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 ~1 ~  

 יום הכיפורים
  תשפ"א

 
חוש המחשבה  "בראת בי מוח ולב ובהם

לחשוב מחשבות טובות והרהורים טובים ולב 
להבין דברי קדשך ולהתפלל ולברך כל  
הברכות במחשבה טהורה ואני טמאתי אותם  

 (תפילה זכה)  "בהרהורים ומחשבות זרות
הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בחוש המחשבה, על מנת שנחשוב 

דשו בו מחשבות טובות והרהורים טובים, כדי שנבין את דברי ק
 ונתפלל ונברך במחשבה טהורה. 

אך אנו, במקום להשתמש בהם באופן המושכל והראוי ביותר, 
טמאנו אותם בהרהורים ומחשבות זרות, וממילא אף תפילותינו  

 וברכותינו אינן ראויות. 
אל האדמו"ר מויז'ניץ, ה"אמרי חיים" בא חסיד ותינה לפניו את  

ה, מה עלי ליהתפ  צרתו: "רבי, יש לי מחשבות זרות בעת
 לעשות?"

ענה לו ה"אמרי חיים": "תחלה 
עלינו לבחון מחשבות זרות 
מהן? אם אדם קם בחמש 
בבקר, טובל במקווה וממהר 
ללמד דף גמרא, ולאחר מכן 
 - מתפלל מתוך כובד ראש

ובכל זאת מחשבות טורדות  
הן אכן  - אותו בעת תפלתו

 מחשבות זרות.
אך אם אדם קם בשמונה 

כוס קפה בבוקר, שותה 
ועובר על העיתון שנים 
מקרא ואחד תרגום, ורק 
לאחר מכן נוטל את התפלין 
והולך בניחותא לבית 
הכנסת, שם משוחח עם 

כמה ממכריו על דא ועל הא, 
  -   ולאחר מכן כשמתפלל טורדות אותו מחשבות שונות ומשונות

אין אלו מחשבות זרות כלל ועיקר, אדרבה, התפלה היא שזרה 
 הנר)  (לאור לו..."

 

״כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל  
 חטאתיכם לפני ה' תטהרו״

"אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין, ומי 
מטהר אתכם, אביכם שבשמים. שנאמר 'וזרקתי עליכם מים 

 טהורים וטהרתם'" (יומא פרק ח, משנה ט).
הרה"ק רבי שמואל אליהו 

ביאר את לשון הפסוק  מזוואלין
"כי ביום הזה יכפר עליכם" על פי 
דברי חז׳׳ל ש'כפרה' היא מלשון 

 קינוח וניקוי. 

והנה דרך העולם היא שהמשרתת או האומנת הרוחצת את הילד 
ומנקה אותו לאחר שטינף את עצמו, מנקה אותו בכוח  
ומקרצפת ומשפשפת עד שיבהיק עורו. אין היא מרחמת על 

 כן היא חפצה רק בהשגת המטרה שיהיה נקי. בכיו של הילד, ש
אולם כאשר אמו של הילד היא זו שרוחצת אותו, אף שלא  
תשאיר אותו אפילו עם מעט לכלוך, עם כל זאת היא דואגת  
למרק את בשרו בעדינות רבה, משגיחה שלא יכאב לו ולא  

 יצטער תוך כדי הניקוי. 
אתם על כך התבטא רבי עקיבא בשבחם של ישראל: "לפני מי 

מיטהרין ומי מטהר אתכם", מאחר ש׳׳אביכם שבשמים" הוא 
המטהר אתכם מכל לכלוך ופגם, הרי שהוא יעשה זאת כמו אם 

 המנקה את פעוטה, בעדינות רבה ובלי לגרום לכם ייסורים. 
 (במחשבה תחילה)

 

 "לפני ה' תטהרו"  
אמר ה"ישמח משה" זצ"ל: אדם שנשפך לו מעט רוטב על 

יצא   מכנסיו והכתימם, לא
לרחוב לפני שינסה להעביר 
את הכתם במעט מים. ואם 
הוא יוזמן לארוע מכובד הרי  
שהוא ישפשף את הבגד  
היטב, עד שהכתם כמעט 
ולא יראה. אך אם יוזמן לבית 
המלך, בענין שעבורו הוא  

ודאי ימסור   - חיים או מוות
את הבגד למכבסה מעולה, 
עד שלא ישאר רושם 

 –מהכתם כלל וזהו "לפני ה' 
תטהרו!" יש לטהר את הלב 
מכל וכל, לפני שבאים אל 
המלך! אבל מי יכול להטהר 
לחלוטין? איה המכבסה  

 שתכבס כך את ליבנו?
הרי לנו בשורה נפלאה: הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מוכן 
לטהרנו: "כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל 

א לפניו, חטאתיכם" הוא עצמו מוכן לטהרנו, כדי שנוכל לבו
 להתייצב בפניו.

הבה נעשה מאמץ לתיקון המעשים מצידנו, נמסור את ליבנו  
 לבוראנו, והוא ברחמיו יטהרנו. 

 

 "אנו מתירים להתפלל עם העבריינים"
אמר ה"בן איש חי", אין לך אדם שאין לו שעה, אפילו הרשע הכי 
גדול יש לו הרהורי תשובה אמיתיים. לכן גם העבריינים 

 הציבור. מתפללים עם 
פעם אחת פגשו אנשים את 
הגאון רבי חיים חזקיהו מדיני 
זצ"ל בעל השדי חמד, הולך בדרך 
כחום היום, שאלו אותו: "לאן פניו 
של רבינו מועדות"? השיב: 
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 "שובה ישראל עד ה' אלוקיך"
 

כי הנה כאשר האדם רוצהלשון קדשו של ה'אמרי יוסף': 
לעשות תשובה, ומתמרמר על חטאיו ומעיין בשפלות עצמו

איך תוכלוערכו הנמוך, ובא היצר הרע אליו במרמה ואומר, 
לעשות עוד תשובה ולחזור לעבודת השם יתברך? הרי מי
אתה לגשת אל הקודש, שהרי אתה מלא חטאים

 ופשעים! 
י נצטווינו לזכורשיחשוב בליבו הרלכן, העצה היעוצה לזה, 

, ויאמר, הרי במצרים, אף שהיו ישראליציאת מצרים כל יום
כבר במ"ט שערי טומאה, ומכל מקום נתקרבו אל השם

 יתברך!!
 

 ספינקא) - (מעט מן האור
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 יום הכיפורים
  תשפ"א

 
"לקיים מצות ביקור חולים". שאלוהו: "מי הוא החולה?" נקב 
בשמו. נחרדו השואלים ואמרו: "הן עבריין הוא, אל ירבו כמותו 

ישראל". העיר להם רבי חזקיהו: "ראשית, נאמר שאפילו  ב
פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון". ושנית, לא את החולה  
בלבד אנו הולכים לבקר אלא גם את השכינה המרחפת על מיטת 

 החולה..." 
חברו אליו האנשים והלכו עמו. כשראה אותם החולה, התאושש  

מועטים והאיש   וישב על המיטה מפני הכבוד. לא עברו ימים
 התהלך ברחובות העיר, ומאז חזר בתשובה שלימה.

 

״סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר  
 נשאת לעם הזה ממצרים ועד הנה״

בתפילות יום הכיפורים אנו מזכירים את מליצת הזכות שלימד  
 משה בעד ישראל מאז יציאתם ממצרים.

חר חטא פסוק זה נאמר כאשר נגזרה כליה על עם ישראל לא
המרגלים ומשה עמד בתפילה לפני ה' ופעל לרצות את הבורא 

 שיסלח לעם ישראל.
 הקב״ה נתרצה לתפילותיו של משה: ״ויאמר ה' סלחתי כדבריך״.
צריך להבין: אם נדרשת כאן סנגוריה בעד החוטאים, טוב ויפה 
שמבקשים מהקב״ה ״סלח נא... כגודל חסדך״, אולם מה מקום  

ליחות שכבר נסלחו לישראל מאז יציאתם יש להזכיר את כל הס
ממצרים ועד עתה. אולי אפילו תתעורר בכך קטגוריה שהקב״ה 

 סלח להם כל כך הרבה והם עדיין ממשיכים לחטוא.

 *   *   * 
 הוא עזב את החנות בבושת פנים.

כמה התחנן לשמעון, בעל המכולת, שייתן לו עוד אוכל בהקפה. 
הסביר שהוא לא יכול להקיף אולם שמעון, ככל שרצה לעזור, 

בלי גבול. בשלב מסוים הוא חייב לקבל לפחות חלק מהחוב כדי  
 שיוכל להמשיך ולתת לו בהקפה. שנה שלמה עברה.

שמעון וצדוק נפגשו לשיחת רעים, במהלכה העלו נקודות 
 אף הוא בעל מכולת. - המשותפות לעבודתם, שכן צדוק זה

המסכן שמתגלגל  השיחה התגלגלה ואז עלה שמו של חיים,
 ממקום עבודה אחד לשני ואינו מצליח להביא פרנסה לביתו. 

 הפטיר שמעון. ״אין לי מושג איך הוא ממשיך לחיות״,
״מה זאת אומרת?״ התפלא צדוק, ״אני מעניק לו מדי שבוע 

 מצרכים בהקפה״.
״ואינך חושש?״ עכשיו היה תורו של שמעון להתפלא. ״לפני 

ותר בהקפה משום ששלושה חודשים כשנה סירבתי להעניק לו י
לא שילם לי. מאז באמת לא ראיתי אותו שוב. אתה כבר שנה 

 שלמה נותן לו בהקפה״.
״אני רואה מה הוא קונה״, שטח צדוק את משנתו, ״הוא לא מגיע 
לקנות מותרות ותפנוקים. בסל הקניות השבועי שלו אין  

מום שוקולד, אפילו לא לכבוד שבת. בסך הכל הוא קונה מיני
לחם וחלב, מעט מוצרי חלב בסיסיים, תפוחי   - שבמינימום

 אדמה ובצלים וגריסים. 
״מדובר פה באוכל של משפחה שלמה. אין לי לב להפסיק לתת 

מה יעשו הוא - לו בהקפה. אם לא יהיה מי שייתן לו גם את זה
 ומשפחתו? יגוועו ברעב?! 

אצלך:    ״חוץ מזה, יש לי פה גם שיקול כלכלי קטן. תראה מה קרה
הפסקת לתת לו בהקפה ויותר לא ראית אותו... חוב של שלושה 

 חודשים אבד בתהום הנשייה. 
"אצלי אמנם מדובר בשנה שלמה שהוא לא משלם", צדוק לקח 
נשימה ארוכה מהנאום הקטן שלו, "אבל פה ושם הוא מגיע עם 

אני בטוח  - כמה שקלים שהוא מצליח להשיג. ביום שירווח לו
שלם את החוב שרשום בפנקסים ולא הולך לשום שהוא יבוא וי

 מקום".

 *** 
בספר 'אלף המגן' הביא משל נפלא זה לבאר את התפילה  
שהתפלל משה רבנו ובה הזכיר את כל ה״חובות״ שנמחלו להם 

 לישראל:
לא  - קודם כל, ביקש משה, "סלח נא לעם הזה כגודל חסדך"

-  הנדרשמדובר כאן במותרות. מה שהם מבקשים זה המינימום 
בריאות, פרנסה, בתים איתנים וילדים טובים. בלי זה אין קיום  

 ויישוב הדעת ליהודי. 
מלבד זאת, ריבונו של עולם, אם אחרי כל החסדים והניסים  
 שעשית עמנו ממצרים ועד הנה, כעת תפסיק לתת לנו ב'הקפה'

הרי כל מה    -  לא תסכים גם בשנה זו להתפייס עמנו ולסלוח לנו  -
לנו עד עתה ילך לאיבוד ושוב לא תראה, כביכול, שכבר נתת 

 פרוטה.
אם כן, חנון המרבה לסלוח, כדאי לך לסלוח לבניך אהוביך, ככה 

 תהיה להם הזדמנות נוספת לתקן ו'להחזיר לך את החוב'. 
 (במחשבה תחילה)

 

 "כי לכל העם בשגגה" 
בצעירותו התגורר רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב בעיר אחת ושם 

ם בבית המדרש ועסק בתורה, בעיר זו התגורר עגלון ישב כל היו
פשוט ותמים שהתפרנס מנסיעותיו הקבועות בעגלתו  

 .ובהעברת חפצים מעיר לעיר בתשלום
היה זה יום שישי אחד ובדרך התעכב העגלון בגלל תקלות שונות 
שצצו בדרכו, כשנכנס לעירו היה זה כבר אחרי שהחשיך היום  

רה, משמע חיללתי את השבת יהעי והשבת פרשה את כנפיה על  
 .אמר

ליבו של העגלון הכהו על העבירה החמורה שעבר והוא לא מצא  
מנוח לנפשו, כל השבת בכה בדמעות שליש ולא ידע מרגוע, מיד 
לאחר צאת השבת הלך אל רב העיר וסיפר לו על המשגה שארע 

 לו לראשונה בחייו וביקש ממנו סדר כפרה,
בכל ליבו על חטאו הכבד, מתחרט ראה הרב כי היהודי מצטער 

והו הרב  יעל העבר מתוודה ומקבל הוא על העתיד והקל בענשו, צ
 . לתרום כמות של נרות לבית הכנסת וסר עונו וחטאתו תכופר

ניו, כיצד יתכן  ינודע הדבר לרבי מיכל מזלוטשוב ורע היה בע
שעל עוון חמור של חילול שבת תורמים נרות לבית הכנסת  
ומתכפרים בכך, אך את תמיהתו שמר רבי מיכל בלבו ולא אמר 

 .דבר
הגיע ערב שבת, העגלון הביא עמו את הנרות כפי שהצטווה 

 .והעמידם בתיבה המיוחדת לנרות עד שיבא השמש וידליקם
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לב לבית הכנסת, הוא  לא עברה שעה ארוכה ופתאום התפרץ כ

חטף את כל הנרות שהביא האיש ואכלם, העגלון עוד הספיק 
לראות כיצד ירד כל עמלו לטמיון והוא פרץ בבכי מר, בשברון לב 
הלך אל הרב וסיפר לו כי תשובתו לא נתקבלה בשמים, הרגיעו  
הרב ואמר לו כי אך מקרה הוא ועליו להביא בשבת הבאה נרות 

ון ובידו נרות ושוב לא התמזל מזלו, חדשים, שוב הגיע העגל
אמנם הכלב לא חטפם אך שכאשר החלו את תפילת קבלת 
שבת הותכו כל הנרות ונמסו בזמן קצר, שוב התעצב העגלון 
וסיפר את הדברים לרב אך הוא הרגיעו בשנית וציוהו להביא  
נרות בפעם השלישית, אך גם הפעם קרה דבר נורא מיד עם 

ון באקראי ורוח חזקה נכנסה וכיבתה  תחילת התפילה נפתח החל
 .את כל הנרות בבת אחת

היה זה הפעם כבר בגדר חזקה וליבו של העגלון נשבר לרסיסים,  
הוא מאן להתנחם ואמר לרב כי מן השמים אין חפצים בתשובתו 

 . וטוב מותו מחייו
הרהר הרב מעט ואמר, דע לך שתשובתך נובעת מעומק הלב 

ש וצופה במעשיך הוא אשר אלא שהאברך היושב בבית המדר
מקלקל בכוחו את דרך תשובתך, אין לך עצה אלא לפנות אל 

הבעל שם טוב ולספר לו את כל 
 .הענין

מיהר העגלון לנסוע 
למז'יבוז' שהיתה במרחק לא 
גדול מביתו, וסיפר לבעל 
שם טוב את כל אשר קרהו, 
הקשיב הבעל שם טוב 
לדבריו ואמר לו, סדר  
התשובה שנתן לך הרב 

ירך נכון הוא, שוב בפעם בע
הרביעית אל בית הכנסת והנח את הנרות ואני מבטיחך שהפעם 
לא יארע להם מאומה, ובדברו מסר לו הבעל שם טוב מכתב 
וביקשו ממנו למסרו לאברך רבי מיכל שישב בבית המדרש, 
והפעם עלה בידו של העגלון לבצע משימתו הנרות דלקו ללא 

 .דופי
בי מיכל כאשר צווה, פתח רבי מיכל מסר העגלון את המכתב לר

את המכתב וקרא בו כי הבעל שם טוב מזמינו לבוא אליו 
למז'יבוז', היה זה ביום שלישי בשבת ורבי מיכל ראה שיש לו די 
זמן לנסוע למז'יבוז' ואף לחזור עוד לפני שבת, שכר עגלה אחת 

 . וביקש מהעגלון להובילו אל העיר מז'יבוז' הסמוכה 
רה להמשך שעות ספורות, אולם מעשה שטן הדרך היתה אמו

הצליח הסוסים נטו מהדרך הישרה והחלו לתעות בדרכים שונות 
העגלון   ו ומשונות שרבי מיכל לא ביקר בהם מימיו, ואפיל

המנוסה בדרכים לא ידע לאן הגיע, הם ניסו כה וכה להחלץ משם 
 . אך ללא הצלחה

ך שעות בינתים עברו עליהם כמה ימים והגיע יום שישי, במש
ארוכות ניסו לצאת מן הסבך ולעלות על דרך המלך וכאשר עלה 
הדבר בידם היה זה כבר בשעות אחר הצהריים המאוחרות, 
השמש החלה לנטות מערבה ורבי מיכל עדיין יושב בעגלתו וכל  
לבו דווי, פחד וחלחלה היו מנת חלקו מחשש חילול שבת והוא  

 .לא ידע את נפשו

רך נהירה לו ותוך זמן קצר מצאו את  לפתע גילה העגלון כי הד
עצמם בעיר מז'יבוז' אליה הגיעו דקות ספורות טרם ירדה  
השבת לעולם, נכנס רבי מיכל טרוף נשימה אל הבעל שם טוב 
וכולו רעדה שמא חילל את השבת, נענה הבעל שם טוב ואמר לו, 
מיכל בני הצלתי אותך מחילול שבת, עכשיו ראית כי יהודי 

שבת והוא מיצר ודואג על כך וליבו נשבר בקרבו, שנכשל בחילול  
אזי מספיקה תרומת נרות בשבילו ותשובתו מתקבלת בשמיים 

 פוליאס) הרב משה  - (עונג שבת .כאלף עולות
 

 "ביום צום כיפור יחתמון"
מעשה בכפרי אחד ששם פעמיו ללכת לעיר הגדלה. הלך והלך  
והדרך נראתה בעיניו מתמשכת עד אין סוף. פגש הכפרי באיכר 

אליו הכפרי שואל: אמור נא לי בעוד כמה  שבא לקראתו. פנה 
 זמן אגיע לעיר? איני יודע, השיב האיכר. 

המשיך הכפרי בדרכו והנה שומע הוא את קולו של האיכר: בעוד 
כשעה תגיע לעיר! תמה הכפרי: זאת מנין לך? והרי רק לפני רגע  
אמרת שאינך יודע. השיב לו האיכר: אכן כן, כאשר שאלת אותי 

לא ידעתי מה מתי תגיע לעיר 
הוא קצב הליכתך, מהירה או  
איטית, על כן השבתי שאיני  
יודע. אולם עכשיו כאשר  
ראיתי כיצד אתה צועד  
יכולתי להעריך כי בעוד  
שעה תגיע לעיר. כן הוא גם  

 הנמשל.
האדם שב בתשובה בראש  
השנה אלא שאז עדין קשה  
לאמוד את דרכו האם יתמיד במעשיו הטובים ולא ישוב לדרכו 

ה חלילה... על כן גזר הדין לא נחתם אלא לאחר עשרת ימי  הרע
תשובה כאשר מגיע היום הקדוש, יום הכיפורים, וכבר נראה כי  
אדם זה יתמיד בהנהגותיו הטובות, על כן מן הראוי לחותמו  

 לחיים טובים.
 

 "על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון" 
מזמנו, וכאשר הוא  אברך אחד נאלץ להפסיד בכל יום חלק ניכר 

שח את צערו לפני הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל אמר לו 
הרב: בתפלות הימים הנוראים אנו אומרים: "על חטא שחטאנו  
לפניך באונס וברצון", מובן לכל מהי הסיבה לעובדה שעלינו  
להתוודות על חטא שחטאנו ברצון, אולם מדוע מסמיכים זאת 

 נתן להשוות בין השנים?  לחטא שאותו חטאנו באונס? האם
אלא, שהדבר תלוי בהתייחסותנו לאונס זה: אילו גורם לנו הדבר  
לצער ולעוגמת נפש מרובה, הרי שחטא זה נכנס לגדר אונס, 
ואינו בגדר חטא. אולם, כאשר הדבר גורם לנו לתחושת נוחות  

גדר החטא הוא כמעשה שנעשה מתוך   –מסוימת ואפילו לעונג 
 זדון.

הנפש שלך בשל איבוד זמנך, היא המצילה אותך מן ולכן, עוגמת  
החטא, ואלמלא היית מרגיש צער על כך, נחשב היה אותו אבוד  

 (לאור הנר)  זמן כמעשה שנעשה ברצון!
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 "ועד יום מותו תחכה לו"
 

לו את  שולח ב"הר' אשר אומר: אפילו זה שרגיל בעבירות הק
, ללמוד ממנו עקשנות... אולי יתעורר ולא יתייאש - היצר הרע

 יחכה לו בתשובה... - ועד יום מותו
 

 ספינקא) - (מעט מן האור



 

 ~4 ~  

 יום הכיפורים
  תשפ"א

 
 "דלתיך דפקנו" 

סיפר הגאון רבי מאיר שפירא זצוק"ל ראש ישיבת חכמי לובלין, 
מנהג היה לו לאחד מרבני העיירות שבכל עת שהיו העניים 

פקים על דלתי ביתו לבקש מטבע לצדקה הייתה הרבנית  מתד
מעניקה מטבע של 'גראש' לכל אחד, אכן, בראותה כי עני 'בן 
טובים' עומד לפניה הייתה מכנסת אותו אל הרב בעצמו והוא  

  . היה מעניק לו מטבע של 'זלאטע' אשר היה שווה מאה 'גראש'
אחד העניים שהיה רגיל לבוא  

בכל ערב לבקש נדבה מאת 
הרבנית, הצליח פעם להיכנס  
אל הרב בעצמו אשר נתן לו 
כהרגלו 'זלאטע', החל העני  
להתחנן ולהפציר שיעניק לו 

 הרב עוד מנדבת לבו. 
שאלו הרב, הנה הרבנית 
נותנת לך בכל יום גראש  
אחד ומעולם לא בקשת עוד, 
ואילו ממני שנתתי לך  
זלאטע שלם הנך מבקש 
שוב, ולכאורה היה מן הראוי  

ק בנדבה גדולה זו  שתסתפ 
 ולא תעז לבקש עוד. 

השיב לו העני, הנה אף אם  
אתחנן לפני הרבנית הרי לא 

ואין , תתן לי אלא עוד גראש
שווה בעיני להתחנן בשביל 

נדבה מועטת כזו, לעומת זאת הרב מחלק מטבע גדולה, על כן 
 'שווה' לי להפיל תחינתי בשביל לזכות בעוד מתנה גדולה כזו. 

אמר שבימים האלו מעניקים מן השמים זלאטעס נו י נולעניי
שלמים בלי די, והצעקה מתקבלת מיד, והחכם עיניו בראשו  

 (באר הפרשה)   לבקש בעד הנפש חנינה אולי יחוס ואולי ירחם.
 

 "הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני" 
זי"ע סיפר, פעם בהיותי  הרה"ק ה'עטרת ישועה' מדז'יקוב

ברחובה של עיר בווינא עיר הבירה, ראיתי האיך שאחד מנקה את 
לשם מה יטרח כבודו כל כך, , הרחובות, ניגשתי אליו ושאלתיו 

הרי ממילא בעוד כמה שעות ישוב הרחוב להיות מלוכלך 
ויענני ה'מנקה', הן אמת שתוך , כדאשתקד, ומדוע תיגע לריק

לכו הרחובות, אבל, אם לא אנקה אותם  שעות ספורות שוב יתלכ
תעלה הזוהמא עד למעלה ראש עד שלא יהא  , תמידים כסידרן

 .. . שייך להלך ברחוב
סיים ה'עטרת ישועה' ואמר, זוהי עבודתינו בימי הטהרה, 'לנקות  

הן ממילא אשוב  - ולשטוף', ואם יתחיל האדם בחשבונותיו

את, אין זו טענה  לקלקל לבסוף, ומה ארוויח בנקיון עצמי כעת הז
ליטהר מכל חלאה , כלל, שהרי אם לא יעמול עתה לנקות עצמו

 .. . וזוהמא, הרי הם יציפו אותו עד למעלה ראש ח"ו
 

"לא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם  
 אחר"... 

בביתו של הרה"ק רבי פנחס 
מבורשא, בנו של הרה"ק רבי 
ברוך מוויז'ניץ, שררה תדיר  
עניות ודחקות רבה, יען כי 
כל כסף שמצא את דרכו 
אליו עבר בהזדמנות 
הראשונה לצדקה ולא  

מאומה.   השאיר לעצמו
משכך, יאה ונאה היא  
האמרה הבאה שהובאה  

אמר הרה"ק  - השטן בשמו:
מביא לפני בית  - מבורשא

הדין של מעלה יהודי חוטא  
ומבקש להענישו. מה עושה 
המליץ שאין ביכולתו 
להכחיש שאכן הראשון 
חטא? הולך ומביא הוא יהודי  
אחר, גרוע יותר מהחוטא  
הראשון וטוען בפני בית דין 

ה שלא ראוי לקרוא של מעל
 הרי הוא צדיק.  - לראשון חוטא, שהרי יחסית לשני

לאחר מכן הוא מביא יהודים נוספים שכל אחד גרוע יותר מחברו  
ליהודי   אחד מדין שמים. כאשר הוא מגיע- וכך פוטר אחד

החוטא שבכולם, הרי הוא מעמיד אותו לעומת גוי כלשהו, ויהודי  
מציל המליץ בשמי רום יהודים לעומת גוי בוודאי הינו צדיק. כך 

 מדין של מעלה.
סיים הרה"ק מבורשא לבאר על פי זה תפילתו של הכהן הגדול 
ביום הכיפורים: "לא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם 

 (במחשבה תחילה) אחר"... 
 

 "היום תאמצנו" 
בשולחן הטהור של מוצאי יום הכפורים תש"ע ישב הרה"ק 

זיע"א בדבקות ובשמחה, וכך אמר: אנו מ"שומרי אמונים 
מבקשים בראש השנה "אם כבנים אם כעבדים" ואני מבקש 
ממך אבינו שבשמים: "היום תאמצנו", אם לא כבנים, לפחות 

 תקבל אותנו כבנים מאומצים.
 

 "‰˜„˘ מן ב˘לוםב˘ע‰ ˘יˆ‡  ל‡ו‰ביו עו˘‰ ‰י‰ טוב ויום"
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 איפה אנחנו בי"א תשרי?..!
פעם בבוקרו של יום הכיפורים, סיפר אחד מן החברים

' אשר פריינד זצוק"ל מה צריך לכווןששאל את הרה"צ ר
בתפילות הקדושות של היום, ובעיקר בקטעי הווידוי

 וההכאה על חטא?
לתדהמתו, השיב ר' אשר : העיקר צריך לזכור שהאדם אינו

 ולא כלום, ואת הכל עושה רק הקדוש ברוך הוא!
 "אבל מה בין זה ליום הכיפורים?!" הקשיתי.

 עת ובכל זמן!" השיב ר' אשר."הרעיון הנ"ל כוחו יפה בכל 
 אמרתי לו: "אני שואל ספציפית על יום כיפור!"

הביט בי במבטו החכם, שידע הכל וראה הכל, ואמר בבת
הם - שחוק: ומה נעשה, וכל ההכאה שלנו על חטא והווידוי

והא ראיה, איפה אנו נמצאים מחר, - מן השפה ולחוץ!?
 מפטירין כדאשתקד!! ואיפה מחרתיים??

 ספינקא) - (מעט מן האור

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל



 

 

 

   

 שביתך בדברי אפוא נתכוונתי לכך

 .התורה פי על כולו מתנהל אינו

 

 כ')-המה (ל"ב  תהפוכות דור כי

" ישראל בית"ה ק"הרה: מסופר

 לאברכים הניח לא א"זיע מגור

 משורותיהם להרחיק החריפים

 כדי, ונכשל שסרח מי את אפילו

, הנופל אחר אבן לדחות שלא

 שאם מבוססת ידיעה ומתוך

 חלילה יפול השטיבל מן ירחיקוהו

 זמן שכל היה סבור, החוצה לגמרי

 בית מפתן על דורכת זה של שרגלו

: ואמר. ממנו להתייאש אין, המדרש

) א"ע א"י תמורה, (אמרו ל"חז

 פשטה עולה" זו של רגלה האומר

 שאפילו רמז מכאן", בכולה קדושה

 לבית בהליכה רגלו קידש רק

. כולו שיתקדש סופו המדרש

 ק"הרה מו של מש בפומיה מרגלא

, א"זיע מאניפולי זושא' ר רבי

 האזינו בפרשת הכתוב את שפירש

 אין לעולם", המה תהפוכות דור כי"

 בן, יהודי איש עם קורה מה לדעת

 חוטא הינו היום, הוא תהפוכות

 ליהודי פתאום ויתהפך ישוב ומחר

 לנבכי דורלח מסוגל מי. ממש טוב

 חלק שהוא מישראל אדם של נפשו

 .ממעל אלקי

 

 432גליון 
 "אפי' תששנה 

 פרשת האזינו
                                                

 )ו"ט - ב"ל ויבעט ישורון וישמן

 ישראל רבי ק"הרה על מסופר

 ביקר שכאשר, א"זיע מסלנט

 להתארח הוזמן בפרנקפורט

 הברון של המפואר בארמונו

 הפאר מן האורח התפעל. רוטשילד

 וכשנפרד בארמון, שראה הרב

, הדעת בבדיחות לו אמר ממארחו

 לדעת נוכחתי מכבודו במחילה

 פי על כולו מתנהל הזה הבית שאין

 הנדיב המארח נחרד. התורה

, ישראל רבי של מוכיחיםה מדבריו

 הרב כבוד כוונת מה בתמיהה וקרא

 ?עתה זה באזני שהשמיע בדברים

 מארחו כנגד ישראל רבי התחייך

 מה, פייסנית בנימה לו ואמר

 אלא אינו למר עתה זה שהשמעתי

 דברי חלילה ולא, והלל שבח

 וישמן" בתורה כתוב שכן. ביקורת

 למדים נונמצי", ויבעט ישורון

 לגדולה עולה יהודי שכאשר, מכאן

 זחה, ובנכסים בעושר משופע והוא

 בכל בגסות בועט והוא עליו דעתו

 ממנו נשכחה כאילו ,בתורה הכתוב

 ואילו, חלילה בעולם' ה מציאות

, הפוך עולם כביכול מצאתי ךאצל

 עשיר הרע עין בלי הנך אתה

 על ביתך מתנהל זאת ובכל, מופלג

. סבא ישראל ברוח הכשרות טהרת

  לכל שמחלתי עד טתיילמ עליתי לא

 אותי שציערו אלו

 הפתח בשער יושב היה אבא רבי :מסופר

 בא שהיה אחד אדם בן ראה ,לוד של

 והיה ,עפר תל מן עשויה באיצטבא ויושב

 ראה פתאום .שם ונם ויושב מהדרך עייף

 אצלו בא שהיה אחד נחש אבא רבי

 נחש מין אפעה מן שרץ יצאו להזיקו,

 האיש נעור כאשר .הנחש את והרג ארסי

 שהיה מולו ההוא הנחש את ראה ,ההוא

 האיצטבא ונפלה ההוא האיש נעמד ,מת

 בא. ניצל והוא שמתחתיו לעומק ההיא

 מה לי אמור לו אמר אצלו אבא רבי

 עשה הוא ברוך הקדוש שהרי? מעשיך

 לו אמר. לחינם הם אין, אלו נסים שני לך

 אדם בן לי עשה לא ימי כל, אדם אותו

 ומחלתי עמו התפייסתי שלא ,בעולם רע

, עמו להתפייס יכולתי לא אם, ועוד, לו

 ולכל לו שמחלתי עד טתיילמ עליתי לא

 שנאה לו נטרתי ולא ,אותי שציערו אלו

 ולא, לי שעשה ההוא הרע על היום כל

 והלאה ההוא שמהיום אלא זהב לי די

 .טוב מהםיע לעשות השתדלתי

 מקץ)' פר הקדוש (זוהר
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 עזרי יבוא מאין  

 גדול שמים ירא היה הוא, בעירו היטב ידוע היה ברון שמואל' ר החסיד
 אל מאוד מקושר והיה ,שכר יין מיצור התפרנס. תרומיות מידות ובעל
 ונהג ,תשרי) ב(יומא דהילולא י" יע"אאוויטש זמליוב ש"מהר הרבי
 יבוא שהואו, כסלו ט"ולי השנה לראש בשנה פעמיים אליו לבוא

 פניו הכרת, קרה לא עדיין זה? השבוע באמצע ככה סתם לליובאוויטש
 והוא ,עליו מעיקמאד ויוצא דופן  חמור שמשהו הסגירה המודאגות

ועם כל ההבנה,  זאת בכל. הרבי עם בשיחה המטען את לפרוק רוצה
 אולם, ערב באותו ליחידות אותו להכניס שאפשרי הגבאי ראה לא

' ר אפוא ישב, יותר מאוחר ימים כמה לרשימה להכניסו לו הבטיח
 בלב זאת עשה הוא, ובלילה ביום תהילים ואמר לתורו חיכה ,שמואל
 הוא במה לראות כדי ,והנהגתו מעשיו את מחשב כשהוא ,ונדכה שבור
 סוף. עתה זה עליו שהתרגשה לצרה הסיבה להיות יכולה ומה ,נכשל
 יכול לא שוב, ליחידות הרבי אל להיכנס שמואל' ר של תורו הגיע סוף
 החלו חמות ודמעות ,בו שרוי שהיה הרב המתח נוכח להתאפק היה

מה קרה  ושאל אותו ספורות במילים אותו הרגיע הרבי, מעיניו זולגות
 וביקש ,בא שבגללו העניין את לרבי סיפר שמואל' ר? עליו מעיק מהו

 אני, סיפורו את שמואל רבי פתח לרבי שידוע כפי .וברכתו עצתו את
 על מיוחד מס לממשלה משלמים שאנו הוא הנוהג, ש"יי בייצור עוסק
 שקשור מיוחד שעון קיים זה לצורך, מייצרים שאנו ש"יי של כמות כל
 בדייקנות רושם זה שעון, לחביות ש"היי נמזג שממנו הגדול הדוד עם
 מטעם מפקח בא לפעם מפעם, מייצרים שאנו ש"יי של כמות כל

 החשבון את ולעשות, כשורה מתנהל הכול אם לראות כדי הממשלה
 .לממשלה מגיע מס כמה המדויק

 
 בניהול נמצא ולא וכדין כדת התנהל הכול כה עדברוך השם    

הגויים  הפועלים אחד כי ,התברר לאחרונה אולם, דופי כל העניינים
 הצדדים באחד קטן פתח פתח הוא, ש"יי לגנוב כיצד פטנט המציא שלי
 הכסף ואת ,לידידיו אותו מכר, ש"יי משם שאב, הגדול הדוד של

 ,מהממשלה גם אלא, ממני רק לא גנב הוא כזו בצורה, לכיסו שלשל
 שולם לא וממילא ,השעון דרך עברו לא הגנובות שהכמויות וןומכי כי

 וייתכן ,יודע אני אין הזה הדבר נמשך זמן כמה .המגיע המס עליהן
 גנב ,נוסףגוי  פועל לעניין נכנס אלמלא, הלאה גם כך נמשך שהיה
, מעשה בשעת הראשון את תפס שהוא כנראה, חברו כמו בדיוק

 ,בגניבה שותף להיות לו הציע, על כך לי ולספר אליי לבוא ובמקום
, הגנבים שני ביניהם רבו מכן לאחר, להסכים נאלץ ברירה בלית והלה
 ההסכם לפי לו שמגיע ממה יותר לוקח הוא כי השני את האשים אחד

 השותפים אחד הלך ולבסוף, קטטה לכלל הגיעה המריבה, שביניהם
 לתמונה המשטרה נכנסה כאן .חברו נגד תלונה והגיש למשטרה
 ש"יי למשוך נהג הוא כיוכלל  כלל הכחיש לא הגנב, הגנב את ועצרה
 בעל הוראת לפי זאת עשה הוא כי להגנתו טען הוא אך, ברשות שלא
 אינני .לכיסי הלכה מהגניבה וההכנסה ,הוראתי לפי אומרת זאת, הבית
 להגיד לו יעץ במשטרה מישהו שמא או ,שלו רעיון זה היה אם יודע
 כי ,הדעת על יותר מתקבל זהו, שווא עלילת עלי להעליל כדי ,כך

  .במקומו אותי ועצרה הגנב את שחררה המשטרה
 

 ,ידידיי בעזרתבעזרת השם ו משפחתי הצליחה מרובים במאמצים
 .המשפטיום  עד בערבות לשחררני כדי דרוש שהיה הכסף את לגייס

לקחתי את הטלית ותפילין, ארזתי עוד כמה מטלטלין  מידתיכף ו
 הרבי עצת את לבקש כדי לכאן באתידחופים, יצאתי לדרך הארוכה, ו

 הונאת ובעד, ביותר חמורה הינה ההאשמה כי לומר מיותר .וברכתו
 עם סקע לנו יש, ליצלן רחמנה ביותר חמור עונש מגיע המס שלטונות
 שהוא מגוי שקר עדות יקבלו רבה שבשמחה, ישראל שונאי שופטים

 המדובר אין .כלכלית מבחינה אותו ולהרוס יהודי להרשיע כדי ,גנב
 כפיה לעבודת אותי שישלחו סכנה נשקפת אלא, שלי בפרנסה רק

 . רבות לשנים לסיביר
 זולגות חמות דמעות וכאשר ,לגמרי שמואל' ר נשבר זאת באומרו
 שקע הרבי  ."עזרי יבוא מאין יודע אני אין לי תעזור רבי: "אמר מעיניו

 של פירושו עזרי יבוא מאין ,כן אמנם, אמר מכן ולאחר בהרהורים

 לצפות אין ששם ממקום ,מאין יש ממש, מאין באה' ה ישועת כי ,דבר
 ישאל והוא ,בצרה הנתון ביהודי תפגוש וכאשר ,הביתה סע, כלל לעזרה
 אם ,מחסורו כל את ותמלא יכולתך ככל לו עזור, ?עזרי יבוא מאין אותך

  .לך שחסר מה כל וימלא' ה יעזור לך גם ,תעשה כך
 החסידים בקרב פשטה בינתיים, מעודד הרבי של מחדרו יצא שמואל' ר

 אפוא יצא כאשר, עליו שמעלילים העלילה ועל הקשה מצבו על השמועה
 יזכה השם שבעזרת אותו ובירכו החסידים אותו הקיפו מחדרו של הרבי,

 כדי תוך, עליו שטפלו השווא מאשמת ויזוכה הנוראה, מהעלילה להינצל
 חברו שהיה חיים' לר שאירע מה על שמואל' לר נודע ,ידידיו עם שיחה
, כל ובחוסר רוםיבע ונשאר מנכסיו ירד חיים' ר, שמואל' ר של הוותיק
 על היה המרזח בית, כליל ונשרף באש עלה שלו המרזח שבית לאחר
 הייתה הנהר שעל התנועה, מליובאוויטש הרחק לא דווינה הנהר שפת

 במורד באו, הקרח הפשיר כאשר הראשונים האביב ימי מאז, למדי גדולה
 המנסרות אל בדרכם שהיו עץ מטעני נושאות רפסודות הזרם, עם הנהר

 המרזח בית ליד לעצור נהגו הרפסודות בעלי, ריגה שבסביבות הגדולות
 מצויה הייתה והפרנסה משקה כוסית וללגום טובה ארוחה לאכול כדי

 וראו האורחים את משרתים היו הגדולים והילדים אשתו חיים' ר, בשפע
 חיים' ר נותר עתה, הכול את וכילתה השריפה שבאה עד בעמלם ברכה

 מקור כל ללא שולחנו על הסמוך חתן גם לכך ובנוסף ילדים מלא בית עם
' ר שכח חיים' ר של הקשה מצבו על שמע כאשר. נואש ובמצב פרנסה
 חיים' ר חברו את שם ומצא הנהר שפת אל הלך הוא, צרתו את שמואל
 את בראותו, שלו הפונדק פעם שהיה מה של העשנים האודים ליד יושב
 לשמוע הספיק כבר הוא ,חמה בברכת שלום עליכם חיים' ר ברכו ,חברו
 .לראותו שמח הוא ועתה ,שמואל' ר על שמעלילים העלילה על

 
 לחברו הציע הוא ,המרזח בית שרידי על נפל שמואל' ר של מבטו 

 מה .רגליו על מחדש לעמוד לו לעזור כדי חסד גמילות בתור הלוואה
 את ביודעי חסד גמילות ממך לקחת יכול אני כיצד ,שמואל שח אתה
 שלך המפעל ,כסף הרבה בוודאי שיעלה קשה משפט לפניך הרי ?מצבך
 לקחת יכול אני אין ,לא ,יום ילד מה לדעת ואין ,ובריח מנעול על סגור
 בתהילים אומרים שאנחנו כפי אותי יעזוב לא וודאי יתברך' ה ,סיוע ממך

 נזכר "עזרי יבוא מאין" המילים את בשומעו "'ה מעם עזרי עזרי יבוא מאין"
 יעזור ,כך לו שיאמר יהודי יפגוש שאם לו שאמר הרבי בדברי שמואל' ר
 בכל שמואל' לר לו יעזור' ה גם וממילא ,מחסורו כל את למלא לו

 לא לעזור יכול הוא שבו הרגע הגיע שהנה נוכח שמואל' ר, לו המצטרך
 עתה, הרבי שאמר כפי ממש לעצמו גם אלא, במצוקתו שני ליהודי רק
 להקים כדי הלוואה ממנו לקבל שהסכים עד ,מידידו שמואל' ר הירפה לא

 ואיחל ,חיים' ר לו הודה דמעות עד נרגש, שנשרף שלו הפונדק את מחדש
 כשם ,ממצוקתו לצאת לו ויעזור חסרונו את ימלא' שהר' שמואל  לידידו
 יותר בהרבה ושליו רגוע הביתה נסע שמואל' ר .בצרתו לו עזר שהוא
 בינו שהפרידו והשבועות הימים עברו בינתיים לרבי, בבואו שהיה מכפי
 לא ובריח, במנעול סגור היה שלו והמפעל הואיל בעצלתיים, משפטו ובין
 ואכן תהילים, ולזמר להתפלל זולת היום, כל לעשות מה שמואל' לר היה
 .'ה לישועת וציפה כך עשה הוא

 

 רבים גויים וביניהם העיר של החשובים הבתים בעלי, המשפט יום הגיע
 על ולהעיד ,שמואל' ר לטובת אופי עדות לתת כדי המשפט לבית באו

 הגנבים, הכול אף על היה קשה שמואל' ר של מצבו אולם, וצדקתו יושרו
 בתשלום הממשלה את רימו וגם ,הבית מבעל ש"יי שגנבו אלה האמיתיים

 ,ובפקודתו הבית בעל למען מעשיהם עשו הם כי לשקר נשבעו ,המסים
 המגיעים המיסים את לשלם ולא ,הממשלה את לרמות בכך לו לעזור כדי
 גינויים השמעת תוך פרטים בפרטי ותיאר האשמה את פירט התובע ,לה

 להטיל תבע הוא דבריו בסוף, הרמאים היהודים חשבון על עלבון ודברי
 גם להרתיע כדי בחוק הקבוע ביותר החמור העונש את הנאשם על

 דבריו את להשמיע ברון שמואל' מר בקשו הדין הכרעת לפני אחרים.
 בשקר נגדו ההאשמות כי גרסתו על שוב חזר שמואל' ר, האחרונה בפעם
 שנתפסו הגנבים הפועלים שני הם האמיתיים האשמים כי והוסיף ,יסודן

 כשדמעות אמר ,יודע' ה ,עליו האשמה את להטיל ומנסים ,בגניבה
 .לי שמייחסים מהפשע חף שאני ,בעיניו מנצנצות

 



 

  

  

 שנשמעו העדויות את הדיון את לסכם השופט של תורו הגיע עתה
 המושבעים חבר חייבים שלפיהם הכללים ואת המשפט במהלך
 שלפנינו השאלה הכול ככלות , אחריהנאשם של דינו את לחרוץ
 ,לא ולמי ,להאמין עלינו למי ,משקר ומי אמת כאן דובר מי היא

 של הראשיים העדים לשני להאמין עלינו האם ,השופט הטעים
 זאת שעשו טוענים אך שביצעו בגניבה הודו שבעצם ,התביעה

 כי האומר הבית לבעל נאמין שמא או ,ובפקודתו הבית בעל למען
 חף הוא ולכן ,השניים של מעשיהם על כלשהי ידיעה לו הייתה לא

 לדון נכבדים מושבעים חבר אתם תצטרכו כך על ,פשע מכל
 ההזדמנות את ברשותכם אנצל אני ,מצפונכם מיטב לפי ולהחליט

 הנדון לעניין מסוימתשייכות  לה שיש סיפור מעניין לכם לספר כדי
  .לפנינו

 
 משפחה של בנה צעיר בחור ,רבות שנים לפני אירע המעשה
 ירד הוא ולכן רכבת להחליף נאלץ בדרך ,ברכבת פעם נסע ,אצילה
 .להגיע שעמדה לרכבת ההמתנה באולם והמתין ,המתאימה בתחנה
 את לשבור כדי למסעדה הבחור נכנס ,לבוא הרכבת איחרה כאשר
 שבו ,מטענו את מצא לא הוא ההמתנה לאולם שב כאשר ,רעבונו

 ומתוסכל מיואש ,כספו צרור וכן שלו הרכבת כרטיס גם היה
 מה לדעת מבלי ,ההמתנה באולם אחדים ימים הבחור הסתובב
 ,עזרה לו הציע ולא עליו הסתכל לא איש .להסתדר וכיצד ,לעשות
 .זרים מאנשים עזרה לבקש התבייש והוא

  
 הבחין אשר צעיר סוחר תחנה באותה מהרכבת ירד הימים באחד
 הרעב הבחור את הכניס ראשית ,בצרה נתון הלה כי והבין ,בבחור

 כרטיס לו קנה ,למצבו שאלו מכן לאחר ,לשובע והאכילו למסעדה
 ,טובים בן שלפניו ראה כי ,הראשונה במחלקה הביתה נסיעה
 .יצטרך אם בדרך לו שיהיו אחדים רובלים לו נתן לכך ובנוסף
 שיוכל כדי ,מיטיבו של ולכתובתו לשמו הבחור שאל נפרדו כאשר
 כאשר כי ,ואמר שמו את לתת סירב הלה אולם ,כספו את לו לשלוח
 ,זאת יעשה אכן והוא ,במצוקה הנתון לזולת לעזור לבחור יזדמן
 וחבר הנכבדים עמיתיילו.  חב שהוא החוב את כביכול יחזיר בכך

 שעליו הצעיר הבחור ,סיפורו את השופט סיים ,יקרים מושבעים
 להיחלץ זה לבחור שעזר והזר ,אני הייתי ,עתה זה לכם סיפרתי
 על לפניכם היושב ,ברון שמואל היהודי מאשר אחר לא היה מצרה
 יזמן שהגורל קיוויתי שחלפו הללו השנים בכל ,הנאשמים ספסל
 וכאשר .חובי את לו לשלם הזדמנות לי תהיה ועוד איתו יחד אותי
 הכרתי לא ,זה משפט בית בפני הראשונה בפעם ברון שמואל הופיע
 היותו בדבר ללב הנוגעת הצהרתו את הצהיר כאשר אולם ,אותו
 הכרתי לפתע ואז ,אמת דובר הזה האיש כי מיד הרגשתי ,מפשע חף

 ,רמאי או גנב שאינו וודאי ,שקרן הוא אין כי בטוח אני כן .אותו
 אותו ולתת ,קטן לא כסף סכום מכיסו להוציא מסוגל שהיה אדם

 זה כסף כי בטחון שום וללא ,אמונתו מבני אינו שאפילו זר לבחור
 פשע יבצע לא והוא בצע רודף אינו כזה אדם ,אליו יוחזר פעם אי
 הנעלית בצורה משוכנע אני ,כשרות בלתי בדרכים כסף להשיג כדי
 סיים ,בידיכם מסור משפטו אולם ,עוון מכל נקי הוא כי ,ספק מכל

 .דבריו את השופט
 
 הנאשם אל מופנות היו כל עיני ,כמרקחה היה המשפט בית אולם 

 לחכות צריך היה לא אולם ,חלום חלם כאילו משתומם שישב
 ,שלהם ההתייעצות מחדר המושבעים חבר יצאו מהרה עד ,הרבה

 שמע לא אפילו שמואל' ר "זכאי" אחת מילה בן דין פסק כשבפיהם
 מאין" לו שאמר הרבי דברי צלצלו באוזניו ,בבירור הדין פסק את
 בצרה הנתון יהודי של חסרונו תמלא וכאשר אם ,היינו "עזרי יבוא
 אתה. חסרונך את יתברך' ה ימלא

 
 

 )'ד ב"ל( הוא וישר צדיק וגו' פעלו תמים הצור

 רואים שאנו יש .זיע"א הקדוש "חיים חפץ"ה מסביר

 פיסת מבקש צדיקשה השמש חתת עוול .לכאורה

, נשאלת והשאלה .ללבוש ובגד רעבונו לשבור לחם

 יד לפשוט יצטרך שלא, לו גם להעניק תקצר' ה היד

  .אולם? לעזרה

 

 יחיד בן לו שהיה אחד לגביר, דומה הדבר למה משל

, למחלתו תרופה למצוא נלאו הרופאים שכל, וחולה

 אביו את והזהיר, וירפאהו אחד גדול רופא שבא עד

 בשר של מאכל שום יבוא שלא, יחידו בנו על להשגיח

 מוכרח והאב היום ויהי. הוא בנפשו כי פיו לתוך שמן

 לאמו וציוה, מסחרו לרגל אחרת לעיר לנסוע היה

 והנה. הרופא הוראת כפי שיתנהג הבן על להשגיח

, הצהרים ארוחת לאכול השלחן אל ישבה כשאמו

 וחטף השלחן אל וניגש, הבן באף הבשר ריח עלה

 מאליו. החוצה וינס פיו אל תחבה, שמן בשר חתיכת

 מדרכו אביו וכששב, שוב הבן חלה שתיכף מובן

 הרופא אל וירץ, והמוות החיים בין מפרפר מצאהו

 מרדת יחידך בנו את להציל לפניו התחנן בוכים ובקול

 מסחרו לרגלי עוד יסע שלא ונשבע וקפץ, שחת

 הרופא בידי עלה רב בעמל. בנו על בעצמו וישגיח

 עת ובהגיע, המוות סכנת הנחמד הבן מעל להסיר

 גירש, משפחתו לבני מרעים סעודת עשה ואביו דודים

 יד על האורחים ישבו ששם הגדול מהאולם בנו את

 על זה את זה שאלו האורחים. ערוכים שלחנות

 אצל הישיבה לו להרשות שלו המוזרה התנהגותו

 לתחנוני לב שם שאינו" האכזר אב"ה ורק, האורחים

 .דבר של טעמו שידע היחיד היה, הילד

 

 יש, העולם את ת"השי בהנהגת הענין הוא כן :הנמשל

, לטובתו הצדיק את דוקא האוכל מחדר מגרש שהוא

 מאמינים אנו אבל, הנהגתו את מבינים אנו אין כי ואם

 .הוא וישר צדיק כי לטובתו שהוא שלם בלב

 



 

 

  

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 

 לע"נ

  ע"היינברגר ש פייגא מלכהמרת 

 זצ"ל ב"ר יהודה לייב
 נלב"ע י"ד תשרי תנצב"ה

 

 מבשלוחו יותר בו מצוה

מסופר: כמו ביתם של רבים    

מצדיקי וגדולי ישראל בכל 

 הרה"ק רבי של תוהדורות, גם בי

 מלובלין זיע"א ה"חוזה" יצחק יעקב

 הוא ושב, עובר לכל פתוח היה

 אורחיו את לשמש בעצמו השתדל

 שבהם. הפשוטים את ואפילו

 והלך הרבי אל שבא בעני מעשה

 לו והביא אותו שימש בעצמו, הרבי

 ושתה, שאכל אחרי לאכול, סעודה

 הריקים הכלים את הרבי הוציא

 ילמדנו העני: תמה למטבח, מחדרו

 טרח בעצמו שהרבי מה רבינו

 כדי מבין אני אורחים, בהכנסת

 מבשלוחו, יותר בו מצוה לקיים

להוציא  בעצמו טרח למה אבל

 לו יש והרי אבין לא זאת הכלים?

