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 הכוס את ולקח, מכסאו תיכף

 לומר  והתחיל, הקדושה בידו

 .מרנן סברי גדול בקול

 

  השנה בראש רנשב לב

 כשנכנסו השנה בראש פעם

 מבעלזא שלום השר ק"הרה

 יהושע רבי ק"הרה בנו עם א"זיע

 הכנסת לבית א"זיע מבעלזא

 ש"מהר מרן אביו אמר. להתפלל

 יהורים שני עומרים שם, לבנו

 הם מה על ושמע לך, ומשוחחים

 אחד ששמע ואמר חזר? מדברים

 ראש היום, אוי, לחברו אומר

 מלך לפני באים אנו במה, השנה

 ש"מהר אמר? המלכים מלכי

 שהיה קיטרוג ביטלו שבכך

 הסניגור המלצות כל על. בשמים

 טען. המקטרג ענה ישראל עם על

, צדקה נותנים ישראל הסניגור

 הגויים גם, הקטיגור כנגדו השיב

. וכהנה כהנה ועוד. צדקה נותנים

 הסניגור אמר כאשר רק

 יכול לא, נשבר לב יש שלישראל

 שלב לפי, כנגדו לעמוד רגהמקט

 ויהודים, בישראל רק נמצא נשבר

 הקיטרוג את שביטלו הם אלה

 .בשמים

 

 431גליון 
 "אפי' תששנה 

 ראש השנה
                                                

 אש השנהדר' ב ליל קידוש

 דראש' ב בליל מסופר: פעם אחת

 דברי" בעל ק"הרה  כשבא ,השנה

 לחןוהש אל א"זיע" מצאנז חיים

 ועייף חלש' הי. קידוש לעשות

 לחןוהש יד על והתיישב מאוד

 כלתה וכמעם, מאוד מאוד ונאנח

' הי לא וזה. חולשה מרוב נפשו

 כזו עבודה לאחר, כלל חידוש

 ימיו אלול חודש כל במשך

 בראש והעבודה, הסליחות

, אמר ככה נאנח וכאשר. השנה

 מתנהל איך יודעים אתם הלא

 רצים מלחמה הבעליש, מלחמה

 כוחם בכל ועובדים ,הפסק בלי

, להצליח בקרב נפשם ובמסירות

 למקום לבוא כ"אח זוכים וכאשר

 נופל שהחייל ידוע, מנוחה

 מרוב הארץ על החדר באמצע

' אפי בכוחו עוד אין כי, עייפות

 לשכוב מקום לעצמו להכין

 נשמע כאשר ז"ועכ. כראוי

 שצריכים השריקה קול פתאום

 הוא רגע באותו, הלאה ללכת

 אשר כל וחוטף, חדשה בגבורה

 לא כאלו כבתחילה תיכף ורץ, לו

 כשגמר. וכלל כלל עייף' הי

 קם, אלו דיבורים" חיים דברי"ה

 מה תשיב ביום הדין

אליהו הנביא: פעם הייתי מתהלך  אמר   

בדרך ופגשתי אדם אחד, שלעג לי 

והתלוצץ על חשבוני, שאלתי אותו: ומה 

תשיב ביום הדין, לכשישאלוך מדוע לא 

למדת תורה? השיב: יש לי תשובה 

ניצחת, אומר כי משמים לא העניקו לי 

בינה ודעת ולב להבין דברי תורה. 

"שאלתי אותו" סיפר אליהו הנביא, מה 

מלאכתך? ענה לי: ציד עופות ודגים, ומי 

נתן לך דעת ובינה לקחת פשתן לטוות 

אותו ולארגו ולעשות ממנו רשתות ציד? 

כיצד מבין ויודע אתה  –ולאחר הציד 

למכור את העופות והדגים? ענה האיש: 

משמים נתנו לי בינה ודעת לשם כך, 

הקשיתי: על מנת להכין רשתות ציד כדי 

נתנו לך בינה, אך כדי לצוד עופות ודגים 

מיד  ללמוד תורה לא נתנו לך בינה?

הרהר האיש בדברי ונשא קולו בבכי 

ומהיום ההוא והלאה שקע בלימוד 

 התורה.

(ע"פ סדר אליהו זוטא פרק י"ד) 

 

 

 חגזמני כניסת ה
 6:20ת"א:  6:05ירושלים: 

     החגזמני יציאת   
 7:54ר"ת:   7:18ת"א  7:16ירושלים 



 

 
 אליך ואשובה דרכי את מעתה אשנה  

וירה והא, אלול חודש של האחרונים הימים אלה היו   

 הבית עקרות, בחלל נישא כבר הנוראים הימיםשל 

 של קנייתו להשלים כדי השוק דוכני בין רגליהן כיתתו

 המינים מאותם אחד של או, החג לתבשילי נצרך פריט

 ,הגברים, השנה ראש בליל ישראל מנהג לפי הנאכלים

 שבו כבר, במרחקים לשוט אותם הכריח שפרנסתם אלו

 הכנסותיהם צרור את בחיקם נושאים כשהם לבתיהם

 לקראת עצמם התקינו הם אף והאחרים, והיקר הדל

 בסיוד ומי, לחג חדש בגד בתיקון מי, הקרבים הימים

 .תיקון בו הטעון ושיפוץ הבית כותלי

 

 הקדוש" טוב שם בעל"ה מורינו של מדרשו בבית גם   

 הגדולים הימים לקראת החסידים עצמם הכינו א"זיע

 לא אלה של שהכנותיהם ברור כי אף, ובאים הקרבים

 בעיקר עסקו שם, גשמיות בהכנות ורק אך הסתכמו

 את לחוג וברעדה בחיל והמתינו הנפש של בכיבוסה

 התקינו כעת אך .טוב שם הבעל רבם בצל האלו הימים

 .חול יום של ערבית תפילת לקראת החסידים עצמם

 

 אבל ,המדרש לבית היעודה בשעה נכנס טוב שם הבעל 

 אל לפתע פנה ,הקבוע תפילתו מקום אל לפנות במקום

 והחל כלשהו ספר תוכומ אציהו ,הספרים ארון עבר

 להפריע העז מהחסידים לא איש, רב בריכוז בו לעיין

 הדקות, שהגיע התפילה זמן על לו לרמז אפילו או לרבי

 הבעל מעמיק שחולפת דקה כל עם כי היה ונדמה נקפו

, רבה התרגשות ניכרה פניו על. בספר עיונו את טוב שם

 עניין איננו בתפילה העיכוב כי ברור היה כבר ולכולם

 . הוא מכוון דבר אלא, מקרי

 

 טוב שם הבעל ניעור כאילו ואז, ארוכה שעה חלפה

 ופנה, החזיר את הספר למקומו ,אחר עולם מתוך

 עצמה התפילה גם אך, מקומו לעבר זריזים בצעדים

 טוב שם הבעל ,אחר יום מבכל ערב באותו שונה הייתה

 וניכר ,במינה מיוחדת ובדבקות יתר באריכות התפלל

 .הצדיק של בנפשו מתרחש שמשהו היה

 
 

 האירו טוב שם הבעל של פניו ,ערבית תפילת לה תמה    

 טוב שם והבעל רבם סביב הצטופפו החסידים באור עילאי,

 פיו את פתח, הכל את שאפפה הסקרנות באווירת שחש

 בבית והתחנך שגדל אדם לו חי האזור מערי באחת: וסיפר

 מתרועע והחל הישר דרך את נטש כשהתבגר אך, חם יהודי

. מהם לאחד והיה ביניהם התערה אט אט, הגויים שכניו עם

 כל את לעבור האיש הספיק במהלכן ארוכות שנים חלפו

 בלבד זו שלא עד האיש היה רחוק כה ,תורהשב רותיעבה

 אלא ,כלשהי עבירה עובר שהיה בשעה נקפו לא שמצפונו

 הנאה לו מסבה אף הייתה שכזו הזדמנות כל אדרבה

 לבעוט כדי אלו למעשים זקוק אמנם היה בתחילה, מרובה

 ואת מוצאו את לגמרי שכח כאילו בהמשך אבל, בעברו

 להתגורר ועבר מגוריו עיר את נטש אף הוא, ינקותו גרסת

 .יהודים כלל מצויים היו לא שבה בסביבה

 השוכנת לעיירה לנסוע אלו בימים היה נאלץ ענייניו לרגל 

 היום. רבים יהודים בה שהתגוררו עיירה, לעירו סמוך

 ,מיוחדת בהמולה הבחין לעיירה כשהגיע ערב לפנות

 העוברים מן אחד אל פנה הוא .סקרנותו את עורר והדבר

 הכנות הן אלו ,המיוחדת התכונה לפשר ושאל ושבים

 ,השנה ראש הנקרא חג לקראת היהודים אצלנו שנעשות

 אשר השנה של הראשון יומו זהו ,בתמימות הנשאל השיב

 לדבריו הסבר מילות הוסיף ,מעשיו על העולם כל נידון בו

  .הראשונים

 בעצמה המתבולל של במוחו הכו הפשוט היהודי דברי

 זכרונו שמא או ,בו שפגעו המילים אלו שהיו אפשר ,רבה

 המשיך כך או כך ,בו שהלם הוא ובא הקרב הדין יום של

 כרונותיז וכל השוק דוכני בין לסייר המתבולל היהודי

 כולו אחוז היה הוא ,בראשו ועולים שבים התחילו ילדותו

ו כמ אותו נושאות רגליו כיצד לב שם לא ואפילו התרגשות

 הנעשה את כשקלט .שבעיירה הכנסת בית עבר אל עצמןמ

 ,ממש הכנסת בית מפתן על רגליו כפות דרכו כבר עמו

 ,עקביו על לשוב העוז בו היה לא אך ,מעצמו נבהל לרגע

 הנשים עזרת אל פנה ולכן ,במראהו היה בוש גיסא מאידך

 צר חרך דרך מתבונן כשהוא ,הווילון מאחורי שם והסתתר

  .בנעשה

     

 



 

  

  

 בכל עבר ,עוון יכפר רחום והוא בקול החזן כשהכריז

 תפילת אל ממקומו להצטרף ביקש הוא ,עז רעד גופו

 ,לחלוטין נשכחו ממנו התפילה מלות אבל המתפללים

 .דמעות זלגו ועיניו בנפשו התחוללה סערה

 האיש אזר ,הכנסת בית את המתפללים אחרון משעזב

 שעה ,זכרונו את לרענן והחל סידור לידיו נטל ,עוז

 שבידיו בסידור מרוכז מקומו על עמד מאוד ארוכה

 דברים שילב בתפילתו ,עצומה בכוונה והתפלל

 החל נסער ונרגש וכשהוא ,לבו מתוך היישר שיצאו

 .קונו עם גלוי שיח דו לנהל

 

 בכל שנכשלתי ,אמר ,עולם של ריבונו אני יודע 

 הוא ,חטאיו את לפרט החל וכאן ,ישנם שרק החטאים

 אדם שבין ואת לחברו אדם שבין החטאים את פירט

 ארוכה הייתה האחרונים אלו של רשימתם ,למקום

 בכל כי אבינו שבשמים, לי האמן ,סיים אבל ,במיוחד

 לי נא סלח ,הנך שרחום אתה ,עליהם אני מתחרט לבי

מעתה  ,לחטוא עוד אוסיף לא ואילך זה ומרגע ,עליהם

 הוסיף כך .נא קבלני ,אליך ואשובה דרכי את אשנה

 נפל אשר עד ,רב זמן נשמתו ממעמקי לזעוק האיש

 . כוחות באפיסת מקומו על והתמוטט

 

כשנהרה  סיפורו את הקדוש טוב שם הבעל סיים ואני

 עת אותה כל עקבתי שפוכה על פניו הקדושים.

 ,האיש של נפשו תהפוכות אחר עצומה בהתרגשות

 לנוכח נפעמתי ,בתפארתה היהודי נשמת את ראיתי

 מבירא קצר זמן בתוך להתרומם שלה היכולת

 כי התפילה את עכבתי רמא, איגרא אל עמיקתא

 ,במרומים עצום רעש שחוללה לתפילתו המתנתי

 התשובה בעל של לזו תתלווה שתפילתי תירצי

 .הכבוד כיסא אל הישירה בדרכה

 

 

 

 "דלתיך דפקנו וכרשים כדלים"

 על מחזר כשהוא, לעיר מעיר אחד שהלך משל לעני   

 והם, נוסף בעני פגש הדרך אם על. נדבות ומקבץ הפתחים

, בעמיו בעל היה מכבר לא שעד, לו סיפר ההלך. יחדיו הלכו

, ברירה באין. מנכסיו ירד והוא הגלגל עליו שהתהפך אלא

 הנדיבים כתובות את יודע הוא אין אבל, יד לפשוט החל

 שבע כבר. אורחים מכניס מהם מי יודע הוא אין, בעם

 הוותיק העני עליו ריחם. כלבים בו שיסו גם, רבים בזיונות

 בתוך. החדשה בדרכך ואדריכך, אלי והלווה בוא: "לו ואמר

 הנדיבים כל את ותכיר המקצוע רזי את תלמד קצר זמן

 עייפים הגדולה לעיר השניים הגיעו ".האורחים ומכניסי

 גדול את ותכיר אתי בוא: "הוותיק העני אמר. ורעבים

 והכניסו גדולה לאכסניה הוליכו, נטלו!" האורחים מכניסי

 מעט .בסבלנות והמתינו לשולחן ישבו. האוכל לטרקלין

 התיישבו הם אף. קולנית סוחרים קבוצת נכנסה, אחריהם

 הלה. בפניהם שיתייצב הבית לבעל וקראו השולחן ליד

, ראשונות מנות: טוב מכל להם שיגיש דרשו והם, ובא מיהר

. ומשקאות מעדנים, ופרפראות תוספות. ואחרונות אמצעיות

 ועיני, השולחן את לערוך מיהרו ומשרתיו, ציווה הבית בעל

 נקרא, כמותו מאין אורחים מכניס זהו" .וכלות רואות העני

 שב, "הוותיק העני לו אמר", הס" !"הזמנתנו את ונמסור לו

. הלה התקומם?" מדוע אבל" !"מפיך הגה תוציא ואל, בשקט

 מתקרב הבית בעל, הנה. מקבלים - דורשים אם, ראה"

 חברו לחש!" דום" !"קיבלו שהם מה את אבקש אני. לעברנו

 קם הוותיק והעני, שולחנם אל קרב הבית בעל. בבעתה

 רואה אני" .מאומה להבין בלי כמותו עשה חברו. בהכנעה

 להם ונתן פנים במאור הבית בעל אמר", חבר עמך שהבאת

 לא !"השולחן את לפניכם יערכו מיד, מעט חכו. "שלום

 וגדשו לפניהם השולחן את ערכו ומשרתיו, קלה שעה עברה

 אבל. הנדיב את והללו ושתו אכלו הם. המטעמים בכל אותו

. לשתוק חברו לו הורה מדוע לדעת תבע הוא. נרגע לא העני

. במהירות הכל וקיבלו תבעו, הסמוך בשולחן, הם מדוע

 לומר בלא, בסבלנות, בשקט להמתין נגזר עליהם ואילו

 הוא !"וראה הבט, הנה, "חבירו לו ענה", תבין מיד" .מילה

 הדשנה סעודתם את האחרים סיימו כיצד וראה הביט

 שאל, אליהם ניגש האכסניה בעל. הדעת בהרחבת ושוחחו

 הללו מששבחו. מה בדבר רצונם האם, רצון שבעי היו אם

 חשבון. החשבון את להם הגיש, השירות ואת האוכל את

 !הכול על, הלפתן, התוספות, הבשר, הדגים, הלחם בעבור

 ...והבין ראה העני

 אנחנו לא באים דלתיך" דפקנו וכרשים "כדלים הנמשל:

 אנו חשים. מעשינו בזכות הברכה ואת הטובה את לתבוע

טובה ומבורכת,  שנה לנו מגיעה לבבנו וביושר בזכותנו שלא

 שנה בה ימלא ה' משאלות לבנו לטובה ולברכה.



 

 

  

 רשת חנויותבחסות 

 גל פז

 

 כוח"ט ושנה טובה ומבורכת

 לכ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

 לכל הנלווים אליו ולכל בית ישראל

 

ומה לא עושים כדי למנוע דמעה 

 מיותרת מאלמנה

על הגה"ק רבי יוסף חיים  מסופר   

נפעלד זיע"א, ששנה אחת עזונ

סמוך לראש השנה נפטר 

בפתאומיות בעל התפילה של בית 

הכנסת בו התפלל. בא גבאי בית 

הכנסת לרבי יוסף חיים לשאול את 

מי לקחת לבעל תפילה? השיב הרב 

שלא ידאג, הענין יסודר על ידו 

בע"ה. בראש השנה שלח רבי יוסף 

פילה את בנו של חיים לעמוד הת

בעל התפילה הקודם. הדבר הפתיע 

את המתפללים בהיות הבעל 

תפילה אבל על אביו ואסור היה לו 

להתפלל ביום טוב. כששאלוהו על 

כך, השיב רבה של ירושלים: 

בעזרת הנשים עומדת אלמנתו 

השבורה של בעל התפילה הקודם, 

והנה אם היתה שומעת את קולו 

 של יהודי אחר מתפלל, היתה

נשברת יותר, ועכשיו שבמקום את 

בעלה שמעה את בנה, זה הרגיע 

אותה במקצת, ומה לא עושים כדי 

 למנוע דמעה מיותרת מאלמנה.  

 הכרת הטוב של החזון איש

" חזון אישה"אחת משכנותיו של    

, הייתה דואגת זיע"אהקדוש 

ומסייעת לאשתו מאוד. הכיר לה 

בה על כך, והיה לומד החזון איש טו

תורה עם בניה של אותה אישה, 

 .שנים ג'מדי שבת בשבתו, במשך 

 

 לוותר לחברו שחטא נגדו

בעיר ראדין היה פעם ראש    

ישיבה תלמיד חכם גדול, וסיפר 

זיע"א דיבר  הקדוש שה"חפץ חיים"

 ')ג( אמן עניית דיני
 

החיוב לענות אמן כששומע ברכה,  א)

אפילו אם אינו רוצה לצאת בברכה 

(שו"ע או"ח סימן רט"ו סעיף  ששומע.

 ב')

אם שומע מעובד כוכבים כל הברכה  ב)

 מפיו, עונה אחריו אמן. (רמ"א שם)

אם שומע מאפיקורס שמברך ברכה,  ג)

אע"פ ששמע כל הברכה מפיו, אינו 

 עונה אמן. (שו"ע שם)

 שבת קודש א' תשרי
 שרה אמנו (ב' אלפים ע"ה)

 רבי אמנון בעל "נתנה תוקף" (ד"א תשע"ב)
הרה"ק רבי נחום ממאקרוב ב"ר מרדכי 

 מטשערנובל (תרי"ב)
הגה"ק רבי מאיר לייבוש (מלבי"ם) ב"ר יחיאל מיכל 

 (תר"מ)
רבי יעקב דוד (הרידב"ז) ב"ר זאב הגה"ק  

 (תרע"ד)
 

 יום ראשון ב' תשרי
הרה"ק רבי נחמן צבי אפשטיין אב"ד קאלמיי ב"ר 

 יצחק (תק"צ)
 הרה"ק רבי ישראל מסטאלין ב"ר אשר (תרפ"ב)

 

 יום שני ג' תשרי
 הגאון רבי ישראל ליפשיץ ב"ר גדליה

 (תפארת ישראל)
 משה מלעלוב הרה"ק רבי יצחק דוד בידרמן ב"ר

 

 יום שלישי ד' תשרי
 הגה"ק רבי אברהם דאנציג ב"ר יחיאל מיכל 

 תקפ"ב) -(חיי אדם
הגה"ק רבי יואל הלפרין ב"ר יצחק אייזיק 

 מאוסטראה המכונה בעל שם
 

 יום רביעי ה' תשרי
 ה (ב' אלפים שכ"ז)-נפתלי בן יעקב משבטי י

 יום חמישי ו' תשרי
ב"ר  הרה"ק רבי אריה לייב הסבא משפאלע

 ברוך (תקע"ב)
 הרה"ק רבי מרדכי ב"ר דוד מטאלנא (תרל"ב)

 

 יום שישי ז' תשרי
 זבולון בן יעקב (ב' אלפים שי"א)

 
 זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

 

פעם שיחת התעוררות עצומה 

לפני ראש השנה, ובין דבריו 

אמר: האדם בא לפני הקב"ה 

יו לבו בערב ר"ה ומשיח לפנ

ואומר: אני בא אליך בערב ראש 

השנה, ומבקש ממך שתסלח לי 

על כל עוונותי ופשעי, והקב"ה 

יכול לענות: מדוע אמחל לך? 

והרי כל השנה אתה דבוק 

בתאוות רעות ומתנהג נגד רצוני, 

 למה שאמחל לך?! 

אבל יש דבר אחד שבו אפשר    

לפייס את הקב"ה ולרצותו 

י שימחל, אם אני מוותר לחבר

שחטא כנגדי, מעביר על מידותי, 

דן אותו לכף זכות ומוחל לו על 

כל הרעה שעשה לי ומרחיק את 

השנאה מלבי, ואני מכניס בי 

אהבת ישראל, כי אז הדברים ק"ו, 

אם אני בשר ודם קרוץ מחומר 

אני מוחל לחברי, אזי הקב"ה 

בוודאי צריך למחול לי, אם אני 

העברתי על מידותי ודנתי לכף 

הייתי רחמן באותה שעה, זכות ו

בוודאי אבי שבשמים, הרחמן 

האמיתי, תרחם עלי ותמחול לי 

על כל מה שחטאתי ופשעתי 

 נגדך.
 

 שבח לשמוע מצפים המלאכים

 חברו על יהודי

  ש"המהר ק"הרהמסופר על     

: פעם אמרש א"זיע מליובאוויטש

 המלאכים עומדים השנה בראש"

 על שבח יגיד שיהודי ומצפים

 ה"שהקב הם יודעים כי ,חברו

 אף ישראל של לטובתם מתאווה

 ."צדיקים לתפילת מאשר יותר
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 ראש השנה 
 תשפ"א

 
 "ברך עלינו את השנה הזאת" 

הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע ביאר את בקשתנו בתפילת 
המנחה לעת ערב בער"ה 'ברך עלינו את השנה הזאת' כי ישועת 
ה' כהרף עין, וברגע כמימרא יתגלה למפרע כי כל השנה שעברה 

 (באר הפרשה) הייתה לטובה. 
 

 תכלה שנה... תחל שנה...
לפני ממכריי יהודי סיגל לעצמו השנה,  מנהג טוב בכל ערב ראש

'כי הרבית   ביתובני  נוהג הוא לרקוד עם . היציאה לבית הכנסת
נו רחמך', לתת שבח והודיה על השנה  וטובות אלי' ו'עד הנה עזר

 ,מפרטים כמה טוב היה, כמה חסדים ורחמים  . בני הביתשחלפה
 חדשה הבעל"ט.וכך בהרגשה זו יוצאים לחלות ולחנן על השנה ה

 במה) -(הרב פנחס ברייאר 
 

ן שתחדש עלינו "יהי רצו
 שנה טובה ומתוקה" 

"טובה" בלבד אינו מספיק, משום 
שחייב לברך על הרעה כמו על 

 הטובה, ולומר "גם זו לטובה". 
 ולכן מבקשים שתהיה גם מתוקה. 

 

 זכור" רחמים ת"היום ב
דבר נורא אמר הרה׳׳ק בעל 
ה׳חידושי הרי׳׳ם׳ זי׳׳ע, שהגם 
שאין לנו שמץ השגה בקדושתם 
של האבות והאמהות הק׳, אך 
 מדברי הגמרא שהאמהות
הקדושות שרה ורחל נפקדו 
בראש השנה מבואר שאף הן לא 
היו יכולות לפעול לעצמם זרע של 
קיימא, אלא רק בר׳׳ה לגודל 

 סגולת היום.  
אן נלמד ק׳׳ו בן בנו של ק׳׳ו כמ

אלף פעמים לדידן, עד כמה עלינו 
להשתדל בכל עוז ותעצומות לנצל את ר"ה, כי ממנו תוצאות  

 (באר הפרשה) חיים. 
 

 "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים"
צריך להבין את מהות התואר של "מלך חפץ בחיים", שאנו 

 .מסמיכים לבקשת "זכרנו לחיים"
בספר 'תולדות אדם' הביא רעיון 
נפלא: עומד יהודי בתפילות 
הימים הנוראים ומתחנן לפני 

 בוראו לשנה טובה ומתוקה. 
לב מרת לאמיתו של דבר, יודע 

אי והגון לכך, שכן נפשו שאינו כד

בשנה החולפת לא השכיל לנצל את החיים שניתנו לו במלואם  
שנה נוספת, לעבודת בוראו. אך כאשר הוא מבקש על חיים ל

הוא מזכיר לבורא כל עולמים שהדבר כלל לא היה תלוי בו, שכן 
נאמר במשנה (אבות ד, כב) במפורש "על כרחך אתה נוצר, על 

 תה חי". לא שאלו את פיו ולא ביקשו את רשותו. כרחך א
אם כן, מלך מלכי המלכים, שאתה הוא "מלך חפץ בחיים", רצונך 

אנא ממך תן לנו את הוא שנחיה ונקדש את שמך בעולמך, 
האפשרות לכך בצורה נאותה "וכתבנו בספר חיים", חיים של 
טובה ושל ברכה, חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא, חיים  

ין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד. ואנחנו מצידנו  שא
נשתדל בכל עוז בשנה הבאה להיות טובים יותר, לעשות שימוש 

 (במחשבה תחילה) למענך אלוקים חיים"."  -  נבון יותר במתנותיך
 

"קדוש אתה ונורא שמך 
 ה מבלעדיך"ואין אלו

לכאורה יפלא אם כן שכל כך 
קדוש ונורא אתה, איך שייך בכלל 
לבקש ממך על דברים גשמיים 

נסה וכדומה, הלא דברים כמו פר
כאלה אין להם שייכות למלך גדול 
וקדוש כמוך. אך מה ביכולתינו 

ה מבלעדיך, -ואין אלו לעשות,
שנוכל   שאין לפנינו אחר חוץ ממך

לבקש מלפניו על הצטרכויותינו 
בעניני גשמיות, ממילא אין לנו 
ברירה אחרת וכשנצרך לנו לחם 
לאכול מוכרחים אנחנו לבקש 

 )בי דוד מטאלנא״ק ר(הרה ממך.
 

"אל תבא במשפט עמנו 
כי לא יצדק לפניך כל 
חי, מלפניך משפטי יצא 

 עיניך תחזינה מישרים"
ה מיניה וביה, כאן סתיר  לכאורה יש 

מחד מבקשים אנו שהקב״ה לא יבוא במשפט עמנו, ותוך כדי 
 דיבור מבקשים אנו מלפניך משפטי יצא? 

פט יש תובע ונתבע המתדיינים זה נראה לבאר שהרי בכל מש
 עם זה, ושניהם מתדיינים לפני השופט.

מבקשים אנו מאבינו שבשמים שהוא יהיה השופט אבל חלילה 
ובע העומד מולנו לתבוע חובתנו, וזה שאנו אומרים  לא יהיה הת

נו... אל אל תבא במשפט עמ
תבוא איתנו למשפט שאתה 
תהיה התובע ואנחנו הנתבעים, 

משפטינו יצא... כי אלא מלפניך 
 אז עיניך תחזינה מישרים. 
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 כדי שתמליכונו עליכם - ""מלכיות
 

יהודי אחד ישב אצל הרה"צ ר׳ אשר פריינד ושמע ממנו
 שיחת הכנה לראש השנה. 

ים וכרשים,ר׳ אשר דיבר אודות הצורך לבוא לפני ה׳ כדל
כמה -מתוך התבוננות כמה אין לנו שום דבר מעצמנו 

 שהכול הוא רק מהבורא...
לחדרו של ר׳ אשר ואמר לו:לאחר השיחה נכנס היהודי 

אני לא יודע מה לומר לך, אבל אצלנו בחסידות מלמדים
 משהו אחר לגמרי ממה שאתה אומר!

האדם הוא אין, הוא אפס,על פי מה ששמעתי כאן, 
 , הכול זה הבורא!כלוםהוא 

שהיהודי הוא בן מלך, שהוא שייך -ואילו אצלנו לימדו 
מלך יעשהוהרי לא מתאים שבן  למשפחת המלוכה!

 שטויות...
יהודי הוא אכן בן מלך!השיב לו ר׳ אשר: צודק הינך! 

אבל אסור לו לשכוח שהוא רק בן מלך, שלא יחשוב
ואשיזכור שאת כל הכבוד ה שהוא המלך בעצמו!!!

מקבל בזכות המלך, את כל העשירות שלו, את כל
 החכמה הוא מקבל רק מהמלך!!!

 

 ספינקא) -(נקודות של אור 
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 ראש השנה 
 תשפ"א

 
בדרך דרש נוסיף, ״אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד״  

כיח, אבל מבקשים אנו ש״תפתח אתה יוכל להיות גם דיין וגם מו
את ספר הזכרונות ומאליו יקרא״ לא אתה אבינו אב הרחמים  

ל את כתב התביעה, אלא מאליו יקרא, היה אתה דיין אבתקרא 
 (מנחת אשר) לא מוכיח. 

 

 ״וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון״
בתפילת ראש השנה אנו אומרים ״וכל באי עולם יעברון לפניך 

ככבשים הנכנסים לדיר ומעשרים אותם אחד אחד,  כבני מרון״
וט על גבו בצבע אדום, והוא המיועד העשירי נותנים לו עם ש

 לשחיטה.
אי עולם עוברים לפני ה׳ כבני אמר רבי ישראל מסלנט ״כל ב

 מרון״ עוברים כאותם כבשים.
אילו היתה לנו שיחה משותפת עם כבשה זו שגבה צבוע באדום 

  ינו שואלים.״מה קרה לך בגב?״ הי
״כואב . ״קיבלתי מכה עם שוט״

״לא, הכאב עבר חלף, שכחתי  לך?״
 תאמר לתומה.ממנו״ 

אילו הכבשה היתה מבינה 
הוא  -שהצבע שעליו מדברים 

גורלה הרע, היתה ניגשת לנהר 
להתרחץ והכל יבוא על מקומו 
בשלום, ואז, כשבעל הבית יחפש 
אותה לא יידע מי היא.. אבל, אינה 

אין לה מידע על גורלה מבינה, 
הנחתך ובעקבות כך היא מובלת 

 לשחיטה... 
יש בכוחו של אדם לעמול ולנקות 
את הסימן שנגזר עליו בראש 

בימים אלו של השנה, וזו עבודתנו  
ותשובה  -עשרת ימי תשובה 

ותפילה וצדקה מעבירין את 
 את רוע הגזירה.   -הצבע האדום 

 

 "כי עמך הסליחה"
ל שנקבע -ממש חסד א'ין זי"ע: הלוא זה פעם אמר הרה"ק מרוז

ה לנו ראש השנה בראש חודש (א' תשרי) כי אלמלא כן לא הי
פתחון פה לבוא לפניו ית' ולבקש ממנו שיסלח לנו על כל 
עונותינו, אבל עתה שראש השנה נקבע בראש חודש יש לנו  
פתחון פה לבקש ממנו סליחה ומחילה, כי בראש חודש גם 

מאתנו סליחה, וכאומרו ית' "הביאו עלי הקב"ה מבקש כביכול 
ורר  כפרה על שמיעטתי את הירח", ובכן אנו יכולים להתע

לעומתו ולומר: רבש"ע! אנו סולחים לך, גם אתה בטובך הגדול 
תסלח לנו, וזה שאנו מעוררים בתפילתינו ביום הקדוש הזה  

י מי יעמוד כי עמך  -ה אדנ-ואומרים: "אם עונות תשמר י
ד) כלומר: אם אתה תשמור העוונות   -ם קל, גהסליחה" (תהלי

הלוא גם "עמך  ולא תסלח לנו ח"ו, א"כ אתה רבש"ע, מי יעמוד?
הסליחה", גם אתה מבקש ביום הזה סליחה וכפרה כביכול, וכדי 

שתשיג את זה ראוי שגם לנו תסלח על מה שחטאנו והרשענו 
 (נר ישראל) לפניך. 

 

 "היום הרת עולם" 
לשון הריון, כי בו הורה  -ילה) כותב ׳הרת׳ הרוקח (בפירושו לתפ 

 . ויוצר האדם כל מה שיבוא עליו משך השנה כולה
 (באר הפרשה)

 

"למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין 
ומריעין כשהן עומדין? כדי לערבב השטן" 

 (ראש השנה טז) 
משל למה הדבר דומה, למעסיק שבא בטענות כלפי העובד 

תו בשעה שנשמעות קריאות מבחוץ מדוע הוא מפסיק מעבוד
ויוצא הוא לראות במה דברים 

 אמורים.  
ושר, חיכה העובד לשעת הכ

ובעת שהיה המעסיק שקוע 
במשא ומתן חשוב עם מאן דהוא, 
שכר בעל חצוצרה שיעמוד בחוץ 

 וינגן בקול.
כאשר ירד המעסיק לגעור בנגן 
שהתרועות הרמות מפריעות 
אותו מהמשא ומתן, ניגש העובד 

קט ולחש לו: אם אתה עצמך בש
אינך מסוגל להמשיך בענייניך 
כשמפריעים לך מעט, מה תרצה 

 ממני? א אפו
אומר היה הרה"ק  -כיוצא בדבר 

 - הרבי ר' בונים מפשיסחה 
ל חי ביום ראש -תוקעים בני ק

השנה בשופר. תוקעים ומריעים, 
וחוזרים ותוקעים ומריעים. 

דבר כביכול מתחנן שיהיה -הבעל
שיוכל להמשיך שקט כדי 

בקיטרוגיו, ואז עונים לו היהודים: אם אתה אינך מסוגל לעשות  
ות מלאכתך כשיש רעשי רקע, מה יאמרו היהודים שצרות אופפ 

ועל כולנה אתה מציק לנו עם פיתויים  -חוץ אותם מבפנים ומב
ועצות שונות להפריע אותנו מעבודת בוראנו?!... 

 (במחשבה תחילה) 
 

ן כשהן יושבין ותוקעי "למה תוקעין ומריעין
ומריעין כשהן עומדין? כדי לערבב השטן" 

 (ראש השנה טז) 
לכאורה במה מתערבב השטן בתקיעות דמעומד יותר מתקיעות 

קשו התוס' כיצד תוקעים שוב בתפילת מוסף, דמיושב. אלא שה
הרי יש בכך משום בל תוסיף. ותירץ הרשב״א שאין בל תוסיף  

אב 
תי 

ה 
א 
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ה 
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ת 

ת 
ש 
ל
ה
ת 
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ש

 

 באיזה שביל חוקי התנועה מיותרים?
 

נוסע לו האדם בכביש בינעירוני, דעתו טרודה
ת מוחו, ידיו אמנם מחזיקותומחשבות אופפות א
 נמצא הרחק מכאן. -את ההגה אך ראשו 

הוא עובר תחת גשרים, חולף על פני שלטי דרך,
פקקים, מצלמות מהירות ותמרורים, כל אלו אינם

 תופסים את עיניו.
לכביש הוא פספס את הכניסהואז, כמה לא נעים, 

!זה היה באמת בלי כוונהאליו היה אמור לפנות... 
עת, בשביל לחזור לאחור, הוא יצטרך לעבוראבל כ

א יצטרך להמשיך הלאהדרך ארוכה ומייגעת, הו
בכביש, לחכות לצומת הקרובה, לפנות לנתיב
הנגדי, לחזור את כל הדרך אחור, ואז יוכל סוף סוף

 להגיע למחוז חפצו...
.............



 

 ~3 ~  

 ראש השנה 
 תשפ"א

 
אם מוסיף ע״פ תקנת חז״ל  אלא אם מוסיף האדם מעצמו, אך

אין בכך משום בל תוסיף. ומבואר שם בגמרא שתקיעת שופר  
 ה ומצוות.  הוא כדי להמליך את הקב״ה, והיינו קבלת עול תור

ן לבאר, שכששומע השטן את התקיעות הראשונות בזה נית
שהם מדאורייתא, אינו נבהל, שכן סובר הוא שקיבלו רק את 

רבנן, אך כשרואה שקיבלנו ע״ע מצוות התורה אבל לא מצוות ד 
גם מצוות דרבנן, שכן אין בתקיעותינו דמעומד משום בל תוסיף, 

 (חתם סופר) בזה מתערב השטן.
 

 ל עורך דין" -"לא
רמז נפלא שמעתי בביאור מה שאנו  

ל עורך דין׳, כי הנה כל -אומרים ׳לא
מהותו של ׳עורך דין׳ הוא להוכיח 
את דבריו וטענותיו של זה ששכר 
ת אותו, ואין ברצונו לברר א

האמת... ומעולם לא שמענו כי 
יאמר ׳עורך הדין׳ כי נראה לו 

את מי ששכר שצריך לחייב 
אותו, אלא אדרבה יהפוך בק׳׳נ 
טעמים לטהר את השרץ... 
ולפעמים גם מי ששכר את 
העו׳׳ד יודע בבירור שאינו צודק 
בדין, ואע׳׳פ כן הוא שוכר עו׳׳ד 
לצידו... וכאותו מעשה שאחד 

הלה אל נתבע למשפט ורץ בב
רבו, ברכו הרבי שהאמת תצא 
לאור... נחרד הלה ואמר, אוי רבי, 

ת לא ארצה... לעומתו רק זא
ה׳שופט׳ עליו לדרוש ולחקור 
ולברר את האמת, ואסור לו 

 להיות מוטה לצד אחד.  
ל עורך -על כן אנו מבקשים ׳לא

דין׳, שהקב׳׳ה לא יהא כ׳שופט׳ 
אלא כ׳עורך דין׳, שיעמוד לימיננו 

 ת הדין לטובתנו... לגמור א
 (באר הפרשה)

 

ת רוע "מעבירין א
 הגזירה"

בתפילות הימים הנוראים אומרים, "ותשובה ותפלה וצדקה 
 את רוע הגזרה".מעבירין 

הרה"צ ר' אשר פריינד היה אומר, שתיקה, ושתיקה, ושתיקה, 
 מעבירין את רוע הגזרה. 

טו) דוד המלך אומר, 'ואני -אנו רואים את זה בתהלים (לח, יד
יש אשר לא שמע  כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו ואהי כא 
 י תשועתי'.-ואין בפיו תוכחות', ומסיים 'חושה לעזרתי אדנ

 ) ספינקא - ניצוצי אורה(
 

 "ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון"
 יודעים? מה אנו יודעים שהמלאכים לא

האם המלאכים המרחפים ושטים בשמי השמים יודעים היכן 
שמא יתכן, שאנו בשר ודם שכחלום   ו של הבורא? או נמצא כבוד

 נעוף ולעפר נשוב יודעים טוב יותר איה מקום כבודו? 
בקדושת תפילת מוסף אנו אומרים ׳כבודו מלא עולם!׳ ואילו  

 איה מקום כבודו?׳  -׳משרתיו שואלים זה לזה 
 נו יודעים היכן הוא ה׳ ואילו המלאכים לא יודעים? הייתכן? אנח

כבודו של ה׳ הוא שמגלים אותו   אומר הרה"צ ר׳ אשר פריינד,
דווקא מתוך עולם שפל, שמכירים 
אותו דווקא ממקומות נמוכים 
ומתוך מצבים של קושי וצער!!! 

 זה הכבוד של ה׳!
ולכן, המלאכים, אלה שאין להם 
קשיים או נסיונות, אין להם 

ור בעיסה שמעכבם, ואין שא
להם מלחמות עם יצרים שפלים, 

 -ושי  אלה שמגיעים לבורא בלי ק
הם אינם יודעים מהו כבוד ה׳! רק 
מי שמוכן לעבוד את הבורא 
מתוך צער ויגון, מתוך מלחמה 

הוא יודע ׳כבוד ה׳׳  -עיקשת 
   מהו!!!

 ספינקא)  -(נקודות של אור 
 

"ומלאכים יחפזון וחיל 
 ורעדה יאחזון"

הי אימתם של המלאכים מיום מ
הדין והרי הם עושים מלאכתם 

 בשלימות? 
י עיקר בריאת אולם ידוע כ

 -העולם כולו והמלאכים בכלל 
בעבור ישראל. וממעשי ישראל 
מושפעים אף העולמות 
העליונים: אם מטיבים ישראל 

הריהם נותנים כח   -את מעשיהם  
ותעצומות בכל העולמות ואף 

בו חלילה במלאכים, ואם לא ייטי
הם מגרעים בכל  -מעשיהם 

״חיל ורעדה העולמות ובמלאכים בכלל. לפיכך גם המלאכים 
יאחזון ויאמרו הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום״ שהרי ״כל 
באי עולם יעברון לפניך״ והם יצפו לראות איך יהיו מעשי בני 

 (דעת משה)  אדם, אשר הם המלאכים, מושפעים על ידם.
 

 "אם ישוב מיד תקבלו" 
ובעונתה, ודומה הדבר לסחורה כאשר  טובה התשובה בעיתה 

סוחר מביא את מרכולתו למכירה ביום השוק, אם זוהי סחורה  

אנו  
ל 
 

 

א ו  

......... 

כך נראית לנו החזרה בתשובה, כשאנו תופסים 
מנו ששגינו, כמה עמוק שקועים אנו את עצ

בתוך הביצה, כיצד הצלחנו במיומנות מופלאה 
לצלול ולהידרדר מטה מטה, אנו מתייאשים 
ומחכים לצומת הבא, להזדמנות הבאה שאולי 

 ממשיכים הלאה... -ובינתיים תבוא, 
לחזור  מה יקרה כשנגיע לצומת הבא? נצטרך

ל אחורה, לחזור את כל הדרך הארוכה, לשוב ע
כל הצמתים שלא רצינו לפגוש במסלולינו, 

זה כל ולהיתקל בכל המשגים שעשינו בדרך... 
 כך מתיש!

אבל, דוד המלך מגלה לנו סוד... אומר דוד 
המלך, השביל להגיע לבורא כל העולמות הוא 
לא כמו שביל סלול על הקרקע, אלא 'בים דרכך 

לך במים רבים' (תהילים עז, כ), השביל אל ושבי
 כמו שביל בתוך הים! ה׳ הוא

כאשר רב החובל מבחין שספינתו התקדמה 
הוא פשוט 'עושה פרסה', לכיוון לא רצוי? 

, הוא ובמקום, בלי לחכות לצומת כלשה
 פשוט חוזר לאחור!

וזו בדיוק התשובה! בכל נקודת זמן, בכל תקופה 
בורא! אין צורך בחיים, תמיד אפשר לחזור ל

 לחכות לצומת הבא!!!
 ספינקא) -אור (נקודות של 
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שלא בעונתה, או אז כל החפץ לקנות ממנה בוחן אותה בשבע 

אין עיניים, ואם נמצא בה פגם קל שבקלים מיד היא נפסלת, ו
איש קופץ עליה. מה שאין כן בסחורה בעונתה שאז אין בוחנים 

ק ובקפידה מרובים, וגם אם יש בה חסרון כלשהו  אותה בדקדו
 היא נרכשת.  

כך עשרת ימי תשובה הם ה״עונה״ לעשיית תשובה, ועל כן אין 
כה מדקדקים בשמיים בתשובה הנעשית בימים אלו, ואף אם יש 

היא מתקבלת, שהרי זוהי  בה, בתשובה, חסרון כלשהוא 
 ״סחורה״ ב״עונתה״! 

תקבלו״ ה״סחורה״, הלא היא  זה שנאמר בפיוט ״אם תשוב מיד 
 התשובה, ממש נחטפת מן הידיים בימים אלו. 

 (הרה״ק רבי יצחק מוורקא זי״ע)
 

"ועקדת יצחק לזרעו 
 היום ברחמים תזכור" 

מה ענין ההדגשה היום ברחמים 
 תזכור?  

אלא, הזכרת ייחוס וזכות אבות 
יש בה מעלה וגם חסרון. מחד 
גיסא, משמש הדבר טיעון 
לסניגור, לזכור זכות ישנים ובגלל 

בות תושיע בנים, אך מאידך, זה א
יכול גם לשמש חלילה טענה 
לקטיגור, שהרי אם כן היה להם 
ללמוד ממעשי אבות ולהתאים 
עצמם אליהם. ולכן התפילה 
וההדגשה היא ״ועקידת יצחק 
לזרעו היום ברחמים תזכור״ 
ה שיהא זכרון זה רק לטוב

 ולרחמים, רק לכף זכות.
 (של״ה הק')

 

לזרעו "ועקידת יצחק 
 היום ברחמים תזכור" 

מפני מה מייחסים את העקידה 
ליצחק ולא חותמים כלשון שאומרים בגוף הברכה ״ותראה  

 לפניך עקידה שעקד אברהם״. 
יש לומר כי ממעשה העקידה ניכר גודל אמונת אברהם בתורה  

מו. לעומת זאת, ממעשה שבכתב, היינו ששמע מהקב״ה בעצ
בתורה שבעל פה, והיינו שמסר נפשו על יצחק ניכר גודל אמונתו  

מצות חכמים במה שהוא חוץ לשכל האדם, שלא הרהר אחר 
 דברי אברהם אביו ומסר עצמו לעקידה.

היינו שזכות   -זהו ״ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור״ 
עים לתורה  העקידה תעמוד ״לזרעו״, לאלה המאמינים ושומ

כמים, תקנותיהם  שבעל פה, שאינם מהרהרים אחר דברי ח

וגזרותיהם. אבל מי שאינו בכלל אלה, אינו בכלל תפילה זו ואינו  
 (חתם סופר) יכול לבקש לעצמו זכות העקידה.

 

"כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי 
 לו רחם ארחמנו נאום ה'" 

כשיהודי אומר ״זכור״ נזכרתי ו״אזכרנו עוד״ ועוד זכור אזכור  
שיב הקב״ה לעומתו במדה כנגד מדה: ״רחם״ יותר את הקב"ה, מ
מים עליו, אולם מעתה ״ארחמנו עוד״ ביתר זה מכבר היו לי רח

 )(הרה״ק רבי מרדכי מלכוביץ שאת.
 

 "אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך"
מרן החתם סופר זצ"ל הסביר 
שתשובה מיראה אינה תשובה 

מה, ורק תשובה מאהבה היא של
 תשובה שלמה. 

משל לקבוצת כפריים שבאו 
המלוכה. עמדו אל  לבקר בעיר

מול ארמון המלך והשליכו אבנים 
וצרורות עפר אל חצר הארמון. 
מיד באו אנשי המשמר וכלאו 

 אותם בבור תחתיות.  
זעקו הכלואים: "מדוע נתנונו אל 
הבור? הביאונו לפני המלך ונדבר 

 "את דברינו!
הביאום לפני המלך, והם השתחוו 
לפניו אפים ארצה ואמרו: "אמנם 

 -ליכנו את האבנים חטאנו בהש
אך ורק למראית עין. כי האבנים 
הללו הן יהלומים גלמיים, ויש 
בכוחנו ללטשן, עד שיבהיקו 
כזוהר הרקיע ויזהירו כעצם 

 השמים לטוהר!"
ויאמר המלך: "בזאת תבחנו, 

 הכדבריכם כן הוא". 
הכפריים וליטשו את  הלכו

האבנים, עד שהיו למאורות 
 בכתרו, וקרבם בכבוד גדול.  נוצצים ובורקים, והמלך קבעם

ועל זה נאמר "כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו" 
(תהלים קב) שמהאבנים והעפר, שבהם סקלו את חצר המלך, 
הפיקו חן ורצון רב. זה כוחה של תשובה מאהבה, ההופכת זדונות  

 (חת"ס עה"ת) לזכויות!

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 

 

 
 

 

 

 

 "בעבור כבוד שמך הנערץ והנקדש"
 

מסופר שר' הירש לייב מאליק הגיע לרה"ק ר' 
 ברוך ממעז'יבוז'.

מה דברו השנה ב ר' ברוך שאל אותו, הירש ליי
 בראש השנה בשמים?

ענה ר' הירש לייב, כל המלאכים הביאו את כל 
המעשים טובים של כל היהודים, בינתיים בא 
השטן ואמר אני יכול להעיף בנפיחה אחת את 

רבש"ע אף אחד לא כל המעשים טובים שלהם, 
 חשב עליך, רבש"ע כולם חשבו על עצמם.

י לרבש"ע, שאל הרה"ק ר' ברוך ומה ענית? ענית
אחד לא חשב מה טענתו של השטן, שאף 

מהרבש"ע, אף אחד לא חשב עליך וכל אחד 
גם אתה תעשה חשב רק על עצמו, רבש"ע, 

ככה, אל תחשוב על אף אחד, תחשוב רק על 
עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה  עצמך,

 למען קדושתך.
 

 )ספינקא - (ניצוצי אורה



 

 

 

 

 

 "אפה'תש א' תשרי

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

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

השנה-שבת ראש  

 םַהַחּיִיט ִמְׁשּפָ  - ַהָּׁשָנה-ַׁשָּבת ֹראׁש

 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

18:23 

 פניני עין חמד

18:24 

19:16 

מתנהלים מעצמם, ומכיוון שכך הוא בטוח 
בחייו ואינו מוצא לנכון לבקש עליהם. הוא 

 מתייחס לחייו כדבר מובן מאליו.
 

הוא מתעלם מהעובדה שרק הקב"ה קוצב 
חיים לכל חי ומבלעדיו אין חיים. הוא תולה 
את הכל במקרה וזה למעשה חיסרון 

 דין?מהי איפוא תקוותינו לזכות בבאמונה. 
 

ההרגשה האמיתית חייבת להיות ש"ספרי 
חיים וספרי מתים לפניו נפתחים". צריך 

 להבין כי גורל חיינו מונח על הכף.
 

על כן חובתנו היא 'לחטוף' ולעשות מעשים 
 טובים ככל שנוכל, כדי שנזכה בעז"ה לחיים. 

 

הרמח"ל כתב בספרו 'מסילת ישרים', שכבר 
עזב את בשעה שאדם ניחם על הרעה, וכבר 

דרך הרע ועבר לדרך הטוב, הוא יכול לקוות 
 לזכות לחיים.

 

אין רגע דל. אנחנו ניצבים  -ביום ראש השנה
בפני ארבעים ושמונה! שעות גורליות 

 וקריטיות ביותר עבורנו. 
 

הבה ננצל אותן בכל כוחנו: נתפלל מעומק 
הלב ונשוב בתשובה שלימה. נאמר פרקי 

ך בעז"ה נזכה תהילים וננצל כל רגע ורגע. כ
להתברך בכתיבה וחתימה טובה ושנה טובה 

 ומתוקה!  

812 

19:14 

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

 לרפואה שלימה
 לנוריאל בן אסתר 

 לרפואה שלימה 19:15
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

19:56 

19:58 

 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 

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

19:59 

18:24 19:15 19:58 

הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל כתב 
עיקר משפט ראש בספרו 'אור יחזקאל': "

 . השנה הוא לזכות לחיים"
 

הרמב"ן ביאר בספרו 'אמונה וביטחון', 
שיתכן שמצד הדין האדם יצא זכאי בדין, 
ובכל זאת בגלל מעשה אחד יגזר דינו 

פך, יתכן שיצא חייב וכן להי חלילה למיתה.
בדין ואף על פי כן בגלל מעשה אחד יצא 

 דינו לחיים. 
 

לכל מעשה ומעשה משקל מיוחד לזכות או 
לחובה. אין סיכום של כל המעשים, קובע 

 בהכרח את גזר הדין הסופי של האדם.
 

כאשר נהיה מודעים לכך שבראש השנה 
דנים את האדם לחיים או למוות, הרי 

מה יהיה גזר  -בליבנו שדאגה גדולה תהיה 
 דיננו? מה יקבע בגורלנו?

 

אם נתבונן במצבנו אנחנו צריכים לתמוה 
מאוד על עצמנו מדוע איננו מוטרדים אודות 

 הדין על חיינו? 
 

גם מרבים האנשים המתעוררים ומתחזקים 
בימי הדין והרחמים, אינם דואגים ומוטרדים 
על חייהם אלא מבקשים על כפרת עוונות 

מדוע הדאגה ובקשת החיים וכדומה. 
 עצמם נעלמה מאיתנו? 

 

תשוקת החיים מוטבעת באדם ובבעלי חיים 
בעצם טבעם. כאשר האדם חולה במחלה 
קשה חלילה, הרי הוא מוכן לעשות הכל כדי 

אם כן מדוע אנחנו לא להאריך את חייו. 
 מבקשים על חיינו?

 

יתכן שחסרה לאדם ההכרה שהקב"ה הוא 
סבור שהחיים  הנותן חיים לאדם. הוא

18:05 

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

 ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים. ֶמֶל ָחֵפץ ַּבַחִּיים



 

 

 
 מה הן ההלכות של ראש השנה שחל להיות בשבת?

 

 :שליט"א אליהו חיים פנחסי הרבלהלן סיכום ההלכה מפי 
 

אומרים 'צדקתך' במנחה. ויש נוהגים שלא לאמרו. ונהרא נהרא ופשטיה. מנהג הספרדים, כמו שכתב ראש השנה שחל בשבת 
מכיוון שהוא יום דין, לכן אומרים בו צידוק הדין. ואומרים גם 'אבינו מלכנו', אלא שיאמרו תחילה  -מרן בשו"ע, לומר 'צדקתך' 

 רו.'אבינו מלכנו' ואחר כך 'צדקתך'. ומנהג האשכנזים שלא לאומ
 

השנה, שחל להיות בשבת, שמא יוציא את השופר מרשות היחיד לרשות הרבים. ביום השני של -אסור לתקוע בשופר בראש
ראש השנה תוקעים בשופר ומברכים לשמוע קול שופר וברכת שהחיינו. אם יש מקומות, שנהגו לתקוע בשופר ביחידות בראש 

 השנה שחל בשבת, יש לבטל מנהגם. 
 

שלישית כבכל שבת. יאכל מוקדם את סעודת הבוקר, כדי שיאכל סעודה שלישית לאחר חצות היום, וכך יהיה לו  אוכלים סעודה
 השנה.-תאבון לסעודת הלילה השנית של ראש

 

יתחילו בסידור השולחן ושאר ההכנות רק אחרי צאת השבת, מכיוון שאסור להכין משבת ליום טוב. לפני ההכנות יאמרו: "ברוך 
קודש לקודש", ומכל מקום, אם בני הבית מרובים והזמן דחוק, יכולים להתחיל בסידור השולחן מיד לאחר המבדיל בין 

השקיעה. אבל את שאר המלאכות, כגון: הדלקת אש ואפילו מאש לאש, לא יתחילו בשום אופן אלא רק לאחר צאת השבת. 
 פסח (רסח). -חזון עובדיהמקורות:

 

רבינו תם', ישים לב שלא להדליק אפילו מאש לאש קודם זמן זה, ורק את שאר ההכנות, מי שרגיל להוציא את השבת בזמן '
שאינן איסור מלאכה מן התורה בשבת, כשטיפת כלים וסידור שולחן, רשאי לעשות קודם זמן זה. מכל מקום רשאי לומר 

או הגז, ואז יהיה רשאי להניח בעצמו  לחבירו, שאינו מוציא את השבת בזמן 'רבינו תם' או לילדו הקטן, שידליק עבורו את האש
את התבשילים המבושלים כבר מיום שישי על האש כדי לחממם, ואפילו תבשילים לחים כמרק וכיוצא בזה, שבשבת אסור 
לחממם, עתה מותר לחמם אותם ולהרתיחם. כמו כן, מי שיש לו 'פלטה של שבת' דלוקה, אפילו אם הוא מוציא את השבת 

 ותר לו לכתחילה לחמם מרק על הפלטה קודם זמן 'רבינו תם', אפילו שהמרק ירתח.בזמן 'רבינו תם', מ
 

כמובא בסידורים. אם  (במקום 'אתה חוננתנו' שבכל מוצאי שבת)בערבית של יום שני שחל במוצאי שבת, מוסיף בעמידה 'ותודיענו' 
ם הזיכרון', חוזר ואומר 'ותודיענו', אבל אם כבר מקֵדש ישראל ויו -שכח ולא אמר, אם נזכר כשאמר 'ברוך אתה' לפני שאמר 'ה' 

 רסח. -חזו"ע פסח מקורות:אמר ברוך אתה ה', כיוון שהזכיר את שם ה', אינו חוזר. 
 

הדלקת הנרות לכבוד יום טוב שני, ֵתעשה אך ורק לאחר צאת השבת, ועל ידי הבערה מאש שהיתה דלוקה מלפני שבת, כמו 
 רסח. -חזו"ע פסח מקורות:'נר נשמה'. 

 
 

 

(שימש כר"מ בישיבת גורדנא, גיסו של להלן סיפור המעובד מתוך 'שלום בית' שהביא מעשה על הגאון רבי צבי יהודה אולשוונג זצ"ל 
. רבינו ראה בחור בן תורה טועם מן האוכל שהונח לפניו, ולאחר שהכניס את האוכל לפיו, גילה, כי המאכל הגאון רבי שמעון שקופ)

 אינו ערב לחיכו, ולכן עיקם את אפו והזיז את הצלחת לצד. 
 

וך, הרב פנה אל הבחור ואמר לו: "לא טוב הדבר, אשר אתה עושה בני. לא מתנהגים ככה עם אוכל. גם אני בצעירותי נהגתי כמ
אבל בעקבות מקרה שאירע לי, שיניתי ותיקנתי את התנהגותי". וכך הצדיק סיפר:" בימי עלומי למדתי בישיבת טלז. כמנהג 
הימים ההם, לא היה חדר אוכל בישיבה, אלא היינו אוכלים 'ימים': 'בעלי בתים' היו מוכנים, שבחורים יגיעו לבתיהם והם האכילו 

לחים אותנו למקום אחר לאכול. אני נשלחתי לאכול בביתה של אלמנה צדקת זקנה, שלמרות אותם. בדרך כלל בכל יום היו שו
 ָענְיָּה ביקשה לזכות במצווה של החזקת בן תורה". 

 

"יום אחד לאחר הארוחה, הגיע לאוזני קול בכי. נבהלתי מאוד והתחלתי לחפש, מי הבוכה. לתדהמתי הרבה גיליתי את 
וכה. 'מה קרה?', שאלתי. בהתחלה סירבה לענות לי, אבל לאחר הפצרות חוזרות ונשנות האלמנה יושבת בפינה במטבח וב

 אמרה: 'איך לא אבכה, אם לאחר כל מאמצי והשתדלותי הרבה להגיש לך ארוחה מהנה, דחית את הצלחת מעליך?'. 
 

הכאבתי לך. לא אחזור אף פעם על  "המילים האלו שברו את ליבי ובעיני נקוו דמעות. 'סלחי לי', התחננתי, 'לא ידעתי, עד כמה
מעשים כאלה'. "מאז", אמר רבי צבי יהודה, "קיימתי את הבטחתי. אשתי מתפארת תמיד בפני חברותיה, כי אף פעם לא קרה, 

 שרבי צבי יהודה לא סיים את הארוחות, שהכנתי לו"...
 

 

  
 

 

  'בק ֵחלֶ  - רֹאׁש ַהָּׁשָנה –ׁשֹוֵאל ּוֵמִׁשיב ַּבֲהָלָכה 

 ְזִהירּות ִמְּפנֵ י ַהְּפִגיעָ ה ַּבּזּולַ ת
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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 

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

 

מרת הדס.  אחותו:ר' מנחם דב מפשווארסק.  סבא:מרת קריינדל.  אימו:האדמו"ר הרב אלימלך מרודניק.  אביו:
(בעל 'צמח דוד' בן הרה"ק ה'בני , האדמו"ר ר' דוד שפירא מדינוב , ר' שמחה שפירא(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')
 ו מזיווג שני. נקראה ע"ש אימו ושם אימו של אביו).(בתמרת קריינדל פינקל  בתו:זיווג שני).  -(בת ר' חיים יונה הלפרין אב"ד ריישאחיה 

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

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

 

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

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

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

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

" לל ל ל " ל ( ) ' '

(מזיווג ראשון. נישאה לר' אליהו חריף היילפרין מווילנה, ובזיווג שני נישאה מרת פרידה  :בתו (זיווג שני).ר' פייביל אופצינסקי מלונצ'יץ 
אביו, ר' יחיאל מיכל וייזר, ר' לייב מוולוצ'יסק  מרבותיו: (נפטר בחיי אביו לאחר מחלה).אהרון  בנו:. לר' יהושע זליקין מסמולנסק)

(האדמו"ר מז'ידצ'וב, מח"ס 'עטרת צבי'. למד אצלו , ר' צבי הירש אייכנשטיין (מח"ס 'עמק השידים') ר' משה הלוי הורביץ (אביו החורג),
 ר' אברהם אלימלך פישמן, ר' נחמן הלר.  מתלמידיו:ר' שלמה זלמן טיקטין.  את תורת הנסתר),

ארצות •דרשות על התורה  -ארץ חמדה•פירוש על הנ"ך  -מקראי קודש•חידושים על שו"ע אור"ח  -ארצות החיים• מספריו:
יסודי •על הגדה של פסח  -מדרש הגדה•פירוש על התורה, המכילתא, הספרא והספרי  -התורה והמצווה•דרשות  -השלום

פירוש על משנה תורה פרק ד' מהלכות  -עלה לתרופה •שירי קודש  -משל ומליצה•ביאור חוקי ההגיון  -חכמת ההיגיון
 על שיר השירים. -שירי הנפש•הכרמל •דפות מילון מילים נר -יאיר אור•דעות 
רב הראשי של העיר בוקרשט ברומניה, דאג המלבי"ם לכל צורכיהם הרוחניים של יהודי העיר. לשם כך פעל רבות אצל מושל העיר שירשה כ

של אחד משרי העיר, וגם לו לתקן עירוב בשכונות היהודים, כדי להציל את היהודים מאיסור הוצאה בשבת. שכונה חדשה קמה בסמוך לביתו 
בשכונה זו רבינו תיקן עירוב. כבר בשבת הראשונה ראו תושבי השכונה היהודים כי חוט העירוב נקרע, וגם לאחר שתיקנו את העירוב, הוא 

 שוב נקרע בשבת הבאה. הם מיד הבינו, כי ידו של מישהו במעל, והציבו שומרים כדי למצוא את מי שמתנכל לעירוב.
 

לאחר מעקב, תפסו נער נוצרי קורע את העירוב במזיד, בחקירתו הודה הנער, כי הוא עושה כן בשליחות השר שמואס בשכונה היהודית 
ההולכת ומוקמת בשכנותו. המשטרה, שרצתה להחניף לשר, לא עשתה דבר והעלימה את הפרשה. כששמע על כך המלבי"ם הורה לכל 

 ות במפעל שהיה בבעלות השר. תושבי העיר היהודים שלא לקנות קדיר
 

רווחיו של השר הלכו ופחתו, ההכנסות הצטמקו ובעיקר בלט הדבר בערב פסח. בשנים רגילות הייתה זו התקופה הטובה ביותר בעסק 
השר התלונן אצל פקידי המשטרה המקומית על  הקדירות של השר, והנה עתה לאחר החרמתו של הרב, החנות כמעט התרוקנה מאדם.

של הרב לעסק המתנהל ומשלם מיסים כחוק, והרב נקרא לבית המשפט. הרב לא הסכים לייצוג עורך דין מטעמו, והסביר, שכיוון  החרמתו
 שהמשפט הוא אינו אישית נגדו, אלא נגד כל הדת היהודית, הרי הוא בכוחו לייצג טוב יותר מכולם את צדקת דרכי היהדות. 

"כיוון שחושש אני, כי השר  -כיצד העזת להחרים עסק חוקי? וכיצד הנך עושה דין לעצמך?"הקטגור הטיח ברב את ההאשמה החמורה: "
מכניס בקדירותיו חמץ", ענה הרב, "לכן, כרב היהודים האחראי על כשרות המאכלים, הוריתי להם שלא להשתמש בקדירות, שהוא מוכר לחג 

הפסח".

ץ?", הקשה השופט, "וכי מה הוא מרוויח מכך?". עתה הפנה המלבי"ם את השופט "מדוע אתה חושד בכבוד השר, שהוא מכניס בקדירותיו חמ
לעדותו של הנער הרשומה במשטרה, ואמר: "אדם שמסוגל להזיק לחוטי העירוב של היהודים, בלי להרוויח מכך כלום, מסוגל גם להכשיל 

 השופט ותוך דקות ספורות יצא זכאי בדין.אותנו בחמץ בפסח בלי להרוויח מכך כלום". תשובתו המוחצת של הרב, שכנעה את 
 

י"ט אדר ה'תקס"ט -נולד ב -('המגיד מקמפן')הגאון הרב מאיר ֵליּבּוׁש זצ"ל המלבי"ם 
. בילדותו למד לשון הקודש, תורה וגמרא  (אוקראינה)בוולוצ'יסק אשר בווהלין  )1809(

. כשהגיע (אב"ד מוולוצ'יסק)מאביו. בגיל שש התייתם וגם עם אביו החורג, הרב לייב 
'. מגיל צעיר העילוי מווהליןלהמשיך ללמוד תורה בישיבה בוורשה. שם נודע כעילוי וכונה '
שנים אחדות  אך כעבור 14רכש בקיאות בתורה הקדושה ובחכמת הנסתר. התחתן בגיל 

התחתן  27ידע בע"פ את הספרים 'עץ חיים' ו'פרי עץ חיים'. בגיל  15התגרש. כשהיה כבן 
 שוב, וחמיו תמך בו מבחינה כלכלית, כדי שיוכל להתפנות ללימוד תורה ולכתיבה. 

 

. שבע שנים לאחר (שבמחוז פוזנן, בממלכת פרוסיה)מונה לרב בווֶרֶׁשן ) 1839(בשנת ה'תקצ"ח 
, אחרי איחוד הנסיכויות )1859(בשנת ה'תרי"ט  (מערב פולין).מכן מונה לרב בקמפן 

הרומניות מונה לרב ראשי ודרשן בבוקרשט, בירת הנסיכות הרומנית המאוחדת. סגנון 
מנהיגותו היה סמכותי וקפדני. רבינו היה קנאי לשמירת המסורת, פיקח אישית על משגיחי 

שוחטים, התעניין בתלמודי התורה וקבע סטנדרטים חדשים לרמת הכשרות ועל ה
 הכשרות.

 

כשהיה ברומניה נלחם במשכילים. הם הציגו את רבינו לשלטונות כדמות אפילה, קנאית 
היה וחסרת סובלנות. הם העלילו על רבינו שהגיע לרומניה כדי לרֵגל עבור גרמניה ורבינו

ן בנו נפטר בעקבות מחלה. שנתיים לאחר מכן עלול להישלח לכלא. באותה התקופה, אהרו
גורש לרוסה שבבולגריה תחת שמירה הדוקה בעגלת זבל. משם עבר לקושטא ולאחר 

. (גרמניה)עבר להתגורר בפרנקפורט דמיין ) 1865(כחצי שנה הגיע לפריז. בשנת ה'תרכ"ה 
את לאחר שחמיו ר' חיים אוירבך נפטר מונה כרבה של לונשיץ אולם עד מהרה עזב 
 המקום בשל התנגדויות המשכילים והחסידים, שראו בפירושיו השפעות של ההשכלה. 

 

עבר לקהילת  )1870(עבר לחרסון באוקראינה. ובשנת ה'תר"ל  )1869(בשנת ה'תרכ"ט 
) 1875(אולם בעקבות תלונות הוצא נגדו צו גירוש מיידי. בשנת ה'תרל"ה  (מחילאו)מוגילוב 

זרחית והתחיל לשמש כרבם. רבינו דחה הצעות מטעם יהודי הגיע לקניגסברג בפרוסיה המ
יורק, פאפא, אמסטרדם, פריז, אויהיי בהונגריה ובגרודנו וקיבל בסופו של דבר את -ניו

הצעתם של יהודי קרמנצ'וג באוקראינה. התפרסם כגאון וכדרשן מופלא. נפטר בקייב 
 שנה. 70-חי כ ).1879(א' תשרי ה'תר"מ -במהלך מסעו לקרמנצ'וג ב

 

 בת (זיווג ראשון),מרת שרה  :אשתומרת סימציא.  אימו:ר' יחיאל ִמיְכל וֵייֶזר.  אביו:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 זצ"ל המלבי"ם -ר ֵליּבּוׁשֵמִאיב ָהרַ  ןַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

כעת כשראה את אשר עולל לו יואב, צעד כמה פסיעות 
ת בוקר מוקדמת זו, עדיין לא היו לאחוריו ופרץ בבכי. בשע

 אנשים רבים ברחוב, אבל אני הייתי כבר בחנותי. 
 

ניגשתי לשלום בלב כואב, והצעתי לו מים. שלום הודה לי, 
אני מצפה לישועת ה' אך העדיף שלא לשתות, ואמר: "

שיעשה את הצדק, ואם רצונו יתברך ממני, שאסגר את 
אדע מה עלי אני מוכן לעשות זאת, העיקר ש -החנות 
 ".לעשות

 

הכנסתי אותו לחנותי, וסיפרתי לו, שיש לי קשר הדוק עם 
גבאי נאמן של אחד מגדולי הדור. הצעתי לו, שנעביר דרכו 

 את השאלה לאותו גדול בתורה, והוא הסכים בשמחה.
 

בדרך כלל, כאשר אני מתקשר אליו, הגבאי מיד עונה לי. אם 
פורות. אך לא כן היה הוא עסוק, הוא חוזר אלי לאחר דקות ס

הפעם. הוא לא ענה לי, אף על פי שברור היה לי, שהוא כעת 
 לאחר תפילה, ועוד לא התחיל ללמוד.

 

עברו כעשרים דקות, והוא עדיין לא חזר אלי. התקשרתי שוב 
והוא לא ענה. כך חלפה לה שעה וחצי, שבה התקשרתי כמה 

רר פעמים, ולפליאתי המרובה הוא לא ענה. עד מהרה התב
 לי, כי יד מכוונת משמיים עושה זאת...

 

יצאתי מהחנות לכמה רגעים והבחנתי בדבר מפליא: יואב 
עדיין לא פתח את חנותו, אף על פי שדרכו הייתה לפתוח 
כחצי שעה לאחר ששלום פתח את חנותו שלו, מפני שהוא 

 מתגורר באזור רחוק יותר. 
 

כנסתי לבעל ויואב לא הגיע. נ -באותו יום חלפה יותר משעה 
חנות אחרת הסמוכה אל חנותי, ושאלתי אותו: "האם ידוע 

 לך מה אירע עם יואב, ומדוע הוא לא הגיע היום?". 
 

הוא ענה בתמיהה: "האם לא שמעת?! בדרכו לחנות פגעה 
ברכבו משאית כבדה של חומרי בניה וריסקה את רכבו! כולם 

 ".כעת חייו מוטלים בסכנהמדברים על כך. 
 

ים אלו נבהלתי מאוד, שכן רגעים ספורים לפני לשמע דבר
התאונה. הוא גרם דמעות לאיש כשר שביקש מה' לעשות 

 את הצדק, ושברון לב ודבריו התקבלו מיד בשמיים. 
 

לאחר כמה שעות נתלו ברחובות מודעות אבל, כאשר 
 אחת מהן נתלתה על פתח חנותו של יואב...

 

דבק לשלום  רק בלילה שם"הנה", חשבתי לעצמי בכאב, "
במנעולים ונעל לו את החנות, ובבוקר נעלו משמיים את 

 "... חנותו
 

שלום תיקן את המנעול, וחנותו שגשגה והצליחה, אך חנותו 
שנזכה להסיר של יואב נסגרה לצמיתות. פחד פחדים! 

מעלינו את הקנאה וניזהר בכבוד הזולת, שכן הכול מאיתו 
 יתברך!

 ִקְנָאה וְתֹוָצָאה

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   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

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

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                               ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                              ה                           "ע מרדכי בת ברכה

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

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

 לע"נ

 תנצב"ה

לעיתים אנו עלולים לשכוח, כי בורא עולם הוא שקובע כל מה 
הפרנסה, הרפואה, ההצלחה וכיו"ב. שייגזר עלינו כולל לגבי 

להלן סיפור שהגיע למערכת על ידי אחד מקוראנו אותו סיפר 
בעל המעשה מר ל. י. מפתח תקווה, ויש בו כדי ללמדנו עד 
כמה עלינו להיזהר מהקנאה בזולת, וכן אין אנו יודעים, ַמהן 

 התוצאות ההרסניות בגין קנאה זו:
 

למקום מגוריי כבר  אני בעל חנות ספרים בשכונה הסמוכה
שנים רבות. בסמיכות לחנותי נפתחו שתי חנויות מכולת 

 בהפרש של שבוע בין פתיחת חנות אחת לחברתה. 
 

מטבע הדברים הסמיכות הגדולה של שתי החנויות הובילה 
לתחרות גדולה מאוד בין שני בעלי המכולות, כאשר כל אחד 

 מנסה למשוך את הצרכנים אליו. 
 

תחרות, שכן כל בעל מכולת ניסה להוזיל הצרכנים נהנו מה
את המחירים ככול האפשר. בין שני בעלי החנויות התפתחה 

 מריבה קשה ביותר. 
 

בדרך כלל, במקרים כאלו קשה מאוד לשפוט עם מי הצדק. 
, מכיוון (שם בדוי)אבל כאן היה ניכר לכולם, שהצדק עם שלום 

ולב  שהוא פתח ראשון את החנות, והוא בעל מידות טובות
בעל המכולת (שם בדוי) רך, ומעולם לא השמיץ את יואב 

 השנייה.
 

לעומת זאת יואב דאג להשמיץ את שלום בכל דרך אפשרית. 
היה תולה מודעות בתוך חנותו על שלום, וכל מי שנכנס 
לחנותו של יואב, נתקל בדברי גנאי וזלזול על שלום ועל 

 המוצרים שבחנותו.
 

ו של יואב, יצא לי לראות בפעם האחרונה שהייתי בחנות
מודעה, בה הוא כתב: 'מי שרוצה לקנות בזול לחם יבש, 
שצריך להרטיב אותו, כדי שהציפורים יסכימו להכניסו לפיהם 

יפנה לחנות הסמוכה של שלום, שמביא סחורה מימי  -
'ישראל סבא'...' כשראיתי את הכתוב, ברחתי מחנותו ולא 

 נכנסתי לשם שוב לעולם.
 

חרותית הלכה וגדלה, כאשר יואב מלּבה את המריבה הת
האש, ושולח את בניו הקטנים להציק לשלום ולהטיל דופי על 

 סחורתו, ואף להזיק למוצריו העומדים בחוץ. 
 

לילה אחד, יואב הגדיל לעשות. הוא הגיע לחנות של שלום 
באישון ליל, ושם דבק במנעולים של דלתות המכולת של 

(אני יודע זאת מכיוון שיש לי מצלמות מחוץ לחנות הספרים שלום 
 שלי הסמוכה לחנות המכולת של שלום). 

