסגולה לזכות בדין וק"ל. והנה תיבת 

כולכם מורה יש אחדות וכולם בלב אחד.
)ערבי נחל פרשת נצבים(

כלכם לפני ה’ לבקש על גלות השכינה
אתם נצבים היום. בא ללמדנו הפסוק האיך ובמה איפוא 
דא  והנורא  הגדול  ביום  נפשנו  על  ולעמוד  להמלט  נוכל 
ה'  על  להתיצב  האלהים  בני  יבואו  כאשר  ר"ה,  היו"ם 
מיימינים ומשמאילים, ואם כל אחד ואחד ילך וישוב לדרכו 
לחנן ולחלות רק בעדו ובעד ביתו האיך נזכה בדין בקום 
למשפט גבר, בחקר אדם אם יבוקר על כל פרט ופרט מעשה 
הכתוב  אמר  זה  ועל  גבר,  מצעדי  ועלילות  ופקודתו  איש 
ותהיו  במשפט  תזכו  ואופן  צד  באיזה  היום,  נצבים  אתם 
נצבים וקיימים כפרש"י, כלכם לפני ה' אלקיכם, היינו באם 
כלנו נהפוך פנינו נוכח פני ה' לשפוך שיח תחינתנו רק על 
בימינו,  במהרה  שמו  שיתגדל  והנורא  הנכבד  שם  הגלות 
גליות,  קיבוץ  עת  מועד  יבא  כי  וראוי  ה'  הוא  צדיק  כי 
ויבדלו כל המשטינים והמקטריגים, ראשיכם  ואז יתפרדו 
שבטיכם כל איש ישראל, היינו מי אשר רק בשם ישראל 
יכונה אף אם אינו ראוי וכדאי לעצמו, עם כל זה הקב"ה 

בודאי כדאי שיתגדל ויתקדש שמו בב"א.
)קדושת יום טוב פרשת נצבים(

‘כל איש ישראל’ יהיה מי שיהיה
אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם, אין נצב אלא 
דרך  על  השנה,  ראש  זה  'היום'  ע"ב(,  כו  ברכות  )עי'  תפילה 
דא  יא(  ד,  ב  )מלכים  היום  ויהי  רלא.(  ח"ג  )זוה"ק  ז"ל  אמרם 
'לפני  יהיה  השנה  בראש  התפילה  שעיקר  השנה,  ראש 
ה' אלקיכם', מצד מדת טובו וחסדו ית"ש, ולא מצד זכות 
האדם, בבחי' לפני ה' אלקיכם, בבחי' עולם הארוך, שאין 
בו מגע גוי ח"ו אלא רחמים וחסדים גמורים בשביל ישראל, 
וזהו 'כל איש ישראל', יהיה מי שיהיה אף מי שהוא באמת 
בקרבו  נשבר  וליבו  מצבו  ומכיר  כשיודע  מ"מ  ורש,  עני 

ונעשה לקרעים, יוכל גם הוא להתפלל לפניו ית"ש.
)עקידת יצחק פרשת נצבים(

על ידי מצות מילה
וזהו הנרמז בקרא את"ם במ' רבתי, גימטריא וימ"ל אברה"ם 
א"ת יצח"ק בנ"ו, על ידי מצות מילה יש לנו קיום והעמדה 
גם  הלא  תתמה  ואל  האומות.  כל  נגד  השנה  ראש  בזה 
באומות נמצאים ישמעאלים שמקיימים מצות מילה. אבל 
באמת העיקר בן שמונת ימים דווקא, ובמשך זמן שמונה 
ימים יש קצ"ב שעות. מנין נצבי"ם. וזהו הרמז שדווקא על 
ידי מצות מילה שמקיימים בקצ"ב שעות אלו יש להם קיום 

והעמדה לנצח את כולם.
)אמרי נועם פרשת נצבים אות ב(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 

אתם נצבים - ר’אשיכם ש’בטיכם ז’קניכם
להתכונן  צריך  אחד  שכל  ל”ב(,  )זח”ב  דדינא  יומא  הוא  היום 
שיהי ראוי להתייצב לפני השם אלוקיכם. כמו שאמר הרה”ק 
רבי יעקב שמשון בנו של הרה”ק הרבי פנחס מקוריץ זי”ע אחרי 
פטירת אביו. שישב במרירות גדולה ושאל לו אחד מהצדיקים 
מיד  הגיע  שבודאי  הקדוש  אביו  עבור  לדאוג  לו  יש  מה  על 
למקומו בעולם העליון, השיב לו, אבער וועמען דארף ער זיך 
השנה.  ראש  לפני  זו  בפרשה  קורין  טעמא  ומהאי  שטעלין. 
אינש  ידע  שז”ר,  תיבות  ראשי  ז’קניכם  ש’בטיכם  ר’אשיכם 
בנפשיה איך ובמה עבר עליו השנה, ובמה יש לו להתיצב לפני 
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לך השם הצדקה ולנו 
בושת הפנים, רק העצה הוא להתאחד ולהתקשר עם כללות 
זה, מרוב בושה להרים  זנבו של  זה בצד  ישראל, ראשו של 
ראש. וזה מרומז בראשי תיבות של ר’אשיכם ש’בטיכם ז’קניכם 
כל איש ישראל שתהיו כולכם שזר, וכח זה תתיצבו ליום הדין.         
)בית אברהם - סלונים(
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באר בשדה- שטפנשט

חכמי 
רומניה

מצבת רבי זאנוויל רבינוביץ בהר 
המנוחות בירושלים

חשוון  בג'  נולד  זצ"ל  רבינוביץ  זאנוויל  רבי  הרה"ח 
ישראל  קדוש  של  השבעים  דהילולא  יומא  ה'תרפ"א, 
זצ"ל,  רבינוביץ  אהרן  רבי  הרה"ח  לאביו  זי"ע,  מרוז'ין 
של  נכדו  קרעמנצ'וג,  אב"ד  אהרן  רבי  הרה"ח  של  נינו 
הרה"ק בעל התניא. וזוגתו היתה נכדת הרה"ק רבי נחמן 
ראה  הנ"ל,  הצדיקים  שני  בין  המופלא  השידוכין  קשר  )על  זי"ע.  מברסלב 

ביריעה נפרדת(. 

הרה"ח רבי אהרן רבינוביץ זצ"ל, אביו של רבי זאנוויל, 
ויראת-שמים,  בתורה  וגדוש  מלא  בבית  והתחנך  גדל 
זי"ע  בדרך הסלולה מרבותינו הקדושים מרן הבעש"ט 
ולאמו   ותלמידיו הקדושים,  - אליו התייחסה משפחתו, 
בת  ע"ה,  לאה  רויזא  מרת  אהרון(  רבי  של  וזוגתו  זאנוויל  רבי  )של 

בבסרביה  יעדיניץ  מהעיר  גערצמן  שלמה  ישראל  רבי 
הסמוכה  רישקאן  בעיר  ביתם  את  הקימו  הם  )מולדובה(. 

ספרים  במכירת  עסק  ביתו  פרנסת  ולצורך  ליעדיניץ, 
ותשמישי-קדושה. 

הרה"ח רבי אהרן היה עובד השם באמת ובתמים, והיה 
לאורם  ולהתחמם  לנסוע  והרבה  הדור,  בצדיקי  דבוק 
וקדושתם  רוז'ין ושטפנשט, אשר אורם  של צדיקי בית 
והגלילות.  ברומניה  הקדושות  הקהילות  על  השפיעו 
במיוחד היה הרה"ח רבי אהרן מתאבק בעפר רגליו של 
זי"ע  פרידמן  מתתיהו  אברהם  רבי  האדמו"ר  הרה"ק 
להתחמם  אליו  נהרו  ישראל  אלפי  אשר  משטפנשט, 
לאורו הגדול ולקבל את ברכותיו, ושם קנה ודלה ממעין 
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ברכת האדמו"ר 
משטפנשט זי"ע 

לנשיאות חן
כבר מילדותו של רבי זאנוויל 
אהרן  רבי  אביו  אותו  צירף 
לנסיעותיו לצדיקי הדור, כדי 
עבודתם  את  מקרוב  שיראה 
בקודש ויושפע מהוד קדושתם 
חסידות  ויראת-שמים,  תורה 
רבות  פעמים  טובות.  ומידות 
לנסוע  כילד  זאנוויל  ר'  זכה 
רבי  הרה"ק  אל  אביו  עם 
אברהם מתתיהו פרידמן זי"ע 
מאור  להתבשם  משטפנשט, 
באחת  וטהרתו.  קדושתו 
אל  כשנכנסו  נסיעות,  מאותן 
ברכת  לקבל  פנימה  הקודש 
הרבי  פתאום  פנה  פרידה, 
זי"ע אל הילד זאנוויל, שעמד 
ביראת כבוד ליד אביו, ושאלו: 
אתה  ברכה  איזה  "זאנוויל'ע! 
הילד  ממני?".  לקבל  רוצה 
כי  עד  בהלם  הוכה  הצעיר 
הדיבור ניטל מפיו מתוך רעדה 
מיראת כבודו של הרבי, ועמד 
שם דומם בלי להשיב דבר. או 
אז העניק לו הרבי משטפנשט 
לו:  ואמר  קודשו  ברכת  את 
תמיד  שתזכה  יעזור  "הקב"ה 
לנשיאות חן בעיני כל רואיך." 
אביו הרה"ח רבי אהרן זצ"ל, 

המפורשת שהעניק  מהברכה  ביותר  התרגש 
הרבי לבנו, ובדרכם חזרה לעיר רישקאן אמר 
זו חשובה  האב לבנו: "דע לך, בני, שברכה 
עד למאד, ובטוח אני כי ברכה זו תלווך כל 
ימי חייך לאורך ימים ושנים". ואכן, הרה"ח 
רבי זאנוויל היה מתבטא תמיד ואומר שהוא 
שהיא  והרגיש  זו  ברכה  של  קיומה  את  חש 

הועילה לו בחייו.

הווי גולה למקום תורה
המצוות,  לעול  כניסתו  עם  ה'תרצ"ד,  בשנת 
ואם  בעיר  תורה  ללמוד  אביו  אותו  שלח 
בישראל יאס שברומניה, בישיבת "בית אהרן" 
ראש-הישיבה  של  נשיאותו  תחת  שעמדה 
נו"נ  ז"ל,  וואהרמן  יצחק  יעקב  רבי  הגאון 

לבעל ה"דעת קדושים" מבוטשאטש זצ"ל.
משם גלה הבחור זאנוויל למקום תורה בעיר 
וויז'ניץ, ללמוד בישיבת "בית ישראל ודמשק 
מנשיא  מיוחדת  לקרבה  שם  וזכה  אליעזר", 
זי"ע  ישראל"  "אהבת  בעל  הרה"ק  הישיבה 
הגר  אליעזר  רבי  הגאון  ראש-הישיבה  ובנו 
בעל "דמשק אליעזר" זצוק"ל, והוא נמנה בין 

התלמידים המובהקים שלו.
הרבה  זאנוויל  ר'  השקיע  בישיבה,  כבחור 
מזמנו וכוחו בלימוד הלכות שחיטה ובדיקת 
טריפות. בשנת תרצ"ט, במהלך לימוד עבודת 
העיר  אל  ויז'ניץ  מישיבת  עבר  הקודש, 
שטפנשט, שם המשיך ללמוד הלכות שחיטה 
בחורים  חבורת  עם  חדא  בצוותא  וטריפות 
ישיבה  זו  היתה  אברהם".  "בית  בישיבת 
של  בביתו  הסתלקותו  לאחר  שנתייסדה 
האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם מתתיהו זצוק"ל 
שהפך  כשביתו  הטהור,  שמו  על  ונקראה 

של  לאכסניה 
תורה מהווה מקום 
לעילוי  קדוש 

נשמתו הטהורה. 
סמיכה  קיבל  הוא 
הקודש  למלאכת 
השחיטה  של 
רבי  הגאון  מהרב 
משה צבי פרוכטר 
אב"ד   - זצ"ל 
ראדוקנען, מהגאון 
באראד  חיים  רבי 
ראש   - זצ"ל 
דאגודה  השוחטים 
ומהרה"צ  ביאס, 
הלוי  חיים  רבי 
 - זצ"ל  רבינוביץ 
וסגן  דיאס  ראב"ד 

יו"ר רבני רומניה.

בהימוט 
מוסדות 

עולם
בשנת ה'תש"א בא 
האירוסין  בברית 
רבי  של  בתו  עם 
ז"ל,  ליב  שלמה 
שהיה גבאי ועסקן 
יאס.  בעיר  נאמן 
אירוסיו,  לאחר 
נסע לעיר וואסלוי 
ברומניה ושהה שם במשך מספר חודשים 
]לייבוש  דוב  אריה  רבי  הגאון  של  בצילו 
וואסלוי,  של  רבה  זצ"ל,  הלפרט  בער[ 

מיוחדות.  וידידות  קרבה  כלפיו  שהראה 
בחודש תמוז ה'תש"א, גויס הבחור החתן 
לייבוש  הג"ר  עם  ביחד  רבינוביץ  זאנוויל 
בער הלפרט זצ"ל ובני קהילתו מוואסלוי, 
ז'יו  טרגו  בעיר  ההשמדה  למחנות 
עבודה  למחנה  הועבר  משם  שברומניה. 
בקאראקל שברומניה, ומשם לוואפניארקה 

בטרנסניסטריה-אוקראינה. 

בבוקרשט
רק לאחר מספר שנים, לאחר סיום מלחמת 
את  זאנוויל  רבי  הקים  השנייה,  העולם 
ביתו עם מרת מרים ע"ה, בת רבי שלמה 
ולאחר  יאס,  בעיר  נערכה  החתונה  ליב. 
גם  הבירה.  בבוקרשט  לגור  עבר  מכן 
הג"ר לייבוש בער הלפרט זצ"ל, רבה של 
לבוקרשט,  המלחמה  אחרי  עבר  וואסלוי, 
ביניהם.  הידידות  את קשרי  והם המשיכו 
לניצולי  קיבוץ  מקום  היתה  בוקרשט 
רבנים  ביניהם  חרב,  שרידי  רבים,  שואה 
זאנוויל  רבי  הרה"ח  רבים.  ואדמורי"ם 
שימש בבוקרשט כרב ובעל-תפילה מופלא 
במשך עשרים שנה בבית-הכנסת "אחדות 
קודש" ברחוב מאמולר ובבית-הכנסת של 
רבינו המלבי"ם ברחוב בראבילור. כמו כן 

שימש כשוחט ובודק דמתא. 

בארץ הקודש
זאנוויל  רבי  הרה"ח  עלו  תשכ"ה  בשנת 

על קשר השידוכין בין צאצאי "בעל התניא" 
רבי שניאור זלמן מליאדי זצ"ל עם צאצאי 

הרה"ק רבי נחמן מברסלב זצ"ל, שנוצר ע"י 
הרה"ח רבי אהרן אב"ד קרעמנצ'וג, זקינו של 

רבי זאנוויל זצ"ל
כאמור לעיל, רבי זאנוויל ואביו רבי אהרן, היו צאצאיו של 
הרה"ח רבי אהרן אב"ד קרעמנצ'וג, שמשפחתו התייחסה 
לגדולי עולם: רבי אהרן היה נכדו של הרה"ק רבי שניאור 
אהרון  רבי  של  זוגתו  ואילו  התניא,  בעל  מלאדי  זלמן 
מברסלב  נחמן  רבי  הרה"ק  של  ביתו  היתה  מקרעמנצ'וג 

זי"ע. 
בין  זה  מופלא  שידוכין  קשר  על  שהתפלא  מי  היה  אם 
שני  בין  אישיים  קשרים  לו  שקדמו  הרי  הצדיקים,  שני 
האדמו"רים יחד עם הבטחה וצפיה לעתיד על השתדכות 

צאצאיהם. 
בארץ  מברסלב  נחמן  רבי  הרה"ק  שהה  תקנ"ט  בחורף 
להרה"ק  נחמן  רבי  הרה"ק  הבטיח  שם,  בהיותו  ישראל. 
המגיד  של  תלמידיו  מגדולי  זי"ע,  מקליסק  אברהם  רבי 
עם  שמיד  בצפת,  והתגורר  לארה"ק  שעלה  ממעזריטש 
חזרתו לחו"ל יסע אל הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי "בעל 
התניא" ויבוא עימו בדברים בקשר ל"מעות ארץ ישראל". 
עת  באותה  שהיתה  מסויימת  למחלוקת  בקשר  זה  היה 
בין גדולי האדמורי"ם בנוגע לאופן חלוקת כספי הצדקה 
ישראל", שריכזה  "מעות צדקה לארץ  של קופת הצדקה 
כספים שנשלחו במטרה לעזור לעניי הארץ, כאשר מצד 
ומצד  התניא"  "בעל  הרה"ק  קודשו של  דעת  היתה  אחד 
שני דעת קודשם של הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' והרה"ק 
רבי אברהם מקאליסק. ואכן, מיד עם חזרתו מארץ ישראל, 
לפני ששב רבי נחמן למדוודיבקה שבאוקראינה )התקופה 
לפני שהלך לברסלב(, המשיך במסעו לתוך רוסיה הלבנה 
זלמן  שניאור  רבי  של  מגוריו  עיר  ליאוזנא,  לכיוון  ופנה 
חזון"  "שבת  את  שם  עשה  הוא  זצ"ל.  התניא"  "בעל 
במחיצתו של רבי שניאור זלמן "בעל התניא", כשבמשך 
השבת מעבירים שני הצדיקים שעות רבות בצוותא חדא.

בשנת ה'תק"ע ערך "בעל התניא" מסע גדול ברחבי רוסיה, 
במסגרת השתדלותו העצומה למען בני הכפרים שגורשו 
לבקר  במטרה  וכן  הראשון,  אלכסנדר  הקיסר  בגזירת 
בעיירה טולטשין באוקראינה, בה שהה הרה"ק רבי ברוך 
ממעז'יבוז' בימות הקיץ, בכדי לנסות ליישב את המחלוקת 
האיסין,  עיירות  דרך  התניא  בעל  עבר  בדרכו  ביניהם. 
כדי  ברסלב  לעיר  התקרבו  עם  ועוד.  ברסלב  טעפליק, 
לבקר אצל הרה"ק רבי נחמן, יצא רבי נחמן לקראתו אל 
מחוץ לעיר בלוויית רבים מחסידי ברסלב, כשהוא קורא 
לחסידיו ואומר: "תנו כבוד לשר האלף". היתה זו, כאמור 

לעיל, פגישתם השניה. 
הרה"ק  של  ביתו  אל  זלמן  שניאור  רבי  האדמו"ר  כשבא 
רבי נחמן, פנה רבי נחמן אל הגביר רבי משה חינקעס ז"ל 
ואמר לו: "גיב צדקה פאר אן אמת'ן תלמיד-חכם" ]תן צדקה 
לתלמיד-חכם אמיתי[. הניח הגביר על השולחן מטבע-זהב, אך 

רבי נחמן פנה אליו בתמיהה: "דאס גיט מען פאר אן אמת'ן 
תלמיד חכם?!" ]זה מה שנותנים לתלמיד-חכם אמיתי?![. הניח הגביר 
רענדל נוסף, וכשהבחין על פניו של רבי נחמן שהוא עדיין 
והניח עוד רענדל. אולם התמיהה לא סרה  תמה, הוסיף 
מעל פניו של רבי נחמן, והגביר הוסיף והניח עוד ועוד עד 
שהגיע לסך של עשר מטבעות זהב. או אז לקח רבי נחמן 

בידו את המטבעות ונתנם בידו של "בעל התניא". 
בתוך השיחה ביניהם, רמז רבי נחמן לרבי שניאור זלמן, כי 
בבוא היום עוד ישתדכו צאצאיהם זה בזה ויהיו למחותנים. 
ואכן, דבריו אלו נתקיימו כאשר נכדו של "בעל התניא", 
]בזיו"ש[ לרבנית  הרה"צ רבי אהרן אב"ד קרעמנצ'וג נישא 
מרת חי'ה, בתו של רבי נחמן מברסלב )ובזיווג שלישי נשא הג"ר 
אהרן את מרת שרה, בתו הקטנה של אדמו"ר האמצעי רבי דובער מליובאוויטש 

כשנפרדו שני הצדיקים לשלום, ליוו אותם חסידיו  זצ"ל(. 

של רבי נחמן מברסלב עד ליציאתם מן העיר, כשהרה"ק 
ושני  התניא"  "בעל  של  לצידו  בעגלה  יושב  נחמן  רבי 

הצדיקים מכבדים זה את זה בכבוד גדול. 

הרה"ח רבי זאנוויל רבינוביץ זצ"ל

אביו הרה"ח רבי אהרן רבינוביץ זצ"ל מיאס 
ושם מנו"כ
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הוא  הקודש.  לארץ  ומשפחתו 
העתיקה,  יבנה  בעיר  התיישב 
שנים  במשך  בקודש  שימש  שם 
כן  כמו  מומחה.  כשוחט  רבות 
כבעל- רבות  שנים  במשך  שימש 

הסמוכה  רחובות  בעיר  תפילה 
ליבנה. במשך ימי חייו היה הרה"ח 
עם  קרובה  בידידות  זאנוויל  רבי 
אנשי  ורבנים  אדמורי"ם  עשרות 
בארץ  והן  בחו"ל  הן  שם, 
סופג  כשהוא  ישראל, 
מהנהגותיהם  קרבו  אל 
ומקבל  שואב  בקודש, 
חופניים  מלוא  מהם 
חסידות  ועבודה,  תורה 
היתר,  בין  ויראת-שמים. 
בידידות  זאנוויל  רבי  היה 
קרובה במשך שנים רבות 
האדמו"ר  עם 
]השני[  יצחק  רבי 
מבוהוש  פרידמן 
ידידות  זצוק"ל, 
שהחלה בבוקרשט 
לאחר  ונמשכה 
לארץ  עלייתם 
בשנת  הקודש. 
ח  " מ ש ת ' ה
להתגורר  עבר 
עיה"ק  בירושלים 
בשכונת רמות, עד 
הסתלקותו בשיבה 
אלול  בכ"ג  טובה 
ה'תשס"א,  שנת 
בחלקת  ומנו"כ 
בהר- תמיר  הר 
המנוחות ירושלים 

עיה"ק.

תשואות חן
התמונות ומרבית 

פרטי מאמרינו 
נמסרו לנו על ידי 

נכדו הרה"ח אברהם 
מרדכי רבינוביץ הי"ו 
מבולטימור שבארה"ב 

בנו של הרה"ח ר' 
ישראל רבינוביץ הי"ו 

ממונסי בנו הצעיר 
של רבי זאנוויל זצ"ל 
שעלה לארץ הקודש 

יחד עם משפחתו 
מרומניה בשנת 

תשכ"ה, כיום במונסי 
אהר"ב

בשנת תשע"ז במהלך המסע להילולת הרה"ק משטפנשט זצ"ל ביאס רומניה התגלה קברו של רבי 
אהרן רבינוביץ בבית העלמין ביאס, יחד עם קברה של מרת חנה חיה וסרמן ע"ה זקינתו של רבי 
זאנוויל, נכדם רבי אהרן מרדכי רבינוביץ הי"ו מירושלים )שני מימין( שהשתתף במסע מזה כמה 
שנים ארגן מנין לאמירת קדיש ראשון מזה למעלה משבעים שנה על מצבת קברי זקיניו מחשובי 

חסידי שטפנשט בבית העלמין בשכונת פאקוראר יאס רומניה

להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בבוקרסט שנת תשי"ז מימין 
לשמאל: האדמו"ר רבי אליעזר זוסיא פורטוגל מסקולען זצ"ל, הרב 

הכולל לרומניה ד"ר דוד משה רוזן ז"ל, האדמו"ר רבי ישראל אברהם 
מסקולען זצ"ל, המוהל הרה"ח רבי שאול כהנא ז"ל מבוקרסט רחובות, 

והרה"ח רבי זנוויל ראבינאוויטש ז"ל

מצבת אביו רבי אהרון רבינוביץ זצ"ל שנחשפה 
ושוקמה בבית העלמין העתיק בפאקוראר ביאס רומניה

האדמו"ר מסקולען זצ"ל באמירת הברכות בברית לבן רבי זאנוויל 
רבינוביץ זצ"ל שנערכה בשנת תשי"ז בבוקרסט

'אדם  ויש להבין מהו  גנזיו',  בבית  ומניחן  סופרן  הוא  ברוך  אדם כשר, הקדוש 
כשר', שהרי בדרך כלל כשר אומרים על בהמה שמכשירים אותה לאכול, אומרים 
עליה שהיא כשרה, אבל מהו 'אדם כשר', ראיתי מבארים בשם האבני נזר, שהנה 
מהי בהמה כשרה, שאינה טריפה, ומהי טריפה, שחיותה אינה נמשך י"ב חודש, 
עוברים  חודש  לפי שבי"ב  חודש,  י"ב  לא תחזיק  הענין שצריך שהטריפה  ומה 
את כל המצבים שיש במשך השנה, חורף, קיץ, קור, וחום, אביב, וסתיו, ואם יש 
לבהמה חיות לחיות בכל הזמנים הרי היא חיה, אבל אם אינה חיה בכל העונות 
והמצבים, אין לה חיות, כמו כן הוא הענין של 'אדם כשר', שרואים עליו שהוא 
עומד בצדקותו בכל המצבים שעוברים עליו, בכל המצבים נשאר דבוק בהשי"ת 

ובעבודתו ללא שינוי, זהו אדם כשר שראוי להוריד עליו דמעות.
כשאנו מדברים מרבינו כבו"ק אדמו"ר מסאדיגורה זי"ע, כל מי שראה הנהגתו, 
מצב  בכל  בהשי"ת  ודבקותו  עבודתו  גודל  מהותו,  את  משקף  זה  שמאמר  הרי 
על  משעלה  וגם  ההנהגה,  שנות  קודם  מי שהכירו  גם  ועידן,  עידן  ובכל  ומצב 
כסא המלוכה, וגם בשנים האחרונות בשנות המחלה ל"ע, בכל המצבים הללו לא 
רק שהמשיך בעבודתו, אלא שהיה מעודד את האחרים ומדרבן להוסיף בעבודת 
הקודש, אכן לן יאי למבכי, להוריד דמעות על אדם כשר זה, שראו גודל עבודתו 

בכל העתים, כולם שוין לטובה, והקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו.

לזכור מה שזכינו לקבל ממנו
ואמרו חז"ל )שבת קה:( 'כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, מדה 
כנגד מדה', ופירש רש"י, שלא הספידו כראוי, ויש להבין מהו 'כראוי', והנראה 
לבאר על פי מה שאמרו במסכת ברכות )ו:( אגרא דבי הספדי דלויי, והוא הבכי, 
והנה דלויי הוא מלשון דלי, הדלי הוא מקום שמאכסנים שם דברים, שכן השכר 
של המספיד את החכם הוא מה ששמים את דברי ההספד לזכרון ללמוד ממנו 
דרכי הצדיק, לזכור מה שראינו ושמענו, ושנוכל להמשיך ללכת לאור הצדיק עוד 

שנים הרבה, על פי הדרכים שקיבלנו ממנו.

בונה עולמות במאמרו
גני  של  הבית  חנוכת  בשעת  שהיה  ההוד  נורא  המעמד  זכרוני  על  מעלה  הנני 
נשמתו של  לכבוד  אבירים'  'עקבי  תורה באלעד שנקרא שמו  הילדים בתלמוד 
זה בטבת  בעל העקבי אבירים, שתמך בנו לאורך כל הדרך באופן עצום, היה 
תשע"ה, וכאשר באנו לאתר הגנים היו שם קראוונים מושקעים, אבל היה זה רק 
עניים שמהם תצא תורה', שהכוונה  'הזהרו מבני  ואמר  ונענה הרבי  קארוונים, 
הוא גם על מבנה שהוא עני, וכי על קראוון עורכים חנוכת הבית??!! וכי הילדים 
ילמדו בכאלו תנאים??!! ואמרתי לרבי, אם כן אפשר לערוך עכשיו גם "הנחת אבן 

הפינה" למבני הקבע של הגנים, והסכים עמי הרבי.
ואכן תיכף ומיד הבאנו שם בלוק ומלט, ויצא משם התמונה הנפלאה, שעל השלט 
כתוב "מעמד חנוכת הבית" ועל השולחן יש בלוק ומלט, והרבי הורה אז לכל 
המשתתפים, הרבנים ואשי הציבור, ובהם הגאון הצדיק הרב טוביאס שליט"א, 
הגה"צ הרב אהרן שפירא שליט"א, והרב פרוש ועוד כל הרבנים הנוכחים שם 
לגשת ולצקת ביטון, והרבי עצמו הניח מטבעות סגולה באבן הפינה כפי הנהוג, 
והיה זה מעמד שמימי, ואני הייתי בטוח אז שבצדקת הצדיק האבן הזאת יהיה 
וזה שער השמים. ראש העיר הרב פרוש אמר אז, רק הרב סלמון  בית אלקים 
יכול לערוך מעמד הנחת אבן הפינה כשעדיין לא קיבלו המגרש, וכאשר אמר את 
שאמר הביט אליו הרבי זצ"ל כמי שתמה עליו, כיצד אתה יכול לדבר כך, ואני 
נעמדתי והשבתי מיד, רק הרב פרוש יכול להעיד על המקום שיש לנו ושיהיה 
אין  אומר שעדיין  הוא  בישא  עינא  ושרק מחמת חשש  נפלא,  בנין  בע"ה  שמה 

מקום, וכל הנאספים לא ידעו להחליט האם יש מגרש או אין מגרש - - -
בסופו של דבר לאחר כמה עיכובים שונים, השתא בר"ח תמוז התש"פ היה מעמד 
ידי  ביוזמת ראש העיר ברח' ברטנורא, על  הנחת אבן הפינה במתחם שקבלנו 

האמונה והתקוה שהרבי נסך בנו זכינו לקבל את המגרש למעלה מדרך הטבע.
בגלוי בכל  אותנו  היה תמיד מעודד  זי"ע  לציין שמלבד מה שרבי  כאן המקום 
הפעולות, הרבה פעמים הייתי נכנס לקו"פ עם כמה רעיונות כיצד להקים עוד 
מוסדות וכיצד להרחיב את הקיים, ורבינו היה יושב על המדוכה ומתבונן בכל 
המעשים, והיה פעם אחת שהוא שאל אותי, בשביל מה אתה צריך את זה, והיה 
נראה כאילו הוא מבקש לעצור אותי מהפעילות, והיה זה שלא כדרכו, והיה הדבר 
נראה כפליאה, וראיתי שבכמה דברים שהורה לי שלא לעשות, גם בפרויקטים 
גדולים שכבר היינו באמצע, אבל כשהוא עצר את הדבר, ראו אחר כך כמה גדולים 

דברי חכמים, שהיה שוקל כל ענין בפלס מה לעשות ומה לא.
ואכן זכינו שהיה לנו את האורים ותומים לידע מה לעשות ואימתי לחדול מעשיה, 
הפעילות  כל  ידי  על  אותנו,  ינחם  שהשי"ת  רצון  יהי  אלה,  כל  חסרנו  ועכשיו 
שעושים לזכר נשמתו הק' ולכבוד נשמתו, על פי דרכו, ויהי רצון שיהיה מליץ 

יושר על כולנו להוושע בכל הישועות עד שיקיצו וירננו שוכני עפר.
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8 באר בשדה- שטפנשט

זכרונות מכבו"ק אדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל
דרשת הרה"ג אברהם יעקב סלמון שליט"א

 שנאמר במעמד עצרת מספד להסתלקותו של צדיק בשילוב סיום מסכת שבת בסדר הדף היומי 
שנערך ככלות ימי השבעה של כבו"ק 'עטרת ישראל' מסאדיגורה זצ"ל בבית המדרש דחסידי שטפנשט - כ"ז מנחם אב תש"פ

 זכרנו ימים מקדם
אנו נאספים היום לסיום מסכת שבת במסגרת סדר 
בבית  היומי  הדף  בשיעורי  שנלמד  היומי"  ה"דף 
שיעור  המגיד  ידי  על  השני,  המחזור  זה  מדרשינו 
שליט"א,  כליפא  משה  הרב  הגאון  הרב  החשוב 
ועכשיו במחזור השני נוסף השיעור החדש שנמסר 
בטוב טעם ודעת על ידי הרה"ג פה מפיק מרגליות 
פע"ח הרה"ג הרב אביש הלפרין שליט"א נכד למרן 
שתצא  שהבשורה  מקוים  ואנו  זי"ע,  מרוז'ין  הס"ק 
בבית  ספסלים  להוסיף  יהיה  הסיום  ממעמד  הערב 

המדרש, בשני השיעורים היומיים בבית מדרשינו.
לפני  המסכתא  סיום  להערך  אמור  היה  בתחילה 
כשבוע, אבל בעוה"ר לקו המאורות עם הסתלקותו 
של כבו"ק האדמו"ר מסאדיגורה, ולכן נדחה עריכת 
התורה  שדברי  רצון  ויהי  השבעה,  לסיום  הסיום 
יהיה  הערב  שישמיעו  והחיזוק  ההתעוררות  ודברי 
לעילוי נשמתו הטהורה של כבו"ק אדמו"ר ר' ישראל 
משה בן כבו"ק אדמו"ר ר' אברהם יעקב זי"ע, וכמו 
ומחזקים  מסייעים  היו  הוא  כן  כאביו  זי"ע  שהרבי 
תמיד בהקמת המוסדות הק' על שמו של רבינו הק' 
משטפנשט, כך ימשיך להמליץ טוב בעדנו ממרומים 
ויעתיר עלינו שנוכל להמשיך בכל מפעלות הקודש 

וגם להגדיל ולעשות חיל.
ראשית נעלה מעט מזכרונות הקודש, בית מדרשינו 
להרחיב  זכינו  וכאשר  וקטן,  צר  היה  יסודו  בשעת 
גבולות הקדושה, היה זה ביום זאת חנוכה תשנ"ט, 
מדרשינו  לבית  אבירים  עקבי  בעל  הרה"ק  הגיע 
באופן  חיות,  לנו  לתת  והגיע  המקום,  את  לחזק 
ב"ה  זכינו  יהיה',  גדול  הקטן  'זה  שיהיה  שנזכה 
במשך השנים להרחיב גבולות הקדושה עוד ועוד, 
כן יהיה ה' בעזרנו שנוכל להרחיב יותר ויותר את 

גבולות הקדושה.
לאחד  זצ"ל  אדמו"ר  כבו"ק  הגיע  שכאשר  זכורני 
שבאלעד,  הק'  במוסדותינו  הבית  חנוכת  ממעמדי 
אמר אז הרבי, שהנה בגמרא )ברכות יד.( אמרו, 'כל 
הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רע', ואמר שהוא 
לא הבין את דברי הגמרא עד שהגיע לתלמוד תורה 
באלעד, שרואים שיש כאן אנשים שכל העת חולמים 
חלומות על גבי חלומות, לפתח את גבולות הקדושה, 
ומי שחי באופן שטוב לו עם הקיים ואינו חולם איך 
לפתח עוד ועוד את גבולות הקדושה, הרי זה נקרא 

רע, כי תמיד צריך להיות בבחינת 'מסיף והולך'.
ועל פי זה ביאר את גודל האהבה והחיבה שחש אביו 
זי"ע בעל העקבי אבירים למקום זה, לפי שהמקום 
אינו שוקט על שמריו, אלא הרי זה גדל והולך כל 

הזמן ללא שום הפסק.

התחזקות ע"י האמונה שהכל 
הוא במידת הרחמים

והרי זה סימנא מילתא, בערב שב"ק בתוך הדברים 
לי,  שדברתי עם הרב אב"ד שפיקוב שליט"א אמר 
נוכל  כן  ידי  שעל  אחד  ענין  שלו  בכתובים  שמצא 
של  הסתלקותו  על  פורתא  נחמה  איזה  למצא 
שנה  כחצי  ראה,  בפרשת  תשע"ג  בשנת  הצדיק, 
אבירים,  העקבי  בעל  אביו  של  הסתלקותו  לאחר 
ואמר  בדאבוס,  הרגלי  בטיולו  זצ"ל  הרבי  עם  הלך 
על  גדולה  באבלות  נמצא  עדיין  שהוא  הרבי  לו 

שנאמר  מה  עם  מתחזק  הוא  אבל  אביו,  הסתלקות 
בפסוק )דברים יא, כו( 'ראה אנכי נותן לפניכם היום 
'מנין  אמרו,  )קה.(  במסכת שבת  וגו', שהנה  ברכה' 
יוחנן  'רבי  שם  ואמרו  התורה'  מן  נוטריקון  ללשון 
דידיה אמר, אנכי נוטריקון אנא נפשי כתיבת יהבית', 
ואמר הרבי שכאשר מתבוננים בדברי הגמרא, רואים 
שהשי"ת רמז מיד בתחילת קבלת התורה, שנתינת 
התורה היה מעולם של אהבה, עולם של רחמים, וזהו 
מה שהשי"ת  היום' שכל  לפניכם  נותן  אנכ"י  'ראה 
נותן לפני האדם, ברכה או חלילה להיפך, הכל בא 
יהבית',  כתיבת  נפשי  'אנא  שהוא  אנכ"י,  משורש 
והוא גילוי האהבה הרבה יותר משם הרחמים שהוא 
שם הוי"ה, שיש להאמין שגם במצב של מה שנראה 
נוכל  ובזה  רחמים,  של  ענין  זה  הרי  הברכה  היפך 
לקבל נחמה פורתא, לידע שהכל בא מצד הרחמים.