ה"חוזה"  השיב בביתו. משמשים

 ומחתה כף הוצאת הקדוש: הרי

 הכיפורים ביום הקודשים מקודש

 מכובדת עבודה היא אף היתה

 גדול.  לכהן

 

 איך אפשר לנוח כשיש צער ליהודי

 דלת אל התדפקה אשהמסופר:    

רבי שלומק'ה מזוויעהל  הרה"ק

 בשעתזיע"א בירושלים עיה"ק, 

 שכב והצדיק, מאד מאוחרת לילה

 יסורים סובל ויוד ערש עלאז 

 לפתוח ביתו נאמן רצה לא, קשים

 בשעת זה במצב לאשה הדלת את

 פקד הרבי אולם, מאוחרת כה לילה

 ולהניח הדלת את לפתוח עליו

, ליבה את לשטוחו כנסילה לאשה

 ורב של לבו על לדבר ניסה החסיד

 שהוא ובפרט למנוחה זקוק שהוא

רבי  נענה, יסורים ובעל חולה

 לנוח אוכל כיצד" "ואמר שלומק'ה

 ')ה( אמן עניית דיני
 

, דברים שני על אמן לענות לו שנזדמן מי) א

 ד"קכ סימן ב"מ". (ואמן אמן" שיאמר עדיף

 )ה"כ ק"ס

 כאילו דהיינו, חטופה אמן יענה לא )ב

 ף"האל יקרא לא וכן, א"בשוו נקודה ף"האל

 ף"האל יקרא אלא, ם"בחול או, ק"בשורי

 סעיף ד"קכ סימן ח"או ע"שו. (גדול ץ"בקמ

 )ט"כ ק"ס ב"ובמ', ח

 שיסיים קודם אמן לענות וימהר יחטוף לא )ג

 מהברכה האחרונה התיבה כל המברך

 ')ל ק"ס ב"ובמ שם ע"שו. (לגמרי

 ' תשריח שבת קודש
 (תקצ"ד)מלעכוויטש הרה"ק רבי נח ב"ר מרדכי 

הרה"ק רבי אלעזר ניסן מדראביטש ב"ר משה 
 מאיהעל (תרט"ו)

 

 ט' תשרי ראשוןיום 
הרה"ק רבי דוד הלוי מסטעפין ב"ר שמואל 

 תקע"א) –(תלמיד הבעש"ט 
 

 יום הכיפורים י' תשרייום שני 
הרה"ק רבי משה יצחק (ר' איציק'ל) 

 מפשעווארסק ב"ר נפתלי (תשל"ז)
 

 ישי י"א תשרישליום 
הרה"ק רבי צבי אריה מאליק ב"ר גדליה 

 (תקע"ב)
 

 י"ב תשרי רביעייום 
 הרה"ק רבי אברהם המלאך ב"ר דוב בער 

 (תקל"ז)
הרה"ק רבי שמואל ב"ר מנחם מענדל המוהר"ש 

 מליובאוויטש (תר"מ)
 

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

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

 

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

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

 
 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 ולבה בחוץ אשה שעומדת בשעה

 .עליה" מר
 

 כעס הפנים ולא כעס הלב

ה"ק רבי ישראל על הג מסופר   

שהלך פעם לבקר  יע"א,מסלנט ז

ומצאו  ,חולה שהיה מבני הישיבה

לא היה אפילו ו ,שוכב על ערש דוי

אחד מבעלי הבתים חברי ועד 

 ,הקהילה שהיה מתעניין בחולה

האם יש תרופה  ,מה שלומולדעת 

או שמא יש לדאוג לרופא  ,לחוליו

אלא  ?מומחה שיבוא לבדוק אותו

היה מונח בקרן זוית מבלי חוקר 

כששאל אותם רבי ישראל  ,ודורש

 ?מדוע הם מזניחים נפש מישראל

אז הרים הרב . אין מעותכי ענו לו 

את קולו בכעס גדול וצווח 

את  רחייבים למכו" :ככרוכיא

ון הקודש כדי רהפרוכת של א

ובתוך הצעקה  "לרפא את החולה

הסב פניו אל הקיר ושינן לעצמו 

כעס הפנים "כמה וכמה פעמים 

 ".ולא כעס הלב

 

 !טובה נסיעה !טובה נסיעה

 דוד רבי ק"הרהמסופר על    

שעמל שלושה  א"זיע מלעלוב

 פרוטותכמה  שהשיג עדחדשים, 

" חוזה"ה לא נסיעההוצאות הל

 נפרד .א"זיע מלובלין הקדוש

 ויצא ביתו מבני שמחה ברוב

 קול אזניו קולטות הנהו. לדרכו

? קרה מה ושאל ניגש .בכישל 

 הסוס ?נבכה לא למה:  הלה ענה

, מת נפל אותנו שפרנס היחיד

 פוכס צרור את דוד רבי הוציא

הצדיק  חזר, המסכן ליהודי ומסרו

 נסיעה לעצמו מפזם שמח לביתו

 !טובה נסיעה !טובה

 



 

 

 

   

 ושהה, הבימה על ידו על ראשו את

 התחיל כ"ואח. זמן איזה משך כך

 וכששאלוהו'. וכו נדרי כל לומר

 בעל ק"שהרה, אמר, המתנתו סיבת

 א"זיע מבארדיטשוב" לוי קדושת"

 יםייד בפישוט הכבוד סאיבכ אחז

 כלל על רחמים לעורר, ורגלים

 שיגמור עד המתין לכן. ישראל

 .רחמים לעורר
 

 בשמחה שהחיינו ברכת

 רבי ק"הרה אמר נדרי כל בליל פעם

 בשם שאמר א"זיע מבעלזא אהרן

 מבעלזא ד"מוהרי ק"הרה אביו

 שהחיינו לברך יתכן דאיך, א"זיע

 בא שהחיינו הרי? הקדוש יום בליל

 מלא אדם הקדוש וביום, לשמחה

 אם, אמנם. ש"ית גאונו מהדר פחד

 לבני' ה צדקת לבו אל נותן האדם

 ואדיר קדוש יום לנו לתת, ישראל

 כל על וכפרה סליחה ליום הלזה

 יד פותח ה"והקב, עוונותיהם

 נפש כהתשובה לא, בתשובה

 גופא מזה כ"א. תמות החוטאת

 שיש ברוב שמחה האדם יתמלא

 לברך יוכל ושפיר, לעוונותיו תקנה

 .שהחיינו בשמחה

 433גליון 
 "אפי' תששנה 

 יום הכיפורים
                                                

 כיפור יום בליל גדול אור

 מקאריץ פנחס רבי ק"מהרה איתא

 בני כל כ"יוה שבליל הטעם, א"זיע

, עם פשוטי אפילו, בוכים ישראל

, אור כזה מגיע כ"יוה שבליל מכיון

, אותו לסבול א"וא, להשיגו א"שא

, שלנו מהגופים גדול יותר הוא כי

 בדמעות הזה האור מתלבש ולכן

 .ישראל בני

 

  ואהבת -תשובה תחילת
 כמוך לרעך

 יחזקאל רבי ק"הרה בשם איתא

 בשעה אפילו, א"זיע מקאזמיר

 הכפורים יום בערב הולך שאדם

 אם. בידו ונרות ל"בקיט מלובש

 לטייל עמי לך, חבירו לו יאמר

 כי, עמו ילך, אשיחנה בלבי ודאגה

? פ"ביוהכ לעשות רוצה הוא מה

 כי, התשובה תחילת וזה. תשובה

 גדול כלל זה" כמוך לרעך ואהבת"

 ל.  "עכ בתורה
 

 נדרי כל לפני רחמים לעורר

 ק"הרה כשבא אחת פעם: מסופר

 א"זיע מטשערנאביל מרדכי רבי

 השעין, נדרי כל לתפלת ד"לביהמ

 יקר לכבוד ערב יום כיפור דג

 ברומי בערב היה מעשה: תנחומא רבי אמר

 ישראל אחד איש חייט שם והיה, הכפורים יום

 הוא נזדמן, לכבוד היום שמן דג לו ליקח והלך

, המדינה שהיה מושל אפרכוס של ונערו

 מעלה זה והיה, על המקח עומדים היו ושניהם

 -לשנים שהגיע עד מעלה בדמים וזה בדמים

 באמצע, חייט אותו ונטלו ,דינרים עשר

 לא למה: נערו את שאל אפרכוס הסעודה

, לך אשקר לא, מרי: לו אמר ?דג לי הבאת

 ונזדמנתי, אחד דג אלא שם ולא היה הלכתי

 מעלהו והיה, אותו לקנות ויהודי אחד אני

 לשנים שהגיע עד, בדמים ואני מעלה בדמים

דג  לך שאביא מבקש היית מה, עשר דינרים

: שאל אותו. הנער שאל? דינרים עשר-בשנים

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

 שאכלת חייט יהודי ראית מה: לו אמר, לפניו

 אדוני: לו אמר ?דינרים עשר-בשנים דג

 שאנו החובות שכל ,אחד יום לנו יש, המושל

, עלינו מכפר השנה הוא ימות כל עושין

? לכבדו צריכין אין אנו מגיע שהוא ובשעה

 אתה הרי לדבריך שהבאת ראיה כיון: אמר

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

 מתפרנס והיה, טובה מרגלית ה"לו הקב וזימן

 .חייו ימי ממנה כל

 

 ')ד – א"י רבא בראשית י"עפ(

 

 

 החגזמני כניסת 
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 הקנטוניסט והנה נשמע קולו של יהודי טהור  

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

ברוסיה הגדולה תחת מלכותו של הצאר הייתה זו אחת התקופות 

בדמע  ,מהולה היא בדם ,האיומות בהיסטוריה של העם היהודי

הגזירה הקשה ביותר שניחתה על עם ישראל באותן  ,דוש השםיובק

שרק מוח אטום ולב אבן יכלו  ,השנים הייתה גזירת הקנטוניסטים

מיסודותיה היו אלו  ,להמציא גזירה כה מחרידה ומזעזעת את הנפש

חוליות של סדיסטים מצבאו של הצאר שעברו בערים ובעיירות 

ם ונערים צעירים וחטפו לעבודת הצבא ילדי ,היהודיים ברחבי רוסיה

על הצעירים לתת מחייהם עשרים וחמש שנה בעבור  ,לעבודת הצבא

 ךהילדים נחטפו מביתם ולעתים מתו ,עבודת הצבא בשירותו של הצאר

ונלקחו בכוח למקומות לא  ,יהם של ההורים ההמומים והבוכייםתזרועו

חונכו בקשיחות ואף  ,לעבודות קשות בשירות הצבא חויבונודעים שם 

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

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

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

אלא עוד הוסיפו  ,נתפתו לשידולי הקצינים הרוסיים של הצאר האכזרי

 .הוכו עד מוותובשנים עונו נתייסרו  עשרות ,קדושה על קדושתם

לחיילים יהודים אלה היה בית כנסת עשוי מקרשים פשוטים ללא    

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

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

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

חבריהם בצרה. בימים הנוראים באותה השנה הגיעו בנוסף ליהודים 

וחיילים רבים להתפלל בבית הכנסת הצבאי, גם שני מאורות ישראל 

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

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

יינים ציבוריים שעמדו באותם ימים בראש סדר יומו של בקשר לענ

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

מובן ששני  ,שליחות המצווה נשארו בפטרסבורג גם ליום הכיפורים

הוא בית הכנסת  ,הצדיקים באו להתפלל בבית הכנסת היחידי בעיר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ,שנלקחו מביתם ומעיירתם בכוח הזרוע שחורות כשולי קדרה שעה

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

 רץ אחרי הילדים ודיבר אתם ,בשעה שהשיירה האומללה החלה לצעוד

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

כם הקשה של אברהם יצחק ויעקב חייבים להציב לכם ציונים בדרכ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .וקיוביום זה לאל נימי נפשו נמסרו

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

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

וכי מילתא זוטרתא היא  ,הכנסת לעבור לפני התיבה בתפילת נעילה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . להישאר כזה

 



 

  

  

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

היה  ,לות להביעוהרבה מן הצער העמוק שרק עיניים יהודיות יכו

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

 .בהן מן העקשנות האילמת שרק בעיניים יהודיות אפשר למצאה

 ". שיתפלל הוא תפילת נעילה פסקו הגאונים הצדיקים"

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

 ,י נעילת השער כל העם עמד מלא רטטהרגעים האחרונים שלפנ

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

קול עבה  ,מתוך השקט המתוח נשמע קולו של החייל המעונה

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

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

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

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

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

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

מגלבים ארוכים המצליפים על גבו שותת כשבדיהם מאה חיילים 

באוזנו נחרטה צעקת השבר של אמו בשעה שלקחו אותו  ,הדם

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

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

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

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

 .עובר רחש לחש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 !...  יתגדל ויתקדש שמיה רבאבקשה אחת ויחידה: 

 

 

 החץ האחרון –תפילת נעילה 

ביום  עד כמה כוחה של תפילת נעילה   

: מעשה בציד שתעה בנבכי היער, הכפורים

וניסה למצוא את הדרך לחזור לביתו, כל רגע 

רעה בדמות הורגע היה מוכן ומזומן לקדם פני 

חיות טורפות או שודדים, וכך כשקשתו בידו 

הלך בפחד ובאימת מוות, לפתע פתאום שמע 

תנועה מבין העצים, ומיד שיגר לעברו חץ, 

ק אל מי בזהירות ובשקט לבדוכשהתקרב הצייד 

נוכח לגלות כי אין זה ירה, ואם הצליח לפגוע, 

אלא שיח יבש. לאחר מכן שוב ראה משהו 

חשוד מבין העצים, ושוב שיגר חץ לעבר 

המקום, אך גם בפעם הזאת גילה כי לא היה זה 

 אלא אבן.

אולם לחרדתו הבחין הצייד כי לא נותר בידו    

אלא חץ אחד, שהוא החץ האחרון העומד 

. ואז נשמעה לפתע שאגת פני המזיקיםלהגנתו מ

לבו פעם בחזקה כשהוא אוחז את אריה אדירה, 

החץ בידו, והוא יודע עד כמה עליו להיזהר בו 

 כי חיו תלויים בחץ היחיד הזה.

כך גם האדם בימים הנוראים האלו, כאשר    

ספרי החיים וספרי המתים פתוחים לפני הקב"ה, 

אמרו הסכנה אורבת לכל אחד ואחד, כמו ש

"בינונים תלויים ועומדים", הנה כבר ירה האדם 

את החץ הראשון, וגם את החץ השני וגם את 

שהתפלל בראש  השלישי, הלא המה התפילות

, אולם אין האדם בטוח השנה וביום הקדוש

ן התקבלו לרצון לפני אדון כל, שהתפילות אכ

מי יודע לא התפלל בכוונה ראויה ורצויה, ו אולי

מחשבות זרות התערבבו בהם, ולא נותרה  כמה

בידו אלא התפילה האחרונה, תפילת נעילה, 

שהיא החץ האחרון, וחייו תלויים בה וממידת 

 הכוונה שיכוון בה.

(המגיד מדובנא זיע"א) 



 

 

  

 בחסות רשת חנויות

 גל פז

 
 

 גמר חתימה טובה ושנה טובה ומבורכת 

 לכ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

 לכל הנלווים אליו ולכל בית ישראל
 

 

 רבי ישראלמעשה רב של 

 שולטת חולירע מחלת כשהיתה פעם

ה"ק רבי רווילנא, ציוה ה בעיר

 יום בערב ישראל מסלאנט זיע"א

 ידי על הציבור לידיעת להביא כיפור,

 כדי לצום שאסור פרסום מודעות,

 עלולה אז שכן הגוף, את להחליש לא

 לו כשנודע להתגבר חלילה, המחלה

 מה לו, לציית מהססים המתפללים כי

 לאחר סאלאנטער, ישראל רבי עשה

 על עלה הקדוש, ביום שחרית תפילת

 למתפללים עוגות הבימה, חילק

 בירך בעצמו שהביא עמו, ואף הוא

 רם, בקול מזונות מיני בורא ברכת

 כי העם, לעיני אחת עוגה ואכל

 נפש בפיקוח מדובר היה לדעתו

 המגפה. בשעת

למה הסתכל הצדיק אל תוך עיניהם 

 של המתפללים

מסופר על הרה"ק רבי יהושע 

מבעלזא זיע"א, שהיה נוהג ביום 

הכפורים אחר הצהריים להסתובב 

בבית מדרשו ולהסתכל בעיני 

המתפללים, היו שהתלחשו 

שמסתמא מתבונן הרבי על קלסתר 

פנינו אם אכן נמחק עוונותינו וכו', 

היו אלו רק השערות, אולם פשר 

מנהגו לא נודע, שנה אחת כשרבי 

תובב כמנהגו הלוך ושוב, יהושע הס

אירע שמתפלל אחד אחזו בולמוס, 

מיץ אץ אליו הרבי, הוציא מכיסו 

חתיכת עוגה ותחב לתוך פיו, עד 

שאורו עיניו, רק אז נודע  הסיבה 

 למנהגו זה.
 

 בני ניצחני

 מגור" אמת אמרי"ה ק"הרה סיפר

פעם  היה זה, נצחני אחד יהודי: א"זיע

 ')ו( אמן עניית דיני
 

 דהיינו, קטופה אמן יענה לא )א

 מוציאה ואינה, ן"הנו קריאת שמחסר

 סימן ח"או ע"שו. (ניכרת שתהא בפה

 ')ח סעיף ד"קכ
 

. אמן של המילה באמצע יפסיק לא )ב

 )שם א"רמ(
 

 שלא דהיינו, יתומה אמן יענה לא )ג

 מיד אלא, האמן העניית עם ימתין

 יענה, המברך מפי הברכה שכלתה

 )א"י סעיף הרב ע"ובשו שם א"רמ. (אמן

 

 ' תשריח שבת קודש
 (תקצ"ד)הרה"ק רבי נח ב"ר מרדכי מלעכוויטש 

הרה"ק רבי אלעזר ניסן מדראביטש ב"ר משה 
 מאיהעל (תרט"ו)

 

 ט' תשרי יום ראשון
הרה"ק רבי דוד הלוי מסטעפין ב"ר שמואל 

 תקע"א) –(תלמיד הבעש"ט 
 

 יום שני יום הכיפורים י' תשרי
הרה"ק רבי משה יצחק (ר' איציק'ל) 

 (תשל"ז)מפשעווארסק ב"ר נפתלי 
 

 ישי י"א תשרישליום 
הרה"ק רבי צבי אריה מאליק ב"ר גדליה 

 (תקע"ב)
 

 יום רביעי י"ב תשרי
 הרה"ק רבי אברהם המלאך ב"ר דוב בער 

 (תקל"ז)
הרה"ק רבי שמואל ב"ר מנחם מענדל המוהר"ש 

 מליובאוויטש (תר"מ)
 

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

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

 

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

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

 
 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 כשנכנסתי בערב יום הקדוש

 ומוסר אלי ניגש יהודי והנה, לחדרי

 טרדותי מרוב), קוויטעל( פתקא לי

 אף פנאי שאין לי תאמין: "לו אמרתי

 המיוסר היהודי ענה". אחד רגע

 מעשרים למעלה זמן יש לי: "ואמר

 החולנית בביתי לטפל שנים

 אין לרבי ואילו, ה"הקב לי שהעניק

: לו אמרתי"?, אחד רגע אף בשבילה

 ."ניצחני, בני נצחני"

 

 

 מה עשה הרב בבית החולים

ה"ק רבי שלמה זלמן רבזמן שכיהן ה

ליפשיץ בעל ה"חמדת שלמה" 

זיע"א כרבה של וורשא, פרצה 

מגיפת החולירע בעיר, הוציא הרב 

כרוז בערב יום הכפורים ובו הדגיש 

שהאחים הרחמנים של בית החולים 

לא יבואו לבית הכנסת לתפילת 

ים משום נדרי, וישארו עם החול-כל

פיקוח נפשות. כשהגיע זמן אמירת 

כל נדרי בבית מדרשו של הרב, 

התאסף כל הקהל, והרב טרם 

הופיע, המתינו שעה ארוכה, 

וכשראו שלא בא, שלחו אל ביתו 

לראות אם לא קרה ח"ו דבר, אך 

שם לא מצאוהו וגם אנשי ביתו לא 

ידעו אנא הלך. עלה בדעתו של 

אדם אחד לחפש את הרב בבית 

ים, ובאמת נמצא שם, התברר החול

הדבר: כאשר יצא הרב מביתו לבית 

הכנסת, החליט לסור לבית החולים 

לראות אם שמרו האחים המטפלים 

את פקודתו, והנה לא נמצא איש 

מהם, כי כולם לא יכלו לוותר על 

תפילת כל נדרי, לכן נשאר הרב 

למלא את מקומם, עד שחזרו 

 האחים.
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 הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור

 (לב, ד)

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

 יחיאל רבינו עמד בפריס הכנסת בית בימת לנפש") מומחש רעיון זה: על
 . בשופר אוחז, בטלית עטוף', תוספות'ה מבעלי

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

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

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

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

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

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

 ". השנה מראש לו קצובים אדם של מזונותיו"

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

 . הבאה בשנה פרנסתנו תהיה

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

 .זהובים וחמשים מאה רק ארויח כי ראיתי שלי בחלומי ואילו

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

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

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

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

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

 ". הרוח במחצית ויזכה הם אמת דבריו כי יעקב ישבע

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

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

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

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

 ". בשווה שווה ברוחים לחלוק

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

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

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

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

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

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

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

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

 ידידי לבית נגשתי אמש עוד. אלקינו גדול וכי רבינו צדק כי ידעתי אז
 ושיתפתיו רבנו אל פניתי כך אחר. מחילתו את ובקשתי אבודרהם יעקב
 . הסיפור בסוף

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

 ’כי שם השם אקרא הבו גודל לאלקינו

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

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

 ברוך שם, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בעצמו...  היה הגנב

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

  רשות. לאחר ייאוש ושינוי

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

  ‡"פ˙˘יום כיפור ו ‰‡זינו פר˘˙ 
כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰  ©



 

ב 

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

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

 )י"ב תשרי תשע"ז –(הגרמ"י רייזמן 

(לב, כ)בם אמוןלאבניםהמהתהפוכותדורכי

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

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

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

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

 (לב, ו) ה לה' תגמלו זאת

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

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

 והוא חידוש פלא. 

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

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

ממקום  בתשובה יכול לעלות מהחלון העליון, ואינו יכול להכנס מלמטה
ך פתח מיוחד לבעלי תשובה. הרי שנפל, כי לא אסתייעא מילתא, רק צרי

 מורה על תשובה, ’ ה שצורת אות

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

  ’.מראה ח ויצר הרע’ מראה ה

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

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

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

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

  ל שעיקר התשובה הוא לימוד התורה.”מפורש יוצא מפי האריז הרי

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

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

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

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

 )י"ב תשרי ע"ו –(הגרמ"י רייזמן 

 מאוצרות המגידים  

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

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

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

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

 כוחו בכל אמן העונה שזה ואמר כבודו לפי מדור לו יש וצדיק צדיק כל
  .ד"עכ. עדן גן מחדרי השערים כל לו פותחין

 קטן דבר בשביל שהרי בכוונה" אמן" עניית היא מעולה כמה לנו הרי
 עמלו אשר וחסידים מצדיקים יותר, עדן גן חדרי כל לפניו פותחים כזה

 . ימיהם בכל' ה בעבודת וטרחו
 לא התיבה לפני העובר חכמים שנו כך פז)  ר"(ד במדרש אמרו עוד

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

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

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

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

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

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

 אין אך... בפנים שמור מקומך המלאך לו עונה? מהמצוות לעצמי שבניתי
 גוי ויבוא שערים פתחו" בפסוק נאמר? הכרטיס מהו... כרטיס ללא כניסה
, בכוונה אמן שעונה מי" אמנים" אלא אמונים תקרא אל" אמונים שומר צדיק

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

 מישראל אחד שכל, נפשי מוסר אני נוטריקון" אמן" וסימן, חייבמיתה עונה
 הברכות לומר מחויב מישראל איש וכל. אמן עניית על נפשו למסור מחויב
, אמן לענות ויוכלו אצלו העומדים שאר או הבית בני שישמעו כדי רם בקול

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

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

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

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

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

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

 מקום שבכל בתנאי לך יהיה העוון ומחילת שנגרם, הגדול הפגם על לכפרה
 שאינו מי של והפגם החטא גודל את תפרסם רגלך כף שתדרוך קהילה ובכל
 לך: שאספר הנורא המעשה את תפרסם וגם אמן, עונה

 עיר שם והיתה, ו"תתנ גזירת לפני קדושות קהילות היו ספרד במדינת
 אתלגרש שרצה מלך היה עיר ובאותה. בישראל ואם עיר, לאלקים גדולה

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

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

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

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

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

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

 חזר. כן והשיבו אמן ענו כולם אם הכומר שאל מכן לאחר, בתפילתו להפסיק
, כן הכומר כשמוע ויהי. לא ואמרו ברכתו על אמן ענה הרב גם האם ושאל
 הברכה תתקיים לא בגללו ואמר, ומרה גדולה צעקה וצעק ראשו שערות תלש
 בערה וחמתו החסיד על מאד ויקצוף הכומר דברי את המלך כשמוע. למלך

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

 .מארצו היהודים כל את המלך גירש כן ואחר, לביתו וישאום שק
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 על לדעת רצה ימיו כל, נפשו את ידע ולא גדול בצער היה הרב של חבירו
 להציל מצוה שליח שהיה בשעה נהרג ומדוע, הזה הגדול האף חרי היה מה
 מן לו שיודיעו ומתפלל בוכה, מתענה והיה. רעה מגזירה ישראל כלל את

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

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

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

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

, תינוק ברכת על אמן עונה שאינו למי העונש מהו לכל להודיע בחודש פעם
 ואומר עשרה שמונה תפילת מתפלל הציבור כששליח נ"בביהכ שכן וכל

 (אוצרות התורה)      .קדיש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  לנקדישך.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ח' תשרי ע"ז) –(הגרמ"י רייזמן 

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

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

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

 מתחלפים מידי שנה בשנה, לכך נקראת שמה פלהדרין.

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

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

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

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

 (ציוני תורה)

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

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

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

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

 שימחול לו".

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

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

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

 (דברי יציב)

 ועיניתם את נפשותיכם

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

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

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

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

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

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

ובנותן טעם להביא כאן את מה ששאלתי פעם את הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א על דברי הגמרא (יומא ד, ב) שעוד לפני שדיבר ה' עם משה 
במעמד הר סיני, הוצרך משה להמתין בתוך הענן ששה ימים, כדי למקר 

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

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

נים ממנו, כיצד הלך לקנות לאכול מן שהוא לחם רוחני שמלאכי השרת ניזו
מהגויים אוכל?! וענה הגר"ח שמשה רבינו רצה להרויח את הברכות 



 

ד 

שיברך על אותם מאכלים, שכן על ה"מן" היה מברך המוציא וברכת הזן. 
וכשקנה מהגויים הרויח ברכת 'מזונות' 'העץ' 'האדמה' 'בורא נפשות' 

 (ומתוק האור)   ו'אשר יצר'.   

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

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

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

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

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

 (לקוטי בתר לקוטי)

 אשמנו בגדנו גזלנו

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

 (חיים שיש בהם)   לגמור מלמנות...  

 כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון

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

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

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

 לשבטי ישורון?  ומוחללישראל  סולח

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

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

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

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

 (חיים שיש בהם)   

 על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת

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

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

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

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

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

 (והגדת)

 (עבודת כהן גדול)שש ועירה דם הפר בדם השעיר 

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

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

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

ואיך יזכה שעבודתו תהי' מקובלת. ומאוד הי' לבו נשבר בקרבו ע"ז, עד 

שמצא לו התחזקות שיכלול תשובתו בתוך תשובת הרבים, ובזכותא 
 דרבים גם תשובתו ועבודתו הנוגע לתיקון נפשו תתקבל. 

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

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

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

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

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

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

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

 וערה" הכהן גדול, דהיינו ששמח ונתנחם בזה. 

 הפטרת יונה

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

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

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

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

 חבירו סכנת נפשות ממש, עדיין לדונו לכף זכות.

 (עטרת משה, יום כיפור)

 ו שער בעת נעילת שער כי פנה יום.פתח לנ

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

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

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

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

 מה הפשט בזה, ולמה שוכח הכל כשבא לשאול. 

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

 ובים?. שישפוך שם תחינתו ותפילתו על צרכי בני ישראל המר

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

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

 "כנסת ישראל".



 

ה 

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

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

 שרק כעת בא עם בקשותיו  אחרי שפנה יום.

 (עטרת משה, יום כיפור)

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

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

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

 שעלתה לשמי שמים עם דמעותיהתפילת הכלה 

 / מתוך וועד לתלמידים מישיבת חברון רבי שלום שבדרון

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

 הוא מטהר את ישראל"

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

 נוסף "מקווה ישראל ה'"?.

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

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

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

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

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

 מיטהרים".

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

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

 אותנו.

 ועל שתי הטומאות הללו מביא רבי עקיבא שני פסוקים.

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

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

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

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

 אשריכם ישראל!

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

 רבה.

 ואז יתקיים לפני ה' תטהרו.

 כוחה של תפילה ישרה

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

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

 "העלוב".שמו בתוספת: 

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

 על כך סיפר רבי יעקב קמינצקי.

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

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

 בעקבותיה... והקנאהדבר. 

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

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

 בעיירה ומיד שמע את הרינונים עליה, ואין שידוכים.

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

 ישראל לא כשירה.

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

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

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

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

 נו, ברוך ה', הם באו בברית האירוסין.

 הימים חלפו, יום הנישואין הגיע.

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

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

 אשר יקראוהו באמת":הקרוב "לכל  -והיה העולם 

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

 ונקיים מכל רבב". והדמעות עלו עד לב השמים.

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

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

 הנה כח תפילה.

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

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

 (להגיד)

 

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

 רבי שלום שבדרון זצ"ל

 נאמר שלוש התבוננויות אודות יום הכיפורים.

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

 אחד מל"ו צדיקים שבדור".



 

 ו 

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

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

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

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

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

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

 להספיק עוד טבילה במקווה לפני יום הקדוש, והולכים בשמחה.

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

 אחרי".

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

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

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

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

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

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

 מסעודה המפסקת עד מוצאי היום

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

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

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

 שירה ואומרים תהילים יש הנעורים כל הלילה.

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

 מצוה ועוד מצוה. –קודש מבואו ועד צאתו. 

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

 אפשר להתחיל מעריב: –גדולה, מסתכלים על השעון 

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

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

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

 תשמעו תירוץ.

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

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

 הוא.

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

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

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

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

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

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

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

 פרנסה!".

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

 עוד רגע אחד של יום כיפור

 הרבי שלי נפטר בתחילת חודש חשון.

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

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

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

 החלוש ואמר להם:

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

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

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

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

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

 חיים שלו באחרית ימיו).

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

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

 (להגיד)
 מחרת יום הכיפורים

ל שיש חביבות יתרה ”קולוב על מה שאמרו חז’כתב הארץ צבי מקוזי
ד ”של בית רבן שיש להם הבל פה שאין בו חטא, נלע לתורה של תינוקות

כ לסוכות, כי אין בנו חטא ”בין יוה שיתרה מזאת הוא הלימוד תורה שיש
מצווים ועושים,  נו שאנוכ, וחיבה יתרה נודעת ל”מאחר שזכינו לכפרת יוה

החידרים של  ר שאינם מצווים ועושים. ולכן סוגרים את”שלא כתשב
הבל פה ’ באלו הימים, כי הלימוד תורה של כל ישראל הם בבחי הילדים

 לאבני נזר והסכים לדבריו. שאין בו חטא. ואמר זאת
 י"ב תשרי ע"ו) –(הגרמ"י רייזמן 

יש שכתבו שנהגו ללבש בגדים  – {או"ח סימן תר"י ס"ד} רמ"אכותב ה
לבנים נקיים ביום כפור, דגמת מלאכי השרת; וכן נוהגין ללבש הקיטל 
 .שהוא לבן ונקי, גם הוא בגד מתים ועל ידי זה לב האדם נכנע ונשבר

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

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

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

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

ת דומים למלאכים ביום ולמה שנצטרך להיו – נשאלת השאלה
 הכיפורים?!

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

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



 

 ז 

' מובא בשני מקומות, ותו לעולם ועדברוך שם כבוד מלכ' – המקור ל
 הא' בדברי הגמרא והשני בדברי מדרש:

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

 לגלות יעקב ביקש .לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא} א
 לבניו: אמר ולא היה יכול לגלות. שכינה ממנו ונסתלקה הימין קץ לבניו
 ואבי ישמעאל ממנו שיצא כאברהם ,פסול במטתי יש ושלום חס שמא
' ה קראו לו בשמו ישראל שמע :בניו לו אמרו .עשו ממנו שיצא יצחק

 אחד. אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין כשם אמרו אחד,' ה אלקינו
 .  ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך :ואמר אבינו יעקב פתח שעה באותה

מה פתאום בחר יעקב אבינו לומר דוקא את הפס'  – נשאלת השאלה
 הזה?

אומרים המפרשים [שם], היות וביום הכיפורים אנחנו אומרים 
"כשהיו העם שומעים את השם המפורש יוצא מפיו של כהן גדול היו 

נופלים על פניהם ואומרים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'", כך 
כששמע יעקב אבינו את בניו אומרים 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד', 

 ך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". ייחד את השם ואמר "ברו
 במדרש רבה בפרשת ואתחנן, מובאת סיבה אחרת:

שמע על הפס' ' –אומרים חז"ל {דברים רבה, פרשה ב, אות לו} 
, רבנן אמרין, בשעה שעלה משה למרום שמע למלאכי השרת 'ישראל

שהיו אומרים להקדוש ברוך הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, 
ראל, ולמה אין ישראל אומרים אותו בפרהסיא, אמר רבי והוריד אותה ליש

אסי למה הדבר דומה לאחד שגנב קוזמין מתוך פלטין של מלך, נתנה לה 
לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בה בפרהסיא אלא בתוך ביתך, אבל ביום 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 אלי ותבקש מחילה!
, שרב למד מהנהגתו של כוכבי אורבספרו  ר' איצל'ה בלאזר אומר

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

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

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

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

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

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

. אם רמב"םבהלכות תשובה. אלא מי שעסק בהלכות הללו, היה דוקא ה
לכה הזאת, שהאדם חייב לפייס את חבירו, ככה, מה התייחדה הה

להביא, ולא את שאר הלכות  טורוה שולחן ערוךשדוקא אותה בחרו ה
 התשובה כמו החרטה הוידוי ונתינת הצדקה?

 נוספת שצריכה ביאור: שאלה
מתחילים  –ביום הכיפורים ישנה רשימה שלימה של 'על חטא' 

 –מוסף  –שחרית  –ממנחה של ערב יום הכיפורים, ממשיכים בערבית 
לא ע"ז,  –מנחה, ובתפילת הנעילה כבר אין את זה, אלא ישנו נוסח אחר 

למען נחדל לא גילוי עריות, לא שפיכות דמים ולא חילול שבת, אלא "
 "; הדגש העיקרי בתפילת הנעילה הוא דוקא על הגזל!מעושק ידינו

ישנם עבירות הרבה יותר חמורות מגזל, כגון  – נשאלת השאלה
ול שבת. אז למה א"כ מאזכרים דוקא את ענין הגזל ולא עבירות חיל

 חמורות יותר?
 נוספת שצריכה ביאור: שאלה

בני עדות אשכנז, מאזכרים בתפילת המוסף את הסתלקותם של 
עשרה הרוגי מלכות, ומבקשים מהקב"ה שבזכותם נזכה לצאת זכאים 

שורים בדין, והשאלה שנשאלת היא, איך בדיוק עשרת הרוגי מלכות ק
ליום הכיפורים, שבחרו לאזכר אותם בתפילת המוסף? ואם נאמר 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :הכיפורים
ביום הכיפורים, נכנס הכהן גדול לקדש הקדשים; הזוהר הקדוש קורא 

 ;כלו עשן סיני והר }לזה 'התגלמות העשן', כמ"ש {שמות יט, יח
פש. והחיבור של ג' ננה שולם ער"ת  עשן – אומר הזוהר הקדוש

קדש  –המקום הקדוש ביותר  –ולם עהדברים, נעשה ביום הכיפורים; 
האדם  –פש ניום הכיפורים,   –הזמן הקדוש ביותר  –נה שהקדשים, 

 הכהן הגדול. –הקדוש ביותר 



 

ח 

דול עד שהיה נכנס מתארים לנו חז"ל, כמה הכנות היה עובר הכהן הג
 לקדש הקדשים:

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

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

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

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

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

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

צאתו. אפילו אותן שכתב בהן יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד 
 .  לא יהיו באהל מועדהיינו המלאכים  ודמות פניהם פני אדם

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מה קשור כאן 'אהבה ורעות'?! – ת השאלהנשאל
התשובה פשוטה, כי זה חיוב נוסף של עבודת יום הכיפורים! ולכן 

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

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

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

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

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

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

 פושעי ישראל. 
 (ברוך שאמר)

 בדרך הדרוש  

 הוא והושע בן נון. 

מדקדקים למה קרא אותו כאן הושע ולא יהושע. נ"ל 
כי שם זה נתן לו לרמז ה' יושיעך מעצת מרגלים [במדבר 

 יג, טז], והיינו שצריך סעד לתומכו, 

אבל אמרו חז"ל [אבות ה, יח] כל המזכה את הרבים 
 אין חטא בא על ידו, 

ולכן עתה שנכנס יהושע תחת משה להיות מנהיג 
 סעד, ישראל תו לא היה צריך ל

 (כתב סופר)           והיינו הוא והושע בן נון, כנ"ל וק"ל:



 

 

 

 

 

813 

17:56 

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

 ח' תשרי ה'תשפ"א

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

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

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

  מלאכל אדם כלל.
 

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

 תום! שהכינה עבורו עד
 

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

גם אז רבינו אכל כל מה  גדולות יותר.
 שבישלה!

 

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

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

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

 שלא לבייש את האישה.
 

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

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

 המבשלת לא הבחינה בכלום.

האזינופרשת   

 ָּפָרַׁש ת ַהֲאִזינּו - ַהְגָּדרַ ת יְָעִדים

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

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

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

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

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

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

 

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

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה

 דוד עומרי בן יהודיתדרור בן סופיה               
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      טליה עדן אסתר בת שולמית 
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה

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

 

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

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

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -ן פרחהמרדכי ניזרי ב

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

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

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

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

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

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

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

 ימים

18:14 

 פניני עין חמד

18:15 

19:07

19:04 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 19:05
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

19:49 

19:46 

19:47 

 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 

 19:48 19:06 הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ללע"נ  18:15

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

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

הכיפורים מיד לאחר המלחמה על הפסוק: "צּור 
, וַּיְַרא ה' וַּיִנְָאץ -יְָלְד ֶּתִׁשי וִַּתְׁשַּכח אֵ  ל ְמחְֹלֶל

 (דברים לב, יט) ִמַּכַעס ָּבנָיו ּוְבנָֹתיו"
 

בורא עולם משפיע על האדם  -"צּור יְָלְד ֶּתִׁשי"
 ונותן לו חיים, פרנסה, כבוד וכיו"ב. אולם האדם

שוכח מכל טובותיו של בורא עולם ועושה 
 מעשים כנגד רצונו. 

 

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

 לחטאים שבין אדם למקום.
 

אולם, על מה ירבה ויגדל  -"וַַּיְרא ה' וִַּיְנָאץ"
ממה  -"ִמַּכַעס ָּבָניו ּוְבנָֹתיוכעסו של הבורא? "

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

 

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

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

 

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

מאן מלכי  -אגרות משה(ב'הובא סיפור מופלא 
מהסיפור ניתן ללמוד עד כמה הגאון  ').רבנן

 נזהר שלא לפגוע חלילה באף אדם בעולם. 
 

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

 ... ְמחְֹלֶלי... צּור יְָלְד ֶּתׁשִ "
 )יט-יח (דברים לב, ו"ּוְבנָֹתי וִַּיְנָאץ ִמַּכַעס ָּבָניו



 

 

 
 יום הכיפורים?ההלכות מה הן 

 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

ֹום ַהִּכּפּוִרים". אין מצווה להדליק נרות לכבוד יום הכיפורים. לפני ההדלקה יש לברך "ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו וְִצָּונּו ְלַהְדִליק נֵר ֶׁשל י
ורים. לברך על ההדלקה ברכת שהחיינו, אלא רק לאחר חליצת נעליים, מכיוון שבברכת שהחיינו מקבל על עצמו קדושת יום הכיפ

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

 

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

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

 
 

 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ל ל ל " ל ( ) ' '

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

 (לב ישראל) שבאמת לא הרגיש מאומה. וסיפרתי לו כל מה שקרה. הגה"ק המהרי"ץ אמר,
יפר הרב ליפא גלדווירטה מנהל ומגי"ש בישיבה תו"ת בברוקלין. פעם כשעבר ברחוב בין בנייני הישיבה ראה זקן אחד, שגר באזור, מסתכל בו ס

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

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

 

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

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

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

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

אשר רבינו התמנה לרבה של העיר גלנטה סיפרו לו כשהגיע לעיר, כי לאחרונה פרצה בעיר מגיפת ילדים, וכבר מתו כמה ילדים ל"ע. הרב נדהם כ
 רונה איזה מנהג. מהבשורה המרה, ולא ידע מה להשיב. כעבור מספר ימים קרא אליו את ראשי הקהל וחקר אותם, אם ביטלו לאח

 

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

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

אולם עתה אני מבין שביטול  דעו שהראו לי בחלום את המילים 'מנהג עוקר דין', ולא ידעתי מה פשרן.כיוון ששמע כך אמר: "אכן נודע הדבר! 
המנהג שנועד לחזק את האמונה בתחיית המתים, הוא שגרם למתיחת מידת הדין על ילדי העיר. לכן נקבל על עצמנו לחדש את המנהג 

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

 

כ"ה תמוז ה'תרכ"ז -נולד ב -הגאון הרב יוסף צבי דושינסקי זצ"ל המכונה 'מהרי"צ דושינסקי'
שנים בלבד התקבל לכהן  28כשהיה כבן  ),1895(בעיירה פאקש שבהונגריה. בשנת ה'תרנ"ה  )1867(

עבר לכהן כרבה של  )1921(כרבה של גלנטה שבסלובקיה, שם הקים ישיבה גדולה. בשנת ה'תרפ"א 
עלה לארץ יחד עם חלק מתלמידיו, והקים  )1933(והקים שם ישיבה. בשנת ה'תרצ"ג  (הונגריה)חוסט 

, השתתף )1937('תרצ"ז בירושלים ישיבה בשם 'בית יוסף צבי'. שימש כגאב"ד בירושלים. באלול ה
בכנסייה הגדולה השלישית שהתקיימה במרינבד שבצ'כוסלובקיה, ונמנה כחבר ב'מועצת גדולי 

-חי כ ).1948(התורה'. גאון בתורה. שקדנותו היתה מופלאה. נפטר בערב סוכות, י"ד תשרי ה'תש"ט 
שנים. ציונו בבית העלמין 'שערי צדק' בירושלים. בנו,  81

 מלא את מקומו.ר' ישראל משה מ
 

(בת מרת אסתר  אשתו:מרת שרה עלקא.  אמו:ר' ישראל.  אביו:ר' אהרון.  (מצד האב):סבא 
(רבה של הגאונים ר' שמחה בונם סופר  מרבותיו:רבה של מאד).  -הגאון ר' מרדכי יהודה לייב וינקלר

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

(אב"ד הגאון ר' יהושע סג"ל דייטש  (יו"ר העדה החרדית האשכנזית בירושלים),הגאון ר' דוד שלמה אייכלר 
האדמו"ר  בנו:מכן שימש כרב שכונת קטמון בירושלים). טרגו מורש שבהונגריה ולאחר 

(שימש גאב"ד העדה החרדית בירושלים, וראש הישיבה והקהילה אחרי אביו). ר' ישראל משה 
צאן יוסף •על מסכתות ברכות ופסחים  -חידושי מהרי"ץ•על התורה  -תורת מהרי"ץ• מספריו:

פירוש  -הגדת מהרי"ץ•ענייני חנוכה  -צר"ימעט • שו"ת מהרי"ץ•על תהילים  -תהילות מהרי"ץ•
תולדות חייו, הנהגות והדרכות,  -עוד יוסף חי•למועדי השנה  -דרשות מהרי"ץ•על הגדה של פסח 

 (נכתב ע"י אחיו ר' משה מרדכי ותלמידו ר' יהושע סג"ל דייטש).אגדות דרשות ושיחות 
ל מרא דארעא דישראל הגה"צ ר' יוסף צבי דושינסקי יפר הגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל: זכיתי ללמוד בישיבתו שס

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

 מול חיילי הצבא הבריטי.  ימים בין אנשי המחתרות
 

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

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

 

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

המדרש. עברו מספר דקות, ראש הישיבה הגביה את ראשו -לא להשאיר את רבינו לבד בבית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 "לזצי דֹוִׁשיְנְסקִ י ְצבִ ף יֹוסֵ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

לאחרונה השתתפתי בחתונה. שם פגשתי אדם שהיה נראה 
לי מוכר, אבל לא זכרתי מהיכן. אמרתי לו, שהוא מוכר לי, 

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

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

 בכדור ושברתי בטעות את הבושם היקר של אמא שלך". 
 

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

 את המקרה הזה".
 

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

 והאיומה שליוותה אותי במשך שנים רבות! 
 

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

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

 

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

 מעשה, בטח לא סלחתי לו אף פעם.
 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

  משלמים גם בעולם הזה!!
 

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

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

 

 ְּפִגיעָ ה וְתֹוְצאֹוֶתיהָ 

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

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

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

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

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

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה

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

 ביותר, ואין אנחנו יכולים לאמוד את שיעורו.
 

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

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

 

(מתוך שיחת להלן סיפור המעובד מתוך גיליון 'חיים של תורה' 
יש בו כדי ללמדנו, עד כמה  הרה"ג ר' חיים טרנובסקי שליט"א).

 עלינו להיות רגישים לצער הזולת.
 

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

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

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

 

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

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

 

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

 וראתה, כי בקבוק הבושם היקר שלה שבור.
 

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

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

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

 זה לא עזר.
 

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

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

 

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

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

אותי, גידלה אותי ושינתה את חיי. למעשה כל מה שיש לי 
 .זה רק בזכותה!"
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עשרת ימי תשובה
לא להסיח דעת מקדושת הימים

מוכר  כי  בעיר טבריה  נודע  שנה אחת בעשי”ת 
הסכך  מחיר  את  הפקיעו  הסוכות  לחג  הסכך 
יקנה במחיר  והחליט טובי העיר שאף אחד לא 
את  לבקש  כשנכנסו  זול,  במחיר  אלא  שקבעו 
שתקנו,  לתקנה  הרה”ק מקאליסק  של  הסכמתו 
השיב ואמר להם: אמנם צודקים דבריכם, אך איני 
מבין איך עלה בדעתכם לחשוב בימים הקדושים 
הללו מענין כזה, האמינו לי הרי ידוע לכם די טוב 
בחובות  שקועים  אנו  כמה  ועד  אצלנו  הדחקות 

בכל זה אם הייתי מוצא כיס מלא מעות בימים 
להתכופף  במחשבה  אצלי  עובר  היה  לא  אלו, 
עצות  ולחפש  להתעמק  שצריך  בעת  ולהגביה 

‘במה יתרצה עבד אל אדוניו’!.
)בית אברהם – סלונים(

תשובה מחייבת
ובקשתם משם את ה׳ אלקיך ומצאת )דברים ד, 

כט(

שכל  זי״ע,  מפארשיסחא  הקדוש׳  ה׳יהודי  אמר 
על  חוב  שטר  בידו  יש  ה’,  אל  בתשובה  השב 
את  לקבל  מחויב  שהקב״ה  כביבול,  השי״ת 
תשובתו, שהרי כך כתוב בתורה ובקשתם משם 
את ה׳ אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך )דברים 
ד, כט( ולכן אחר שאיש ישראל יקיים “ובקשתם״ 
הכתוב  אמנם  ל״ומצאת״,  שיזכה  לו  מובטח 
בכל  תדרשנו  ״כי  למעשה  קודם  בתנאי  מסיים 

לבבך ובכל נפשך״.

פר' האזינו 
ירא שמים דבריו נשמעים

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי )לב, א(.
משמיה דמרן הסב"ק מרוז'ין נאמר, כי הנה ידוע )תיקו"ז כה:( 
"אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא", וכך אמרו 
פירוש  וזה  נשמעים.  דבריו  שמים  ירא  כי  ו:(  )ברכות  חז"ל 
הפסוק "האזינו השמים ואדברה", כי כאשר תורתו ותפלתו 
פורחים לעילא ומתוקנים כראוי, אזי "ותשמע הארץ אמרי 
לב  על  למטה,  ומתקבלים  נשמעים  שדבריו  זוכה  פי" 

שומעיו. 

ענין הקושי שיש לחסידים במעברי הגבולות
יצב גבולות עמים למספר בני ישראל )לב, ח(.

עמים  גבולות  יצב  עה"פ  פירש  זי"ע,  מרוזין  הסב"ק  מרן 
היא  'למספר'  שהתיבה  ח(.  לב,  )דברים  ישראל  בני  למספר 
כי  וביאר  ויהלום'.  'ספיר  כמו   - ובהירות  זיכוך  מלשון 
לרבותיהם  הנוסעים  לחסידים  ובפרט  לבנ"י  שיש  הקושי 
בני  את  לזכך  כדי  הוא  המדינות,  בין  הגבולות  במעבר 

ישראל. 
)כתבי חסידים(

גודל מעלת האחדות
יעקב חבל נחלתו )לב. ט(

חבל  "יעקב  הפסוק  את  מקוברין  משה  רבי  הרה"ק  ביאר 
נחלתו" )דברים לב. ט( וכך אמר: סגולתו של חבל עבות, שהוא 
או  זה  חוט  נפגם  ואפילו  חוטים,  של  רב  ממספר  שזור 
אחר – אין הדבר פוגע בחוזק הכללי של החבל, ולא רק 
הפגומים  בחוטים  כלל  מבחינים  אין  שלפעמים  אלא  זו, 
שבחבל, ולרוב מממשיכים להשתמש בחבל כמקודם. והוא 
הדין לגבי ישראל, בשעה שהם מלוכדים ושזורים כאחד, 
הם מתחזקים ומתחסנים כנגד אויביהם, המבקשים לפגוע 
שאפילו  לכך  גורמת  ישראל  בני  שבין  והאחדות  בהם, 
דבקותם  על-ידי  לעצמם  תיקון  מוצאים  שבהם  הפגומים 

בזולת, כי 'כל ישראל ערבים זה לזה' )שבועות לט:(.

ע"י שהקב"ה יגאל את השכינה הק' ניגאל גם אנו
שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל )לב מ(

שואל רבה של שטפנשט הגה"ק רבי שלום תאומים בספרו 
"אור התורה" דהנה רבים תמהים מה פירוש דברי הכתוב 
בשירת האזינו "שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל" 
)לב מ( דלכאורה מה הפשט בצירוף התיבות 'לו' 'לא' ואם 
שהם  ליה"  ולא  להון  "חבילו  המתרגם  דברי  לפי  נלך 
שחתו לעצמם ולא לבוראם היה לו להקדים ה'לא' ב'אלף' 
ואח"כ ה'לו' ב'ואו', עוד שואל מהו 'בניו מומם' הרי גם מי 
שבעצמו משחית דרכו הוא מומו בלבד, ואם בניו לא ילכו 

בדרכו אלא ילכו בדרך טובים שאין בהם שום מום,
זלה"ה  פיסטינר  לייב  רבי  הרה"ק  של  דבריו  ע"פ  וביאר 
בספה"ק  ]מובאים  הבעש"ט  תלמידי  קדישא  החבריא  מגדולי 
"אני  ו(  ג  )מלאכי  ויחי[ שמפרש את הפסוק  פ'  יוסף'  יעקב  'תולדות 
כליתם" שמביא בשם  לא  יעקב  בני  ואתם  ה' לא שניתי 
תוס' )קידושין לא- ד"ה איסתייעא( משל לבת עניים ששאבה מים 
מהבאר ונפל הכד לבאר וצעקה הנערה אך מי ישמע זעקת 
העלמה העלובה, מה עשה ה', זימן למקום בת מלך שגם 
היא שאבה מים בכלי זהב ונפל הכלי לבור וע"י שהוציאו 
את כלי הזהב גם הוציא כבר את כלי החרס של העניה. 
וכן הדבר שהשכינה כביכול נמצאת בגלות וע"י שהקב"ה 
יוציא את שכינת עוזו נזכה גם אנו לצאת מהגלות, ולכן 
באל"ף  לא  כתיב  נו(  סג  )ישעי'  צר"  לא  צרתם  "בכל  כתיב 
צר'  'לו  גם  השי"ת  ש'כביכול'  כלומר  בוא"ו,  לו  וקרינן 
וקרינן  באל"ף  שכתוב  שניתי  לא  ה'  אני  וזה  בצרותנו 
וא"כ  כליתם.  לא  יעקב  בני  כדי שאתם  מה  מפני  בוא"ו 
וכתיב,  לקרי  והיה  ה'לא'  פירושו, ההשחתה שנשחת  זה 
הוא מחמת הבנים להושיע אותם מאויביהם ולגאלם, וזה 
'שיחת לו לא' דהיינו השחתת ה'לא' ב'אלף' שנתהפך ללו 
'בניו מומם' ר"ל  ב'ואו' לומר שגם לו 'כביכול' צר בניו, 
המום הוא בשביל בניו כדי 'ואתם בני ישראל לא כליתם'. 
)אור התורה(
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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
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· 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
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2 באר בשדה- שטפנשט

רק הקב”ה יכפר עוונותינו
“פשעינו אתה תכפרם” )תהילים סה(

הרה”ק רבי נתן דוד משידלובצא זיע״א המשיל 
הוא  שהשי”ת  דווקא  ישראל  בני  בקשת  את 
הדבר  למה  משל  ואמר  פשעיה,  וינקה  יכפר 
יש  אם  והנה  עצמו  שלכלך  רך  לילד  דומה 
שפחה בבית שר עליה מוטל לנקותו הרי היא 
לוקחת בגד עב או איזה סמרטוט עבה, ואינה 
מתחשבת בצערו של התינוק. אמנם כאשר אם 
בוחרת  היא  אזי  אותו  מקנחת  בעצמה  הילד 
בנחת,  אותו  ומקנחת  ורכה  דקה  במטלית 
כוונת  וזהו  לתינוק.  כלל  יכאב  שלא  ונזהרת 
שהשי׳׳ת  דהיינו  אתה׳,  ׳פשעינו  בנ”י  בקשת 

עצמו ׳תכפרם׳ לשון קינוח.

כיצד לשוב בתשובה 
שובה ישראל עד ה׳ אלוקיך )הושע י׳׳ד(

אמר:  זי״ע  מניקלשבורג  שמעלקא  רבי  הרה״ק 
ואם  ישראל״.  ״שובה  לנו  אומר  הנביא  הנה 
על  נקבל  מה  בתשובה,  שבים  כיצד  תאמר: 
גדרים  באילו  עצמנו,  את  נחייב  במה  עצמנו, 
וסייגים? לביאור המשיל את משלו ואמר משל 
לאדם שיצא מביתו ביום שרב, וביקש להגיע 
והשמש  ללכת,  התחיל  הוא  הסמוכה.  לעיר 
פלגים  ממנו  נגרה  הזיעה  ראשו.  על  קפחה 
פלגים, ברכיו פקו, והמשא הכביד על שכמו. 
כאשר זכר כמה שעות הליכה לפניו, מה רחוקה 
הדרך ומה קשה היא, נפלה רוחו בקרבו והוא 
החליט לשוב על עקבותיו, להמתין לעת אחרת, 
אם  אבל  אחרת.  להזדמנות  אחר,  אויר  למזג 
הוא חכם, יסיח מלבו את המטרה הסופית, את 
הדרך הרחוקה, ויאמר לעצמו: ברצוני להגיע 

עתה רק עד העץ ההוא ולחסות בצלו. כשיגיע 
לאותו עץ, ינפש מעט ויאמר: עתה אין רצוני 
וכך,  עליה.  לשבת  ההיא,  לאבן  אלא  להגיע 
מנקודה לנקודה, ימצא את עצמו במחוז חפצו. 
זהו שנאמר: ״שובה ישראל״. כיצד? התשובה 
היא: ״עד״. סמן לעצמך מטרות קרובות, נראות 

לעין ואז תצליח ל״עד ה’ אלוקיך״...

למה יחפשו את העוונות
בימים ההם ובעת ההוא נאום ה’ יבוקש את 

עון ישראל ואיננו וגו’ כי אסלח לאשר אשאיר 
)ירמיהו נ. כ(. 

