אוגדן עלוני השבת
פרשת כי תבוא

בס"ד

עיר
כניסת שבת
יציאת שבת
ר"ת

ירושלים
18:29
19:40
20:20

 30ד'

בני ברק מודיעין ע.
18:37
18:43
19:41
19:42
20:19
20:17

חיפה
18:37
19:42
20:19

ב .שמש
18:28
19:41
20:19

אלעד
18:36
19:42
20:18

ב"ש
18:44
19:41
20:19

צפת
18:38
19:41
20:15

ביתר ע.
18:29
19:41
20:20

הלימוד השבועי לנבחני דרשו
פרשת נצבים כ"ב  -כ"ח אלול | דף היומי  -מנחות כג  -כט | משנה ברורה  -סימן שכ"א אמצע סעיף ט"ז "ואם נותן האוכל" עד תחילת סימן שכ"ג | מוסר  -זכור למרים מתחילת פרק ה' עד תחילת פרק ט' | קנין חכמה  -מסילת ישרים פרק י"ט "והנה גמילות חסדים" עד "ונחזור לענין השבת"

יום חמישי י"ט אלול תשע"ח | פניני פרשת כי תבוא | תקציר שבועי ה'דף היומי בהלכה'

פעמים רבות היה פורץ רבינו בבכי ובקושי הצליח לדבר .הרים ידו ואמר:
"כמה חסדים ה' עושה עמי! כמה אני צריך להודות לה'! הנה הוצאתי
ספרים ועוד דברים טובים ומה אני משיב לו? כל כך אני צריך להודות!
כמה חסד ה' יש ,שבמקומות שונים שאני מופיע לדבר  -יש חיזוק!"
על הכרת הטוב של צדיקים וגדולי עולם
"וְ ָׂש ַמ ְח ָּת בְ כָ ל ַה ּטוֹ ב ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן לְ ָך ד' ֱאל ֶֹק ָ
יך" (דברים כ"ו ,י"א)
בשנת תרע"א היה רבינו מרן החפץ חיים זצוק"ל לבדו בבית המרחץ,
ופתאום התעלף עד שכמעט שלא נותרה בו רוח חיים .בסיעתא דשמיא הגיע
למרחץ הבלן ,שלאחר מאמצים רבים הצליח להציל את חייו של מרן הח"ח.
במשך כל ימיו ,היה מרן הח"ח מכיר לו טובה עצומה על מה שהציל את חייו,
והיה מעמידו בבית הכנסת בסמוך למושבו ,ובחגים אף היה מזמינו ושותה
עמו 'לחיים' .ולא הסתפק בזה ,עד שבירכו שיאריך ימים יותר ממנו ,ואכן
זכה הבלן להיפטר בשיבה טובה ,כמה חודשים לאחר פטירתו של רבינו מרן
החפץ חיים.
הגאון רבי מאיר דן פלוצקי זצוק"ל ,בעל ה'כלי חמדה' ,הגיע לביקור בלונדון.
לאחר יום של הרבצת תורה ועיסוק בריבוי כבוד שמים ,חזר עייף לאכסנייתו
ומיהר לצאת להמשך מסעו לבלגיה ,ומשם לארה"ב .באכסנייתו המתין לו
יהודי ,שבא להקביל את פני הרב בשליחותו של אביו הישיש ,שמפאת גילו
לא יכול היה לבוא בעצמו .כששמע בעל ה'כלי חמדה' שאותו ישיש בצעירותו,
גילה את כתב היד של רבינו חננאל על מסכת פסחים ,ומסרם לאלמנה 'ראם'
על מנת שתדפיסם בש"ס וילנא  -מיד עזב הכל ויצא לבקר את הרב הישיש,
באומרו" :כולנו חייבים ליהודי זה הכרת הטוב ,על שהעניק לעם ישראל את
פירוש רבינו חננאל!".
בנו של אחד מחשובי הת"ח שבירושלים הגיע לגיל מצוות ,ועלה עם אביו
למרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל ,לקבל את ברכתו ולהזמינו לשמחה .אמנם עקב
גילו המופלג וחולשתו של רבי איסר זלמן ,היה ברור שלא יכול להשתתף
בשמחה .בעיצומה של השמחה ,נראתה לפתע בפתח דמותו של מרן הגאון
רבי איסר זלמן .הכל השתוממו על מה ראה הגאון הישיש לטרוח כל כך.
הסביר להם רבי איסר זלמן שיש לו הכרת הטוב לבעלי השמחה ,משום
שכשבאו להזמינו לבר המצוה ,חלף הרהור במוחו' :הרי רק עתה אביו של
הנער התחתן ,וכבר בא להזמינני לבר המצוה של בנו ...איך שהזמן חולף
מהר' ...וזה עורר אותי שיש להזדרז ולשוב בתשובה" .בזכותם זכיתי להרהור
תשובה! לא מגיעה להם על זה הכרת הטוב?!"...
מרן החזו"א זצוק"ל נסע לתל אביב לבר המצוה של בנו של ר' מנדל דייטש,
משום הכרת הטוב על שעזר למרן החזו"א וזוגתו ברדתם מהאניה כשהגיעו
ארצה ,לסחוב את מזוודותיהם .וכשפעם הגיע לביתו של מרן החזו"א ,והרבנית
סירבה להכניסו בטענה שהדבר מפריע ללימוד של בעלה ,אמר לה מרן

החזו"א" :הלא זהו ר' מנדל שעזר לנו עם החבילות ,וצריך לתת לו להיכנס!".
מרן הגה"צ רא"א דסלר זצוק"ל במכתב לתלמיד (מכתב מאליהו ח"ג)
מעיר" :לא מצאתי במכתבך אפילו מילה אחת של תודה .הלא כי תבין כי לא
מאשר אני צריך לתודתך אני מוכיחך ,אך מאהבתי אותך ,האם תהיה כפוי
טובה? ...הזהר לחזק רק את רגש הכרת הטוב ,והיה זה לאושרך תמיד."...
ואכן תלמידיו מספרים סיפורים מאלפים ,עד כמה היה מחמיר בדיני הכרת
הטוב .נביא רק דוגמא אחת :בנו של מרן הגרא"א דסלר ,הגיע בעת מלחמת
העולם לאמריקה כפליט חסר כל ,והגאון רבי אליעזר סילבר זצ"ל סייע לו
בכל צרכיו .לימים כששהה מרן הגרא"א דסלר באמריקה ,נסע  9שעות ברכבת
לביתו של רבי אליעזר סילבר ,והגיע בדיוק כשהרב דסינסטי יצא להתפלל.
בסיום התפילה נעמדו הרבה אנשים לשוחח ולהתייעץ עם הגר"א סילבר,
וגם מרן הגרא"א דסלר המתין עימם .בהגיע תורו ,שאל אותו הגר"א סילבר
מה בקשתו ,אמר שאינו צריך דבר ,רק הגיע בכדי להודות לרב על מה שעשה
למען בנו וכמה היה לו לעזר .הגר"א סילבר לא האמין ,ושאל את מרן הגרא"א
דסלר שוב" :נו ,למה באתם?" ,ענה לו מרן הגרא"א דסלר" :באתי רק
להודות!" ...ובשביל זה נסע  9שעות!
המשגיח מרן הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל אמר בשיחה" :הנה
שמעתי שהרב שליט"א (מרן הגרי"ש כהנמן מפונביז' זצוק"ל) ,עומד לנסוע
המשך בעמוד >>> 9

יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

1

עלה איתו רבי חיים שמואלביץ לקומה השלישית ,הראה לו את החדר
ואת המיטה ,הראה לו את התאים המיועדים לו בארון ,והדריך אותו איך
מגיעים לבית המדרש" .אה ,רגע ,שכחתי לשאול" ,נזכר הבחור" .אתה,
מה התפקיד שלך פה?" .הגאון רבי חיים שמואלביץ ענה לו ,בענוותנותו:
"אני השמש פה"...
רבי מאיר צימרוט שליט"א על אלול  -ראשי תיבות' :אהוב למעלה ונחמד למטה'
באלול ,כהכנה ליום הדין ,תלה רבי שמחה זיסל מקלם מודעה על דלת
הישיבה" :חודש אלול  -ראשי תיבות אהוב למעלה ונחמד למטה".
אדם שהוא אהוב למטה -אוהבים אותו גם למעלה!
רבי שמחה זיסל הרבה לדבר בדרשותיו בחודש אלול ,על הצורך להתחזק
בענין של סבר פנים יפות.
אף רב מאיר חדש זצ"ל ,היה נוהג לזרז בשיחה הראשונה שמסר בחודש
אלול ,כל שנה ושנה" :באו תלמידים חדשים  -צריך להאיר להם פנים!"...
זה היה החיזוק הראשון ,שדאג לחזק לקראת חודש אלול והימים נוראים!
רבי חיים שמואלביץ זצ"ל היה ידוע ,הן בגדלותו העצומה בתורה ,והן
בענוותנותו המופלגת.
הוא היה מתמיד גדול ,וגם ידע את כל הש"ס בעל פה .מסופר עליו ,שכאשר
שהה עם בני הישיבה ביפן ,נמצא ברשותם ספר 'קצות החושן' שאחד מדפיו
היה חסר ,ורבי חיים שמואלביץ השלים מזיכרונו את כל הדף ההוא!
עם כל גדלותו ,היה רבי חיים נוסע באוטובוס ,בקו  15בשכונת גאולה ,והיה
עומד ומחזיק למעלה ,ולא הסכים שבחורים צעירים יפנו לכבודו מקום.
פעם אחת ,בראש חודש אלול ,הבחין רבי חיים בבחור חדש ,שבא לישיבה
עם מזוודה ביד.
ראש חודש אלול" ,דגים שבים רועדים ,"...ורבי חיים שקוע בהרהורי תשובה
ונתון באימת הדין .אך כל זה לא מפריע לו לתת דעתו על הבחור החדש,
ולפנות אליו בלבביות גדולה" :ברוכים הבאים! במה אפשר לעזור לך?"
"אני רוצה להבחן" ,אומר הבחור" .איפה הרב הבוחן?"
הגאון רבי חיים שמואלביץ עונה לו בסבר פנים יפות" :אני אראה לך איפה
הרב הבוחן".
לקח אותו רבי חיים לבנין השני ,סחב עבורו את המזוודה לקומה השניה,
ואמר לו" :פה נמצא ראש הישיבה הבוחן".
הבחור הביט בו נבוך" :אני אכנס עם המזוודה? מה יגיד הרב ,שאני בטוח
שאתקבל פה?! זה לא נעים .אבל מה אני אעשה עם המזוודה ,אשאיר
במסדרון? אם מישהו ייקח את המזוודה ,אני אשאר בלי כלום ,וגם לא אוכל
ללכת למקום אחר .מה אעשה?"
רבי חיים ראה את מצוקתו ,ואמר" :אני אשמור לך על המזוודה!".
הבחור נכנס להבחן ,ולאחר זמן מה יצא ופניו זורחות" .התקבלתי! עכשיו
צריך לסדר לי חדר!"
אמר לו רבי חיים שמואלביץ" :בבין הזמנים התחתן בחור אחד ,שהיה ישן
בקומה השלישית .מיטתו פנויה עכשיו ,בוא ואראה לך היכן היא".
עלה איתו רבי חיים שמואלביץ לקומה השלישית ,הראה לו את החדר ואת
המיטה ,הראה לו את התאים המיועדים לו בארון ,והדריך אותו איך מגיעים
לבית המדרש.

"אה ,רגע ,שכחתי לשאול" ,נזכר הבחור" .אתה ,מה התפקיד שלך פה?"
הגאון רבי חיים שמואלביץ ענה לו ,בענוותנותו" :אני השמש פה"...
אמר לו הבחור" :באמת שמש מסור מאוד .אני ארד למשרד ואמליץ עליך.
שמש מסור מאוד"...
במשך חצי שעה התארגן הבחור ,ואחר כך ירד לבית המדרש .הוא ראה את
הגאון עומד בכותל המזרח ,וסביבו חצי גורן עגולה של בחורים ,ששואלים
אותו בלימוד .והוא משיב להם" :ראית את ה'פני יהושע' הזה? הסתכלת
ברמב"ם ההוא? תעיין ב'קצות החושן' הזה והזה."...
הבחור משפשף את עיניו בתימהון .פעם ראשונה אני רואה שמש שהוא
כזה תלמיד חכם ,יודע 'פני יהושע' ,יודע 'קצות החושן'...
לא היה יכול להתאפק ,טפח למישהו על הכתף ,והעיר" :איזה שמש תלמיד
חכם יש פה!"
"שמש?? זה ראש הישיבה שלנו!"
רעדה אחזה את הבחור" .הוא סחב את המזוודה שלי לקומה השלישית,
וגם שמר לי עליה במשך עשרים דקות! הוא האיר לי פנים כל כך ,ראש
הישיבה הגדול!"
אותו יום  -יום ראשון של אלול  -נותר חקוק בליבו של הבחור כל ימי חייו.
על אף יראת החטא הגדולה של רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ,ועל אף אימת
הדין של 'אלול'  -היה ליבו הקדוש של הגאון פנוי לזולת ,להיטיב עמו
בחביבות גדולה ובמאור פנים.
(מתוך 'דורש טוב' אלול  -ראש השנה)

יש לכם שאלות על הנלמד ב'דף היומי בהלכה'?
רבני 'קו השיעורים של 'דרשו' ממתינים לכם עכשיו בשלוחה 8
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רבינו הגיע לשמחת הבר מצוה של הגאון רבי ברוך דוב דיסקין שליט"א,
מראשי ישיבת 'אורחות תורה' .הגרב"ד שליט"א הציע לו משהו לאכול,
אמר לו מרן שליט"א" :כבר אכלתי מספיק בבית ,ומעתה מה שאוכל הרי
זה 'תאוות' גרידא" ,אמר לו הגרב"ד" :והלוא זוהי סעודת מצווה!" ,השיב
מרן שליט"א בחיוך" :זו מצווה הבאה בעבירה!"
על הפרישות מענייני העוה"ז של ראש ישיבת פונביז' ,מרן הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א
"וְ ָאכְ ל ּו בִ ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך וְ ָׂשבֵ עוּ" (דברים כ"ו ,י"ב)
מאז היות מרן שליט"א עלם צעיר לימים ,ההביל את ענייני העולם הזה
בעיניו ודבק באור החיים .מכריו מגיל הנעורים מעידים ,כי כבר אז היה
מנותק בתכלית מתענוגות תבל ,ושם את עיקר מגמתו בתענוג הנצחי.
מספרת בת דודו של מרן שליט"א ,הרבנית יעקובוביץ שתחי' ,אשת הגאון
רבי יצחק יעקובוביץ שליט"א ,רבה של הרצליה ,כי בימי ילדותו היה מרן
שליט"א תקופה מסויימת בביתם ברוסיה ,לאחר פטירת אמו ע"ה ,וכאשר
היו מחלקים לילדים מעט שוקולד ,מרן שליט"א תמיד היה נותן לאחרים
שיאכלו ,והיה נראה כי עושה זאת מחמת פרישות [כשאמרו זאת לאחרונה
למרן שליט"א ,הגיב בענווה" :כל אחד יש לו את הדברים שהוא לא אוהב,
אני מעולם לא אהבתי שוקולד!"].
רבי משה זייבלד ,תושב העיר 'פרדס חנה' מספר ,כי אינו יכול לשכוח את
השבת הראשונה שהגיע מרן שליט"א לשבות אצל כלתו ,בבית חותנו הגאון
רבי יהושע זליג דיסקין זצ"ל .הגישו למסובים גלידה לכבוד בואו של החתן.
אך מרן שליט"א ,שמעולם לא נפגש עם מאכל מהסוג הזה ,התפלא מדוע
המאכל מוגש כל כך קר...
כך גם הנהגתו של מרן שליט"א עם בני ביתו ומקורביו ,בלי שום השתררות
והתנשאות מינימאלית .מעולם לא מבקש שום דבר גשמי מזולתו או מבני
הבית ,כשביכולתו לעשות זאת לבד ,גם אם הדבר הוא לטורח עבורו .באמצע
הסעודה אם צריך דבר מסויים ,כגון מים מקצה השולחן ,הוא קם ממקומו
להביא מהצד השני ,וכן הוא עד עצם היום הזה כידוע לבני הבית והמשפחה.
הנהגת מרן שליט"א כל השנים ,לנהוג 'תענית הראב"ד' ,כשמשייר מכל
דבר מאכל מעט בצלחת .הרבנית ע"ה היתה מספרת ,כי במשך שנים היתה
סבורה שאין לבעלה כלל טעם באוכל ,מפני שכל אוכל שהיתה מגישה לפניו,
היה אוכל את שניתן לפניו לא פחות ולא יותר ,ובלא שינוי ממאכל למאכל.
עד שביום אחד הכינה תבשיל טעים במיוחד ,והנה היא רואה שמרן שליט"א
משייר ממנו ,אז הבינה שיש לו טעם באוכל...
הרבנית ע"ה סיפרה ,כי לאחר נישואיה היתה מכינה לו לארוחת בוקר לחם
ועגבניה בצידו .פעם אחת לא הכינה ,וראתה את מרן שליט"א אוכל את
הלחם עם תפוח ...כששאלה לפשר הדבר ,השיב לה" :לא הבנתי את השאלה,
מה חילוק יש בין פירות לירקות?"...
אחד מצאצאיו הגיע פעם למעונו בשעת ארוחת הצהרים ,ומרן שליט"א
הוציא את המרק מהמקרר ,הכניס לצלחת ואכל כך מבלי לחמם ,וגם הגיש
לאורח צלחת מרק .לאחר רגע קט פנה מרן שליט"א לאורח ואמר" :סליחה!
בטח לך יש הבדל אם המרק חם או קר ,אחמם לך אותו!".
סיפר הגאון רבי בנימין קורלנסקי זצ"ל ,מראשי ישיבת פוניבז' לצעירים,
כי בבחרותו היה לומד עם מרן שליט"א 'קדשים' בביתו עם עוד ארבעה
בחורים ,ואמר להם מרן שליט"א שישבו הם לפניו ,כי ישנו כסא אחד רעוע,
ורק הוא יודע איך לשבת עליו!
רבינו הגיע לשמחת בר-המצוה של בן אחיינו הגאון רבי ברוך דוב דיסקין
שליט"א ,מראשי ישיבת 'אורחות תורה' .הגרב"ד שליט"א הציע לו משהו