 

בבוקר, שלום הגיע לחנותו לאחר תפילת שחרית. כשראה 
ליבו נשבר ביותר. גם במצב הנוכחי היה  -את מה שאירע 

קשה לו מעצם המריבה ומרוח המחלוקת הנושבת בכל 
 השכונה, שיואב מעורר וגורם על לא עוול בכפיו. 
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  ).א' שמואל א(ויהי איש : הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  שבת ראש השנהשבת ראש השנהה
עצת היצרעשרת ימי תשובה

יבל באחד הימים ק. ב גל הגניבות גאה והמשטרה הפעילה כוחות רבים על מנת לאתר את חברי הכנופיה"בארה
נגזול ממך את השעון הזהב היקר , כשתעבור ברחוב פלוני, מחר בשעה שלוש: "מפקד המשטרה הודעה בזו הלשון

  !!!"ראה הוזהרת, שברשותך
כיצד עלי להגיב . "שאחריהן נערך מצוד, שהודעה מוזרה זו נשלחה אליו מאחת מכנופיות הגנבים, המפקד הבין מיד

האם לעבור : היסס והתלבט, חשב שוב ושוב, עצמו הוא חכך בדעתו שאל מפקד המשטרה את –" ?להודעה זו
:                 לבסוף החליט החלטה נחושה. באותו רחוב באותה שעה ולהפגין אומץ וכוח או שמא להתעלם מההודעה

  ".ונראה אם יעזו לגעת בי ובשעוני לרעה, בדיוק בשעה שעליה הודיעו אנשי הכנופיה, אעבור מחר באותו רחוב"
שנשמט מידיו הרועדות של , והנה נפל לרגליו כר נוצות, עבר המפקד במקום המיועד, ואכן למחרת בשעה שלוש
הנוצות התעופפו מן הכר הפרוס ודבקו במדיו המגוהצים של . אשר צעד לידו במסכנות, רוכל זקן ועלוב מראה

, ל שפתיו הוא קרב אל השוטרכשמילות התנצלות ע.  חש עצמו אשם במאורע–והרוכל הזקן . מפקד המשטרה
,                    דקות אחדות חלפו עד שמדיו של השוטר הניחו את הדעת. ובמאמץ עזר לו לנקות את בגדיו מן הנוצות

  .ושוב מילמל כמה דברי התנצלות ופנה להמשיך בדרכו, ואז ביקש הרוכל את סליחתו בקול רועד. פחות או יותר
שעון הזהב היקר , שעונו: ך מבט חטוף שנשלח אל פרק ידו הותירו מסומר במקומוא. גם השוטר המשיך בדרכו

לא היה המפקד צריך להרבות במחשבות ... ועתה איננו, לפני רגעים מספר פיאר את ידו. נעלם ואיננו, שלו
 –" וכלהצגה נאה ערך לי פה הר". "הרוכל הזקן והמסוכן"ובניחושים כדי לדעת שגונב השעון לא היה אחר מאשר 

,                    הן התנצל... היה זה בזמן שהתנהג באדיבות למופת, אכן? ומתי גנב את שעוני "–חשב המפקד במרירות 
  ..."ובאותה עת ביצע בי את זממו וגנב את שעוני, ועזר לי להתנקות מן הנוצות שדבקו בי

. המתחפש למסכן או לאדיב, "נב הערמומיהג"שעלינו להכיר היטב את טבעו וטיבו של , מעשה זה בא ללמדנו
וכל חשקו וחפצו הוא לסייע לנו לקיים את התורה , "אהבת נפש"האוהבים אותנו , מסתתר הוא בין ידידים ורעים

כי כוחו הגדול של היצר הרע הוא , אין ספק. בכל פעם הוא מגיע ומשכנע עד כדי כך שאי אפשר לסרב. והמצוות
סבלן והצעותיו הן , נעים, נוח, הוא נחמד. ברחמנותו הרבה ובאדיבותו היתרה, ב ליבובידידותו הטובה עימנו ובטו

לקרוא עלונים בשעת ": ההגיוניות"הרי לנו כמה מהצעותיו . כה מפתות שאין שום סיבה שאנו נסרב לבקשותיו
יך אותי להשאיר את הטלפון הנייד בתפילה על רטט כי אולי מישהו צר. התפילה כדי להתמצא בפרשת השבוע

בין מנחה לערבית לצאת . לאכול סמוך לתפילה כי הרעב מציק ולא אוכל לכוון כראוי בתפילתי. באופן דחוף
.           ץ ובפתיחת ההיכל לשוחח ולברר עניינים"בחזרת הש. נ ולשוחח עם חברים על עניינים דחופים"מביהכ

  ?צעותיו המעניינותהאם נלכדת ברשתו בחלק מה". ברוך שאמר"להגיע לתפילה לקראת 
כדי שנקום לעבודת הבורא רעננים " עוד חמש דקות"מדי בוקר הוא מציע לנו לישון . נושא התפילה, לדוגמא
  ...נרדמנו לעוד חצי שעה והפסדנו תפילה במניין... ולבסוף התוצאה ש... ושלווים

מתכסיסיו של היצר . נכנענו לוורק כאשר אנו מתעוררים אנו מצטערים על ש,  להרדים אותנו–זה כוחו של היצר 
                    –" דרכי מוסר"ל בספרו "י ניימן זצ" אומר הגר–שיטה זו של היצר הרע . הוא לסמא את עיני האדם

 הרי הם אינם עושים זאת –מגמתם ברורה . מקבילה לשיטת ציידי עופות המניחים בתוך המצודה מאכל ציפורים
  .אלא מפרישים מעט אוכל משלהם ועל ידי זה יוכלו להשיג רווח גדול יותר, העופותמתוך כוונה לדאוג להזנת 

  :אנו עדים היום למעטפות מפתות רבות הזורמות לתיבות הדואר שלנו ובהן מכתב בנוסח זהה פחות או יותר
המופיע כל אשר עליך לעשות הוא להתקשר למספר הטלפון ! כן! רציתי לבשר לך כי זכית במתנה...! מר, שלום"

  ..."ל חברת"מנכ, על החתום! בתחתית הדף והמתנה בדרך אליך
ואכן מעבר לקו עונה לך פקיד המאשר את דבר זכייתך , הינך אץ לחייג למספר הרשום כדי לקבל את המתנה

ותוך כדי השיחה הוא מציע לך בדרך מיומנת להוסיף למשלוח המתנה כל מיני , "מתנה נפלאה ושימושית"ב
תוך דקות הינך ... ובתשלומים נוחים ועליך למהר להחליט כי המבצע מסתיים בעוד יומיים" צעי ענקמב"מוצרים ב

שמימיך לא היית נזקק להם ורק לאחר מכן הינך מגלה " מוזלים"מגלה שרכשת כמות לא מובטלת של מוצרים 
כמה שקלים תגלה שהשקעת סכום לא קטן בזכות המתנה ששווייה " מוזלת"שאם תחשב את סך כל קניה ה

הבה נזכור שבימים אלו של עשרת ימי תשובה יודע גם היצר כי אנשים מקבלים  !זהו כוחו של היצר... בודדים
                   , לצערנו. עליהם כל מיני קבלות וחפצים לנצל ימים אלו כדי לשוב בתשובה על מנת לזכות ביום הדין

הוא כל ! היצר הרע... הוא לא אחר מאשר, "ובה מספר אחדבעל התש", מתברר שהחוזר בתשובה הגדול ביותר
דרכו של . במה הוא יכול לשפר וכל זאת כדי שיוכל להחטיא את האדם, מחפש היכן טעה, הזמן מפשפש במעשיו

הדג שמח וטוב לב שהנה זוכה לקבל את מזונו ללא עמל . כפי שהדייג יודע לעשות, היצר היא להביא את הפיתיון
 הוא מחפש עבור כל אחד ואחד את הפיתיון –כך דרכו של היצר . הוא מגלה שהוא נלכד ברשתוטורח ופתאום 

  ).אור דניאל... (שילכדהו ברשתו ולאסוננו הוא עושה מלאכתו נאמנה

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

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

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



  ].כא, לב -האזינו [" הם קנאוני בלא אלל"
 ).ן"רמב(ומושיע אין בלתו ' כי אין אלוה מבלעדי ה, הם קנאוני בלא אל אמת

                 - מלהגיע לאוטובוס המתעכב ממושכת המתנה תוך, וקרה מאוחרת לילה בשעת צדדית אוטובוס חנתבת עמידה
 לסיפור פתח ולשמש נשכחת לבלתי זו להפוך המתנה יכולה לעתים כי מתברר אולם ,בהן להיזכר שנעים החוויות מן אינה

  .שלפנינו במעשה המדהים שאירע כפי ,מפתיע השגחה
 הישיבות שיעור באחת מגיד ,.הרב ש של מלבו נגולה כבדה אבן ,החשוכה לתחנה סמוך הקטנה המכונית משנעצרה
 בחיוך בו המאיץ ,הוא לראות יהודי חם ואדיב שמח ,תוחלת חסרת המתנה של השעה כמחצית לאחר .בירושלים החשובות
 ציין את .ש הרב ".?צריך הרב להיכן: "בשאלה יבהש החביב והנהג ,.הרב ש התעניין ,"?מועדות פניך להיכן" .לרכבו להיכנס
 לי שמזדמנת עד" :התעקש הנהג אולם ,למחות ולסרב ניסה .ש הרב ".לשם אותך אסיע" :מיד פסק והנהג חפצו מחוז

 !".'הסוף עד' זאת לעשות שמח אני ,שכזה חסד האפשרות לגמול
                               ,מהנהג החביב. ש הרב ביקש ,"בסיפור 'לך לשלם' לי הרשה הפחות לכל ,עצום חסד עמי שגמלת כיוון"

 יחיאל רבי הזקן ר"האדמו היה נוהג" ):'הישמח ישראל מאלכסנדר'המופיע בספר (אותנטי  חסידי בסיפור מיד ופתח
 רבי הגדול  בנו.קודשו עבודת מעמל ולהתרענן לנפוש כדי, לאלכסנדר הסמוך הטבאל לכפר שנה מדי לנסוע, ע"זי מאלכסנדר
 .בנאמנות ושימשו למסעותיו אליו הצטרף', ישראל ישמח' בעל ,יצחק ישראל ירחמיאל
 על התפשט עז חיוורון. חריף בשיעול הרבי לפתע נתקף ,היער עצי בין צח אוויר לשאוף ובנו הרבי יצאו כאשר ,השנים באחת
 של בריאותו. רבה בדאגה באביו הביט 'ישמח ישראל'ה. הדרך אם על שניצב ספסל על אונים בחוסר התיישב והוא ,פניו
 הוא כי פניו מסבר היה ניכר ,רפואה בענייני המידה על יתר מבלי להבין וגם ,האחרונות בשנים למדי לקויה הייתה הרבי
 ואמר ידו את הגדול בנו לו הושיט אז אולם .בחרדה הזקן הרבי שח ,"קרב קצי כי אני חש" .ממשית חיים בסכנת שרוי

 "!לאיתנו כבתחילה ישוב במהרה כי ספק לכל מעל בטוחני ,ממצבו ידאג נא אל. הספסל על מעט אבא נא ינוח: "בביטחון
  .מרגיעה בתנומה והוא שקע ,נעצמו עיניו שמורות. הישיש הרבי של רוחו את מעט הרגיעו רב בביטחון שנאמרו הבן דברי

                       :אביו בתפילה לרפואת לזעוק החל העבותים העצים בין ,שם. היער מעבה אל 'ישראל ישמח'ה עפס בינתיים
 ..."להושיעו דברך ושלח ,לעובדך שמוסר נפש הצדיק אבי על נא חוס. להושיענו שיוכל מי מבלעדיך אין ,עולם של ריבונו"

,                   פניו על חזרה להיראות החיוניות. אליו שבה רוחו הנס ולמרבה ,מתנומתו התעורר הרבי. חלפה השעה ציתכמח
 :בנו את הרבי שאל בדרכם. לאכסניה לשוב פנה ,צורכו די התאושש כשהרבי ,מה זמן לאחר .אט אט אליו שבו וכוחותיו

 השפה מן את הדברים אמרת שלא בטוחני ,אתה אמת איש כי אותך ריבהכי הן ?בדבריך הרב הביטחון את מהיכן שאבת"
  ".רוחי את להשיב כדי רק ,ולחוץ

 ישראל רבנו הלוא הוא ,גדולים דעת על אם כי" ,אתר על 'ישראל ישמח'ה השיב ,"הדברים את הבטחתי דעתי על לא"
 עצות אשית אנה עד  - ינממ פניך תסתיר את נהא עד' :)ג"י(בתהלים  הפסוקים ביאור את זה בעניין דרש אשר, ע"זי ין'מרוז
, יועצים מומחים, רופאים(למצבו  ופתרון עצה ברשותו יש כי בטוח שהאדם זמן כל רק תיתכן פנים הסתרת - 'בנפשי

, אלקי' הביטה ענני ה' :מפיו צתפור והקריאה ,אונים חוסר חש כשהוא ורק ).'כישרונות אישיים וכו, חוסן כלכלי, עסקנים
 .'כי גמל עלי' ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה': אזי זוכה הוא ל', האירה עיני פן אישן המות

 רופא כל ללא ,בדרך שוממה נמצאים אנו הרי :זה בפסוק המתואר במצב עומדים אנו אף כי חשבתי ,בדברים כשהרהרתי
 בכבודו הוא ברוך לקדוש לפנות אלא עצה ותבונה כל לנו אין זו בשעה כי לי היה ברור. בעדנו לסייע לשיוכ משמש וללא

 .דבריו את 'ישראל ישמח'סיים ה ,"אירע אכן וכך ,למכאובך ארוכה ולזעוק ולהתחנן לפניו שיעלה ,ובעצמו
  .מהרכב בתודה וירד מהנהג להיפרד מיהר הוא. מגוריו לרחוב סהנכנ כשהמכונית בדיוק הסיפור את סיים. ש הרב

*  
 בעודו צועד על המדרכה, הערבים באחד והנה ,מכבר זה מהמאורע לשכוח הספיק. ש הרב. מקרה אותו מאז חלפה כשנה
 ,לביתך יתפלונ מתחנה בעבר אתי שנסע הרב הוא אתה האם: "ושאלו מוכר לא יהודי אליו לפתע ניגש ,מגוריו לאזור בסמוך
 "'?ישראל ישמח'ה הסיפור על את לי סיפר הנסיעה ובמהלך

 .בחיוב ולהשיב להיזכר שניות כמה לו ארכו. הישירה מהשאלה לחלוטין הופתע. ש הרב
                     . לנישואינו עשור זוגתי עם ציינתי ,שנפגשנו ערב באותו" ,בדבריו שיחו איש המשיך ,"נא שמע"

 העצות כל את כבר ניסינו .קיימא של בזרע להיפקד אז עד זכינו לא לצערנו באשר ,בעבורנו וקודר עצוב 'נישואין יום'זה  היה
 כמלאך בך פגשתי ועצוב קודר ערב באותו ובדיוק. לנו הועיל לא דבר אך ,והמומחים הרופאים בגדולי ודרשנו והסגולות
 של הנפלאים בדברי קודשו שהסתיים סיפור. שעה לאותה ביותר המתאים הסיפור את יל סיפרת משמים נבואה כמו .מושיע
העלטה  את לנו שהאיר ברק כמו הוא היה בעבורנו אולם ,חיינו את ישנה שהסיפור חשבת לא בטח .ין'מרוז ישראל רבי

  .שרויים היינו שבהן והחשכה
... עסקנים ומומחים של בתיהם בפתח נמתין עוד לא ,ברופאים נדרוש לא יותר כי ההחלטה בלבנו גמלה לביתנו נובשוב

 ".שיושיענו מי אין מבלעדיו והכרה כי שלמה אמונה מתוך העולם לבורא ורק אך לפנות החלטנו
               ,יהודי טהור ילד בזרועותינו קלחבו וזוגתי אני זכינו" ,כשקולו נשנק מבכי סיפורו את האיש סיים ,"כחודש לפני"

  .)ופריו מתוק (..."דשמיא בסייעתא
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

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

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

  !שנה טובה ומבורכת
  כתיבה וחתימה טובה
  שנת גאולה וישועה

   ששון ושלוהבריאות שמחה שנת
  בברכה                                                               

  "אוצרות הפרשה"מערכת                                                      
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לתת את כל מה שיש לי!...

כדי שתוכל הגזירה להתבטל...
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כה התפילה בימים אלו

394

ייעוץ משכנתאות
 דוד ישר

 * תכנון משכנתא חדשה * מחזור 
 משכנתא קיימת. * ייעוץ ראשוני חינם! 

* חיסכון מובטח! * ליווי מלא!

058-7699466

ספרים בבית = 
לומדים גם בבית!

ש"ס, טור שו"ע, רמב"ם וכו' 
- במחירים הזולים בארץ 

 (לסטים בלבד). 
 מתחרה בכל הצעת מחיר. 

משלוחים לכל הארץ.

052-7176882

מבצע בלעדי 
 והזדמנות נדירה
 500 פרקליטים ליום הדין 

 ב-50 שח בלבד 
תמורת הקדשת 500 עלונים

05.0



     

קול השופר ושברו של הים 

 

 



 ''למענך אלקים חיים''                    
אנו מבקשים שתזכרנו ותעזרנו לחיות חיים אמתיים, ותקבע את מהותנו                                                               

כצדיקים, כי שאיפתנו היא, שחיינו יהיו ''למענו'' מקדשים לך, שבכל                                                                
מציאותנו ומעשינו נראה שאנחנו עבדיך, ועל ידינו מתגדל כבודך בעולם. מי                                                                     
שכל חייו הם למען המלך, אם כן, יש למלך צרך בו, ובגלל הצרך הזה, נותן                                                                    
לך המלך, ה' יתברך, זכות וסיוע לחיים רוחניים מלאים, ולפעמים גם חיים                                                                    
גשמיים מברכים ככלי עזר על חשבון המלך ולא על חשבון זכיותיו, כחיל                                                                 

 המשרת בצבא המקבל את כל צרכיו מהמלך ואינו צריך לשלם עבורם                                                        
 
 

 ''כתבנו בספר החיים''                    
ב''מכתב מאליהו'' כותב הרב דסלר: הספר שכותב בו השם יתברך הוא נפש                                                                 

האדם שבה נרשמים כל המעשים וכל המחשבות. והינו ''כל מעשיך בספר                                                              
נכתבים'' (אבות ב, א), ''ספרי חיים וספרי מתים'', ''חותם יד כל אדם בו                                                                     

  ומאליו יקרא'' וכו'.                     
ואם כן, ''כתבנו בספר החיים'' הוא תפלה לסיעתא דשמיא שנגיע להרשם                                                                

בנפשנו בפנים לחיי קדשה. ויש רשמים הנוגעים לגאלה, ויש לפרנסה,                                                              
 לסליחה, לזכיות וכו', כי כל אלה הם תוצאות של מצבו הפנימי של האדם.                                                                

 
 

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' יצחק בן שושנה חמשנה,  “מולע"נ: 
אליהו איטח ‘ ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

 ינה.‘בן עזיזה, ורדה בת זכרונה, ניסים בן ז

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי
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 כבוד שבת האם יש יותר 
 בריבוי מינים

 או בשפע ואיכות?
 

שאלה: מי שיש בידו סכום מסויים לקנות דגים 
לשבת, והוא מסתפק במה יותר ראוי לכבד את 
השבת: האם בזה שיקנה כמה מינים שונים של 

אף אם לא יהיה ‘,  דגים כמו קרפיון וסלומון וכדו 
הרבה מכל מין וגם לא יהיו באיכות הכי גבוהה, 
או שעדיף שיקנה רק מין אחד ומהמין הזה יקנה 

 בשפע וגם את היותר איכותי וטוב. 
קניבסקי  חיים  ן הגדול רבי  הגאו תשובה: 

א  שכל אחד יעשה כפי טבעו, דאם הוא “ שליט 
מתענג יותר בריבוי המינים ירבה במינים, ואם 
הוא מתענג יותר מן השפע או מן האיכות יקנה 
רק ממין אחד כי השבת לעונג ניתנה, והעונג אינו 
שוה אצל כל בני אדם, וכל אחד יעשה כפי טבעו. 
וכן הסכימו הגאונים רבי יצחק זילברשטיין, רבי 
יעקב חיים סופר, רבי משה שאול קליין, רבי חיים 
מאיר וואזנר, רבי מאיר שטרן, רבי מנדל שפרן 

א אמר “א. והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט“שליט
שיש מעלה בריבוי המינים כי זה מורה על עושר 
וכבוד, ודרך מלך שמביאים לפניו מינים ממינים 
שונים באותה סעודה, אך אין כדאי שיהיה ריבוי 
המינים גורם למעט העונג שלו, ולכן רק אם יש 
לו כל צרכו מהמין שמתענג עליו כראוי ירבה 
במינים שונים לכבוד שבת. והגאון רבי שמאי 

א אמר להיפך, דיותר מראה עושה “ גרוס שליט 
וכבוד במה שמביא דג שמן וגדול ממין אחד 
מאשר אם יביא כמה מינים של דגים קטנים או 

 כחושים יותר. 
 

ככניס
˜˘̆
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 אנשי בשורה אנו: עקב המצב ולבקשת רבים בשלב זה ניתן לענות תשובות גם במענה אנושי

 077-410-39-00 –טלפון‘ במס 

) מכיוון שזה טלפון ביתי, אין להתקשר לפני או אחרי כלל וכלל. 21:00 –20:00בין השעות: ‘ ג-‘(תשובות קצרות בלבד, ימים א 
 ‘.יגדיל תורה ויאדיר’בברכת 

בש אנשי

 לע"נ בנימין בן רחל

 תשובות  למדור ניתן לשלוח                              
 עד יום שלישי בשבוע                    

 08-9941870פקס:         
           :מיי או

7665190@gmail.com 

 

 העלון להצלחת הגביר היקר:
 מר תומר סגרון רעייתו ובנו לביא

■ ■ ■ 
 להצטרפות לרשימת התפוצה:

keremyosef@okmail.co.il 
■ ■ ■ 

 :(לתגובות, הערות והארות בלבד)מייל המערכת 
alon7148454@gmail.com 

■ ■ ■ 

■ ■ ■ 

 ה יוגרלו הפרסים כדלהלן:<“>החודש אי

 מאחלת “ אור השבת”מערכת 
 לכל בית ישראל שנה טובה ומתוקה



 סיפור לשבת  

הרב יעקב ש. מתמודד בשנה האחרונה עם 
אתגר לא פשוט בכלל. ובכל זאת, כך לדבריו, 
הוא רואה את ההשגחה הפרטית המלווה אותו 

זה ממש כמו שכתוב בשיר " בכל צעד ושעל.  
השירים", הוא אומר, "מציץ מן החלונות ומשגיח 
מן החרכים". הקדוש ברוך נתן לנו ניסיון גדול, עם 
ה  ד מו ח דה  יל נה,  ט הק ו  תנ ב של  תה  ד הול

שסובלת מבעיה רפואית מורכבת 
כח " מאוד.   הרבה  שצריך  כמובן 

עזרה  מאוד  הרבה  וגם  ואמונה, 
כדי לעבור  והחברים  מהמשפחה 
בשלום תקופה כזאת. זה אשפוזים 
ממושכים, חוסר ודאות, דאגה רבה, 
והרבה אכזבות לכל אורך הדרך. 

, הקדוש ברוך הוא "  אבל ברוך ה'
הקדים רפואה למכה ועטף אותנו 
במשפחה תומכת ובחברה שממש 
מחבקת אותנו ומסייעת לנו רבות. 

והנה, מתוך כל הקושי והאתגרים " 
הרבים שכלולים בתוך האתגר הענק 
הזה, אנחנו רואים בכל פעם השגחה 
פרטית מופלאה כשהקב"ה מציץ מן 
את  לנו  ושולח  כביכול  החלונות 

אנו מודים ומהללים לקב"ה … עזרתו
על כל הטובות שגמל עמנו בתפילה שיוסיף 
מתנת  מאוצר  וכהנה  לגמול עמנו עוד כהנה 
חינם". הסיפור שבגללו פנה אבי הילדה לשוחח 
וקיפל בתוכו  שעבר,  בשבוע  עמנו, התחולל 
דרמה ענקית מלאת תקוות ואכזבות, וגם לא 
מעט דמעות היו שם. אבל אחרי הכל, הרים הרב 
יעקב את עיניו לשמים ואמר 'תודה' מעומק לבו, 
כפי  הקב"ה  עמו  שגמל  המופלא  על החסד 

אחד " שתקראו בשורות הבאות. ניתוח רב תחומי  
מסממני התקופה כידוע", הוא מקדים ואומר, 

הוא הצורך לוודא לפני כל טיפול רפואי אם אתה " 
בימים כתיקונם החיובי הוא "   … חיובי או שלילי 

דבר רצוי והשלילי זה משהו שאנחנו מנסים 
להרחיק מאתנו כמטחווי קשת. אבל במקרה של 
מחלת הקורונה כמובן שהשלילי הוא החיובי 
האמיתי, ואף אחד אינו רוצה להיות חיובי חלילה. 

ובכן, הבת היקרה שלי שכאמור נולדה עם כמה " 
וכמה בעיות רפואיות מורכבות, היתה אמורה 
לעבור ניתוח רציני וממושך בהשתתפות שלושה 
לב,  אחד בתחום אחר:  כל  רופאים מומחים, 
ריאות וגסטרו, ובגלל גילה הקטן והמצב המורכב, 
יתבצעו  הללו  הפעולות  שכל  לדאוג  חייבים 

כמובן " במקביל במסגרת אותו ניתוח כולל.  
שלכל אחד מהמומחים הללו יש לו"ז עמוס, ולכן 
לקבוע ניתוח עם שלושתם ביחד זאת לא משימה 

פשוטה. אז חיכינו לניתוח הזה במשך תשעה 
חודשים, כי לקח זמן עד שהוחלט בדיוק מי ינתח, 
לעשות  שיש  הפעולות  הן  מה  לנתח,  איפה 
בניתוח הזה ומה צריך לדחות להמשך הדרך. 
בקיצור, זה לקח זמן ולא מעט כוחות נפש, עד 
כל  את  לשבץ  והצליחו  תור  קבעו  שלבסוף 
שלושת המומחים ואנשי הצוות שלהם לאותו 
 . ח ו ת י נ ה ר  ד ח ו  ת ו א ב ם  ו י ה

כשהתקרב מועד הניתוח, הסבירו " 
לי שאני חייב לבצע בדיקת קורונה, 
ת  א ח  ת נ ל ר  ש פ א ה  י ה י ש י  ד כ
היה  שבו  בבית החולים  הילדה. 
ביקשו  להתבצע,  הניתוח  אמור 
י  לפנ ומיים  י הילדה  עם  שאגיע 
הניתוח לבצע את הבדיקה, לאחר 
מכן אשוב אתה הביתה, ולמחרת 
אחזור שוב לאשפוז של לילה לפני 
הניתוח כשהיא צריכה להיות בצום 

  . ב ק ע מ ת  ח ת ם " ו ה ל י  ת ר ב ס ה
המורכב  הרפואי  המצב  שבגלל 
והמכשור שהילדה מחוברת אליו 
זה לא כזה פשוט להגיע אתה לבית 
ר  פש א ש משהו  א  ל זה  לים,  חו
א  ל לו  פי וא ס  בו טו או ב ות  לעש
במונית רגילה. התחננתי על נפשי והם הסכימו 

כל כך " שנעשה את הבדיקה בקופת החולים.  
שמחתי, ואכן בקופת החולים ביצעו את הבדיקה 

… אבל כעבור יממה מגיעה התוצאה המאכזבת 
עכשיו תבינו, זו לא " הילדה חיובית לקורונה.  

ילדה שהולכת לגן. המצב שלה כל כך מורכב, 
שאנחנו שומרים עליה כמו אתרוג. היא לא יוצאת 
מהבית אף פעם, וכל בני המשפחה מסוגרים ולא 
יוצאים בלי לחבוש מסכה וכפפות, תוך שמירת 
מרחק והימנעות משהייה במקומות סגורים עם 

איך היא נדבקה? אוי ואבוי! " אנשים אחרים.  
בבית החולים שמעו את התוצאה ואמרו לנו " 

שהם לא סומכים על הבדיקה של קופת החולים. 
הפעם כבר לא " הם רוצים לבדוק גם בעצמם.  

התפנקתי, שכרנו טנדר ויצאנו לירושלים עם 
הילדה כדי לבדוק אותה לקורונה. ואכן עשו שם 
ה  א צ ו ת ה ה  ע י ג ה ר  צ ק ן  מ ז ך  ו ת ב ו ה  ק י ד ב

אבל יש " לא קורונה ולא שום וירוס.  …  השלילית 
בעיה. הילדה מוגדרת במשרד הבריאות כחולת 
קורונה. אי אפשר לבצע לה ניתוח למרות שבבית 
החולים יודעים שאין לה קורונה. חייבים לעשות 
בדיקה נוספת, אבל בקופת החולים לא מוכנים 
כי הנוהל אומר שצריך להמתין לפחות עשרה 

 ימים לפני בדיקה שנייה. המערכת  

 
כשהתקרב 

מועד 
הניתוח, 

הסבירו לי 
שאני חייב 

לבצע בדיקת 
 קורונה

שהוא  בשנה  היחיד  המועד  הוא  השנה  ראש 

בית  בזמן  ישראל.  בארץ  גם  יומיים  בן 

ביהמ חורבן  אחרי  וגם  היו “המקדש  השני,  ק 

וכל  עדים,  פי  על  החודש  את  מקדשים 

אותו היום קודש ולמחר  המועדים היו נעשים 

להם  להודיע  אפשרות  הייתה  לא  כי  קודש, 

המועדים.  לחישוב  חודש  ראש  חל  יום  באיזה 

של  הראשון  ביום  חל  השנה  שראש  מכיוון 

וכן  השנה,  ראש  ימי  שני  מספק  עשו  החודש, 

התקינו  ולמעלה  המנחה  מן  עדים  באו  אם 

ירושלים  בעיר  קודש.  יהיו  הימים  ששני 

לעומת  אחד,  יום  רק  השנה  ראש  נהגו  עצמה, 

ד בשנת  לה.  שמחוצה  ביטל “קי‘הערים  ט, 

הגזירות  עקב  החודש  קידוש  את  נשיאה  הלל 

נקבע  ומאז  רומי,  שלטון  תחת  והמאורעות 

הלוח העברי על פי סוד העיבור שנמסר מדור 

 לדור עד אדם הראשון.

ישראל,  ארץ  במנהג  נחלקו  כבר  הראשונים 

ימי  שני  את  לקדש  להמשיך  עליהם  האם 

בזמן  תקופות  והיו  לא,  או  השנה  ראש 

אחד,  יום  רק  ישראל  בארץ  שנהגו  הגאונים 

הפוסקים  גדולי  של  דעתם  הייתה  לא  אולם 

גאון  האי  רב  מדברי  שמשמע  כך  מכך.  נוחה 

ישראל  ארץ  בני  שצריכים  חננאל,  ורבנו 

יום  רק  אותו  ועושים  ימים,  שני  אותו  לעשות 

הרי כתב  גם  כך  והרא“אחד,  פסק “ף  וכך  ש 

וכן “הרמב קודש,  ימים  שני  לנהוג  שצריך  ם 

בעל  למעשה.  הלכה  הראשונים  הנהיגו 

שהמנהג  וסובר  זו  דעה  על  חולק  המאור 

אחד  יום  לחגוג  היה  ישראל  בארץ  המקורי 

והנהיגו  פרובינציה  מחכמי  באו  בזמנינו  ורק 

הרמב טובים.  ימים  שני  עליו “לעשות  חולק  ן 

בארץ  נוצר  אחד  יום  לחגוג  המנהג  ולדבריו, 

בני  היו  שלא  הקשה  הגלות  לאחר  ישראל 

הקדום  המנהג  כי  שמסבירים,  יש  תורה. 

כדברי  אחד  יום  אומנם  היה  ישראל  בארץ 

מהם  שנמנע  לאחר  אולם  המאור,  בעל 

בשבת,  שחל  השנה  בראש  בשופר  לתקוע 

שני  התקינו  מוסמך,  דין  בית  להם  היה  כשלא 

יתקיימו  ולא  השני,  ביום  שיתקעו  כדי  ימים 

יצחק:   רבי  דברי  תוקעין ”בהם  שאין  שנה  כל 

 “.לה בתחילתה מריעין לה בסופה

 יוסיף דעת



וכאן מתחיל מסע ענק של "המסורבלת בעולם 
לחצים אדירים. עיתונאים, חברי כנסת, עסקנים 
כולם דיברתי  פניתי. עם  לא  למי  רפואיים, 

מועד הניתוח מתקרב, " וניסיתי להניע משהו.  
והנה התקבל אישור לעשות בדיקה נוספת 
בקופת החולים, הם אפילו זירזו את התוצאה 
ונתנו לי תשובה שלילית בתוך שעות. אבל 
הרופא מסרב להוציא מכתב שחרור ולהכריז 

… שהילדה אינה חולת קורונה, כי 
יש נוהל! והנוהל החדש קובע שאין 
שחלפו  י  לפנ מקורונה  שחרור 
מאז  תסמינים  בלי  ימים  עשרה 

בשערי " ביצוע הבדיקה החיובית.  
צדק ניסו לפנות למשרד הבריאות 
לשנות את הנוהל במיוחד למקרה 
לא עזר, ובעודי  זה  החריג הזה. 
הכי  המערכת  את  לנצח  מנסה 
כבר  בעולם,  וכבדה  מסורבלת 
מגיעה השעה שבה הילדה אמורה 
להיות בבית החולים כדי להתכונן 

פתאום אני מקבל תשובה "לניתוח. 
בתנאי  ניתוח  לעשות  שאפשר 
שהילדה תבצע בדיקת סרולוגית 
ה  מ י ל ח ה ר  ב כ א  י ה ש א  צ מ י י ו

ונה.   , " מהקור עולם של  ו  נ בו רי
צעקתי, איך תהיה תשובה שהילדה 
החלימה מקורונה אם היא אף פעם 

נדבקה???   את " לא  מאבד  י  שאנ חשבתי 
השפיות חלילה וחס, אבל אי אפשר להיאבק 
במציאות הקיימת, ומועד הניתוח מתקרב. 
אפילו אם עכשיו יתקבל אישור, זה כבר מאוחר 
מדי. אי אפשר להכין את הילדה לניתוח בזמן 

עכשיו " שנשאר, והניתוח נדחה למועד אחר.  
מתחילה מערכה חדשה. לקבוע ניתוח חדש 
כמה שיותר מהר. הילדה זקוקה לניתוח הזה, 
זה לא סתם טיפול שאפשר לדחות, החיים שלה 
 תלויים בפעולות הרפואיות הדחופות הללו.

בשערי צדק מבטיחים לי שברגע שהילדה " 
הבריאות  משרד  מצד  ניתוח  לעבור  תוכל 
והנהלים הרפואיים, הם לא יעכבו אותו ויעשו כל 

זאת " מה שצריך כדי לקבוע ניתוח בהקדם.  
הקלה מסוימת, אבל מצד שני יש לי כבר בעיה 

… חדשה. אם הילדה תעבור ניתוח בשבוע הבא 
היא תהיה מאושפזת בראש השנה, ואם זה יהיה 
ביום  היא תהיה מאושפזת  בעוד שבועיים, 
כיפור, או בסוכות, או בשמחת תורה, או גם וגם 

כל הבית שלנו התהפך " …וגם. אי אפשר לדעת
כך  כל  באישפוזים  מאז שהיא נולדה. היינו 
לנו עוד  בשבתות וחגים. יש  הרבה פעמים 
ילדים. האם לא מגיע להם אבא ואמא בחגים? 
האם לנו ההורים לא מגיע לשבת בסוכה שלנו 
בנחת במקום להתגלגל על יד מיטת אשפוז 

אבל מה " בבית החולים בעיצומו של החג???   
בדיקות,  לעבור  וצריך  נהלים,  יש  לעשות. 
נות  נכו לא  תוצאות  מתקבלות  ולפעמים 

… לבדיקה והניתוח מתבטל ונדחה למועד אחר 
אפשר להתווכח עם המציאות??? תפנית בלתי 

ואז מגיע החלק הכי יפה בכל הסיפור " צפויה  
הזה, מה שנקרא 'טוויסט בעלילה'", מספר לנו 

בהתרגשות  בערב, "   … ר' יעקב  ביום חמישי 
ה  י ה ר  ו מ א ר  ב כ ח  ו ת י נ ה ש ר  ח א ל ת  ו ע ש
להסתיים, מתקשר אלי הרופא מבית החולים, 
שמלווה אותנו לכל אורך התקופה, רופא נהדר 
עם לב חם שמאוד מאוד משתדל 
לעזור ולהקל עד כמה שאפשר. 

תשמע ידידי', הוא אומר לי, 'אני "'
ברוך  רוצה לומר לך שהקדוש 

על מה    מה?? "   …'. הוא דאג לכם 
ר  ו בר  . י ת ל א ש  ? בר ד מ ה  ת א
שהקב"ה דואג לנו, אבל מה גורם 
לך לומר לי את זה בדיוק עכשיו, 
ביום שבו הניתוח שחייה של בתי 
תלויים בו, התבטל בגלל תוצאה 

אם "'   …? שגויה לבדיקת קורונה 
היית יודע מה קרה היום בבית 
החולים לא היית מתפלא", אומר 
לי הרופא. "היום בבוקר אירעה 
הפסקת חשמל בקומה של חדרי 
הניתוח שבה אמורה היתה הבת 
שלך להיות מנותחת. בעקבות 
ת  שו לע ים  כ צרי ו  הי התקלה 
ל  גל ב ו  , ים י ו פ צ א  ל ם  י נ ו ק י ת
לקחו  לא  כך,  כל  ן  עדי במכשור  שמדובר 
סיכונים, ופשוט ביטלו את כל הניתוחים למשך 

בכל מקרה לא "' שעות ארוכות.   הבת שלך 
שנקבע.  במועד  הניתוח  את  עוברת  היתה 
בדיקת הקורונה החיובית שנעשתה לה חסכה 
לך את האשפוז של יום קודם, את ההכנות 
ואת  המורכב,  הניתוח  לקראת  הנרגשות 
האכזבה המרה והנוראה של ביטול הניתוח 
ברגע האחרון, אחרי שהילדה כבר היתה בצום 
וקיבלה את כל התרופות והתכשירים שעליה 

הסיפור עוד לא נגמר", " לקבל לפני הניתוח'.  
אומר הרב ש. "ביום ראשון קיבלתי הודעה 
לי  שמאשרת  החולים,  קופת  של  רשמית 
כתוב וחתום, שהילדה מעולם לא  במסמך 
ת  ובי החי והתוצאה  ורונה,  ק חולה  היתה 
שהתקבלה אחרי הבדיקה הראשונה מקורה 

בעיקרון הייתי אמור להיות מאוד " בטעות!  
מתוסכל מסיפור כזה. אבל אחרי שכבר שמעתי 
מהרופא ממה הצילה אותי הבדיקה השגויה 
הזאת, פשוט הרמתי עיניים לשמים ואמרתי 
להקב"ה, תודה אבא. תודה על כל מה שעשית 
למעני, ותודה שבסופו של דבר דאגת שאני שוב 
אראה שכל מה שאתה עושה, הכל לטובה, וגם 
אם לפעמים אנחנו לא רואים את זה, אנחנו 
יודעים ומאמינים שזאת האמת, ושהכל הכל 
הכל לטובה. עם ההרגשה הזאת אני נכנס 

 לראש השנה המתקרב".

 סיפור לשבת

 

קיבלתי 
הודעה 

רשמית של 
קופת החולים, 
שמאשרת לי 
במסמך כתוב 

 וחתום.
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 די ורעי הגאון המפורסם מוהר"ר גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"אכבוד ידי

למה לא תיקנו לתקוע בשופר בעשרת ימי תשובה, כמו בחודש אודות שאלתו הנפלאה והמרתקת, 

 ?ולכאורה זה הזמן הכי חשוב שישובו בתשובה ,אלול

 בפרקי ניאהנה רבינו הטור (סי' תקפ"א) ביאר שני טעמים למנהג לתקוע בחודש אלול, וז"ל: ת

 אחרונות, לוחות לקבל עלה שאז ההרה, אלי עלה למשה ה"הקב אמר אלול ח"בר רבי אליעזר

 באותו נתעלה ה"והקב עבודה זרה, אחר עוד יטעו שלא להר, עלה ומשה במחנה שופר והעבירו

 אלול ח"בר תוקעין שיהיו ל"חז התקינו לכן' וגו בתרועה" אלהים "עלה) ז"מ תהלים( שנא' שופר

 שופר יתקע "אם') ג עמוס( שנא' תשובה שיעשו ישראל להזהיר כדי החודש וכל ושנה שנה בכל

השטן. ומבואר טעם אחד לתקיעת שופר בחודש אלול כדי לעורר העם  לערבב וכדי' וגו בעיר"

לתשובה, ולפי זה אכן צ"ב כאמור למה לא נהגו לתקוע בעשי"ת, ואולם לטעם השני שתוקעין 

כלומר שאינו יודע מתי ראש השנה ואז אינו יודע מתי לקטרג, וכן כתב  כדי לערבב את השטן,

הב"ח, לפי זה ניחא למה אין תוקעין לאחר ראש השנה. ומצאתי בס"ד שהב"ח הרגיש בקושיא 

 זו, וכתב שלכן ביאר הטור טעם נוסף שתוקעין כדי לערבב השטן, וכאמור.

לא יראה כאילו מוסיפין על התקיעות ושמא י"ל עוד דאין ממשיכין לתקוע לאחר ראש השנה, ש

 של ראש השנה, ואיכא ביה משום לתא דבל תוסיף, כלומר שלא יראה כאילו עובר על בל תוסיף.

והנה מעניין לציין טעם נוסף ומחודש בזה של רבינו המהר"ם מרוטנבורג בספר המנהגים שלו 

ר יציאתו מבית הכנסת (סדר רינוס לערב ר"ה) וז"ל: "נהגו לתקוע שופר בכל בוקר וערב אח

מראש חודש אלול, כדי ללמוד ולחנך במצוות, דאמר מר (פסחים ו:) שואלין בהלכות הרגל 

קודם הרגל ל' יום", ומשמע שסובר שטעם התקיעות בכל השלושים יום של חודש אלול, הוא 

כדי שיתחנכו ויתרגלו בתקיעות לקראת ראש השנה שבו יש מצוה מהתורה לתקוע, ועל ידי 

קעו כל החודש יהיו רגילים ובקיאים לתקוע כדת וכהלכה בר"ה. ולפי טעם זה ניחא טובא שית

 הטעם שאין ממשיכין לתקוע אחר ר"ה.

הגר"ח קניבסקי שליט"א והשיב דשאני ר"ה שהוא יום הדין, שר התורה וראיתי שנשאל בזה מרן 

לתקוע תחילה קודם בואנו ודבריו צ"ב, ונראה שכוונתו לתרץ שכיון שר"ה הוא יום הדין מוכרחין 

 ליום הדין, כדי להיכנס לר"ה בתשובה, משא"כ עשי"ת שכבר האדם שרוי בתשובה.

 והנני חותם בברכת גמר חתימה טובה

 יגדיל תורה ויאדיר

 יוסף חי סימן טוב
פעיה"ק ירושלים ת"ו.   

 

 "אפתש עשי"ת 296גיליון 
  

 

 

 

 

 

 כתיבה וחתימה טובה!

 
 

 

כדי להמחיש את הפחד והאימה שצריכים לחוש 
מיום הדין, נוהג היה מרן החפץ חיים זצ"ל לספר 
כי בימי מלחמת העולם הראשונה אירע מעשה 
בבחור ישיבה שנתפס על ידי השוטרים, הם גזרו 

נו אליו את מכונת עליו עונש מות, וברגע אחד כיוו
הירייה, אבל בעוד הם מנסים לירות בו אירעה 
תקלה במכונה, וכך במשך רבע שעה ניסו לירות 
בו ולא הצליחו. בינתיים, בעוד הם טרודים בתיקון 
המכונה, הצליח הבחור להימלט ולהציל את 
נפשו. אבל מרוב הפחד שהיה לו באותה שעה, 

ים החפץ הלבינו כל שערותיו ברגע אחד! היה מסי
חיים ואומר שסיפור אמיתי זה הוא גם משל נפלא 
עד כמה צריכה להיות האימה מיום הדין 
הממשמש ובא. יום בו נגזר דינו של כל אדם על 
ידי השי"ת, שהוא בעל העולם כולו, וממנו אי 

 אפשר להימלט. 
פה קשה תקוב לתשובהואין לך זמן יותר מתאים 

לעשות זו של התפשטות הנגיף בעולם כולו, 
על אמיתי בימי הרחמים והסליחות  חשבון נפש

וכבר כתב  נסת הכלים הטמאים בבתי ישראל.הכ
מרן הגר"מ צדקה שליט"א בראיות בכת"י הנמצא 
תח"י שלדעתו כל התפשטות הנגיף הוא בעקבות 

 הפרוץ בבתי ישראל. התפשטות האינטרנט
לראות ברחובות קרייה ודואב וכמה הלב כואב 

ה' מודעות המבשרות על  של היראים לדבר
 שישודרו ,רבנן קשישאיבמעמד רבותינו  סליחות

באתרי חדשות ורכילות הרחוקים מזרח ומערב 
, אבל איך (אדרבה שישדרומכותלי בית המדרש! 

 בפומבי בקרב ציבור היראים כןלפרסם  מעיזים
ועל זה בדיוק אמרו ) להכשיר את השרץ כלאחר יד

ו כהיתר"! חז"ל "כיון שחטא ושנה נעשית ל
 התעוררו!

 בכל חו„˘ ‡לול?

וחושש ללל כיכיםים שצר והאימה הפחד את ללהמהמחיש ככדדי



גליון

פ"א  אות  אין  למה  (ף) בברכת המזון לפי שכל "מצאתי  ומזונותיו שולט בו לא חרון אף ולא שצף ולא מי שבירך ברכת המזון בכוונה, אין סופית  אגף  ולא  אנף  ולא  מצויין לו ברווח ובכבוד על ימיו".קצף, 
ספר הרוקח סימן של�ז)המזון סימן קפ"ה אות א' - (�באר היטב" או"ח הלכות ברכת 

גליון
נ"ז
תשרי
תשפ"א

מטרתו לעורר את גודל מעלת אמירת ברכת המזון בכוונה

מרבותי  אני  מקובל  כך 

שכל הזהיר בברכת  ישמרם א-ל 

בכבוד  לו  מצויין  מזונותיו  המזון 
כל ימיו

(ספר החינוך מצוה ת�ל)

אדם  זקנים  העטרת  כותב 

המברך ברכת המזון מתוך הכתב 

מעצמו  מסלק  ובכוונה  בדקדוק 

צרות רבות ואסונות ל"ע.

00

מתחילים  ימים  כמה  בעוד  וועלט'.  דער  אויף  אלול  איז  'עס 
לומר 'סליחות' ולבקש רחמים ותחנונים שהקב"ה יכתוב אותנו 
באויר,  היטב  מורגשת  הרציניות  גמורים.  צדיקים  של  בספרם 
בני ישראל עסוקים בתשובה ותיקון המעשים ומתכוננים לשנה 

החדשה הבאה עלינו לטובה.

ר' נחום יושב במשרדו, שם הוא עובד בנאמנות כבר כמה שנים. 
גופו אכן במשרד אבל ראשו ונשמתו הם במקום אחרי לגמרי. 
בשעת עבודתו הוא מאזין בדרך כלל לשיעוריו המפורסמים של 
בידערמאן  אלימלך  רבי  הצדיק  הגאון  והמשפיע  הנודע  המגיד 
שליט"א. ר' ניחם הוא מעריץ מושבע של ר' אלימלך והוא ממש 
'חי' את שיעוריו. הוא אינו רוצה לפספס אף שבוע אחד מלהאזין 
לשיעורו, ובשבת הוא שוב חוזר על דברי חיזוק ששמע בשבוע 
זו, בתוך קונטרסי 'באר הפרשה'. כעת הוא מאזין לשיחה נלהבה 
לימים  לגשת  צריך  יהודי  איך  ודורש  תובע  אלימלך  ר'  שבה 
לזלזל  ואסור  הנפש,  וחשבון  ראש  כבוד  מלוא  מתוך  הנוראים, 
בגודל נחיצות ימי האלול, ימים של רחמים וסליחות, קירבת ה' 

ותשובה שלימה.

בתוך דבריו המעוררים מדגיש ר' אלימלך נקודה חזקה עליה 
הוא חוזר בכל זמן ועת. כשיהודי רוצה להתעלות מעלה מעלה 
קטנה,  אחת  'קבלה'  אפילו  עצמו  על  לקבל  עליו  ה',  בעבודת 
לאו דוקא השגות גדולות כגון להשכים בהשכמה ללמוד שעות 
יום.  בכל  תהלים  ספר  כל  להגיד  או  רצופות 
יותר  זה  על  שיתאמץ  קטן  דבר  רק 

הזה אבל את מהרגלו,  הדבר 

הוא מקבל על עצמו בכל לב ונפש וממנו לא זז, קיץ וחורף, שבת 
ולקרבו  נפש האדם,  כל  בכוחה לשנות את  כזו  גם קבלה  וחול, 

יותר להשי"ת במידה מרובה.

ר' נחום מאזין למילים אלו והם חודרים פנימה לעומקי נשמתו. 
הוא יודע שמגיעה כאן שנה חדשה ומי לא צריך לזכויות טובות 
כדי לזכות לשנה טובה, הוא מנסה לחשוב על קבלה מתאימה 
שיוכל  משהי  הדין,  ליום  כזכות  עצמו  על  לקבל  יכול  שהוא 

לעמוד בזה ולא יזניח אותה כעבור כמה שבועות.

בעודו מעמיק במחשבותיו, הוא נזכר ב'שיחה' אחרת ששמע 
העליונה  המעלה  על  שבועות  כמה  לפני  אלימלך  ר'  מפי  פעם 
של מצוה הקדושה ברכת המזון, ועל סגולות הנפלאות הטמונות 
בזה, ובפרט לעניני פרנסה. ר' נחום עושה לעצמו חישוב מהיר, 
ומסכם במוחו ש'קבלה' זו בענין ברכת המזון תהיה הכי משתלם 
אבל  כך,  כל  בניקל  לו  עולה  אינו  שזה  למרות  הבחינות.  מכל 
ולברך  יום  בכל  לסעודה  ידיו  ליטול  להתרגל  שיוכל  לו  נראה 
ברכת המזון בכוונה ובמתינות. על אתר מחליט ר' נחום שהוא 
יתחזק  הוא  והלאה  ולבו שמהיום  כוונתו  בכל  עצמו  על  מקבל 
מאוד במצוות ברכת המזון, ליטול ידיו, לברך ברכת המזון מתוך 
זה  שבזכות  להשי"ת  מתפלל  הוא  ובכוונה.  במתינות  הסידור, 
ר'  ידיו.  מעשי  בכל  הצלחה  וברכת  ומבורכת  טובה  לשנה  יזכה 
ביד  משהו  לו  ושיש  חדשות,  כוחות  בעצמותיו  הרגיש  נחום 

לגשת עמו ליום הדין.

במשך שנים רבות הקפיד ר' נחום לקיים 'קבלה' קדושה 
שלא  נחשוב  אל  ותעצומות.  עוז  בכל  זו 

הזמן,  במשך  נסיונות  כמה  לו  היו 

גליון 
מורחב

לכבוד ימי 

הרחמים 
והרצון



וודאי היו והיו. מלך זקן וכסיל הידוע לכולנו, מצא כמה הזדמנויות 
זו,  קשה  מקבלה  ידיו  את  שימשוך  נחום,  ר'  של  לבו  על  לדבר 
כי 'זה לא בשבילך', אבל ר' נחום לא נרתע וממש 'לחם' בשיניו 
ל'הרגל  אצלו  הפך  המזון'  ש'ברכת  עד  בזה.  להחזיק  וציפורניו 
תפילין,  הנחת  בלי  יום  עליו  עובר  שאין  וכמו  שני',  טבע  נעשה 
לסעודה  ידים  נטילת  בלי  יום  עובר אצלו  לא  כן  ותפילה,  תורה 

וברכת המזון כראוי וכנכון.

סיפור הנ"ל קרה לפני כעשר שנים. ר' נחום עדיין היה אז אברך 
צעיר עם משפחה קטנה, היה לו ב"ה עבודה טובה והכל התנהל על 

מי מנוחות. השנים חולפות ועוברות, משפחתו של ר' נחום 
ההוצאות  גדלות  זה  עם  ויחד  בליעה"ר  מתרחבת 

חיתון  לשלב  כבר מתקרב  נחום  ר'  והצרכים. 
והוא  ריק  הכיס  אבל  הראשון,  צאצאו 

מתקשה מאוד מבחינה כלכלית.

יום אחד שח ר' נחום עם חברו ושפך 
הדחוק.  מצבו  על  באוזניו  לבו  את 
עסקית  הזדמנות  לו  הציע  החבר 
לישועה  לו  להיות  שיכולה  מוזהבת, 
גדולה. אברך זה הוא איש בעל עסקים 

לו  הציעו  ההוא  ובתקופה  מסועפים, 
רפואי  ציוד  המשווקת  'חברה'  לרכוש 

מעוניין  מאוד  הוא   .[Medical supply]
רווחים  לו  להניבה  שיכולה  החברה  את  לרכוש 

למעלה  עסוק  עצמו  שהוא  היא  הבעיה  אבל  יפים 
מראש עם עסקיו האחרים. הוא מציע לר' נחום שהם יקנו את 
מכספו  להשקיע  צריך  נחום  שר'  לא  אבל  בשותפות,  העסק 
לטובת הרכישה, רק ישקיע את עצמו כל כולו בניהול העסק, והם 

יתחלקו חצי חצי עם הרווחים.

נחום והשותפות החדשה נסגרה  ר'  הרעיון הוטב מאוד בעיני 
בשעה טובה. ר' נחום השקיע  את כל כוחו ואונו ואכן העלה את 
העסק למעלות רמות, כששני השותפים מתחלקים עם הרווחים 
הגדולים מדי חודש בחודשו. שניהם היו מאוד מרוצים, בפרט ר' 

נחום שזה עתה יצא מבירא עמיקתא לאיגרא רמא.

השותף  לו  הודיע  אחד  שביום  עד  רב,  זמן  הדבר  נמשך  כך 
שמחמת סיבות שונות הוא צריך להעביר מקום מגוריו ממדינה 
את  למכור  רוצה  הוא  לכן  אחרת,  למדינה  זו 
חלקו בעסק, והגם שיש לו כמה אנשים 

המועמד  בתור  אבל  החברה,  בעלות  חצי  ברכישת  המעוניינים 
הראשון הוא מציע זאת לידידו ושותפו ר' נחום.

ר' נחום, שכבר צבר ניסיון רב בכל פרטי תחום זה, ידע היטב 
העתיד המזהיר המחכה לו בעסק זה, ולמרות שנדרש ממנו לסלק 
סכום כסף אדיר לשותפו כדי לקנות ממנו את חלקו, היה בטוח 

שזה יהיה צעד הנכון לעשות.

והתחיל  ההצעה,  את  מקבל  שהוא  לחברו  הודיע  נחום  ר' 
וידידיו,  מיד בשרשרת ארוכה של בקשת הלוואות מכל חביריו 
בהסבירו להם סיכויי ההצלחה המחכים לו בהשקעה זו. עם תום 
המסע הארוך היו בידו אלפי רבבות דאלער שלוה מחביריו וידידיו 

ושילם לשותפו סכום הענק שהוא דרש עבור בעלותו בחברה.

מיום אחד למשנהו הפך ר' נחום לבעל הבית על 
השקיע  נחום  שר'  כמובן  בשלימות.  החברה 
להעלות  ושעות  כוחות  יותר  עוד  כעת 
בפרט כשהוא  ויותר,  יותר  רווחי החברה 
חייב כעת כספים גדולים לכל האנשים 
דאלער  בכל  תלוי  היה  הוא  לו,  שהלוו 
לשלם  התחיל  הוא  לאט  ולאט  נוסף, 
הודות  כתפיו  על  שקיבל  החובות  את 

לרכישת החברה.

שנת  שעברה,  השנה  במשך  קרה  הזה  הסיפור  כל 
ענק  משלוח  הזמנת  לפני  עמד  נחום  ר'  הקיץ,  בסוף  תשע"ט. 
כי  סחורה  הרבה  שם  מייצרים  שכידוע   ,[China] סין  ממדינת 

מחירי העבודה שם הם זולים מאוד.

ובו  'אימעיל' למפעל בסין שעמם עבד הרבה,  נחום שולח  ר' 
הוא מזמין אצלם שייצרו עבורו מאה אלף קופסאות של 'כפפות 
חולים,  בבתי  בהם  שמשתמשים   ,[Rubber gloves] גומי' 

.[Medical clinics] מרפאות וקליניקות

עברו כמה שבועות ובתקופת חג הסוכות תש"פ מקבל ר' נחום 
'אימעיל' מהמפעל בסין, ובו הם מבשרים לו שהם סיימו לייצר 
את מיליאן קופסאות כפפות גומי שהזמין אצלם, וכי הם כבר על 

הספינה בדרכם לאמעריקע, ויגיעו אליו בעוד כמה שבועות.

ב ר' נחום קורא את ההודעה ועיניו מתרוצצות  ו ש
'מיליאן'  המועטות,  השורות  על  ושוב 
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זוכר בוודאות שהוא הזמין אצלם רק מאה אלף קופסאות, וכאן 
הם כותבים לו שהם שולחים לו פי עשר ממה שהזמין. הוא מגיב 
להם תיכף ומיד ומבהיר להם שהם טעו במספר, אבל הם משיבים 
אצלם  שהזמין  זה  הוא  רק  טעות  שום  כאן  שאין  בוודאות  לו 

הסכום הזה וזה ממה שהם שולחים לו.

ר' נחום אינו יכול להאמין, הוא בודק את כל ה'אימעילס' שהוא 
שלח להם בשעת הזמנתו. ומתברר לו ביבשות משוועת, שהוא 
שהוא  הקופסאות  המספר  את  להם  כשכתב  מרה.  טעות  טעה 
מיותר.  אחד   0  - 'אפס'  בטעות  הוסיף  הוא  מהם  לקנות  רוצה 
הם צודקים. במקום להזמין מאה אלף קופסאות הוא אכן כתב 
מיליאן קופסאות. ולמרות שהוא הוסיף במילים 'מאה אלף', עם 

הרבה,  מדי  האלו  הטיפשיים  הסיניים  הבינו  לא  זה  כל 
וקראו רק את המספר שכתב ולפי זה הם פעלו. 

אותו  הפיל  הזה  האפסי  המספר  ואבוי!  אוי 
לגל של נזקים ובעיות וכאבי ראש.

אבל  נגדם  ללחום  ניסה  נחום  ר' 
התברר שכבר מאוחר מדי, הקופסאות 
בעלי  יארק,  לניו  בדרך  כבר  נמצאות 
מכלום  לשמוע  רוצים  אינם  המפעל 
על  המחיר  מלוא  את  ממנו  ודורשים 

לתאר  מיותר  קופסאות.  מיליאן  כל 
נחום,  ר'  של  לבו  וכאב  נפשו  עגמת 

רח"ל. הלא הוא נמצא כעת במצב שבו כל 
דאלער מעלה ומוריד אצלו המון, וכאן נופלת 

עליו הוצאה בלתי צפויה עשר פעמים יותר ממה 
הרבה  כך  כל  עם  לעשות  מה  לו  אין  כמובן  כי  שחשב... 

אין  ובינתיים  למוכרן,  רב עד שיצליח  זמן  יקח  זה  כפפות, הלא 
לו אפילו מקום לאחסן אותן, ולשכור מחסן עבור המשלוח ג"כ 

יעלה לו הון רב. ר' נחום היה אובד עצות ממש.

ברכת  לברך  הקדושה  הקבלה  עם  נחום  ר'  המשיך  בינתיים 
במוחו  התרוצצו  הקשה  תקופה  באותה  אבל  בכוונה,  המזון 
מחשבות קשות מאוד, הוא לא היה מסוגל להבין למה הוא צריך 
לעבור את ה'פרשה' המרה הזאת ורוחו היתה נפולה מאוד. הוא 
כל  את  לו  וסיפר  שליט"א  ורבו  למורו  פנימה  הקודש  אל  נכנס 
דברי  אליו  ודיבר  רוחו  עודד את  רבו שליט"א  המאורע הקשה. 
חיזוק, כאשר בתוך הדברים הוא אמר לו, הלא אנו מאמינים בלי 
שום ספק שהקב"ה הוא טוב ומטיב לכל, ומאתו לא תצא שום 
לראות כעת  זוכים  אנו  אין  ח"ו, אלא מאי,  רע 
נחום  ר'  אתה  זה.  בכל  המונח  הטוב  את 
של  הזאת  קדושה  בקבלה  תמשיך 

ברכת המזון, ותתפלל להשי"ת 'הראנו ה' חסדיך' שתזכה לראות 
ולהכיר את חסד השי"ת הטמון בעגמת נפש זו.

שליט"א,  הרבי  של  החמות  ממילותיו  מאוד  נתחזק  נחום  ר' 
ולא רק שהמשיך במנהגו הטוב רק הוסיף נדבך על זה וקיבל על 
שחרית',  ל'פת  ביום  אחת  פעם  רק  ידיו  ליטול  שבמקום  עצמו 
הוא יתחיל כעת ליטול ידיו פעמיים, הן בבוקר והן בערב, ולברך 
ברכת המזון בכוונה פעמיים בכל יום באהבה, מתוך תקוה איתנה 
הקשה  מהחבילה  להוציאו  הנכונה  כסגולה  תשמש  זו  שפעולה 

אליה נקלע.

נמצאים  וכבר  יארק  לניו  הגיעו  הקופסאות 
אצל הנמל. ר' נחום יודע שהוא חייב לבוא 
ולקחת את כל המשלוח ולאחסנו איפוא 
למצוא  משתדל  הוא  בינתיים  שהוא. 
המשלוח  ממנו  לקנות  שיואיל  משווק 
ובעל  פלוני  סוחר  אצל  מנסה  האדיר, 
אחד  אף  כמובן  אבל  אלמונית,  חנות 
ענקיות של  כמויות  לרכוש  לא מעוניין 

'הענטשקעס'...

 [Supplier] 'ספק'  נחום  ר'  מצא  בקושי 
שהיה מוכן לקנות חלק גדול מהמשלוח, כמובן 
תמורת סכום מוזל מאוד. עם הרגשה כבדה הסכים 
הוא עשה  'הרע במיעוטו'.  בבחינת  לזה...  גם  נחום  ר'  כבר 
לא  הפחות  לכל  זה,  על  הרוויח  לא  הוא  שאם  חשבון  לעצמו 
יפסיד עליהן אם יצטרך לשלם עבורם מקום מחסן. כבר סוכמו 
כל הפרטים ור' נחום כבר התחיל לנשום לרווחה שהפרשה המרה 
ההוא  לו  הודיע  האחרונה  לפני  אחד  רגע  אבל  לסיומה,  באה 
נמלכו  והם  הזה  המקח  על  שוב  דנו  שלהם  החברה  שבהנהלת 
ונתיישבו שהם מושכים ידם מהעסק, כי זה לא משתלם להם גם 

עם המחיר המוזל.

נחום. כבר בפעם  ר'  נפשו של  ועגמת  מיותר לתאר צערו הרב 
השני שהוא אינו יודע איך לשית עצה בנפשו. הוא החליט שאין לו 
ברירה אחרת, הוא שכר מקום מחסן והניח שם את כל המשלוח, 
לקנות  שיואילו  משווקים  למצוא  בהשתדלותו  המשיך  ובינתיים 
ממנו הסחורה. בד בבד הוא התאמץ להמשיך בניהול העסק על 

שהוא  הכספי  ההפסד  אבל  טוב,  היותר  צד 
ציפה כתוצאה מהזמנה המוטעית, דחקה 

על לבו.
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מטאמטאמטאהש זי זי�ע רלירל בןן צ מרררדררדכרדכי בי מי מי מי מי מי פיישיישייששיייישישייש בן בןןבןבן בן בן רברבררברברברבי מי פם פם פם פם משולשוללשולשולשולשולםם פם מי מי רברב רברב רבי מי - "- "- "- חחץ חייםםייםיים הללל הל הל ה'חפ הל עע בעל הל עי"ע עעעי ישראל מאיר בן ר' אריה זאב ז - ר- רבביבי בלב בברבי נחחחמןחמן בן שמחה בן פייגא זי"ע מברס

לצ�ללצ�לצ�ל זב ב זב זב זצצצצ זב זב ב זב זב זב אאאא זא זא זאזזא זא זאב חםחםםחםחםחםחםםנחםם ב�בב�בבב�ב�רר מ בירבירבי אליעזיעזר שר שלמהלמהמההמה -- זיי"זי"זי"זי"עעעעע מע מששאץשאץ ססוסוסוסוסיוסףף מף מף מף משהששששהששה - רבי שלום ב"ר ממממרמרמרמרדכי  טסיטסיטסיטיריריר עערעערעע מממש מש זה זה זה זי�עי�עי�ע מקמק רב�ר רב  הה הרבי ר� ישעי� בב
אלאללאלאלאלאלאלפפפפפייפפיפייה זה זצ"לצ"לצ"ל ווקקקק וק ושרהשרהרהרהרהשרהשרה צחיצחיצחיצחצחיצח רבייביבי ררן בןןןן רן בל בל בל בל בל בל רפארפארפרפאל ישרשרישרישראאאלאל םיםים חי חיחי בעקבב רבי  י

להגיע  מתחילות  נעימות  בלתי  שונות  שמועות  תש"פ.  חורף 
ממדינת 'סין' הרחוקה. השמועות מבשרות אל 'ווירוס' מסתורי 
המשתוללת שם. עם כל יום שעובר מתחילה התמונה להתבהר 
בשם  או  'קאראנא',  בשם  חדש  ווירוס  על  מדובר  ויותר...  יותר 
הכינוי 'קאוויד 19'... מאות ואלפים ורבבות נדבקים בה, בונים שם 
בתי חולים, סוגרים שכונות וערים, מאות אנשים מתים... כאחד 
מני אלף מאזין ר' נחום לחדשות, אבל אין זה אומר משהו מיוחד 
עבורו... הוא עדיין עסוק למצוא משווקים שיקנו ממנו הכפפות 

המונחות במחסן...

עוד כמה שבועות עוברות, ושומעים שהווירוס מתחיל להתפזר 
לאט  לאט  כולו.  העולם  בכל  מדינות  ועוד  בעוד 

שנדבקו  באמעריקע  כאן  אנשים  על  שומעים 
שהווירוס  מתלחשים  כבר  דבר  יודעי  בה. 

מתקדם לעברנו עם צעדים מהירים.

כן  וכמו  העולמית  הבריאות  משרד 
ומדינה  מדינה  בכל  הבריאות  משרדי 
שונות  הוראות  לפרסם  מתחילים 
מהווירוס.  להישמר  איך  לאנשיהם 
המועדפות  ההוראות  שאחת  וכמובן 

כפפות  להלביש  היא  הרשימה,  בראש 
על הידים כל פעם שנמצאים בין אנשים 

אחרים, או שמטפלים עם אוכל או כל פעם 
שנוגעים בפנים.

אליו  נוגע  שהמצב  להפנים,  נחום  ר'  התחיל  כבר  כאן 
מאוד, וב"ה על הצד הטוב. הלא הוא יושב על 'כור זהב' במלוא 

מובן המילה...

שלפני  ה'סופלייער'  נמצא  הקו  ועל  מצלצל  שלו  הטעלעפאן 
מר'  ומבקש  המשלוח,  כל  על  ההזמנה  את  ביטל  חדשים  כמה 

נחום שהוא רוצה לקנות ממנו כעת כל ה'מיליאן קופסאות'...

אותו  דחה  הוא  לבקשתו,  להיענות  מיהר  לא  כמובן  נחום  ר' 
באומרו שיש לו הצעות שונות של שאר משווקים ושל בתי חולים 
ובתי אבות, והוא מחכה לראות מי יתן לו ההצעה הכי משתלמת.

לסוחר ההוא היו הכפפות נצרכות בדחיפות ממש, כיון שבדרך 
כלל הוא מזמין כל ציוד הרפואי מהמפעל בסין אבל כעת שורה שם 
והמשלוחים  סגורים  המפעלים  ובלגן,  חורבן 
אינם יוצאים משם. הוא ממש רדף אחר 

נחום  כל ר'  את  לו  שימכור 

האפשריות  כל  את  בדק  נחום  שר'  לאחר  ואכן  המחסן,  תכולת 
הוא מכר לו את כל הקופסאות עבור מחיר גבוהה מאוד.

ר' נחום התעשר מאוד באותה דקה שהמקח התבצע. מהמקח 
הזה היה לו מספיק כסף לשלם את כל חובותיו, ועדיין נשאר עם 

ריווח גדול מאוד.

ר' נחום הרים את ידיו לשמים והודה להשי"ת על מתנה האדירה 
שהעניק לו. הוא ראה בחוש שמה שאמר לו רבו שליט"א, מאתו 
לא תצא הרעות, ואפילו כשנראה רע בעיני האדם, מוכרח הוא 
שטמון שם אך ורק טוב וחסד, ורק צריכים לחכות בסבלנות, היו 
אמת לאמיתו. הרי כעת מתברר שכל העגמת נפש על ה'טעות' 
המדומה שהוא עשה בשעת הזמנתו בקיץ שעברה, כשלחץ על 
כפתור קטן פעם נוספת, הכול היה הכנה לשפע הגדול 

שחיכה לו בסוף החורף, בתקופת ה'קאראנא'.

ר' נחום סמוך ובטוח שהוא זכה לסייעתא 
דשמיא ענקית הזאת, רק בזכות הקבלה 

הגדולה של ברכת המזון בכוונה.

***

חייו  את  חי  צנוע,  איש  הוא  נחום  ר' 
או  להתבלט  מחפש  ואינו  הפרטיים 
לספר  תכנן  לא  מעולם  הוא  להתפרסם. 
זה עתה,  הזה שחווה  המיוחד  הסיפור  את 
לא  לעולם  היקרים  קוראים  שאתם  וייתכן 
כל  מסבב  אבל  זה.  לסיפור  מתוודעים  הייתם 
המזון'  'על  החודשיים  מהגליונות  שאחד  סיבב  הסיבות 
נחום, ושם הוא קרא אחד מהסיפורים הרבים איך  ר'  יגיע לידי 
בענין  התחזקות  בזכות  בפרנסה  גדולות  ישועות  ראו  יהודים 
גליונות,  ועוד  עוד  ולקרוא  לתור  אותו  הביא  זה  המזון',  'ברכת 
בזכות  בעולם  המתחוללת  הגדולה  ההתעוררות  על  לו  ונתוודע 
המפעל 'על המזון', הפועלים גדולות ונצורות לעורר בני ישראל 
על המצוה המיוחדת הזאת. לכן הוא התקשר למערכת ומסר את 
ועוד  עוד  וישתפרו  יתחזקו  ישראל  בני  שאחינו  בכוונה  סיפורו 

במצוה הגדולה הזאת.

בפרט כעת לקראת ימים נוראים, הזמן גרמא לקבל על עצמנו 
שנת  ומבורכת,  טובה  שנה  לנו  תביא  שבוודאי  זו,  טובה  קבלה 
אושר ועושר, שנת פרנסה ונחת, שנת בריאות הגוף והנפש, וכל 

טוב סלה.



    –     : - 8455798  pninim16@gmail.com 054  -     . 
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ראש השנה
ה'תשפ"א

250250גליון תורני מבית המדרש דקהל שטפנשט · מהנעשה ונשמע במוסדות שטפנשט
באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א במועדי ישראל

באר בשדהבאר בשדה

ראש השנה 
שמירת המחשבה בראש השנה 

מרן הרה”ק מרוז’ין זלה”ה דיבר בקדשו על חשיבות השמירה 
יזכה  ועי”ז  ר”ה,  ביום  הראשונה  המחשבה  את  בקדושה 
הישראלי  כשאיש  אמר:  וכך  השנה.  כל  טהורות  למחשבות 
לעבודת  השנה  ראש  ביום  הראשונה  המחשבה  לקדש  זוכה 
השי”ת, אזי בנקל לילך בזו המדריגה כל השנה, להיות דבוק 

תמיד בה’ וכמבואר מזה בכל הספה”ק.
 )אור יהושע - להרה”ק ראי”ה ממז’בוז’ זי”ע(

ההכנה הראויה ל”סליחות”
רואים  שאנו  מה  זי”ע,  מקוריץ  פנחס  רבי  מהרה”ק  איתא 
שבראשית כל קטע מהסליחות מתחיל בפסוק מן התורה וכן 
מהתורה,  בפסוק  מסיים  האחרון  הקטע  מהסליחות  ברבים 
זה בא ללמדנו שההכנה הראויה והאמיתית בכדי שיתקבלו 
התפילות וה”סליחות” היא רק ע”י תורה, לימוד ועסק התורה. 

כתיבה וחתימה טובה ע”י האדם עצמו
הגדול  המגיד  בשם  נצבים(  )פר’  ישראל  עבודת  בספה”ק  איתא 
עושה  השנה  ראש  ביום  וחתימה  הכתיבה  שאת  ממעזריטש, 
האדם לעצמו ע”י מחשבותיו, דהיינו אם חושב הוא מחשבות 
לתיקון  וקבלה  תשובה,  של  מחשבות  השנה,  בראש  טובות 
המעשים והוא אכן מאמין ובוטח שהקב”ה יקבל את תשובתו 
ויכתבוהו לשנה טובה, אזי ע”י מחשבות אלו הוא ממשיך על 

עצמו כתיבה וחתימה טובה בספר החיים.

“זעות בלי לאות מחיל כסא” )פיוט בקדושת 
“כתר” בר”ה(

סיפר הרב החסיד הרב פנחס אבד”ק דובענקא ז”ל ששמע מאיש 
מרוז’ין בנו  נאמן שהיה בבית מרן הרב הקדוש רבי שלום יוסף 
זי”ע בעת שהיה מתפלל  הבכור של מרן הסבא קדישא מרוז’ין 

של  ומחדרו  הבית,  בפרוזדור  עמד  הזה  והאיש  קדשו,  בהיכל 
הצדיק לא נשמע שום קול ותנועה רק קול צעדת פרסות רגליו 
המשרת,  נכנס  תפילתו  ואחר  שעות.  במשך  ואנה,  אנה  שהלך 
בחוץ  ותלאו  להטפיח,  מנת  על  טופח  לח  כתונת  והוציא משם 
לייבש. והאיש הנ”ל עומד ומשתאה על זה. אמר לו המשרת, כי 
זה מעשה בכל יום, אחר התפילה יחליף לו את הכתונת הלחה 
לייבש  אריה  רבי  הרה”צ  ממקורבי  היה  הנ”ל  והאיש  ליבשה. 
לשמים’,  ‘אור  בעל  הרה”ק  דמר  חתנא  זלל”ה  טאמשוב  אבד”ק 
וסיפר לו את הדברים שראו עיניו, ואמר הרב מטאמשוב שהענין 
‘זעות  ‘כתר’ של ראש השנה:  הוא, בבחינת מה שנזכר בקדושת 
בלי לאות מחיל כסא’ ]- החיות מזיעות שלא מחמת עמל ויגיעה אלא 
שמזיעת  פ”ד(  )סוף  דר”א  בפסיקתא  איתא  וכן  הכבוד,  כסא  מפחד 

פניהם יוצא נהר של אש[.