הבעש”ט הק’ מאחר שיסלחו לישראל  הקשה 
והשיב  והעוונות?  יבוקש  למה  עונותיהם  כל 
וביאר כי השב מאהבה זדונות נעשו לו זכיות 
)יומא פ”ו ב(, ואם כן יקבלו ישראל שכר גם על 
של  העוונות  אחרי  יבוקש  לפיכך  זדונותיהם. 
וזהו  ישראל.  של  שכרן  להרבות  כדי  העבר 
להרבות  בשביל  ישראל”  עון  את  “יבוקש 
לזכיות.  שיהפכו  “ואיננו”  משום  דוקא  שכרן 
ולכן אומרים בסליחות “מעביר ראשון ראשון” 
ולא נאמר “מכלה” את החטאים דאולי יעשה 

תשובה מאהבה ויעשו זדונותיו לזכיות.
)הבעל שם טוב הקדוש זי”ע(

כשהחייט מתפייס עם הקב”ה...
היה  מסלונים  אברהם״  ה״בית  בעל  הרה”ק 
יום  בערב  הטהור  שולחנו  בעת  מספר 
מדעת  נבער  יהודי  בחייט  מעשה  הכיפורים: 
פת  את  הרויח  וממנו  הפריץ  אצל  שעבד 
לחמו, לימים פחז עליו יצרו ובקש להגדיל את 
כי בכל פעם שיתפור  ועלה ברעיונו  הכנסתו 
היקר  הבד  שאריות  על  ידו  ישים  לפרץ  בגד 

העשוי משי או פרווה יקרה השווים כסף רב, 
מחביא  היה  הפריץ  מבית  ובצאתו  עשה  וכך 
את הגניבה מתחת למעילו. ויהי היום והפריץ 
הרגיש במעשיו ותפשו בקלקלתו מיד גער בו 
קשות על הגניבה כשהוא מוכיח לו שראה איך 
החביאם מתחת כנפי למעילו, ופיטרו מלעבוד 

אצלו והחייט אבד את פרנסתו.
וחפוי  אבל  מהארמון  שיצא  הנבער  החייט 
ראש התמרמר לעצמו ואמר: רבש״ע הלא אף 
אחד לא ראה שגנבתי את ה”סחורה” וגם אף 
אחד לא אמר על כך לפריץ שהחבאתי אותה 
זאת  אין  זאת,  ידע  ומאיפה  למעילי,  מתחת 
וברוב טפשותו הכריז  לו,  אלא שאתה אמרת 
ומאז  כביכול,  הקב״ה  עם  “ברוגז”  על  החייט 
הפסיק להתפלל מעריב בכוונה בכדי לנקום, 
עצמו  ומנע  והשתטה  עמד  לפעם  ומפעם 
מקיום המצוות כגון שלא בירך ברכת המזון, 
בטפשותו  והמשיך  במרירותו  הסתובב  וכך 
עם  “ברוגז”  לנהל  לעצמו  שקבע  במהלך 
הכיפורים,  יום  ערב  בהגיע  אולם  הרבוש”ע 
שגם  הזמן  הוא  עכשיו  הנה  החייט,  אמר 
השונאים מתפייסים אחד עם השני, ועאכו”כ 
שני אוהבים שרבו ביניהם ומן היושר שאף אני 
אעשה כן ואתפייס עם הקב״ה, והיות שהמנהג 
הוא כאשר שני אוהבים מתפייסים מביאים יין 
יין  שרף ושותים, אף עתה הביא שתי כוסות 
להקב״ה  בראשון  וכיבד  בשתיהם,  ומזג  שרף 
שייך שהקב״ה  היה  שלא  היות  אבל  לשתות, 
ישתה, על כן שתה הוא במקומו, ולקח הכוס 
ואמר: לחיים ריבונו של עולם, אני מוחל לך 
ואתה תמחל לי, וכשסיפר ה”בית אברהם” את 
הסיפור שמעהו אומר: לחיים רבש״ע, לחיים 

רבש״ע.
)יהי אור(

יום הכיפורים
צריך לנקות את החלודה מהנפש

אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים 
הוא מקרא קודש יהיה לכם.

ביאר ה”שפת אמת” דכמו דמצינו בדין הגעלת 
כלים )ילקו”ש פרשת מטות אות תשפה( שדרשו מלשון 
להעביר  שצריך  הכסף”  ואת  הזהב  את  “אך 
נמי  והכי  קודם ההגעלה,  מן הכלים  החלודה 
נדרש קרא הכי, “אך בעשור לחודש השביעי 
הזה יום הכפורים” שכדי לזכות לקדושת יום 
הקדוש צריך לקלף תחילה את החלודה מנפש 
האדם, נמצא שכדי להיכנס אל היום הקדוש 
וליהנות מטהרת היום עלינו להתחיל בעבודתו 
ולנקות  ללטש  לעמול  ויותר,  מתמול שלשום 
את הנשמה מכל פגם ולכלוך, ואז יזכה לטהרה 

וקדושת היום.
)שפת אמת תרמ”ט(

הטעם שאין מכפר
אין יוה”כ מכפר עד שירצה את חבירו. )יומא 

פח:(
אדם  שבין  עבירות  פח:(  )יומא  בגמרא  איתא 
לומר  ויש  מכפר.  הכיפורים  יום  אין  לחבירו 
לחבירו,  ריצה  שלא  זמן  כל  מחמת  הטעם, 
יש קטרוג למעלה ואינו מניח לכפר עליו עד 
שירצה חבירו, שכל זמן שיש לחבירו תרעומת 
עליו, אז יש למעלה כנגדו מקטרג עליו, וכיון 

שנתרצה חבירו חלף הלך לו המקטרג”. 
)נועם אלימלך(

דרשה קודם כל נדרי
כי לכל העם בשגגה

מסופר על הרה”ק רבי שלמה זלמן מוועליפאלי 
זי”ע שנעמד קודם כל נדרי לפני ארון הקודש, 
אמר:  וכך  גדולה,  והתלהבות  יתירה  בבכיה 
העם  לכל  כי  וגו’,  ונסלח  אומרים  אנו  הנה 
בשגגה )במדבר טו, כו(, ומה פלא הוא, וכי אפשר 
מזיד  יהיה שום  ולא  יהיו שוגגין  כי כל העם 
ביניהם. אך רבונו של עולם אני מעיד בהם כי 
אין בהם שום איש שיאמר “לשם יחוד” קודם 
בואו לעבור עבירה, ואם כן יתכן לומר עליהם 

כי כולם שוגגין המה.
)בארות המים(

גודל יראתו של הסב”ק מרוז’ין
סמר מפחדך בשרי

בתפילת  ביוהכ”פ  פעם  זי”ע  מרוז’ין  הרה”ק 
תפילת  את  גמר  ולא  רב  זמן  עמד  נעילה 
והלילה  השעה  התאחרה  שכבר  עד  הלחש, 
נכנס  לעשות,  מה  ידעו  לא  המקורבים  ירד, 
ודיפדף את הסידור  יוסף זצ”ל  רבי שלום  בנו 
שהיה מתפלל בו והפך את הדף, ואחרי רגעים 
אחדים גמר את תפילתו, ואמר רבי שלום יוסף 
שהכיר בו שהוא עומד לפני ה’ בפחד גדול כזה 
ידו להעביר את הדף,  יכול להרים  שלא היה 
ובעל פה לא רצה להתפלל, ולכן כאשר הוא 

העביר את הדף היה יכול להמשיך ולגמור.
)רשפי קודש-רוז’ין(

נשמה שנתת בי
מרן הרה”ק מרוז’ין זי”ע היה מספר בכל שנה בליל 
ועמוק  נפלא  משל  נדרי  כל  אחרי  הכיפורים  יום 
על רום מעלת נשמות ישראל, מעשה בקיסר אדיר 
ולדרך  ממלכת  ומעיר  מביתו  לצאת  צריך  שהיה 
נכסיו  לגורל  בחששו  רבים.  ימים  מהלך  רחוקה 
על  אותו  ומינה  יקירו  לבנו  לקרוא  שלח  הרבים, 
את  בית המלכות,  ארמון  את  לו, לשמור  כל אשר 
חזר  ובפרט  משכיותיו,  וחדרי  היקרים  אוצרותיו 
והזהירו על דבר שעון החמודות אשר לו, שישמרהו 
מכל משמר. למשנה תוקף עמד ופירט לו שידע את 
מעלותיו המרובות וסגולותיו הנדירות של שעון זה, 
פנינים  מחוגיו  יהלומים,  מספריו  פז,  עשוי  שגופו 
יקרתו  שמרוב  עד  וכהנה,  כהנה  ועוד  חן,  ואבני 
ויהי  עיניו.  כבבת  אצלו  חשוב  הריהו  וחביבותו 
אחר הדברים האלה, בשוב המלך אל ביתו בחוזרו 
החומה  את  לראות  עיניו  חשכו  הגדול,  ממסעו 
וקמשונים,  חרולים  עלתה  החמדה  גינת  פרוצה, 
דלתות הבית פרוצות ופתוחות לרווחה, והכל מוזנח 
ונטוש לכל צר ואויב.פנה המלך אל בנו ושאלו על 
דבר החפצים היקרים, שכיות החמדה אשר בבית, 
המלך  שמע  כאשר  נגנבו.  או  שנשברו  הבן  ואמר 
ונאנח  בקרבו  ליבו  נשבר  אבד,  היקר  שעונו  שגם 
וגנח: “אוי וויי, מיין זייגערל”,והחל לדרוש ולשאול 
כל  ועל  שרדו,  הם  האם  היקרים  חלקיו  פרטי  על 
חלק וחלק ששמע שנשבר ונפסד, היה גונח בכאב 
זאת  זייגערל”.כשסיפר  דער  וויי,  “אוי  ומיילל:  לב 
מרן קדוש ישראל מרוז’ין, גנח ונאנח: “אוי וויי, דער 
זייגערל”, עד שנתעוררו כל  ויי, דער  זייגערל, אוי 

העם הנמצאים שם וגעו בבכיה.
)הרה”ק הרמ”ח מסלונים היה חוזר על סיפור זה מתוך התעוררות 
ובכיה מרובה בשולחנו הטהור בערב יום הקדוש בסעודת היום, 

והדברים עתיקים(
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באר בשדה- שטפנשט

איך מברכים על הסליחה
כי מלך מוחל וסולח אתה

בתפילות יום-הכיפורים מסיימים את ברכת קדושת היום במילים “מלך 
מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו בית ישראל ומעביר אשמותינו 
על  לנו  מכפר  הקב”ה  בבירור  יודעים  אנו  וכי  וכו’.  ושנה”  שנה  בכל 
שהוא  יתברך  בו  בטוחים  אנו  ואף שבאמת  לא?  חלילה  או  עוונותינו 
יכפר על אשמותינו, מכל מקום היאך שייך לברך על כך בשם ומלכות? 
יחיד  בן  לו  שיש  לאב  דומה?  הדבר  למה  במשל  זאת  להסביר  וניתן 
לרוב  עימו.  כשהוא משתעשע  גדול  תענוג  לו  ויש  מאד,  עליו  החביב 
תשוקתו ואהבתו לאותו הבן, קנה לו האב מתנה מן השוק, תפוח נאה 
יפה ומהודר בתכלית היופי, ונתן אותו לבנו אהובו. הבן יקר מאד אצל 
האב והוא אוהב אותו יותר מכל אהבות שבעולם, אבל הוא רוצה לבחון 
ולנסות האם אהבת הבן אליו גם היא כה גדולה או שמא לו. אומר לו 
האב לבן: תנה לי את התפוח הלזה. והנה, אם הבן הוא חכם ובר שכל, 
הריהו נותן תיכף את התפוח לאביו, וכשרואה האב כי אהבת הבן אליו 
ג”כ גדולה מאד, הוא נותן תיכף בחזרה את התפוח לבנו, כי כל הלקיחה 
לא היתה אלא מבחן וניסיון לראות אם הבן אוהב אותו, והוא אף קונה 
וכשאביו  ולא חכם,  הוא  נבל  הבן  מזו. אבל אם  יקרה  יותר  לו מתנה 
מתחנן אליו לתת לו את התפוח הוא אינו רוצה, אזי כועס עליו אביו 
ולוקח מאיתו את התפוח בחזקה בעל כורחו שלא ברצונו, ולא נותן לו 
בחזרה את התפוח. מה עושה אז הבן? מברך ברכה על התפוח, ביודעו 
נאמנה כי אביו לא ירצה לגרום לו לברך ברכה לבטלה, ועל כן מוכרח 
הוא שיתן לו את התפוח כדי שיאכלהו. כך גם אנו, כשאנו מברכים את 
הברכה “מלך מוחל וסולח” וכו’, והננו אצל הקב”ה כבנים לפני אביהם, 
והוא יתברך ודאי לא ירצה שנברך חלילה ברכה לבטלה, על כן הוא 

מכפר לנו על כל חטאותינו.
)מרן הסב”ק מרוז’ין(

כך צריך לבכות..
בכל ערב יום הכיפורים היה מנהגו של אדמו”ר הרה”ק רבי דוד 
משה מטשורטקוב זי”ע להרבות בבכיה בהיכלו, והיחידי סגולה 
גדולה  חרדה  עליהם  נפלה  מנחה  קודם  להיכלו  להכנס  שזכו 
להביט בפני קדשו מפני פחד אימת יום הדין שהיתה נראית עליו. 
פעם אחת בערב יום הכיפורים כשנכנס אליו בנו יחידו הרה”ק ר’ 
ישראל לבקש מיני מתיקה כמנהג בכל ערב יום הכיפורים, נפל 
עליו פחד בראותו את הבכיות של אביו אדמו”ר זי”ע, והבין אביו 
זי”ע שהוא משתומם ונבהל על המחזה שרואה, ואמר לו בלשון 
קדשו: “זעסטו מיין קינד אזוי דארף מען וויינען אז מען איז ניט 

הערליך” ]- ראה נא בני ראה, כך צריך לבכות מי שאינו ירא אלוקים כראוי[.
)דברי דוד(

הקב”ה ברוב רחמיו וחסדיו מוחל וסולח בכל שנה ושנה כי 
אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון )תפילות יו”כ(

מעשה שנסע מרן הסב”ק מרוז’ין זי”ע לעיר אודיסה לרחוץ במי 
הים בפקודת הרופאים. באותה העת שמע כי מתגורר בעיר אחד 
מנכדי הגה”ק רבי יעקב עמדין, ששמו מאיר והלה לא הלך בדרכי 
ויצא לתרבות רעה ר”ל. ובקש מרן הסב”ק לקרוא את  אבותיו 
האיש ודיבר על ליבו שישוב לכור מחצבתו והבטיח לו שאם יסע 
עמו לרוז’ין יהיה סמוך על שולחנו ויתן לו כל מחסורו, ונתרצה 
האיש ונסע עמו לרוז’ין, וחזר בתשובה שלמה ונשאר שם סמוך 
על שולחנו. פעם אחת הבחין מרן הק’ כי ר’ מאיר הבעל-תשובה 
עצוב מאד ופניו זועפים, ושאלו: מאיר בני, למה פניך זועפים 
היום, אם על עונותיך אשר חטאת, הלא על הכל מועיל תשובה. 
והשיב: וכי איך לא אדאג? הלא הרביתי מאד לפשוע נגד השי”ת, 
וגם אחרי שעשיתי תשובה כמה פעמים נכשלתי וחזרתי ככלב 
ששב אל קיאו, ואיני יודע אם תתקבל עוד תשובתי!. נענה מרן 
הסב”ק ואמר לו: מאיר, הלא אומרים עליך שאתה עילוי ולמדן, 
אשיב לך כדרך הלומדים, כי הנה אנו אומרים בתפלות יו”כ “כי 
אתה סלחן לישראל ומחלן וכו’, היה די שנאמר “כי אתה סולח 
‘פריקה  במצוות  המדברים  התורה  בפסוקי  הנה  אך  ומוחל”?. 
וטעינה’ כתיב )שמות כג, ה( רובץ תחת משאו, ודרשו חז”ל בגמרא 
)ב”מ לג( רובץ ולא רבצן, ופרש”י ולא הרגיל בכך. הרי מוכח מכך, 
ורגילות  נו”ן בסוף התיבה מורה על ענין הווה  דהוספת האות 
תמידית, ואם-כך הרי שגם כאן הפירוש הוא, כי על אף שהאדם 
דרכו לחטוא ורובץ תחת משאו של חטאים ופשעים, והיה הדין 
נותן ששוב לא תהיה לו מחילה על מעשיו, אעפ”כ הקב”ה ברוב 
רחמיו וחסדיו מוחל וסולח בכל שנה ושנה, כיון שהוא “סלחן 

ומחלן”- שדרכו ג”כ בכך לסלוח תמיד והוא רגיל בזה.
)כנסת ישראל –רוז’ין(

מגור מורה לו "הרב טוביאס! תעשו כהבנתכם" והוא אכן מתעקש להיאסר.
למחרת עם שחר, לוקח רבינו את הטלית והתפילין, וממהר לבית הסוהר, סוהרי המקום 
כי הגיע להאסר בעוון ההפגנה  הנדהמים ביקשו למנוע בעדו להאסר, אך הוא מודיע 
מהתהודה  חששו  הם  אך  הקנס,  את  לשלם  בתוקף  ומסרב  השבת,  חילולי  על  שקיים 
יודיעו על  ילך לביתו והם כבר  זו והודיעוהו כי  הציבורית שתגרום פרשייה 

תאריך המאסר…
הפרשייה היכתה גלים וזכתה לסיקור תקשורתי נרחב. ואף מעבר לאוקיינוס 
אינו  כך,  על  לו  ילדותו שנודע  ורע, משנות  מכר  ידיד,  הדי המאורע.  הגיעו 
כ"בלתי  לו  שנראתה  בפרשיה  קשור  טוביאס  הרב  שמיודעו  לכך  מסכים 
מכובדת" והוא משגר מכתב תוכחה, רבינו עונה לו באהבה "אשר להשתתפתי 
שהקב"ה  אומר  שכבודו  בפומבי,  קודש  שבת  חילולי  נגד  אשתקד  בהפגנה 
יכול להתגונן בעצמו, פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל להבין פשר הדבר, 
הלא בלי ספק זוכר אתה פרשיות שלימות בתנ"ך ואיך שכח כרגע, שתורתינו 
הקדושה הזהירה באזהרה חמורה כמה וכמה פעמים בעיר הנידחת וכדומה, 
שבי"ד של מטה יענשו. אמנם אין עכשיו כח בידינו במדינת ישראל שנוסדה 
בעוה"ר עפ"י החוק להעניש ולעצור בעד חילולי שבת קודש, לסגור לפחות 
לדיוטה  עד  אותו  ומדרדרים  הנוער  והקולנועים המרעילים את  התיאטרונים 
התחתונה. מדוע לא כתבו העיתונים שבאחת ההפגנות הסוערות שהתקיימו 
לפני בנין עריית הרצליה, יצא הרב שמואל טוביאס לרקוד בקול שירה וזימרה 
של  הראשי  עד שמפקד  כך  כל  התעוררות  והיתה  חסידים,  ובריקוד  בלהקה 

משטרת הרצליה מר לושי הנכבד הצטרף ורקדנו שנינו יחד!

פרידה מקהילתו 
לפתע  מבקש  סביבתו,  כל  על  לכת  מרחיקות  רוויי השפעות  מאבקים,  שבע 
רבינו לעזוב את שביב. ביותר טורדת את מנוחתו העובדה כי נכדיו שהתגוררו 
עמו במחיצתו גדלים. והוא שכה עמל וידע בחינוכם חושש כי השפעת הסביבה 

תזיק להם. באותם ימי התלבטות, הוא מקבל כמו אות מן שמייא.
באחד מביקוריו התכופים אצל גדולי ישראל, הוא שומע את אחד מהם המספר 
לשאול  שבא  מרוחק  מיישוב  מסויים  רב  שערך  ביקור  על  אגב,  כבדרך  לו 
בעצתו האם להמשיך במלאכתו הקשה באותו ישוב, התשובה שקיבל נראתה 
לרבינו כאות בשבילו. אותו גדול השיב וענה שלפי דעתו יהודי בעל שיעור 
קומה כמוהו, יעשה חסד גדול יותר וקידוש שם שמיים עצום יותר, אם יתגורר 

בסביבת החרדים לדבר ה' וישפיע עליהם מהוד תורתו וחסידותו.
הדברים שלא נאמרו אליו אף לא בעקיפין, דקרוהו כמדקרות חרב, הלא זוהי 

תוכניתו הישנה מאז בואו ארצה לגור בסביבת יראים ושלמים.
מהי  "התדעו  בצער,  למקורביו  מספר  תוכניתו  על  ששמע  האדמורי"ם  אחד 
מתושבי  אחד  איש  הנה  קהילתו?  בני  על  טוביאס  הרב  של  השפעתו  מדת 
הרצליה בא אלי – מוסיף האדמו"ר ואומר – ומספר לי שכאשר הוא פוגש את 
כבוד הרב טוביאס מהלך ברחובות הרצליה הוא מתחזק באמונה ומרגיש פחד 

מהאלוקים".
בתקופה ההיא פתח בנו בית תפילה בבני ברק, הקלויז החסידי מתנוסס על 
הקרקעות שרכשו במרכז בני ברק ועליהם התעתדו לבנות בימ"ד מפואר, הוא 
מחליט לעבור בסמוך לביכ"נ זה, ולחזק את ההתפתחות החסידית התורנית 

הזו.
בסמוך לערב פסח של שנת תשמ"ב, שמונה עשר שנה אחרי שהגיע לשביב, 
עקר לבני ברק. אך לא איש כמוהו ינטוש לגמרי את בני קהילתו, זו שנקשר 
ארוכות  שנים  ולעודדם.  לחזקם  לבקרם  מרבה  והיה  נפשו,  נימי  בכל  אליה 
עליהם  ולהשפיע  בהופעתו הקבועה מספר פעמים בשבוע, להמשיך  התמיד 

מהודו.
ערב פסח של שנת תשמ"ב זמן קצר אחרי שעזב, לעת שחזר רבינו לשכונה 
ל"שבת הגדול" למסור מספר "דרשות לשבת הגדול" כמנהגו מדי שנה. בהיות 
כל מטלטליו הועברו לבני ברק, נאלץ לשבות אצל משפחה מתושבי המקום. 
דירתו שלא עלתה על חדר וחצי, שמשו אותה שבת את הרב ובני משפחתו 
והמזוודות, דבר  ששבו לשביב, בחוסר מיטות הוכרחו ללון על המיטלטלים 

שהזכיר במידת מה את היהודים בזמנו, כאותו ערב פסח כשיצאו ממצרים…

שריפת בית אלקינו
עזיבתו הפתאומית של רבינו הכתה גלים, ועשתה כנפים בכל האיזור, רבים 

מאנו להפרד וההמונים סרבו להשלים עם כך.
אט אט הלכה שביב ונתדלדלה מתושביה, מצבה הרוחני הולך וירד פלאים. 
פנחס  ר'  הישיש  ביהכ"נ  גבאי  עולמו  לבית  נסתלק  תשמ"ג  באלול  ב'  ביום 
ריידלר ז"ל כעבור יומיים פרצה שריפה שכילתה את כל תכולת בית הכנסת 
לשביב  לשוב  מיהר  ורבינו  האיזור,  תושבי  את  החרידה  הפרשיה  סיני"  "הר 
ולהתאבל יחד עם בני הקהילה, הוא השמיע דברי כיבושין על המצב הרוחני 

ההולך ותדרדר, וזירזרם בכל עוז לשוב ולחדש בית כנסת ותיק זה.
מאורע עצוב וסמלי זה חתם איפה את תקופת פעילתו המסועפת של רבינו 
בהרצליה שנותרה שוב כשהיתה שוממה ועזובה, שביב רבתי עם נותרה והיתה 

כאלמנה.

המשך מצבות מספרות מעמ' 8



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

סגולת קריאת פרשת האזינו
האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי )לב, א(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

כוללת העתידות ומרמזת על הגאולה
והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, 
ונוכל,  הרעות  שנעשה  עדות  שטר  היא  רק 
חימה,  בתוכחות  בנו  יעשה  יתברך  ושהוא 
ויפרע  ויתנחם  וישוב  זכרנו,  ישבית  לא  אבל 
מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, 
ויכפר על חטאתינו למען שמו אם כן, השירה 
העתידה  בגאולה  מבוארת  הבטחה  הזאת 
על כרחן של מינין וכך הזכירו בספרי )האזינו 
מג(, גדולה שירה זו שיש בה עכשיו ויש בה 
לשעבר ויש בה לעתיד לבוא ויש בה בעולם 
הכתוב  רמז  ולזה  הבא  לעולם  בה  ויש  הזה 
שאמר )פסוק מד( ויבא משה וידבר את כל דברי 
השירה הזאת באזני העם, הזכיר "כל" להגיד 
היא  ואם  למו,  העתידות  כל  כוללת  שהיא 

קטנה בדבור, כי ביאר להם עניניה הרבים.
מן  אחד  מכתב  הזאת  השירה  היתה  ואלו 
אחרית  מראשית  שהגיד  בכוכבים  החוזים 
כן, היה ראוי להאמין בה מפני שנתקיימו כל 
כי  ואף  אחד,  דבר  נפל  לא  הנה  עד  דבריה 
אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלהים 
היה  ביתו, אשר לא  נביאו הנאמן בכל  מפי 

לפניו ואחריו כמוהו, עליו השלום.
)רמב"ן דברים לב, מ(

סגולה להנצל מאפיקורסות
שירת  יום  בכל  ללמוד  בסגולה  לי  נראה 
מאפיקורסות  להנצל  סגולה  והוא  האזינו 
ומדעות הכוזביות, עיין מ"ש בספרינו אגרא 
וילך הוכחנו זה מפסוקי התורה,  דכלה בפ' 
והנה הרב מו"ה יעב"ץ בסידור שלו תמה על 
בעל מסדר מעמדות למה סידר פרשת האזינו 
במעמדות. ועיי"ש בספרינו כי הדין עמו כי 

הוא בסגולה עפ"י התורה.
)אגרא דכלה אות קטו(

סגולה להצלחה ולאריכות ימים
כל  לומר  היא  מהר"ל  מפי  המסורות  אחת 
יום לפני התפלה את שירת האזינו, שמהר"ל 
והלב,  המוח  לטהרת  כסגולה  אותה  רואה 
לדעת מהר"ל גם על סוחרים ובעלי מלאכה 
ביום  פעמים  מספר  האזינו  פרשת  לומר 
משום שהדבר מהוה סגולה להצלחה, לפיכך 
כן  פה,  בעל  'האזינו'  לדעת  אחד  כל  נדרש 
פעמים  מספר  האזינו  באמירת  מהר"ל  ראה 

ביום סגולה לאריכות ימים.
)ספר הזכרונות פרק כט(

ללמדה בעל פה
המגיד ממעזריטש הורה ללמוד בעל פה את 

שירת האזינו.
)ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש עמ' 74(

סגולה לחן ולחסד
לחן ולחסד. אחר תפלת שחרית יאמר, האזינו 
השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי, יערף 
עלי  כשעירים  אמרתי  כטל  תזל  לקחי  כמטר 
אקרא  ה'  שם  כי  עשב.  עלי  וכרביבים  דשא 
הבו גדל לאלהינו. יהי רצון מלפניך ה' אלקינו 
ואלקי אבותינו. שתעשה למען רחמיך, ולמען 
קדושת פסוקים אלו, והשמות הקדושים שבהם, 
ותתננו לאהבה לחן ולחסד ולרחמים בעיני כל 
רואינו, ויהיו דברינו נשמעים לעבודתך, ויהיו 

כל מעשינו לשם שמים, ותצליחנו בלימודינו 
ובכל מעשה ידינו. אמן כן יהי רצון.

)ספר עבודת הקודש כף אחת אות ל(

מצות עשה על לימוד שירת האזינו
הזה  הדרך  על  זו  מצוה  ענין  מבוארת  וכן 
למעלה בפרשת וילך, שנאמר ועתה כתבו וגו' 

למען  בפיהם,  שימה  ישראל  בני  את  ולמדה 
וענתה  וגו'  אותו  תמצאן  כי  והיה  וגו'  תהיה 
את  ידעתי  כי  וגו',  לעד  לפניו  הזאת  השירה 
כתבו  מאמר  והנה  י"ט--כ"א(.  ל"א,  )שם  וגו'  יצרו 
נמנה אצל מוני המצוות מצות עשה מיוחדת 
על כתיבת ספר תורה. אבל מה שאמר ולמדה 
לא  אצלם  נמנה  לא  מיוחד  ציווי  הוא  וגו', 
ידעתי לו טעם. וכפי הנראה היה ראוי למנות 
זה מצוה מיוחדת על לימוד שירה זו לכל אחד 
מישראל, אלא לפי שלא נקבע לו זמן אפשר 
כל  ועל  חייו,  ימי  כל  אחד  בפעם  די  שיהיה 
בשנה  אחת  פעם  הפרשה  בקריאת  די  פנים 
כתיקון חכמים. אבל על כל פנים יהיה קריאת 

פרשה זו מצות עשה דאורייתא.

)ספר הזכרונות לרבי צדוק הכהן מלובלין מצוה ג(

הזי”ו ל”ך האור המוסתר
אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם, פירש 
כו'.  באפי  אמרתי  הם  אי  אף  אמרתי  רש"י 
ולהבין זה, יש לפרש זה הפסוק לטובה, כשיש 
ח"ו חרון אף בעולם, אז כביכול מסתיר אותנו 
להם  אפשר  שאי  בעולם,  המקטריגים  מפני 
לראות ולהסתכל, עד שאין רואים אותנו כלל 
ואומרים "איה" הם, כי אין אנו יכולין לראותם 
כלל, וזהו על ידי שאנו משבחין אותו יתברך 
במדה,  מדה  זה  כנגד  כבודו,  מקום  "איה" 
שום  שאין  במקום  כנפיו  בצל  מסתירינו 
מקטרג יכול לראות אותנו, וזהו שנתנו סימן 
על קריאת פרשה זאת, הזי"ו ל"ך )ר"ה לא.(, כי 
לכאורה בפרשה זו נכלל כמה מיני פורעניות, 
אמנם זה רק בלבוש נגד המקטריגים, ובאמת 
כל  קדושו  עם  לנו  האזינו[  ]בפרשת  בזה  נכלל 
)ח"ב  חדש  בזוהר  מצינו  והנה  טובות.  מיני 
שהש"ר סז ע"ב(, שבנקודת י' נכללו כל החכמות, 

ובאים כל שרי האומות ללמוד ממנה חכמות, 
ומראית עצמה להם כנקודה שחורה, ואומרת 
אני  הלא  בי,  תראו  ומה  אלי,  באתם  למה 
נקודה שחורה, אל תראוני שאני שחרחורת 
)שה"ש א, ו(, וכן אנו רואין שגם בוא"ו וזיי"ן אין 

בהם לבנונית כלל רק שחרות, וזהו להסתיר 
השפע מאומות העולם. כי באמת היו"ד אף 
שמראית עצמה כנקודה שחורה זהו ]רק[ נגד 
האומות כנ"ל, אבל לבני היכלא רחימא דילה 
הנ"ל,  ו"ז  אותיות  וכן  אוצרות,  גנזי  פותחת 
"הזיו"  פירוש אותיות  ל"ך,  הזי"ו  סימן  וזהו 
"לך"  רק  הוא  בהיר,  הדר,  אור,  שפירושו 
שרק אתה תראה הזיו, ולא האומות, כי נגדם 
נראית שחורות, וכן שירת האזינו על דרך זה.
)זרע קודש פרשת האזינו(

קריאת פרשת האזינו להתעוררות 
נשמות ישראל

פרשת  תשובה  בשבת  קורין  יה"כ  מקודם 
ל"ך  הזי"ו  הקרואין  התחלת  שסימן  האזינו 
כנודע, שהוא מרמז על התעוררות שיתעוררו 
כל נשמות ישראל לקבל עליהם הזיו העליון 
עליהם  המופיע  אלהים  צלם  סוד  שהוא 
בימים האלו על ידי תיקון המצות שמקיימין 
בימים אלו שעל ידי מתקרבין החלקים של 
שמתאחדין  ידי  ועל  הכל,  לשורש  ישראל 
של  תפארתו  יקר  זיו  עליהם  נאצל  לשרשן 
מרומז  האזינו  שבשירת  כנודע  ב"ה,  הבורא 
כל שרשי נשמות ישראל עם כל מאורעותיהן, 
בשמא  דייק  דהוה  מאיר  ברבי  שמצינו  וכמו 
ובאותו אדם שנקרא כידור אמר רשע הוא ע"ש 
באמת  כי  המה,  תהפוכת  דור  כי  כ(  לב,  )דברים 

שרבי מאיר ידע ברה"ק שורש נשמתו שמקורה 
בהאזינו הוא בפ' זה ועל ידי זה ידע מכונו ולא 
תורה  בשמחת  ולכך  כך,  דוקא  נקרא  שהיה 
להתורה  לשרשן  לשוב  צריכין  ישראל  שאנו 
ובפרט בשירת האזינו ששם עיקר רמיזת חלקי 
שרשי נשמות ישראל לכך קורין אז פ' האזינו, 
שצריך  ע"ש  כאמור  ל"ך  הזי"ו  הוא  והסי' 

להחזיר הזיו החלק שלו לקרבו אל התורה.
)מאור עינים פרשת אמור(

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

אמירת האזינו במוספי שבת ובמעמדות
במוספי דשבתא

במוספי דשבתא מה היו אומרים )מאי שיר אמרי, רש"י(, אמר רב 
ענן בר רבא אמר רב הזי"ו ל"ך )פרשת שירת האזינו חולקים אותה 
על  ירכבהו  השלישי  עולם,  ימות  זכור  השני  האזינו,  הראשון  פרקים,  לששה 
במותי ארץ, הרביעי וירא ה' וינאץ, עד כאן ששה פסוקים לפרק, ומכאן ואילך 
שמונה פסוקים לפרק החמישי - לולי כעס אויב אגור, הששי כי ידין ה' עמו, 
כאן  שחלוקים  כדרך  רב  אמר  רבא  בר  חנן  רב  ואמר  רש"י(, 
כך חלוקין בבית הכנסת )כך קוראין אותה ששה הקוראין בספר תורה, 

והשביעי קורא מן השירה ולהלן, רש"י(.
)מסכת ראש השנה לא, א(

בכל יום אחר ישתבח
יש מקומות שנהגו בהן לקרות בכל יום אחר שמברכין ישתבח 
שירת הים, ואחר כך מברכין על שמע, ויש מקומות שקורין 
לפי  הכל  השירות,  שתי  שקורין  יחידים  ויש  האזינו,  שירת 

המנהג.
)רמב"ם הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק ז הי"ג(

פרשת האזינו בסדר מעמדות
ויכלו  עד  בכל המעמדות מבראשית  אומרים  יחידים  יש  וגם 
הזי"ו  דרך  על  האזינו  ומפרשת  יומו,  כפי  פרשתו  יום  בכל 
הלוים  אומרים השיר שהיו  היו  ואח"כ  יום פרשתו,  בכל  לך 
אומרים, וג' פרשיות מאלפא ביתא מתמניא בתי, וב' מעלות 
בכל יום, ולולי ה' שהיה לנו בכל יום. ואח"כ אומדים פרשה 
א' מנביא והכל מסודר בסדורי התפלות, וגם יש שקורא בכל 
הדברות  י'  לקרות  מוסיפין  ובחמישי  ובשני  המן,  פרשת  יום 

ופרשת ויחל.
)ארחות חיים הלכות שאחר שמו"ע אות ה'(

יום  בכל  לומר  כתב  מעמדות,  בסדר 
מפרשת האזינו לפי סדר הזי"ו ל"ך, והשיג 

עליו רבי יעקב עמדין בסידורו
אמר יעקב לא יכולתי לירד לסוף דעת אותו המסדר מעמדות, 
ולא ידענא מנו חיפשתי ופישפשתי פנקסים וספרים לא מצאתי 
מי הוא ומה שמו ועל מה קרא לכל הסדר ההוא מעמדות, כי 
אנשי מעמד שהיו עומדים על הקרבן לא היה להם סדר זה, 
רק שהיו קורין בספר תורה מעשה בראשית לכל יום יומו, והיו 
בשבוע  ימים  וארבעה  ברצון,  שיתקבל  קרבנם  על  מתפללין 
היו מתענין, אבל כל שאר הקריאות והגדות ותחנות שסידר 
זה החכם לא ידעתי להם שורש, כי אם מרצונו ודעתו שלקט 
משניות ואגדות מהש"ס, ואין זה מענין המעמדות בעצם כי אם 
בשיתוף השם. אכן דברים רבים שהציג אינם מושכלים לענ"ד, 
כי אמנם בראשונה מה שהעמיד פרשת האזינו הוא כשגגה כי 

היא שירת מוספי שבת, ואין לו ענין לימות החול.
)עמודי שמים, הקדמה לסדר מעמדות(
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חכמי 
רומניה

כבו"ק אדמו"ר מסאדיגורה זצ"ל בתפילה על ציון קברו של מהר"ש טוביאס 
זצ"לעת שפקד את ציוני הצדיקים בבית העלמין נחלת יצחק ביום השבעה 

להסתלקות אביו כבו"ק אדמו"ר העקבי אבירים זצ"ל טבת תשע"ג

איש שהכל בו 
הצדיק  הגאון  מרן  של  לראשו  לו  ענדו  רבים  כתרים 
רבי שמואל טוביאס זצוק"ל, כתרים שהלמו את כתפיו 
הרחבות, כתרים שיאו את אישיותו הרב-גונית. שכן איש 
אשכולות היה, במובן שלא מיתרגם אל תקופתינו, ולא 
מצוי כלל וכלל בימינו אנו, איש שהכל בו! במאמרינו זה 
נתמקד בפרק רבנותו בארץ הקודש למן עלותו ארצה 
שביב  ברבנות  שנים  ח"י  מהם  תשכ"ד,  חשוון  בחודש 

הרצליה וי"ב שנים ברבנותו בק"ק בבני ברק.

ברומניה טרם עלותו ארצה 
והרצון  הכנה  השאיפה  בו  פעפעה  ילדותו  משחר  עוד 
שקידה  מתוך  תורה,  של  באהלה  ולישב  לזכות  העז 

ויגיעה עצומה בה.
ביקש רבינו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד תורת 

רבותיו, בתחילה  ויראת שמים אצל  חיים  חיים, חכמת 
אבד"ק  זצ"ל  טוביאס  שלמה  רבי  הרה"ק  אביו  בצל 
מרדכי  רבי משה  הגה"ח  אמו  מצד  וזקניו  סערדע  ציק 
אריה  טוביה  רבי  הרה"ק  אביו  ומצד  זצ"ל  מטולדיש 
זצ"ל,  טוביאס  יואל  רבי  הרה"ק  ואביו  זצ"ל  טוביאס 
מהרי"ל  האדיר  הגאון  של  בראשותו  קישנוב  ובישיבת 
צירלסון, וכאשר סיים את חק לימודיו בישיבה רמה זו, 
חזר לעירו פיאטרא ניאמץ שברומניה לקנות דעת בצל 
זקניו. וכשהבחין בו אותו זקן ויושב בישיבה הגאון האדיר 
מהרח"מ רוללר, בעל הבאר חיים מרדכי שכיהן ברבנות 
בעיר טרגו ניאמץ הסמוכה, כי לפניו עלם חמודות עדיו 
לגאון ולתפארת קבע עמו "חברותא" בביהמ"ד - מקום 
מושב לימודו הקבוע. וכך הפך לתלמידו המובהק ולאיש 

אמונו של הגאון הנודע בעמח"ס "באר חיים מרדכי".
אך מעולם לא בא אל סיפוקו הרוחני, ד' אמותיה של 
הלכה צרות היו מהכיל ומהקיף את מעוף רוחו הנועז, 
והגיוני ליבו הפורה. תאב היה בכל מאודו לרכוש עוד 
כ"כ  מצוי  זה שאינו  מהזן המשובח,  ודעת  ועוד חכמה 

לרוב, ותאותו זו לא ידעה גבולות, כיון שכך משכים היה 
לפתחן של גדולי גאוני ומצוקי ארץ שהיו פזורים ברחבי 
תורני,  ענק  "מאתר"  שהיה  מקום  בכל  לרוב.  רומניה 
שאפשר ללמוד הימנו היה ממהר לבית מדרשו, ומנסה 
להתחקות אחר הליכותיו בקודש, עד שנעשה לתלמידם 

המובהק של המוני גדולי ישראל. 
ומאורי  גדולי  ישראל.  רועי  אותם  לכל  הוא  יחיד  כבן 
האומה. שרבינו מצא בהם כדי להשביע תאוותו הרוחנית 
ההומה. אצל כולם הוא קונה, ומלפניהם הוא מתבטל. 
חזיון נדיר שהיה נפרץ כל אימת שבסביבתו זקן - שקנה 

חכמה. הנהגה פלאית שליוותה אותו עד יומו האחרון.
כעשרים וחמש שנה כיהן רבנו כרב גאב"ד העיר פיאטרא 
ניאמץ, עשרים וחמש שנות אהבה אין קץ לבני קהילתו, 
ומסירות נפש למען קדשי ישראל אשר באו אל סיומן עם 

עלותו ארצה בחודש חשוון שנת תשכ"ד.
זכתה פיאטרא ניאמץ העיר הגדולה לאלוקים שכונתה 
בפי כל "ירושלים דמולדובא" מה שלא זכו ערים רבות 
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התורה  גדולי  כאשר  לחכמים,  ועד  בית  והיתה  אחרות 
ידועים ומפורסמים משכמם ומעלה מכהנים בה ברבנות. 
"פיאטרא ניאמץ" השוכנת למרגלות הרי הקרפטים אשר 
לחוף הנהר ביסטריצא זכתה להיות למסתור לרבינו אור 
שבעת הימים הבעש"ט הק' בשבעת שנות התבודדותו, 
כפי שהמסורת אומרת, ואף ביכ"נ בו התפלל הבעש"ט 

הק' שרד לפליטה עד לימינו אנו בעיר זו.
טוביאס  מוהר"ש  רבינו  שהיה  אחרת  מבוססת  מסורת 
הס"ק  מרן  כי  איש  מפי  איש  ששמעה  כפי  מספרה 
ניאמץ  בפיאטרא  הוא  אף  ביקר  מרוז'ין  ישראל  אור 
'טיש' באחד מבתי המדרש שבעיר -  וערך "שולחן" - 
'גריבלדי' לימים, עליו התבטא ואמר לפני הנוכחים "עד 

שמשיח יבוא לא יהיה כזה טיש".
אט אט החלה רומניה להתרוקן מיהודיה, מאות ואלפים 
בארץ  מושבם  את  קבעו  ארצה,  עלו  רומניה  מיהודי 
של  לרבה  היציאה  אשרת  אך  בה.  והשתקעו  הקודש, 

פיאטרא התמהמה מלהגיע.

מירושלים דמולדובא – 
לארץ הקודש

מאותן  שנה  עשרה  חמש  של  בהפרש  תשכ"ד,  חשון 
הגדולות  העליות 
עם  רבנו  זכה  מרומניה, 
ובהם  משפחתו  בני  כל 
הרבנים  בניו  חמשת 
ארה"ק.  עפר  את  לחונן 
באותם  נדיר  מחזה 
יעלה  חסידי  שרב  ימים 
אותם  של  מרומניה 
בניו  כל  עם  הימים 
ומכהנים  ושלמים  יראים 
הרבה  שמחתו  ברבנות! 
לא ידעה גבולות, מעתה 
לישב  יכול  הוא  קיווה 
באין  תורה  של  באהלה 
איפה  היה  גדול  מפריע. 
רצונו  היה  ועז  חפצו 
תורה,  במקום  להתישב 
את  יעבוד  בו  מקום 

אלוקיו באין מפריע. 
רצון  היה  כן  לא  אך 
רומניה  גולת  ההשגחה, 
הסחופה והדוויה שיוועה 
ולרועה  לרב  למנהיג, 
קומה  שיעור  בעל  נאמן 
היו  מבקשים  כרבינו. 
היהודים להתקרב ולשוב 
אך  מחצבתם,  לצור 
שיקרבם.  מי  היה  לא 
היה  חפץ  שכך,  כיון 
אחיו  את  ולקרב  לחזק 

השבורים והנדכאים.
בין  להתיישב  ביקש  עליונה  שליחות  בהכרת  חדור 
פשוטי עמך, תמימי דרך, להדריכם ולהורותם בדרך ה'.

ביותר  המתאימים  היעדים  אחת  הרצליה  איפה  היתה 
למטרתו, בהיות שרבים מבני העליות הגדולות התישבו 

בה ובגלילותיה.
בעטרתה  נענד  ארצה,  עלותו  מעת  רב  לא  זמן  ואכן. 
ניהג  אותה  הרצליה   - שביב  רבנות  של  בנזרה  ועוטר 

ברמים ח"י שנים.
שמונה עשר היו המה השנים, בהן פיכה המעין הנובע 
ויראת  תורה  הרביץ  בהן  ובתעצומות,  בעוז  חיים  מים 
שמים, לחם מלחמות ה' בחרמה, השיב למחרפי השם 

דבר, וקידש שם שמים בכל תהלוכותיו.
שושנה  כמו  השרון,  את  המייפה  חבצלת  כאותה 
המוסיפה חן בינות לעמקים, כאילת אהבים ויעלת חן, 
שימש רבינו אב רוחני, ורועה נאמן, לגולתה הדוויה של 
יהדות רומניה הפזורה ברחבי הארץ, והיה ביתו כמגדל 
להתבשם  שבאו  ולרבים  האיזור,  תושבי  לכל  אור  של 

ולהנות מאורו.
"שביב" - הגדולה שבשכונות הרצליה השרונית. מגוונת 
היא האוכלוסיה וצפופה, עליות רבות קבעו את מושבן 
כאן, ממזרח וממערב מצפון ומים כולם נקבצו ובאו לך, 
קהילות ישראל שבתפוצות התמזגו בשביב זה בזה והיו 

פה לחטיבה אחת.
ובישיבתם  בשיבתם  הגלויות,  במיזוג  רבינו  ראה 
ששבה  מעלה  רם  כאידיאל  הקודש,  בארץ  המאוחדת 

את לבו עד למאוד. הוא, ששבע מרורות כלענה בשנות 
התרעלה  כוס  את  שמיצה  הוא,  והקומוניזם.  האימה 
משיח  חבלי  של  רוגזם  עליו  שקפצו  הוא,  תום.  עד 
לישב  איפה  עתה  ביקש  ישראל.  בגלות  המתמהמהים 

בשלוה מעין זו.
ואכן, מיוחד במינו היה בזה, השכונות המרובות - כמו 
שבערה  האהבה  גודל  את  לציין  ידעו  תושביהן,  גם 
בקרבו, לכל אחד ואחד ומכל מוצא ומוצא, לכל קהילה 
וקהילה מוצא היה מסילות לליבה, עד שכולם ראו בו 

מורם ורבם, מנהיגם ומדריכם ורב קהילתם.
רחוב הבשן שבשכונת שביב בלוק מספר 15. כמדומה 
שבעולם לא זכה לראות "קבוצת רבנים" כה גדולה, שזה 
עתה הופיעה ובאה בשערי השכונה. היה זה ערב פסח 
של שנת תשכ"ד, ארבע חדשים אחרי עלותם ארצה עת 
הגיעו הרב עם ששת בניו להשתקע בהרצליה ולהתישב 

בשביב.
על הימים שקדמו לבואו לשביב סיפר יושב ראש המועצה 
הדתית של הרצליה באותן הימים מר יוסף יאקאב זצ"ל: 
מבבל,  עלה  ארי  כי  הידיעה  דבר  לאזנינו  בהגיע  מיד 
הוא ניהו רבינו שזה עתה עלה מגולת רומניה, נזדרזה 
נכבדי  של  משלחת  ושגרה  להרצליה,  הדתית  המועצה 
יאות לקבל עליו את משרת הרבנות  כי  העיר, לבקשו 
בעירנו ולשאת על שכמו בנטל הרב, לצידם של רבני 

מיהר  לא  רבנו  אך  העיר. 
חשש  להצעתינו,  להענות 
כבד קינן בלבו מהשלכותיה 
של  השלילית  והשפעתה 
"דתי"  בלתי  במקום  מגוריו 
דבר  ושביב,  כהרצליה 

שיקשה על חינוך ילדיו ונכדיו כאוות נפשו, ומסירותו 
הרבה לכך מימים ימימה. ואת זוגתו הרבנים תחי' שלח 
אין, לבחון את  לפניו לראות היש בה עץ אם  להורות 
מצב הנוער בשביב, ואיה מקום חינוכם שם, לבקר בבתי 

הספר שבאיזור. ולהחליט, היתאימו עבור צאצאיו?
אחותו  אצל  הרב  שהה  בהירות  אי  של  אלו  בימים 
המתענינים  הרבים  ולידידיו  ברק.  בבני  שהתגוררה 
את  מפרט  הוא  תחילה,  במכתב.  עונה  הוא  בשלומו 
"…תהילה  ארצה  עלותו  מאז  הדברים  השתלשלות 
בבני  בישיבות  התקבלו  בני  שבשמים,  לאבינו  ותודה 
ברק, אדמו"רי ארץ ישראל ששו לקראת בואנו והטריחו 
את עצמם בכמה וכמה טרחות. בינתיים נחלתה חמותי 
הרבנית הקשישה…" והוא ממשיך לתאר את ספיקותיו 
בעינן הרבנות המוצעת - "זה כשבעה שבועות התלבטתי 
בכמה וכמה לבטים, נסעתי לראות ולבקר בכמה ערים 
לקחת דירה ולא עלתה בידי, רצו ליתן לי בשרון ובינתיים 
לא הסכמתי על זה, לכתחילה סבור הייתי להתיישב בבני 
ברק באוירה של תורה ויראת שמים, - והוא מסיים את 
מכתבו - בודאי יעזרו השי"ת, ולבי מלא תקוה שיזמין לי 

מקומי ואוכל לעבוד את השי"ת בהרחבה."
להענות  רבנו  החליט  וקשים  ארוכים  לבטים  לאחר 
 - להרצליה  להגיע  מתעתד  הוא  ובקרוב  להפצרותינו, 

ממשיך לתאר מר יוסף יאקאב זצ"ל - "עם הודע דבר 
בעירנו  פאר  לכהן  ניאות  רבינו  כי  המשמחת  הבשורה 
פנים  קבלת  מסיבת  לערוך  המקומית  הרבנות  הזדרזה 
ראשיה,  העיר,  רבני  במעמד  החדש,  הרב  של  לכבודו 

מנהיגה, פרנסיה, ותושביה.
רבינו,   - המסיבה  שחתן  בשעה  בקהל  הושלך  הס 
פתח את פיו בחכמה והרצה את ה"אני מאמין" הרבני 
אצילי,  הוד  רבת  במיוחד,  מרשימה  בהופעה  שלו, 
רצונותיו  ניחן, התווה את  בו  הנדיר  הריטורי  בכשרונו 
בתקופה  פעולתן  ודרכי  הרבים  שאיפותיו  ומאווייו, 
הבאה באספקלרית תקופת רבנותו הקודמת תחת מגף 

הקומוניזם המדכא והמיסר…
דבריו נמסכו במתק שפתים תוך שהוא שוזרן בפלפול 
)יתרו  רבה  המדרש  דברי  עפ"י  מיוסדים  ואגדה  בהלכה 
כ"ח - א( "אמר רבי ברכיה הלוחות היו ארכן ששה טפחים, 
טפחים  שני  העולם  והיה  שאמר  מי  ביד  היו  כביכול 
ובידיו של משה שני טפחים ושני טפחים היו מפרישין 

בין ידי ליד".
מהפך  לחולל  יזכה  כי  בתקותו  דבריו  את  מסיים  הוא 
רוחני במקום כולו ולהפוך את המדבר השרוני הצחיח 

למדורת אש גדולה של תורה וחסידות.
הרב יוסף יאקאב התרפק בערגה על גלי העבר בהזכרו 
באותו ערב, רושם עז בל ימחה הותירה הופעתו זו של 
כמו  וזכרונה  אז,  רבנו 
לא  המתוק  טעמה  גם 
זמן  המקום  מתושבי  פג 
בחרט  נחרטו  דבריו  רב. 
שומעיהן  כל  בלב  ברזל 
עוד  היו  ארוכים  וימים 
זו,  דרשתו  על  מדברים 
בהרצליה,  הראשונה 
עד  טפחים"  ו'  "לוחות 
לך  שאמרו:  מי  שהיו 
שאל נא בקרב אותם אלו 
בהרצליה,  "הפשוטים" 
כמה  הברית  לוחות 
תקבל  ומיד  מידתן? 
תשובה הולמת… כך היה 

כח ההסברה שלו רב.
יום  אותו  מני  ואכן, 
כל  שקט,  ולא  נח  לא 
אחד  ומאווייו  שאיפותיו 
המה, להקים ממלכה של 
תורה בבירתה של השרון 

- הרצליה העיר.
אבי  אבינו,  כיעקב 
הישראלית,  האומה 
עיר  שלם  רבינו  הגיע 
הרצליה אשר בארץ כנען 
בבואו מפדן ארם - היא 
רומניה, שלם בגופו שלם 
בתורתו,  ושלם  בממונו 
ומיד ויחן את פני העיר, 
ולסגור  בדקה,  לתקן 
ונפגמה  פרצה, שנסדקה 

בחומת הדת.
העבודה  היא  קלה  לא 
עצמו  על  לקח  אותה 
והמשימה אותה נטל על שכמו, קשה היא המלאכה ואף 

יותר מכפי שחשב, אך לא כמו רבינו יסוג מתפקידו.
במכתב שהוא עורך לכבוד המועצה הדתית, הוא כותב 
על  דו"ח  למסור  וראוי  שכדאי  "…אחשוב  היתר  בין 
טרם  פסח אשתקד,  ערב  הנה  בואי  מעת  פה  פעולותי 
בימי  במנעול  סגור  ביהמ"ד  את  מצאתי  פה  נתיישבתי 
החול ורק מיום השבת יפתח, תהילה להשי"ת תיכף בואי 
הנה סדרתי ותיקנתי מנין בוקר ובערב, יגיעה רבה היה 
לי בזה יען יושבי השיכון לא הורגלו בזה, אולם במעט 
אומץ באיזו דרשות, וגם בהסברה מיוחדת, נכנסו דברי 
ונתקבלו על לב השומעים, ועכשיו יש ב"ה מנין ולעתי 

תכופות אף מספר מנינים ויותר…"
הוא מיצר על כך שאין לו מקוה טהרה בסמוך למקום 
מגוריו, "…כבר אמרתי וקבלתי פעמים רבות - הוא כותב 
- צר לי שאין פה מקוה טהרה, דבר שקיימתי במסירות 
לארץ  בבואי  בטלתיה  וכמעט  בחו"ל  רבות  שנים  נפש 
של  מהלך  רגליו  לכתת  נאלץ  הוא  שכך  כיון  ישראל" 

שעה ויותר עד לרעננה הסמוכה מדי שבת בשבתו!
לא  חדשים  נוקפים  שבועות,  חולפים  הימים,  עוברים 
על נקלה בא הוא אל המנוחה והנחלה, חבלי הקליטה 
המסורבלים לא פסחו גם על "עולה חדש" זה, כפי שהוא 

לא תירא מפחד לילה, תמונה שצילמה ותיעדה רגעי פחד, תמונת הדרכון בטרם עלה לארץ הקודש
התמונה שהגיע לידי מכונינו ממרתפי הסיקוריטטה בבוקרסט, 

בה רואים את מרן הגה"צ מוהר"ש טוביאס זצ"ל מלווה בבנו 
הגה"צ רבי מנחם מנדל טוביאס שליט"א בעת דרכם לבנין 

השגרירות בבוקרסט, נסיעה שממנה לא שב באותו ים לאחר 
שנעצר ועוכב על ידי שוטרי החרש למשך ימים אחדים ומהם 
ניצל באורח נס, צילום: בלשי הסיקורטיטה בבוקרסט, אלול 

תשכ"ג 
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האוחזים  המדינה  מרבי  לאחד  המופנה  במכתב  כותב 
אליך  דרחמי  פסוקא  בחד  "…אבוא  השלטון  בהגה 
שתעלה על השולחן את הבעיה שלי, זה זמן מעת עליתי 
ארצה ואין לי כיד קיום מינימאלי, ידיד יקר! הוא מתפרץ 
יהודי  עומד אצלכם  וכי  אני מבקש שתזכרו  בקלמוסו, 
שכיהן כרב עשרים שנה בעיר הגדולה לאלקים פיאטרא 
ניאמץ במולדובא שברומניה, רב שניהל עיר גדולה ב"ה. 
שכבות רבות של אנשים, ת"ח חסידים ומתנגדים פשוטי 
קומוניסטים  עם  שהתיצב  רב  ואינטלקטואלים,  עמך 

ובולשביקים לרוב, וסיכן עצמו למען היהודים. 
ועכשיו למרבה הצער רב זה הינו "עולה חדש" 

נתמך בחסד."
אך אין בהם בבעיות חומריות אלו כדי להטריד 
את שלוותו הרוחנית, והוא מוסיף במשנה מרץ 

להרבות פעלים לתורה. 
של  זכרונה  ועלה  לפתע  צפה  כמו  בזכרונו 
שברומניה,  ניאמץ  בפיאטרא  האהובה  קהילתו 
אחד  טוב,  מבשרות  לא  משם  השמועות 
בכפיו.  עוול  לא  על  נאסר  היהודיים  התושבים 
ואצלו, זה מהוה אות המבשרת רעות, מי יודע 
מה עם יתר אנשי הקהילה? על כן הוא ממהר 
לנצל את קשריו המסועפים עם אנשי ה'צירות' - 
שגרירות ישראל בבוקרסט ומשגר מכתב אליהם 
"…דבר נחוץ הנני להזכיר לכם, יש יהודי אחד 
בפיאטרא ששמו אותו במאסר של שנים מרובות 
על לא דבר ועל לא עוול בכפיו, שם הנאסר הוא 
מענדל שטוויניץ, השתדלו נא עבור מצוות פדיון 
שבויים". וממרחקים הוא אינו נח ולא שקט עד 
דוגמא  רק  וזו  המהיר,  שיחרורו  על  שמבשרים 

קטנה מני רבים.