לאכול ,אמר לו מרן שליט"א" :כבר אכלתי מספיק בבית ,ומעתה מה שאוכל
הרי זה 'תאוות' גרידא" ,אמר לו הגרב"ד" :והלוא זוהי סעודת מצווה!" ,השיב
מרן שליט"א בחיוך" :זו מצוה הבאה בעבירה!".
אחד מבני הישיבה ,הביא למרן שליט"א כלי כסף מיוחד מאד במשלוח
מנות .מרן שליט"א הניח את הכלי בביתו לזמן ממושך ,קרוב לחצי שנה,
מבלי להשתמש בו ,עד שפגש את אותו תלמיד והשיב לו את הכלי חזרה...
בן אחד הנגידים המפורסמים שלמד אצל מרן שליט"א ,היה מביא מידי
שנה משלוח-מנוח מפואר מאד עם כלי-כסף יקרים .מרן שליט"א סירב
באופן נחרץ ,בכל פעם מחדש ,לקבל את משלוח-המנות ,והחזיר לו .שנה
אחת החליט הבחור להביא את משלוח-המנות המפואר בלי שם הנותן,
והוסיף שם בפנים מעטפה עם סכום כסף נכבד .לאחר זמן קרא מרן שליט"א
לאותו בחור ,והחזיר לו את משלוח המנות .תמה הבחור מנין ידע ראש
הישיבה שממנו התקבל המשלוח? השיבו מרן שליט"א" :עשיתי הרבה
שיעורי-בית ,זה לא היה לי קל לדעת מי נתן זאת!" .אז הוסיף מרן שליט"א
משפט מפליא" :מימי לא נהניתי ממתנת בשר ודם!!".
באחד מימי בין הזמנים נסע מרן שליט"א לנפוש בטלז-סטון .בני הבית
ניסו להפנות את ליבו אל המקום בו הוא שוהה" :זוהי וילה מפוארת מאד
בעלת שלוש קומות ,חדרי פאר בה לרוב ,ומרפסות נרחבות הפונות אל נוף
עצום מרהיב ביופיו" .אולם נראה כי דברי ההתפעלות לא עשו רושם כלשהו
על מרן שליט"א .מה מאד נדהמו בני הבית לגלות בתום החופשה ,כי מכל
חדרי הוילה המפוארת ,שהה מרן שליט"א בשני חדרים בלבד ,בחדר בו ישן
ובחדר בו למד .שום חדר או מרפסת מן הבית רחב הידיים ,לא ראו עיניו.
כשהתפלאו השיב מרן שליט"א כמתמיה" :לשוטט בדירה? וכי איזו תועלת
רוחנית ניתן להפיק מכך? ."...בשנה אחרת כשהגיע מרן שליט"א לוילה
מסויימת ,שהועמדה לרשותו לימי בין הזמנים ,אמר בהחלטיות" :כאן איני
שוהה!" ,והלך לבית נכדו המתגורר ברחוב 'עזרת תורה' בירושלים ,שם שהה
במשך זמן הנופש...
(מתוך החוברת 'אדיר במלוכה')
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בליבי צרוב זיכרון ,חרוט ממאורע מרעיש .נער הייתי' ,ישיבה בחור' ,ונדברתי
עם כמה מחברי להיכנס להיכל קודשו של הרבי מביאלה ,ה'חלקת יהושע'
זצ"ל ,בליל ערב ראש השנה .בקשנו לשמוע דברי חיזוק לקראת יום הדין.
הרבי שתק .המתנו בדריכות .לפתע פרץ בבכי מר ,שזעזע אותנו עמוקות:
"אתם קבוצה גדולה של בחורים ,וכל אחד מכם עולם מלא בפני עצמו"...
הגה"צ רבי אהרון טויסיג שליט"א ,על ניצול כל דקה ודקה
ערב ראש השנה
בליבי צרוב זיכרון ,חרוט ממאורע מרעיש .נער הייתי' ,ישיבה בחור' ,ונדברתי
עם כמה מחברי להיכנס להיכל קודשו של הרבי מביאלה ,ה'חלקת יהושע'
זצ"ל ,בליל ערב ראש השנה .בקשנו לשמוע דברי חיזוק לקראת יום הדין.
הרבי שמע את בקשתנו ,ושתק .המתנו בדריכות.
לפתע פרץ בבכי מר ,שזעזע אותנו עמוקות .אמר" :אתם קבוצה גדולה של
בחורים ,וכל אחד מכם עולם מלא בפני עצמו .לב יודע מרת נפשו ,כל אחד
יודע במה נכשל ומה עליו לתקן .ולשוחח עם כל אחד בפרטות על מצבו,
ולהמליץ בפניו אלו קבלות יקבל ,אין עתה פנאי .לכן אומר לכם דבר השווה
לכולכם.
"דעו ,מחר בפרוס הלילה נכנסת שנה חדשה ומתקדש יום הדין הגדול
והנורא  -יום בו נעמוד ונתחנן על נפשנו' :זכרנו לחיים ,מלך חפץ בחיים.
וכתבנו בספר החיים ,למענך אלוקים חיים'' .בספר חיים ,ברכה ושלום,
ופרנסה טובה וגזרות טובות ,ישועות ונחמות נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל
עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום!'.
"יום בו נעתיר' :אלוקינו ואלוקי אבותינו ,מלוך על כל העולם כולו בכבודך
והינשא על כל הארץ ביקרך והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך,
וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר
נשמה באפו ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה'".
יום בו נאמר מלכויות זיכרונות ושופרות.
"על כל אחד להתבונן ,באיזה פה הוא עומד לומר תיבות קדושות אלו.
האם אפשר לאמרן בפה מלוכלך מדיבורים אסורים ,בפה שאינו טהור ואינו
נקי?"...
ובשמענו התייפחנו כולנו .הדברים שיצאו מהלב הטהור נכנסו ללבבות ופלחום
כחץ ,ופלגי מים ירדו עינינו בחרטה אמיתית וקבלה נחושה ,לטהר את פיותנו
לקראת תפילות היום הקדוש ,כדי שיהיו אמרינו לרצון לפני אדון כל.
כאמור ,היתה זו חוויית נעורים שנצרבה לעד.
נזכיר בעניין זה דברי האלשיך הקדוש זצ"ל (שהובאו גם ב'שמירת הלשון'
שער הזכירה פרק י ,בהגה) על הפסוק" :והיה על אהרון לשרת ,ונשמע קולו
בבואו אל הקודש" (שמות כ"ח ,ל"ה)" :והוא ,כי המנבל פיו בחלאת טומאת
נבלת פה ,שקץ ישקץ פיו ולשונו ותעב יתעבם ,כי עשאם בסיס לדבר האסור.
ואיככה יוכל לעמוד לפני מלך מלכי המלכים בפה דובר נבלה ,ולא יקצו ,על
קולו לאמר מי הוא זה נבזה ערב לבו ,לעמוד לפניו לבקש רצון על עוונותיו
בניבו נבזה ,בכלי עכור מוקצה מחמת מיאוס.
"והן לו היית עבד מלך הארץ ,האם היית עומד לפניו לשרתו על שולחנו
בכלים מכלים צואים? הלא תכלם! וגם הוא ,ברעש גדול יצווה עליך את
התליין להמיתך בחרב.
"ועתה שא נא קל וחומר .ומה אם מלך בשר ודם ,חרס את חרסי האדמה,
אדם להבל דמה ,תחייב את ראשך בשרתך אותו בכלי מלוכלך ,ומה גם עתה
אתה יתוש נטוש ,כי תערב את ליבך להתהדר לפני מי שאמר והיה העולם,
אשר לגדולתו מי מהקודשים עליונים ותחתונים בשפה ברורה ובנעימה
קדושה ,יהיה כדאי לעמוד לפניו ולדבר אליו ,קל וחומר בן בנו של קל וחומר,
כי יקרב איש והוא בן בליעל מדבר אליו בטומאת שפתים ,כי פיך שלחת
ברעת נבלת הפה ותמאס .מאין ולאין שמת לבך לדבר אליו ולומר לפניו
הללוי-ה בפה דובר נבלה.
"ואוי לה לאותה בושה כי תבוא בית ה' ,ולא נמנעת מלהביא עביט מי רגלים
במקדש מפני הכבוד השוכן שם .ואנה תוליך את חרפתך כי תהפוך כלי שרת
העומד לשרת בו את קונך ,לאחד מן הביבין.