סיים  וכאשר  הרבי שאמר,  הק' של  דבריו  הם  אלו 
שכאשר  לו,  ואמר  ידו  את  הרבי  תפס  דבריו  את 
בדברים,  ומאמינים  אלו,  בדברים  היטב  מתבוננים 
זוכים להרגיש ולידע איך שהמות והחיים והקללה זה 

ברכה, ואמר לו, עם מאמר זה תוכל לחזק ידי אחרים, 
מבהילים שעכשיו  והדברים  נשברים.  לבבות  לחזק 

אנו מתחזקים עם מאמר זה של הרבי.
'רבי  עוד  אמרו  שם  בגמרא  דהנה  להוסיף  ואמרתי 
נוטריקון אנא נפשי כתיבת  יוחנן דידיה אמר אנכי 
יהבית, רבנן אמרי אמירה נעימה כתיבה יהיבה', וגם 
בזה נכלל הענין של מידת הרחמים 'אמירה נעימה'.

הברכה שבתורה
וחשבתי עוד להוסיף על מאמר הגמרא שהזכרנו בשם 
הרבי זצ"ל 'אנא נפשי כתבית יהבית', דבספה"ק דגל 
מחנה אפרים הביא בפרשתן פרשת ראה על הפסוק 
ראה אנכי נותן לפניכם וגו' את דברי הגמרא, וכתב 
שם בתוך דבריו הק', עוד ירמוז כי ידוע אנכ"י היא 
ראשי תיבות א'נא נ'פשי כ'תבית י'הבית, וכבר כתבתי 
במקום אחר, כשלומד התורה לשמה אזי מכניס חיות 
שהיא בחינת רוח ונשמה לתורה, שהיא בחינת נפש, 
ונעשה התורה תמימה ושלימה בכל הבחינות, והוא 
משיב נפש כל התורה ונפש כל הנבראים, ולהיפוך 
אזי חלילה נעשה לו סם וכו', כמו שאמרו חז"ל )יומא 
ידו  ע"ב:( זכה נעשה לו סם חיים, שהוא סם שעל 
מחיה כל עלמין, והוא שמרמז מלת אנכי, שהיא כלל 
כל התורה כולה, נותן לפניכם היום, היינו בכל יום 
ויום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו, פירוש, 
א"ת,  תיבת  כשתיחדו  ויחוד,  וחיבור  אסיפה  לשון 

היינו כ"ב אותיות התורה מא' עד ת', ותכניסו בהם 
חיות על ידי תורת אמת בדחילו ורחימו, ויהיה אנכי, 
מקור  ונעשה  חיים,  סם  כנ"ל  ברכה  התורה  היינו 
וכן  הברכות,  וכל  השפע  נובע  ידה  שעל  הברכות, 

להיפוך ח"ו כנ"ל זכה נעשה לו סם חיים וכו'.
'עניה  זה כתב לפרש את הפסוק בהפטרה  פי  ועל 
אבניך  בפוך  מרביץ  אנכי  הנה  נחמה  לא  סוערה 
ויסדתיך בספירים וכל גבולך לאבני חפץ', כי ידוע 
ההפוך  והוא  מ"א.(  )נדרים  מדעת  אלא  עני  אין 
כשיש  עבדי,  ישכיל  הנה  יג(  נה,  )ישעיה  מהפסוק 
לו דעת והשכל ירום ונשא וגבה מאד, אבל כשהוא 
עני מן הדעת אז סוערה לא נחמה, הנה אנכי פירוש 
שהוא  אנכי  הנקרא  לשמה  התורה  כשתלמוד  אבל, 
כללות התורה כנ"ל, אזי מרביץ בפוך אבניך, היינו 
שלך,  אותיות  כ"ב  כל  שיתברכו  פירוש  האותיות, 
ויסדתיך בספירים היא לשון בהירות, היינו שיאירו 
ונעשים זכים ומצוחצחים האותיות שלו כמו שאיתא 
)אבות פ"ו מ"א( העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים 
שמזכך  פירוש,  ובהירות,  זכות  לשון  זוכה  הרבה, 
וראה שם המשך דבריו  ומצחצח לדיבורים הרבה. 

הק' שהאריך הרבה במעלת הלומד תורה לשמה.

הברכה כשיודע שעומד 
בהתחלה

והנה מבואר בדברי הדגל שב'א"ת' מרומז כל אותיות 
יש  כולה, אבל לפעמים  כל התורה  דהיינו  ב'  הא' 
שלומדים אותיות הא' ב' כפשוטו, ועל ידי כן זוכים 
לכל התורה כולה, וכמו שידוע המעשה שהיה אצל 
ונטרפה  ישראל  לארץ  נסע  הק' שכאשר  הבעש"ט 
ספינתו בלב ים, לקחו ממנו את כל מדרגותיו, ונשכח 
ממנו הכל, וביקש מהמשמש ר' צבי שיזכיר לו איזה 
דבר, אבל גם ממנו נשכח הכל, ואמר שהוא זוכר רק 
לר' צבי  והורה הבעש"ט  ב',  את האותיות של הא' 
שילמד עמו האותיות א' ב', ועל ידי כן חזרו לו כל 
השגותיו, ועל ידי כן ניצל מהצרה שהיה בה בלב ים, 
והיינו שלפעמים על ידי לימוד הא' ב' בפשטות, כמי 
שאוחז רק בהתחלה, על ידי כן זוכים לכל ההשגות.

ועל פי זה יש לפרש הפסוק 'ראה אנכי נותן לפניכם 
שהוא  האדם  ידע  שכאשר  הברכה',  את  וגו'  היום 
עומד עדיין בא"ת, בא' ב', ועדיין לא התחיל מאומה, 

על ידי כן יזכה לכל הטוב.
של  להסתלקותו  השבעה  ביום  עכשיו  עומדים  אנו 
לא  ולעודד  לחזק  קדשו,  עבודת  היה  שזה  הצדיק, 
גדולים  ובדברים  רמות  במעלות  העומדים  את  רק 
ונשגבים, רבינו היה מעודד גם את פשוטי העם, וגם 
כשבאו לפניו עם רעיון חדש שהיה עדיין בתחילתו 
אותנו  מעודד  והיה  מזה,  שיצא  מה  שהבינו  לפני 

הרבה ושש ושמח על כל התחדשות.
ז"ל,  הרבי  את  בקו"פ  שהייתי  היה  פעמים  וכמה 
וראיתי איך שבאו לפניו אנשים עם כל מיני רעיונות, 

וראו עד כמה עודד ותמך בכל אחד ואחד.

המוריד דמעות על אדם כשר
ונגיד משהו על פי  אנו מסיימים כעת מסכת שבת 
הגמרא דידן במסכת שבת )קה:( אמרו, כל המוריד 

על  דמעות 
המשך בעמוד 7

בעצרת המספד שנערכה בבית מדרשינו ככלות השבעה 
להסתלקות אדמו"ר זצ"ל מסאדיגורה

זכר צדיק לברכה
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ושעזהש פששבת סליחות תש -ת, גליון קכ"ו פרשת נצו"י שיבעזהשי רשת ו ק ון גל תשת, חות סל ת שש

לומר טעם על מה שנוהגים אפשר  
להתחיל סליחות מיום א' בשבוע, דהנה 
הקדוש  שהרב  שמספרים  מה  מקובל 
הרבי ר' אלימלך מליזענסק זיע"א אמר 
שזמן מלוה מלכה הוא זמן שיכולים 
לבקש מהקב"ה כל מה שרוצים, והסביר 
למה  על כך טעם והסבר ִׂשְכִלי, במשל 
הדבר דומה למלך שבא לעיר אחת ואנשי 
מה  אחד  לכל  להם  יש  הלא  המדינה 
לבקש מאת המלך בפרטות, וכן בכלל 
המדינה יש להם מה לבקש מה  אנשי 
שחסר במדינה, לכלל ולפרט, אולם עם 
כל זה כשהמלך בא לעיר כדי לא לערבב 
שמחת ביאת המלך מכינים לו טקסים 
ושותים  ואוכלים  סעודות  ועושים 
ורוקדים ושמחים ומנגנים לו בכלי זמר 

 ניגונים יפים וצועקים "יחי המלך"...
ליפרד אך   שהמלך בא  בבא הזמן 

מאנשי העיר וליסוע הביתה באים אליו 
אנשי המדינה ואומרים לו אדונינו המלך 
ו  השתדלתנ ו  עמנ פה  שהיית  זמן  כל 
סעודות  עשינו  לכבודך,  הכל  לעשות 
ושמחנו מאוד, הכנו את  הנעימות היפות 
להפריע את  ביותר וכדומה, והכל לא 
עד עתה לא  שמחתך ושמחתינו, ולכן 
ו  עכשי אבל  ממך,  דבר  שום  ו  בקשנ
שהמלך נוסע לביתו אין לנו ברירה ולכן 
אנו מבקשים ואומרים אנו צריכים לזה 
ולזה ונזקקים לזה נא עשה לנו את זה 
ואת זה, וכראות המלך שאכן נכון הדבר 
לא בקשו ממנו דבר, אלא  שכל הזמן 
בבוא הזמן שצריך לנסוע הביתה באים 
א  ל מ י ש הם  ל ח  י ט ב ה ם  י ש ק ב מ ו

 משאלותם.
השבת והנמשל   יום  שבבוא  הוא 

ומתפללים  מבקשים  אנו  ן  אי קודש 
תפלות פרטיות אלא אנו אוכלים ושותים 
בסעודות שבת ואומרים שירות ותשבחות 
לפניו ושמחים עם ה', 'ישמחו במלכותך 

שומרי שבת וקוראי עונג', וכשהשבת 
ישראל  י  בנ אומרים  ו  מעמנ נפרדת 
היתה  לקודשא בריך הוא "כשהשבת 
עמנו לא התפללנו על שום דבר והנחנו 
את כל דאגותינו בצד, ואמרנו רק שירות 
לנו  לפניך, אבל עכשיו אין  ותשבחות 
ברירה כי אנו צריכים את זה ואת זה ואז 

שומע וממלא   -הקדוש ברוך הוא   -המלך 
ו  דברי כאן  עד   " ו לבנ משאלות  את 

 הקדושים ר' ר' אלימלך.
 

מבקשים עכשיו לפני יום הדין אנו  
מאת  לבקש  גדולות  בקשות  לנו  ויש 
הקדוש ברוך הוא ברוחניות ובגשמיות 
ישנם בקשות פרטיות ויש בקשות כלליות 
של כל הכלל ישראל, ועיקר בקשתינו הוא 
שיזכנו ביום הדין ושנזכה לתשובה שלמה 
וכדומה, ובמשך ימי השבוע הלא נסגרו 
שערי תפלה ומחיצה של ברזל מפרידה 
כדאיתא  שבשמים  אבינו  לבין  ביננו 
בגמרא, אבל בבוא יום השבת שאז הוא 
זמן של כד עייל שבתא איהו אתיחדת 
דינין  וכל  אחרא  מסטרא  ואתפרשת 
מתעברין מנה, שבשבת אין סטרא אחרא 
ואין דין וממילא זהו הזמן הטוב ביותר 
להתחיל בסליחות, בזמן זה ש'ביני ובין 
בעת  לעולם'  היא  אות  ישראל  י  בנ
שהקב"ה וכנסת ישראל מתאחדים, אז 
הוא הזמן הכי קרוב אל הקב"ה שהשבת 
שמחים  ואנו  ה'  שמחת  של  זמן  היא 
במלכותו, ישמחו במלכותך שומרי שבת 
וסליחות  בקשות  ואין  עונג,  וקוראי 
ותחנונים ביום השבת וממילא יש לנו 
עולם  של  ולומר "רבונו  לבקש  רשות 
לכבודך לא ביקשנו דבר ביום השבת, ולא 
אמרנו תפלות ותחנונים וסליחות, אבל 
צריך  עכשיו כשהשבת הולכת מאתנו 

 אתה לעזור לנו".
 

 כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א

  

מען זאגט נאך א משל בשם הרב 
בידערמאן  אלימלך  ר'  המשפיע 
שליט"א, אז עס איז אמאל געווען א 
פאבריקן און איז  גרויסע  יוד מיט 
עושר וואס האט  געווען א גרויסע 
געהאט באדינער'ס פון אלע זייטן און 
ע  נ י י ז ט  נ ר ע ל ע ג ס י ו א האט  ר  ע
באדינער'ס וויאזוי צו האנדלן מיט 
מאכן  קומען  י  זי ען  ו ו מענטשען 
געשעפטן מיט איהם, די באדינער'ס 
און  באדינט  געטריי  איהם  האבן 
אלעס וואס מענטשען האבן געדארפט  
י  ד ן  ו פ ט  האנ י  ד ר  ע ב י אר ז  י א
באדינער'ס, אבער ווי פארשטענדליך 
אז ווען עס איז געקומען א גרויסע 
בעל פרנסה וואס קען מאכן גרויסע 
מען   האט  עושר  די  מיט  געשעפטן 
איהם אריין געלאזט צום עושר ווייל 
די באדינער'ס פארשטייען נישט צו די 
גרויסע זאכן, נאר מיט די פשוטער 

 געשעפטן זענען זיי גוט באקאנט.
נמשל גיבט ער צו פארשטיין, די  

מיר בעטן מכניסי רחמים, משמיעי 
תפלה, משמיעי צעקה, מכניסי דמעה 
הכניסו ... לפני מלך מתרצה בדמעות, 
פארוואס בעט מען אז מען זאל זיי 
אריין נעמען אונזער הייסע תפלות 
אלע  די  ווייל  אויבערשטען,  צום 
קוקן  און  שטייען  וואס  מלאכים 
איבער די תפלות און טוען דערמיט 
וואס זיי דארפן פארשטייען נאר צו 
פשוטע תפלות, אבער ווען מיר שטייען 
און בעטן זיך ווי א קינד ביים טאט'ן 
אויף א סליחה ומחילה מיט הייסע 
גוט  א  אויף  זיך  בעטן  און  טרערן 
געבענטשט יאר פארשטייען נישט די 
מלאכים, לאמיר אפילו זאגן אז צו 
תפלות פארשטייען זיי אבער צו א 
יודישע טרער פארשטייען זיי זיכער 
נישט, ווייל זיין זענען קיינמאל נישט 

 געווען מענטשען.



הערות והגהות או לכל מי שרוצה ליקח חלק 
 בהוצאת הגליון יפנה ל י.ד.  

  347-678-2738בטל: 
 atemtachreeshin@gmail.comאו במעיל 

 לעילוי נשמת הרה״ח
 ע״האברהם דוב בן הרה״ח יצחק ר׳ 

 יומ״ד ראש חודש מנחם אב תשל״ז
 הי״ד נעק״ה בשנת הזעםשלום ובנו הקדוש 

 התודה והברכה נתונה להאי גברא יקירא 
על שנטל על עצמו לנדב הגליון לזכותו 

 יהודיתבן אהרן 
 פריידאבת ומרים 

 וכל משפחתו
הקב״ה יהא בעזרו שיצליח בכל מעשי 

 ידיו  מתוך שמחה ונחת, אמן

 
הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי 

 התורה הזאת.
הפירוש על פי מה שמצינו בשם האר"י ז"ל על הפסוק לך דומי' תהלה  יראה

שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו, ופירוש כי הנה ידוע לכל עובד ה' שאילו פינו 
מלא שירה כים וכו', אין אנו מספיקין להודות וכו', על אחת מאלף אלפי אלפים 
וכו', מהטובות שעשה עמנו בכל עת, גם מי יתנה תוקף תהילותיו, שאפילו משרתי 
עליון אשר יש להם כמה ראשין, ובכל ראש אלף פיות וכו' כמובא במדרש, אין 

 מספיקין לומר קצת מתהילותיו.
עבדות ה' ותהילתו הוא בלב, שיותר ויותר ממה שהפה יכול לחשוב,   ועיקר 

וה' יודע מחשבות אדם, אמנם מהצורך לסדר שבחים ותהילות בפה דווקא, הוא 
למען יוכלו ללמד הבאים אחרינו הבאים לעבוד את ה', שאם לא היו מתפללין 
ומשבחין לה' אלא בלב, לא יהי' ניכר עבדות כזה לזולתו שיוכל ללמוד ממנו, על 
כן מן הצורך ללמוד ולהתפלל בפה, בכדי שיקחו מוסר הבאים לשמוע בשמעם 

 דברים יוצאין מן הלב בגודל אהבת ה' ויראתו כן יעשו גם הם.
פירוש, לך דומי' תהלה פירוש עיקר תהלתך הוא בדומי' במחשבה, שומע  וזהו

תפלה פירוש מה שהתפלה נשמעת מפי עבדי ה' בני ישראל הוא למען עדיך כל 
 בשר יבואו, לעבדך באמת שיהי' להם ממה ללמוד עבדות ה'.

גם כן פירוש, הנסתרות לה' אלוקינו, פירוש עבדות ה' ראוי שתיהי'   וזה 
בהסתר שהוא במחשבה, שהוא היותר נסתר מבני אדם, והנגלות, פירוש מפני זה 
התורה והתפלה היא בהתגלות, הוא לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי 
התורה הזאת, פירוש שילמדו בנינו לעבוד ה' ולעשות כל מצותיו ולהגות בתורתו, 
שאי אפשר ללמוד זה ממחשבת זולתו כי אם מנראה מתפלתו הזכה ולימוד 

 תורתו, כנ"ל.
 מאור ושמש

 

 וילך משה וידבר את כל הדברים האלה.
על פי שאמרו חז"ל פעמים היורד לפני התיבה ופעמים העובר לפני יבואר  

התיבה, פירוש כי הצדיק בשעה שמתפלל לפני השי"ת צריך לדבק עצמו בהתיבות 
מהתפלה והתיבות הקדושות הם הם המנהיגים אותו, ויש צדיקים גדולים אשר 
הם למעלה ממדריגה זו אשר הם מנהיגים את התיבה וזהו מדריגות משה שהוא 
בעלה דמטרוניתא כנאמר בזוה"ק, וזהו היורד לפני התיבה שהתיבה מנהיג אותו 
והוא למטה מן התיבה ויש צדיק העובר לפני התיבה שהוא מנהיג את התיבה 

 והוא למעלה מן התיבה, וזהו העובר לפני התיבה.
שהי' סוף ימיו של משה רבינו ונסתם ממנו מעיין החכמה כמבואר וכאן  

במדרש והי' בבחינה הראשונה שהתיבה הי' מנהיג אותו, וזהו וילך משה וידבר, 
דהיינו הלך אל הדיבור שהתיבה הי' למעלה ממנו, ובזה תבין דבר נפלא למה 
בשירת האזינו נביאות משה רבינו סתימה מאוד שלא מצינו כזאת בכל התורה כי 
הענין כך הוא שנבואת משה רבינו הי באספקלריא המאירה וכל הנביאים 
באספקלוריא שאינו מאירים, ולכך נבואתו של משה רבינו שהי' באספקלוריא 
המאירה הי' לו כח גדול שיאמר הדברים כמו שקבל מהשם יתברך בלי שום 
התלבשות בדרך משל וחידה, מה שאין כן שאר הנביאים שלא היו להם כח של 
משה רבינו היו צריכים להלביש נביאתם דרך משל וחידה כמו נביאות זכרים 
ושאר נביאים שסתומה מאוד, וזה נקרא אספקלוריא שאינה מאירה, והנה קודם 
הסתלקותו של משה רבינו ע"ה ניטלת מסורת החכמה ממנו וניתנה ליהושע ולכך 

 שירת האזינו הוא סתימה בדרך התלבשות.
 קדושת לוי

 
 ה' מכה ורופא -מחי ומסי 

 ממית ומחי' - ממית ומחי'
 ומעלה משאול -מסיק מן שאול 

 לחיי עולם - לחיי עלמא
 בן כשיחטא - ברא כד חטי
 אביו מכה אותו - אביהו לקי'

 כשאביו חס עליו -אביהו דחיס 
 אזי מרפא הוא את כאבו -אסי לכאבה 

 עבד המורד באדונו -עבדא דמריד 
בקולר   להתחות   -נפיק  אותו  מוציאים 

 בשלשלאות
 כשאדונו מתאוה -מרה תאיב 

רה   ל ו ק ר  י ב ת את   -ו א  הו ר  ב שו י  ז א
 השלשלאות

 
 בנך בכורך אנחנו -ברך בכרך אנן 

 וחטאנו לפניך -וחטינן קמך 
 והנה שבעה נפשינו -הא רוי נפשין 
 בצרות כלענה / עשב מר -בגידין מררין 

 עבדך אנחנו -אבדך אנן 
 ומרדנו בך -ומרודינן קמך 

 והנה אלה מיוסרים בביזה -הא בבזתא 
 ואלה בשבי' -הא בשביא 

 ואלה במכות -הא במלקיותא 
 בקשה ממך -במטו מנך 

 ברחמיך הרבים -ברחמך דנפישין 
 רפא כאבינו -אסי לכאבין 

 המתגברים עלינו -דתקוף עלן 
 שלא נאבד -עד דלא נהוי 

 לגמרי -גמירא 
 בשבי -בשביא 

 
 שליט ומנהיג עולמו כרצונו -קל 

 על ברואיו מאהבה לשמרם מהפסד   -רחום 
 חנון לנמצאים הטוב ומועיל -חנון 

 לעוברי רצונו -ארך אפים 
 לאוהביו -ורב חסד 

לקיים הבטחתו לטובה אפילו היתה   -ואמת  
 על תנאי ולא התקיים
לקיים הבטחת אבות   -נוצר חסד לאלפים  
 לאלפי דור שאחריהם

 לשב בכל לב ועוזב דרך רשע - נושא
 מזיד - עון

 במרד ומעל - ופשע
 מחשבה ושגגת מעשה -וחטאה 

 שלא יעניש בפעם אחת הכל -ונקה 

 לזכרון עולם בהיכל ה׳
זכות הגליון תהא לעילוי נשמת ידידנו האברך 
החשוב, איש חמידות ורב תבונות, מקבל כל 

 אדם בסבר פנים יפות, אציל המדות,  
 מאנהייט ז״לישעי׳ בן הר״ר לוי יצחק הר״ר 

 הנקטף בדמי ימיו י״ב אלול תש״פ
 ת.נ.צ.ב.ה
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ֶכם ִלְפֵני  ּלְ ִבים ַהיֹּום ּכֻ ם ִנּצָ  (כט,ט)  ֱאלֵֹהיֶכם ה'ַאּתֶ
 

יִקים ַיֲעֹמד" זה שאמר הכתוב (משלי יב,ז): ִעים ְוֵאיָנם וֵּבית ַצּדִ  ".  ָהפֹוְך ְרׁשָ
 המגיד הקדוש ר' מיכל מז'לוטשוב זצ"ל: הובא בשם   בספר 'תכלת מרדכי'

אומרים: אנו  חי'  כל  'נשמת  ֲחֶוה ְלָפֶניךָ  קֹוָמה ְוָכל"  בתפילת  ּתַ גם  ִתׁשְ השלם,  האדם   ."
משתחוה   -כשעומד זקוף מקבל על עליו עול    הוא  שכן עצם הדבר שהוא  לפני הקב"ה, 

 מלכות שמים ועל מצוות, ויש בו יראת שמים ויראת חטא, בזה הוא משתחוה לקב"ה. 
משתחוה   שהוא  כשנראה  גם  הרשע,  זאת  כנאמר    –לעומת  משתחוה,  אינו  הוא  בעצם 

דּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק מִ " (ישעיה כט,יג): ּבְ ָפָתיו ּכִ ִפיו ּוִבׂשְ יּבְ ּנִ ֲהָכֶזה  "  ". הנביא הרי אומר בשם ה':ּמֶ
ַאְגֹמן ֹראׁשוֹ ...  ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהוּ  ? (ישעיהו נח,ה). כלומר, האם להשתחויה מעין  ֲהָלֹכף ּכְ

זו התכוון הקב"ה? ודאי שלא. הקב"ה רוצה שאדם ישתחוה באמת, בפנימיות נפשו, לא 
במשלי,   הפסוק  את  לפרש  יש  זה  לפי  בלבד.  ִעי" כך:בגופו  ְרׁשָ את    –  ם"ָהפֹוְך  נהפוך  אם 

 ודאי שלא.   –"  ְוֵאיָנם "  הרשעים כך שיעמדו על הראש, האם זאת נקראת השתחויה?
ַיֲעֹמד" יִקים  ַצּדִ עומדים    –"  וֵּבית  כשהם  גם  זאת,  לעומת  נחשבת    –הצדיקים  עמידתם 

ם   להם כהשתחויה. זהו גם הקשר לפסוק הפותח את פרשתנו: ִבים ַהיֹּוםַאּתֶ למרות    –  ִנּצָ
 ('לאור הנר') ", משתחווים וכפוכים לפניך יתברך. ֱאלֵֹהיֶכם ה'ִלְפֵני "  היותכם עומדים, הנכם

 
יֹּום ַהזֶּה ִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ּכַ ׁשְ ֹרת לַ .  ַויַּ ְסּתָ ְגלֹתה'  ַהּנִ ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם   ֱאלֵֹהינּו ְוַהּנִ
ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ל ּדִ  כח)-(כט, כז  ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ

 
כך הקשה רבי יהודה פתיא, בספרו 'מנחת יהודה',   מה הקשר בין שני הפסוקים האלה?

אחרת,   לארץ  לגלות  הם  שעתידים  לישראל,  רבנו  משה  להם  אמר  שכאשר  ותרץ: 
הגאולה?! אמר להם משה רבנו: ישנן שתי אפשרויות לזמן  ומתי תהיה   שאלוהו ישראל:

 שהוא תלוי במעשים שלנו. זהו שנרמז כאן בפסוקים:  –או 'בעתה' או 'אחישנה'  הגאולה:
" אמר:  רבנו  ַהזֶּהמשה  יֹּום  ּכַ ַאֶחֶרת  ֶאֶרץ  ֶאל  ִלֵכם  ׁשְ האומות.    –"  ַויַּ לבין  הוגלו  ישראל  כלל 

ֹרתסוק הבא: "ומתי הגאולה? על כך ענה בפ שאלוהו: ְסּתָ מה שנוגע ל'בעתה', דבר    –"  ַהּנִ
ְגלֹת ", " ֱאלֵֹהינוּה'  לַ " זה הוא   'אחישנה', הוא מסור בידנו  "ְוַהּנִ   –, היינו קץ המגולה, בבחנת 

ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאתוזאת על ידי "",  ָלנוּ וְּלָבֵנינוּ ַעד עֹוָלם " ל ּדִ אם נקיים את כל  ".  ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ
 ('לאור הנר')תבוא הגאולה במהרה.   –מצוות התורה  
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ְרׁשּו  ְהיֹותֹו ָקרֹוב  ה'ּדִ ְצאֹו ְקָרֻאהּו ּבִ ִהּמָ ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון   ַיֲעֹזב . ּבְ ע ּדַ ָרׁשָ
ֹבָתיו ְוָיׁשֹב ֶאל   ה ִלְסלֹוחַ  ה'ַמְחׁשְ י ַיְרּבֶ (ישעיהו נה,   ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵֹהינּו ּכִ

 ז) -ו
 

י'כוונת הלשון  ה  ּכִ   , מה שייך רבוי סליחה, שהלא אף אם חטא חמשה 'ִלְסלֹוחַ ַיְרּבֶ
חטאים אין צורך בחמשה סליחות, שכשעושה תשובה בסליחה אחת נסלח על הכל.  

 . והלשון ריבוי משמע שסולח יותר ממה שראוי שיסלח וזה צריך ביאור
 

 : טעויותב'  שהעובר עבירה טועה  ונראה לבאר עפ"י מה שכתב הרמ"ע מפאנו זצ"ל
 עצם מעשה העבירה.   .א
שהיה יכול לעשות מצוה. וכן אילו היה  שבאותו זמן שעושה את העבירה יתכן  .ב

בורח מן העבירה, היה מקיים מצוה בעצם הבריחה מן העבירה, ועתה שלא  
 .  הסתלק מהעבירה, ביטל קיום מצוה זו

 
והנה כשבא האדם לעשות תשובה ומתחרט מן העבירה שעשה, נמצא שעושה עכשיו  

נו שהיה צריך מיד  את מה שהיה ראוי לו לעשות בשעה שהזדמן העבירה לפניו, דהיי
להסתלק מן העבירה, וזה מה שעושה עתה בעת התשובה, אולם עדיין יש עליו שגגת  

חטא ממה שהיה יכול לעשות מצוה באותה שעה שעשה את העבירה, ועל זה אינו יכול  
להתחרט עתה, היות שהוא אינו יודע מה היה יכול לעשות באותו זמן, שהרי לא חשב  

אין באפשרותו לדעת מה היה יכול לעשות, ואף על פי כן   אז על עשיית מצוה וממילא
י'הקב"ה מוחל לו על הכל, ולכך דקדק הכתוב לומר  ה  ּכִ , היינו שלא די שהוא  'ִלְסלֹוחַ ַיְרּבֶ

סולח על גוף העבירה שעל זה שב האדם כראוי, אלא גם מוסיף למחול ולסלוח על  
, ואף שלא עשה על כך  המצוות שהיה יכול לעשות באותו שעה שעשה את העבירה 

תשובה כראוי משום שאינו יודע עליהם להתחרט מהם, מכל מקום כששב האדם על  
 ('זרע שמשון' פרשתנו סוף אות ד)עצם העבירה מוסיף הקב"ה לסלוח לו על הכל. 

 
 (מתוך 'באר הפרשה')  העיקר להתאפק

רב מלהיכנס אל  ן זי"ע זמ  ץהתאחר הרה"ק ישכר דוב מראדושי חת השניםבא
  זי"ע,  ןמעשה שהיה אצל ה'חוזה' מלובליה'תקיעות'... משנכנס לבית המדרש פתח לספר 

רב מלהיכנס לבית המדרש לתקיעות מפני שלא ראה עצמו ראוי   ןהתעכב זמ  םשפע
 ,ם מצות היו םלגשת אל הקודש, ופשפש במעשיו למצוא איזו זכות לעצמו בגשתו לקיו 

 רב נזכר במעשה טוב שעשה, והתחזק והתחיל בעבודת הקודש.   ןעד שלאחר זמ 
 םקו  םלהשכי ןמשמשו הנאמ ם לידו לעשות דבר מצוה, וקבע ע  ןהזדמ  םוכה סיפר, פע

 םמי ןבצרכי אותה המצוה, אלא שבלילה זה שכח המשמש להכי ףלמחר ולהתעסק תיכ
 ליד מיטתו של ה'חוזה'.   םלנטילת ידיי 

 
לו ברירה אחרת   ןואי ץרגלו על האר  ףא"א לו להציג כבהקיצו משנתו ראה הרה"ק ש

  -צער רב וגדול ל'חוזה'  םהלה בושש מלבוא, הדבר גר ךלביאת הגבאי, א  ןאלא להמתי
לדחות את המצוה, וכבר החליט בלבו   ךשמחמת חוסר אחריותו של המשב"ק יצטר

ו, מדוע  אז התיישב בדעת  ךשכאשר יגיע הגבאי לחדרו יוכיח אותו היטב על מעשיו, א
מצוה פלונית לעשות נחת רוח   םאיננה אלא לקיי ן יכעס עליו, הרי כל המהירות כא

ומה לו לכעוס, והחליט לכבוש   ךהשי"ת שלא יל  ןלהבורא יתב"ש, והרי עתה ראה שרצו
רב כבש   ןמשהגיע המשמש לאחר זמ  ןקפידה , ואכ  םכעסו ולקבל את המשמש ללא שו

יפות, משנזכר   םאת כעסו בכוחות למעלה מהטבע וקיבל את פניו בסבר פני הרה"ק 
לנו השגה כלל בגדולתו ובקדושתו של הרבי   ןשאי ףוא. במעשה זה נכנס לתקיעות

 ...בהתאפקותו מכעס  םשעיקר גדולתו של אד ןלימוד לדיד ןיש כאזי"ע,  ןמלובלי
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 שליט"א  הרב ברוך רוזנבלוםמתורתו של  –על ראש השנה 

 
אמר לי אבי, בראש השנה, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, שהרי    –אומר השם משמואל 

ח ? "  נאמר זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום הראשון ומה היה ביום הראשון  ּפַ יו   ַויִּ ַאּפָ ּבְ
ים ַמת ַחיִּ כשאנחנו לוקחים את השופר, ונופחים בו, אנחנו חוזרים   " (בראשית ב,ז)ִנׁשְ

שהקב"ה הכניס באדם הראשון. זה מה שקרה בראש השנה, ולכן אנחנו  , לנטילת הנשמה
 . תוקעים בשופר

 
ד  הרי דו –שאלנו  .הקב"ה תוקע בשופר  –אומר הספרי  ? ומי תוקע בשופר – שואל הספרי

לא ! אבי אמר לי , שמה   –אומר לך השם משמואל  ...תוקע, משה תוקע, יחזקאל תוקע
ים "שאנחנו תוקעים בשופר, זה זכר ל  ַמת ַחיִּ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ אז כמו שהקב"ה נפח באדם  ". ַויִּ

 .עד כאן, יסוד מספר אחד .נשמה, בראש השנה, אנחנו עושים את זה באמצעות שופר
ר ָמַלךְ מרים בכל בוקר " רבותי, אנחנו או ל ְיִציר ִנְבָרא, ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ ֶטֶרם ּכָ הקב"ה מלך  ". ּבְ

 ? כאן, עוד בטרם היה כאן אדם הראשון. מה קרה אחרי שאדם הראשון נברא
 
ה ְבֶחְפצֹו ּכֹל" מֹו ִנְקָרא  ְלֵעת ַנְעׂשָ לפני שאדם  ? כך -מה ההבדל בין קודם לאחר ."ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ

מקודם הוא היה  .  הראשון נברא, הקב"ה היה מושל. אחרי שאדם נברא, הקב"ה נהיה מלך
ר  ם ֲאּשֶ ל, ולאחר מכן, שאדם הראשון נברא, היה כאן  ו הוא מלך בכוח כביכ,  ָמַלךְ ֲאֹדון ֹעוּלָ

ה ְבֶחְפצֹו ּכֹלמצב חדש  מֹו ִנְקָרא ְלֵעת ַנְעׂשָ ך.  , עכשיו יש מישהו שיקרא לו מל ֲאַזי ֶמֶלְך ׁשְ
 .  ומלכותו ברצון קיבלו עליהם  –מלך, לא יכל להיות בכפיה  . עכשיו יש את המהות של מלך

 
י לַ ): " תהלים כב, כט(  –  אאומר הגאון מוילנ ּגֹוִים   ה'ּכִ ל ּבַ לּוָכה ּוֹמׁשֵ על ישראל הוא מולך   –"ַהּמְ

אני רוצה להגיד יסוד, שראיתי  ! מושל זה בכוח, מלך, זה ברצון. ברצון, על הגויים הוא מושל
.  אותו בספר דולה ומשקה, של הגאון ר' יעקב הורביץ זצ"ל , בשם מורו ורבו, ר' יצחק קוטנר

כשראיתי את זה השבוע, פשוט תפסתי בהלה ממה שהוא כותב. ברגע הראשון, לא הבנתי  
שר, הוא  הנ. האריה, הוא מלך החיות : איך הוא עלה על הרעיון הזה. תשמעו מה הוא אומר

 .  השור, הוא מלך הבהמות. מלך העופות
 

הוא יכל לבוא לאריה מלמעלה,   ? למה שהנשר, לא יהיה מלך החיות  – שואל ר' יצחק קוטנר 
.  למה הוא לא נחשב מלך על האריות ? כך הוא שואל ,  כמו אפצ'י , ולתת לו קטנה בראש
ל להיות מלך על  וז, לא יכ ושהוא נותן שאגה כל היער ז,  ולמה האריה, שיש לו כזאת רעמה

  –ל להיות מלך, רק במינו  ומלך, יכל להיות רק במינו. נשר, יכ  – אומר ר' יצחק קוטנר? העופות
 . ל להיות מלך על החיות. השור, הוא על הבהמות. מלך שייך רק במינוואריה, יכ .  על העופות

תגידו לי, מה אתם ממליכים את הקב"ה בראש השנה ???   –שאלה מפחידה  שואל ר' יצחק קוטנר
 ???   מה אתם ממליכים אותו , הוא במין שלכם ???? מה יש לו איתך ?? מה יש לכם איתו

 
חמישים שנה אתה צועק "אין   ! אתה קורא את השאלה הזאת בפעם הראשונה, אתה חוטף שוק 

אם תבין מה יש בראש   –אומר ר' יצחק קוטנר  ??? לנו מלך אלא אתה" ... מה יש לך איתו
הלך ביום ראשון שישי בשבוע, א'   ? מה עשה הקב"ה. השנה, תבין מה יש לך עם המלך

 בשעה השביעית, אדם הראשון שכב על הרצפה, היה גולם.   תשרי,
 

בצלם  .  הוא נתן יחידה משלו לתוך האדם ? בא הקב"ה, ונפח בו נשמה. מה אומרים חז"ל
הגוף  ! הוא ברא אותך בצלמו כדמותו! הוא הכניס בך יחידה ממנו.  ברא את האדםאלוקים 

  –אם ככה, אומר ר' יצחק קוטנר  ! מהכוח שהקב"ה נפח בך נשמה  –שלך פועל מכוח אחד  
!  הנשמה?  החלק ששייך אליו, הוא זה שממליך אותו, מהו ? במה אתה ממליך את הקב"ה

 ? ממה יוצאת הנשמה 
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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 שירה בת גילה, הילה בת עדנה. 
 רווית רבקה בת אורלי, מוריה בת אורנה, מורן בת רותי.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה. , שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
יחזקאל  ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל, לרפואה שלמה:

  בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,
 יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת עזיזה.