תורת העוף ותורת 
האדם.

כחודשיים אחר שהשתקע בשביב, ביום ד' פר' 
חוקת תשכ"ד. הופיע ובא לראשונה מתל אביב 
מבוהוש  יצחק  רבי  האדמו"ר  שביב  שערי  אל 
כל  נפשו,  את  ולחזק  רוחו  את  לעודד  זצ"ל, 
וקהל  בשביב  הרב  בבית  הרבי  יום שהה  אותו 
על  צבא  הרב  הקהל  לפתחו,  שיחר  המונים 
שבא  הצדיק  מברכת  להנות  וביקש  הפתחים 

הרבי  ערך  ערב  לעת  לעיר. 
לרב  ברכתו  ובדברי  שולחן 
בקצת  לנוכחים  סיפר  הנבחר 
על  וסיפר  פתח  הרבי  שבחו… 
אחד מתלמידי הרה"ק רבי ברוך 
באחת  כרב  שנתמנה  ממעזבוז 
קהילה  אותה  תושבי  הקהילות. 
רב  מאותו  מרוצים  היו  שלא 
ברוך.  רבי  לפני  להתלונן  ובאו 
כתוב  בתורה  להם:  שענה 
פעמים "זאת התורה" זאת תורת 
האדם"  תורת  ו"זאת  העוף" 
לפסוק  היודעים  רבנים  ישנם 
רק  היינו  וכו'  העוף"  ב"תורת 
ויש  בשו"ע  הפסוקות  הלכות 
האדם"  ב"תורת  גם  הפוסקים 
ברוכ'ל  רבי  סיים  שלכם  הרב 
גם בתורת האדם!  יודע לפסוק 
האדמו"ר סיים את דברו באמרו 
שלכם  "הרב  הרצליה  לתושבי 
האדם  בתורת  גם  לפסוק  יודע 
לכן צריכים אתם לראותו לכבדו 
מחסורו  לכל  ולדאוג  ביותר 
נוספת  בהזדמנות  שאת".  ביתר 
באופן  זו  אמרה  האדמו"ר  אמר 
מרדכי  רבי  הרה"ק  בשם  אחר: 

מטשרנוביל, ישנם ב' סוגי רבנים האחד היודע לפסוק 
האדם,  בתורת  אף  לפסוק  היודע  והשני  העוף  בתורת 
רב של "תורת העוף" ניתן למצוא בכל רחבי אוקראינה 
בשביל שני רובל לשבוע )משכורת שבועית לרב ברוסיה באותם 
ימים( אך רב של "תורת האדם" איז גאר עפאס אנדערשט 

)זה אחרת לגמרי(.

*
ובהרצליה, המשיך רבינו בפעילות עניפה למען תושבי 
ילדי  זכו  במעלה  וראשון  מהיר  ל"טיפול"  המקום, 
הרחוב  ילדי  כי  העובדה  לו  הכאיבה  ביותר,  המקום. 
ולהרצות  לכנסם  מחליט  והוא  מעש  באפס  מסתובבים 
"…בהרבה  יום,  יום  והליכות  תורה  דברי  בפניהם 
פעמים - הוא כותב - נאמרו הדרשות שלי באופן סוער 

וביקורתי, על תיאטרונים וקולנוע שגורם לנוער הצעיר 
שלנו להתדרדרות, וב"ה שהוכר לפני כל מאזיני כי דברי 

מיוסדים על אהבת ישראל".
תורה  שיעורי  ומוסר  התורה,  הפצת  את  מרחיב  הוא 
לה,  מחוצה  ואף  שבהרצליה  הכנסיות  בתי  בכל  לרוב 
המאירים  הגיגיו  את  לשמוע  נהנים  הרבים  כשמאזיניו 
נדוד  מרחיק  הוא  בשבתות  המחכימות.  ואמרותיו 
לשכונות הסמוכות והרחוקות כאחד, מזג רוח קייצי או 
חורפי, שרבי או גשום, אינם מונעים ממנו להלך ק"מ 

לפני  ולדבר  לדרוש  שלמים 
העם דבר ה' זו הלכה.

הושיב ישיבה על שם רבו 
השונות,  האוכלוסיה  רובדי  עם  זה  ישיר  מגע  בעקבות 
לכשיביא  יהיה  היחיד  הפתרון  כי  החלטה  לכלל  הגיע 
את  במעט  יטהרו  למען  תורה,  ללמוד  ישיבות  בחורי 
במכתב  דבריו  הם  וכה  המושבה.  של  העכור  אוירה 
המדולדל  "בראותי מצבה  הישיבה  את מטרת  המסביר 
להביא  וישר  נכון  שכדאי  חשבתי  השיכון  של  הרוחני 
בחורי חמד וליסד פה ישיבה בכדי שתעזור למיזוג האויר 
ומבני  מירושלים  חמד  בחורי  אלי  באו  ואכן  המגושם. 
ברק ומעוד ישובים, השיכון כולו נתעורר למחזה בחורי 
חמד שפיאותיהם משתלשלות על לחייהן, ובית המדרש 

שונה לבלי הכר לקול התורה שהחל מהדהד פה".
"אם כי"! - הוא מוסיף לציין ולהעיד על עצמו במכתב 
אחר - "כמעט בכל משך זמן שהותי פה ריכזתי בחורי 
חמד מהשיכון והאיזור כולו באופן שאוכל להגיד ב"ה כי 
כל משך זמן שהותי פה לא פסקה ישיבה מביתי בלימוד 

תוה"ק אך כ"ז היה לא באופן רשמי".
הישיבה,  פתיחת  מהלך  את  ליוו  קשות  התלבטויות 
השאלה הגורלית של "כסף מנ"ל" כמעט והכריעה את 

הרעיון, אך בעוז ותעצומות הוא מנסה להתגבר עליה.
בידי  "עלתה  כותב  הוא  ותיק  לידיד  בשורה  במכתב 
ליסד ישיבה פה בשיכון שביב, התחלנו בלימוד בר"ח 
הפסק  בלי  ללמוד  אנו  ממשיכים  מאז  כי  וב"ה  אייר 
חלילה, התלמידים ישנים אצלי בביתי, בניתיים ומקוה 
אני להגדיל עוד את הישיבה באיזו תלמידים מצויינים, 
אבקש מאוד מכבוד החברים שיעמדו לעזרתי בתמיכה".

של  ולזכרו  ע"ש  מרדכי"  חיים  "באר  נקראת  הישיבה 
רוללר  ורבו המובהק הגאוה"ק רבי חיים מרדכי  מורו 
העבר  הדור  מגדולי  שהיה  ניאמץ  של  רבה  זצוק"ל 

ומפארי רבני רומניה.
"…יש כאן גרעין לישיבה שתקרא באר חיים מרדכי - 
הוא פותח אגרת נוספת - אנחנו לומדים ומתפלפלים 
ושאר  מרדכי  חיים  באר  רבינו  של  בספריו  היתר  בין 

ספריו, בטוחני כי זה לנחת רוח לרבינו הגדול".
ואכן, דבר מיוחד היה זה עיסוקו בספרי רבו, כתלמיד 
מובהק לו, היה רבנו הוגה בספריו ואינו עוזבן כמעט 
לרגע, אם בשו"ת בהלכה או באגדה ובהגדה )של פסח( 
ימות השנה ומאיר בדבריו מוסיף  יושב רבנו כל  היה 
לרבו  חיים מרדכי" מרוב אהבתו  ע"פ ה"באר  ומחדש 
המכון  במסגרת  ספריו  כל  את  ההדיר  אף  ולספריו 
רומניה,  רבני  גדולי  של  שמם  על  בניו  עם  שפתח 
כשמטרתו היא להמשיך ולההדיר את שאר ספריהם של 
גדולי רומניה בדורות עברו, במיוחד היה הוגה בהגדה 
של פסח של רבנו "באר חיים מרדכי" חידושיו הרבים 
בשילוב ההלכה עם דברי פלפול בדרך האגדה. עד שכל 
ההגדות שהיה לומד בהם נתמלאו בהגהותיו )בכת"י( את 

הארותיו הוא מכנס בקונטרס המכונה "גשם נדבות".
גרר   - לידידו  לכתוב  ממשיך   - שהנחתי  זה  "גרעין 
גם  שבאו  חמד  מבחורי  ועוד  עוד  הזמן  במשך  ומשך 
הם ללמוד". "אך דא עקא נפשי עלי תשתוחח על שאין 
מצויינים,  תלמידים  עוד  לקבל  קליטה  כח  פשוט  לי 
וע"ז עיני  בתנאים כאלו אי אפשר לי להוסיף עליהם 
מיחלות להשי"ת ולד' הישועה".

ומתרחבת,  התפתחת  הישיבה 
מגורים  דירת  רוכשים  כך  לשם 
והיא  רבינו  למגורי  בסמוך 
בכדי  הישיבה"  "דירת  נקראת 
בחורי  אותם  לצורך  לסייע 
נדוד לשביב  הישיבה שהרחיקו 
שבהרצליה לקנות דעת ולהוסיף 
 - ביום  הם,  "לנים"  שם  לקח 
לעומקה של "הלכה" ובלילה - 

את שנתם.
"הלכה"  של  עומקה  ואכן 
בתוכניתו  רבינו,  מעייני  בראש 
לבני  חדש  "סדר  הוגה  הוא 
הישיבות", בעיני רוחו הוא רואה 
את כל עם ה' נביאים, לשם כך 
בעקבותיו  חדש  סדר  יוצר  הוא 
יוכלו לאסוקי שמעתתא אליבא 
דהלכתה, ולקבל בתוך שנות חק 
'הורמנא  הצעירות  לימודיהם 
קובצו  ה'הרמנות'  ]קובץ  דרבנן', 
מפרסם  אף  ה'[  שמואל'  ב'שלהבת 
"ילמד  בספר  לבו  מהגיגי  הוא 
שיטתו  מעלות  לאחת  אחת  ומסביר  מברר  בו  ענווים" 
הוא, ]'ילמד ענוים בדרכי הלימוד מתורת מרן הגה"צ מוהר"ש טוביאס' 

נדפס על ידי מכוננו בסיון תשע"ח[.

התוצאות נראים ע"פ השטח "…לאחר כמה התלבטויות 
וקשיים - הוא מוסיף לכתוב - פתחתי שוב לפני שלוש 
שהשפיע  דבר  הוראה,  ללימוד  בעזהש"י  ישיבה  שנים 
שהלכו  לקחי  שומעי  אלו  בחורים  הסביבה,  על  הרבה 
בשיטתי הסתגלו לאנשי המקום והתחבבו עליהם מאוד 
ובהדרכתי,  בפקודתי  הלכו  התלמידים,   - המה  מאוד, 
לבתי הכנסת הן של הספרים והן של האשכנזים שבאיזור 
מדי יום ביומו ליתן שיעור תורה והרצאות, מתפללי בתי 
הכנסת ביטאו לי רגשי תודה בעבור ה"מורים" הצעירים 

ששלחתי להם" 
בני הישיבה הרי הם לו כבנים, עם כל אחד הוא לומד 
באופן אישי ומזרזו לתורה ומעש"ט, ובד בבד אינו זונח 

עם כבו"ק אדמו"ר מבוהוש זצ"ל מתפללים בצוותא 
על ציון הרה"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט בעיר 

יאס רומניה

הגה"צ מוהר"ש טוביאס זצ"ל משתטח על הציון 
הרה"ק הצדיק משטפנשט זצ"ל

מרן מוהר"ש טוביאב זצ"ל בדרכו לבית מדרשו בבני ברק מלווה בנכדו נאמן 
ביתו

בסידור קידושין בשמחת נישואי בת ידידו וריעו האדמור משומרי אמונים זצ"ל
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גם את בניו ונכדיו הוא, לכל הוא מוצא זמן ולכל עת, 
אפילו ימי בין הזמנים מנוצלים אצלו עד תום ללימוד 
איחור  על  מתנצל  הוא  ותיק  לידיד  במכתב  התורה, 
מתבייש  שאני  "…באמת  הבא  בתירוץ  כלשהו  במענה 
על איחור מכתבי דנן אמנם תאמין לי שלא מרוע לבב 
ולא מאדישות נמנעתי מלכתוב אליך, הנני טרוד - ב"ה 
רוצה  ואני  חופש,  להם  שיש  ני"ו  נכדיי  עם  בלימוד   -

- שילמדו,  לאינטרס שלי  לנצל את החופש 
וחוץ מטרדות יום יומיות בא אלי נכדי הגדול 
הרוצה להשתלם בהוראה וזה כשני שבועות 
שאני לומד עמו באופן שפשוטו כמשמעו לא 
היה לי זמן אפי' מועט לכתיבה ואקוה שתדון 

אותי לכף זכות".
של  הרוחני  לחינוכם  ודואג  רבנו  היה  עומד 
התלמידים. ומנגד, מהעבר השני עומלת זוגתו 
הרבנית, ועיניה פקוחות על הצד הגשמי של 
צופיות  עיניה  ופרט.  פרט  כל  על  הישיבה, 

ומשגיחות לבל יחסר המזג.
אירע פעם שחסרו מיטות ללינת הבחורים - 
נזכרה הרבנית - היו צריכים להביא מהעיר, 
ק"מ ספורים את המיטות,  מרחק של מספר 
הבחורים  את  להפריע  רצתה  שלא  כיון 
מלימודם, הלכה היא עם בתה העירה להביא 
רגליהן  שירכו  רגלית  וכך  המיטות,  את 
הרבנית עם בתה, מהרצליה העיר לעבר שביב 
השכונה כשהן גוררות אחריהן מיטות, והודו 

להם…
ישיבתו  לתפארת  מתנוססת  אחדות  שנים 
"באר חיים מרדכי" על תילה. ההוצאות רבו 
וכוח הסבל כשל. ללא תמיכה  למעלה ראש 
או סיוע מאף גוף חיצוני הוא מנסה להמשיך 

בנטל הכבד.
יסייעו  ומתחנן על נפשו למען  רבינו מבקש 
מאזן  את  מציג  והוא  ממיצר,  ולחלצו  בעדו 
החובות המצמרר "…אני משלם חובות רבים 
לבנקים שונים, הנה זה עתה באה אלי הידיעה 
אזי  להם  הנדרש  סכום  אשלם  לא  אם  כי 
מכשירים  ערך  חפצי  ויוציאו  פקידם  ישלחו 
ומכונות מביתי הדל כדי למכרם ולממש את 

כספם…"
עומס  תחת  כורע  הוא  למבוקשו  סיוע  באין 
את  לסגור  נאלץ  הוא  רב  ובצער  המטלה, 
המרובים.  הקשיים  מחת  הישיבה,  שערי 
"לצערי הגדול - הוא נאלץ לבשר - סגרתי 
את הישיבה! למרות בקשות התלמידים לבוא 
שנדם  על  אני  מצטער  הלימוד,  ולהמשיך 
קול התורה בעוה"ר בשערי שכונתנו, ואנשי 
המקום ג"כ מצטערים עכשיו על העדרם של 
יעזור שנוכל לפתוח  אלו, הש"י  בחורי חמד 
בל  חזק  ביסוס  ולבססה  הישיבה  שוב שערי 
למכתבו  מוסיף  הוא   - אופן"  "בכל  תימוט. 
ומקדיש שורת הנצחה לישיבה זו משוש חייו 
- בכל אופן הרבה קווי אור נשתלחו למקום 

כולו ע"י ישיבה זו"!!!
הישיבה,  בסגירת  היה  כרוך  רב  צער  אכן, 
החזון  אך  עתה.  לעת  בטל  אמנם  הרעיון 
ממשיך להדיר שינה מעיניו, מעתה שם הוא 
את פעמיו לקומם עפרות זכרם של אדמור"י 

ורבני רומניה.

שם ושארית לחכמי 
רומניה

הזוהר  תקופות  את  זוכר  הוא  רוחו  בעיני 
עדנה,  לחסידות  הייתה  בהם  ברומניה, 
בתכניתו היה לו ליצור קשר עם יהודי רומניה 
שעלו עד אותה עת ארצה, כארבע מאות אלף 
אחוז  עשר  כחמש  המהוים  במספר,  יהודים 

מאוכלוסיית ארה"ק!
במשנה מרץ וקידוש רב נתפס רבינו לעשיה 
ומדביק בקצב זה גם את חמשת בניו וחתנו 

עד שהכל ראו בזה משימה נעלה ונשגבה.
"מקודם כל" - הוא מפנה את מכתבו לאנ"ש 
משפחת  אנחנו  "נכנסנו   - ואתר  אתר  בכל 

הרבנים  בני  החזית,  של  הראשונות  לשורות  טאביאס 
ומממונינו,  מכוחינו  נתנו  כולנו  השורות  כותב  ואני 
ומוסיף  ודעתינו, הוא מפרט מקצת מהפעולות  שכלנו, 
סך של חמש  קט  זמן  נתתי במשך  לפי הערכה  לציין: 

עשרה אלפים ל"י! וממני יראו וכן יעשו כל אנ"ש…"
בתשובה אחרת לאנשים שלא הבינו בדיוק את המטרות 
הבינו  לא  מאנ"ש  הרבה  "לצערי   - לכתוב  מוסיף  הוא 
את נחיצות הענין, כמה וכמה שאלו מה העבודה הרבה 

הזאת לכם?
אצלהם,  מניעה  מהוה  אינו  מכשול  או  מעצור  שום 

בכוח ברזל וברצון נחוש הלכו בדרכם. עד שזכו לרכוש 
קרקעות מתאימות בבני ברק לבנית מרכז רוחני ליהודי 
אשר  התלאה  כל  את  לפרט  המקום  כאן  ואין  רומניה. 

מצאתם בדרך ואיך זכו להגיע לידי גמר המעשה.

עולם  את  המסעירים  השעה  בעניני  הרב  היה  מעורה 
בתינוקותם.  שנשבו  תועים  יהודים  על  ודואב  התורה. 
הגלות של יהודים בתוך יהודים כאבה לו ביותר, רבני 
כינוסים  באותם  הופעותיו  את  לטובה  זוכרים  השרון 
לשם שמים כשמתקופה לתקופה היו מתכנסים ב"כינוסי 
רבני השרון" בו היה מעלה על נס את דרישתו לרבני 
ישראל, שיהיו מעורבים יותר בחיי השעה כביכול. שיהיו 
יותר  ישמע  ה'  ודבר  בתגובותיהם  נחרצים 
שאת,  ביתר  הנעשה  על  יגיבו  למען  ברמה, 

ולא יתנו למחרפי ה' להרים ראש.
יום אחד, נודע לו על אחד ממנהגי החילונים 
אלוקים  בנפשו לחרף מערכות  עוז  שהרהיב 
בריש גלי רח"ל, מאורע זה פצע את נשמתו 
ביותר,  מחשבתו  את  והסעירה  לעמוקה,  עד 
בנו  את  ביקש  הוא  כך.  על  להבלי  יכל  ולא 
אליו  שיתלוה  בביתו  שעה  אותה  ששהה 
לביהכ"נ. בהכנה דרבתי ובסילודין של קודש 
לפתוח  מבנו  ביקש  רבינו  לבהיכ"נ  נכנסו 
בדמעות  בוכה  כשהוא  הקודש.  ארון  את 
את  התורה  ספרי  לפני  והרצה  פתח  שליש, 
"עשה  תפילה  כשבפיו  המאורע  השתלשלות 
נא רבוש"ע למען יתקדש כבודך ברבים" בכוח 
התורה ובהורמנא דרבנן הוא מנדה את אותו 

פורק עול מלבוא בתוך הקהל.
את  קיפד  עול  פורק  אותו  כי  נודע  למחרת 

פתיל חייו באופן טראגי. 

סערת השבת 
תש"ל  שנת  של  העומר  ספירת  ימי  הימים 
פרשייה חדשה מסעירה את הרצליה השלווה. 
עול  פורקי  ע"י  בגסות  נפרצה  השבת  חומת 
מאגני הנסיעות הציבוריות בקשו להרחיב את 
שירותיהן על חשבון שבת קודש, רבני העיר 
כבוד  ביזוי  על  למחות  יצאו  רבינו  ובתוכם 

השבת.
הכבישים  על  התקיימו  סוערות  הפגנות 
פיזית את  המובילים, במטרה ברורה לעצות 
הוגדרה  ההפגנה  השבת,  חילולי  התרחבות 
בלתי חוקית. ורבני העיר – מארגני ההפגנה 
תביעות  נגדם  הוגשו  חוק,  כעברייני  הוגדרו 
כבוד  ביזוי  על  למחות  יצאו  רבינו  ובתוכם 

השבת.
הכבישים  על  התקיימו  סוערת  הפגנות 
את  פיזית  לעצות  ברורה  במטרה  המובלים, 
הוגדרה  ההפגנה  השבת,  חילולי  התרחבות 
בלתי חוקית. ורבני העיר – מארגני ההפגנה 
תביעות  נגדם  הוגשו  חוק,  כעברייני  הוגדרו 
המשפט.  לבית  הוזמנו  והרבנים  משפטיות 
את  שליוו  המשפטיים  והיועצים  דין  עורכי 
שיכפרו  ל"נאשמים"  יעצו  במאבקם  הרבנים 
אך  ההגנה,  מלאכת  על  ייקל  ואז  באשמה 

רבינו לא כן היה עמדו.
רבינו הופיע בשערי בית המשפט, כשבליבו 
במדינת  כאן  הייתכן?  נפש  סערת  התחוללה 
חילול  על  שמחו  רבנים  ישפטו  היהודים! 
ברומניה  אפי'  הסכין  לא  לו  דבר  שבת!!! 
השופט  לעבר  מתפרץ  והוא  הקומונסטית, 
הוא  בהפגנה!!!  הייתי  כן!  באשמה,  ומודה 
לי  כואב  כי  הפגתי,  ליבו.  ממעמקי  זועק 
השבת, כואב לי הקולנוע, ולא יכולתי להבליג. 
את  הבקיעה  והאמיתית  הכנה  התפרצותו 
לבבם הערל של שופטי בית המשפט העליון, 
בפרוטוקול  הודעתו.  למשמע  נמס  וליבם 
הנאשם  זה  "היה  קירטוני  מר  השופט  מציין 
היחיד שהיה לו העוז להודות בגלוי בעובדות 
למנהיג  כיאה  זה  את  ועשה  לו  המיוחסות 

רוחני".
החרדית,  היהדות  את  מזעזע  הדין  גזר  אך 
או  יום  שלושים  של  למאסר  נידונו  הרבנים 

בתמורה שישלמו קנס של 100 לירות.
רבינו לא נרתע ומבקש לזעזע אמות הסיפים, 
היתכן כדבר הזה, שיהודים לא יוכלו להפגין 
ומבקש  רבינו?  מתפלא  השבת,  כבוד  על 
ולקדש  יחדיו  להאסר  הרבנים  עמיתיו  את 
עוקבת  החרדית  היהדות  ברבים.  שמים  שם 
חששו  הרבנים  אך  המשפט,  תוצאות  אחר  בדאגה 
ישראל"  "הבית  אדמו"ר  כ"ק  עם  נפגש  רבנו  להאסר, 
מגור ששהה אותה עת בנופש בכפר שמריהו הסמוכה 
להרצליה שהיה מעורה בכל שלבי האירועים, האדמו"ר 

אלף תעניות...
זצ"ל  טוביאס  הגר"ש  מרן  מעתיר  היה  תפילות  גבי  על  תפילות 
בעד בני קהילתו וכל הנלוים אליו והיו לשם דבר בעיני כל רואיו 
ושומעיו, לא אחת היה מתבטא ואומר כי בזכות תפילותיו יהודים 
בני  רואים  הכתבים  מציאת  בנס  פה  גם  כי  ספק  וללא  נושעים 
משפחתו אות ופלא וראיה כי תפילותיו נשאו פרי ולו גם לאחר 
חמישים שנה כפי שאנו חוזים כעת. היה זה בשנת תש"א, בתוך 
פתאום  הוכרז  רומניה,  ביהודי  הגויים  שחוללו  ורציחות  פרעות 
מטעם המשטרה על גירוש היהודים מ"פיאטרא ניאמץ" אל מחנה 
כמיועדות  הוצבו  קרונות  עשרות  בעלי  ענק  רכבות  ח"ו.  ריכוז 

למשלוח ליום הגזירה, והקהילה היהודית נבוכה.
בשעת היוודע דבר הגזירה יושב היה הרב טוביאס בבית המדרש 
צהרים  שעת  עד  כדרכו  שחרית  בתפילת  משולהב  גאריבלדי, 
מאוחרת. אחד מעסקני העיר פרץ פנימה בבהלה "רבינו רבינו", 
אנא  נלך,  אנא  מספר,  ימים  בעוד  מכאן  לגרשנו  "עומדים  קרא, 
נברח"... ברחוב השתחרר דכאון ויאוש, היהודים התהלכו כצללים, 

עצובים ומרי נפש. הבהלה והמהומה התערבו בקדרות וחרדה.
כזאת,  ושלום שתהיה  "חס  וקרא:  רבינו  הזדעזע  הדברים  לשמע 
היה בטוח כי ה' ישמור ויציל מכל רע". מיד התאזר בגבורה ויצא 
אל הרחוב. "יהודים יהודים", קרא בקול בהתהלכו ממקום למקום, 
"הירגעו, הירגעו, מבטיח אני לכם כי מאומה לא יקרה. לא יתבצע 
נכנס מחנות לחנות  וכל הרשעה הזאת כעשן תכלה".  גירוש  כל 

והבטיח בוודאות גמורה כי לא יארע כל רע ח"ו.
כי  הבטיח  "הרב  לאוזן,  מפה  עברה  השמועה  עצום,  היה  ההלם 
לא יקרה מאומה". הנחמה פרשה כנפי עידוד ורחמים על כולם, 
הכל נקבצו ובאו סביבו, התעודדו במחיצתו באמונה ובטחון. הרב 
טוביאס חזר והבטיח באזני כל כי לא יתבצע גירוש וכי הכל על 
והחל  תפילתו  אל  שב  כך  כדי  תוך  בשלום.  להיות  ישוב  מקומו 
בוקע רקיעים בתחינה לפני ארון הקודש כי ישמעוהו מן השמים 

ותקובל הבטחתו.
את  מקרוב  לבחון  בכדי  הממשלה  ראש  לעיר  נקלע  יום  באותו 
של  הארוך  בטור  לראות  נכח  בהגיעו  הרומני.  הצבא  תמרוני 
הרכבות ותמה מה זה ועל מה זה. ראש העיר שח באזניו בארסיות 
את דבר גירוש היהודים. "גירוש היהודים"? תמה ראש הממשלה, 
פקודת  ברשותו  כי  לו  אמר  העיר  ראש  הגירוש"?  על  הורה  "מי 

גירוש החתומה על ידי ראש הממשלה בעצמו.
הוראתי  והרי  ידי?  "חתימת  בו  בערה  הממשלה  ראש  של  חמתו 
כל  על  חלה  לא  זו  גזירה  קומוניסטים,  רק  לגרש  היתה  נתנה 
היהודים באופן גורף...". ראש העיר ניסה להרגיעו, לא אבה לתת 
ליהודים שחרור שכזה, אמר כי "כל היהודים הינם קומוניסטים", 
עד  משם  זז  לא  דייקן,  גם  שהיה  האנטישמי  הממשלה  ראש  אך 
תיקון  בעקבות  העיר.  יהודי  מעל  הגירוש  גזירת  ועברה  שבטלה 
היו  שחשודים  יהודים,  וארבעה  עשרים  רק  גורשו  הטעות 
בקומוניזם. בסופו של דבר הושבו אף הם אל ביתם, ותהי הרווחה 

ליהודי העיר.
לשאלת בנו איככה הבטיח בוודאות שכזו, התבטא הרב טוביאס 
בסוף ימיו כי רק בכח התפילה פעל זאת, וכי שאב את חוסן רוחו 
תעניות  "אלף  הקב"ה.  אצל  לפעול  יכול  שיהודי  בכך  מאמונתו 
שאני  שנים  עשרות  לי  "וזה  לבנו,  סיפר  אז"  עצמי  על  קיבלתי 
מקיים את אותה 'קבלה'...". כך היה מיעוט חלבו ודמו בתעניותיו 

- כפרה והצלה למאות יהודים.
בני משפחתו היו אומרים כי קבלה זו שקיבל על עצמו גרמה לו כי 
בריאותו התרופפה בערוב ימיו אולם למרות גופו הצנום לא הרפה 

מכל קבלותיו והשלים את אלף התעניות שהבטיח לבוראו.
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 שובה ישראל האזינו
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 (לב, ב)  תזל כטל אמרתי יערוף כמטר לקחי

תענית   בגמ'  הוא  (ז.)  מצינו  הגון  חכם  תלמיד  ערפה   –אם  לאו  ואם  כטל, 
 .  כמטר
 : זי"ע כתב לבאר מאמר חז"ל זהמווילנא  הגר"א

בכוחה לגדל ולהצמיח. ומה היא מגדלת? את מה    מים חיים,התורה היא  
יצמחו קוצים.   -יצמחו חיטים, זרע קוצים  –שזרע האדם, אם זרע חיטים  

כך על ידי התורה מי   –כשם שהמטר היורד משקה עשבים רעים וטובים  
הגון   התורה   –שאינו  לימוד  הרעות.  תכונותיו  בו  ומתעצמות  צומחות 

לאדם כ הוא ירא מוסיף  וח, יכולת ועצמה, ואם מדותיו אינם טובות ואין 
אין לימודו לשם שמים, ויגרום הלימוד הזה השחתה, חיזוק לרוע   –חטא  
 שבו. 

חז"ל    שאמרו  לטובה,  האדם  את  לשנות  יכולה  ל:)התורה  אמר :  (קידושין 
תבלין תורה  לו  בראתי  הרע,  יצר  בראתי  את הקב"ה  משנה  התורה  אבל   .

ה אם  רק  לחזור האדם  רוצה  אינו  הוא  אם  להשתנות.  ורוצה  מוכן  וא 
בתשובה, אם הוא לומד לא לשם שמים, התורה על תשנה אותו לטובה.  
חיזוק  יקבלו  הרעות  שתכונותיו  משום  יותר,  גרוע  יהיה  הוא  להפך, 

 ויתעצמו. 
מטר לא רואים מיד את שהתורה נמשלה למטר, כמו  עוד נראה להוסיף,  

אפילו  בתורה  כך  הזמן    הפירות,  במשך  אבל  מיד  הצלחה  רואה  שלא 
וכמו   הצלחה,  האדמה, שיראה  את  שמעבדים  עד  צומח  לא  שיורד  מטר 

 כך מקודם צריך לטרוח בתורה ואח"כ יראה הצלחה רבה.  
 

 ) ה , לב(  ופתלתל  עקש דור, מומם, בניו, לא לו שחת
  כדין   שלא  נוהג  אדם  אם  ע"זי  חיים  החפץ  רבנו  מרן  העיר  זה  פסוק  על

 מנהג   לבטל  לעצמו  התר  מורה  ואפילו  -  המצוות  מן   במצווה  ומזלזל
 גם   אלא ,  לעצמו  לו  רק  לא  שיחת   שהוא  לדעת  עליו   -  ישראל  שנשתרש

  על   מוותר  האב  שאם.  אחריו  בניו  את  גם   ומשחית  פוגם  הוא:  מומם  בניו
, חמורה  במצווה  גם  לזלזל   לבניו  פתח  בכך  פותח   הוא  -  קלה  מצווה  קיום

 . ופתלתול עקש דור בישראל חלילה יגדל מכך וכתוצאה
 רבי  היה וכן, מאיר  רבי  דברי  בנים קרויים מומים מלאים שהם פי-על-אף

 מומים   בהם  כשאין;  בנים  קרויים,  מומים  מלאים  כשהם  אם :  אומר   מאיר
). ד,  אישעיה (  משחיתים  בנים,  מרעים  זרע  : בו  כיוצא!  וכמה  כמה  אחת  על   -

 כמה   אחת   על   -  משחיתים   היו  לא   אילו;  בנים  קרויים,  כשמשחיתים  אם
 !וכמה

 

 (לב, י) יעקב חבל נחלתו

והוא    : אבי (יעקב)  פרש"י  זכות  זכיות,  בשלש  המשולש  באבות,  השלישי 
אביו וזכות אביו וזכותו, הרי שלש, כחבל הזה שהוא עשוי בשלשה גדילים 

 והוא ובניו היו לו לנחלה ולא ישמעאל ולא עשו.  
ש  : עוד  זאת  לבאר  כמו  וניתן  לחבל,  דומה  ישראל  נקרע ש כלל  אם  חבל 

כממנו   החבל,  את  מחליש  לא  זה  חוטים  כמה  או  אם  חוט  ישראל  כלל  ך 
עדי אנשים  כמה  שנושרים  אפילו  מאוחדים  כאמור  חזקים  הם  ןי הם  אך   ,

החזק  החוט  הוא  יעקב  שחבל  לפניו,  ולא  יעקב  של  חבל  שהם  ובתנאי 
 . ובמהרה לא ינתק

 
 

  

 

 
 

 האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פינאמר בתחילת פרשתנו  
הארץ   על  שמיעה  ולשון  השמים  על  האזנה  לשון  נקט  ע"ה  רבנו  משה 

להיפך   ישעיה אמר  לפי שלשון  שמעו שמים והאזיני ארץואילו   האזנה. 
נופל על הקרוב ולשון שמיעה על הרחוק, והיות ואמונתו של משה רבנו  
וכלפי  אליו,  הקרוב  לאדם  כמדבר  לשמים  האזינו  אמר  לכן  בשמים 
הארץ אמר שתשמע כדבר העומד מרחוק, ואילו ישעיה שהארץ היתה 

 ב).  (מדרש תנחומאקרובה אליו יותר אמר האזיני ארץ  
את  שמוכיחים  לתוכחה  וארץ  לשמים  יש  שייכות  מה  להבין  יש  אולם 

 האנשים בענין חטאים ועוונות? 
בתלמוד   המסופר  פי  על  יבואר  צא.)והענין  לו  (סנהדרין  אמר  הקיסר  : 

יכולים לפטור עצמם מן   גוף ונשמהאנטונינוס לרבי יהודה הנשיא: האם  
: נשמה חטאה, כי מיום שפירשה הנשמה ממני, גוף אומר  - כיצד?הדין, 

: הגוף חטא, כי מיום שפירשתי נשמה אומרתהריני מוטל כאבן דומם.  
למה  משל,  לך  אמשול  לו  אמר  כציפור.  באוויר  פורחת  הריני  ממנו 
והושיב  נאות,  תאנים  בו  והיו  נאה  פרדס  לו  שהיה  למלך  דומה?  הדבר 
לסומא:  החיגר  אמר  סומא.  ואחד  חיגר  אחד  שומרים  שני  בפרדס 
לאוכלם. ונביאם  שכמך  על  הרכיבני  בפרדס,  רואה  אני  נאות    תאנים 

אמר  הפרדס,  בעל  בא  לימים  ואכלום.  והביאום  הסומא  על  חיגר  רכב 
הנאותלהם:   התאנים  הסומא:  היכן  לו  אמר  עיניי?  לי  יש  ? לראות  םוכי 

לו:   אמר  ללכתוהחיגר  רגלים  לי  יש  החיגר  וכי  את  הרכיב  עשה?  מה   ?
 על גבי הסומא ודן את שניהם יחד... 

ל  והנמשל רבי  וזורקה   מביא   הי"תאנטונינוס,  קיסר  אומר  הנשמה  את 
שנאמר:   יחד,  שניהם  את  ודן  הגוף  מעל בתוך  השמים  אל  זו   יקרא 

עמוהנשמה,   לדין  הארץ  ש  ואל  נמצא  הגוף  ל  שמיםזה  כינוי   נשמה הם 
ל  ארץו כינוי  עוונות גוף הוא  של  תוכחה  לענין  הכתוב  שייכם  לכן   ,

 )(עי"חוחטאים. 
קרוב השם לכל  ודת השם היא עבודה אמיתית שנאמר  המטרה של עב

 .קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת
אנו  העונש  יראת  נקראת  הזאת  שעבודה  ועונש  שכר  לשם  עבודה  ולא 
צריכים לעבוד את הקב"ה ביראה והאהבה, והיראה תהיה יראת החטא 
שאם  ועונש,  שכר  מבחינת  לא  הוא  לחטא  שלנו  שהחשש  כלומר 

ואם הוא קרה בשוגג אז לא נאמר לעצמנו  גרועזה  החטא קרה במזיד אז
,  חטאים תרדוף רעה, אלא שהיראה תהיה יראת החטא שנאמר  לא נורא

אמנם לא נענש על עברות בשוגג אך הנשמה היא שהתכלכלה ואיבדה  
שנאמר   שלה  מהרוחניות  חד חלק  וישראל  אורייתא  הוא  בריך  קודשא 

שוגוזה    היא או  מזיד  זה  אם  לנשמה  משנה  נזק. לא  אותו  הוא  הנזק  ג 
משל למה הדבר דומה אם אדם יורה כדור מאקדח בשוגג ופצע או הרג  
מזיד  לומר  שייך  לא  זה  חמורה  פגיעה  מאותה  שניפגע  האדם  מישהו. 

לגבי   אלא  לגביו,  נזק  אותו  זה  שוגג  הדיןאו  שייך   בית  ועונש  שכר  של 
פחד לעבור  לומר מזיד או שוגג, מזיד חייב שוגג זכאי לכן אנו צריכים ל

 .  מה'רות כדי שנשמור על נשמה זכה ונקיה שלא נתנתק יעב
שאם קשה לו בעבודת ה  אם ה  'ידע לו האדם  עבד  הוא נקרא  ואם   ' אז 

יקרא  אינו  הוא  סוף  אין  עד  מצוות  הרבה  שקיים  אפילו  לו  וקל  התרגל 
 עבד אמיתי אם אין הוא מרגיש קושי מסוים.

 
 !העורך חתימה טובה  ,שבת שלום

 ביאורים לפרשה –כתם פז 

 

הי"ו  גניש  העלון יוצא באדיבות משפחת
 ולחיי משפחתם, אכי"ר   ם להצלחתם ולרפואת

 נר אלוקים נשמת אדם 
 לע"נ ר' אשר מסעוד ברנס בן אסתר ז"ל 

 נלב"ע כ"א בסיון ת'נ'צ'ב'ה'

ל

 מאמר עורך –פז  עטרת



 ודשסיפור לשבת ק – קומי אורי 
  

 
 

באחת הישיבות בארץ עבדה שם טבחית אלמנה וקשת יום, ומנהל  
אחד,   יום  הנשארים.  לביתה מהמאכלים  לקחת  לה  הרשה  הישיבה 
בעת ארוחת הצהריים, ביקש אחד מהבחורים קציצה נוספת. ענתה 

אהה... את  ענה לה הבחור בעזות פנים:    אין, הכל נגמר!לו הטבחית:  
 רוצה שיישארו לך קציצות לבית! 

ונשבעה לאוזני כולם שלא תיקח נפגעה הטבחית עד עמקי נשמתה,  
לבית.   אחד  פירור  אפילו  התייחס עוד  ולא  צחוק,  מכך  עשה  הבחור 

הטבחית,   אולם  ולא  כלל.  שבועתה  את  למלא  הקפידה  יום  מאותו 
עשרת   זאת,  בשל  קרובות,  ולעיתים  הנשארים,  המאכלים  מן  לקחה 

 ילדיה היו ישנים על בטן ריקה!
עם  והנ לשעבר  חברו  את  הבחור  פגש  שנים,  עשרה  חמש  לאחר  ה, 

והחבר הציג בפניו את ששת ילדיו ילדיו, שוחחו השניים שעה קלה,  
לך?  החמודים.   יש  ילדים  החברוכמה  את התעניין  הבחור  הוריד   ,

ואמר:   ה'  ראשו  ירצה  –בעזרת  ה'  כאשר  נבוך   !!יהיו,  כמובן  החבר 
שאלתו   על  מאוד  עד  הצטער  לשלום  מאוד,  ממנו  נפרד  המביכה, 

 והלך. 
לאחר מספר צעדים, נזכר החבר לפתע באותו מעשה עם הטבחית  

. אולי חס וחלילה, בעוון זה לא זכה לפרי בטןהאלמנה, וחשב בליבו:  
להשיג   ומיהר  עקבותיו,  על  סב  מיד  בראשו,  זו  מחשבה  משעלתה 

 את חברו ולשטוח בפניו את מחשבתו.
הדב את  מיד  דחה  הלה  קשור?רים:  אולם  זה  מה  פתאום?  אבל   מה 

לגה"צ  שילך  שכנעו  דבר  של  בסופו  הרפה,  ולא  עליו  לחץ  החבר 
קנייבסקיהרב   ישראל  תורה.    יעקב  דעת  את  לשמוע  מנת  על  זצ"ל 

הוסיף:  המכתב  ובסיום  בדף,  השאלה  את  כתב  הייתכן   החבר 
 .שבעבור זה אין ילדים?

קרא   לרב,  המכתב  את  החבר  הגיש  את    קנייבסקיהגר"י  כאשר 
וצעק:   הזדעזע  לצער  המכתב,  זה,  בגלל  וודאי  הייתכן?  הייתכן? 

 אלמנה? הייתכן?!
של  כתובתה  את  לברר  החל  מיד  מאד.  והצטער  הבחור  בכה 
כתובתה,  את  לברר  בידו  עלה  מרובים  מאמצים  ולאחר  האלמנה, 
למקום   כשהגיע  סליחתה.  את  ולבקש  ללכת  מיהר  בידו,  משעלה 
אותה   כשראה  הדלת.  את  האלמנה פתחה  הדלת.  על  נקש  מגוריה, 

אותי?שאל:   זוכרת  את  המרובה  האם  להפתעתו  אליה.  ענתה    פנה 
וזוכרת מכירה  שאני  וודאי  עשרה  כן,  כחמש  שחלפו  למרות  וזאת   ,

 שנים. 
ואמר:   אליה  פנה  כן,  סליחהבראותו  לבקש  תשובתה  ,  באתי 

מאוד:   עד  אותו  לך!הפתיעה  סולחת  לא  נגרם   אני  מה  מבין  אינך 
אינך   רבות.  שנים  במשך  ילדיי  עשרת  סבלו  בגללך  מעשיך,  בשל 

לעבור, כאשר עוללי שואלים לאכול, ואין   מתאר ומשער מה היה עליי
בשל   והכל  לחץ,  ומים  צר  לחם  לא  אפילו  להאכילם,  מאומה  בידי 

 מעשיך הנלוזים, לא! אינני יכולה לסלוח!
רק עתה הבין את חומרת המעשה. הבחור ביקש שוב, התחנן, דיבר 
על ליבה, הביע חרטה והסביר שוב ושוב שלא התכוון לכך, הוא לא  

וב היא  התכוון  אך  הדברים.  פני  יראו  שכך  ושיער  תאר  שלא  וודאי 
. ר שסלחתי. אינני יכולה לסלוח לך!לא ארמה את עצמי לומבשלה:  

 לא ידע הבחור את נפשו מרוב צער וחרטה.
יוכל   כיצד  האלמנה  של  מכריה  עם  להתייעץ  החליט  הוא  לו  בצר 

לו   והתברר  אותה,  בלימודים.  לפייס  חלש  שהוא  בן  לה  מיד  שיש 
לפייס  עלתה יוכל  כיצד  תשובה  דרך  אליה  בדעתו  הלך  הוא  ה. 

לה:   ואמר  מתחייב  בשנית  אני  בלימודים,  בנך  את  לקדם  מוכן  אני 
אני  אתו,  רק  ולא  עמו,  ללמוד  שעות  מספר  יום  בכל  בו  להשקיע 
אלמד עם כל הילדים ומבטיח לקדם אותם ככל האפשר. רק תמחלי 

 . לםומחלה לו מיד בלב ש, רק באופן זה הסכימה לי
 

 כעבור תשעה חודשים.... 
בבן זכר והזמין את חברו לברית תוך שהוא מגולל אותו אברך  נפקד  

אומר דומעות  ובעיניים  האורחים,  קהל  מול  סיפורו  שנים :  את  ראו, 
אותי   שאפף  הצער  את  לתאר  אפשר  אי  בטן,  בפרי  נפקדתי  שלא 

הרבות   התפילות  את  הרב,  התסכול  את  אלו,  שנים  שפכנו  שבמשך 
מעשה והכל בשל    –את לבנו לפני מי שאמר והיה העולם, ולא זכינו  

 בלתי מחושב שעשיתי בצעירותי.
 

ולבקש   אחד  באף  לפגוע  ולא  במעשינו  זהירים  להיות  עלינו  כמה  עד 
 סליחה מכל הסובבים אותנו.  

 
  

 

 יום  אין  לחברו  אדם  שבין  עבירות):  פה(  יומא  במסכת  הגמרא  ידועה
יכפר  ):  טז  ויקרא (  שנאמר  ,חברו  את  שירצה  עד  מכפר   הכיפורים הזה  ביום  כי 

  לא  שאם  אומרים  ויש עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו,  
 שבין  עבירות  על  אף  לו  מוחל  ה"הקב  אין,  לחברו  אדם   שבין  מעבירות  שב

  בהם   שיש  לחברו  אדם   שבין  עבירה  על  עבר  אם   שכן  וכל,  למקום  אדם
  כמוך   לרעך  ואהבת  מצוות  על  ועבר,  בדברים  ביזהו  אם  כגון,  למקום  חלק

 .בזה וכיוצא
  שלא   ריבית   ממנו  לקח  או,  ממנו  שגזל  כגון,  בממון  לחברו  חטא  אם  ולכן
.  כדין  שלא   ממנו  שלקח  הממון  את  תחילה  לו  ישיב,  בזה  וכיוצא,  כדין
 במדרש  ל"חז  אמרו  וכבר.  שיפייסנו  עד  לו  נמחל  אינו,  לו  שהשיב  פ"ואע

 לו שיש אדם ולכן  .בראש מקטרג גזל - עוונות  מלאה סאה): ג סימן לג פרשהר" ויק(
  כלל  יש   כי,  בדעתו  להחזיק  לעצמו  היתר  יורה  אל,  חברו  עם  כספי  סכסוך

  תלמיד  אל  חברו  עם   ילך,  ולכן),  קיט  שבת(  לעצמו  חובה   רואה   אדם   אין  נקוט
 אשר  כל   ויקבלו,  ובתמים  באמת  בפניו  טענותיהם  ויסדרו,  מובהק  חכם
 שמיים  ידי  לצאת  ישתדל,  תובעו  חברו  אין  אם  ואפילו.  החכם   להם  יורה

  והסתלק ,  רב  לך  עשה):  א" פ  אבות(  שאמרו  וכמו,  חכם  לתלמיד  שאלה  ידיד  על
 .הספק מן

. לפייסו  צריך,  בדיבורים,  בדברים  אלא  חברו  את  הקניט  לא  אם  ואפילו
 שזה,  ממון  מאונאת   יותר  דברים  אונאת  גדולה):  נה   מציעה   בבא(  ל"חז  אמרו  וכבר
  אמרו   שהרי,  ברבים  פניו  והלבין  הכלימו  אם  שכן  וכל.  בממונו  וזה  בגופו

 לאדם  לו  נוח):  שם(  אמרו  ועוד,  דמים  כשופך  הוא  שהרי),  שם(כך  על  ל"חז
 .ברבים חברו פני ילבין ואל, האש לכבשן צמו שיפיל

  ולכן.  פשעיו  כל  על  לו  מעבירין,  מידותיו  על   המעביר  כל):  פז  יומא(  ל"חז  אמרו
  למחול   רוצה  אינו  אם   שהרי,  לחברו  מלמחול  אכזרי  יהיה  לא  המוחל
.  חפיצה  ובנפש  שלם  בלב   ימחל  אלא,  השמיים  מן  ימחלו  לא  לואף,  לחברו

 לב  שייכנע  כדי  כן  עושה  אם  כגון,  המחילה  מבקש  לטובת  כוונתו   ואם
 מכוון  אם  וכן.  מייד   לו  למחול  שלא  רשאי,  לכסלה  עוד  ישוב  ואל,  חבירו

  למחול  שלא   רשאי,  לחברו  ימחול  אם  לו   ירע  פן   שחושש,  עצמו  לטובת
  טוב ,  מקום   ומכל.  לו  למחול  חייב  אינו,  רע  שם  חברו  על  הוציא  ואם.  מייד

 )יוסף אוצרות מתוך( . בזה  גם למחול

  לעשות  נתבעים  שהכל  ללמדך?  אלוקיך'  ה  עד   בפסוק  נאמר   מדוע  מקשים
 שלא  אדם   ואין,  צדקתו  משום  התשובה  מן  הפטור  אדם  שאין,  תשובה
 . רשעתו משום תשובה לו תועיל
  מה  ככל  שהרי.    ישראל  שובה:  לו  אומרים,  גדול  צדיק  אדם  יהא  אפילו

 .הכבוד כסא עד  שמגעת יותר נעלה תשובתו גם יותר מתעלהשהאדם
  התשובה  דרך   אין,  ושלום  חס   בעיקר  וכופר  גדול  רשע  אדם  יהא  אפילו

 '. לה לשוב הוא נקרא ועדיין בפניו חסומה
לנעילה)בכל התפילות    כסא הכבוד,  עד   שמגעת  תשובה  גדולה  מוסיפים  (פרט 

  הכיפורים   יום  שאין  לפי  הוא  זו  תקנה  טעם.  וידוי  סדר  הלחש  בתפילת
, הכבוד  מקדים  לכך,  הוידוי  הוא  התשובה  של  ועיקרה,  תשובה  בלי  מכפר

 .אלוקיך' ה עד ישראל שובה, שנאמר

 אם,  לו   לתת   יש  ממון  צריך  אם,  כלומר,  צורכו  לפי  לעני   לתת  צריך  צדקה
 האדם  כך  לאדם  יותר  קרוב  שהעני  ככל.  הלאה  וכן  לו  לתת  יש  לבוש צריך

 .  העניים שאר לכל קודם והוא, יותר לו לתת מחויב
 מכן   לאחר  ורק   עירו  אנשי,  משפחתו  לקרובי  בראשונה  לתת  יש,  לכן

 במשפט   ציון:  שנאמר  צדקה  במצות  תלויה  ישראל  גאולת.   עניים  לשאר
 יפות  פנים   בסבר  לעני לתת  היא  הצדקה  מצות  בכלל.  בצדקה  ושביה  תפדה

 .  בדבריםולשמחו
 אולם,  המוכרים  החסד  לארגוני  צדקה  בנתינת   חובה  ידילצאת  ניתן  כיום

 על  לעבור  שלא  מנת  על  שהיא  כל  צדקה  לתת  ראוי  מזדמנים  לעניים  גם
 . זה אול

וכלכלה  פרנסה  בספר  כותבנו  מלכנו  בעל    -אבינו  הגה"ק  תפארת  שאל 
יודעים    –זי"ע    שלמה אנו  הרי  וכלכלה?  לפרנסה  מיוחד  ספר  יש  ממתי 

לנו   תן  ה'  אנא   : בבקשתנו  הכוונה  אל  נפתחים?!  ספרים  שלשה  רק  שיש 
הדברים:   שני  עם  להישאר  שנוכל  האפשרות   -הפרנסהועם    הספראת 

שהות   לנו  תהיה  שלא  כך,  כדי  עד  הפרנסה  בדאגת  שקועים  נהיה  שלא 
ולהיפך בספר!  ולעיין  ללמוד  בספר  ומנוחה  ולעיין  לשבת  נצטרך  שלא   ,

 משום כך בלבד, שאין מה לעשות, שאין התעסקות ואין פרנסה. 

 ודשלשבת קסיפור  – קומי אורי שבת שובה – הליכות מלכי
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 מאוצרות הפרשה      

 ?היכן מצינו מאמר חז"ל לדינא שנוהג רק בשבת שובה                   חידה            חידה         

 (לב, מא) אשיב נקם לצרי
ק את החץ הואאומר רש"י שמכאן ילפינן שאפי' אחרי שהקב"ה זר

ו. ובשונה ממידת בשר ודם. וההסבר הוא דהנה איתאיכול להשיב
בתענית כ"ט. ששריפת בית המקדש התחילה בשלהי תשעה באב
ועיקר הדליקה היתה בי' אב. ואמר רבי יוחנן אילו הייתי באותו הדור
הייתי קובע את הצום לי' באב. ויש להקשות ע"ז הא ר"י בעצמו ס"ל

יציו, ומבאר הנימוק"י שכמו חץ ברגע שיצא מידו נגמרהאשו משום ח
המלאכה ה"ה באש ברגע שהדליק נגמרה מצידו כל פעולת ההדלקה.
וא"כ אילולי דברי רש"י היה קשה על רבי יוחנן מדוע היה קובע את
הצום לעשירי הרי אשו משום חיציו, וממילא התחלת הדליקה כבר

כ הזמן לצום הוא בתשיעי? ולפישהמלאכה נגמרה בתשיעי וא"קבעה 
רש"י כאן ניחא, כיון שרק בבשר ודם נאמר הדין שכשהחץ יוצא מידו
א"א להשיב, משא"כ אצל הקב"ה אפי' כשחץ יוצא מידו הוא יכול

לפיכך להשיב, והרי את ביהמ"ק הקב"ה שרף בעצמו כדאיתא בב"ק ס:
 ה מבאיאן הי"ד)(האדמו"ר רבי מש אמר ר"י אני הייתי קבוע זאת לעשירי.