"והלא על הפה שאדם שח בו שיחת חולין בושנו מאוד להלל בו את ה',
כמאמר האומר (בירושלמי ברכות פ"א ה"ב) 'מי ייתן והיו לי שני פיות ,אחד
לדבר בו צרכי בית ואחד לדבר בו עם קוני .ומה גם עתה ,אשר בפה טמא
יערוך לפניו יתברך לבקש רצון .כי איך יהיו לרצון אמריו ,אם הסנגור הוא
הקטגור ,ובדברך בו יהיה לך למזכרת עוון".
והחפץ חיים זצ"ל הביא (ב'שמירת הלשון' ,שכר הזכירה פרק ז) דברי
הזוהר הקדוש (ח"ג נג ,א) (בתרגום ללשון הקודש)" :כל מי שהוציא לשון
הרע ,נטמאים כל איבריו וראוי להסגירו .משום שאותו דיבור רע עולה ,ומעורר
עליו רוח טומאה ונטמא .הבא לטמא מטמאין אותו .בהתעוררותו מלמטה
מעורר כנגדו מלמעלה.
"ביום טהרתו והובא אל הכהן" (ויקרא י"ד ,ב') .מה משמיענו ,משמיענו
שמי שיש לו לשון הרע תפילתו לא עולה לפני הקדוש ברוך הוא ,שהרי
התעוררה עליו רוח טומאה .כיוון שחזר בתשובה מה נאמר "ביום טהרתו
והוא אל הכהן .וראה הכהן אלוקיכם כהן הוא" (סנהדרין לט ע"א) "והנה
נרפא נגע הצרעת מן הצרוע".
בוא וראה ,אדם שמשתדל בעבודת קונו ועוסק בתורה ,השכינה שורה עליו
ומתחברת עמו .כיון שבא להיטמא השכינה מסתלקת ממנו ,וכל סטרא
דקדושה מתרחקת ממנו ,ושורה עליו רוח טומאה וכל סטרא דמסאבא .בא
להיטהר מסייעין אותו .ואחר שנטהר וחזר בתשובה ,מי שנסתלק ממנו שב
ושורה עליו .ועתה הזמן ,זו העת!
כל זמן שהנר דולק
פעם עלה הגאון הקדוש החידושי הרי"ם מגור זצ"ל לתפילת מנחה בערב
ראש השנה ,ופנה לאחד האברכים ואמר" :דע שעכשיו עוד אפשר לתקן את
כל השנה כולה!".
והוסיף" :שהרי בתפילה אומרים 'ברך עלינו את השנה הזאת ואת כל מיני
תבואתה לטובה' ,ולכאורה ,הלא השנה כבר חלפה עברה ,נשארה רק עוד
שעה קלה ,ומוכח שבשעה קלה זאת אפשר לתקן כל השנה!" והגאון הקדוש
ה'דברי בינה' מביאלה זצ"ל (לפרשת וילך ,ה) כתב כן והוסיף שעל כך אמרו:
"'יש קונה עולמו בשעה אחת' (עבודה זרה י ע"ב ,יז ע"א) ,ולכן אם אז יערה
עליו רוח ממרום ,שיזכה להרהר בתשובה אמיתית ,אז מה טובה ומה נעימה
תהיה השנה ,ותהיה ראויה לברכה!".
ויובן ,מדוע מנהג קארלין וסלונים לומר בכל מות הקיץ "ברכנו אבינו"
המשך בעמוד הבא >>>
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היה ר' הירש מיכל מדקדק גדול בנטילת ידיים ,ודאג תמיד לנגב את ידיו
היטב במגבות שהותירו את ידיו יבשות לגמרי .באחד הבקרים הביא לו
רבי נח וינברג זצ"ל שתי מגבות עבות במיוחד .רבי הירש מיכל שמח מאד,
אך לאחר התפילה ניגש אל ר' נח ושאלו ,מנין לו מגבות טובות ואיכותיות
שכאלו בבוקרו של יום?
על חסידים וצדיקים ,שלא היו מסוגלים ליהנות ממשהו שמכאיב לזולת
"וְ נָ ַת ָּתה לַ ֵּלוִ י לַ ֵ ּגר לַ ּיָתוֹ ם וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה" (דברים כ"ו ,י"ג)

באחד הימים ,בשעה שהתהלך הרב החסיד ר' זליג וינברג ז"ל ,בנו הגדול
של מרן בעל 'ברכת אברהם' זי"ע מסלונים ברחובה של טבריה ,ראה התקהלות
אנשים גדולה .כשניגש למקום ,שמע כי רשויות השלטון מציעות למכירה
פומבית בית של יהודי ,שלא עלה בידו לשלם את חובות המס המושתות
עליו .הצטרף ר' זליג למתבוננים ,וראה כיצד סכומי הכסף המוצעים מגיעים
לסך של מאתים לירות ,אותן הציע גוי כלשהו ששהה במקום .מכיון ששוויו
של הבית היה גבוה בהרבה מהסכום המוצע ,הצטרף ר' זליג למתמקחים
והוסיף מיד עוד עשרים לירות מעבר להצעתו של אותו גוי .איש לא העלה
את ההצעה ,ולאחר פעמיים שהכריז הכרוז את סכומו של רבי זליג ,הודיע
כי הוא זכה במכרז.
כאשר הגיע ר' זליג לביתו ושח לזוגתו אודות העיסקה הנאה שערך ,התעוררו
בלבם חששות אודות הקניה מפני צערו של אותו יהודי שנושל מביתו .האם
מן הראוי לדור בבית שנלקח מיהודי אחר כנגד רצונו? למרות שמדובר בבית
שכבר הופקע מבעליו על ידי השלטונות ,ואדרבה ,על ידי קנייתו הרוויח
היהודי סכום כסף גבוה יותר על מנת לפרוע את חובותיו מאשר אלו היה
קונה את הבית אותו ערבי ,אך אין זה נעים לגור בבית שכזה .נמנו וגמרו
שילך אל רבה של טבריה ,הגאון הצדיק רבי משה קלירס זצ"ל לשאול את
מוצא פיו.
נכנס ר' זליג אל רבי משה קלירס ושטח בפניו את סיפור המעשה .בתחילה
סרב רבי משה להורות לו את דעתו ,היות וכבר רכש את הבית ,והמעשה כבר
נעשה ,אך לאחר הפצרותיו של ר' זליג פנה ואמר" :על פי הדין וההלכה אין
כל עילה להוציא מרשותך את הבית ,ואדרבה ,גאלת את המקום מידי זרים
שרצו לרכוש אותו .גם לפנים משורת הדין אין כל חשש לגור במקום ,אך
ברצוני לספר לך סיפור שארע עם זקנך רבי נח וינברג זצ"ל:
בטבריה של מעלה גר אחד מחסידי קאמי הגה"צ רבי הירש מיכל זצ"ל,
מגדולי תלמידי מרן רבי משה מקוברין זי"ע .בין הנהגותיו בקודש היה ר'
הירש מיכל מדקדק גדול בנטילת ידיים ,ודאג תמיד לנגב את ידיו היטב
באמצעות מגבות עבות שהותירו את ידיו יבשות לגמרי.
באחד הבקרים ,קודם לתפילת שחרית ,הביא לו רבי נח וינברג זצ"ל שתי
מגבות עבות וטובות במיוחד .רבי הירש מיכל שמח במגבות מאד ,אך בכל
זאת עדיין לא השתמש בהן.
לאחר התפילה ניגש רבי הירש מיכל אל ר' נח ושאלו מנין לו מגבות טובות