)רשפי קודש-רוז’ין, בהוצ’ מכונינו(

הרה”ק רבי שלום ה”גדול” מפרהובישט מתקן 
אלפי נשמות בתפילת מנחה של ערב ר”ה
מה שפעל רבי שלום ה”גדול” מפרוהובישט בעת 

“נפילת המוחין” בתפילת המנחה האחרונה בער”ה...
סיפור מופלא סיפר הרה”ק רבי דוד משה מטשורטקוב: היה זה 
בערב ראש-השנה בשנה הראשונה לאחר נישואיו של רבינו 
חותנו  בצל  ושהה  מפרוהובישט.  הגדול  שלום  רבי  הרה”ק 
ירד  טשרנוביל  וכמנהג  מטשרנוביל,  נחום  רבי  הרה”ק  זקנו 
לפני התיבה בבית מדרשו והתפלל בהתלהבות ודבקות תפילת 
מנחה אחרונה של השנה. באותה עת היתה לאברך הצעיר רבי 
היתה  בתפילתו.  לכוון  בידו  עלה  ולא  המוחין”,  “נפילת  שלום 
מתאמצים  שכולם  בעת  שבדיוק  מכך  גדולה  חלישות-דעת  לו 
יצא  להתפלל.  יכול  אינו  עצמו  הוא  גדולה,  בכוונה  ומתפללים 
ונעמד בשברון לב בפרוזדור ביהמ”ד, והתחזק והתאמץ מאד עד 
פשוט.  כאדם  המילות  פירוש  עם  להתפלל  בקושי  בידו  שעלה 
לאחר סיום התפילה ניגש אליו חו”ז רבי נחום ושאלו: “בני, מה 
הוא הרעש הגדול שפעלת בתפילת המנחה שלך? כי כמה אלפי 

להן  היה  נידחות  נשמות 
תיקון בתפילתך זו”.

)‘בכור ישראל’ תולדות 
הרה”ק ה’רשפי קודש’ 
מרוז’ין(

ישועת ה’ כהרף 
עין

בער  נחום  רבי  הרה”ק 
רבי  הרה”ק  בן  מסאדיגורה 
היה  זי”ע  מרוז’ין  יוסף  שלום 
אומר: “מברכת ‘ברך עלינו’ 
שבשמונה-עשרה, יש ראיה 
כהרף  ה’  ש’ישועת  ברורה 
עומדים  כאשר  דהנה  עין’, 
ראש- בערב  ישראל  בני 

בתפילת  ערב  לעת  השנה 
מה’  ומבקשים  המנחה, 
יתברך בכל הכוונה הראויה: 
את  אלקינו  ה’  עלינו  ‘ברך 
והרי  לטובה’.  הזאת  השנה 
ירד  אחדים  רגעים  בעוד 
הלילה ושנה חדשה תפרוס 
כנפיה על הולם, ואילו הם 
השנה  על  מבקשים  עדיין 
רגעים  עוד  שרק  היוצאת, 
בסך- לה  נותרו  בודדים 

אותה  יברך  הכל, שהקב”ה 
לטובה. אתמהה! 

יתברך  שה’  ללמדנו,  “אלא 
אחד,  ברגע  לעזור  יכול 
כה  ישועה  עין,  בכהרף 
גדולה, אשר תספיק לכסות 

את כל השנה החולפת!.

ימים נוראים בצל רבותינו הק’ משטפנשט 
רישומים מזכרונות החסידים מעבודת הקודש 
הנשגבה של מרן רבינו הק’ משטפנשט זי”ע 

בימי ראש השנה
האיתנים,  בירח  בחצה”ק בשטפנשט  מיוחדת שררה  אווירה 
בתפילת  הקודש.  מעבודת  קצת  לראות  החסידים  זכו  בו 
המוסף של ראש-השנה היה רבינו עומד שחוח וכפוף למעלה 

משעתיים וחצי רצופות.
כך  על  כתב  דארבאן  אב”ד  שכטר  שמריהו  נחום  ר’  הגאון 
)בספרו עניית אמן(: “וממש לא היה זה כח אנושי, כי  בהספדו 
ניצוץ  בו  היה  וממש  ראש,  ועד  רגל  מכף  עצמותיו  נשברו 
יתברך  שמו  קדושת  עבור  גדול  כהן  מתתיהו  של  מגבורתו 

ועבודתו”.
*

חיים  רבי  האדמו”ר  מרנא  כ”ק  הגדול  וחסידו  תלמידו  סיפר 
זאנוויל מריבניץ זצ”ל, שזכה להתפלל בחדרו של רבינו בשנותיו 
האחרונות. הוא העיד שרבינו היה עומד שחוח בכפיפות קומתו 
התמירה בלא להניע שום אבר, ורק גניחה אחת היתה נשמעת 
האחרונה  בשנה  ואילו  בשמו”ע,  עומדו  זמן  כל  משך  ממנו 

שלפני הסתלקותו השמיע במהלך השמו”ע שתי גניחות.
*

את  גומרים  שהקהל  היה  בר”ה  שהמנהג  מהחסידים,  אחד  סיפר 
בתפילת  יגיע  שהרבי  עד  מחכים  והיו  מוסף,  של  לחש  תפילת 
היו  לעיתים  היו תוקעים.  ואז  “מלכויות”  לגמר סדר  הלחש שלו 
הרבי  של  לחדרו  להיכנס  סגולה  ליחידי  רשות  נותנים  הגבאים 
לראות את עבודת הקודש. אחד מאלו שזכו להיכנס סיפר, שעד 
שהרבי גמר את סדר “מלכויות” הספיק הוא עצמו לגמור את ספר 
היתה  כך  ראשון...  ספר  ולגמור  מחדש  להתחיל  כולו,  התהלים 
נערכת כל עבודת הקודש של ירח האיתנים מתוך כוחות מופלאים 

למעלה מדרך הטבע.

)כתבי חסידים - שטפנשט(

“ובכן לך הכל יכתירו” - מרן הרה”ק 
משטפנשט זי”ע מלמד פרק בהתבוננות ענין 

הכתרת וקבלת עול מלכותו יתברך
וותיקי החסידים  זקני  בשטפנשט היה נהוג כי לפעמים היו 
מקרוב  לראות  וזוכים  הרבי[  של  הק’  ]חדרו  לקלייזל,  נכנסים 
את עבודתו הק’ בעת התפילה, כך גם זכה החסיד הוותיק ר’ 
אייזיק ז’שיטאמירער ע”ה שהגיע לראש השנה למרן הרה”ק 
קודם  השנה  ראש  ובליל  זי”ע  משטפנשט  נחום  מנחם  רבי 
התפלה הפציר בו הגבאי המשב”ק ר’ שלומ’קע ע”ה שיכנס 
להתפלל בקלייזל, ואמר לו שכן פקד אדומו”ר ז”ל שיתפלל 
עמו בחדרו, וראה את פני אדומו”ר ז”ל אחר תפלת שמונה 

עשרה כשלהבת אש. 
וסיפר כי אחרי סיום התפילה ישב אדומו”ר ז”ל על הכסא, והחל 
“ר’  לו:  אמר  דבריו  ובתוך  ונשגבים  עמוקים  בדברים  לשוחח 
אייזיק, האם לא איכפת לכם מהביזיון שנפל בחלקו של הבארון 
גינזבורג  גינזבורג במוסקבה בעת טכס ההכתרה של הקיסר, - 
ושכר שני חדרים  ימים  הקדים לבא בכמה  ונכבד[  עשיר  ]יהודי 
סמוכים מאד למקום בו יתקיים טכס ההכתרה, מאוחר יותר סמוך 
בידו  עלתה  ולא  הנסיכים  אחד  למקום  הגיע  ההכתרה,  למועד 
עבורו  שיפנה  גינזבורג  את  ושידל  סמוך,  כך  כל  מקום  להשיג 
את אחד החדרים ששכר והוא יחזיר לו את כל ההוצאות ששילם 
עבור שני החדרים, ובלבד שיעמיד לרשותו חדר אחד מחדריו, 
וכשגינזבורג לא הסכים לכך, חרה להנסיך וטרח ומצא איזה סעיף 
נוכח בשעת ההכתרה של  להיות  ליהודי  אסור  פיו  בחוק שעל 
הקיסר, ובכן הוא אילץ את גינזבורג לעזוב את העיר תוך עשרים 

וארבע שעות.
הפאר  את  לתאר  זי”ע  הק’  רבינו  התחיל  אלו  דבריו  לאחר 
היו  ופניו  ההכתרה[,  ]טכס  הקרינאציע  בעת  שהיה  והכבוד 
ז”ל: כמה מן הראוי היום  כלפיד אש. ואחרי זה אמר אדומו”ר 
לעמוד ולהתבונן, הרי ביום זה אנו מכתירים ‘כביכול’ את מלך 
רבינו  נשאר  הק’  דבריו  את  ובסיימו  הקב”ה”.  המלכים  מלכי 

דקות  כעשרה  יושב  זי”ע 
הגשמיות,  בהתפשטות 
עד  לבן כשלג,  ופניו הפכו 
מכסאו.  ויקם  שהתעורר 
ברכת  העולם  וברכוהו 
לשנה טובה וכו’ והוא השיב 

להם כנהוג, והלך לביתו.
)מילין סתימין שטפנשט - יח(

אנחה לא אמיתית הרי היא בגדר ע”ז
רבי  אדמו”ר  הרה”ק  שרבינו  טלינגטור  שלמה  ר’  הרה”ח  סיפר 
מנחם נחום משטפנשט אמר פעם אחרי הימים הנוראים: ב”ה, 
חלפו להם החגים ותפילותיהם... והסביר דבריו והוסיף, כשבאים 
הימים הנוראים כל אחד נאנח, ואם נאנחים אנחה לא אמיתית 

זה בגדר ע”ז ר”ל.
וכך גם אמר בפעם אחרת: “בבוא הימים נוראים, כל אחד נאנח 
חושבים  ולא  נאנחים  אם  ואולם,  בתשובה.  ועוסק  לבו  מעמקי 
זאת באמת לאמיתה – הרי זה בגדר עבודה-זרה, רחמנא ליצלן!”
)אמונת אמת - שטפנשט(

אריכות התפילה בר”ה
תיאור סדר עבודתו בקודש של מרן מרן הרה”ק 

אדמוה”ז משטפנשט זי”ע
התקיעות  ואת  לו,  המיוחד  בחדר  התפלל  הרבי  השנה  “בראש 
סדר  לגמר  הגיע  כשהרבי  רק  תקעו  בלחש  העמידה  שבסדר 
הלחש,  תפילת  את  מכבר  זה  גמר  שהקהל  למרות  מלכויות, 
השומר  התיר  הלחש  תפילת  את  הקהל  סיים  כאשר  ולפעמים 
שעמד בפתח חדרו של הצדיק, ליחידי סגולה להכנס לחדר הרבי 

לראות את עבודתו בקודש”.
)אמונת אמת - שטפנשט(

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

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

תלמוד תורה
“תורת אמת” שטפנשט

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

מתחם כיתות התלמוד תורה
רח’ רש”י 9 אלעד

מתחם המכינה לישיבה קטנה
הכלל חסידית - אלעד

רח’ רש”י 3 אלעד

בית שטפנשט - גבעתיים
בקבר הצדיק משטפנשט

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

* מרכז מתנדבים לנזקקים

הכנסת אורחים ואש”ל ברומניה
לקבוצות ויחידים - בהזמנה מראש

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

מפעל קמחא דפסחא
וקמחא דשבתא

עזר וסיוע למשפחות ברוכות בימי
החגים ושבתות השנה.

אור מתתיהו
שיעורי תורה ברחבי הארץ, כנסי חיזוק

וערבי יהדות לעם שבשדות, בהשתתפות
גדולי המשפיעים ומזכי הרבים

הספריה התורנית ומוזיאון
להנצחת יהדות רומניה

וזכר הצדיקים משטפנשט.

מכון תורני
“תורת אמת - שטפנשט”

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

מפעל האנציקלופדיה
לחכמי רומניה

מספרי המכון ניתן להשיג 
במשרדי המוסדות:

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

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

· עלי זבח: 
ח”א עניני ברית מילה,

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

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

אלבום עם שני דיסקים

יו"ל על ידי מכון
'תורת אמת שטפנשט'

הצטרפו לקבלת הגליון כל שבוע
בדוא"ל: 

טלפון: 03-579-03-03
פקס: 03-616-5110

6160303@gmail.com

גליון
מס'



2 באר בשדה- שטפנשט

עניני סליחות - תפילות – תקיעת שופר - לימוד זכות
 "לך ה' הצדקה ולנו בושת 

הפנים" )סליחות(
דהכוונה  שפירא  מאיר  רבי  הגה"ק  ביאר 
ולנו בושת הפנים"  "לך ה' הצדקה  באומרנו 
הקב"ה  עשה  'צדקה  בפסחים  דאיתא  להא 
שבעוה"ר  האומות',  בין  שפיזרן  לישראל 
מפני  נמוכה  במדרגה  הוא  ישראל  עם  מצב 
עיקר  רק  עצמי  יחוס  לנו  ואין  חטאינו  רוב 
היחס שלנו הוא מה שעשו הרשע גרוע יותר, 
וכשיראה  האומות  לבין  שפיזרן  הצדקה  וזו 
מעשים של עשו הרשע, אז יראה כי עשו גרוע 
עוד יותר, וזוהי הכוונה 'לך ה' הצדקה' טוב 
אבל  האומות  בין  שפיזרתנו  זו  צדקה  עשית 
בעצמנו  לנו  אין  כי  הפנים'  'בושת  זה  'לנו' 
מעלות וכל המעלה שיש בנו היא ביחס לעשו 
הגרוע מאיתנו פי כמה, ולכן אין לנו שום עצה 

רק נחפשה דרכינו ונחקורה וגו'.

"כי אתה רב סליחות"
אחד מגדולי תלמידיו וחסידיו של הגה"ק בעל 
נשאל  רבי שמואל מונקעס זצוק"ל  התניא היה 
סליחות"  ש"אומרים  העם  בפי  ששגור  מה 
ומבקשים  תחנונים  מבקשים  אנו  והלא 
שהקב"ה יאמר לנו "סליחה" והיה צריך לקרא 
בסיפור  זאת  וביאר  תחנונים"  "אמירת  לזה 
בדרכו  היה  פעם  עובדא",  הוה  ד"בדידיה 
בנסיעה לרבו בעל התניא לר"ה ונתעכב בשבת 
סליחות אצל זוג יהודים זקנים באחד הכפרים, 
והנה במוצש"ק לפנות בוקר העיר אותו בעל 
ללכת ביהכנ"ס  הזמן  שהגיע  הזקן  האכסניא 
רבי שמואל עשה עצמו כאינו  לסליחות, 
מבין, ושאלם מה זה סליחות? הזקנים פתחו 
בעל- יהודי  לפניהם  הנה  בתדהמה  עיניהם 
זה  ואינו יודע מה  זקן ופאות  עטור  צורה 
פנים  להעמיד  המשיך  שמואל  ר'  סליחות, 
תמימות כמי שמצפה לשמוע הסבר ותשובה 
לשאלתו, הסביר לו הזקן ואמר: הנה מתקרב 
בכך?  ומה   - השנה,  בראש  ובא יום הדין 
ושמע  הסכת   - לשאול!  שמואל  ר'  המשיך 
פרות  יש לנו שלשה  הנה  הזקן,  לו  אמר 
ומתפרנסים,  חיים  אנו  שלהם  שמהחלב 
שהפרות  יתכן  אזי  ואילו לא נלך לסליחות 
לא יתנו חלב ולא יהיה לנו פרנסה, וח"ו נוכל 
לאבד כל פרנסתינו וכשלא לא נשלם לפריץ 
מסולקים  להמצא  אנו  עלולים  חכירה  דמי 
מביתנו. נענה ר' שמואל ואמר להם בתמימות 
מעושה: הענין אינו מובן לי כלל, הנה עד עתה 
שתינוקות מתעוררים לפנות בוקר  אני  יודע 
ומבקשים חלב, אך מעודי לא נתקלתי במקרה 
שאנשים זקנים קמים לפנות בוקר לבקש 
הטעם  שמואל  רבי  הסביר  חלב... ובזה 
כדי  סליחות"  "אמירת  שאומרים 
להוציא מן הספק שאין אנו קמים לבקש 
באמירת  נכלל  שזה  על חלב,  ולהתחנן 
היא  מטרתינו  כל  אלא  תחנונים 
ו  נ י ב שהר על  לה  מחי ו חה  י סל לבקש 
לדבר  בכדי  ורק  ופשעים  בחטאים עונות 
"אמירת  לזה  קוראים  אנו  בלשון נקיה 

סליחות".

 

"עשה למענך"
היה  מטשורטקוב  מרדכי  נחום  רבי  האדמו"ר 
שהיה  זצ"ל  מברדיטשוב  הרה"ק  בשם  אומר 
לישראל  שישפיע  ית'  הבורא  לפני  ממליץ 
ישראל  יעשו  "מה  ואמר:  בהרחבה,  פרנסה 
עבורך  הכל  הלא  הרחבה?  להם  כשתהיה 
בהם  יקיימו  הלא  עולם,  של  רבונו  ולמענך, 
מצוותיך, יקנו תפילין ומזוזות, ישלחו ילדיהם 

לת"ת וכד'. אם כן, כל כמה שתעשה ותכתוב 
עושה  אתה  הרי  ישראל  על  טובות  גזרות 

למענך בכדי שיקיימו מצוותיך".

זכרנו לחיים )תפילות ימים נוראים(
רבינו הקדוש סנגורן של ישראל רבי לוי יצחק 
מברדיטשוב היה מפרש בטוטו"ד ענין הבקשה 
לחיים'  'זכרנו  השנה  בראש  מתפללים  שאנו 
שאנו מחלים את בפני אבינו מלכנו שישלח 
כל  לעשות  והשכל  המוח  וזכות  בהירות  לנו 
המצות שצוה עלינו בלי שום פניה רק בטוהר 
ביראה  ית'  עבודתו  כבודו  למען  המחשבה 
ובאהבה אמיתית, בלתי לה' לבדו ולא לזולתו 
שאנו  לחיים'  'זכרנו  מבקשים  אנו  וזה  ח"ו, 
שנעשה  המצות  שכל  להבא  על  מבקשים 
טהור  לב  השי"ת  לנו  שיתן  הבעל"ט  בשנה 
בטוהר  המצוות  כל  שנעשה  קדושים  ומוחין 
ואכן  ית',  שמו  למען  המחשבה  וזכות  הלב 
'זכרנו לחיים',  בעצם המחשבה שאנו בקשת 
וזה  לאדם  חיים  נותנת  גופא  המחשבה  זאת 
בכל  חיות  לנו  שיהיה  לחיים'  'זכרנו  פירוש 
מצותיו בכל השנה הבעל"ט, ואם אכן נחשוב 
כך באומרנו 'זכרנו לחיים' הרי הקב"ה מצרף 
מחשבה טובה למעשה, ומחשיב מחשבותינו 
בלי  הבא  בשנה  מצותיו  כל  שעשינו  כאילו 
שום פניה רק לשמו לבדו ולא לזולתו ואם כן 
זכיותנו מרובים עד אין חקר ועד אין  בודאי 
בדין  זכאים  יצאנו  אנחנו  בוודאי  ובזה  סוף, 

מאתו יתברך.

)קדושת לוי - ליקוטים חדשים(

 

הסובל ומעלים עין מסוררים... העליון 
ועינו אל יריאיו )פיוט "וכל מאמינים"(

הצדיק  שבכח  מאפטה  מהרה"ק   איתא 
להסיר ולהמתיק הדינין מבני ישראל, דהיינו 
שהצדיק רואה שנגזר על אחד מיתה יש בידו 
התיבה  ואת  האותיות  צירוף  את  לשנות  כח 
'מת' הוא הופך ל'מעות' ואז ע"י שנותן מעות 
לצדקה ניצל, וכן מ'נגע' הופך ל'ענג' וכו' וזה 
בימים  מאמינים"  "וכל  בפיוט  שאומרים  מה 
הנוראים שהקב"ה סובל את הרשעים ומיטיב 
את גזר דינם למען ינוחו וישובו מדרכם הרעה 
אך אם עומדים במרדם וממשיכים בדרכם הרי 
הוא מעלים את העין מהם, אמנם יש כח ביד 
מגזר  ה'עין'  אות  נטילת  ע"י  לשנותו  הצדיק 
הדין, וזה הכוונה העליון הקב"ה, 'ועינו' נתן 
הצדיקים  דהיינו  יראיו',  'אל  ה'עין'  אות  כח 
שיהיה בכוחם לגרע או להוסיף אות זה ועי"ז 

לשנות גזר הדין שנגזר על האדם לטובה.

)ברכת משה – הרה"ק הרמי"ל מפאשקאן(

 

לדוד מזמור
נחום  מנחם  רבי  אדמו"ר  הק'  רבינו  מרן  סח 
זצ"ל  מרוז'ין  הרה"ק  אאמו"ר  משטפנשט: 
אמירת  בעת  השנה,  ראש  כשמגיע  אמר 
'לדוד מזמור' מתרגשים ומתלהבים עד מאוד 
ואומרים אותו בקולות רמים ובצעקה יתירה, 
ותמיהני, זה הרי אותו ה'לדוד מזמור' של יום 
אני  ראשון?  ביום  צועקים  אין  ולמה  ראשון 
אומר, שאם ביום ראשון אינם צועקים אז גם 
צעקתם בראש השנה היא שקר, הלא יש מאן 
שהימים  נכון  יום.  בכל  נידון  שאדם  דאמר 
לא  אבל  וחרטה,  לתשובה  מסוגלים  הללו 

לצעוק 'לדוד מזמור' יותר מתמיד.

)מילין סתימין שטפנשט - קנ"א(

"לעונה לקוראיו ביום דין" )שחרית- ימים 
נוראים(

מטשורטקוב  מרדכי  נחום  רבי  האדמו"ר  סיפר 
זי"ע, שהרה"ק מבארדיטשוב הכין עצמו פעם 
בראש השנה לתקיעת שופר, ירד לטבול ועלה 
הקהל  כל  היו  וכבר  וכו',  בקיטל  ונתלבש 
מוכנים ועומדים ומצפים ברתת וזיע שיתחיל 
ובאישו  בהתלהבותו  מברדיטשוב  הרה"ק 
אין  והנה,  והתקיעות.  הברכות  את  הגדולה 
קול ברכה ואין קול תקיעה, רק דומיה ארוכה, 
והרה"ק מניח את השופר מידו וחוזר ונוטלו 
כמה  התופעה  עצמה  על  חזרה  כך  ומניחו. 
פיו  את  הרה"ק  פתח  שלפתע  עד  פעמים, 
אצל  הכנסת  בית  בירכתי  כאן  "הנה  ואמר: 
ימיו  כל  שהיה  מישראל  אדם  יושב  הפתח 
שבוי בין הגויים ואינו יודע להתפלל, ומתוך 
שראה את הקהל עומד ומתפלל נתמלא לבו 
והתחיל  להתפלל,  ג"כ  עזה  וחמדה  בקנאה 
וכך  שבשמים  אביו  לפני  ליבו  ושופך  בוכה 
יודע  אתה  שבשמים,  "אבינו  בבכייתו:  אמר 
בכל תפילה זכה מקורה וכוונתה, ואני מעודי 
יודע  אלא  ולהתפלל  לקרוא  למדתי  לא 
כפי  ב'  א'  של  אותיות  הכ"ב  את  לצייץ  אני 
לפניך  ואומר  אחזור  ע"כ  בינקותי.  שלמדתי 
אותיות הא' ב', ואתה ברחמיך הרבים תצרף 
כרצונך  תפילה  מהם  ותעשה  לתפילה  אותם 
ומנה את  וכך עשה בתמימותו, אמר  הטוב". 
סיים  ועכשיו,  תומם.  עד  א-ב  האותיות  כל 
שהוא  הקב"ה  יושב  מבארדיטשוב,  הרה"ק 
לתפילתם  ומתאווה  ישראל"  תהילות  "יושב 
בתמימות  שיצאו  האותיות  בצירופי  ועוסק 
יהודי,  אותו  של  התמים  וליבו  מפיו  ובזכות 

ועל כן צריכים אנו להמתין".             

 )דורש טוב - טשורטקוב(

 

"אתה נגלת בענן כבודך..."
פעם נתן רבינו הק' מבארדיטשוב טעם לסיבת 
וישא  ר"ה,  של  במוספין  תורה  מתן  הזכרת 
לצוד  שיצא  גדול  למלך  משל  ויאמר:  משלו 
דרכו  את  אבד  ופתאום  היער,  במעבה  ציד 
ותעה ולא מצא מוצא מבין סבך העצים. עד 
שחזרו  נבערים  כפריים  של  חבורות  שפגש 
מעבודתם לכפריהם וניסה לבקשם כי יורוהו 
הם  ואילו  לארמונו,  לשוב  המלך  דרך  את 
בבערותם לא הסכינו אפילו להקשיב לדבריו 
והפנו אליו עורף. עד שעבר שם פיקח אחד 
המלך  את  הוליך  ומיד  המדובר,  במי  ותפש 
לכיוון הדרך המוליכה לעיר המלוכה והמלך 
ברוב שמחתו הודה לו ומילא את בקשותיו עד 
חצי המלכות. והלבישו בגדי מלכות ושררה, 
ואת בגדיו הפשוטים ציווה לגנוז בבית גנזיו. 
וזלזל בכבודו של  ונסתכסך עימו  והנה קרה 
המלך, ויכעס עליו המלך מאוד וחמתו בערה 
אך  ויבקשהו  המלך  לרגלי  האיש  ויפול  בו, 
בגדיו בהם  ללבוש את  ירשהו  כי  דבר אחד, 
המלך  את  פגש  בה  העת  באותה  לבוש  היה 
את  וימלא  המלך  לו  ויתרצה  היער.  במעבה 
מבוקשו. והנה אך נכנס אליו בבגדים האלו, 
מיד סלח לו וחיבקו ונשקו ואהבו שוב כמימים 
הקב"ה  מה"מ  מלך  כי  הוא  והנמשל  ימימה. 
על מעשיהם  ולשופטם  עמו  לדון את  בבואו 
הרעים, מזכירים אנו לו את זמן מתן תורתנו 
למו,  משעיר  וזרח  פארן  מהר  הופיעו  בעת 
להסתכל  סרבו  העולם  אומות  הגויים  כשכל 
של  וכלשונו  התורה,  נותן  ועל  התורה  על 
רבינו "המה ראו בתורה כאילו היא חבילה של 
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פירות רקובים"... ולכן ביום הדין ראש-השנה 
את  לקב"ה  ומזכירים  בשופר  אנחנו  תוקעים 
זו  זכותנו  לנו  שיזכור  כדי  סיני,  הר  מעמד 
ויכתבנו  ופשעינו,  חטאינו  כל  על  וימחול 

לחיים טובים ארוכים ולשלום.

 

"אשרי העם יודעי תרועה"
ישנה עובדה מהבעש"ט הק' אשר טרם התגלותו, 
באותו  תקנה  והיתה  אחד,  בכפר  מלמד  היה 
להתפלל  לבוא  כולם  צריכים  שבר"ה  כפר 
בבית-הכנסת שבעיר הגדולה. חשש הבעש"ט 
מכך שכאשר יסעו הכפריים עם בניהם לעיר, 
האווזים  עם  בכפר  לבד  נשותיהם  תישארנה 
שהשנה  להם  אמר  לכן  והגויים,  והבהמות 
ישארו בכפרם והוא יתפלל לפני העמוד, וכך 
היה. לאחר ראש-השנה היה רעש גדול בעיר 
על שהפרו את המנהג הוותיק להיכנס העירה 
לתפילות ראש-השנה, ובעשי"ת שלחו לקרוא 
לבעש"ט לדין-תורה אצל ה"פני יהושע". הוא 
היה צריך להיכנס ללא מנעלים ולקבל נזיפה. 
כשנכנס אל החדר, ישבו בו חברי בית-הדין 
ללא ה"פני יהושע", וטענו כלפי הבעש"ט על 
כך שהתפלל בעצמו לפני התיבה בכפר ובכך 
שבה  לעיר,  הגיעו  ולא  הכפר  בני  את  עיכב 
מתפללים עם כל הכוונות. ענה הבעש"ט שגם 
ביקשו לשמוע ממנו  הכוונות.  יודע את  הוא 
זאת, והוא אמר שמי שאינו נקי מחטאים מאז 
גדול  פחד  עליהם  נפל  שיצא.  נערותו,  ימי 
ה"פני  נכנס  ואז  החוצה,  ברחו  בהלה  ומרוב 
ללא  הניגון  את  רק  אמר  הבעש"ט  יהושע". 
הפנ"י  אותו  וכששמע  הכוונות,  את  שפירש 

אמר שדי בכך ופטרו לשלום.

 

מי כעמך ישראל
פעם  יצא  זי"ע  מאניפולי  זוסיא  רבי  הרה"ק 
בראש-השנה קודם התקיעות מבית-המדרש, 
וראה תינוק מישראל מבני עניים כשהוא לבוש 
זוסיא:  רבי  אותו  שאל  רעים.  ופניו  קרעים 
הערלים  בבני  מתקנא  אתה  אין  כלום  "בני, 
האוכלים משמנים ושותים ממתקים ולובשים 
מלבושי כבוד?!". השיב התינוק: "לא, אין אני 
משלהם.  גדול  שלי  שכן  כלל,  בהם  מתקנא 

ישראל אני ומאמין באלוקי ישראל!".

ופתח  לבית-המדרש  זי"ע  זוסיא  רבי  חזר 
וראה  משמים  הבט  העולמים!  "ריבון  ואמר: 
מי כעמך ישראל עם סגולה! תינוק מישראל, 
קרעים  ולבוש  וצמא  רעב  כשהוא  אפילו 
ובלואים, מקבל הכל באהבה ובלבד שישראל 

הוא!".

 

 "עד מתי"? 
- משל נפלא על אורך הגלות

 פעם בא מרן הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין 
לבית-מדרשו, וסיפר מעשה:

כפרי אחד נבער מדעת נסע לעיר לראש-השנה 
הכפריים  כל  כמו  בביהכנ"ס.  להתפלל  ובא 
לכן  להתפלל,  ידע  לא  הוא  אף  הקדמונים, 
שמונה- כשהתפללו  ואנה.  אנה  והביט  עמד 
עשרה והיו העם בוכים, התחיל הכפרי תמה: 
'מה זו הבכיה?! האם אי-מי היכה אותם עד 
קטטה  שום  היתה  לא  הלא  בוכים?!  שהם 
לעצמו,  הכפרי  הרהר  כך  בבית-המדרש...'. 
בוכים על  כי מסתמא הם  עד שעלה בדעתו 
כך שהתפילה בבית-המדרש מתארכת והינם 
רעבים... כיוון שגם הוא עצמו היה רעב, נתן 

גם הכפרי את קולו בבכי.

העם  כשפסקו  שמונה-עשרה,  תפילת  לאחר 
שעתה  זה  'מה  ותמה:  הכפרי  חזר  מלבכות, 
שובעם?!'.  לכדי  באו  כבר  וכי  בוכים?  אינם 
לבית- שהלך  שקודם  בדעתו  שעלה  עד 
המדרש, ראה בביתו שהניחו בתוך התבשיל 
וכי  ארוך,  בישול  הצריכה  יבש  בשר  חתיכת 
ככל שהבשר יצטמק יותר, יהיה התבשיל טוב 

יותר, ובמחשבה זו נתיישבה דעתו.

התחילו  ושוב  ה'תקיעות'  זמן  כשהגיע 
תמיהתו  אליו  חזרה  לבכות,  המתפללים 
אמת  'הן  הדבר:  לו  שנתיישב  עד  הראשונה, 
זמן  שיאריך  ככל  טוב  יותר  יהיה  שהתבשיל 
בישולו, אבל כנראה שכבר אין בכוחם לשהות 
הוא  גם  התחיל  כך  ומשום  כל-כך'.  רב  זמן 

לבכות מאד.

זצ"ל,  את המעשה הזה סיפר מרן הריז'ינער 
והוא נראה כמשל ברור על הגלות ואורכה.

)ספרן של צדיקים – מערכת רוז'ין(

 

וידע כל פעול כי אתה פעלתו...
מנהג היה בבית הרב המגיד הגדול ממעזריטש 
כי תלמידיו היו מסבים לשולחנו הק' לסעודות 
שבת קודש ויום טוב. פעם אחת, בליל ראש 
השנה, כאשר כולם כבר ישבו לשולחן הטהור, 
נכנס המגיד להסב לסעודת החג, ו'הרב' בעל 
התניא זצ"ל נפקד ממקומו ויתמהמה עד בוש. 
שלח המגיד שליח אחריו אל הקלויז לבקשו 
אצל  שהתפלל  היה  'הרב'  של  דרכו  שם. 
השלחן, ויהי כאשר נכנס השליח לקלויז, מצא 
אותו שוכב על הקרקע ובשתי ידיו אחז בשתי 
רגלי השלחן, וקרא בקול גדול הלוך וקרוא: 

"וידע כל פעול כי אתה פעלתו".

חזר השליח אל המגיד הקדוש וסיפר לו את 
אשר חזו עיניו. אמר המגיד כי תלמידו הרב 
של  למדרגה  הגיע  כבר  כנראה  התניא  בעל 
"וידע כל פעול כי  להחדיר את האמונה של 
כמו השולחן,  דומם  לעצם  גם  אתה פעלתו" 
ל"דומם"  אפילו  לב  נתן  ה'  כי  מאמין  והוא 

לדעת כי ה' פעלו ובוראו...

תקעו בחודש שופר
לבית  לרבוה"ק  להם  היתה  מיוחדת  עבודה 
לבעל- שמסרו  בעת  בראש-השנה,  רוז'ין 
התוקע את השופר על מנת לתקוע בו כמצוות 
היום. בעלי התקיעה היו נכנסים לחדרם הק' 
השופר  את  ורחימו  בדחילו  מידם  ומקבלים 
תוך כדי השמעת רשפי אש קודש של המתקת 
רבי  הרה"ק  גם  רחמים.  והתעוררות  הדינים 
ברוב  כן  נהג  מסאדיגורה-ת"א  שלמה'ניו 
אומר  היה  בעצמו  אף שהוא  על  וסער,  רגש 
סיפר  המיצר".  "מן  הפסוקים  את  רב  ברגש 
מי  שליט"א,  אוירבך  מרדכי  רבי  הגאון  הרב 
ששימש אצלו כבעל-תוקע ]כיום רב ביהכ"נ "אביר 
יעקב" ת"א[. שכשנכנס לחדרו המיוחד אשר בו 
נעמד  השופר,  את  ממנו  לקבל  כדי  התפלל, 
וגלגלו  רבי שלמה'ניו ואחז את השופר בידו 
תוך בכיות בחיל ורעדה, עד שהגיש ומסר את 
השופר לבעל תוקע - תוך כדי עמידה – וכך 
אמר לו: "דא האסטי דעם שופר, גיי און בלאז 
]-הנה  ישראל",  כלל  פון  שלעכטץ  די  ארויס 
השופר לפניך, לך ותקע בו והוקע את כל הרוע מכלל ישראל[. 
בבכי  פרץ  המשפט  את  שסיים  טרם  ועוד 
קורע לבבות, כשהוא חיוור כסיד, ולולא הקיר 
שמאחוריו - שעליו נשען - היה מתמוטט ח"ו 
מיד  הוא,  בדרכו  שלמה'ניו  רבי  אך  ארצה. 
בתום התקיעות, עת אמר "אשרי העם...", היה 
ניכר בצורתו הק' השינוי הקיצוני של המעבר 
לרגשות  והיראה  האימה  הפחד  מרגשות 

עבודת  וגואים של המשך  ההולכים  השמחה 
בכל  "ומלכותו  עולם  בורא  בהמלכת  היום, 

משלה".

תקע בשופר גדול לחירותינו
ביום ראש השנה היה רבינו הק' מבארדיטשוב 
"רבוש"ע!  הקב"ה:  אל  ליבו  מנהמת  פונה 
אתה ציוויתנו בתורתך 'יום תרועה יהיה לכם' 
וחז"ל למדו מזה תילי תילים של הלכות אותם 
שנים  אלפי  כבר  ישראל  בני  כל  מתאמצים 
לקיים ולשמוע מדי שנה בשנה תקיעת שופר 
ואנחנו, מה אנחנו מבקשים  ורחימו.  בדחילו 
ממך, אבינו שבשמים? רק תקיעה אחת, "תקע 
עלינו  תרחם  הלא  לחרותנו",  גדול  בשופר 

ותתקע כבר תקיעה זו לכבודנו?!"

 

"ומשמיעין יחד בקול"
מסופר  מקארלין  אהרן"  ה"בית  הרה"ק  על 
בבואו  קולו  נשמע  היה  בימים-הנוראים,  כי 
הכוחות  כלות  עד  ארי,  כשאגת  הקודש,  אל 
על  וכן  "המלך".  קריאת  בעת  זה  אם  ממש. 
היה  אשר  תקיעת-שופר,  בברכות  הדרך  זה 
אומרן בכל כוחו ממש, עד שלא היה מצליח 
בעת  ביום-כיפור  וכן  התקיעות.  להשמיע 
שעליה  נדרי",  "כל  לאחר  "שהחיינו"  ברכת 
מסופר כי בכל בתי-הכנסיות שבעיר קארלין 
היו ממתינים מלהתחיל תפילת ערבית בליל 
יום הקדוש עד לאחר ששמעו את רעם קולו 
האדיר של רבי אהרן בברכת "שהחיינו" לאחר 
הימים  תפילות  בכל  היה  וכך  נדרי".  "כל 

הקדושים של ירח האיתנים.

מסופר כי פעם אחת נקלע לקארלין לראש-
השנה חסיד חב"ד, אשר התעכב בדרך ונמנע 
והוא התפלל עם הרה"ק  ממנו לנסוע לרבו, 
בהתלהבות  מאד  ונתלהב  וחסידיו,  מקארלין 
בעת  בקארלין  שליהטה  קודש  האש 
התפילות. באותה שנה חל ר"ה בימים חמישי 
שלפנות  מכך  התפעל  הנ"ל  והחסיד  ושישי, 
הקודש  עבודת  לאחר  שישי,  יום  של  ערב 
ראש- ימי  שני  של  של התפילות הנלהבות 
השנה, כשה"עולם" היו עייפים וסחוטים עד 
לשד עצמותיהם מהיגיעה הגדולה של עבודת 
היום, ורבים מהם היו שרועים באפיסת כוחות 
על הספסלים ועל הרצפה. עם כל זאת, כשאך 
שבת  ערב  של  המנחה  לתפילת  הרבי  יצא 
ונשמע קולו הרועם בזמר "ידיד נפש" שלפני 
מנחה, קפצו כולם מרבצם ושוב החלו לנוע 
מגרונם  הבוקעים  מהקולות  הסיפים  אמות 
נחרט  זה  מופלא  מחזה  וחסידיו.  הרבי  של 
במדעיו של החסיד הנ"ל בהתפעלות עצומה 
לשונו  בניב  החג התבטא  ובמוצאי  מאד,  עד 
בביטויים המובנים לתושבי מחוזות רוסיה: "א 
מכה האט ניקולאי אזא פאלק! א קרענק, א 
טויזנט  צוויי  אויס-אונגערין  ניקולאי!  קדחת 
סאלדאטן דריי טעג, און אזוי גיט שיסען?!" 
)בדבריו התכוון לבטא בלשון המדוברת: איפה יש לניקולאי עם 
כזה?! כל חולי וכל מכה יחולו על ראשו של הצאר ניקולאי! הוא 
היה רוצה עם כזה וצבא כזה, אלפיים חיילים מורעבים ומותשים 
במשך שלושה ימים, ולבסוף הם יורים ברוביהם בכוחות רעננים 

כאילו לא אירע דבר...(. כשהביאו את דברי החסיד 

אל ה"בית אהרן" ציווה לקוראו לפניו וביקשו 
לחזור על דבריו, ושיבח אותם וקילסם מאד 
על  טובה  ומליצה  סנגוריה  דברי  בהיותם 

ישראל.
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א 
כתב השו"ע סי' תקפ"ט סעיף ב' חרש שוטה 
]מתקיעת שופר[ וחרש אפי' מדבר  וקטן פטורים 
שומע  דאינו  דכיון  מוציא  אינו  שומע  ואינו 
בביאור  האחרו'  ונח'  הוא  חיובא  בר  לאו 
הגרעק"א  דחרש.  חיובא  בר  דלאו  החסרון 
דאינו  דכיון  כפשוטו  דהוא  ס"ל  ז'(  סו"ס  )בשו"ת 
אינו  והו"ל  שופר  בתקיעת  חייב  אינו  שומע 
א'  סעיף  שם  בשו"ע  ואיתא  בדבר  מחויב 
אינו מוציא אחרים  דכל שאינו מחויב בדבר 
דגם בכה"ג שאינו פטור בעצם  והיינו  יד"ח, 
מהמצוה. דהרי מדבר ואינו שומע ה"ה כפקח 
בר  שאינו  אלא  ב':(  בחגיגה  )כדאיתא  דברים  לכל 
הכי לקיים את המצוה ג"כ הו"ל כאינו מחויב 
תל"ט(  סי'  )או"ח  נזר  באבני  יעויין  אמנם  בדבר, 
שכתב להוכיח דאף דכן משמע מהב"י ושו"ע 
ובודאי חרש נחשב מחויב  מ"מ אי"ז הפשט, 
הוא  להוציא  יכול  שאינו  הטעם  אלא  בדבר 
דיבור  חשיב  לא  לאזנו  השמיע  דלא  דכיון 
בו, כמו למ"ד דלא השמיע לאזנו לא  לצאת 
כעונה  חשוב  ממנו  השומע  גם  כן  על  יצא. 
עצמו כמו שלגבי עצמו אי"ז דיבור גמור ה"ה 
לגבי השומע ולפי"ז ה"ה כשהקורא מגילה או 
התוקע אוטם אזנו ואינו שומע, השומע ממנו 
אינו יוצא עכ"ד האבנ"ז, וכדבריו צ"ל לכאו' 
עליו  שהשיג  רע"א(  )סי'  מרבבה  הדגול  לדעת 
הגרעק"א הנ"ל מהשו"ע דידן גבי חרש, ע"ש. 
הנ"ל,  האבנ"ז  כדברי  יתרץ  דהדגמ"ר  וי"ל 
האבנ"ז  אמנם  מהעונה.  השומע  עדיף  דלא 
כתב דדבריו הם דלא כהשו"ע. אך י"ל דבריו 
]וכן שמעתי  באופ"א קצת וליישבם עם השו"ע, 
מהגרש"ז כהנוביץ שליט"א רב ביהמ"ד עמק ההלכה[ דבאופן 
דהוא עצמו אינו יכול לצאת בזה, חסר בשם 
דזה  מבארים  דיש  כמו  שבזה,  מצוה  מעשה 
דהם  להוציא,  יכולים  אינם  דחש"ו  הטעם 
שלהם  למעשה  גם  אז  למצוה,  שייכים  לא 
דמצינו  בהא  צל"ע  ]אמנם  מצוה  מעשה  תורת  אין 
עצמו  האבנ"ז  סברת  אך  ואכ"מ[  בתורה  קורא  דקטן 
נראה טפי דהוא כעין דיו לבא מן הדין להיות 
הוסיף  שליט"א  גולד  הלוי  והגר"מ  כנדון. 
לבאר דסברת האבנ"ז דכדי להחשב "משמיע" 
דומה  הוא  דאל"כ  ישמע.  עצמו  שהוא  צריך 
למתעסק כלפי עצמו, וממילא גם השומע לא 
יכול להשתתף עמו בתקיעתו. ]באבנ"ז נראה דס"ל 
דגם בתקיעת שופר בעי שומע כעונה ואכמ"ל בזה, ועי' במטה 
אפרים שכ' דבשופר אין מצוה בו יותר מבשלוחו כי המצוה היא 

לשמוע[.

גונא  דיש  )סי' תקפ"ז סק"י(  והנה מצינו במשנ"ב 
זו  בתקיעה  לצאת  יכול  לא  עצמו  שהוא 
הבור  לתוך  בתוקע  אחרים,  מוציא  ואעפ"כ 
יצא  לא  הוא  בפנים.  והשומעים  בחוץ  והוא 
והם יצאו אמנם יש לחלק דהתם הרי אם היה 
ברור לו שקול שופר שמע גם הוא היה יכול 
סק"ב  תרפ"ט  סי'  בשע"ת  וע"ע  בזה.  לצאת 
שומע,  לא  עצמו  והוא  המגילה  את  בקורא 
דאעפ"כ הציבור יצאו. ועי' בקובץ הערות סי' 

מ"ח אות י"ד בזה.

ב
אבל  מהב"י[  ]ומקורו  בהג"ה  הרמ"א  כתב  והנה 
שומע ואינו מדבר מוציא אחרים יד"ח, והיינו 

אחרים  ולהוציא  לתקוע  לכתחי'  יכול  דאלם 
יד"ח.

וכ' הב"ח וז"ל "ואינו דומה להא דתנן )תרומות 
לכתחי'  יתרמו  לא  והערום  האלם  מ"ו(  פ"א 
משום שאינם יכולים לברך ]כדפירש הירושלמי שם 
וכ"ה ברע"ב מברטנורא[ דשאני התם דאף אחר אינו 

יכול לברך משא"כ הכא" עכ"ל.

והנה קי"ל דבכל הברכות אע"פ שיצא מוציא 
מדין  דהוא  שם  ופרש"י  כ"ט.  בר"ה  כדאיתא 
אף  מוציא  יצא  אם  הראשונים  ונח'  ערבות, 
לבקי לברך בעצמו, דהביאוה"ל )סי' רע"ג( הביא 
יש  אך  מוציא  יצא  גוני  דבכל  דס"ל  ראשו' 
הל'  חיים  והארחות  והבדלה  קידוש  בהל'  ]הבה"ג  ראשו' 
בקי  לשאינו  דרק  ס"ל  ועוד[  ט"ז  סי'  היום  קידוש 
לברך יצא מוציא ובביאור שיטת הראשו' בזה 
שילוני  להגר"מ  ומשמיע"  "שומע  בספר  עי' 
שליט"א סי' ל"ז ויש אחרו' דביארו דהא דאין 
מוציאין להבקי הוא על דרך הא דאין נפרעין 
מן הערב תחילה, ויש לציין דקי"ל מצוה בו 
יותר מבשלוחו. ופרש"י )קידושין מ"א.( "דכי עסיק 
עדיף  ולכן  טפי"  שכר  מקבל  במצות  גופו 
שיברך בעצמו ואכמ"ל, אמנם בנדו"ד דאיירי 
דהוא  בברכה.  להוציאו  אפשר  לכו"ע  באלם 
א"י לברך בעצמו, ובנדו"ד אף א"צ לזה. כיון 
שהם  עצמם  עבור  אף  השומעים  דמברכים 
ג"כ עדיין לא יצאו והנה בביאור הגר"א כאן 
ולהוציא  לתקוע  יכול  דאלם  הרמ"א  דדברי 
אחרים הוא דלא כההגהות אשר"י ריש חולין 
אם  יודע  איני  "מיהו  וז"ל  שכ'  האו"ז  בשם 
כששנים  אחר  בברכת  יוצא  אם  אלם  ה"ה 
יכול לברך"  ואין אלם עצמו  שוחטים הואיל 
עכ"ל ולפי"ז כ' הגר"א דה"ה בתקיעת שופר 
א"א להוציא אותו בברכה. וממילא עדיף שלא 
יתקע, וכ' הגר"א דמ"מ כבר כ' כל הפוסקים 
יו"ד  וכ"פ השו"ע  דלא כההג"א בשם האו"ז, 
אחר  אם  לשחוט  יכול  דאלם  ז'  סעיף  ס"א 

שוחט ג"כ ומברך.

והנה באמת הרא"ש שם בריש חולין פליג על 
האו"ז. אמנם הט"ז ביו"ד שם כ' דכל פלוגתת 
משום  בשחיטה.  רק  הוא  וההג"א  הרא"ש 
המצות,  ברכת  אי"ז  דשחיטה  ס"ל  דהרא"ש 
אלא ברכת השבח, אבל בעלמא הרא"ש מודה 
לההג"א, דאלם לא יעשה המצוה לכתחי' כיון 
אמנם  בט"ז.  ע"ש  בעצמו  לברך  יכול  דאינו 
בהגר"א הכא חזינן לא כן אלא דגם בעלמא 
יענה  מה  יל"ע  ובאמת  כההג"א.  דלא  ס"ל 
תוקע  אלם  איך  כאן  הרמ"א  דברי  על  הט"ז 
ואין  בברכה.  אלם  להוציא  א"א  הרי  בשופר 
דיש מצוה  דכיון  דתקיעת שופר שאני  לומר 
בשמיעה. א"כ השומעים הם העושים המצוה, 
ולכך זה לכתחי' שהם יברכו. דהא הט"ז עצמו 
בסי' תקפ"ה סק"ג כ' דגם בתקיעת שופר אי"ז 
לכתחי' שא' יתקע וא' יברך. ואולי יש לדחוק 
דהכא ברמ"א איירי שאין אחר שיודע לתקוע 
לא  לעיל  שהובא  בב"ח  אמנם  האלם,  אלא 

משמע הכי.

שם  ביו"ד  הט"ז  על  הגרעק"א  בהגהות  וגם 
מבואר דנקט בביאור פלוגתת הרא"ש וההג"א 
אלא  בשחיטה,  דוקא  מח'  ואי"ז  כהט"ז  דלא 
אף בתרומה. דהגרעק"א ביאר דפלוגתתם היא 

אם יש חסרון דאינו ראוי לבילה באלם שיוצא 
בברכה. דאם אינו יכול לברך בעצמו, אף אין 
יכול לצאת ]מיהו מה שהעיר הגרעק"א שם במתני' דתרומות 
מהני  תורם  כשאחר  באלם  והרי  דערום,  דומ"א  אלם  דקתני 

לכתחי' לדעת הרא"ש ואלו בערום לא. לכאו' תי' א"ז הגר"א הנ"ל 

שכ' "ומש"ה תנן דלא יתרום דאין מצוי אחר שיתחייב" עכ"ל[.

ג
והנה בהגהות הרש"ש )על השו"ע( הק' על הגר"א 
דלכאו' הכא אף ההגהות אשר"י מודה דאלם 
ותרומה  בשחיטה  דבשלמא  לתקוע,  יכול 
עדיף שאחר יקיים את המצוה וגם יברך, אבל 
בשופר ממ"נ הוא דהאלם עצמו אין לו תקנה 
דאף אם אחר יתקע הוא לא יצא יד"ח בברכה, 
והשומעים הרי מברכים בעצמם גם אם הוא 
תוקע וא"כ מה חסרון יש במה דהאלם יתקע 

ואף יוציא אחרים יד"ח,

דהשומעים  דאף  הגר"א  דברי  ליישב  ונראה 
מצוה  דהעושה  עדיף  לכתחי'  מ"מ  מברכים, 
המצוה  עושה  הרי  וכאן  יברך,  הוא  בעצמו 
דהוא האלם אינו מברך. ]אמנם יש בזה נדון בפוסקים 
עי' בספר "שומע ומשמיע" הנ"ל סי' ל"ח ובפרט בתקיעת שופר 

דלפי  הגר"א  טענת  וזה  בשמיעה[  דהמצוה  די"ל 

לפי  גם  לפי"ז  יתקע, אמנם  לא  ההג"א אלם 
י"ל  אך  יתקע,  לא  דאלם  צ"ל  היה  הרא"ש 
מצוה  העושה  כאילו  חשיב  כעונה  דבשומע 
הזה  הפשט  את  לדחות  ויש  מברך.  בעצמו 
ס"ל  רס"ב(  )סי'  ר"ה  בהל'  בעצמו  האו"ז  דהא 
דאחד מברך ואחד עושה המצוה אפי' לכתחי'. 

ועי' בס' שומע ומשמיע הנ"ל שם.

עוד אפשר ליישב דברי הגר"א באופן מחודש 
דהנה הבאנו לעיל סברא דלא עדיף השומע 
ממ"נ  לאלם  דהכא  דאף  י"ל  וא"כ  מהעונה 
כיון  מ"מ  מברכים,  והשומעים  הברכה,  חסר 
חסר  א"כ  הברכה  את  חסר  בעצמו  שלעונה 
השומע  עדיף  לא  המצוה,  של  בשלימות  לו 
מהעונה וגם להם חסר בשלימות המצוה. אף 
שהם בעצמם בירכו. ]וזה רק לפי הנוסח הידוע דברכת 
המצות הוא כחלק מגוף מעשה המצוה עי' בחבצלת השרון פר' 

כי תבא עה"פ ולא שכחתי[.

דס"ל  דאף  הגר"א  דברי  לבאר  אפשר  עוד 
לבד,  בברכה  אלם  להוציא  דא"א  לההג"א 
הוא  בתקיעה  אותו  שמוציא  מי  אם  מ"מ 
הברכה  עם  תקיעה  שמע  שהוא  הרי  מברך 
שעליה, והמצוה המעולה הזו עוברת אף אליו, 
עם  כשהם  טפי  מעולות  בעצמם  דהתקיעות 
ברכה. ]וזה שוב לפמשנ"ת דהברכה הוי תוספת בחפצא של 

המצוה[.

בענין חרש ואלם בתקיעת שופר

עומק הבאר 
עיונים בפרשת השבוע 

מהרה"ג יהודה שלפוברסקי שליט"א
מרבני לומדי בית מדרשינו ב"ב
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באר בשדה- שטפנשט

]א[ ובספה"ק טור ברקת )סי' תקפ"א סק"ד וע"ע הל' סי' תקלא סק"ח( ביאר הענין 

כי לפי מעשה התחתונים היא מעורר למעלה להיות בדומה לו, ולכן ישראל 
קדושים עושים את כל אלה הדברים כדי לעורר כך למעלה, להסיר הזוהמא 
והקליפה מן הבגדים עליונים, לפי כי כך אחז"ל )איכ"ר פתי' י"ב( עה"פ )משלי 
כה כ( מעדה בגד ביום קרה יום שנזדווג נבוכדנצר לישראל העדה מהם שני 
לבושין, בגדי כהונה ובגדי מלכות, וכן על ידי גילוח השערות שהם הדינים 
גורם להעביר הדינים למעלה כדאיתא בזוה"ק )ח"א ריז, א( עד לא מריט דא 

רישיה דמריה ועד לא גליש למטרוניתא עיי"ש.
]ב[ וכתב הלבוש דאע"ג שאינו נטהר מטומאת מת בלא הזאה, מ"מ מה שיש 

בידו לעשות יעשה, כדי שיתפלל תפלת ראש השנה בטהרה, ובבא"ח )נצבים 
ש"א אות ג'( כתב שיכוון גם כדי לקבל הארת קדושת יום טוב של ר"ה לחיים 
יכוין  ושניה  יכוין בה בשביל טהרה,  לכן טבילה ראשונה  ולשלום,  טובים 
בה לתיקון הכעס, ושלישית למתק הדין והגבורה בחסדים, ורביעית לפשוט 
מעליו בגדי החול ויכוין בזה ג"כ תכלה שנה וקללותיה, וחמישית לקבל עליו 

הארת קדושת יום הזכרון ויכוין בזה תחל שנה וברכותיה.
נאמנים  אנשים  מפי  ששמע  כתב  ד(  אות  ר  מערכת  ישראל  סגולות  ]ג[ )בספר 

ששמעו מהרה"ק מהרי"א מזידטשוב זיע"א, שאמר שיקנה לו כל אחד בערב 
ר"ה סכין חדש וישחיזנו והוא מסוגל לפרנסה על כל השנה, וכן בספר זכרון 
טוב )אות יד( שהרה"ק מלובלין זיע"א היה מחלק סכינים בר"ה להמקורבים 

תלסגולה לפרנסה, וכמו שאומרים "חותך חיים לכל חי", שהוא השם של פר
נסה כנודע מכוונת פות'ח א'ת ידי'ך ס"ת חת"ך, ובספר מעשה יחיאל )בשלח 
אות י'( כתב דיש קבלה מהרה"ק מלובלין להיות בר"ה בכיסו סכין חד וחלק, 
עיי"ש, ומנהג סקווירא לבצוע בו החלות )לוח מעגל השנה(, וראה עוד בילקוט 

'סגולת מלכים' על ירח האיתנים.
]ד[ בשו"ע )יו"ד סי' קכ ס"ה( איתא דסכין של שחיטה יש מי שאומר שאינו צריך 

טבילה וכתב הרמ"א דטוב לטובלו בלא ברכה, ובשיירי ברכה הביא מספר 
בית דוד )סימן ס"א( דסכין שחותכין בה לחם או שאר דברים צריך טבילה 

והדברים פשוטים וכן המנהג, עכ"ל, ומשמע דטובלין בברכה.
ימרח,  גזירה שמא  חימום,  ידי  על  הפמוט  אל  נר  להדביק  ביו"ט  ]ה[ אסור 

דהיינו שישפשפנו להחליקו על  פני שטח הפמוט, הכנה"ג )סי' שי"ד( כתב 
משפשפו  אינו  דאם  סק"ו(  תקיד  )סי'  כתב  והמג"א  ממרח,  משום  דאיסורו 
אינו  ממרח, אלא אסור גזירה שמא ימרח, וכ"כ בשועה"ר )סעי' י"א( ומשנ"ב 
)סקי"ח( ועיין נשמ"א כלל צב סק"א שתמה שתמה אמאי נחוש  שמא ישפשף 

את הנר להחליקו, ועיין בארחות שבת )פי"ז הע' מ"א( מש"כ בזה.
עיין  חימום  בלא  לתוך  הפמוט  ע"י תחיבה  הנר  את  להדביק  מתירים  ויש 
א"ר שם סק"י שהוכיח מהמהרי"ל והאו"ז שכשאינו מחמם אין גזרת שמא 
ימרח, ובשולחן שלמה )יו"ט  סי' תקיד אות ט( כתב דיתכן דאע"ג דצריך לתחוב 
בכח מכל מקום כיון שזה דרך שימושו ולא ע"י הכנה מוקדמת אין זה בכלל 
מחתך,  וכיון שעושה רק כלאחד יד אפשר דיש להקל, וכן כתב  להתיר בחוט 

השני )סי' תקי"ד סי"א( לתחוב הנר דהוא כלאח"י.
סי' קסח( התיר גם לחתוך מהנר להתאימו  לגודל  )ח"ח  ובשו"ת באר משה 
הפמוט, שאין בזה משום מחתך או מתקן, אמנם בשש"כ פי"ג הע' ק"נ כתב 
דאית ביה משום מחתך, וכ"כ לאסור בחוט השני שם   )וע"ע הדעות בזה בספר 
תורת המלאכות מלאכה ל' סכ"ד( ודעת הגרי"ש אלישיב והגר"ח גריינימן )חו"ב 

שבת פרק י"ז סק"ז( שאסור  לדחוק נר אל פמוט אא"כ אין פס"ר למירוח.
]ו[ עיין שו"ע סי' תקיד ס"ט ובנו"כ דאין גודלין את הפתילה ולא מהבהבין 

אותה, משום איסור תיקון כלי וכן "פתיל צף" נכון להכינו בערב שבת ולא 
שבמצוף  הנקב  שמקום  ]שמצוי  ביו"ט  ה'מצוף'  עם  הפתילה  את  להרכיב 
השעם אינו מנוקב כראוי ובעת הכנסת הפתילה גמרו והוי מתקן מנא, ויש 
הסוברים שגם כאשר המצוף מנוקב כראוי אסור להכניס את הפתיל לתוכו 
ביו"ט דהפתיל לבד אינו כלום והשתא משווה ליה מנא שנעשה בכך ראוי 
להדלקה, עיין הדעות בזה בקובץ מבית לוי )תשנ"ה(, ובספר מרא דשמעתתא 

הביא שהגרמ"א פריינד החמיר.
ובשו"ת שבט הלוי )ח"ט סי' קכח( כתב שהוא נוטה לצד המתירים, דנתינת 

תהפתילה לתוך הצף אינו כדי להשלים כלי, אלא הצף הוא הבית קיבול המ
חזיק את הפתילה שלבדה עומדת להדלקה, ואינו דומה לא להכנסת אבנט 
במכנסים, ולא להכנסת רצועה במנעול, ובודאי לא לנתינת מוכין לתוך הכר, 
עיי"ש, ומסיים שם, שלעצמו נהג להכין הכל לפני יום טוב, ובשו"ת חיי הלוי 
)ח"ה ס"נ( כתב שכמה פוסקי זמננו כתבו דלכתחילה יש להכינו קודם יו"ט, 
ועיין בחוט השני )יו"ט פ"א סק"א( שמצדד להיתר, וע"ע שש"כ פל"ג הע' מ"ט 

וארחות שבת פ"ח סע"ד.
]ז[ טילטול שיירי פתילות ונרונים שהודלקו לשבת יו"ט ראשון, אם הן ראויות 

להדלקה חוזרת, מותר להדליקם בשנית או להוציאם ממקומם כדי להדליק 
במקומם  פתילות חדשות כמש"כ בשועה"ר )סי' תק"א סי"ח( דממ"נ אם יום 
ב' חול מותר להדליק בו כמו בחול ואם הוא קודש ויום א' חול כ"ש שמותר 
שהרי חול מכין ליו"ט ואם שניהם קדושים א"כ הרי הן קדושה אחת שהרי 
כיום אחד ארוך הן חשובים ואין שייך כאן איסור הכנה מיו"ט לחבירו כיון 

שהן יום אחד, עכ"ל.
ודעת הגר"ד בהר"ן )ארח דוד אות רכ"ב ועיי"ש הע' 279( שכל הפתילות הכבויות 
בזמנינו לא חזי למידי והם  כצרורות ואבנים, אמנם שיירי פתילות שאינם 
ראויים לכלום, כגון פתיל צף חרוך, דיסקיות של נרונים וכיו"ב  יש מחמירים 
שלא לטלטלם כדעת התרומת הדשן סי' פ"א הט"ז והשועה"ר שם, ששיירי 
לפידים שהם מוקצה מחמת גופו  אסור לטלטלם אפי' כדי להדליק אחרות, 
ועיי' בפמ"ג סי' תקט א"א סקט"ו שלא הותר טלטול מוקצה אלא לצורך 
אוכל נפש ולא  לצורך שמחת יו"ט וכן הביא הגרשז"א במאורי אש )החדש 
והוי  נט( ששמע מהגר"ד בהר"ן דפתילה כבויה שלנו לא חזיא למידי  עמ' 
מהצד  אלא  מקומו  לצורך  בטלטול  ואסור  ואבנים  כצרורות  גמור   מוקצה 
)ח"א ס"כ פ"ג אות ט'( שהדין  עמו שכן מתת  או ד"א, ועיין שו"ת ציץ אליעזר

באר בראבי"ה שהובא במרדכי ריש ביצה בתה"ד ט"ז ושועה"ר הנ"ל, ולפי 
המציאות לפעמים שיירים אלו  דבוקים אל הבזיכים בשעווה ]פראפין[ באופן 
שקשה להסירן כלאחר יד, ויש אומרים שטלטול מוקצה לצורך הדלקת הנר 
לשמחת יו"ט הוא היתר גמור, ומותר להסיר כל דבר  מוקצה המעכב הנחת 
לצורך  בגליון הט"ז שם, דטלטול מוקצה  וכ"כ הגרע"א  בבזיכים  נר חדש 
וכ"כ בשו"ת  אוכל נפש בלי שימוש קיי"ל דשרי,  כדלקמן סוף סי' תק"ט, 
רבי עקיבה יוסף )או"ח סי' קס"ה(, ובארחות שבת פי"ט הע' רפ"ו הביא בשם 
נעשים  ולא  לפמוט,  בטלים  והדיסקית  בפמוט  הגריש"א שהשעוה  שנוטף 
בסיס, ובהלכות חג בחג )ימים נוראים ספט"ו( הביא בשמו דהוי כעין הסרת 

 לכלוך דשרי.
מלא  דבימינו שהבית  הגרשז"א  הערת  הביא  פ"ז(  הע'  )פי"ג  בשש"כ  אמנם 
 אורה ומדליקין נרות רק משום כבוד יו"ט, ואין זה ממש או"נ, אפשר דאת
סור לטלטל הפתילה שאינה ראויה לכלום, אך אפשר דאם ע"י מקרה יכבו 
שאר הנרות, יהיה אור ע"י זה,  חשיב נמי כאו"נ, וכן דן בזה בשו"ת מנחת 

שלמה )תנינא סי' מב( דבבתים שלנו אפשר שריבוי אור אינו חשוב כאו"נ גם 
להמקילים,  דיש לומר דכמו באפיית פת מותר לגרוף התנור כדי שיהא לחם 
יותר טוב, כך הותר לו לצורך הנאת אורה, ועוד אם ירצה הלא יכול  להדליקו 
ולהוציאו אח"כ לחדר אחר, או דכיון שכוונתו ליהנות יחד עם האור שיש 

מכבר אולי לא שייך בזה צורך או"נ ושמחת יום  טוב. 
]ח[ קבלה היא בידינו כי נעימת הנוסחאות, בתחיליות וסיומות קטעים בפסות

קי דזמרה, ניגוני 'קדיש' ו'ברכו' וחזרת הש"ץ בתפילות הימים נוראים בפרט, 
ובימות השנה שבתותיה ומועדיה בכלל, כל אלה מסורים בידינו מהמהרי"ל, 
ובספר צרור החיים )אמסטרדם תק"פ עמ' יז ע"ב( כתב שהמהרי"ל הוא עצמו 
אמנם  קולו,  בנועם  ה'  בבית  להתענג  כדי  אותם  שניגן  הניגונים  רוב  אבי 
בספר דברי זכרון )אמסטרדם תס"ה( כתב שהמהרי"ל קיבל את הניגונים לימים 
ולמדו אותם איש מפי איש שהיה בקי בחכמת  הנוראים מדורות שלפניו, 
הניגון, וראה במבוא למנהגים דק"ק וורמיישא לר' יוזפא שמש )עמ' 97- 98( 
וקובץ ירושתנו )ספר ראשון עמ' רנא( שמסתברת יותר הדעה שהמהרי"ל לא 
הנעימות  מסורת  על  לשמור  פעל  אלא  הנעימות  את  בעצמו  והלחין  יצר 

והמנגינות העתיקות.
]ט[ ובמנהגי מהרי"ל )הל' יוה"כ( מובא שסיפר המהרי"ל על עצמו שהיה שליח 

ציבור פעם אחת בקהלת רעגנשפורג בימים הנוראים, והיה מנגן כל התפלה 
כמנהג מדינת אושטרייך כי כן המנהג שם, והוקשה בעיניו שהיו אומרים 
הפטרה בניגון בני ריינוס, ואמר שבאותו פעם היה הוא אומר סליחה 'אני 
אני המדבר' אשר יסד רבינו אפרים לומר לתפלת מוסף, וסבר שמצוה לומר 
שם לכבוד רבינו אפרים המחבר אשר מנוחת כבודו שם, ואמרו המנהיגים 
אליו שאין מנהגם לומר אותה הסליחה ולא שמע אליהם מסברתו דלעיל, 
לימים מתה בת הרב ביום כיפור, והצדיק הרב הנזכר עליו הדין שלקתה בתו 

על מה ששינה מנהג המקום, עכ"ל.
]י[ ועיין בפמ"ג שיש בזה ג"כ סוד, וביוסף אומץ )סי' תתקנט( כתב שאין לשנות 

בניגונים וכ"ש בימים נוראים כדי שלא ימצא המקטרג מקום להסטין ח"ו, 
כי מתחלה היה  וז"ל, ושמעתי  צו( כתב  )פר  יוסף  יעקב  ובספה"ק תולדות 
כמ"ש  שבעיר  החשוב  החזן  היה  כי  שמים,  לשם  התפילה[  בעת  מנגן  ]החזן 
בש"ע סימן נ"ה, וגם כמ"ש בכתבים )עיין מאורי אור ערך חזן( ר"ת חזן חיבוק 
המה  ובודאי  קוב"ה,  בין  ונישוק  וזווג  יחוד  נעשה  ידו  על  כי  נישוק,  זווג 
הבאים בסוד ה' לידע לכוין כל הכוונות השייכים לתפלה, והיה מאריך בניגון 
התיבה עד שישלים הכוונה השייך לאותו תיבה, וכן על דרך זה כל הסדר, 
ולכך יש קבלה שלא לשנות גם הנגונים של ימים נוראים, כי המה שייכים אל 
התיבה של אותה התפלה, עכ"ל, ועוד כתב )כי תצא( כתב וז"ל, והיסוד הוא 
המוסר השייך למתפללין בימים נוראים, ששגור בפיהם לומר שגם הניגון 
הוא מסיני לכך אין לשנותו, ומסדר רק הניגונים קודם ימים נוראים, והאמת 
כך הוא, אך לא בענין זה ]כשמנגנים בשביל להתגדל[, ומה שנהגו קדמונים 
לשורר, היינו במקומות המיוחדים שיש כוונות רבות, ואז בעת שירי יגדלון 
אז כטל יזלון, ר"ל בזמן שאינו יגדיל ניגון השיר אז כטל יזלון שהם הכוונות, 

שאז אני מכוין בעת השיר הייחודים המכונה לטל כנודע, עכ"ל, יעו"ש.
]יא[ וכתב המאירי )הריות יב, א( שאין זה מדרך ניחוש חלילה, אלא דרך סימן 

לעורר בו לבבו להנהגה טובה וכו' וכדי שלא ליכשל בהם לעשות דרך ניחוש 
תיקנו לומר עליהם דברים המעוררים לתשובה והוא שאומרים בקרא יקראו 
זכיותינו וברוביא ירבו צדקותינו ובכרתי יכרתו שונאינו ר"ל שונאי הנפש 
והם העונות ובסלקא יסתלקו עונינו ובתמרי יתמו חטאינו וכיוצא באלו וכו', 

על שפת הבאר

תספורת
להראות  השנה]א[,  ראש  בערב  ומסתפרין  א. מכבסין 
ויצדיק  נסים  לנו  שעושה  יתברך  בה'  בטוחים  שאנו 
אותנו במשפט, ויש להיזהר לכתחילה לגלח קדם חצות 

היום )שו"ע סי' תקפא ס"ד ונו"כ(.
טבילת טהרה

ב. נהגו כל ישראל לטבול בנהר בערב ראש השנה מפני 
שתפלות ראש השנה צריכות טהרה מאוד )כל בו סי' סד 

רמ"א סי' תקפא ס"ד(]ב[.

סכין חדש
ג. מנהג מקובל בקרב ישראל לקנות סכין חדש לכבוד 
ראש השנה ולהשחיזו חד וחלק ולבצוע בו את הלחם 
משנה, ומקובל בשם צדיקים שזהו סגולה לפרנסה לכל 
השנה]ג[, סכין של מפעל נכרי יש לטבול בברכה]ד[ לפני 

החג.
הכנת הנרות

ד. טוב להכין בערב יום טוב גם את הנרות ליו"ט שני 
ולשבת קודש כדי להימנע משאלות שונות שיש בהטבת 
הנרות ביו"ט, כגון מירוח בהדבקת הנרות אל הפמוט]ה[, 
פתיל  הרכבת  גפן  מצמר  פתילות  בגדילת  מנא  תיקון 
שיירי  בסילוק  מוקצה  וטלטול  הנרות]ו[,  והבהוב  צף, 

הפתילות והדיסקיות]ז[ )וראה מש"כ בגליון 28(.
תפילת מנחה

ה. בערב ראש השנה נכנסין להתפלל מנחה בבית הכנסת 
בעוד היום גדול כדי להתפלל תפלת מנחה בכוונה הרבה 
בצאת  אחרונה  מנחה  שהוא  מאחר  קצת  בה  ומאריכין 
והנוהגים  יום הגדול,  השנה והקדמת תפילה טרם בוא 
בתהלים  ק"ז  מזמור  מנחה  קדם  לומר  שבת  ערב  בכל 
הודו לה' וזמר ידיד נפש, אומרים אותו גם בערב ראש 

השנה קדם מנחה, לפי שהמזמור הוא 
על הארבעה שצריכים להודות, ויאמרו 
פדות  על  כן  גם  רמז  הוא  ה'  גאולי 
הנפש, וגם אומר אולים מדרך פשעם, 
שהוא מעורר הלב לתשובה, וזמר ידיד 
נפש הוא מלהיב הלב לעבודת הבורא 

)מט"א סי' תקפא סנ"ז(.

הסדרת התפילה
קודם  השנה  ראש  של  התפילות  להסדיר  ו.  צריך 
אע"פ  בפיו,  שגורה  תפילתו  שתהא  כדי  שיתפלל 
פירוש  להבין  שצריך  לפי  המחזור,  מתוך  שמתפללים 
קי  סי'  )ט"ז  קשה  שפירושם  בפיוטים  בפרט  הדברים 
ובני ביתו  ילמד את בניו  וכן  ומשנ"ב שם(,  סק"א שועה"ר 
זכרונות  ומלכיות  הברכות  סדר  ויריצם  התפילה,  סדר 
גאולה  בין  להפסיק  בר"ה  יצטרך  שלא  כדי  ושופרות, 

לתפלה להראות להם אז הסדר )מהרי"ל הל' ר"ה(.
נעימת התפילות

דורות  מאז  המקובל  בניגון  היום  תפילות  ז. מתפללים 
לשנות  ואין  הנוראים]ח[,  לימים  המיוחד  הראשונים 
מנהג המקום בשום ענין אפילו בניגונים )רמ"א סי' תריט 

ס"א(]ט[ שמבלבלים דעת הקהל )מג"א סק"ז(]י[.