 
ציפורה בת מורוור ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,   לעילוי נשמת:

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, 
ור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מורו

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן  ז"ל. דבורה בת מרים ,ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל 
רפאל ז"ל, חנה בת שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה 

בן נוארה  רוסיקו מנשרוב בת תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש
זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת  ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, 

ז"ל, אברהם בן חנה וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל, אליעזר 
 בן אסתר ז"ל. 

 
 

 
זה לא שייך לגוף, זה לא שייך למיתרי הקול, זה  . אתה תוקע בשופר, ומשם יוצאת הנשמה

כי מלך, הוא מלך רק  ! לא שייך לבטן , זה יוצא ישירות מהנשמה, משם יכולה לצאת מלוכה
ואמרו לפני בראש    -אם שם יש מלך, אומר לנו הקב"ה ! על הנשמה, שם יש מלך! על מינו

זיכרונות, כדי שיעלה  . מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. השנה מלכיות זכרונות ושופרות
  !? מי אתה שתמליך אותו, בפה שאני מדבר ?  מה זה ובמה ? זיכרונכם לפני לטובה... ובמה

 
!  השופר, הוא זה שמחבר אותך עם הקב"ה!  כי השופר בא ישירות מהנשמה! ובמה ? בשופר

הוא בזה  , כל היכולת שלך להמליך אותו! אחרת אתה לא במינו, אין לך שום קשר איתו
 .שאתה ממליך אותו ע"י השופר, שהוא הכוח של הנשמה, הנמצאת באדם 

 
  – )פרק יא (אומר הפרקי דרבי אליעזר  : שנה 5771אם ככה, בואו נחזור בחזרה, למה שהיה לפני 

לאחר שזרק הקב"ה נשמה באדם הראשון, נעמד על רגליו, והיה מתואר בדמות אלוקים. ראו  
  –ובאו כול להשתחוות לו, אמר להם ,  אותו כל הבריות ונתייראו, כסבורים היו שהוא בוראם

באתם להשתחוות לי ?! בואו, אני ואתם, ונלך ונלביש גאות ועוז, ונמליך עלינו את מי  
ממליכין את המלך, ואין המלך ממליך את עצמו אם אין העם ממליך   שבראנו, לפי שהעם

למה מקודם, האריות והנמרים  !".   אני אדם הראשון, יש לי במה להמליך אותו". אותו
 .  כי הוא לא במינו?   והחתולים לא המליכו

 
לכן בא  ! שהנשמה היא חלק אלוָה ממעל, היא יכולה להמליך, כי זה במינו כשנברא האדם,

ֵבש): " תהילים צג,א(  ?הראשון להמליך אותו, ומה הוא אמראדם  ך ֵגּאות ּלָ ּלְָ זה הפרק   –  "ה' ּמָ
וים  ו היום יום שישי בשבת, שבו היו הל, " שאנחנו אומרים אותו, בכל יום שישי בשבוע

ֵבש אומרים במקדש  ך ֵגּאות ּלָ ּלְָ כי זה הפרק, שאמר אותו אדם הראשון ביום  ?  למה", "ה' ּמָ
 .  הפרק שאנחנו ממליכים את הקב"ה ביום שישי, כמו שאדם הראשון עשהזה  .שישי

 
כי במלכויות, אנחנו  ?  אנחנו תוקעים בשופר, למה, לאחר מלכויות :אם ככה, נוכל עכשיו להבין

השופר מוציא את הנשמה, הנשמה יכולה להמליך את  !   ממליכים את הקב"ה, במה?? בשופר
 .הקב"ה 



 

 
 שבת שלום  

  
  

   דבר העורך 
ע"ה המלך  עצמו  , דוד  על  קלו  (תהלים  ואמר  מעיד    : )קיט, 

א ָׁשְמרּו תֹוָרֶת"ש ָסַמר  ש"  " ועל כךַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל 
ָיֵראִתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי  ְבָׂשִרי  קשם  (  "ִמַּפְחְּד  מאיתנו )כקיט,  ויש   ,

הדין  יום  מבוא  מפחד  רועדים  שאינם  לא !?  הקרב  אנשים 
שאנו יודעים שגם בשנה שעברה היינו    מפחדים מאלול, כיון

יותר עבירות או יותר   כמו עכשיו, פחות או יותר. לא עשינו
כמו  יותר,  או  פחות  התנהגותנו,  שעברה.  משנה  מצוות 

קודמות זכינו בדין והיו לנו שנים   בשנים עברו, ואם בשנים 
ו ישתנה. טוב רגועות וטובות, אין לכאורה שום סיבה שמשה

עזרת ה' הכל יהיה בסדר גם הלאה. סוג של ונקוה שב  לנו כך
 "...  "לי זה לא יקרה" ו"יהיה בסדר

רבי  הנערץ  כשהמשגיח  חסידים",  "כפר  בישיבת  הושלך  הס 
לו זצאליהו  וכך פיאן  דבריו,  את  נשא  אליהו    "ל  רבי  אמר 

את  ועורך  השנה  ראש  לפני  עומד  אדם  "לפעמים  זצ"ל: 
היתה כמו שנה  למסקנה שהשנה  ואז מגיע הוא חשבון נפשו, 

מעט  אפילו  ואולי  ממנה,  גרועה  יותר  לא  לפחות  שעברה, 
ם השנה עברה ממנה, ואז הוא חושב לעצמו: "א  יותר טובה 

בשנה אותי  דנו  שכאשר  אומרת  זאת  בשלום,  שעברה,   עלי 
דיני  את  גזרו  ולכן  יותר,  או  פחות  וטוב,  כשר  אותי  מצאו 

את דיני,    השנה יגזרו כך  ן מסתבר שגםלחיים טובים, ואם כ
 ... "!לטוב ולברכה

שטעות   אפשר  "לא!  וזעק:  לרגע  עצר  לופיאן  אליהו  רבי 
שאמרו שמה  מסביר  הראב"ד  בידו!  היא  חכמינו   חמורה 

הכוונה   למיתה",  לאלתר  הרשעים  נחתמים  השנה  שבראש 
בכך מיד  דינם  את  שיחתמו  הז   שיתכן  קודם  מן שימותו 

רש אדם  להם.  ששהוקצה  לו  הקציבו  שמתחילה  ם בעיע 
עשר להפסיד  יכול  זה    -  שנה,  שאדם  נמצא  שנה.  עשרים 

השנה הנוכחית, בכך  חושב להוכיח מהעובדה שהוא חי את 
לעצמו    שבראש מסביר  והוא  לחיים,  נחתם  הקודם  השנה 

הוא  יחתם  יותר,  גרועים  לא  שמעשיו  השנה  לחיים,   שגם 
שיתכן שבראש השנה הקודם החליטו להורי ד לו שנה  בעוד 

ל שנקצבו  מידתמהחיים  ואילו  לא   ו,  כבר  השנה  של  הדין 
תסתפק בהורדת שנה והיא תתבע להוריד לו שנתיים ויותר, 

כשבאמצע השנה    ואז,  שראש  לו  יתברר  קיצו,  יגיע  החיים 
 "...הספציפי הזה לא היה טוב

ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ":  (נצבים כט, יח)  זה אומרת התורה   ן ועל כגו
ִּבלְ ָהָאלָ  ְוִהְתָּבֵר  ַהֹּזאת  ִּלי ה  ִיְהֶיה  ָׁשלֹום  ֵלאֹמר  ִּכי    ָבבֹו 

 ... "ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵל
בלבבו " :  רש"יוב  ברכת   -  " והתברך  בלבו  יחשוב  ברכה,  לשון 

יבואוני קללות הללו, אך שלום יהיה  לעצמו לאמר, לא  שלום
 , ע"כ.לי

ה:  הרמב"ן ואומר   באלות  מתקללים  האחרים  אלה כשישמע 
לבו שלום יהיה לי מכל אלה הוא יתברך במחשבתו ויאמר ב

ת לבי והשם לא יסלח לו אבל יעשן עליו  וכאשר אלך בתאו
אפו אז כשיחטא לדור או לדורות או יהיה טעם "כי" לאמר  

בשרירות    כי  שבועהה  עלי   מקבל שאינני  בעבור  שלום  לי  יהיה
 , ע"כ. לבי אלך כל ימי וכל חפצי אעשה

ויתברך   בפיו  האלה יקבל  -  " והתברך בלבבו"  ר:מאו 'ספורנווה'
אותה.   לבטל  לבי  בלבבו  בשרירות  כי  לי  יהיה  שלום  לאמר 

מקבל יוענ  אלך.  שאני  גם  שיאמר  הוא  בלבו  ההתברך  ין 
 , ע"כ.האלה בפי אני מבטלה בלבי ואומר שלום יהיה לי

 התעוררבה לחומוטלת עלינו הבשלהי חודש אלול והנה אנו  
בן "ת:  בסליחו  )הספרדים(  י שאומריםפכו"  "משנתנ  ביתר שאת

קרא בתחנונים קום  מ   ,"אדם מה לך נרדם  חד  פואשרי אדם 
 . לזכות בדין על ידי הפחד והיראה עצמם אפשר - תמיד

 
 
 
 

 

 

 
 

   
לקבלת . א נצבים  ישראל  שרירות   הברית  כל  אחר   שההולך 

 .)כח-כט, ט( לבו ייענש חמורות
 באחרית מאהבה טחת ה' שישראל יחזרו בתשובהבה . ב 

 .)י-ל, א( הימים
התשובה   . ג התורה)מצות  לימוד  על  שמדובר   לא  -  (וי"א 

 .)יד-ל, יא( היא בשמים
 . )כ-ל, טו(ובחרת בחיים  . ד
 

 
    

   
מחז . א האחרון:  ביומו  רבינו  משה  דברי  בנ"י   קתחילת  את 

 אל בארץ, ומחזקו.הנהגת ישרומצוה את יהושע בדרכי 
הסוכות   . ב  בחג  ַהְקֵהל  קורא  -מצות  פרשיות   כמה  המלך 

 דברים במעמד כל ישראל.  חומשמ
ויהושע  . ג משה  את  מצוה  מועד   ה'  את להם  ואומר    באוהל 

לבוא  העתי התורה   לעד  תשכח  שלא  ומבטיח  ישראל, 
 מישראל.  

 מצות כתיבת ספר תורה. . ד
מורבמשה   . ה  הלו ינו  לידי  התורה  ספר  את  ומצוה סר  יים, 

בארון   ישראל, להניחו  בני  את  ומקהיל  הלוחות,  עם 
 ואומר את פרשת האזינו. 

 

 
 

  אגודה אחתב
תמיד אנו והלא  ,  אתם נצביםנשאלת השאלה: וכי רק היום  

ה'מעו לפני  במדרשמבארים    ?!דים  הכוונה    -"  היום"  :חז"ל 
בואו בני האלוקים  באיוב "ויהי היום וי  אמר, שנשנההאש  לר

  אש השנה בר  :, לאמרשנההאש  וזה היה בר  ,"  יצב על ה'להתי
שת ת באגודה דאגו  כולכם  ואז  אחת   היו  שלמה,  באחדות   ,
 להיכתב לחיים טובים.   -  "   ת ה' ִּבְבִרי   ְלָעְבְר " זכו  ת 
 

 
 

חדש יום יש תמיד 
ם", ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיוֹ "  :רמז, תתק"מ)  שמעוני  (ילקוטדרש  א בממוב

להאיר.  עתידה  שלכם  אפילה  כן  ומאיר,  מאפיל  היום  מה 
-ףואדומה ללילה,    הזה   העולםהנה  :  מבאר ה"שפתי חכמים"

לטוב  יפ-לע הוא  הכל  רבות,  צרות  עליהם  כי  שיבואו  תם, 
בה היה  לא  בראשית  ימי  והלילה  םששת  מא,  שני  ורות יו 

להוא אומר    גדולים, וכן ְוָהָיה אֹור ַהְּלָבָנה ְּכאֹור "  :ו)כ  ,(ישעיה 
הם    -"  םַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ִׁשְבַעת ַהָּיִמי

גרם ועוון אדם  בראשית.  ימי  שכן    שבעת  קודם,  לילה  והיה 
והחשיך העולם,  תבשאי כשבא מוצ :)ח רה זבודה (ע אמרו חז"ל 

בעדי. העולם  שהחשיך  לי  אוי  להיות    אמר:  גרם  זה  א"כ 
א  ועיקר היום הוא היום, לא הלילה, שהו  .ודם היוםהלילה ק

 כי"ר. , אלכךשנזכה ויהי רצון , אבהלם העו

 בס"ד

"פ שת אלול  חי"                     זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןון מוקדש לע"נ העל                       'ישנה   483' לון מסע

ב   בעלון בינש  596  שיעורן  תוכנעסוק    ' ב  וםערך 
בשעה  2  רקוצה  ברחובשרון  הברמת    ,19:00 ,  

   הגאוןמו"ר  אותנשיב", ויקצור  "ברינה מדרשתב
 . צ"לז אדלשטיין יעקב רבי

ִבים  ִנּצָ
 ַוּיֵֶלךְ 



 

 

לתיקון המעשים שעשינו כל מסוגל  מן הא הזלול הוחודש א
על   זי"ע  ההפלאה'  'בעל  הרה"ק  שכתב  מה  וידוע  השנה. 

נז:)נה  המש עשר    :(כתובות  שנים  לבתולה  חודש", "נותנין 
שנותנים   לכך  מזל שרמזו  שהוא  אלול,  חודש  את  לאדם 

אבתול בו  שיתקן  כדי  של ה,  החודשים  עשר  שנים  כל  ת 
אלול,   שיהם בחודששראל את מעשאם מתקנים בני יהשנה,  

צדיקים וטובים כל י"ב החודשים של נחשב להם כאילו היו ה 
יטעה   ואל  הכרח  השנה.  שום  'אין  ויאמר:  עצמו  את  אדם 

את   הרי  לנצל  למהר?  לי  ומה  אלול,  חודש  של  ההזדמנות 
אש השנה  לראש  בתשובהסמוך  ול'...  וב  תשובה  לא  שכן  א! 
לל הנעשית  אבהולה,  אלול,  חודש  של  הכנה  שום    ינה א 

 :! והראיה לכך נביא מהאמרה הבאהבהבהכרח טו
א  מדרשב נפלא  באופן  מבאר  הגרשוני'  חז"ל 'ילקוט  דברי  ת 

פה) ה(יומא  ישראל  מקווה  "ואומר  את :  מטהר  מקווה  מה   ,'
ישראל"  הט את  מטהר  הקב"ה  אף  המובא ל  ע  -מאים,  פי 

תנהלה  אאני  וו' :  ד)יג,  (בראשית לך' על הפסוק  ר המלבספר 'שע
ראשי  גרלאיטי  ל הם  'ל'  כך:  אלולתיבות  בזאת  לנו  ורמז   ,'

לאט בתשובה  לשוב  אלול  בחודש  לג -אתחיל  ודל לאט, 
לתקהמל אוכל  לא  אחת  בבת  כי  לפני,  אשר  מה  אכה  כל  ן 

לא  תי, אשפגמתי, ולא אוכל לבנות בפעם אחת כל מה שהרס
זמאנ למשך  זקוק  בו   ן, י  לעשות  כדי  אלול,  חודש  הכנות    כל 

הכיפ ויום  השנה  דולראש  ולפי  לב רים.  שם  שאינו  מי  בריו, 
להזדמנות שיש לו לתקן את מעשיו בחודש אלול, ובא בפתע 

הכיפורים   וביום  השנה  בראש  תשובה  לעשות  ללא פתאום 
 כ.ע"", שום הכנה, ח"ו אין תקווה שתשובתו תתקבל

מובוכעין   ברמב"ם  זה  לענמקוואות)  מהלכות  (פ"אא  ין  י, 
הקפיצה בבת מגונה", כי    קופץ למקווה, הרי זה לה, ש"ה הטבי

לעניין   גם  וכן  להיטהר,  כוונה  ללא  הדעת,  ישוב  ללא  אחת, 
ו כשאמרהתשובה.  התנא  התכוון  מטהר לזאת  מקווה  "מה   :

ה כלומראת  ישראל",  את  מטהר  הקב"ה  אף  כשם   טמאים, 
להיטה במקווה  שנכנסים  ובנח -אטר  כך,אט  הזה,    ת,  באופן 

דש אלול חו  כל  את ישראל, אם יעשו תשובההקב"ה מטהר  
אותם -טא יטהר  הקב"ה  אז  אחת,  בקפיצה  ולא  ובנחת  אט 

 .בראש השנה וביום הכיפורים 
 

 

 זהירות!  -אלול 
ד צריכים להיזהר ומא':  זצ"ל  אמר המשגיח רבי שלמה וולבה

לי נבוא  לא  מתח  שמרוב  אלו  כעסבימים  אני "וסיפר:    !'די 
ראש  הגיע  זקנים.  זוג  אצל  באכסניא  מיר,  בישיבת  הייתי 

והתפיל הציציות  את  ובדק  הלך  הזקן  אלול,  שלו.  חודש  ין 
יישתי שבעל הבית וזות ובדק אותן. ממש התבריד את המז הו

מרג נכנסה הזה  החודש  מימי  באחד  לא...  ואני  "אלול"  יש 
בשוק  מקניות  חזרה  לבית,  או   אשתו  משאל  קנתה  ותה  ה 

שילמת  "הרי  בה:  לגעור  החל  לו...  ענתה  מחיר.  ובאיזה 
צעק  שעה שלמה    ..."עשרים אגורות לקילוגרם יותר מהמחיר 

שהעזה כך  כז  על  סכום  איז להוציא  פשיעה,  "איזו  ו  ה 
מ  רשלנות...". קיבלה  ראש  כךהאישה  לשכב.   ,כאב  והלכה 

 ץחל מרוב    והיא נפטרה!  ,מרוב צער התפוצץ לה וריד בראש
מ אצלו  נוצר  האלול  ימי  דבר מחמת  על  שהתפרץ  כזה,  תח 

גם אצלנו יכול להיות שדווקא   ויצאה כזו תקלה!,  כל כך קטן
נעשבי הקדושים  אדםמים  בין  עניין  יותר:  ה  גרוע   לחברו 
ברשללמ עשרה  שמונה  ומתפלל  עומד  אחד  , שנההאש  , 

וחברו מתפלל לידו קצת בקול רם. הוא חושב כל הזמן "למה 
מפריע שלי  הוא  מחכה   ?!"לתפילה  רק  הוא  התפילה  כל 

ל"עושה שלום", כדי שיוכל לגעור בחברו על זה שהפריע לו  
הר קפבתפילתו.  שעל  מי  הבאה  קטנה  אפשר ידא  מתח 

שלימות    להפסיד אומר:    !'וחשובותתפילות  היה  'אם וכן 
ר דברים   שנההאש  במאכלי  לאכול  מילתא"  "סימנא  יש 

בדיבור ובמעשה    ,ים דווקא ולא לאכול דברים חמוציםמתוק
וכמה כמה  אחת  צריכה    .על  השנה  בראש  ההנהגה  כל  לכן 

 ] נר לשולחן שבת[                                           ...!'להיות מתוקה

יורב מז)  השובתרי  (שענה  נו  תשובה, המדרכי    תאח  :כתב  ש"א, 
והאמת החסד  פעולות  אחר  שנאמריכענ  ,לרדוף  "ין  ְּבֶחֶסד  : 

ָעוֹ  ְיֻכַּפר  טן"ֶוֱאֶמת  בעד ו),ז(משלי  תגן  החסד  עשיית  והנה   .
המוות,  מן  תצילהו  וגם  היסורין,  מן  עליו  ותשמור  החוטא 

שנאמר   ִמָּמוֶ ּוְצָדָקה  "כמו  ב)  ם(ש  ת"ַּתִּציל  מפורש  י,  וכן   .
ה:)בגמרא   העוסק    ,(ברכות  כל  יוחנן,  דרבי  קמיה  תנא  "תני 

   בתורה ובגמילות חסדים, מוחלין לו כל עוונותיו".
זצ  רביסיפר  נורא    שה מע  וואכטפויגל  מאיר  (המשגיח "ל  נתן 

  .מעשה שארע בלמדו בישיבת קלם, בליקווד)
אלול,   ימי  מלילות  זצ"ל  באחד  מקלם  הסבא  מרן  נם בהיות 
נו יונה מגיע לעיר  כי רבא בחלומו  על משכבו, והנה רואה הו

מדברותיו   ישא  פלונית  בשעה  כי  ומכריז  יוצא  והכרוז  קלם, 
הכנסת   בקלם.בבית  בשעה    המרכזי  כי  הסבא  רואה  ואכן, 

העיירה    היעודה יהודי  כל  לבית ְמִׂשיִמינראו  פעמיהם  את  ם 
ת שלא  פז  הזדמנות  עוד  הכנסת,  מוסר   -מצא  שיחת 

  !ימי האלולעצמו, ועוד ב"שערי תשובה" בכבודו וב מה
היה הבאים  לשער   , כמובן  ,בתוך  בהגיעו  ברם,  זצ"ל.  הסבא 

הכנסת   הסעבית  שומר  ושצרו  לשמוף  הסבא    נה ומשע,  אלו 
ואופן.יסלשמו,   פנים  בשום  להכניסו  הוא  פציר  מהסבא    רב 

ו למעלה בקודש, את בו בבכיות, ומעלה אף את זיכרון אבותי
הר תלמידיו  זכות  באלפי  התורה  יואיל אולי    -בצת  בזכותם 

השומר להכניסו לשיחה הנכספת, אך לשווא, השומר בשלו, 
 ממאן להכניסו.  

הס נמשראה  כך,  הרעיוןבא  במוחו  הוא    צנץ  פונה  וכך  הבא, 
"דע לך, שבני הוא ר' נחום ועלוול". השומר,    :לשומר ואומר

סו לאולם נראה כי רק את זאת ציפה לשמוע, ועל אתר הכני
בשל הכנסת.  הקיבית  זה  חלוב  והנה  משנתו,  הסבא  ם. ץ 

וקרא מיד כשה שלח  נשמתו,  עמקי  עד  כולו  ונסער  נרגש  וא 
  ו מה זה ועל מה זה, איז  אותווול, לשאול  ום ועלר' נח  ,לבנו

ב נפלה  רקזכות  אשר  הפתח נענה    בעטיה  חלקו,  שומר 
   נו יונה.להכניסו לדרשת רב וניאות

כך, נחום  ר'  לאביו  משראה  לספר  הבא:  הואיל  המעשה   את 
עליים קרועות  היה כשלרגליו זוג נ  מהלךמזה תקופה ארוכה  

העומ  ןובלויות, אשר רב בה . פעם אחת נזדמן ..דהפרוץ על 
נעלי זוג  אצלו  וראה  העיירה,  סנדלר  חזקות  אצל  ים 

ואין    כאשר חשקה נפשו, אך דא עקא, מה יעשה   ,ומשובחות
החל לבו ביו   ?בידו פרוטה לפורטה חסוך פרוטה לפרוטה, ם 

ונאסף    ומשאך בידו  אל עלה  פעמיו  שם  הראוי,  הסכום 
   ורכש את אותן הנעליים אשר כה חשק בהם... הסנדלר

לי  והנה החורף,  מלילות  במיוחד,  באחד  ומושלג  סוער  לה 
ר' נחום, דפיקות בדלת ביתו. עני המחזר על הפתחים   שומע

ראו בגדים  גם  אשר  מרוד,  אביון  זה,  לכסותהיה  עצמו    יים 
בדו כיאה יכו  ,נחום לביתו. הכניסו ר'  לוו  בקור הנורא לא הי

לשלום. וכראוי, ואף נתן לו סכום כסף לצדקה, ורצה לשלחו  
אותו    אלא שעם יציאתו, העיף ר' נחום מבט לכיוון רגליו של

לראות   ונדהם  לגמריהעני,  הן  חשופות  העני    !כי  הלך  כך 
ח היחפות  כשרגליו  ובקור,  ואשר שרוטותו  בולותבשלג   ,

לא   דם  מהכתמי  השן..נעדרו  לשאלתו,  בהעדר .  כי  העני,  יב 
ימות. להרשות לעצמו רכישת נעליים מתא לואמצעים, לא יכ

אתר ועל  נחום,  ר'  היסס  בהם  לא  החדשות  נעליו  את   לקח 
אומר  וללא  ארוכה,  תקופה  במשך  כספו  מיטב  את   השקיע 

גמורה.. במתנה  לעני  מסרם  סייכנראה.  ודברים  נחום,   ם,  ר' 
זו, היא ש  נו עמדה לך, אבי, להכניסך לשיחתו של רבשזכות 

 , ם"לפתוח "שערי שמיכל הזכויות האחרות  לא הועילו    יונה!
מעשה  אלא   זכות  הבריות    "כלש  ,חסדהרק  על  המרחם 

 ]"דעת חיים"על פי [                        השמים"! ממרחמים עליו 

 ות עוונ גמילות חסד כסגולה למחילת  וחשיבותו  ולאלחודש 



 

 

המלך התפילות   מהקב"ה  ביקש   ע"ה  שלמה  לכל  שישמע 
בדברי  הדברים  ומפורשים  המקדש.  בבית  לפניו  שיתפללו 

במדרש   ט)חומ(תנחז"ל  תרומה  הגו  א,  תפילות  ביקש  שלגבי  ים 
י", ואילו  ְוָעִׂשיָת ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֵאֶלי ַהָּנְכִר : "מג)  , (מלכים א' ח

ְוָנַתָּת ָלִאיׁש ְּכָכל  : "לט)  וקפס(שם  ים ביקש  לגבי תפילות היהוד
ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלַבְּד ֶאת ְלַבב ָּכל   ,ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת ְלָבבוֹ 

 ם". ְּבֵני ָהָאדָ 
נים, וביארו חז"ל שם שאם יהודי מבקש מהקב"ה שיזכהו בב
במ למרוד  עתידים  אלו  שבנים  יודע  הקב"ה  לכות אולם 

הרי   תתמלא  שמים,  שלא  מבקש  ראוי  אם  וכן  בקשתו. 
בו לבעוט  הוא  שעתיד  יודע  הקב"ה  אך  תם, מחמ   נכסים, 

אמורים אלא לגבי   מוטב שבקשתו תידחה. דברים אלו אינם
לגבי  אולם  הנצחית,  בטובתם  חפץ  הקב"ה  אשר  היהודים 

את האוכלים  כל   הנכרים  אין  הזה,  בעולם  מעשיהם  פרי 
מניעה לקיים את הבקשה שמבקשים, אף אם תכליתה אינה  

 ה עבורם. טוב
ה' מרן  שיש  חיים  חפץץסיפר  נפלא  משל  זצ"ל  כ'  די בו 

שכנים, שני  דרו  אחת  בעיר  זה:  יסוד  מהם    להמחיש  לאחד 
 היה חנות למיני מתיקה ולשני ילד קטן ומפונק.  

החנו לבעל  הילד  אבי  ניגש  פעם פעם  שבכל  וביקשו  ת, 
והוא   קטן,  ממתק  לו  ייתן  ממתק  לבקש  הילד  אליו  שייכנס 

א כך.  על  וכאשר ישלם  וביושר,  בחכמה  נהג  לא  המוכר  ך 
ת, החליט על דעת עצמו למלאות כיסיו  רבו  הילד הפציר בו

בבריאותו,  בסוכריות להידרדרות  מהרה  עד  שגרם  מה   ,
 ולבסוף לנפילתו למשכב. 
 ה. שת תמימה על פניו התדפקמספר ימים חלפו וכשאר

 ]עמ' קכ  בנתיבות התפילה  - ''החפץ חיים[ 
 

 
 

 ' עומד לפני מי אתה דע '
זצ מרוז'ין  ישראל  רבי  הקדוש  להתפלל הרב  נוהג  היה  "ל 

את תפילתו היה  ים  בחדר מיוחד בסמוך לבית מדרשו, וכשסי
 בור שכבר סיים. ן סימן שידע השליח צינות

ביום   נעילה  תפילת  בעת  השעה  פעם,  נתארכה  הקדוש, 
והרבי טרם סיים את תפילתו. המתין כל הקהל הקדוש שעה  

 ושעתיים בצום ובחרדה, ולא ידעו פשר הדבר. 
הרהיב בנו בכורו, רבי שלום יוסף, עוז בנפשו ונכנס לחדרו. 

  הדף במחזורו של אביו. מוד התפילה והפך את  עהוא פנה אל  
 ו.  רגעים אחדים לאחר מכן סיים הרבי את תפילת

הכרתי בו  "הלכו ושאלו לרבי יוסף מה פשר המעשה, ואמר:  
מעז   שאינו  עד  גדול,  כה  בפחד  ה'  לפני  עומד  שהוא  באבא 
שלא  ומכיוון  במחזורו.  הדף  את  להפוך  כדי  ידו  את  להרים 

המשיך התמרצה להתפלל בעל פה, ע ורתת ולא  פילה. עד  ד 
 .דף ואז סיים את תפילתושהפכתי את ה

 

 
 

 ללהתחיל להתפל
לוי רבי  הרה"ק  ביקר  צ'רנוביץ'. -פעם  בעיר  יצחק מברדיצ'וב 

הספר  -בשבת מחבר  זצ"ל,  חיים  רבי  הרה"ק  כשחזר  קודש, 
הגד הכנסת  בבית  מתפילתו  חיים"  מים  דרך ”באר  עבר  ול, 

החסידים כדי  -בית להאזין לתפילתו של הצדיק.  מדרשם של 
ובסעודה  ביין  ערוך  היה  כבר  והשולחן  לביתו,  הרב   כשחזר 

 קודש, התיישב כשהוא שקוע בשרעפיו.  -בוד שבתלכ
ענה לה    ?"מדוע אינך מקדש על היין"שאלה אותו הרבנית:  

 עדיין לא התפללתי".  "הרב: 
לא התפללת היום? והיכן היית    ומדוע "שאלה אותו הרבנית:  

לאחר ששמעתי את תפילתו של  " ענה לה הרב:    ...?"עד עתה
 ... "הצדיק, התברר לי שלא התפללתי

ִליָמה" ּתֹ"  ) (איוב כ"ו, זֶלה ֶאֶרץ ַעל ּבְ
אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם   ,אמר רבי אלעא

פיו(  עצמו את  מריבה  )סוגר  על ,  בשעת  ארץ  "תולה  שנאמר: 
 .)חולין פט.( בלימה"
ן העולם מתקיים אלא בזכות מי שמשים  אי  ,אבהו ביאמר ר

פי שנאמר כ( "תולה ארץ על בלי מה"שנאמר:  עצמו כמי שאינו
 .כלל)אין מחשיב את עצמו ש, כלומר "ונחנו מה" רןהעל משה וא

י"ב)  החיד"אואומר   דרוש  אחדים"  גאלנטי   ("דברים  הר"א  בשם 
כתזצ"ל גב  ו:  ל(איכה  ְּבֶחְרּפָ ":  ),  ִיְׂשַּבע  ֶלִחי  ְלַמֵּכהּו   -  ה"ִיֵּתן 

ברצ שיסטרם, האדם  למכה  לחייו  ויזמין  עצמו  ימציא  ונו 
החרפ ה ויטול  אשר  ה  סעודה  כמו  כן כמו  .  ממנה  ָׂשֵבעַ היא, 

ההיא בחרפה  כך  כל  שמח  שהרי    ,יהיה  ושבע.  אכל  כאילו 
  ן כול מ כל התשובות שבעולם, המעולה  שב  , כתב הרמ"ק זצ"ל

ופים,  למרק החטאים והעוונות, היא סבילת העלבונות והחיר 
   ותר מכל מלקות וסיגופי תעניות שבעולם! והיא מעולה י 

ות, אבל  וכן במלק  ,יחלש ויבטל מתורהי  -כי אם יסגף עצמו  
זו יבמ ותעבוד  -  דה  ותשתה  מתכפרים.   ,תאכל  והעוונות 
ז וסיי שנאמר  ום:  יצאה,  ה'  מאת  לְ "  :העצה  ֶלחִ ִיֵּתן  י ַמֵּכהּו 

  ה".ִיְׂשַּבע ְּבֶחְרּפָ 
א ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאָּלא זה שאמר התנא "  :החיד"אכתב  ו ְו

אבו(א  " ְׁשִתיָקה יזת  ר  ,),  זה    :מברטנורא  ובדיהעבי  ופירש 
ושותק.  ה חרפתו  משכל  שומע  על  אוכל יהמעביר  דותיו, 

א " ושותה ומתפרנס בטוב, ועוונותיו מתכפרים. ולכן דייק   ְו
ֶאָּלא    ַלּגּוףָמָצאִתי   יצטרך  "ְׁשִתיָקהטֹוב  שלא  בגופו  י,  יסורים 

שאוכ לגוף,  טוב  הוא  כי  משתיקה,  טוב  ואין  בממונו,  ל או 
 ונסלח לו ע"י שתיקה.   ,אותויש לו בריושותה 

ְוָחְכַמת "  :"ארץ החיים" מה שנאמר בפסוקבשם העוד פירש  
ְּבזּויָ  ט  ה" ַהִּמְסֵּכן  טז(קהלת  הטובש,  ),  היצר  שנקרא   ,חכמת 

שמייעץ לאדם שיקבל בזיונו וישתוק, כי   , הוא הביזוי!'מסכן'
    .מתכפרים כל עוונותיובזה 

 
 

 מלחמה ללצאת ולאזור מתניים 
זצ" פינקוס  שמשון  רבי  השנה,  :  לסח  בראש  פעם  אירע 

שמתי לב שבחור מסוים ,  כשיצאתי רגע באמצע חזרת הש"ץ
אותו צדדי. שאלתי  בחדר  עצוב  לו  והוא    ?"מה קרה: "עומד 

מרגיש ואני  מאוחר,  קמתי  "נשברתי!  השנה    ענה:  שהראש 
קצר:  "...  לי  אבוד מעשה  לו  לספר  רוצה  שאני  לו  אמרתי 

לבית  שש  מלחמתבתקופת   הזדמנתי  הימים  החולים ת 
ראיתי אנשים מתווכחים בלהט.   "שערי צדק", ובשהותי שם 

לויכוח והאזנתי  בחייל ,  כשהתקרבתי  שמדובר  לי  התברר 
לגופו שחדר  מכדור  במלחמה  החולים   שנפצע  בבית  ונותח 

והחייל הטיפול,  משנסתיים  הכדור.  רצו    להוצאת  נחבש, 
הולך    ואמר: "אינניל התנגד  לשלוח אותו הביתה. אבל החיי

חוזר הבי אני  כעת  הביתה.  אלך  לחגים  כעת?  חג  וכי    תה. 
 "!לשדה הקרב, לחזית

במלחמה.  כעת  אנו  "נמצאים  בחור,  לאותו  אמרתי  וכך", 
ק'נפצעת' חזור  ?  ומיד  עצמך,  את  ותחבוש  תחבושת  ח 

יש  "!  למערכה נוסעים  במטוס  שלטייס  לעצמנו  נדמיין 
ס  הטיילויים בו, ואם "הנוסעים תכל    פתאום "משבר"... הרי

כך בדיוק כל אחד מחזיק את .  ישבר לו" יקרה אסון, חלילה
ומוות בידיו, והוא זה    העולם. כל עם ישראל תלוי בו. חיים

יש לו רפיון ידיים,   ששם את הכתר בראש המלך, ואם חלילה
אנו במלחמה וגם אם !  פיון משפיע ומזיק לכל עם ישראלהר

א מבלבל  הרע  במחשבותהיצר  באמצע   ותנו  והרהורים 
להתעכב זמן  לנו  אין  כלום,  לא קרה  חובשים את ,  התפילה, 

 "...  הפצעים וממשיכים מיד הלאה במלחמה
 ] שיחות חיזוק" דברים רעט["



 

 

 :מובא מעשה מופלא  , עמוד רס][במדברבספר "עלינו לשבח" 
פקד בזרע של  יהמדובר היה באברך תלמיד חכם שלא זכה לה

ולמרו והסגולקימא,  הפעולות  בכל  כבר  שנקט  והרבה  ת  ות, 
על   והתדפק  צדיקים,  קברי  פקד  ואף  ובתחנונים,  בתפילה 

צדיקי   של  ועשרים, דלתותיהם  מאה  עד  עמנו,  החיים  הדור 
מצרתו נושע  היה  .  לא  חכם  אצל התלמיד  פעמים  כמה  גם 

לבכות   הירבה  האחרונה  שבפעם  אלא  קנייבסקי,  הגר"ח 
לאחר דקות ארוכות של בכיות  ולהתחנן שיביא עצה הגונה.  