ואיכותיות שכאלו בבקרו של יום? גילה לו ר' נח כי בשעה שהלך בדרכו אל
התפילה הבחין באשה אלמנה העומדת בפתח ביתה ומוכרת מחפצי הבית
במחיר מוזל על מנת להביא לחם לפיות ילדיה .בין שלל החפצים הבחין ר'
נח במגבות המשובחות וידע כי יגרום לר' הירש מיכל קורת רוח במידה
וירכוש עבורו מגבות שכאלו עבור נטילת ידיים .כיון שכך ,עמד ורכשן עבורו.
כששמע זאת ר' הירש מיכל נאנח בזעזוע :אשה אלמנה ברב צערה נאלצה
למכור את חפצי ביתה במחיר מוזל ,כיצד אוכל להשתמש במגבות שכאלו?
הרי שכל פעם שאנגב בהם את ידי אחשוב על כך שאותה אלמנה שבורה
שרויה בצער ואני מרוויח מכך! אינני מסוגל להשתמש וליהנות בדבר שהוא
שבר וצרה לזולתי!
כשסיים ר' משה קלירס את סיפורו ,פנה אל ר' זליג ואמר" :יתכן שמבחינת
ההלכה ואפילו מבחינת 'ועשית הישר והטוב' הבית עומד ברשותך והנך יכול
להשתמש בו ,אבל ר' הירש מיכל לא היה מסוגל לדור בבית שכזה"...
סופו המופלא של המעשה היה שהתעוררו כמה יהודים טובים ,אספו עבור
אותו יהודי כסף לפרעון חובותיו ור' זליג החזיר לו את ביתו באותו סכום בו
רכשו .כשספר ר' זליג לאביו מרן בעל 'ברכת אברהם' זי"ע את ספור המעשה
אמר לו אביו" :מי יודע אם לא סיבבו זאת משמים כך שתרכוש את הבית
ותלך לרבי משה קלירס על מנת שיאנח ר' משה אנחה אחת מעמקי לבו על
גורלו של אותו יהודי ובכך יוושע"...
(מתוך החוברת 'בנתיבות אבות' | מדות טובות)

>>> המשך מעמוד קודם | הגה"צ רבי אהרון טויסיג שליט"א ,על ניצול כל דקה ודקה

כנוסח האר"י ז"ל ,מפסח ועד ז' מר חשון ,מלבד תפילת המנחה בערב ראש
השנה ,שבה מבקשים" :ברך עלינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה
לטובה" .לומר ,שבשעה קלה זו עוד אפשר לתקן כל השנה כולה! וכמו שאמר
ה'דברי שמואל' מסלונים זצ"ל (סליחות קעא)" :אם זוכה שיהיה לשנה אחרית
טובה ,שמתעורר לטוב אפילו בשעה האחרונה ממש ,הריהו מתקן ומעלה
הכל מראשית השנה ועד אחרית השנה .ומהאי טעמא גם בתפילה האחרונה
במנחה של ערב ראש השנה מתפללים' :ברך עלינו ה' אלוקינו את השנה
הזאת' .כי גם אלו הרגעים האחרונים נקראים 'שנה' ,ואפשר להעלות בהם
את כל השנה מראש ועד סוף!".

ולא בתפילת המנחה בלבד ,אלא גם לאחריה.
סיפר לי יהודי שזכה להתפלל במחיצת ה'בית ישראל' מגור זצ"ל בליל ראש
השנה ,בשנה הרביעית להנהגתו  -עוד התפללו בהיכל ישיבת 'שפת אמת',
ברחוב יוסף בן מתתיהו .לאחר תפילת מנחה הורה לרבי שייע נח ז"ל לדפוק
על הבימה ,ולהכריז שיש עוד שבע דקות לשקיעה ,עוד אפשר לתקן את כל
השנה כולה .איזה רטט עבר בקהל ,כזרם חשמלי עז! איך התבודדו והתבוננו,
איך ערכו חשבון נפשם ,לנצל רגעים קובעים אלו! ולא רק כשנותרו שבע
דקות ,אלא גם בדקה האחרונה!
(מתוך הספר 'מקרבן לתורה')
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רבי וואלף הוסיף לחבריו שלא רק שעבר מדירה קטנה לגדולה ,אלא בדירה השניה
יש גם הרבה יותר אור ואויר צח ,ובה מקום לא רק לבני המשפחה ,אלא לכל החבורה
מהשטיבל' ...רק חיסרון אחד יש בדירה' ,המשיך רבי וואלף לספר' ,אין בה אפשרות
לתלות את המנורה בתקרה' ...אף אחד לא הבין על מה הוא מדבר
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על אנשים ששמחים בחלקם
"וְ ָׂש ַמ ְח ָּת בְ כָ ל ַה ּטוֹ בֲ ,א ׁ ֶשר נָ ַתן לְ ָך ד'"

(דברים כ"ו ,י"א)

המותרות של ימינו מוציאים את האדם מן העולם ,שהרי ברור שככל שהאדם
מתרגל לחיים של פאר ומותרות ,כך יקשה עליו לאחר מכן  -בבוא עליו
משבר כלשהו ' -לרדת ברמת החיים' ,ואז יהיו חייו קשים מנשוא ,ולא ירחק
היום והוא עלול להתמוטט ,וכידוע.
אשריו לאותו אדם שלא הכניס את עצמו בעול המותרות .אשריו ואשרי
חלקו! כך ייקל עליו בכל העניינים ,ויוטב לו בזה ובבא.
הכל מכירים את דמותו של האדם בן-ימינו ,שזמן קצר לאחר נישואיו כבר
הוא מסתובב עם צרור גדול של מפתחות; מפתח לדירה ומפתח לרכב ,מפתח
לכספת הפרטית ,ומפתח לארון שבו הוא מסתיר את חפציו היקרים ,וזו רק
רשימה קטנה.

מפתחות אלו לא נועדו נגד גנבים

לא מזמן יצא לנו לבקר בביתו של אחד המיוחדים שבין תלמידי חכמיה
של בני ברק ,ונדהמנו לראות את סוג המנעול המותקן בדלת הכניסה לדירתו.
היינו צריכים ממש לשפשף עיניים ולהיות בטוחים שאנחנו רואים נכון.
המפתח שהיה קבוע בדלת ,היה מסוג המפתחות הפשוטים ביותר ,הנמצאים
לפעמים בחדרי שירותים ,ושיועדו רק לאפשרות של סגירה ארעית ,כדי שבני
הבית ידעו על המצאו של אדם במקום ההוא ,ולא יכנסו.
מפתחות אלו ,שהיו ממויינים לפי מספרים ,לא יועדו בשום אופן נגד גנבים.
סוג כזה של מפתח היה קבוע בדלת הכניסה של הת"ח ההוא!
לא יכולנו להתאפק ,ולמרות אי-הנעימות שהיתה כרוכה בכך ,שאלנו אותו:
"עד כדי כך?! וכי אינכם חוששים מגנבים ומגניבות"?!
ובעל הבית הביט בנו בארשת נינוחה ,שלימדה על ישוב-הדעת המצוי בתוך
ליבו ,ואמר:
'נניח שכבר יתפרץ גנב לביתי ,מה הוא כבר יוכל לקחת מכאן!? שום דבר,
אבל ממש שום דבר!!! אלא מאי ,שבכל זאת צריך השתדלות ,אז מספיק לי
גם מפתח כזה' ---
ברור שלא כל אחד נמצא בדרגה כזו ,עד שיש באפשרותו לדבר בביטחון
כה אמיתי ,ולנהוג כפי שנהג הת"ח ההוא .אבל למדנו מכאן ,שגם בדור
כשלנו יש עדיין אנשים היודעים את חובתם בעולמם ,ויודעים את הסכנה
שבמותרות ,ומתרחקים מהם עד כמה שניתן.