 יום כיפור
אי ניצול היום הקדושעל  –דברים נוראים מהמשך חכמה 

תסמרכתב על כך דברים נוראים וז"ל: "ולפי זה (פ' נצבים) המשך חכמה 
שערות אנוש, עד כמה גדול החשבון, שביום שאין השטן שולט, וגם
היחיד נענה, ונקל לעשות תשובה, ובדבר קל יוכל לזכות לחיים הנצחיים,
ולהיות אהוב למקום, אם חלילה לא יעשה תשובה, יוכל להיות העונש
על העדר עשיית התשובה, כמי שייענש על כל חטאותיו! וכאשר מברך

שזה באמת שמחה אמיתית, שהקב"ה נתן יום סליחה לכלשהחיינו, 
פשעי בני אדם להסיר מעליהם השטן, אם לא שב מדרכו הרעה, מוטב
לו שלא היה היום הקדוש הזה, ומוטב לו שנהפכה שלייתו על פניו בערב
יום הקדוש הזה! כי ביום הזה הכפיל עונשו לבלי קץ, בעונש חשבון

 הדווים!" העדר התשובה, ועל זה ידוו כל 
ה'משך חכמה' אומר דברים נוראים ומחרידים, אם אדם לא יעשה
תשובה הוא מכפיל את עונשו לבלי קץ, ומוטב לו שנהפכה שלייתו על

 פניו בערב יום הכיפורים!
ר' איצל'ה בלזר היה אומר: ביום הכיפורים יש ים של רחמים, אך צריך

 (עבודת ימים הנוראים)   זהירות שלא נטבע בו!

 השמחה והשירה בעת הוידוי
ילד שובב שיחק בכדור, ובטעות שבר את החלון בבית השכנים. הוא
עולה כדי להתנצל ולבקש סליחה. "מדוע שברת?" שואל השכן במבט
חמור סבר. הילד מתחיל לשיר: "שברתי את החלון, אבל אני מבקש

טפול נפשי! מאימתיסליחה"... אנחנו היינו 'מאשפזים' אותו ונותנים לו 
שרים כאשר מבקשים סליחה?!... אם אכן זו בקשת סליחה אמיתית,
צריך לבקש אותה בדמעות בעינים ולא בשירה. והנה אנחנו נמצאים

סליחות,בבית הכנסת באמירת הסליחות ופוצחים בשירה: "אדון ה
–. האם זה המקום לשיר? הרי זה הזמן לבכות חטאנו לפניך, רחם עלינו"

אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אבינו מלכנו רחם עלינו". מה פשר אותה"
שירה? לא רק הספרדים שרים בעת בקשת הסליחה, גם האשכנזים

ה-ר אומרים: "ועל כולם אלודוי "אשמנו בגדנו". כאשמנגנים את הוי
סליחות סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו" מנגנים זאת במנגינה. דבר פלא הוא,

האם זה הזמן לשיר? האם אלו קטעי תפלה שיש מקום לומר אותם
בשאלה –במנגינה? רבי גואל אלקריף שליט"א משיב על השאלה הזו 

ות של רחמים.נוספת: ביום הכיפורים אנחנו אומרים שוב ושוב י"ג מד
שי"ג מדות של רבי חיים פרידלנדר זצ"ל מסביר בספרו "שפתי חיים"

רחמים דומות למכונת שתיה המופעלת על ידי לחצנים. אתה לוחץ על
מיץ.תקבל  –מים. אם תלחץ על השני ומקבל  –הכפתור הראשון 

מדות של להבדיל י"ג –בכפתור השלישי יצא לך משקה ממותק. כך 
רחמים, כל מדה מי"ג המדות שאדם אומר אותה ומשתדל להדבק בה,
כביכול "מפעילה" אצל הקב"ה אותה מדה. כנגד זה הקב"ה נוהג עמו
במדה זו של רחמים. כשגמלת למישהו חסד גדול, אזי 'לחצת' על

ל', מעתה גם הקב"ה יעשה אתך חסד. אם רחמת-הכפתור של מדת 'א
ת 'הכפתור' של מדת 'רחום'. נתת למישהו שאינךעל הבריות, הפעלת א

מכיר מתנת חינם, כביכול לחצת על הכפתור של 'חנון'. על אחת מי"ג
המדות מופעלת, כאשר האדם נוהג במדה דומה ומדבק במדותיו של

מי"ג המדות של רחמים היא מדת 'ואמת'.אחת  –הקב"ה. לפי זה קשה 
גד מידהתו מדה כנים ינהגו אשגם מן השמיזכה  –מי שנוהג במדה זו 

לכאורה נדמה שהכוונה היא, תו באמת?באמת. מה פרוש שיתנהגו א
ילו'ע 'טיצשמגיע לו. אם הוא התפלל, ובאמשה' יתן לו בדיוק את מה 

לא נחשבת תפילה. אם הוא משתדל לכבדפלתו ת –הרחק  מחשבותיו
לא נחשב למכבד הורים. לפי זה מדתהוא  –הורים, אך לא תמיד מצליח 

'אמת' היא כלל לא מדה של רחמים, ואם הקב"ה ינהג אתנו במדת
האמת, ויתן שכר רק על מצוות מושלמות, נהיה כולנו בבעיה אמתית.

ת האמת פרושה, שה' נותןאלא, שיש לנו טעות בהבנת המושג הזה. מד
רה. לדוגמאיעל מצוה שכר שהוא פי חמש מאות מאשר העונש על עב

שעבר עברה, שראוי לו לקבל עליה עונש של הפסד מאה שקלים,מי  –
חמש מאות. והנה,פי  –אם יקיים מצוה ישלמו לו חמש אלפים שקלים 

כי עלכאשר חוזר האדם בתשובה שלמה, זדונות הופכים לזכויות, נמצא 
כל עבירה ועבירה שהיה אמור להפסיד ולהענש עליה, יקבל שכר פי

ספקתמאות כאשר ישוב עליה בתשובה. כלום אין זו סיבה מחמש 
ודים על העבירות? האם אין אנו צריכים להיותלשיר בעת שמת

(מתוך הספר החדש מאושרים, בעת שאנו אומרים וידוי וחוזרים בתשובה?

 ). נאה דורשהנוראים לדרשן הצעיר"הימים  –"מגיד מראשית 

 תה דודנו" אנו רעיתך וא"
אנו", אומרים לקראת הסוף "כי אנו עמךבפיוט הנורא ליום הכיפורים "

הגאון רבי יעקב רוזנטל זצ"ל, בעלשואל  –". לכאורה רעיתך ואתה דודנו
וואיה ' ולא 'דודנו'? של רעייתך היא 'אישנוהמקבילה  –'משנת יעקב' 

(יז.) שואלת מפני מה תיקנומפרק לה: מונח כאן עומק! הגמרא בגיטין 
זמן בגיטין? אומר רבי יוחנן שמא יחפה על בת אחותו. פירש"י: "משום
בת אחותו. והיא אשתו ושמא תזנה תחתיו וחס עליה שלא תיחנק וכותב
לה גט בלא זמן ונותן לה וכשמעידין עליה בבית דין מוציאה גט ואומרת

 ה שעה".גרושה הייתי ופנויה באות
ומדוע לא חששו כך בסתם אישה? משום שפשוט שהוא כועס עליה
ולא יסייע בידה להינצל מן העונש באמצעות גט מוקדם. אמנם בבת
אחותו חיישינ שהקירבה המשפחתית של היותו דודה תגבר על הכעס

בידה. אמור מעתה: אם המקבילה של 'רעייתך' היתה תגרום לו לסייעו
'אישנו' לא היה לנו מה לקוות, שכן 'בגדנו' ומי ירחם עלינו? אמנם,

" תקוותנו שה'קרבה' תשכיח את הכעס ותחוסואתה דודנומאחר ש"
 (מוסף ש"ק יתד נאמן)   ותרחם עלינו להצילנו!



 ללמדך        
      לעתים רק בראיית התמונה המלאה רואים שמשפטי ה' אמת          

 ל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא" (דברים פרק ל"ב פסוק ד')-"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, א
"כל", "כי כל מלשון הפסוק נראה שיש כאן לכאורה מילה מיותרת. הרי יכלה התורה לכתוב "כי דרכיו משפט", ומדוע הוסיפה את המילה 

 את ההסבר לכך, נבין על פי המעשה הבא:   דרכיו משפט", מה באה מילה זו לרמוז לנו?
זמן רב חיפש ר' משה הגביר מעשירי פולין שידוך הולם לבתו כלילת המעלות. הצעות רבות זרמו אליו מרחבי המדינה ומחוצה לה, אך כולן 

שנשאה חן בעיני הכלה ומשפחתה באה דווקא מ...מצרים. היה זה עלם חמודות, נפסלו מסיבה זו או אחרת. והנה למרבה הפלא ההצעה 
תלמיד חכם בעל מידות טובות. מסובב הסיבות הוליך את הבחור המצרי לפולין, וכך נוצר השידוך עם בת הגביר, כאשר כיאה וכיאות לו, 

 התחייב ר' משה לתת דמי נדוניה בסכום אגדי.
ב פאר והדר ובהשתתפות קהל רב מאוד. גם משפחת הכלה יוצגה בה בכבוד על ידי מספר לא מבוטל של החתונה עצמה נערכה במצרים ברו

 אורחים שעשו את הדרך הארוכה מפולין למצרים. בתום שבעת ימי המשתה שבו האורחים מפולין לארצם, ואילו החתן והכלה נותרו בארץ הנילוס.
הצעירה נפטרה פתאום והותירה את הבעל הטרי ומשפחתו המומים וכואבים. בכיו של לא חלפה שנה מליל הכלולות והנה שוד ושבר: הכלה 

 החתן הטרי על קבר רעייתו הרקיע לשחקים.
חלפו כמה שבועות, ויום אחד הגיע אל החתן האלמן מכתב מחותנו ר' משה, שבו נתבקש להחזיר לו את כספי הנדוניה. החותן הסתמך על 

ישראל נוספים, ולפיה אין הבעל יורש את אשתו אם נפטרה בתוך שנה לנישואיהם, תקנה שהתקבלה  תקנה שתיקן רבינו תם ועמו חכמי
ברוב קהילות ישראל. בדק האלמן הצעיר את צדדי ההלכה והתברר לו כי תקנה זו נתקבלה רק בקהילות אשכנז, אך לא בקהילות ספרד. הוא 

רד שבמצרים, אין הוא חייב להחזיר את דמי הנדוניה שקיבל ביושר ובדין. אך הריץ מכתב תשובה לפולין שבו טען כי בהיותו בן קהילת ספ
 כנגדו טען חותנו הגביר כי בעניין זה יש ללכת אחר מוצאו של נותן הנדוניה, והרי הוא בן קהילת אשכנז.

ם אישרו בכתב את צדקת תביעתו. המהרש"ל, וה -פנה ר' משה אל כמה מגדולי ישראל בפולין, ביניהם היה גם הגאון הנודע רבי שלמא לוריא
 משהיה בידו מכתב חתום, החליט ר' משה לצאת בעצמו למצרים, ולאחר טלטולים רבים הגיע, פקד את קבר בתו, ופנה לטפל בעניני הכספים. 

ני מצרים, אשר הוא נפגש עם גדולי התורה בקהילות מצרים והראה להם את פסק הדין שבידיו, אולם טענותיו לא נתיישבו על דעתם של דיי
שבו וקבעו כי תקנתו של רבנו תם איננה תקפה בארצם. אחד החכמים, רבי מנצור שמו, ראה בצערו של ר' משה והדבר נגע לליבו. "שמע נא 

האר"י הקדוש. ידיו רב לו בסתרי התורה,  -לעצתי" אמר לו. "איש קדוש ומופלא התגורר עד לא מכבר בתוכנו, הלא הוא רבי יצחק לוריא
 וחני כי בחכמתו ובקדושתו יידע להשיא לך עצה נכונה".ובט

לאחר כמה ימים דרכו רגליו של ר' משה הגביר על מפתן ביתו הצנוע של האר"י בצפת. הוא גולל בפניו את סיפור אסונו ופירט את סיבת 
ר. ר' משה קיבל עליו את הדין, אך ביקש בואו. כשסיים לדבר, נתן בו האר"י מבט מלא רוך וחמלה, "עצתי לך היא כי תוותר על הנדוניה" אמ

 מהאר"י שיסביר לו את סיבת הדבר. פניו של האר"י הרצינו, והוא פתח בסיפור:
"לפני עשרות שנים הפליגו באונייה שני סוחרים גדולים שהיו ידידי אמת. בדרך נגנב צרורו של אחד הסוחרים ובו סכום כסף רב. הוא נותר 

זרתו והציע לו הלוואה גדולה. "בינתיים תוכל לסחור בכסף ולהרוויח, וכשתשוב לביתך תחזיר לי את ההלוואה" בחוסר כל. ידידו הטוב בא לע
 אמר לו, וחבירו הודה לו וקיבל את ההלוואה.

דין  "לאחר מכן נפרדו דרכיהם, והשניים לא התראו זה עם זה שנים רבות, עד שהלווה נפטר לבית עולמו, וכעבור זמן מת גם המלווה. בבית
של מעלה נפגשו נשמות השניים, ודבר ההלוואה שלא שולמה צף ועלה. נגזר כי השניים ישובו לעולם הזה כדי לתקן את המעוות, נשמתו של 

בגוף בתך הכלה הצעירה מפולין. הקב"ה סובב את הדברים שהכלה תיקח  -המלווה התלבשה איפוא בגוף החתן ממצרים, ואילו נשמת הלווה
צעיר מקהילת ספרד, שכן רק כך היה הכסף יכול לשוב לידי בעליו. לאחר שהכסף הגיע לבעליו, תם למרבה הצער גם לה לחתן דווקא 

 תפקידה של הכלה בעולם"...  
 ומכאן נבין את ההסבר לדבר:

ובן לנו על פי היות ובדרך הטבע לא תמיד ניתן לראות את התמונה המלאה, הוסיפה התורה את המילה "כל" כדי שנדע שגם אם לא הכל מ
ההסתכלות בעיני הבשר שלנו, אך הקב"ה הצופה את כל הדורות מראש, עושה הכל בחשבון מדוייק ומדוקדק, כך שאם נחבר את כל 

 הפרטים נראה שהכל צדק ואמת. "הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט".
משפטי ה' אמת צדקו יחדיו". רק כאשר מחברים יחד את כל וכפי שאמר נעים זמירות ישראל דוד המלך ע"ה בתהילים (פרק י"ט פסוק י') "

 )מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל(  .חלקי הפאזל ומגלים את התמונה המלאה, אז אכן נבין גם אנו אל נכון שכל דרכיו של הקב"ה מחושבים במשפט
  

 מפטיר יונה ומכרו לחברו קנה                      
ה הוא, א. האם הוא בעלים למכור את העלייה. ב. האם יש יסוד השאל קנה מפטיר יונה במאה שקל, האם יכול למכרו לחברו בחמש מאות שקלים? :שאלה

מי שקיבל מצוה מהקהל לא יכול למוכרה לאחר, עיי"ש. וכתב הט"ז שזה מיירי שהקהל כיבדו בחינם,  (סי' קנ"ג י"ב)איתא בשו"ע  :תשובהבזה משום אונאה. 
"ז בנד"ד אם קיבל מפטיר יונה בתור הכרת הטוב מהקהל, ולפימשנ"ב שם ס"ק ע"ו), ( אבל אם קנה מהם בדמים, הרי זה ככל קנין בעלמא ויכול למכור את הזכות לאחר

ב. בנדון אונאה לגבי מצוות לא שייך אונאה כלל, שהרי אין כגון שהיה ש"ץ או דבר אחר, לא יכול למכרו, אבל בנד"ד שקנה מפטיר יונה, יכול למכרו לאחר. 
 (הרב י.א. דינר שליט"א).מוכרים בחמשת אלפים דולרים או יותר, וא"כ לא שייך בזה אונאהלזה מחיר כלל, שהרי יש בתי כנסיות שמוכרים מפטיר יונה במאה שקל, ויש ש

 רי

רבי שמואל סלנט אישה שתבעה את חברתה לדין תורה, וכך פעם הגיע לרבה של ירושלים              
כשחזרתי אני  ,היא סיפרה, אני עמלתי קשה על עשיית כביסה, ובסיום הנחתי הכל הסלסלה ונכנסתי לביתי

מגלה ששכנתי חמדה לה את כל הסלסלה ולקחה זאת לעצמה, ואילו חבירתה טוענת להד"ם הכביסה שלי 
חבירו עליו הראיה. רבי שמואל שהיה חד עין ראה שניכרים דברי הראשונה והיא סתם מתנפלת עלי והמוציא מ

  ?בשביל להוכיח לעין כל שהשניה צודקת מה עשה ,כאמת, אך הדין לא מאפשר להוציא מידה של השניה
                                            

 .קרן :תשובה לחידה השבועית    .קומולגבי להנות ממנו ע"י שסומך לו כלי וכדו', דביו"ט אסור כי הוקצה למצוותו, אבל בשבת שרי כי שרינן לצורך גופו ומ :תשובה לחידה                                            
 להולדת הבן הנכד הניןאורשלימי –חמד  –משפחות מאיר          להולדת הבן הנכדגר פרל –משפחת משה בלומנטל להולדת הבן        משפחות רוקמיל  :מרכז העיר                                                          

  : משפחת הנפלינג לאירוסי הבתגני הדר          קי להולדת הבןדנצ'ורג חתמשפ       משפחת גרינברג להכנס הבן לעול תורה ומצוות
  

הדר          קי להולדת הבןדנצורגחתמשפ     פחת גרינברג להכנס הבן לעול תורה ומצוות הבתגני הנפלינג לאירוסי : משפחת

למייל  037608833בפקס:  לשלוח עד יום שניפתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן   a7608833@gmail.comאו 

כגון שהיה ש"ץ או דבר אחר, לא
לזה מחיר כלל, שהרי יש בתי כנסי

רירי

פעם             
עמל אני סיפרה היא

 חידה שבועית      רי

והיא סתם מתנפלת על
כאמת, אך הדין לא

                
ת

                                                  

משפמשפ

 מזל טוב                                                 

וכפי שאמר נעים זמירות ישר
חלקי הפאזל ומגלים את התמ

קנה מפטיר יונה במאה ש:שאלה

 פינת ההלכה       



 

 

   
  

 

   דבר העורך
בשם החיד"א   יו"ד סי' נז) יפלאג' למהר"ח( 'חיים בידשו"ת 'בכתב

מה החיים'ששמע  הקהל'אור  מראשי  שאחד  וגדול   ,,  שר 
המלך והרב )שהיה זה ה'אור החיים'(  זלזל בחכם אחד  ,בבית   ,

לפייסו לחכם  והשיב    ,קרא  פיוסים,  דברי  לו  לדבר  והתחיל 
הזה    -  ע אשר זלזל בי השרברג  , כיניאין צריך לפייס  :החכם

בידים על נות ישראל מכוכי עו  ר כתבוההזשתכף מחלתי לו,  
וביז   ,נהכנפי השכי שחטא  זה  ה אותי, אם לא כביכול, ואדם 

היה נמחק, ויש צער לשכינה   לאון  עוה  -  הייתי מוחל לו מיד
עו לו    ן ומסיבת  מחלתי  ולכן  יהיה  מידזה,  שלא  כדי  צער , 
   . זהן ו רושם העולשכינה מ
ע "אשרי    ):אע"  דףהערות    -  "ז(ע  חמד':  ה'חשוקי  ךכל  וכתב 

ו מעשיו  שכל  הדרך".האיש  זה  על  מעשה    מחשבותיו  ומביא 
שפגע בו אדם בצורה נוראה. לאחר כמה ימים,   בתלמיד חכם

אותו   לו  על    אחדשלח  לו  שימחל  ביקש  בו  פתק,  בו  שפגע 
ה חכםמעשיו.  נפשו,  תלמיד  עמקי  עד  פגוע  היה  שעדיין   ,

אשתו  ע את הפתק. שעמד לקרו לוח לו, עדהתקשה מאוד לס
תכניס אותו  פתק,  את הקח    :ו, ואמרה לושלא יקרענ  ביקשה

וכש  שלך,  הסידור  דפי  לפניבין  העמידה  בתפילת   תעמוד 
'סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחב"ההק ל לנו מלכנו ו, ותאמר 

ת לרגע,  תעצור  פשענו',  הפתקיכי  את  , מּוְלתניחנו    , טול 
בלבך:  תאמו עוריב'ר  של  כלנו  לסלוח   ולם,  לי  קשה  כך 

י, אני על רגשותי  אני מתגבר  כל זאתם זה, אך בולמחול לאד
ריבון   אנא  שלם.  בלב  לו  גם המוחל  לי  ומחל  סלח  עולם, 

                     !'אתה על עוונותיי ופשעיי
רחמים ולבקש    י ישראל סלנטר זצ"ל: צריך להתפללרבאמר  ו

הט המרגלית  הקב  ובה על  ר"שהעניק  לזרע  ם  יו  -חומיו  ה 
 .שלמה  בתשובה  בו  נשוב אלא  רושם,  בלא  יעבור  שלא  ,יפורכ

אהרן  רבי  שהשמיע  התעוררות  יו  קוטלר  בשיחת  ם  בליל 
שעריפוריכ כמה  לשער  אין  אמנם  אמר:  של  ,  גדולים  ם 

הק ביום  נפתחים  וחסד  הקב  -  דושרחמים  בו  היום  ה "הוא 
בתשוב לקבלנו  אלינו  ידו  המחכים מושיט  עיני  ומאיר  ה, 

בולס אבל  עלול -ליחתו.  עצמו  זה  שדבר  לשכוח  אין  זמנית 
נגדנו  כקטרלשמש   נורא  ח  -וג  בועטים  מזלזלים "אם  או  ו 

המלך   כך    -במתנת  כל  לו  שמשפיעים  אדם  עוון  נורא  מה 
   הרבה הטבה והוא אינו מנצל ולא משתמש בה להצלתו! 

נעילה ו תפילת  לפני  משבשיחה  אהרן  רבי  נשא    משל לו:  , 
שהכין רעודס  למלך  קה  להמון  אך   בידרואים  בתי  רחבה, 

ב לא  אחד  אף  אכזבתו  בודד, לגודל  איש  הגיע  לבסוף  א. 
אמר כי  הטוב,  מהכרת  להפליא  עמו  היטיב   המלך:  והמלך 

זה אדם  הגיע  להשליך  ,אלמלא  נאלצים  הסעודה    היו 
  מאין כמותו! בזיון ועלבון .לכלבים
אוצרות "הקב  הכין  יפורים כה  םביו  ,והנמשל למעננו  ה 

והשפע מ וסליחה  אחילה  ובגשמיות,  ברוחניות  טובות   ךות 
  ומה רב העלבון   לקבל מתנה נפלאה זו! די  כצריך לבוא למלך  

   ...כשבני אדם לא מתאמצים להשיגה
זלמן    הרב ז  ) ז"הגרש(שלמה  יו  צ"לאויערבך    יפור כם  בערב 
.  : היום הגיעו אנשים רבים לשאול שאלות בענייני החגאמר

שיעורים   ועל  הצום  בא על  לא  אחד  אף  אבל  שאלות,  ועוד 
 .לשאול בענייני תשובה, שזוהי מצוות היום!..

שהתשובה   עיקר  מכאן,  רק  היא  ואם  זה,  קדוש  נתרכז ביום 
אמר רבי ועל כך    ...בעיקר אז הדרך לסליחה ולמחילה סלולה

מקרל יוזצ"ל  יןשלמה  הבא,   יפוריםכה ם  :  עולם  מעין  הוא 
ני שיש בו גם תשובה  ו, מפר עליְוֶיתֶ ילה ושתיה,  שאין בו אכ

 שאנו עושים ומטהרים לפני ה'.
 

 

 

 
 

 
 

   
 : נו שירת האזי  . א

 .שראלים על ע ה'ורה, ובהשגחת תבח הקדמה, בשה  . א
 הזכרת חסדי ה' עם העם הנבחר מתחילה, ובמדבר.  . ב 
 נבואה על כיבוש הארץ הטובה. . ג
  של   א העונשו, יב חלילה  ,ה'  כחו אתשראל ישאם עם י . ד

 . שראלי םע כלפי העמים תזריוואכ גלות - פני" "אסתירה
 ההשגחה. את ותלהג  בתוך יראו וכשיתבוננו, . ה 
ירבאח  -ולבסוף   . ו  הימים  מציאות    לכה   וארית  את 

 .ְּכָפֳעלוֹ הבורא היחיד, שגומל לאיש  
 והשכר על כך.  -משה מצוה את בנ"י על שינון התורה  . ב 
""ה  הקב . ג למשה  ָהֲעָבִרים  הֲעלֵ אומר  ַהר  את ֶאל  תראה   ,"

             . )נב-לב, מח( אל עמיך נאסף  ארץ ישראל, ושם אתה

 
 

  

הישר"  בתוב  כ המלך"    :(פכ"ג)"קב  "עמק  פ בשם  א'    : "ד)(שער 
ברמב"ן   שיצא  מעשה  תלמיד  לו  רעהשהיה  ושמו    ,לתרבות 

לכותי אבנררבי   ונעשה  חכמתו   .)כופר(  ,  רוב  ומחמת 
אחד   יפורכם  גדול אצל הכותים. והנה יובטומאה, נעשה שר  

אותו   ולקח  הרמב"ן,  אליו  בא  אליו.  שיבוא  לרמב"ן  שלח 
חזיר את   ,נחרו  ,תלמיד  שאל  אח"כ  בפניו.  ואכלו  בשלו 

' לו: על דהיום? השיב    כמה כריתות עברתי  הרמב"ן: רבי, על
כריתות. א"ל התלמיד: הלא על חמש לאוין עברתי! והתחיל 

ב"ן הודה לו שעבר על ה' לאוין. שאל לפלפל עמו, עד שהרמ
פרת בתורת משה?  אותו הרמב"ן: הגד נא לי, מה הביאך שכ

שדרשתה שמעתי  אחת  פעם  התלמיד:  לו  ואמרת    שיב 
שבפר כלו  שתבדרשה  וכל  ותלהאזינו  המצוות  כל כל  ולים 

העולם,  עני נרמזיםיני  שצריך    שתבפר  וכולם  רק  האזינו, 
הע  שמיאדייעתא  ס כל  להבין  שיזכה  והסודות  למי  ניינים 

שם. כן    י ובעיני  אשר  שבשביל  עד  הנמנע,  מן  זה  דבר  היה 
אמת שאין  בלבבי  עול,    קבעתי  ופרקתי  יצאתי  בדברך, 

 ונהפכתי לאיש אחר. 
עדיין הרמב"ן:  כן  ויען  אומר  הואשכד  ,אני  כן  שהכל ברי   ,

בפרנרמ ומבואר  תאמין  שת  ז  לא  ואם  ואגיד   -האזינו,  שאל 
תראני   -ך  ויתמה התלמיד הכופר ההוא ואמר: א"כ כדברי  לך!

לבבו   בכל  ה'  אל  הרמב"ן  ויתפלל  בפרשה.  שמי  תמצא  אם 
בפיו  -ונפשו   פסוק  אפר: "אמו)כ  ,בל(  ובא  אש אתי  יתה  ביהם, 

זכנמא בפסוק  יותאות  -  ם"רוש  ר"ת    שלישיות  אבנר 'הן  .  'ר' 
 פול על פניו.  יוכשמוע התלמיד הדבר, חרד מאד וי

התלמי הרמב"ן  דשאל  לי   :את  יהיה  בתשובה  אחזור  אם 
הרמב"ן  א"ל  ותרופה?  "  תיקון  הפסוק  שמעת  ַאְׁשִּביָתה  הלא 

   ה!, ולא תועיל שום תרופ (לב, כו) ם"ֵמֱאנֹוׁש ִזְכרָ 
 עםתכף הלך אותו תלמיד, לקח ספינה בלא ספן ומלח, נסע  

הוה באשר  נפש  תליכספינה  במר  וצעק  נודע    -ו,  לא  ועדיין 
יהיה לו קצת כפרה. הרמב"ן הרבה בתפילות שממנו מאומה.  

והנה אחר זמן רב בא אליו התלמיד בחלום, והחזיק לו טובה  
הר אותו  דנין  והיו  לגהינם,  להוליכו  בתפילתו  בה  שגרם 
להו לא  ותרופה  מזור  לו  יהיה  חודש  י"ב  ואחר  ו  ליכבגהינם, 

ולא  ל עדן  הפעם  גן  אותו  עד  כי  בגהינם,  אותו  היה  לדון 
 ] אוצרות התורה[                                   .התלמיד בכף הקלע

 בס"ד
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בתוכן    בעלון בינש  598  רשיעונעסוק    ' ב  וםערך 
השרון  ב בשעה  2ר  קוצה  ובברח רמת   ,19:00 ,  

  הגאון מו"ר של  מיסודו ",יקצורו נה"ברי במדרשת
 . זצ"ל אדלשטיין  יעקב רבי

 ַהֲאִזינוּ 
 שובה שבת  

 ור כיפ   יום 



 

 

  תרי"ג  כל  -     
   האזינו תפרשב המצוות והעתידות רמוזים 

"  שתבפר נאמר  ֶאתוילך  ָלֶכם  ִּכְתבּו  ַהֹּזאת    ְוַעָּתה  ַהִּׁשיָרה 
ְלמַ ְוַלּמְ  ְּבִפיֶהם  ִׂשיָמּה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ַהִּׁשיָדּה  ִּלי  ִּתְהֶיה  ָרה  ַען 

 . )לא, יט( ל"ַהֹּזאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָראֵ 
ַהֹּזא" ַהִּׁשיָרה  "רש"יפ  -ת"  ֶאת  ַהָּׁשַמיִ :  ְוִכֶּפר "עד    "םַהֲאִזינּו 

כתוב שהשירה עצמה לעד   )ח.ל  נדרים (  רא. ובגמ"ַאְדָמתֹו ַעּמוֹ 
התורה    ישראל  יבבנ כל  את  רש"י)שילמדו  פירוש  .  (ע"פ 

 ? ולכאורה תמוה, מניין למדים מהשירה על כל התורה
שאול"בכתב   ומשיב'(לבעל    "דברי  אדרת "הכתב  דהנה    )'שואל 
הוא    ,מוילנאגאון  ל  "אליהו הפרשה  כל  של  התיבות  שמנין 

  , "קדשנו במצוותיו"סוד    ג תיבות. וזהו "תרי  -כמנין המצוות  
מצוותיו בסוד  הפרשה  וכל  קדשנו,  בסוד  היא  השירה    . כי 

ג "ל תיבה בפרשה מרמזת למצוה אחת מתריצא שכנמל.  "עכ
קדוש וג  ועמד אחד  אר ביו  ,"שירה לחיים"און בספר  מצוות. 

בנוטריקון על מצוה אחת.   תיך כל תיבה מרמזבאופן נפלא א
וכמעט   זאת,  לראות  שזכינו  קטנה אשרינו  נבואה  היתה  כי 

למען תהיה השירה הזאת לעד "ל. ובזה רמז משה  "ון הנבגא
ל.  "ג מצוות, עכ"כי בשירה הזאת נכלל כל תרי - "בבני ישראל

רמוז  המצוות  רק  ענ  ותולא  כל  אלא  היבשירה,  עולם יני 
בעבר בה  ,לפרטיהם  רמוזים  ובעתיד  הרמב  ,בהווה   ן"כלשון 

בה  יו, ויש  ו שיש בה עכשגדולה שירה ז "בשם הספרי:    )לב, מ(
לב לעתיד  בה  ויש  בעוו לשעבר,  בה  ויש  בה   הז הלם  א,  ויש 

 . "אבהלם לעו
רמזולז שאמר  ה  ָּכל "  : )מדלב,  (  הכתוב  ֶאת  ַוְיַדֵּבר  ֹמֶׁשה  ַוָּיֹבא 

ָהעָ  ְּבָאְזֵני  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  הזכיר  "םִּדְבֵרי  שהיא  ל  "לכ",  הגיד 
  .ת למוכוללת כל העתידו

ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ְּבָאְזֵני " :ל) (לא, סוקפה ל ע "ור המוררצ"וכן כתב ב
ֻּתּמָ ּכָ  ַעד  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְקַהל  אמר   "םל 
ִיְׂשָראֵ " ְקַהל  ָּכל  שדב  -"לפני"  ולא    "לְּבָאְזֵני  השירה לרמוז  רי 

לאומרם  הז צריך  והיה  נסתרים,  דברים  בה  ויש  עמקו,  את 
ולא   ַעד  "ואמר  לפניהם.  לאזניהם  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי  ֶאת 

ג"םֻּתּמָ  להורות  היו    ןכם  ,  השירה  נסתריםשדברי   ,דברים 
ובה כלולים כל דברי הנביאים   ,כל התורה כולה   תללווהיא כ

לב שעתיד  מה  וכל  ובגאולתם,וכולם,  בגלותם  ישראל  על    א 
ישלים   ו נישמשה רבה דבר פלא, איך אפשר  שכמעט נרא  דע
הזאה ויערכה.  שירה  ויגידה  אמר  ת  ֻּתּמָ "לזה  כלומר   -  "םַעד 

    .מצד קדושתם - מו מצד עצמםשהדברים נשל
 

 
 

 

המדרש   נֹוֵצר":  )ח   תנחומא(אומר  הּוא  ָּברּו   )שומר(  ַהָּקדֹוׁש 
 נֹו.  ִלְבחּוָניו, ְּכָאָדם ַהּנֹוֵצר ִאיׁשֹון ֵעי

ֶאָחד   ְּבָאָדם  ַאַחת  ּוַמֲעֶׂשה  ַּבת  לֹו  ְוָהְיָתה  ּוְמֻקָּבל,  ָּגדֹול  ָעִׁשיר 
ּתֹ  ְּבֵני ְיַפת  ָׁשה  ִלְׁש ְּפָעִמים  ָׁשה  ְׁש ְוִנֵּׂשאת  ַוֲחִסיָדה.  ְמֹאד  ַאר 

מֹוְצִאים  ְלָמֳחַרת  ִנּׂשּוֶאיָה,  ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ַלְיָלה  ּוְבָכל  ָאָדם, 
א ָימּותּו עֹוד ְּבֵני  ַּבֲעָלּה ֵמת. ָא ָאָדם ָעַלי, ֵאֵׁשב ַאְלָמָנה ְמָרה, 

הַ  ִיְרֶאה  ֲאֶׁשר  ַעד  ַרִּבים. ַוֲעגּוָנה  ָיִמים  ָיְׁשָבה  ִויַרֵחם.  ָּמקֹום 
לֹו   ְוָהיּו  ַאֶחֶרת,  ִּבְמִדיָנה  ְמֹאד  ָעִני  ָאח  ָעִׁשיר  ְלאֹותֹו  ְוָהָיה 

ּו הּוא  ָויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ָּבִנים,  ֲחִבילֵ ֲעָׂשָרה  ְמִביִאין  ַהָּגדֹול  י  ְבנֹו 
ִמְתּפַ  ָהיּו  ּוִמֶּזה  אֹוָתן  ּומֹוְכִרין  ַהַּיַער  ִמן  הּוא  ֵעִצים  ְרְנִסין 

ָמעֹות   ָלֶהם  ָהָיה  א  ְו ָמְכרּו  א  ַאַחת  ַּפַעם  ּוָבָניו.  ְוִאְׁשּתֹו 
ָלֶהם.  ָהָיה  ַמה  ְלָמָחר  ַהּיֹום.  אֹותֹו  ָאְכלּו  א  ְו ֶלֶחם,  ִלְקנֹות 

 ָהָאב. ָזְלגּו ֵעיֵני ַהֵּבן ְּדָמעֹות ַעל ָעְנָים כּו ַּבַּיַער ְוִנְתַעֵּטף רּוחַ ָהלְ 

יָניו ַלָּמרֹום. ִהְרֵהר ַהֵּבן ְּבִלּבֹו ָנַטל ְרׁשּות ֵמָאִביו ּוֵמִאּמֹו ְוָתָלה עֵ 
ּדֹודֹו   ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ָׂשַמח  ְלֵביתֹו  ּוְכֶׁשָּבא  ּדֹודֹו.  ִלְמִדיַנת  ְוָהַל 

ּוִבּתֹו,  עָ  ִאְׁשּתֹו  ְוַגם  ְוַעל  ָליו  ִאּמֹו  ְוַעל  ָאִביו  ַעל  לֹו  ְוָׁשֲאלּו 
 ִעּמֹו ִׁשְבָעה ָיִמים.  ַהָּבִנים. ָיַׁשב

ַאַחת  ְׁשֵאָלה  לֹו:  ָאַמר  ְלדֹודֹו,  ַהָּבחּור  ָּבא  ָיִמים,  ִׁשְבַעת  ְלסֹוף 
אֱ  ּדֹודֹו,  לֹו  ָאַמר  ְּתִׁשיֵבִני.  ַאל   , ִמְּמ ׁשֹוֵאל  ַמה ֲאִני  ְּבִני  ֹמר 

ָאמַ  ַהְּׁשֵאָלהֶּׁשִּתְרֶצה.  ֹזאת  ָאַמר,  ָעָׂשה.  ְוֵכן  ִלי.  ִהָּׁשְבָעה  לֹו:   ר 
ָהִאיׁש   ְּכֶׁשָּׁשַמע  ְלִאָּׁשה.  ִּבְּת  ִלי  ֶׁשִּתֵּתן   , ִמְּמ ׁשֹוֵאל  ֲאִני  ֲאֶׁשר 

ַמר לֹו: ַעל ָּבָכה, ָאַמר לֹו: ַאל ְּבִני, ַאל, ִּכי ַּבֲעֹונֹוַתי ָּכ ִמָּדָתּה. ָא
. ָאַמר   לֹו: ִאם ַעל ִעְסֵקי ָממֹוִני ַאָּתה קֹוֵפץ ָעֶליָה, ֶאל ְמָנת ָּכ

ָנֶאה ִּתּׂשָ  ָּבחּור  ַאָּתה  ִּכי  ַהְרֵּבה,  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ְל  ֶאֵּתן  ַוֲאִני  ֶאָּנה, 
עַ  ִנְׁשַּבְעָּת  ְּכָבר  לֹו:  ָאַמר  ָּבּה.  ִּתְסַּתֵּכן  ַאל  ּוַבֲעָצִתי,  ל  ְוָחָכם, 

ֶהָעִׁשי ָרָאה  ַהֶּזה.  ְוִסֵּפר  ַהָּדָבר  ְלִבּתֹו  ּוָבא  לֹו,  ְוִנְתַרָּצה  ַהָּדָבר  ר 
 ַהְּדָבִרים.ָלּה ֶאת 

ֵעיֶניָה   ְוָתְלָתה  ַנְפָׁשּה,  ְּבַמר  ְוָצֲעָקה  ָּבְכָתה  ֹזאת,  ְּכֶׁשָּׁשְמָעה 
יָ  ְוַאל  ִּבי,  ָיְד  ְּתִהי  ָהעֹוָלִמים,  ִרּבֹון  ְוָאְמָרה,  ָּכל ַלָּמרֹום,  מּותּו 

עָ  ֶמה  ָעַלי.  ָהִעיר, ֵאּלּו  ְלִזְקֵני  ְוָקָרא  ִמְׁשֶּתה  ְוָעָׂשה  ִקְּדָׁשּה  ָׂשה. 
ְוהּוא   ֶאָחד  ָזֵקן  לֹו  ְוִנְזַּדֵּמן  ְּבתֹוָכּה.  ֶהָחָתן  ְוָיַׁשב  ִּכיָלה  ְוָעָׂשה 

אִ  ְּבִני,  לֹו:  ְוָאַמר  ְלֵבינֹו,  ֵּבינֹו  ּוְקָראֹו  ַלּטֹוב,  ָזכּור  יַעְצ  ֵאִלָּיהּו 
ֵּתט ְוַאל  ְנכֹוָנה  ָעִני    ֵעָצה  ֵאֶלי  ָיֹבא  ִלְסֹעד,  ְּכֶׁשֵּתֵׁשב  ֵמֲעָצִתי. 

ְּבָגִדים ְׁשֹחִרים ּוְקרּוִעים, ָיֵחף ְוָיֵגַע, ְׂשָערֹו ְּכמֹו ַמְסְמִרים,   ָלבּוׁש
ִמּמֹוָׁשְב   ָּתקּום  ְּכֶׁשִּתְרֵאהּו,  ָהעֹוָלם.  ְּבָכל  ָּכמֹוהּו  ֶׁשֵאין  ָעִני 

ְוַהֲאִכילֵ וְ   , ֶאְצְל ֹּכֲח הֹוִׁשיֵבהּו  ְּבָכל  ְלָפָניו  ְוַׁשֵּמׁש  ְוַהְׁשֵקהּו  הּו 
, ְוִתָּׁשֵאר ְלָׁשלֹום, ְוַכְּבדֵ  הּו, ְוֶאל ַּתֵּפל ָּדָבר ִמָּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ְל

 ַוֲאִני ֵאֵל ְלַדְרִּכי. 
 בּו ַעל ַהִּמְׁשֶּתה. ָהַל לֹו ַהָּזֵקן ּוָבא ֶהָחָתן ִלְמקֹומֹו. ָיׁשְ 

ָעַמד ְּכֶׁשִהְתחִ  ֶהָחָתן  ּוְכֶׁשָרָאהּו  ָעִני.  אֹותֹו  ָּבא  ֶלֱאֹכל,  ילּו 
 ִמְּמקֹומֹו ְוָעָׂשה לֹו ָּכל ַמה ֶּׁשָאַמר לֹו ַהָּזֵקן.  

ָאַמר  ַלֶחֶדר,  ֵהִביאֹו  ֶלָחָתן,  ָקָרא  ֶהָעִני  אֹותֹו  ַהִּמְׁשֶּתה,  ְלַאַחר 
.  חֹו ֶׁשל ָמקֹום, ּוָבאִתי ִהֵּנה לָ לֹו: ְּבִני, ֲאִני ְׁשלּו ַקַחת ֶאת ַנְפְׁש

ה ַאַחת אֹו ֲחִצי ָׁשָנה. ָאַמר ֵליּה:  ָאַמר לֹו: ֲאדֹוִני, ֵּתן ִלי ְזַמן ָׁשנָ 
ִׁשים יֹום אֹו ִׁשְבָעה ְיֵמי   א ֶאֱעֶׂשה. ָאַמר לֹו: ִאם ֵּכן, ֵּתן ִלי ְׁש

ְל   ֶאֵּתן  א  לֹו:  ָאַמר  ִהּגִ ַהִּמְׁשֶּתה.  ְּכָבר  ִּכי  ֶאָחד  יֹום  יַע  ֲאִפּלּו 
. ָאַמר לֹו: ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ ַהְמֵּתן ִלי עַ  ד ֶׁשֵאֵל ְוֶאַּקח ְרׁשּות  ִעְּת

, ְוֵל ֹּבא ְמֵהָרה.    ֵמִאְׁשִּתי. ָאַמר לֹו: ַלָּדָבר ַהֶּזה ֶאָּׂשא ָפֶני
ּוִמְתַּפֶּלֶלת ְלקֹוָנּה. ָקָרא ָהַל ַלֶחֶדר, ְוִהיא יֹוֶׁשֶבת ְיִחיָדה ּובֹוָכה  

ֶחֶדר, ֶהְחִזיָקה  חּור ֵאֶליָה, ּוָבאת ִלְפֹּתַח לֹו. ֱהִביַאּתּו ֶאְצָלּה ּבַ ַהּבָ 
ִלֹּטל  ָלּה:  ָאַמר  ָּבאָת.  ָלָּמה  ָאִחי,  לֹו:  ָאְמָרה  לֹו.  ְוָנְׁשָקה  ּבֹו 

, ִּכי ָבא ִעִּתי ָלֶלֶכת ַּבֶּדֶר ָּכל ָהָאֶרץ, ִּכי ַהַּמְלָא ָּבא   ְרׁשּות ִמֵּמ
ִלי ֶאּלָ ְוִהִּגיד  ֵּתֵל  א  לֹו:  ָאְמָרה  ַנְפִׁשי.  ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשָּבא  א  , 

 ֵּתֵׁשב ֵהָּנה, ַוֲאִני ֵאֵל לֹו ַוֲאַדְּבָרה ִעּמֹו.  
ְלַבֵּקׁש   ֶׁשָּבאָת  ַהַּמְלָא  ַאָּתה  לֹו:  ָאְמָרה  אֹותֹו.  ּוָמְצָאה  ָהְלָכה 

ָאמַ  ִאיִׁשי.  ָימּותֶנֶפׁש  א  לֹו:  ָאְמָרה  ֵהן.  ָלּה:  ָּכתּוב   ר  ַעָּתה. 
ֲחָדׁשָ "  ַּבּתֹוָרה ִאָּׁשה  ִאיׁש  ִיַּקח  ַיֲעֹבר ִּכי  א  ְו ַּבָּצָבא  ֵיֵצא  א  ה 

ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו   ָעָליו ְלָכל ָּדָבר, ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ָׁשָנה ַאַחת 
ָלַקח ה)(  "ֲאֶׁשר  כד,  ְוַהָּקדֹוׁש דברים  הּו.  ָּברּו  ְותֹוָרתֹו   ֱאֶמת  א 

ַהּתֹוָרהֱאמֶ  ֵּתָעֶׂשה  ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ִּתַּקח  ְוִאם  לא -זיוף(  ְּפַלְסֵּתר  ת. 
ח"ו) ְלֵבית אמת  ִעִּמי  ָּתֹבא  ָלאו,  ְוִאם  מּוָטב.  ְּדָבַרי,  ְּתַקֵּבל  ִאם   .

ַהָּגדֹול.   הּוִּדין  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ָּגַער  ְוהָ ִמָּיד  ַּבַּמְלָא  ַּבַּלְיָלה א   . ַל
הֶ  ַיַחד  ּבֹוִכיםָׁשְכבּו  ְוִאָּמּה  ַהַּכָּלה  ַוֲאִבי  ְוַהַּכָּלה,  ְּבַחְדָרם   ָחָתן 

ֶקֶבר  ְלָהִכין  ְוָהִאָּׁשה  ָהִאיׁש  ָקמּו  ַהַּלְיָלה,  ַלֲחִצי  ּוְכֶׁשִהִּגיַע 
 ַלֲחָתָנם ֹקֶדם ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר. 

ֶהָחתָ ְּכֶׁשָּקמ ָׁשְמעּו  ְמׂשַ ּו  ְוַהַּכָּלה  ִנְכְנסּו ן  ַיַחד.  ּוְׂשֵמִחים  ֲחִקין 
וְ  ָראּו  ַהָּדָבר,  ִלְראֹות  ְוהֹודּו  ַלֶחֶדר  ַלָּקָהל  ְוהֹוִדיעּו ַהָּדָבר  ָׂשְמחּו 

 .ֹ"ַהּבֹוְטִחים ּבו   )שומר את( נֹוֵצרַלֵּׁשם. ְוֶזהּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 



 

 

ר  ניגש אלי לפני שנים אחדות, לאחר שיעו  הודי נשוא פנים י
וביקש לדבר איתי כמה דקות ביחידות. יצאנו אל  שמסרתי, 

הבני חייו ימאחורי  קורות  את  סיפר  והוא  "ן,  ארצה  :  עליתי 
לנו לא כבחור, יחד עם הורי ובני המשפחה. חבלי הקליטה ש

הקלים   מן  שבהם  -היו  ימים  היו  בבית.  אוכל  היה   בקושי 
ב לישון  היה  להלכנו  תמיד  לא  בבוקר  וגם  ערב,  ארוחת  י 

התלוננתי.  לא  זאת  בכל  בוקר.  לארוחת  לקחת  משהו  בבית 
השנים חלפו, כשהגעתי לגיל בר מצוה לא קנו לי לא חליפה  

יפה  ולא כובע. לאף אחד לא היה כסף לזה. קיבלתי כובע וחל
למידות  התאים  לא  דבר  שום  לעולמו.  שהלך  מדוד  בירושה 

 .דות על שיש לי לכל הפחות מה ללבושואבל ידעתי לה שלי,
בישיבה  " התחילו  שלי  היפים  ארוחה   -הימים  כשבכל 

האמנתי   ולא  ישבתי  לחם.  פרוסת  בארץ   -קיבלתי  כאן  אני 
 !ישראל, יכול ללמוד תורה ולאכול לחם

בחזרתי הביתה" אחד  שנתליום  במודעה  בבית , הבחנתי  תה 
' בימי  לעבודה  הצעה  ובה  הזמנים'.  הכנסת,  יות  ה בין 

אחד  שיום  חלמתי  ותמיד  בכיסי,  מצויה  היתה  לא  והפרוטה 
גם  ואולי  עניבה  חולצה,  וכובע,  חליפה  לעצמי  לקנות  אוכל 

ן ביותר. החלטתי להקדיש את ים חדשות, קרץ לי העני ינעלי
מפע באותו  לעבודה  הזמנים'  שאקבל, 'בין  בפרוטות  דתי.  ל 

תת י ל אר לי תכננתקיוויתי להלביש את עצמי, ואת מה שייש
 .לאבא, כדי שיהיה לו במה לקנות את צרכי חג הסוכות

לי " הודיעו  לעבודה.  להתקבל  ובקשתי  למפעל,  הגעתי 
הצהרים,  אחר  חמש  עד  בבוקר  משמונה  כאן  שעובדים 

התחלתי ו,  והסבירו לי מה עלי לעשות. הסכמתי לכל דרישה
 .את העבודה. כך חלפו עלי השבוע הראשון, השני והשלישי

השלישי ארע הדבר. אותו יום התחיל כיום  וע  באמצע השב"
בצהריים קרא המנהל   2עבודה רגיל ושגרתי. לקראת השעה  

כ המפעל,  עובדי  האוכל.   30-לכל  לחדר  להיכנס  במספר, 
לנו קרא  הוא  מה  לשם  ותהינו  השולחן,  סביב  . התיישבנו 

נעל  הוא  נורא.  כעס  ניכר  פניו  על  אחרון,  נכנס  הבית  בעל 
י בחדר העבודה שלי היה מונח יבותר"  :דלת החדר ואמראת  

טייפ קטן שהשמיע שירים". באותם ימים היה טייפ קטן יקר  
הזה"  "  .המציאות הטייפ  קולו    -את  את  המנהל    -הגביה 

לשעה   מהמפעל  יצאתי  היום  והנה  מחו"ל.  במיוחד  "הבאתי 
 "...וה, וכשאני חוזר חזרה, אני מגלה שהטייפ נעלם ואיננקל

ד" שלקחאני  ממי  כעת!   -הטייפ  את    ורש  אותו  להחזיר 
בושות   מעצמכם  לחסוך  תיק    -תוכלו  לעבור  אאלץ  לא  אני 

את  בעניין  לערב  נצטרך  ולא  הגנב,  את  ולגלות  תיק  אחר 
 ".המשטרה

סנו העובדים, כס  30השתררה שתיקה מביכה. ישבנו שם, כל  
 . האבל אף אחד לא קם ולא הוד -אצבעות, הבטנו זה בזה 

ת, ואז אמר: "אינכם מודים, ואני דקו  הל המתין לנו כמההמנ
אוי   שלכם.  התיקים  כל  את  לבדוק  כדי  למלתחה  כעת  הולך 

 "!לו למי שהטייפ יימצא אצלו
תיק   אחר  תיק  בדק  יצא,  חזר   -המנהל  הוא  דבר.  מצא  ולא 

הוא לא   .ים לראות מה יעשה כעתלחדר וכולנו עמדנו דרוכ
בעי "אין  בכלל.  נבוך  נראה    מבין אני  "  ,הצהיר  ,ה"היה 

כמת הפרצוף. אסקור אתכם כעת אחד אחד, ואגלה מיד ובח
הגנב הראשון    ".מיהו  את  לסקור  החל  הוא  להמתין,  בלי 
קדק אדם  ומקצה  עבר  השני.  את  כך  ואחר  רגלו,  כף  עד  דו 

א הביט הישר לתוך עיני,  ועוד אדם, ואז הגיע התור שלי. הו
הט את  תחזיר  הגנב!  "אתה  אמר:  רגע   "!ייפופתאום  באותו 

 ... דם בעורקיפא הק
בחנו   30 כולם  מחטים.  היו  כאילו  בי  נתקעו  עיניים  זוגות 

בונו של עולם, אתה  יאותי ובדקו מה אני עושה. אמרתי: "ר
אז  גם  אבל  לאכול,  מה  לי  היה  שלא  לילות  שהיו  יודע  הרי 
היתה   שלא  לקחתי פרוסת לחם  ולא  מעולם לא שלחתי ידי 

לי א  "!שייכת  בטיבקול  אגע  "שאני  ל מרתי:  אניפ  שלי?  י א 
 .אבל שום דבר לא הועיל לי"!... בכלל איני יודע מה זה טייפ

את  תקבל  מחר  ברור.  זה  הגנב.  "אתה  אמר:  המנהל 
המשכורת שמגיעה לך, ואחרי שנקזז ממנה את עלות הטייפ  

  "!תלך הביתה -
לקבל   אמור  הייתי  באתי  קיזז    20למחרת  המנהל    18לירות. 

שתי לירות ושלח אותי    לי   נתן  -מחיר עלות הטייפ    -לירות  
רק   ראיתי  הדרך  וכל  הלכתי,  עיניים    30הביתה.  זוגות 

 . שתלויות בי
מאז כל לילה שהייתי הולך לישון, הייתי אומר: "הריני מוחל 
וסולח לכל מי שחטא כנגדי, לכל מי שהכעיס והקניט אותי, 

זה זכה, אמרתי:  גם בערב יום כיפור  "!חוץ מאדם  , בתפילה 
 "!חוץ מלאדם זה -ולח לכולם סו "אני מוחל

כבר  " מאז  מולי    -שנה"    50חלפו  האדם  לא   -סיים  "לאיש 
 .שאלתיו  - "?ומה קרה כעת" ".הזה סיפרתי את הסיפור

מודעה  " עיני  מול  ראיתי  ופתאום  ברחוב  צעדתי  השבוע 
כי המודעה    המכריזה  ליד  עמדתי  לעולמו.  הלך  מנהל  אותו 

ח? אם הקב"ה מוחל סלון לודיברתי אל עצמי: לא הגיע הזמ
 ?...וסולח, למה אתה לא מסוגל. למה אתה כל כך אכזרי

שהוא   ממך,  מבקש  אני  עולם,  של  רבונו  ואמרתי:  המשכתי 
לי שעשה  מה  כל  על  וסולח  מוחל  אני  בגללי,  ייענש  ... לא 

'אתה גנב  אבל תוך כדי כך שמעתי קולו אומר לי:   -'!!!  את 
יגשתי אל רב בית נר למחרת בבוק" .ולא הייתי מסוגל לסלוח

הכנסת שבו אני מתפלל, סיפרתי לו את כל הסיפור ושאלתי 
הכנסת   בבית  כאן  'יש  הרב:  לי  אמר  לעשות.  עלי  מה  אותו 
שילמדו  משנה  סדרי  ששה  ביניהם  תחלק  אברכים,  כולל 

לכל   ותשלם  נשמתו,  כשתממן   ₪  200אחד  לעילוי  כך.  על 
שיתי כך. ע"  '.לו  לעילוי נשמתו, ודאי תמחל  ₪  2,000מכיסך  

אחד   לכל  נתתי  האברכים,  שיגיעו  עד  , ₪  200חיכיתי 
 ".וביקשתי מהם ללמוד את כל ששה סדרי משנה

ידו   את  לחצתי  ממנו.  התפעלתי  השתתק.  שמולי  האדם 
מידותיו   על  המעביר  'כל  נאמר:  עליך  "אשריך!  לו:  ואמרתי 

ושנותיו ימים  לו  הבריות    !'מאריכים  על  המרחם  'כל 
עליו מרחמי יזכור   !'יםהשממן    ם  הקב"ה  עליון!  מפי  תבורך 

 "!לך את מחילתך לטובה, ויעמוד לך הדבר לזכות
תוך כדי כך הוא לופת את ידי בחוזקה ואומר לי: "אני רוצה  

אבל אני לא סולח   -לעילוי נשמתו    ₪  2,000לומר לך. נתתי  
 ... ופרץ בבכי !!!"לו

ה ה, כיסשים שנהוא עמד כך, אדם מבוגר ממני לפחות בשלו
היה יכול את   עיניו בשתי ידיו ובכה כמו תינוק. פתאום לא 

בהליכתו,  אחריו  עקבתי  והלך.  הסתובב  מולי,  יותר  לעמוד 
כל גופו רעד ורטט מבכי. נשארתי על עומדי וניסיתי להבין:  

? בונו של עולם, למה שלחת לי את האדם הזה בדיוק כעתיר
פצע    שכמו  ושא עלזו היתה פעם ראשונה שבה ראיתי אדם נ

את  מפיו  להוציא  יכול  ולא  שנים,  עשרות  במשך  מדמם 
 '! המילים: 'אני סולח

יונה רבנו  בדברי  עסק  אז  שמסרתי  "השיעור  הטובות   :  מן 
כי  ברואיו,  עם  יתברך  השם  היטיב  הדרך   אשר  להם  הכין 

מתוך   מע לעלות  פשעיהם פחת  מפח  ולנוס  רבנו   -"  שיהם, 
היטי שה'  הטובות  מן  היא  שהתשובה  אומר  עם יונה  ב 

כ גאון  נסים  רבי  " תבברואיו,  אלא  :  רחמיך  עוז  יודע  ולא 
   ".בהעבירך חטאות יראיך

לנו  אין  תשובה!  שנקרא  הזה  הנפלא  בחסד  מושג  לנו  אין 
רק אבא יכול !  ן של תשובהימושג כמה רחמי שמים יש בעני

בנים שלו ולקבל אותם בתשובה! רק אבא נוהג כך סלוח לל
מתוך 'דורש טוב' יום  [.   בלנואה קיעם בניו! נבין איזו מתנה נפל

  ]הכיפורים
החוויה הזו יכולה להמחיש עד כמה התשובה והסליחה אינן 

פשוטים ליבו  דברים  מעומק  שסולח  אדם  אך  ל'רעש' גורם  . 
   .כל הישועותראוי הוא לבשמים, אדם כזה 

  סיפור . האמנם?הריני מוחל וסולח.. 