של נור לתואר  העונה  אדם  שיחפש  הגר"ח  לו  אמר  איות, 
ברכ ויבקש  עולבין',  ואינן  ה' 'הנעלבין  ובעזרת  ממנו,  ה 

ביותר. והתעודד  העצה  את  התלמיד חכם  שמע  הוא    יוושע. 
לתואר  העונה  יהודי  אחרי  לחפש  והחל  הגר"ח  מבית  יצא 

הנ"ל שזו  ...המכובד  בטוח  היה  קלה, אבל    בתחילה,  משימה 
מכן   לאחר  רבמיד  זמן  יקח  שהחיפוש  לו   לא  שכן  ...התברר 

מ  ...שכזה  אדם  למצוא  פשוט  כ"כ סובב  כל והנה,  סובב 
שני   בין  סוער  ויכוח  התעורר  ימים  באותם  וממש  הסיבות, 
לאחר   גם  ברק.  בבני  מסוימת  בשכונה  המתגוררים  שכנים 

בבתיהם של ובקרו  דין,  בתי  כמה  בין  כבר  כמעט   שהטלטלו 
ויהי היום, והאברך .  ו לידי הסכמהכל הרבנים בעיר, לא הגיע 

ל מגיע  מהגר"ח,  העצה  את  ששמע  קרוהנ"ל,  של  בי  חתונה 
לאולם  נכנס  לסעודה,  ישבו  המסובים  כל  וכאשר  משפחתו, 
ובהעלבות  בגידופין  ובחרפות,  בצעקות  ופתח  פלוני,  איש 

כך   בוטות, נגד אדם אחר שכבר הסב לסעודה. דבריו היו כל
 .המומים למשמע אזניהםבוטים עד שכל הנוכחים היו  

במאומ הגיב  לא  אותו  שהעליבו  האדם  פלא,  זה  ה  וראה 
הגי כמו לדברי  להתנהג  המשיך  הוא  עליו.  שהומטרו  דופין 

אליו קשורים  אינם   לא  המעליב   האיש   גם  אבל  ...שהדברים 
 .חרפות ועוד עוד  עליו להמטיר והמשיך , התייאש

יה  וך מאד לשולחן בו ישב האברך שהכל הארוע התרחש סמ
לו   התגלגלה  שהנה  לפתע  שהבין  והוא,  לישועה.  זקוק 

א למצוא  פז  מהנעלבהזדמנות  התרגש דם  עולבין,  ואינן  ין 
מאד לנוכח המראה, נעמד על רגליו והביט באדם שפגעו בו,  

 .כדי 'להשגיח' שאכן לא יענה לדברי הבזיונות שהוטחו בו
המ האיש  כאשר  מסוים,  דברים בשלב  להשמיע  החל  עליב 

אי והא שממש  הנפגע,  של  חמתו  עלתה  סובלתם,  הדעת  ן 
 .רהמלחמה שע עשה סימנים כמי שמתכונן להשיב

וזעק   לישועה,  שהמתין  חכם  התלמיד  אליו  זינק  זה,  ברגע 
במילה  ולו  תענה  ואל  טובה  לי  "עשה  גדול:  בקול  באזניו 

  ואה  מה   לשאול   כרוצה,  בתמהון  בו   הביט  כשהאיש   "...אחת
 עמדי  עשה  אבל,  כך  אחר  לך  אענה: "לו   השיב,  לארוע  קשור
על  חוזר  והארוע    "... בך  פוגע  שהלה  לפגיעות   תשיב  ואל,  חסד

כך  הפגיעות,  והוחמרו  שהתרבו  ככל  פעמים.  כמה  עצמו 
חכם   התלמיד  אבל  להשיב,  שרצה  השני,  של  חמתו  גברה 

כך במשך שעה ארוכה, עד   ...המשיך להתחנן לפניו שלא יגיב
לנפששה ועזבו  התייאש,  ההוא  התלמיד ...  ומעליב  קם  אז 

וביקש   הגר"ח  בבית  ששמע  העצה  את  לנפגע  וסיפר  חכם 
ב וד, ולא ידע את נפשו מרונעלב ההוא נבוך מאה...  שיברכנו

בו ברך  אבל  שיזכה  -השתאות,  חכם  התלמיד  את  במקום 
 .ולאחר תשעה חודשים, נערכה הברית. לזרע של קימא

 

לוסיפו שלמה  רבי  בספרו  ר  האור'ינשטיין  חת בא  : 'ומתוק 
שהרב   בארצות  שליט"א  מישקובסקי  חזקיהו  הפעמים  היה 

לפני קהל גדול. כשסיים ניגש  הברית סיפר את הסיפור הזה  
 :יןיאליו יהודי ואמר שיש לו שלוש שאלות בענ

שנמשך   גדול  סכסוך  ישנו  משפחתי  בני  בין  ראשונה:  שאלה 
לא מדבר עם הש אחד  זמן רב, אף  ני. אם עכשיו ארים כבר 

לכולם, ההדורים,   טלפון  שייושבו  לכך  ואביא  סליחה  אבקש 
מריבהה בשעת  פיו  'בולם  בכלל  זה  גם  כל   ?'אם  סוף  הרי 

שנקרא  מה  אלא  עוצמתה,  בשיא  איננה  המריבה  כרגע  סוף, 
'מלחמה קרה', או שכדי שהסגולה תפעל צריך קודם 'לחמם 

 אבלום   אם,  תבוער  המחלוקת  כשאש,  אז  ורק  ...את הגיזרה'
 ?זו לסגולה אזכה, פי את

ב  הבית,  בתוך  במריבה  גם  האם  שניה:  לאחיו  שאלה  איש  ין 
ת לבעלה,  אישה  בין  רק  או  שמא  או  זו,  סגולה  וספת 

 ?כשהמריבה מחוץ לבית, בין שני אנשים זרים
אותי שלישית:  אמר    -  שאלה  הוא  מעניינים   -כך  לא  הרי 

לל לדבר איתם ואף באמת אינני רוצה כ  .באמת אחי או גיסי
ור לראותם,  עמם. לא  להתפייס  הולך  אני  הסגולה  עבור  ק 

כשבול הסהאם  למען  רק  מריבה  בשעת  הפה  את  גולה, מים 
 ?הסגולה תופסת או לא

רבי אהרן  הרב מישקובסקי שאל את השאלות הללו את מרן  
זצ שטינמן  קרליץ  לייב  ניסים  ורבי  ענו    זצ"ל"ל  ושניהם 

 . באותו סגנון
ה השאלה  שעל  שברור  אמרו,  הפה  ראשונה  בלימת  אם 

המחלו כשאש  המריבה,  בשעת  ממש  מלהטת נעשית  קת 
האדם   ואז  עוצמתה,  במאת   -שותק  בשיא  פועלת  הסגולה 

של  במצב  רק  המריבה,  בשעת  נעשה  לא  זה  ואם  האחוזים. 
קרה'   'מלחמה  שנקרא  בזה    -מה  יהיה  לא  של    100%אמנם 

 . מהסגולה יהיה בזה 95%או   90סגולה, אבל 
נין זה,  ם גם בין איש לאשתו שייך עלגבי השאלה השניה, א

עמים אמרו שאין שום ספק שהתשובה חיובית, ואדרבה, לפ
 .הסגולה חזקה אף יותר ממריבה שמחוץ לבית

הסגולה,   עבור  רק  זאת  עושה  שהוא  השלישית,  האלה  לגבי 
: "האומר סלע זו  ).דבמסכת ראש השנה  (ענו שזו גמרא מפורשת  

בשביל ש  לצדקה  ובשביל  בני,  העולם שיחיה  לחיי  בה  אזכה 
סגולה   -הבא   שעושה  שאדם  לנו,  הרי  גמור".  צדיק  זה  הרי 

זה תופס, והוא הדין לענייננו, אין שום    -רה אישית  עבור מט
             .חיסרון בכך שעושה זאת למען הסגולה
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 מאוצרות הפרשה      

 ?דברים שמתוארים בפרשה זו כ"עדים"מהם ארבעת ה                   חידה פר"ש          חידה פר"ש         

 (כט, ט) צבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכםאתם ני
נצבים אתם תרש"י כותב בשם המדרש אגדה, למה נסמכה פרש

ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ ממ"טלקללות, לפי 
שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו, התחיל
משה לפייסם אתם נצבים היום. כולם שואלים מה הפשט אל תפחדו,

אז הוא יתן עונש שאם לא נשמע בקולו ' נותן קללות?בשביל מה ה
, וא"כ בני ישראל התחילו לדאוגגדול כדי שיפחדו לעבור עבירה

כששמעו את הקללות ולמה משה אומר להם לא נורא, אל תפחדו, מה
רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, הפשט בחז"ל? וביאר ראש ישיבת פוניבז'

זה ראש"לדוד ה' אורי וישעי", ואיתא בחז"ל שאורי  (תהילים כ"ז)כתוב 
השנה וישעי זה יום כיפור, ידוע שרבי ישראל סלנטר זצ"ל שואל
לכאורה הסדר היה צריך להיות הפוך, שמקודם יהיה יום כיפור שה'

בון וכך כולם יעברו אתימחול לנו ואחרי זה יהיה ר"ה שעושים דין וחש
רבי ישראל מתרץ שרק אם בן אדם עושה תשובה אז יום כיפורהדין. 

מכפר בעדו, ולכן צריך את ראש השנה כהכנה ליום כיפור כי אם בן
אדם יודע שיש לו משפט ויודע שעומד לפני משפט אז הוא מפחד,
ועצם הפחד של יום הדין זה כבר מביא לכפרה, הקב"ה רואה שבן אדם

צינות, עצם הפחד זה סיבה לכפרה. וזהרציני ושהוא לוקח הדברים בר
הפשט במה שמשה רבינו אמר לעם ישראל, ה' נתן קללות וכולם
התחילו לפחד ואמרו מה יהיה, אז אמר משה רבינו זכיתם, בזה

 (דברי השירה)  שפיחדתם מהקללות והתעוררתם זה כבר תשובה.

(כט,י) קרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימךוגרך אשר ב
מחוטב עציך, פירש"י מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה כדרך
שבאו גבעוני בימי יהושע ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי מים. ויש

ירו, הרי לא יכולים היו למול דאף ישראל לא מלולהבין, כיצד התגי
מפני חשש פקוח נפש, דלא נשבה להם רוח צפונית, ואף דדבר רחוק
הוא, שלא יתרפאו בשביל זה, אבל הרי קיי"ל דאין הולכין בפקו"נ אחר
הרוב, ואפילו ספק פקו"נ דוחה שבת ואת כל המצוות, כדאיתא ביומא

ת כדי שישמור שבתות הרבה.פ"ה: אמרה תורה חלל עליו שבת אח
, דהגרים באמת התגיירו כדין וגם מלו אותם, דהסברא הנ"ל"לוי

שייכת רק בישראל, אבל גוי הבא להתגייר מותר לו להכניס עצמו
בספק סכנה, כדי שיתגייר ויקיים את כל המצוות, שהרי כל הטעם
דפקו"נ דוחה את המצוות, דחלל עליו שבת כדי שישמור שבתות

ה, אך כאן אם לא יתגייר לא יכול לקיים את המצוות כלל וא"כ כאןהרב
הסברא הנ"ל אומרת להיפך, דתכנס לספק פקו"נ ותסמוך על הרוב,

), יקרא דאורייתא(פנים יפות כדי שתוכל לקיים שבתות הרבה ומצוות הרבה.

החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים
  (ל, יט) למען תחיה אתה וזרעך

כלום בר –ל רב"מ אזרחי שליט"א מאי קמשמע לן?! נזעק הגאון הגדו
שתי צלחות בפניו, במוות ולא בחיים? והוא ממחיש: אם דעת יבחר

האחת מלאה מגדים, ובשנייה רעל, היעלה על הדעת כי אי מישהו
ידיעה הזו' הינה לבחור את הובחרת בחייםיבחר ברעל?! הכוונה של '

 וכי "מוות" לפניו. עצמה, כי "חיים" לפניו.
אלא לבחורפקודה, לבחור במצוות, לא רק מתורת מצוות, זוהי עצם ה

 (ברכת מרדכי, פר' חוקת)   ... במצוות משום שהם "חיים"!

 וילך משה וידבר את הדברים (לא, א)
אומר רש"י לצאת ולבא בדברי תורה, מלמד שנסתמו ממנו מסורות
ומעיינות החכמה. ויש לדקדק מה הטעם משה הלך ולא באו אליו כל

ג).-(במדבר יבכמו שהיה תמיד כמו שכתוב ונועדו אליך כל העדה  ישראל,

וביותר קשה מנלן לרש"י שנסתמו ממנו מעיינות חכמה, שרש"י כותב
מלמד וכו'. וי"ל אומר היעב"ץ ע"פ מנחות ז. דאיתא שם שאבימי שכח
תלמודו, והוא הלך לתלמידו רב חסדא כדי שיזכיר לו את תלמודו.

ידו לא בא אליו, ומתרצת הגמ' שאבימי אמרומקשה הגמ' מדוע תלמ
שעי"כ שהוא טורח והולך הוא יזכה לזכור תלמודו. וא"כ הכל כמין

 חומר. הנה מדוע משה הלך? כי נסתמו ממנו מעיינות החכמה...
ואמר ביום ההוא הלא כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות

שואל ה"כתב סופר", אם הוא חדור אמונה בהשגחה (לא, יז) האלה
ק בקרבו,הרעות האלה מצאוהו על כי אין אלו הפרטית ומאמין שכל

למה שהקב"ה לא ימחל לו, ומדוע מגיע לו עונש כבר "ואנכי הסתר פני
שר עשה? ומתרץ, אין זאת כי הוא אומר אתביום ההוא על כל הרעה א

הדברים "ביום ההוא" בלבד, ביום שבאב אליו הרעה, אבל משנחלץ
(מדשן ביתך)ממנה הריהו שוכח מה שקרה לו אתמול ומה שהוא הבטיח.

ניתכות עליהםבחשכת הגלות סובלים היהודים מצרות וגזרות ה שם.
חדשים לבקרים, והרעות הרבות מכבידות עליהן את עולן. מסופר, אל
רבי מאיר שמחה מדווינסק הגיע אורח, ובדרכם לבית הכנסת עברו ליד
בית מפואר. של מי הבית הזה? שאל האורח, כאן גר עורך דין, ענה לו
רהרב. שאל האורח, איך יתכן שעורך דין גר בוילה יפה, ואילו הרב ג
בדירה פשוטה ודלה? מדוע אינך מבין? ענה לו ה"אור שמח", הוא הוא
מתפרנס מצרות של יהודים, וכאלו יש הרבה, אך אני מתפרנס

 (שם)  משמחות של יהודים, וכמה יש כאלה?.

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל
שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני

אמר רבינו מרן הגרי"ש –משל למה הדבר דומה  )(לא,יטישראל 
אלישיב זצוק"ל. מדען בכיר, בעל שם בינלאומי, מגיע לעיר.
מתפרסמת מודעה שהפרופ' המהולל ימסור הרצאה ביום פלוני,
במקום אלמוני, בנושא פלמוני. מי יגיע להרצאה שלו, רק אנשים שיש

ה. אך המוןצאבהרשלהם שיג ושיח בנושאים בהם הוא הולך לטפל 
רו את רגליהםיהעם, שלא מתעסקים או מתעניינים במדעים, יד

מההרצאה. אמנם, אם מתפרסם שמגיע לעיר מוסיקאי בינלאומי, אזי
האולם יתמלא גם באנשים פשוטים שאינם מבינים הרבה בדקי דקות
של אמנות המוסיקה. ומדוע? שברגע שהפרופ' יפרוט על המיתרים

כולם יבינו את עומק הצליל, רובם לא יצליחו כולם ייהנו. נכון. לא
אבל תכל'ס כולם ייהנו, כל –להגדיר את אמנות העל הטמונה ביצירתו 

ולמדה את בניאחד כפי שיעור דיליה. הוא שאומרת לנו התורה: "
כטבעת בשרשרת המשכיות מסירת" אתה רוצה לשמש ישראל

על ידי" והכיצד? שימה בפיהםהתורה מדור לדור? הדרך היא "
תעבור ב'גישמאק', ב'זיסקייט', בנעימות." שהתורה השירה הזאת"

". כמה מתוך הדברים יקלטו הנוכחים?"פיקודי השם ישרים משמחי לב
כל אחד ישמע ויבין ב"שירה הזאת" את מה שהוא מבין, לפום שיעור

  ש"ק יתד נאמן) (הרה"ג רבי חיים טרנובסקי שליט"א, מתוך מוסף  !אבל כולם ייהנו ממנו –דיליה 



 ללמדך        
גם בגלות הקב"ה שולח חבל הצלה                                                         

ם ֶאל־ֶא֥  ֶצף ָּג֑דֹול וַּיְַׁשִלֵכ֛ ה ּוְבֶק֣ ף ּוְבֵחָמ֖ ם ְּבַא֥ ל ַאְדָמָת֔ ם ה' ֵמַע֣ ֶרת ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽה". אםנאמר בפרשה (דברים כ"ט, כ"ז): "וַּיְִּתֵׁש֤ ֶרץ ַאֶח֖
 ם' היא אות גדולה. מה רצתה התורה לרמוז לנו בזה?נשים לבנו נמצא שהאות ל' במילה 'וישליכ

 את התשובה נבין באמצעות המעשה הבא:
מנין מיוחד של חסידי נדבורנה סיים את תפילת ליל השבת ליד הכותל המערבי בירושלים. בתום התפילה פצחו החסידים 

ניתק ממקומו יהודי אחד אשר ניצב בקצה בשירת "שבת שלום ומבורך", בניגון המסורתי של חסידי נדבורנה. עודם משוררים, 
אחר של הרחבה, והתקרב ובא אל עדת החסידים. הוא ניצב בתוכם בעיניים בוהות ובפה פעור, וכמו שתה בצמא כל 'תנועה' 

 ו'תנועה' בשיר.
 לאחר שסיימו שאל בהתרגשות: "מנין הניגון הזה לכם"?
 שבת אחרי התפילה!" השיבו החסידים לפי תומם. "ניגון של נדבורנה הוא זה, אשר נהוג לשוררו מידי ליל

 הלה הוסיף לחקור ושאל: "היש לחסידותכם קשר עם הצדיק אשר שכן בעיר סערט שברומניה לפני כארבעים שנה"?
"אכן!" אישרו החסידים. "היה זה רבינו רבי חיים מרדכי מנדבורנה זכר צדיק לברכה, אשר עלה לאחר המלחמה ארצה והקים 

 ת חסידות נדבורנה המעטירה".כאן מחדש א
 בשומעו זאת התרגש היהודי וקרא: "דעו לכם שבזכותו של הניגון הזה אני יהודי".

פתח וסיפר: "בימי נעוריי התגוררתי בעיר סערט. אבי למרות שלא היה אדוק במיוחד נהג להתפלל בבית מדרשו של הרבי 
 ת אליו מידי שבוע בשבוע.מנדבורנה אשר שכן לא הרחק מביתנו. אף אני נהגתי להתלוו

"לאחר המלחמה הארורה, והשואה הקשה שנתרגשה על יהדות אירופה, מצאתי את עצמי בחור גלמוד וערירי, לאחר שהורי וכל 
בני משפחתי ה' יקום דמם נספו בשואה. הואיל ולא מצאתי לי שום מקום אחר, חזרתי לסערט עיר מולדתי על מנת למצוא לי 

 .לפחות קורת גג לראשי
"מיד עם שובי, זיהוני כמה משכנינו הנכרים שהיו עמנו בקשרי ידידות קרובים קודם המלחמה. הם חסו עלי והזמינו אותי לבוא 
להתגורר עמם במעונם. במצבי הנורא לא הססתי כלל, ונעניתי מיד להזמנה האדיבה. כך הפכתי להיות כאחד מבני משפחתם. 

קורותם חסיתי. באותה עת לא היה בעיר אפילו יהודי אחד אשר יתעניין וידע על  אכלתי את פיתם, את מימיהם שתיתי, ובצל
 הנפש היהודית הגלמודה שנשבתה לבין הגויים.

"יום אחד פנו אלי אחיי מאמציי ואמרו לי: 'הן ממילא הפכת כבר להיות עצם מעצמינו ובשר מבשרינו. מה ימנע איפוא ממך לקבל 
תנו'? לא מצאתי סיבה לדחות את בקשתם והסכמתי ללכת איתם אל הכומר ולהמיר את על עצמך את דתנו והיית כאחד מאי

 דתי, רחמנא ליצלן.
"עודני הולך עמם ברחוב, כאשר לפתע החל מצטלצל בשתי אוזניי הניגון הקדוש הזה של ליל שבת, אשר זה שנים לא שמעתיו 

איי, שבת שלום ומבורך...' קפאתי תחתי, ולא יכולתי לזוז  ולא עלה על לבי אפילו פעם אחת: 'שבת שלום ומבורך, איי איי איי
ממקומי מרוב התרגשות. מראה בית מדרשו אפוף הקדושה של הרבי עלה וצף לנגד עיני, וכמו קורנס החל הולם בראשי בקול 

 מחאה אדירה: 'גיוואלד, מה הינך הולך לעשות?! להשתמד, רחמנא ליצלן?!'
ה המתחוללת בקרבי, והביטו תמהים לכל עבר למצוא את פשר הסיבה שגרמה לי "ה'שקצים' שליווני שמו לבם לסער

 להתרגשות כה עזה. הסברתי להם כי משום מה אינני חש בטוב, והחלטנו לשוב על עקבותינו ולדחות את ההמרה למועד אחר.
ב הניגון וצץ במוחי וריתק "לאחר ימים מספר שבה ההצעה הנושנה ועמדה על הפרק. יצאנו ללכת לבית הכומר, אך להפתעתי ש

את רגלי למקומן במסמרות. כאשר הדבר שב על עצמו בפעם השלישית הבנתי כי לא דבר ריק הוא. תוך ימים ספורים ארזתי לי 
מעט מטלטלים, נטלתי צדה לדרך ויצאתי מבית הנכרים בהחלטה נחושה: לשוב ליהדותי. זכיתי למצוא את דרכי ליהדות 

י גם קודם לכן בבית הוריי, ואף הקמתי בית נאמן בישראל. מאז ועד היום טרם זכיתי לשמוע את הצרופה באופן שלא ידעת
הניגון המופלא מבית מדרשו של הרבי מנדבורנה, ניגון שהציל אותי מרדת שחת, והנה עתה זיכני הבורא לשוב ולשומעו ליד 

 ורו.שריד בית קדשנו אשר השכינה לא זזה ממנו מעולם" סיים היהודי את סיפ
גם כאשר אדם מושלך הרחק מארצו ומיהדותו, עדיין הקב"ה חס עליו ושולח לו חבל הצלה. לעתים זה מגיע בצורת ניגון יהודי 
מעורר, לעתים על ידי מפגש עם יהודי קדוש שמצילו מרדת שחת. הרבה דרכים לו למקום, ואם זוכה האדם, הוא תופס בשתי 

 וף מבטחים.ידיו בחבל ההצלה ובעזרתו הוא מגיע לח
דבר זה נרמז בפרשתנו כפי שמבאר הרידב"ז: הפסוק כאן מדבר על תקופות קשות שעתידות לבוא חלילה על עם ישראל. 
הקב"ה מגלה אותם מארצם. אבל מרמזת לנו התורה: גם כאשר יהיה "וישליכם אל ארץ אחרת", עדיין הקב"ה שולח חבל 

וואר משוך כפי מעלה, ללמדך שגם בהשלכה זו החבל קשור למעלה ועם לחנם נכתבה הל' של "וישליכם" עם צלהצילם. לא 
 שעתיד לצאת אי"ה) דכי פרוינדליך זצ"למאוצרותיו של הרב מרדברים (מתוך הספר "ללמדך"  ישראל לא מופקרים חלילה.

  

 ח הסליחותשינוי בנוס                      
? בן ישיבה שמנהג אבותיו לומר סליחות בנוסח פולין, האם יכול להתפלל בישיבה בה אומרים הנוסח כמנהג ליטא, או שיקפיד דווקא כמנהג פולין שאלה:
ח אמנם היה שגור על לשונו של מרן הגרי"ש אלישיב "אני פוחד ממנהגים" ולא רצה לשנות בכהוא זה מכל מנהג שיסודו בהררי קודש, אך בזה הנוס :תשובה

יתירה. ואומנם, גם בן עדות המזרח יכול לומר  מתוך רוגע וכוונה אחד ורק סדר הסליחות שונה, ניתן להחליף, ובפרט אם על ידי כן מתפלל במניין הישיבתי
  ם)-(בית ההוראה הכללי י סליחות כמנהג האשכנזים וכן להיפך למרות שהנוסח שונה, משום שהעיקר שמבקש סליחות וכל הנוסחאות דברי אלוקים חיים המה.

 רי

  ?איזה פרי הוא גם שם של חומר נפץ             
 שעון. :תשובה לחידה השבועית    .הפסוקים מ"ארמי אובד אבי" וכו' נקראים בהגדה של פסח בליל הסדר :תשובה לחידה פר"ש                               

                                                         
 משפחת דומב להכנס הבן לעול תורה ומצוות        לנשואי הבת  אוסטרוב משפחת  :הדר גני   הניןדבורץ להולדת הבן הנכד  –זוננפלד  –ות סגל משפח :מרכז העיר                                                       
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י   י ּכִ לֹום ִיְהֶיה ּלִ ְלָבבֹו ֵלאֹמר ׁשָ ֵרְך ּבִ ְבֵרי ָהָאָלה ַהּזֹאת ְוִהְתּבָ ְמעֹו ֶאת ּדִ ׁשָ ְוָהָיה ּבְ
י ֵאֵלְך ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה ֶאת ִררּות ִלּבִ ׁשְ ֵמָאה:    ּבִ איך אפשר להבין שאדם  ַהּצְ

קללות   עומד ושומע את כל ״דברי האלה הזאת״, הכוללים תשעים ושמונה
מפי משה רבינו, ועדיין עומד הוא במריו, ובשרירות ליבו טוען שלא יקרה לו  
שהוא  מכחיש  אינו  כזה  שאדם  כך  הוא  והביאור  לו?  יהיה  ושלום  מאומה 

טוען שיש לו דרך לפטור את עצמו   באמת, אינו מתנהג כשורה, אבל הוא
מר הכתוב: מעונש, וזאת על ידי נתינת צדקה שתכפר לו על עוונותיו.זה שאו

"והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי", על אף ש״בשרירות ליבי אלך" וזאת 
הצמאה"   את  הרוה  "ספות  המשולים   -באמצעות  שבעולם,  לעניים  אתן 
אונם', וכך אצליח לשחד, כביכול, את לצמאים, כסף, ועל ידי כך'ארוה׳ את'צמ

תו אדם מתפאר או  - בורא העולם.בענין זה אומר ה"עולם,": 'והתברך בלבבו'  
להתעלם  אפשר  אי  אך  ר״ל,  שבת  מחלל  הוא  אמנם  לו,  שיש  הטוב  בלב 
שנאמר   כפי  זאת,  יקבל  לא  הקב״ה  תורם.אולם,  שהוא  המכובד  מהשיק 

 ) (תכלת מרדכיבהמשך: "לא יאבה ה' סלוח לו".
 

כונת  לֹא ֹיאֶבה ה׳ ְסלַֹח לֹו   כי  למה לא נאמר סתם, לא יסלח ה׳ לו. אלא 
ישראל  שנעשו  הברית,  כריתת  בגלל  הוא  לי,  יהיה  שלום  באמרו,  החוטא 
ערבים זה בזה (שבועות ל״ט). ויחשוב לו שחטאו יתחלק על הכלל כולו בתורת  

 ה באםן הלוערבים. אבל באמת, לפי ההלכה הברירה ביד המלוה לקבל מ
שיש לו ולא לפרוע מן הערב. וזה, לא יאבה ה׳, השי״ת לא ירצה להפרע מן  
הערבים רק ממנו יפרע. וזה, והבדילו ה׳ לרעה, יפרישו מן הכלל, כי כונתו 

 ) טורי זהבהיתה, שחטאיו יפלו על הכלל.(
 

ְגלֹת ָלנּו ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם ַלֲעׂשוֹ  ֹרת  לה׳ אלקינו ְוַהּנִ ְסּתָ ל  ת ֶאתַהּנִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה    ּכָ ּדִ
זמן נסתר אשר אינו ידוע    - שני זמנים ניתנו לגאולה העתידה: האחד  ַהּזֹאת:  

לשום נברא, והוא סתום וחתום, עד שאפילו משה רבינו, אדון הנביאים, לא 
אם בקולו תשמעו משה רבינו נתנבא   -ידעו. השני זמן גלוי כנאמר: ״היום  

אך אימתי יגאלו ומתי יהיה  רת כיום הזה״,  ליכם אל ארץ אח״ויש   -על הגלות  
קץ הפלאות, אף משה רבינו לא ידע, כי זמן הגאולה גלוי הוא וידוע רק לפני  

״הנסתרות״   נאמר:  כך  על  יתברך  הוא    -הבורא  הנסתרת  ״לה׳   -הגאולה 
הזמן הגלוי   -אלקינו״, אשר לא גילה סודו לעבדיו הנביאים. אך ״הנגלות״  

שות את כל דברי התורה הזאת״.בידינו  ״לע -הלא הוא  ״לנו ולבנינו״, -לכל 
 (כתב סופר)  לקרב הגאולה ולהביאה בכל יום כנאמר: היום אם בקולו תשמעו.

 
י ַזְרעֹו   ַכח ִמּפִ ָ י לֹא ִתׁשּ יָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ּכִ ִ אירע פעם שהמלכות   ְוָעְנָתה ַהׁשּ

ין גדולי שפה הרוסית. בל שילמדו את הברוסיה ביקשה לגזור על רבני ישרא
ישראל שהתנגדו לרעיון היה הגאון רבי חיים מבריסק, אשר לחם כנגדו בכל  
התוקף. חששו היה כי רב שיחל ללמוד רוסית, אף כי מתוך הכרח גרידא, יגרר  

המ על  יתר  כאלה  העיקרית  ידללימודים  משימתו  את  ויעזוב  שקידת    -ה, 
יר כי הנה  נסה בענין, העפת רבנים שנתכ התורה. בדברים שנשא אז, באסי

לספר על רעות רבות וצרות שימצאונו בעתיד, ודוקא באותה   ריכההתורה מא
אך יצאו עת קשה, כותבת התורה, תקוים ההבטחה ״כי לא תשכח מפי זרעו".

הדברים מפיו, וקפץ אי מי מהנוכחים ואמר, הא לנו ראיה כי לימוד רוסית 
או אז  ."תשכחכי לא  "חים אנו  ורה, שהרי מובטאינו יכול לסכן את עתיד הת

חיים על השולחן, ואמר, לא כך הם הדברים. שכן ההבטחה ״כי לא   ביהכה ר
שאם  אפוא  אפשר  תשמר.  היא  מי  אצל  מחייבת  אינה  זרעו״,  מפי  תשכח 
החייטים  אל  לה  תלך  היא  הרבנים,  אצל  בשלמותה  תישמר  לא  התורה 

עצ  והסנדלרים! הרבנים  עליהם! אבל  יהא  מה   מם, 
 ) ארחות ישרים בשם   פנינים משולחן גבוה(

רבי הירש מיכל שפירא זצ"ל שהיה ידוע כקדוש עליון, אמר פעם בחיוך, שיש 
לו עיצה פשוטה, למי שרוצה להיות צדיק בקלות, שלא ילמד מוסר, כך הוא 
והטבע  הרע  היצר  ממעלותיו.כי  רצון  שבע  ומאוד  לחסרונותיו,  סלחני  יהיה 

המעיט את חומר העבירה, בעיני האדם, ואת השפלות האנושי חוברים יחדיו, ל
האמיתית של מצבו ,וזה עלול להביא אותו להשלים עם חסרונותיו, ולא לעשות 
מאמץ לתקנם, לימוד המוסר מציג בפנינו את האמת, כפי שהיא, ולא מאפשר 

 רבי דב יפה זצ"ל) -.(לעבדך באמתלנגיעות שלנו לטשטש אותה

 
ר כתב  הבר־מצוה,  בגיל  מקוממיותלילד  זצ״ל  מנדלזון  בנימין  זו    , בי  איגרת 

התחילו.   אלול  ימי  לשונה:  וזה  הרב״,  ב״איגרות  בספרים    מובאהמובאת 
שראשי תיבות "אלול" הוא אני לדודי ודודי לי. והנני לבאר לך  הקדושים 
כוונה בזה. ילד קטן, התשובה "אני רוצה" מורגלת בפיו. וכאשר שואלים אותו 

אני רוצה. זאת אומרת: לא צריכים   —ו תירוץ אחד  מדוע אתה רוצה, יש ל
טעם, רק ה״אני" רוצה כך וזה מספיק. הילד אינו מבין שצריך להתבייש שאין 
טעם ברצון, רק מה שאני רוצה. אבל כאשר מתחילים קצת להבין, מתביישים 
בזה. ובאמת צריכים לא להתחשב כלל במה שה״אני" רוצה, רק במה שצריכים 

תורה הקדושה שהוא רצונו של ה׳ יתברך. וזהו "בטל רצונך ה  לעשות על פי
רצונו"   את  (מפני  מבטלים  לא  אנו  הרבים  בעוונותינו  אמנם  ד).  ב,  אבות 

ה״אני", וכדי שלא להתבייש, אומרים טעמים שונים על כל דבר.אבל באמת 
צריכים לחקור היטב אם מכוונים לשם שמים או לשם ה״אני". ובחודש אלול 

ה׳ יתברך,   —ם ״אני לדודי״, פירוש: ה״אני" אני מוסר לדודי  אנחנו אומרי
"ודודי לי",   — דהיינו שה״אני" ירצה רק את מה שה׳ יתברך רוצה. ובשכר זה  

כלומר: ה׳ יתברך ממלא רצוני הרצון הטוב, דהיינו להיות בריא, ללמוד תורתנו  
ה׳   בעבודת  טעם  ולהרגיש  בכוונה  ולהתפלל  ובהרחבה  בהתמדה  הקדושה 

ברך. ולכן נצל את הימים הקדושים. כל רגע ורגע יהיה אצלך קדוש ותלמד ית
בהתמדה. גם תגיד בכל יום כמה פרקי תהלים, ותתפלל על עצמך שה׳ יתברך 
שה׳  עלי  תתפלל  וגם  שמים.  ויראת  לתורה  לבך  ואת  בבריאות  אותך  יחזק 

 .(ילקוט לקח טוב) יתברך ירחיב לי בתוך כל ישראל בכל הענינים

 
אליהו דושניצר זצ״ל מסופר: מעשה ביהודי חילוני שהלך לו לאיטו   על רבי

בערב יום כיפורים בעת אמירת "כל נדרי", הסיגריה מוצתת בפיו ומטייל לו 
בנחת ברחובות פתח תקוה. בעברו ליד הישיבה הגדולה לומז׳ה, שם לבו כי 

רותים  ליד מבנה שירותי הנוחיות, נכנס לו בחפזון יהודי עטור שיבה, מחדר שי
אחד לשני, משלישי לרביעי, סקרנותו גברה בו, השליך הסיגריה, התקרב אל 
אותו יהודי ושאלו לפשר מנהגו המוזר. הלה בתום לב גילה לו: הרי עתה עם  
כל היום   רבים לחסות בישיבה במשך  התקדש יום הכיפורים באים יהודים 

אמרתי   ובכן  טואלט.  נייר  להכין  שוכחים  רבים  וכמובן  צער  הקדוש,  למנוע 
מיהודים, ולכן אני קורע ניירות ומניחם כדי שימצאו נייר מוכן לפניהם... הוא, 
היהודי קל הדעת, יצא מכליו, עד כדי כך שיהודי חושב על הזולת! ובפרט 
בשעה שכולם אצים להספיק להגיע לתפילה.הוא שאל אודות זהותו של אותו 

בי אליהו הכהן דושניצר.  זקן, ונודע לו שהוא משפיעה הרוחני של הישיבה ר
התרגשותו מטוהר לבו של אותו זקן לא שקטה, ויאמר בלבו: אם יהודי כזה 
הולך תמים ופועל צדק שרוי בקרב המחנה התורני, כדאי לי להתקרב אליהם.  

אשר קירבו והאציל עליו   ,ואכן, למחרת יום הכיפורים .הופיע לפני רבי אליהו
א השכינה.  כנפי  תחת  והכניסו  ישיבה, מהודו,  באותה  ללמוד  שלח  בניו  ת 

וברבות הימים גדלו והניבו פירות קודש הילולים. לימים כשסיכם את המפנה  
אליהו, קרע גם את לבי!   בישבא בחייו, התבטא: כל קריעת נייר ונייר שקרע ר

מודה אני לה׳ שזיכני להזדמנות נפלאה זו, כי בזה הציל אותי ואת דורותיי  
 (נחלת אליהו)  להביאני לחיי נצח!! אחרי, לאור באור החיים ו

��וילך-נצבים 
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לֵלאֹמר ִּבלְלָבבֹו ְוִהְתָּבֵרְך ַהּּזֹאת ָהָאלָלה פירא זצ"ל שהיה ידוע כקדוש עליון, אמרִּדְבֵרי

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דוב בן



 

 
שמש   :סיפר לי)הנסילבניטר(ן  טרוש פ  ד"אב  זצ"ל  מילר אשר אנשיל  הרב  סיפר  

קר, לאחר פטירת ויש״ ערב ובדשל בית כנסת אחד, שהכיר יהודי שאמר ״ק
שאלוהו  קדיש.  להגיד  סרב  אמו,  כשנפטרה  חודש.  עשר  אחד  במשך  אביו, 

  , בין אבי ואמי: ״אף פעם לא היה שלום  בתמימותוהשיב האיש    ?ידידים: היתכן
חייהם   כל  בינובמשך  דעותיהיו  חילוקי  שיהיו הם  אופן  בשום  אינני רוצה   .