המלך הקדוש
ח.  בעשרת ימי תשובה אומר המלך הקדוש, ואם טעה 
או שהוא מסופק, חוזר לראש )שו"ע סי' תקפב ס"א(, לפי 
שחזקה מה שהוא רגיל הוא מזכיר, אמנם בר"ה ויוכ"פ 
וכו'  פחדך  תן  ובכן  התפילה  נוסח  שאמר  כשיודע 
ומסתפק אם אמר המלך הקדוש, אינו צריך לחזור, כי 
מחמת התוספות שמוסיף לומר קודם סיום הברכה לא 
שייך לומר בזה כהרגל לשונו בכל השנה )משנ"ב סק"ד(, 
אם  דיבור,  כדי  תוך  ונזכר  הקדוש  המלך  לומר  שכח 
)שע"ת  התפילה  לראש  חוזר  שאחריה,  הברכה  התחיל 
שם(, ואם עדיין לא התחיל הברכה שאחריה מתקן מיד 
ולא  שטעה  ש"ץ  ס"ב(,  שם  )שו"ע  הקדוש  המלך  ואומר 
אמר המלך הקדוש באופן שצריך לחזור לראש התפילה, 

צריך גם לחזור ולומר קדושה )שע"ת(.   
סימנא טבא

)פע"ח  יום טוב  וישמח כי הוא  ויאכל  ט. יסדר שולחנו, 

כמו  טובה]יא[,  סימנים לשנה  ונוהגים לעשות  פ"ז(  ר"ה 
ו, א( יהא רגיל איניש למיכל ריש  שאמרו בגמ' )כריתות 
שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי, וכן נוהגים לאכול 
ס"א(]יב[,  תקפג  סי'  )רמ"א  ורמונים  בדבש,  מתוק  תפוח 
ואוכלים  שם(,  )לבוש  בדבש  הבציעה  פרוסת  ומטבילין 
ואומר  )מג"א(,  אחר  ראש  או  ס"ב(  שם  )שו"ע  כבש  ראש 
עליהם היהי רצון כל אחד הראוי לו כנהוג, ויש לברך על 
התמר שהוא קודם לרימון בז' המינים, ויפטור בברכתו 
הירקות  ולסימני  תפו"ע(,  )רימון  העץ  פירות  שאר  את 
המובחר הוא לברך תחילה על פרי אדמה חי ]כגון בננה[, 
שאר  את  בברכתו  ולפטור  הסעודה  מחמת  בא  שאינו 

המינים]יג[.
מצוות תקיעת שופר

השנה,  בראש  שופר  קול  לשמוע  התורה  מן  י.  מצוה 
לחדש  באחד  השביעי  ובחדש  א(  כט,  )במדבר  שנאמר 
מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום 
תרועה יהיה לכם, ובר"ה שחל להיות בשבת אין תוקעין 
בשופר, גזירה שמא יטלנו בידו לילך אצל בקי ללמוד 

ויעבירנו ד"א בר"ה )שו"ע סי' תקפ"ח ס"ה(.
מספר התקיעות

יא.  קבלו חז"ל שלפי שנאמר בתורה ג' פעמים תרועה, 
ביובל ובר"ה, יש לתקוע ג' תרועות, וכל תרועה יש לה 
תקיעה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה, כלומר: תר"ת, 
תר"ת, תר"ת, הרי ס"ה ט' קולות שמצוה לשמוע בר"ה 
)שו"ע סי' תקצ ס"א(, אמנם נסתפק לנו מהי התרועה אם 
היא היללה שאנו קורים 'תרועה', או אם היא מה שאנו 
קורים שברים, או אם הם שניהם יחד, לפיכך כדי לצאת 
פעמים,  ג'  תשר"ת  קולות,  ל'  לתקוע  צריך  ספק  ידי 
ותיקנו  ס"ב(,  )שם  פעמים  ג'  ותר"ת  פעמים,  ג'  ותש"ת 
חז"ל שהציבור ישמעו את התקיעות בתפילת העמידה 
ונהגו  על סדר הברכות של מלכיות זכרונות ושופרות, 
מוסף  תפילת  קודם  במיושב  קולות  ל'  תחילה  לתקוע 
חוזרים  כך  ואחר  התקיעה,  ברכת  עליהם  ומברכים 

ותוקעים שוב על סדר הברכות במעומד.
ההכנה

ומעלים  הרחמים  מעוררים  הם  שהתקיעות  יב. לפי 
נהגו  שבשמים,  אביהם  לפני  ישראל  של  זכרונם 
התורה  קריאת  ואחר  רבה,  הכנה  לזה  לעשות  רבים 

ת ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ָנה ׁשֶ ָ ִהְלכֹות ּוִמְנֲהֵגי ֹראׁש ַהּשׁ
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6 באר בשדה- שטפנשט

ציבור  והשליח  התקיעות  סדר  והמקריא  התוקע  הולך 
הללו  יתירה,  טהרה  משום  לטבול  מוסף,  המתפלל 
הולכין לטבול]יד[ ושאר הציבור זה מעיין בפירוש וכוונת 
התקיעות וזה שונה וזה אומר תהלים הכל לפי מה שהוא 
אדם, והכל הולך לכוונה אחת ליחד לבם לאהבה וליראה 
ולעורר לבבם לתשובה גמורה )מטה אפרים סי' תקפה ס"א(.

הברכות
שהחיינו  ומברך  שופר  קול  לשמוע  מברך  יג. התוקע 
את  ובתקיעות  בברכות  להוציא  ומכוין  ס"ב(,  תקפה  )סי' 
ועונים  חובה  ידי  לצאת  מכוונים  והשומעים  השומעים 
אמן, ואם שכח לכוון לצאת אם בא לביהכ"נ לצאת ידי 
חובה עם הצבור אף על פי שבשעה ששמע לא כיון לבו 
וכשהתוקע  סקט"ז(,  תקפט  סי'  )משנ"ב  יצא  בסתמא  אלא 
כבר יצא יד"ח לעצמו ותוקע לאחרים טוב יותר שיברכו 
השומעים בעצמן שתי הברכות )מג"א סי' תקפה סק"ג( ואם 
השומעים עשרה, אז אף אם יודעים בעצמם לברך אחד 
מברך והשאר יוצאים, שלא לחלק בין צבור לצבור )מט"א 

שם ס"ו(. 

 העמידה
יד. בברכת התקיעות צריכים כולם לעמוד הן המברך והן 
השומעים כמו בכל ברכת המצוות, ואין לסמוך ולהישען 
על שום דבר באופן שאם ינטל אותו דבר יפול )משנ"ב 
סי' תקפה סק"א(, ובשעת התקיעות ד'מיושב' מעיקר הדין 
ועכשיו  לעמוד,  הטריחום  שלא  לשבת  הציבור  יכולים 
נהגו הצבור לעמוד כולם גם בשעת התקיעות שתוקעין 
קודם מוסף ואף על פי כן נקראין תקיעות מיושב מאחר 
ובתקיעות  ס"ה(,  שם  אפרים  )מטה  בהם  לישב  שרשות 

דמעומד צריכים לעמוד גם ציבור השומעים.
הפסק

אחר  עד  התקיעות  מתחילת  בשיחה  להפסיק  טו.  אין 
גמר תקיעות דמעומד כדי שהברכה תחול על כל תקיעות 
הפוסקים  והסכימו  ובנו"כ(,  ס"ב  תקצב  סי'  )שו"ע  היום 
וכן  התקיעות]טו[,  בין  יצר  אשר  ברכת  לברך  שמותר 
מותר ללמוד בהרהור הלב]טז[, ויש שכתב דמותר לומר 

תהילים )יסוד ושורש העבודה(.
דיני התקיעות

טז. פרטי  דיני התקיעות רבו פארותיו ]ומבוארים בשו"ע 
גם  בהם,  בקי  להיות  צריק  תוקע  בעל  וכל  תק"צ[  סי' 
בהלכות,  בקי  להיות  צריך  ונשים,  לחולים  שתוקע  מי 
ואם אינו בקי מן הנמנע שידע לתקוע תקיעות כשרות 
שיוצאים בהם ידי חובה, ובודאי לא תקיעות מהודרות, 

שאין  הדבר  מצוי  מקריא  בעל  בלא  כשתוקעים  בפרט 
הבעל תוקע מפסיק הפסק מועט בין התקיעות, בפרט 
בתר"ת ותש"ת, ולכתחילה יש לחוש למחמירים להפסיק 
ס"ט(,  הרב  ובשו"ע  ופמ"ג  ס"ה  שם  )כמבואר  נשימה  בכדי 
ח"י  כשיעור  בתשר"ת  התקיעה  אורך  על  להקפיד  וכן 
ודין  בתקיעות  וקילקול  טעויות  וכן  ויותר,  טורמיטין 
נתקל, שפעמים צריך לחזור לתקיעה הראשונה, ע"כ מי 
שאינו בקי בכל אלו הדינים ולא התלמד לתקוע כהלכה 

לא יתקע לעצמו ולא יוציא אחרים ידי חובה.
תקיעה לנשים

עשה  מצות  שהוא  שופר,  מתקיעת  פטורות  יז. נשים 
שהזמן גרמא )סי' תקפט ס"ג(, אך כבר קבלו עליהן הנשים 
)א"א  שופר  קול  לשמוע  הכנסת  לבית  ובאים  לחובה 
לתקוע  ומותר  א'(,  סי'  רעק"א  ושו"ת  תקפ"ט  סי'  בוטשאטש 
אסורה  בחינם  ביו"ט  שהתקיעה  אע"פ  לנשים  מיוחד 
מדברי סופרים מכל מקום כדי לעשות נחת רוח לנשים 
התירו להן איסור קל כזה שאין בו אפילו משום שבות 
גמור אלא משום עובדין דחול )שועה"ר שם(, אמנם התוקע 
יברכו  הן  אלא  להן,  יברך  לא  חובתו  ידי  יצא  שכבר 
בעצמן )רמ"א שם ס"ו(, ואם אינן יודעות לברך יתקע להם 
בלא ברכה )מט"א(, ומנהג בנות ספרד שאינן מברכות על 

מצוות עשה שהזמן גרמא )בא"ח נצבים ש"א סי"ז(.
חינוך הקטנים

וע"כ  שופר  תקיעת  ממצות  פטורים  יח.  קטנים 
דעת  יבלבלו  שלא  כדי  הכנסת  לבית  אין להביאם 
השומעים, וכשהגיעו לגיל חינוך, דהיינו מגיל שש שבע, 
ולחנכם במצוות  מצוה להביאם להביאם לבית הכנסת 

שמיעת קול שופר )מט"א סי' תקפט ס"ד(.
טלטול השופר

יט. בשבת שאסור לתקוע בשופר, דינו ככלי שמלאכתו 
אבל  ומקומו]יז[,  גופו  לצורך  לטלטלו  ומותר  לאיסור 
ביו"ט שני שתוקעין בו הוקצה למצוותו ואסור להשתמש 
מותר  אבל  קערה,  בו  לסמוך  כגון  ממצותו  חוץ  בו 
לטלטלו ככלי שמלאכתו להיתר]יח[ )רמ"א סי' תקפח ס"ה 

ומג"א סק"ה וסי' שח ס"ד ושועה"ר סי' תקפח ס"ה(,

רחיצה ביום טוב
כ.  אסור לחמם מים ביו"ט לרחוץ בהם כל גופו או רוב 
גופו שאינו שוה לכל נפש אלא למעונגים]יט[ )שו"ע סי' 
תקיא ס"ב ומג"א שם( אבל מותר לחמם מים ]בקדירה על הגז[ 
כדי לרחוץ בהם רק את הפנים ידים ]עד המרפק[ ורגליים 
]עד הברך[ )שם ומשנ"ב סק"ט(, וכן מותר להשתמש בברז 

מחובר  השמש]כ[ ]שאינו  מדוד  שמגיעים  החמים  המים 
יש להקל  הזיעה  ובשעת הצורך מחמת  לבוילר חשמלי[, 
לחמם מים ולרחוץ בהם אבר אבר כל שאינו רוחץ רוב 
גופו )בה"ל ס"א ד"ה אבל(, ורחיצה במים שהוחמו בערב 
יו"ט, לדעת המחבר )שם( מותר לרחוץ את כל הגוף בבת 
בבת  הגוף  כל  את  לרחוץ  אסור  הרמ"א  ולדעת  אחת, 
]מקווה[  אחת רק אבר אבר מותר, אבל במרחץ ציבורי 

אסור )שו"ע שם(.
רחיצת תינוק

כא.ביו"ט יש להקל לחמם מים או להשתמש בדוד שמש 
אם  גופו,  כל  תינוק  לרחוץ  כדי  בוילר[  עם  פועל  ]שאינו 
רוחצים אותו תמיד כל יום, ואפילו שאין לו צער כ"כ, 
אבל אם לא רוחצים כל יום אין להקל אלא אם יש לו 

צער )משנ"ב סי' תקי"א ס"ק י"ח(.
יקנה"ז

א.     יום טוב שחל במוצאי שבת אומר קידוש והבדלה 
קידוש  פה"ג,  בורא   – יין  יקנה"ז,  בסדר  אחד,  כוס  על 
ברכת   – הבדלה  האש,  מאורי  בורא   – נר  יו"ט,  של   –

המבדיל, זמן – שהחיינו )פסחים קב, ב שו"ע תעג ס"א(.
קודש  בין  'המבדיל  ההבדלה  בברכת  ב.     וחותמים 
לא  לחול  קודש  בין  המבדיל  ואמר  טעה  ואם  לקודש', 

יצא ויחזור ויברך]כא[.
ברכת מאורי האש

לו  יש  אם  האש  מאורי  בורא  הנר  על  ג.   מברך 
שעשוי  נר  על  רק  ומברכים  אחריו]כב[,  לחזור  וא"צ 
להאיר )שו"ע סי' רח"צ(, ולא על נר שהודלק לכבוד, ולכן 

אין לברך על נר זכרון ונר יארציי"ט]כג[.
ד. אע"פ שיכול לברך על הנר, מצוה מן המובחר לברך 
מאורי  בורא  מברכים  ס"ב(, שהרי  שם  אבוקה )שו"ע  על 

האש לשון ריבוי מאורות )שועה"ר שם ס"ד(.
ה. בכל הבדלה מצוה להדליק נר מיוחד לצורך הבדלה 
ס"ב( משום  שם  בבית )שו"ע  להאיר  המיוחד  הנר  מלבד 
הגר"א(, וביו"ט דנו  היכר שהוא לשם מצוה )משנ"ב בשם 
להבדלה  מיוחד  לנר  אש  להעביר  מותר  אם  הפוסקים 
שהודלקו  מהנרות  ליכ"ט[, חוץ  מצוה ]יקנה"ז  להידור 
לברך  נוהגים  רבים  לכן  הבית]כד[,  להאיר  יו"ט  לכבוד 
הנרות  שמקרבים  ליו"ט,]כה[ ויש  שהודלקו  הנרות 
ויש  אותם]כו[,  מפרידים  ואח"כ  אבוקה,  שיהיו  לזה  זה 

שחששו לחיבור הנרות]כז[.  

על שפת הבאר

וידוע שכל זה אינו אלא הערה שאין הדבר תלוי באמירה לבד רק בתשובה 
)ר"ה נר מצוה(, וז"ל, אין שום רמז באת  ומעשים טובים, וכ"כ בספה"ק של"ה
כילת הפרי, רק הפרי הוא סימן שיזכור האדם ויתעורר בתשובה ויתפלל על 
הדבר הזה, רצוני לומר כשמשים רוביא על שלחנו ואכלו אז הוא לו למזכיר 
שיתפלל על שירבו זכיותינו, וכשרואה כרתי אז הוא למזכיר ורמז שיתפלל 

תעל הכרתת שונאינו, נמצא העיקר הוא ההתעוררות והתפלה, ולאחר שהת
פלל ואוכל דבר זה אז הוא רושם שתתקיים תפלתו עכ"ל.

]יב[ כתב בהליכות שלמה )עניני ר"ה פרק ראשון( דיש להקדים לברך על התמר, 

או על הרימון, כשאין לו תמר, ולאוכלו לפני שאר המינים, כי הוא משבעת 
המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל, ובהערות שם מוסיף ודלא כמו שנהגו 
רבים לברך תחילה על התפוח הטבול בדבש, שהזכירוהו הפוסקים דבזמנינו 
שאוכלים גם תמרים, ודאי יש להקדימן תחילה, וכמו שהעיר הגרי"ח זוננפלד 
ז"ל )הובא בלוח ארץ ישראל( ואם אינו רוצה לשנות מן המנהג הקדום, לא יניח 
ויכוין בברכת  מז' המינים על השלחן עד אחר שיברך על התפוח,  פירות 
בורא פרי העץ גם על המינים שיבואו אחר כך אלא שמוסיף ע"ז וז"ל ומיהו 
אם הקרא יותר חביב אצלו, אולי יש להקדימו גם לפני התמר, שהרי אין 
ברכותיהן שוות, ובכה"ג כתב המ"ב )בסימן ריא ס"ק ט'( שהעיקר לדינא כהיש 

אומרים שבסעיף א' שם דיש להקדים לברך על החביב תחלה", עיי"ש.
 

]יג[ מכיון שהירקות שאוכלים לסימנא הינם מבושלים, הסברא נותנת שהם 

לכן  עליהם,  לברך  שייך  ולא  הפת  בברכת  ונפטרים  הסעודה  בתוך  באים 
עדיף לברך על פרי אדמה חי כגון בננה וכדו', ובהליכות שלמה )פ"א אות 
י"ח( כתב שקרא ודאי אין דרכו לבוא מחמת הסעודה, וע"ע תשובות והנהגות 

)ח"ד סי' קלו(.
]יד[ ויש חסידים ואנשי מעשה משאר הציבור שנהגו גם הם לטבול לטהרה 

יתירה, וי"א שמנהג זה הנהיג הרה"ק סנגורן של ישראל מבארדיטשוב זיע"א 
)דברי חנה חלק א’, הליכות והלכות עמ' כ"ו(, והיו שהתרעמו על מנהג זה ובדרך 
צחות אמרו שתפילת שחרית אינו מטמא, אמנם מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 
מסקווירא שמענו שכשם שמצינו בחז"ל )חגיגה יח, ב( מעלות בטהרת המקוה 

תשהטובל למעשר הוחזק למעשר אסור לתרומה, טבל לתרומה הוחזק לת
רומה אסור לקודש טבל לקודש הוחזק לקודש אסור לחטאת וכו' ואינו ענין 
כלל להבדיל בין טומאה לטהרה אלא לתוספת טהרה, כך גם הטבילה כהכנה 

לתקי"ש ענינה תוספת טהרה ואין בזה זילותא חלילה לתפילת שחרית.
וח"ד סי' מז( דלא חמיר הדין הפסק שבין  )ח"ג סי' מד  ]טו[ עיין שו"ת מנח"י 

נ"א  )בסי'  המג"א  דכתב  לישתבח,  שאמר  ברוך  בין  הפסק  מדין  התקיעות, 
ס"ק ג'(, דמותר לענות אמן, כיון שלא הוזכרה בגמרא עיין שם, ופי' החיי"א 
)בנשמת אדם כלל כ' סי' ג'(, דכוונתו שלא נזכרה בגמ' דאסור להפסיק, אלא 
דהרי"ף כתבו, ע"כ קיל בזה מברכת ק"ש עיין שם, והנה גם דין הפסק שבין 
התקיעות לא נזכר בגמ', ורק מקורו מדברי הרי"ף והרא"ש והרמב"ם, ע"כ 
יש לומר שדינו לגמרי כמו בפסוקי דזמרה, וכ"כ בשו"ת שבה"ל )ח"ה סי' סו 
וח"ז סי' עט( שדוקא שיחה הוי הפסק ולא אמירה דמצוה של אשר יצר וכדו', 

וע"ע צי"א )חי"א סי' מה(
]טז[ כ"כ בשו"ת הר צבי )ח"א סי' מב( ע"פ הא דמבואר ברמ"א, או"ח )סי' סח 

ס"א( לענין אם מפסיקין בברכות ק"ש לומר פיוטים שכתב וז"ל, ונוהגין בכל 
המקומות לאמרם והמיקל ואינו אומרם לא הפסיד ומ"מ לא יעסוק בשום 
דבר אפילו בד"ת אסור להפסיק ולעסוק כ"ז שהצבור אומר פיוטים וכו' ומ"מ 

מי שלומד ע"י הרהור שרואה בספר ומהרהר לית בי' איסורא דהרהור לאו 
כדבור דמי אלא שמתוך כך יבואו לדבר ויבואו לידי הפסק, עכ"ל, ומבואר 
ונהי  ק"ש,  ברכות  לענין  כהפסק  נחשב  בד"ת  ההרהור  אין  הדין  שמעיקר 
שכתב שלכתחילה לא יהרהר שמא מתוך כך יבואו לדבר ויבואו לידי הפסק, 
מ"מ לענין הפסק בין תקיעות דמיושב לבין תקיעות דמעומד, שכל איסור 
ההפסק אינו אלא לכתחילה, אבל בדיעבד אפילו סח דברים בטלים א"צ 
לחזור ולברך כמבואר בטור וברמ"א )סימן תקצב סעיף ג(, ודאי שלענין הרהור 

בלבד בד"ת אפילו לכתחילה אין לגזור, עכ"ד.
)סי ש"ח ס"ק כ"ג( הובא  )מהדו"ח פכ"ח הע' פ"ב( ובשולחן שלמה  ]יז[ בשש"כ 

מהגרשז"א שבזמנינו שאין אדם משתמש בה רק לתקוע אין לטלטלה אף 
גופו ומקומו, ואפשר דבכל שבתות השנה הרי הוא מוקצה מחמת  לצורך 
חסרון כיס כיון שמייחד להו מקום, חוץ מחודש אלול דאז רגילין להשתמש 
בו, ובשש"כ רוצה להחמיר גם בחודש אלול, אמנם בשו"ת שבט הלוי )ח"ט 
סי' קכ"ז אות ד'( מצדד דגם בימינו אין על השופר דין מוקצה, והביא ראיה 
לאומצא  דחזי  חי משום  בשר  דמטלטלין  סל"א  דסי' ש"ח  מהא  לזה  כעין 
אע"פ שבזה"ז כמעט לא שייך דמי יאכל בשר חי וגם בזמן חז"ל רק הבבלים 

היו אוכלים חי עיי"ש.
]יח[ בספר נטעי גבריאל )סי' כ"ב סע' י"ז( כתב בשם הגה"צ אבדק"ק צעהלים 

שבליל ר"ה השופר מוקצה כיון שאינו רשאי לתקוע בלילה, ובשם הגה"צ 
אבדק"ק פאפא שאינו מוקצה כיון שכל היום הוא יום תרועה, ועיין בשולחן 

שלמה )סי' ש"ח סעי' א( דמנהג העולם להתיר.
]יט[ ובשש"כ )פי"ד הערה כ"א( דן שבזמננו שרוב בנ"א יש להם מקלחת בביתם 

תורגילים מאוד לרחוץ כל גופם אמאי אין זה חשיב שוה לכל נפש, ועיין בש
לחן שלמה )יו"ט ח"א עמ' קצ"ח( שדעת הגרשז"א היתה להתיר בזה..

]כ[ ואפילו שבעת השימוש בדוד שמש נכנסים מים חדשים ומתבשלים שלא 

לצורך, הקל בזה בשש"כ )פ"ב סעיף ז' הע' כ"ב( מטעם ריבוי בשיעורים דהרי 
נעשה כאן בישול לצורך רחיצת גופו וגם בישול שלא לצורך בחד טרחא 
ועוד שכיון שא"א להוציא את  י"ד,  ושרי כמבואר במשנ"ב סי' תק"ג ס"ק 
יכנסו מים תחתיהם שרי, דכל מעשה שהוא לצורך  המים מהדוד רק אם 
או"נ אפילו אם נעשה בפסי"ר מלאכה שאינה לצורך או"נ שרי, כמו בשרא 

אגומרא, ויש שהעירו ע"ז ואכמ"ל.
]כא[ שו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' קיח( דהו"ל משנה ממטבע, דשיטת הרשב"א 

וכ"כ  והסתימה,   הפתיחה  בנוסח  הוא  ממטבע  משנה  דעיקר  והראשונים 
בשולחן שלמה דהוי הבדלה אחרת, ובשו"ת אבני ישפה )ח"ב סי' מט( הביא 

תשהגריש"א הסכים עמו שלא יחזור שגם זה נקרא הבדלה כיון שהזכיר המ
בדיל בחתימתו, והוא ענין החתימה שאנו דנים בה שהוא בא להבדיל וזה 
מה שעשה. ועיין שבה"ל שם שם שנסתפק אם צריך לברך ברכת הגפן לברך 
עוה"פ, די"ל מכיון שהזכרת בין קודש לחול בליל מוצ"ש ליו"ט אינה הזכרה 
פסולה דמזכירים אותה בנוסח ההבדלה לא נפסל לגמרי יעו"ש וכן צידד 
הגרשז"א )שש"כ סי' ס"ב הע' מ"ז ובח"ג תיקונים שם( שמה שטעה ואמר פעם 
לבטלה  שנית  פעם  ובירך  כשבח שבירך  הו"ל  חתימה,  במטבע של  שנית 
הברכה שרגילים בה בבל מוצ"ש, לכן אפשר דלא הוי הפסק אע"ג שהפסיק 

בברכה לבטלה.
]כב[ כמבואר בסי' רח"צ בדין כל מוצ"ש, והטעם בזה מבואר ברמב"ן )ברכות נו, 

ב( שבכל ברכות השבח א"צ לחזר אחריהם )עיי"ש ט"ז שועה"ר ומשנ"ב(, אמנם 
לסוברים דהוי כברכת הנהנין, שלא יהנה בלא ברכה, אולי צריך לחזור.

]כג[ עיין בפמ"ג )סי' רחצ א"א סקט"ו בשם הא"ר סקכ"א( שכתב דאין לברך על 

וצריך  וגם לפעמים בבית עשוי לכבוד  ולהאיר,  נר ביהכ"נ שעשוי לכבוד 
להדליק להבדלה אבוקה בפנ"ע, ועיין ביה"ל שם שנחלקו בזה הראשונים.

]כד[ דמצינו בכמה עניני מצוה שהתירו להדליק נר שאינו לצורך יו"ט, כגון 

נר של בהכ"נ, וברית מילה )עיין סי' תקיד ס"ה שם ובמשנ"ב( ונר יארצייט )עיין 
מה שהארכנו בזה בגליון הקודם(, ועיין שעה"צ )סי' תלה סק"ט( שנסתפק בדין 
)ואצ"ל  יו"ט להאיר  נרות  ובעניננו שכבר דולקים  נר לבדיקת חמץ ביו"ט, 
שיש מאור חשמל( אין זה פשוט כ"כ להדליק נר מיוחד רק להידור ההבדלה 
כמו אלו הנוהגים להדליק אבוקת שעווה קטנה במיוחד ליקנה"ז, ויש הרבה 
נוהגים כן, אמנם במאמר מרדכי כתב )סי' רח"צ סק"ב( דביו"ט דבלא"ה יש 
ריבוי נרות, אין מדליקין שום נר להבדלה, וכן כתב בשו"ת ריב"א )אהע"ז סי' 
קז( דאין נוהגים להדליק משום נר של אבטל, וכן כתבו רוב פוסקי זמנינו 

לחוש לאסור, אמנם בחוט שני )יו"ט פי"ג אות ג' ד'( התיר.
עיין  לכבוד,  ולא  להאיר  הם  הנרות  אור החשמל  את  שיש  בימינו  ]כה[ וגם 

שש"כ )פרק מג הע' קעא(, ובתשובות והנהגות )ח"ב סי' קס"ה( כתב דלא נקרא 
לכבוד רק עדיפי, דהוה לצורך הסעודה שתהא חשובה, וצריך נר המאיר יפה 
דוקא, וכה"ג ושמצותה בנר המאיר דוקא בסעודה, שכל חשיבות הסעודה 
לו, מ"מ עיקר  ואף על פי שהשתא אין צריך  נר המאיר,  הוא במה שהוא 
חשיבותו הוא במה שראוי להאיר, ושפיר יוצאין בו מאורי האש, ולפי זה יש 
מקום להקל בזה שהנר יסודו הוא להאיר אף דאינו מדליק למצות הבדלה, 
ובשו"ת להורות נתן )ח"י סי' ל"ב( שהביא שכשמסתכלין בכפות הידים הוי 
ולבסוף להאיר ומצדד שכשר  ונסתפק הביה"ל בנר שעשוי לכבוד  להאיר 

להבדלה.
]כו[ כ"כ ביסוד ושורש העבודה )שער ט פ"ה( וכתב שם שקודם יקריב הנרות 

ואח"כ יברך, הובא באלף המגן ס' ת"ר )סק"ג(.
]כז[ עיין ספר יו"ט שני כהלכתו )פ"א הע' ס"ז( שדן בכל החששות שיש בנידון, 

ונוטף  גורם להמסת החלב,  והביא בשם הגרשז"א שחשש שחיבור הנרות 
מהנר והוי גרם כיבוי, ובשו"ת אגר"מ )ח"ה סי' כ' אות ל'( כתב דאין לחוש 
לזה כלל, שהרי אין שום צורך בהיתוך משהו זה, שאף אם היה זה ההיתוך 
מלאכה ממש, הרי היה מותר להערוך דס"ל דפסיק רישא דלא ניחא ליה 
כלל ליכא שום איסור אף לא מדרבנן )תוס' כתובות ו' ע"א ד"ה האי מסוכרייתא(, 
ור"ת סובר ג"כ כוותיה, ולכן בהא דהיתוך חלב הנר ע"י הדלקתו, שאפילו 
אם היה מכוין לכך אין בזה חיוב מלאכה, דאין דרך היתוך חלב בכך, והוא גם 
משהו שאין ראוי לשום דבר, אף אם יפול טיפה במקום שיהיה שייך להסיר 
משם בקלות שלא ע"י כיבוס, ברור שלא ישתדלו כלל להסירה באופן שיהא 
משומר, שא"כ אף במתכוין לזה לא היה בזה שייכות מלאכה, שאף לכו"ע 

באינו מתכוין לזה ליכא שום איסור, עיי"ש שהאריך בזה.
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באר בשדה- שטפנשט

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

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

סגולות לראש השנה
סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים
מנחה ערב ראש השנה

מובא בשם צדיקים שבתפילה זאת של מנחה בערב ראש 
יכולים עוד להעלות ולתקן את כל השנה שעברה,  השנה 
כמו שידוע בעולם שלפי תוצאות החשבון האחרון בדרך זה 

מתחילין החשבון מחדש.
)חסידים הראשונים(

חשיבות תפילת ראש השנה
קב  )תהלים  תפילתם  את  בזה  ולא  הערער  תפילת  אל  פנה 
יח( אמר רבי יצחק כלפי דורות הבאים אמרו שאין להם לא 
נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד 
תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום 
הכיפורים ולא תבזה אותו מהם, הוי ולא בזה את תפילתם. 
)מדרש תהלים מזמור קט(

לדוד מזמור סגולה לפרנסה
אנשי מעשה נוהגין לומר מזמור כ"ד שבתהלים לדוד מזמור 
יחסרו  שלא  מסוגל  והוא  וכו',  תבל  ומלואה  הארץ  לה' 

מזונותיו כל ימות השנה.
)מטה אפרים(

באמירת לשנה טובה כו’ מסלק מדת הדין
אמר הרה"ק מלובלין זצ"ל כי על ידי הריעות של ישראל 
טוב  יום  גוט  לחבירו  אומר  אחד  אשר  השנה  ראש  בליל 
ולשנה טובה תכתב, עומד הקב"ה מכסא דין ומעלה מדת 
אלקים  עלה  ו(  מז,  )תהלים  הכתוב  פירש מאמר  ובזה  הדין, 
היינו  ריעות,  לשון  תרועה  כי  שופר,  בקול  ה'  בתרועה 
בליל  לחבירו  ישראל אחד  בני  הריעות שמברכין  שבאותו 
ראש השנה נעלה מדת אלקים שהוא מדת הדין מעל כסא 
הוי' שהוא מדת  וה' לישב על כסא רחמים בבחינת  הדין, 

הרחמים הוא בקול שופר.
)תהלים זכרון זאת(

הרה"ק בעל צמח צדק זי"ע אמר ששני מלאכים מלווים את 
האדם, וכשהם שומעים שכל ישראל מברכים איש לרעהו 
בברכת לשנה טובה תכתב ותחתם בטוהר הלב עולים הם 
למעלה להמליץ טוב ולהפציר שתהיה שנה טובה ומתוקה.
)אמרות צדיקים(

חדש עלינו שנה טובה ומתוקה
מספיק  אין  בלבד  טובה  ומתוקה,  טובה  שנה  עלינו  חדש 
שאפילו על דבר רע חייבים אנו לומר גם זו לטובה, ומשום 
טובה  שנה  מתוקה,  גם  השנה  שתהא  מתפללים  אנו  כך 

באמת.
)רבי שלמה לייב מלנטשע(

אמירת אדון עולם קודם התפילה
מצאתי כתוב כל מי שמכוין בעת התחלת אדון עולם, ערב 
אני בדבר שתפילתו נשמעת ואין שטן מקטרג על תפילתו, 
ואין לו שטן ופגע רע בראש השנה וביום כיפור בתפילתו, 
משלים  הרע  יצר  אף  אומרים  ויש  לפניו,  נופלים  ואויביו 
אתו, ועליו אמר שלמה המלך ע"ה )משלי טז ז( ברצות ה' דרכי 

איש גם אויביו ישלים אתו.
)מטה משה עמוד העבודה חלק א אות לא בשם רבי יהודה החסיד ורב 
האי גאון ורב שישא גאון(

יום ב’ דר”ה מעלה התפילות הפסולות
פסולות  התפילות  כל  לתקן  כח  יש  השנה  דבראש  איתא 
של כל השנה, דהיינו התפילות שהיה בהם מחשבות זרות 
לתוך  שנופלים  דהיינו  אתמסר,  לכלב  חפו  והם  ורעות, 
ומסתמא  לעלותן,  יכולים  השנה  ובראש  רח"ל,  הקליפות 

עיקר הזמן לזה הוא ביום ב' דאז מדת הרחמים גובר.
)ערבי נחל(

הכתיבה לחיים במחשבתו של האדם
וכבר ידוע דברי אדונינו מו"ר הגאון מהד"ב זצ"ל כי הכתיבה 
כי  אדם,  של  במחשבתו  החקיקה  פירושו  בספר  לחיים 
ברשותו  לבו  ואץ  ונרעד  ונפחד  עונותיו  את  בזכרו  הרשע 
לדבר  סימן  למיתה,  לאלתר  נכתב  זה  הרי  ה',  אל  לשוב 
המחשבות המבלבלות אותו ומפיגין את לבו באימת מות, 
ורועדים מאימת  זוחלים  מה שאין כן הצדיקים הגם שהם 
השי"ת הם בוטחים בישועתו וחסדו ומתחזקים במחשבתם 
הכתיבה לטובה, הגם שבאים לאיזה הרהורים המזכירים לו 
עונותיו אשר הם רומזים אל הקטרוג למעלה, מכל מקום 
הם מסיחים דעתן אל גודל התשובה ומעזיבת החטא מהיום 

ולהלאה, ובקבלת עול מלכות שמים ולבטוח בחסדו הגדול 
ומכוונים שם ע"ב המורה על חסד הבורא ית"ש.

)עבודת ישראל(

בר”ה הוא הגליפה של כל השנה
וכמו  השנה,  כל  של  חקיקה[   - ]-גילוף  הגליפה  הוא  בר"ה 
שאדם נוהג בר"ה כך יתנהגו עמו כל השנה, ואמר ר"ש לכך 
פיו  לעקם  יצטרך  שלא  בר"ה  חמוצים  דברים  אוכלין  אין 
ונעשה מזה גליפה על כל השנה, ולכן לא רצה לומר כלל 
לפני התקיעות שמא ח"ו יצא מפיו דבר שאינו הגון, והוא 
מורא גדול ביום כזה שהוא נעשה רושם על כל השנה, ולכן 
אין לאדם בר"ה כי אם לבלות כל היום בתורה ובתפלה גם 

אחר הסעודה.
)אמרי פנחס(

בקשת פרנסה כדי לעבוד ה’
הרב הק' מלובלין פירש על הפסוק )תהלים קיט צא( 'למשפטיך 
עמדו היום', שרוצים פרנסה או מנוחה כדי שיוכלו לעבוד 
השם יתברך ומשפטו, אז 'כי הכל עבדיך' גם היצר הרע הוא 
עבד השם ואינו יכול לקטרג עוד על המבוקש על דרך זה, 

ודברי פי חכם חן.
)עשר אורות(

שלא לישן כי זכין לאדם בפניו
הגה"ק מגארליץ זי"ע אמר טעם שצריך בר"ה להשכים קודם 
אור היום ולא לישן ביום מאומה, דהנה איתא סנהדרין ל"ב. 
לאדם  וזכין  בלילה,  נדונין  והעכו"ם  ביום  נדונין  שישראל 
שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו, ולכן צריך בעת הדין 

שלא לישן.
)בשורות טובות(

הנשמות מעולם העליון מצטרפים עמו 
בתפילה

קבלנו שבר"ה ויה"כ הנשמות הקדושות שכבר מתו ונשמות 
האבות מצטרפים עמנו בבהכ"נ בתפלתינו, ועד"ז יש לפרש 
לפני  וספרי מתים פתוחים  חיים  חז"ל דספרי  מה שאמרו 
עמנו  שמתפללים  אעפ"י  המתים  כי  הפי'  שירה,  ויאמרו 
עד  לומר  יכולים  אינם  שירה  מ"מ  רושם  עושה  ותפלתם 
תחית המתים, דאז כתיב )ישעי' כ"ו( הקיצו ורננו שוכני עפר, 
אבל בעוה"ז לא המתים יהללו י"ה ולא כל יורדי דומה, ע"כ 
שירה  לומר  א"א  פתוחים  מתים  וספרי  חיים  שספרי  כיון 

מפני המתים המצורפים בתפלתינו.
)חת"ם סופר(

תפילה פשוט בפירוש המלות
ובפרט בראש השנה  ליזהר בכל השנה  עיקר הוא שצריך 
ויום הכפורים להתפלל סתם בפירוש המלות, ולא כאותם 
המתפללים מתוך סידור האריז"ל ואינם יודעים בין ימינם 
ושמאלם בשום כוונה והם מכוונים כוונות זרות, רק העיקר 
המלות  בפירוש  פשוט  ולהתפלל  ברך  האדם שפל  שיהיה 
ולדבק עצמו אל האותיות התפלה, והאותיות עצמם באים 

למעלה ונעשים הכוונות והיחודים מעצמם.
)תולדות אהרן(

שיר המעלות ממעמקים
לבטל  דמסוגל  ממעמקים  המעלות  שיר  לומר  נוהגין 

המקטרגים.
)שער הכוונות(

פקידת עקרות
מה שאנו קורין בר"ה ביום הראשון וה' פקד את שרה וכו', 
כי בזה אנו יכולין להמשיך ולפקוד עקרות, כמו שפירשנו 
וביארנו לעיל בחידושי תורה שכל מה שהאבות עשו פתח 
לא  להם  נסים  להעשות  להמשיך שפע  עליונים  בעולמות 
עשו לפי שעה רק שעשו לדורות, אך שצריך האדם להעשות 
כלי לקבל השפע ההוא, ודבר זה יכול האדם לעשות ע"י 

אותיות תורה מסיפורי מעשיות ונסים שנעשו לאבותינו.
)אוהב ישראל(

טבילה במקוה קודם התקיעות להמשכת 
רחמים

שופר,  תקיעה  קודם  במקוה  לטבול  העולם  שנוהגין  מה 

כי  יתקע  ואדני אלקים בשופר  י"ד(  ט  )זכרי'  רמז בקרא  יש 
'אדנ"י-א-ל-ה-י"ם' ]151[ עולה 'מקוה' ]151[, וממשיכין אז 
י"ג תיקוני דיקנא, זקן מלא רחמים, על כן 'ואדנ"י אלקי"ם' 

]157[ עולה זק"ן ]157[.
)אמרי נועם(

עלית התפילות
בתפלות ראש השנה ועשרת ימי תשובה בהיותם בתכלית 

הזיכוך אזי מתקנין בה התפלות של כל השנה.
)תפארת עוזיאל(

ראש השנה שחל בשבת
אז ימלא שחוק פינו )תהלים קכו, ב( אמר הגה"ק מזידיטשוב 
ז'  ז', ר"ל כשחל א' דראש השנה ביום  אז הוא אותיות א' 
הוא שבת קודש, ימלא שחוק פינו ולשונינו רנה ר"ת שופר, 
וימלא  דחדוותא דשבת מסייע לעשות הסגולה כמו שופר 

זה במקום זה.
)הוד והדר(

שבת ראש השנה הקב”ה נעשה בעל תוקע
מה דאמרו חז"ל )ב"ק דף כ"ח( אונס רחמנא פטרי', אין הפי' 
שהוא מחויב רק שאין יכול לעשות מחמת אונס, והקב"ה 
ר"ה  י"ט של  פי'  וזהו  פטרי',  רחמנא  וזהו  בשבילו,  עושה 
שחל להיות בשבת )ר"ה דף כ"ט( שישראל אנוסין הם שאין 
יכולים לתקוע הקב"ה תוקע בשבילם, וזהו 'יו"ט של ר"ה' 
אם חל בשבת מפני שהשי"ת הוא נעשה בעל תוקע בשביל 
ישראל עם כל הכוונת המיוחדים בהם ויעלו זכרונם לטובה, 

והבן.
)הרה"ק מפרשיסחא(

פקידת עקרות
בנוסח התפילה 'מי לא נפקד כהיום הזה', כי ראש השנה 
הוא העת לפקוד כל עקרות שבישראל, ועל כן ראשי תיבות 
של נ'פקד כ'היום ה'זה הוא - הנ"ך, שהוא השם הממונה על 

הריון כמו שכתוב 'הנ"ך הרה' כידוע.
)אמרי נועם(

כמה יעברון וכמה יבראון
כמה  יעברון,  כמה  זצלה"ה  מאפטא  הקדוש  הרב  כמ"ש 
עקרות יהיו נפקדות ביום הזה, וכמה יבראוך במה יתברכו 

בבריאות ויתחזקו לתורתו ועבודתו ית"ש.
)ילקוט אוהב ישראל(

להיות בר”ה בבית
הבעש"ט זצ"ל אמר אילו ידעו חסידים מה טוב ונכון הוא 
להיות בראש השנה בבית כי אז ולא היה מנין אצל הרבי, אך 
כתיב ברוב עם הדרת מלך, ומשום זה מדת החסידים לבטל 

עצמם בכדי להיות הדר בפני השי"ת.
)חידושי הרי"ם(
המגיפה  בעקבות  אביון,  ירים  מ'אשפת'  שנת  והשתא 
המשתוללת בעם, נזכה לקיום דבריו הקדושים ביתר שאת 

ואולי בזכות זה נזכה לשנת גאולה וישועה ברחמים

המרחם על הבריות מרחמים עליו מן 
השמים

זכורני כשהייתי בראש השנה שנת תרע"ח בראצפערט אצל 
מראצפערט  אליעזר  שלום  רבי  הקדוש  הגאון  זקיני  דודי 
זי"ע, ויהי בבוקר קודם התפילה ראיתיו הולך בחצרו הארוך, 
וכבר היה זקן מופלג ובקושי הלך, ומעוניין הייתי לדעת מה 
מעשהו בזמן כזה, והלכתי אחריו, לתדהמתי ראיתיו הולך 
לי  ואמר  נענה  ומסתכל שם, לפשר תמיהתי  לרפת הבקר 
ביום כזה שכל אחד טרוד בתפלה ובאמירת תהלים חששתי 
קודם  הלכתי  לפיכך  הבהמות,  את  להאכיל  ישכחו  שמא 
התפלה להשגיח על כך שהבהמות לא ירעבו, וכנראה שהיה 
לו גם ענין פנימי בזה לעורר רחמים ביום ראש השנה על 
דרך )שבת קנא, ב( כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן 
השמים, ולא אמרו המרחם על בני אדם אלא המרחם על 
הבריות היינו אף חיות ובהמות, שאף אם כבהמות נדמינו 

ירחם עלינו השם יתברך.
)שפע חיים(

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

מראה כללי של העזובה בבית העלמין הישן 
בפאלטישאן, ככל הנראה כאן נטמן רבי 

אפרים הורביץ זצ"ל

ה'
מני

רו
 ב

ים
ש

דו
הק

ת 
מו

קו
למ

ה 
וד

אג
ה'

ת 
רו

וב
 ד

ם:
מי

לו
צי

הרה"ח רבי אפרים הורביץ זצ"ל נולד בשנת 
משה  רבי  הרה"ח  לאביו  בטשורטקוב,  תק"ס 
וולושטשיק  ואב"ד  בטשורטקוב  רב  הלוי, 
"עמק  הדרושים  ובעל מחבר ספר  שבגליציה 

השידים". 

את  למלא  אפרים  רבי  נתמנה  תקצ"ד  בשנת 
עקב  אולם  וולושטשיק,  ברבנות  אביו  מקום 
לעסוק  נאלץ  הקיום,  וצרכי  הזמן  טרדות 

במסחר. 

משנת תר"ו נתמנה כרב בעיר פאלטישען, שם 
עם  יחד  בתורה  ולעסוק  במנוחה  לשבת  יכל 
עיסוקי הרבנות. מינוי חשוב זה נעשה בהמלצת 
מסדיגורא  ישראל  אור  הרה"ק  הדור  צדיקי 
זיע"א[, הרה"ק שמשון  מרוז'ין  ניהו הרה"ק הסב"ק  ]הוא 

והרה"ח  מזאבלטוב  דוד  הרה"ק  מאוז'יראן, 
לספר  שהרבו  מבוטשאטש,  ליב  ישראל 
בשבחיו הן במילי דשמיא והן במילי דארעא. 
הגאון רבי שלמה קלוגר והגאונים שפירשו את 
רבי אפרים  על  "ים של שלמה", כתבו  ספרו 
ש"הלכה כמותו בכל מקום, ובהוראות איסור 
יחטיא".   ולא  השערה  אל  קולע  הוא  והיתר 
מינוי זה נעשה בעצתו והשתדלותו של החוזר 
הנודע תלמידו של הרה"ק הבעל התניא הרב 
השפעה  לו  שהיתה  מיאס,  משה  יצחק  רבי 
נשתמרו  פאלעטשן.  בעיר  הנעשה  על  רבה 
בעניין  מכתבים  שני  כאן  ומופיעים  בכתובים 
יצחק משה מיאס  רבי  זה, האחד מכתבו של 
אל הרה"ק רבי דוד מזאבלטוב, והשני מכתב 
רבי  הרה"ק  אל  פאלעטשן  קהילת  מראשי 

מאיר מפרימישלן זי"ע. 

להתגדר  אפרים  רבי  לו  מצא  מיוחדת  בקעה 
התורני,  בעולם  פרסום  לו  הקנתה  והיא  בה 
"שוחר  מדרש  על  מיוחד  פירוש  חיבור  והיא 
טוב" על תהלים, הנודע כמדרש קשה להבנה 
רבי  כלל  רצון"  "יבקש  בחיבורו  שמעטים. 
אפרים תיקוני טעויות, מראי מקומות, ופירוש 
זה  ספר  הוצאת  על  המדרש.   את  המבהיר 
רבינו  מפרט  אותם  שונים,  גלגולים  עברו 
אפרים  רבי  רבינו  מחבר  בהקדמתו.  המחבר 
לומד עם אביו את  היה  בילדותו  כי  הורביץ, 
כבן  בהיותו  תהלים.  על  טוב"  "שוחר  מדרש 
להבנה,  קשה  זה  שמדרש  כשראה  עשרים, 
המדרש  על  פירושים  לעצמו  לרשום  התחיל 
אך עדיין לא בא לכדי הוצאתם כספר. בשנת 
תר"ח התארח אצלו הרה"ק רבי מנחם מנדל 
בן הרה"ק מסטאנוב, וכששמע מבנו של רבינו 



9

באר בשדה- שטפנשט

על הפירוש הנמצא אצלו בכתובים, התעורר 
לאור  במיוחד  בספר,  להדפיסו  חזק  רצון  בו 
רבי שמואל  העובדה שבשהותו אצל הרה"ק 
טוב"  "שוחר  שמדרש  ממנו  שמע  קמינקר, 
משובש מיתר המדרשים, ומי יתן ויימצא לו 
מפרש הולם. רבי יהודה הורביץ, בנו של רבי 
אפרים, סייע לו בהעתקת הכתבים תוך שיבוץ 
פירושים משלו, וכך יצא חלק א' של הפירוש. 
לכתוב  אפרים  רבי  הוסיף  השנים  בהמשך 
הוסיף  ואף  בתהלים,  שני  ספר  על  פירוש 
ההקדמה  בתוך  א'.  לחלק  ותיקונים  הערות 
הלכתית  שאלה  אפרים  רבי  מביא  לספר 
נתנזון  שאול  יוסף  רבי  הגאון  אל  שהפנה 
למצות-מצווה,  חיטים  בעניין  זצ"ל,  מלבוב 
עם תשובתו המפורטת המסכימה עם דבריו. 
הספר  את  לאור  כשהוציא  תקצ"ח,  בשנת 
במהדורה מחודשת, שכלל את ספרו והוציאו 
מחדש. תוך כדי כך חיפוש בעזבונו של אביו, 
בכתב-ידו  אביו  שהניח  ספרים  כמה  מצא 
ובהם גם תשובות מפורטות שכתב לו הגאון 

רבי  אפרים זלמן מרגליות.

מגדולי  נלהבות  הסכמות  ישנם  הספר  על 
הרבנים, ביניהם רבני יאס הגה"ק רבי אהרן 
לנדא  יוסף  רבי  והגה"ק  זצ"ל  טויבש  משה 
זצ"ל; רבי יעקב מאיר פאדווא אב"ד בריסק, 

ועוד.  

אפרים  רבי  אחריו  השאיר  לכך,  בנוסף 
בכתב-ידו את ספרו "הר אפרים" על חכמת 
החמה  מהלך  על  ממנו  מכתב  התכונה. 
נדפס בסוף ספר "ארצות החיים" של רבינו 
של  השידים"  "עמק  בספר  וכן  המלבי"ם.  
רבי משה הלוי מובאים דברי  אביו הרה"ח 
תורה בשמו, וכן ישנן תשובות שנכתבו אליו 
מהריא"ז,  יוסף,  ברכת  ליואי,  בר  בספרים 

תועפות ראם, שם הגדולים. 

היו  פאלעטשן  העיר  מיהודי  ורבים  בהיות 
לתורתם  אפרים  רבי  התקרב  חב"ד,  חסידי 
של אדמו"רי חב"ד, ואף כתב הסכמה נלהבת 
לסידור של מרנא הרה"ק רבי שניאור זלמן 

מלאדי שנכתב על פי כוונות האר"י ז"ל.  

א'  ביום  נפטר  זצ"ל  אפרים  רבי  הרה"ח 
דראש-השנה תרכ"ה )במקום אחר מופיע שנת תר"ל(.

מנחם  רבי  הרה"ח  בניו  את  אחריו  הותיר 
מנדל מהורודנקה זצ"ל והרה"ח רבי יהודה 

לייב הורביץ מפאלטשען זצ"ל. 

*

המה מעידים
מכתב שכתב הגה"צ רבי משה יצחק, 
דוד  רבי  הרה"ק  אל  יאסי,  של  רבה 
מזאבלטוב זצוק"ל, בעניין מינויו של 

רבינו כרב בפאלטישען
יום ד' כ"ב אלול תר"ה,

ליד הרב הגדול, בוצינא דנהורא, בנן של קדושים וכו' 
מו' דוד שליט"א

היות ובשבוע העבר הגיע מכתב מכבוד קדושתו ע"ד 
שיקבלו לרב ומו"ץ בפאלטשען את הרב המופלג מו' 
אפרים שהי' אב"ד בוואליטשיסק... וסומכים דעתם על 
קצה  עד  דבר  לברר  חכמתו  ברוב  כי  קדושתו  כבוד 
אחרון, בודאי הוא יודע שהרב הנ"ל יהיה טוב ויפה 
לבני פאלטשען... רק אני בהיותי אז שמה בפאלטשען 
נגידים  י"ד  בח"י  קאנסיס  ועשיתי  ע"ז,  השגחתי  לא 
על  באו  לא  וראשים  נגידים  ב'  רק  אנ"ש,  וראשים 
החתום, שאמרו שבהיות הרב רבי אפרים נ"י בעצמו 
המתחיל  ובכן  החתום.  על  יבאו  בודאי  בפאלטשען 
במצוה וכו', יכתוב עוד פעם שנית לפאלטשען נידון 

שאני  ומחמת  פרי.  יעשו  דבריו  ובודאי  הנ"ל,  הרב 
באם הדרך קצרתי, אך מסרתי פרטי הדברים למוכ"ז 
נ"י  חיים  מו'  הותיק  המופלא  הרבני  וחביבי  ידידי 

מפאדלילוי, והוא יספר לכם פ"ד בפרט.

לאלתר  והחתימה  הכתיבה  לו  ייטיב  וה'  ידידו,  ד' 

לחיים ושלום ולברכה

נאם יצחק משה במו' שמואל מיאס

פאלטשען  קהילת  מראשי  איגרת 
מפרימשלן  מאיר  רבי  הרה"ק  אל 
של  כרבה  רבינו  קבלת  בדבר  זי"ע 

פאלטשען
נ"י,  ופרישא  חסידא  הצדיק  הרב  ה"ה  אדומו"ר  אל 
פארו  ופרשיו  ישראל  רכב  ולדרים  לארץ  המאיר 
והדרו, איש אלקים קדוש בנן של קדושים ע"ה פ"ה 

כש"ת מוה"ר מאיר נ"י מפראמישלאן.

אדמו"ר  פקודת  בא  ימים  לשנתיים  קרוב  זה  הנה 
אלינו לקבל עלינו רב אב"ד את הרב הגאון מוה"ר 
ולמלאות  דבריו  לקול  והקשבנו  נ"י,  קלוגר  שלמה 
מקום  ומצב  מעמד  ועשינו  חפצנו  אדומו"ר  רצון 
לגבות שכרו, ושלחנו ליד הרב כתב רבנות ושלושים 
וששה אדומים על הוצאות וסך כ"ד אדומים שלמנו 
תוחלתנו  ויהי  לכאן,  שיבוא  לו  וקוינו  דירה  עבור 
נכזבה כי חזר בו הרב הנ"ל ולא אבה לדור בתוכנו, 
ויאכלוהו  לטמיון  ירד  עשינו  אשר  והמצב  והמעמד 
לגיונים ונשארנו בלי מנהיג ומנהג ובלי מורה-הוראה 

ואיש כל הישר בעיניו יעשה. 

עד אשר נתן ד' בלב צדיקי הדור, האחד המיוחד אור 
וה"ה  זי"ע,  ישראל מן סדגורא הוא הרה"ק מריזין 
מחותנו הרב הצדיק מוה"ר שמשון מאוזיראן הוא 
בנו של הרה"ק רמ"פ מזאבאריז זי"ע, והרב החסיד 
מו"ה דוד מזאבלטאב הוא בעל "צמח דוד" בנו של 
הרה"ק רמ"מ מקאסוב זי"ע, והרב החסיד מ' ישראל 
"אשל  בעל  הרה"ק  בנו של  הוא  מבוטשאטש  ליב 
אברהם", וכתבו אלינו ולהרב החסיד מ' יצחק משה 
מיאס הוא הרה"ק רי"מ מיאסי זי"ע, לקבל עלינו את 
נ"י, שהיה  הורוויץ  הלוי  אפרים  מו"ה  הגאון  הרב 
הן  בשבחיו  לספר  והרבו  וואלטשיסק,  בק'  אב"ד 

במילי דשמיא והן במילי דעלמא. 

גם הגאון מו"ה שלמה קלוגר מפרשי הים הם הגיסים 
הגאונים בעמח"ס "מגן גבורים" ומפרשי הים, כתבו 
איסור  ובהוראות  מקום  בכל  כמותו  שהלכה  אליו 
והיתר, הוא קולע אל השערה ולא יחטיא. ועל פי 
מכתבם הנ"ל השתדל את עצמו הרב מוה"ר יצחק 
משה הנ"ל הוא רבי יצחק משה מיאסי פה"ק, לקבל 

את הרב הנ"ל. 

וכתבנו כתב רבנות על הרב מוהר"א הנ"ל, ובאנו 
על החתום כנהוג, ומסרנו הכתב רבנות הנ"ל ליד 
הרב רא"מ הנ"ל, שיהיה בידו עד אשר יעמיד את 
עצמו הרב מוהר"א לפני הרבנים הגדולים דק' יאס, 
ואם יתנו הרבנים הנ"ל הסכמתם עליו שהוא הגון 
להיות עטרת משרת הרבנות דפה על שכמו, ימסור 
הרב רא"מ הכתב-רבנות לידו. וכן קיים וקיבל עליו 
כי  אותו  ויראו  הרבנים,  לפני  ועמד  הנ"ל  מוהר"א 
בכל  בקי  הוא  כי  איצטלא,  לאותו  וראוי  הוא  טוב 

עניני התורה, ויתנו מכתב עדותו בידו. 

ואשר ע"כ בא הרב ר' איצק משה והרב מוה"ר אפרים 
לפה"ק, וקבלנו את הרב מוהר"א לאב"ד ומו"צ בשמחה 
הנ"ל  הרב  של  ביתו  בני  לפה"ק  באו  וכבר  עלינו, 
ארבעה  עבר  כבר  והנה  בשלום.  פה  איתנו  לשבת 
חדשים אשר הרב הנ"ל יושב בתוכנו, ראינו שכאשר 
צדיקי  עליו  העידו 
אמת  הוא  דורנו 
נפל  לא  וצדק, 
דבריהם  מכל  דבר 
הטובים. ומצאנוהו 
בחכמת  דבר  מלא 
והתעודה,  התורה 
ודובר  תמים  הולך 
ואנו  מישרים, 
עליו  מברכים 
שחלק  "ברוך 
על  מחכמתו 

יראיו".

)המכתבים פורסמו בשלמותם 
בירחון תורני של חסידי באבוב 
בארה"ב "כרם שלמה"(

בית הכנסת בפאלטישאן כיום, עזוב מוזנח, נעול ומט ליפול

שער בית העלמין החדש בפאלטישאן

ספרו יבקש רצון על מדרש תהילים 
נדפס בלבוב תרי"א

להלן נוסח הכיתוב על המצבה:
נפ'

ב' ימים בחדש כסלו תרנ"ו
פ"נ

איש הרך הלבב הר' מאיר בן הרב הגדול מו"ר משולם קאפפלער
אב"ד דק"ק שאטץ

חתן הרב הגאון מו"ה אפרים הלוי האראוויטץ אב"ד דפה
מעיר פעלטשען

תנצב"ה
יצויין כי מצבת קברו נכרתה בצד שמאל של קבר המקובל רבי 

נחום דוב ב"ר יצחק מפאלטשיאן שנסתלק 6 שנים לפניו - כ' אייר 
תר"נ, עליו כתבנו במדור מצבות מספרות גיליון 231
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   דבר העורך
השנה   ה  -ראש  כבר  דיום  עומד יום    -  בפתחין  אחד  כל  בו 

כתוב בספרים הקדושים   .לפניו כבני מרוןים  רבעו  -למשפט  
מ מיוםכשאדם  אזןהדי  פחד  מיום    ,  זכאי  לצאת  יכול  הוא 

 ד תמיד". חפעל כך נאמר: "אשרי אדם מ ,ןהדי
יעה  שדרך השמ? חז"ל אומרים  לאדם לפחד מה הדרך לגרום  

נבאר,  .האוזן  - ְּדַבר   ְמעּוׁשִ   :)בהרברים  ד(במדרש  וב  כת  ועתה 
  .(ישעיה נה, ג) "ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם: " ה', ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב

משמואל ' בספר יסוד  בומ  'שם  השנהא  ראש  בתחילת ,  של 
ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה "  בפרשת האזינו, על הפסוק:   המדרש

ִפימַ ְוִתׁשְ  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  שאלה:  "ע  חז"ל  ָאָדם    מביאים  ֲהָלָכה, 
ְּבָאְזנֹו   חֹוֵׁשׁש  ֶׁשָהָיה  ְלַרְּפאֹותֹו  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֻמָּתר  ֶׁשְיֵהא  ַמהּו 

ַהַּׁשָּבת,   ְּבַׁשָּבת? ֶאת  ּדֹוֶחה  ְנָפׁשֹות  ֶׁשָּסֵפק  ָּכל  ֲחָכִמים  ָׁשנּו  ָּכ 
  ְמַרְּפִאים אֹוָתּה ְּבַׁשָּבת.  יאְוזֹו ַמַּכת ָהֹאֶזן ִאם ַסָּכָנה הִ 

מ הלאה:המדרש  ָלחּוׁש   משיך  א  ֶׁש ַאָּתה  ְמַבֵּקׁש  ָאְמֵרי,  ַרָּבָנן 
נֹוֵחל   ְוַאָּתה  ַלּתֹוָרה  ָאְזְנ  ַהֵּטה   , ֵמֵאָבֶרי ֶאָחד  א  ְו ְּבָאְזֶני 

י ִׁשְמעּו  לַ ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו אֵ   (ישעיה נה, ג):ַחִּיים, ִמַּנִין, ֶׁשֶּנֱאַמר  
 ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם. 

ן שהיא אחת מרמ"ח אברים ת אומרת ששומעים ע"י האוזאז
חיים   אלוקים  האדם    ה,ר תו  -דברי  של  האברים  כל  אזי 

ְּדַבר  ִׁשְמעּו ' ְלָכ ָאַמר:  -  'ְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכםִׁש '  ואז  ,מכךנזונים  
את   ניםומפ שומע  אך מתי הוא ניזון כשאדם  .  'ה' ֵּבית ַיֲעֹקב
 .אלוקים חייםדברי  -דברי התורה 
בנביא ח) כתוב  ג,  "(עמוס  ִייָראַאְר :  א  ִמי  ָׁשָאג  אומר   ,"ֵיה 

  הפסוק הזה רומז לענייני חודש אלול.  -השל"ה הקדוש 
השנה,ר  לול,א  -תיבות    ראשי " אריה" הכיפורים, י   אש  ום 
 שואגים! בהםימים ה אלו  -  ושענא רבהה 

א ֶיֱחָרדּוׁשֹוָפר    ַקע הִיּתָ " :אומר הנביא  ?! "ְּבִעיר ְוָעם 
אם   ?גה או לאאתה שומע את השא  האם   זו נקודת המבחן:

ראש  כי  השנה,  לראש  מוכן  אתה  האם  לדעת,  רוצה  אתה 
 כבר   ואנו אם אריה נותן שאגה,   פרהשנה זה לשמוע קול שו

א ִייָרא"-בְ נמצאים     ..."ַאְרֵיה ָׁשָאג ִמי 
אתה  ּבֹ  עצמך,  את  תבחן  מרגיש  כבר  א  אתה  אלול,  בחודש 
כמהאי בעוד  פחד?  איזה  מרגיש  אתה  רעדה?  ימים,   זה 

אדם שלא מרגיש שום פחד,    נצטרך להתייצב לפני הקב"ה...
הוא מרגיש שהימים האלה חולפים ביעף, הוא מחכה שכבר 
... הימים האלה יעברו... הוא כבר קונה ב"ה, קישוטים לסוכה

שידלגו   מעדיף  היה  הוא  מאוד ישר  מבחינתו  הוא  לסוכות, 
הזה... החג  את  ב  אוהב  לעבור  הולך  הקב"האתה  לפני  , דין 

מולו ניצב  יכאתה  אתה  ב"ה,  נצח, ו!  של  לאוצרות  לזכות  ל 
ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו  "  :אמר הקב"ה אם אתה מתכונן כמו שצריך. 

 ."ֵאַלי ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם
ץ בחיים, כתבנו ך חפ"זכרנו לחיים מל  -חיים  מחפשים    כולנו

ל  חיים  חיים"בספר  אלוקים  אומר  ,  מענך  כך  הקב"ה על 
תפתחו את האוזן של השמיעה,   ."ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם" ואז  ,"ִׁשְמעּו " 

מוסר, ספר  ילמד  אחד  כל  רבנים,  תוכחת  יוסיף   תשמעו 
צדקות. וכמובן  טובים  ומעשים  ובמצוות  תורה    וזה   בלימוד 

 "...אמץ בךדם ית ן א ב ו  אשרי איש שלא ישכחך " וב:שכת
א שוכח  לא  הזיכרונות.  הקב"ה  ספר  זה  אחד.  זוכר 'ף  אתה 

אבל הקב"ה זוכר לטובה, את מי שזוכר אותו,  ,'מעשה כולם
מהקב"ה,   מפחד  שהוא  שמראה  מי  מיום   דהיינואת  שפוחד 

 , אכפת לו מה הקב"ה חושב עליו...הדיןמאימת  - הדין
עלינ כך,  הגדולו  אם  ליום  עצמו  את  בפתח הע   להכין  ומד 

הדין, כי אדם שפוחד הוא זה שבודאי ולהרגיש פחד מאימת  
שהוא    שומע ובזה  מעתידו  לו  ואיכפת  חיים  אלוקים  דברי 

   יצא זכאי בדין.  קרוב לודאי מגלים לנו חכמים שהואד חפמ

 
 
 
 
 

 
 

   ?האם מותר לבכות בר"ה  -"שומע קול בכיות" 
 ז"ל  האר"י  :ג)ק"ס  דסי' תקפ"  שנההאש  (הל' רכתב ה"באר היטב"  

ואמר  יפורכהם  ויו שנה  האש  נהג לבכות בר שאינו ש,  כל מי 
 .  בוכה בימים אלו, אין נשמתו טובה ושלמה

רב   במעשה  ר"ז)ואילו  הגר"א    (אות  בשם  לבכות שנאמר  אין 
בעזרא    ,שנההאש  בר תבכוו"כמבואר  ה"כף   והכריע  ..."אל 

 ה.  בר"ות המנהג כהאר"י לבכש (סי' תקפ"ב ס"ק ס')החיים" 
נחמיה    -הפסוק בעזרא  ש,  שאין חילוקאולם כתבו הפוסקים  

ח' בתורה    ט')-(ח'  כשקראו  שמדבר  ַבֵּסֶפר "  : בוכתכפי  ַוִּיְקְראּו 
ְוַאל ִּתְבּכּו ִּכי בֹוִכים ָּכל ָהָעם ְּכָׁשְמָעם ֶאת ..  .האלוקים  ְּבתֹוַרת

  כו מפחד על שלא קיימו מה שכתוב. ואמר". ובִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה
ַמְמַתִּקים"  :םלה ּוְׁשתּו  ַמְׁשַמִּנים  ִאְכלּו  ַהּיֹום    ...ְלכּו  ָקדֹוׁש  ִּכי 

ֶחְדַות  ,  ַלֲאֹדֵנינּו היא  ִּכי  ששופך  ָמֻעְּזֶכםה'  מי  בתפלה,  אבל   ."
 ,לבו ובוכה אינו מתעצב, אלא מרגיש עצמו מקורב להקב"ה

וזה מותר. ואף שאין לאדם להביא עצמו לידי בכיה ועצבות 
המתעורר מעצמו לבכות    אבל  חד הדין,החג ופ  ושתמפני קד

לרוב  דקדושה,  התלהבות  מחמת  ו  דביקות   בתפילותיו 
  אין בזה שום איסור כלל.   -  וונתו בתפלות הימים הנוראים וכ 

בהל מצינו  רפ"ח)שבת    כות וכן  סי'  הרמ"  ,(או"ח  מי  א:  שכתב 
מותר לבכות   -שיש לו עונג אם יבכה, כדי שילך הצער מלבו  

קא  ודו ינובשם הט"ז דהי  )(סק"ד  רורהבשנה  מב הבשבת. וכת
דבש דמעותוקימרוב  עיניו  זולגים  בהקב"ה  מצינו    שכן  ,תו 
שיר    ביבר באמרו  מאד  בוכה  שהיה  חדש  בזוהר  עקיבא 

ידע היכן הדברים מגיעים. וכן מדויק לשון  ש  , באשרהשירים
האר"י מאליו"  של  ע"י    ."בכיה  בכיה  לידי  עצמו  להביא  אבל 

  !התיר אין ל -מה קול בכי וכדו
בשם הגר"א,    (עמ' קי"ג)לנט בליקוטים  או בשם רי"ז מסאוהבי

 מותר.   - בתפלהכשבא מעצמו  שנההאש לבכות ברש
ברש  מובא  יא.)   שנההאש  ר(רא  גמוב נפקדה  , שנההאש  חנה 
א  בוכתו ּוָבֹכה ה'  ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש ַוִּתְתַּפֵּלל ַעל  "   :א, י)  '(שמואל 

 לה. ימתוך התפ גשההתרשאלא  ?הה בר"ך בכתיא, ו"ִתְבֶּכה
החת את  להביא  לג)דרשות  (  ופרסם  וראוי  דף   תב כש ה  מ  ח"א 

ַהֶּזה    : וקספהל  ע ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  ְתֻעֶּנה  א  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  ָכל  "ִּכי 
 . (ויקרא כג, כט) ְוִנְכְרָתה ֵמַעֶּמיָה"

אין   שכתב האר"י מי שאינו בוכה בימים אלו,  יפל  ע  ומרליש  
ישלח עזרתו מקודש והתעוררות   אלובימים  שה.  מתו טובנש
נשמתו קשורה בחלקו העליון,  ששראלי לכל איש הי מעלהמל

בוכה שאינו  ומי  בכיה,  לו  תבוא  חיים,   ,לכן  מעץ  נכרת  כבר 
 ]אלריאספקחיי אברהם, [                             .שםק  חלואין לו 

 
 

   מספר שמות: שנה ה אש לר
יו תרועה,  ויויום  הזיכרון  הם  הכללי ם  השם  אולם  דין. 
ליום   השנה'.שנקבע  'ראש  הוא  העוסקת    זה  המסכת  וכן 

'מסכת   נקראת  דיומא  השנה'בעניינא  בזה  ראש  והעניין   .-  
מעיד   מגדיר שם  השנה'  'ראש  השם  וא"כ  ומהות,  תוכן  על 

החדשה, והגורם ום, שהוא תחילת וראש השנה  את מהות הי
ראש נברא האדם ב מסיבה זו אף  ליום הדין.    רשיום זה נבח

תן    בשבילך בראתי,  -, ונאמר לו 'ראה כל מה שבראתי  השנה
 דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי'. 

 בס"ד

 "פשת   אלול    כ"ד                 זצ"ל קב אדלשטייןהרה"ג יעוקדש לע"נ העלון מ                'ישנה   484עלון מס'  

בתוכן    בעלון בינש  597  שיעורנעסוק    ' 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



 

 

לה י סדר התפכ סליחות נתקנוסדר  :(סי' תקפ"א) "לבוש"כתב ה
הפסוק   , היום  של כנגכי  הם  הסליחות  שקודם  פסוקי  ים  ד 
בין  ד שאומרים  מדות  הי"ג  עם  והסליחות  אחת כל  זמרה, 

תפ במקום  הם  שמונהיואחת  התפ  -  עשרה   לת  לה  ישעיקר 
ואח מדות.  י"ג  פננופלי  ךכר  הוא  על  כל ם  אחר  כמו  יהם 

ומסיימים   נדע"התפילות,  לא  אחריהם    ",ואנחנו  ואומרים 
עם   שלם  השנה.   ,'תתקבל'קדיש  תפלות  כל  גמר  אחר    כמו 

הזכרת י''ג מדות. ועל תפילה זו    הסליחות היאנמצא שעיקר  
כרויש   הקברית  שנתעטף  צבור  ב"התה  אה והר  ,כשליח 

תפ סדר  א"ללהילמשה  חוטא  :,  שישראל  זמן  יעשו    ,יםכל 
   .):יז שנההאש רמסכת (לפני כסדר הזה ואני מוחל להם 

, כי באמת הקב"ה כולו רחמים וטוב,  ןייש להוסיף הבנה בעני
הבריות  שאלא   ראוייםכשמעשי  דין  -  אינם  הנהגת  אך   ,יש 

 הרחמים.  אלא לבוש ומעטה שמסתירינה ין אהנהגת הד
חייםעקב'בהקדמת   זצ''ל)  'י  קלאפהולץ  "כאן תבכ  (להגרי"ח   :
א זצ"למקום  מאפטא  הרה"ק  דברי  להביא  דברי   ,תי  שפירש 

הפייטן 'לבושו צדקה מעטהו קנאה נאפד נקמה סתרו יושר' 
הוא הלבוש העליון.    'מעטה'ו  ,משמ  ףהוא סמוך לגו  'לבוש'  -

צ'וזהו   ה'דקהלבושו  הפנימיות  היינו  צדקהי,  מעטהו    ,א  רק 
אפוד , כ'הנאפד נקמ'נראה שהוא קנאה.  עין מבחוץ    למראית

הבד  על  מבחוץ  חגור  באמת    שהוא  אבל  נקמה,  סתרו 'היא 
הנה רצון ה' שבריותיו ידעו  ו  , בפנים הוא יושר וטוב".'יושר

נוה כשהוא  שגם  בדין,  מכך  יטעו    מעורבג  אם  כי  חסד.  בזה 
לח בדיןהבריות  מתנהג  שהקב"ה  כי    ,שוב  חסרון,  בזה  יהיה 

בממצוו להתדבק  וחנ  -  דותיויים  רחום  הוא  אתה  מה  אף  ון 
רח רחמים  תהא  רואים  לא  ואם  וחנון,  יתדבקו    -ום  איך 

לכן מעלה גדולה היא לראות מבעד לענן הערפל   ?דותיויבמ
ומי שקרול  -אהאת   זוכה לראות יותר. כמו מסתתר.  יותר  ב 

אבל    ,הותוושת שמטעה ומטשטשת את זמי שמתכסה בתחפ
אליו   לזהות  הקרובים  מסוגלים  פניועדיין  תווי  לפי  .  אותו 

שיט יתכן  כשיתבוננו ולפעמים  אך  אותו,  יזהו  ולא  בו  עו 
של  קריאה  מפיהם  תצא  הרי  פניו,  את  יזהו  ופתאום  בפניו 

אחר  :הפתעה ולא  הוא  זה  של   ווז  !הנה  והחשיבות  המעלה 
זו מדת רחמים.  - " ה' ה'"ואומרים  קריאת י"ג מדות. עומדים

רוא כשלא  הכל  גם  אבל  דין,  שיש  ונראה  ה'"ים  הכל"  ה'   , 
אכן  רחמי כ -אאתה  ם.  ה'  בשם  קוראים  מסתתר.  קרוב ל 

ולאדם זר פונים  ,כמו שלקרוב קוראים בשמו " ה' ה'"ומודע, 
כך    וןבלש הקב''נסתר.  אל  ואומרפונים  כביכול  פ "אע:  יםה 

ולמראית עין אולי נראה להיפך,   ,שיגיםשאיננו רואים ולא מ
טוע  אך מעלהאיננו  כלפי  דברים  לטפול ח"ו  אב   ,ים  ינו  אלא 

א  יזו האופן קריאה  ו  דרחמין.  מכיליןהרחמן מעוטר בי"ג  אב  
כ וקירבה.  חיבה  של  שקריאה  עפי  רש"י    סוק פ הל  כתב 
היא דרך   "  ה'  ה'"אה  הקריכך    ,'אברהם אברהם' לשון חיבה

את   מזכירים  שזה  ,ה'חיבה.  וחסדים   -  שמו  ומודים  רחמים 
 ]דיםומועשבת [          .וררת הרחמיםמע הזו  והקריאה ולא דין.