המה שמעו כן תמהו

רבי גד'ל אייזנר זצ"ל ,מנהלה הרוחני של ישיבת חידושי הרי"ם דגור ,סיפר
(והדברים מובאים בספר תולדותיו' ,במחיצת רבי גד'ל') על אחד החסידים,
וואלף שמו ,שהתפלל בשטיבל הגוראי בוורשה ,שלא היה חסר לו מאומה,
וכל חיותו היתה רק בעבודת השם.
בני החבורה בשטיבל היו רגילים להתאסף מדי פעם בדירתו של אחד מהם,
כדי להתוועד לכבוד השי"ת ,ולדבר בדברי חסידות ושמחה .בדירתו של רבי
וואלף ,כך ידעו הכל ,אי אפשר לעשות את ההתוועדות ,כי הדירה היתה קטנה
מאד.
פעם נכנס רבי וואלף אל השטיבל ,וסיפר לכולם בשמחה רבה כי בסייעתא-
דשמיא הצליח להחליף את דירתו ולעבור לדירה רחבה וגדולה יותר ,ומעתה
יהיה באפשרותו לקבל את כל בני החבורה בביתו .שמחו הכל בשמחתו ,על
כי יצא מאפילה לאורה ,אבל המה שמעו כן תמהו ,כיצד הצליח להחליף את
דירתו ,ולהרחיבה ,הרי אין בידו פרוטה לפורטה ,ומהיכן השיג את הכסף?
שמא עלתה בחכתו ירושה גדולה?
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ורבי וואלף ,בנו של רבי נתן חסיד ,הוסיף תמיהה על תמיהתם ,באומרו
לחבריו שלא רק שעבר מדירה קטנה לגדולה ,אלא בדירה השניה יש גם
הרבה יותר אור ,ואויר צח ,ובה מקום למכביר לא רק לבני המשפחה ,אלא
לכל החבורה מהשטיבל...
'רק חיסרון אחד יש בדירה' ,המשיך רבי וואלף לספר' ,אין בה אפשרות
לתלות את המנורה בתקרה'...
אף אחד לא הבין על מה הוא מדבר.
כמה מבני החבורה החליטו לבדוק את העניינים ,וגילו את הסוד...
רבי וואלף היה עד עתה בדירה שכורה ,ומאחר שלא היה בידו לשלם את
דמי השכירות ,הוציאו בעל הבית מהדירה ,היישר אל הרחוב ,פשוטו כמשמעו,
ושם הרי יש 'הרבה יותר אור' מהדירה המקודמת' ,הרבה יותר אויר' ,ויש בה
גם הרבה יותר מקום אפילו לאכלס את כל בני החבורה.
רק חסרון אחד יש 'בדירה' זו ,שמפני שהיא נתונה תחת כיפת השמים ,אין
בה תקרה ,ואין אפשרות לתלות את המנורה...
זו הבעיה היחידה...

מדהים להווכח מה התורה יכולה לעשות מבן אדם!

הרי אם היה אדם מן היישוב נקלע למצב שכזה ,שבו אין לו אפשרות להניח
את ראשו ,ורק ברחוב ילין ,היה נשבר לרסיסים!
והנה עומד לו יהודי ,בן לבוראו ,ומשנן לעצמו שבעצם הדירה ברחוב היא
הרבה יותר טובה ,מהדירה שבה היה עד היום ,כי יש בה יותר אור ואוויר,
והרבה יותר מקום...
שלוות-רוחו של רבי וואלף ,סיפר המשגיח בישיבת חידושי הרי"ם ,לא סרה
ממנו ,על אף העול הכבד שהיה מוטל עליו להסדיר מיד קורת-גג אחרת
למשפחתו.
כמובן שלא ארכה השעה ובני חבורה סייעו לו להשיג את הסכום הנדרש,
ולשוב לדירתו ,אבל החידוש העצום הוא שגם במצב זה שבו היה שרוי ,היתה
נראית השמחה על פניו.
כי זה הכלל :מי שלא שקוע במותרות העולם הזה עד צוואר ,הוא האדם
המאושר ,המקבל עליו מורא-שמים באהבה ,ובו יש לקנא באמת.
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(מתוך הספר 'שמחה בבית' בעריכתו של הרב משה מיכאל צורן)

וכך רבי חנוך העניך הפך למזכה הרבים גדול .הוא יסד את השיעור המרכזי ל'בעלי
בתים' בשכונה ,ובו העמיד את הגאון הצדיק רבי שלום שבדרון זצ"ל .הוא לא נתן
לאיש מ'בעלי הבתים' בשכונה להתחמק מהשיעור ,לא משנה באיזו שעה מסיים הוא
את עבודתו ,בדיוק כמו שדרש בעל ה'חפץ חיים' בספריו...
דמויות ההוד ואהבת-התורה של שתיים מהדמויות הבולטות שבשכונת 'שערי חסד' בירושלים
"לִ ְהיוֹ ת לוֹ

לְ ַעם ְסגֻ ָּלה" (דברים כ"ו ,י"ח)

ח .בן אברהם
שכונת 'שערי חסד' בירושלים עיר הקודש ,בעבר הלא כל כך רחוק ,מלאה
הייתה בגאונים וצדיקים שפיארו את השכונה .גם 'בעלי הבתים' שבשכונה
נכרו מאד ביראת שמים שבקרבם .ילידי השכונה עדיין מתרפקים בזיכרונותיהם
על העבר שאיננו ,הם מספרים בגעגועים על דמויות ההוד שפיארו את
השכונה הירושלמית הוותיקה ,על אנשים שמחים שדרו בה ועל יחסי השכנות
המופלאים ,ברמה כזו שאינה בנמצא כיום .כולם חשו כמשפחה אחת ,למרות
שהציבור היה מורכב ממגוון משפחות.
בכתבה זו נספר אודות אהבת-התורה של שתיים מהדמויות הבולטות
שבשכונה:
רבי בצלאל גולדשטיין זצ"ל ,אשר שימש כחלבן בשכונה ,ורבי חנוך העניך
טובולסקי זצ"ל ,אשר שימש בקודש בבית הכנסת הגדול שבשכונה  -ביהכ"נ
הגר"א.
החלבן של שכונת שערי חסד ,לא היה חלבן במהותו .הוא לא התאים
לעבודתו כלל וכלל .מדובר היה בגאון עצום ועילוי גדול  -עילוי מלידה.
הסיבה שבכל זאת נטל על שכמו עבודה זו ,משום שהיה עני מרוד ,גם במושגי
העניות של ירושלים של לפני שבעים שנה ומעלה .והוא רצה שיהיה לו
ולבני משפחתו לחם לאכול ובגד ללבוש וגם ...חלב לשתות ...ומעבר לכך
יוכל לעסוק בתורה כאוות נפשו .וזאת עלינו לדעת ,שבתקופה זו כמעט
ולא היו בנמצא כוללים לאברכים ,ולא הייתה לו אפשרות ללמוד ולקבל
מלגה לקיום משפחתו.
ואכן ה'חלבן' היה שקוע כל כולו בתורה הקדושה  -גם בשעת עבודתו,
כאילו הוא נמצא עכשיו בהיכל הישיבה הקדושה ,במחיצת רבו ,מרן הגאון
ר' שמעון שקופ זצ"ל .כך עסק בתורה יומם וליל .כשהיה הולך בסמטאות
'שערי חסד'  -בין בהליכתו לבית המדרש ובין בהליכתו לחלוקת החלב ,היה
נדמה לבריות כי הוא מהלך ברחובות הערים סורא ,נהרדעא ופומבדיתא
שבתלמוד ,ברחובות בבל בה הלכו רב ושמואל ,רב פפא ורבי זירא ,כמו דורך
הוא עכשיו במקומות בהם דרכו אביי ורבא ,ועוסק במשנתם באהבה רבה.
לא פלא שכשהפגישו אותו פעם עם מרן הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל ,באחד
מביקוריו בירושלים עיה"ק ,הוא הזדעזע שגאון זה משמש כ ...חלבן...
כאמור בשכונה זו התגורר אף הצדיק רבי חנוך העניך טובולסקי זצ"ל ,או
'ר' העניך' ,והיו שכינוהו 'ר' העניך סקידלער' ,על שם
ככינויו בשכונה
העיירה בליטא ממנה הגיע טרם עלייתו לארץ ישראל  -העיירה 'סקידל' אשר
בפלך גרודנא.
הכל החזיקוהו והכתירוהו כ'תלמיד מרן החפץ חיים' זצוק"ל וכנציגו
בשכונה ,משום שהוא הפיץ בשכונה את תורתו ודרכיו של מורו ורבו ,הסבא
קדישא ה'חפץ חיים' ,לא לפני שהוא תבע מעצמו ללכת בדרכיו הקדושות.
רבי חנוך העניך זכה לשמש את ה'חפץ חיים' בראדין וללמוד ממנו אורחות
חיים ,וכן לעסוק רבות בספריו הקדושים ,תוך שהוא מיישם את הדברים
הלכה למעשה .תושבי השכונה אהבו להקשיב לסיפוריו אודות ה'חפץ חיים',
ולאמרותיו שהיו יוצאות מפיו בחרדת קודש  -כפשוטו.
כמו אצל רבים מתושבי השכונה ,ניכר היה בו ניצול הזמן .מאחר והיו
לו תפקידים רבים בבית כנסת 'הגר"א' שבשכונה ,ועוד מעשי חסד וזיכוי
הרבים שעסק בהם ,לצד שאיפתו ללמוד תורה בהתמדה ,התגלה בו פן
ייחודי של זריזות מופלאה למצוות .כל דבר שעשה  -עשאו בשמחה ובצעו
בזריזות .תמיד ראוהו נחפז לדבר מצוה .מעולם לא היה לו פנאי לשיחה של
מה בכך ,אפילו לזמן קצר ביותר ,וכאמור ,בראש סולם העדיפויות  -מצוות