ם בגן עדן, אלא אבא בגן עדן ואמא מחוץ לגן עדן, ואז ישרור שלום שניה
 ) עולמו של אבא( ביניהם...

 
נקראת   שהתורה  כמה   " שירה"טעם  יחד  כשמזמרים  שירה,  שבשעת  ,כשם 

ולם משוררים בצוותא חדא, הרי שעיקר היופי והשלימות של הניגון ,הוא כשכ 
מזמרים בקול אחד ובנעימה אחת, ואם האחד מגביה קולו, והשני מנמיך קולו, 
התורה   לימוד  כן  כמו  וריח  טעם  זו  לזמרה  אין  מקצר,  ואחד  מושך  אחד  או 

(מלבד קנאת    .בלא קנאה ותחרות   , הקדושה צריך שתהיה באחדות ובצוותא חדא
 (המרקחת לבשמים) . סופרים שהוא מעולה כנודע)

 
 

במסכת ראש השנה בדף כ״ט,: והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל 
לחמה או שוברות מלחמה? אלא וכאשר יניח וגו', וכי.ידיו של משה נוצחות מ

בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ו"משעבדים את ליבם" לאביהם שבשמים  
התקיעות..   בעניני  שעוסק  בפרק  כתובה  הזאת  המשנה  נוצחים,  היו 

ואתה נמצא   "מלך"כשאתה צועק  זה העול", עול זה    - ה"משעבדים את ליבם  
עמלק אין לו שום שליטה תחת ידו, ברשותו, זה נקרא שאתה שלו, ממילא ל

נמצא ברשות אחרת לגמרי. לכן מדגיש התנא "משעבדים את   עליך. האדם 
ליבם לאביהם שבשמים". צריך עול, השתעבדות. זה הכניסה ל"ראש השנה" 
את   להכין  יכול  שאדם  חיובי  ציור  יש  עול,  של  הזה  לעסק  להתרגל  צריכים 

רגל , להתרגל לעול, להתעול מלכות שמים לראש השנהעצמו להכנס עם קצת  
להניח את הנטיה והרצון הפרטי, בשביל שאני תחת צוויו של הקב"ה. העצה  

יקבע לעצמו זמן קבוע, חמש עשרה דקות   הכי טובה, היא לעשות כך: שאדם
במה שאסור בשום אופן אני לא מדבר    ,בקביעות, שבחמש עשרה דקות האלו

וכדומה  נמנעאו    ,לדבר הלימוד  בשעת  בטלים  לעול מדברים  מתרגלים  כך   .
, ותדק  10ואפי׳    ותדק  15ה  מלכות שמים, כשהאדם מיחד זמן אפילו יהיה ז

לי לדבר דברים אסורים, אי אפשר! אני לא תחת הרצון    אי אפשרשבזמן הזה  
אנ  משועבד,  אני  עכשיו  בי  שלי,  אחרת  ברשות  אז    הללו.   ותדק  10-נמצא 

 דקות  15מתחילים להתרגל להרגיש מה זה נקרא עול. כשבא מישהו באותם  
הללו   ותדק  15-, והוא שותק!! ה"!תגיד לי איזה דבר  ,יענקל"  :במקרה ואומר

.זה מרגיל את האדם להרגשה זה לא שלי, אני משועבד עכשיו, לא יכול לזוז
זה  ותדק  15-שיכולים להשתעבד, יכולים להיות נמצאים תחת עול. עכשיו ה

על לא שלי, זה של מישהו אחר. וכאן הוא ההתרגלות לעסק הזה. הוא הוכיח  
הזה    להפקיע את ההפקרות  לעול מלכות שמיםשהוא שייך להכנס    כל פנים

 רבי ישראל אליהו ווינטרוב זצ"ל) -.(קובץ אגרותמן הפה שלו. דבר חשוב מאוד
 

  טעה בברכה ואף שעדין לא הזכיר את שם ה'   שאדםאיך יתכן  :    שאלה:
 ?צריך לסיים את הברכהבברכה,

 ,שחשב שיום חולאם טעה    " של שבת,שמונה עשרה "בתפילת    תשובה:
י"ח   שמן הדין היו צריכים להתפלל הוא  כיון[ברכה גומר אותה  ,לת החוליוהתחיל תפ

את    ,בשבת ה  ,השבתקדושת  ולהזכיר  ובראש    "עבודה"בברכת  המועד  בחול  שמזכירים  כמו 
 ] ום שאר הברכותתקנו חכמים את הברכה האמצעית במק  ,חאמשום טר לכבוד שבת  אלא  חודש  
   (שו"ע או"ח סימן רס"ח סעיף ב' ג' ובמשנה ברורה שם).שרק התחיל את הברכהואף 

י: ַחְצרֹות ָקְדׁשִ הּו ּבְ ּתֻ ָציו ִיׁשְ י ְמַאְסָפיו ֹיאְכֻלהּו ְוִהְללּו ֶאת ה' ּוְמַקּבְ סיפר רבי    ּכִ
מוכר, שעבר -ורר יהודי לאיצחק זילברשטיין שליט"א בשכונה מסוימת, מתג

בהתנדבות מלאה ־ כשמש   - את נוראות השואה, ומכהן מזה עשרות שנים  
בית הכנסת בשכונתו. יהודי זה אינו "עוד" שמש; מסירותו לבית הכנסת היא 

הוא קם בשעה מוקדמת מאוד    ה.ז  מעל ומעבר לנורמות המקובלות ב"מקצוע"
ילה, מסדר את הספרים,  ופותח את שערי בית הכנסת, מכין את המקום לתפ

שוטף בעצמו את הרצפה. כך במשך עשרות   - הסידורים והחומשים, ואפילו  
מבוגר הוא   -שנים.הוא אינו מוכן להעביר את התפקיד למרות גילו המאוד  

מכך   ויתירה  ליחו,  נס  ולא  כהתה עינו  לא  מתעייף,  אינו מוכן   - אינו  הוא 
שעבודתו ולא  אחר.  אחד  לאף  התפקיד  את  כראוי;   להעביר  אינה נעשית 

מעצמם ניסו   -אדרבה, המתפללים אינם מגלים כל פגם בתפקודו, אבל הם  
  לשכנעו, לטובתו, לעזוב את התפקיד הקשה, ולהעבירו לאדם הצעיר ממנו. 

הבינותי שהעקשנות הזו מסתירה מאחריה סיפור כלשהו, שבגינו רוצה האיש 
כך, גם אשתו נוש  -של-את בתפקידלהמשיך ולשמש בתפקידו. בנוסף על 

קדושה בשכונתם, וגם היא, כבעלה, עושה זאת בהתנדבות מלאה, ובמסירות 
ביקשתי מאוד לדעת את סיפורו, ושמעתי שהסיפור מקפל    מיוחדת במינה.

שגם בעת צרה ומצוקה  של יהודי  מאחריו עלילה נוראה, וגבורה מופלאה 
ופה שלפני  אינו שוכח את אלוקיו.וכה סיפר האיש, בן נאמן לבוראו:גם בתק

פרוץ השואה, נשאנו שנינו, אני ואשתי, בתפקידי הקודש הללו, בהתנדבות 
מלאה. אני הייתי שמש בית הכנסת בעיירה הקטנה שבה התגוררנו, ואשתי 

הקודש שלה.רצה השי״ת ובפרוץ השואה התגלגלנו -נשאה אף היא בתפקיד
נה, פעם  השמדה, ועברנו את היסורים הנוראיים בצוותא. וה-",לאותו מחנה

במקום הוציאו עליי גזר  -תפסוני אנשי הגסטפו בשעה שקיימתי מצוה, ובו
דין מוות בתליה.הנאצים הוציאוני אל חצר המחנה, שם ניצב עמוד התליה,  
לצפות  כדי  למקום,  להגיע  היהודיים  העצירים  כל  שעל  ברמקול  והכריזו 

הורג של בביצוע גזר הדין. למען ישמעו וייראו.האיש מספר לי שהוצאתם ל
יהודים בתליה, היה מעשה דבר יום ביומו, ולפעמים אירע שביום אחד ניתלו 
חמשה או ששה יהודים, שנתפסו בביצוע "פשעים" כדוגמת הנ״ל. יקום השם 

ומתחיל   דמם. התליה,  חבל  שליד  ה׳רמפה׳  על  כבר  אותי  מעמיד  התליין 
שב יודע  אני  כאשר  הזה,  הנורא  בזמן  ראשי.  סביב  החבל  את  עוד  לענוד 

שניות ספורות תעלה נשמתי למרומים, לא אמרתי נואש, בזוכרי את מאמר  
חז״ל (ברכות, דף י׳.) "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל ימנע  

המוות.  מן  שיצילני  לאלוקים  והתפללתי  הרחמים",  מן  כדי    עצמו  בתוך 
דרתי ואמרתי, שאם אצא מכאן בשלום, הרי שכל עוד כוחותיי  נהתפילה,  
ומה שקרה   אמשיך לכהן בתפקיד שמש בית הכנסת עד סוף ימי.   - יהיו בי  

התליין    לבסוף, לא קרה מן הסתם באף מקום אחר במחנות ההשמדה של הנאצים.
הנאצי סיים כבר לכרוך את חבל התליה על צווארי, ומה שהיה צריך עתה הוא 

על  לעשות שתי פעולות נוספות: להדק את החבל היטב, ולשמוט את הרמפה מ 
רגליי, כדי שהחבל יחנוק את גרוני, רח״ל.ברם, כאשר בא הנאצי הארור להדק 
הקצינים   סיבה מובנת.משראו  החבל, ללא  נקרע  הגרון,  סביב  התליה  את חבל 
הנאציים שהחבל נקרע, הביטו זה על זה במבטי תמיהה, ואמרו שיש כאן ׳רמז 

לחופשי ושיחררוני  הזה,  הנידון  את  לתלות  צריך  שלא  תקופה  וסימן׳  לאחר   ...
קצרה שוחרר המחנה כולו על ידי האמריקנים.הדבר הראשון שעמד מול עיניי היה  
לחפש את בית הכנסת המקומי, ולהציע את עצמי לתפקיד השמש, בהתנדבות 
מלאה. וכך הגעתי אל בית הכנסת הזה, והגבאים שמחו מאוד על הצעתי, וקיבלוני 

-יובל שנים.גם אשתי, שחזתה במולתפקיד, שבו החילותי לשמש לפני למעלה מ
עיניה בנס ההצלה שלי, ושמעה לאחר מכן על הנדר שנדרתי, הצטרפה אף היא 

הקודש שלה, עד  -לנדר זה, ואמרה שגם היא מקבלת על עצמה לשמש בתפקיד
זמן  כל  הרי  התפקיד?!  את  שאעזוב  בדעתכם  מעלים  הינכם  ימיה.וכיצד  סוף 

הנני מחויב למלא את התפקיד, ואעשה שהנשמה בקרבי, וכוחותי עימי בעז״ה,  
 (ברכי נפשי)זאת בשמחה ובאמונה רבה! 

   "
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  (עומר השכחה)     .  קולמוס הלב  ,  הלשון    
                                טבע הרע לשנוא הטוב ,שנאה עזה טבעית, בלא סיבה.(אור החיים)  

 )  ידעיה הפניני    רבי הלב תחייהו המילה הטובה, כאשר יחיה המטר את האדמה .(  

לל ל



1 ידגי המרופמסס

 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
"וךעזיבת השידהליך ת " ז"לרק פ  

 ,בו פניה אישית מחיים שלוםצאת היא פותחת לאחר הלימוד את המכתב ומו ,צארטיל לומדת בו, המכתב כתוב במכונת כתיבהך שמכתב לתוך ספר התנ"תקציר: מישהו מגניב 
ם התארגן, במידה ולא תישמע תשובה הוא מגיב חד סטרית ומנתק כל קשר. המכתב גורבועיים כדי ל, הוא נותן לה שהסיק מסקנותיך או לבעו תארכדי שיק ,להפעיל לחץ על ההורים

, רים מאד מודאגיםהוה ,לחדרה , אך היא בורחתומנסה להוציא ממנה מענה זאת האמה רוא ,היא מגיבה על כך בצורה קשה ובליל הדלקת הנרות היא עומדת בצד ,לה ללחץ איום
על המכתב ששלח לה חיים שלום, המכתב  ל לאמהלאחר מערכת לחצים מגלה צארטי ,מתחילה לחקור את בתה השתלטניתהאם אך  ,מעדיף לתת לבת ספייס ולא להלחיץ האבא

 ום התבוננות לפני שיקבל החלטה.השידוך, אך רב משה יוסף מבקש ממנה יקוט עמדה ולנתק את לניוסף  ב משהרהיא לוחצת את   ,מגביר את זעמה

רעול הפנים מבקש תמורת  ,אינו מוותר לובלימוד, אבל עידו  הרעול מתנגד בשל הבנתו המועטת ,לעבור עמו כדי שתהיה לו חברותארעול הפנים מ מבקשמ לגבעתיים רבולפני שעעידו 
 ,דרכי גישה למטבח נן, בתכנית ישווידינג דיקלפיצוץ מלון  תכניתול לרעא עוזב את ירושלים הוא מוסר שהו לפני .ן אסטרטגי ולוגיסטיכולל תכנו ,ימהילמד אותו את דרכי הלחעידו ש זאת

 , הנודותודי התמךאל עמוצמדים הנודות מ רב עוצמה)נפץ ילוגרמים של טנ"ט (חומר שבעה נודות חלב עמוסי מאות ק ורידהם יח ,הלוחמים יכנסו מחופשים כמובילי החלב למלון
רגו, אך י שלא יהדנשלחות הודעות למשטרה הבריטית לחלץ בזמן את כל האנשים כפרק זמן שבו  הניחהוא  בתכנית ,ונים להתפוצץ יחדכומוסתרים שמ מרעומים ידעל י ויתפוצצ

פרצי ומביא ל בעולםהפיצוץ גורם לזעזוע כולל יהודים חפים מפשע,  ,עשרות רבות של אנשיםעות וכתוצאה מכך נהרגים אינה מתייחסת להודהמשטרה הבריטית ברוב גאוותה 
 ע.בצלמרות שראשה היה מהדוחפים למ ,הביצועזרחי מתנער מגון המרי האראנטישמיות בעולם, א

ים להתנקש בחיי מרוב קנאה הם מחליט ,ותיהםמעבר להשגבצע כזה ים של האצ"ל בירושלים לקנא בעידו, משהיו המתכננים הראשיושיקו רצון נית המופלאה מביאה את גואל ומתכה
נגלית חוקרת בעניין ולעוזי ראש שכרו את דירתו נהרגו במתקפה. המשטרה האהודים ששני יועבר לגבעתיים, את מגוריו  יומיים קודם לכן החליף ,עזרה ממרומים ויתה להיעידו, ברם 
      צח.החשודים לרהוא מקבל רמזים מהמשטרה שאנשיו הם  ,שיםהמתנק בכוונתשלים נודע כי עידו היה האצ"ל בירו
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 דחנוכה תש"

, היא עלולה חלילה וחס לשקוע שהיא נמצאת בסכנה גדולהחש מן זיהורב משה יוסף צארטיל  למצבה שואין שינוי ב עוברים יומיים שלושה
הוא  ,עק על לשעברה וחס יצהמומנט ואז חליל לאבד אתהוא עלול חושים אם לא יחלץ כעת הוא , לחלוטין וחלילה תקמולאוש ון והיגיה ומותתהב

לבקוע את הוא לא יכול  ?זאתאבל איך עושים  ,חיים שלום לבקשת להיענותהדבר הטובה ביותר , חלצה מהחורבןכדי לשל ממש ת מעשה חייב לעשו
   החומרים לכך.את אין לו  ,האטום

סוכן מ שלום יםכנעת לחלוטין כי חימשו היאה זגע רעד ל, הלא אחראית בהתנהגותה התשעיא לא רואה את החורבן ש, הלחלוטין דישהארעייתו 
כל ת וא תחרים את החתונהל , אבזאתלמנוע כדי שכב על הרצפה ילא תי , אולמימוש גיע לכללתה החתונכדי שיד  תתןלא היא  ,לטיעבור צאר

על שלא  ,בלבלו היא גם עלולה לנטור המשפחה,  כלל ויעשה שם רעאד מהדבר יבלוט  ,כפי שהודיעה נחרצות ,חות שיהיו בגין משפחה זאתהשמ
 . לכל גורלהמוות  כריתת הומהו קשרבשבילה הסכמה לניתוק ה ,יוםמיום ל דועכתאבל מאידך צארטיל  .מישוריםטא בהרבה וזה יתב הכיבד את רצונ

 עלולה להביא תוצאות הרות גורל לאחד מן הצדדיםש עצמו החלטהב עשה לא יהיה טוב, הוא לא יכול לקחתמה שי "וי לי מיצריוי לי מיוצרי ואא"
 ם הרס המרקם המשפחתיקשה כזו הדבר יכול להסתבך עזיציה ודה שכאשר יש אופברם אף הוא הו ,הפיקחהוא נועץ עם רב מיילאך  ,חשב לעצמו

 .יסודותטעות אחת יכולה לערער את כל ה ,כב למדיורמצב מה ,ומכופל כפוליהיה  קזהנו

המליץ  ,נצברגז מיגרי"מובהק מרן הה ורההמהלא הוא  "הגזיתלשכת " לאיפות בדחאת השאלה  יש להפנות ,ת ויחידהחשאלות כאלו ישנה כתובת אב
 ,ריקן לחלוטין הקבלה רדח היה ברלמזלו ה ,ל חדר ההוראהיום ניגש אעוד באותו  .ם עמוכיהסרב משה יוסף , ת כל הצדדיםריך לאחר סקרב מיילא
 א הרת גורל?מה עליו לנקוט בסוגי ,לבאב כופחד את כל הצדדים ושאלו בקול רועד מח לפניו הוא שט

לא סוגיא פשוטה, אי  וזו הנאמן, ן של תלמידכואב לו מאד, הוא חש בכאב החורבב, ניכר היה על פניו שהנושא יו זמן רהורבהרהמו"צ ישב שקוע 
על חשבון  א המחיר, השאלהשהו חייב לשלם כאן את מלודבר. מילאחד מן הנוגעים בהווה מכה קשה יצעד שרק יעשה  יע בה בנקל, כלאפשר להכר

 פשות.כל צד זה דיני נ ?פני אלמונילוני על ל פו שמי? מה ראית להעדיף דמ

 ,כדי לתת תשובה מסוימת חצהעדיין שבוע ומ יש לך  ,צריכה להינתן ברגע זה ממשלא שובה תההיות ו אך ,מאדשה ק לההשא ,היקררב משה יוסף "
או  ,של קרבה הינטי ,מונעת מרגשותי בתותש האם ,את עצמיבדוק עלי ל ,ת גמורהעאוכל לשקול את כל העניין בישוב הדכדי ש ,ימים י כמההנח ל

 ."יםנקי בדיקה שבעה לזה צריכים "טהרת דעת תורה"שהיא על 

 ,, רב משה יוסף שמח מאדנס אליו לאחר הדלקת הנרותכילה ,הגרי"זשל  קמובההדו למיברוך עקשטיין ת רבמסוף חנוכה קיבל רב משה יוסף הודעה ב
 .מאלשוטה ממנה ימין י הוא לא ,בה מרבוו תשולה תהיע שאבל ברג ,לא משנה מה תהיה ,יש לו הכרעה

. כעשר דקות ישב כדי להכריע בסוגיא מסובכת זו ,ישוב הדעת האחרוןהוא לצריך שעדיין , נראה קיםמוע שקוע בהרהורים ושנכנס לבית הרב מצאכ
הוא שמר  פני אחרים,בכות לא לב נזהר מאדהגרי"ז ה, עת עד כירה א, תופעה שלרבות ותקודש, לפתע הבחין שמעיניו ניגרות דמע פיערוע בשהרב שק

 עה.את ההכר קלקלידי התרגשות יתר שיכולה לעצמו מלבוא ל

רב משה יוסף לא יכול  ,תחתיופתוחה  גהינוםהואש  יוככאילו חרב חדה מונחת בין יר ,ניכר היה עליו פחד ה' ,פניו היו מאוימות, ותיו רחשו תפילהשפת
 ת.י נפשוברגע שהוא מכריע בדינ בל נראה לו כי המו"צ מתפלל על סייעתא דשמיאא אמר,מה  היה לשמוע

 הכרעה.דומיה מוחלטת נשמעה ה שלות פסנו חמש דקות אחרל

 דער גרוסער נעבאך"" חיים שלוםלא להשיב כל תשובה ל :הגעתי הלמסקנהפכתי בכל הצדדים,  רבותאוכל לומר ש אךלהרחיב בעניין,  יכול"איני 
, הוא תובע הפינהאותך אל  הנקט עמדה שדחקלום , חיים שבכל המצבאשם  ינךאאך  ,תייחסותלא אוהב חוסר הלמרות שאף אחד , דולהאומלל הג

קודם  ,שחיים שלום עצמו בא אלי להתייעץ בענייןמותר לי לגלות  "מגלה סוד"אין במה שאומר משום  ,בר נוגע לכם אישיתדכיון שה ,הכרעהממכם 
  .פיוגם כל הלרע המצב שנות אתולא לעשות שום פעולה שיכולה ללהמתין בסבלנות  ,חד משמעית לואמרתי  ,נקיטת עמדה
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מה ה ולעל מ ,בעיני הבריותהתמיהה תגדל אז  ולא תהיה תזוזה אותתבגר יותר צארטיל שכ ,מתיאין לי הערכה בדיוק  ,בעוד תקופה לי כילבי אמר 
א כאלו הי על מה ולמה נוהגים כלפיה ואיש לא מדבר על חתונה?! בביתשמתבגרת כלה  נהיש ,איש לא יבין את המצב ,כל כך הרבה זמן מתינההיא מ

  ?וכיםנת שרחוקה מגיל השידלדוי

ים כריע בנושאאין כמו לחץ חברתי כדי לה ,לחץ חזק ביותר וזה ,השכנותומכיוון החברות  אדמחזק חברתי לחץ  האמל הכלה וע יהיהכי סברתי 
 שנתיים אושנה פור יארך אמרתי לו שגם אם הסי ,ךפיאלא הה את השידוך שינתקונם מכוונים לרגע רוב האנשים איוהדעת נוטה ש שנויים במחלוקת

חזק והשנים יוכיחו כי ילמד ויתבינתיים  ,כתחילה בגיל כזהישנם כאלו שנישאים ל 22להתחתן בגיל  לא סוף העולם איכותי,כדאי לחכות בשביל שידוך 
יציבות חזקה  שלוש שנים ה שלזקח ,לבוא בטענה מוכחת כי השידוך מסוכןתוכל  ביתך לא, נוות ם הזמןד עמא בצתיייגם מצב רוחו  ,ימודהוא חזק בל
 . גמורה היא

ה אה כי יש סתירה למהלך הזהל לפי סדר יומו וכעת הוא רוהורגל שהעולם מתניסודות נפשו, הוא נמצא במצרך שלא  "אורך רוח"רק שלזה צריכים 
שום  תביםולא כ ,רוחנית חסידיתבחינה מראשית  ,א יעשהביותר של דבר חמור ,כתבלה מהוא שגה מאד בזה ששלח לכ ל.ואת זה הוא לא יכול להכי
בפרט בקטע כה  ,ןאסור לה להיות צד בעניי ,חמורה תסבוכתך תולכלתו  תא הכניסהוא  ,שגה חמורות אתגם בלא זאך  ,מכתב לכלה עד לחתונה

  .יע את המערכהיכר הוא חשב שבזה יצליח לשבור את אמה וכך ,מסוכן

לשבור את כל  ,הצליח לגרום כןמה ש ,הנואל טעם במכתבהיה ולא  הורים לחץ על שמפעיל זןוצבה מח שהכלה לא ,א רצה לחשובל או ,הוא לא ידע
  .כליל הותשייריסק את א עתה ,בהלהיות אישיות יצי ,מה שבנתה בעמל רב

א כלא והו כי הוא נמצא בבית , מבחינתו נראה לוןל כיויו מכעלהמצב שנראה שסוגר  סוגל לעמוד מולהוא לא היה מ ,ובהאבל אסור לדון אותו לכף ח
  .עגון לנצח, לפיכך ניסה לשבור את הקיפאון

עשרה  ,ארכששוטה זורק אבן לתוך ב "עןמנעיס נישט ארוס דאקענען מענטשען וגע לצעהן קאין ברון,  שטיין'ווארפט אנאר 'יש פתגם באידיש "א
לא יכול להשיג. ש ידוך הטוב ביותראת השחלילה כי יפסיד  שתגרום ,תירהלתי פמסובכת מאד כמעט ביצר בעיה  ותופזיזב" התים לא יוכלו למשופקח

ד לא כל אחאך  ,היא בת זוגו משמיםי הקדוש מאמשינוב הרב כ"קלדעת כי  ,זיווגו לחלוטיןהלוואי שלא יקלקל את  ,גמתהויהיה לו משהו דנראה לי ש
מו בא שאל ?איה בת זוגתםו ...תנוים שלא התחנשלכן אנו מוצאים א ,מורותאם עושה שטויות ח לחלוטין וזיווגמפסיד את  פעמים ,בבת זוגו זוכה

  .ש כוח בידו לעשות ונתנו לו את הכוח להכריעיע ירהמחליט והמכמחליט שהוא  ברגע שבן אדם ,בעולםכוח בחירה יש  יכ ,ידיהם הפסידו זאת

מעולם לא היה מוכן  ,יחזור בו אלשלי נראה לחזור בו, אבל כול תם לא עושים מעשה וברצותו הרי יטה, אם את ההחלהכריע בשבילכהוא למעשה 
אין לי מושג מתי,  ,א קלקלה)(כיון של השי"ת עזרתא יעזוב אותה, היא תתחתן בהלכך עליך לעודד את בתך שה' ל ,תיוומוד מטעות ולללהודות על טע
 .""ריאמכ ורה ובמצוותבנים ובני בנים עוסקים בתול מעולה בית קיםתזכה לה לי שהיא אבל לבי אומר

רטיבו את מורד פניו והעל דו שכך יהיה, דמעות זלגו על פניו וירלמרות שהבין בשכלו  ,לטהקשה היה לו לקבל את ההח ,יושה יוסף הליט את פנמ רב
עולם, למזלו הטוב הא יחד עם בורלכותל להתי משם הלך, דרך שלוהמורה נשק את ידי  הוא .בימים האחרונים םיבצדעי להכסיףשהחל ההדור ו זקנ
ועה , הוא התחנן לישבלי פחדלפני בורא עולם בשפתו  שיחלשפוך  , כך יכול היהשפת האידישאת שלא הבינו  מעדות המזרחיהודים רק  במקום היו

שיים גדולים, הוא בתו הנאווה שתאלץ להתמודד עם קעל גורל , כמו כן התפלל משיך במורד הטעויותשלום שלא ישה' יאיר את עיני חיים , םורחמי
קיבל על עצמו לפייס אותה ולחזק את רוחה, ד בבא ממיטה בשל גאווה פצועה, בד ת עיני אשתו להבין את גודל החורבן שהייפתח א גם שה' ביקש
 .ן באהבהדת הדייבל את מיהוא ק

ות על האחריגודל ו ואינו צריך לקחת את ילמח שיש לו מורה דרך שמכריע בשבר, הוא שרווח לו מאד, הוא חש בן אדם אחה כוארלאחר התפילה ה
 עצמו.

*** 

 בעיני כל אלו שהיו להם היה גדול ה דברים, הפלאהוא לא היה בריכוז מלא וטעה בהרב ו, זה ניכר בלימודמתח אדיראותם ימים היה חיים שלום ב כל
 חלה.מההת יניםיהיה בסוד הענמלבד אפרים זלמן ש ,עסק איתו

ניתן לגשת אל ההורים בלי לפגוע בדבר,  איך םי, הוא ניסה להפוך בדברלונטראת הפ התירל חיים שלוםחלטה לעזור לאחרי שקיבל ה ,הכל התחיל
רך לפתוח בשיחה עם ההורים בנושא כה טעון בלי לפגוע באחד שאין כל ד אהורלעומק  ם"אב ואהלכות כיבוד "ישב מספר ימים ללמוד את הוא 
  .הםמ

חלילה  בלי לפגוע בהם וריוהשפיע על הלא לא יכול להוביל מהלך ם שלום והודה לו על האמת שהוניגש אל חיי ר בלתי אפשריראה שהדבלאחר ש
 . יובהורו יכול לעשות דבר שיפגע ישירות , הוא התנצל שאינוחס

באש, אבל עתה  תמשחק יאהני אמו כי עשה איזו פעולה לפקוח את עיך על חיים שלום שיומה, בסתר לבו סמשפתיו באכזבה עצ לום נגס אתם שחיי
וא מרובע מאד ולא חושב ה ,ו בכלוםעלימך תסאי אפשר לה איהם" פימקעהן גארנישט בויען או" רושלים"ילד טוב י"ן יותר מידי ראה כי אפרים זלמ

קונטרס  כתב(הוא  בהלכהקטן תורנה אף פסיק לא תסשאמיתיות ות צעותן לו נהיה  ,אם היה מתייעץ עמו ,ותצבנבערטן לעצמו  ,ופסאמחוץ לק
, תרונות יצירתייםיודע לאלתר פ בעל מחשבה רדודה ולאהוא אפרים זלמן אבל  תא)בניחועם ההלכה בכל מיני נושאים להסתדר שר שלם איך אפ

 ותבם התשופתרונות נמצאים בעולאין ספור  ,להבין דבר מתוך דברכל מורה הלכה יודע  "מורה הלכה בעל שיעור קומה"באופן כזה לא יוכל להיות 
  .איך התירו עגונות שכמעט ונדמה שאין להן היתר ,כגוןכים ובבנושאים ס

 תוצאות הקשר שלהם ימשך. יביא אפסם , גם אאימים, אבל את הבטחתו לגיסו זכרבדיכאון  הוא שקע

, הוא תםיוים כהווא יבהיר לה דבריה שורוצב לאלכתוב מכתב לכלתו הוא יסביר לה את המ ,נועזעיון ץ במוחו רעד שנצנ ,לילה שלם התהפך במיטתו
 יוןווד בשומא לעמקשה לא ,אבודה תבכה לאמה בכיה של בת ,אשורוע את המצב לתדכש ,מושכה שקועה בתפילות לשלו רצה להאמין שצארטיל

  .נפש מולו
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(אין  י להודיע על תוכנו לאפרים זלמןבל ,חתום רוכתב מסלאחר כתיבת המ ,וימתנת אחד מידיד ,לצורך זה ניצל את מכונת הכתיבה שהייתה ברשותו
מבין בני הבית לא  יששאכמת חזאת בצורה מתוכתב בספר שהיא מעיינת בו ולעשות ש ממנו להניח את המביק הוא )ןחטטהו איש סוד שלא כמו

 ,שה כןעיח לו שיים זלמן הבטאפרהקורה בבית,  היה עליו לדווח על ,קידותפסיים את לאחר שירגיש בכך. אפרים הבטיח לו לעשות את המאמץ הזה, 
 להתנגד.תבך, לזה לא יכול היה חיים שלום סהכדי שלא ל ,אך בלי להיות מעורב אישית

שיצליח במשימתו, הוא בנה בו בכל לנע כולתשובה שתגיע, הפעם היה משגשות עצומה בהתרכה יחהוא  ,חלשמכתב נהשחלפו מעת שבועיים ימים 
אדם קרוב "הלא אמרו חז"ל מה, אם היא יותר קרובה מהבת לעצגד לכך, הלתחינותיו, לא יתכן שאמה תתנ נפשרבות על צארטיל שלא תהיה שוות 

 עד כדיעד כמה הדבר נוגע לבתה  ,כשתראה האמא העקשנית להוריו,קרבתו אחרי כן לעצמו, רק דם הא ,שקיימת הקרבה הגדולה ביותר "לעצמו
 . מהלך התקין של בניית בית בישראלל לא תפריעוה' יעזור ש ,כים לנישואיןסתו תרפה ,פיקוח נפש

מאש עצביו התערערו ישון בלי כל ידיעה. לך לום והוא הויום רודף י ,רהבמה תבוא התשובה הגואלתשחיכה  , כל יוםקנחהמתח היה רב עד כדי מ
כי הוא עייף מדי בפניו חיים שלום היה מתנצל , מחלומותיו העיר אותולעקשטיין , לא אחת היה צריך רב ברוך מני למדילוהוא היה חבעקבות המתח, 

פעמיים ולא יותר, חיים שלום  עםפק רמז לו הוא ר ,נייןהיה פחות אקטיבי בעאבל מאד ייזמאן תמה לפיכך הריכוז שלו פגום, גם רב ישראל יצחק ר
יסטר לא הלך, הוא לא חש כלפיהם כזו ציק ביגלמייאלשיעורים של רב נחמן נתן ו, אך מפעם לפעם שוב חלם השתדל להתרכז עד כמה שיכול

 וש בטוב.עת שיחלא בטוב ויחדש את הקשר עמהם ב להם כי חש נטש זמנית, הוא אמריץ בהורו אחיםגם את החברותא של ה בות.מחוי

ם היה יושב ש "ערי רחמיםש"בית הכנסת הספרדי הוא הסתגר לו בעזרת הנשים של  ,ולטימטום לא הלך ללמוד עם אישאבל ביום האחרון של הא
תהילים ושפך , הוא ישב עם ספר הסוגל לשלוט בעצמולא מלהיראות בפני אנשים שיראו אותו באפסותו ש, הוא לא היה מסוגל לבדופעמים רבות 

  .פוף כבר זמן רבא הואבו ני הבורא שיחוס וירחם עליו ויוציאו מתוך החושך הגדול לפ את לבו

הכל  את האוכל ואת השולחןב"ה יש  ,בתורהנה הראשוה וובמצה אותו הבורא וון בישראל, הלא כך ציהקים בית נאמל תנן לסייעתא דשמיאתהוא ה
ממנו כמו  תמתרחק היאאבל  הוא כל כך קרוב לקיום המצוה, .ארוחהול את הולאכ רוס את הלחםאת הכלים לפאבל אין  ,ניופפרוס וערוך ל
מה הוא ל ,להבין עד כמה יצטרך להצטער בצער הספק, הוא התחנן שה' יאיר את עיניוסופי, תוך חשך אין ברח"ל עד כמה ישרה  )ספיתכ( קוועקזילבער

  יונות.סיתייסר ולעבור כל כך הרבה נצריך לה

ת העז להעיר את אחד מבני הבי אלהוא  ,נה עמוקהבצפייה שהמכתב יבוא לבית מארחיו, הבית היה שקוע בשיו בשעת לילה מאוחרת וא חזר לחדרה
 ,אגחיים שלום אל תד" :יו והוא אומר לואביו ז"ל נגלה אל ף חלם כיבסו ,תב עבורו. כל הלילה התהפך על מיטתוה מכהאם הגיע איז ,לשאול אותו

 יני מצוותאתה מתרשל בכל מ כי ,זומנה לך ארבעים יום קודם יצירתך, אבל יש עליך קטרוג גדול בשמים היא ,תרחאולא  ל היא השידוך שלךצארטי
תראה את  ,מר ולא תחבור לאינשי דלא מעליך מכל משצמעל ע רלהתחזק בלימוד ובשמירת המצוות יותר מכפי מידתך, אם תשמו, עליך וד"ל

 ך בדרך לא צפויה".אה אליבהסייעתא דשמיא 

אותו אה ורה, תמיד היה ו בצורה כה ברורולם לא ראהעלה למרומים, מעז"ל אה לו ממש אמיתי, שנים רבות עברו מאז שאביו החלום היה נר
אין  ,ר עבורודוך שלו שמוהשי מראה נבואה נגלה אליו להרגיעו כיאמיתי, כעין  יוןממש היה חזגם לא היו לו כל דיבורים איתו, אך הפעם  ,במעומעם

 ן.לבסוף גם המחותנת הרעה תשלים ותאמר אמותנים, רעה ששוררת בבית המחלחשוש מפני הרוח ה

ב המשפחה ר' שלמה יובי, הוא ניגש בשקט אל אגיע מכתב תשובה חיכי בתום פקיעת האולטימטום  כנעובטוח ומש ,בם עם מצב רוח טובבקר ק
, ם החלו דמעות סוררות להציף את לחייול פניו, בלי משיזבתו ניכרת ענע בשלילה הייתה אכ, כשנעם הגיע מכתב אל ביתו שממוען לואושאלו (לעווי) 

תה ייגודל הצפייה כך הכ ,, המשבר שתפסו היה קשה מדיבמצבו הנואששכל בני הבית יראוהו לפני  ת פניוף אוהוא מיהר להסתלק לחדרו ולשט
לא ה? ?לילה זהם בנדיר אותו חלהחלום ה מה עם ?היתכן שקועה. חלץ את העגלה המקרטעת מהבוץ בו היאלומה אמל לא תרמה בהאכזבה, צארטי
 .מפיו, אם בחייו כך על אחת כמה וכמה לאחר מותודבר שקר  ברורה מאת אבא שמעולם לא הוציאיש לו הבטחה 

 ,, אסור להתייאשמתקבלת ברגע האחרון ממשההחלטה קשה ולפעמים  ,עמים יש תוספת יוםפאחד,  וםתאחר ביהיתכן ש ,מכתבה ולי היום יגיעא
 אבל חייבים לנשום עמוק ולקוות לטוב. ,שבילומצרך נדיר ב ,זר עוד מעט סבלנותלהתא יועל

לנפשו והמשיך את  רב ברוך הניחו ל אמש,ש ההיעלמותלא ענה לשאלותיו של רב ברוך על הוא  הגיע ללמוד עם מתח מלווה בתקווה רבה, באותו יום
, רב ברוך סוףהלא טעה אלא העמיד את רבו בכמה נקודות שלא חשבנם עד רק ש לאציו והתערב בשיעור הפעם השיעור, חיים שלום הפעם אזר חל

שאלו האם יש  ,למוד עמורים זלמן לפאכשהגיע  ,ברהשמחה החזיקה עד לשעות הע, בחור מתאושש מאיזה משבר שתקף אותושה, נראה שמח מאד
 מה קורה בבית?ג שמולו 

לאחר  ,את האמת פר לואביו סי ,הכואבת , הוא ידע את התשובהלו בלי לשבור אותו לענות איך , הוא לא ידעכפני מת פני אפרים זלמן הלבינו
וברר לו ללא כל ספק שבדק את הלכות כיבוד בעיון רב וה לאחר ,ך ארץהדר בעדינות לדעת מה קורה עם השידוך, את השיחה ניהל בשיאבו שהפציר 

 . ישאל יותרלדעת את התשובה והיה אם אביו יתחמק לא  רק ,ללחוץר לו לשאול בלי תכי מו

חיים שלום קירב את בצער רב כי שיתף אותו גם בנושא זה. הוא סיפר לו  ,תימומששעירב אותו כבר בכמה  אביו ,הייתה המשימה קלה מאד הפעם
, ת כל המתנותוח אכול הוא לשלציה לעזוב את השידוך, אם ירצה יופלט כי ניתנה לחיים שלום האקץ בלחץ שהטיל, הוא התייעץ עם המו"צ והוחה

ים שלום וישמחו לקבל גם ממנו כתב מחילה, הם מברכים את חיים חיה לפעולה לדחוף לכיוון הזה, הם יתנו כתב מחיל הם מצידם לא עושים כל
ה כי ראורים כפני מת, נלמן נעשו אפאפרים זרב משה יוסף הבחין כי פני  ם.כי ימצא בקרוב שידוך הולם שמתאים לו במאת האחוזי ,הלבשלום מכל 

 בו אישית נגע הדבר.