 

 
 

 מידה כנגד מידה    -סגולה לזכות בדין 
לפנ לתפילותינו  ההיסוד  הואי  "רחמים"  '  "רחמנו   .בקשת 

בנים".ְּכַרחֵ  על  אב  כלפי   ם  הרחמים  במידת  להתאזר  עלינו 
עם הבריות, אז אפשר לקוות    בעשיית חסדזולתנו ולהרבות  

מידתו היא  שכך  ברחמים,  עמנו  יתנהג  ה'  המרחם  "כ  שגם  ל 
 . שמים"ת מרחמים עליו מה על הבריו

 ] שיחות תשל"ג -רבי חיים שמואלביץ [
 

 א לשכוח לעשות התרת נדרים. ל
 ומנחה   שחרית  ילתבתפ  אפים  ונפילת  וידוי   םיראומ  יןא . א

" סליחות"ב  מריםוא  הבוקר  באשמורת  אבל  השנה  ראש  בערב
עד    אפילו  ים,אפ  ונפילת  וידוי אמירתם   לאחר נמשכת 
 ע). "חזו( ]החמה נץ  קודם[  )ג" ס פאתק 'סי ע"שו(  השחר עלות

 כדי   הקברות  לבית  השנה  ראש  בערב  ללכת  נוהגים  יש . ב 
 שם   ונותנים  הצדיקים  תורקב   על  ולהתפלל  להשתטח

אל  )א"בהרמ  א"תתפ '  סי  ע"שו(  נייםעל  קהצד יתפלל  ולא   ,
אליהמת שיעזרוהו,  יבקשם    ברךתים  מהש  רחמים  א 
 .  )יף ד'ע, רמ"א סי' תקפא סע"חזו(  עפר שוכני הצדיקים בזכות

 .שנהה  אשר  בערב ה וחדש החד ין סכ לקנות לפרנסה סגולה . ג
 בבער  ציפורנים  ולגזוז  בגדים  ולכבס  להסתפר  יפה  מנהג . ד

 ח "בא(  היום  חצות  קודם  פרלהסת   וטוב)  ד"ס  ע"שו(  "הר
ראש בערב  ה טהר  במקוה   בולטל  נוהגים  שוי .  )ג"ס  נצבים

לעשות כן   לאש  וטוב  )שם  א"בהרמ(  הוא  יפה  ומנהג  השנה,
 יכול  אינו  ואם  )כו  ק"ס  ב"משנ(   יום  חצות  קודם  השע  לפני

גופו  על  שישפוך   נכון  ה,ְּבִמְקוֶ   לטבול אחת  כל   12.8  בבת 
 מים   י"ע  גם   זאת  לעשות   שרואפ   ) כו  ק"ס  ב"משנ(  מים  טריל

 . )תמח -ו  כב' עמ י"ילקו( מקלחת י"ע חמים, ואפילו
בכוונה   מנחה  תפילת  להתפלל  יזהר  השנה,  ראש  בערב . ה 

  לךהו  והכל  השנה  של  האחרונה  התפילה  אהי  כי  יתירה
 .)ב"ס נצבים  יח ישאן ב( החיתום אחר

 מעבירות  שכן  לוכ  ליבו  בכל  בתשובה  לשוב  אדם  יקפיד . ו 
או עשרת    יום כיפור  ערב  עד  ימתין  ולא  רולחב  אדם  שבין

תשובה ויעשה   יקדים  אלא  ו,ברמח  מחילה  לבקש  ימי 
 . השנה ראש לפני זאת

 
 
 

 

כ בכל  בל  חוויתאמץ  לשלוט  כעס יצרו  לידי  יבוא  בל 
ביתווהק בתוך  ויומי  -  פדה  השנה  ראש  בלילי   הם. ביחוד 

  ברוחו מלוכד עיר. לש וטוב ארך אפים מגבור, ומו
ראש וללמ  ונכון בסעודת  השנה  ראש  מסכת  משניות  ד 
  (אפשר פרק אחד בכל סעודה)   ב דבר בעתו מה טו, כי  השנה

 . [ילקו''י מועדים עמ' לב]
תפילת   בכך,  יש  נההש   כל  על  עצומה  השפעה . א שלאחר 

  ויברך   בשמחה  לביתו  המשפחה  ית של ר"ה, יכנס אבערב
"  במאור  כולם  את תכתבון ו ט   לשנה פנים   כ"ואח.  "בה 

  פסוקי ויוסיף'  שמעון  רבי  קם '  עד'  יהולא   חתפ'  יאמר
 ! חולין דברי  לדבר  אשל  ויזהרו  ,ם)במחזורי  איםנמצ(ה  כהבר

 בליל ' חיינוהש' ברכת ריאמ: "ל"זצ  י' פלאג   חיים   רבי  כותב . ב 
 יתברך '  לה  להודות:  ויכוון  ,וביראה  מהובאי  לאט,  "הר

 ויזכור ,  זה  לרגע  ולהגיע  זו   בשנה  גם  לחיות   אותו   שזיכה 
 והאומרה   , רח"ל.הזה  ללילה  להגיע   זכו  לאש  שיש אנשים

 "!בשמחה הבא ה"לר גם שיגיע אהי סגולה אה,ודוה חהבשמ
 יםמאכל  מיני  השנה   ראש  של  הלילות  בשני  לאכול  נהגו . ג

 השנה.  ימות לכל טוב לסימן  ,"]סימנים "ה[
"ל, שמי שיקבל  וסגולה לזכות ביום הדין, כתב הרש"ש זצ . ד

הדין  ועלי בתקיעת  ביום  ובפרט  קבלה  אפילו    שופר, 
תהיה  הזאת  שהקבלה  ערב  הוא  יושר   לו   אחת,  .  למליץ 

א על  ולכן  יקבל  אדם  המזון ם  ברכת  לברך  למשל  עצמו 
הסידור, בד  מתוך  ומכי  שוק  הנוסה  מתוך  ברכת  מזון 

גזיר לבטל  היא  סגולה  ורעותהסידור,  קשות  וגם   ות 
 רואפש  .(הגרא"מ ש"ך זצוק"ל בשיחה לאברכים)  סגולה לפרנסה

שאזניו מיבאק  חזלהת באופן  ברכות  לברך  אמן.  רת 
לומשומעות   מפיו,  שמוציא  מה  בשמחהאת  'שלום'   ר 

 ועוד., וביתלכשנכנס ו ריו,לחב
השנה  י התפ  . ה  בראש  לבב,  ,  בשמחה   תהיינה לות  בטוב 

, כי בטוחים אנחנו בנעימה קדושה, ומתוך כוונה שלימה 
שיכתבנו ויחתמנו לחיים טובים. ומכל    -  ה "בבישועת הק

ומתפשמת  אדם  ,מקום בבכיה  מעצמו  בדמעות עורר  לל 
 ז]" ימים נוראים פ ע"חזו[       אין בזה חשש איסור כלל., שליש

 אש השנה הכנות לר 

 סגולות לראש השנה 

 רחמים של י"ג מדות 



 

 

ארע מספר  הסיפור  בסמינר    לפני  לבנות.  שנים,  אחת גדול 
ולחהמורות   ללמד  בסמינהמשיכה  רבותנר  ך  לאחר    שנים 

הפ גיל  את  אחתריששעברה  היהס  ה.  לכך  פניייבות  תו  יתה 
תלמיד   גדול,  של  במשרה,   שביקשחכם  להחזיק  שתמשיך 
שי נפש  משום  אל  שבילים  לה  והבנוש  השפעהוכת,    שר 

י, כשהיא יאלהיא  יום אחד פנתה    .תחדוהמי   אישיותהמעצם  
מאנר ודוגשת  לי ד,  אמרה  היא  מעיניה.  זולגות    מעות 

לענ מסי שהתעוררה  שיחהיוין  לאחר  ב  ם  של  נושא  ששמעה 
מזו  לחברו"  אדם  ן"בי ודברים  ונאת אהירות  את ,  סיפרה 

בצ":  סיפורה בעו יש  ממני  צעירה  מורה,  בות  שנים.   30-רך 
רה מנכנסה בסערה אל חדר המורות, וא   לפני כחצי שנה היא

קולות מ  :בקולי  מו 'עד  מברותי  פ  גרות,ות  כבר שעבדו  ה 
לי הגיע הזמן  עשרות שנים, תמשכנה לחמם את הכסא?! או

לא למה  יותר?!  צעיר  לכח  המשרות  את   תניםנו  שיפנו 
חדשות למורות  להזרים   משרות?לקבל    אפשרות  לא  למה 

כל   אך ,  ית עליהיא לא הסתכלה ישירו  ?!"דם חדש למערכת
לבון  ע ה   י.יונה אלכוב שהטעו הייד   בחדר  שישבו  המורות  25

עת היתה  רר, שהמורה הפוגלאחר זמן התב.  מנשואהיה גדול  
מא שלה,  כי  ד.  וכאובה  דודה  אברך, 30  בתכבת  אשת   ,

שרה מלהשיג    היא מנסהשואמרה לה בצער  רה אליה  התקש
מרבהו מלבד  אך  תוחלת,  אה,  חסרי  מקום  לא לויי  היא 
מב.  קבועה  עבודהשיגה  מ שהיוומורות  ות אמור  גרות, 

פורשותולפר אינן  כאבה    .ש,  כך  היא  בת כל  של  הכאב  את 
הזו והדומות לה    אם הזקנה  בקול גדול כישרמזה  עד  הדודה,  

,  לאחר שהגיעו כבר מזמן לגיל פרישה  היו מפנות את מקומן,
היה ס  ..פן נורמאלי.וכוי להתחיל להתפרנס באילבת הדודה 

מככ לאחר  שנה  סןחצי  הי,  המורה  לי  שפ  פגועהפרה  געה  זו 
החוליםומא  ,בה בבית  הזאת    .שפזת  המורה  התגלתה אצל 

ל הלוקמיה  ט  .ע"מחלת  טפלה  והיא  מייבשיטת  חדת, ופול 
לשהויהט  ובתקופת נאלצה  בפול    המערכת   עקב,  ודדיבת 

לה  מהטיפולים  שקרסה  השל  החיסונית היה  לא  מגע   כמעט. 
אנשים לי:    .עם  אמרה  המבוגרת  אני המורה  הרב,  "כבוד 

המורה ההיא פגעה   :לביד על ושמעיק מא הממספרת לך את 
מאב קשה  במחלה  חולה  היא  ועכשיו  יודעתד...  וי,   אני 

ק שלה  המחלה  אות  הר וששאולי  שהעליבה  אני לעלבון  י. 
אני   !גלתוסמ, אבל אני לא  הל  לוחמתבקש ממני למש  יודעת

לומר   שמיכולה  ולחוץ  השפה  ומוחלן  סולחת  אבל אני  ת, 
תה לא  ממשיזאת  מחילה של  דיה  ,ה  אלו  בעל רבוייו    א. מים 

לקחה חרב וכרתה את היא שפכה את דמי ברבים! היא כאלו 
אני מצד שני,    ל על זה!וחמקי הלב שלי. אני לא יכולה לרעו

שלך תעז!  ו רשעית אתאיז'לעצמי  חושבת   ר  ו אולי המחילה 
לה מוחלתיו לה  לא  ואת  שת רהמו  ?!'ושע,  הקשישה  קה  ה 

וארל שהיא  חגע,  ואמרה  הוסיפה  כך  עצות: ר  לשתי    זקוקה 
הראשונה   תוכל    -העצה  בלבולמח  להצליחאיך   ,שלם  ל 

השנ יש    -ה  י והעצה  אלא  סולח,  שהנפגע  מספיק  לא  כידוע, 
שהפוגע  ש  עצמו   צרך  "עד  שנאמר  כפי  מחילה,  צה  ר ייבקש 

לבקש סליחה.   לא באה   בה   שה שפגעהיאת חברו". אותה א
המורה אם  יהיה    גם  לא  לה,  תמחל  כאשדי  הישישה  ר בכך, 

בקשת סליחה. מצד שני, המורה הזו לא יכולה לבוא אל   אין
הפוגעת   כ  -המורה  בובפרט  בחדר  היא  בבית יאשר  דוד 

"פגעת  -חולים   לה,  קשה,  ולומר  פגיעה  עכשיו    בי  תבקשי 
לגר  ..."סליחה אפשר  ובכך ואיך  סליחה,  לבקש  לפוגעת  ם 

לה?ולעז דשמי  ר  השני בסיעתא  לסוגיה  פתרון  נמצא    -ה  א 
להבי סליחה:  איך  שתבקש  לכך  הפוגעת  את  אחת  א 

ים כדי  דחובחדרים מיסטריליזציה    עברה  מחברותיה המורות 
לסילה  תוכלש החולה,  של  לחדרה  לה,יכנס  לה    יע  ולהיות 

לחברה. ה   מעט  נצלה  פרק  זהחברה  של  מסזדמנות    ים ומן 
את שבו   הובילה  היא  טוב.  יותר  קצת  הרגישה  החולה 

המת באוהשיחה  ספונטניוכננת  אמרהל,  פן  וכך   כאורה, 
החולה: כ  לחברתה  יודעיםו"הרי  קורה   לנו  לא  דבר  ששום 

לחשב כדאי  אולי  במקרה.  שהקב  בעולם  כדי  לתקן,  ה "מה 
אם   כר,זיה שלמה במהרה. אולי כדאי לנסות להישלח רפוא

שהרי יום כפור לא עוזר    אדם לחברו,בבין  תה איזו בעיה  יה

ה איזו פגיעה  תרשירצה את חברו'. יכול להיות שקד  ע'לכפר  
ולכל היתה    ,יותו, אולי בבית כנסת, אולי באחת החנבשכנים
 ?... ה דבעבו  אולי"  תיהשאל  ואז  שלא!  בהחלטיות  שלה  תשובה

מורות  אולי בחדר  הערה  החולה ה  קפצמיד    ?"איזושהי 
על בבהלה לי  רובץ  כבר  זה  שנה  חצי  ואבוי!  אוי  "אוי!   :
בהפסקתהמצ אחד,  יום  ד10:00  פון!  בת  ב,  שלי  כתה  ודה 
מצליחה  כךעל    דקות  20במשך  ני  זובא לא  להשיג    שהיא 
מאדעבו דחוקה  והיא  נוה,  היא  וסובלת.  להתקבל יד  סתה 

כאן הצליחה,  ,לעבודה  לצאת כ  ולא  אמורות  שהיו  מורות  י 
אפשר  -  הלפנסי ואי  יוצאות,  מולקל  לא  חוט  שות.  ד רות 
ללבי  הדבר שלה.  הרגשתי  ,  דומא  נגע  המצוקה    חר לאאת 

א ניהשיחה  מתתה  המורות,  לחדר  וזועמת. וכנסתי  סכלת 
מורה  שם  מב   ישבה  מאואחת  גיל וגרת  את  שעברה  ד, 

טובות. שנים  בכמה  הזע  הפנסיה  את  לי!  ואבוי  ם אוי 
מב מורה  אותה  על  הוצאתי  את ינ  !גרתווהתסכול  חמתי 

כשהת כך,  אחר  שום  עצמי  אמרתי  שלא  להתעשת,  חלתי 
היאימלה   אבל  נגדה,  ונפגעהודא  שירות  הבינה  אוי  י   !
המב  היא  !"ואבוי וכתבה למורה  ועט,  גרת מכתב ובקשה דף 
את  כתבה  כךו  מרגש. לך  כותבת  "כשאני  הזה, אני :  המכתב 

לך   עמקי שאול! אני כותבת מעי הדגה, במכמו יונה הנביא ב
לי לבוא במגע עם בני אדם, אסור לבוא דוד. אסור  ימחדר ב

המצב מחמת  אצלי,  כבר  לבקר  שלי.  כמעט   הקשה  הגעתי 
ד את וש בקרוב מאושאני עומדת לפגת. נראה לי,  ולשערי מו

. אני מתחננת, אנא סלחי לי, על )שנפטרה זמן קצר לפני כן(אמי  
ה עת ל עליה. באותושקשה למח  פגיעה קשה  ף שפגעתי בךא

בסערת נתונה  ולא  הייתי  ולכן   רגשות,  מעשי,  את  שקלתי 
ל אני סלחי לי, אבלא מגיע לי שת  ם ונורא.ויפן אונהגתי בא

מ לפנים  הדין  שמבקשת  לי  -ורת  סלחי  טת יממ  ואני,  !אנא, 
שהקב"ה  וליח עליך,  אתפלל  עמך,  י,  על 'ייטיב  המרחם  וכל 

מרחמים   השמיםהבריות  מן  מע  .'עליו  נש ושוב,  לב  בר, מק 
את   מבקשת  ובתמיםאני  באמת  קראה "סליחתך  כאשר   .

התר  המורה היא  המכתב,  את  מאהקשישה  אמנםוגשה   ד. 
שליר נתקי  שומה  אבל  לחלוטין,  נמחק  לא  כבר: יהפגיעה  ם 
חברו" את  שירצה  איך .  "עד  עצה  ביקשה  המבוגרת  המורה 

הקשה.   הפגיעה  על  לסלוח  אתוכל  אדם חז"ל  שכל  ומרים 
חברו   נענש  של    -שבגללו  במחיצתו  להיות  לו  מניחים  אין 

ייסורים   הקב"ה! מחמת  ייסורים  לסבול  רוצים  לא  אנחנו 
ההקפ בשל  אחר  אדם  שלנושסבל  שדה  כמו  דהיינו  הפוגע  , 

 חשוב לסלוח לאדם שפגע  , לכןענש ינענש גם הנפגע יכול לה
ולטובתנו לטובתו  מוצאתחשב  .בנו,  את  האם  חי,  בעיני  ת  ן 

 ל לאחותך שכשלה?!ולמחוכנה  תברך, כאשר אינך מ יהבורא  
ווכ היא  וכלנו, כל עם ישראל, נשמה אחת.  ים  ולנו מהו ואת 

עם  ישל של  אחת  כי  אל.  רשי מות  פה  ימתקדמים    ואנחשתי 
לסליחה... פ  בדרך  שנחוץ  לדעת  נוכחתי  זאת,  איזה    העם 

ב""פיניש אחרון.  תמריץ  ואמרתי   קשתיי,  סליחה,  מראש 
המברבל עומרגונית  "אני  משת:  לומר  לזעזע  ד  שעלול  הו 

מא איואותך  אבל  ברד,  שאלהין  זו  חיים    רה.  שלך    -של 
לעצמך תארי  ז  : ושלה.  בעוד  הביתה  חוזרת  קצר, את  מן 

המו  10שעה  וב הטלפון.  מצלצל  נפטרה.   הצעירהה  רבלילה 
תתקייוי והל ביתה  מחר  בבעם  להל  . קרושר  הולכת  ה,  וויאת 

ל בעל  טהיהמד  יעומדת  בוכים,  ילדים  שמונה   פח,תיימ. 
שבגללך כל הצער הגדול הזה! את   עתדואת יו  ,אחים, אחיות

הזה? את תסלחי לעצמך אי פעם   תוכלי לשאת בנטל הנפשי
ת ולחבר  ְלָאחוֹ מלשון    "אחות"  תזכרי, היא אחותך!  ים?!יבח

הק את  לאחות  כמו  בבכי.  .."  ע.רולתקן,  פרצה  בקשתי  היא 
תגי "עכשיו  אסתר. שא  י דממנה:  בת  למלכה  מוחלת  ת 

בהתרגשות  !"עכשיו צעקה  בת   :היא  למלכה  מוחלת  "הריני 
חזרה  ."אסתר  ושוב  כך.  שוב  טוב.   על  היה  פול י הט  הסוף 

היום    .חזרה ללמד בסמינר  המורה  חדת.ומי  כתר בהצלחה וה
מא-והנפגעת  לשעבר-הפוגעת טובות  חברות  הן  ד. ולשעבר 
ש בסוףחבל  נזה  ...רק  מראש,  נתעורר  בכבודבואו  ביותר   ר 

ענ ובכל  לחברוייהזולת  אדם  בין  ברכה לוונו  יו  ,ני  טובה, 
 ]שליט"אין ירבי מנחם שט[                                        !ושלום

  שגמר סיפור –לנו  מחלו לנו סלח



 

 

בסדר  ** המנהגים  שרבו  ונאמר  האדם    לילנקדים  וינהג  השנה,  ראש 
 . בותיואמנהגי לפי 

 

את   החלטובלים  בסוכר    או  בשבד  הפרוסת 
שמברכים    לטבולוי"א   לפני  מלח,  מעט  עם 

 מוציא לחם מן הארץ. ה
 

 תמר 
אתה  תמר לוקחים   ברוך  עליו:  מברכים  ה'  , 

         .בורא פרי העץ מלך העולם  אלקינו
ואומרים:ובולעים  ם  טועמי רצון    מעט  יהי 

אבותינו ואלקי  אלקינו  ה'  שיתמו    מלפניך 
 ו.י רעתנאויבינו ושונאינו וכל מבקש

 
 (רוביא)  אלובי

לפניך ה'  יהי רצון מ  ואומרים:  לוביאלוקחים  
אבו ואלקי  שירבואלקינו  זכיותינו    תינו 

 ותלבבנו.
  

 דומה לבצל ירוק) ( כרתי
יהי ר ואומ   כרתילוקחים   ה' רים:  צון מלפניך 

אויבינו  שיכרתו  אבותינו  ואלקי  אלקינו 
 . ושונאינו וכל מבקשי רעתנו

 

 ) מנגולעלי  -תרד (סלקא
יהי רצון מלפניך ה'    ואומרים:  קאסלוקחים  ל

ואל אבותאלקינו  אויבנו קי  שיסתלקו  ינו 
 מבקשי רעתנו.  -ושונאינו וכל

 
 דלורית)  -קרע ( קרא

רצון יהי    מרים:ואו   (דלעת)קרא  לוקחים  
שתקרע   אבותינו  ואלקי  אלקינו  ה'  מלפניך 

  רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכיותינו.
 

 רימון 
רצון    (מתוק)ן  רימום  ילוקח יהי  ואומרים: 

א ואלקי  אלקינו  ה'  שנהיה  בותינו  מלפניך 
 מלאים מצות כרימון. 

 
 בדבש תפוח 

תפו פרוסת  בדבשלוקחים  טובלים  או    ח 
בסוכר  מבושל  רצון יהאומרים:  ו  תפוח  י 

מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתתחדש  
 עלינו שנה טובה ומתוקה. 

 
 ראש של כבש 

ש לוקחים   רצון  כבש    לראש  יהי  ואומרים: 
אב ואלקי  אלקינו  ה'  שמלפניך  נהיה ותינו 

לזנב.   ולא  יצחק  ולראש  של  אילו  לנו  תזכור 
 .בן אברהם אבינו ע"ה , אבינו ע"ה

 

לק רצון אומר  דגחת  והנוהגים  יהי  גם:  ים 
אבותינו ואלקי  אלקינו  ה'  שנפרה    מלפניך 

   .ותשגיח עלינו בעינא פקיחא ונרבה כדגים
 
 
 
 

 שנהיה לראש ולא לזנב 
 ?'לראש ' מה פירוש הבקשה הזאת שנהיה  

שאל: האם לא מצאנו לנו זמן   הצדיק רבי אליעזר מדז'יקוב 
תירץ  אלא,  הזה?!  הקדוש  מבלילה  חוץ  שררה  לחפש  אחר 

ברצון  הרבי או  חלילה  בשררה  כאן  המדובר  אין  ודאי   :
אלא הכוונה שנזכה להתגדל בתורה להתגדל בעיני הבריות,  

במקסימום  יתברך  ה'  של  רצונו  את  ולעשות  ובמידות 
ואנו הם ראשי התיבות:  לראשמבקשים שנהיה "   האפשרי.   "

בשמים. בשעה זו בעיצומו של יום הדין  ש בינו אצון  רעשות ל
 !...ינו מלכנו כל חפצינו הוא לעשות רצונךאנו מכריזים: אב

 
 

 קים חייםוזכרנו לחיים... למענך אל
? אלא כך דרך העולם, 'קים חייםוללמענך א'ה פשר הלשון  מ

מאומר   יחזקאל  רבי  שנקלע  זצ"לקוזמיר  הרה"ק  אדם   :
ועסקי  מסייעים  לקשיים  הנושים  אזי  התמוטטות,  סף  על  ו 

וכ אשראי,  כספים,  לו  מזרימים  למענם בידו,  זאת  ל 
ולטובתם, כי אם יתמוטט כליל ויוכרז כפושט רגל אין להם  
כן, אבא   עשה  אף אתה  כספם,  את  פעם  אי  לקבל  סיכוי  כל 

חיימןרח עוד  עלינו  תשפיע  לחיים,  זכרנו  לנו ,  ותן  וחסד,  ם 
ואר נוספת  עצמנו, הזדמנות  את  ולהוכיח  להתאושש  כה 

רו על  החובות  את  לך  להשיב  שנוכל  כדי  החסד  למענך,  ב 
 שהשפעת עלינו מאז ועד הלום.

 

 
 

 שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה 
מלונטשיץ  שאל שלמה  רבי  מאת ;  הצדיק  מבקשים  אנו 
"הק גם  השנה  שתהיה  ש מתוקה ב"ה  בכך  די  לא  וכי  היא  " 

לומר  מחויב  היהודי  שפתיו:  במתק  הצדיק  השיב  "טובה"?! 
ר דבר  על  ואפילו  לטובה",  זו  "גם  אותו  המוצאות  כל  ע על 

הקב"ה  מאת  הוא  כי  להאמין  עליו  לאדם  חלילה  הקורה 
יורד מלמעלה   רע  ואין  לטובה  כן והכול  הדבר  נראה  אם  (וגם 

שבהמשך   כטוב..הרי  הדבר  אנ  .)יתברר  הגאון:  סיים  כן,  ו על 
"  טובה מתפללים ומבקשים מאת ה' שלא תהיה זו רק שנה "

" גם  הטוב מתוקהאלא  את  שנרגיש  טובה  שנה  דהיינו   "
 לנו מתיקותו... ויערב 

 

 ברינה                           רון  
 א]   ,זט  שלימ[   " ן וֹ ָלׁש   ֲעֵנה מַ '  מה ּו ב  י לֵ כֵ ַעְר ם מַ ְלָאדָ "

 צדוק וחל  עקב בן רי : ימו"ר אב נשמת יולעיל
     ף  ה ויוס חשמ בת  רחס-הרמרת אימי: ש                         
 ה שר בת נהדיסף : בקה ויור ן כי בדמרכוס מר                          

   חהשמבן    ג'יגור  שמחה : סמי בן: ה זורלי בן  נפת                           
 טובה  בן: יהודה  לאה ן חיים ביוסף  : שלמה בן זוהרה                           
 אסתר ן ב םיי: חאלם ס  בן  ביעקדוד : ובו ח  ןב ן למס                           
 ה זיזבן עי  רונ ם :חאורו אברה בןה: רחמים רוהזן בד  שר מסעוא                           
 נה  י בן ח : סמ איחבן י עופר :  היון ורבקן צב  יםפרא                            

            טנהלסו  בןסף ו י : שמחהבן יר מא יסה :כמחנינה בת  : יר יצחק אן מב  ה אהרןמש
 הסרי גת  בה  וליה חיימה : ג'נעבת   היפה נדר י שמואל :דכרמ ת ב מינה

 בהטו בת) זידיי (בה הוא : חביבה ת ון ב כת:  בי מרים ור בת ני עזיזה : נורא  מרים בת
 בת חנה סף : רחל  בת יו חיה  רח :סת בשמחה 

 

 : אליעד יעקב בן פאולה  הכ) בן מל ריה (לאוןא: חהלהצל
 ) r)esthe neb lhmuemy SmiJ  אסתר בןואל ימי שמ: ג' וטזהבה בת א - הגון  זיווג
   איריסבן ים  מרח הקנאל :ת פאולההודיה ב-: הדס חהבת שמ: עדינה הבהבת זי רחל

       
   

  
          
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5238287-500 - ולרילבס ומותרולת שותדקהל ,ותהזמנל
 Ronbarina@gmail.com:לייאו במ

 4741102.מ וןהשר מתר 2 צרוהק: תב כתו

 השנה  ראש ליל סדר – שנהה לראש סימנים

 : תאו פלר
 א   "טשלי נה סאבן כמ םסייר נרב מאה

   ית ראל בן גליש קבעי :  הנח  ןב רהםאב
 נה ח  תוליט בז  :רהבת שה וריקטיו: תגליטל בת אור

 ן בו רחלשמעו :זהיעלן ב : מנחם   חהמש ןדוד ב
 רות  תב ית לג : היהוד  ה בתב הז  :הת דינב הלופא
       ה  רציפו בת לאה להיא :  רבקה תקרן בים רמ

   ה נחת ב תהילה  ה רשה :קבת רב שרה
   ה בן חמויבת חביבי ב פ : טנן אהם ברבא

   בת שדרה שושנה:  ן אביגילל באיאר
   רחל בת ריתנו:  הניבת לת : רו הנוארת ב לרח

 

    
  

 :אקימ ל שרע זל
 ם יר מ חלן ר סף בוי  אלזק יחה  דהוי
 נה דין ב יאור ל : לאה ןבמה שלפתלי נ

 ה נושת שב : שירה הינמ בת לזייר  ושנהש
 יה יקטור ו תב  יאתל : לולו תב טלמי
 רחל בת  הצביה חמש

   תמישלון ובל בי
 ה ית חב רחל
  לת מז ב יעד
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 מאוצרות הפרשה      

 ?לאיזה דין שופר ביו"ט יותר חמור משופר בשבת                   חידה פר"ש           חידה פר"ש         

 לפניך...עדיין ראש השנה 
בחור אחד אמר לי משפט מדהים... הוא היה מאוד מאוכזב בחודש
אלול... הוא טען שהוא לא הצליח ללמוד.. לא הצליח להיכנס לאלול..
לא הסתדר עם החברותות... הוא טען כך: השטן הצליח לערבב אותי
כל חודש אלול!!! עניתי לו... אתה יודע למה הוא עירבב אותך כל

לא תערבב אותו בראש השנה!!!! מה הכוונה?? אחריאלול?? כדי ש
שאלול שלם לא הלך לך... איך אתה מרגיש?? זהו... אין סיכוי...
הראש השנה שלי אבוד... השטן עירבב לך את כל אלול.. רק בשביל

יים ולא תוכל לערבב אותו... אבל לא!!!שתגיע לראש השנה בלי כנפי
ראש השנה לפניך... ואתה עדייןגם אחרי שאלול לא הלך לך... עדיין 

יכול לעמוד מול אבא שבשמים ולקבל קבלות טובות... ואבא
שבשמים יקבל אותך כאישים וניחוחים... ועכשיו אני אגלה לך סוד
כמוס... שאני נוהג לגלות אותו רק בסוף אלול... לא בהתחלה... שתדע

ספריםלך!!!! שהסיפור האמיתי מתחיל בכלל בר"ה... תפתח את כל ה
הקדושים... הימים הנוראים מתחילים בר"ה... ואז יש עשרת ימי
תשובה שהם ימים שיש להם כח של עולם הבא וכו' וכו'... אלול זה
כבר בונוס!! אלול זה הקדמה... אז אמנם בעולם הישיבות עשו עסק
מאד גדול מחודש אלול... ובצדק... אין דבר יותר נפלא מלהתכונן

"ה... אבל זה לא בשביל לעשות גזירה שווה... שאםחודש ימים לפני ר
לא הלך לי באלול אז גם ר"ה לא ילך לי... אז זהו שלא!!!! אין קשר בין

לשנת תש"פ... ואילו ר"ה שייך אלול לר"ה... והראיה: שאלול שייך
  (אז נדברו)ת תשפ"א... יש לך אפשרות להתחיל מר"ה... לשנ

 יום של הזדמנות גדולה
"כל באי עולם :(ר"ה י"ח.) בנובהרדוק אמרו פשט יפה על דברי הגמרא

ושה פירושים נאמרו על 'בני מרון': האחדעוברין לפניו כבני מרון". של
כמעלות בית מרון", שהיה מקום" –כבני אמרנא", ככבשים. השני " –

ומתחתיו תהום. אילו היו שניים מהלכים בו זה לצד זה,צר ללא מעקה 
כחיילות בית" –ל, לכן הלכו בו אחד אחד. והשלישי עלולים היו ליפו

דוד". ותמוה, למה יש צורך בשלושה משלים ודוגמאות? אלא, שכנגד
ינםאנשים רחוקים, שאישנם  –שלושה סוגי אנשים דברה הגמרא 

יודעים כלום. נעבא'ך. עבורם ראש השנה הוא יום שאוכלים בו ראש
של כבש, ראש של דג, תפוח בדבש, גזר, סילקא, כרתי, רימון ותמרים.

טוב לשנהסימן  –כמובן, שהסימנים הם עניין גדול. זה דינא דגמרא 
טובה ומתוקה. אבל מבחינתם זה הכל. אם הם אוכלים את זה אז 'אול

יותר מזה לא צריך. כמו כבשים שצריכים רק אוכל, ויותר מזהרייט'... 
כלום. יש סוג אחר של אנשים. הם יודעים שראש השנה הוא יום דין
ופחד, וביום הזה יכתבו מי יחיה ומי חלילה להיפך. הם מתפללים

, כתבנו בספר החיים'. מבחינתם ראש השנהנו של עולםובוכים 'רבו
הוא יום של סכנה, כמו מעלות בית חורון שאפשר ליפול בה לתהום,

של בית דוד.כחיילותיו  –וצריך לבקש רחמים. אבל יש סוג שלישי 
חיילים הולכים למלחמה, והם יודעים שלשם כך זקוקים הם להכנה

סים. ככל שיתכוננו טוב יותר, יש סיכוי גדולטובה: תרגול, נשק ותכסי
יותר שיצליחו ולא יפלו במלחמה. יתירה מזאת, במלחמה יש שני

שטחים, מקבל שלל, מושלכובש  –צדדים. המנצח יוצא ברכוש גדול 
עם נוסף, ואילו המפסיד נמצא בצרה צרורה, ב'בארך' גדול. אצל על

, אבל הוא גם יום שלאנשים כאלו, ראש השנה הוא ודאי גם יום דין
הזדמנות גדולה. אפשר לצאת מראש השנה ברכוש גדול! "לדוד ה'

ביום –השנה, וישעי ראש  –אורי וישעי", ואמרו חז"ל: אורי 
גדולה, שהרי יש בו כפרתהכיפורים". מובן שיום כיפור הוא ישועה 

הו האור שיש בראש השנה, יום הדין? כשעומד יהודיעוונות, אך מ
יכול לזכות!הוא  –וממליך את הקב"ה בפסוקים של מלכויות ובשופר 

"והיא אמנם ה' אינו צריך שימליכוהו, אבל הוא רוצה שיעשו זאת.
צמו שהוא עבדע תפארתך". מי שמקבל את מלכות ה', מעיד על

ומשועבד לחלוטין לבורא העולם ולתורה הקדושה, וכשיהודי מגיע
 יכול להרוויח מיליארדים!! זהו האור של ראש השנה.הוא  –למצב כזה 

מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל אמר פעם בעניין השתדלות לפרנסה: כל
לו מראש השנה. יומיים בשנה אפשר לעבוד פרנסתו של אדם קצובה

ימי ראש השנה... אתה רוצה פרנסה? תעבוד בשבילבשני  –על זה 
היומיים הללו! ולא רק פרנסה נכתבת אז. הכל נכתב: הבריאות, החיים,

 ך לחטוף ולחטוף!...הנחת והשמחה. צרי
 אילו הייתם בוכים קודם...

יש א אידיש'ע מעשה על עיר אחת ששכנה בגבול שבין פולין לרוסיה,
ובית הקברות שלה היה מעבר לגבול. הגיעו להסכם עם הממשלה,
שעבור לוויות יתאפשר מעבר הגבול בקלות, ללא צורך בבדיקות

הוברחו שם סחורותמיותרות. ראש יהודי עובד חזק, ותוך זמן קצר 
 בשווי עצום, תחת מסווה של לוויות...

לאט, לאט התרגלו היהודים להזדמנות הזו, וניצלו אותה כהוגן. פעם
אחת העבירו בתוך ארון של 'מת' הרבה מאד סחורה, וכשנשאו את
המיטה החליפו ביניהם בדיחות וחיוכים. התעורר חשד בקרב

ו את המטען האמיתי שנשאוהשומרים, והם עצרו את הלוויה, וכשגיל
–עליה, עצרו את כולם והעמידום למשפט מהיר שעונשו ידוע בחוק 

החלו היהודים בוכים מרה, והשומרים ענו לעומתם: "אילו סיביר.
הייתם בוכים שתי דקות קודם, הייתם חוסכים מעצמכם את כל זה"...

כמוהלוואי שנצליח לבכות בזמן, שנזכה בדין ונזכה לעשות תשובה 
 (יחי ראובן, מאוצרותיו של הגאון הצדיק רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל)שצריך!  

 עוצם כוח ראש השנה!
'עולת יצחק', המכיל דברים שרשם לעצמו הגאון רבי יצחקבקונטרס 

לנדא זצ"ל "לזיכרון להעיר ולהאיר רגשות הלב", מובאת השורות
השנה ונצטט בלשונו:-הבאות המאירות את עוצם כוח וסגולת ראש

ויש שם ב' על ר"ה) הובא בפלא יועץ(ראיתי מודפס דרשת הרש"ש זיע"א 
עניינים כמדומה מחודשים, הא' דגם מי שנחתם בראש השנה גזר דינו,
באותו היום גופא יכול לקרוע את הגזר דין. ועוד דגם מי שיש בו הדברים
המעכבים את התשובה, בראש השנה יכול לחזור. וזה לשונו: "וכתבו
הראשונים שמי שלא שב בתשובה באותם הימים שקודם ראש השנה,

בראש השנה בין הרשעים, שאם הרהר בתשובה באותו היום ונכתב
דינו, ויכתב בספר החיים, יען ששערי תשובה-בציבור יקרע רוע גזר
שו השם בהמצאו". ואפילו אם יש בידו של אדםפתוחים, כדכתיב "דר

תשובה כגון וכו', בהתעוררות תשובהחטא מהחטאים המעכבים את ה
ערי תשובה, כי שערי תשובה פתוחיםביום הזה גורם לפתוח לו ש

 גדול בזמן אחר". והתעוררות תשובה מעט היום הוא כנגד טורח



 ללמדך        
        כוחן של דמעות

ביום הראשון של ראש השנה נוהגים לקרוא על פקידתה של שרה ולידת יצחק. הטעם לדבר משום ששרה נפקדה בראש השנה, כמובא 
מהפרשה עוסק בגירושם של הגר וישמעאל מבית אברהם. דבר זה צריך הבנה:  מדוע נבחרה דווקא  במסכת ר"ה דף י"א. אולם חלק ניכר

 בראש השנה? –פרשה זו לקריאה ביום קדוש ונורא זה 
 את הדברים נוכל להבין ע"פ המעשה הבא:

ם פנו לשוב אל עריהם ובתיהם מהם מוצאי יום הכיפורים בצל קורתו של ה'חוזה מלובלין'. בית המדרש התרוקן זה מכבר. רובם של החסידי
באו לחסות בצל קודשו של רבם בימים הנוראים. יחידי סגולה זכו להמשיך ולהסתופף בחדרו של הרבי הקדוש. הצדיק היה יושב אחוז 

לי עליך  שרעפים, עדיין לא טעם מאומה. לפתע הרים את עיניו הטהורות ופנה אל ר' שמחה בונים מפשיסחה שישב שם. "בונים יקירי, צר
מאד" אמר ה'חוזה', "משמים גזרו עליך שתפסיד את כל מעותיך, בכל כוחי ניסיתי להמתיק את הגזירה אך לא עלתה בידי. התחזק נא וקבל 

 עליך דין שמים באהבה". 
לאותה עת ברכה  באותה עת עוד לא כיהן ר' שמחה בונים כרבי, אלא הוא שימש כסוחר. הוא היה יוצא ונכנס בירידים הגדולים, וראה עד

בעמלו, אולם מתחת למדי המסחר הסתתרה לה דמות בעלת שיעור קומה רוחנית גבוהה. ר' שמחה בונים שעתיד להיות ברבות הימים 
 מנהיגם של חסידים רבים, התחזק באמונה ויצא מחדרו של הרבי.

תו של ר' שמחה בונים שנפלה למשכב. הרופאים החורף קרב ובא ותחזיתו של ה'חוזה' החלה לקרום עור וגידים. תחילה היתה זו רעיי
המקומיים שהוזעקו למטתה פכרו את ידיהם ביאוש, לא לפני שרוקנו את כיסיו. ר' שמחה בונים מיהר לקרוא לרופאים גדולים אשר נלחמו על 

רק כעבור מספר חודשים החלימו בני  חיי אשתו, ובינתיים ממונו הלך ואזל. בינתיים גם ילדיו נפלו למשכב והוצאות הטיפול בהם עלו הון רב.
 המשפחה, אך ר' שמחה בונים נותר נקי מנכסיו.

נמלך ר' שמחה בונים לנסוע לורשה רבתי לתור לו אחר פרנסה. בורשה עדיין לא התפשטה השמועה על מצבו העגום, ונחשב היה שם לגביר 
ה ובעבודה יומם וליל. מפעם לפעם היה יוצא לשוק לתור אחר גדול. בהגיעו למקום שיכן את עצמו בבית מלון מפואר, והיה עוסק בתור

פרנסה, אולם ניכר היה שגזירת איבוד הפרנסה גזירה של ממש היא. כמו שכחו פתאום כל סוחרי ורשה כי סוחר בשם ר' בונים התהלך 
 ביניהם, ואף לא נקישה אחת לא שמע ר' בונים על דלת חדרו שבמלון.

לערוך את חשבונותיו. הוא החל להפנים את מצבו, ועולמו חשך עליו. הוא פרץ בבכי סוער מאין הפוגות. את כל יום אחד ישב ר' בונים והחל 
מר ליבו שפך ר' בונים לפני אביו שבשמים משך שעה ארוכה. לפתע נשמעה נקישה על הדלת. הוא ניגב את דמעותיו ופתח את הדלת. היה 

מר'ל ברגסון. "הסכת ושמע" פתח הלה, "נודע לה לגברת ברגסון כי כבודו מתמהמה זה שליח מאת הגבירה הצדקנית המפורסמת מרת ת
 כאן בעיר מזה שבועות מספר, מבלי לעסוק בשום מסחר מסויים. מתארת היא לעצמה כי כבודו יהיה פנוי לשמוע הצעת עבודה". 

ם ותנהל את חשבונותיה כאן בורשה. כמובן ר' שמחה בונים הנהן בראשו, והאיש המשיך: "גברת ברגסון מבקשת שתשמש כגזבר כספי
תמורת תשלום משכורת הולם". הרהר ר' בונים לעצמו: "משמעות הדברים היא שמשמים פתחו לי פתח בשערי ההצלחה, אם כן שטות 

כנס לתפקיד תהיה מצידי להסכים לשמש פקיד שכיר אצל הגבירה". הוא פנה לשליח והודיע: "שוב אל גבירתך ואמור לה, כי הנני מוכן לה
 המוצע רק כשותף מלא בעסקים".

הגבירה שהכירה את כשרונותיו של ר' שמחה בונים הסכימה לתנאי, ואף הביאה לו סכום כסף נכבד מראש אתו יכול היה לשוב לביתו. 
קרובה מיהר ר' העסקים של ברגסון נחלו באותה שנה הצלחה מרובה ור' שמחה בונים ראה ברכה גדולה בעמלו כשותף פעיל. בהזדמנות ה

שמחה בונים לובלינה ונכנס לקודש פנימה. ה'חוזה' מיהר לקבל את פניו בשמחה ואמר לו: "בונים יקירי, אפשרות של דמעות לא הבאתי 
 בחשבון, ושערי דמעות כידוע לך לא ננעלו..."

כל השנה, לא כל שכן בראש השנה גופא. למדנו שגם כאשר נגזרה גזרה קשה על האדם יכול הוא לשנותה ע"י דמעות. דבר זה אמור כלפי 
זהו הטעם לקריאת פרשת שילוח הגר וישמעאל בראש השנה, שהרי בפרשה זו מסופר שכאשר כלו מימיהם וישמעאל היה בסכנה, מיד 

  )מאוצרותיו של הרב מרדכי פרוינדליך זצ"ל(."ותשא קולה ותבך". ומה כתיב מיד אח"כ: "וישמע אלוקים אל קול הנער". למדנו שבאמצעות דמעות ניתן לשנות את הגזרה
  

 סדר בציעת הפת בליל יו"ט שחל בשבת                      
אוחז שתיהן בידו ובוצע התחתונה, והוסיף הרמ"א דהיינו דווקא בלילי שבת, אבל ביום השבת בוצע על שתי ככרות שלימות, ש (סי' רע"ד ס"א)כ' בשו"ע  :שאלה

אחד הרי או בליל יום טוב בוצעין על העליונה, והטעם הוא על דרך הקבלה. לפי"ז יש להסתפק היאך צריך לנהוג בסעודת הלילה כשחל יו"ט בשבת, דמצד 
 סא מדין ליל יו"ט היה צריך לבצוע על העליונה?הוא ליל שבת ובוצעין על התחתונה, ומאידך גי

לגבי סדר הברכות על המצות בליל הסדר, וז"ל ויקח המצות כסדר שהניחום, הפרוסה בין שתי השלימות, ויאחזם  (סי' תע"ה ס"א) כ' בשו"ע בהל' פסח תשובה:
הוסיף דמשמע בדרכי משה שעושין כן  (סק"ג)יהן ביחד עכ"ל. המ"א בידו, ויברך המוציא ועל אכילת מצה, ואחר כך יבצע מהשלימה העליונה ומהפרוסה משת

פסק  אפילו כשחל בשבת וציין לעיין בסימן רע"ד, והסביר המחצה"ש דכוונתו לומר דאע"פ שמבואר בסימן רע"ד דיש לבצוע בלילה על התחתונה, אעפ"כ
ח ממה שנפסק בהל' פסח, דתמיד כשחל יו"ט בשבת יש לפרוס את העליונה, הכא בליל פסח, אפילו כשחל בשבת, שיבצע על העליונה. ונלענ"ד דאין להוכי

, אבל שאני ליל פסח דצריך לבצוע משתיהן, והרי מבואר במ"א בהל' הסביר דאע"ג שבשבת יש טעם ע"פ קבלה לבצוע על התחתונה (א"א סק"ג)דהרי הפמ"ג 
שהמהרש"ל נהג בכל שבת לבצוע על שתיהן, וא"כ בליל הסדר דצריך לבצוע משתיהן יחד, פשיטא דאין נ"מ בין אם פסח חל בשבת או  סי' רע"ד סק"א)(שבת 

ביר שהסשחל ביום חול. לפי"ז כשחל ר"ה בשבת, ואין בוצעין משתיהן, צריך לבצוע מהתחתונה כמו בליל שבת. ולכאורה כן מבואר גם בפר"ח בהל' פסח, 
תונה דהטעם שנפסק שם דבוצע מהשלימה העליונה, היינו משום שאין מעבירין על המצוות, ואמנם בהל' שבת המ"א וט"ז נתנו עצות היאך יפרוס על התח

מדין אין מעבירין על המצוות, ולפי"ז בר"ה שחל  ות הני עצות משום שבוצע על המצות, לכן פורס את העליונהולא יעבור על המצוות, אבל בפסח שא"א לעש
נראה דבליל ר"ה שחל בשבת, יש לבצוע על החלה התחתונה כמו בכל ליל  תבנא לדינא בשבת דיכול לנהוג כמו בכל ליל שבת, נראה שיבצע על התחתונה.

 (הגאון ר' יו"ט זנגר שליט"א)   .שבת, אע"פ דבליל הסדר שחל בשבת פסק המ"א שיבצע על המצה העליונה

 רי

  ?איזה דבר נמצא בכל פינה, צומח ולא באדמה, ומברכים עליו בר"ה             
. (. השיר שמשה יכתוב בפרשה הבאה 1 :תשובה לחידה פר"ש                                                         יט) כח).ל(. השמים והארץ 4-3לא כו). (. ספר התורה שהונח בארון הברית 2לא   .רימון :תשובה לחידה השבועית    א 

                                                
  נינהה להולדת הבת הנכדה זוסמן-משפחות פופוביץ :הדר גני     משפחת שנקר לארוסי הבןלהולדת הבת     גלבוע  –משפחות ועקנין      הבןלאירוסי אורשלימי  –חמד ות משפח :מרכז העיר                                                 

  
ןן ןק ןץק

למייל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  a7608833@gmail.comאו 

בשבת דיכול לנהוג כמו בכל ליל
שבת, אע"פ דבליל הסדר שחל ב

 חידה שבועית      רירירי
א

ת                    

 מרכז העיר                                             

ל

א             
ת

ת       דה שבוע ח

 מזל טוב          

זהו הטעם לקריאת פרשת ש
"ותשא קולה ותבך". ומה כתי

בוצ(סי' רע"ד ס"א)כ' בשו"ע :שאלה

 פינת ההלכה       
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ברכות במסכת  אומר, (סא:) אמרינן  הגלילי  יוסי  ר'  תניא   ,

שנאמר שופטן,  טוב  יצר  חלל (תהלים קט, כב) צדיקים  "ולבי   :

שנאמר שופטן  רע  יצר  רשעים  "נאום (שם לו, ב) בקרבי".   :

בינונים,  עיניו",  לנגד  אלקים  פחד  אין  לבי  בקרב  לרשע  פשע 
שנאמר שופטן  וזה  אביון (שם קט, לא) זה  לימין  יעמוד  "כי   :

 להושיע משופטי נפשו". וצריך ביאור מהו שופטן?

במשנה  חז"ל  שאמרו  מה  פי  על  המפרשים  הסבירו  והנה 
ברכות לבבך"  (נד.) במסכת  בכל  אלקיך  ה'  את  "ואהבת   ,- 

נפשך"   "בכל  הרע.  וביצר  טוב  ביצר  יצריך,  הוא   -בשני  אפילו 
מאודך"   "ובכל  נפשך,  את  ממונך.   -נוטל  בכל 

, אם נאמר בכל נפשך למה (שם סא:)שואלת הגמרא  

הקשו  לא  מדוע  קשה,  ולכאורה  מאודך.  בכל  נאמר 
בשני  שהוא  לבבך  בכל  שנאמר  יחד, כיון  שניהם  על 
את  לאהוב  שצריכים  היינו  הרע,  ויצר  טוב  יצר  יצריך 
כחו,  בכל  לבו,  בכל  נפשו  למסור  וצריכים  הקב"ה 
במה  כן  אם  שאפשר,  מה  בכל  היינו  וכפירוש "בכל" 
בכל  עוד  לכתוב  צריכה  התורה  ומדוע  האדם,  יחטא 

עצום  יסוד  מכאן  אנו  רואים  אלא  מאודך?  ובכל  נפשך 
להאדם  אפשר  שאי  עיניו,  נגד  להשים  צריך  שאדם  והכרחי, 
למעשה  מוכיחות  אותות  לו  יהיו  לא  אם  בעצמו,  להאמין 
בפועל, וזהו "בכל נפשך ובכל מאודך", היינו בשעה שנוטל את 
נפשך, ובכל מאודך בכל ממונך, וכמו שאמר הנביא (ירמיה יז, 
ט): "עקב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו", שאי אפשר להאמין 

 עד שיבחן בתכלית הבחינה.

בגמרא שם  שמובא  שבשעה   (סא:) וכמו  עקיבא  ר'  על 

את  סורקין  והיו  שמע,  קריאת  זמן  היה  להריגה,  שהוציאוהו 
מלכות  עול  עליו  מקבל  והיה  ברזל,  של  במסרקות  בשרו 
ימי  כל  להם,  אמר  כאן?  עד  רבינו  תלמידיו,  לו  אמרו  שמים. 
את  נוטל  אפילו  נפשך  בכל  זה,  פסוק  על  מצטער  הייתי 
לידי  שבא  ועכשיו  ואקיימנו,  לידי  יבוא  מתי  אמרתי  נשמתך, 
"עד  ששאלוהו  השאלה  מהי  להבין  וצריכים  אקיימנו?  לא 
כאן", והרי בעת צרה לב כל עם ישראל לשמים, ועל אחת כמה 
מלכות  עול  עצמו  על  יקבל  שלא  מדוע  עקיבא,  רבי  וכמה 
כזו,  בשעה  עמו  מדברים  תלמידיו  היו  איך  קשה,  עוד  שמים? 
והוא השיב להם, וכאילו מפלפלים בהלכה בבית המדרש, וכל 
זו  אלא  ברזל?  של  במסרקות  בשרו  את  שסורקים  בשעה  זה 
תורה וזה רבן של כל ישראל, שדומה למלאך ה' צבאות לבקש 
שגדולת  שופטו,  הטוב  שיצר  מי  של  מדתו  וזוהי  מפיו,  תורה 
רוחו  ליוצר  חובתו  מנפשו  ותובע  תמיד,  עיניו  נגד  הקב"ה 
יותר  תובע  אלא  בנפשו,  מאמין  ואינו  מסתפק  ואינו  ונשמתו, 
האמיתיים,  התורה  תלמידי  מידת  גם  וזו  סוף.  לאין  עד  ויותר 
להשתומם  יש  זה,  במצב  עינם  נגד  רבם  את  שרואים  שאפילו 
את  ויודעים  תורה,  רק  לרבם  ששואלים  כאלה  מתלמידים 

 נפשו שילמדם תורה אפילו ברגע קשה שכזה.

ולזה חז"ל כיוונו באומרם וזמן קריאת שמע היה, והיה מתכוין 
לקבל על עצמו עול מלכות שמים. ביאורו, ההכנה לקבלת עול 
ובאהבה,  בשמחה  במנוחה,  דבר,  מחסור  באין  שמים  מלכות 
המבלבל  דבר  שום  ובלא  נטיה  שום  בלא  נכון  שיהיה  והיינו 
שהיה  תלמידיו  ומשראו  ישר.  מללכת  המחשבה  את  ומטריד, 
היא  לזה  ההכנה  היינו  שמים,  מלכות  עול  לקבל  מתכוין 
כאן,  עד  רבינו  לו  אמרו  טהורה,  למחשבה  והכנה  ההתעוררות 

של  במסרקות  בשרו  את  שסורקין  כזו  בשעה  אפילו  והיינו, 
ישרה  המחשבה  תלך  לא  אז  גם  האם  הכנה,  צריך  גם  ברזל, 
יבוא  מתי  מצטער  הייתי  ימי  כל  להם  אמר  לאלקים,  בטהרה 

 לידי ואקיימנו.

ולכאורה צריכים להבין, האם אדם צריך לצפות דוקא שתבוא 
באה  אם  שרק  מצוה  זו  והרי  נפש,  מסירות  של  זו  מצוה  לידו 
להכניס  מצווה  לא  אבל  עליה,  לעבור  לו  אסור  אדם  של  לידו 
שפירוש  עקיבא,  רבי  להם  הסביר  אלא  זו?  בסכנה  עצמו  את 
ואקיימנו הוא כמו קיום שטרות, יש לו קיום על ידי שטר אחר, 
ימי  כל  במשך  האדם  פעולות  כל  שכולל  לבבך,  בכל  ענין  כן 
מזוייף,  חייו, אם היו לשמים, צריך קיום אם אין זה 
שהיה  וזהו  נפשך.  בכל  ידי  על  רק  הוא  והקיום 
מצטער כל ימיו, כענין אל תאמין בעצמך, היה סבור 
לא  לידי  שבא  ועכשיו  שלימה.  אינה  שנפשו 
התגברות  צריך  זו  בשעה  שאפילו  מובן  אקיימנו? 
באפיו,  חיים  רוח  עוד  שכל  למעלה,  למעלה  והכנה 
ולכן  יתברך,  ה'  גדולת  לעומת  להתגבר  צריך  עדיין 
שהיה  באחד,  נשמתו  ויצתה  באחד,  מאריך  היה 
טהרת  עזב  ולא  כוונתו  את  האחרון  הרגע  עד  מושך 
מחשבתו, שאפילו החוט האחרון צריך שמירה. ולזה יצתה בת 
באחד,  נשמתך  שיצאתה  עקיבא  רבי  אשריך  לו  ואמרה  קול 
וכמ"ש  בתרייתא,  זיבולא  עד  לשמים  עבודתו  שהמשיך  היינו, 

אנשי (תהלים יז, יד) יאמרו  מה  פירושו,  מחלד"  "וממתים   :

הטוב  יצר  של  ענין  זהו  בחיים".  "חלקם  להם  ואמר  חלד, 
בגודל  ומאריך  מתבונן  שהיה  באחד,  מאריך  שהיה  שופטן, 
גדלה  מה  רק  היינו  באחד,  נשמתו  ויצתה  יתברך,  אחדותו 
"ולבי  שנאמר:  שופטן,  טוב  יצר  צדיקים  שמו.  יתברך  גדולתו 
חלל בקרבי". ובעוניינו היצר שכל תאות עולם הזה חלל נפלו, 
ואיך  יאמין  לא  במלאכיו  הן  גבר,  יצדק  מה  אבל  נחשבו,  וכלא 
יתברך  רוממותו  ענין  הטוב  יצר  שרק  גושיו,  קרוצי  יצדקו 
שופטן, לתבוע מה שלא הגיע למלאות רצונו יתברך שהוא אין 
פפוס,  סוף. וזהו סופו של רבי עקיבא, אבל מה היה סופו של 
לו  שאין  בטלים  דברים  על  שנתפסתי  לי  אוי  שלו,  הוידוי  מה 
הכל  סוף  שמביט  במה  רק  שמו,  יתברך  בגדולתו  השגה  שום 
דברים  הבלים  הבל  ומוצא  חלדו  ימי  במשך  שקבץ  מעשיו 
מה  להם  שמראה  שופטן,  הרע  יצר  זהו  ואפס.  אין  בטלים 
בעצמו  האדם  יתבונן  ולפעמים  עמלם.  מכל  בידם  שנשאר 
עלו  החיים  של  הגדול  ההבל  כשיתקבץ,  אבל  אחת,  מפעולה 
כולם  הרבה,  בטלים  דברים  והוא  הסוף,  הוא  נתפסתי  בתוהו, 

 בטלים אוי ואבוי על משפט כזה.

מחשבות  בלבו  יפלו  לפעמים  הקלע,  כף  כעין  הוא  והבינונים 
טובות, יש לו גם הרגשים טובים ויש לו גם הבלים הרבה, וזה 
אביון  לימין  לעמוד  שמים  רחמי  באים  זה  ועל  שופטן.  וזה 
אדם  בן  ואתה  שופטים.  שני  לו  שיש  נפשו,  משופטי  להושיע 
שימה לנגד עיניך את תכלית האדם וכל אדם יודע שיגיע יומו, 
וכמו  שיצר טוב שופטן.  להיות מן הצדיקים,  לכן ידאג כל ימיו 
עצמו  רבי עקיבא שעמד בנסיון זה כל ימיו, וקידש וטיהר את 
כל ימיו וציפה מתי תבוא העת שיוכל למסור עצמו על קידוש 
לקבל  רבינו  למשה  הקב"ה  לו  מדוע כשאמר  מובן  ועפי"ז  ה'.  
אומר  תשלח",  ביד  נא  רבינו "שלח  משה  לו  אמר  התורה,  את 
נפלאות  למדריגות  שהגיע  יוסף,  בן  עקיבא  שהוא  המדרש, 
שהתורה  רבינו  משה  רצה  ולכן  להקב"ה.  והתקרב  ונעלות, 

  תנתן על ידו.

 מענייני הפרשה 
 “יורה דעה”ד “ואב“ זרע אמת”צ “ד בד“מאת הגאון הגדול אב

א“שליט מורנו הרב נסים יעקב עטייה

ה  ח י ש ך  ו ת מ
שנאמרה ע"י הגאון 
החסיד הרב אלעזר מן 
שך זצוק"ל בישיבת פוניבז' בפתיחת 

 תשנ"א -זמן קיץ  

גדול,   לא  פילוסוף  להיות  צריך 
לראות את הירידה העצומה שיש 
לעולם, ירידה שאין לשער. העולם 
אינו צועד בדרך האמת, ושואף אך 
ותאוות.  הנאות  עוד  להשיג  ורק 
מתנהגים אחרת  תורה  בני  אולם 

 משאר העולם. 

כל הספיקות שיש לאדם, עלולים 
די  יהו אולם  לבלבול,  לו  לגרום 
ם  שו ו  ל ן  י א ה,  בקב" ן  המאמי
לו, גם בזמן  ותמיד טוב  ספיקות, 
שכביכול רע לו. לא כן מי שאינו בן 
תורה שעל כל דבר רע הוא מאשים 

 -את האחרים ומאבד נשמתו לדעת  
 ורחמנות עליו. 

שהקב"ה   , ן מאמי תורה  בן  אבל 
מנהיג את הכל, ותמיד טוב לו, כי 
שמייסר  זה  הוא  ה"אבא"  תמיד 
אותו ובוודאי מתכוון לטובתו, ובזמן 
צרתו הוא אומר: "ריבונו של עולם, 
יודע אני שהכול ממך ולטובתי". רק 

יש תשובה לכל   -באמונה בקב"ה  
 הספיקות ולכל השאלות.

הייתה החילוניות מוסוית   מלפנים 
בתקופת  מו  כ ה,  י ג ו ל ו א די באי
לטעות  ההשכלה, ולכן היה נסיון 
אחריה. אבל היום לא רואים בכלל 

 מקום לטעות. 

החזקה  הירידה  את  רואים  כיום 
גם  תורה  שאין  רק  לא  והנוראה. 
"חכמה" אין, רק "אכול ושתו כי מחר 
נמות", רק הוללות, וממילא לא צריך 
להתמודד מבחינה שיכלית ורעיונית 

 כדי להיות יהודי חרדי.  

ושואל אני אתכם: האם יכולים היום 
לנסוע  לצאת ברחוב דיזינגוף, או 
ולעבור שם? הלא הולכים ומתנהגים 
שלא  כזו  וירידה  חיות!  כמו  שם 

 נשמעה מעולם. 

כשרואים  האדם ירדה.  צורת  כל 
אנשי  של  ההידרדרות  את  היום 
הרחוב, זהו ה"ספר מוסר" הכי גדול 

כתבוני   -(מתוך הדרכה לבן ישיבה   שיש!
  לדורות)

אורחות 
 חיים
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בצעירותו כשלמד הבריסקע'ר רב הגאון ר' 
בישיבת  זצ"ל  הלוי'  ה'בית  הלוי  דב  יוסף 
וואלוז'ין הנודעת, נכספה וגם כלתה נפשו 
להתראות עם גדול הדור הגאון רבי שלמה 
קלוגר זצ"ל ללמוד תורה מפיו כי מלאך ה' 

 צבאות הוא.  

ל  ו ד ג ה המרחק  עקא,  דא 
בו  די  ברו ר  לעי ן  י ' ז ואלו מו
התגורר מאור הדור, גם מחירו 
הגבוה שגבה נסיעה כזו עמדו 
בפניו כתריס בפני פגישה זו, 
ואם כסף לעיר הקרובה לא היה 
כמה  אחת  על  הרי   , לו י  מצו
 וכמה ודאי לא לברודי הרחוקה.  

אך, אין דבר העומד בפני הרצון וודאי לא בפני 
רצונו העז של אותו צדיק כהבית הלוי, בדעתו 
החליט 'יהיה מה שיהיה, אקיים את ציווי חז"ל 
'הוי גולה למקום תורה' אסע לברודי ויהי מה'. 
ככר  אל  לעיר  מחוץ  יצא  למעשה,  והלכה 
העגלונים בירר וגילה עגלון המתכונן לצאת 

 לדרך ארוכה לברודי. 

ללא גינונים קם ועשה מעשה, ניגש לאותו 
לאורך  שלו  להיות העוזר  לו  עגלון והציע 
הנסיעה הארוכה לברודי וככל אשר ישית עליו 
בהאכלת הסוסים,  זה  העגלון יעשה, אם 
בשימון הגלגלים, בסחיבת המטלטלים ואפילו 
למשוך במושכות ולקחת חלק בעול הנהגת 
הסוסים והעגלה, תוך כדי שמוסיף ואומר, לא 

 אפס כסף.   -אבקש מאומה כשכר 

כשומע ועונה הסכים העגלון לאלתר לאותה 
הצעה מפתה, והרי לאו כל יומא מתרחישי 
ניסים ובחורים כאלו. מדיבור למעשה יצאו 
שניהם לדרך הארוכה בואכה ברודי כשהעגלון 
מושך וצולף בסוסים והבית הלוי משמן את 

 הגלגלים ונותן לסוסים לחמם. 

באמצע הדרך, אחרי נסיעה קשה ודרך ארוכה 
ועייפה תוך טלטולי דרכים קשים, פקד העגלון 
על יוסף דוב שיתחלפו, הנער יקח את מושכות 
הסוסים להנהיג את העגלה והעגלון ינמנם 
מאחור לצבירת כח להמשך הדרך. תפס לו 
יוסף דב במושכות הסוסים והעגלון נדרם 

 מיד.  

אך, אמנם גדול בתורה היה אותו יוסף דב, 
אבל מנגד, בתורת העגלונות היה עם הארץ 
גדול, הוא האיץ וצלף בסוסים תוך כדי שראשו 
נמצא הרחק משם בתוך היכל הישיבה שקוע 
בסוגיות והוויות של אביי ורבא שעברו במוחו, 
טרוד הוא באותה שעה ליישב את דברי השב 
הקצות  עם  אחד  בקנה  שיעלו  שמעתתא 
החושן והאבני מילואים, מקיים הוא בהידור 
משיכת החוטים  כדי  תוך  בדרך'  'ובלכתך 
סטו  מנהיג  ן  כשאי הוא.  ן  שעגלו ושוכח 

נודע ללא -הסוסים מהדרך ושאטו לעבר הלא 
 תועלת. 

כשהתעורר העגלון גילה לחרדתו היכן הם 
נמצאים ואת מה שעולל לו הבחור העגלון, 
בחמתו שבערה בו גער בו בחירוף נפש תוך 

מתת  'הכרת -הוספת  כאות  מצלצלת  לחי 
הטוב' על עבודתו ה'משובחת', העגלון לקח 
בחזרה את המושכות ומכאן ואילך לא פסיק 
פומיה מדברי ביזיון וקצף על יוסף דב, עד 
להגיעם בשעה טובה ומוצלחת לשערי עיר 

 התורה ברודי. 

לברודי קפץ ר' יוסף דב מהעגלה  בהגיעם 
ובמקום לנפוש קמעה לנוח מטלטולי הדרך 
של  רבה  בית  לעבר  מיד כצבי  רץ  הארוכה 
ברודי הגאון ר' שלמה קלוגר כשהוא לבוש 
עדיין בבגדיו המלוכלכים מזוהמת הסוסים. 
לקבל פני הרב  עת זכה  שמחתו  מה גדלה 
בחור  כי  באמרו  לשלום  ידו  לו  ולהושיט 
מישיבת וואלוז'ין הוא שבא ללמוד תורה, זכה 
ר' יוסף דב שהחזיר לו רבו ידו לשלום תוך כדי 
שהגאון מברודי שואל ומתמיה לו באוזניו, 
האומנם בחור ישיבה אתה או שחומד לצון 
הנך, הלוא חזותך מעידה עליך כאלף עדים 
ך  בגדי גם  לא,  תו  ו אתה  פשוט  ן  לו שעג
מטונפים כאותן בגדי עגלונים, מה לך ולבחור 
בגדי  עם  ישיבה  ר  לבחו מה   , או ישיבה, 

 עגלונים. 

ביראת הכבוד ובכובד ראש ענה ר' יוסף דב 
בסיפור השתלשלות הדברים, על  לעומתו 
כמיהתו העזה ללמוד תורה מפיו ומה מוכן 
היה להקריב בעבור זה ומציג תוך כדי דיבור 
בפני רבה של ברודי קושיא עמוקה בדברי 
הרמב"ם. רבה של ברודי עמד נפעם ומתפעל 

הן ממסירות נפשו של הבחור הצעיר לקיים 
'הוי גולה למקום תורה' וביותר מגדלות כח 
תורתו, והסיק שהנה עומד לפניו לא פחות 
ולא יותר אלא גאון עולם צעיר, מלא מדע 

 וחכמה.  

מהולה בעצב על שחשד בכשרים  בשמחה 
הזמין אותו מיד להיכנס פנימה כשנותן לו 
מקודם לחם לאכול ובגד ללבוש, ולאות כפרה 
על שחשד בו לשווא כיבד הגאון מברודי את 
בפני כל  בשבת  לדרוש  מוואלוז'ין  העילוי 
הקהל, 'אין מסרבין לגדול' ובלית ברירה נעתר 
ר' יוסף דב להצעה. כל עדת מי מנה מקטון 
ועד גדול בשומעם שעלם צעיר מתלמידי 
ישיבת וואלוז'ין עתיד לדרוש בשבת נאספו 
מקצווי העיר לשמוע ולראות מה הביא עמו, 
נעמד לו ר' יוסף דב על מעלות ארון הקודש 
מתוך פילפולא  ופתח בדברי דרוש ואגדה 

 חריפתא לקול התפעלות האריות שבחבורה.  

הודעה  ללא  פתאום,  הדברים,  באמצע 
מוקדמת נשמע מעברו השני של ביהמ"ד פרץ 
בכיה עצומה מלווה באנחות שבר וצעקת אוי 
לי ואבוי לנפשי, היה זה אותו העגלון שהסיע 
את ר' יוסף דב לברודי שבא גם הוא בתוך 
הקהל הקדוש לראות בדבר הפלא של אותו 
חרדתו  הייתה  גדולה  מה  הצעיר,  י  העילו
כשראה שאותו 'עגלון קשה מזל' שסטר לו 
בעוז על לחיו הוא לא אחר מהאי גאון ישראל 
נושא הדרשה שחירף והשפיל עצמו להיות 

 עגלון בעבור הגלות למקום תורה. 

מהומה פרצה במקום כשהעגלון רץ לקדמת 
ביהמ"ד לקראת העילוי הוואלוז'ינאי תוך 
בכיות עצומות שימחול לו. המבוכה הוכפלה 
עם תשובתו של הגאון שהודיעו נחרצות כי 

 אינו מוחל לו...  

וביאר והוסיף, אדרבה חייב אני לך יישר כוח 
על תגובתך הקשה ועל דברי הקלון שהטחת 
בי, על ידי הדברים הובהר לי ברורות ונוכחתי 
לדעת שאינני מתאים להיות עגלון, תפקידי 

נכספה וגם כלתה   -לשאוף לגדולות ונצורות  
(נעתק מתוך שיחת   נפשי לחצרות ה', יישר כחך.  

  גאב"ד חרדים)
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ודאי לאל בפני 
ת הלוי, בדעתו 
את ציווי חז"ל 
רודי ויהי מה'. 
ככר  אל  עיר 

 יק... ‘ש קלוגר עמד נפעם ממסירות נפשו של הרב יוסף דב סולובייצ“הגר -סיפור לשבת 

רגיל הי' רבינו זללה"ה לומר שבכל צבא יש חיל 
אויר  חיל  רגלי,  חיל  ויש  אויר 
מפציץ מלמעלה וממשיך הלאה, 
אך חיל רגלי עובר לאט לאט ולא 
מדלג על כלום, כך גם הלימוד של 
בני ישיבה קטנה כמו "חיל רגלי", 
של  על כל תיבה  מדלגים  שלא 

 הגמ' רש"י והתוס'.  

להתמדת  להגיע  העצה  מהו  נשאל  וכאשר 
הלימוד ומתיקות התורה, ענה "מה שלומדים 
יותר מקבלים יותר חשק ללמוד. "ולבחור אחד 
שביקש ברכה לטעם בלימוד (א' גישמאק אין 
לערנען) ואמר לו רבינו זללה"ה כשאדם רואה 
פרי ערב האם הוא מבקש ברכה לזה? כשהתורה 

 עריבה לאדם אין הוא זקוק לברכה! 

אך גם מה שאמרו חז"ל לפום צערא אגרא, אינו 
חייב להיות צער גדול אלא אפילו מאמץ קל ולכן 
כשהי' רבינו זללה"ה צריך ספרים לעיון תוך כדי 
הלימוד הי' רגיל לגשת ולהוציא את הספרים 
לבדו, ולא הניח לאחרים להביא לו, ונימק טעם 
הנהגתו זו משום לפום צערא אגרא, אך מנגד 
שהי'  שמסדר את הש"ס  בני הבית איך  ראו 
משתמש בהם לעיון, כפי סדר הש"ס, ונימק 
שמסדר את הש"ס שכל כרך יעמוד במקומו, 
כדי שאם יזדקק לעיין בשעת הלימוד באחד 
הכרכים ימצא אותו מיד, ולא יזדקק לבטל זמן 

 ע"ז.  

וכפי  החזרה,  על  מעורר  תמיד   ' הי ובעיקר 
מסכת  שלמד  שבילדותו  עצמו  על  שהעיד 
יבמות, וחזר עליה עשרות פעמים, כיון שרק ע"י 

חזרה אפשר לזכות לתורה שאם לא חוזרים 
שוכחים, וסדר החזרה של רבינו הי' כפי שסיפר 
תלמיד רבינו זללה"ה (בישיבה בכפר סבא) הרב 
שמואל גינצבורג ז"ל שהי' חוזר עם רבינו את 
הגמ' בע"פ את כל השקלא וטריא, ולאחר מכן 
לחזק את  כדי  עמו את צורת הדף  הי' חוזר 

 הזכרון של הגמ'...  

וניכר הדבר הי' בשנותיו האחרונות של רבינו 
כאשר קהו עיניו, וקשתה עליו הקריאה, הי' חוזר 
בע"פ לשונות של גמ' בכל הש"ס, וכשהי' מבקש 
שיקריאו לו לשון גמ' מתוך הגמ', והי' מבקש 
שיפתחו בדף פלוני, והי' מצביע באצבעו בעמוד 

על   -(מתוך לקראת שבת  היכן הגמ' צריכה להיות.  
  מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמאן זצוק"ל)

דעת גדולי רבותינו

דדמממממדתתת להתהת עע 
מה שללומדים 
"ולבחור אחד 
 גישמאק אין 
כשאדם רואה 
כשהתורה ה?



 

 מאת הגאון הגדול אב"ד בד"צ "זרע אמת" ואב"ד "יורה דעה" 

 שליט"אנסים יעקב עטייה מורנו הרב 
מכונת   שאלה:   את  לו  שיתקן  טכנאי  שהזמין  אדם 

הכביסה שהתקלקלה. והנה אך גמר הטכנאי את עבודתו 
ובא לקבל את שכרו מבעה"ב, כשבא בעה"ב להפעיל את 
המכונה ראה שאינה פועלת. הטכנאי טוען "תיקנתי את 
המכונה, והתקלקלה שוב"  ואילו בעה"ב טוען שבמציאות 
לא תוקנה המכונה. כיצד יש לנהוג בכה"ג?! ומה הדין במי 
עבודתו בצ'ק, והצ'ק אבד האם יכול  שנותן את שכר 
לטעון ולתבוע הפועל את נותן הצ'ק שיתן לו צ'ק אחר, או 
שלי  עשיתי את  לטעון ולומר "אני  יכול  ק  הצ' שבעל 

 ופרעתי". מה הדין?!

הנה מצאנו שאלה כזו בשו"ת מהרי"ל דיסקין   תשובה: 
שכתב וז"ל: נסתפקנו באחד שציוה (סימן ס"ט)    בפסקיו 

לפועל לתקן לו דבר מה ואח"כ נמצא שהדבר מקולקל 
כמו שהיה, והפועל טוען שתיקנה כבר אלא שנתקלקל 
שוב פעם שניה מהו. אפילו שדומה לחנווני ופועלים 
שבאים לתבוע את בעה"ב שהדין הוא שנשבעים ליטול 
שכרם, מ"מ הא כל עיקר הטעם הוא משום חזקה ששליח 
עושה שליחותו וברי ושמא, וכיון שקיי"ל גבי בתולה 
ובעולה דחזקת הגוף עם ברי ושמא מוציאין ממון, א"כ 

 כחדא נינהו, עכ"ל.