 

 

הר עמהסיפר  ר'  הכשרות  "ח  מוועד  שליט"א,  בלוי  ר  עיב רם 
של  ודשקה ת"ו,  מירושלים  ל"ע, פני  למשכב  נפל  שנים  ספר 

חודשי כמה  מוטל  היה  המחלה  קשה  ובהתגברות  במצב  ם 
מ כשהוא  "תביותר  הנקרא  הכרה,  אשר חוסר  רדמת", 

נחש הוא  הרפואיות  אופן  בהגדרות  שום  ואין  "צמח",  כמו  ב 
מ לעוררו  תרופה  או  עצה  יכולה תבעולם,  אשר  זו,  רדמת 

  להימשך על פני שנים רבות, רחמנא ליצלן.
בו את הנה  פקח  השמים  מן  בנס  פתאום  לפתע  אחד  יום 

ואט ל-עיניו,  חזר  לאט  שהבריא  עד  המלאה,  גמרי הכרתו 
וחז שמים  לאורך  ר לבריאותו השלימה כאחבחסדי  האדם,  ד 

 מים ושנים טובות.  י
יותו מקרה יוצא  ה הסיפור הזה היכה גלים בעולם הרפואה, ב

ורוב החולים במחל חם. ה' יר ה זו אינם יוצאים ממנה  דופן, 
חלפו כמה חודשים, והנה מקבל ר' עמרם שיחת טלפון מבני 

משפחת'מש היא  הלא  שרון',  אפחת  של  ראש  ריאלו   שרון 
ל היה  הממשלה  שנים  וכמה  כמה  כבר  שזה  כך שעבר  מוטל 

 כ'צמח', ללא ניע וללא זיע.  
משפח ובני  וביתאנשיו  ודרשו  חקרו  בכל ו  הרף  ללא  ררו 

להצלתו, לעשות  ניתן  מה  נ  העולם  טובי  הם  את  יסו 
ואף  הרפואה,  שבעולם  הראשונה  השורה  מן  הרופאים 

ו חרס  ם ביותר בעולם, והעלופסורים ידועי שם מהמומחיפר
כל סדרי הרפואה אין  בידם... כולם קבעו בהחלטיות שעל פי  
ו נואש, והחלו לברר רשום תרופה למחלתו! אך בניו לא אמ
ישנם   האם  השונים,  החולים  בתי  שחבין  במ אנשים  חלה לו 

זו ויצאו ממנה, וכך נודע להם מתוך אחת הרשימות שקבלו, 
כמו ה מחלה בדיוק, ושכב  עמרם שחלה אף הוא באות  בירש

כאב מצב  באותו  חודשים  מספר  שלפתע 'צמח'  עד  יהם, 
 התעורר ויצא לחיים מחודשים. 

ביק לנסות  שעתה  כדי  עמרם,  ר'  עם  פגישה  לקבוע  הם  ו 
ו ממנו  הסוד  לדלות  את  הצליח המופללגלות  זה  כיצד  א, 

ו מלווים  לצאת ממחלה קשה ונוראה שכזו? בהגיעם אל בית
'קונס של  מובמשלחת  רופאים  צוות  החלו ול',  מחים, 

ה בפרטי  ודרישות  התרופות בחקירות  דרכי  כל  של  פרטים 
 והרופאים שטיפלו בו וכו'.  

 כשראה ר' עמרם להיכן נוטים הדברים, פתח את פיו בחכמה
ה נא  דעו  אתם יטב,  ואמר:  עשיתם  כנראה  רפואית  מבחינה 

לעש בכוחי  שהיה  ממה  יותר  שניסיתי אני הרבה  מה  כל  ות, 
מכבר.בו לכם  ידוע  בתחום ודאי  בפניכם  לחדש  אוכל  ולא   ..

אולם דבר אחד בלבד יש לי, שאותו לא   -ואה מאומה!  הרפ
  ...ו להשלים בשום אופן!לתוכ

אוז ושמו  תיכף  נדרכו  המשלחת  כאפרכסת,חברי  הנה    נם 
את  להחזיר  אף  ואולי  הגדול,  ה'סוד'  את  לפענח  הוא  הולך 

הם הצהירו בפה מלא,  שלה לבריאותו השלימה!...  ראש הממ
וד, ויעשו כל אשר לוי הסשהינם מוכנים לפזר הון רב בעד גי

ב לגלות  נפשם  על  והתחננו  מהם!  הוא פיבקש  מה  ניהם 
  ...הדבר שעדיין לא ניסו הם אותו?

הר להם  לאמר  יש  שלעשרי  ב:  רבות  , ב"הנכדים    ות 
יו מדי  ומורתח  קרוע  בלב  עבורי  בכל שהתפללו  ביומו!  ם 

שחל עת  בו אותה  תפילות  הסוד   -ם!  רקיעיקעות  יתי,  זהו 
עדיין. לכם  אין  שכנראה  והפענוח הגדול  הפיצוח  זהו   ..
די שמים מגולים, ממלך סהמדויק של החלמתי בנס ברור בח

  יושב על כסא רחמים!
אמר רבי   :)מסכת תענית פרק ב הלכה א(מי  ירושלתלמוד  אומר ה

קשה    לעזר הגזירה  את  מבטלין  דברים  הן:    שלושה  ואילו 
(דברי הימים ב'    וצדקה ותשובה. ושלושתן בפסוק אחד  תפילה 

")יד  ,ז ְוִיְתַּפְללּו:  ֲעֵליֶהם  ְׁשִמי  ִנְקָרא  ֲאֶׁשר  ַעִּמי  זו    -"  ְוִיָּכְנעּו 
"תפילה  ָפנַ ,  שכתוב ,  צדקה  זו   -י"  ִויַבְקׁשּו  "כמו  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  : 

. אם עשו  תשובה זו    -  ם"ְוָיֻׁשבּו ִמַּדְרֵכיֶהם ָהָרִעי", "ֶאֱחֶזה ָפֶני
ַוֲאִני ֶאְׁשַמע ִמן ַהָּׁשַמִים ְוֶאְסַלח ְלַחָּטאָתם  ? "שםב  וכן מה כת

 . יד) ,ז  '(דברי הימים ב" ְוֶאְרָּפא ֶאת ַאְרָצם

 התפילה או התשובהגדולה  איזו
רבתי ב   ובכת מות(  פסיקתא  אחרי  תוספתא  מז,  ילמדנו :  )פרשה 
ה? למדונו רבותינו,  זו גדולה מזו התפילה או התשובנו, אירב

התשובה מבטלת חצי הגזירה  רבי יהודה בן רבי חייא אומר:  
הגזירה כל  מבטלת  אומר: והתפילה  לוי  בן  יהושע  ורבי   .

 . כל הגזירה  התפילה מבטלת חצי הגזירה והתשובה מבטלת 
 

 

 מדרכי התשובה
מדרכי התשובה להיות    :)הלכות תשובה פרק ב הלכה ד(  רמב"םה 

לפנ תמיד  צועק  צדקה  השב  ועושה  ובתחנונים  בבכי  השם  י 
שמו   ומשנה  בו.  שחטא  הדבר  מן  הרבה  ומתרחק  כחו  כפי 
המעשים אותן  שעשה  האיש  אותו  ואיני  אחר  אני  . כלומר: 

מ וגולה  ישרה  ולדרך  לטובה  כולן  מעשיו  מקומו, ומשנה 
עניו   ולהיות  להיכנע  לו  שגורמת  מפני  עון  מכפרת  שגלות 

 .ושפל רוח
 

 

 קה תשובה ותפילה וצד ו
ֹׁשַחד ֵמֵחיק  : ")גכ  ,(משלי יז  ? שנאמרֹׁשַחדומנין שהקב"ה לוקח  

ִיָּקח ה  ."ָרָׁשע  הזה?    ֹׁשַחדומה  בעולם  הרשעים  מן  שנוטל 
כתיב לפיכך  וצדקה.  ותפילה  "ב)  ,יז(תהלים    תשובה  ְּלָפֶני  מִ : 

ֵיצֵ  פתוחין  א"ִמְׁשָּפִטי  תפילה  עד ששערי  הקב"ה: בניי,  אמר   .
בעולם שוחד  לוקח  שאני  תשובה,  משאני   עשו  אבל  הזה. 

א ִיָּׂשא יושב בדין לעתיד לבוא, איני לוקח שוחד, שנאמר: "
א ֹיאֶבה ִּכי ַתְרֶּבה ֹׁשַחד  . לה) ,(משלי ו "ְּפֵני ָכל ֹּכֶפר ְו

דוד אמר  ט   לפיכך  "יא)  ,ז(תהלים  ֹׂשַבע :  ַחִּיים  ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני 
ראש השנה   אלו עשרת ימי תשובה שבין  -"  ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶני
 ]מדרש תהלים (בובר) מזמור יז[                        . ליום הכיפורים

ש  המתנה  את  ננצל  לבניו  מכאן,  ונתן  גילה  עם   -הקב"ה 
ימיםבאותישראל,   התשובעשרת    -  ם  היא  ה,  ימי  התשובה 

 , וישמע ויוסף לקח.לתהכי מועילה ומתקב
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 : אליעד יעקב בן פאולה  הכ) בן מל ריה (לאוןא: להצלחה
 ) r)esthe neb lhmuemy SmiJ  אסתר בןואל ימי שמ: ג' וטא זהבה בת - הגון  זיווג
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ִמים  ַהּצּור ֳעלוֹ   ּתָ י  ּפָ ָרָכיו  ָכל  ּכִ ט   ּדְ ּפָ   מה לשאול  ויש ,  ״:ָעֶול  ְוֵאין  ֱאמּוָנה  ל-אֵ   ִמׁשְ
 בשר  איש   גם   בו  לשבח  נאה  שלא  דבר,  עול  עושה  שאינו  להקב״ה  הוא  שבח
 באים  אדם   בני  במשפט  כאשר,  מסלנט  ישראל  רבי   הגאון  תירץ ,  אלא.  ודם

 לגופו   רק  דנים  אחר  עונש   בכל  או  במאסר  זה  אם,  חטאו  על  אדם  להעניש 
  לא,  הדין  מגזר   ויצטערו   יסבלו  ומקורביו  משפחתו  בני   כי   ואף,  נאשם  של

 של   באפשרותו   אין  אדם  בני  שבמשפט  כיון  לחומרא  דינו  מחריצת  נמנעים
  אדם  בני  שבמשפט  ויוצא  אדם  אותו  את  הסובבים  בכל  להתחשב  שופט  אותו

 חטאו   לא  שהם  אף  הנאשם  של  ומקורביו  משפחתו  לבני  עוול  נעשה  לפעמים
 יביט   החוטא  את  הקב״ה  שיעניש   קודם  כי ,  כך  אינו  ה"הקב  של  במשפט  אבל
 לאותם  מגיע  והאם  להפגע  מישהו  עלול  אם  אותו  הסובבים  וידידיו,קרוביו  אל

 אז  ורק.אחר  צער  בכל  יפגע  או  יחלה  שקרובם  הזה  הצער  ידידים  או  קרובים
 על   והן   עצמו   הנידון  על   הן,  משפט״  דרכיו   כל  ״כי   החוטאאת   יעניש 
  ידי   על   האדם    את  שופט  ה"שהקב,  במשפטו  עול״   ואין   אמונה  לא,"קרוביו
 .חטאו  שלא האחרים לאותם עוול יעשה לא משפט אותו

 

י  ְיָלְדךָ   צּור ׁשִ ח  ּתֶ ּכַ ׁשְ  שהוא  צור   היא   שהתוכחה   כך  שביארו  יש :  ְמֹחְלֶלךָ   ל -אֵ   ַוּתִ
  והאדם   מחללך  אל  ותשכח  השיכחה  הענין  את  באדם  ברא  תשי  ילדתךה"הקב
 שיש  כיון  האדם  על  התוכחה  מה  לשאול  ויש   אותו  שיצר  ה"הקב  את  שכח
 ה"הקב  את  שכח  שהוא  בכך  אשם  הוא  מה  השיכחה  של  הענין  את  באדם
  היו הרבה בעלי חובות נושים בו  ראובן:  משל  פי   על   ביאר   מדובנא  והמגיד

כדי לפרוע  ולא הסכימו   לו אורכה  שמעוןידיד  יעץ לו  את חובותיולתת  ,  ו 
כשוטה עצמו  יעשה  ממנו,  חובם  לגבות  חובות  בעלי  יבואו  ויעשה .שכאשר 

 בעלי החוב   אליו  ובא  שכאשר,  היה  וכן  י שטות כדי שיראה כחסר דעתמעש 
  ממנו לבקש  שמעון  אל ראובן  בא כך  אחר. עליו  מו ריח כזה  במצב  אותו וורא

 בא  הפרעון  זמן   הגיע   וכאשר,  לו  לתת  הסכים  שמעון ו,  ימים  למספר  הלואה
 עשה  כאשרלהתנהג כשוטה    ראובן  התחיל  מיד,  חובו  את  לתבוע  שמעון  אליו
, שכמותך  כפוי טובה:  לו  ואמר   מאד   כעס  שמעון  כך  כשראה  בעלי חובו   נגד
 להשתמש  בא   אתה  זו  ובעצה ,  הזאת  העצה  את   לך  נתתי  בעצמי   אני   הרי

 כדי   לטובתו  זה  וכל,  כחהיש   של  טבע  באדם  נתן  יתברך  השם,  והנמשל?  כנגדי
 לא   זה  טבע באדם היה  לא אם כי, עליו  שעברו והיסורים הצרות את שישכח

 את   ושוכח  השכחה  מתנת   את  נוטל  והאדם  אשה  נושא  ולא  בית  בונההיה
י  ְיָלְדךָ   צּור   הכתוב  שאמר  וזהו.  בוראו ׁשִ ח  ּתֶ ּכַ ׁשְ  הוליד   ה"הקב  ְמֹחְלֶלךָ   ֵאל  ַוּתִ

 בשכחה   משתמש   - ואתה,  עצובים  דברים  לשכוח  שתוכל  השכחה  טבע  בך
 ).יעקב אהל( ה"הקב את לשכוח

 

ָך ַוְיֹכְנֶנָך: ֶנָך הּוא ָעׂשְ רבי חיים ברלין פירש ״קנך״ מלשון קן,  ֲהלֹוא הּוא ָאִביָך ּקָ
וכך העלה לבאר בעקבות מעשה שהיה, בהיותו רבה של מוסקבה. יום אחד  

  רבי חייםו בביתו בחשאי. מששאל  בא אליו יהודי בבקשה שיבא למול את בנ
לפשר הענין, הסביר האיש, כי אינו מתנהג כלל כיהודי, ואינו מעוניין שידע  

חיים, אם־כן בשל מה כל הטורח הזה   ביאיש מזה כי הוא יהודי. שוב תמה ר 
לך, ומה איכפת לך אם לא תמול את בנך, אחרי שאתה בוש בזה שאתה 

כיון רוצה לסגור את הדרך בעד בני.   יהודי. השיב לו האיש, נכון, אבל אינני
, על־)חיים לביאור הפסוק ״עיניך יונים״ (שיר השירים א,  בי שכך התעורר ר
. שכל  הנמצא בין שני שובכות  גוזלכד, א) גבי    בבא בתראפי מה שאמרו (

נה, כל העת היא מחזרת ראשה ייונה היוצאת לדדות על רגליה, ומתרחקת מק
לרא תוכל  עוד  אם  להביט  קלאחור,  את  כל־כך יות  מדדה  אינה  אבל  נה. 

ק את  משם  לראות  תוכל  שלא  עד  ״עיניך״  ילמרחוק,  זהו    - הבטתך    - נה. 
מרחיק  שהוא  אף  הישראלי,  איש  גם  כי  היונים,  כדוגמת  היא  הרי  ״יונים", 

רשו, ומדדה למרחוק ופורש מדת יהודית ומאביו שבשמים, ״הלא ועצמו מש 
נו יכך עד שלא יוכל לראות את קהוא אביך קנך״. מכל־מקום אינו מתרחק כל־

לחזור אליו. אבל נשמר הוא שלא להתרחק אלא כשיעור שיוכל לראות את 
 ) גבוה משולחןפנינים .(נו ושורשו, למען יוכל לחזור ולשוב שמה כשירצה.יק

מאות ושלוש  -עלינו לדעת כי תרי״ג המצוות שהעניק לנו הבורא יתברך הם שש
נכנסים   שמהם  "שערים"  בתוך עשרה  כבר  שנמצאים  ואחרי  אחד,  היכל  לתוך 

אמיתית [שינוי  אלו לעשות תשובה  בימים  שזוכה  אחרת. מי  נראה  הכל  ההיכל, 
מדרכיו הקודמים וכו׳], ואפילו רק על דבר אחד, זוכה להיכנס למצב של ״שובה 

להגיע עד לפני כסא הכבוד! או אז מובטחת   -ישראל עד ה׳ אלקיך״ (הושע יד, ב)  
ענין זה   דשמיא עצומה לשינוי בכל שטחי החיים. אשרי מי שזוכה לכך! לו סייעתא 

רואים אנו פעמים רבות אצל בעלי תשובה. אחד מגדולי מחזירי התשובה שבדור 
סיפר שהגיע למקום מסויים בו הוא היה אמור למסור דרשה לפני ציבור, ובסופו  

ו אותו . כשראה תתורה ומצוושל דבר הגיע לדרשה רק יהודי אחד ־ רחוק מקיום  
רב, אמר לו: "בוא ואלמדך הלכה אחת: נטילת ידים בבוקר בעת הקימה מהשינה". 
על פי ההלכה: לוקח את הספל ביד ימין,   וכך עמד ופירט לו את אופן הנטילה 
מעבירו ליד שמאל ומתחיל ליטול את יד ימין ...אחרי שש שנים הזדמן הרב לאותו  

הרב מקום, והנה רואה הוא למולו יהודי נכבד. ש  אל אותו היהודי: "האם כבוד 
מכירני"? "לא" ענה הרב. "אני הוא היהודי שלפני שש שנים לימדת אותו הלכות 
נטילת ידים בבוקר"! כשראה שהרב נזכר בענין, הוסיף אותו יהודי ואמר: "השינוי 

אולם כיום   אחד.  ביום  איטי, לא  ה'היה  קבוע    ברוך  שיעור יומי  אני  כבר מוסר 
אותו יהוד לאט בגמרא״!  קדושה, וכך,  של  אחד  שער  דרך  זכה להיכנס פנימה  י 

לאט, צעד אחר צעד, התקרב אל האמת.יהודי שבעמקות ובעקשנות עובד על ענין  
מסויים עד שממש כובש את הדבר, הוא כביכול עובד דרך שער לכסא הכבוד. רבי 
ישראל סלנט זצ״ל היה אומר, שעל ידי עשיית תשובה על דבר אחד זוכה אדם 

ין "יום כיפור", והרי ביום כיפור ישנה סייעתא דשמיא להמון דברים. זהו היופי  למע
המיוחד הטמון במצות התשובה.על כל יהודי, אפוא, בימים אלו לקיים את מצות  
התשובה. לתפוס נקודה מרכזית אחת ולעבוד עליה כפי יכולתו. זהו עיקר עניינם 

ם אלו מובטחת לאדם סייעתא  תשובה, תפילה וצדקה. ואכן בימי  - של ימים אלו  
 (רבי שמשון פינקוס זצ"ל)  דשמיא מיוחדת.

 

ששמע  ,רבי מתתיהו סלומון שליט"א  של ישיבת לייקווד בארה"ב ,סיפר המשגיח  
היה יום חם    ,שבשנה אחת ביום הכיפורים  ,די ישיבת מיר בשנחאימאחד מתלמי

 , החליפות שלהם בשעת התפילה את  עד שהוצרכו בני הישיבה לפשוט    ,במיוחד
 בחליפתועמד במזרח מלובש    ,וינשטיין זצ"לוהמשגיח רבי יחזקאל ל  .מרוב החום

התלמידים   .כדרכו  "שמונה עשרה " שלו והטלית על ראשו והאריך מאד בתפלת  
לכן לאחר תפלת מעריב כשהיה    ,אנושלמעלה מהשגת    ,עבודתושראו גבורת רבם ב 

 ,החליטו התלמידים המבוגרים  ,"המשגיח זצ"ל עומד עדיין בתפלת "שמונה עשרה 
מיד הבדלה  המדרש  ,שיעשו  לבית  ולחזור  לאכול  שיסיים    ,וימהרו  שבשעה  עד 
לומדים שכבר מלא בני הישיבה    ,הבית מדרשאת  יראה    ,לתויהמשגיח זצ"ל תפ
נח יביא  וזה  להמשגיחתורה  רוח  היה    .ת  ר ,וכך  שגמר  את  יחזקאל    בישבשעה 

ואז קרא להם   ,נתמלא התפעלות  ,מלא לומדים  ,הבית מדרשאת  לתו וראה  יתפ
כזה לא היה   יום הכיפור :וכך אמר להם ,המקום שלו בבית מדרששיתקרבו סביב 

מסתמא   ואם כן, ,שמחר לא יהיה כך ,אמנם אנו יודעים  .בתנו דוגמתוי מעולם ביש
מחר לא נהיה באותו מדרגה כיון של  מיום הכיפורמה השגנו כבר    ,אתם חושבים

 . ולכן תזכורנו כל ימיכם  ,אשר היה לי לחיזוק גדול  ,אמנם אגיד לכם משל  .עוד
עומד על    והעשיר  ,ויפה מאד  ,היה עשיר אחד ששכר פועלים לבנות לו ארמון גדול
כשכבר נגמר    ,ולאחר זמן רב  ,גביהם תמיד לזרזם שיעשו הכל על צד היותר טוב

מכובד מאד שיתאספו כל בני   "חנוכת הבית"  ,רצה הבעלים לערוך  ,הבנין המפואר
גבוה   ,ביתו סולם  על  יעלה  והוא  הבנין  ,וחביריו  שם  ,לראש  התכשיט   את  ויניח 

הגיע אותו   ,הסופי של הבנין כולו ובזה יחנך הארמון היפה שאיליו חיכה כמה שנים
ונפל   ,ופתאום הגיעה רוח חזקה   ,שהבעל הבית עולה על הסולם לגג הבנין  ,רגע

 , והנה הוא שוכב שם על הארץ  ,ושבר כמה עצמות  ,על הארץונחבט    ,מן הסולם
אוי כל הבית המפואר  "   :ומיד רצו אליו מקורביו לעזרתו ושמעו אותו אומר  .ובוכה 

הבנין עומד על מכונו ותפארתו  אמרו לו    ".מה נשאר מכל עמלי  ,שלי התמוטט ונפל
כלל נפל  ולא  שהיה  למטה   ,כמו  נפלת  אתה  החו  ,אלא  לבית  אותך    ,ליםנביא 
 ביום הכיפור "  ,יחזקאל  ביר  אמר,  "הארמון היפה שלךאת  וכשתבריא תחזור לראות  

שאף אם   ,ועליו לדעת  ,מכל ימי חייו  ,כל אחד בנה בעבודתו ארמון היפה ביותר
הגם שאינו דבר    יום הכיפור,ולא נשאר במדרגתו כמו עיצומו של    אחר כךיפול  
צריכי  ,טוב לדעת    םאבל  זו, אנו  עצמו  ,שנפילה  בהאדם  רק  הארמון   אבל  ,היא 

רק שעליו לקום מהנפילה    ,עדיין קיים כל עבודת התשובה והתפלה קיימים לנצח
 )מתנת חיים( ."ולחזור לבנין הארמון הגדול כבתחילה 

��האזינו   
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י   ָרָכיו  ָכל  ּכִ ָּפט  ּדְ י״ג המצוות שהעניק לנו הבורא יתברך הם״:ָעֶולל  ְוֵאין ֱאמּוָנה  לל-אֵ   ִמׁשְ

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דוב בן



 

 
בעשרת   "תשליך"של חסידי סאטמאר לאמירת    הליכתםבאחת השנים, בעת  

תשובה,   מ  חרגימי  יואל  רבי  אל האדמו״ר  ללכת  מהרגלו  זצ״ל  סאטמאר 
הציבור מספיק "ברגליו ונסע ברכב. באוזני מקורביו התבטא על כך:  "  תשליך"ה

עם   להביאם  וצריך  עבירות  הרבה  לי  יש  אני  אבל  ברגליהם,  לילך  להם 
 )לק"ש(."מכונית

 
  (מלבד הטעם מה שמובא בהלכה)יםבמנחה של ערב יום הכיפור  מתוודים ש   מה  הטעם  

מעלתו   , יםנמצא שערב יום כיפור, עולה כאילו התענה    "תשיעי"שאכילת    כיון
 ) שפת אמת( .וראוי בו ביום להתוודות ,יםכיום כיפור

 
כשעוברים את יום כיפור, יש שאינם מרגישים שחבילות החטאים שהם נשאו 

־ כמובן   "על גבם ירדו מהם. אך האמת הברורה היא ש״עיצומו של יום" מכפר
הוידויים. כל אדם צריך להאמין בלב שלם שיום כיפור הועיל עם התשובה ו

לטהרו מטומאתו. משל למי שיש לו דלקת בגופו ולקח תרופה נגד הזיהום,  
התועלת והשינוי אינם מורגשים מיד כלפי חוץ, אך התרופה פועלת ומשפיעה  
בתוך הגוף עד שהמכה מתרפאת. כמו כן, ודאי שכפרת יום הכיפורים מועילה 

ה בכפרת  לנפש  המאמין  התשובה.  קודם  של  האיש"  אותו  "ואינו  יום אדם 
יכול בכח אמונתו זו להשפיע ולהועיל שאכן השינוי יורגש בו והוא  הכיפורים  

יהיה אדם אחר במעשיו. אך מי שאינו מאמין שהוא נעשה לאדם אחר, הרי  
שהוא ימשיך באותם המעשים שעשה קודם יום הכיפורים והוא כ״כלב־־השב 

, צריכה ליצור יום הכיפוריםמונה החזקה של כל יהודי בטהרת  האאל קיאו".
אצלו את הרגשת השמחה "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר 
אתכם". מיהו המעיד על טהרתם של ישראל? אביהם שבשמים. מבחן הנקיות 
הוא של בורא העולם. הרי זה כבגד שעבר בדיקה תחת מיקרוסקופ בכדי לברר 

ו. וכיצד טוהרו ישראל וע״י מי? מיהו זה שרחץ ושיפשף את רמת הנקיון של
"מקוה ישראל ה׳". השי״ת בעצמו הוא המקוה  -את הכתמים? הקב״ה בעצמו  

טהרה בו טבלו כלל ישראל. גדול כוחו של יום הכיפורים שמנקה ומטהר את 
כלל ישראל ומרומם אותם להיות קרובים לאביהם שבשמים, והיינו "כי ביום 

ככל שתתחזק יכם לטהר אתכם... לפני ה׳ תטהרו" (ויקרא טז, ל).הזה יכפר על
הזהירות לשמור על הנקיון   אחר כךהאמונה בהשפעת יום הכיפורים, תהיה  

גדולה יותר. כפי שיעור ההרגשה בטהרת התשובה יהיה המאמץ שלא לחזור  
החטאים. לכלוך  מודאגיםיש  ..אל  הם  כיפור  יום  שבמוצאי  אנשים  יוכלו    , נם  איך 

הבא  כיפור  ביום  טובה   ,להתוודות  תהיה  הבאה  השנה  עצמם  ,הרי  על  שקבלו    . כפי 
אבל האמת היא שתיתכן    , אולי הדברים נשמעים מגוחכים  ,במציאות שהורגלנו אליה 

  , ווהוא לא יבוא רק מכוחנ ,יכול להתחולל בנו שינוי קיצוני כזה  ,מציאות נפלאה כזאת
וכמו שאדם פותח    .אלא משפע סייעתא דשמיא שנזכה לה אם נעשה את המוטל עלינו

הרבה מעבר להשתדלותו בפתיחת    , ומקבל שטף מים גדול ועצום  , מעט את ידית ברז המים
  , לא בא בזכותו  ,אבל שפע המים שקבל  ,השתדלותו הועילה ליציאת מעט מים  :הברז 

נזכה לשפע    , בימים הנוראיםכך גם אנו אם נעשה את מעט העבודה המוטלת עלינו  
 (רבי שמשון פינקוס זצ"ל)  .הרבה מעבר להשתדלותנו , עצום של סייעתא דשמיא

 
יתכן    שאלה: התפילה,איך  לתחילת  לחזור  יצטרך  שהחסיר    ,שאדם  עבור 

 ?  מילה אחת
 , (עשרת הימים שמתחילים מליל ראש השנה עד מוצאי יום הכיפורים)"תשובהעשרת ימי  "ב  תשובה:

ך כדי דיבור  ולא נזכר תו  ,הקדוש   המלך  אם לא סיים בברכת "אתה קדוש"
 )שנ"ב שםמ, ובתקפ"ב שו״ע סי'(חוזר לתחילת התפילה.

 

ִקים ֵיְלכּו ָבם ְרֵכי ה' ְוַצּדִ ִרים ּדַ י ְיׁשָ ה ָנבֹון ְוֵיָדֵעם ּכִ ִעים    ִמי ָחָכם ְוָיֵבן ֵאּלֶ ּוֹפׁשְ
לּו ָבם:  ׁשְ מעשה באחד שהובא עם אביו :  סיפר רבי שלום שבדרון זצ"לִיּכָ

ואמו שני אחים ושלוש אחיות הגיעו לאושוויץ באתר המשלוחים ולא 
של  אימה  רווי  תור  באותו  כולם  עמדו  וכבר  מועט  זמן  אלא  עבר 
ה"סלקציה" , מי לחיים ומי למוות ,שעליו פיקד הצורר ד"ר מנגלה 

כל שמו,  לצד   ימח  הופנו  והאחיות  האחים  ההורים  המשפחה  בני 
השמאלי אל "מי למוות" ורק הוא האחד מכל בני המשפחה הופנה  
ימינה, להילקח לכוחות העבודה שהנאצים השתמשו בהם למטרותיהם  
האפלות, הוא היהודי שבסיפורנו זה חסיד גור הנהו "מרגיש" גדול 

שאין כדוגמתה דוקא ,ותיאורו כיצד זה זכה להרגיש בקירבת אלוקים  
,הוא  לתוכו  יהודים  עוד  עם  יחד  דחקוהו  שהקלגסים  צלמות  בבור 
עדות מופת ליכולת ההתעלות של יהודי גם ברגעים המרים ביותר 

וכך סיפר האיש לאחר שניצל ממלתעות הרשע ומכל ,   שבאים עליו
הנורא  ה"מיון"  לאחר  מיד  לירושלים:  והגיע  עליו  שעברו  התלאות 

ביחד   הוא  לצאת  נלקח  כדי  צעירים  אנשים  עשר  שבעה  עוד  עם 
לעבודת הכפיה אבל בטרם ניתן להם ה"הכשר" לעבוד, נצטוו כולם 

,לתוך בור של מים, שנמהל בכמות להתפשט מכל בגדיהם ולקפוץ  
גבוהה של קרבול, שהוא חומר חיטוי חריף, וצורב ביותר קשה לתאר 

מחמת החומר שחדר   את הצריבה הנוראה בכל חלקי הגוף, ובמיוחד
לאזנים ולעינים כולם קפצו למים ומיד נסו החוצה ואני ,אומר היהודי 
והתחלתי  ארוך  רגע  לעמוד  ,נשארתי  הללו  הצורבים  במים  ,דוקא 

"רבונו של עולם היו לי אב ואם שני אחים ושלוש אחיות   למלמל לעצמי
ות ,אבל ועכשיו אין לי כבר אף אחד, אין אבא אין אמא אין אחים ואין אחי

עוד נשארתי בבגדים שלי ,אלא שעכשיו גם זה כבר אין לי, שהלא הפשיטו 
ה" אם נשארתי -,ומה עוד נשאר לי אם כן, "מבשרי אחזה אלואותי מבגדי, 

,כי אז הלא אני רואה אותך רבש"ע, אני אתך,  עם בשרי  כלום רק  בלא 
ם כן מה חסר לי ,  ואתה אתי ,ואת זה אף אחד לא יוכל לקחת ממני, וא

וברגע שבו חשבתי כך, סיים היהודי את סיפורו, התחלתי לחוש תענוג כה 
בחוץ  עומדים  לסבל  חבירי  ,והנה  חיי  ימי  בכל  חשתי  לא  שכמותו  גדול 
והנורא   החריף  בקרבול  שם  למטה  ומשתהה  עומד  אתה  מה  אלי  וצועקים 

ד' יתברך    ,מהר, צא מהגהינום, ואני עומד וחושב כנ"ל ומתענג בהרגש כי
אתי על עוד "הרגש" נפלא סיפר אותו יהודי,: ארבע שנים הייתי באושוויץ 
וכמובן עברתי כמו כולם מידה גדושה ונוראה של יסורים עד ש"שבעה מדורי  
גיהנם" יכולים להיות רק דמיון לאותו בור תחתיות אשר אליו הושלכנו כולנו,  

היה גורלנו אנו המעט אשר ששה מיליון מבני ישראל כידוע ,וחמור עוד יותר  
שנות  בכל  שעה,  ,ובכל  יום  בכל  המוות,  יסורי  עם  כאלה,  בחיים  נשארנו 
המלחמה ,ובכל זאת, ועם כל זאת ,אמר היהודי ,הרגשנו בכל השנים הללו 
,קדושה וטהרה, כ"יום כיפורים" ארוך, בלא הפסק ,בסיום תקופת הזוועה  

ם" "אתם בני חורין" אמרתי ,כשהגיעו האמריקאים, ואמרו לנו "אתם חופשיי
שנים, עכשיו יוצאים  שנים היינו פה, "יום כיפורים"שנמשך  לעצמי ארבע 
אנחנו לעולם הגדול, ומי יודע אלו פנים יהיו לנו ,ואז נעמדתי ליד השער  
,ואמרתי "רבונו של עולם" עתה זו "נעילה" של "יום הכיפורים" הארוך ,לכן 

ע לנו  פתח  שבשמים"  אבינו  אני  שער"! מבקש  נעילת  בעת  שער    תה 
 (" שאל אביך ויגדך") 
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 תודה מראש!!!

  ו... ומגיפה...  ...חמיך וכבוש כעסך וכלה דבררזכור ר
השנה... בראש השנה... כשהגענו בסוף התפילה לאבינו מלכנו זכור רחמיך וכבוש כעסך, וכלה דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית 

פה... אבינו ועוון ומגיפה ופגע רע..." כצפוי!!! כולם הזדעזעו והתרגשו וזעקו במילה "מגיפה"!!!! אוי... רבש"ע: כלה את המגי
 מלכנו מנע מגיפה מנחלתך...

אבל משום מה אני משום מה נתפסתי לעוד מילה!! למשהו דווקא אחר!!! אם שמת לב בהמשך התפילה הזו שאומרים וכלה 
 כשהגעתי ל"וכל מיני פורענויות..." דווקא וכל מיני פורעניות!!!!דבר.... ועוון ומגיפה ופגע רע וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה 

 שם הזדעזעתי עוד יותר... 
לקח את זה ברצינות... אף אחד לא  הרי בשנה שעברה כשאמרנו מגיפה אף אחד לא אתה יודע למה??? כי... כי מגיפה נו...

התרגש... והנה השנה פתאום כולנו כבר מבינים עניין ולמדנו על בשרינו מה זה מגיפה וכמה צריך לזעוק לשמים... ההההלו... 
 ול... תפתח ראש גד

 בדיוק כמו ששנה שעברה לא ידעת מה זה מגיפה והשנה אתה כבר כן יודע...
קח בחשבון שגם בשנה הזו... יש עוד הרבה הרבה "כל מיני פורעניות" שאתה עדיין לא יודע על קיומם שגם עליהם אגרוייסע 

 אגרוייסע אגרוייסע רחמי שמים..
ה זה מגיפה... אז היינו טפשים... לא ידענו שצריך להתפלל על זה... אבל יש לנו ראש קטן כזה: שאם שנה שעברה לא ידענו מ

השנה?? השנה אנחנו מרגישים שיש כבר בעלי ניסיון עשיר... יש לנו ניסיון עם מגיפה... ממילא אנחנו כבר יודעים שיש דברים 
 שצריך להתפלל עליהם... 

מכל הרשימה הארוכה שמוזכרת שם באבינו  ופרט אחד תאל תשכח שסו"ס מגיפה זה עדיין רק מילה אח אז זהו שלא!!!
מלכנו הזה... תחשוב שיש עוד כל כל כל מיני פורעניות שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו 

אה... אם ככה: אז דווקא מגיפה היא כבר הכי פחות מפתיעה... אותה כבר למדנו להכיר בשנה האחרונה... אבל הלמידם... 
 תפתח ראש... יש לנו להתפלל על ככככל מיני פורעניות שאנחנו לא רוצים שיקרו בשנה הבאה...

 ולמה??  צריך להירגע!!!! ... כעתכלפי מה הדברים אמורים??? שאדרבה
 כי כעת כולנו מוטרדים וצועקים: מנע מגיפה מנחלתך... רבש"ע: מה יהיה הסוף... איפה זה יגמר... אנחנו לא רואים

לכל  ??קצה חוט... רגע... ומה עם הדבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ו___ ופגע רע וכל מחלה וכל קטטה...
האם יש לך איך הקב"ה ימגר את החרב והדם שנשפך כמים בשנה האחרונה???  יש לך כן קצה חוטהרשימה הזו 

ם הסתובבו נפוחי כפן ברחובות איך ה' יכול להשקיט את הרעב הנורא שהיה בשנה האחרונה שאנשי קצה חוט
לא!!! זה לא מטריד אותנו!!! ולמה לא?? כי השנה אמנם היתה    יש לך קצה חוט????והפכו את כל הפחים? 

 (חוץ מכמה תבניות ביצים שאולי היו חסרים מי' בניסן עד י"ז)מגיפה... אבל ב"ה חוץ ממגיפה לא היה לא חרב ולא היה רעב 
זאת אומרת: שגם בשנה הזו שהייתה א תקלה ו... וגם כמעט ולא היה שנאת חינם... ולא היה דבר ולא קטטה ול

מגיפה... עדיין הקב"ה זכר רחמיו וכבש כעסו וכילה מאיתנו דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ו__ ופגע רע... רק 
מאיתנו בשנה שעברה מגיפה לא!!!! אז נא לקחת את הדברים בפורפורציות... מי שזכר רחמיו וכבש כעסו וכילה 

 הוא זה שימצא מזור ויסלק את המגיפה הזו מאיתנו... דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ופגע רע...
--- 

כבר הוזכר בגיליון זה לפני כמה שבועות... שלפעמים הנתון שהכי מרגיע ומשרה שלווה זה לעמוד מול שלל 
שאם כל זה גדול עלינו לכל השיטות... אז לא נותר לנו אלא הבעיות והצרות והיסורים שיכולים להיות ולהבין ש... 

לתת לרבש"ע לנהל את העולם!!! הסיבה שאנחנו בלחץ מהקורונה זה בגלל שיש תחושה של שליטה במצב!!! כי 
אולי מערכת הבריאות מתחילה לקרוס.. אבל הכלכלה והמשק עדיין יציבים... וגם הבטחון יציב... אבל תאר 

ה חלילה רעוע... כאן כבר באמת היינו נושאים לבבנו לשמים אל קל בשמים... אז זהו!!! שכעת לעצמך שגם זה הי
אנחנו צריכים להפנים שמגיפה זה רק פריט קטן מהרשימה... אנחנו צריכים עוד אגרוייסע רחמי שמים שלא יהיה 

ו מבינים שרק הקב"ה יכול פה לא חרב ולא רעב ולא שבי ומשחית וכו' וכו'... ומול כל הרשימה הזו ביחד כולנ
 .לעזור לנו!!!! אז אם כבר צריך אותו... אז גם למגיפה יש לו פתרונות

--- 

הגמ' (ר"ה כו:) אומרת שיש הבדל בין הגישה של ראש השנה לגישה של יום כיפור!!! בראש השנה כמה דכייף 
 איניש דעתי טפי מעלי וביום כיפור כמה דפשיט איניש נפשיה טפי מעלי!!

: בראש השנה צריך הכנעה... ככל שאדם מראה יותר הכנעה ודריכות ואימה מיום הדין ככה זה יותר מועיל כלומר
לעומת זאת ביום כיפור העבודה היא הפוכה... אדם צריך להראות בטחון גמור בה'... פשיט איניש נפשיה... הכל 

... כשהגענו לראש השנה צעקנו בקול ניחר: טוב... הכל בשליטה... אני בידיים של ה'... זה המנגנון של יום כיפור
כלה דבר וחרב ומגיפה!!!!! זעקנו לה': אנא ממך... תרחם עלינו... מה יהיה פה... אנחנו אבודים... אבל ביום כיפור 

במנגינה אחרת לגמרי: "אבינו מלכנו, הרי זכרת  ... כעת ניתן לומר אותהאנחנו שוב נאמר את אותה תפילה אבל
דבר וחרב ורעב ושבי ומשחית ועוון ופגע רע  ומנעת מאיתנו כיליתעד כה עסך בשנה האחרונה ורחמיך וכבשת כ

כפי שרחמת עלינו בשלל התחומים  מאיתנו... הזו תכלה גם את המגיפה ...... אז אנא ממך ה'וכל קטטה וכל מחלה
 ופרוש עלינו סוכת שלומך... הנוספים... ככה חוסה על עמלך
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 יום הכיפורים בהפגנות בבלפור!!!!!

בימים אלו ישנה תופעה אמנם אבסורדית מאוד שגורמת מרמור וחוסר אימון בציבור... אבל אנחנו כיראי ה' יכולים 
 ההפגנות בבלפור!!!!לקחת מזה מוסר השכל נוקב... הנושא ששמו: 

סוגרים את הכל... את המשק... את הבתי כנסיות... את התחבורה... את הכל משתקים!!!! ולמרות שיש לחץ כעת 
ציבורי כבד על מקבלי ההחלטות בכל זאת סוגרים כי צריך לסגור... אבל יש מקום אחד ויחיד שהוא "חשוב" יותר 

ואם כמה אנשים רוצים להפגין מול בית ראש הממשלה על ענייני תבן וקש  חופש הביטוי והדמוקרטיה!!!מהכל: 
מהביקורים אצל ההורים בחג... ו... ו... וזה אפילו  יותר "חשוב"מהכלכלה שקורסת...  יותר "חשוב"מאפשרים להם... זה 

ארעא כעין מלכותא מהתפילות בבית הכנסת... אז כמובן שזה מקומם וזה מעוות... אבל סו"ס מלכותא ד יותר "חשוב"
דרקיעא!!! ואם בדור שלנו מלכותא דארעא מגיעה לכאלו מסקנות... כנראה שיש לזה אחיזה כלשהי במלכותא 

 דשמיא... 

בראש השנה הראשון בהסטוריה הקב"ה נתן  ואכן כן!!!! הקב"ה מכבד את הבחירה שלנו!!! מכבד אותה מאוד מאוד!!!
שאם הוא ישלח ידו לאכול מעץ הדעת הרי הוא יקלקל ויחריב את כל  לאדם הראשון את הבחירה ובורא עולם ידע

העולם היפה שרק עכשיו הושלם בשכלולו ויפיו... והקב"ה רואה איך אדם הראשון מתקרב ו... ו... ועוד רגע הוא הורס 
התקרב? את הכל... עוד רגע הוא קונס מיתה על כל העולם כולו... והקב"ה מתערב?? הקב"ה מונע מאדם הראשון ל

לא!!! למה לא?? כח הבחירה!!! חופש הביטוי!!!! נתתי לך בחירה!!! אני רוצה שהבחירה תהיה נטו שלך... שאתה תהיה 
  גם אם העולם יחרב אני לא אתערב לך בבחירה!!!בעל ההטבה.. ולכן אני לא מתערב לך בבחירה... 

טוי והדמוקרטיה... כי... כי אליבא דאמת ככה זה זאת אומרת: הבג"ץ הוא לא הראשון שכ"כ קנאי ועקרוני לחופש הבי
גם במלכותא דשמיא!!! כח הבחירה הוא עיקרון כ"כ נורא... שאין דבר בעולם יותר חשוב ממנו!!!  ובינינו לבין עצמנו... 
אנחנו לא לגמרי מכירים בזה... במאה חמישים שנה האחרונות משהו התערער באמונת הבחירה... פתאום הגיעו כל 

וכל העולם הושפע מהם... ו... וגם אנחנו קצת מושפעים מזה... אנחנו לא  בבחירה...לכפור  שבחרוהוגי דעות  מיני
לגמרי לגמרי מאמינים שהכל תלוי בי!!! אני לא לגמרי בטוח שיש לי חופש ביטוי ואני בבחירתי אחליט האם 

 להמליך את ה' או לא... 

הבחירה.. אז גזרה מלכותו יתברך דשמיא וירדה לעולם מלכותא  ולכן מאז שהעולם התחיל להפסיק להאמין בכח
דארעא חדשה שדוגלת בדמוקרטיה ובחופש הביטוי!!! כדי להפגיש אותנו עם האמת הזו שיש לנו דמוקרטיה וחופש 

חירה... אבל (עד אז לא היה צורך בדמוקרטיה... כי כל הבין מעצמו שיש לו בביטוי מוחלט לבחור או לחדול במלכותא דשמיא...   
  ברגע שהמה חישבו חשבונות רבים וכפרו בבחירה... אז הקב"ה שלח לנו מדגם של דמוקרטיה..)

והנה אנחנו עומדים כעת מול האבסורד הנפשע הזה!!! שמדינה שלימה מדממת בנגיף ונתונה תחת סגר משתק 
... יכול לעמוד כאוות נפשו ואף אחד ומגביל... ובכל זאת מי שרוצה להפגין מול בית ראש הממשלה על מחירי המילקי

 לא יפריע לו...

 אבל לא!!! זה לא אבסורד!!!! זה בסה"כ מדגם!!! זה בסה"כ קריצה מלמעלה:

אבא שבשמים בונה אל כל יחיד ויחיד מאיתנו: בני יקירי... תדע לך שככה זה במלכותא דשמיא!!! ככה זה לגמרי!!!! 
כל בידי שמים חוץ מיראת שמים... הקב"ה מושל על כל העולם חוץ יש חופש ביטוי גמור גמור גמור!!! ההההה

מהבחירה שלך... הקב"ה משתק את כל העולם חוץ מאת הבחירה שלך... הבחירה תמיד נשארת בידיים שלך ואתה 
תמיד יכול לבחור האם להתקומם נגד אבא שבשמים ולהפגין מול ביתו ולעשות ככל העולה על רוחך... ואבא 

ק!! מי כמוך באלמים ה'... (כמובן רק פה) ולמה אני אשתוק?? למה אני לא אמחץ אותך באותו רגע?? שבשמים ישתו
כי באותה מידה אני רוצה לאפשר לך לבחור להמליך אותי ולקבל את גזרותי ושזה יגיע לגמרי מהבחירה שלך!!!! אני 

ובאותה מידה להמליך אותי... ומה שתבחר מוסר בידיים שלך בחירה חופשית ולכל כיוון... אני מאפשר לך למרוד בי 
זו בחירה לגמרי שלך!!!  ופה אנחנו עומדים!!! בערב יום הכיפורים!!! נדרש מאיתנו לחזור בתשובה ולקבל החלטה: 
אבא שבשמים: אני מאמין בכח הבחירה שלי!!!! נתת לי חופש ביטוי... כיבדת את הבחירה שלי... ואני בוחר לממש 

 מליך אותך!! להשתעבד אליך ולעשות רצונך בלבב שלם... את הבחירה שלי ולה

אבא שבשמים כ"כ שמח לשמוע את זה... כי זה מגיע ממקום של בחירה!!! זה לא מגיע ממקום של פקידה שמחויבת 
לבוס... אלא מגיע ממקום של אשה שבוחרת להינשא לבעלה... זה מגיע ממקום של חסד נעורייך אהבת כלולתייך!!! 

 ם המלכת ה'!! בחירה!!!לזה קוראי

---  

כעת כולנו מתוסכלים ועצבניים שחופש הביטוי והדמוקרטיה יותר חשוב מהבריאות של כולנו... יותר חשוב מבתי 
 אז זהו!!! שתדע לך יהודי יקר:כנסת... יותר חשוב מחגי ישראל... יותר חשוב מכל הערכים האחרים שקיימים בעולם... 

שלך... גם הוא יותר חשוב מהבריאות... גם הוא יותר חשוב מבית  הרוחניהביטוי שיש לי הוכחה פשוטה שחופש 
 הכנסת... גם הוא יותר חשוב מחגי ישראל... ויותר חשוב מכל הערכים התורניים שאנחנו נאמנים אליהם... 

"ה יתן לו ומה הראיה שלי??? פשוט מאוד: תגיד: מה יקרה אם יהודי יחליט רח"ל לאכול ביום כיפור??? האם הקב
להשלים את שנתו?? מסתמא שכן... ומה יקרה אם יהודי יחליט לגלוש באינטרנט ולהגיע למקומות הכי גרועים?? 
האם הקב"ה ישבור לו את הפלאפון באותו רגע? לא!!! ואם מישהו יחליט לפטפט בבית הכנסת ולדבר בחזרת הש"ץ... 

אז מה טמון בזה?? שכמה שלאכול ביום כיפור זה עוון חמור האם יפול עליו איזה נברשת על הראש??? לא!!!! נו... 
מאין כמותו... וכמה שאינטרנט זה החורבן הכי גדול... סו"ס הבחירה חופשית שלך  חשובה לקב"ה יותר מהכל!!! כי 
אבא שבשמים רוצה לאפשר לך להיות בעל ההטבה ההיא!!! להיות לגמרי לגמרי בעל ההטבה ובשביל זה הקב"ה 

 יך את כל השערים ומאפשר לך לבחור... וגם אם תעשה נזקים בלתי הפיכיים... הוא לא יפריע!!!! פותח לפנ

אם ככה ובהתאם לזאת: בא ננצל את חופש הביטוי והדמוקרטיה שלנו!!! ונצא יחד ונעשה אגודה אחת ונחליט כאיש 
. אף אחד לא מכריח אותנו... אף אחד אחד בלב אחד: רצוננו לעשות רצונך בלבב שלם!!!! זכותנו!! זו הבחירה שלנו..

לא עומד לנו על הראש... זו בחירה אישית שלי... אני יוצא בהפגנה וזועק בקול ניחר: ה' הוא האלוקים!!! אבא 
שבשמים: אני מקבל על עצמי לעבוד אותך כי אני רוצה לעשות לך נחת רוח... זכותי!!! יכולתי לבחור ההיפך... אבל 

 אנא ה': בא ותשכון בתוכנו כבתחילה בשנה הזו... החלטתי לבחור בך... 
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דר את  תובנה חשובה שיכולה לסס
 הראש לבני עליה....

כידוע: כל שנה מחדש... כשמגיעים הימים הנוראים 
אני משתדל לתפוס חיזוק.. ולהחליט להתחזק 
בכמה דברים... בסופו של דבר תמיד בסוף יש 
רפיון... ולפעמים זה ממש מתסכל!!! בשנה 
האחרונה היתה לי כבר תקופה ממש רצינית בלימוד 
שהייתי עקבי ודפקתי כמו שעון וכבר הייתי בטוח 
שזהו... הסדר לימוד הזה הוא חלק ממני... החזית 
מאחורי... והנה... לאחר כמה חודשים פתאום אני 
מוצא את עצמי שוב באותו מקום... שוב אני מוצא 

אילו זה לא את עצמי נאבק על הסדר לימוד הזה... כ
ברור מאליו... וזה מתסכל... מייאש... אני כבר 
מתחיל לאבד אימון בעצמי... כל פעם אני תופס 
חיזוק בתפילה... וכמה שזה נתפס טוב... וכמה שאני 
כבר מצליח לעלות על דרך המלך ואני רואה שמשהו 
פה באמת זז... לא עוברת תקופה ארוכה ושוב הכל 

 ריך להתחיל מהתחלה... נשחק... מתמוסס... ושוב צ

למה זה תמיד ככה?? והאם יש סיכוי שפעם זה 
 ישתנה?? 

 האם יש סיכוי שאני אתפוס חיזוק אחת ולתמיד???

אז זהו שבחודש אלול הזה נפל לי לראשונה 
האסימון... פתאום קלטתי ש... ש... שזה מובנה 
ככה!!! כך זה צריך להיות!! ככה זה היה וככה זה 

ד!!! וזה אף פעם זה לא יראה ימשיך להיות תמי
 אחרת.!!! 

 כן... לא תאמין... גם אין עניין שזה יראה אחרת!!! 

תמיד אני אקבל על עצמי חיזוק בלימוד... תמיד 
בעזה"ש זה יחזיק מעמד יפה מאוד... עד שבשלב 
מסוים זה יתחיל להתרופף עד שזה פתאום לא 
יחזיק מעמד... ואז!!!! במקרה הטוב אני אתפוס את 
עצמי לידיים ואתחזק... או במקרה הפחות טוב אני 
אחכה לימים הנוראים ואז אני אתפוס את עצמי 

ככה זה ו... ו... וזה לא מחדל!!! לידיים ואתחזק... 
 צריך להיות!!! ולא אחרת!!!!

ואני אסביר את עצמי: מה פה הסקופ הגדול??? מה 
 התחדש לי פה??

עד השנה הייתי בטוח שאם בשנה שעברה 
יש חזקתי בלימוד... ובמשך השנה נהיה ריפיון... הת

יש פה אכזבה!! יש פה פרוייקרט  פה מחדל!!!
שנכשל!! ואם ככה... אז באלול הזה צריך לעשות 
חישוב מסלול מחדש איך מהדקים חגורות ואיך 

 גורמים שהריפיון שקרה שוב לא יקרה יותר... 