אינם חיים שלום וטין, הסיפור הגיע לסופו, מעתה הוא ולחלהיה שבור ורצוץ אחד, הוא רים זלמן רגע לא ישן אפרה לאחר הבשורה המאותו לילה ב
והתאדה באויר ם היו חתן וכלה ולבסוף הכל נגוז , שש שניםלאדניתן להדביק שביותר גדול תם הכה "שידוך עזוב" תקנידצצארטיל אחותו הגיסים, 

  .כלא היה



4 ידגי המרופמסס

למזלו  ,עד שבלילה התעלף בחדרו ,מעבר לכוחותיולמד  אותו יום, פיואכל למבר ול היה להכניס דלא יכפשוט בלי קבלת תענית, הוא אותו יום צם 
קע ץ שטף את פניו כמה פעמים ונשכב במיטה, הוא שלאחר שהקי דקות על הרצפה בחלישות, מספרהבחין שמוטל היה  לאטוב איש מבני הבית ה

 ניין, אפרים זלמן מבכה את עזיבת השידוך.ב את משמעות העהבינו היט הוריו למחרת הקיץ בשעה מאוחרת מאד, ,שלא כדרכו בשינה עמוקה

 גרהתסה דעו מרגע שידעה כי השידוך אינו קיים ,רק פרומיל אחד מהצער העצום שאפף את צארטיל ה זהאם אפרים זלמן נפגע מעזיבת השידוך, הי
לו ניטל ממנה כוח הדיבור, פניו היו אפופות צער שלא חד מבני הבית כאירק לצרכים חיוניים ביותר, היא לא דיברה עם א בחדרה ולא אבתה לצאת

פר תהילים סכתה חרישית ואמרה את בעת שהותה בהסתגרות באת נפשה ושתתה רק מים, זיק מאכל שיחר בד, היא בקושי טעמה איזה ניתן להכיל
 כדי לשאוב משם עידוד. בדה את המספר. היא החלה ללמוד את איוב ספר הצער והנחמהעד שאי ,ך ושובהלו

, אבל בימים הראשוניםרק  היהיכך כי  ל לא התחרטה לרגע שדחפה לעזיבת השידוך, בטוחה הייתהל בתה, אבש הקיצוניתמהתגובה ציפורה נבהלה 
א אטע ושיינלושה הצעות שכבר זללחלוטין, או אז יש לה כבר ש שהתאוששהבטוחה  שתהיה, היא תמתין פרק זמן והיא תשוב לעצמה יעברו ימים
ם, אמנם אין שליוני ירטובי בבחורים עדינים מ ,צד השווה של כל ההצעותעוד בטרם נפלה החלטה. ה ,במרץ רבתיה השדכניות מגלגלות ביילא שכנו

ויראים דות , אבל הם בריאים בנפשם בעלי מידות מיוחמסכת אחת כמותו עתיוביד של חיים שלוםדירים האבכישרונותיו וכל להתמודד הם שימאחד 
 היה כלה.ר חצי שנה והיא שוב תתעבולא דאגה, ל ין מקום, אחמנא לצלןר איש מהם לא התחבר עם הציונים ,שלמיםו

ת ממנו לא נשמעו פעם אחת חדשו הוא לא שופר וא כסיל"דיבה ה אוצימ"ות אפרים זלמן שמר את הסוד הזה מחיים שלום עד לרגע זה, למה לו להי
 ית, אותו לא עניין רק תורה ויראת שמים והצלחה בלימוד.הוא מאס בזה בתכל "נייעס"

ע עומד הוא עוד רג ידיו רטטו מרוב פחד ופניו דמו לפני נפטר מלאכה כה מאוסה עליו. מה עושים? "חדשות בלדר"היעשות אבל עתה עליו ל
 התמוטט, איך יאמר לחיים שלום שהקריבו אותו על מזבח המולך?ל

 למרות שכל הזמן התכונן לתשובה טובה הפנים כי טעה לכל אורך בה,תשות כל ה, פניו האומללות שיקפו אאת גיסו רלחקוחיים שלום לא היה צריך 
אפרים  ,לרגע חג כל הבית כנסת מול עיניו עוד רגע הוא צונח מחוסר הכרה "אבוי אני מתמוטט" "אוי וועה איך געה אויס"ברגע זה פרצה צעקת  ,הדרך

סכין תע פללפה שפשה בזריזות ושידו פ בנמרצות הוא דחה את עזרתו ,במהירות האורשש התאו אך נראה כי חיים שלום ,לתמוך בוממקומו זלמן קם 
מה עומד  ,רים זלמן נחרד קשות, אפניושומאי ץצנכשברק חשוד מנוזרות במעיניו נצצו  ,פחידפניו נראה מז אותה בנחישות ומבע הוא אח חדה מכיסו
 ל חנוק את שמע ישראל.מרוב פחד צעק בקו רוע מזה להרוג אותו?או ג ,תכונן לשלוח יד בנפשומהוא ח"ו האם  ,גיסו לעשות

 "ם ומלכותברוך דיין האמת בש"את ברכת  בבכי מרהוא אמר  ,הוא קירב אותה אל בגדיו וחתך את דש בגדו כאבל ,חיים שלום אחז את הסכין
 ות כאבל על הרצפה.וישב כמה דק הייתה בשורה רעה שטעונה ברכה) בשבילו זו(

על כך, אבל המעשה שעשה זעזע שחשדו בלבו צטער ם שלום לא עשה מעשה אסור וה, מצד אחד שמח מאד שחיימן נחרד מהתגובהאפרים זל
עליהם קריעה וע רכאלו מת לו אחד משבעת הקרובים שחייב לקהדבר ו את הגזירה בצורה קשה, מבחינתקיבל חיים שלום  עד כמה אותו, זה העיד

 בברכה.ו

ן לי חרטה אי ,ימשךשלנו טחתי לך שהקשר הב ,ח לי אפרים לזמן ידידי הטוב משחר נעוריסל :בחופזהלו הוא אמר  ,וסגר את הגמראחיים שלום קם 
ובניה  ת התאוששותרי מה שקרה עלי לעזוב את המקום לתקופמשיך את מסגרת חיי כאלו לא קרה כלום, אחאבל איני יכול ברגע זה לה ,על כך

 .ופת התבודדותללכת לתק עליאך לעת עתה  ,תיחכפי שהבטימשך  הקשרבחזרה , בלי נדר כשאשוב שחדמ

ודה הוא ה ,אותו תקופה ארוכהוי שאירחה והוא נפרד ממשפחת לע ,וניתמזוודה בינב בזריזותהמועטים טליו את מטלחיים שלום  ארזם יו עוד באותו
מיותרות. הוא הותיר שאלות  לואמשפחה נזהרו מלש, בני המסוימת לתקופה המקוםו לעזוב את לעת עתה עלי והסביר לאבי המשפחה כילהם מאד, 

 .אגדכדי שלא תבהקדם האפשרי ת לאמו חה להביא זאעבור אמו וביקש מאחד מבני המשפום חתמכתב 

, הוא הכין ני חישבן גם את התהליך הזהשלא רצה לחשוב על זה בפועל, אבל מוחו הגאו כי חיים שלום הכין עצמו היטב ליום סגריר, למרות נראה
עליו להיות הרבה  ,ההייתה לו עמהם שייכות עמוקאלו שקשר עם ניין במרגע זה אינו מעו ,צבור כוחותשם יתבודד עד שי ,רסתלעצמו מקלט במקום 

למו"צ ואחד יועד לרב ברוך עקשטיין,  יועדאחד  ,םקצרי הוא הכין עוד שני מכתבים .מה הוא עושה עם עצמו בעתיד הקרוב עומקלעם עצמו ולחשוב 
 רייזמאן שלימדו תקופה כל כך ארוכה.פה להתנצל בפני הגאון רבי ישראל יצחק עשה שליח על  מןלזם את אפרי

ין ע את הצעד הזה, הוא הבחקור או למנוה ל, הוא לא ניסגיסו לשעבר סבר שיודע הוא מהו המהלך של ,א היה בסוד הענייניםזלמן למרות שלאפרים 
את  פשחאבל בפירוש מ ,הוא לא סוגר דלתות ,, הוא מתכונן לאיזה מהלךהחלטה לא יסוג ממנה ברגע שקיבל ,שחיים שלום הוא אדם נחוש ביותר

 א פחות ממה שהיה לו כעת.ל ,עצמו, הלוואי במקומות טובים

        עקיבות. ותירבאישון לילה יצא חיים שלום לדרך בלי לה

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 "ינ קטווינשך חיים נוח ml.co194197@gmai533w0 יילבמקשר  וריצל זה נא ליבל מיקל

 דרך דיוור מיוחד. תי את שליחת הגיליוןקודמת העברבת הכתובשל בעיות בשליחה ב

 :ליון היאילהרשמה לקבלת הגהחדשה  הכתובת

http://mevaser-tov.ru/index.php/he/the-maggid 
 



 

{ אז נדברו }
 "...  ומל ד' אלוקיך את לבבך ואת לבב  " לסדר: | 481 עלון מספר: | תש"פניצבים וילך  פרשת

 בסיעתא דשמיא

 להצטרפות לרשימת התפוצה

 ,במייל

 להערות והארות:

a8447168@gmail.com 

 

 

---- 

להשתתפות בהוצאות 
 הגליון:

 בבנק: 

 53957חשבון 

 בנק דיסקונט 

   106סניף 

 

 באשראי:

 "נדרים פלוס" 

 "קהילות"-

 בטלפון:  

 (מענה ממוחשב)

0799-654321 

 !!!תודה מראש

כל שותפות שלכם   
 מחזקת את ידינו...

 הקרוב...לפניך שתי אמהות... איזה אמא אתה בוחר לראש השנה 

אמובראש השנה אנחנו פוגשים שתי אמהות בוכות... שתי אמהות שמייבבות...  ביום הראשון של ראש השנה יש לנו  עסק בעיקר עם 

אם סיסרא דואגת... מה קרה לו? למה סיסרא עדיין לא בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האשנב... של סיסרא!!!

... וכנגד המאה יבבות שאם סיסרא מייבבת... כנגדם תקנו לנו חז"ל בראש השנה מאה תקיעות... חוזר?? אני חוששת שקרה לו משהו
 (כמובן שהדברים הם הרבה יותר עמוקים ממה שאנחנו מבינים..)

קול ברמה "והנה!!! מגיע היום השני של ר"ה... ובהפטרה אנחנו פוגשים עוד אמא שמייללת. אבל הפעם להבדיל אלפי הבדלות!!! 
כן... להבדיל!! אבל בשני המקרים מדובר באמהות דואגות!!!! בשני המקרים  "ע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניהנשממ

 ו... ובכל זאת כולנו מבינים שיש הבדל תהומי ביניהן!!!!הן עומדות על אם הדרך... ו... וממתינות לילדים שלהן.. 
הסיפור מסתיים ב"כן יאבדו כל אויביך ה'" ואילו אצל רחל אמנו הסוף הוא  מה...?? מה נקודת ההבדל ביניהן?? למה אצל אם סיסרא

 "מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך"??
 בין מאמע רחל??--בין אם סיסרא ל המודגשים בפירושאתה יודע מה אחד מההבדלים 

חכמות שרותיה "פחדת אולי חלילה יקרה משהו לילד שלי... מיד כשאם סיסרא מייבבת בעד החלון והיא דואגת... אוי... מה יהיה... אני מ
גם היא אף היא תשיב אמריה לה""כולן מרגיעות אותה... זה בסדר... אל תדאגי... בטח הוא סופר כעת את הדולרים...  תענינה..."

עים את אם סיסרא וככה היא מרגיעה את מרגיעה את עצמה... כן... זה בסדר... בטח פותחים שמפניות וצחוקים... זה בסדר... ככה מרגי
 עצמה... ככה נראית אם סיסרא...

 אבל כשמגיעים לרחל אמנו...??? קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מכבה על בניה!!!!! 

חי קשה... אבל כאן גם יש מסתמא כל מיני כאלו שמנסים להרגיע את רחל... מאמע רחל אל תדאגי... יהיה טוב... זה לא כ"כ נורא... אל תק

מיאנה להינחם "לא!!!! רחל היא לא כמו אם סיסרא!!! רחל לא מוכנה להירגע מ"בן אדם שאין לו תשועה"!!! רחל אוטמת את האזניים ו
רק אבאלא רוצה!! לא מוכנה להירגע מהרגעות הבל ונחמות טפשים... אני מוכנה שרק מישהו אחד ויחיד יבא וינחם אותי... על בניה"!!

כה אמר ה' מנעי "הוא היחיד שהמילה שלו שווה אצלי... ככה??? אם רק הקב"ה יכול לענות את המועקה הזו??? מיד  ם!!!שבשמי
אם רק עלי את סומכת... אז הנני.. אני פה!!! אני מבטיח לך רחל שיש !!!קול מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך"

 תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם... 

--- 

השנה לפנינו... ואנחנו צריכים להעמיד את שתי האמהות מול העיניים שלנו... ולהחליט: באיזה אמא אנחנו רוצים לבחור??? האם ראש 
אנחנו רוצים לבחור את אמו של סיסרא... ש... שהיא לא נותנת לעצמה לבכות יותר מידי... היא רק קצת דואגת מה יהיה בשנה הבאה... 

מרגיעה את עצמה... לא... זה בסייידר... לא צריך לדאוג... הכל בקליל.. בזרימות.. יאלה... לפתוח שמפניות...  מה יהיה הסוף... מיד היא
 מופע סליחות... הכל טוב... בצחוקים... זו אופציה אחת!!!

ימים אלו... האופציה השניה זה לבחור באמא השניה... במאמע רחל!!!! האמא המרירית הזו... שלא כ"כ נחמד להיות במחיצתה ב
רק אבא שבשמים יכול היא בוכה ובוכה... דואגת וזוחלת ורועדת ולא ממהרת להירגע בכל מחיר... היא מבכה על בניה... ואותה 

ואנחנו נבחר באמא הזו... ונזעק מעומק לב לאבא שבשמים: השנה האחרונה היתה לנו שנה לא פשוטה... ו... ומה העתיד  להרגיע!!!!
יהיה בסוף?? איך זה יגמר?? אז חברת מודרנה לוחשת לאם סיסרא באוזן: שהחיסון בדרך... ורוני גמזו מבטיח  טומן בחומו??? מה

לה שהסגר יפתור את הבעיה... אבל אנחנו נאטום את אזננו... לא נקנה את הלוקשאן... מאנה להינחם על בניה!!!! אותי רק אבא 
כי לך הוחלתי אתה ... ואהי כאיש אשר לא שומע ואין בפיו תוכחות!!! למה?? שבשמים יכול לנחם ולהרגיע... ואני כחרש לא אשמע

אני מחכה לך אבא שבשמים... אתה תענה!!!! אני אפילו לא בונה על הנציגים שלנו בכנסת שיצליחו להוכיח את  תענה ה' אלוקי!!!
תי... זה אולי מנחם את אם סיסרא... אתה חפותם של הערים החרדיות שהם לא אדומות אלא רק כתומות... לא!!! זה לא מנחם או

תענה ה' אלוקי!! אנחנו מחכים לישועתך... אנחנו לא מחכים לחיסון... אדרבה... אנחנו מתפללים שאם אתה יתברך הרעשת ארץ 
רפא שבריה כי מטה... אתה אלוקים שזנחתנו ופרצתנו, אתה תשובב לנו!!! אתה ולא אחר!! אני מתפלל שכמו  -אתה -פצמתה

גלגלה ההשגחה וסיני אחד אכל עטלף והקורונה פרצה... כן יתן ה' וכן יוסיף שיפני אחד יאכל גפילטע פיש ופתאום ה' יסלק את ש
הקורונה באות ומופת!!!! כמו שבשנה האחרונה ה' נתן פחדו על כל מעשיו ואימתו על כל מה שברא... אזי בשנה הבאה יתקיים 

 שהשלטן בידיך!!! וה' יראה בפומבי איך שחשף זרוע קדשו לעיני כל הגוים...המשפט הבא: כמו שידענו ה' אלוקינו 

הזוה"ק אומר על פסוק: "נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל"!!! כתוב כאן שאין תקומה לעם ישראל... אומר הזוה"ק: בפסוק הזה   
רי שם... חכי לי שם... אל תחזרי.. אני רוצה טמונה הנחמה הכי עוצמתית: אומר הקב"ה לכנסת ישראל: אחרי שנפלת בגלות!!! תשא

לבא בעצמי  בפומבי עד אלייך ולגאול אותך לעיני כל הגוים!! זה רחל אמנו!! מאנה להינחם על בניה... לא רוצה שסגר יגאל אותי... 
לך!!! ומלכותו לבד לא רוצה שחיסון ירגיע אותי... אני מחכה רק לאבא שבשמים... ויאמר כל אשר נשמה באפו ד' אלוקי ישראל מ

 בכל משלה!!!
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 אודות החוברת "בסבך בקרניו" שיו"ל לקראת ראש השנה...

כמידי שנה אני מוציא חוברת לקראת ראש השנה... שעוסקת בעניינא דיומא והמסתעף... וגם השנה!!! בסיעתא דשמיא 
באופן  אבל!!!! לשם שינוי...החוברת קצת... קצת קשור לקורונה... ניתן לקנות את החוברת "בסבך בקרניו"!!! שאמנם שם 

עקרוני החוברת הזו לא מדברת בכלל בכלל על הקורונה... למרות שזו כעת הסוגיה שמעסיקה את כולנו... בכל זאת הגעתי 
 למסקנה שכעת לקראת ראש השנה צריך לנקות את הראש ולהתכונן נטו ליום הדין!!!! 

כל הדורות שהיו לו טרדות וצרות ויסורים.. היו לו עלילות דם בערב פסח ודמי החכירה לשלם לקראת  כמו היהודי במשך
החגים... אבל כשהגיע החג... הוא ידע לשים את כל הצרות בצד ולהתרכז בהגדה של פסח או בשמחת יום טוב.... כך גם 

 לטובה... אבל אני עכשיו בראש השנה...עכשיו. אמנם יש מסכות ובידודים והוראות והנחיות ורמזורים וגם זו 

ולכן חוברת זו... חוץ משם החוברת... לא כתוב בה מילה וחצי מילה על הקורונה... ש... ש... שקט... אנחנו כעת עסוקים 
עד כאן ברור??? הבנת??? אני מציע לך לקרא את בלהתכונן ליום הדין... דודה קורונה תשבי בצד... תבואי אחרי החגים..  

 ורות האחרונות שוב...הש

----------------- 

--- 

אדון אז נדברו... שתהיה בריא... למה אתה משקר?? את מי אתה בדיוק מרמה?? למה אתה לא מסוגל להיות כנה עם עצמך 
ועם כולם ולהגיד את האמת כמות שהיא... בינינו... תסתכל לי בעיניים... הרי מה הסיבה שבחוברת הנוכחית אתה לא כותב 

. כי בדרך כלל המאמרים שכתובים בחוברת הם משוחזרים משנה שעברה... והיות ושנה שעברה אף על הקורונה??? כי..
אחד לא ידע להגות את המילה "קורונה" ולכן!!! לכן אין לך שום חומר משוחזר על ר"ה שמוזכר שם גם הקורונה... ו... וזו 

הולך סחור סחור?? למה אתה לא יכול להסביר  הסיבה האמיתית למה בחוברת לא מוזכר מילה על הקורונה!!! אז למה אתה
כמו בן אדם ש... שזה מה יש... וזהו??? וכי בגלל שהחלטת שאתה מוכרח לספק את הסחורה!!. והיות ואין לך ישוב הדעת 
ולא זמן לכתוב מאמרים חדשים בנושא... אז לצורך העניין אתה ממציא נוסחה חדשה... פיתחת איזשהו נימוק אידיאלוגי 

זה עקרוני אצלך??? למה?? למה להתעקם?? אתה כזה חמוד ונעים ויפה כשאתה טבעי... אז למה אתה הולך סחור למה 
סחור??? כן!!!! השורות הראשונות במאמר זה נכתבו... כן... הסברתי ברהיטות למה בחוברת הנוכחית אין מילה אחת על 

בורח מעצמך??? אז הנה.. החלטתי להגיש את זה לפניכם!  הקורונה... ואז פתאום תפסתי את עצמי... ההההלו... למה אתה
 גם את ההווה אמינה וגם את המסקנה..

 אתה יודע איך קוראים למסקנה הזו?? קוראים לזה  ת ש ו ב ה ! ! ! ! 

 לשוב לעצמך!!!הרב וולבה אומר שעיקר התשובה זה לאו דווקא לשוב לה'!!! אלא 

כמות שאני מספיק קדוש.. וטוב.. ומושלם... ממילא אם במשך השנה ברחתי תבין: סו"ס אני חלק אלוק ממעל... אני 
מעצמי... אז כעת לקראת ראש השנה.. אני בסה"כ צריך לחזור לעצמי!!! לחזור לאני הטהור שבי!!! ל"אלוקים עשה את 

 האדם ישר" שבי... ברגע שאני אחזור לעצמי... זהו!!! זה מספיק... אני כבר מושלם... 

ייתי ילד והייתי רוצה לעשות רושם ולצורך העניין הייתי משתגע ומשתולל לפעמים... אמא שלי תמיד אמרה לי: כשה תבין:
די... תפסיק... תהיה מה שאתה!!! אתה הכי חמוד כמות שאתה טבעי!! אמא שלי לא ביקשה ממני שאני אחזור בתשובה 

בלי פוילשטיק... זהו!!! אם תהיה מה שאתה אתה כבר ואני אשתנה... אדרבה... תחזור בסה"כ לעצמך... תהיה מה שאתה 
(אתה מבין לבד שאת הדוגמאות האמיתיות אני או לא אכתוב או מסודר!!!! אז הנה לך... הדוגמא שכתבתי כעת זה מדגם פיצקאלע...  

עשרות אם לא ... אז תקח את המדגם הזה ותנסה לחשוב כמה כאלו דברים קורים לי ולך מידי יום ביומו שעדיין לא מזהה...)
לשוב לה' פירושו לעמוד בגודל טבעי מול ה' ולזהות את  זה חלק בלתי נפרד מהתשובה!!!ואני לא מגזים.... וזה!!! מאות!!!! 

עצמי!!! על ה' לא צריך לעשות פוזות... הוא מכיר אותי יותר מידי טוב... הוא מכיר את החולשות שלי... והוא מבין אותם... 
 להצביע על כל מיני חולשות שקיימות בי ולא להפוך אותם לאידיאולוגיה...  להיות כנה ולדעת

אם אני לא מפרגן למישהו כי יש לי צרות עין בו... זה מאוד לא נעים... ואני לא מגלה את זה לאף אחד... (אפילו לא לעצמי) 
צמי וגם את הרבש"ע ולהגיד לו: אדרבה... במקום לנסות לרמאות גם את עאבל מאבא שבשמים אין טעם להסתיר את זה!! 

רבש"ע: תעזור לי להילחם בפלוני כדי להעמיד את הדת על תילה... בא נדבר ישר ולעניין: אבא שבשמים... תן לי גם!!! שגם 
אני אהיה מרוצה מעצמי... שגם לי יהיה סיפוק מעצמי ומעמד מסוים שיספק אותי... כדי שלא אצטרך לחפש מתחת 

עם החולשות שלי...  עם!!!!!השני.. וכן הלאה וכן הלאה... אינספור סיטואציות שאני כמות שאני... הריצפה חסרונות אצל 
אני מתוק ואהוב וחביב אצל אבא שבשמים... אבא שבשמים לא נבהל לראות אותי לא מושלם... אדרבה... בשביל זה הוא 

לגנוחי גנח שלי.. לילולי יליל... המקום החסר שבי פה... מבין ומאזין מביט ומקשיב לקול תקיעתנו... אבא שבשמים מאזין 
רק מעורר יותר געגועים ואהבה אצל אבא הגדול שאין לו שום בעיה להשלים איתי... אבל לפנות אליו בגודל טבעי!!! אבא... 

ה יתברך תדדה זה מה שאני... אני עוד אגדל... אנחנו יחד נעבוד על זה... בידיים שלובות... אנחנו נתקדם צעד אחר צעד ואת
אותי כמו אמא שמדדה את בנה... רגל ועוד רגע.. אתה תלמד אותי חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם איך להיות יותר 
טוב... אבל כעת זה מה שאני!! אנא תסלח לי ה' על שהתבלבלתי השנה... כן... וידוי זה סוג של טיפול רגשי!!!! אבל מול 

אני מאופק... לא חושף רגשות... לא מגלה מה יש לי בתוך הלב... עסקים כרגיל... אבל אבא שבשמים... מול אנשים אחרים 
מול אבא שבשמים?? כאן הכל פתוח... איזה מתיקות יש בזה... כשאתה נכנס לזה אתה בבת אחת מרגיש שלוות נפש... כן.. 

. התנדנדתי עוד יותר חזק... כמעט היתה שנה אחת שלא הצלחתי להתרכז בתפילה... מה לא עשיתי... קימטתי את המצח..
עלה לי רעיון: רבש"ע: אל תשאל... אני לא מרוכז... אתה יתברך יודע בעטתי בסטנדר... ושוב דבר לא עזר... פתאום 

שזה בגלל שאני בכח מנסה להאריך בשמו"ע כי אני מתבייש לסיים לפני שמתחיל חזרת הש"ץ... או בגלל שפג 
: פתאום נהייתי מרוכז... סו"ס נפתחתי רגשית מול אבא שבשמים... סו"ס אני התוקף של הריטלין... בקיצור

מדבר איתו ישר ולעניין בלי לעשות גם עליו משחקים... כן... זה חלק בלתי נפרד מהתשובה!! לשוב לעצמי!! 
 אמת!ודברך  אמתלהיות כנה עם עצמי!! ומשם לפנות אליו יתברך!!! כי אתה אלוקים 
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  0527117271 (פינת דסלר, דרייפוס) 34חזון איש 
 0527603814 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא

 .  11משפחת בוים רחוב השלושה 
  0527616750 -20הרב גניחובסקי קרית הרצוג: 

 
 

 . 10רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים

 קומה ב׳. 29רח׳ הרב פרנק : בית וגן
  0527189947 -רמות א׳
 קומה ב׳ 47רובין  -רמות ד׳
 0527682281 29המ״ג  רוממה:

 0548491554 -בן עוזיאל גבעת שאול:
 0533148861 -הר נוף

 0527119675 -נווה יעקב

 0527616512 -טלזסטון

 2054845854 -תל ציון
 

 052�7174781  3 מרומי שדה  קרית ספר:
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 (כולל עטרת שלמה) 0533109169 -ברכפלד

 0527644795 -גרין פארק
 0527137444 פיצוחי בראשית:

 

 ישיבת תפארת ישראל או  9זבולון  חיפה:  :צפון

רבינסקי או  א זלושינסקי.81נווה שאנן: חניתה 
 .רח׳ טרומפלדור

  0548415410 לתאםקריצלר  א׳4הורדים   :רכסים

 משפחת שטיימן. 0527136165 -כרמיאל

 0548441354  -טבריה
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 0583244899 3/5, יונתן בן עוזיאל קריה -חצור

 0583238157קדושי:  -חדרה

   
 ההחוברות תשלחנה למנויים במייל בע"



 

  

  אבא: אתה מרחם עלי??? כמה???

כמידי ערב ראש השנה אני הולך לבית קברות... 
לפקוד את קברה של אמי ע"ה... מטבע הדברים אני 

ה צריך ישועה בשלל נושאים... והנה באחד מערבי ר"
הייתי מאוד שבור... במקרה זה היה בנושא של 
המתנה לילדים ובכיתי שם במשך חצי שעה ויותר... 
מה שנקרא בכיתי לאמא... שתעמוד לפני כסא 
הכבוד ו... ותתפלל ש... שיהיה ישועות... לאחר חצי 
שעה של תפילות בלב נשבר... עזבתי את הקבר... 

יו והתחלתי לחשוב על אמא שלי... מה אמא עכש
חושבת... בטח היא נורא מרחמת עלי... בטח היא 
ממזה בוכה עכשיו...  אאאאוף... בעצם למה ציערתי 
אותה??? הרי את אבא שלי שיבדלחט"א אני לא 
מעיז ככה לצער... אני אומר לו שהכל בסדר... ולא 
נורא... אז למה אני עושה לאמא שלי כזו עגמת נפש 

אותי מין מחשבה ועוד בערב חג...   ואז לפתע תקפה 
כזו מוזרה... מחשבה חצי נפלאה... חצי אכזרית... מה 

מחשבה אמיתית!!!! אמיתית לגמרי  שבטוח: 
אני  ש... שלא!!!פתאום נפלה לי מחשבה  לגמרי!!!!

דווקא חושב שכעת אמא שלי בכלל לא מרחמת 
עלי... כן... אמא שתמיד ריחמה עלי וכאבה יחד 

... יתכן שלא רק איתי... דווקא הפעם לשם שינוי
שהיא לא מרחמת... היא אפילו כועסת עלי... היא 

כי   ולמה??מצידה כמעט גירשה אותי מהקבר...   
תאר לעצמך שאתה מגיע לשוק ארבעת המינים 
למחרת יום כיפור בשיא העונה... ואתה רואה שם 
את אחד מסוחרי האתרוגים ה"כבדים" שבימים 

כל אתרוג שלו  כפשוטו!!!האלו הוא גורף מיליונים 
שקל למאתיים דולר... ומאות אנשים  250נמכר בין 

מגיעים וקונים... וקונים בקצב... בזה אחר זה... 
ו"מכניסים" לו בוחטות לכיס... והוא עומד עם כל 
השטרות בידיים ותוך כדי שהוא דוחף עוד ועוד 
שטרות ועושה מליונים... תוך כדי הוא מתבכיין... 

. אני עייף... אני כבר עומד פה ארבע אוי... אין לי כח..
שעות... וכואבים לי הרגלים... רק אתמול היה יום 
כיפור... די... תרחמו עלי... תנו לי ללכת הבייתה... 
רחמנות... יהודי עייף... די... גם לי יש בית... תרחמו 

  תגיד לי: מישהו ירחם עליו??? עלי.... 

שה... אני מוכן בחיים לא!!!! אני הייתי אומר לו: בבק
להחליף איתך... תביא את הבוחטות ותלך לנוח 

אתה מקבל  תשתוק!!!!בבית... אני הייתי נוזף בו: 
על כל אתרוג... ואתה עוד רוצה לישון?? אז  200$

נכון... העיניים שלך באמת טרוטות... יתכן 
שחיצונית... המראה שלך אולי טיפה מעורר רחמים... 

את השטרות הכחולים  אבל כשאני רואה תוך כדי
והירוקים שנדחפים לך לידיים בקצב מסחרר... אני 

חשבתי ממש לא נכשל במידת הרחמים עליך...  
לי מאוד קשה... כי... כי אני  לעצמי: אותו דבר כאן!!!

חי פה!!! עמוק עמוק בנווה התלאות... וכאן אני לא 
רואה כלום ולא מבין כלום... ומבחינתי הכל חשוך 

י לא רואה אור בקצה המנהרה.. ודי... ואני מציד
רבש"ע קשה לי... אבל אמא שלי בשמים הרי יודעת 

קורה... היא יודעת את מה שאני לא   ב א מ ת מה 
יודע... היא יודעת שדבר ראשון למעשה אין מה 
לדאוג... הקב"ה כבר ממזמן הרגיע אותה והראה לה 
איך שהמפה כבר משורטטת מראש ועמו אנוכי 

לצהו ואכבדהו אורך ימים אשביעהו בצרה אח
ואראהו בישועתי... אז אמא שלי דבר ראשון לא 

אמא אבל זה לא רק זה!!!! דואגת כמוני מה יהיה... 

שלי יודעת עוד משהו!!!! אמא שלי יודעת איזה 
שהישועה מתעכבת  נוסףמיליונר אני נהיה על כל יום 

ל ולא מגיעה!!!! אמא שלי יודעת איזה הון אני גורף ע
כל יום נוסף של תפילה וזעקה מעומק לב מול אבא 
שבשמים. אמא שלי יודעת איזה קנייני נצח 
אינסופיים אני רוכש כעת בכל יום נוסף שאני מקבל 
באהבה את הסטטוס שלי ולא מתלונן... בקיצור: 
אמא שלי יודעת שלמעשה אין מה לדאוג... הכל 

יח יסתדר בסוף... רק יש כמה מיליונים שצריך להרו
ובשביל זה אני צריך קצת תפילות מעומק  על הדרך...

אחרי שאמא שלי  נו... כעת אני שואל אותך:לב...   
יודעת את כל המידע הזה... פתאום אני מגיע לקברה 
כולי סחוף ודווי ומתוסכל מזה שנשארתי אחרון 

 בתחנה ואני בוכה... אוי אוי אוי... איזה מסכן אני... 

נו... כעת באמת  אמא שלי?? תנסה להיכנס לראש של
נראה לך שהיא מסוגלת לרחם עלי??  אני חושב שלא 
רק שהיא לא מרחמת!!!! היא כועסת עלי!!!!! בדיוק 
כמו שאני אתעצבן אם אני אראה את סוחר 

כל הדרך אל  לישוןהאתרוגים ה"אומלל" שרוצה 
 הבנק...  

כן... אז אדוני... אתה רוצה להרויח?? תעבוד קצת!!!! 
היא פשוט  אורה זה מה שאמא שלי אומרת לי...לכ

מקריאה לי את הרש"י הראשון בפרשת וישב "לא 
דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"ב אלא 

(אגב: שלא תבין... שמבקשים שלווה בעוה"ז???? 
המחשבה הכ"כ חדה כתער והכ"כ אמיתית שתקפה אותי באותה 

סו"ס זה היה ערב שעה... מחשבה כזו לא היתה מגיעה בסתם יום.. 
ר"ה. ואני בדיוק עומד מול קברה של אמי ע"ה. ושלא תדע. 
כשאתה עומד בכזו סיטואציה שם האמת מצליפה בך בכל עוז!!! 

 באופן שאתה לא יכול לחמוק ממנה...)

עכ"פ עם ההרגש הזה יצאתי מבית הקברות... מצד 
אחד ההבזק הזה נתן לי המון חיזוק ותעצומות נפש... 

סו"ס  ני... זה... זה לא לגמרי עזר לי!!!!אבל מצד ש
עדיין יש בי את הילד הקטן שרוצה להתחבאות תחת 
הסינר של אמא ו"כאיש אשר אמו תנחמנו..." וסו"ס 
אני פה בעולם השקר!!! והרי אם אמי ע"ה היתה כעת 
בחיים חיותה... הרי היא לא היתה נוזפת בי... אלא 

ה מרגיעה היתה מרגיעה אותי כמו שתמיד היא הית
אותי שהכל בסדר... ותכל'ס... עכשיו אין לי את זה!!!! 
יש לי אמא בעולם האמת... ושם היא יודעת להגיד לי 
רק את האמת!!! היא יודעת להגיד לי שאין לי זכות 
לבכות!!! ושאני צריך להגיד תודה רבה שיש לי עדיין 

(וזה לא סתירה אפשרות לסגל מצוות ומעשים טובים... 
פללת ומעתירה עלי וכידוע ש"המתים יודעים בצער שהיא מת
 החיים...")