תלמוד תורה ,שהייתה משוש חייו .ילידי השכונה זוכרים אותו ,כשהוא לומד
רבות בחברותא עם אחד מגאוני השכונה ,הגאון הצדיק רבי חיים טודרוס
הרשלר זצ"ל.
מלכתחילה היה מעדיף לעסוק כל היום בתורה ,אלא שחזקה עליו מצוות
רבו ,מרן בעל ה'חפץ חיים' ,שכיום בדורות האחרונים בהם ירידת הדורות
גדולה ,אסור לאדם להסתגר בביתו ובפינתו ,ולעסוק רק בלימוד התורה
לעצמו ,אלא אם יש בכוחו להפיץ את התורה לכל שכבות העם ,ולפעול
לקיום מצוותיה ,אזי 'במקום שאין אנשים השתדל להיות איש'.
וכך רבי חנוך העניך ,שהיה מודע לכוחותיו הכבירים ,הפך למזכה הרבים
גדול .הוא ייסד את השיעור המרכזי ל'בעלי בתים' בשכונה בשעות הערב,
ובו העמיד את הגאון הצדיק המפורסם ,פה מפיק מרגליות ,רבי שלום שבדרון
זצ"ל .הוא לא נתן לאיש מ'בעלי הבתים' בשכונה להתחמק מהשיעור .לא
משנה באיזו שעה מסיים הוא את עבודתו ,בדיוק כמו שדרש בעל ה'חפץ
חיים' בספריו ומכתביו הרבים ,שהביא כי היות ולימוד התורה הוא יסוד
היהדות ,לא יתכן שיהודי לא יקבע עתים לתורה מדי יום .ומי שכבר טעם,
ולו במקצת ,את טעמם המתוק של שיעוריו המרתקים של ר' שלום ,הפך
למשתתף קבוע בבחינת 'הציץ ונפגע' .הוא גם העמיד את רבי שלום זצ"ל,
למסור שיחות ודרשות מוסר בלילות שבת ,בבית כנסת 'הגר"א' שבשכונה
(במשך הזמן הועתק זמן שיחה זו לזמן שאחרי סעודה שלישית) .כדי לזכות
את הרבים הלך מאחד לשני ,לשכנע לבוא לשמוע את המגיד החדש.
וכך זכה לגרום ל'בעלי בתים' של השכונה לקבוע עיתים לתורה ולרומם
רבים רבים מבני השכונה לאהבת תורה ,יראת שמים ותיקון המידות ,על ידי
שמיעת שיחותיו ודרשותיו של רבי שלום ,ובעצם בכך הוא גם הוציא את רבי
שלום שבדרון מרשות היחיד לרשות הרבים ,כשלאט לאט הפך למגיד
מפורסם ,ששמו ושמעו הלך בכל העולם היהודי .רבי חנוך העניך גם ייסד
מאות שיעורי תורה בספר 'שמירת הלשון' לבעל ה'חפץ חיים' ברחבי ארץ
ישראל ,לא לפני שהוא עצמו שימש דוגמא לכל רואיו ומכריו ,בזהירותו
המופלגת מלשון הרע ,על ידי גדרים וסייגים שעשה לעצמו.
וכאמור ,משסיים את פעולותיו הכבירות ,היה נחפז מיד למשוש חייו ,הלא
הוא לימוד תורתנו הקדושה.