הריפיון השנה פתאום קלטתי שאת  אז זהו שלא!!!
אי אפשר למנוע!! הריפיון הזה הוא אפילו לא 

(עוד רגע אני אסביר פשלה!! זה מובנה ככה!!! 
וממילא!!! אם אני צריך כעת לעשות חשבון   למה...)

 אלא איךלמנוע את הריפיון...  לא איךנפש זה... זה 
 הבנת???להיות ערוך כל הזמן לתפוס שוב חיזוק!!! 

אפשר למנוע... הדבר אני חוזר: את הריפיון אי 
היחיד שאפשר כן לעשות זה להיות מיומן לתפוס 
חיזוק כמה שיותר מהר וכמה שיותר ביעילות... שם 

 נמצא עיקר החזית!!!! 

--- 

מאיפה הגעתי למסקנה הזו?? מאיפה התעוררתי 
 לזה??

יש ברייתא שכולנו מכירים אותה: "ארבעה דברים 
דים ודרך צריכים חיזוק, תורה ותפילה וגמילות חס

ארץ..." פתאום קלטתי שאם הארבעה דברים האלו 
מה טמון בזה??  באופן רשמי!!!צריכים חיזוק 

   ריפיון באופן רשמי!!!שבארבעה הדברים האלו יש 

השאלה כעת למה??? למה דווקא הארבעה דברים 
האלו צריכים חיזוק??? בא נשאל ככה: מה ההבדל 

ריכים חיזוק צ לאתפילין?? למה תפילין -בין תורה ל
 כן??צריכה חיזוק ותפילה  לאלמה שבת  כן???ותורה 

  אתה יודע מה ההבדל?? ההבדל הוא ככה:

שתפילין חייבים להניח כל יום חוק בל יעבור!! 
בתפילין אין שטח אפור... אין פשרות... אין עיגולי 
פינות... אין משהו כזה בערך... כל יום צריך להניח 

ותר ולא בערך... אלא חייבים תפילין, לא פחות, ולא י
חייבים ומי שלא מניח יום אחד הרי זה פושע ישראל 
בגופו (ואם יש ימים שלא מניחים תפילין... אז זה לא 

תפילין...) בתפילין  אסור להניחשלא חייבים אלא 
הכל שחור לבן!!!! ממילא אם ביום הבר מצוה שלי 

!! התחלתי להניח תפילין עם כל הרצינות וכל החיזוק!
מאז יום הבר מצוה שלי לא היה לי אפילו יום אחד 
של רפיון כזה... שהיה לי משא ומתן עם עצמי האם כן 
להניח או לא להניח... כי מניחים וזהו!!! אין פה נושא 

 היום השנילדיון.. ממילא אין לי את הריפיון של 
שישחוק ויעמעם לי את הרצינות והמוסכמות של 

 משפט האחרון???שמת לב ל היום הראשון...

של הלימודים כולם מגיעים  ביום הראשוןשתבין: אם  
לבית ספר עם פנים רציניות ומקשיבים בשיעור... נו... 

 יום הראשוןאז איפה הרצינות הזו נעלמת?? כי אחרי 
. יום שלישי..ואז מגיע  יום שני...של הלימודים יש 

שאז לאט לאט המוסכמות נשחקות... ומה שהיה כ"כ 
וכ"כ נאמן לתקנון של היום הראשון כבר פחות  רציני

 יום שניקשוח ביום השני... אז אתי צבע אפור של 
אז זהו  יום ראשון..ומבטל ליה לשחור לבן של 

שבתפילין מיום הבר מצוה שלי עדיין לא היה לי את 
היום השני הזה!!!! כי מהבר מצוה ועד עצם היום 

ה מקום הזה... לא היה לי יום אחד כזה אפור שהי
לדון האם להניח תפילין או לא... כי ברור שכן 

 ונגמר!!! 

ולכן!!!! מהסיבה הזו תפילין לא צריכים חיזוק!!! כי 
המוסכמה של הנחת תפילין שהייתה לי בבר מצוה 

לא היה ממשיכה להיות עמידה ומחזיקה עד היום כי 
 שיטשטש אותה...  מה

בעסק התורה יש  לעומת זאת לימוד התורה!!!
נמיקה יומיומית!! וכמה שאני מתמיד וכמה די

שחשוב לי לשבת וללמוד בקנאות ובלי פשרות..   
לפעמים הקב"ה  לפעמים צריך לסגור את הגמ'!!!

מעמיד לפנינו סיטואציות של ביטולה היא קיומה או 
מצוה שאינה יכולה להיעשות ע"י אחרים.. שהתורה 
בעצמה כעת אומרת לי: עכשיו צריך לעשות משהו 

ר.. וממילא: עם כל הכבוד לקבלה התקיפה אח
והנחושה שקבלתי על עצמי בראש השנה הקודם 

ללמוד כל יום כל יום כל יום... בסופו של דבר 
המציאות חזקה מהכל!! והקב"ה בכבודו ובעצמו 
מעמיד לפני כל מיני סיטואציות וכל מיני מקרים 

 שכעת צריך לסגור את הגמ'... 

אש השנה הקודם קבלתי וזה בדיוק מה שקרה!!!  בר
על עצמי שאני כל יום לומד סדר ג' כך וכך זמן בלי 
פשרות ובלי ויתורים... וזה באמת היה רציני במשך 
שבוע... שבוע ויום... שבוע ויומיים... שבוע ושלושה 
ימים... ואז הגיע נניח ערב חג הסוכות... והיה צריך 

ה לעשות כל מיני דברים... היה צריך לבנות את הסוכ
(אני של אבא שלי ושל הדוד המבוגר וגם את שלי... 

בכוונה לא מזכיר את ארבעת המינים... שעל זה עוד אפשר 

והיה לחץ אדיר בבית והייתי צריך להושיט  לדון...)
הייתי עבד ה' אלא איש דת חרדי!!!  לאיד... אז אם 

אז הייתי מנתק פלאפונים ומשאיר תא קולי ומודיע 
.. אני צריך ללמוד ולא מעניין לכולם: מצטער מאוד.

אותי שום דבר... אבל היות ואני יהודי!! וקבלתי על 
עצמי לעשות מה שה' רוצה!!!! אז נכון שקבלתי על 
עצמי ללמוד כך וכך שעות... אבל עכשיו כשאני 
מסתכל ימינה ושמאלה אני רואה שבימים לחוצים 
אלו ה' רוצה משהו אחר... אז אין לי ברירה!! ולמרות 

קבלתי על עצמי ללמוד שעה וחצי בערב... אבל ש
 עכשיו לא!!!!! 

בימים אלו אני לא אלמד את השעה וחצי האלו כי 
 ה' רוצה אחרת!!!

(האם להתאמץ בשארית כוחותי בסוף היום וכן ללמוד... זה כבר 
עניין שלי... זה כבר מאוד תלוי במצב... אבל ברור שהיום היתה 

  עבודת ה' אחרת)

רבעה ימים האלו שבין יו"כ לסוכות... תכל'ס... בא
הסדר לימוד שקבלתי על עצמי היה למחצה שליש 
ולרביע... ועכשיו אני שואל אותך: עשיתי עבירה?? 
לא!!! האם זה נקרא שביטלתי את הקביעות שלי? 
לא!! האם צריך לחזור בתשובה על זה שעשיתי מה 
שצריך??? ברור שלא!!!  בקיצור: עשיתי מה שצריך 

לא מתחרט לרגע על זה שבטלתי את הקביעות  ואני
בימים אלו!! אבל!!!!! יש תופעת לוואי אחת 
מוכרחת ובלתי נמנעת שמתלווית כאן!!! משהו 
 התעמעם והיטשטש במוסכמה שקבלתי על עצמי!! 

סוף סוף קבלתי על עצמי קבלה נוקשה... קבלתי על 
עצמי שאני לומד בכל מחיר!!!! והנה בארבעה ימים 

 ים זה... זה לא קרה...האחרונ

משהו פה טושטש ועומעם בתקיפות של הקבלה 
 בעל כרחי!!!

זה שנהגתי נכון שלא למדתי... זה לא סתירה 
 שמשהו פה התעמעם...

בתת הכרה שלי התקבל נתון שהנה... היו כמה ימים 
שלא למדתי ואפילו מצפון אין לי את זה... ו... וככל 

התת הכרה לא מספיק  -מניסיון אישיהנראה... 
אינטלגנט ולא מספיק למדן לעשות את החילוק 
הפשוט ולהבין שכאן הייתי חייב להפסיק ללמוד וזה 

 לא מתיר את הרצועה... 

אני יכול להעיד מניסיון שהתת הכרה לא מצליח 
להבחין!!! הוא זיהה דבר אחד: שהנה... נכון 
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כל זאת שקבלתי על עצמי ללמוד כל יום... וב
 אפשר לשחק עם זה לפעמים... פעם כן פעם לא... 

התוצאה היא שלימוד התורה זה כבר לא כמו 
 תפילין!!!! ולמה?? 

כי בתפילין אף פעם לא יקרה שיהיה יום אחד 
שאני לא אניח כי אני תמיד תמיד יניח!!! ואילו 
בתורה כן קרה וקורה ויקרה שאני פתאום אסגור 

ור את הגמ'.. ולך תסביר את הגמ'... כי צריך לסג
עכשיו לעיר פרא אדם יוולד שבי... שזה לא מתיר 

 את הרצועה... 

זו הסיבה שתורה זה אחד מהדברים שצריכים 
חיזוק!!!! תורה צריכה חיזוק לא בגלל שאני פושע 
ואני לפעמים מתבטל... אלא בגלל שהמוסכמות 
שלי בלימוד תורה נשחקות באופן בלתי נמנע!!!! 

רה יש דינמיקה כזו שאין שחור לבן... היות ובתו
וכמה שאני אצור מוסכמות... לפעמים צריך לפרוץ 
את המוסכמות האלו... וברגע שמוסכמות 
נפרצות... מוכרח שמשהו פה נשחק!! משהו פה 
מתרופף!!! זו לא בעיה.. זו לא פשלה... אלא זו 
המציאות!!! ולכן הדרך היחידה איך להתגבר על 

 . זה פשוט להעצים את החיזוק!!!הריפיון הזה זה..

לא לטפל בריפיון!!! לא לנסות בכח למנוע ריפיון! 
כי הריפיון הוא מוכרח... אז מה כן??? ללמוד איך 

 להזדרז ולתפוס חיזוק!!!!

--- 

אותו סיפור בתפילה... שהיא גם אחת מד' דברים 
שצריכים חיזוק... ולמה?? כי עקרונית צריך 

להתפלל במנין מסודר... להתפלל במתינות... צריך 
צריך להתפלל כמונה מעות... וקבלתי על עצמי 
להתפלל כמו שצריך וזה ב"ה החזיק מעמד... אבל 
ההכרח לא יגונה!!! ולפעמים הקב"ה בכבודו 
ובעצמו מזמין לנו כל מיני בקרים כאלו 
וסיטואציות כאלו שאתה צריך להטטטטטיס את 

חורי התפילה!!! כן... אני לא מדבר כעת על ב
ישיבות אלא על אנשים נשואים... לכל בן אדם 
נשוי יש כל מיני סיטואציות ש... שאני חייב 
לטטטטוס... ופעם לא הסכמתי להודות בעובדה 
הזו!!! פעם הייתי בטוח שכל פעם שאני צריך 
להתפלל במהירות זה חטא ופשע!! אז זהו שלא!!! 
כי שוב: אנחנו יהודים!! יהודי הוא לא איש דת!!! 
יהודי זה אחד שעושה רצון ה'... ואם בבוקר 
הנוכחי הזה היו כך וכך הפתעות בלתי צפויות... 
וצריך לרוץ עם הילד לרופא וכל כיוצ"ב... אז כעת 
בורא עולם מזמין תפילה מהירה... עם דילוג 
פסוד"ז ואולי אפילו בלי מנין... (כל מקרה לגופו) 

צון שרק (יהי רוזה קרה וזה קורה ובעזה"ש זה יקרה 

את הסיטואציות האלו אי אפשר  בנסיבות משמחות)
(אני כמובן מדבר על יראי שמים... לא למנוע... זה קורה!!! 

על אחד כזה שהוא היה חייב לגמור את העיתון לפני התפילה 
  ולכן לא נשאר לו זמן להתפלל)

אזי בשלושה  -ואם כתוצאה מכל האילוצים האלו
במנין בזק ותוך  ימים האחרונים נאלצתי להתפלל

עשרים וחמש דקות סיימתי את התפילה... האם 
חטאתי?? לא!!! האם צריך לחזור על זה בתשובה? 

(בל נשכח את אותו חנן הנחבא שהיה קדוש עליון והיה לא!! 
מהחסידים הראשונים שמתפללים תשע שעות ביום... ובכל זאת היו 

בימים האלו ימים שבהם הוא היה פועל בשדה (כפי שמסופר בגמ') ו
הוא היה אומר פסוד"ז בראש האילן ובראש הנדבך ומסתמא הוא דילג 

אבל מה כן?? יש תופעת לוואי אחת בלתי  על פסוד"ז...)
 נמנעת!!!

עצם זה שבשבוע האחרון היו לי שלושה ימים 
שהתפללתי תפילה חטופה  זה מטשטש את 
המוסכמות של התפילה שלי... פתאום אני מגלה 

אך... פתאום גיליתי שעות חדשות עולם של שטיבל
בתפילה... פתאום אני רואה שאפשר להתפלל 
בעשרים דקות... וזה שוחק!!!! ואת השחיקה הזו אי 
אפשר למנוע!! ואין מה להילחם נגדה! כי הקב"ה 

 בכבודו ובעצמו הזמין לי את הסיטואציות האלו... 

אז מה הדבר היחיד שאפשר לעשות?? בשביל זה 
ברים שצריכים חיזוק!!! כי נכון... תפילה היא מהד

בשבוע האחרון התפללת בשטיבלאך בשעה 
מאוחרת... והתפללת מהר... ודילגת בפסוקי דזמרה כי 
הילד לא הרגיש טוב... והאשה יצאה לעבודה והיית 
צריך לשמור עליו וכו' וכו'... הכל טוב ויפה... אבל ברוך 

פש ה' כעת הילד כבר מרגיש טוב... ואשתך כבר בחו
תשחזר את  אז כעת תחזור לאיפוס!!!!ובעוצר ובסגר... 

החיזוק המוצלח שהיה בעבר!! תבהיר לעצמך 
שהתפילה של השבוע האחרון היא לא מודל לחיקוי... 

 וכעת אני חוזר לעצמי בייתר שאת... 

החכמה היא להתלמד להיות מיומן בחיזוק!!! לדעת 
איך לתפוס את ההגה חזרה לידיים!! את האיבוד 

ליטה על ההגה אי אפשר למנוע.. כי לפעמים ש
הקב"ה לוקח את ההגה והוא מכתיב לנו את הסדר 
יום לפי המסלול שהוא כעת רוצה... אבל ברגע 
שהקב"ה עוזב את ההגה ומשאיר לי אותו בחזרה... 
כעת המיומנות שלי היא מיד להתעשת לתפוס את 

 ההגה חזרה ולהחזיר את השליטה החיובית לידיים...

--- 

אני שוב רוצה לחדד את התפיסה החדשה שהתגלת 
 לי: 

עד השנה האחרונה הייתי עסוק באיך למנוע ריפיון!!!! 
איך נאבקים בריפיון... איך מהדקים יותר ויותר את 

 החבל כדי שלא יהיה ריפיון...

וזה נחל כשלון פעם אחר פעם כי... כי... כי בתורה 
מיים ותפילה ובגמילות חסדים ובכל השטחים הדינ

האלו מוכרח שיהיה מציאות של ריפיון... אז זהו 
שלא!!! מהיום עיקר העבודה איך להעצים את 
החיזוק!!! ותדע לך שזה לא פשוט!!! כי כשנמצאים 
בריפיון... יש כזה מין בלבול כזה שהייתי קורא לו 
איבוד חוש התמצאות... ואורך די הרבה זמן עד שאני 

 צא את עצמי... קולט מי אני ואיפה אני אמור למ

אתה מכיר את זה שאחיך נניח מתחתן... ובשבועיים 
שלפני כן אתה עסוק בלעזור לו... וכל השטייגן 
משתבש... החברותא... הסוגיה... מקום התפילות... 
והנה... ב"ה אתמול הוא התחתן... אתה קם בבוקר 
ומשפשף את העיניים ומתחיל לעשות ראיון עצמי: 

אני לומד? איזה גמ'?? והאם  רגע... מי אני?? איפה
החברותא שלי חיכה לי או שהוא כבר בדרך לעוד 
לקוח מרוצה? ואורך זמן לחזור לאיפוס הזה!!! 
ובנקודה הזו אפשר לטפל!!! עם קצת יעילות ניתן 
לשמור קשר עין עם השגרה... לשמור קשר עין עם 
היום שאחרי... לא בשביל למנוע את הרפיון אלא 

היום שאחרי!!! הדבר הזה גם מצוי  בשביל החיזוק של
כשלא מרגישים טוב... קורה שלא מרגישים טוב... יום 

יומיים שלוש... שלא נדע אבל לפעמים גם שבוע... 
זה קורה במשפחות הכי טובות!!! השבוע הזה הוא 
לא הסיפור... הסיפור הגדול הוא ביום שאחרי!!!! 
 שפתאום צריך לחזור לשגרה... ואם אתה לא מיומן

בלתפוס את החיזוק ולהשתלב בכביש... אז כאן 
הנפילה הגדולה!!! אם אתה לא מבין על מה אני 
מדבר... אז תנסה לשחזר אחורה איפה קבורתם 
של כל החיזוקים שלך... ואתה תהיה בהלם לגלות 
שכמעט כל החיזוקים שלנו נעלמו באיזה טירדה 
מוצדקת שהעסיקה אותנו... ו... ומאז פשוט לא 

 לעצמנו... חזרנו 

 ובשנה הזו מאוד קל לזהות את זה!!!!

כואב הלב... כמה שיעורי תורה וחיזוקים ודברים 
טובים התבטלו ונמוגו ונעלמו בעקבות נגיף 
הקורונה... נו... על מה צריך לחזור בתשובה?? על 
הקורונה שעשקה מאיתנו את החיזוק הזה?? לא!!! 
אנחנו לא אשמים ברפיון שהקורונה הביאה 

תה... אם כבר אנחנו אשמים... זה על היום אי
שאחרי הסגר של חודש ניסן ועל היום שאחרי 
המתח הגדול... ש... שכולם חזרו לשגרה... ואילו 

 אני לא מספיק הייתי מיומן בלהתחזק שוב.

--- 

מהלך דומה נכתב כאן בגיליון זה לפני שנתיים... 
שהקבלה הכי גדולה שאפשר לקבל ביום כיפור 

 ה... זה לחזור בתשובה!!!!זה... ז

לא!!! אני לא בטוח שמעכשיו אני אהיה מושלם... 
אני בטוח שעוד יהיו נפילות.. אבל אני מקבל על 
עצמי שכל פעם שתהיה לי נפילה אני אחזור 
בתשובה ואני שוב אצוף על פני המים!!! אין לך 
קבלה יותר טובה מזו!! כי כל קבלה אחרת... נו... 

ריפיון... יום אחד הרי תגיע איזה  הרי יום אחד יגיע
נפילה... אם לא קורונה... אז יש לך בטלים הרבה 
כנגדך... הדבר היחיד שהוא יכול להיות עמיד מול 
כל נפילה: זה פשוט להחליט שאני ערוך לנפילות 

 ואני מקבל על עצמי לחזור בתשובה!!!! 

ובזה אנחנו לא מספיק מיומנים!!!! אנחנו יודעים 
ור בתשובה בראש השנה ויום כיפור... שצריך לחז

אנחנו יודעים שצריך להתחזק בימים הנוראים 
וזהו!!! מכאן ואילך הכל אמור לדפוק... מה הפלא 
שבריפיון הקרוב שם תהא קבורתה של הקבלה 
שקבלנו... אז זהו שמהיום אני מקבל על עצמי 

להתחזק!!! אני מקבל על עצמי לא ---להתחזק ב
יפיון... אני מקבל על עצמי להירתע ולהישבר מר

להיות ערוך לריפיון... ולהסתער עליו כאתגר!! 
הנה... אם הגיע ריפיון... המשמעות היא שהקב"ה 
מזמין חיזוק... אני בודק את השטח... האם הגיע 
הזמן לתפוס את החיזוק והאם לעשות אותו 

והכי חשוב:  (זה כמובן תלוי בסיבת הריפיון) בהדרגתיות
 ם ה' חזקו ונתחזקה!!!! להתחזק!!! ע
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        (משוחזר))עצרת תשובה מרכזית בליווי תזמורת וריקודים במשך כל הלילה...  

נשים... אני עומד יחד עם רבבות אלפי ישראל וצופים על סוכות... אמצע הלילה... אני עומד כאן בגזוזטרא שמעל העזרת   
גדולי ישראל ועל החסידים ואנשי מעשה... והנה!!! לא יאומן!!!! את מי אני רואה שם...?? יחד עם כל הגדויי'לים...??? את 

ן ה': מוטי!!! מה... מה הוא עושה שם??? מה הוא מחפש שם יחד עם כל הסנהדרין וכל הקדושים והצדיקים??? למע
 מה?? איך?? אני לא קולט... מה הוא עושה שם?? 

נראה לי שיש פה טעות!!!! טעות חמורה!!! אני לא רוצה לפתוח את הפה... סוף סוף רק לפני ארבעה ימים היה יום 
סור לדבר... כיפור... אני לא אדבר לשוה"ר (סו"ס ראשון לחשבון עוונות...) אבל... אבל מוטי... תסלח לי... טוב... מצטער... א

 אבל... שה" ישמור.. טוב.. אסור... אבל יש לך מושג איזה פוש.... אוי... אסור... 

פעם הוא היה מוטי... עוד איזה מוטי שחיפש את עצמו... ובישיבה הוא היה מאלו  כן... לא תמיד ר' מרדכי היה כזה...  
הוא גם היה מהמובילים בחברה... והוא היה אחד ש"סני שומעניה..." היו עליו שמועות לא הכי נעימות... חוץ מזה 

מהנייעסנים הגדולים שלכלך על כל העולם... בקיצור: אחד מהליצנים והפרוסט' שאף אחד לא הצליח להכניס אותו 
עד שיום אחד הוא קיבל צרעת עור בשר בפנים... והכהן ראה אותו וטימא אותו... מוטי ישב  כל זה היה עד!!!לרצינות... 

ירושלים... שמה באזור הליפתא במשך חודש וחצי... היה שם שקט!! היה לו שם הרבה זמן לחשוב!!!! והוא חשב... מחוץ ל
ותפס את עצמו לידיים חשב על עצמו... חשב על העתיד שלו... חשב למה זה קרה לו... הסיק מסקנות... קיבל החלטות... 

ד שיום אחד הכהן הגיע "וראה והנה נרפא נגע הצרעת מן ו... ואכן הצרעת התחילה להתכהות... ע וחזר בתשובה...
 הצרוע..." 

מוטי עבר את כל תהליך הטהרה... גילחו אותו בלשכת הנזירים... ו... ומאז פרק חדש החל בחייו... הוא נהיה רציני... התחיל 
הוא עלה והתעלה לעסוק בתורה בקדושה ובטהרה... מתוך שמירת הלשון ומתוך תשובה ומעשים טובים... עד מהרה 

עד כדי כך שכשהגיע שמחת בית  עד!!! שלא עברו חמש שנים... ו... ואותו מוטי נהפך לר' מרדכי...בדבקות ובקדושה... 
השואבה ומוטי נעמד שם יחד עם המון העם במרומי הגזוזטרא כדי לראות את החסידים ואנשי מעשה שרוקדים ברחבת 

וכל העם  צופים עליהם מרחוק כיצד הם שואבים רוח הקודש... והנה!!! אחד העזרת נשים שרק להם יש זכות לרקוד... 
מזקני מהסנהדרין שרקד שם... לפתע הוא נעצר!! הסתכל בפתאומיות לכיוון אחת הגזוזטראות... התמקד לכיוונו של 

לה... שירד ויכנס מוטי... ו... והצביע עליו!!!!  ומיד סימן לאחד מהאחראים שם... תקראו לר' מרדכי שעומד שם למע
לרחבה... הוא ראוי לרקוד יחד עם החסידים ואנשי מעשה... מה תשאל: מאיפה הוא ידע?? איך הוא בכלל ראה את מוטי 

אל תשכח שאנחנו כעת נמצאים בביהמ"ק... ועוד ימים ספורים לאחר יו"כ... ויש פה  זה לא שאלה!!!בין כל הרבבות?? 
ואבים... כמו משאבה... וממילא כשאחד מהסנהדרין נעצר באופן פתאומי ומצביע אנשים ששואבים כעת רוח הקודש... ש

פה -ללא הודעה מוקדמת על מישהו... ומחליט שהוא ראוי לרקוד כאן... אף אחד לא שואל שאלות... כי כולם מבינים ש
. ואכן קראו למוטי רוח הקודש מדברת!!!! פה אין את הקריטריונים המוכרים לנו מטיפוס צעד אחר צעד בפירמידה..

הוא טען בתוקף!!!! חבל... אני  -שירד... ו... והוא לא הבין... הוא היה בטוח שקרתה פה טעות... אתם לא מכירים אותי
אספר לך מי אני אתם תבהלו... אני הוא זה שלפני ארבע שנים הגעתי לפה על תקן של מצורע... אני בעל תשובה... אני 

ואמרו לו: היא היא!!! בשביל זה יש שתי מקהלות  אבל האחראים ממש לא התרגשו מדבריו!!!. מוטי... אני לא ר' מרדכי..
חסידים ואנשי מעשה אומרים: אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו, ובעלי תשובה אומרים: אשרי זקנותנו שכיפרה את בלילה הזה: 

ילנו! אדרבה... כנראה אתה שייך למקהלה של הבעלי אז הנה!!! זה שאתה מוטי לשעבר זה ממש לא סתירה בשב ילדותנו...
תשובה... ו... ומוטי ירד לעזרת נשים... וכככולם ראו אותו שם!!!! הוא הצטרף לריקודים.. שלוב זרוע עם גדולי עולם... 
ההורים שלו עמדו מהצד ובכו מהתרגשות... מי האמין... מוטי.. הכבשה השחורה של המשפחה... הפרא אדם... מוטי 

 מי האמין!!! איזה מהפך הוא עשה בחיים!!!!שכולם התייאשו ממנו.. מוטי שחשבנו שגם הרבש"ע כבר לא רוצה אותו... 
עד כדי כך שמכל הילדים שלנו... בדיוק הוא הגיע למדרגה כזו גבוהה שהוא קיבל אישור עם פלומבא של רוח הקודש 

טי נכנס לתוך מחול החסידים ואנשי מעשה... ו... ותוך כמה שהוא ראוי להיכנס לשורת חסידים ואנשי מעשה... ואכן מו
דקות הוא... הוא כבר "לא היה שם..." אמנם הרגלים שלו עדיין טופפו איכשהו על הקרקע.. אבל עיניו העצומות ופניו 

!!!! ואז!!!!! לפתע השתרר שקטהבוערות הוכיחו שהוא כבר נמצא אי שם... שואב רוח הקודש... זר לא יבין זאת... 
כעת מתחיל שיר שמתחלק לשלושה קטעים!!  מקהלה משולבת!!וכעת מתחילה המקהלה! יש כעת  התזמורת נעצרה!!!

"אשרי ילדותנו שלא ביישה את את הקטע הראשון התחילו החסידים ואנשי מעשה... ובנעימות נפלאה הם שוררו יחד: 
ישיבות הקדושים והטהורים... שאף פעם לא נפלתם... אף הקטע הזה הופנה בנימה תובענית אליכם!!! בחורי ה זקנותנו.."

פעם לא גלשתם... אנא: תשארו שם!! אל תפלו... אל תפזלו... תשמרו על עצמכם עם כל הכח... מכל הרוחות הזרות... אם 
תמשיכו להיות שתולים מתוך ראש נקי ועיניים טהורות בבית ה'... יום אחד תזכו להגיע למדרגה שלנו ולעמוד פה 
ולשאוב ולשאוב רוה"ק והשגות נפלאות... החסידים ואנשי מעשה סיימו את הקטע הראשון של השיר!!!! וכעת המקרפון 
עבר למקהלה השניה... מקהלת הבעלי תשובה... הגיע תורם... ובנעימות ובהתרגשות עצומה הם פצחו ושוררו: אשרי 

מי לא הרהר בתשובה באותם רגעים.. מי לא התעורר  !עין אחת לא נשארה יבישה!!זקנותנו שכיפרה את ילדותנו..." 
ברגשות של תשובה מאהבה ברגעים אלו.. לראות מחזה של מאות יהודים שכולנו מכירים אותם.. אוהו... מדובר בחברים 

ם שלפני כך וכך זמן הם הסתובבו בינינו... פטפטו בחזרת הש"ץ... צחקו על כל הרבנים... לעגו לכל הקדוש והיקר... אות
אלה שליצנות אחת שלהם דחתה אלף תוכחות... והנה... לא יאומן!! עשו תשובה ותראה לאיפה הם הגיעו... כל אחד כמובן 
והסיפור שלו... איש כאלו שפתאום... פתאום תפסו את עצמם לידיים... יש כאלו שפה!! במעמד המרגש הזה שנעשה מידי 

והנה!!!! ליהם איזה טלטלה כמו מוטי שבמשך תקופה היה אפילו מצורע... שנה... פה החליטו על שינוי... ויש כאלו שעבר ע
ו... והנה הם כעת עלו כ"כ והתעילו שכעת הם זוכים לשאוב כאן רוה"ק... והם פונים לכולנו ואומרים  אף פעם לא מאוחר...

שלהם... כעת הגיע הקטע  מניסיונם האישי: אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו... לאחר שהבעלי תשובה סיימו את הקטע
השלישי... שבו כולם ביחד!!! גם החסידים ואנשי מעשה וגם הבעלי תשובה ביחד!!!! פנו לכל העם בשירה ובנעימה 
ושוררו: אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב וימחול לו!!!!! ואז התזמורת חזרה וככככל העם ביחד שוררו: אשרי מי שלא 

שואבה לא ראה שמחה מימיו... מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה תשובה חטא... מי שלא ראה שמחת בית ה
אמיתית מעומק לב מימיו!!!! את העצרת התעוררות הזו אף אחד לא שכח!!!! המחזה האדיר הזה בליווי שירה וזמרה 

לקיץ שאחריו... ו... נשאר צרוב לכל אחד בתוך הראש... כל אחד לקח איתו את המעמד הזה לתוך השנה... לחורף הארוך... ו
וכעת באלול שוב נזכיר ונשנן לעצמנו: ומי שחטא ישוב!!!! הדלת פתוחה. אבא שבשמים מחכה... ואל דאגה: ישוב וימחול 

 לו!!! הקב"ה שולח קבלה... היא מורגשת עמוק בתוך הלב... הבטחה מפורשת: ומל ה' אלוקיך... לאהבה את ה' אלוקיך...  

5 
מ מושגים בסיסיים  -"למען לא נבוש..."משבקרוב

 בהלכה.

 היכונו למצות ישיבת סוכה!! לפום צערא...:

ראה יהיה קושי גדול בנושא של מצות בשנה זו ככל הנ
ישיבת סוכה!! ישנם זוגות רבים שאין להם בכלל סוכה... 
ותמיד הסתובבו חצי חג אצל ההורים וחצי חג אצל 
השווער... והשנה פתאום צריך לבנות סוכה... ויש הרבה 
שאין להם איפה לעשות סוכה... לא רק שאין להם מרפסת 

ום תנאים לקיים מצות אלא גם למטה אין להם את המינימ
ישיבת סוכה... ו... וכידוע מי שמחפש להקל במצות ישיבת 
סוכה זה הכי קל... בשביל זה יש לנו את הגוים שלעתיד 
לבא המצוה היחידה שהקב"ה יתן להם זה ישיבת סוכה 
וברגע שיהיה שם קצת חם הם יבעטו בסוכה ויצאו 

יבת החוצה... ולמה הקב"ה נותן להם דווקא את מצות יש
סוכה?? כי סוכה זו המצוה שהכי קל למצא תירוצים 
להתפטר ממנה!!! כך שאין מה לדאוג... מי שחושש שהוא 
לא ימצא תירוץ מספיק טוב להתפטר מסוכה... שיהיה 
רגוע... כי הרבה יותר קשה להתחייב בסוכה מאשר 

 להתפטר ממנה... 

 אבל אנחנו יהודים ואנחנו רוצים להתחייב במצות סוכה!!! 

ובשביל זה צריך לנשום נשימה עמוקה עמוקה ולהתחיל 
לגייס משאבים והמון המון חביבות וחשק וכיסופים כדי 
להתאמץ להצליח לבנות סוכה שפויה שהישיבה שבה 

 תהיה אנושית ונסבלת... 

בשביל זה ממש בהשגחה פרטית... בדיוק בשנה זו ארבעת 
יורד  המינים הם לא דאורייתא... וחלק גדול מהנערווען

מהפרק... ממילא השנה אין לנו את הלוקסוס לעמוד שעות 
בדוכני ארבעת המינים... את האנרגיות האלו צריך לשמור 
בשביל לבנות סוכה ריאלית... את ההוצאה הכספית של 
האתרוג והלולב המהודרים... הרי השנה צריך לשמור את 
זה בשביל הכיור בסוכה... בשביל שלא אצטרך לעשות 

עם הסוכה של השכנים... משום מה... מסיבה לא רוטציה 
ברורה כולנו מוכנים להשקיע המון המון אנרגיות בארבעת 

 המינים ואילו במצות ישיבת סוכה היד קלה על ההדק... 

ואתה יודע למה זה?? כי סו"ס אנחנו קצת צולי"ם... 
וארבעת המינים זה עבודת ה'... אבל ישיבת סוכה זה... זה... 

תיה שינה... קצת קשה להתחבר לעבויייידה זה אכילה ש
 שבזה... 

אז זהו!!!! שזה גופא העבודה שלנו! להבין שישיבת סוכה 
מקדשת את כל המעשים החומריים שלנו... ולכן אדרבה... 
סוכה זה המקום להיות אשיינע ייד... כאן המקום להתחיל 
לחשוב על כל הפרטים הגשמיים והטכניים איך אני מסדר 

 הצד היותר טוב...אותם על 
תחשוב שאני שותה כל יום ארבע כוסות קפה... ותחשוב 
שהמיחם והסוכר והקפה והחלב נמצאים בבית... וארבע 
פעמים ביום אני צריך להוריד כוס קפה רותחת למטה... 
שחצי נשפך על הריצפה... את זה תעשה בכולל!!!! אבל 
לא בסוכה... בסוכה צריך לחשוב איך אני מקדם 

ים... להביא טרמוס לסוכה... לארגן איזה פינת קפה תהליכ
ביציע שחוץ לסוכה... לארגן איזה ארון ספרים לסוכה... 
שעון.. מאוורר... אולי אפילו מזגן נייד... שיהיה סכו"ם 
וכוסות חד פעמיים בשפע... ואם יש חשש מביקורים של 
חתולים שזה לא מוסיף לי למצב רוח אז מתאמצים ולא 

תים כהלכתן ושלישית אפילו טפח... כן!!! מסתפקים בש
זה המקום לחשוב על דירת קבע!!! כאן המקום לדאוג 
ולחשוב על כל הפרטים הטכניים הגשמיים... שהרי כל 
שבעת ימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי!!! זה 
הצימר האמיתי שלנו... איתו אנחנו מגיעים לנופש האמיתי 

 לעולם הבא... 
 ובר בלוגיסטיקה!! אל תוותרו עליה!!! היכונו!!!! מד

 זו המצווה הכי חביבה בעולם... כי יצפנני בסוכו ביום רעה... 



“ 

 

 ראית את "בגדי הלבן" של הבידוד של כה"ג??  
 בבגדי לבן!!!!  ביום כיפור הכהן גדול נכנס לקודש הקדשים 

מדובר בבגדי פשתן מאוד מאוד יקרים!!! ויש הרבה הרבה עסק סביב הבגדים האלו... כל פעם 
מה??? מה מיוחד בבגדי לבן מחליף בגדים הוא צריך לעשות טבילה אחת ושני קידושין... שהוא 

מה רע בבגדי זהב של הכה"ג שהוא לבוש בכל כל השנה כולה?? מה... הם לא  האלו של הכה"ג??
 מספיק לכבוד ולתפארת?? מה יש בבגדי לבן יותר מהם??

 בדיחגור ובמצנפת  בדו על בשרו, ובאבנט יהי בדקודש ילבש!! ומכנסי  בדכתונת   התשובה היא: 
  בד!!!!יצנוף"!!! הסוד של בגדי פשתן שהם 

למה?? כי בניגוד לכל שאר הצמחים... הרי בפשתן  בד!!הפשתן נקרא  בד זה יחיד!!מה זה בד?? 
(לדוגמא: שלושה בדי הדסים... השלושה בדים האלו הם כל חוט פשתן יוצא בודד מהאדמה כמו דשא!!! 

שיוצאים מענף שהענף הזה מחובר לענף יותר גדול שהוא מחובר לגזע משא"כ בפשתן כל בד יוצא היישר ענפים 

 בדד!!!! כל ענף יוצא  -שכל בד בד!!!ולכן הוא נקרא  מהאדמה)
בגד שכל לקודש הקדשים!! אז גם הבגד שהוא לובש צריך להיות  לבד לבדוהיות והכה"ג נכנס 

לשמונה בגדים של כה"ג... סו"ס הבגדים האלו הם לכבוד עם כל הכבוד  הוייתו הוא לבד!!
הם ססגונים... מושכים עין... הם לכבוד ותפארת... מישהו  הם לא לבד...ולתפארת... הבגדים האלו 

רואה אותם... מישהו אמור להתרשם מהם... גם כתוב עליהם את השמות של כל כלל ישראל... 
.. עם כזה דבר אי אפשר להיכנס לקודש הקדשים!!!! הכהן גדול נושא עליו את שמות כל השבטים

צריך להיכנס עם בגדים לבנים צחים... ממין כזה  כי לקודש הקדשים אפשר להיכנס רק לבד!!!
(מה הפלא שפשתן כ"כ יקר... מה הפלא שהגמ' אומרת שכ"כ קשה לגדל שדה פשתן... כידוע: גידול שגדל לבד לבד... 

בטח!! בעץ רגיל לאדמה יש עסק עם הגזע ומשם השרף עובר לכל הענפים... אבל פשתן מאוד מתיש את הקרקע... 

 )בפשתן זה תשומת לב אישית... כל בד זה עץ בפני עצמו... כל חוט פשתן זה... זה בן יחיד!!!

למה?? מה כ"כ זו הסיבה שהכהן גדול מאוד מאוד חושש מלהיכנס לקודש הקדשים!!! 
ום?? הרי כל השנה הוא עובד בבית המקדש... אז למה הוא וכי הכהן גדול נולד הי מפחיד???

 מפחד שבדיוק שם יהיו פשלות??
  בקודש הקדשים אני לבד!!!!!!! לבד זה עולם אחר!!!!מה התשובה??? 

יכול להיות שיחד עם כולם אני יכול להיות עובד ה' ולהיות מתמיד ולעשות הכל... אבל אם אני 
 י אגלה שאין לי כלום בידיים!!!!!פתאום אנאמצא את עצמי לבד???? 

 ואת החשבון הנפש הזה כולנו צריכים לעשות ביום כיפור...---
כן... אני חרדי... אני עויייבד ה'... מקפיד קלה כבחמורה... עומד שעות לבחור הדסים... ונזהר בכל 

לבד לבד בלי נדנוד חטא... רגע... ומה יהיה אם עכשיו פתאום יקחו אותי לסוף העולם ואני אהיה 
 האם ישאר לי משהו בידיים או שהכל יעלם??? כל האוירה???

כל השנה כולה אנחנו חיים בססגוניות.. יש צבע... יש אוירה...  זה הצבע הלבן של יום הכיפורים...
אבל ביום כיפור נדרש מכל אחד מאיתנו לקלף את הצבעים... לסלק את כל הססגוניות... לצבוע 

אין שום צבע... אין אוירה... יש רק אתה ובורא עולם... נו...  !!! אין פה כלום!!!זהואת הכל בלבן... 
 מה נשאר לך בידיים??? מה נשאר לך נטו??

אלא יום של נטו... מה יש לך  ברוטויום כיפור זה לא יום של  נטו!!!!-טהרה זה מילה נרדפת ל
 בידיים??? מי אתה באמת. נטו נטו?? 

הכה"ג בדרך לקודש הקדשים... וזה החשבון נפש הנוקב של כל אחד  זה החשבון נפש הנוקב של
 ובפרט בשנה האחרונה!!!   ואחד מאיתנו ביום הקדוש הזה...

כשראיתי את המבודדים האלו שהולכים עם הבגדים הלבנים הסטריליים האלו של הבידוד... 
הולך עם בגדים  יש כאן בן אדם שהוא מבודד והוא הנה כהן גדול!!!!!אמרתי לעצמי בהרגש: 
 לבנים!!! זה ממש כך!!! 

 בשנה האחרונה הקב"ה הזמין מאיתנו ביאה לקודש הקדשים!!!
 ה' רצה לרענן אותנו מול האישיות העצמית שלנו... מי אתה???

אמנם את השנה התחלנו עם הרבה אירועים ססגוניים... עם הרבה צבע והרבה עקשען... כן... היו 
כן... כמו שלכה"ג יש שמונה בגדים... ככה יקרה  לכבוד ולתפארת.. אירועי סיום הש"ס מרהיבים

היא מפנינים... וראויה התורה הקדושה שנעשה לה אירועים מרהיבים לכבוד ולתפארת עוד יותר 
 מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים... 

 של חודש טבת שבט... --והנה!!!! לאחר תמיד של שחר ומוסף
כלל ישראל ירד וטבל עלה ונסתפג... ופתאום כל העולם כולו  ..לפתע הקב"ה פרס סדין של בוץ.

 פנים!!!!ונכנסנו לעבודת  לבשנו כולנו בגדי לבן!!!נהיה יום כיפור... בגזירת מחליף את הזמנים 
אחד מאיתנו היה עסוק בחשבון נפש פנימי... וכל  (מי שזוכר את הפאניקה של ניסן)נהיה סגר הרמטי... 

פתאום גילינו את עצמנו.. וזה לא היה פשוט... יש כה"ג שנכנס לפנים וזוכה שם לגילויים נפלאים 
ובאותה מידה יש כה"ג שמת שם בפנים... זה לא היה פשוט... יש כאלו שהסגר הזה היטיב אותם 

ויש כאלו שיצאו מדעתם... כי כשאין כלום  הזו)(יש הרבה שמתגעגעים לתקופה המכוננת ללא היכר.. 
(אגב: בלי וכה"ג שנכנס לקודה"ק בביאה ריקנית חייב מיתה...  ביאה ריקנית...מבפנים אז זה 

להכליל... יש הרבה שהיה להם קשה מאוד בגלל הנתונים המגבילים והמורכבים שהיה להם באותה 
  תקופה...)

ולא היה מאריך כדי לא להבעית ברחמיו יתברך לאט לאט הסגר נפתח... ויצאנו מהסגר... ואז 
קידשנו ידינו ורגלנו וקבלנו חיזוקים לקראת החזרה לבית כנסת  פנים...יצאנו מהעבודת  ישראל...

 ולשגרה המבורכת... שוב טבלנו ולבשנו בגדי זהב וחזרנו וחזרנו לעבודת חוץ... 
כידוע: הפר ושעיר שהכה"ג מקריב בעבודת פנים!!!!  ור רגע ולגלות לך סוד:וכאן אני רוצה לעצ

למחנה  מחוץבניגוד לשאר הקרבנות לא מקטירים אותם ע"ג המזבח אלא צריך להוציא אותם 
וזה לכאורה מאוד ולא זו בלבד אלא מי שנושא אותם מטמא בגדים...  בחוץ...ולשרוף אותם 

שים האלו שדמם נכנס למקום הכי קדוש... דווקא הם דווקא הפר ושעיר הכ"כ קדו תמוה:
 מטמאים יותר מכולם?? דווקא אותם צריך להוציא החוצה??

 אז הנה!!! בעבודת פנים של השנה האחרונה כולנו הבנו את זה!!!
בחודשים ניסן ואייר האחרונים... שכולנו היינו בעבודת פנים!! הסתגרנו בבתינו!!! ואם אתה 

בה הרבה משפחות יראים ושלמים מעם ישראל להכניס הבייתה את הרשת זוכר... הוצרכו הר
כן... כשנמצאים בפנים נאלצים להכניס כל מיני דברים... אין  עבודת פנים...האלחוטית... לצורך 

 בעיה!! בשעתו זה הותר!!! בשביל עבודת פנים זה מתקבל!!! 
ט לשגרה... כעת יש מצוה מיוחדת אבל ברגע שנגמרה עבודת פנים... ברגע שהורשינו לחזור אט א

יש מצוה מיוחדת להשגיח ולודאות שמה שהיה טהור  מחוץ למחנה!!!של שריפת פר ושעיר 

ואני לא זז משם עד  החוצה מחוץ למחנה...בעבודת פנים... הרי כעת הוא טמא והוא יוצא 
קרא שאני לא נראה שהותך הבשר ונעשתה מצוותו...  והכהן גדול ביום כיפור לא יצא ל

בתורה עד שהוא לא יוודא שאכן פר ושעיר כבר נמצאים מחוץ למחנה והם נשרפים... 
את הנתון הזה צריך לאמת  (כמאמר המשנה: הרואה כה"ג כשהוא קורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפין)

מה  לעשות חשבון נפש מעמיק!!!ולברר שוב ושוב בימים אלו של עשרת ימי תשובה... 
הכנסנו לבית אז כשהיינו בעבודת פנים... והבטחנו לעצמנו סופה של אותה רשת ש

בשעתו שברגע שנצא מהעבודת פנים אנחנו נצא אותה מחוץ למחנה?? האם אכן עשינו 
 את זה או שזה עדיין פה בינינו...?? 

הכהן גדול מחכה בסבלנות!!! הוא עדיין לא יכול להמשיך בעבודת יום כיפור עד שהוא לא 
 גיע שעיר למדבר...!!! יקבל תשובה שאכן ה

 הלשון של זהורית ממתין בסבלנות להסדיר ולסגור את הקצוות האלו. 
כן... זה לא צחוק!! כשהכנסת את הרשת הבייתה אז... ידעת שזה לא פשוט... ופחדת 
שזה ישאר... והבטחת לעצמך שברגע שיהיה הקלות אתה תוציא את זה מהבית... וכעת 

 ה עם זה... למה זה עדיין נשאר בבית שלך...??  קודשא בריך הוא מברר מה קור
כשעיקר העבודה  נחזור לעניינינו.. כך עבר עלינו חודש תמוז אב ואפילו חלק מאלול...---

שלנו היא עבודת חוץ... שוב חזרנו לשיגרה מבורכת עם שמונה בגדים לכבוד ולפארת... 
 כל המוסדות תפקדו פחות או יותר...

 החגים... ושוב פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם...והנה!!!! הגיעו כעת 
ושוב הקב"ה מזמין ביאת פנים... שוב קידש ידיו ורגליו... ופשט ירד וטבל עלה ונסתפג 

 הביאו לו שוב בגדי לבן!!!! שוב עבודת פנים!!! שוב סגר!!!!!
 בדד לקודש הקדשים!!! -של בד -ושוב הכה"ג צריך להיכנס עם בגדי לבן

בפעם הראשונה שהוא נכנס לקודש הקדשים שם היה באמת  בדל הקטן...אבל יחי הה
עבודה שלימה... הוא הקטיר קטורת לפני ולפנים והיזה מ"ג הזאות דפר ושעיר.. בחודש 
ניסן היתה לנו עבודה שלימה מול עצמנו... היינו בסגר אמיתי... אבל בפעם השניה 

הכף ואת המחתה... זה בסה"כ  שהכה"ג נכנס לקודש הקדשים זה בסך הכל להוציא את
 לסיים ולסכם את העבודה שהייתה לו מקודם!!! 

כן... זו התחושה בסגר הנוכחי...  מי שקצת מתבונן... הסגר הנוכחי שבהשגחה פרטית 
נכפה עלינו זה בסה"כ להפגיש אותנו עם העבודת פנים שעברה עלינו לפני כמה 

חזקנו והבטחנו לעצמנו בחודש חודשים!! זה בשביל להוציא את הכף והמחתה שהת
זה בשביל להפגיש אותנו עם רשימת החיזוקים שקבלנו על עצמנו בחודש ניסן...  ניסן...

כל אחד והחיזוק שלו... אם זה לא לדבר בשעת התפילה ואם זה חיזוק בענייני צניעות 
 וכדו'... כל אחד והעבודת פנים שלו...

 שכחנו מה קבלנו על עצמנו...  מאוד מאוד מהר ובינינו.. עם יד על הלב!!!
והפעם בשביל אז בשביל זה!!! בדיוק בשביל זה הכה"ג נכנס שוב לקודש הקדשים... 

להוציא את הכף ומחתה... בשביל לסגור את הקצוות... ולהזכיר לעצמו מה הוא עשה 
 בפעם הקודמת שהוא נכנס לשם!!!!

גזירת "המלך הקדוש" ה' בל נשכח שהכל בלא!!! אל תכעס!! אל תתלונן על הסגר!!! 
פשוט רוצה להזכיר לנו שפעם היה סגר.. ונסגרו בתי כנסיות והיה לנו הרבה זמן לשבת 

 ואיפה הם????   בינינו לבין עצמנו וקבלנו על עצמנו קבלות..
אז בשביל זה אנחנו שוב בסגר!!!! וזה רק בשביל להזכיר לנו את מה שכבר קבלנו על 

 לקבל על עצמנו והפעם בניחוח של הימים הנוראים... עצמנו... וכעת צריך לחזור ו
בינינו לבין עצמנו... הייתי בטוח שהשנה תהיה התעוררות הרבה יותר גדולה ---

 בתפילה... בטח... אחרי מה שעברנו בשנה האחרונה... בטח...
 נו... תסתכל לי בעיניים: האם הרגשת משהו יותר מיוחד בתפילה??

ו דבר כמו שנה שעברה... הדבר היחיד שהרגשתי שונה מכל כלום!!!!!! כלום!!! אות
שנה... שהשנה הייתי עצבני על המשטרה ועל משרד הבריאות שעושים לי בעיות 

זה לא יאומן איך כח החומר שלנו זה הדבר היחיד שהיה שונה!!! ומצירים את צעדי... 
ל מיני דברים... חזק!! חזק יותר מכל טלטלה וזעזוע אחר!! פתאום אני מתחיל להבין כ

תמיד היו לי שאלות על עם ישראל לדורותיו... על כל מיני גזרות שהיו... איך עם ישראל 
 לא חזרו בתשובה?? מה... הם לא הבינו שהמצב שלהם קטסטרופה???

פתאום אני מקבל את התשובה... אתה רואה ששנה שלימה של קורונה לא הצליחה 
ואם ככה!!! אז אין ברירה ואין טעם לחכות לעוד כמה  להוציא אותנו מהשאננות... ו... ו...

טלטלות... הגיע הזמן שנבין: שאין הדבר תלוי אלא בי!!!! אם אדם לא יעורר עצמו מה 
 יועילו המוסרים... 

אם אני לא אשנן ואזכיר לעצמי לכה"פ את מה שאני קבלתי  כן!! זה ממש ככה כפשוטו!!!
ום!!! שום דבר לא יעורר אותי!! אין ברירה... חייבים על עצמי בסגר האחרון... לא יעזור כל

ולהבין שהמצב לא פשוט!!!!! לא לדפוק על השלחן.. אנחנו צריכים לנער את עצמנו... 
אין כאן הזמן לליטופים!! צריך לדעת ששעון החול הולך ואוזן! ויום כיפור  פשוט!!!!

ננעלים זה אומר שזהו!!! מתקרב... ובמוצאי יום כיפור השערים ננעלים...  והשערים 
כי גם אם אפשר משהו להציל ננעל!!! ננעל הרמטי!!! אין כבר אפשרות להועיל... 

בהמשך... זה לא סתירה שביום כיפור הסיפור נגמר!! ואף אחד לא מבטיח לנו שאנחנו 
ט לא נמצא את עצמנו אף אחד לא מבטיח לך שבחודש אלול הבעל"חוזרים לשגרה... 

חלילה עם מסכות ועם אותו ברררוך... אם אנחנו לא רוצים שזה יקרה אז כעת!!!!! כעת 
אנחנו צריכים להוציא את הפר והשעיר ולשרוף אותם מחוץ למחנה... להוציא את החיבור 
הפחות מבוקר לרשת שגם אם הוא היה נכון לימי הסגר... הרי עכשיו לא יפקד מקומו... 

ל להוציא את הכף והמחתה... ולהיזכר בחיזוקים שקבלנו על עצמנו בעבודת פנים ובמקבי
רק זה חסר לנו... שהייתה לנו בעיצומה של שנה זו... שנצא עם משהו מהשנה הזו!!!! 

שעברנו שנה כ"כ מורכבת ונצא ממנה דלים וריקים... אסור שזה יקרה לנו!!! אנחנו 
איזה הישג רוחני... עם איזה עבודת פנים פנימית  חייבים לצאת עם איזה כף ומחתה... עם

ויהי רצון שנזכה עוד השנה למה נהדר מראה כהן גדול בצאתו מבית שפעלה בתוככנו... 
 קדשי הקדשים... דורנו יראו וישמחו...
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1 ידגי המרופמסס

 מהעבר הלא רחוק)היסטורי מפעים  (סיפור "ההפיכה תוךמ"
"חשיפה מעולם האמת" ח"לרק פ  

החתן  עוינת אתאם הכלה לכך כי  העיקריתהסיבה עיכובים, וכל פעם יש הויזמן  ארטילשש שנים הוא ארוס לצ, הלדעת האם השידוך שלו יש בו ממש או שסתם תולה על בלימ ,חיים שלום יושב ומחכה עד בוש: תקציר
שמתועבים על  חובר אל הציונים כי החתן בעל עצבים רעועים וגםבירושלים ו רינונים שנים המאוחרות יצא, אך בנדירהמאד עקב גאונותו ה שחושק בו עקב הלחצים של בעלהלשידוך שון, היא נאלצה להסכים רגע הראמה

 ושתזכה להתחתן עמו ולהקים עמו בית יהודי.  אד, היא לא מפסיקה להתפלל על החתן שיבריאהשידוך מה את צארטיל הכלה רוצידוך אלא שמנגד בטל את השל, היא עושה כל שביכולתה אנשי הישוב הישן

ן רב משה יוסף תוח, המבטלהשידוך מת ם לאקבוע תאריך לחתונה ובאיך מסוים לעד לתארמטום יאולטלה מציב ובו הוא  ה דרך גיסו אפרים זלמןשולח מכתב לכל הוא ,יורכעובעומדים שרבים מפעיל לחצים חיים שלום 
 . מאליושמחליט עבורו לא לענות ולתת לשידוך להתפרק י"ז מינצברג הגר"צ יעץ עם המווא מתיה ,שמעוניין בשידוך מאד נלחץ

צארטיל ו כי מגלה ל הוא ,רורמאד בלראשונה באופן אביו ז"ל ילה האחרון כשהתגלה בפניו לבתולה תקוות בחלום  אבל ,מענה אד מזה שלא הגיע כלממגיע המועד הוא לחוץ כאשר  ,כל השבועייםחיים שלום חיכה עד בוש 
ם יש לו מענה, תחקר אותו אחכה עד השעה שילמד עם גיסו כדי ללמחרת הוא מ, ת שמיםראביעות על שמתרשל בהרבה פרטים ומבקש ממנו להתחזק בלימוד וביו שנקבע בשמים אבל יש עליו תהשידוך של היא
שב על הארץ ו וייע את בגדראת התשובה וק ביןההוא  ,צריך לנחשהיה שלום לא  חיים ,דשות הרעותאת החבלדר שיספר הב להיות ורים מרוב פחד, הוא לא אאפהיו  סוילשאול הרבה, פני ג היהלא צריך גיסו  הגיעכש

 ותירונעלם בלי לה את מזוודתו זרהוא א ,דרעייאלץ להתנצל על שהשאיר כמה מכתבים לכל אלו שלמד איתם והעצמו מחדש. הוא  ודיע לגיסו כי החליט להיעלם לתקופה מסוימת עד שיבנה אתהאחר מיכן הוא ל .כאבל
        .תעקיבו

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

את הדואר, מדי פעם שבוע הייתה בודקת אחת ל ,דואר, היה זה מחזה די שכיחאת תיבת הכדי לבדוק  ,הפתח בית לא איטהפינקלשטיין ירדה לה לגב' 
 , הפעם חיכה להתה להתגורר בארץ הקודששזכ משפחתם ך לא דרך לקרובתים בדרושלחו מכתב שרדו את המלחמהה שתמשפחקיבלה מכתבים משרידי 

פרטי שהכניס את  נראה שהיה זה מכתב שהונח על ידי שליח הוא גם לא היה מבויל ,עליו כתובת חזרהה אבל בלי שתהי ,מוען לביתהמכתב שהיה מ
 המכתב לתיבת הדואר להביא לידיעתה איזה מידע חשוב.