(חו"מ סי' צ"א ס"א)   והסבר שדבריו, דהנה נפסק בשו"ע 
וז"ל: חנוני נאמן על פנקסו, כיצד, בעל הבית שאמר 
לחנוני: תן לפועלים סלע, והוא מודה שא"ל כן, או שיש 
עדים בדבר, והחנוני אומר: כבר נתתי להם, והפועלים 
אומרים: לא קבלנו ממנו כלום, שניהם נשבעים כעין של 
תורה, ונוטלים מבע"ה. וצריכים שישבעו כל אחד בפני 
חבירו, חנוני בפני פועלים, ופועלים בפני חנוני, כדי 

(ודוקא בדאיתנהו לתרווייהו) (ר"ן פ' שיתביישו יותר.  
. והוא הדין אם אמר ליה: הלויני מנה ופרע לבעל הנשבעין)

חובי, זה אומר: נתתי, וזה אומר: לא קבלתי, ישבעו שניהם 
(ואין נשבעים ביחד, זה בפני זה, ויתן בעל הבית לשניהם.  

 , עכ"ל. אלא בזה אחר זה). (הגהות שניות דמרדכי ריש ב"מ)

אמנם (שבועות פרק כל הנשבעים)    ומקור דין זה הוא בגמ' 

מבואר שם בדברי הראשונים, וכן פסק שם מרן השו"ע, כי 
בעצם שניהם יכולים ליטול מבעה"ב בלא שבועה, אולם 
כיון ששניהם נוטלים, אפילו שבודאי אחד אינו חייב 
לשלם רק פעם אחת תשלום, אינם נוטלים אלא בשבועה. 
והנה בניד"ד שאין שניהם נוטלים, רק הפועל בא לבדו 
בטענה שתיקן לבעה"ב את המכונה יכול ליטול בלא 

(סקי"ב)   שבועה. והטעם הוא כמו שמסביר שם הש"ך 
עמש"כ הרמ"א בסעיף ב' וז"ל השו"ע: בד"א, בששניהם 
ני  החנו מת  אם  אבל  הבית.  מבעל  ותובעים  נו  לפני
והפועלים לבדם תובעים, או שמתו פועלים והחנוני לבדו 
תובע, נוטל בלא שבועה, שהרי אין בעל הבית מפסיד 

הגה: וי"א   כלום, שהרי אינו משלם אלא תשלום אחד. 
דדוקא באם מת החנוני ואתו פועלים נוטלין בלא שבועה, 
דהרי ודאי נתחייב להם, ולא ידע אי פרע. אבל אם מתו 
הפועלים והחנוני בא לתבוע מה שנתן, לא יטול אלא בשבועה, 
דילמא לא נתן כלום. (טור בשם הרמ"ה והמגיד פט"ז דמלוה 
ור"ן פרק הנשבעין ופרק האיש מקדש [והוסיף באר הגולה אות 
, ז' בשם קצת מפרשים שזו דעת הרמב"ן ז"ל והרמ"ה ז"ל]) 

 עכ"ל.

ע"ד הרמ"א וז"ל: ולענין הלכה נ"ל (סקי"ב)    וכתב הש"ך 

עיקר כדברי הרמב"ם וכמו שאוכיח לקמן. ומה שחלקו 
עליו דחנוני מדינא אין לו כלום אצל בעל הבית דה"ל מנה 
לי בידך והלה אומר איני יודע דקי"ל דפטור. לפע"ד לא 
דמי להתם, דהא במנה לי בידך והלה אומר איני יודע גופא 

[בפרק הגוזל בתרא [ב"ק] דף קי"ח   סברי רב הונא ורב יודא 
דחייב מטעם דבריא ושמא ברי עדיף, ורב נחמן ור' ע"א]  

יוחנן דאמרי התם פטור הא קמפרשי טעמא משום דאוקי 

ממונא בחזקת מאריה, וא"כ דוקא התם שייך לומר כן 
ממונא בחזקת מאריה והיכא דקאי קאי ולא  דאוקי 
תיפוק מרשותיה, משא"כ הכא דסוף סוף האי ממונא 
תיפוק מרשותיה ולא קאי בחזקתיה. ועוד, דהא אמרינן 

גבי הנושא [דף (ט') [י"ב] ע"ב]    בכתובות בפרקא קמא 

אשה ולא מצא לה בתולים, דאפילו רב נחמן ור' יוחנן 
מודי התם כיון דאיכא חזקה אחרינא כנגדה דאוקמה 
 אחזקתה דבתולה היתה. וכה"ג אמרינן נמי בפרק המדיר

דהבעל חייב משום דאוקמה [דף (ע"ו ע"א) [ע"ה ע"ב]]  

אחזקתה שלא היו בה מומין, וא"כ הכא 
[עירובין ל"א נמי כיון דקי"ל בכמה דוכתי 

חזקה שליח עושה שליחותו, אם כן  ע"ב]

 , ' וכו שליחותו  עשה  ני  חנו מסתמא 
הרבה  עכ"ל. [עיי"ש שהאריך והביא 

 ראיות לדבריו].

וא"כ מבואר בדברי הש"ך בשם הראשונים כי יש חזקה 
שליח עושה שליחותו. וכן טענת "ברי" של הפועל שתיקן 

 נגד "שמא" של בעה"ב מועיל אפילו להוציא ממון.

אמנם לדינא נראה שאי אפשר להוציא מבעה"ב ללא 
שבועה, שהרי יש מחלוקת ראשונים אם החנוני נוטל 
מדינא, או רק מצד התקנה דהיינו עם שבועה. והרמ"א 
שם פסק שאינו נוטל מדינא ולעולם החנווני צריך שבועה, 
ואע"פ שיש לחלק שבניד"ד לכו"ע יטול בלא שבועה עפ"י 
מש"כ שם הנחל יצחק. אמנם, מפשט דברי הרמ"א נראה 
שצריך שבועה. וכן לפמש"כ הש"ך בטעם הראשון, כי רק 
שם שייך שיהיה חייב בעה"ב מדינא כיון שבודאי הוא 
חייב, ורק ספק למי, ובכה"ג אין לו חזקת ממון, וטעם זה 

 לא שייך בניד"ד שהרי אין כל ודאות כי חייב לו. 

 וכן החזו"א  (סי' י"א)   וכן לפי הטעם שכתב הבית אפרים 
שבעה"ב חייב משום "שנתן נאמנות (חו"מ סי' ט' סקי"ד)  

לחנוני", לכאורה לא שייך כאן, מכיון שאין ראיה שנתן 
לפועל נאמנות לומר שתיקן שהרי יכול לבדוק אחריו, 
ובאמת הוא בדק ונמצא עדיין מקולקל. אמנם נראה 
נראה   , כראוי החפץ  את  שתיקן  שנשבע  שבשבועה 
שלכו"ע יוכל להוציא מבעה"ב. אמנם המהרי"ל דיסקין 
נשאר שם בצ"ע, מכיון שיתכן לומר שחזקת גוף הכלי 
שלא תיקנה כלל ועדיין הוא בקלקולה, מרע את החזקה 
ששליח עושה שליחותו, וא"כ לכאורה נראה שאי אפשר 
להוציא מבעה"ב, אולם מ"מ ע"י שבועה, נראה שנוטל. 
ולכן להלכה נראה יותר שצריך לפשר ביניהם, ובפרט 

בית   (סי' פ"ז) בזה"ז שאין בי"ד משביעין וכמבואר בחו"מ  

דין צריכים לפשר ביניהם וכמ"ש בדברי הגאונים בשם 
 הפוסקים.

והנה בדבר השאלה מי שקיבל צ'ק מחבירו ונאבד הצ'ק 
האם יכול לתבוע שוב את מי שנתן את הצ'ק, בדין זה דנו 

האם להעדיף את המלוה   -האחרונים. וצדדי הספק הוא  
ולחייב את הלוה לפרוע לו, מכיון שבודאי הוא חייב לו, או, 
שכיון שיש חשש שמא ימצאנו אדם אחר ויגבה בו, חשש 
זה גובר על החיוב, אפילו שהוא ודאי, וממילא יש לפטור 

 את הלוה. 

העיד שם סימן י')    -(הקדמון    והנה בשו"ת צמח צדק 

השואל בשטר ממרמ"י שאבד. ושטר ממרמ"י פירושו 
שאין כתוב בו שמו של המלוה וכל מי שמחזיק בו יכול 
לגבות מהלוה וכתב ע"ז הרב שם וז"ל: והנה באמת כבר 
אירע זה פעמים הרבה ונהגו הדיינים להכריז על שטר 
שסך כך וכך הוא וזמן פירעון כך וכך וחתום עליה פלוני מי 
שיש לו שטר כזה יבא לב"ד ויהא מראה זכיותיו תוך 

שלשים יום או יתבטלו זכיותיו ונותנים ביד הלוה כתוב 
וחתום שכך הכריז והוא חייב לשלם למלוה שלו. כך הוא 
מנהג הדיינים, עכ"ל. והוסיף הצמח צדק שכיון שיש חשש 
הפסד ללוה ע"י שימצאנו אחר, צריך המלוה ליתן לו שטר 
שבו הוא מתחייב לפצותו על כל הפסד שיגרם לו, ואז 

 חייב הלוה לפרוע החוב.

אמנם יש פוסקים שחולקים גם על זה, מכיון שמידי 
חשש לא יצאנו לגמרי, שהרי יתכן שבסופו של דבר לא 
יעמוד המלוה בחיובו לפצותו, ולכן אין לחייב את הלוה 

שדעתו (סו"ס נ')    כלל לפרוע. ועיין בנתיבות המשפט 

האריך (חו"מ סי' י"ד)    לפוטרו. אולם בשו"ת בית יצחק 

בדין זה והקשה ע"ד הנתיבות המשפט, והניח דבריו 
בצ"ע. ובסו"ד כתב שהמוחזק יכול לטעון "קים לי כסברת 

 הנתיבות" ולהפטר.

רצה להוכיח שאין החשש (סי' א')    ובשו"ת חמדת שלמה 

הפסד שיהיה ללווה גובר על ודאי הפסד שיש למלוה מדין 
דדינו כשומר שכר, ולכן אם  (בסי' ע"ב ס"ב)משכון, דקיי"ל 

נאבד המשכון באונס, חייב הלוה לפרוע את החוב, אפילו 
שהוא מפסיד. ואם מסר לו הלוה למשכון שטרות שאין 
בהם דין שמירה ואיבדם המלוה, ודאי שצריך הלוה לפרוע 
למלוה אפילו באופן שיהיה הוה נפסד בודאות. א"כ כ"ש 

 בניד"ד שיש רק חשש הפסד ללוה שלא יפסיד המלוה. 

במלוה שאיבד (ב"ב קעא:)    והנה מצינו מחלוקת בגמ' 

שטרו האם יכול לכוף את הלוה לפרוע ויכתוב לו שובר, או 
שמקבלים את טענת הלוה שאינו רוצה לשמור את השובר 
כל הזמן, היינו משום שיש חשש שמא יגבה המלוה את 
חובו פעמיים, ולכן יש מאן דאמר שסובר שאין כותבים 
שובר, אבל סתם בגלל חשש הפסד ללוה, אין חשש זה 

 גובר על חיוב שיש לו כלפי המלוה.

השיב לו שאין כל ראיה ממשכון. (ח"ג סי' כ"א)  והגרעק"א

דהיינו ההפסד אינו בגוף ההלואה, וכן ברור שאין הפסד 
זה שגרם לו המלוה פוטר אותו מלשלם. אמנם בודאי 
שזכותו של הלוה, כאשר הוא בא לפרוע, לדאוג שע"י 
פירעון זה מסתיים החוב ולא יוכלו לגבות ממנו שוב. 

לבעל הלבושי שרד, (סי' כ"א)    ומצינו בשו"ת נאות דשא 

שכתב סברא לפטור את הלוה לא רק מחשש שמא יגיע 
לידי הפסד, וכמבואר לעיל, אלא לפוטרו מדינא עפי"ד 

ששטר שמחזיק המלוה הוא משכון (גיטין יג:)    הרשב"א 

שיש לו על הלוה, ויש לו בזה קנייני משכון. והביאו הרמ"א 
(שבועות מב)   ולפי"ז לדברי שמואל (חו"מ סי' ס"ו סכ"ג)  

במלוה שאיבד את המשכון, אפילו אם המשכון שווה 
הרבה פחות מההלואה, אבד קתא דמגלא אבד אלפא 

 זוזי. 

פסק כהראשונים שפסקו (חו"מ סי' ע"ב ס"ב)    והרמ"א 

כשמואל, וא"כ כיון שהמלוה איבד את המשכון שהוא גוף 
השטר, מדינא הפסיד את כל חובו. וחילק שם בין סתם 
שטר לשטר ממרמ"י. והנה לדינא כתב בשו"ת בית יצחק, 
שדין זה הוא ספיקא דדינא, ויכול המוחזק לומר "קים לי" 

 ולהפטר.

והנה יוצא להלכה מכל האמור לעיל: שמי שהזמין פועל 
שיתקן לו את מכונת הכביסה, וכאשר בא בעה"ב לשלם 
ן  י עדי שהמכונה  רואה  עימו  שסיכם  כפי  שכרו  לו 
מקולקלת, והפועל טוען בטענת ברי שתיקן אך שוב 
היא  שהמציאות  טוען  ובעה"ב  המכונה.  התקלקלה 
שהמכונה נשארה בקלקולה, ישנה מחלוקת הפוסקים. 
ולפי"ד הש"ך יש חזקה ששליח עושה שליחותו, ומסתמא 

 תיקן. וגם יש לו טענת "ברי" שתיקן. 

אמנם, כיון שיש חיוב שבועה על הפועל שתיקן, ואנחנו 
בזה"ז לא משביעים כמבואר בחו"מ סי' פ"ז, כל שכן 

ב טוען שכיון שלא תוקן “פועל שתובע שכרו, ובעה
אינו חייב לשלם, ואילו הפועל טוען שתיקן ונתקלקל 

 ק שאבד?!‘שוב?! ומה הדין בצ
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חחזקזקהה שיש םים כ כי  ננ
ל הפועל שתיקן 

יא ממון.

א מבעה"ב ללא 
אם החנוני נוטל 

 4המשך בעמוד 



 

ת  שנ של  ו  י הסת י  דש ו בח
י  רחב בכל  ר  שר ט  תרצ" ה'
סערה.  שלפני  שקט  אירופה 
ימי  אלה  ו  הי למעשה  אולם 

צרות גדולות. התרחשו אז אירועים אנטישמיים כמו 'ליל 
 הבדולח', ומצבם של היהודים הלך והידרדר.  

אלפי  כל  את  גירשה  הנאצית  גרמניה 
היהודים נתיני פולין, שהתגוררו בתחומה 
אל מעבר לגבול בפתאומיות ובאכזריות 
בכוח,  באישון ליל העבירו אותם  רבה. 
בעזרת סרדיוטים ומגלביהם, אל העיירה 
זבונשין אשר בפולין, שם נשארו חסרי כל 

 תחת כיפת השמים הקודרת. 

רבי משה לייב שניידר, ראש ישיבה נודע מפרנקפורט 
דמיין, הצליח להינצל מגזירת הגירוש, משום שאושפז 
בבית החולים המקומי בדיוק ביום המיועד להגלייתו. 
הצלתו הייתה זמנית בלבד, כי ברגע שבו ישתחרר, היה 
ו  ורעי ו  אחי יתר  מיידי, כמו  לגירוש  בוודאות  צפוי 

 האומללים.  

בנו, שהיה באותה עת באנגליה, הגיע בבהלה לביתו של 
רבה של לונדון, הרב יחזקאל אברמסקי, וסיפר לו על 
הסכנה המיידית האורבת לאביו השוכב על מיטת חוליו. 
הרב הבין מיד את גודל הסכנה, והחליט לעשות כל מה 
שניתן, כדי להביא את הרב שניידר ללונדון במהירות 

 האפשרית. 

הבעיה הייתה, ששלטונות אנגליה דרשו באותם ימים 
ערבות מכל פליט שביקש להיכנס לארצם, מאיזה קרוב 

שיוכל לערוב כי הפליט יתפרנס ממנו  משפחה מבוסס, 

הרב  המדינה.  נות  שלטו על  למעמסה  יפול  י ולא 
אברמסקי נזכר, שבלונדון מתגורר שאר בשרו של הרב 

ופנה אליו   -יהודי אמיד וגם שומר מצוות    -שניידר  
באופן מיידי, כדי שיחתום על הערבות הנחוצה, וכך 

 יציל את הרב. 

מה  משום  השתמט  משפחה  קרוב  אותו  אולם 
מהערבות ודחה את העניין. הרב אברמסקי פנה אליו 
שוב ושוב וניסה לזרזו, אבל האיש המשיך להשמיע 
תירוצים בנוסח "אני עסוק כרגע, אתפנה לכך בעוד 
שניידר,  הרב  של  לגורלו  והסכנה   , ימים" כמה 
המתאושש ממחלתו בבית החולים בגרמניה, רק הלכה 

 וגברה. 

הגיע יום שישי. הרבנית אברמסקי הדליקה נרות שבת 
הרב   . נדון לו כמנהג  השקיעה  לפני  דקות  עשרים 
אברמסקי המתין שלושים דקות לאחר מכן, ועשר דקות 
לאחר השקיעה, ניגש למכשיר הטלפון בביתו וחייג אל 
אותו הגביר, קרוב משפחתו של הרב שניידר. משרתו 
הנכרי של הגביר הרים את השפופרת וענה. הוא הודיע 

 לאדונו, כי רבה של לונדון נמצא מעבר לקו. 

הגביר לא האמין למשמע אוזניו. הוא היה בטוח שמישהו 
חומד לו לצון, והורה למשרתו לחקור היטב, את מי 
שנמצא מעבר לקו. לאחר שהשתכנע שאכן מדובר ברב 
אברמסקי נטל לידו את השפופרת, ושמע את קולו של 
הרב, שאמר ללא שום הקדמה: "כאשר אתייצב לפני בית 

דין של מעלה, וישאלו אותי 
בשיחה  שבת  חיללתי  מדוע 
לפניהם  אצטדק  נית,  טלפו
 , ן טי לחלו מספיק  ץ  רו בתי
ואומר שר' משה שניידר היה שרוי בסכנת נפשות של 
ממש, ואילו קרובו לא רצה לחתום על ההצהרה הנדרשת 

 כדי להציל את חייו". 

בטרם הספיק הגביר הנדהם להוציא מילה אחת מפיו, 
הניח הרב אברמסקי את השפופרת ליד מכשיר הטלפון, 
ולא החזירה אל כנה כדי למעט בחילול השבת. קרוב 

שזה  המשפחה הזדעזע ממעשהו של הרב אברמסקי, 
עתה חילל שבת, והחל להבין את חומרת מצבו של הרב 
שניידר. מיד כשהגיע מוצאי שבת, בטרם הבדיל על 
הכוס, כבר חתם הגביר על הצהרת ערבות, שבה הוא 
נוטל אחריות על שאר בשרו, הרב שניידר, ודאג להעביר 

 אותה הלאה בבהילות לגורמים המטפלים בכך. 

רבי משה לייב שניידר הצליח להיחלץ מגרמניה הודות 
לאותה ערבות והגיע ללונדון, שבה ייסד מחדש את 

. עשרות תלמידים באו 'ישיבתו שנקראה 'תורת אמת 
לשמוע תורה מפיו, חלקם תלמידיו לשעבר שלמדו אצלו 

 בגרמניה.  

כאשר נקלעו לקשיי תקציב בשנות המלחמה הארוכות 
והקשות, נרתם הרב אברמסקי לתמוך בישיבה בכל 
הרב  נשאל  לימים, כאשר  לכך.  מעבר  ואף  כוחותיו 
אברמסקי מדוע חילל בעצמו את השבת ולא הניח את 
המלאכה למישהו אחר, השיב באנחה כי חילול שבת 
במקום של פיקוח נפש, מוטל דווקא עליו כרב העיר ולא 

 (פניני הצדיקים)על אף אחד אחר. 

נקודות אור | סיפורים של תיקון מידות | אנשים 
 שחזרו לכור מחצבתם | וחיזוק לאלו שעדיין...
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אשדוד“

הההההההההההההההההההההההההההההההדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדיייייייייייןןןן בבבבבבבבבבבבבבבבייייייייייייייייתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת

בנשיא

שצריכים להתפשר כמ"ש בדברי  2המשך מעמוד 

גאונים ועדיף שיבואו לבית הדין שמומחה לדיני ממונות 
 ויחקרו היטב ויפשרו כפי ההלכה.

ובענין מי שנתן צ'ק לחבירו ואבד, האם חייב לתת לו צ'ק 
נוסף. מחלוקת הפוסקים בזה ויש שפוסקים שיכול לומר 
המוחזק "קים לי כהפוטרים", אמנם נראה לי שיתן 
המלוה ערבויות שאם יהיה נזק ללוה הוא מתחייב לשאת 

בכל ההפסדים (דהיינו שיתן לו צ'ק נוסף) ונלע"ד שיש 
כאן מצוות השבת אבידה. ויהי רצון שנזכה להגדיל תורה 
ולהאדירה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא בבריאות 

 איתנה ונהורא מעליא אכי"ר.
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ָפֶניךָ ָנא ַאל ּתְ .. יֵבנּו ֵריָקם ִמּלְ ָך ֶניפָ ִמלְּ  .ׁשִ
נּו ֵריָקם ַאל יֵבנוּ   ַמְלּכֵ ׁשִ   )סליחות... (ּתְ

דלתיך דפקנו רחום וחנון 'הלוא כבר ביקשנו לכאורה קשה, 
מלפניך ', מה אם כן התוספת 'ריקם מלפניך תשיבנו נא אל

  .?'אל תשיבנו מלכנו ריקם

היה יהודי אחד בשם הרב לוי, יהודי מרוקאי שגר בצרפת. 
נוסע למרוקו וקוטף אתרוגים, מגיע לארץ היה הוא  כל שנה

הדור. לפני כמה שנים הגיע למרן ראש  ומחלקם לגדולי
, הביא לו אתרוג ואמר: זצ"ל הגראי"ל שטיינמןהישיבה 

יש לי חבר בצרפת, " וכך סיפר: י לספר לרב סיפור","ברצונ
עשירים, ואחד  עשיר גדול. היהודי הזה מתגורר בבנין של

אריסטוקרט  הדיירים באותו בנין הינו גוי מבוגר, עשיר גדול,
  מכובד.

זה שהגוי הוא חמיו של מלך יום אחד התברר ליהודי ה
 .ר!ם מלך מרוקו, לא פחות ולא יותהתחתנה ע בתו -מרוקו 
פנה אל שכנו ושאל: "הם הוא  יהודי התרגש מאוד.אותו 

  באים לכאן לפעמים?", והלה השיבו: "כן".

  "וכשהם באים הם מתארחים כאן בבנין?". -

  "כן". -

"במטותא ממך, כשיהיו המלך ורעייתו בביתך אוכל לשבת  -
עמו מעט? בחיים לא ראיתי מלך, מאוד הייתי רוצה  ולדבר

  עמו!".ולשוחח  לראות מלך

  "בסדר", הסכים השכן.

ואכן, בפעם הבאה שהגיעו הבת ובעלה, מלך מרוקו, קרא 
  לשכנו היהודי. אביה

מלך מרוקו אינו עושה צרות  תם השכן היהודי.יהתיישב א
שואל אותו המלך: "כמה ילדים  מלכות של חסד. , זוודיםליה

ל בן מתחיל לספר לו: "הגדו יש לך? בני כמה הם?", והיהודי
  מצוה...".-עשרה, הקטן עוד חודש ברשבע־

  המלך עוצר אותו ושואל: "עוד חודש מה?...".

-גוי שאינו יודע מה זה ברהיהודי קלט שהוא מדבר עם 
, עשרה- ר: "הקטן יהיה בעוד חודש בן שלושואמ מצווה,

לזה 'בר מצוה' כי בגיל הזה הוא מתחייב  אצלנו קוראים
גדולה. שכרנו אולם, זה מסיבה  במצוות, ועושים לו לכבוד

  עשרה".-נעשה בן שלוש הוזמנו אורחים, אבל העיקר שהבן

הזאת שתעשו לו בגיל אומר לו המלך: "אני מבין שהמסיבה 
עשרה איננה מסיבת יום הולדת רגילה, זה מין טקס -שלוש

  דתי, לא?".

  ה מסיבת יום הולדת"."נכון", משיב היהודי, "זו אינ

"השאלה היא האם מותר לי לתת "אם כך", אומר לו המלך, 
למסיבה הזו, או כיון שזה משהו דתי ואני לא יהודי  לך מתנה

  לקבל ממני?". אולי אסור לך

  אמר היהודי: "לא, זה בסדר, אדרבה ואדרבה...".

  המלך כתב צ'ק ונתן לו.

נטל היהודי את הצ'ק בידו וכשהביט בו החלה ידו לרעוד: 
אלף שקלים מתנה לבר  200 -אלף יורו  40על סך  הצ'ק היה

  !!.מצוה!

המלך רואה שידו רועדת. נענה ואמר בחיוך: "אני יודע שזה 
כסף, וגם אם הייתי נותן לך ארבעת אלפים היית  הרבה

ראה נא, אני מלך מרוקו. אינני נותן מתנות  מרוצה מאוד. אך
אני נותן מתנה שלא תבייש את  -נותן  בכל יום, אבל אם אני

את המקבל. מלך לא יכול לתת  שתשמח מלך מרוקו, לא
  שלו!". פחות מזה, אחרת זהו בזיון למלוכה

"לפי זה", סיים היהודי ואמר למרן הגראי"ל, "הבנתי מהי 
'מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו כי אתה שומע  התוספת
ל עולם, 'דלתיך דפקנו אנו: ריבונו ש מבקשים -תפילה' 

יך'. אבל לא 'ריקם' פנמל רחום וחנון, נא אל תשיבנו ריקם
אל תשיבנו'. אתה  , אלא 'מלפניך מלכנו ריקםנובמושגים של

אפוא לפי  אינך מלך מרוקו אלא המלך של כל העולם, תן לנו
  ]ה"ר-מתוך 'דורש טוב' אלול[                    המושגים שלך!".

ָנה טֹוָבה ּוְמ ... ׁש ָעֵלינּו ׁשָ ַחּדֵ ּתְ   התּוָק ׁשֶ

ליל התקדש החג בביתו נאוה קודש של הצדיק המקובל רבי 
זצוק"ל. הכל מוכן ומזומן לקבלת יום הדין  מוצפי סלמאן

הבית נקי ומצוחצח, המפות הלבנות  בחרדת קודש,



  
בני הבית כולם לובשי לבן לכבוד  והצחורות בוהקות ביופיין,

  .מקודש! יום טוב, והבית כולו אומר מקודש

מבית התפילה, פניו הקדושות מאירות הנה חוזר הצדיק 
בנוגה אור עליון. הוא מברך בנחת את בני הבית  וזורחות

אחר מכן לכל אחד ואחת בפרטות. ל בברכת 'שנה טובה'
הרבנית הצדקנית לגשת להדליק  והוא מורה בנינוחות לזוגת

  הנרות לכבודו של יום.את 

ו אך אוי! אך סיימה הרבנית את מצוות ההדלקה, פתאום כב
לפתע כל הנרות בבת אחת! כאילו יד נעלמת סטרה  להם

בכוונה! הרבנית נבהלה על נפשה, כמו כל  להם לכבותם
 קרה להם כזאת! אך משהביטו שאר בני הבית; מעולם לא

רק חייך קלות באומרו:  ,בפני הרב הוא לא נראה מודאג כלל
  "ובכן, אם כבה הנר מדליקים שוב...".

ההדלקה השני, שנלווה ברוב לאחר שסיימה האם את סדר 
ותחינות בדמעות רותחות, נפנה הרב הצדיק לקדש  תפילות

נטל את בקבוק היין לידו ויצק אל תוך הגביע,  על היין. הוא
גדותיו. לאחר מכן מזג היין במים  עד שעלה בו היין על

  בשלוש פעמים כידוע ליודעי חן.

 המשפחה כולה עמדה סביב השולחן בהשקט וביראת כבוד,
ומזומנים לצאת ידי חובת קידוש היום. הרב הקדוש  מוכנים

הגביע המלא, ולרגע קט עצם את עיניו בהכנה  נטל לידיו את
  הקידוש. רבה לקראת מצות

אך אבוי! לפתע פתאום נשמט הגביע מידו, התהפך על 
החגיגי, והיין כולו נשפך על המפה הלבנה  השולחן

ע והפכה אותו נעלמת דחפה את הגבי והבוהקת! כאילו יד
   .בכוונה!

מאוד, לבם נמס ונמוג: מעולם לא קרה  בני המשפחה נבהלו
בהביטם בפני הרב הוא שוב נראה  בביתם מקרה שכזה! אך

זה עתה ולא כלום... בחיוך  נוח ומרוצה, כמי שלא קרה כאןינ
אם התלכלכה  צופן סוד פנה לבני הבית באומרו: "ובכן,

  אחרת...".המפה מחליפים אותה במפה 

לאחר שהוחלפה המפה ונערך השולחן החגיגי מחדש, 
על היין בדחילו ורחימו, בצע על הפת ונפנה  קידש הרב

קודש בטיבול תפוח מתוק בדבש.  לקיים את מנהג ישראל
  והעסיסי והטבילו בדבש. הוא נטל בידו את התפוח היפה

אך אויה! אך נגע קצה התפוח בדבש התהפכה פתאום 
ל פיה וכל תכולתה נשפכה ונגרה ארצה! הדבש ע קערית

  העיפה את הקערית בכוונה תחילה...  כאילו יד נעלמת

התקלה השלישית הרצופה שבלילה  בני הבית נחרדו לנוכח
מפחד, מה קורה כאן? אך שוב  הקדוש והנורא. לבם פרפר

לוותו הקבועה לא סרה ש הרב עצמו לא נראה מודאג כלל, –
התרוקנה קערית  אמר: "ובכן, אםממנו, ובקול רגוע ומרגיע 

  הדבש יש לחזור ולמלאה שוב...".

סעודת החג של אותו ליל ראש השנה התנהלה מכאן ואילך 
גדול מצד בני הבית. המאכלים הוגשו בזהירות רבה,  בפחד

שמשהו לא טוב קורה כאן... האווירה היתה  והכל התלחשו
 הסימנים ה'שחורים' הללו היו תכופים דאוגה ומתוחה;

זה הלילה, ליל ראש השנה,  וברורים יותר מדי. והרי על
, 'סימנא מילתא'ש ).יב כריתות ו. הוריות(דיא בגמרא אמרו לה

ה'... יש להרבות  ואם כן "מי יודע איזו שנה מחכה לנו, ירחם
  בתפילות ובתחינות!", שחו כולם בדאגה רבה.

כולם חוץ מן הרב הצדיק עצמו. הוא נותר שֵלו ורגוע, ולא 
כלל למקרים המשונים שהתרחשו בביתו. נראה  שת לבו

ידי בני - נוגע ללבו כלום! כשנשאל על כמי שהעניין אינוהיה 
יד ואמר: "מה כבר קרה כאן?  הבית על כך, ביטל הכל במחי

ותפוח ודבש! וניתן  לא קרה כלום! ברוך ה' יש עוד יין
  להדליק שוב את הנר...".

שלום, ברוך ה' ללא חלפה עברה לה שנה שלמה לחיים ול
בסעודת . ודופי, ושוב חג ראש השנה בפתח! שום תקלה

 החג של ליל ראש השנה הבא הפתיע הרב את בניו ובני
ביתו בשאלתו: "האם זוכרים אתם את סעודת ליל ראש 

  השנה שעברה?".  השנה של

אל  עננה של עצב ותוגה עברה על פני המסובים: "אוי,
  הייתה פשוט סעודה שחורה!". תזכיר לנו אותה", ביקשו, "זו

אך הרב לא נתן להעביר את הנושא; בפקחותו היתמם 
נן כיצד עברה עלינו שחור? הבה נא נתבו ושאל: "למה

ה' כולנו היינו בקו הבריאות,  הנה, ברוך -השנה החולפת 
יתברך, ואף  פרנסתנו היתה מצויה בשפע, תודה לה'
מדי  שבישיבההצלחנו לשלם את כל משכורות האברכים 

חודש בחודשו ללא שום מניעות! מה אם כן היה שחור 
  ".בשנה זו?

"דעו נא, בנים יקרים", המשיך הרב, "כל אלה החסדים 
שקיבלתי הכל באמונה  נעשו עמנו בעקבות מה הגדולים

נתתי בשום אופן לדאגה ולעצבות לחדור  אובתמימות! ל
ים ברוך בטחוני האיתן בצור עולמ ולכרסם בלבי ולקלקל את

אמרתי בלב שלם שבוודאי  הוא; בכל תקרית שהתרחשה,
זה גופא היה פה הנסיון! השטן רצה להכניס  מכוון הדבר!

ולעורר ספקות באמונה ובבטחון,  אותנו לעצבות ולכעס
יתברך התגברתי נגדו  חלילה. אך מאחר שבחסדי ה'

אחר מידותיו  וקיבלתי הכל באהבה ובתמימות, ולא הרהרתי
בזכות זה  -ללא שום תלונה ומענה כלפי מעלה  ו,יתברך שמ

  ]מתוך 'טיב המעשיות'[            התהפך עלינו הכל לטובה!".

ּמִ  טַהּיֹום ַיֲעִמיד ּבַ ּפָ   ...ׁשְ

צריך לדעת שליט"א: יצחק זילברשטיין הגאון רבי סח 
 תשובה ומתח בימים הנוראים. חרדה להתמלא אסורש

 וחנאנ יודעים שבר"ה אנחנואמנם . שמחה מתוך רק עושים



  
 וטוב שמחה מתוךהכל  אבל, החדשה לשנה חוזה חותמים

  .לבב

 הן, האחרונה בשנה שהיו הצרות כל את שכשרואים ולמרות
 גדול פחד היא הטבעית ההרגשה, לפרט והן לכלל

 לנו אסור". מלכנו אבינו? "אומרים אנו אבל איך ....מהבאות
 כס על שיושב, השופט, והנישא הרם המלך. זה את לשכוח

 חוזה על לחתום הולכים אנו איתו. שלנו אבא הוא - המשפט
 שמדובר לדעת אבל, בתשובה לשוב צריך. החדשה לשנה
 קבלות ולקבל שמחה מתוך זאת לעשות, שלנו באבא

  .יותר ומקבל פתוח הלב, שמחה וכשיש טובות,

, בפסחים ח"הצל דברי את נזכור. התקווה את לאבד חלילה
 שיש, 'אחד' ה אלוקינו' ה, ישראל שמע' הפסוק על האומר
 שאדם ויש', ה - הרחמים מידת את רואה שאדם פעמים
' ה' - הכול אחרי אבל', אלוקינו' -  הדין במידת דווקא נפגש
  . '!אחד

 בראותו - ופעם, בנו את ומחבק מלטף שפעם, אבא אותו זה
 אותו זה אבל. אותו מכה - יותר יסודי לחינוך זקוק שהילד

 עינויינו המעלה זה הוא. היוצר ביד כחומר בנו העושה, אבא
 ללב ארוכה יעלה הוא. מבוקר סליחתנו יביא גם והוא, מערב
  .ומעשה מעשה כל על האדם את יתבע והוא, שבור

 שכוונתו ברור הרי, כך כל טוב ואבא, באב מדובר אם
 מאתנו לסלק צריך אחד דבר כך אם. לטובה ורק, לטובה

 של בהרגשה שמגיע מי .המיותר העצב את: מחיר בכל
 לכך לא. כלום ולא עשה לא - הנוראים הימים אל מתח

, הנוראים הימים סגולות על בעוררם, המוסר גדולי התכוונו
 ידו ומושיט, רשעים בתשובת הרוצה', ה בחר הדרך זו ולא
  .להתקרב שרוצה מי לכל

 אלול חודש לימי שבהיכנסם, המוסר גדולי על כשמספרים
 של קורטוב אפילו בכך אין, חרדה של ארשת לובשים היו

 גדולי של החרדה. במחוזותינו המקובל' מתח'ל השוואה
, גררפטרבו ה'איצל ורבי סלנטר ישראל רבי, המוסר

, זאת לעומת. ונישאות עליונות לדרגות אותם העלתה
 עוד אלא, מעלה אינו רק לא - ם הנוראיםבימי שלנו המתח
. הדרך זו שלא ברור לכן. תחתיות לשאול האדם את מוריד

 לא הוא, שלו למתח ייכנע אדם אם, מטה של דין בבית גם
, טובים פרקליטים לעצמו להשיג דעת בשיקול לפעול יוכל
  .אדם איננו הוא הדעת יישוב בהיעדר שכן

 שהאדם רוצה הוא ברוך הקדוש וכי: עצמנו את נשאל הבה
 אין שבדורנו, ולחרדה למתח וייכנס, עשתונותיו את יאבד
 ותשוקה רצון כוח מאתנו דורש ה"הקב .?תועלת כל בהם

 את לעבוד שמסוגל מי גם. מזה יותר לא, אליו להתקרב
. ומתוח לחוץ שהוא הכוונה אין, וביראה באימה היום בוראו

 כל קודם צריך, תשובה שעושים ולפני, אדם איננו שלחוץ מי
  '...אדם' בגדר להיות

 פעם זצ"ל כתב לוינשטיין יחזקאל רבי צ"הגה המשגיח
 הימים הנה: "אב של הזמנים בין ימי בסוף לבחור

  "...ובאים ממשמשים המאושרים

", קרוב בהיותו קראוהו, בהימצאו' ה דרשו: "אומר הנביא
 הזה הפסוק, ועכשיו כאן נמצא הוא, אלינו קרוב ה"הקב
 תורה בן על מקשה חיובי-לא לחץ. עצום אושר בקרבו מכיל

 את מרגישים הם שאין חבל, חבל. הזו השמחה את להבין
, המלכים מלכי מלך, הגדול שהמלך, הזו הנפלאה התחושה

 הזה המלך, והרצונות הבקשות לכל המפתחות כל שבידו
, אלינו קרוב יותר הרבה עתה נמצא - שלנו אבא גם שהוא

 קרבתו בשל. שנרצה מה כל לבקש אפשרות בידנו ויש
 את יותר רבה בקלות ימלא גם הוא אלה בימים היקרה

 מאלה יותר ושמחים מאושרים ימים לנו היש. בקשותינו
  .?!בעיצומם עתה עומדים שאנו

 השמחה את גזלה לא בלבבות שפיעמה החרדה, בעבר
. וסליחה רחמים ימי אלו ימים של היותם עצם על והאושר

 ובין השמחה בין ההפרדה את לעשות ידע היהודי של המוח
. הזו ההבחנה את איבדנו החלושים בדורותינו אולם. היראה
 קלם של האלול של לדרגה בקלות להגיע מסוגלים לא אנחנו

  ...נובהרדוק או

 הזכות על השמחה הוא התשובה בימי הראשון השלב
 זה הוא, זו פנימית בשמחה איתן שכבר מי רק. לנו שניתנה

 מאימת החרדה של - השני הצד על לחשוב להתחיל שיכול
 ובשמחה הפנימי באושר תפגענה אלו שמחשבות בלי - הדין

  ]האלול ע"-'מרוה לצמאמתוך '[ . הימים הנוראים של הגדולה

ֵזָרה... ְתׁשּוָבהוּ    ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהּגְ

על ענין התשובה  נפלא משל המשיל חיים' 'חפץמרן ה
 מחנותו שהתפרנס חנווני לו חי קטן בכפר: בימים אלו

 את לקנות בכדי. כפרו בני של צרכיהם את שסיפקה הקטנה
 של חנותו אל הסמוכה לעיירה החנווני הולך היה סחורתו

 ובעניין .הדרושה הסחורה את ממנו ולוקח הסיטונאי
  . בהקפה ולעיתים מיד משלם היה לעיתים, התשלום

 לו נותר גדול וחוב החנווני של עסקיו ונתמעטו הימים חלפו
 של בחנותו לבקר החנווני חדל פניו בבושת. לסיטונאי
 והולך מפניו בורח היה ברחוב ופגשו קרה ואם הסיטונאי

 מפני לנוס החנווני הספיק לא אחת פעם. אחר לכיוון
 לעברו קרא מיד. פנים אל פנים ופגשו ברחוב הסיטונאי
 איזו? אויב כמפני מפני לברוח לך מדוע": ושאלו הסיטונאי

    ".?!לך גרמתי רעה

 גדולים חובות, מפניך נכלמתי וגם בושתי": החנווני לו ענה
  . "לפורעם בידי ואין אליך לי

 להיפגש עלינו כך משום דווקא, אדרבה": הסיטונאי לו אמר
 כיצד יחדיו ונתייעץ אלי חובותיך על ולשוחח זה עם זה

 לקחת מחדש שוב להתחיל שתוכל בכדי העניין את לסדר



  
 קמעא קמעא תוכל וכך. בהקפה, למוכרה ולהרויח סחורה
 לא בוודאי זו - ממני לברוח. מהעבר גם חובותיך על לשלם
   ".!הדרך

 ואומר ישראל עם אל פונה כביכול ה“הקב: הנמשל גם וזהו
 ואשובה אלי שובו", אדרבה, הדרך לא זו מפני לברוח, להם

 על לכם אמחל וכך ומצוות ובתורה בתשובה עסקו, "אליכם
  ]'ית לויפניני במתוך '[                               ...עוונותיכם כל

ה... ֵזָר ... ּוְתִפּלָ   הַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהּגְ

י "הארבספר 'ערבי נחל' הביא מעשה על אחד מתלמידי 
של אותו  הביא מעשה זה והזכיר שמו 'היכל הברכה'בספר ו[ע "זי דושהק

אליהו  בא אליו ראש השנה ביוםש] זצ"ל רבי יוסף מערבי -תלמיד 
 להיתחזק להרבות בתפת ,למען השם" :ל ואמר לו"הנביא ז

 ותחנונים, כי גברו מאד המקטרגים עד שמיכאל השר הגדול
שתתק ותש כוחו ואין בפיו מה המזכיר זכותן של ישראל נ

   ".לדבר

הרי באותה שנה למדו תורה הרבה, ואיה " :שאלו התלמיד
   ?".התורה זכות

 הקטרוג כיון שלמדו שלא בעצמו זהעל " :אליהו לו השיב
  . ]ש"עיי[כהוגן 

אבי  דבר זה, הלא הוא לעומה אברהם אומר " :חזר ושאלו
   ".הלא לא ישיבוהו ריקם ,ישראל ולמה אינו בא לשם

לבקש על ו ללכת בוש ונכלם ואאברהם אומר שה" :השיב לו
   ...."נפשם

 :פחד ורעדה, וצעק בקול מרל נכנסמע הרב את דבריו שכש
נו ובעד ערי אלוקינו, שובו עם ה' חזקו ונתחזקה בעד עמ"

מכל פשעיכם, מי יודע ישוב וניחם ה' על הרעה, כי  ווהשיב
המקטרגים ולא נשאר  יחזקו ידוגם מלפניו כי רבו  יצא הקצף

   ".מליץ שלנוה עוד מענה בפי

עצמם,  כל כך צעק בדברי כיבושים שיקבלו תשובה עלכיון ש
ל ואמר לו "שבא אליו אליהו זהגיעו הדברים לידי כך 

ית ח התשובה של אותו בכוב "הע שנתלבש אברהם אבינו
ה להרחיק דינם של ישראל עד יום "הקב , ובא לפניהכנסת

מיד אחר  .הרעה כך ישובו מדרכם הכיפורים כדי שבתוך
שיעמדו על  יםמקומות הקרוב ה כתב הרב ההוא לכל"ר

  .כל הדברים סיפר להם אתו ,אפשרשמה נפשם לשוב בכל 

 ל לב עד היכן גדול כוחה של תפילה,כוהדברים מרעידים 
שבאותה שעה קשה לישראל, שמיכאל שר ישראל כבר לא 

בכוחו להמליץ טוב, אברהם אבינו אבי ישראל מתבייש  היה
לבקש על בניו, אך עדיין תפילה יכולה לבטל כל  ללכת

שאמר אליהו הנביא  כל מקטרגים וכמו הדינים ולהשבית
  .'לה ותחנוניםילהרבות בתפו התחזק ,למען השם'

  ]מתוך 'באר הפרשה'[

ֵזָרה...ּוְצָדָקה    ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהּגְ

כשאדם נותן צדקה או גומל חסד הרגשתו היא שהוא הוא 
הנותן, אבל האמת היא שהוא בעיקר המקבל, כי הצדקה 
בכוחה להעביר רוע גזירה, ולהיטיב עם הנותן. פעמים 

  שניתן לראות זאת בחוש, וכדלהלן.

החלטתי שזהו  אחרוןבערב סוכות ה מספר בעל המעשה:
זמן מתאים ביותר לשלוח מתנה לרב הקהילה שלנו. 

איזה עניין מורכב שהרב השקיע בו שעות  לאחרונה היה
רציתי להביע  , לכןות והתמסר בכל כוחו ומוחו לענייןרב

קיבלתי לכך רשות מהגבאי,  .טוב בשם הקהילהה הכרת
הקהילה  שהסכים לרעיון בחפץ לב מתוך הנחה שחברי

   דאי להשתתף במתנה.ישמחו בוו

ברור שבזמן לחוץ זה אין זמן לאיסוף כספים, ולכן הצעתי 
שלי. נוות  שיקנו את המתנה באמצעות כרטיס האשראי

ביתי לקחה על עצמה לקנות את המתנה, ואני יצאתי לתור 
   אחר ארבעה מינים מהודרים.

בהיותי בשוק ארבעת המינים התקשרו אליי מהבית לומר 
וביקשו ממני  נות ממש ברגע האחרון,שהמתנה נמצאה בח

בדיוק  -  האשראי. זה לא היה לי קל כרטיספרטי למסור את 
לבבי, וחששתי שמא הוא יחמוק כ אתרוג מהודרמצאתי 

אבל כיון שהזמן היה לחוץ, יצאתי מהשוק והקראתי  .ממני
  המתנה נקנתה ונשלחה ליעדה. פרטיו של הכרטיס. את כל

ר מכרטיס האשראי בתחילת החורף החלטתי להתפט
את המינוס  שמתגהץ פעם אחר פעם ללא חשבון ומגדיל לי

השלכתיו לפח, ובבית הודעתי שמהיום קונים רק  ..בבנק.
עד ז' בניסן השנה הסתדרתי מצוין בלי הכרטיס,  במזומן.

פתוחות  אבל באותו יום הוכרחתי להשתמש בו. באין חנויות
א כרטיס האמצעי היחיד לתשלום הו - בעקבות המצב -

השלכתי, המספר  נה אני בא? את הכרטיסא -אשראי, ואני 
   נשכח, ואין לי דרך לשלם על מוצרים נחוצים ביותר לפסח.

ביקשתי מפקיד הבנק לשחזר את מספר הכרטיס, אך ללא 
וחיכיתי לישועת  הועיל. גם בדרכים נוספות נחלתי כישלון,

  . ה'

למטבח, והנה, בינתיים המשיכו לנקות את הבית. הגיעו 
המתכונים, מופיע דף נייר ועליו מספר  בארון הכלים, בין

זה הדף שאשתי כתבה . מתברר שהיה 4580...הכרטיס, 
שעזבתי את האתרוג בשוק ויצאתי  לפני חצי שנה, בשעה

  ..להקריא לה את המספר עבור מתנה לרב.

אני חשבתי שאני קונה מתנה לרב, ולבסוף, בפעולה זו 
עליי  . בשעתו תהיתי מדועהפסח.. שר לחגקניתי לעצמי ב

למסור מספר באמצע חיפוש אתרוגים, ולא ידעתי כי בזה 
  ...  שנה אחר כך שולח לי בורא עולם את לחמי חצי

  ]מתוך 'השגחה פרטית'[

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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א ווארט מעניינא דיומא

לאור תורתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ּפְנִינֵי קֶֹדׁש

"ביקשתי והזהרתי כבר כמה וכמה פעמים, שלא לדבר בשעת התפילה וקריאת התורה כי זהו עוון פלילי ועוון זה מעכב את הגאולה".     (שטייעדיגע תורה)
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 ןִּביְכמַ ד ָּדוִ ר: ִצּיּו. ַחָּלִמיׁשי ָמְרְּדכַ : עֹוֵר                                                                                                              א    ִּדְׁשַמּיָ א ִסַּייְעּתָ ּבְ 

הַהָּׁשנָ  ֹראׁש*    ַהָּׁשבּועַ ת ְּבָפָרׁשַ ת ִנְפָלאוֹ ת ְיִדיעוֹ 

דֵ  ֵ ת אֶ  ְלַהְמִליךְ י ּכְ ַרךְ ם ַהׁשּ  ,ִיְתּבָ
 ם!ְמֻאָחִדית ִלְהיוֹ ם ַחיִָּבי ָאנוּ 

ל ִיְׂשָראֵ ם עַ ם ִמְתַאֲחִדים ֶׁשָּבהֶ ם ַהָּיִמיד ֶאחָ א הּוה ַהָּׁשנָ  ֹראׁש
 ְלֶמֶלא הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת אֶ ם ּוַמְמִליִכית, ַהְּכֵנִסּיוֹ י ְּבָבּתֵ 

 .ֻּכּלוֹ ם ָהעֹולָ ל ְועַ ם ֲעֵליהֶ 
א הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת אֶ  ְלַהְמִליר ֶאְפׁשָ י אִ י ּכִ ד ִנְלמַ ה זֶ ן ְּבִגְליוֹ 
ן ֶׁשּכֵ ת, ְּבַפְׁשטּון מּובָ ר ַהָּדבָ . ֵּביֵנינּות ַאְחדּוא ְל, ָעֵלינּו

ן ֵאיי ּכִ  ָידּועַ י ַוֲהרֵ א", ִדְרִקיעָ א ַמְלכּותָ ן ְּכֵעיא ְּדַאְרעָ א ַמְלכּותָ "
ם ְּבִסְכסּוִכיי ָׁשרּוד, ּוְמֹפרָ  ְמֻפָּלגא ֶׁשהּום ְועַ ם, עָ א ְּב ֶמֶל

 י. ָּכָראּו ַמְלּכוֹ ת אֶ  ְלַהְמִליל ָיכוֹ  ֵאינוֹ  -ת ּוְמִריבוֹ 
: "ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶל ם לג, ה)ְּדָבִרי(ב: ַּבָּכתּור ֶנֱאמַ ן ְוָאכֵ 

"י: ַרִׁש א ּוֵמִבי י ִיְׂשָרֵאל".ִׁשְבטֵ ף ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ְּבִהְתַאּסֵ 
ם, ַמְלּכָ א הּום ֵּביֵניהֶ ם ְוָׁשלוֹ ת ֶאחָ ה ַּבֲאגּודָ ד ָיחַ ם ְּבִהְתַאְספָ "
קֶ  ְּכֶׁשֵּיׁשא ְו  ם".ֵּביֵניהֶ ת ַמֲח

ר ְלַאחַ ק רַ ל ַהָּגדוֹ ד ַלַּמֲעמָ ל ִיְׂשָראֵ  ָזכּוי, ִסינַ ר הַ ד ֶׁשְּבַמֲעמַ י ּוְכפִ 
ב ְּבלֵ ד ֶאחָ  ְּכִאיׁש -ר ָההָ ד ֶנגֶ ל ִיְׂשָראֵ ם ׁשָ ן ַוִּיחַ ת "ִּבְבִחינַ  ֶׁשָהיּו

ם ְצִריִכיה, ְוָׁשנָ ה ָׁשנָ ל ּכָ ל ׁשֶ ה ַהָּׁשנָ  ְּבֹראׁשה, ַעּתָ ם ּגַ  ָּכד", ֶאחָ 
 ַהָּקדֹוׁשי ִלְפנֵ ד ַלֲעמוֹ ל ֶׁשּנּוכַ י ְּכדֵ  ֵּביֵנינּות ָהַאְחדּות אֶ ק ְלַחּזֵ  ָאנּו
 ד.ָיחַ  ִמֻּכָּלנּוה ְמלּוכָ ר ֶּכתֶ  לוֹ  ְלַהִּגיׁשל ְוִכְבָיכוֹ  ָּברּו
א ֶאּלָ ת, ַּגְׁשִמית ְלַאְחדּוק רַ ה ַהַּכָּונָ ן ֶׁשֵאים, ַנְטִעין ָּכאר ּוְכבָ 

ף ַהְּמֻׁשּתָ ה ַהְמַכּנֶ ן ִמ ת ַהּנֹוַבעַ  ָּכזוֹ  -ת ְוַנְפִׁשית רּוָחִנית ְלַאְחדּו
 ְרצֹונוֹ ת ַלֲעׂשוֹ ם ַהֲחֵפִצים, ַהּׁשֵ ם עַ  ֱהיֹוֵתנּו - ֶׁשְּבֻכָּלנּוק ֶהָעמֹ 

ם ְּבעַ  תָהַאְחדּול ׁשֶ י ָהֲאִמּתִ  ַהֹּכחַ  ֶזהּו. ָעֵלינּו אֹותוֹ  ּוְלַהְמִלי
 .ַמָּמׁש ָּבּהן ְוֵאית ִחיצֹוִניא ִהית ַאֶחרֶ ת ַאְחדּול ּכָ  .לִיְׂשָראֵ 

 

דֵ ת, ַמְלֻכיּוֹ י ְלָפנַ  ִאְמרוּ " ְמִליכּונִ י ּכְ ּתַ  ם"ֲעֵליכֶ י ׁשֶ
ד ֶאחָ א ִהיא הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת ַהְמָלכַ , אַּבְּגָמרָ ר ֶׁשֶּנֱאמַ י ְּכפִ 

 :)ב,לד, א,טזה ַהָּׁשנָ  ֹראׁש( םַהּיוֹ ת ַּבֲעבֹודַ ם ַהֶּמְרָּכִזִּיים ַהְּדָבִרי
ה ַהָּׁשנָ  ְּבֹראׁשי ְלָפנַ  ִאְמרּוא... הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשר ָאמַ "

ת, ְוׁשֹוָפרוֹ ת ִזְכרֹונוֹ  )ַמְלִכּיֹותם: ַהְּמַנְּקִדי ֵיׁש( תַמְלֻכּיוֹ 
ה ֶׁשַּיֲעלֶ י ְּכדֵ ת ִזְכרֹונוֹ ם, ֲעֵליכֶ י ֶׁשַּתְמִליכּונִ י ְּכדֵ ַמְלֻכּיֹות 

 ר".ְּבׁשֹופָ  -ה ּוַבּמֶ ה, ְלטֹובָ י ְלָפנַ ם ִזְכֹרֵניכֶ 
, ה ה)ִמְׁשנָ ק ד ֶּפֶר ה ַהָּׁשנָ  ֹראׁש(ב טוֹ ם יוֹ ת ַהּתֹוְספוֹ  ְּבֵפרּוׁשר ּוְמָבאֵ 

 ֶׁשַּנְמִליי ָראּום ֹקדֶ י ּכִ ", "תַמְלֻכּיוֹ "ּבְ ם ּופֹוְתִחים ַמְקִּדיִמיי ּכִ 
 ה".ְלטֹובָ ו ְלָפָני ִזְכרֹוֵנינּוה ַנֲעלֶ  ָּכר ְוַאחַ . ָעֵלינּו ֶמֶל
 ֵיׁשם, ָהִראׁשֹוִני ַרּבֹוֵתינּור ְּכבָ  ֶׁשָּכְתבּוי ְּכפִ ר, ַהּׁשֹופָ ת ְּתִקיעַ ף ְוַא
ם ֶׁשַּמְמִליִכי ּוְכֶדֶרא, הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת ְלַהְמָלכַ ן ִסימָ ם ּגַ  ָּבּה

 ר. ֶזמֶ י ִּבְכלֵ ת קֹולוֹ ת ְּבַהְׁשָמעַ ם ַהְּמָלִכית אֶ 
ר), ׁשֹופָ ת ְּתִקיעַ ת ִמְצוַ י ַטֲעמֵ ל עַ  ְּבַמֲאָמרוֹ ן (ָּגאוֹ ה ְסַעְדיָ ב רַ 

י ִלְפנֵ  ָהִריעּור ׁשֹופָ ל ְוקוֹ ת ַּבֲחצֹוְצרוֹ ב "ַהָּכתּות אֶ  ָּכל עַ א ֵמִבי
 .)ו,צחם ְּתִהִּלי( ה'" ַהֶּמֶל



ֵ ת ַמְלכוּ  ָראֵ ל עַ ת עֹוֶמדֶ ם ַהׁשּ  םַהְמֻאָחִדיל ִיׂשְ
י ְּבָבּתֵ ל ִיְׂשָראֵ ם עַ ם ִמְתַאֲחִדים טֹוִבי-םְוַהָּיִמית ַהַּׁשָּבתוֹ ל ְּבכָ ם אִ 

ל ַהּכֹ ר: יֹותֵ ד עוֹ ר ַהָּדבָ ט ּבֹולֵ ה ַהָּׁשנָ  ֶׁשְּבֹראׁשי ֲהרֵ ת, ַהְּכֵנִסּיוֹ 
י ּוְבָבּתֵ ת, ֲאֻרּכוֹ ת ָׁשעוֹ  ְּבֶמֶׁשף, ָּכתֵ ל אֶ ף ָּכתֵ ד, ָיחַ ם ִמְצטֹוְפִפי

ת ֵּבית אֶ ם ּפֹוְקִדים ֶׁשֵאינָ ם ְיהּוִדים ּגַ ת ִלְראוֹ ן ִנּתַ ם ַרִּבית ְּכֶנסֶ 
ת ִּבְתִפּלוֹ ו ַיְחָּדיף ְלִהְׁשַּתּתֵ ם ֲחֵפִצים הֵ ף ַאה. ַהָּׁשנָ ל ּכָ ת ַהְּכֶנסֶ 

 א.הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת אֶ ם ֲעֵליהֶ  ּוְלַהְמִלי ַהָּקדֹוׁשם ַהּיוֹ 
ה" קֹורֹונָ "הַ ף ֶׁשַּבָּנִגית ַהַּסָּכנוֹ ת ַלְמרוֹ א, ָהַׁשּתָ ה ַהָּׁשנָ  ְּבֹראׁשף ְוַא

ם אִ ת, ֶאְפָׁשִרי ֶּדֶרל ְּבכָ  ְוִיְתַקְּבצּול ִיְׂשָראֵ ם עַ  ִיְתַאְּמצּו, דַהַּמְפִחי
ם ָמקוֹ ל ְּבכָ  ּוְמֻאְלָּתִריםם ְקַטִּנים ְּבִמְנָיִנים ְואִ ת", ַקְּפסּולוֹ "ּבְ 

 ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת אֶ  ְלַהְמִליי ְּכדֵ ו ַיְחָּדיץ ְלִהְתַקּבֵ ר ְוָהִעּקָ א, ֶׁשהּו
 .ֻּכּלוֹ ם ָהעֹולָ ל ְועַ  ָעֵלינּו אהּו

ת ַהִהְתַאְּספּו: ַהָּללּום ַהֲחָלִקיי ְׁשנֵ ן ֵּביק ָהדּור ֶקׁשֶ  ֶׁשֵּיׁשר ִמְסַּתּבֵ 
א ֶׁשֵּמִביי ּוְכפִ א. הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהְמָלַכתו, ַיְחָּדית ְוַהִהְתַּכְּנסּו

: ה)ַהָּׁשנָ  ֹראׁש( ק"ַצִּדיי ִׂשְפתֵ " ְּבִסְפרוֹ "ל ַזצַ ן ַהֹּכהֵ ק ָצדוֹ י ַרּבִ 
ל ָקהָ ה ַהָּׁשנָ  ֹראׁשל עַ  ֶׁשִּיְתַאְּספּום ַהַּצִּדיִקי ָנֲהגּור ָיקָ ג ִמְנהָ "

 ".ֶמֶלת ַהְדרַ ם עָ ב ְּברָ ב ְּכִדְכִתיל, ָּגדוֹ 

 
ִפינוֹ ל ְמשַׁ  בִּ ל שֶׁ ת ַהּסְ  "אִזיעָ "י ַרׁשְ
 :ה ה)ִּפְסקָ ה ַהְּבָרכָ ת ְוֹזא(י ַהִּסְפִר י ִּדְברֵ ת אֶ א ָנִביה ַהֲעָמקָ ר ְלֶיתֶ 

ה, ִמְּלַמּטָ ת ַאחַ ה ְּבֵעצָ ם ָׁשִויל ְּכֶׁשִּיְׂשָראֵ . ֶמֶלן ִביֻׁשרּוי ַוְיהִ "
 ,ֶמֶלן ִביֻׁשרּוי ַוְיהִ ר ֶׁשֶּנֱאמַ ה, ְלַמְעלָ  ִמְׁשַּתֵּבחַ ל ַהָּגדוֹ  ְׁשמוֹ 

ם ְּכֶׁשהֵ ל. ִיְׂשָראֵ י ִׁשְבטֵ ד ַיחַ ם... עָ י ָראׁשֵ ף ְּבִהְתַאּסֵ  ?יֵאיָמתַ 
א הּון ְוכֵ ת. ֲאֻגּדוֹ ת ֲאֻגּדוֹ ם ֲעׂשּויִ ם ְּכֶׁשהֵ א ְות ֶאחָ ה ֲאגּודָ ם ֲעׂשּויִ 
 ַוֲאגּוָדתוֹ , ]ַמֲעלֹוָתיו[ וֵמֲעִלּיֹוָתים ַּבָּׁשַמיִ ה ַהּבֹונֶ ס ט) ָעמוֹ (ר אֹומֵ 

 . ְיָסָדּהץ ֶארֶ ל עַ 
ת ְסִפינוֹ י ְׁשּתֵ א ֶׁשֵהִבים ְלָאדָ ל ָמׁשָ ר: אֹומֵ י יֹוחַ ן ּבֶ ן ִׁשְמעוֹ י ַרּבִ "

ם ֲעֵליהֶ ה ּוָבנָ ם, ַּגֵּביהֶ ל עַ ן ְוֶהֱעִמידָ ת, ּוָבַעָׁשתוֹ ם ַּבֲהגּוִנים ּוְקָׁשרָ 
ם. ַקָּיִמים ַּפְלטֹוִרי -ת ְקׁשּורוֹ ת ֶׁשַהְּסִפינוֹ ן ְזמַ ל ּכָ ם. ַּפְלֵטיִרי
ם ְּכֶׁשעֹוִׂשיל, ִיְׂשָראֵ  ָּכם! ַקָּיִמים ַּפְלטֹוִרין ֵאי -ת ְסִפינוֹ  ֵּפְרׁשּו
ל ׁשֶ  ְרצֹונוֹ ם עֹוִׂשין ּוְכֶׁשֵאים, ַּבָּׁשַמיִ ם ֲעִלּיֹותָ  -ם ָמקוֹ ל ׁשֶ  ְרצֹונוֹ 

ד ַיחַ ר, 'אֹומֵ ה ַאּתָ ן ּכֵ ף ַא.... ְיָסָדּהץ ֶארֶ ל עַ  ַוֲאגּוָדתוֹ  -ם ָמקוֹ 
ם ְּכֶׁשהֵ א ְות, ֶאחָ ה ֲאגּודָ ם ֲעׂשּויִ ם ְּכֶׁשהֵ  -ל' ִיְׂשָראֵ י ִׁשְבטֵ 
 ד..."ָיחַ ת ֲאֻגּדוֹ ת ֲאֻגּדוֹ ם ֲעׂשּויִ 

י ְידֵ ל עַ  ִיְתָּבַרם ַהּׁשֵ ת ַהְמָלכַ ת אֶ ל ַמְמִׁשיי יֹוָחאר ּבַ ן ִׁשְמעוֹ י ַרּבִ 
 זוֹ ת ַהְּמֻחָּברוֹ ת ֲהפּוכוֹ ת ְסִפינוֹ ל עַ ן ַאְרמוֹ ה ֶׁשּבֹונֶ י ְּכִמ ל, ִיְׂשָראֵ 

ל עַ ן ְוֶהֱעִמידָ " ִּכְלׁשֹונוֹ ( תֲהפּוכוֹ ת ִּבְסִפינוֹ ר ְמֻדּבָ ם ְלִחּנָ א . ְלזוֹ 
ן ָלהֶ ן ֵאים ּוְבֶעצֶ ט, ָלׁשּות ְיכֹולוֹ ן ֵאינָ  ֵאּלּות ְסִפינוֹ : ")םַּגֵּביהֶ 
י ְּכדֵ , ְלזוֹ  זוֹ ב ֵהיטֵ ת ּוְקׁשּורוֹ ת ְמֻאָחדוֹ ת ִלְהיוֹ ת זּולַ ה ַמָּטרָ 

 ן.ַּגֵּביהֶ ל עַ ד ַלֲעמֹ ל יּוכַ ן ֶׁשָהַאְרמוֹ 
 ָעֵלינּום ְמֻאָחִדיה ֶׁשִּנְהיֶ י ְּכדֵ : ְלָכם ּתֹואֵ ל ַהִּנְמׁשָ ם ּגַ י ּכִ ר ִמְסַּתּבֵ 
ת אֶ א ְלַמּלֵ ל ָיכוֹ  ֵאינוֹ  ְּכֶׁשְּלַעְצמוֹ ד ְוֶאחָ ד ֶאחָ ל ּכָ י ּכִ ן ְלָהִבי

י ָהֲאִמּתִ ד ַהַּתְפִקים! ָּבעֹולָ  ֶׁשּלוֹ ת ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשִליחּוד ַהַּתְפִקי
ל יּוכַ א  -א הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת ַהְמָלכַ  - ֵמִאָּתנּוד ֶאחָ ל ּכָ ל ׁשֶ 

ה ְּבִמּדָ  ּוְרצֹוֵננּו ַּדְעֵּתנּות אֶ ל ּוְנַבּטֵ ר ְנַוּתֵ ם אִ א ֶאּלָ ם ְּלִהְתַקּיֵ 
 !ַהּזוֹ ת ַהְמֻׁשֶּתפֶ ה ַהַּמָּטרָ ן ְלַמעַ ו ַיְחָּדיד ְוִנְתַאחֵ ת, ְמֻסֶּימֶ 
ל" ִקּבּוי ְּכלִ י "ֲהרֵ  ֵיׁשה ִלְסִפינָ י ּכִ ף, ְלהֹוִסיל נּוכַ ם ַהְּדָבִריק ְּבֹעמֶ 

 ִנְמֵצינּו. ֶׁשְּבתֹוָכּהם ְוַהֲחָפִצים ָהֲאָנִׁשית אֶ ל ּוְלָהִכיל ְלַקּבֵ ד ַהְמיֻעָ 
ן" נֹותֵ ת "ִלְהיוֹ , ַעְצמוֹ ת אֶ ם ָהָאדָ  ַיֲהֹפר ַּכֲאׁשֶ ק רַ י ּכִ ם ְלֵמִדי

 לִיְׂשָראֵ ר ְׁשָאם עִ י ָּכָראּוד חֵ ְלִהְתַאל יּוכַ ז ָא אוֹ ל", ְמַקּבֵ א "ְו
ת אֶ א ְלַמּלֵ ן מּוכָ א ֶׁשהּון ְּבֹאפֶ א (הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת אֶ  ּוְלַהְמִלי

 ).ֶׁשּלוֹ  ְרצֹונוֹ ת אֶ א ְום ַהּׁשֵ ן ְרצוֹ 
ד, ְלִהְתַאחֵ ל ָּיכֹ  ֵאיֶנּנּו ְלתֹוכוֹ ל ְלַקּבֵ  ֶׁשְּמַבֵּקׁשי ִמ י ּכִ  ָידּועַ ר ְוַהָּדבָ 

. ,א)יחי ִמְׁשלֵ (ד" ִנְפרָ  ְיַבֵּקׁשה ַלַּתֲאוָ ם: "ָאדָ ל ִמּכָ ם ֶהָחכָ ן ְוִכְלׁשוֹ 
ת ִלְהיוֹ  ְמַבֵּקׁשם ְּבֶעצֶ  ֲהֵריהּוו, ַּתֲאוֹוָתית אֶ א ְלַמּלֵ  ֶׁשְּמַבֵּקׁשי ִמ 
ת ָהִאיִׁשּיוֹ ת ַהְּתׁשּוקוֹ ל עַ ר ְלַוּתֵ  ָצִרית ָהַאְחדּון ְלַמעַ י ּכִ  ד".ִנְפרָ "

 ל.ַהְּכלָ י ְידֵ ל עַ ם ַהּׁשֵ ת ֲעבֹודַ א ֶׁשהּוף ַהְּמֻׁשּתָ ה ַהְמַכּנֶ ת אֶ  ּוְלַחֵּפׂש

ָראֵ  ׂשְ יִּ ׁשֶ ים הֵ ם ְמֻאָחִדיל ּכְ ׂשִ  הַהַהְצָלחָ א ּבְ
ל עַ  ַהָּקדֹוׁשם ַהַחִּייר ָהאוֹ ל ַּבעַ  ַרֵּבנּול ׁשֶ ו ְּדָבָרית אֶ  ףנֹוִסין ְוָכא

י ִׁשְבטֵ ד ַיחַ  ֶׁשִּיְתַיֲחדּו: "ל"ִיְׂשָראֵ י ִׁשְבטֵ ד ַיחַ ""ל, ַהּנַ ב ַהָּכתּו
ת... ַהַהְצָלחוֹ ר ֶּגדֶ ם ְּברּום ִהּנָ ה ִהּנֵ ה זֶ ר ְּבֶגדֶ ל ּוְכֶׁשִּיְׂשָראֵ ל, ִיְׂשָראֵ 

א הּוה ַהְּבָרכָ ק ַהַּמֲחִזיי ּוְכלִ , ַהֵּפירּודא הּון ָהאֹוְבדָ  ֹראׁשי ּכִ 
 ת".ַהְּלָבבוֹ ד ְוִיחּון) עֹוְקִציף סוֹ (ם ַהָּׁשלוֹ 

 
אּורוֹ  ְפלָ  ּבֵ  "ם:ָהַרְמבַּ ן בֶּ ם ַאְבָרהָ י ַרבִּ ל שֶׁ א ַהּנִ
ְלָאִכי ַמּדּועַ   ?"הזֶ ל אֶ ה זֶ "ם קֹוְרִאים ַהּמַ
 ָמָצאנּוה, ַהּתֹורָ ל עַ "ם, ָהַרְמּבַ ל ׁשֶ  ְּבנוֹ ם ַאְבָרהָ י ַרּבִ  ְּבֵפרּוׁש

א ְוָקרָ ה", "ְקֻדּׁשָ י "ִלְפנֵ ם אֹוְמִרי ֶׁשָאנּוב ַהָּכתּול עַ א ִנְפלָ ר ֵּבאּו
 '.ְוכּו" ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁשר, ְוָאמַ ה זֶ  לאֶ ה זֶ 

 ?"הזֶ ל אֶ ה זֶ "א ִלְקרֹ ם ַהַּמְלָאִכים ְצִריִכי ַמּדּועַ 
 יּכִ ת ְמַבֵּטאה" זֶ ל אֶ ה זֶ ה "ַהְּקִריָאי ּכִ ם, ַאְבָרהָ י ַרּבִ ר ּוְמָבאֵ 

 ְלַהְמִליי ְּכדֵ ם ֵּביֵניהֶ ר ּוְלִהְתַחּבֵ ד ְלִהְתַאחֵ ם ְצִריִכים ַהַּמְלָאִכי
 ר". ְוָאמַ ה זֶ ל אֶ ה זֶ א ְוָקרָ " רֶנֱאמַ ן ּכֵ ל ְועַ א, הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת אֶ 

י ּפִ ל עַ ם ִׁשּנּוִיים ַהַּמְלָאִכין ֵּבי ֶׁשֵּיׁשת ֶׁשַּלְמרוֹ א, הּוו ְּדָבָרי ֵּפרּוׁש
 ַמְלָא ֵיׁשד, ֶחסֶ ל ׁשֶ  ַמְלָא ְוֵיׁשן ִּדיל ׁשֶ  ַמְלָא ֵיׁשם, ַּתְפִקיֵדיהֶ 

ת אֶ  ְלַהְמִלים ְצִריִכים ְּכֶׁשהֵ ם אּולָ א, ֶׁשְּמַרּפֵ  ַמְלָא ְוֵיׁשה ֶׁשַּמּכֶ 
, ַהִּׁשּנּוִיים ןִמ ם ִמְתַעְּלִמיל ִּכְבָיכוֹ ם הֵ ז ָא אוֹ א הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁש
 ַהָּקדֹוׁשל ׁשֶ  וַמְלָאָכים ֶׁשֻּכּלָ ם ֶׁשֵּביֵניהֶ ת ָהַאְחדּות ִלְנֻקּדַ ם ּוַמִּגיִעי

 ְלַהְמִלים ֻּכּלָ ם ְיכֹוִלי ָּכי ְידֵ ל ְועַ , ְרצֹונוֹ ם ָהעֹוִׂשיא הּו ָּברּו
 ו.ַיְחָּדיא הּו ָּברּו ַהָּקדֹוׁשת אֶ 

א ִלְמצוֹ ל נּוכַ ל, ִיְׂשָראֵ ם עַ , ָאנּוף ַאי ּכִ ר לֹומַ ל נּוכַ ם ַהְּדָבִריר ְלאוֹ 
ף ַהְּמֻׁשּתָ ה ַהְמַכּנֶ ת אֶ א ֶׁשִּנְמצָ י ְידֵ ל עַ ת ְלַאְחדּו ַהֶּדֶרת אֶ 

ם ַהּׁשֵ ת אֶ  ְלַהְמִלים ָּבִאי ְוֻכָּלנּום, ַהּׁשֵ י ַעְבדֵ  ֻּכָּלנּו :ֶׁשֵּביֵנינּו
 !וַיְחָּדיד ְלִהְתַאחֵ  ַהֶּדֶרי זֹוהִ  .ָעֵלינּו ִיְתָּבַר

 

 
 תיהם של:נשמוי לוילע קדשומן העלוו

 ר' חיים ובת שבע ע"הה (אליהו) בן משר'  אבינו
 ואמנו מרת אילנה בת רחל ע"ה



 

 
יום הדין. כי ביום ראש השנה    –אחד משמותיו של ראש השנה הוא  

דן הקב"ה את כל בני האדם ואת כל בריות העולם. המשפט הוא 
מקיף על כל מעשי בני האדם. ביום זה נקבע מצבו הבריאותי של 
האדם וגם מצבו הכלכלי. וביום זה מוכרע: "מי יחיה ומי ימות. מי  

ומי ית ינוע. מי ישקט  ומי  ונתנה תוקף].  ינוח  ייסר" [מתוך פיוט 
בשנה   שארע  מה  על  בהבטה  לנו  די  הענין,  את  להמחיש  כדי 
שחלפה, כדי לקבל תובנה כמה חשוב לצאת זכאי במשפט. כי כל 

 מה שקרה, הוחלט עליו בראש השנה.  

ידוע, שאצל צדיקים גדולים, הפחד היה ניכר מאד, כבר מתחילת 
נפש, איך לערוך שינויים    חודש אלול. פחד זה גורר אחריו חשבון

 מעשיים ולתקן ולשפר את מצבו הרוחני של האדם.