הילד הגדול יצאתי מבית הקברות בהרגשה חצויה... 
קיבל מעוף... עזוב אותך עולם הזה... העיקר  שבי

עושים מה שצריך... העיקר לחטוף עוד תפילה... ומחר 
הילד הזה אשר  אבל הילד הקטן שבי...לקבל שכרם... 

 נו... הוא עדיין נשאר מדמם!!! זקוק ל"אמו שתנחמ

ואז!!!! כשהגעתי הבייתה... והתפללתי מנחה ואמרו 
שם לדוד ה' אורי וישעי... פתאום אמרתי את הפסוק: 

התבוננתי בפסוק  כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני"!!
 הזה... ואז קלטתי: מה דוד המלך אומר פה?? 

כתוב כאן: שיש שלב מסוים ומקום מסוים בחיים 
ף אחד לא מרחם עליך!!!! אפילו אבא ואמא כבר שא

לא... כי יום אחד כככככולם מבינים שהכל לטובה... 
כולם מבינים שמה שה' עושה זה הכי טוב... ואתה רק 
נהיה מיליונר מכל ניסיון וכל קושי... ותשמח בכל 

אבל אז!!! בדיוק קרטוב של יסורים שבאים עליך... 
 וה' יאספני!!!!ז א אז... כשאבי ואמי עזבוני...

יש מישהו אחד שגם כשככככולם כבר לא רואים צורך 
לרחם עלי... הוא עדיין ממשיך לרחם עלי... ומי זה?? 

הוא יתברך יודע באמת הכל...  אבא שבשמים!!!!!
 ולמרות כן... הוא ממשיך לרחם עלי... 

 וזה בדיוק ההההנקודה של י"ג מידות של רחמים!!!!

ה מה זה י"ג מידות של אני רוצה שתבין: לכאור
רחמים?? מה הבשורה הגדולה שה' רחום וחנון???  
למה זה היה מאורע דרמטי ש"וירד ה' בענן... ויעבור 

מה פה ה' על פניו ויקרא... ה' ה' קל רחום וחנון..."??? 
הרי הקב"ה הוא קל גדול גבור  ההמצאה הגדולה??

על  ונורא ואדיר... וכל השלימויות שבעולם יש בו... אז
 למה לא???הדרך הוא גם רחום וחנון ארך אפיים וכו'... 

מה תרצה... שהוא לא יהיה רחום וחנון?? אם רחמנות 
זו מידה טובה... אז למה שהקב"ה לא יהיה רחמן...? 
הבנת את השאלה?? מה הסקופ הגדול במעמד של י"ג  

למה היה צריך פה להעמיד את  מידות של רחמים???
ר וה' יעבור על פניו ויקרא...??? משה רבינו בנקרת הצו

 איזה חקיקה יוצאת דופן היתה פה??? 
הההנקודה!!! הנקודה של י"ג מידות מה התשובה??? 

ה' מתייצב איתי  ויתייצב עמו שם!!!!זה  של רחמים...
איפה שאני  בדיוקאיפה שאני נמצא.. אבל  שם!!!

נמצא... לגמרי לגמרי איתי... איפה שאני... בתחושות 
.. בחסר שלי... ונכנס לגמרי לגמרי לתוך הנעליים שלי.

 הקטנות שלי... 
  זה הסקופ!!! זו הההנקודה של י"ג מידות של רחמים... 

אני רוצה שתבין: הרי גם אני מטבעי רחום וחנון... גם 
אני... כשאני רואה יהודי עומד עייף ומרוט והעיניים 

טרוטות ומשוועות לקצת מנוחה... גם לי יש שלו 
עד שאני מקבל את  עד!!!!נכונות לרחם עליו... 

התמונה הרחבה... ואז אני קולט שהההלו... הבן אדם 
בסה"כ מרויח וגורף מיליונים על כל דקה שהוא נשאר 
פה... אז זה בסיייידר... הוא בכלל בכלל לא מסכן...  

ם אחרים לרחם אין פה מה לרחם... לך תחפש אנשי
 עליהם... 

ראש  לאאני  ראש גדול!!!!זאת אומרת: לי יש ברוך ה' 
קטן... אני לא מסתכל נקודתית... גם אם נקודתית אני 
רואה לנגד עיני אדם עייף ומרוט... נו.. בסייידר... 
בשביל זה אנחנו לא ילדים קטנים... וגם אני וגם הוא 

במבט הרחב בעצמו יודעים להסתכל על הדברים 
והכוללני ושנינו קולטים מצוין שבסה"כ הבן אדם 

 בכלל לא מסכן... תסכים איתי... 

 -כן... ראש גדול ראש גדול...עד כאן אני... לי יש 
 הכתובת זה אני!!!! 

אז זהו!!!! שאין סוף ברוך הוא שמלא ככככל הארץ 
כבודו... הוא יודע לעשות מה שאני לא יודע... תנחש 

  ראש קטן!!!!  להיותמה??? 

אבא שבשמים מסוגל לראות יהודי עייף... והוא 
  מתייצב עמו שם!!!

בני היקר... אתה עייף??? אוהו... איזה מסכן אתה... 
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אני מאוד מאוד מרחם עליך... בני היקר... המו 
מעי עליך... אני יודע... אתה כ"כ רוצה לישון 
כעת... אל תדאג בני היקר... אני אשדד מערכות 

י אארגן לך איכשהו איזה כוס קפה גזעית ואנ
שתזרים בך כוחות מחודשים... או לחילופין אם 
מאוד תבקש ממני אני אארגן לך איזה מיטה 
טובה... העיקר שלא תהיה עייף... אוי... בני 

 היקר... אהבה שלי... 

ואני עומד מהצד ורואה את רחמיו של הקב"ה 
יד נחלץ ואני ממאיך הם נכמרים על בנו האומלל... 

אבא שבשמים... עזוב... זה בסייידר...  חושים:
אל תקח ללב... אני מכיר אותו... הוא שכן שלי... 
הוא בכלל בכלל לא מסכן כמו שהוא נראה... 
הוא יושב על בוחטות... הוא עושה עכשיו המון 

אבא שבשמים... אל תצטער  -כסף... זה בסדר
 לראות את הבן שלך כזה מרוט... לא יזיק לו

ראש קצת להתאמץ... אבא שבשמים... קצת 
  גדול!!!!!

הסברתי לרבש"ע...  אה... מה אתה אומר עלי???
שרבש"ע   ראש גדול...שהוא פשוט צריך לפתוח 

 יראה את כל התמונה... לא רק חצי תמונה

כן!!! אז הנה!!!! זה בדיוק הגדלות הנוראה של י"ג 
 מידות של רחמים!!!

לצמצם את ככככככל  שהאין סוף ברוך הוא יכול
מי הראש הגדול... ואת כל התמונה הכללית ש

יתברך יודע באמת באמת את כל  כמוהו ורק הוא
המכלול... ובי"ג מידות של רחמים התגלה 
שישנה מציאות כזו והנהגה כזו שהקב"ה כביכול 

הראש שוכח מהכל... שם בצד את ככככל 
בני  ראש קטן!!!!ב  ומתייצב עמו שם!!! הגדול...

היקר: אתה עייף... ואני פה!!! איתך בקושי... אני 
כעת יודע דבר אחד: שאתה עייף... ואין לך מצב 
רוח... ואני איתך במקום הזה... ומרחם עליך 

 במקום הזה... 

אני איתך הרבה הרבה יותר ממה שאתה בעצמך 
 מבין את עצמך!!!! 

אתה  ראש קצת גדול...ולמה?? כי סו"ס לך כן יש 
... שלא מגיע לך... אתה יודע שככה הרי יודע ש

ראש זה... אתה כבר כן למדת לגשת לחיים ב
ולהבין שבשביל לקבל כך וכך צריך לשלם  גדול

מחירים ולסבול כך וכך... ממילא אתה יודע 
שככה זה ואתה לא שוקע ברחמים עצמיים... 
אבל דווקא אני אבא שבשמים גדול העצה ורב 

לם את המכלול... העליליה... שיודע הכי טוב מכו
דווקא אני בראתי מציאות של י"ג מידות של 

מתייצב איתך רחמים שאם משהו חסר לך... אני 
בקושי שלך... וכעת אני מתעלם מכל  שם!!!

המכלול... אני לגמרי איתך בכאב... ומתעלם 
 לגמרי מכל המסביב... 

האם אתה קולט את ה"דבר" הגדול והנורא 
 שנתחדש פה???? 

--- 

אני צודק... כשיצאתי מקברה של אמי ממילא 
ע"ה... ופתאום קלטתי שיכול להיות שהיא בכלל 

 לא מרחמת עלי כי היא יודעת את המכלול... 

ובינינו... האמת היא שלאו  יתכן!! יתכן בהחלט!!!
דווקא היא. זה בעיקר אני בעצמי!! אם אני בעצמי 
הייתי יודע ומקיף את מכלול הנתונים... אם היה לי 

גדול והייתי יודע מה אני מרויח בכל יום נוסף  ראש
שהישועה מתעכבת הייתי גם אני רוקד משמחה... 
ממילא כשיצאתי מבית הקברות  קלטתי שבכלל לא 
בטוח שאמא שלי מרחמת עלי. אין לה סיבה לרחם 

 עלי.

על איזה כתף אני כן  נו... אז מי תכל'ס כן ירחם עלי???
ש נוח להתבכיין... יכול להניח את הראש שלי ולהרגי

 להתמסכן... לבקש פוסי???

אצל אבא שבשמים!!!! בשביל זה יש י"ג מידות 
 של רחמים!!!!

רק  ראש קטן!!!רק אבא שבשמים מסוגל להיות כזה 
אבא שבשמים יכול להתעלם ולשים בצד את כל 

יתברך יודע... את כל החשבונות  רק הואהמכלול ש
להתייצב . וכעת ש"הכל לטובה..." את הכל לשים בצד..

להיות איתי לגמרי לגמרי בכאב... לכאוב  עמי שם!!!
איתי... לבכות איתי... ולקום ולהושיע אותי... ויכול 

 את מי???להיות שזה מאוד מבלבל!!! 

אז  עולם!!את מי שלא קולט שיש לו עסק עם בורא 
בשביל זה יש לנו עסק עם בורא עולם שהוא כ"כ גדול 

א יכול פתאום להיכנס לראש ונורא... ש... שרק הו
 הכ"כ קטן שלי... ולהיות לגמרי לגמרי שם...

--- 

את השיבר הזה אנחנו מתחילים להפעיל עם כל 
הקיטור במוצאי שבת הקרוב!!!! סליחות!!! מה עושים 
שם בסליחות??? מתחילים להפעיל את הטורבינה 

 י"ג מידות של רחמים!!!!האדירה הזו ששמה 

ה שביום הזה הקב"ה מפעיל כן... לקראת ראש השנ
את המערכת האדירה של המכלול... "אתה זוכר את 
כל המפעל... צופה ומביט עד סוף כל הדורות... להיזכר 
מעשים רבים והמון בריות לאין תכלית..." בראש 
השנה הקב"ה מעמיד את כככככל הפרטים ואת כל 

הגדול גדול  (השנה)ושם!!! בראש מכלול השיקולים...  
שם עלולים להתקבל כל מיני  המכלול... הזה של

יודע שהכל מוביל  ראש גדולגזירות שרק הוא יתברך ב
 לטובה... 

אז בשביל זה!! כמה ימים לפני כן... אנחנו כבר 
את  ההפוך לגמרי!!מתחילים להפעיל את המנגנון 

אבא שבשמים... אני  ראש קטן!!המנגנון של הכביכול 
ת החשבונות שלך... אני לא יודע כלום... אני לא יודע א

יודע דבר אחד... שאני אפרוח צהוב.. קטן... ומבוהל.. 
אני מפחד... יש קורונה... יש לי רשימה של בעיות 

 ודאגות בחיים... ואני רוצה את החיבוק שלך... 

כן!!! אני יודע שצריך לחשוב רק על כבוד שמים וכל 
מה שה' עושה הכל לטובה... אבל אבאלע... אני כעת 

וכה... כעת יש לי מינוס בבנק וזה מה שתופס לי את ב
הקב"ה פתאום עוזב את  ויתייצב עמו שם!!!!הראש... 

כל החשבונות הכוללניים והוא מתייצב ומתביית איתי 
במינוס הזה!!! איתי שם באלע אלע משיגעסען שלי... 
בההסתבכויות הפרטיות שלי... ש... שאף מטפל רגשי 

ן שלי... והוא מתייצב עמי לא הצליח לרדת לראש הקט
 שם!!!! 

--- 

אני חושב שזה הפשט במימרא שאנחנו אומרים 
בכל מקום שאתה מוצא גדולתו בכל מוצאי שבת: 

ומה  של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו!!
עושה משפט יתום הדוגמא שחז"ל מביאים.?? 

הקב"ה מאוד מאוד מרחם על יתום  ואלמנה!!!
ה' כ"כ מרחם על יתום  אם אני לא מבין:ואלמנה... 

ואלמנה... אז למה הוא לקח להם את אבי 
המשפחה?? ממה נפשך: אם הקב"ה כ"כ מרחם 
על יתום ואלמנה... אז שישאיר את אבי המשפחה 
בחיים ואז לא יהיו לא יתום ולא אלמנה וכולם 

 מרוצים?? 

הקב"ה גדול העצה ורב  מה התשובה??? 
ראש ה כל מיני חשבונות של העלילייה... יש לקב"

שרק הוא מקיף אותם... ואם הוא החליט  גדול גדול
לקחת את אותו אבי משפחה ל"ע אנחנו לא 

 מהרהרים כי ה' גדול!!!! 

טוב... בסדר... אם הקב"ה יודע מה שהוא עושה... 
והוא החליט שהדבר הכי טוב זה שיהיה פה יתום 
ואלמנה שבורים ורצוצים... אז אנחנו מכבדים את 

אז זהו!!! שפתאום הקערה רצונו... מה נעשה... 
ואותו גדול העצה ורב העלילייה  התהפכה על פיה

שבחשבונות הגדולים שלו החליט שיתום ואלמנה 
שבריריים זה הדבר הטוב ביותר... לעשות... פתאום 

... הוא יתברך מאוד מאוד מרחם על יתום ואלמנה
  ואוי ואבוי למי שישבור להם את הלב עוד יותר... 

אם הקב"ה לא עשה  נו... אז איך זה הולך ביחד???
את השיקול של הרחמים ולקח את אבי 
המשפחה... אז למה כעת הוא כן עושה את 
השיקול ומאוד חס ומרחם עליהם??? אז הנה!!! 

של הקב"ה  גדולתובשביל זה במקום שאתה מוצא 
ענוותנותו!! כמו שהקב"ה מאוד  שם אתה מוצא

ויש לו חשבונות מאוד נרחבים.. ככה באותה  גדול
שזה אומר לעזוב  מידת ענוותנותומידה יש לו את 

בבת אחת את כככככל החשבונות ולשים את 
ככככולם בצד ולהקשיב לקול יתום ואלמנה... רק 
הקב"ה יכול להיות ראש גדול ובד בבד ראש קטן... 

שבון גדול גדול של עצה עמוקה וגם אם יש כעת ח
שיוסף צריך כעת לרדת למצרים בגלות... עם כל 
הסבל ועם כל הצער שכרוך בזה... זה לא סתירה 
שברגע שהריח של העטרן מציק לו... פתאום 
הקב"ה מתייצב עמו שם ושולח לו לפתע צרי ולוט 
של בשמים... וגם אם יש חשבון גדול בשמים 

ה?? אל תשאל... שצריך שיהיה קורונה... למ
חשבונות שמים... אבל אם אני כעת נמצא 
בבידוד... או מפריע לי המסכה... הקב"ה בבת אחת 

ראש עוזב את כל הראש הגדול... ומרחם עלי ב
ביותר... הוא יתברך יודע כעת דבר אחד: לבן  הקטן

 שלי חם עם המסיכה וזהו... 

על זה תמכנו יתדותנו!!! בשלוש עשרה תבות 
עות כי לא נשלבות... אבא שבשמים ובשערי דמ

מרחם!!! והוא מרחם הרבה יותר ממה שאתה 
מדמיין... תדמיין... מצוין... טוב שאתה מדמיין 
כמה שהוא מרחם עליך... סיימת לדמיין?? כעת 
תבין שזה עוד יותר... עוד עוד יותר.. הרבה יותר.. 

 נעם של אינסוף..-זה רחמים בפאר
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    ורונה... הנה הוא... תפסנו אותו... זה אני!!!!!!!!!!  מצאנו את האשם בקק
אימת הדין מורגשת בירושלים!!! אפשר למשש את המתח באויר... כן... אמנם בכל העולם כולו יש קורונה... אבל ירושלים היא 

החשמלי פה!!!  אורו של עולם... בית המקדש הוא הארון חשמל של כל העולם... ואם יש קורונה בצי'לה הבעיה היא בקצר
משהו פה בחיבורים עושה את הקצר העולמי... וחברת החשמל של כלל ישראל שוקדת כעת ימים ולילות על התיקון הנדרש... 

 מחפשים בנרות את מקור הבעיה... ו... ומחפשים... 
קורעים את השמים  בית דין הגדול יושבים בלשכת הגזית סביב השעון ומנסים למצא איפה הפירצה... ולבנתיים אנשי מעמד

בתפילתם בבית הכנסת שבעזרה... ואילו הכהנים גם משתתפים איתם "ובין האולם והמזבח יבכו הכהנים משרתי ה'..." 
במקביל שבט הלוי שאחראי במשך השנה על מערכת האכיפה והבקורת של "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" הרי כעת 

ף שלא נראה כמותו... והם פושטים כעת על כל כפר הכי נידח בגבול ישראל... לגדור שבט לוי התגייס כולו למבצע יסודי מקי
י... כל קבוצת לויים בוחרת ישוב אחר... והם בודקים את העירובין... את מצב -פרצות ולבדוק מה צריך תיקון במלכות שד

כות טומאת מקדש וקדשיו והלכות המקוואות... את סכיני השחיטה... את הכשרויות... עורכים שיעורים מתומצתים בהל
שביו"ד ותקציר הלכות שבת... סוגרים פינות בנושא ערכין וחרמין והקדשות... מתאמים עמדות עם הבית דין שלשה שבכל 
עיר ועיר האם כל העוולות מטופלות... מקיימים פגישות עם גבאי הצדקה שבכל כפר... אול יש אלמנות ויתומים שזועקים על 

ואין מושיע להם ואולי מחמתם נתקיים "וחרה אפי בכם" רח"ל. בימים אלו מחולקים אלפי דוחו"ת ונטילת  חמס שנעשה להם
 משכונות לאנשים שהתחייבו חטאות ואשמות ולא הקריבו...

המצב לא פשוט... אנחנו חייבים לעצור את התפשטות הנגיף!!  ה' שב מאחרינו בשנה זו  אין מה לעשות יהודים יקרים!!!
"מי יודע ישוב וניחם האלוקים ושב מוכרחים לגדור פרצות ולשוב אליו בחזרה... ומכאן יוצאת הקריאה מבית הדין הגדול:  ואנחנו

לתקן... כל (יונה ג') ואכן תורות ארוכים יש כעת בכניסה לשלושת בתי הדין שבהר הבית... כל מי שיש בידו  מחרון אפו ולא נאבד"
פרנס שיש באמתחתו איזה נקודה למחשבה כיצד אפשר לגדור גדר... או להעמיד אותנו מול פירצה שלא גדורה... או עוולה 

 שלא מטופלת... ברגע שהדבר יתקבל בבית דין... מיד יעמדו למנין ויגזרו משמרת למשמרתי!!!!
 --- 

ועות.. שבשבוע האחרון הכהן גדול מסתגר בלשכתו... הוא כמעט והנייעס לא שוקט על שמריו... כעת מתהלכות כל מיני שמ
ולא מופיע... הוא החליט שאולי "בשלי הסער הגדול" וכל היום הוא יושב ועוסק בחשבון נפש מעמיק למצא במה הוא 

גדול חטא!!!! וכעת רצה שמועה שהכה"ג מצא!! הוא מצא איזה שגגת הוראה מהעבר ומתקיימים כעת מגעים מול בית דין ה
(לבטל מקצת ולקיים מקצת ולא ביטל כל הגוף... ואם לבחון ולבדוק האם אכן שגגת הוראה זו עונה על כל הפרטים של "העלם דבר"!! 

זה מה שבטוח... אם בשעות הקרובות יתברר שהכה"ג חייב פר כהן משיח זה...  עשה בהוראתו, והאם הוא חכם מופלא.. ועוד כמה פרטים)
... כי פר כהן משיח זה אמנם קרבן אישי... יש פה כה"ג ששגה באופן פרטי בינו לבין הקב"ה... אבל לקרבן כי דרמה מזעזעת!!!

הזה יש פרסומת מאוד מכלימה!! כי את דם הפר הזה הכה"ג צריך להזות דווקא בהיכל, על הפרוכת ועל מזבח הזהב, ובשעה 
ולא זו בלבד.. את  טורת... לך תדע: אולי צריך גם לזרוק את המגרפה)(כמו בקשהוא מזה כל העם צריכים לפרוש מבין האולם ולמזבח 

בשר הפר הזה לא מקטירים ע"ג המזבח... אלא יש דין מיוחד להוציא את בשר הפר ועורו מחוץ לירושלים ושם שורפים אותו 
חטא של הכה"ג ועוד ברוב עם הדרת מלך. והמשמעות היא שכל ירושלים הולכת להשתתף בתהלוכה רשמית שנושאת את ה

 בכותרת... 
עכ"פ כעת זה שיא הנייעס.. ואכן יענקי חזר הבייתה מהישיבה קטנה כולו משולהב... אבא שמעת??? שמעת את הנייעס??  

הכהן גדול מואשם בחטא!! מחר בבוקר הוא הוא להקריב פר כהן משיח... איי איי... כעת כולם מדברים שהוא אשם בכל 
 את האשם... הכל בגללו...הקורונה... הנה... מצאנו 

 יענקי נבהל... אבא... מה קרה??? הכל בסדר?? אבא הזדעזע!! החויר!!! ו... ולא הצליח להגיב...
ארך לאבא כמה דקות... ואז הוא אמר בשקט: יענקי... אני מאוד מאוד מאוכזב ממך... הכהן גדול!! טהור הלב!! צדיק יסוד 

ול נגיף שכל העולם כולו סובל ממנו... לכה"ג יש הכי הרבה את מי להצביע ולהאשים... עולם... עומד כעת מול צרת ציבור... מ
הרי מי כמו הכה"ג... הרי הרי יודע את הלשון הרע'ס.. כל מצורע... כל סוטה... כל החטאות והאשמות... כל המחללי שבת... 

רוחני של כלל ישראל... ואם הכה"ג מחפש אשמים ועובדי ע"ז... כולם עוברים דרכו... הכהן גדול מכיר מקרוב את כל המצב ה
בשבוע האחרון הכה"ג החליט להסתגר  ובכל זאת!!!!הכי קל לו!!!! יש לו את הרשימה הכי עדכנית והכי טריה ישר מהתנור... 

המסקנה והנה... לאחר שבוע ימים של חיפוש דרכיו... הוא מצא משהו.... ו... ומה  "בשלי הסער הגדול"!!!!מתוך טהרת לב ש
המסקנה היא שאם הכה"ג מבין שבשלו הסער הגדול... אז אני  תתביישו לכם!!!!שלכם בנייעס מקווה?? שהכה"ג אשם?? 

ואתה??? קל וחומר שבשלנו הסער הגדול... ואכן למחרת התקיים המעמד המרטיט... אלפי יהודים הגיעו לבית המקדש... 
יכל. וההתייפחויות שלו נשמעו למרחקים... הפעם הוא כן האריך והכה"ג לקח מדם הפר ועלה בראש מורכן ונכנס לה

בתפילתו.. הוא לא חשש להבעית את ישראל... עם ישראל בלאו הכי מבועתים מהצרות והיסורים של השנה האחרונה... וכעת 
ק ו... ו... וכל אחד הכה"ג מתוודה על חטאו.. מי יכול להפריע לו ולקצר את התהליך הזה...  רבבות אלפי ישראל עומדים מרחו

 עושה את החשבון נפש האישי שלו... אם הכה"ג לא מתבייש להודות על חטאו אז למה שאני אתבייש... 
הכהן גדול רק יצא מההיכל... ו... ולפתע המלך התרומם מכסאו בבהלה!!! מלך יהודה עם כל גינוני המלכות... היחיד שיש לו 

ם את עיניו... ולפתע הוא קם בזעזוע... אוי.. אני כעת נזכר בחילול שבת שעשיתי לפני ישיבה בעזרה... עד כה ישב על כסאו ועצ
כמה שנים בשגגת מעשה... הוא פרש להתייצות עם הסנהדרין ויצא משם בפנים נפולות... ומיד ציווה שיביאו לו שעיר 

גם להתעורר... אם הכה"ג הגיע למסקנה חטאת!!!! כן... ראיתי את הכה"ג ש"פשעיו הודה ובחובו לא טמן" ו... וזה גרם לי 
המלך!!!! המלך  -ש"בשלו הסער הגדול" אז אולי בשלי... הציבור לא הספיק לחזור משריפת הפר... והנה... רואים את הנשיא

  עירה או כשבה)(חטאת נשיא היא דווקא זכר ושעיר, ולא כיחיד שמקריב נקבה, ויכול לבחור או שעומד בצפון וסומך שתי ידיו על קרנות השעיר 
אשרי הדור שהנשיא שלו נותן  -העויילם עומדים משתוממים לראות את המלך מתוודה בבכי סוער על עבירות שבידו.. "אשר נשיא יחטא"

 שני האירועים האלו גרמו לזעזוע עמוק ורושם כביר בכלל ישראל... תוך (רש"י ויקרא)לב להביא כפרה על שגגותיו, ק"ו שמתחרט על זדונותיו 
שעות ספורות פתאום כל אחד נזכר במשהו... כל אחד נזכר במחדלים שלו... כל אחד בחולשות שלו... ובנקודות תורפה שהוא צריך לתקן 
אותם.. כן... לא בושה להודות בחטא!!! הכהן גדול יודע... המלך יודע... אפילו דוד המלך יודע לשוב בתשובה...  והכי הכי: לדעת שבשלי 

! זה היה המבחן כניסה של אהרן הכהן לכפר על כלל ישראל... שביום הקמת המשכן הקריבו קרבנות ו... ולא ירדה האש... הסער הגדול!!!
מחכים ומחכים ולא ירדה האש... אמר אהרן למשה: "יודע אני שכעס הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל" מיד נכנס משה עמו 

זו עבודתנו ! אם אהרן הכהן היה מצביע על אחרים... עד עצם היום הזה היינו מחכים שתרד האש... ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל"!!
   זה אני ואני ואני!!!!!!"שלח אצבע ודבר און" תוריד את האצבע מהאחרים...  בעת שכזאת!!!

5 
 בקרוב ממש

מושגים בסיסיים בהלכה -למען לא נבוש
 רעיון ספציפי ונקודתי לקבלה לראש השנה: 

נפשו... ולכל אחד יש את לב יודע מרת -כמובן ש
הנקודה שלו במה להתחזק... אבל סו"ס בגלל 
התאריך המיוחד בשנה זו, שראש השנה חל 
בשבת!! הרי מי שמחפש איזו נקודה לתפוס 
השנה... הרי שבת קודש!!! זה הראש השנה שלנו 
בשנה זו... ויהי רצון ששבת קודש מקור הברכות 

מר ששבת תשפיע עלינו לכל השנה... עכ"פ ניתן לו
קודש היא כמעט בגדר המצוות שאדם דש 
בעקביו... כן... מי שיודע חשבון יום השביעי הוא 
יום שמגיע אחד לשבעה ימים... ו... ושבת זה היום 
היחיד שאף פעם לא נדחה... זה קבוע ועומד!!!! 
אנחנו פוגשים אותו כל שבוע... דופק כל שבוע... 

לא ואם המתנה ששמה שבת  מוזנחת אצלנו ו
 מפותחת... אז מדובר פה בהזנחה פושעת...

בינינו... הייתי ממליץ לך דווקא לא להתחזק בלימוד 
 הלכות שבת... 

אדרבה!! להתחזק בסדר יום של שבת!!! להתחזק 
בליצוק תוכן ביום השבת... לעשות עסק משבת... ושלא 
תבין לא נכון... אין צורך לעשות עסק יותר  ממה שכתוב 

הלכה... אין צורך!!! תצמד למה בשו"ע ונפסק ב
שכתוב!! כולי האי ואולי... הלוואי ונעמוד במשימות 
הבסיסיות ביותר שנדרש מאיתנו בשמירת כבוד ועונג 
השבת... יש עשרות דינא דגמ' סביב עצם העניין הזה!!! 
רק לשבר את האוזן: ישנה את הבדיחה שנקראת "נישט 

ים שכשמישהו שבת גרעט"!! ובינינו... הרי כולנו יודע
אומר את זה... זה משפט פתיחה... שזה אומר שהוא 

 הולך כעת להגיד משהו שאסור להגיד בשבת... 
זאת אומרת: אם פעם יהודי היה שוכח את האיסור 
"ודבר דבר" ובטעות הוא היה מדבר על דברים שאסור 
לדבר אותם בשבת... אז עכשיו!!! יש לו כבר בדיחה... 

.. שתמיד מזכיר לו שזה יש לו כבר משפט מפתח.
אסור!!!! ו... והנה... אני הולך כעת לעבור על האיסור 

 הזה... זה פשוט מזעזע!! זה כמו "לשם יחוד" כזה... 
נישט שבת גרעט... אני מכוין כעת לשם איסורא דדבר 
דבר... מה קורה בקשר לנסיעה??? הנה לך דוגמא של 

יודע שחיקה בהלכות שבת... עד כדי כך שחיקה שאתה 
שאסור.. .והתרגלתי להגיד שאתה הולך לעשות דבר 

 שאסור... ולעשות אותו בלי להבין מה הבעיה...
כזה סוג של שחיקה יכולה להגיע רק ממצווה שאנחנו 
מאוד מאוד רגילים אליה ופוגשים אותה... וזה באמת 

 ככה... 
אז לפעמים צריך לחפש בכח איזה תאריך מיוחד או 

עת חיזוק דווקא בכבוד סיבה למסיבה לתפוס כ
 השבת..

תבין: לסוכה ולולב יש תאריך... לחנוכה יש 
תאריך... ולכן הנושא מטופח... מדובר... מושקע... 
כמובן בעונה שלו... אבל דווקא שבת ותפילין 
וציצית... דווקא בגלל שהם כ"כ מצוים... אז אין 
להם את העונה שלהם!!!! ודווקא הם נופלים לנו 

. ועל זה נאמר: "מצוות שאדם דש בין הטיפות..
בעקביו..." ובשביל זה אין ברירה אלא לייצר להם 
עונות... להמציא להם תאריכים... אז הנה!!! השנה 
השופר שלנו זה שבת קודש... גם ר"ה וגם ראשון 
לחשבון עוונות שניהם חלים בשבת... וחז"ל 
לוקחים לנו את השופר והלולב היקרים לנו מכל 

.. וזו הזדמנות לגלות עד היכן מגיע תמורת השבת.
אנחנו הרי מתרגשים מר"ה התמחור של שבת!!! 

הרבה הרבה יותר משבת... אז זהו!! שחז"ל מגלים לך 
שבעיצומו של ר"ה ובעיצומם של התקיעות.. הרי יהודי 
אחד שמחלל שבת מצליח להוציא אותם מהריכוז ולבטל 

גוש את את המצווה... ממילא ר"ה כזו הוא הזדמנות לפ
יוקרתה לשבת ולהתחיל להשקיע בה... נקודה 

 למחשבה... רעיון... 



“ 

 

  שמעת..? מוטל בטלן התמנה השנה לבעל תוקע...

מוטל אמנם אסור לכנות שם... אבל הכינוי הזה פשוט כתוב לו על המצח...  מוטל הבטלן!!!!
הוא אחד מהבטלנים המיתולוגים שיושבים שם מאחורה בספסל האחורי  הבטלן...

בביהכנ"ס.. תמיד מפטפט... תמיד צריך לגעור בו שישתוק... והנה כשמגיע ירח האיתנים 
וצריך לחלק כיבודים!!!!! צריך בעל תוקע, ומקריא, וצריך שליח ציבור שחרית ומוסף... יש 

נדחה לסוף הרשימה.. הוא אף פעם לא חלם  עליות לתורה... מטבע הדברים מוטל בטלן
(במקרה הטוב הוא אולי לקבל איזה כיבוד כי הוא לא שווה את זה.. כי... כי הוא מוטל בטלן!!!! 

אבל השנה!!!! אל תשאל!!! השנה  יקבל איזה פתיחת הארון במלך עליון... בעצם אולי במלך אביון...)
 ת זינק לשחקים!!!!המעמד שלו בבת אחמוטל בטלן עלה לכותרות... 

מוטל בטלן פתאום עשה שרירים והוא פיטר את הבעל תוקע... וגם את המקריא. אפילו 
את השליח ציבור הוא הצליח לשבש... הוא שינה לו את היוצרות של יו"ט ראשון של ראש 

   תנחש מה קרה???השנה... 
... הוא הרי לא שנה אחת חל ראש השנה להיות בשבת ו... ו... ומוטל בטלן... כמו תמיד

מפספס על שום מחדל... וכצפוי הוא שכח שר"ה חל בשבת... והוא נזכר להתחיל ללמוד 
את התקיעות בדיוק בר"ה בבוקר... והוא הוציא את השופר מביתו לרשות הרבים כדי 
ללכת לרב ללמוד... וכשהוא הגיע בעשי"ת להקריב קרבן חטאת על טלטול השופר... 

ת והם כ"כ הזדעזעו מהתקלה שקרתה בעקבות השופר שהם המעשה הגיע ללשכת הגזי
דפקו על השלחן וגזרו שמכאן ואילך אם ראש השנה חל בשבת... התוקע מקבל חל"ת... 
המקריא מקבל חל"ת... והשליח ציבור צריך לשנות את כל אופי התפילה... צריך להגיד 

ם מי שם עליו?? מי הסתכל שעד היו בגלל מוטל בטלן!!!!זכרון תרועה... והכל בגלל מי???  
לכיוון שלו? ואילו היום... דווקא בגלל הבטלנות שלו. הוא משדד מערכות ומזעזע את 

כן!!!! בראש השנה הזה יש המערכת כולה!!! כן... זה מעשה שהיה ולא רק היה אלא הווה!!!!
כן... הערבות הזו שאנחנו  ערבות!!!מה שנקרא   עבודה מיוחדת שאין אותה בכל שנה!!!

הרי בשנה הזו אנחנו מקיימים אותה הלכה קוראים עליה בפרשת אתם ניצבים... 
האר"י הקדוש שיש לו כוונות כאלו נוראות בתקיעת שופר... לפתע האר"י   למעשה!!!!

הקדוש מפסיק מכוונותיו... מה יש??? מוטל בטלן!!! כן... גם מוטל בטלן בתמונה.. ועם כל 
ד לכוונות ולפסגות שאפשר להגיע בעבודת ה'... אנחנו צריכים לשמור קשר עין עם הכבו

 כל מיני מוטל בטלן למיניהם... 
--- 

זו משימה כל ישראל ערבים זה לזה זה נשמע פתגם יפה... זה נשמע המלצה.. אבל לא!! 
זה  וזה לא צחוק!!! השנה אנחנו משלמים על מאוד מאוד קשה!!! תובענית מאין כמותה!!!

 מחיר של שופר ולולב דאורייתא... ואם אנחנו משלמים את זה... סימן שיש לזה מחיר!!!!
בשנה זו... ביום טוב ראשון של  שתיקה רועמת!!!כלומר: השנה התקיעת שופר שלנו היא 

ראש השנה... כשקולו של השופר לא!!! לא ישמע... בשתיקה הרועמת הזו אנחנו צריכים 
נוקב... איפה אנחנו אוחזים באחריות הזו... האם אנחנו בסדר לעשות את חשבון הנפש ה

 כלפי מה הדברים אמורים? איפה זה פוגש אותי בחיים???בזה?? 
אז בא נתחיל מבחורי ישיבות... כן... אתה בחור ישיבה... אתה מצידך מרגיש הכי לא קשור 

 לסיפור הזה... מה לי ולאחריות על כלל ישראל... 
להוי ידוע לך: עד לפני עשרים שנה היה ארגון  ל דווקא ממך...אז הנה!!! בא נתחי

בחורי ישיבות היו נשלחים לערי השדה.. יוצאים לרחובות  ישיבות לעם!!!שקוראים לו 
(אני עד היום זוכר אותם בתור ילד... ומנסים לשכנע ילדים חילונים להיכנס למוסדות תורניים... 