 ולה שהי, כל מה מכתב, דבר שמעולם לא עשהח לה ב ידו של חיים שלום, הוא טרח לשלוהיא הכירה את כת ,ב מתוך סקרנותהיא פתחה את המכת
 איות בתחום הזה., מעולם לא נהג בחשלמסור לה אמר לה תמיד בעל פה

השידוך לא  ז שרמז לה כי הוא רוצה לעזוב אתמאבצורה משונה מאד, בזמן האחרון הוא מתנהג  ?בשר לההיא נכנסה לבית רועדת כולה, מה הוא מתכונן ל
ות התאזר בסבלנלעזוב שידוך כל כך מוצלח, על שידוך כזה מן הראוי לשלו ת הצד חה להבין אל לא הצליאב םית לחציו האישיהייתה רגועה, היא הבינה א

ת של חיים שלום, מאידך בשל כל הנפילו מחותנתיש לצליחה להבין את הפחד שה, אבל היא מןזיכל הסחבת שבאה מצד משפחת הועם , גם לה קשה רבה
ם, לפיכך סברה כי חיים , בטוחה הייתה כי תוך תקופה הבעיה תיפתר לרווחת כולהעיקר על השידוך וזהים ואופן ום פנבשצארטיל לא תוותר כלתה כי  דעהי

 שלום עושה טעות חמורה בזה שמאיץ את משפחת הכלה להחליט במהירות.

את המכתב  יה רועדות בעת שמחזיקהיד לקרוא את המכתב.והחלה  ,ץ מכורתהאר מפולין "תוקמכרון יז"כ ותרה להנהגדולה שרסא היא מתיישבת על הכו
 להפליא. עוצבותועיניה מצועפות בדמעות עד שכמעט אינה מסוגלת לקרוא את האותיות המ

 ה מכל.לכב' אמא היקר...

ם הכמוסים מיטעו מח עליי יכול לדוולפני שאני יוצא למקום שאינ ,האחרון עליידעך ברגתי , חייב הייאין דרכי לכתוב לך מכתבים, אך הפעם ההכרח לא יגונה
מביאני כי איני רוצה , דבר זה שידוךאין יותר תי מבחינ ,יתצורה פורמלגם אם לא ב ,מרגע שהקרע קם והיה ,הייתה לי ברירהאמיני לי אמא שלא עמדי, ה

  .יאת עצמ יםאני חייב לארגן את עצמי מחדש ולהגש ,ההז להיות כעת במקום הזה, קשה לי מאד מכל המצב

אין לי שום כוונה חלילה  ,דבר אחד אוכל לומר לך לפרטן, ת שאיני יכולבשל הרבה סיבו ,גילהעצמי במסגרת הר אני לא מוצא את ,עיתיםלצערי בשל צוק ה
להתכחש לאמת מאסתי בה, אני לא יכול ה בי ואף אני סאשמ לא אחלוק את חיי בחברהאבל  ,לפרוק עול, בעזרת השי"ת אשמור על קלה כחמורה

  .י ומטרתי בחייםימתך ידיעה ברורה כי זו היא משנים, מתוכמה שבמשך  ת במתווה שסללתיעלי ללכ ,יבשבלב

, את שידוך מתאיםמציל , שזה כולעד שאחוש שאני מוצא את עצמי ,קומי לתקופה מסוימתמיות את הבין ללבי, עלי כעת לשנל ,אני מבקש ממך אמא יקרה
 עד לרגע זה. י חששאנ כפי ,פחד מהצל של עצמיי חזק יותר ולא אמוש את עצ, אני אחגלהתאברגע זה 

 לך.תי כאבהאני מבקש את סליחתך אם 

 .פרד בצער וברוב געגועיםנ

  .ך לרגע אחד אמןשלא ישכח חיים שלום

הרי כבר  ד?גע זה לא נפל במוחה החשד לכזה צעלר ך עדאי !?איפה הייתה כל הזמן, עצמהאל  גיעלההייתה קראה את המכתב ולא יכולה  טייןשלגב' פינק
ידעה אבל היא  ,נייםשלא יכלה לראות סימנים חיצו כך אמנם רוב הזמן לא היה בבית ?לתוווימה לא פחדה שישוב על אל ,פילה מסוכנתלו נאצה יתהי
 ,אדמ גבוהיםעניינים בשבתות היה מדבר עמה ב ,תלמידי החכמים בירושליםטובי  עםד מאד, היא ידעה גם שיושב ולוממור במשפחה טובה הוא שש

  .ע ובעוד ענייניםובבפרשת הש

יבטל את השידוך בלי לרגע לא חשדה שבנה  ,שאין לה כל מושג מה טמון בחובןכניות ומיני ת יש לו כל יכשלא תחשוד כלל  ,כך הצליח לגנוב את דעתה
באה עתה  ,לך רחוק כל כךידיין לא חשבה שע ,דרפילו על משפחת המחותן ועל רצונו לההיו כמה שידעה על הטענות ש, חהבשל תכנית ברירשותה ועוד י

 .המציאות וטפחה על פניה

, עד לרגע זה היא עוד לא מסתדרת עם אופי ארץ שכל כך רחוקה ממנה ,ברחה לארץ ישראלבשביל מה בכלל  ,ה חרש על רוע הגזירהשעות ישבה ובכת
מה שאירע כל אולי היה עדיף לה להיות חלק מ ,יןוללחץ הייתה נותרת בפ, אלמלי הניםי המחות, את הכל עשתה בשל לחצי הירושלמיוהשכונה וכל ההו
על הקרקע, נחמתה הגדולה הייתה שבנה העילוי יבנה בית בישראל מ ומם. בלי בעלה קשה לה מאד להתרגזירה)מכובד מאד ניצל מ(חלק  לכל משפחתה

  אה.גוז ואנה היא באך עתה כל החלום נ ,תבוא השמחה אל ביתהויחד עם השמחה 



2 ידגי המרופמסס

טובי המשפחות ותם עם היא אמורה לחתן א ,מעתה לנהל את חייה, יש לה עוד ילדים בביתידעה איך תוכל בורה ורצוצה ולא ש בחדרה היא שכבה
 ,לשמצה בקרב רוב תושבי ירושליםיהיה  ,ים המחודשותלך בדרכאם י ,כשלה עם הבן הגדול שלהאחרי ש ,התקרב אל משפחתהלים, עתה מי ירצה לבירוש
, היא שליט"א המו"צ יש בירושלים דיין אלמנות. המסוכנות מהמחתרותבפרט  ,מכל המתחדשים למיניהם י קשתורחקים כמטחומתש ,ים לדבר ה'החרד

 .וניבפלבה  חחייבת לשפוך את שי

*** 

ד גיסו, תלמי ידי בות היו עלמעוצ שבותיוח, עד שכמעט וכל מממגנטתהייתה ו מעליו לצל אדם, השפעתו של גיסאפרים זלמן הפך חיים שלום מיום שנעלם 
ומי ו כרבי בכל תחהיה יכול לשמש ל עד שאין פלא שחיים שלום ,ההבדל המנטלי ביניהם היה כה גדולאבל  ,כמעט בן גילושהיה למרות  ,לו מובהק היה

  החיים.

ת ולמד לעצמו ביב בשיש םימים רבו יהי ,להתנחםולא אבה  , הוא הילך בבית כצל אדםכמתוומקור חו ממנלו ניטל חש כאי ,עתה בלא גיסו וידידו המובהק
  .רק הוריו ידעו עד כמה השבר עמוק ,שמתו חלולהונית נהג ככל אדם וכלפי חוץ לא ניכר בכי הוא זה כי נחיצ ,יגונו היה יותר פנימי, ולא אבה ללכת לשיעורים

רק  ,ימים רביםחדרה נעלה את עצמה בהיא  ,מוחצנת רתאת צערה בצורה יו מיקהעהש זה גרם דבר ,נפגעה בצורה חמורה יותרצארטיל אחותו לעומתו 
ה להסביר היא אפילו לא טרח ,דלתההיא לא שעתה לבקשות חברות שהתדפקו על  ,יאנה לצאתאך מפתח ביתה מ ,הייתה יוצאת רכים דחופים ביותלצר

ה נפגעו בצורה נשמתה שרוחה ותי או חברתי, נראק בכל אירוע משפחחלה נטללא חברות, היא עם כרגע אין לה שייכות  ,הרמז היה ברור ,האת עמדת
 חמורה ביותר.

ם זלמן טיל ואפריהיו צאר של הבית שני הקטרים ,האוירה השפיעה על יתר הילדים ,כמעט לחלוטין וביתהשמחה נעלמה מכי חרב ביתו,  וסף חשמשה י רב
ונתנו לבית גוון מאד שמח. עתה כשהם עצובים  ח יחד עם ההוריםהם עיצבו את הרוחודש)  11-ב(צארטיל הייתה גדולה ממנו שנחשבו כמו תאומים 

 את השמחה לבית.ביא שי אין מיבורים וש

, אך , היא הצליחה במאבק הבלתי מתפשראילו הגיעה אל פסגת חייהך לא תרם לה לטובה, אם בימים הראשונים חשה ככי ביטול השידויפורה חשה גם צ
  .ידוךיני בשל עזיבת השרצכאון ישני ילדיה נכנסו לד ,תהחמורוראתה את התוצאות  קצרלאחר זמן 

 פי פחת.הביאה אותה אל עברי  מאד, אם רצתה להציל את צארטיל מגורל מר !?שווה האם כל זה היה

אם  ,טיפשהי כך לא עד כד צארטיל ?די כךה החכמים טעו עד כידכך גרוע, האם שני יל האם באמת חיים שלום היה כל ,שאול את עצמהל חילהלפתע הת
ון אשת גא"היא דמיינה לעצמה כי היא הולכת להיות  ,ה בעולם הדמיוןתיחיאפילו נאמר שהייתה הופכת עולמות, לא באמת חיים שלום היה כל כך גרוע 

  .רות שטחיתכיה אפילו שהרי באמת לא הכירה אותו ,עולם חלומות אבל כל זה ,מקור תקוותהוזה היה  "הדור

  ?ם, האם גם הוא טעהתחובכל  ומר מלהלל את גיסוכל הזמן הוא לא גכמה שנים ומכיר אותו היטב,  ומע למד אפרים זלמן אבל

היה אמור  שלפי דברי מבינים ,ה בזה שהטתה אוזן לכל הרכלניות שרק רצו להרוס את השידוךטעתי לוא .לו ישש "אהבת אמת"מלבד  ,לו יש איזה אינטרס
ומה  ר?עבאולי היא אשמה לא במעט למה ש לא גרמה שמצב רוחו יהיה בשפל,את השידוך ק מץ לרחכל מא תהעשש כךמגדולי הדור, האם ב חדת איולה

 מה תהיינה ההשלכות.י אפשר לדעת א, הידילרטיל ואפרים זלמן אצ בד אתהיא עלולה כעת לא ,הביאה בריחוק

השידוך עלה באמצע כאילו  נושא ,יתה על דא ועל האלפטפט א הן ניגשויה ברחוב, זלאטע וביילע שכנותאת תשכח את אותו יום בו פגשה היא לא 
כי הצליחה  ,שלא להביע את שמחתהלה זלאטע לא יכ .ת הקץדחק אתודות לחתן הטיפש ש ,כי ב"ה הקשר נפרם סיפרה להן בשמחהיפורה באגביות, צ
בעוד למעלה מחצי  דין הבעל"טבהן תבוא לימי ה "יותוהזכקופת "זאת ל קפהזמוצלח. היא  סיום דילי "מכבלי המעגן שבויההע שחרור צבמ"להביא את 

 .שנה

 ציפורה שאלה את זלאטע בקשר לשידוכים לשהציעה.

מי  ,הזהוך הם ירוצו לשיד ,ם הדוקים עם משפחת אייזנשטיין, יש לי קשרירגעו אני נכנסת לעובי הקורהברגע שהרוחות י )ו שאלהאיז( ?פרגע'וואס פאר א"
ידוך הזה הש ,איזו סיבה שהיאאם מ, י מוצלחתם היא הכמי החייבכל תחו )בעולםצלחת שהמו( "פולע פון דער וועלטספארכטא יד"לא ירצה את צארטיל 

  .טוב בשטח השידוכיםילך  ,לצארטיל שלךדאגה אל  ,פות באמתחתיהצעות נוס לי הרבהיש  ,לא ילך

מהלכת הייתה  ציפורה ןהרכלניות מהאופק, הן נזהרו שלא להראות בשעות בה ה זו נעלמו עקבות צוותומעשים לחוד, לאחר שיח רים לחודוביאלא שד
היה כל עוד היו צריכים את הדחיפה הן לששכל הקשר עתה ידעה ם ההבטחות. ברר מה ען לכדי להרים אליה ,ברחוב, טלפונים עוד לא היו להן בביתן

 לכלל ישראל.  רזופרויקטים נוספים לעהן מרגע שהמשימה הושלמה יש להשידוך, לשבור את 

, אבנוש רבות יתרגילה מעושהשלום בית חרק כמעט מהיום הראשון, היה אברך אחד  ,ונוות ביתסתבך עם סיפר לי אבדלחט"א על חבר שה(אבי זצ"ל 
אמר לו  ,את המצביום אחד כשבא לברר  ו,ומך להחזיר את שלום בית למקאי ,מיטב העצותאת הוא נתן  ,מה קורה לבררבא כמעט לא היה יום אחד שלא 

 . באותו רגע נפלו פני"םכל המאמצי ישר כוח על י"ב שורות,אשתי כבר אינה רוצה  ,חזר למקומו "השלום בית"שלך ו י לכל ההוראותתתיצי ה": באובייקטה
שימש שעשוע תעסוקה רויקט התברר שהפ. מטוב עד רע אומללאותו ם ולא דיבר עמהאופק מאותו יום הוא נעלם  "קורדייקוס"ז ידיו רעדו כאחו ,האברך
  .)יקט נגוז נעשה מובטל רח"לשהפרועושה השלום תעסוקה טובה, מרגע שנתן ל

הוא  ,לכל ההצקות תה ואת בעלה בצורה קשה מאד, למזלה הטוב, בעלה הטוב לא הגיבת בהיא אמללה א ,בתוך בועהלפתע קלטה ציפורה שחייתה 
אם מרוב צער,  המלקורה בתה הבכצארטיל לא הבחינה כי בועה  בהיותה בתוך, אבל לגורמים פרקתלא יו כראוי הבית שיתפקד עלהשתדל לשמור 

 בתהבשלה בשידוך פגעה העמיקה את המלחמה שכברם לאחר מיכן  "ות מלחמהרוח"ורר ולא לע ךפרופיל נמו לשמור עלציפורה השתדלה לה יתחב
 .נגוזדול תן כעת להשיב את רוחה אחרי שחלומה הגמי יודע אם ניחמורות. 

גלה כי לפתע התמוש) ון נקי ללא כל שימצפ(לחלוטין שעד עתה שבת  נהמצפואת  טלטלות קשות שבושמתהפכת במיטתה במחציפורה לילות הייתה 
  עדיין קיים חיישן כזה שמונע את האדם מלעשות מעשים רעים בשוויון נפש.
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 על הרס ביתה תקשו רה אותההיא ייס ,עם פנים מאשימותטיין פינקלש' גבנת מחות, בחלומות התגלתה האותה כמעט מידי לילהמות סיוטיים תקפו חלו
את  החזיקו נותרו להט הכוחות שומעלחלוטין  חסרשהיה ראש הבית זצ"ל  רב שלמה זלמן בעלה חלק , ם חד הוריתאבהיותה  בקשיים רבים מתפקדש

 . מתמוטט הביתו הנחלשידוך ת השתרשפוקד אותה עם הבעקבות המשבר הגדול כעת  ,רב ושיבקבית מוסרות ה

' בעלה רטין, לא אחת ביקשה מויטת לחלוסות אלו מ. ציפורה הייתה קמה מחלומגדולה כאחראית יחידה לכל השבר ייןלשטינקפבחלום פנתה אליה גב' 
 משה יוסף לעשות לה הטבת חלום.

ופא להתייעץ עם איזה רלה האם כדאי  ,מה שאירע באחרונה אמרה לו שיש לה הרבה יסורים פנימיים על כל עמה,יטיב מם אחד כשראתה שהמצב לא יו
  ?רותשתוקפים אותה בתדיכאונות ייר ממנה את כל הדנפש שינסה להס

ותיך נאומנם שכה רק אנו יודעים, , את זהוכרז כי הקשר נותקלא רשמית  ,עדיין לא מאוחר ?ולהשיב את השידוך חיים שלוםיס את יפדאי לנסות לי כלאו"
כך  ,דדיםצב סליחה משני הולא נשלח מכת רו מתנותזחלא הו ,מיתרשבירת שידוך בצורה , אבל למעשה לא הייתה שמטופשת לו ממך הודעהיביות קהרכלנ

  .לחתונה תוך חצי שנה חייביםנאמר לה כי אנו מת ,את הקשרונחדש  אולי ננסה ליצור קשר עם האמא ,שאין כאן עזיבת שידוך פורמלית

 אי יסלחדוהוא בו ,בנה תוכל לדבר עם חיים שלוםמה שקרה כל ל מצטערים עתדע שאנו , אם האמא שיש לה קשר טוב עמה' נקלבוים לנצל את גב אפשר
 ,כאונותהתשובה הנכונה לכל הדי יה, אבל הוא ידע היטב כי זוטענהכעונה שלא ממין הרב משה יוסף  השיב "ואז כל הבעיות יסודרו על הצד הטוב ביותרו נל

  ת והבעיות מן הבית ידווקן יסור כל הקפברגע שהנושא ית

שת לתקן אלא ק, ניכר היה עליה כי מתחרטת על כל התנהגותה ומברבביעה התנגדות כבעלא ההפעם  ךא ,רבות בעת שיחת הנפשפורה הזילה דמעות יצ
 .שמפיהם דבר לאיניתן לסמוך שלא יצא  ,פה חתום וסגורב חונןהוא  ,רב יצחק נקלבויםעם היא רמזה לו כי ידבר  ,שמתביישת להודות בכך בפועל

הם , רמז לו כי יש לו שיחה חשובה, הוא ל בוקר באותו מנייןבכ ופלל עמאל רב יצחק שהת לאחר התפילהלמחרת ניגש , לעשות לא איחררב משה יוסף 
אצל המחותנת להשיב  שתפעליקש ממנו שידבר עם אשתו יפור ובגולל בפניו בקצרה את כל הס רב משה יוסף ,וזן זרהרת מאנסתיצאו לתור אחר פינה 

להכניס את בני ביתו  סכיםההוא  ים ויותר משדיבר דיברו עיניו.תפס את כל הנתונ הרחבבשכלו  ,חק היה אדם שמקצר בשיחהצי 'ר .אל מכונו ידוךאת הש
  מכובדת. ת הצעדים שיתקבלו בצורהאך ביקש מספר ימים כדי לכלכל א ,לעומק העניין

 לת ושאלהפתחה לה את הד 12ב' פינקלשטיין. נערה בת שה לדבר עם גיקהקישה בדלת וב , היאיומיים ניגשה גב' נקלבוים לבית משפחת פינקלשטייןלאחר 
וים בקבל אותה, גב' נקלולה ואינה יכולה להשיבה לה כי אמה ח ,יתן לדיחויבנושא חשוב ביותר שלא נעם אמה  כשאמרה לה שהיא רוצה לדבר ,למבוקשה

 תלא הרחק מבי .)לבודדים באותה תקופהוניתן רק  קו בביתהיה לה היא מסרה לה מס' טלפון ( ,ה לדבר עמהחברתה הטובה ביותר רוצביקשה להודיע כי 
 .קלשטיין היה בית מרקחת בו יש טלפון היא תוכל לסכם עמה מתי תוכלנה לדברנפי

ל מה היא רוצה לדבר, בין עשאיש לא יכדי בשיחה פרטים  מסורים נזהרה לא לגב' נקלבו ,פינקלשטיין 'יבלה גב' נקלנבוים שיחת טלפון מגבור יומיים קכעב
 ר.תהיא רק העבירה לה שיש לה עמה שיחה חשובה ביו

וע בנימים עדינים שעלולים סחור סחור, נזהרת לפג החלה בתחילה לדבר עמה נקלבוים 'בשעה שאין רגילות לטייל שם, גב ,העירפגשו בגן לאחר יומיים נ
דוך, היא ישחה מטעם משפחת הויזמן במגמה לחדש את הלית, היא סיפרה לה את האמת שנשלכחר שנפתחה שיחה שוטפת ביניהן ניגשה לתא, לצעפילה

על כל השנים בו לא נהגו כהוגן, ליחה ומחילה סת הויזמן, המכתב היה רווי בקשו הביאה לה מכתב שנכתב על ידי רב משה יוסף ונוספה בו חתימת גב'
על עצמם  םי, הם לוקחתמוז תש"ד ן בעוד חצי שנה בדיוק, בחודשים לקבוע תאריך נישואיכנלחדש את הקשר שלא נפרם רשמית, הם מוהייתה בקשה 

 וכניעה מוחלטת.את כל הוצאות החתונה מהחל ועד כלה, המכתב הביע רוח פיוסים 

מתייגע בתורה ואין לו קשר חיים שלום ל השנים? כבר קרוב לשנתיים , המכתב נכתב מידי מאוחר, איפה היו כלא הפוגותקראה ודמעה ל טייןשלגב' פינק
כאשר נעלם  ,מי יודע מה יהיה עתה איתו "עיםורוח עו"עבר על חיים שלום  צלחו, לאהניסיונות ש ללאחר כ ך עתה, אהציוניסטייםנים גיעם כל החול
  ?א להותיר כל עקיבותמהאופק בל

ה התבטאה ביתר וב הייתה שפת אמהתה הפולנית שבר בשפם בבכי, היא העדיפה לדטועים מלאישפטיה היו קמ ,היא סיפרה בקול חנוק מדמעות
קרירה מאד הייתה  למרות שהייתה פולניהמלאה,  יהתבריה והביעה אמפלכל דהקשיבה  , היאעל בוריהפה שידעה את הילידת פולין  ם, גב' נקלבויחופשיות

והנעילה ה ווורמהא היכן הלך ומה יהיה איתו מעתה, הסוסים ברחולודע מי י ,קלטה כי חיים שלום ניתק קשר עם כל הסובב דיה, היאמזועזעת מעומק הטרג
 רת מדי.חוהייתה מא

בשל  ,, אבל לגב' הויזמן אין סליחה ומחילהפחתהשמ מן על כל הצרות שהמיטו עלזיכי היא מוכנה למחול למשפחת הו ,לבסוף אמרה לה גב' פינקלשטיין
  !הליחלסאין מקום  דוגמתהקום ולא יעמוד, לאשה מושחתת לא י דוךישהעיקר שה זולתהעם  עצמהאנוכיותה הרבה, היא הייתה מוכנה לשרוף את 

, אם יחזור לא לכבול את עצמה בכבלי העיגון ,מאדאיש הראוי לה, היא מבקשת ממנה להינשא לדי שתוכל כלצארטיל ילה חמסליחה והיא תכתוב מכתב 
שהמצב כבר מאוחר למדי. מאד יתחדש, אבל היא חוששת אם הקשר אד ים, היא תשמח מים לאחרנשואויתברר ששניהם עדיין לא  מהגלותחיים שלום 

  .כל סיכויה לאבד אתעלולה היא חלילה  ,ית ולא להותיר את עצמה רווקה זקנהר ועליה להיות מציאותהספעיקר חסר מן ה

רה היטב (היא זכו לע"דיא פריי ערוש"בשיבוש  השבירושלים קראו שרה)המבוגרת (העלמה  "לייןאורפאלטע שרה דיא "שלא תעשה את שטות חייה כמו 
אבל שניה רוץ מלחמת העולם הטרם פר שנעלם לפתע בחור עשישהיא מאורסת ל ענההיא ט ,ה עליה דעתהשנטרפזקנה מאד לכותב השורות נ"י) בחורה 

  .אבל הוא עומד כל רגע להגיע ,יעה חשובהבמכתב, הוא רק יצא לאיזו נסכך  עלתחייב לה ה, כי ל ספקללא כ ישוב אליה

מינה אהלא  (אמי ע"ה ין הגדול שנערך ביניהם במינכן לפני המלחמהוסהם על אירוע האירבו היא יכולה להקריא ל תון בגרמניתידת עם עימצוהייתה היא 
ריבה לא היה יום שאותה  דומה לדומה)אפילו  זכוראה כזו לא היה כל זו ולא מצאה כל רמז על מסיבשליטתה בשפה ת העיתון בשל קראה א יאה לדבריה

היא נפטרה בגיל .יהות' אמדלא היה שייך לעמוד בו ,הייתה זקנה בלויה לבושה בלואיםגם כש ,בהעל חתונתה הקרו ,אוזןלה סיפרה למי שרק הטה לא ה שר
   בעים וכמה שנים ברווקתה הנצחית.ש

לשלום צארטיל. היא הבטיחה להעביר את יין שידעה לבדל את הצער שלה עם הדאגה האחראית לבוים הייתה המומה מהגישה של גב' פינקלשטגב' נק
  הן נפרדו דומעות מהפגישה הקשה. למרות הקושי בדבר. ,המסר כלשונו
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סור , אבל היא הרי הבטיחה לחברתה למזמןיב' הובג חות כצורתה, זה הרי פוגע מאדאיך תעביר את השלי רעדהאחוזה ' נקלבוים ה גבכשחזרה לביתה היית
לבסוף אמר לה  ,רים מכל צדאת הדבא שקל ו, הלומטיהע פרק בדיפויד חכם מאדשהיה בלי לחסר דבר. היא העבירה את דבריה לבעלה  ,את השליחות

 :לומר בצורה הזאת

 עד שלקח פסק זמן ,הסיק מסקנות קשות שהוא אינו רצוי לחלוטין ודבר זה פגע בו מאדנ"י שבני אבל לרגל המצב  ,ש ימינו כקדםחדמאד להייתי שמחה "
, פגע בי קשהר שוהסיפע את היכולת להתרומם ולסלוח על גאין לי כר ,הזו הכל הפרשימ, נותרתי בכאב עצום , הוא לא הודיע לי מה הן תוכניותיולא מוגבל

כתב , אם אתם רוצים מלה כל טוב, מבחינתי היא משוחררת להתחיל פרק חדשעל כן אני מאחלת  ,דורוצה בטובתה עד מא צארטילאוהבת את אך אני 
 ."שלח זאת על ידי שליחא ,ורהעבמחילה 

זה משוחררת  מרגע רטילצאורשת שמפ מוסרתכמו כן המודעה  ]פוגעת בחמותש[שת אבל לא בצורה מפור ,לאחרים תשהיא לא מוחל רמזעה זו נבהוד
 ספר.חסר מן הר חתן העיק איןלאחר שבנה נעלם מהאופק וב ,ר את הכל, גב' פינקלשטיין נואשה מהשידוךומחדש בחיים, זה א רקפלהתחיל 

 ,נהופהוא כן ודיע להיבלי להי משמעות נטילת פסק זמן לא מוגבל היה בהלם מהצעד שעשה חתנו, מה , רב משה יוסףה בביתההודעה התקבלה בצורה קש
בו  ותרקשים ביעיר בזמנים דבר חמור מאד לבחור צ ,עין ביקורתיתאותו בלי  םמקום בו אין מכיריבפרק חיים חדש בותח ילה מרמז כי פלהאם זה ח

 את הדם הזה?  האם ידינו לא שפכו .הפיתויים גדולים ביותר

 אובער האט"עילויים רבים בחייו  אהשהוא רי"ע זמבריסק הלוי מרן הגר"ח רו ורבו מויד ו העעלי "ט'ציעילוי ממיה"בבחינת לקחתי בחור שיכול היה להיות 
טפח את הבן במקום לאיתי) נה כמו העילוי ממיצט לא ר(אבל כזה עילוי משו "ב איך נאך נישט געזעןהאגאון דער מייצעטער  ויאועילוי  דיגערעא מעשונאז

  .לחלוטיןו ידיד נפשי הלכתי והרסתי אות של רבי שלמן זלמן

בחורים הרבה שם יש כי ארץ ישראל ם שלום לאת חיי לא לקחת ,ראש הקהל יהזהיר אות עזבתי את אמשינובלפני ש .אמר לעצמו ,טעויות עשיתיתי ש"
פלתי יה ננוכבר בא ,לקחתי אותו לארץ ישראל ,מיהבאס תם חולם חלומותחשבתי שהוא ס ,וללא שמעתי לקו ,יונייםהצ שנופלים ברשת הציידיםטובים 

מסית ומדיח ספק שבלי  ,חכם התימניההוא הוביל אותו בעקיפין אל  ,ומהוחסידותו המדלמרות גאונותו הרבה  ,משה כהןהמשוגע  "חבלההמלאך "בידי 
 חרוטים ללו עדייןות מסוכנות ביותר וכנראה שההשקפות השנטעו בחיים שלום התמים השקפהמשובשים ר קשר עם תלמידיו צכך י ,וה קדושהותחת מס
  .בקרבו

בני היה מן לזכפי שאפרים  מלאההו העצומה וארבו לו לקחת את נפשו, הוא היה אמור להיות תחת חסותי תשמו לב לגאונונפשות הציידי  לבד זאתמ
 יהיית ,לדוש בזהם לא הייתי עושה עסק מהחתונה ולא מתחיל , אהינשאאויים לשחשתי שהם רכזמן ב לא חיתנתי אותו לא עשיתי. שנית אתשמור, את ז

ל הייתה שומרת עליו מכל משמר שלא יטה מדרך התורה והמסורה אחרי מסיתים צארטי ת היה שמור,הבי ,הסאגה סביבו ם התחילה כלבטרן אותו מחת
 ."ומדיחים

הוא  ,ציביצור לא יהוא  לוםכי חיים ש ,א מצאה חיזוק לגישתה הראשונהיבה בכיוון ההפוך, היסף ציער הדבר מאד, ציפורה אשתו הגת רב משה יואם א
 ארטיל להינשא,אסור היה לצבנפשו ער רל שעומד בחייו מביא אותו להסקת מסקנות מרחיקות לכת, לכזה אדם מעומכשו, כל חמורות מדייות וה טעושע

לה נס גדול שהראה את  קב"ה עשהקוח את עיניה שהלפ ההתפקיד של .שלא תתמוטט התוהכל צץ לפני החתונה, עתה צריכים לחזק אנס גדול קרה ש
כל עתידה היה נהרס לחלוטין, מי יודע אם בכלל  ,עמו הייתה סובלת מאדאם הייתה מתחתנת  ,ספקלה , אין עוד בטרם נישאה לוחיים שלום  מהותו של
 ."ונשו שלזהברוך שפטרנו מע" אמנהות רבות יבואו ממנו ליהדות הנעוד צרו "אחד מגדולי הציונים"עתיד להיות עוד בדרך התורה, אין ספק שהוא היה הולך 

ות היגון, שבועות היא שקעה בתהומ, פוגותה מטה את אוזנה ובוכה בלי ה, היא היית, היא לא התווכחה עם אמהנחםיל מיאנה להצארטי ,א שבניגוד להאל
 ,דרכהכי היא טועה ב ,חז"להוכיח לה ממאמרי והרבו לוזוגתו יילאך פישמן עם רב מ, רק לאחר שאביה ישב עמה יחד המקורבים להאף אחד מלא דיברה עם 

טיל , גישה זו הביא כי צארתוכחה רצופה אהבה זאתהייתה  ,ועידודנוחם דברי רעיפים עליה וך כדי שהם מת יברו אליה שכליתציקו לה אלא דלא ההם 
ולא הייתה מוכנה  רה במלוא הביטחוןאמ ,לה משמיםשהוא הזיווג  ,לוםתחליף לחיים שמוכנה לשמוע שידוך, אין כל  לא הייתההתגברה על המשבר, אך 

 .אוזן לדעה אחרת להטות

אחוזי הפתעה מהגישה הקיצונית שלה, הוריה היו כשול, היא לא רוצה לעמוד לו למא מבקשת שאפרים זלמן יעקוף אותה, היאמרה כי  ,רו הלחציםכשגב
היא ראתה את  "אמתחלום "כי היה לה  ף החליטה לגלות להםולבס ,ות בענייןדעתה, הרהרה רבנה צארטיל ראתה שהוריה לא יניחו לה לנפשה עד שתש

  .הוכרז עליה כי היא בת זוגו של חיים שלום כי בשמים הוא אמר לה .כאילו הוא בחיים ,ית ביותרמוחש אביו של חיים שלום בצורה

 יםזחיצונים שנאח נםאלא שכרגע יש "הה מאדנשמה גבו"שלום הוא  לה לה כי חייםתאלץ לעבור הרבה ניסיונות קשים וצער רב, הוא גישאמר לה  כן וכמ
 בתורה וביראה.  "אחד מגדולי ישראל" זכה להיותירך הטובה ויתייצב לחלוטין בד הואש היהומנסים להטותו מדרך הישרה, אבל הסוף יבו 

 לשכנעה בגודל הטעות. הוריה ינסו ם א דוך גםעליה לדבוק בשי

 דע ,ןות את פתחיהקושרהעגונות ש עושותכפי ש ,תחהא את פכי סוגרת הילכולם לכך היא מודיעה לבה, בכל כן היא מאמינה בו ראתה פעמיים ול חלום זה
 או בעליהן ויגאלו אותן מכבלי העיגון.שיבו

אם חלילה וחס היא כשירה  יודע , מינטרפה עליה דעתההיקרה כאב ויאוש, בתה וב ספקה כפיה בר ציפורהל צארטיל הייתה מביכה וקשה מאד, ההודעה ש
 יון עם מציאות.יש אסור לאיש לדעת כי יש לה פנטזיות והיא מערבת דמאל ,טשטש את הסיפורלריכים להינשא, צ

 ,תומפי אש ששמע ,פי אישאיש מ ,להם יאות העגומה, היו רבים שנודעתה משפחת הויזמן לטשטש את המצוליך את הקול, כמה שניסהאך עוף השמים 
 ישוב. פעם ומי יודע אם אי מהוני שנעלם מן האופקילבחור ת עלתה פרשת צארטיל שנשבעה אמוניםש תעב "המוזרות בלבנהשים הנת שב"שמעה בש

   .ת שרה די פריילעפרשכאן   חוזרת ...מסקנת כולם הייתה

 ,מאדשמדומיינת  ל עלמהעגדולה רחמנות  "אייביג פאוי פראוליין'זיין אזיא וועט  ,איינגערגעדטשטארק וואס האט זיך  וידמ'יף ארחמונעס אוגרויסע א'"
           .ניות טובות לבקיהפטירו אותן צינ "היה להן חברה נאותהתלכל הפחות פריילע  אפשר לזווג אותה עם שרה דיא ה"לבסוף תשאר עד לאחרית ימיה עלמ

 "ינ קטווינשך חיים נוח ml.co194197@gmai533w0 יילבמקשר  ורציל זה נא ליבל מיקל





                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 לנו בחיי היום יום סיפור שכזה בהחלט אומר הרבה, 'זו הפעם החמישית שאני פונה אליכם,                                     
 נה והפעם בכתב, כי בהחלט תלונתי נשמעת הזויה , אבל למרבה הצער מדובר בעובדות. זו גם עובדה שלאחרו                                     

, הרכשתי מכונית  חדשה ומאז שקיבלתי את הרכב, הנסיעה לחנות הגלידה יוצרת בעיה. לתשומת לבכם, בכל פעם שאני קונה 
האם  הרכב מסרב להניע. דווקא גלידת שוקו, כי בכל פעם שאני קונה גלידה אחרת הרכב מניע בלי כל בעיה, רק עם גלידת שוקו יש לרכב בעיה.

שלי אלרגית לגלידת שוקו?'  מנהל מחלקת שירות הלקוחות קיבל את המכתב והתייחס אליו במלוא הרצינות שיכול היה לגייס,  אכן המכונית
 למרות שגם לו זה נשמע הזוי לחלוטין, הוא והחליט לשלוח מהנדס רכב לבדוק את העניין ביסודיות. 

אחרי ארוחת הערב המסורתית נכנס המהנדס יחד עם בעל הרכב אל הרכב, הם עצרו ליד חנות הגלידה, בעל הרכב יצא, רכש גלידת שוקו וחזר. 
  הוא ביקש להתניע את הרכב, וכמובן, הרכב אינו מניע.

 

קנו גלידת תות, גלידת קוקוס, גלידת קפה, בשנית ובשלישית, הם    רק לאחר מספר ניסיונות הואיל הרכב להניע ולצאת לדרכו.  
 המהנדס איש שקול וקר מזג סירב לתת לכך משמעות מיסטית,  אבל בכל פעם שקנו גלידת שוקו הוא פשוט סירב להניע.

זמן  סוג דלק,הוא גם לא נדלק על רעיון האלרגיה, והחל לנהל מעקב צמוד יומן, הוא רשם בכל נסיעה כל פרט, תאריך, שעה, טמפרטורה, 
ומדוע?  ארכה תמיד פחות זמן מאשר רכישת כל אחת מהגלידות האחרות. שוקומה מתברר? התברר שרכישת גלידת  .נסיעה, זמן רכישה..

פשוט. כי גלידת שוקו פופולארית יותר מכל שאר הטעמים, ולכן כחלק ממדיניות שירות הלקוחות הציבו בעלי החנות את גלידות השוקו במקום 
  אר הגלידות.  עכשיו נותר למהנדס להבין רק מדוע המכונית לא מניעה כאשר זמן הקנייה קצר יותר.קרוב יותר  מש

ניגש המהנדס ישירות למנוע, ערך את הבדיקות והחישובים הנדרשים, וגילה כי הבעיה היא בעיה מכאנית פשוטה: כשזמן הקנייה קצר, 
השתחרר, מה שמהווה בעיה בהתנעה מיידית של הרכב. החברה של וסתימת האדים אינה מספיקה ל 

 הגלידות תיקנה את הבעיה, והורתה לכל נציגיה להתייחס ברצינות לכל תלונה של לקוח,
 

, הן בחיי היום יום, הן בחיי החברה, בחינוך ובכל מה שקשור זו ניפתח את ליבנו לישמוע . צורת חשיבה שכזו 
 )העורך( עם העולם החיצון. בקשרנו

הימים לאחר תפילת ערבית בביתו של רבנו הגדול  באחד
פנה הנהג של רבנו  ואמר לו שפלוני   זצ"ל עובדיה יוסף

של בנו והוא  ב ממכריו החשובים הזמין את הרב 
 ישמח מאד אם הרב יבוא. 

 

אמר לו רבנו: "ומאי נפקא מינא אם אני אבוא"? אמר לו 
הג כבוד הרב יכבד אותו ויברך גם על הכוס. אמר לו רבנו הנ

בבדיחותא  "אם הייתי כהן לפחות הייתי מרוויח חמישה 
 רבנו והמשיך ואמר  "כבוד,  . סלעים". 

בזמן הזה אכתוב עוד  מה יעזור לי כבוד? חבל על הזמן,
 תשובה ". ולא הסכים לבוא.

אליך שמן זית  יקחו
זך כתית למאור" 

(שמות כז,כ). "שמן" 
 רומז לתורה;  –

 

, 27"זך" בגימטרייה 
והן כ"ב אותיות הא"ב 

וחמש האותיות 
 הכפולות (מנצפ"ך). 

 
"ויקחו אליך שמן זית 

שכל  , זך", 
ל זה בכלהתורה, ו

האותיות מנצפ"ך, 
 .נמסרה למשה

 

וסף    העלון לברכת והצלחת י ת,  מרגלי דה, שמחה,  הו י אל  תי קו י  , ן ב ראו כל,  מי  , להחי י ןאי ואלחנ רה ,  דבו י  נ  הברכות והישועות כל     ב

נאמר, כי מי שזוכה לנטור את עיניו מכל ראיה בלתי הולמת,  בספרים
אלעזר כזה היה גם המקובל הרה"צ רבי  .זוכה וניחן בזיכרון פנומנלי

זצוק"ל, זולת הבקיאות העצומה בכל מכמני התורה, שליטתו  אבוחצירא
ת בכל תורת הנגלה והנסתר, וידיעותיו הרחבות בכל סניפי ההלכה, האגדי
בכל מישורי החיים. "כאשר הגיע אליו יהודי,  ה היה 

שביקר אצלו לפני ארבעים שנה, ידע רבי אלעזר מיד לשלוף את הפרטים 
שעלו במפגש הקודם. לארבעה העשורים שחלפו מאז, לא הייתה כל השפעה 

 ."חנן אותו הבורא, בזכות קדושת העינייםעל הזיכרון ש
 

בבאר שבע, היה זה רבי אלעזר, זה שהקים עולה של תורה, וייסד מוסדות 
. םחסד וצדקה. "ניתן להגדיר זאת, כי טרם בואו היה המקום 

בבחינת 'קול ה' יחיל מדבר', אולם לאחר שהשתקע בעיר האבות, היא הפכה 
 . המדבר עטה על עצמו הוד של קדושה, בזכותו ל'יחיל ה' מדבר קדש'

בים שהרבה של השוכן בה ומהפעלים הר ת הנובעת 
 בה, לתורה, צדקה וחסד"

ומכאן
הערה לאלה 
המתאוננים 

  
אינו מועיל להם 
כיון שבין כה 
אינם נוהגים 
למעשה כפי 
שמתעוררים 

 , 
 

רבא גורמים ואד
שהתביעה 

כלפיהם  יותר 
 גדולה,

 

 סאלם יעקבשל רבי  מידותיו
זצ"ל היו הפלא ופלא. הוא נהג כבוד בכל 

אדם, וגם אם ארע שביישוהו מפני 
. א דבקותו בבורא 

 לל. הוא לא היה מגיב כ
 

ופעם בחזרתו מלימודיו בכולל, רכב 
 שנסע בסמוך הפילו בטעות 

ונחבט בגופו הטהור. הנהג יצא במהירות 
 ולפייסו.  

אך הוא זצ"ל הרגיעו ואמר: הכל מן 
 השמים, זה העוונות שלי...

 בישל המקובל ר גדולתו
זצ"ל היתה  שרעבי שלמה

מופלאה ולא חפץ בהקמת 'חצר' 
והגם כי  ם וגבאים 

היה גדול בתורה ופועל ישועות 
ל להיות מפורסם מאוד נהג וויכ

  
 

לדים אשר היה להם והיו בביתו י
כמו אב (הוא גופא לא זכה לילדים) 

 והיה דואג להם 
 ומעלה אותם על דרך המלך 

הזדמנות  כישלון הוא רק

  
 בדרך נבונה יותר

אנחנו מתלהבים  כאשר
 ושקועים בדבר, 

 הרבה יותר טוב

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם חוסר בהירות 
 בחיים, היא לברר מה אנחנו רואים

 
 

 פ״אתשה תשרי ׳חשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 19:49 19:06 18:16 ם-י

 19:46 19:03 18:14ת״א

 19:47 19:04 18:15חיפה

 19:48 19:05 18:15ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 "שובה ישראל"



 

אנשים למידבר ואמרו להם: כל  3 שלחו
קח אחד לוקח דבר אחד למסע". הראשון ל

מים, השני לקח אוכל והשלישי לקח דלת של 
מכונית. שאלו את הראשון למה לקחת מים?" 

שאלו  הוא ענה:אם אני אהיה צמא אני אשתה
 את השני למה לקחת אוכל?

הוא ענה: אם אני אהיה רעב אני אוכל שאלו  
 ?את השלישי למה לקחת דלת של מכונית

הוא ענה:אם יהיה לי חם 

"מה  שואלת את בנה: אם
בית הספר?" עשית היום ב

 עונה הבן: 
 "ניסוי בכימיה." 

שואלת האם בשנית: "ומה 
תעשו מחר בבית הספר?" 

 עונה לה: 
""?" 

 
עבר הרה"ק רבי אהרון ראטה, בעל "שומר  

אמונים" זיע"א ברחובה של עיר, והתנפל עליו אדם אחד בחרפות 
ובגידופים. לא השיבו הרבי דבר והמשיך בדרכו. חלפו חודשים 
לכו אחדים, יום הכיפורים הגיע. נטל רבי אהרון אחד ממקורביו, וה

  לביתו של הפוגע.
 

: "מבין אני שיש בלבך עלי, ולכן באתי ביום הכפורים 
נדהם הפוגע. הן היה עליו להגיע אל הרבי לבקש את  לפיס אותך".

 סליחתו, והנה בא אליו הרבי לבקש את סליחתו?! 

ברגשי חרטה, ביקש את סליחתו, והפך להיות אחד מן  
 המסתופפים בצלו...

 
שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את  

 חברו. פעמים רבות אנו עורכים חשבונות. 
 

בעצם היה עליו  -הן החבר היה זה שפגע, שהחל ראשון במריבה
בואו נמחל, נשכח חשבונות, נתרחק ממריבות. נעשה  -לפיס, לרצות

 אנו את הצעד הראשון לפיוס. למחילה, לבקשת סליחה.
 ה' נזכה להכתב בספר החיים!ובעזרת 

 
 

הראשון כרבה של העיר ברוד הוזמן  ביומו
-להיות סנדק בבריתזצ"ל  שלמה קלוגררבי 

גוסס במיטתו, ובמקרה  מילה. אבי הילד היה מוטל
עד אחרי   כזה 

מיתת האב, כדי שיוכלו לקרוא לילד על שמו. 
אולם רבי שלמה ציווה למול מיד את התינוק, 

 זמן קצר לאחר מכן החלים האב. –והנה זה פלא 
 

אמר רבי שלמה: "מסופר בפרשת וירא שהמלאך 
כך להציל -שנשלח לרפא את אברהם הלך אחר

את לוט. ולמה לא נשלח מלאך מיוחד למשימה 
זו? אלא שזכויותיו של לוט היו מועטות מכדי 

 לשלוח בעבורו מלאך מיוחד, 
לרפא את  אבל 

את לוט."אף כאן,  אברהם, שלחוהו 
ייתכן שזכויותיו של אבי הילד לא הספיקו כדי 

לשגר אליו את אליהו הנביא ולרפאו, אבל 
 המילה, -יע אליהו לבריתכשהג

 ריפא אגב כך גם את האב".

?????????????

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן  נשמת:י לעילו
 חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, יאילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

דוד ומרים סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה,  שולמית חיה בת אסתר, 
יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב אלבז, 

, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן יעקב יוסף בן מרגליתהרב בן קלרה, 
ינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה שמעון בן ר אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

 שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלל

שיבוא לקהילת זצ"ל  טוב-שם-הבעלאחת שלחו אחר  פעם
ח את החלון והיה מביט בחלון , ובסעודה ישב נגד החלון, ופתודשק

תמה על זה ורצה לידע זצ"ל  יוסף מקמינקעבכל רגע. ורבי 
-שם-הסיבה מפני מה מביט בחלון בכל רגע מה עשה? כשפנה הבעל

הטוב כשרצה -שם-טוב מן החלון סגר את החלון. והבעל
. ושוב סגר רבי יוסף שנית, וכן עשה פעם שלישית, עד שגער 

 ב ואמר: מי הוא זה שסגר את החלון? טו-שם-בו הבעל
 

ולמה אתם  -אמר רבי יוסף: אני, שהקור נכנס לבית דרך החלון. 
פותחים בכל עת? ואמר: אינך רואה איך עמוד של תורה של רבי 

מאיר מארץ ועד לרקיע. ואמרו לי כי במקום הזה היה  שמשון
ם אשפה בעת ההוא, ואמרו שבית מדרשו היה במקום הזה. ואמר: היו

 נודע לי מה שאמר רבי גרשון גיסכם.  
ם אדם -טוב לא היה יכול לדבר עם בני-שם-שהבעל

מד אותו רבו שלו הידוע, י, והיה מדבר חוץ לשיטה. ול
שיאמר בכל יום קפיטל אשרי תמימי דרך, ועוד כמה קפיטלאך 

 ,,תהלים רשומים, 
א נתבטלה דבקותו. והיה אדם ול-ידי כן התחיל לדבר עם בני-ועל 

 אומר בכל יום אותן הקפיטלעך תהלים. 

 מכשולים הם הדברים
 המפחידים שאתם רואים 

 בזמן שאתם 
  מסירים את העיניים
 מהמטרה שלכם

 , " מפי הניצולים מעלק, אוסטריה, נשמת כל חי"
הפצועים, שנותרו אחרי ההפצצה הכבדה במשך כל יום השבת עסוקים היינו באיסוף 

בה נהרגו מאות אסירים. העלו את הפצועים למכוניות המשא, והגרמנים אמרו 
של הרשעים,  ל ותם אל בית החולים... אך בוא וראה את גודל אשמובילים 

שבמשך שעות ארוכות הניחו את המכוניות סגורות, מבלי לזוז, עד שנהרות דם נטפו 
כאשר המשאיות נסעו, אבד זכרם של מאות האנשים, ולא נודע עוד מה מהנפגעים, ו

נעשה בהם. במסדר ה"אפל", שנערך אחרי ההפצצה, לבדיקת מניין האסירים 
, נאלצנו לעמוד במקום במשך שש שעות ברציפות... בהזדמנות זו, 

",  "כאשר היינו יחדיו קיבוץ גדול של שבויים, אמרנו תפילת "
 להודות לה' על הצלתנו מכיליון, כשעיני כולנו זולגות דמעות שליש...

 וגמילות חסדים תורה
לגנזי זצ"ל  שלמה זלמן בישבועיים קודם הסתלקותו של ר

מרומים, פנה אליו אחד האברכים, כי ברצונו להתייעץ עימו בבעיה 
הוא חתם על התחייבות לקניית דירה,  -הכספית סבוכה שנקלע אלי

והגיע עתה עת התשלום. אמנם יש לו את סכום הכסף, הוא "סגור" 
 י בחשבון חיסכון בבנק, ואם יבקש לפתוח את החיסכון, אזי 

. ונפשו בשאלתו, האם להוציא את הכסף החסוך בבנק על 
 שלמה פסק לו פסוקו על אתר.  ביאף ההפסד הכרוך בכך. ר

 

עליך לעמוד בהתחייבותך! עליך לשלם את כל הכסף במועדו! אך 
, כאב לבנו: בני, אל תפתח את לו הוסיף הרב ואמר לו 

חסכונותיך בבנק  כדי שלא תפסיד כסף... אני אנסה לעזור לך 
בעניין..." למחרת בבוקר, צלצל הטלפון בבית האברך, על הקו היה 

ג הרב שבשרו בשמחה רבה כי השיג 
בסך "עשרים וחמישה אלף דולר"! בערבות האישית של הרב, ויכול 

 הוא מיד לבוא לקחת את הכסף...

נות שהתפרנס מחז חסיד
ונתכבד  לליובאוויטש הגיע

להתפלל לפני העמוד. לאחר 
התפילה הוזמן ל'קידוש' אצל 

בעת הסעודה . הרש"ב הרבי
הרהיב עוז בנפשו ושאל את 
הרבי אם תפילתו נשאה חן 

  בעיניו.
 

השיב הרבי: באותם מקומות 
- -שבהם התאמצת במיוחד 
... 

אברהם ישעיהו  ביהגאון ר קיבל
, ה'חזון איש' זצ"ל, המחאות שי קרליץ

מנדיבים מאמריקה, על מנת לחלקן ללומדי 
תורה. בטעות מסר שליחו של החזו"א 

המחאה אחת לידי תלמיד חכם אחר, שלא 
 נמנה עם נתמכיו של החזון איש. 

 

הוא סיפר לרב כיצד ביצע את שליחותו 
את שם האיש. החזון   

איש לא הגיב ורק בסוף השיחה שאלו אם 
קיבל האיש את ההמחאה בלי להסס. 

משהשיב בחיוב, הבין הרב כי מצב האיש 
 . ו דחוק והכניסו 

עם זאת, הוא לא שכח את האיש שאליו 
 היתה מיועדת ההמחאה, 
 ומאז תמך בשני הלומדים.

אדם 
 פשוט

ואמיתי, 
הרבה 
יותר 

 מלהיב 
 

 מכל 
 דמות

 דמיונית 
 

 שאי 
פעם 
 תהיה

ם היא החוכמה בחיי
להשיג את מה  לא

 שרוצים , 
 

לשמור את מה  אלא
 ...שלא כדאי הפסיד

 כל דרך שאין בה
 מכשולים , 

 לשום מקוםלא מובילה 

במעשה הצדקה  ההתעסקות
היא דבר קבוע, נטוע ומושרש בין 

 מאדמו"ר הזקןהחסידים, החל 
, שהיה מטיל על חסידיו להיות זצ"ל

עושים ומעשים במעשה ועבודת 
 הצדקה. 

 

הקודש שבספר -יעידו על כך איגרות
ייני צדקה ככולן בענ-התניא, שרובן
. מאיר בעל הנסוצדקת רבי 

מכתבים אלה הם רק חלק קטן 
הקודש ששלח לחסידיו -מאיגרות

 .בענייני צדקה

 ישראללכל בית כתיבה וחתימה טובה  שבת שלום ומבורך

כרבה של העיר ברוד הוזמןביומו הראשון
-להיות סנדק בבריתזצ"לשלמה קלוגררבי 

גוסס במיטתו, ובמקרה מילה. אבי הילד היה מוטל
עד אחרי הכזה

מיתת האב, כדי שיוכלו לקרוא לילד על שמו. 
אולם רבי שלמה ציווה למול מיד את התינוק, 

החלים האב.–והנה זה פלא  קצר לאחר מכן זמן

אמר רבי שלמה: "מסופר בפרשת וירא שהמלאך 
כך להציל -שנשלח לרפא את אברהם הלך אחר

את לוט. ולמה לא נשלח מלאך מיוחד למשימה 
זו? אלא שזכויותיו של לוט היו מועטות מכדי 

לשלוח בעבורו מלאך מיוחד, 
לרפא את ל אבל

את לוט."אף כאן, ו אברהם, שלחוה
ייתכן שזכויותיו של אבי הילד לא הספיקו כדי 

אבל  לשגר אליו את אליהו הנביא ולרפאו,
המילה, -יע אליהו לבריתכשהג

ריפא אגב כך גם את האב".

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com



g @gmail.com