ויש לתמוה, הרי מצאנו בדבר חז"ל, שלאחר פטירתו של האדם 
דנים אותו על כל מעשיו במשך כל ימי חייו. ולמה דנים את האדם 
שוב אחרי פטירתו, הרי כבר דנו אותו על כל מה שעשה ביום ראש 

 לדון אדם על מעשה אחד פעמיים? השנה. ואיזה הצדקה יש 

טוב"   כ"יום  נחשב  השנה  ראש  יום  מדוע  לתמוה,  יש  ועוד, 
[בתפילת ראש השנה]. ומדוע חלים בו הלכות יום טוב? הרי אף 
אדם לא יקבע יום שקבוע לו למשפט על דברים החשובים לחייו  

 כיום שמחה?! 

אורי  ה'  "לדוד  הפסוק:  על  במדרש  שמצאנו  לתמוה,  יש  עוד 
זה יום    –זה ראש השנה. ישעי    –י". וכך אמרו חז"ל: "אורי  וישע

ישעי, מובן מאד, כי   –הכיפורים". הכינוי שניתן ליום הכיפורים  
ביום הכיפורים, מכפר ה' וסולח לנו על מה שחטאנו ופשענו, לכן  
מוצדק להגדיר את יום זה כיום ישועה. אבל הכינוי של ראש השנה  

 הבנה. אורי, לכאורה צריך תלמוד ו  –

אך בהתבוננות מעמיקה בדברי חז"ל הקדושים נבין ונשכיל זווית 
נוספת ל"יום הדין". זווית נפלאה, הנותנת מבט חדש ורגש חדש 

 לקראת יום ראש השנה. כדלהלן:

 וננסה להמחיש את הדבר. כי יש שני סוגי "משפט".  

יש משפט לדון על מה שעשה אדם, כגון אם גרם נזק לחבירו. כי 
נזק לחבירו חייב לפצותו על כך. ומאידך, אם עשה דברים    אם גרם

 הרי מגיע לו שכר עליהם. טובים
 אך יש משפט מסוג אחר. והוא דומה לבחינה שבוחן בעל מפעל 

יותר  המפעל  יניב  דרך  באיזה  ובודק,  המפעל,  פעילות  את  גדול 
רווחים. לצורך בחינה זו, דן בעל המפעל את כל אחד מן העובדים   

קה של עבודתו, באילו תפקידים הצליח. ובמה נכשל. ולפי על התפו
הבאה.  לשנה  גם  תפקידים  ומחלק  הבית  בעל  קובע  העבר  נסיון 
או  בכיר,  לתפקיד  שמקודמים  רבים  עובדים  יש  זה,  ובמשפט 
מקבלים העלאה בדרגה וכיוצא בזה. יש עובד, שיקודם הרבה.  ויש 

 עובד שיודח מתפקידו עד כדי פיטוריו.  
לאחר  האדם  של  הדין  שונה  כי  לומר,  ניתן  ההמחשה  לצורך 
פטירתו של האדם מדינו בראש השנה. כי הדין לאחר פטירתו הוא 

 על מעשיו של האדם. והוא בבחינת דין על שכר ועונש.  

המפעל   בעל  של  הדין  בבחינת  הוא  השנה,  בראש  הדין  ואילו 
ון שעיקר תכלית הדין אינו לשלם שכר או לתת עונש אלא לבח

שלצורך  כמובן,  הבאה.  בשנה  אחד  כל  יקבל  עבודה  כלי  איזה 
קביעה זו, בודקים את כל מעשיו של האדם, בסתר ובגלוי. ופעמים  
כל  נקבעים  זה  ובמשפט  בדרגה".  "העלאה  על  מוחלט  רבות 
הדברים הטובים שיקרו לאדם במשך השנה. לדוגמא, אם נגזר על  

ולה שנגזר עליו האדם שיעשיר, הדבר נקבע בראש השנה. וכן ח
 שיבריא, נגזר זאת בראש השנה. או כל זכיה אחרת גדולה.

אינו לשפוט את האדם על מה שעשה.  כי המשפט בראש השנה 
אלא עיקר המשפט הוא לבחון איזה "כלים" לתת לו בשנה הבאה. 

גם   ידונו  פי מעשיווזאת  יוםעל  טמון בשמו של  זה  וכל   -זה    . 
 ך השנה הכל נקבע בראש השנה."אורי", כי כל האור שיש לי במש

ולכן נקרא ראש השנה "אורי", כי ממנו יוצא כל האור של השנה,  
 בין בגשמיות בין ברוחניות. 

על כן, כמה צריך להכין את עצמנו ליום נפלא ונשגב זה, לא רק 
מתוך היראה ופחד הדין. אלא גם מתוך המבט על הסיכוי לזכות 

 הבאה.בכלים נפלאים ותפקידים חשובים בשנה 

ואם נתבונן על כלל הציבור, הרי שבראש השנה יקבעו בתחילת 
השנה אם בשנה זו יזכו ישראל לגאולה השלימה בביאת המשיח  
ובבנין בית המקדש. ועל פי זה מובן, שרוב התפילה בראש השנה  

 מוקדשת על כבוד שמים ועל הגאולה העתידה.

לנו לשנת גאולה ישועה ורחמים, נחת ושמחות. יהי רצון שנזכה כו
לאותיך. אמןפור אנת שהא תו

 תשרי ראש השנהר"ח בסיעתא דשמיא 
 ."אתשפ

ן העלון טעון גניזה.  ן
 אין לקרוא בשעת התפילה!
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 יש קונה עולמו בשעה אחת 
 

בשנת   הכיפורים  יום  למחרת  היה  זה 
ר'   החינוך  איש  שהה  תשמ"ג.  דוד 

בטורונטו, שאליה הוזמן כדי לשמש בעל 
מיהר   בבוקר  הספרדית.  בקהילה  תפילה 
בחג   לשהות  כדי  לדרך,  ולצאת  להתפלל 

 הסוכות בחצר הרבי שלו. 

לאוטובוס   כרטיס  בעבורו  קנה  מארחו 
תיירים מיוחד, המנעים את הדרך הארוכה  
לצאת   אמור  היה  האוטובוס  לנוסעיו. 

הד אולם  בבוקר,  שמונה  רך בשעה 
התחנה  אל  הגיעו  והשניים  התארכה, 
נפרד  דוד  ר'  כן.  אחרי  דקות  כעשר 
לצערו   אולם  המסוף,  אל  ומיהר  ממארחו 
התבשר כי האוטובוס כבר עזב את התחנה. 
לו  אותו והציעה  הפקידה במקום הרגיעה 
לטוס   ומשם  לבאפאלו,  באוטובוס  לנסוע 

הדרך  -לניו כך  קטן.  נוסעים  במטוס  יורק 
 אף תתקצר ותוזל.

את זמן ההמתנה ביקש ר' דוד לנצל להנחת 
הספיק  לא  שאותן  תם,  רבנו  של  תפילין 
הוא   שחרית.  תפילת  אחרי  מיד  להניח 
את   לכרוך  והחל  התפילין  את  הוציא 
הרצועות על זרועו. על ספסל מולו ישב זוג  
מבטו.   את  ממנו  גרע  לא  הזקן  קשישים. 
התפילין  הנחת  אחר  עקב  ממוקד  במבט 

כולה   סיומה. בתוך כך וצפה בתפילה  עד 
וכשראה   כיפה,  חובש  יהודי  נכנס למקום 
לו   העיר  בתפילין  עטור  עומד  דוד  ר'  את 
בפינה  זאת  עושה  היה  לּו  היה  שמוטב 
גורם לאנטישמיות', טען. ר'  'זה  מוצנעת. 
דוד התעלם מן ההערה והמשיך בתפילתו.  
והחזירן   התפילין  את  חלץ  כשסיים 

 למקומן.

הזק לעברו  סימן  הזה  שיתקרב בשלב  ן 
אליו. ר' דוד רכן לעברו. הלה החל לדבר  
יידיש   דיבר  האיש  רועד.  ובקול  באיטיות 
באותו   דובר.  הוא  שאין  שפות  וספרדית, 
רגע נצנץ רעיון במוחו. הוא פנה אל אותו  

יהודי שהעיר לו, וביקש שינסה להבין מה 
אשכנזי,  ממוצא  שהיה  הלה,  אומר.  הזקן 

ה דקות. ניגש אל הזקן. השניים שוחחו כמ
פניו  ועל  דוד  ר'  אל  היהודי  שב  בסיומן 

 הבעה נבוכה.

התברר שהזקן ניצול שואה, בן למשפחה 
ההשמדה  במחנה  מצוות.  שומרת  יהודית 
אושוויץ איבד את כל משפחתו ונותר אוד  
לו   גרמו  השואה  אירועי  מאש.  מוצל 
להתכחש ליהדותו. לבו היה מלא כעס על  

ה אמונתו.  את  נטש  והוא  העולם,  וא כל 
התחתן עם אשה לא יהודיה, והזוג קבע את  
בעיירה   בארגנטינה,  מגוריו  מקום 
מרוחקת, שאין בה יהודים. כך חי עשרות 
לעיר   הזוג  בני  עברו  ימיו  בערוב  שנים. 
יהודי   כשראה  עכשיו,  שבקנדה.  לונדון 
מניח תפילין, פתאום צף הכל מחדש לנגד  

המצוה שלו, בעיירה, -עיניו. הוא נזכר בבר
ערכי  בקהיל ספוג  שהיה  החיים  בהווי  ה, 

עכשיו  מלאה  לבו  את  ומצוות.  תורה 
געגוע.   שנים:  עשרות  חש  שלא  תחושה 
לחיי   העולם.  לבורא  לתפילה,  לתפילין, 
הקדושה הנשכחים. ברגע אחד התעוררה 
הנשמה היהודית שבקרבו. כעת הוא מבקש  

 שר' דוד יניח עמו תפילין.

הזקן, אל  ניגש  למתורגמן,  הודה  דוד   ר' 
תפילין,   עמו  להניח  החל  קודש  ובחרדת 
הניח  ישראל'  'שמע  לומר  ממנו  כשביקש 
האיש מתוך אינסטינקט את ידו הימנית על 
עיניו, אך כבר לא זכר את המלים. ר' דוד  
קרא עמו את 'שמע ישראל' מילה במילה.  
כשסיים את הנחת התפילין קרנו פניו של 
והושיט לו  נפרד ממנו לשלום  הזקן. הוא 

איש   כרטיס פנו  השניים  שלו.  ביקור 
 לדרכו.

החגים חלפו במרוצה ור' דוד שהה בחצר  
שם   שחווה  הרוחנית  והחוויה  הרבי, 
השכיחה לגמרי את סיפור הזקן והתפילין. 

חפציו   את  כשארגן  תורה,  שמחת  לאחר 
בכרטיס   הבחין  ארצה,  החזרה  לקראת 
ולבסוף   התלבט,  שניות  כמה  הביקור. 

עם האיש?   החליט להתקשר. 'כיצד אדבר
תהה בלבו. קול של אשה ענה לטלפון. ר' 
השיבה  והאשה  'שלום',  אמר:  דוד 
ואז   הזדהה,  הוא  נדהם.  דוד  ר'  בעברית. 
סיפרה האשה על עצמה. שהיא מתגוררת  
קרובת   והיא  רחובות,  בעיר  בישראל, 
שלושה   זקן.  אותו  של  היחידה  המשפחה 
ימים אחרי יום הכיפורים התקשרה אליה 

, וסיפרה לה כי בעלה נפטר אשתו של הזקן
וכי לפני פטירתו ביקש שקרובתו היהודיה 
תטפל בסידורי קבורתו. בעקבות זאת באה 
כדי   שם  נמצאת  היא  ועדיין  לקנדה, 
הצטער  דוד  ר'  דברים.  כמה  להסדיר 
לשמוע על פטירת הזקן, וסיפר לאשה כי 
האוטובוס   בתחנת  תפילין  עמו  הניח 

כל כך בקנדה. 'אם כן, אתה האיש ששימח  
 את לבו! קראה. 

היא ספרה לו כי אלמנת הזקן גוללה לפניה  
את קורות יומו האחרון של בעלה. בבוקר  
האוטובוס   בתחנת  מתפלל  יהודי  ראה 
בדרך  תפילין.  להניח  הוא  גם  וביקש 
הגדול   היום  שזה  לאשתו  אמר  לביתם 
בחייו. בארוחת הצהריים הקפיד לאכול רק  

כיור  לחם ומעט ירקות. בטרם סעד ניגש ל
ושפך מים מכוס על שתי ידיו ומלמל משהו 
קודם שאכל. כשסיים לסעוד פנה למנוחת 
'אני  לאשתו:  אמר  לכן  קודם  צהריים. 
בבית   אותי  יקברו  מותי  שאחרי  מבקש 
משפחתו   שקרובת  וביקש  יהודי',  עלמין 

 מישראל תטפל בסידורי הקבורה.

הצהריים   משנת  להעירו  אשתו  כשבאה 
 -טהורה וזכה    -  גילתה שהחזיר את נשמתו

 לבוראה.

(האמנתי ואספרה)

 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  לקנות נהג קטן בכפר אחד אופה                                      
 שהיה החמאה את האיכר משכנו                                        

 החמאה שגושי ם הימים מן ביום. לאפיה לה וקזק
 אלא, שלם קילו שוקלים ממש לא, אחד קילו לשקול האמורים

 החמאה גוש את שקל יום מדי: מעקב לנהל האופה התחיל. פחות
 פחות הגוש שקל תמיד כי לו הסתבר, ואכן, התוצאה את ורשם

 החליטו, אותו גונב ששכנו על מאד . . אחד מקילו
 אני: האיכר את השופט שאל המשפט בשעת. לדין אותו לתבוע
 ? כן הלא, החמאה את שוקל אתה שעליו משקל לך שיש מניח

 

 את יודע אתה כן אם כיצד האיכר ענה, משקל לי אין, כבודו, לא
 להסביר יכול אני? האופה לשכנך מוכר שאתה החמאה משקל
 משקולת מאזני ןמי לי יש: האיכר ענה, השופט אדוני, בקלות
  אני השני ובצד, ידוע במשקל משקולת שמים אחד בצד. כאלה

 משתמש תמיד אני, האופה של במקרה. זה את שתאזן חמאה שם
 ממנו קונה שאני אחד קילו של ת כמשקולת
 .... הלחם כמשקל בדיוק חמאה לו ושם, יום באותו

 

 נושאנח מה את מקבלים תמיד אנחנו: בחיים גם זה ככה
נו שאנו ולפני... מידה כנגד מידה, נותנים

 . כן לפני עצמינו את ניבדוק 
 (העורך)הזולת את שופט שאתה לפני זהירות צריך כמה

 

באחד הימים הופיע בישיבה לפתע  זצ"ל: צדקהיהודה  רה"גאחד מתלמידיו של ה סיפר
חשבנו לתומנו שהוא רק בא לבקר או ללמוד כמה  בחור עם כיפה סרוגה וללא כובע וחליפה,

  .ה אך לאחר דיבור עמו נוכחנו שראש הישיבה שעות וללכת,
 

 ומדוע מקבלים בצורה כזאת? כי סוף סוף הוא לא בא בחזות בן תורה, הדבר לא מצא חן בעיננו,
וכיום הוא  אך בחור זה גדל וגדל ולאחר מכן נבחן על כל הש"ס ושו"ע, ברנו מילה,יאבל לא ד

של הרב  ת כאן רואים את  מפורסמת בעולם הישיבות, המשמש כרב ומשגיח בישיב
 וכהנה יש לרוב. יהודה צדקה זצ"ל שידע לחזות בנולד,

אברהם רבות היה מוסר רבנו  שנים
זצ"ל שיחות מוסר  הררי רפאל

לתלמידי הישיבה, מתבל דבריו 
מהנהגותיהם ומדותיהם של הצדיקים 

 ,והגאונים בדורות עברו, 
וירושלים, שחלקם זכה להכיר, ועל 
ע מסירות נפשם לתורה וקיומה, ונוט

בתלמידיו אהבת תורה ויראת שמים פעמים 
ו רבות היה מתרגש בספרו 

 ופורץ בבכי.  
הוא התחבב מאוד על בני הישיבה, שומעי 

לקחו, והיו מתלוים עמו אחר שיחתו לשמוע 
 מענין לענין. 

מלחמת העולם הראשונה  בתקופת
 הצטרף הגאון 

זצ"ל  בן ציון מאיר מוצפירבי 
 לקבוצה שנמלטה 

 מפני הצבא התורכי. 
 

מנהיג השיירה שקיבל כסף רב, הוביל 
את הבורחים בין ההרים בצפון הארץ, 

יום התחבאו במערות. יום אחד, עם וב
עלות השחר, החליט רבי בן ציון 

. ללעצור ולהתפלל 
מנהיג השיירה סרב לעצור והחליט 
להמשיך למערה סמוכה, אך רבי בן 
ציון חשש שמא תזרח השמש לפני 
שיספיק להגיע לשם, הוא ויתר על 
השיירה ונשאר במקום להתפלל. 

מערה ולא כשסיים את התפילה הגיע ל
מצא שם איש. כשעלה לראש הגבעה, 

על ידי  ל גילה שכל 
פר על הנס יהתורכים. כל ימיו חזר וס

 שארע לו, ואמר: 
"זכיתי לראות בעיני את דברי חז"ל, 

 , לשהמתפלל 
 אויביו נופלים לפניו..."

זצ"ל :כאשר מנהל ישיבת לומזה  יעקוב ניימן הגאון רבי  סיפר
 זצ"ל קיבל את הגה"צ  אליעזר שולביץהגאון רבי 

יבה הקציב לו משכורת  שהיה זצ"ל כמשגיח ליש משה רוזנשטייןרבי 
מספיק בה כדי לחיות עם משפחתו. אלא שקודם לכן עלתה במחשבתו של 

כדי שיהיה לו לחסוך ממנה  ש המשגיח לבקש
בשביל הנדוניה לנשואי בנותיו ומסתבר שאם היה מבקש היה נותן לו 
ניין ואולם התיישב רבי משה בדעתו והחליט לא לבקש אלא ישאיר את ע

שילמדו  ה הנדוניה להקב"ה שהוא ישלם לו בעבור זה 
תורתו והנה פרצה מלחמת העולם והבנקים פשטו את הרגל והכסף של 

  –כפי שסיפר בעצמו –אז נוכח המשגיח -רוסיה בוטל או
, שכן אילו היה ר עד כמה צדק בהנהגתו זו כאשר 
ו למשמרת בבנק ואז לא היה נותר ממנו מבקש יותר כסף הרי היה מפקיד

מאומה לעומת זאת , בזה שהשאיר חוב אצל הקב"ה הצליח להשיא את 
  בנותיו לתלמידי חכמים גדולי תורה

סיפר אחד הנכדים,  פעם
 מנצור בן שמעוןהרב 

מנו יזצ"ל "הוא ביקש מע
לטעום מתבשיל שאותו הייתה 
נוהגת להכין רעייתו הרבנית 

והכינו לו  רע"ה. לאחר 
הנכדים, הוא הודיענו כי סבתא 
ע"ה הייתה מוסיפה לכך מאכל 

 וי שומן למטעמת. נוסף ורו
עוד אנו מדברים, ומישהו זר 

מניח על  
 השולחן את אותו מאכל. 

 ואז ראו בחוש 
 את השגחת ה' על עבדיו.

" שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים 
אינו רק מי שהוא בעל  . טובים". 

שאבותיו היו צדיקים, אלא שהוא  ייחוס,
 במעשים טובים. ו עצמו 

 

 "וקוי ה' יחליפו כח" שליט״א ג הרה״ג  חת מורנו ורבנו עט״רהעלון לברכת והצלימים על ימי מלך  

תברכו את  כהה"
ישראל"  -בני

ממידותיו של אהרון 
להיות אוהב שלום 

 ורודף שלום. 
 

 –"כה תברכו" 
ברכת כוהנים היא 
שישראל יתברכו 

, שאף הם 
יהיו רודפי שלום 
 ואהבים זה לזה.

זצ"ל ברכות השחר  יעקב יוסף רבי
דקות לרבע שעה!  10היה לוקח לו בין 

, וכל ך והיה מברך 
התפילה שלו היה כמונה מעות, וכמ"ש 

המשנ"ב בס' נ"א (ס"ק כ') שצריך להוציא 
את התיבות מפיו כאילו מונה מעות, עי"ש, 

 וכל זה מצעירותו, 
זצ"ל  אויערבעךוכפי שאמר הגרש"ז 

זצ"ל: אם יש לי  יוסףלאביו  מרן הגר"ע 
זה הבן של כבודו וזה היה  מתמיד בישיבה

 בגיל שבע עשרה שנה.

 כי אחת לא התבטא ל"זצ שרעבי מרדכי רבנו האלוקי המקובל
 , שבדור צדיקים ו"הל מגדולי הינו ל"זצ מנשה מנחם כםח

 

 ולפתע שרעבי הרב הצדיק בביתו ישב רבנו שנפטר יום באותו כי ומעניין
" י מראשי שהיה אחד נפטר כעת: "למקורביו אמר

 חכם של פטירתו על המרה הבשורה על ה מה זמן לאחר
 .מנשה מנחם

העני מבקש 
כסף כדי 
 לחיות, 

 
העשיר מבקש 

 לחיות 
 בשביל כסף.

 

 עלינו לראות באחר 
 לא כבקבוק שיש למלא, 
 אלא כנרות שיש להדליק

 אי תגובה נחשבת לתגובה

 
 

 ״אפתשה תשרי ׳אשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת
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  הפטרה
 "ויהי איש"



 

יושבי קרנות וחקרו לדעת  ישבוו
נענה . , מאימתי יש חזנים בעולם

החזנים קיימים : "אחד מהם ופסק
 עוד מלפני המבול, והא ראייה, 

 

 לתיבה  אחרי שנכנס נח
 והמבול החל לרדת, 

 התקהלו הכל מסביב 
 "...וירדו לפני התיבה

 

ֶכם ִלְפנֵ  ּלְ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ם ִנּצָ  (דברים כט, ט). י ה' אלוקיכם""ַאּתֶ
 

במדרש אגדה (הובא ברש"י כט יב, ד"ה והוא יהיה): למה נסמכה פרשת אתם  
נצבים לקללות בפרשת כי תבוא, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ 

ממ"ט קללות שבתורת כהנים (בפרשת בחוקותי), הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד 
שה לפייסם: אתם נצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה איתכם באלו, התחיל מ

 כלייה והרי אתם קיימים לפניו".
 

 דברי המדרש הללו תמוהים מאוד, הרי כל תפקיד הקללות  
ליצור הרתעה ופחד בעם ישראל שלא יעברו על מצוות ה', ובזה שאמר להם משה 

הרי שהוא הוריד מהם את כל ההרתעה רבינו שהכל בסדר, "הנה, לא קרה לכם כלום", 
 והפחד, "הרס את הכל", לכאורה.

 

 , ישנם בני אדם שטוענים ואומרים: "עזוב אותי, תראה איזה עונשים יש לעובר 
י (אסתר ד, טז)". י ָאָבְדּתִ ר ָאַבְדּתִ  על רצון ה', אין לי כבר תקנה, ְוַכֲאׁשֶ

אך בא משה רבינו ושולל טענה זו, "לא, זה לא נכון, הקב"ה הוא ארך אפיים ורב חסד, 
ְך ה' אֹור ִלי (מיכה ז, ח), אם אדם נופל צריך הוא לקום  חׁשֶ ב ּבַ י ֵאׁשֵ י ּכִ י ַקְמּתִ י ָנַפְלּתִ ּכִ

ק  -מיד ולא ליפול לייאוש, "אתם ניצבים" לעולם תעמדו ניצבים ואל תישברו, ִאם ֶאּסַ
ּךָ (תהילים קלט, ח), אפילו ירד אדם והגיע עד לשאול שָׁ  אֹול ִהּנֶ ְ יָעה ׁשּ ה ְוַאּצִ ם ָאּתָ ַמִים ׁשָ

 הקב"ה נמצא שם ומחכה שיחזור אליו בתשובה שלימה.
 

ומפורסם מה שאמר אחד מהאדמו"רים הקדושים ש"אפילו אם חלילה אעבור את  
' יתברך יהיה איתי שם". את המסר העבירה הכי חמורה בתורה, מכל מקום אני יודע שה

הזה רצה משה רבינו להעביר לעם ישראל, נכון, יש את הקללות לעוברים על רצון ה', 
אך תמיד אפשר לחזור ולתקן את המעשים, הקללות נועדו אך ורק להתראה, אולם 
 הקב"ה אינו חפץ לקלל את ישראל אלא לברכם, כשישובו אליו בתשובה שלימה.

 

ה לשוב כולנו בתשובה שלימה ובזכות זה נזכה לשנה טובה ומבורכת, שנזכ 
 שנת גאולה וישועה, אמן ואמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה,  נשמת:לעילוי 
 ה בת עזיזה, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימיששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז,  שולמית חיה בת אסתר, 
 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב 

 זר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  , אלברט בן זוהרה  אליעיעקב יוסף בן מרגליתהרב 
 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון,  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

זצ"ל  יעקב יוסף הרמן ביתו של הצדיק רבי רהיטיי
שהיה ידוע כמכניס אורחים היו פשוטים ודלים ממש כאחד 
העניים. פעם ביקשה ממנו רעייתו שיחליף  לכל הפחות את 
הספה בסלון שכן היא קרועה ובלויה במיוחד. ולא הסכים. 

ברוך בער הגאון רבי  באותו ימים התאכסן אצלו
זצ"ל (ראש ישיבת קמניץ). ניגשה האישה לרבי  ליבוביץ

ברוך בער ובקשה ממנו לשכנע את בעלה לקנות ספה 
חדשה... ניסה רבי ברוך בער לשכנע את הרב הרמן. אך 

לא , י הלה הסביר לראש הישיבה כי "אם תהיה לי
מו יהיה נוח לאורחים... אני רוצה שהאורחים ירגישו כ

בבית, ולא יהססו לשבת על הספה..." פנה רבי בער לבעלת 
 הבית ואמר: "חושבני שבעלך צודק! 

 

הנה בדידי הוי עובדא: לפני שבוע נפלתי ברחוב ונתלכלכתי 
מהבוץ. אך עדיין חששתי... והנה נזכרתי בספה שלכם... 

אמרתי לעצמי: בטח לא תקפידו עלי... הרי אין לכם 
 לא לטנפם... בעלך צודק!"  רהיטים וכסאות להשגיח

ט ּוְלַטֵּפַח ֶאת  ָהֶאְפָׁשרּות ְלִהְתַקּׁשֵ
יצֹוִני נֹוֲעָדה ַרק ַלַּבִית ַהַּמְרֶאה ַהִח 

ה  – ְלִהְתַיּפֹות ָׁשם חֹוָבה ַעל ָהִאׁשָּ
ְּכֵדי ְלַחֵּבב ַעְצָמּה ָעָליו.  ִּבְפֵני ַּבֲעָלּה

י ַהִחיצֹוִני  ָּכאן ֵאין ַסָּכָנה ֶׁשַהּיפִֹ
 ַיֲאִפיל ַעל ַהַּמֲעלֹות ַהְּפִניִמּיֹות, 
ה ַמִּכיִרים ִאיׁש  ֶׁשֲהֵרי ַּבַעל ְוִאּׁשָ
ֶאת ְרעּותֹו ִלְפַני ְוִלְפִנים, ְוַהַּבַעל 

מּוָדע ֵהיֵטב ְלַמֲעלֹוֶתיָה ֶׁשל 
ה ַמְנִעים  ִאְׁשּתֹו. ָיְפָיּה ֶׁשל ָהִאּׁשָ

הּות ַהְמֻׁשֶּתֶפת,  ֶאת ַהּׁשְ
טּות מֹוִסיָפה ֵמַמד ֶׁשל  ְוַהִהְתַקּׁשְ

ַּכֲאֶׁשר ַהַּבַעל יֹוֵדַע  ֶנֱאָמנּות ּוְמִסירּות
ׁש ֹוֶמֶרת ֶאת ָיְפָיּה ֶׁשִאְׁשּתֹו

 ַּבֲעבּורֹו.

מגיע לקב"ן, מנסה לצאת על סעיף  חיילל
נפשי. החייל נעמד מול הקב"ן ואומר לו: 

הקב"ן מסתכל על החייל " "אני חתול
כמה זמן, יורד על ארבע, ומסתכל לחייל 

לות של פתאום הקב"ן עושה קו. בעיניים
 !!" כלב: "ווב ווב ווובב

 

החייל מסתכל על הקב"ן, לא מבין 
 . קורה וחושב שהקב"ן כבר השתגע מה

הקב"ן נעמד, מנער את הליכלוך 
פונה לחייל: "לך . מהמדים

בחזרה. אתה בסדר גמור. אם 
 ".היית חתול, היית בורח

שמואל  רביהגאון  סחח
: פעם ביקשתי הלוי וואזנר
שיעשה זצ"ל  מהחזון איש

לי טובה מסוימת, וסירב 
לעשות. שאלתי אותו: ומה עם 

 רעך כמוך"? "ואהבת ל
 

לא הייתי   "והשיב: "
 עושה דבר זה..."

זצ"ל היה מרבה בעשיית שלום בית  שמואל סלנטרבי  הגאוןן
איש לאשתו.פעם באו אליו זוג על מנת להתגרש.ניסה  ופיוסים בין

להשכין בניהם שלום אך לא עלה בידו,אינם רוצים אלא בגרושין. 
  מה שם האישה?-. ו החל מתקין עצמו 

 

רטשקה? לא שמעתי מעולם שם זה ואינני יודע כיצד -רטשקה –שאל 
בי שמואל אכן, השיבוהו,רייצה שמה, וזה כינויה  מצא ר-הוא נכתב. 

תקרא בשם רייצה ולאחר מכן  העתה -אמתלה ואמר: 
 אוכל לכתוב גט.  נתרצו הללו ויצאו,ו...לא שבו עוד...

ת,,,,,

שלום  רביאת תלמידו כ"ק האדמו"ר זצ"ל  החוזה מלובליןצווה  פעםם
זצ"ל לעמוד בקצה בית המדרש אצל התנור, שמה נהגו לשהות   מבעלז

לך הרבי, נעמד ליד התנור והקשיב לשיחת האנשים הדלים ופשוטי העם. ה
שלום כי האנשים  רבי. שמע   האנשים שהשיחו את מר ליבם  

מתאוננים בהתמרמרות רבה ומביעים זה בפני זה את דאגתם העמוקה וצערם 
הגדול על כך שהתאמצו וטרחו מאוד כדי לבוא ממרחקים אל הצדיק והסתופף 

 רבייקות מבלי להרגיש התעלות... ירד בצלו, אך הם שבים הביתה בידים ר
שלום לרוחם, והבין כי למענם שלחו החוזה מלובלין  אצל התנור כדי שיעודד 

 אותם. פנה אליהם ואמר כדברים הבאים: 
 

, ת"הידעתם, פעם הביאו לפני בית דין של מעלה את 
שטן והביא מבין צדקה, הכנסת אורחים, גמילות חסדים והכנסת כלה.  נזדרז ה

אומות העולם מעשים דומים, כי מצא בקרב הגווים כמה וכמה מכנסי אורחים 
וגומלי חסדים. התעורר המלאך, סנגורם של ישראל. והביא לבבות נשברים 
אשר הכריעו לזכות את כף המאזנים שלנו, כי השטן לא היה מסוגל להביא 

יף הרב "כדי שתדעו כמה הוס -ים..." ולמה סיפרתי זאת לכם"יכמוהם מבין הגו
, גם כשזה ערטילאי ם ספון וחביב לפני ריבונו של עולם 

מכל מעשים ומדריגות. וכן כתוב "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" אפילו 
באדם הראוי שיבזוהו".                

זצ"ל לכהן כמשגיח רוחני בישיבת פוניבז', לא רצה  אליהו אליעזר דסלר רבינכנס הגה"צ  כאשרר
הגאון  -דתו הרוחנית, על כן התנה עם הרב מפוניבז'להנות מכתרה של תורה ולא אבה לקבל תשלום עבור עבו

 זצ"ל, כי למען פרנסתו יעבוד במשרד הישיבה אחר הצהרים...  יוסף שלמה כהנמן רבי
ואכן בתקופה הראשונה יכלו התלמידים לראותו יושב במשרד הישיבה. הרב מפוניבז' שכמובן לא היה ניחא 

" נוספות כמו מסירת ב"צריך הוא לו ב" ליה בכך "לקחו בדברים" והצליח לשכנע אותו כי
 " וכדומה. וזו תהיה "עבודתו" בישיבה אשר עליה תגיע פרנסתו.""

החזון מבאי ביתו של  אחדד
זצ"ל סיפר על הצעת  איש

ו. שידוך מעולה שהוצעה לבת
השואל עמד ומנה את כל המעלות 
שיש בבחור: למדן גדול, מחדש 

נפלא, הורים מיוחסים 
שבמיוחסים, מצב כלכלי מצויין 
וכל כיו"ב. לדעתו טען אותו אדם 

מזה כמעט לא ניתן  
למצוא, ולפיכף ביקש את ברכתו 

 של מרן לשידוך. 
 

 –אמר לו מרן  –"יש לי שאלה" 
תה יודע "לאחר שבררת עליו, וא

את כל המעלות של אותו בחור, 
האם בררת שהוא יהיה 

 אם פרט  
אין זה שידוך טוב  –זה חסר 

 למרות כל המעלות..."
אנשים טובים הם כמו 

נרות, מקריבים מעצמם 
 כדי שלאחרים יהיה אור.

 

זאב וואלף זקן הלך ובא לרבי  מלמדד
. המלמד דיבר סרה בתושבי מזבארז'

העריה, על כי מרבים הם לישון ומכלים רוב 
קימיהם במיטותיהם. סירב הצדיק 

לדברי הסרה והזקן הקפדן אינו מרפה.  
 

נענה רבי זאב וולאף ואמר: כל ישראל 
, כדי להיות ערים ,צדיקים הם, 

 לעתיד לבוא.

 " לפושעים יד נותן אתה"  
  דםלא נותן 

 , לחטוא ואפשרות בחירה
 

 לשוב רוצה האדם כאשר אבל
, עליו קשה והדבר מפשעו
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 !!!תודה מראש

כל שותפות שלכם   
 מחזקת את ידינו...

 קורונה קורונה.. לא תגיע לפה... וגם וגם וגם וגם וגם וגם...

כן... זוכר את השיר הזה??? זה היה המפגש הראשון שלי עם הקורונה!! בפורים ראיתי בחורים שיכורים שרים בהתלהבות: וגם 
מאז השיר הזה מלווה אותי ולא  קורונה לא תגיע לפה...וגם וגם חרבונה זכור לטוב... ואז באותה מנגינה הם עברו למילים: 

 יוצא לי מהראש...

ן אמרתי לעצמי: את השיר הזה צריך לשמור לראש השנה לפני התקיעות. כן... מדובר בשיר רשמי שיצא כבר באמצע חודש ניס
לי זה לא לשוק בחודש אדר וכולנו שרנו אותו בשיא הצחוק והלבביות... ו... ומה שרנו?? מה היה טמון במילים של השיר הזה??? 

והיא פה!!! והיא לגמרי פה וקנתה פה  והנה היא פה!!!! יע לפה..לא תג לסינים יש קורונה... אבל לי?? פה?? לא!!! יקרה!!!
לי זה לא יקרה.. הרי כעת -שביתה... ו... ולא נותר לנו אלא לשיר את השיר הזה עם הרבה כוונה ולזכור שהאחרון שהיה בטוח ש

 מאומתים מידי יום.   4000יש אצלו כמעט 

אל תהיה אופטימי איפה שלא צריך  "לי זה לא יקרה"!!!אל תגיד  את המידע הזה חשוב לזכור בעיצומו של ראש השנה...
 להיות... כעת בראש השנה נפשיל שרוולים ונקח את העניינים ברצינות.

בלי התחמקויות... בלי טיוחים... בלי לערבב ובלי לחפש  כן... זה רציני!!! לגמרי רציני!! ה' רוצה שנחזור בתשובה!!! נקודה!!!!
 חיים קלים... (גם אם הם וורטים נכונים...)  וורטים שעושים לך 

המשפטים האלו אמנם לא פופולריים... הם נשמעים לקוחים מבית המוסר הישן והמרירי של הישיבות הליטאיות של פעם... 
נכון... אבל מה נעשה שהפעם הקורונה לא נשארה רק בליטא... אלא השתלטה על כל העולם... וזה קרה בר"ה שעבר!! וזו 

דה!!! זה מדובר פה באיזה מהלך בסוגיה שהוא נכון רק לפי שיטה מסוימת... זו עובדה!!!! המציאות היא שבר"ה הקודם עוב
ואם אנחנו רוצים לשנות את המצב אנחנו צריכים לקחת את העניינים ברצינות... לעשות  וזה קרה אז!!!נפל על העולם טיל!! 

זה לא הזמן להירגע!!!! אל דאגה...  זה לא הזמן!!! ולא להרגיע!!! לא!!!ים... חשבון הנפש מעמיק... להחליט במה אנחנו משתנ
בחג הסוכות נכנס עם הקב"ה לצילא דמהימנותא ואז נרגע... אז נפליג יחד עם הקב"ה ולא אכפת לנו מה יהיה... אבל כעת!!! 

נס בתוך חדר ולהינעל שם לכמה שעות... כעת זה יום המשפט!!!! כעת אנחנו צריכים לשנס מתנים וכל אחד מאיתנו צריך להיכ
ולהתחיל לעשות שיעורי בית מעמיקים... לעבור על הסדר יום שלי... במה אני בסדר ובמה לא... במה אני יכול להיות יותר טוב... 

ודות מה אני יכול לתבוע מעצמי יותר... ולב יודע מרת נפשו... כל אחד מאיתנו יודע לזהות לבד את החולשות שלו ואת הנק
 שטעונות שיפור... וקדימה... לחזור בתשובה...

כן!!! בדיוק כמו אנשי נינוה... אנחנו לא פחות מוצלחים מהם!!! אם יונה הנביא הגיע אליהם ועשה להם נו נו נו... הם תפסו את 
שבו מדרכם  כי מעשיהםעצמם לידיים וחזרו בתשובה באופן מעשי!!! עד שהעיד עליהם יודע תעלומות שוירא אלוקים את 

הרעה... אז כ"ש שאנחנו יכולים.. כן... לכל אחד מאיתנו יש את הרשימה הפרטית שלו... את הלקויות שלי... את המחדלים 
המעשיים שלי בעבודת ה' שרק אני יכול להזיז את עצמי... והקב"ה השנה עשה לנו נו נו נו... נו גדול!!! ואנחנו צריכים לתפוס 

 !!! ה' רוצה שינויים!!! נקודה!!!!את עצמנו לידיים נקודה!
--- 

בימים אלו יש כל הזמן משא ומתן האם יהיה סגר או לא יהיה סגר... זה בעד... זה נגד... הנציגים החרדים... חלקם בעד... חלקם 
 שהוא לגמרי לגמרי בעד הסגר!!! אתה יודע מיהו הנציג החרדי הזה???  חרדיאני מכיר נציג אחד  דבר אחד אני יודע!!!!נגד... 

בעשרת ימי תשובה. הירא את דבר השם לבו יחיל בקרבו בדעתו  הדרך הה׳ רבינו יונה בשערי תשובה.. בשער ב' זה לשונו: 
ו את דינו לפני שכל מעשיו בספר נכתבין. ובעת ההיא האלקים יביא במשפט את כל מעשה... ובעת אשר ידע כי יביא

ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל מלך בשר ודם הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו... 
ולהתעסק ביתר חפציו. ולא ישגיח לפתח ולשדד אדמתו ולא יפנה דרך כרמים. ולא יתרפה ביום 

ימי הדין והמשפט צרה... לכן מה נואלו היוצאים לפעלם ולעבודתם עדי ערב בימים הנוראים 
להיות רעיוניו נחתים. ולקבוע  ואינם יודעים מה יהיה משפטם... וראוי לכל ירא אלהים למעט בעסקיו

ביום ובלילה עתם ולהתבודד בחדריו ולחפש דרכיו לחקור. ולקדם אשמורות ולהתעסק בדרכי התשובה וכשרון המעשה. 
אז הנה!!! רבינו יונה מתפלא ולא   צון והתפלה נשמעת בו...ולשפוך שיח ולשאת תפלה ורנה. ולהפיל תחנה. והעת עת ר

במשפט כל  את האנשים שממשיכים שגרת חיים בימים קדושים אלו... איך אתם מסוגלים... הרי בימים אלו ה' מעמידמבין 
ממשיך כרגיל יצורי עולמים... הרי בשנה שעברה בימים אלו נפלה כזו גזירה קשה על העולם... ואתם עסוקים בלוודא שהכל 

ואין סגר?? מפחיד לומר, אבל מי יודע אם רבינו יונה לא מתפלל שיהיה כן סגר!!!! כן... הוא רוצה שנהיה קצת פנוים בימים 
אלו לחזור בתשובה ולהשיב חרון אף ה'... שלא נמשיך להיות כסוס שוטף במלחמה... בינינו לבין עצמנו... השבוע הרי אנחנו 

ת... ציפיתי מעצמי ומאחרים שהסליחות יראו קצת אחרת... וגארנישט!!! הכל היה נראה בדיוק כמו האשכנזים התחלנו סליחו
שנה שעברה... שום הבדל!!! אתה מבין לבד שזה לא אמור להיראות ככה... אנחנו אמורים השנה להתעשת קצת יותר משנה 

גר לא יהיה... אין שום סיבה שמשהו הכי קטן יזוז שעברה... והאם אתה רואה את זה באופק?? אם יהיה סגר אולי!!!! אם גם ס
לעצמנו... שלא תבין: גם אני מתפלל שלא יהיה סגר... אבל מה שבטוח משהו צריך להיות רציני... וזה חייב לקרות!!! אין מצב 

 שלא!! אחרת אנחנו לגמרי ישנים... עורו ישנים משינתכם.. קורונה לא תגיע לפה?!?!?
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 וצדקה.... )-(תשובה ותפילההברוכים הבאים לשנת מעשר עני!!!!  
כן... ברוך ה'... זו שמחה גדולה להיכנס לשנה שכולה מעשר עני!!!! אתה יודע מה המשמעות של שנה של מעשר עני?? 

 לוחצים על הכפתור... והקב"ה משפיע בהתאם...המשמעות היא שזו שנה שכולה צדקה... כולה חסד ורחמים... אנחנו 

״בארבעה פרקים אבל!!!! השמחה אולי טיפ טיפה מוקדמת... כי יש משנה קצת מלחיצה במסכת אבות שאומרת: 
הדבר מתרבה, ברביעית, בשביעית, ובמוצאי החג של כל שנה ושנה, ברביעית מפני מעשר עני 

מוצאי החג של כל שנה ושנה מפני גזל מתנות שבשלישית, בשביעית מפני מעשר עני שבששית, ב
כתוב כאן שנכון!!! שנה של מעשר עני זו שנה שכולה צדקה וחסד ורחמים... אבל למי?? למי שבאמת נותן !עניים״!!

 מעשר עני... אבל אם לא נותנים... אז ח"ו... זה בדיוק הפוך... 
אה!! כי אז זה כבר יהיה קצת מאוחר... זה יהיה כבר לאחר ממילא תהיה רגוע... את המשנה הזו אנחנו לא נזכיר בשנה הב

השנה הששית... אבל כעת כשאנחנו נמצאים בפתחה של השנה הששית... כעת צריך לקרא את המשנה הזו מהמדה 
 טובה שבה!!!!

בארבעה פרקים הדבר מתמעט!!! הקורונה נחלשת עד שהיא נעלמת... מתי??? בשנה השלישית ובשנה הששית, ובחג 
סוכות של כל שנה ושנה... למה?? כי כלל ישראל נתבעים ונותנים!!! עם ישראל ממלאים את הידיים של העניים... ה

ומצוות הצדקה הזו משפיעה שפע של ישועה ורחמים... ובינינו... כלל ישראל באמת נתבעים ונותנים!!! יש בלע"ר כל כך 
ו אין שדות וכרמים... אז לכלל ישראל אין הבדל בין שנה הרבה צדקה בדורנו... אדרבה... בדורנו שלאף אחד מאיתנ

 חמישית לשישית... כל השנים שוות לטובה בצדקה וצדקה וצדקה...

אבל סוף סוף הזמן גורם והשנה הבעל"ט היא שנת מעשר עני!!! ו... וצריך עוד טיפ טיפה להתאמץ... משהו נוסף לכבוד 
יום מאוד דחוק... הנתונים העגומים אומרים שאחד מחמש עשרה השנה של מעשר עני... בפרט!!!! בפרט שהמצב ה

אנשים איבד את מקור פרנסתו... והמצב דחוק במיוחד... אז ממי שאין לו אי אפשר לבקש... אבל מי שיש לו צריך 
להתאמץ במיוחד... ואם אנחנו נחליט בראש השנה הזה להתאמץ ולהיטפל למעשה הצדקה הרי אל תשכח שצדקה היא 

ג' דברים המעבירים את רוע הגזירה... ובעזה"ש יתקיים בנו בארבעה פרקים הדבר מתמעט!!!! וזה יהיה בשנה אחת מ
פה לכל הנזקקים בכל -השישית ולכה"פ במוצאי חג הסוכות של שנה זו!!!! יהודים: צדקה!!!!! תרשו לי לרגע להיות ל

גוף מסוים... תרשה לי לעורר את תשומת לבך  כלל ישראל... אני לא מדבר על קופה מסוימת ואני לא המשווק של
לפקוח עיניים... ימינה ושמאלה וליזום ולהציע... מה אני יכול להוסיף במעשה הצדקה... לא!!! לא מספיק לי שתהיה 
הגביר הנדיב שהצלחנו לשכנע אותו לתרום כסף וכעת אנחנו צריכים לשבור את הראש איזה הוקרה לתת לו שלא ישכח 

 .. לא!!!! לא מספיק לי!!! אני רוצה שאתה בעצמך תפשיל שרוולים ותכנס לעובי הקורה... אותנו להבא.

זה לא עניים שלנו... זה עניים שלך!!! זה גלגל חוזר בעולם ש... שלא פוסח על אף אחד... אתה חלק בלתי נפרד 
נה תלך לקופת השכונה שלך מהתמונה... השנה אני פוטר אותך מלחפש אתרוג מאוד מהודר... סו"ס זה דרבנן... הש

ותשאל את גבאי הצדקה מה אני יכול לעזור... איך אני יכול להתרים את עצמי מעבר לתרומה האישית הנכבדה שאני 
 כבר נתתי... 

 אל תשכח!!! אנחנו בתקופה לא פשוטה!!! יש הרבה הרבה עניים ויותר מכל שנה!!! 

במסכת אבות אומרים לנו שזה תלוי במתנות עניים... במעשר עני!!! ואנחנו רוצים שהדבר יתמעט... רק יתמעט... וחז"ל 
כשבית המקדש היה קיים בשנה זו יהודים היו מוותרים על מעשר שני... מפסידים את הפק"ם המתוק שמצטבר 
להוצאות של אכילת מעשר שני בירושלים... והם היו מוותרים על זה בגבורה בשביל שנת מעשר עני!!! את כל העשר 

ז מהיבול ששנה שעברה העלינו לירושלים... לאתר די ביה יחדון רוחין ונפשין... אז השנה את כל זה אנחנו נותנים אחו
לעניים... להגיד לך שזה היה קל?? לא!! ממש לא!!! אבל צריך להתאמץ בשביל העניים... צריך לפעמים להקריב גם 

 ריגושים רוחניים למען הצדקה... 

לי רעיון מדהים!!!! השנה בתקופה של החגים ככל הנראה יהיה קצת פחות הוצאות סביב  יש גבאי קהילות יקרים:
הריגושים הרוחניים... השנה כנראה לא תהיה שמחת בית השואבה מטעם הקהילה... גם לא יהיו כל מיני פעילויות 

ים הגדולים שכרוכים נחמדות... אפילו בשמחת תורה לא ברור מה יהיה... השנה אין נסיעות מיוחדות וכל האירוע
בהוצאות גדולות... הרי השנה ככל הנראה הם לא יהיו... מה דעתכם לקחת את הסכומים האלו ולתת אותם לעניים של 
השכונה??? זה הרי לא רעיון שלי!!! התורה כבר מציעה את הרעיון הזה... אני כל שנה עולה לפחות חמש פעמים 

שני ואני עולה לאכול מפריה ולשבוע מטובה... אבל השנה התורה אמרה לי לירושלים... כי ב"ה מצטבר לי הרבה מעשר 
סטופ!!! קח את כל ההוצאות של התענוגים הרוחניים האלו ותקריב אותם למען העניים של השכונה... אז אותו דבר כאן: 

ה האחרונה לא היה יהודי יקר: אתה כל שנה נוסע כמה וכמה פעמים לאירופה לקברי צדיקים ולקבל השפעות... בחצי שנ
לך את ההוצאות האלו!!! מה דעתך לתת את ההוצאות האלו לעניים?? תחשוב על זה... זה יכול מאוד לעזור ולא רק 

דבר יתמעט... אתה כבר רוצה שהשמים יפתחו... כבר -לעניים אלא גם לך... סו"ס אתה כבר מחכה בכיליון עיניים שה
ים בזה אחר זה... די... אתה רוצה שנחזור לשגרה... אז הנה!! נכנסתי לך נמאס לך שכל האירועים בחצר הקודש מתבטל

 לחשבון בנק וגיליתי שיש לך מעשר שני שכעת מיותם... כל מה שנותר לך זה לעשות העברה לחשבון של מעשר עני...
---  
כל יהודי חייב בה... זה מצות י סוגים של צדקה!!! יש את המצות צדקה שיש שנ כאן שוב נדגיש מה שהוזכר גם בשנה שעברה:  

אלא נאמר שצדקה מעבירה את רוע הגזירה... לא על זה עשה כמו כל המצוות... שמי שלא מקיים אותה עובר על עשה... וככל הנראה 
ר כשאומרים שצדקה מעבירה את רוע הגזירה... מדובר על יהודי שמעוניין לגשת לעיסקת טיעון ולהחליף תיקים!!!! ואם נגז מאי??? 

עליו שיפלו עליו כמה תיקים לא נחמדים... הוא מעוניין להמיר אותם בתיקים מתוקים של צדקה וחסד... ולקחת על עצמו עול מסוים 
 של צדקה... תיק מתוק של חסד ואמת שישמש לו כתחליף לתיק פחות מומלץ של שאר התמודדויות בחיים... 

שעורים של בועז היא אמרה ברצינות תהומית לחמותה נעמי... עכ"פ מה שבטוח... כשרות חזרה מהלקט והפאה בשדה ה
אדם  (רות לא הייתה חשודה על כפיות טובה כפי שמוכח שם)היום בועז!!! כי זו האמת האמיתית!!!!  עשיתי עמוהאיש אשר 

 שעושה חסד הוא למעשה מקבל וזוכה הרבה יותר ממה שהוא נותן... לא נותר לנו אלא לקפוץ על המציאה...

  



 

  

  היכונו ליום ה'איכון' העולמי.....
 )1(המשך מעמוד אייכה???  

לפני  לא להירגע!!! לא להירגע!!ובכן: יהודים יקרים: 
כמה חודשים היו כאלו שדאגו להכניס אותנו 

 לפאניקה בשביל להיאבק נגד נגיף הקורונה...
יודעים שהפאניקה הזו לא הועילה כעת כולנו 

 בגרוש... אבל כעת???
כעת זה הזמן להיכנס לפאניקה!! כאן צריך להיות 

 בפאניקה!!!! 
אמנם האמת היא שפאניקה זה אף פעם לא דבר 
טוב... ואם היינו באמת בפאניקה מיום הדין... אז 
אדרבה... היה צריך להרגיע את הציבור... ועזרא 

את הלויים שיגידו לנו:  הסופר היה צריך לשלוח
ועתה אל תעצבו כי חדוות ה' מעוזכם... אכלו 
משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות... ככה היה 

 צריך להרגיע אם!!! אם היינו בפאניקה...
אבל היות ואת הפאניקה השארנו אי שם בחודש 
ניסן... וכעת הפאניקה היחידה שמעסיקה אותנו 

אז כעת כן צריך האם יהיה סגר או לא יהיה סגר... 
לעורר קצת פאניקה... יהודים יקרים: מה איכפת 
לכם מה יהיה בימים הקרובים... כן סגר לא סגר... 
אנחנו מדברים פה על הגורל של השנה כולה... אנחנו 
מדברים פה על למעלה מחצי שנה שה' תובע 
מאיתנו שינויים והקב"ה מגיע כעת למשפט ושואל 

ת עם הקורונה הזו?? כל אחד ואחד מאיתנו מה עשי
 ?  מ י ל י מ ט ר ? ?האם זזת  

עזבו את  זה מה שצריך להטריד אותנו בימים אלו!!!!
הפרטים הטכניים של מה יהיה בימים הקרובים... אל 
תדשדשו בהם... מספיק בזבזנו את הימים האלו 
בשנה שעברה על קשקושים של בחירות וכדו'... 

.. האם יהיה לי וכעת אנחנו שוב עסוקים באגו שלנו.
את המקום הקבוע שלי בתפילות ימים הנוראים 

וה' כעת  המלך כעת בשדה!!!!האלו... עזוב את זה... 
יוצא ממקומו הקבוע ומוכן לשינויים... השאלה היא: 
אם גם אנחנו מוכנים לשינוים... או אנחנו ממשיכים 
להיות תקועים בבלטה שלנו וכעת הראש שלנו תקוע 

פה נהיה בימים הנוראים... אז שוב בנוחיות שלנו אי
אנחנו חוזרים לראש הקטן... ושוב אנחנו מסכנים 
את היריד!!! את הימים הגורליים ביותר בשנה.. די... 
עזוב. צא מהריבוע. צא מהפיצי'פקעס... בא נדבר על 

 ???!המפה הרחבה... מה הלאה.. מה איתנו
--- 

כעת  וכעת... אחרי שהדברים הונחו על השלחן...
בא ננסה להתחיל לקרא את המפה לרוחב... 
ובכן: הנתון המפחיד ביותר בראש השנה הוא 
לא פחות ולא יותר שביום הזה הקב"ה כביכול 

זה היום היחיד שאנחנו  בידיים שלנו!!!!כביכול 
קובעים את הסדר יום והכל מתחיל ונגמר בנו!!! 
כי היות ואין מלך בלא עם ואנחנו עמו וצאן 

. אז אנחנו אלה שקובעים האם הקב"ה מרעיתו..
אם  כלומר: ועד כמה...יהיה מלך על העולם 

בשנה האחרונה... פתאום בחודש אדר הגיעה 
הקורונה ותפסה את הכתר ואת המושכות והיא 
נהייתה המלכה הבלתי מוכתרת על חלק 
מהנהגת העולם... המשמעות היא שאנחנו לא 

עוז  כ"כ המלכנו את הקב"ה... לא מספיק נתנו
לאלוקים... ולא מספיק איפשרנו על ישראל 
גאוותו... וממילא נשאר מגרש פנוי ממלכות 

 'כוביד'ה'... שבשטח הזה ניתנה הרשות ל

ועל המדוכה הזו אנחנו    .להשתלט ולמלוך
ולחשוב  צריכים לשבת בכובד ראש בימים אלו!!!

כל אחד עם עצמו... במה אני לא בסדר... ואיזה 
לי בחיים ששם אני עדיין לא  שטחים אפורים יש

מוכן נפשית להמליך את ה' עלי... ש... 
שבשטחים האלו הקורונה מצאה מקום פנוי 

 והמליכה את עצמה שם... 
כן... אם היינו ממליכים את ה' לגמרי לגמרי עלינו... 
לקורונה לא היה שום אחיזה של שליטה בעולם!!!! כי 

נה היה מלכותו בככככל משלה... ואם תכל'ס לקורו
מקום להתגדר בו ולהמליך את עצמה... זה רק בגלל 
שהשארנו לעצמנו כמה שטחים... ש.. שאת זה 
תשאיר לי רבש"ע... פה אני לא ממליך אותך!!!! פה 

ואת השטחים האלו אנחנו אני משאיר מקום פנוי...  
כל אחד מאיתנו צריך להפעיל  צריכים לאתר...

.. איפה המקום שלי. "אייכה"איכונים לזהות איפה ה
 'איכון'-ההזה שבו העדפתי להתחבאות ולהסתתר מ

 של אבא שבשמים... ולעשות מה שאני רוצה...
---  

 כן... זה בדיוק מה שקרה בראש השנה הראשון!!!
באותו יום אדם הראשון המליך את ה' על כל העולם 
חוץ מאיזה פינה אחת קטנה שהוא השאיר לעצמו... 

עץ הדעת... ש... תן לי  איזה חיבור לרשת שנקראת
רבש"ע... תן לי להיות בעניינים.. תן לי לדעת מה 
קורה... תן לי  להתחבאות ממך ולאכול קצת מהמידע 
שלא רצית שאחשף אליו.. תן לי פינה קטנה שתשאר 
לי!! זו תהיה הממלכה שלי הפרטית!!! שבמקום הזה 

 כון...האיאתה יתברך לא תהיה המלך!!! ואז הגיע 
איפה אתה  כה!!!איהתהלך בגן עדן ושאל והקב"ה 

בני יחידי? איך השארת פינה אחת של חלל ריק 
 בעולם ששם אני לא מלך...  

עד עצם היום הזה... הראש השנה שלנו הוא לסגור את 
לתקן אותה!! לגדור אותה!!! את החלל הפינה הזו!!! 

הזה שנפער ביחוד ה' שאדם הראשון חטא ואמר 
לך!! בשביל זה אנחנו בראש לה'... כאן אתה לא מ

השנה מגיעים וממליכים את הקב"ה על כל העולם... 
בעיקר על  אלא בעיקר!!!!אבל לא רק על כל העולם... 

  אותה פינה קטנה...
על אותו בייבי שאדם הראשון השאיר לעצמו... ולכל 
אחד מאיתנו עם הבייבי שלו.. ואנחנו פה בשביל 
לתקן את החטא הזה ולומר לאבא שבשמים: שאתה 
מלך על הכל הכל הכל כל!!  גם על הבייבי האישי 
שלי... גם על הפינה האישית שלי... על עץ הדעת 

מחוץ  שלי... אבל לא!!! אני לא משאיר פינה אחת
 זו עבודתנו בראש השנה... וזו עבודה!!!!ליחודך!!!   

אוי אוי... כמה פינות כאלו יש לנו בחיים... כן... אני 
מוכן לתת לקב"ה הכל... אני מוכן להחמיר קלה 
כבחמורה... אבל את הפינה הקטנה הזו והזו תשאיר 
לי!!!! את המכשיר הזה... את המידע הזה... את 

ני לא מסוגל לוותר... את העוד החולשה הזו שעליה א
(כל אחד והנקודה הרגישה שלו... במידה וזה קצת צניעות...  

אז הנה!!!! זה בדיוק מה שקרה לנו  מנוגד לרצונו יתברך...)
בר"ה דאשתקד.. הקורונה קיבלה רשות להמליך 
ולהשליט את האנטנה שלה... על מה?? על כל הפינות 

א מגודרים השכוחות האלו... על כל השטחים הל
האלו שהקב"ה לא הומלך עליהם... שם הקורונה 
קיבלה רשות ומקום להתגדר בו!!!!  כל מיני פינות 
שרח"ל ה' ראה ערוות דבר ושב מאחריך ושם 
הקורונה קיבלה שטח פתוח לכבוש  ולקלקל ולדכא 

ולשגע את העולם הכ"כ יפה והשליו ומושלם שה' 
 ברא... 

 ו צריכים לטפל!!!בשטחים הלא מגודרים האלו אנחנ
את השטחים האלו אנחנו צריכים להחזיר לבעלים 

 האמיתי שלהם!! 
הגיע הזמן שנבין שאת הקורונה אנחנו לא נגרש 
בסגר... ולא בשום דרכים טבעיות אחרות... כי אם 
הקורונה קיבלה כח וממשלה... היא קיבלה את הכח 
הזה רק מאיפה שהקב"ה עדיין לא מלך!!! בשטחים 

הבוהקים האלו שאנחנו השארנו את ה' האדומים 
מבחוץ כביכול... שם הקורונה קיבלה מקום להתגדר 
ולהתבצר בו ומשם היא צוברת תאוצה ושולחת 
זרועות לכל מקום... בשטחים האדומים האלו אנחנו 
צריכים לטפל... לכל אחד מאיתנו יש שטחים פתוחים 

יכון של אבא שבשמים עובר כאלו שהא ואדומים
בני היקר איפה אתה... למה אתה  ייכה...אושואל: 

חושב שאני לא פה?? למה אתה מבריח אותי ומסלק 
 אותי מכאן?? 

מבין שאם אני צריך לשאול  א  אתה לא
 כ ה ... י 

התוצאה הישירה היא  א י כ ה  ישבה 
 (בידוד?) בדד...

אתה לא מבין שאם אתה מגרש אותי ואני לא נמצא 
ידיך פורץ דלת  פה... המשמעות היא שאתה במו

ופותח פתח למלך אביון... לקורונה או לכל משחית 
ומגיפה ופגע רע וכל מחלה וכל תקלה שמיד קופצת 
כמוצא שלל רב.. הנה... מצאתי שטח פנוי שבו אני 

 יכולה למלוך!!! 
השמירה היחידה של יהודי זה רק אם  תבין בני היקר:

מלכותו יתברך בכככככככל משלה... רק אם אתה 
ל על עצמך עול מלכות שמים לגמרי לגמרי לגמרי מקב

של אבא  -ומקבל על עצמך להיות לגמרי שלי
שבשמים.. רק אז אתה ממגר את הקורונה!!! רק אז 
אתה נהיה ירוק! לעומת זאת כל פינה לא פתורה 
שאתה משאיר לעצמך. יש פה פירצה שקוראת למלך 
זקן וכסיל לשלוט והוא מביא את כל הצרות האלו 

זו המפה!!!! ואת המפה הזו צריך לקרא בעיון ו... עלינ
 גדול בערב ר"ה!!!!

--- 
 תכל'ס... מה כעת מוטל עלינו לעשות???

כעת תשב בינך לבין עצמך ותעביר לנגד עיניך את 
הסדר יום השגרתי שלך... ותאר לעצמך שפתאום 
הקב"ה מופיע פה מולך... תנסה לבדוק כמה פעמים 

ושהקב"ה צריך לשאול  ביום היית צריך להתחבאות
 אייכה.

לא הבנת... אז אני אסביר את זה הבנת מה אמרתי?? 
נכון היית  ובכן:בשפה מדוברת של שנת קורונה.. 

בבידוד?? נכון לא הצלחת לבטל את זה במשרד 
הבריאות??? נכון התפוצצת במשך שבוע ימים בבית?? 
הרי בינינו.. תסתכל לי בעיניים... הרי לא היית 

.. יצאת מידי פעם מהבית... נכון?? (ראיתי פראייער.
אותך...) נכון שכל פעם שיצאת מהבית היית על 
גחלים... נכון שזכרת להוציא את הבטריה מהפלאפון 

שהיית רוצה לפגוש  ש ה א ח ר ו ן  וכו'... נכון שידעת 
 אותו עכשיו זה המשטרה... נכון??? 

  אז זהו!!! שאותו סיפור בדיוק עם אייכה!!!
ב"ה דווקא נתן לך מרחב פעולה הרבה יותר הק

מהבידוד של משרד הבריאות... אבל מידי פעם אתה 
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בכל זאת מרגיש מחנק ומתחשק לך ככה 
לפרוץ... להפר את ה"ה' בדד ינחנו..." מתחשק 
לך קצת לפרוץ את ה"הן עם לבדד ישכון" 
מתחשק לך לשזוף את העין במה שה' לא כ"כ 

פש מעמיק בינך אוהב.... כעת תעשה חשבון נ
לבין עצמך... כמה כאלו צמתים יש לך ביום ש... 

שהיית רוצה לפגוש אותו כעת  ש ה א ח ר ו ן  ש... 
זה הרבש"ע בכבודו ובעצמו?? תנסה להעביר 
את כל הסדר יום ואת כל השבוע שלך מול 
העיניים ותסמן לעצמך כמה כאלו "יציאות" יש 

יה כמה פעמים ביום אתה מנתק את הבטרלך... 
של המצפון כדי שה"אייכה" של אבא שבשמים 

  לא יתפוס אותך בתוך עץ הגן...
אז זהו!!! כל צומת כזו בחיים זה עצמו מגרש 
ההמלכה של הקורונה... בצומת הזו שבה 
"הצלחת" כביכול להתחבא מהקב"ה ושהקב"ה 
לא יהיה שם מלך... שם נתת לקורונה את 

 השטיח האדום למלוך!!!!
ואת השטחים האלו אנחנו צריכים לנקות... 
לסגור... לגדור... לצמצם מעגל הדבקה... לגרש 
את המלך הלא רצוי ולהמליך את אבינו 

 שבשמים שם.. 
--- 

וזה אולי נשמע לך משהו רחוק... וכי יש לי 
צמתים בחיים שאני לא רוצה לפגוש את 
הקב"ה??? אז תנוח דעתך... יש ויש!!! רבי יוחנן 

אי לא חשש להגיד את זה בפה מלא ביום בן זכ
פטירתו!!! כשאדם חוטא אומר הלוואי ולא 
יראני אדם... לכל אחד מאיתנו כולל כותב 
השורות בעצמו יש את הרגעים שלנו ש... ש... 

 שאני מאוד מקווה שה' לא מצלם כעת... 
אז כמובן שאצל בן עליה מרומם זה מתבטא 

אני במחשבות מסוימות שעולות לו בראש ש
מאוד מקווה שה' לא מטייל במחשבות שלי 

ואם זה אחד  (און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה')כעת... 
כמוני... אז אני מאוד מקווה שה' לא מסתכל 
בשיחות אחרונות לראות כמה זמן בזבזתי על 
המידע של משרד הבריאות ולמעלה "בקודש..." 
וכן הלאה וכן הלאה... כל אחד מאיתנו בחולשות 

. שהאחרון שהייתי רוצה לפגוש אותו זה שלו..
כעת זה אבא שבשמים!!!! ובמקומות האלו צריך 
לטפל!!! לא בטוח שאפשר לסגור את כל 
הפינות!! אבל לכה"פ לטפל בהם!! להגדיר 
ולגדור אותם!! לתחם אותם!!! אין שום בעיה 
לקחת שטח ולסגור אותו ולכתוב עליו... בעתיד 

תה זה שטח אדום... יבנה פה עוד בנין... ולעת ע
שטח סגור... כן... יש חולשות שעדיין אני לא 
מתגבר עליהם... וישבתי בחשבון הנפש והגעתי 
למסקנה מול הרבש"ע שהנושא הזה עדיין גדול 
עלי.. אין בעיה! אבל לא לברוח!!! לא להשאיר 
שטחים פתוחים ש... שהקורונה יכולה להיכנס 

ן שם עם כל החמולה ולהפעיל את המואזי
ולהשתלט על עוד גבעה לא כבושה אצלך... צריך 
שלכל פינה במשך היום יש את המקום שלה!!! 
את ה"בכל דרכיך דעהו" שלה!!! אם אתה חושב 
שאתה צריך לשמוע כל לילה מוזיקה ולפטפט 
קצת... אין בעיה... תגיע למסקנה הזו בישיבת 
צוות עם אבא שבשמים וזה יהיה חלק בלתי 

כיהודי... אבל אם הלילה נפרד מהחיים שלך 
נהפך להיות לחגיגה כזו שאני מבלה את הערב 
ולא עושה כלום עם עצמי... כאן פתחת לקורונה 
חאפלה... אם הערב שלך חסר כל גבולות וחסר 

מינימום של קבלת עול מלכות שמים... אז את מי 
המלכת על הערב שלך??? את הקורונה ש... שמה 

ואנחנו מוצאים את הפלא שהיא חוגגת בשעות הערב 
עצמנו בסגר לילי... עוד דוגמא: יש כאלו שביום יום 
הם דווקא די רציניים... הם בסיידר... אבל כשאני יוצא 
לנופש... כשאני יוצא לצימר...? כעת תן לי לחגוג... 

תיכף אשוב... תן לי עכשיו קצת מנוחה  -בורא עולם
ל אל תתן לאייכון ש אז זהו שלא!!!מהיידישקייט... 

אבא שבשמים לקונן איכה... אל תתן לכח הרע 
להמליך את עצמו ולהשתלט בכל מיני שטחי הפקר 
שלא המלכת בהם את הקב"ה... בימים אלו אנחנו 

 נמליך את הקב"ה על עצמנו לגמרי לגמרי!! 
--- 

בר"ה הזה אעמוד בקדושה של מוסף ואכוין: כבודו 
קבל מלא עולם!!!!!! רבש"ע: אתה מלא עולם... אני מ

עול מלכותך יתברך על כל פינה בחיים שלי!!!!! 
ומהמקום הזה... מההמלכה המוחלטת הזו כעת יש לי 

  איה!!!!!!את האפשרות לזעוק זעקה גדולה ומרה: 
אבא שבשמים: אייכה!!! די... תאמר לצרותינו די... 
תאמר הנני למבקשיך... שלא נסתובב במשך השנה 
עם איכונים ונזעק אייכה... המצא לנו בבקשתנו ואל 

 תהיה סגור ממנו כל השנה כולה... 
במשך השנה הזו היו הרבה רגעים... שהייתה לי 

! דמעתי לחם יומם ולילה באומרם אלי כל היום איה!!!
איה אלוקיך... היו לי רגעים של "ואנוכי הסתר אסתיר" 
שאני שאלתי את עצמי אייכה והחילונים גם הם 
הקניטו אותי ואמרו לי: איה אלוקיך... איפה האלוקים 
של הערים האדומות האלו... ומאיפה מגיעה השאלה 

 "איה" אלוקיך??
איך אומר השיר?? למה למה למה למה יאמרו הגוים 

 ?איה אלוקיהם
נו... באמת למה??? למה באמת יש כזו שאלה "איה" 

 אלוקיך??
אתה יודע למה??? כי בראש השנה הראשון, אדם 
הראשון התחבא מה' והשאיר לעצמו פינה אחת 
לעצמו... ואז ה' יצא לחפש אותו באיכונים ושאל 
"אייכה"!!! כאן!! ברגע הגורלי הזה אדם הראשון הוריד 

שאלה המדממת לעולם את ההסתרת פנים ואת ה
 "איה אלוקיך"?? 

והנה!!! שוב מגיע ראש השנה... ושוב אנחנו חוזרים 
לאותו יום ויש לנו אפשרות לסגור את הפינה הזו!!! יש 
לנו אפשרות לתקן את חטא אדם הראשון ולפנות 
לאבא שבשמים ולומר לו: כבודו מלא עולם!!! אני 
ממליך אותך על כל כולי!! לא משאיר לעצמי פינה 

 ת... אני עבד שלך לגמרי... אח
ככה???? אם ככה... יש לי רשות כעת לעמוד ולזעוק: 

 איה!!!!!!!!!
ולפתוח את השער של ההיכל הכי הכי גבוה בשמים... 
שנקרא "איה"!! ולהריק משם ישועות ורפואות וכל 
טוב... בטח... סגרנו את האיכון האחרון... מילאנו את 

ברוך הבא התיקון  כל העולם כולו ביחודו יתברך...
השלם... והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה 

 ה' אחד ושמו אחד... אמן.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
עקב הביקוש משנים עברו, יצאה מהדורה  חדש:

מצומצמת ומתוקנת של החוברת בשובי 
 לירושלים, על יום הכיפורים וחג הסוכות, 

 (שנקראה בשם ״ואומר להם תטהרו)
 בבני ברק. ניתן להשיג במוקדים

--- 
יצא לאור מהדורה מחודשת ומורחבת  חדש:

 (שיצאה כבר בשנה שעברה)של החוברת לנשים 
בתפקידם הרוחני בר״ה  הרחק מבית הכנסת 

 ומהאוירה של התפילות... שם החוברת: 

  ״והיא תהלתך״
ניתן להשיג במוקדי המכירה של גיליון זה, 

 המפורטים כאן לקמן.
---  

 

 הקונטרסניתן לקנות את 
 -וירא והנה איל אחר נאחז

 בסבך בקרניו
בענייני ראש השנה והמסתעף, ממאמרים 

 הנכתבים בגיליון זה,

 0548446691בפלא׳: 

052�7683095      
כמו כן ניתן להשיג חוברת זו אצל הנציגים  

      .   הממונים שבישיבות
---  

 ניתן להשיג במוקדי המכירה: 
 0534112035שפירא:  :אופקים: רושליםי

 0527171721שרגל:  -אחיסמך

 039073067 -אלעד
 0504120311 -אשדוד

 רמה ב׳, מש׳ צוויבל. 9נהר הירדן  בית שמש:

 0548450998 ב׳ אזור רמי לוי ביתר עילית
 0548423047  רחובות:
  0548473542נתיבות: 

 

   0556728458 -9קבוץ גלויות    בני ברק:

  0527117271 (פינת דסלר, דרייפוס) 34חזון איש 
 0527603814 -אזור הרב קוק -רבי עקיבא

 .  11משפחת בוים רחוב השלושה 
  0527616750 -20הרב גניחובסקי קרית הרצוג: 

 
 

 . 10רחוב נחמיה מרכז העיר:  : ירושלים

 קומה ב׳. 29רח׳ הרב פרנק : בית וגן
  0527189947 -ת א׳רמו

 קומה ב׳ 47רובין  -רמות ד׳
 0527682281 29המ״ג  רוממה:

 0548491554 -בן עוזיאל גבעת שאול:
 0533148861 -הר נוף

 0527119675 -נווה יעקב
 0527616512 -טלזסטון
 0548458542 -תל ציון

 

 052�7174781  3 מרומי שדה  קרית ספר:
 089742750 14 חפץ חיים
 (כולל עטרת שלמה) 0533109169 -ברכפלד

 0527644795 -גרין פארק
 0527137444 פיצוחי בראשית:

 ישיבת תפארת ישראל או  9זבולון  חיפה:  :צפון

 א זלושינסקי.81נווה שאנן: חניתה        
  0548415410 לתאםקריצלר  א׳4הורדים   :רכסים
 משפחת שטיימן. 0527136165 -כרמיאל
 0548441354  -טבריה
 0533127052 סימן טוב 6/65מאור חיים צה״ל  -צפת

 0527686876 -עפולה
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    חברותא הלילית "בלכתך בדרך" לירושלים... מסכת ביצה או מסכת שבת??  הה
ערב יום הדין... השעה ארבע וחצי לפנות בוקר... שלמה צועד בזריזות לניקבת המעין לטבול ולטהר את עצמו לפני אמירת 

ילה...  ועכשיו אני קצת הסליחות... האמת היא שבהתחלה התלבטתי האם להצטייד בעששית... או שאסתדר לגשש איכשהו באפ
 מתחרט שלא הבאתי עששית... כי יש חושך מוחלט... לא רואים כלום... 