אל החליטו לבטל את הארגון הזה!!! וכולנו מבינים ו... ויום אחד גדולי ישר שם בק. אתא)
למה... כי בינינו... כיום כולנו מבינים שבחור ישיבה שיצא לערי השדה לקרב את 

זהו!! כבר החילונים... הם "יקרבו" אותו הרבה לפני שהוא יקרב אותם.. ולכן זה התבטל!!! 
 יותר מעשרים שנה שאין ישיבות לעם!!!

כן...  מבפנים!!היום זה פשוט קורה  ת הארגון הזה חוזר ובגדול!!!כעואני טוען בקנאות ש
אתה בחור בן עליה... יש לך בשכונה עוד כמה עשרות בחורים בני עליה כמוך... אבל אתם 
בני עליה... כל אחד מכם מחפש את הבית מדרש השקט ששם הוא יכול לשבת וללמוד... 

 בית שני... ו... ושקט.. אתה תפסת את העזרת נשים... והוא תפס לו את ה

איפה שאתה גר... מסתובבים להם כל מיני  צעירים מתנדנדים...  ובנתיים!!! פה!! בשכונה!!!
והם מסתובבים בגדודים עם המכשירים שלהם... הם מפגינים נוכחות... הם מגובשים... יש 

' וח' או בחור להם קבוצות וואצפ... הם יוצאים יחד לבילוים... ו... ועומד לו ילד בכיתה ז
 (בפרט בתקופת הקורונה)צעיר בישיבה קטנה והוא כעת פתוח!!! פתוח לכל כיוון... 

הוא בסה"כ ילד טהור... רק הוא בסה"כ טיפוס חברותי... והוא רוצה שיהיה לו נחמד... הוא 
מה?? מה יש לי פה??? עם אוהב עקשען... אוהב מצב רוח... והוא מסתכל ימינה ושמאלה... 

? מצד אחד הוא רואה פה איזה בן עליה אחד שיושב ולומד בקצה... ועוד לי לדבר??מי יש 
ואז הוא לא!!! לא נראה מעניין... לא נראה מושך... בן עליה שהחליט לשבת בקצה השני... 

יוצא לרחוב ושם הוא רואה את החחחברה... הם מגובשים... הם לעניין... הם עושים הרבה 
י: מה יעשה הבן ולא יפול ברשתם? הילד הזה הוא שכן שלך רעש וצלצולים... ותגיד ל

 אחיך בשרך!!!מהשכונה... יתכן אפילו שכן מאותו בנין... והכי הכי: יתכן מאוד שזה 
ומוכרחים לספק לו חברה שמורה!!! הוא חייב שיהיה לו את מי לראות!!! אחרת זה... זה... 

אז אצל חצרות  (בין הייתר...)זרים  זה כמעט "פסיק רישיה" שהוא יחפש את עצמו במקורות
החסידים הנושא הזה טיפ טיפה פחות מסוכן... סו"ס משקיעים המון אנרגיות של חיצוניות 

(כן... אתה הליטאי צוחק וכו'..  קדושתוכבוד  הטהורועקשען והרבה צבע ויוקרה סביב השלחן 
צעיר השטחי והרדוד שכ"כ מאפיין את על זה... ואתה לא קולט שזו הטקטיקה הכמעט יחידה איך לתפוס את ה

אבל כשאין את זה...  בני דורנו שעדיין לא בשל לזהות פנימיות ועומק ללא מעטפת חיצונית בוהקת...)
וכשלא משקיעים בזה... עומד לו הצעיר הנבוך והרדוד של דורנו... ו... ומחפש חברה... 

לא... זה כבר לא קשור לעם  .וכאן!!!!! כאן חייבים שוב להחיות את הארגון ישיבות לעם..
 שבשדות... זה כבר עמוק עמוק כאן!!! זה קורה במשפחות הטובות ביותר!! 

אין ברירה בן עליה... אתה מוכרח לנער חצנך... ולהבין שיש לך אחריות על השכן שלך!!! 
על האח שלך!!! לספק לו אוירה חברתית איכותית!!! בשביל זה בשנים האחרונות ה' שלח 

נה שקוראים לה איגוד בני הישיבות... מדובר באברכים נפלאים שעושים עבודת לנו מת
 כן... אתם!!! הבחורים בפועל!!!העבודה תלויה בכם!!!  בשטחהקודש... אבל בסופו של דבר 

אני יודע  כן.. בכח!!! בשיטה!! עובדים על זה!!אתם הבני עליה מוכרחים להיות מגובשים... 
ים אותך בגרוש... אני יודע שהזיץ הזה בליל ששי רק מציק שהטיולים האלו לא מעניינ

למה אתה מעלה על  אבל מי דיבר עליך???לך... אני יודע שאתה מוותר על זה בשמחה.. 
דעתך שעושים את זה בשבילך ש... שאז לא נותר לך אלא לעשות טובה ולהגיע?? לא!!! 

ש שיהיה לו מה לראות... כדי צא מעצמך... תבין שעושים את זה בשביל הנוער הצעיר והחל
שלאחיך שעולה כעת לישיבה קטנה יהיה על מי להסתכל. שהוא לא יראה רק את נערי 

שלמרות שאתה לא צריך את זה... אבל  בשביל זה צריך אותך!!!!הרחוב מתרועעים ביחד... 

אתה מספיק בוגר להבין שאיתך אפשר לדבר!!! ממך אפשר לצפות שתבין את 
צריך  ולא רק!!!! לא מספיק שתשתף פעולה!!. ותשתף פעולה.. חשיבות העניין.

שאתה תהיה חלק מהעניין.. שתהיה מחובר לזה... שתהיה בפנים... ולא רק 
תעשה טובה.. כשאני רואה אברך שהוא המוציא והמביא והוא זה שמפעיל את 

כשל לבחורים  כשל למי???העסק וסוחב אותו... מבחינתי זה מחדל!!! זה כשל!!! 
בני עליה שעושים טובה ומגיעים לכאן על תקן של השלמת מנין באזכרה ואין 
להם את השכל להבין  שצריך אתכם כאן!!!! זה כשל לבחור בן עליה שלא 
הצליח לצאת מהאיצטגנינות שלו ולהבין שצריך להתאמץ להיות כאן כי... כי יש 

על  כאלו שהעתיד הרוחני השברירי שלהם בשטיקעס האלו... אני בונה
האינטלגנציה הרוחנית שלך!!! הנה לך ערבות של בחור ישיבה בן דורנו! הנה לך 

 "ישיבות לעם" נוסח דורנו. .. אידך זיל גמור

---  
 אם עד עכשיו דיברנו על בחור ישיבה... כעת נעבור למגרש הכללי... 

תרשה לי לקראת סיום השנה לעשות "חיסול חשבונות" עם כמה אנשים מאוד 
מאוד קנאים בתקופת הקורונה... שכל פעם שמישהו העיז להקל ראש טיפ טיפה 
בהוראות של משרד הבריאות... קיבל מהם על הראש... פעם בטעות כתבתי כאן 

לו נתתי איזה מילה שיש כאלו שפחות זהירים בלבישת מסיכה והיה נשמע כאי
איזושהי לגיטימציה שזה בסדר... אל תשאל איך קבלתי על הראש... היו שנזעקו 

(אגב: אני מודה: זו מרה איך אני נותן להם גיבוי ואני מחריב את הבית השלישי... 
היתה טעות... לא התכוונתי... אני באמת מתנצל... אבל בשעתו עקרונית לא רציתי להתנצל מהסיבה 

  )-כדלהלן
איפה אתה מול כל האייפוניסטים למיניהם?? למה  אדוני היקר!!!סליחה 

כששבוע לפני כן היתה לי עוד טעות והיה נשמע מדברי שיש אנשים שיש להם 
  איפה היית?? למה לא נזעקת??פלאפון לא כשר ו... וזה לגיטימי... 

פה אתה בפאניקה ופה לא!! -כעת חשוב לי להבהיר: אני לא מפגר!! אני מבין ש
אני מבין שעם כל היראת שמים... עדיין האייפון של השכן לא מלחיץ אותך כמו 
הקורונה בוא נגיד שאולי זה נורמלי... דא עקא שהקפדת כל הזמן לדבר בשם 
היהדות ובשם הרבנים!!! ובשם הפורצי גדר!!!  אז בשעתו שתקתי... אבל כעת 

מסוכנת... הקורונה אני מרשה לעצמי: שיהיה ברור כשמש בצהרים!!!! הקורונה 
מדביקה... צריך לקחת אחריות ולא לזלזל בהוראות... אבל בתור יהודים אנחנו 

ש"ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" זה הרבה הרבה יותר  מאמינים
זה הרבה הרבה יותר מלחיץ!!! ו... והכי הכי: זה הרבה הרבה יותר  חמור!!!

חד משלנו מסתובב עם פלאפון לא אוהו... כמה שזה מדביק... כשא מדביק!!!!
. ויש מישהו מבני כשר... ו... ואנחנו שותקים לו... הולכים לצידו ולא מגיבים..

זה עניין של ימים ושבועות עד  זה מדביק!!!! הבית שלא מתלבש כמו שצריך...
ובתור יהודים מאמינים  "ואעשה כן גם אני"!!!שאתה תגלה הדבקה המונית... ש

בה יותר מסוכן מהקורונה. ו... ובתקופה של הקורונה הוכחנו ברור לנו שזה הר
לעצמנו שאנחנו מסוגלים לדבר לא יפה... פתאום גילינו שאם ברור לנו שחובה 
ללכת עם מסיכה... אז כשיש מישהו שהולך בלי מסיכה... אנחנו לא חושבים 

השנה  אזולא נושאים לו פנים..  פעמיים... אנחנו מעירים לו ומזעיפים לו פנים
אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום על השנה נאמר: כבר אין לנו פתחון פה!!!! 

שכשאנחנו  לפי מה שהוא...הקב"ה יוכיח לכל אחד ואחד מאיתנו התוכחה.. 
אז מבינים שמישהו נוהג בחוסר אחריות אנחנו יודעים להעמיד אותו במקום... 

נייעס על ללימא" שבינינו מיני "גברא אלמה אנחנו נותנים לכל  איפה אנחנו??
? ?להסתובב עם המכשירים הטמאים שלהם?? תלמידי חכמים גדולים וצדיקים

וממשיכים הלאה...??? אם אותם אנשים  ואנחנו מחייכים להם בחיוך של חנופה
 אז איפה אנחנו?????היו הולכים בלי מסיכה הרי היינו מעמידים אותם במקום... 

ותו אז נדברו שפשע בתקופה של הקורונה ולא ושוב!!! אני מוכרח להסתייג: א
כ"כ דיבר בחריפות נגד המסיכות... הוא גם פושע בקטע של האייפונים.. ואני 

ואני מודה שיתכן שזו חולשה עדיין סבור שלא צריך תמיד לשבור את הכלים... 
אבל לפחות גם במסכות לא הערתי להם!!! יתכן שהרכרוכיות והחוסר  מצידי!!

מעבירה אותי על דעתי... אבל אתה שברוך ה' גילית מנהיגות... נעימות שלי 
גילית עוצמה... ולא חששת לדבר לא יפה לאנשים עטורי שיבה והדורי פראקים 

 מעלולהעמיד אותם במקום!! ודרשת מהם בתוקף להעלות את המסכה שתהיה 
האף.... ממך נדרש באותה מידה להוריד את האף לכל מיני  מתחתהאף ולא 

 וניסטים למיניהם ולדרוש מהם לכבד את המשמרת למשמרתי... אייפ

מה שבטוח... לעת עתה זה נראה ש"דודה קורונה" הגיעה כדי להישאר פה!!!   
בא נהיה ריאלים... אם תסתכל במבט מפוקח... היא לא מתכננת לעזוב בתקופה 
הקרובה... ממילא הרפואה האלטרנטיבית היחידה שאפשר לפתח בה תקוות 

ות זה רק ליישר עמדות מול ה' אלוקיך שיחזור ויתהלך בקרב מחניך מדעי
 להצילך ולתת אויביך לפניך!!!

אנחנו בסה"כ צריכים לקחת את  ממילא לא נדרש מאיתנו כעת משהו מיוחד...
כל הלוגיסטיקה ואת האנרגיות ואת כל הרמזורים והסגרים וההוראות וההנחיות 

יש לנו בהתמודדות מול  כברהתקיפות  שוהפרויקטורים... לקחת את המודעות ו
הקורונה... ופשוט לבנות מערכת מקבילה של יצירת קשר מפויס עם אבא 
שבשמים... לבנות רמזור משלנו בנוגע ל"לא יראה בך ערוות דבר..." לקבוע קוים 

(ואדוני היקר!!! אדומים כתומים וירוקים בנוגע למפגעים הרוחניים שיש בתוכנו... 
אהיה המוכיח בשער על אינטרנט... ואילו אתה תהיה האחראי קורונה... זה לא עובד  לא יתכן שאני

ככה!!! אם אתה רוצה לעבוד במשרד הבריאות ומהמשבצת הזו לעמוד כמו פקח עירוני ולהשגיח על 
מסכות ובדיקת חום בכיף... אבל אם זה מגיע אצלך ממקום של אחראי בית הכנסת.. לא יתכן שאתה 

ורונה המדופלם... ולי אתה תשאיר להיות הנודניק שמדבר נגד אינטרנט... זה לא תהיה אחראי ק
אם אנחנו חרדים... ואנחנו כבר נמצאים בבית הכנסת אנחנו אמורים  עובד ככה!!)

להצביע על גורם ההדבקה האמיתי... על הסיכון האמיתי... ועל הנקודות 
ו שמי שלא שומר על האמיתיות שבהם צריך לטפל!!! ואם השנה הבנו על בשרנ

ההוראות הרי הוא מזיק לאחרים באופן ישיר... אז כעת נבין שברוחניות זה 
בדיוק אותו דבר... וניקח את רגש הערבות לתשומת לבנו כמובן בדרכיה דרכי 

 : אחראי מטה ההסברה המקומי... נאוםנועם... אבל בנחישות ובאחריות!!  
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היקר      סימן טוב ומזל טוב ו      ר לאברך  " י       הבן חתונתלרגל הי "  בברכת:  בניין עדי עד   נ

 .ב"בארה התורה והיכלי הישיבות עולם את" מרעיש" הזה הסיפור                 
" "" ישיבת מראשי, י רבי הגאון של במטוס" ""

 אשתו. הברית בארצות פנימית בטיסה קובלסקי י"הגר טס שבועות מספר לפני. בבלטימור
 את קובלסקי י"הגר הוציא, הארוחות את לחלק וכשהחלו לטיסה בשרי סנדוויץ לוהכינה הרבנית

 . ידיים ליטול ופנה ופנה כיסאו שליד המתקפל השולחן על הניחו', הסנדוויץ
 

 מחשש זאת, ת הקובעת בהלכה נזכר מהנטילה כששב
 את אכל לא אבל המוציא לברכת מהלחם קטנה חתיכה חתך קובלסקי י"הגר, להחלפתו

. התחמק קובלסקי י"הגר אך  הדבר לפשר ושאלו בנעשה הבחין לידו שישב האיש'. הסנדוויץ
 למה אז ,רעב היה כבודו הרי': "הסנדוויץ מאכילת התנזרותו על שלידו האיש התעניין ושוב שוב

 . שלידו האיש התעקש", שלך המיוחדים המאכלים את אוכל לא אתה
 

 וברגע . . היהודית ההלכה פ"ע מעשיו פשר את לו להסביר החליטקובלסקי י"הגר
' הסנדוויץ של הטעים הבשר בריח עמד לא כי לו סיפר הוא. שעשה הפשע את הסגיר חרטה של

, המטוס של בארוחה שקיבל הבשר קציצת את החליף, ידיים לנטילת ניגש קובלסקיי"וכשהגר
 לאיש ואמר שהתאוש מיד אך לרגע נדהם קובלסקי י"הגר'. בסנדוויץ הבשר בקציצת

, האיש". שנים של רבות מאות לפני שנתנו בהוראות ה תראה עכשיו:"שיחו
תורת. ישראלדתאתמקרובלהכירמעונייןהואכיבמקוםבווהודיעיותרעודנדהם, גמורגוי

 נפש משיבת תמימה' ה
 

 (העורך). ..... ברכהל זיכרונם  ה והלכה הלכה בכל להקפידצריך כמה

  היה נושא תורה ובני חכמים תלמידי של כאבם את
 תלמידי לקרב היה משתדל כן על, כתפו על ל''זצ אלפיה יצחק רבי

 הזעומה מהכנסתו ולהנותם תורה של באהלה השוקדים צעירים חכמים
 . חברתו ומהכנסת
 

ף סוף עד אצלו שהצטבר הכסף את מחלק היה זמן פרק בכל
 פרק באותו נדיבים אליו וממציא לו עוזר היה כבר ה''והקב, 

 הגבאים את מוכיח היה תמיד. הנדיבה בעזרתו להבא להמשיך יוכל למען
 -חכמיםתלמידי של ו היו לא, לצערנו, אשר -הממונים

 .בידם הנמצא הכסף כל את לחלק

 ל"זצ אליהו מרדכי והרב במקרה אחד דין בית ישב אחת פעם
 , ל"זצ יוסף יעקב רבי אך, הנידון בעניין פשרה הציע

 בוודאות הכול לשלם חייב הנתבע זה במקרה: ואמר בנחרצות טען
 את שילם אכן אדם שאותו עד ! ! לפשרה ללכת ולא ורהגמ

 , לירושלים אדם אותו נסע ימים כמה לאחר. הכול
 

 להודות לרב ובא ו רכבו התהפך מוצא של ובירידה
 זה: הרב לו אמר. ניצל זה שבזכות הרגיש כי, לשלם שחייבו עללו
 זה הוא כי, ו ממנו ותבקש לו תודה, יעקב לחכם לך, אני לא

 .והצלת מילטת נפשך ואת הכול שתשלם שהתעקש

אנשים 
ישכחו מה 

אמרתם ומה 
  

 
אבל הם 

בחיים לא 
ישכחו איך 

גרמתם להם 
  

 יאיר בן פנחס רבי כשראה
 בר שמעון רבי האלוקי התנא חתנו

 של ויסוריו צערו את", זיע יוחאי
 :לו אמר, מערהב ישיבתו מפני י"רשב
 י"רשב  לו אמר. בכך שראיתיך לי אוי
 לא שאלמלא, בכן שראיתני אשריך:

, כן בי מצאת  לא בכך ראיתני
 למערה. שנכנס לפני 

 מתרץ היה י"רשב מקשה היה כאשר
,  תירוצים עשרה שתים פנחס רבי לו

 היה כאשר מהמערה שיצא אחרי לסוף
 מתרץ היה, ס פנחס רבי מקשה

 . תירוצים וארבע עשרים י"רשב לו
 

 אין"ש שיטתו את אותנו לימד  כאן
 והם" יסורין י"ע אלא, נקנית התורה
ם האדם את מעלים אשר

 תורה של לכתרה זכה  ואכן, 
 שנים ג"י שהיה ובזכות. כמוה מאין
 באהבה סוריםיי וקיבל המערה בצער
 את לפטור  שיכול כח לו שיהיה זכה

 . הדין מיום לוכו העולם כל

 כל יסורים סבל זצ"ל ברכה ציון רבי
 היה ממש. האחרונות בשנותיו ובפרט, ימיו

 כמה, כינההש בצער ומצטער הדור על 
שלא כדי ניתוח שיעשה לו לומר רצו פעמים
 אתם  מה ואמר צועק והיה. כך כל יסבול
 ולא, ם רוצים
 את היסורים. מעליו להסיר מסכים היה

 רבנו האלוקי המקובל
 ל"זצ שרעבי מרדכי
 חכם כי אחת לא התבטא
 הינו ל"זצ מנשה מנחם

 צדיקים ו"הל מגדולי
 באותו כי ומעניין, שבדור
 ישב רבנו שנפטר יום

 שרעבי הרב הצדיק ביתוב
 : למקורביו אמר ולפתע

 

 שהיה אחד נפטר כעת"
 צדיקים ו"הל מראשי
 מה זמן לאחר" נסתרים

 על 
 פטירתו על המרה הבשורה

 .מנשה מנחם חכם של

ָׁשַמע ֲאֶלְּכַסְנֶּדר מֹוְקדֹון ֵמַרּבֹו "ָאִריְסטֹו", ֶׁשַהְּדָאָגה  פעם
ְוָהַעְצבּות אֹוְכִלים ּוְמַכִּלים ֶאת ֵלב ָהָאָדם. ְוֵכיָון ֶׁשָרָצה ֲאֶלְּכַסְנֶּדר 

ִלְבּדֹוק ִאם ָאֵכן ַהְּדָבִרים ְנכֹוִנים אֹו א, ָלַקח ִמיֵני ְּבֵהמֹות 
, ִּבְמקֹומֹות ֲחׁשּוִכים ֶׁשּדֹומֹות ְּבִטְבָען ָלָאָדם, ְוָכָלא אֹוָתם ָיִמים ַרִּבים

ְוָנַתן ָלֶהם ָמזֹון ַרק ְּכֵדי ַחּיּוָתם. ְלַאַחר ְזַמן ַמה, הֹוִציָאם ּוְׁשָחָטם, 
יא ֶאת ִלָּבם, נֹוָכח ָלַדַעת ֶׁשִּלָּבם ָּכָלה ְוָנָמס, ְוָיַדע ִּכי ֱאֶמת ּוְכֶׁשהֹוִצ 

ְלִפי ֶזה, ֶאְפָׁשר ְלָהִבין ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשְּנפֹוצֹות ַהּיֹום  ָאַמר לֹו ַרּבֹו.
ֶׁשּלֹוֵקַח ָּכל ָּדָבר  "אֹוֵכל ֶאת ַהֵּלב", "ָאַכְלָּת ִלי ֶאת ַהֵּלב", ֶׁשָאֵכן ָאָדם

ֲהֵרי הּוא אֹוֵכל ּוֵמִמיס ֶאת ִלּבֹו. ְוא ְלִחָּנם ׁשֹוְמִעים ָאנּו ַהּיֹום , ַלֵּלב
ַעל ַהְתָקפֹות ֵלב, ַׁשָבץ ֵלב, ּדֹום ֵלב ְוַכּדֹוֶמה, ִמְּפֵני ֶׁשֻּכָּלם לֹוְקִחים 
ֶאת ַהּכֹל ַלֵּלב, ְוָאז ַהֵּלב ָּפׁשּוט ְמֹאד קֹוֵרס. ֲאָבל ְּכֶׁשּלֹוְקִחים ַהּכֹל 

 זֹוִכים ְלֵלב ָּבִריאּלּות ְוא ִמְתָייַאִׁשים ֵמַהֻּפְרָענּות, ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַק 
 ּוְלֶנֶפׁש ְּבִריָאה ַוֲחָזָקה. 

 מבקש כסף  
 כדי לחיות, 

 מבקש לחיות  
 בשביל כסף.

 הסבלנות

 היא

 מחצית

 החכמה
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  הפטרה
 "שוש אשיש"



 

נחמה! תגידי, איך קוראים -
למלון שהיינו בו באיטליה בשנה 

לא זוכרת, מה זה - שעברה?
- זה משנה! מה השם?- משנה?

  חשוב מאוד- זה חשוב?
 

, , חכה רגע
. 

ם ִבים ַאּתֶ ֶכם ַהּיֹום ִנּצָ ּלְ  ).ט, כט דברים( אלוקיכם' ה ִלְפֵני ּכֻ
 שמתקרבים והנורא הגדול הדין יום, השנה ראש זהו" היום"ש מובא 

 עולם באי כל, ישראל איש כל, שבטיכם ראשיכם, למשפט נצבים כולם, אליו אנו
 ).א"ע טז ה"ר( מרון כבני לפניו עוברים

 את הורגים היו הם, לרחוב לצאת אסור היה הבולשביקים שבזמן מספר 
 . ברחוב רואים שהיו מי כל

 עליו וציוו בו גערו, הבולשביקים אותו ותפס, לרחוב צעיר אברך יצא 
 את הוציא לא הרובה לפליאתם אולם, בו לירות אקדח הוציאו, לקיר סמוך לעמוד

 ימות אדם שאותו רוצים שלא הבינו, ירה לא הוא וגם אחר רובה הביאו, הכדורים
 .לנפשו אותו ושיחררו

 שערו כל זה שהמע לאחר אך, וצח שחור היה הצעיר האברך של וזקנו שערו בתחילה
 . אותו להרוג שעמדו מהמיתה והחלחלה הפחד מחמת, לבן הפך

 שהוא סימן לבן נהפך לא ושערו' ה משפט שמתקרב ששומע מי, ואמר חיים החפץ סיים
ךָ  ָסַמר', ה ממשפט לפחד צריכים, מהמשפט מפחד לא ְחּדְ ִרי ִמּפַ ֶטיךָ  ְבׂשָ ּפָ ׁשְ  ָיֵראִתי ּוִמּמִ

י). קכ, קיט תהילים( ל ֶאת ּכִ ה ּכָ ט ָיִבא ָהֱאלֹקים ַמֲעׂשֶ ּפָ ל ַעל ְבִמׁשְ ), יב, יד קהלת( ֶנְעָלם ּכָ
 .בדין זכאים לצאת כדי שמים רחמי הרבה וצריכים, שלה התשלום את יש עבירה כל על

 מתמלא בי רבי היה אלול בחודש, הדין פחד את הרגישו ישראל גדולי
 בכפיפות מתהלך והיה חיוורות פניו היו ה"ר לפני ספורים וימים, וחלחלה פחד כולו
 אלול חודש כל דיבור בתענית היה ל"זצ בי רבי הצדיק .. קומה
 שהגיע בני את לקחתי אחת פעם, הדין יום לקראת כהכנה, הכיפורים יום מוצאי עד

 ולא עליו ידו את הניח רק הרב אך, אותו שיברך לרב אלול מימי באחד מצוות לגיל
 . כלל יברד

, הלב מעומק ולהתפלל לזעוק נשתדל הדין ליום עד לנו שנותרו הספורים בימים
), ז"מי א"פ אבות( חטא מרבה דברים מרבה, בדיבור למעט, תורה בלימוד להרבות

 . בדין זכאים ונצא ה"הקב בעיני וחסד חן שנמצא כדי, בצדקות ונרבה
 .ומבורכת טובה שנה עלינו שתתחדש רצון יהי

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך                                      
רשימת תפוצה 

hamaor.net@gmail.com

עירייה רצה לבנות גשר חדש והזמין אליו  ראשש
מגיע קבלן ערבי ונותן  .קבלנים להצעות מחיר
שואל אותו ראש העיר:  .הצעה של מיליון דולר

אמר: "שליש חומר, שליש  "?"איך הגעת לזה
עיר שלח אותו ראש ה -פועלים השאר רווח" 

מיליון  2הגיע קבלן רוסי ונתן הצעה של  ...הביתה
אמר לו:  ?"שאל אותו: "איך הגעת לזה .דולר

שלח  -"שליש חומר, שליש פועלים, השאר רווח" 
 3הגיע קבלן יהודי נתן לו הצעה של .גם אותו

שאל אותו ראש העיר: "איך הגעת  .מיליון דולר
  "!!לסכום הזה? אתה הכי יקר

 ו: "מיליון בשבילך, מיליון בשבילי, ענה ל
ומיליון לקבלן הערבי שיעשה את           

 ." ."העבודה

עעעעעעעעעעעעעעעעעענננ
  

ח

ת והב, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה ב נשמת:לעילוי 
יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית י
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיה בת אסתר, 

  רית,אלעזר בן שמחה, יעקב בן אוהרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים יעקב יוסף בן מרגליתהרב 
אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

ון, שמואל שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפ
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב בן רבקה זכאי    

  להיות מאושר  
זה לאהוב את דרך  

  ההשגחה עליך.

 החסידים מן אחד בא אחת פעם
 כי בבקשה ל"זצ ט"לבעש
 מידת לו שתהא עליו יתפלל
 פיסת ט"הבעש לקח. הביטחון

, אחדות מילים עליו וכתב קלף
 ך בתוך הקלף את סגר

  .חסיד לאותו ומסרהו
 

 הקמיע את פתחו רבזמן לאחר
 על י"רש דברי כתוב בהומצאו

' ה עם תהיה יםתמ: "הפסוק
 באריכות שם שכתב" אלוקיך
 עימו התהלך: "כדרכו שלא

 תחקור ולא לו ותצפה 
 שיבוא מה כל אלא, העתידות אחר

  בתמימות קבל עליך
 ."ולחלקועימו תהיה ואז

 - ל"זצ כהן משה אברהם רבי מספר -בכך מיוחד היה ל"זצ חדש מאיר רבי
, בעיותיו את הבין הוא. הישיבה את שעזב לאחר גם התלמיד עם קשר לשמור שהמשיך

 – ומספר כהן הרב ממשיך -הישיבה את לעזוב נאלצתי אני- .אותו להדריך המשיך אף
 לפני זה היה). במספר שבעה( ת בבית אין כי לי הבהירה שאימי לאחר
 קצר ןזמ. למשפחה העברתי משכורתי כל ואת, ביהלומים לעבוד יצאתי. המדינה הקמת
 לאחר גם, ישיבה בחור כי לי והסביר עימי ישב בוא. מאיר רבי אל הגעתי, עזבי לאחא

 דוגמאות מספר בפני הציג ואז. בהתאם להתנהג ועליו, ב שעזב
 וללמוד, בישיבה לשבות חודש מידי להגיע הייתי נוהג. מתבטא הדבר במה המבהירות

 .המשגיח אל לשיחה . . ולשיחות לשיעורים ולהאזין

 היכנסו טרם, אחת פעם כי מספרים ל"זצ בנדר יצחק לוי רבי של מקורביו
 ובקור בשלווה הרופא את ביקש -במעיו מסובך ניתוח ביצוע לשם הניתוחים לחדר
 מסוכנת שמחלה ת היות כי, מצבו על מדויק דיווח לו למסור, רוח
 סיים לא עדיין כי, פקפוק ללא בבהירות מצבו את לדעת הוא חייב, בקרבו מקננת
 היו עומדים קריטיות בשעות... לפניו עדיין עולמו וחשבון לסיים שצריך מה את

 אודותיו התבטא הפרופסורים מגדולי ואחד, האצילה דמותו למול הנדהמים הרופאים
 ! מעודו לו זכור לא כזה שחולה

 

 אצלה מתגמדים -ביותר מסוכנת ממחלה וחששות ר אשר אשיות
 רוחו כי אם... עומד בצדקו עודנו, אובד שהוא פ"אע... ראהבו עם הנפש חשבון מול
 חולי ומצוקה צער שבימי הרי, רגילים בימים וחזקה היתה איתנה יצחק לוי ר של

 .זוהרה בכל - -ומדווה

, ָהָיה ַעּמּוד ל"זצ ָהֲאִר"י, ֶׁשַעד ְּתקּוָפתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ל"זצ ֱאִליֶמֶל ְמִליֶז'ְנְסקאֹוְמִרים ְּבֵׁשם ַרֵּבנּו 
ַהְחִזיק ֶאת ָהעֹוָלם [ְּדַהְיינּו ַהּתֹוָרה ַמֲחִזיק ֶאת ָהעֹוָלם. ּוִמימֹות ָהֲאִר"י, ִהְתִחיל ַעּמּוד ָהֲעבֹוָדה לְ 

 אי ָהָאָדם ִלְדחֹות ֶאת ַהּתֹוָרה ְוָהֲעבֹוָדה, ַעּמּוד ַהְּגִמילּות ֲחָסִדים הּוא ָהִעָּקרַהְּתִפָּלה]. ִמָּכאן ְוֵאיָל  , ְוַרּׁשַ
 מינּו.ִמּפני ִמצות ּגִמילּות חסִדים ׁשִהיא הִעּקר ּבי 

תכלית המוסר: להגביר את היראה 
 ולמעט את הניסיון.

ָנה מּוָבא, סכתתבמ  רֹאׁש ַהׁשָּ
ִמֵּבית ֵעִלי ָהיּו,  ֶׁשָרָבא ְוַאַּבֵיי

ֶׁשָּימּותּו  ְוָרְבָצה ֲעֵליֶהם ַהְּקָלָלה
ְּבִקּצּור ָיִמים ְוָׁשִנים, אּוָלם ָרָבא 
ָעַסק ַּבּתֹוָרה ְוָלֵכן ָחי ַאְרָּבִעים 

ָׁשָנה, ְוִאּלּו ַאַּבֵּיי ֶׁשָעַסק ַּגם 
ְגִמילּות ֲחָסִדים, ָחי ַּבּתֹוָרה ְוַגם ּבִ 

ים ָׁשָנה.  ִׁשׁשִּ
אהרון ְוִהְקָׁשה ַהָּגאֹון ָהַרב 

, ָצִרי ֵּבאּור, ֶׁשֲהֵרי זצ"ל ְׁשַטִייְנָמן
ְּכֶׁשַאַּבֵּיי ָעַסק ְּבְגִמילּות ֲחָסִדים, 

ְּבַוַּדאי ָרָבא ָעַסק ַּבּתֹוָרה, ְוִאם ֵּכן, 
ל ֲהֵרי ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ֹּכ

ַהִּמְצוֹות ְוָחׁשּוב יֹוֵתר ִמְּגִמילּות 
ֲחָסִדים, ּוַמה ָהְיָתה ַהַּטֲעָנה ַעל 
 ָרָבא ֶׁשִּבְגַלל ֶזה ֵמת ִלְפֵני ַאַּבֵּיי?

ּוֵבֵאר ָהַרב: ַמה יֹוֵתר ֵמִזין ָּבָׂשר אֹו
ַמִים? ַוַּדאי ֶׁשָּבָׂשר. ֲאָבל ְלא 

ל ְּכָלל ֶאת ַהָּב   ָׂשר.ַמִים, א ִנַּתן ְלַבּׁשֵ
ֶׁשִהיא ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ּתֹוָרה ְּבַוַּדאי 

ִמְּגִמילּות ֲחָסִדים, ֲאָבל ְּכֵדי ְלַקֵּים 
ִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָּכָראּוי, ְצִריִכים 
ְּגִמילּות ֲחָסִדים, ִמׁשּּום ֶׁשְּגִמילּות 
 ֲחָסִדים ִהיא ַה''ַמִים" ֶׁשַעל ָיָדם 

ִלים ֶאת ַה''ָּבָׂשר".  ְמַבּׁשְ

 לעיתים לא לעשות 
  זה המעשה

 שיש לעשות.

 ספר זה: "אומר היה ל"זצ מקרלין אהרוןרבי
, מיוחד ספר היא אדם של תולדה כל, "אדם תולדות
 בחומר חייו מאורעות מתוך הרבה ם שיכולים
 סיפורי המכילים שספרים וכמה כמה אחת ועל, וברוח
 אנו מתוכם, וצדיקים גאונים של תולדותיהם על מעשיות

  . לקח ולהפיק השכל מוסר ללמוד יכולים
 

 רבי, טאבלי ישראל גדולי שני בין המחלוקת פרצה וכאשר
 יחיאל ורבי", אריה שאגת" בעל ל"זצ לייב אריה

 הרבנות אודות על", הדורות סדר" בעל ל"זצ הלפרין
 על מלגלג" "" בעל הגאוןהיה, מינסק בעיר

 סיפורי כותב"כ אותו ומתאר" הדורות סדר" בעל
". מילה ברית" בסעודת שניהם נזדמנו אחת פעם". מעשיות

 

 אתה בי:  "לו ואמר יחיאל לרבי לייב אריה רבי פנה
 אחזירנה, מישראל תורה תשתכח ושלום חס אם? מתקוטט

? מתקוטט אתה בי: "יחיאל רבי לו החזיר" בפלפולי
 בכל וחכמיו ישראל גדולי על שלי 

 ..."מישראל תשתכח שלא לתורה אעשה, ודור דור

, מאביו ל"זצ דרון הכהןשב רבי נתייתם ילדותו בימי
 בער יששכר רבי, אימו אחי, דודו בבית לגור ועבר
 רבה בשקידה למד דודו בבית. סקאהל של רבה, ל"זצ

 היה ההם בימים ובניהם החסידים כדרך. ובפוסקים בתלמוד
  .לימודו בשעת מעשן הוא גם

 ם מהחסידים אחד את ראה אחת פעם
 מחדש אותה שפיטם ועד, שלו המקטרת את לנקות התחיל
 זאת ראה. מלימודו נתבטל וכה כה ובין, שעה כחצי עברה
י לידי להביא יכול העישון אם: "ואמר הצעיר שלום
 באה לאומאז." כלל לעשן לא עצמי על מקבל הריני -

 .חייו ימי כל פיו לתוך מקטרת

 ,, הונגריה, עבודה מחנה
 איש רהעש היינו 

 שלא, במחנה הכשרות על ששמרו
 לא. שם שבישלו ממה אכלו

 .  למחנה דבר להכניס הורשנו
 

 בערב נודע המחנה שליד בעיירה
 דתיים כמה בינינו שיש כיפור יום

 להגניב והצליחו, כשר שאוכלים
 לצהריים ו לנו

 שגם מובן". המפסקת סעודה"ול
. מאוחר עד עבדנו כיפור יום בערב
 כל"ל" מניין" לארגן הצלחנו יבקוש
 לא כיפור יום כל במשך". נדרי
 הצהרים אחרי אבל, הפסקה קיבלנו

 מנחה, מוסף להתפלל הצלחנו
 . ביחדומעריב נעילה

 

 מהכפר שלחו שוב סוכות בערב
! ל אבל כשר אוכל

 . תוצאות יהיו שלזהידענו
 !!!חטא כזה, ודאי, נו
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