להאיר דווקא לקראת סוף הלילה... אבל הפעם  מתחילההאמת היא שקצת 'בניתי' על הלבנה... בדרך כלל בסוף החודש הלבנה 
בערב יום הדין!!!  אל תשכח שהיום יום ששי... וכעת היא לא הופיעה!! וזה מחזק אצלי את ההשערה ש... שכנראה אנחנו באמת 

עדיין אף אחד לא יודע מתי יהיה ראש השנה... האם מחר או מחרתיים... הכל תלוי בראיית הלבנה... האם היום לקראת השקיעה 
תתקבל יצליחו לראות את הלבנה או לא.. אם היום לקראת ערב יראו את הלבנה בחידושה הרי מחר בירושלים מיד בבוקר 

העדות ויקדשו את החודש ורבן גמליאל יתקע בשופר... ומיד נתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום ומלאכים יחפזון... 
 ואם לא... אם לא יראו את הלבנה... אז ראש השנה יחול רק במוצאי שבת... 

ובים של ראש השנה... והשנה!! היות והיום עכ"פ פה, בכפר שלנו, בבית חורון התחתון... אמורים בשלב זה לעשות שני ימים ט
הראשון חל בשבת אז לא יתקעו בשופר... ורק ביום השני יתקעו בשופר... עד!! עד שיספיקו לבא השלוחים ויעידו שכבר אתמול 

לא התקדש החודש, וא"כ היום יום חול... (ואם השלוחים יספיקו להגיע לפני התקיעות אז גם את התקיעת שופר של יום השני 
 נתקע... כי התברר שזה יום חול)

עכ"פ כבר כמה ימים שאני מתלבט ומתלבט האם לעלות לירושלים לראש השנה או לא... כמובן שעיקר ההתלבטות שלי היא 
סביב התקיעת שופר שאני אולי מפסיד במידה ור"ה יחול בשבת... בקיצור: אני כבר כמה ימים מתלבט ומתלבט ולא מצליח 

עכשיו!!!! ברגעים אלו!! שאני עומד כעת במעין באיילת השחר מול החושך המוחלט של ערב ראש השנה... אני להכריע...  אבל 
מתחיל לחשוד ש... "שיהיה החושך סיבת האורה", החושך המוחלט הזה של ערב ראש השנה (ללא לבנה) מחזק אצלי את 

..  ואם ככה... אז אולי באמת כדאי לעלות ההשערה שאנחנו באמת הולכים לראות את הלבנה בעליל בשקיעה הקרובה.
 לירושלים...

ירדתי וטבלתי, עליתי ונסתפגתי, לבשתי בגדים נקיים... ו... והתחלתי צועד בסילודין לבית הכנסת... לאמירת סליחות דערב  ---
 ראש השנה... ולפתע... אני שומע תנועות... מישהו פה מתקרב בעלטה...  מי... מי זה??

"זה הולך" להיות נקי... זה אתה!!  צפרא דמרי טב... הגעת בזמן הנכון... אני בדיוק חושב עליך... מה אתה אומר??  אוהו... יע
 מה אתה אומר...? מה נראה לך??? הערב או לא?

מחר... ולכן אני מציע דבר ראשון שנקבע או היום או  יום הדין בודאי מגיע!!תקשיב... לא יודע... דבר אחד אני כן יודע: ש
חברותא בכל מחיר... עכשיו: מה בדיוק ללמוד?? עזוב כעת... בא נחליט שהחברותא תהיה ב'קבלנות', מה שבטוח אנחנו 
לומדים... אנחנו נקביל את פני השנה החדשה בעסק התורה בעמל ויגיעה...  ולפי ההתפתחויות אנחנו נראה איזה מסכת 

ם היום בלילה זה ראש השנה אז אנחנו נתנייה שמעתתא דמסכת ביצה.... נגרוס את הששים שבותים דרבנן דהלכות ללמוד...  א
יו"ט, ואת כל הכ"ה פלוגתא דב"ש וב"ה ביו"ט... ובפרט בראש השנה שכל עניינו קבלת עול מלכות שמים, אין דבר יותר גדול 

ת את כל איסורי דרבנן דיו"ט כקבלת עול, אבל מצד שני!!! אם היום מלהיות 'דברי סופרים', ולשנן ולמנות ולספור בחביבו
 בלילה לא יראו את הלבנה, אז זה שבת קודש... ואם ככה אנחנו נלמד שמעתתא דשבת... 

 זה הדבר היחיד שעדיין לא סגרנו!!! מה ללמוד... איזה גירסה... חוץ מזה אנחנו יחד!!!
 ... אנחנו חברותא... 'מזל וברכה'.אין בעיה!! בא נסגור על היומיים הקרובים

בסוף הוחלט, מה שבטוח בטוח, אנחנו מתחילים מסכת שבת!! כי סו"ס היום יום ששי ושבת הרי ודאי מגיעה... ורק במשך 
 הלילה והיום אנחנו נדע האם הוחלט לקדש את החודש וזה יום טוב או לא... 

את הלבנה... ואכן!!!! ראינו... ראינו אותה בחידושה... נראית בעליל... ביום ששי לפני השקיעה עמדנו שנינו דרוכים לראות ---
קדימה... יוצאים לדרך... איזה יופי... "אורחין רחיקא וצוותין בסימא..." ללכת יחד במשך לילה שלם לירושלים המשמעות היא 

 לבית ה' בלילות..." ההולכיםשהולך להיות פה שטייגן נפלא... ממש "עבדי ה' 
בערב... יצאנו לדרך... אנחנו כעת צועדים לירושלים... כעת אנחנו מתחילים לגרוס את השבותים דשבת... אנחנו  10.00השעה 

כעת ביציאה ממושב בית חורון, לפי הצפי  יש לנו כעת צעידה של שעתיים עד הישוב גבעון... במשך השעתיים האלו אנחנו 
רוק את  השבות דחורש וזורע... אח"כ עברנו לח' שבותים דדש... ומשם עברנו רוצים להספיק את כל 'סידורא דפת', והתחלנו לס

לשבות דטוחן... שם התעכבנו הרבה זמן עם כל הפרטי שבות דשחיקת סממנים ורפואה בשבת... אח"כ עברנו למבשל על כל 
 רה הגענו לגבעון בשעטו"מ... הלכותיו החמורות ו... והנה... אנחנו כבר רואים את גבעון מרחוק... בשבות דבורר מרקד וזו

בלילה!!! עוד כמה דקות חצות לילה של... של היום הקדוש או של  12.00נעצרנו לפוש למשך כמה רגעים... ו... ונו... כעת השעה 
ערב יום הקדוש... כן.. מה הלאה... האם ממשיכים לגוזז את הצמר או נדלג לשבות דהמוציא מרשות לרשות... החלטנו 

וגיית הוצאה!!! אוהו... את הוצאה אני כבר לא מאמין שנגמור עד שכבר נגיע לירושלים... התחלנו למנות את כל שמתחילים ס
סוגי הכרמלית... קרפף... לחי, קורה, שיירה, ואת כל הפטור אבל אסור דהעושה מקצתה, ואת כל פרק במה אשה ובמה בהמה, 

!!!! שכחנו למנות את השבות דר"ה שחל בשבת שאסור לתקוע בשופר, כל השבותים דדלמא אתי לאיתויי.. ואוי... איך שכחנו
רק שמא יטלנו בידו, וכן בלולב, וכן במגילה... איך אשתמיטתיה... איזה מחדל... עד היום יצא לנו ברשימה שיש ל"ז שבותים 

 ם!!!! שבותים בהוצאה... דברי סופרי 40בהוצאה, כעת נוספו עוד שלושה... מהיום תזכור יענקי... יש 
היינו כ"כ עסוקים ב"חביבים דברי סופרים" ש... ש... שלא שמנו לב שאנחנו כבר ממש בכניסה לירושלים... ו... ופתאום נהיה עומס תנועה 
כבד... בטח... יש פה אלפים ורבבות יהודים שראו את הלבנה בעליל...  פתאום הזדעזעתי כולי!!! יענקי... מרוב שאנחנו שקועים במסכת 

. שכחנו את עצמנו!!! אתה לא רואה את העויילם הענק שצועד כאן במהירות לבית יעזק להעיד עדות החודש... זאת אומרת: שלפי כל שבת..
התחזיות בעוד שעתיים שלוש יתברר ש... ש... שהיום ראש השנה... אז אני חושב שכדאי לעצור כאן עם מסכת שבת... בא נפתח מסכת ביצה... 

לו שעד הרגע האחרון אי אפשר לדעת... ר"ג יכול פתאום להחליט מאיזה סיבה שתהיה ש... שרק מחר יום הדין! ובשמים יענקי הסכים!!! אפי
אבל בפשטות זה לא יקרה... טוב... "סוגרים" את מסכת שבת שבראש... וכעת "פותחים" את מסכת ביצה... אז דבר   יסכימו איתו.

וק והאהוב שאיתו מתחילה מסכת ביצה... ביצה שנולדה ביום טוב... ובר"ה יש ראשון!!! לפני הכל!! מתחילים עם השבות המת
(זוכר שבפסח האחרון היה חסר ביצים??? נו... מתי זה נגזר?? בראש השנה האחרון!!!! בשמים היה "מסכת" דין מיוחד שנולדה בזה אסורה בזה... 

עכ"פ בהמתנה הממושכת בחצר בית יעזק הספקנו לגרוס יחד  ביצה...) ביצה והוחלט שיהיה חסר ביצים... והיה עוד כמה דברים חוץ ממסכת
את הששים שבותים דיו"ט... לא הספקנו לסיים... ולפתע נשמעה תכונה... רבן גמליאל יצא והכריז מקודש!! וכל העם אחריו 

 !!!!! אשרי העם שככה לו...   באותו רגע הכל נהפך לחרדת אלוקים... בכיות... התעלפויות... הנה יום הדין!! מקודש מקודש.. 
 

5 
 בקרוב ממש

מסר מרגיע לקראת תפילות ימים 
 הנוראים:

במוצאי שבת האחרון הגעתי לסליחות... מאוד 
רציתי להתפלל בכוונה... להתרגש... ולעורר 

 רחמים כמו שצריך... 
לצורך העניין שתיתי כוס קפה לפני כן... ואח"כ 
עוד כוס קפה...... אפילו קצת נחתי בשבת 

ותכל'ס... אחרי  (בלי לומר שזה לצורך מוצ"ש)בצהרים 
כל ההכנות... כשהגעתי לסליחות הייתי עייף!!! 
מפהק!! לא הצלחתי להתרגש... לא לבכות... לא 

 כ"כ לכוין... והייתי מאוד מאוכזב מעצמי...
 רציתי להתפלל טוב!!! ו... ו... ולא הצלחתי... 
 פתאום תפסה אותי מחשבה: רגע רגע רגע... 

צריך להתרגש בתפילה??? אולי  שאנימר מי א
הקב"ה צריך להתרגש?? סו"ס אני הרי מתפלל 
אליו... אני רוצה שהתפילה תגיע אליו... אז מי 
אמר שאני זה צריך להרגיש ככה תחושה 

---עסיסית... מי אמר שאני צריך להרגיש ש
 התרגשתי... 

מספיק שהקב"ה מתרגש!!!! ומי אמר 
בהתרגשות שלי...  שההתרגשות של הקב"ה תלוי
 ---הוא יכול להתרגש גם בלעדי... 

זה כמו במסיבת סידור שהילדות הקטנות 
מתאמנות על כמה משפטים שהם צריכות לשיר 
ולהגיד עם הסידור ביד... שה' יתן כח לאמא... 
ושאני אעשה לה הרבה נחת ושהיא תוכל לגדל 
אותי וכו' וכו'... והילדות לא מבינות מילה וחצי 

(כמובן שלא מבינות את מה שהם אומרות... מילה מ

אבל האמא והסבתא יושבות שם  המשמעות...)
במעמד ובוכות ובוכות ומתרגשות עד עמקי 

 נשמתם מעצם המשפטים הנאמרים... 
זאת אומרת: זה שהילדה בת השש לא מבינה מה 
היא אומרת... זה לא מפריעה לאמא שלה 
 להתרגש מאוד מהמשפטים שהיא אומרת!!! כי

 אמא מבינה!! וזה מספיק... 
כשאני מתפלל בראש השנה ואני  אותו דבר כאן:

אומר לקב"ה "ונתרחקנו מעל אדמתנו ואין אנחנו 
יכולים לעשות חובותינו בבית בחירתך" אז אני 
צריך להסתכל בפירושים כדי להבין מה צריך לכוין 
כאן... אבל אצל אבא שבשמים... ברגע שאני 

אום כל ההיסטוריה צפה אומר כזה משפט... פת
בבת אחת על השלחן... כל האינסוף אהבה וחיבה 
שהיה בזמן שבית המקדש קיים ובד בבד כל 
הצרות והיסורים שיש לעם ישראל משנות דור 
ובפרט בשנה האחרונה... הכל צף ועולה לפני 
הקב"ה ו... והוא יתברך מבין ומאזין מביט 

והוא ומקשיב!!! מבין בדיוק מה אני מתכוין... 
 יתברף מתרגש ממה שאני אומר.

אז אני...??? או שאני מתרגש או שלא... יותר או 
פחות... אבל אני זה לא הסיפור... הדבר היחיד 
שצריך לעניין אותי כעת זה להיות כמו הילדות 
האלו במסיבת סידור שהם יודעות דבר אחד: 
אנחנו כעת בהופעה!! אמא וסבתא מגיעות לכאן 

תנו... ואנחנו פה צריכות לעשות ורוצות לשמוע או
להם הופעה טובה.. ובשביל זה אנו עושות את כל 
מה שהמאמנת אמרה לנו ועושות את זה הכי 

 טוב... אותו דבר כאן:
עיקר הכוונה שלי בתפילה: אבא שבשמים: אני 
כעת בהופעה לפניך!!! אני רוצה להתרצות 
בפניך... להמליך אותך... ולעשות לך קורת רוח... 

י מצידי אשתדל להבין לגמרי מה שאני אומר אנ
ולהיות בעניינים עד כמה שאני אוכל... אבל מה 
שאני לא הצלחתי... זה בסדר... איפה שאני 
 נעצרתי אתה יתברך ממשיך... אתה תגמור בעדי...



“ 

 

 המטאטא!!!! והיעה!!! (שני חלקי התשובה)  
כן... מטאטא ויעה הם שני אביזרים שתמיד הולכים ביחד... אבל יש ביניהם הבדל מהותי!! לכל 

 אחד יש תפקיד אחר לגמרי מחבירו!!! 
את המטאטא לא מעניין הלכלוך... למטאטא לא אכפת שישאר  המטאטא מתעסק עם הבית!!!!

שהבית יהיה נקי... המטאטא לוקח את כל  שהבית!!!!למטאטא חשוב  העיקר לא כאן!!!!לכלוך... 
הלכלוך ומזיז אותו מהבית... וזהו... אחרי שהבית נקי מלכלוך... כעת המטאטא מצידו סיים את 

ואז!!!!! אז אחרי תפקידו... כבר לא מעניין אותו הלכלוך... שישאר לכלוך... העיקר לא כאן... 
כעת מגיע תורו של היעה... היעה כבר מתעסק עם הלכלוך עצמו!!!  שהמטאטא סיים את תפקידו...

היעה מגיע ללכלוך המרוכז ומטפל בו טיפול אישי ולוקח אותו למקום הראוי לו... זה כבר תפקידו 
 המטאטא...תמיד מגיע שלב אחד אחרי  יעהה היעה...של 

 !!יש סדר ויש ניקיון!!האמת היא שהייתי מגדיר את זה עוד יותר טוב: 
עושה ניקיון... המטאטא לא דואג לניקיון... מצידו שישאר  לאהוא  סדר!!!!המטאטא עושה 

שהלכלוך יהיה מרוכז במקום  המקום שלו...שללכלוך יהיה את  שיהיה סדר...לכלוך... אבל העיקר 
 אחד... ואז מגיע היעה או כל חומר ניקוי אחר והתפקיד שלו זה כבר לנקות את הלכלוך עצמו.. 

--- 
עם ישראל צברו  להבדיל אלף אלפי הבדלות זו חלוקת העבודה בין השעיר לה' לשעיר לעזאזל...

במשך השנה הרבה הרבה לכלוך... כעת צריך לנקות את כל הלכלוך... נו... מה עושים??? רגע... 
 לניקיון... ורק אח"כ ניגשים  לעשות סדרחכה.. לפני שמנקים... קודם צריך 

מכפר  ממש לאמכפרים עלינו!!!! השעיר לה'  לאלכן דבר ראשון מגיע הפר והשעיר לה'... והם 
מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם!! שים לב  על הקודשעלינו!! אלא מאי?? וכיפר 

 מנקה את קודש הקדשים מטומאות בני ישראל...  מכפר על הקודש...לדגש: השעיר לה' 
מקודש הקדשים... הוא  ומפנה אותם' לוקח את כל העבירות כמות שהם זאת אומרת: השעיר לה

 את הקודש...לא נוגע בעבירות שלנו... הוא לא מנקה אותם... אדרבה..  הוא עסוק כעת בלנקות 
 ומזיז אותם מקודש הקדשים...  כמות שהםולכן הוא לוקח את העבירות שלנו 

וכן יעשה לאוהל מועד המשך הפסוק: "לאיפה הוא מזיז אותם???  תפתח חומש ותקרא את 
הכה"ג כביכול מטאטא את כל העבירות שלנו מהפרוכת החוצה...  השוכן איתם בתוך טומאותם..."

בתוך  איתםזה כבר בגדר השוכן  (דהיינו מחוץ לקודש הקדשים)ושם זה כבר בסדר... באוהל מועד 
לכלוך מתרכז כביכול למקום טומאותם... אע"פ שהם טמאים שכינה עמהם... באוהל מועד כל ה

לכלוך אמנם יש... אבל כבר יש לו מקום... הלכלוך מרוכז  סדר!!!!אחד... בקיצור: מה שנקרא 
אחרי שגמרנו לפנות את כל הלכלוך מבית ה' וכעת ככככל הלכלוך מרוכז  עכשיו!!!!למקום אחד... 

השעיר המשתלח... כעת  היעה זה כבר היעה!!!!כביכול במקום אחד... עכשיו הגיע תפקידו של 
הכה"ג ניגש לשעיר המשתלח וסומך שתי ידיו עליו ומערים עליו את כככל עוונות בית ישראל... 

 ישר לעזאזל... וקדימה...
השעיר לה' עושה פעולה של סדר!! של  זו חלוקת העבודה בין השעיר לה' לשעיר לעזאזל.... 

השעיר לעזאזל הוא כבר היעה שבאמת עסוק טאטוא!!!! השעיר לה' עסוק בניקיון הבית!!! ואילו 
ולכן עיקר הכפרה שלנו זה בלכלוך עצמו... הוא לוקח את הלכלוך עצמו ומאבד אותו מהעולם... 

כי תכל'ס... אנחנו מלוכלכים... ואנחנו צריכים להתנקות מהלכלוך... ואת זה  השעיר לעזאזל...
ר לעזאזל... ועם כל היישר כח ליעה השעיר לעזאזל עושה בשבילנו!!! אבל עם כל הכבוד לשעי

שמנקה את הלכלוך לגמרי... אבל עדיין!!!! עיקר העבודה הנשגבה והמעכבת של הכהן גדול ביום 
כי  ולמה??? מסיבה פשוטה:כיפור זה דווקא לא השעיר לעזאזל... אלא אדרבה הפר והשעיר לה'... 

וקקים להתנקות... נו... תכל'ס... לכלוך... כמה שהוא מטרד וכמה שהוא מעיק וכמה שאנחנו משת
נהיית נקי... נו... ו...?? מה יש לך מזה??? מה... אתה סתם חולה ניקיון??? רוצה להיות נקי 

אני  לפני ה' תטהרו!!!!!וזהו??? לא!!!! כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם!!!! בשביל מה?? 
אבא שבשמים... חבוקה ודבוקה בך...  רוצה להתאחד עם הקב"ה... אני רוצה להיכנס לחדר יחוד עם

עוד כמה ימים חג הסוכות ואני רוצה להיות ראוי להיכנס לחדר יחוד... בשביל זה אני רוצה 
קודם תנקה את החדר  אחר כך הניקיון...ורק  הסדר..להתנקות... אם ככה... עיקר העבודה זה 

 יחוד... שיהיה לך סיבה בשביל מה להתנקות...
--- 

 קודה מאוד עמוקה:טמונה כאן נ
 אנחנו נמצאים בעולם של בירור... שזה אומר שיש טוב ויש רע... 
 האמונה של העם היהודי היא שאין עוד מלבדו!!! הכל יחוד ה'!! 

שהרע גם מוביל לטוב!!!!! גם לרע יש מקום...  אה... תכל'ס... הרי יש רע בעולם...?? התשובה היא:
כמו שבכל בית יש פח אשפה וזה לא מחדל ולא הזנחה אלא זה חלק בלתי נפרד מאביזרי הבית... 
ככה הרע הוא חלק מהעניין... הוא חלק בלתי נפרד מיחוד ה'... לרע יש גם תפקיד ביחוד ה'... כל מה 

את עצמנו בייחס לרע הזה... האם  ממקמיםאנחנו שנותר לנו בתור בעלי בחירה זה לבחור איך 
במטבח יש שני כלים מאוד נחוצים: יש  לדוגמא:...?? יעהאו להיות  מטאטאאנחנו בוחרים להיות 

מנקים  -צלחת אוכל ויש פח אשפה!!! את שניהם צריכים!! רק מה ההבדל ביניהם??? צלחת אוכל
את הלכלוך... כל אחד מאיתנו צריך לבחור או  שאליו מפניםואילו פח אשפה  אותה מהלכלוך...

 מתפנה הלכלוך!! שאליואת הלכלוך!!! או להיות הכלי  מנקה מעצמולהיות הכלי ש
לאברהם היה בן צדיק ובן רשע!!! ליצחק גם היה בן צדיק ובן רשע... למה??? וכי היה פה מחדל 

שכמו שלזהב  (על דרך הנגלה)ל חינוכי?? חס ושלום!! מקובלנו על דרך הנסתר וזה גם מפורש בחז"
יש סיגים ויש פסולת שצריכה לצאת ממנו... ככה אברהם ויצחק שהם התחילו לברר את הטוב 
מהרע היה מוכרח להיות להם אחיזה ברע... כי מלאכת בורר מוכרחת להיות מורכבת מטוב ורע... 

 אליולו בן אחר שאת הפסולת... ואי מעצמוממילא היה מוכרח להיות מצד אחד בן אחד שמפנה 
מתפנה כל הפסולת...  וכאן זה כבר היה עניין של בחירה... יעקב ועשיו נולדים ולשניהם יש בחירה 
מה הם רוצים לעשות עם עצמם... הטוב והרע עומדים לפניהם והם צריכים לבחור אחד מהשתים... 

ין ברירה!! א היעה שכל הרע מטואטא אליך!!!את הרע!!! או שאתה  מטאטא מעצמךאו שאתה 
הם תאומים!!! שניהם שוים... ויש פה גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל והבחירה בידך... ויעקב 

 ועשיו בחר להיות היעה שאליו מטואטא כל הרע...  ממנו...אבינו בחר לטאטאות את הרע 
 אין משהו באמצע... זה רק שתי גורלות... או לבחור וזה בדיוק הסיפור של שני השעירים...

במטאטא לנקות את הרע ממך ולהישאר כולך טוב... או להיות היעה שכל הרע שבעולם מנוקז 

(זו הסיבה שאצל אברהם ויצחק היה מוכרח להיות בן אחד רשע... אבל אצל יעקב אבינו העניין כבר אליו... 

 מ"ל...)נתקן ומטתו שלימה וכל בניו צדיקים... כי הרע כבר התברר מחוץ לגבולות קדושת ישראל ואכ
--- 

 עד כאן דברים קצת גבוהים... כעת בא נתרגם את זה לפרקטיקה: 
כיום זה מאוד מאוד בולט... אנחנו נמצאים בעולם של בירור!! זה לא סוד שבעולם שלנו 
יש טוב ויש רע!!!! אנחנו לא נבהלים ומופתעים מקיומו של הרע... בדיוק כמו שאנחנו 

 שיש סדר!!!!ך הבית שלנו... ולמה?? כי כל זמן לא מופתעים מקיומו של פח אשפה בתו
(אנחנו כמובן כל זמן שללכלוך יש מקום והוא מרוכז בפח אשפה אין לנו בעיה עם זה... 

מתפללים שיום יבא וכל הרשעה כולה כעשן תכלה... אבל כל זמן שזה עדיין לא קורה... אז יש רשעה ויש רע 
  מו העסק בשליטה...)בעולם... וכל זמן שיש סדר והרע נמצא במקו

מתי מתחילה הבעיה?? מתי הגברת מתחילה להיכנס לעצבים??? כשהבית כולו 
נמצא במקום שלו... אלא מטייל בבית... כאן  לאמלוכלך.. כשאין סדר... כשהלכלוך 

 מתחיל הסקנדל!!! כאן מתחיל לצאת קרנים!!! 
סונן!!!! כן... תתפלא מ לאהקב"ה נתן לנו מתנה שקוראים לה אינטרנט  על אותו משקל:

לשמוע... זו מתנה... אתה יודע למה זו מתנה?? כי האינטרנט הפרוץ הוא פח אשפה 
אחד גדול וטמון שאליו מרוכז כיום כככככל הזבל בצורה מרוכזת כמו שלא הייתה 
מעולם... אתה אולי לא שם לב... אבל הרחוב פעם היה הרבה הרבה יותר מלוכלך מאשר 

לכלוך הסתובב ברחוב... עד שהגיע הפח הטמון שקוראים לו אינטרט היום... כי פעם ה
וכל הזבל התנקז לשם... כשאני הייתי בחור צעיר... כל בוקר היינו יוצאים לרחוב ורואים 
פשקוילים על הריצפה עם לשון הרע והוצאת שם רע על כל מיני אנשים... יש לי שאלה: 

יש ב"ה פח אשפה אחד ענק  בה???מה התשואיפה זה היום??? לאיפה זה נעלם??? 
ענק שקוראים לו אינטרנט שהוא אוסף אליו את כל הזבל שבעולם... כל הלשון הרע'ס 
וכל הלכלוך הכל שם... וממילא זה משאיר את העולם שלנו נקי... איכות הסביבה.. 

סדר הקב"ה מסדר את העולם לקראת התיקון השלם...  מצוין!!!!! זה מה שנקרא סדר!!!!
סדר זה לא אומר שאין לכלוך... יש לכלוך ועוד איך יש... אוהו כמה  אומר ניקיון... זה לא

 סדריש... אבל ללכלוך יש מקום... וכעת בערב יום כיפור כל אחד מאיתנו אמור לעשות 
 עם עצמו ולשאול: איפה אני...??? 

  האם אני בוחר להיות מטאטא או יעה...????
 או השעיר לעזאזל???האם אני בוחר להיות השעיר לה' 

האם אני בוחר להיות המטאטא שמנקה את עצמו מהלכלוך... או בוחר להיות היעה 
 לבחירתך!!!!שאליו מתפנה כל הלכלוך??  

--- 
מה אעשה... אין לנו כבר את הלוקסוס לדבר נגד האינטרנט מכל וכל... סו"ס יש המון 

מי שאין פחד  מסונן!!!!!! אבלהמון אנשים יראים ושלימים שצריכים גישה למייל... 
אלוקים לנגד עיניו ומרשה לעצמו לגשת לאינטרנט לא מסונן הוא פשוט בוחר להיות 

לא!!! שלא תגיד שאי אפשר  זה עניין של בחירה!!היעה שעליו מערימים את כל הזבל... 
בדור שלנו... שלא תתרץ ותגיד שאדון אז נדברו ירה טילים נגד המושג מייל ולא שבק 

אדרבה... אני דווקא מסכים  לא!!! אני לא אתן לך את התירוץ הזה!!!כל בריה... חיי ל
לא איתך שאי אפשר... אתה צודק... אני לא מדבר נגד מייל... אני מדבר על אינטרנט 

גם גיליון זה נשלח לדפוס דרך מייל... וגם נשלח למקבלי המייל דרך אינטרנט...  מסונן!!!!
הגיע הזמן שתקבל החלטה  ותעשה!!!!תה יכול לעשות... ואת זה א אבל מסונן!!!!!!

 בנושא!!!! 
זה לא פשוט!!! אנחנו נמצאים בעיצומו של בירור!!! הקב"ה עושה סדר מופתי בעולם... 

 לאינטרנט הלא מסונן!!!!הקב"ה מטאטא את כל הזבל שבעולם למקום אחד ויחיד... 
 ומי כמוך יודע עד כמה שאני צודק... 

ערימות של זבל במקום אחד מרוכז... העולם כבר כמעט נקי... וכעת יש הקב"ה מערים 
לנו אפשרות לתפוס את עצמנו ברגע אחד לפני אחרון... לקבל החלטה לאן אני שייך!!!! 

 האם אני שייך למטאטא או ליעה!!!! 
האם אני בוחר לפנות ממני את הלכלוך!!! או להיות זה שאליו מפנים את הלכלוך... האם 

השעיר לה' שהוא מנקה את הקודש... או להיות השעיר המשתלח שאליו ועל  להיות
 הראש שלו התנקה הקודש... 

אנחנו נמצאים בערב יום כיפור ונדרש מאיתנו לקבל החלטה!!! ובינינו...  זה לא צחוק!!!
ההחלטה היא לא עד כדי כך קשה כמו שאתה חושב... כי שוב: לא מבקשים ממך עכשיו 

רמיטיבי ולשלוח מכתבים בדואר ישראל במשך חודש וחצי... לא לחזור להיות פ
מבקשים ממך לחכות בבנק כמו פעם... לא!!! יש ב"ה מושג שקוראים לו מייל שהוא 
מיועד עבור מי שצריך את זה!!! ואני סומך בעיניים עצומות על הבני תורה שעדיין אין 

שהשורות האלו לא ם להבין להם את זה ולא צריכים את זה... שהם ילדים מספיק גדולי
אבל מי שכבר היה שם... מי שכבר טעם את הטעם של הקידמה הזו...  מיועדות עבורם...

ובאמת נורא נורא קשה לו להתנתק מהרמת חיים הזו... וזה הרי מה שגורם לך שאתה 
פשוט לא מסוגל לחשוב להפסיק עם זה!!! אז לך תשאל רב... והוא מסתמא יתיר לך 

אל תהיה פרוץ... אל תהיה מופקר... אל  תהיה מסונן!!!ל מסונן...  אבל להשתמש במיי
 תהיה מחובר לכל הזבל המרוכז... 

 צריך לדעת שיש גבול כמה זבל יכול להיערם... יום אחד מפנים זבל...
הקב"ה ממתין שיתמלא סאתו של הזבל... וכשהוא יערם עד הסוף או אז יעלו מושיעים 

שיו והקב"ה יקח יעה אחד וישלח את כל הזבל לארץ גזירה... בהר ציון לשפוט את הר ע
צריך לדעת שיום יבא והקב"ה יסיים את הסיפור הזה... ו... ולך אסור להיות שמה ביום 
פקודה הזה!!!! כי אז כבר יהיה מאוחר... אנא ממך... בשעת מוסף של יום כיפור... 

ת הוידוי של הכה"ג על שעיר ברגעים הנעלים של סדר העבודה... בשעה שאנחנו נאמר א
המשתלח... תקבל החלטה!!!! תחליט: אני לא יעה!!!!! אני לא רוצה להיות שעיר 
המשתלח... אני בוחר בחיים ומיד במוצאי יום הכיפורים אני הולך לסנן את המחשב 
 שלי... אין קבלה גדולה מזו... ואין לך פרקליט טוב ליום הדין גדול מזה... אגוטע יום טוב. 
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 "הבן יקיר לי אפרים"



                

העיירה רקיטנה שבפלך פודוליה עיירה קטנה הייתה. גרו בה מעט יהודים, ואחד מהם, היה רב אשר זליקמן, חסיד טולנא מובהק עד לשד 
 עצמותיו.

רעייתו גולדה בתו של רבי פנחס סגל, חסיד טולנא ותיק, נקשר גם החתן רב אשר ברבי דוד'ל מטולנא שנודע כקדוש מאז נשא לאשה את 
 עליון בכל הארץ. (רבי דוד מטולנא זיע"א היה אחד משמונת בניו של המגיד הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל זיע"א).

עד אין שיעור. מלחין בעל שיעור קומה אגדי ושמו רבי יוסלה טולנער (מוכר אצל רבי דוד'ל מטולנא הייתה עבודת הנגינה, גדולה ונשגבה 
יותר בשמו השגוי "רבי יוסל טולעחאנר") ישב אצלו תמיד והלחין עבור כל חג מנגינות חדשות. (אגב, בימי הקיץ היה ר' יוסל המלחין 

ים לחסידות קרלין, לאחר פטירתו של רבי דוד'ל מטולנא, נוסע לחצר הקודש קרלין ומלחין שם באופן מיוחד מנגינות לתפילות ימים נורא
 עבר המלחין ר' יוסל אל אחיו של הרבי, ה"ה הרה"ק רבי יוחנן מרחמסטריבקא זיע"א) 

חמש מאות מנגינות לכל הפחות הלחין רבי יוסלה טולנער, רבות מהן הפכו לנכסי צאן ברזל של העולם החסידי כולו במאה השנים 
ום הן מוכרות ברבות מחצרות החסידים כמו קרלין, סלונים, ואפילו בשירים מסוימים של חב"ד ניכרת טביעת האחרונות. (ועד הי

אצבעותיו). לרבי יוסלה הייתה מקהלה גדולה "קאפעלע" של אברכים ובחורים בחצר הקודש טולנא, וכיון שהאדמו"ר עצמו רבי דוד'ל 
התפילה בימים נוראים, ובימי החגים והשבתות, לא יפלא כי כל אחד שניחן בקול מטולנא, ייחס משקל רב למנגינות ושירי הקודש בעת 

 יפה, או שחשב שיש לו קול כזה, השתוקק להימנות על חברי המקהלה שזכתה לאותות קירוב בלתי רגילים מצד הרבי.
 קיימא.-של-עשר שנים עברו מאז נשא אשר זליקמן את גולדה, ועדיין לא נפקדו בזרע

ות ומרות, שבהם לא חדלו בני הזוג להתפלל ולקוות כי יום יבוא, והם יוושעו. רב אשר שנסע פעמים רבות לטולנא, הזכיר עשר שנים קש
 עצמו כסדר לפני הרבי ודמעתו על לחיו, "רבי, אני רוצה בן זכר. 'קדישל', שיאמר קדיש אחרי בכלות ימי ושנותיי".

על הגלוי, ואינך יודע כמה עולמות משמשים בו בעת ובעונה אחת. חסד ורחמים,  רבי דוד'ל היה מעיף בו מבט מצועף שרב בו הנסתר
ידיעת העתידות, ורצון עז להיעתר לאומלל בבקשתו הנמרצת. אלא שאחרי אותו מבט שדוק ערפילי מכסה אותו, הייתה באה התשובה 

 הקבועה: ה' יעזור.
 ם ועדיין לא נושע. את המילים האלו, "ה' יעזור" שמע רב אשר זליקמן עשרות פעמי

 עד שפעם אחת ביקר הרבי מטולנא בעיירה שלו רקיטנה והתארח בביתו של אשר זליקמן. 
באותם ימים מאושרים ניצלו בעל הבית וזוגתו את הזדמנות הפז שנקרתה על דרכם, והפילו תחינתם בליווי דמעות רותחות לפני הרבי. 

 מדוע יגרע גורלנו מכל אדם, שאלו שוב ושוב.
י הביט נכחו כמי שקורא את העתידות ומלמל שוב את הברכה הקבועה ה' יעזור, אבל בני הזוג ששבעו ברכות לחצו על הרבי בבכי הרב

 ותחנונים עד שהבטיחם הבטחה נאמנה, לפקודת השנה אתם חובקים בן זכר שתקראו לו מאיר. 
שאשר וזוגתו רצו החוצה שטופי דמעות שמחה, ולא שמעו בירך בלבביות וחום, ומיד נפלטה אנחה חרישית ממעמקי לבו הטהור, אלא 

 את האנחה, וטוב שלא שמעו...  
                                         * 

 מדבריו של הרבי לא נפל צרור ארצה. בתוך עשרה חודשים, נולד לבני הזוג בן, ויקרא שמו בישראל: מאיר.
כל אימת שהיא מנגנת לו שיר ערש, מטה הילד את אוזנו. אם בכה, חדל לאלתר מבכיו.  התינוק היה רק בן חודשיים, ואמו שמה לבה כי

חשבה שמא היא מדמה זאת ולא סיפרה אפילו לבעלה. עברו עוד כמה שבועות. התופעה הלכה ונעשתה סימן היכר בולט של מאיר. 
הקטן אפשר לקנות בשיר ערש חמוד. אפילו בעיצומה התינוק הקטנטן הזה אהב מוסיקה באופן בלתי רגיל. גולדה ידעה כי את מאיר'קה 

של התקפת כאב בטן תינוקית אופיינית, שחילצה ממנו צווחות בכי נוקבות, יכלה גולדה לעצור הכל ברגע בו התחילה לשיר לו שיר ערש 
נות מלבבות עברו ימי כלשהו. עם ניגון מתוק הצליחה אמו להאכיל את הפעוט בכל פעם שעיקם את אפו למראה הדייסה. בסיוע מנגי

 גידולו של מאיר בקלות יחסית. שכן לא היה דבר אהוב על הקטנטן יותר משירה וזמרה.
בטרם למד מאיר'קה את צורתה של האות אל"ף, ידע לשיר בדייקנות את כל שירי הערש ששרה לו אמא, ואפילו את זמירות השבת 

 ששמע מאבא ליד שולחן השבת.
וש כבר היה שר בבית ובחצר, שירה מתוקה מדבש וצלולה כיין, והשכנות היו מתאספות ומאזינות לשירתו וכשהיה הקטנטן פחות מבן של

כשהן מתמוגגות. "הבן שלך יהיה זמר גדול" היו טופחות לגולדה על השכם, "חיכית לו הרבה זמן לבן יקיר הזה, היה כדאי לחכות. "לאנג 
 י. מילולית: הרבה לחכות ולא להתאנות. ובתרגום חופשי: ההמתנה משתלמת).געווראט און נישט גינארט". (ביטוי אידישאי עממ

גולדה קרנה מנחת ואילו אשר זליקמן החליט כי יגדל הילד עוד קצת והוא יקח אותו אל הרבי הקדוש כדי שיקבל את ברכתו. הרבי יברך 
ר: שהקול הנפלא שלו יהיה כלי שרת לעבודת ה', שיהיה למאיר'קה קול חזק ונעים, צלול ומתוק והעיק  -היה חולם בהקיץ  –אותו 

מוקדש כולו לכבד את ה' מגרונו. חלום היה לו, כאשר יגדל מאיר'קה, יהיה אחד מחברי המקהלה של ר' יוסל טולנער. ישיר לכבוד הרבי 
 הקדוש.

'קה בן ארבע, עוד בטרם הספיק אבל אנחה זו של הרבי שנאנח בעת שמירר רב אשר בבכי וביקש ילדים, לא לשווא הייתה. כשהיה מאיר
אביו לקחתו אל הרבי, התייתם. יום אחד השיב רב אשר זליקמן את נשמתו לבוראה במיתת פתע, ללא כל הכנות מוקדמות. גווע ויאסף 

 אל אבותיו והותיר אחריו לאנחות את אלמנתו ובנו יחידו...
                                 * 
פש עצומים גידלה האלמנה את מאיר'קה. מחשבתו הכמוסה של בעלה המנוח, שלא הספיק לגלות לה, לא מתוך קשיים רבים ויסורי נ

 נודעה לה מדרך הטבע, והילד לא זכה להתברך מפי הרבי.
פלא שקולו כקול הזמיר בשיא -כשהיה מאיר'קה ילד בן שמונה כבר ידעו גם הגויים בכל האיזור, כי בביתה של גולדה האלמנה גדל ילד

פיו. כשהיה מאיר'קה נותן קולו בליל שבת בזמירות השבת של אביו, הייתה העיירה כולה מתקהלת ובאה ליד ביתה של גולדה. אנשים יו
 עמדו והקשיבו בהנאה עצומה לשירתו המתוקה של הילד. שירה שלא מעלמא הדין.

יה הרבות. "בנך נועד לגדולות" טענו באוזניה ללא בן עשר היה מאיר'קה כאשר אמו לא יכלה לעמוד עוד בפני הפצרות שכנותיה ומכרות
 הרף, "את חייבת לתת לו לפרוח ולא לכלוא אותו בבית".  

אלו מכרות שזרמו עם רוח הזמן ויעצו לה למסור את מאיר למכללה למוסיקה, קונסרבטוריון, נסעה גולדה לעיירה -בניגוד לעצתן של אי
האמונות של החזן הנודע רב מאיר פולישוק, ראש החזנים של הקלויז הטולנאי בעיירה צרקוב ומסרה את בנה יחידה לידיו -ביאלה
 צרקוב'.-'ביאלה

מאיר פולישוק היה אחד החזנים המפורסמים בשנים ההן ברחבי אוקראינה ורוסיה, והייתה לו מקהלה גדולה של ילדים ומבוגרים 
 קומות נוספים.צרקוב ובמ-שהנעימה את תפילות השבת בקלויז של טולנא בביאלה



2 
 

השמים, יצא מכליו מרוב התפעלות. "ילד כזה עוד לא היה לי" -כאשר תהה פולישוק על קנקנו של הילד מאיר'קה ושמע את שירתו בת
 קרא בהתרגשות והחליט להכשיר אותו להיות הסולן של המקהלה.

ת המקהלה של פולישוק הפכה לחוויה אדירה עבור לא עברו אלא שבועות מעטים, והקלויז הטולנאי בעיירה נעשה מוקד עליה לרגל. שיר
כל שומעיה בזכות ילד הפלא, הסולן מאיר'קה זליקמן. הקהל העריץ אותו ואפילו חבריו למקהלה שהיו צריכים לקנאות בו, בגלל שהאפיל 

 עליהם, אפילו הם, סלחו לו בלב שלם את הצלחתו המטאורית ולא עמדו בדרכו.
א מלא גאווה. חסר חינוך היה עקב מותו של אביו, והרחקתו מאמו. במהרה נעשה מושחת במידותיו. וכך צמח לו מאיר'קה כילד פל

התהלך נפוח כטווס והכל חייבים היו לכרוע לו ברך ולקלסו בכל לשון של שבח. עד שגברה חוצפתו של ילד הפלא והחל מדבר ומתנהג 
 ו את כל תורת החזנות והנגינה.בזלזול גם כלפי החזן הנערץ, מורו ורבו מאיר פולישוק שלימד

מאיר פולישוק היה אכול מבפנים נוכח שחיתות המידות של ילד הפלא שלו וחוצפתו הגוברת. ברם, כנגד כל מעשה של עזות פנים, היה 
מפצה אותו הילד בשירתו השמיימית. ההופעות המרהיבות ותשואות הקהל, סכרו את פיו של החזן שהרגיש לא פעם כיצד לבו פוקע 
מבפנים למראה שחיתותו המתגברת של מאירקה ולמשמע דיבוריו מלאי ההתרסה והפגנת הזלזול כלפיו. על כל פשעיו של ילד הפלא 

 מאיר'קה כיסתה אהבתו של החזן מאיר.
אל  הגיעו ימי הסליחות. מקהלת הילדים והמבוגרים של מאיר פולישוק תפסה את מקומה הקבוע. הקלויז הטולנאי היה מלא וגדוש מפה
פה. מאות רבות של אנשים הגיעו לקראת שעת חצות של מוצאי שבת. השמועה אמרה כי הלילה ינעים ילד הפלא מאיר'קה זליקמן 

 במנגינה חדשה בקטע הסליחות של "במוצאי מנוחה", והקהל המתין במתח וציפייה.
עלה והתגבר קולו המתוק של ילד הפלא כאילו ואמנם, היה שווה לחכות. המנגינה החדשה הושרה ברגש, בהטעמה רבה, ומעל הכל הת

 נפתחו שערי גן עדן...
כעת הגיע הקהל לאמירת "שמע קולנו". דלתות ארון הקודש נפתחו והחזן מאיר פולישוק נעץ עיניו בספר הסליחות שלו. גרונו דרוך היה 

 אינו יכול להוציא הגה. להתחיל בקול בריטון ולטפס משם לטנור. אך הנה כמו עכביש ארסי עוקץ את גרונו והוא
 עיניו לטושות היו נכחן, מביטות ה'סליחות' והוא אינו מאמין.
 מישהו קשקש בתוך הסליחות שלו, מעל הקטע 'שמע קולנו':

 "מאיר פולישוק חזן ביום ושיכור בלילה".
 זה היה כמו חץ בלב. סכין דקרה בו מתוך האפלה.

עם, כשאיש לא ראה, נעלם היה במסבאה כלשהי ומרווה את צמאונו היוקד בכמה למאיר פולישוק הייתה חולשה לטיפה המרה. מדי פ
כוסות של בירה מתוך החבית או יי"ש עשוי כהלכה. עד הבוקר נמוגה השפעת האלכוהול והוא היה קם כרגיל. פרט ללילות בהם הפריז 

 בשתיה ונותר סרוח על משכבו גם בהגיע השעה. 
 וק היה די חכם להצניע את חולשתו זאת. איש לא ידע על מעשיו. מאיר פוליש

 רק ילד הפלא היה קרוב אליו מספיק כדי להתוודע לתאוות השתייה שלו.
 די! עד כאן! 

במאמץ עילאי הצליח להתאושש מתחושת האגרוף המכה בבטנו, וחילץ מגרונו את פסוקי שמע קולנו, הגם שכל שומע בעל חוש 
 אינו במיטבו.מוסיקלי בינוני יכול היה להיווכח שהוא 

עוד באותו לילה, מיד לאחר שחזרו מן הסליחות נזרק מאיר'קה מן המקהלה. מאיר פולישוק הרגיש כי באו מים עד נפש. הוא השליך 
אותו הרחובה בשאט נפש, ומה שחרה לו יותר מכל, היה מבטו השחצני של פרי הבאושים בעת שהושלך החוצה. מבט מתריס וחצוף כזה 

לא רוצה לראות אותך בחיים" צעק החזן בחרון, סגר את החלון והגיף את הוילון. "לא אכפת לי גם אם אשמע שאתה טרם ראה בחייו. "
 הזמר הטוב בעולם. אני לא רוצה להכיר אותך יותר, כפוי טובה שכמוך".

                                          * 
 פלא מבוקש כמו מאיר'קה לא נותר זמן רב לבדו.-ילד
וא נסע לקישינוב. שם הייתה מקהלה גדולה עוד יותר וחזן מפורסם לא פחות. ניסן החזן, יליד העיירה בעלז שאיש לא הכיר את שמו ה

 ניסן, והכל קראו לו ניסי בעלזער. (למרות שמו, הוא לא היה חסיד בעלז, אלא יליד העיירה בעלז). 
לד הפלא מאיר'קה. זה היה הדבר הטוב ביותר שיכול היה לקרות לניסי בערב לניסי הייתה מקהלת ענק בקישינוב, וכאשר הגיע פתאום י

 ראש השנה. כמו מתנת שמים, זכייה בפיס שנפלה עליו מבלי שביקש.
בראש השנה ההוא, התפללה המקהלה של ניסי בבית הכנסת הגדול בקישינוב והקהל נמס מרוב תענוג למשמע שירתו הנפלאה של 

 מאיר'קה.
י, הילד המושחת לא היטיב דרכיו. הוא נשאר חצוף ומתגרה, בעל גאווה המביט על כולם מלמעלה. גם ניסי, כמו מאיר אך במישור האיש

קודמו, הרגיש פעמים רבות שהוא מתפוצץ מכעס נוכח מרדנותו של מאיר'קה. אלא שאותו משכך כאבים ששמו הוא "קולו האגדי של 
כל אימת שביקש להרחיק את הילד החצוף ממנו, נכבש כליל נוכח הופעה מוצלחת שלו מאיר'קה" פעל גם עליו את פעולת הקסמים שלו. 

 ועוצמת מתיקותו שלא היה לה אח ורע.
ואותו חלום שחלם אשר זליקמן המנוח, הגשים ניסי החזן. בשבת פרשת כי תבוא, הגיעה מקהלת החזנים והילדים של קישינוב לטולנא 

 ת, בהשתתפותו של האדמו"ר רבי דוד'ל מטולנא עצמו שהיה בן בית בהיכל הנגינה.והופיעה במהלך תפילת השבת בבית הכנס
לכבוד הימים הנוראים המתקרבים הלחין ניסי מנגינה חדשה על הקטע "כבקרת", אותה שינן עשרות פעמים עם מאיר'קה. הוא התכונן 

החליט להוציא את המנגינה לאור עולם במהלך השנה, אך לכבודו של הרבי הקדוש, -לבצע את הקטע לראשונה במהלך תפילת ראש
 עריכת השולחן של הרבי.

הגיעה שעת השירה... המקהלה תפסה את מקומה מול שולחן הרבי. בית המדרש היה מלא וגדוש עד בלי יכולת להכניס ראש סיכה. הכל 
 השתתקו פלאים כאשר ילד הפלא פצה את פיו.

 "מה הוא הולך לשיר לנו" שאל הרבי.
 גאווה.-חדשה שלי ל"כבקרת". ענה ניסי בענווה"מנגינה 

 "פתח פיך ויאירו דבריך". ציווה הרבי על הילד.
 מאיר'קה פתח את פיו ושר. הקהל העצום נשבה בקסמיו ונוכחים רבים הזילו דמעות התרגשות. הילד שר כה נפלא!

 מוחו השוצף. רק אדם אחד הרגיש איך בני מעיו מתהפכים. הדם מציף את פניו ומאיים להטביע את
 זה היה ניסי החזן. הוא חש חמת רצח שטרם ידע כמותה. 

הילד החצוף הזה, מאיר'קה, הלחין מנגינה, יותר יפה משלו, על המילים "הבן יקיר לי אפרים", וכעת, במקום לשיר את "כבקרת" הוא שר 
 את הלחן שלו ואת הקטע "הבן יקיר לי אפרים"... 

הרבי התעלם מכך. הוא הקשיב לילד המשורר בעיניים עצומות, ועל פניו נסוכה הבעת הנאה כאילו עלה  הקהל כלל לא שם לב לשינוי. גם
 לגן העדן בחייו.

 השירה הסתיימה. הצלילים הענוגים נמוגו אט אט. הקהל עמד כמכושף ולא זז ממקומו.
 הרבי פקח את עיניו וציוה בידו. "הדרן, עוד הפעם".
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"הבן יקיר לי אפרים" כאשר הקהל נוסק שוב פעם לגבהי התרוממות רוח שלא ידע כמותה מעולם. ואם  ומאיר'קה שר מחדש את המנגינה
ההדיוטות כך, הרי שהרבי, פניו זהרו כאילו עלה חי לרקיע כאליהו הנביא בשעתו. הוא לא היה כלל בעלמא הדין. שירתו העילאית של 

 הילד העלתה אותו למרומי הרקיע השביעי.
יר קרא הרבי לילד. "מאיר שמך ואתה אכן מאיר" אמר ברגש ובקול רך. "צוויתי בשעתו על אביך המנוח לקרוא לך כאשר הסתיים הש

 מאיר. אני מברך אותך שזכות שירתך הקדושה בשיר "הבן יקיר לי אפרים", תעמוד לך בכל המעברים הקשים שתעבור בימי חייך".
 דרים עמוק לתוככי נפשו.עיניו של הנער זלגו דמעות. הוא חש שדברי הרבי חו

 הכל התהלכו סביבו כמשוגעים מרוב הערצה והתפעלות. איש לא נשאר אדיש או קריר.
 רק אדם אחד לא מחל לו.

 זה היה ניסי החזן.
עוד באותו לילה גירש ניסי את מאיר'קה מן המקהלה שלו, כמו מאיר פולישוק לפניו. היה בו במאיר'קה גודש חוצפה שהוציא את 

 עליו מדעתם.הממונים 
 הוא נעלם מן האופק וכמה שנים לא שמעו ממנו כלום.

רק לאחר תקופה ארוכה נודע כי מאיר'קה, שהתבגר בינתיים וכבר היה איש צעיר, הגיע לקייב, שם הצטרף כזמר לאופרה הגדולה של 
העיתונות הגויית הריעה לו וקשרה  קייב. השמועה אמרה כי הוא התפקר לגמרי וניתק כל קשר עם יהדותו. כוכבו דרך בקרב הגויים.

לראשו כתרים. הוא נעשה הזמר הראשי של האופרה הגדולה של קייב, החליף את שמו בשם גויי מובהק, איליץ' נובוגרדוב, והתנהג 
בשעת  בהתאם. כל מי שראה את הופעותיו בפני קהל המונים לא היה יכול לשער כי הזמר שנראה כמו גוי גמור, בין לפני ההופעה, בין

 ההופעה ובין לאחריה, נולד כיהודי בן למשפחה חסידית, לאחר ברכתו של רבי גדול. נראה היה כי מאיר'קה שכח לגמרי את עברו.
אבל הרבי הקדוש, רבי דוד'ל מטולנא לא שכח את הנשמה השבויה בין הקליפות. הנשמה שירדה לעולם על פי ברכתו נקלעה לכף הקלע 

פשר לתת לה לרקוד עם מלאכי חבלה בכל שני וחמישי במרתפי המסבאות של קייב. להתהולל כאילו אין וירדה לשפל המדרגה. אי א
 מחר, ואחרי כלות ימיו ושנותיו להיזרק לשאול תחתיה לנצח נצחים. בת מלך שבויה, יש לפדותה מן השבי.

אום, אם יקפוץ לשעה קלה לביב של שופכין, קרא הרבי לאחר מחסידיו הנאמנים, אדם בעל חוסן נפשי יהודי מושרש, שלא יקרה לו מ
 כדי לחלץ משם מרגלית יקרה שנתלכלכה בכל מיני טינוף.

                                    * 
החסיד רב עזריאל דיינובסקי נסע לקייב כמי שקופץ למצולות הים העמוק בפקודת רבו. את קייב לא הכיר. מעודו לא דרכה בה כף רגלו. 

ר ברכבת חיפש שעה ארוכה אחר אכסניה יהודית כשרה בה יוכל לאכול פת ותבשיל ללא חשש כשרות, והחל תר אחר כשהגיע לעי
מאיר'קה זליקמן. אלא שהשם היהודי גווע ומת ומתוך קברו עלה וטיפס גוי גמור ושמו איליץ' נובוגרדוב. התהלך עזריאל ברחובות ועקב 

האופרה הראשית של קייב, עם הבטחה לערב בלתי נשכח בליווי זמר הטנור הנודע איליץ' אחר לוחות המודעות, עד שגילה מודעה מטעם 
 נובוגרדוב.

לבו של עזריאל אמר לו, שיש קשר בין הזמר איליץ' נובוגרדוב לבין מאיר'קה זליקמן. הוא הגיע לאופרה בערב ההופעה. קנה כרטיס 
 והתיישב בפינה צדדית, משם יוכל לעקוב בשקט אחר הנעשה.

בהגיע השעה, עלה המסך הענקי. על רקע תפאורה ססגונית החלה כעין הצגת תיאטרון, כאשר קבוצת זמרים מספרת לקהל באמצעות 
 שיר את סיפור ההצגה.

כל זאת היה רק הקדמה לתפקידו הראשי של זמר האופרה בעל קול הטנור האדיר איליץ' נובוגרדוב. כל העיניים נישאו אל הזמר הצעיר 
פת ערב מלכותית ועניבת פרפר לבנה לצווארו, בשעה שהרים את קולו בשירה רמה בשפה זרה, והמנגינה מתגלגלת מפיו הלבוש חלי

 בצורה אמנותית מלוטשת ומקצועית.
ילדותית של -רב עזריאל ישב בפינה האפלה ושפשף עיניים בתדהמה. תחילה חשב שטעה. הוא לא ראה שום קשר בין דמותו הנערית

 ן בעת ההופעה שלו בליל שבת בטולנא, לבין הזמר הצעיר ששירתו האדירה כמעט מפילה את קירות הבנין. מאיר'קה זליקמ
אך ככל שעקב מן המארב אחר תנועותיו ופניו של הזמר הגוי, השתכנע יותר ויותר כי הרגשת הלב שלו, לא הכזיבה. הוא מאיר'קה הוא 

 לו למעלה מכל ספק כי אלו אותם פנים בגרסה מבוגרת.איליץ'. אלא שהילד בגר והיה לאיש צעיר. היה ברור 
 הוא חיכה לו עד שהסתיימה ההצגה, יצא החוצה בזריזות וארב לו מסמטה קרובה עד שיצא החוצה, שעה ארוכה לאחר תום ההופעה.

אותו כגדוד שומרי  נראה היה כי הזמר איליץ' שבוי במעמקי הקליפות הטמאות. מוקף היה מכל עבר בקבוצת צעירים מעריצים שהקיפה
ראש. רב עזריאל כמעט התייאש מיצירת מגע עם הזמר. עד שלבסוף, קרוב לביתו של הזמר, חוילה מפוארת ומנקרת עיניים, נפרדו 

 מאיליץ' כל מעריציו והוא נותר לבדו ועמד להיכנס לביתו.
 זאת הייתה ההזדמנות של רב עזריאל. 

 ידו וברך אותו בנועם "א גיטע נאכט". (לילה טוב).הוא התקרב אל הצעיר בצעדים זריזים, עבר ל
 הזמר הנערץ התחלחל כאילו הכישו נחש. "מי אתה?" שאל בזעם.

רב עזריאל הושיט לו יד, "קוראים לי עזריאל דיינובסקי. ראיתי אותך בטולנא כאשר שרת באותה שבת נפלאה את הקטע "הבן יקיר לי 
 תמוגגנו למשמע שירתך הנפלאה. היה זה כאילו מלאך ירד מן השמים ושר הישר מגן העדן".אפרים" והרבי ביקש ממך הדרן. הוי, כמה ה

 הוא נקט בשיטת הטיפול בהלם, והלם בצעיר באגרוף ברזל עטוף בכפפת משי.
חשוכות כל בשרו של איליץ' נעשה חידודין חידודין. לרגע נדמה היה כאילו עמד לפצוח בשאגת כעס איומה, אולם פתאום התבהרו פניו ה

 ומתוך האופל הציץ קלסתר פנים יהודי.
 "שולעם עלייכם" אמר בהגייה חסידית והושיט יד לשלום. "תיכנס אתי לבית?" 

 רב עזריאל פקפק מעט, מה גם שלא ראה צורת מזוזה בפתח. אך האם לא במיוחד עבור רגע זה נשלח הנה?
 לו. הוא נכנס לביתו של הזמר. תענוג שלא רבים מצעירי קייב זכו 

הם ישבו באותו לילה ושוחחו עד עלות השחר. פניו של הזמר איליץ' קרנו מנחת כאשר עזריאל ניסה לשחזר ללא הצלחה את התנועות 
 הנשכחות של "הבן יקיר לי אפרים".

 "אתה לא יודע כלום" פרץ בצחוק מתגלגל, "הנה, כך זה נשמע".
את הניגון הנשכח מן הזכרון. השעין את ראשו אחורה ופצח בניגון בקול שקט הוא עצם את עיניו לרגע. התרכז במאמץ מחשבתי לדלות 

 שהלך והתגבר. "אם ילד שעשועים, מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד"...
 "נפלא, ממש נפלא" התמוגג רב עזריאל. "זהו בדיוק השיר. אלא שאז שר אותו ילד פלא והיום שר אותו..."

 ך. "גוי גמור" שיסע אותו איליץ' בחיו
 "לא אמרתי זאת" התגונן רב עזריאל.

 "נכון, לא אמרת" הסכים אתו הזמר בחיוך דקיק. "ואל תגיד לי שאתה לא חושב כך".
 רב עזריאל שתק לרגע. "יש לך דרישת שלום מהרבי" אמר בהיסוס.

 י, אני מתגעגע אליו".אישוניו של איליץ' התלקחו באש יוקדת. "אתה רציני? הרבי שולח לי דרישת שלום? מה שלומו של הרב
 "הרבי מרגיש טוב, תודה לקל, גם הוא מתגעגע אליך. הוא שואל מתי נראה אותך בטולנא?"
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איליץ' נדהם. "הרבי רוצה שאבוא לטולנא? בשמחה". מיד התעננו פניו. "אבל זה לא בר ביצוע. אני קשור עם האופרה בחוזה ארוך טווח 
 ה ימים. נראה, בהזדמנות".שאינו מאפשר לי להתרחק מקייב למעלה מכמ

 "הרבי ישמח לקבל אותך בכל עת, הדלת פתוחה בפניך".
הם לחצו ידים ונפרדו. אור כחלחל של בוקר עולה הקביל את פניו של רב עזריאל כשיצא הרחובה. הוא מיהר אל האכסניה שלו. מצדו 

 ד שנה, בעוד שנתיים, בעוד עשור.יכול הוא לשוב לטולנא תיכף ומיד. הזרעים ששתל כאן הלילה עוד ינבטו. בעו
                                      * 
 הם נבטו כעבור ארבעה ימים.

מאותו רגע בו קיבל איליץ' את דרישת השלום מן הרבי. החל מתחולל סער בנפשו. הוא לא ידע רגע של מנוחה וביתו הגדול והמפואר 
 הפך פתאום לכלוב מחניק.
ם עברו עליו מאז ביקר אצלו החסיד. מיום ליום חש זרות בכל העולם המקיף אותו. מה אני עושה פה בין כמה ימים ולילות טרופי

 הגויים? שאל את עצמו ללא הרף. "עלי לשוב לכור מחצבתי". הוא שקע במרה שחורה. מלנכוליה בלע"ז, וחיוך לא עלה על פניו.
הכרטיסים נמכרו עד האחרון והמונים נהרו לשמוע את שירתו הנדירה לאחר ארבעה ימים שוב עמדה לעלות ההצגה על במת האופרה. 

 של זמר הטנור איליץ' נובוגרדוב.
האולם והיציע מלאים היו עד אפס מקום. אורחים מכובדים גדשו את הכיסאות המרופדים. ביניהם היו גם כמה משרי ממשלה שהתפנו 

 הנדיר. לבוא, לאור ההמלצות הנלהבות, ולשמוע את הטנור בעל הקול
 המסך עלה. שחקני המשנה שרו והובילו את ההצגה אל המערכה השניה, אל הופעת הסולו של הזמר.

הוא תפס את מקומו. התזמורת על חמישים נגניה החלה במנגינת הרקע. המנצח עמד מולו עם השרביט וקטע ה'ארייה' (שיר מורכב עם 
 ו להתחיל לשיר.ליווי) עמד לפצוח מגרונו. המנצח נופף בשרביט והורה ל

אך מה זה מתחולל פה? את מקומו של המנצח תפס פתאום מישהו אחר, איש קדוש ונורא. הרי זה הרבי הקדוש בכבודו ובעצמו. רבי 
 דוד'ל מטולנא.

 "תשיר 'הבן יקיר לי אפרים' כמו אז באותה שבת" אמר לו הרבי בנעימות.
 "בודאי שאשיר" לחש אל הרבי ודוק של דמעות על עיניו.

 פתח זמר האופרה הראשי את פיו בקול מתוק והחל לשיר את "הבן יקיר לי אפרים".        -ובמקום לשיר את הקטע בעל הלשון הלועזית 
המנצח השתולל וסימן לו לחזור לתלם. התזמורת התבלבלה והשתתקה. קולו של מאיר'קה זליקמן התגבר כארי ונישא לגבהים בלתי 

זכור אזכרנו עוד". מסביבו התחוללה מהומת אלוקים. כל זמרי האופרה, על פי פקודה מגבוה, שרו במקומו  מוכרים במילים "מדי דברי בו
את ה'ארייה' כדי להשתיקו, אך מאום לא עזר. קולו האדיר של מאיר'קה עבר בעוצמתו את כולם. איש לא שמע את הזמרים האחרים. רק 

 עצומה ודבקות עילאית.את מאיר'קה שר את "הבן יקיר לי אפרים" בהתלהבות 
המסך הורד בזריזות. זמר הטנור הורד מן הבמה אחר כבוד. ההנהלה ניסתה ליישר את ההדורים, אך לאחר שיחה קצרה החליט מנהל 

 האופרה כי בורג התרופף במוחו של הזמר. הוא השתגע.
עה ממנו באותו יום, הוא נזרק אל הרחוב ככלב החוזה ארוך הטווח נפרם כלא היה. מאיר'קה הודח ממשרתו כלאחר יד. דירת השרד הופק

 שוטה וברחובות קייב סחו הכל במזלו הרע של הזמר האגדי שאיבד בן לילה את שפיות דעתו ואת עולמו.
                              * 

קה נחלץ זה עתה מזרועותיו מאיר'קה לא איבד את שפיותו. נהפוך הוא. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, ומאיר'
של שיגעון בן שנים שליפף אותו בזרועות תמנון. כעת היה משוחרר וחופשי לנפשו באמת. הוא שב ליהדותו בריש גלי. השיל מעליו את 

העטיפה הנכרית עד אחרון סממניה. אלא שנותר עני ואביון, ללא פרוטה בכיס. הצטרף איפוא לחבורת ארחי פרחי, קבצנים יהודים 
 וודים והשתרך אתם מעיר לעיר ומעיירה לעיירה. כעת לא היה כלום בעולמו. יצא קרח מכאן ומכאן.נ

 עד שהגיעה חבורת הקבצנים לטולנא...
נוהג היה רבי דוד'ל מטולנא, לשבת מדי שבת בשעת סעודה שלישית עם כל הקבצנים והאביונים. לשמח את לבם העגום מתלאות חייהם 

 אחד מהם לשיר משהו. המרירים. מדי פעם כיבד
מאחד הספסלים התרומם קבצן לבוש קרעים. זקנו ושערותיו מגודלים פרא. "רבי, אני רוצה לשיר" קרא בקול ניחר. בהתרגשות עצורה. 

 בצעדים כבדים החל מתקרב לעבר כסאו של הרבי.
 ולחן. הגבאים חשבו אותו לשוטה חסר דעה, ובלמו אותו באמצע הדרך. בקשו להשליכו אל מתחת לש

הרבי סימן להם לשחרר אותו. הוא היה נסער מאד. "יהודים, אל תגעו בו" צעק עליהם, "פנו דרך. האם אינכם מכירים אותו? הרי זה 
מאיר'קה שלנו. בנו של אשר זליקמן, הוא חוזר בתשובה. מאיר'קה רוצה תיקון. בואו נעזור לו לחזור אל עצמו. תנו לו לשיר". בקול רך 

 מאיר'קה הנרגש. "מה תרצה לשיר?". ועדין פנה אל
 הקבצן כחכח בגרונו בחשיבות. "הבן יקיר לי אפרים".

 "בשמחה רבה" אמר הרבי, "כולי אוזן".
 הקבצן היטה את ראשו אחורה והחל לשיר. 

והמנגינה הכל עמדו כמכושפים. הקבצן המרוד שבגדייו מזוהמים ומטולאים שר כאחד מגדולי הזמרים והחזנים. בקול אדיר וחזק. 
המתוקה הזכירה לרבים מן החסידים את שירתו האלמותית של הילד מאיר'קה זליקמן בעת ששר כאן לפני שנים אחדות את מנגינת 

 הימים הנוראים. 
וכמו אז, בעת שהילד מאיר'קה שר את "הבן יקיר לי אפרים" בפעם הראשונה, והרבי לא גרע ממנו עין, גם עתה. מאיר'קה הקבצן שר 

לבו השבור והרבי לא הוריד ממנו את מבטו הבוער. כאשר סיים, ביקש הרבי "הדרן. תשיר עוד פעם" כמו אז... והוא שר שוב את  ממעמקי
המנגינה. אנשים עמדו והתייפחו בבכי חסר מעצורים. כמה עמוק ונורא היה הניגוד בין השירה הראשונה לשניה. אז היה זה ילד יהודי 

 לפניו, וכעת נותרה גרוטאה עלובה. קבצן מרוד, חסר דעה, שעתידו מאחוריו.פלא שכל עתידו -חינני. ילד
 במוצאי שבת אמר הרבי למקורביו דברים מפעימים. "נשמתו של מאיר זכתה להגיע אל תיקונה. אבל לגוף כבר לא תהיה תקומה".

לילה אחד עצם את עיניו ונפטר במיתת חודשים אחדים התגורר מאיר'קה בבנין ההקדש של טולנא, יחד עם כל הקבצנים והאורחים. 
 נשיקה, כמו אביו בשעתו.

 רבי דוד'ל מטולנא ליווה אותו למנוחתו האחרונה, ואמר עליו קדיש שנה תמימה.
ועוד שנים רבות סיפרו בחצר הקודש טולנא ובכל רחבי המדינה את סיפורו של ילד הפלא, שנסק עד לגבהי מרומים ומשם צנח והתרסק 

צד חילץ הרבי משאול תחתיות את נשמתו של "הבן יקיר לי אפרים". מנגינת הפלאים שהלחין כילד רך מתוך עומק לבו, אלי תהום, וכי
 מתוך תהום כאב יתמותו, כאשר כמה ונכסף לאהבת אב שאיננו, היא שעמדה לו ברבות הימים. "כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד"...
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 48גיליון מס'           בסיעתא דשמיא

 השמחה את נפסיק לאא

 תשפ"א ראש השנה
 :דבר העורך    

מעשה היה בתוקע ישראל שנשתמד והיה 
אשר למלך, ויהי  יושב בבית הועד הנוגנים

היום בנגינתם אמר אליהם כי הוא היה יודע 
לתקוע בקרן אחד בקול גדול ושאלו ממנו 
לתקוע בו, ויביאו השופר והתחיל לתקוע 
בשופר בקול גדול תקיעה ושברים והרבה 
והפציר להריע בתרועה ולא עלה בידו וימת 
לבו בקרבו לאמר מה זאת, וחזר לנסות 

ידו, עד כי אמר  עצמו בביתו ולא עלתה על
לא אשקוט ולא אנוח עד כי אדע מה זה ועל 
מה זה כי אחר שנשתמד לא עצר כח להריע 
בתרועה, ובא אצל הרב אברהם יכני לדעת 

 על מה זה ועל מה זה. 

לו הרב הנזכר כן הוא ומקרא מלא  והשיב
הוא אשרי העם יודעי תרועה כי לא פורש 
לא תקיעה ולא שברים אפס התרועה כי זאת 
הסגולה לא ניתנה כי אם לעם בני ישראל 
להם לבדם, והטעם כי התרועה היא 
מעוררת הרחמים יותר מכל הקולות ומכניע 
לס''מ כמו שנאמר תרועם בשבט ברזל, ועוד 

כי התקיעה נגד אברהם יש איזה אחיזה על 
כי יצא ממנו ישמעאל וכן ביצחק יש אחיזה 
מצד עשו ועל כן גם אומות העולם יתקעו 

א בהן תקיעה ושברים, מה שאין כן כיוצ
בתרועה שעיקרה נגד יעקב שמטתו שלימה 
אין בה שום אחיזה לאומות העולם בה ועל 
כן לא ניתנה סגולתה כי אם לישראל, וכן 
הוא אומר יום תרו''עה יהיה לכם לכם ולא 

 לאומות העולם. 

המשומד ההוא את דברי הרב  ובשומעו
מר, אוי וימס לבבו ולא קמה עוד רוח בו לא

לי מה עשיתי מדוע דבר ה' בזיתי לשוב 
מאחרי ה', וברח לארץ מרחקים וחזר 
בתשובה שלימה וניסה אז את עצמו ותקע 
והריע כאשר בתחילה ובירך ואמר ברוך 
הבוחר בעמו ישראל באהבה, אשרי העם 

 להיו.שככה לו אשרי העם שה' א

 חג שמח
  ב ד י ח ו ת

קופות צדקה  37מטבעות של שקל בין  20אתה מחשב כיצד לפזר  רק בערב יום כיפור:
 .........כיפורים על הבימה. םהמונחות במנחה של ערב יו

שכולם נושאים  לראות  ץאתה מצי לפני שאתה יוצא מהבית לתפילת ערבית של ליל כיפור,
 ..............כדי לא להיראות הדיוט. טלית,



הרוכבים  אתה מקפיד ללכת רק על הכביש הריק ממכוניות וכמעט נדרס ע"י שיירת זאטוטים,
 ............על אופניים.

הייתי פה  אומר להם מישהו שעמד לפניהם: סליחה! שני חרדים עוקפים בתור לכפרות.
 ..............אבל חטאנו לפניך.-נכון משיבים לו לפניכם.

כפי שמופיע  מדוע ביום הכפורים מותר להתפלל עם העבריינים, שאל יהודי את רב הקהילה:
מדוע מותר להתפלל  שאל היהודי: כיוון שמדובר בעברייני מס. ענה לו הרב: בנוסח כל נדרי?
 .............לאסוף מנין לתפילה.לא נוכל  ללא התר זה, השיב הרב: עם עברייני מס.

בראש השנה  אנו מתירים להתפלל עם העבריינים?-דוע בראש השנה לא אומרים את הנוסחמ
 ..............הם באומן.

באתי  מה הביאך אלי כעת? לפקיד מס הכנסה. קר,ומאן דהו הגיע בערב יום כיפור בארבע בב
חשבתי שיהיו  אבל למה בארבע בבקר? אני סולח. לבקש על העלמות המס שבצעתי כל השנה.

 ..........הרבה בתור לפני.
למה אתה מבקש להשכים  :לבן פנה האב אך הבן המשיך לישון. אב עורר את בנו לסליחות,

 עטוף בסוודר ובמעיל, יש לי הנאה גדולה לראות את הציבור, קום ובפועל אתה ממשיך לישון?
תחת השמיכה המחממת וממשיך את  כרבל,צועד לבית הכנסת ואלו אני מת רועד מקור,

 ...........תרדמתי
השיב , כן האם אני חייב לבקש סליחה? חטאתי כלפי מר אברמוביץ'. יהודי פונה בשאלה לרב:

השיב  כן. בדיעבד, האוכל לבקש סליחה בטלפון? לא נעים לי ללכת אליו. מקשה היהודי. הרב.

, זה לא .שאל היהודי משפחת רבינוביץ' שלום. :למשפחת אברמוביץ' היהודי מצלצל הרב.
 ..........אמר סליחה ונתק.טעות. 

 
 

עלון 'לא נפסיק את השמחה' מאחל: 

 כתיבה וחתימה טובה
למאות המפיצים ברחבי הארץ.  

רחבי הארץ. בולכל המנויים 
 למאות הקוראים.

 ולכל בית ישראל.  

 שנה טובה ומבורכת. 

  הודעה חשובה:
  כל פעם מחדש. אל הנהנים מהעלון

אני משקיע כל שבועיים הרבה שעות 
למען העלון וכדי שיעלה חיוך על פני 

 . ולצערי אין לי את התקציבהקוראים
גם למקליד/עריכה וגם להפצה וגם 

ולכן לא יהיה יותר עלונים  להדפסה.
 .של הבדיחות

 וניםרוזה העלונים האח 
 {אלא אם כן יהיה תורמים אז נמשיך הלאה} 

לתרומות חייגו למפיץ היקר  
 058-32-34-941בפלאפון: 

תרומה תתקבל בתודה וברכהכל  
 .בברכה העורך: מאיר פנחסי

  בשם כל המפיצים והמנויים
 כתיבה וחתימה טובה

 לידידי ר' יעקב לוי הי"ו
 על כל הטרחה במשך כל השנה למען העלון

 שנה טובה ומבורכת.



g @gmail.com
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