ולהלן הסיפור המשותף לשניהם:
את הסיפור שמענו מהרב אברהם בביוף שיחי' ,שהוריו ע"ה התגוררו בסמטת
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הוא התנה את הסכמתו בהתחייבות מפורשת של הרב שהקב"ה באמת ידאג לו" .איני
מכיר אף אדם דתי ,רק את כבוד הרב" -טען" -אם הרב מתחייב שלא אנזק וידאגו מן
השמיים לפרנס אותי ,אני שומר שמיטה" .הרב החליט להתייעץ עם מרן הרב אלישיב
זצ"ל .תשובתו היתה" :אינך יכול להבטיח! תוכל להתחייב שהוא יראה סייעתא דשמיא
מרובה ,ושהקב"ה בוודאי יעזור לו"
החקלאי שהחליט לשמור שמיטה בשיעורו של הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א
ָּ
"ברו ְּך ּ ְפ ִרי בִ ְטנְ ָך ו ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ְת ָך" (דברים כ"ח ,ד')
מצות שמיטה מעניקה לנו לראות במו עינינו את שכרם של התולים בטחונם
בקב"ה ,ואת העובדה שכשמתאמץ האדם לעשות את דבר ה' ,אין הוא צריך
להיות מודאג בגין פרנסתו ,ומן השמים ידאגו לכלכלו.
בספר "אמונה שלימה" מסופר כי רבי שלמה זלמן גרוסמן שליט"א ,המרא
דאתרא בעיר אלעד ,כיהן בשנת תש"מ כרב בקעת הירדן .באחד משיעוריו דיבר
על ענין שמיטה והרחיב את הדיבור בענין הביטחון" -וכי תאמרו מה נאכל".
אחד הנוכחים ,חקלאי בשם אפי ,אדם מוכשר ובעל יכולות גדולות ,התפעל
מן הדברים ,עד שקם והכריז" :כבוד הרב ,אם תבטיח לי שיתקיים בי הכתוב,
אשמור שמיטה!"
כדי להבין את הרקע לאותה הכרזה ,יש לדעת שכל החיים בבקעת הירדן
התבססו על חקלאות .משום כך שאל אותו הרב" :ומה תעשה בשנת השמיטה?".
אפי הרהר מעט והכריז שהוא מתכוון ללמוד קצת ולעבוד כמרכז המשק,
תפקיד התנדבותי שאינו כרוך בשכר.
הוא חזר והתנה את הסכמתו בהתחייבות מפורשת של הרב שהקב"ה באמת
ידאג לו" .איני מכיר אף אדם דתי ,רק את כבוד הרב" -טען" -אם הרב מתחייב
שלא אנזק וידאגו מן השמיים לפרנס אותי ,אני שומר שמיטה".
הרב גרוסמן חשש מן האחריות .הוא ידע שיש דעות ששמיטה חיובה מדרבנן,
וממילא ההבטחה אינה שייכת בימינו .לפיכך החליט להתייעץ בענין עם מרן
הרב אלישיב זצ"ל .תשובתו של הרב אלישיב היתה" :אינך יכול להבטיח! יש
הסבורים שההבטחה מיועדת לכלל ישראל ולא ליחידים .בכל זאת תוכל
להתחייב שהוא יראה סיעתא דשמיא מרובה ,ושהקב"ה בוודאי יעזור לו".
הרב חזר עם הדברים לאפי ,התשובה סיפקה אותו ,והוא החליט לקיים את
השמיטה כהלכתה.
ההכרזה הדרמטית התקבלה בבקעת הירדן בהפתעה מוחלטת ,ובהמשך –
בקיתונות לעג ובוז .החברים היו מבקשים מאפי שוב ושוב את כלי העבודה
שלו -את הטרקטור ,את המלגזה ואת הציוד היקר שעמל לקנותו .הוא שאל
וקיבל פסק הלכה ,שאסור לו לסייע בידי עוברי עבירה ,וכשאמר זאת לחבריו
כינו אותו בכינויי גנאי שונים.
שנת השמיטה חלפה לבסוף .בסיומו של צום גדליה שתו הרב ואפי 'לחיים'
על הנסיון האדיר שהסתיים בהצלחה.
כעת הגיע הזמן להכין את השדות לקראת השנה הבאה.
הנוהל המקובל היה שהזרעים ניתנים על ידי הסוכנות כהלוואה ,ובסוף השנה
משלמים עליהם .אלא שזמן הזריעה מוגבל ,וכן כמות הזרעים ,וכשאפי מגיע
בד' תשרי ,הוא נענה ביבושת שתם זמן הזריעה ,ואין אפשרות לקבל עוד זרעים.
אפי נדהם .הוא ניסה להפעיל קשרים ,אך השנה החולפת לא היטיבה עם
קשריו החברתיים ,והוא החל להפנים שגם השנה לא יוכל לזרוע בזרעי הסוכנות.
לבסוף הגיע לחבר אחד בין עובדי הסוכנות ,הלה דיבר איתו גלויות :אפי,
האמת היא שלא נותרו לנו בכלל זרעים ,למעט כמות גדולה של זרעים גרועים
של סלרי .אני לא נותן להם הרבה סיכויים ,אבל במקום לזרוק אותם ישירות
לפח ,לא אכפת לי לתת לך אותם בחינם.
בלית ברירה לקח אפי את זרעי הסלרי ,וזרע את כל השדות שהיו לו .הוא
זרע כמויות ענק של סלרי ,בלי שום פרופורציה לביקוש.
עד מהרה נדהמו כולם לראות את השדות שלו .זרעי הסלרי הפגומים הניבו
יבול בעל ממדי ענק ,פי שלושה מן הגודל הרגיל! כל שדותיו התמלאו בסלרי
שעבר את גובה המותנים!
הרב גרוסמן שראה גם הוא את כמויות הענק ,התחיל להיות מוטרד בעצמו
מן הכמות האדירה .זו היתה כמות גדולה כל כך ,עד שהיה אפשר להאכיל
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את כל מדינת ישראל בסלרי בלבד במשך חודשיים!
"מה תעשה בכל כך הרבה סלרי?" -שאלו כולם ,ואפי ענה בבטחון" :אני את
שלי עשיתי .הקב"ה יעשה את שלו!"
ביום בהיר קיבל הרב מאפי הזמנה דחופה להגיע לביתו .אפי המתין לו שם
בעיניים בורקות ,וסיפר שזה עתה התקשר אליו החבר שנתן לו את זרעי הסלרי
ושאל" :תגיד לי ,אפי ,אתה זוכר את זרעי הסלרי שנתתי לך? עשית איתם
משהו?"
 "אתה שואל אם עשיתי משהו?" -השיב לו אפי" -אני אוכל סלרי ,נושםסלרי ,ישן סלרי ...כולם קוראים לי כאן 'מר סלרי'".
"יש לך כמות גדולה?""כמה שתרצה!""מצוין!" – ענה הפקיד" -מחיר סלרי בשוק הוא חצי דולר .אתה תוכל למכורכל ראש סלרי בשלושה דולר ,ואם תרצה ישלמו לך גם ארבעה וחמישה דולרים
לכל ראש סלרי!".
"מה קרה?" -נדהם אפי.והפקיד ענה" :בשבועיים האחרונים פקד את אירופה גל קור .הכל קפא
ואנשים אינם יוצאים מן הבית .כולם רוצים להתחמם ולאכול מרק חם ,אבל
אי אפשר לאכול מרק בלי טעם של סלרי ,ובאירופה המשותקת אין סלרי כי
כל היבול קפא .יש דרישה עצומה לסלרי .בעלי החנויות ורשתות השיווק
באירופה מתחננים לסלרי.
אפי אתה מגייס עובדים ככל שתוכל ,ואני משיג לך צי של מטוסים לכל
רחבי אירופה -לאנגליה ,להולנד ,לבלגיה ,לצרפת ולכל מקום שרק נצליח".
תוך ימים ספורים עבדו בשדותיו של אפי מאות פועלים -יהודים מהבקעה
וערבים מהכפרים .הם עבדו יומם ולילה עבור המבצע הגדול .צי של משאיות
המתין לעלי הסלרי הקטופים ,ושנע אותם לנמל התעופה ,ומשם לכל רחבי אירופה.
באזור חג הפורים הסתיים המבצע הגדול ,וכשהרב גרוסמן בקש לרכוש סלרי
לפסח ,כבר לא נשאר לאפי אלה אחד...
אפי התעשר ,וקנה מכונית מפוארת .הוא קרא לה 'קדילק של שביעית',
והסביר שהוא עושה את זה כנגד כל קיתונות הבוז שספג בגלל השמיטה שלו-
כדי ששם שמים יתקדש ,ויראו מה סופה של שמירת שמיטה .בהמשך קנה
סוסה ערביה במחיר מפולפל ,וגם אותה כינה 'סוסה של שמיטה'.
קידוש שם שמים כתוצאה מאותו מעשה היה מופלא ,בכל מקום היה עומד
אפי ומכריז ברבים" :ראו את הרווח הגדול של שומרי שמיטה!".
בשנים מאוחרות יותר קרב הסיפור את אפי עצמו אל אביו שבשמים יותר
ויותר .כיום הוא תלמיד חכם המוסר שיעורים לרבים!
זכה אותו יהודי שהלך בנחישות נגד הזרם ,ובזכות אמונתו התמימה הגיע
לדרגות רוחניות עצומות!

יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

(מתוך הספר הנני בידך)

>>> המשך מעמוד  | 1הכרת הטוב של צדיקים וגדולי עולם

שוב לחוץ לארץ בענייני הישיבה ,וחשבתי בליבי שהוא נוסע וטורח כל ימיו,
ואני מקבל הימנו טובה  -שאני יכול לעסוק בעניינים הרוחניים של הישיבה
ללא טרדות כלל ,וכל זה משום שהרב שליט"א מאפשר לי ...הלא מחוייב אני
בהכרת הטוב אליו ,ואינני מרגיש בזאת כלל ,וכל הערכה שיש לנו לרב היא
מחמת גדלותו .אמנם הכרת הטוב נעלמה מאיתנו ,וגם כאן הסיבה שהורגלנו
בישיבה לקבל טובות מהרב שליט"א ,ולכן קשה עלינו הכרת הטוב".
עוד מסופר ,שאירע פעם שמרן המשגיח שכח את מפתח ביתו בחדרו
שבישיבה .בחור אחד ממקורביו רץ לישיבה והביא לו את המפתח .מרן
המשגיח הודה לבחור ואמר לו" :עכשיו אני חייב לך הכרת הטוב על הטובה
שעשית לי ,על כן אני רוצה לזרז אותך מחר לתפילת שחרית בישיבה בזמן,
ובזה תרוויח עולם ומלואו ,וזו הטובה הגדולה ביותר שאני יכול להחזיר לך!".
כששהה ראש ישיבת 'אור ישראל' הגאון רבי יעקב ניימן זצוק"ל בארה"ב
לצורך איסוף כספים ,הגיע לפגישה בביתו של אחד הגבירים ,אבל לצערו
הגביר לא שהה ביתו .רבי יעקב ,שלא ידע את שפת המקום ,לא ידע אנא
יפנה ואיך יסתדר .בסיעתא דשמיא עבר במקום יהודי שידע קצת אידיש,
הביאו לביתו ואירחו בכבוד עד שחזר אותו הגביר לביתו .כשנפרד מהמארח,
שאל אותו רבי יעקב" :מה חסר לך בחיים?" ,ענה לו היהודי שהוא נשוי כמה
שנים ולא זכה עדיין לזש"ק .עמד רבי יעקב וברכו מכל הלב ,שבעז"ה לשנה
הבאה יזכה לבן זכר ,וכן הווה .כשסיפרו מעשה זה לרשכבה"ג מרן שר התורה
הגר"ח שליט"א ,נענה ואמר" :כשהברכה נובעת מהכרת הטוב  -יש לה תוקף
וכח ,כמו שמצאנו אצל יעקב אבינו ,שביקש שיביאו לו מטעמים ורק אח"כ
יברך ,וזה בכדי שהברכה תנבע מהכרת הטוב ותחול ביתר שאת".
נוהג היה מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך זצוק"ל ,שכאשר נסע במונית
היה יושב ליד הנהג ומשוחח עמו במשך הנסיעה ומתעניין בשלומו .כששאלו
תלמידיו" :הרי הרב שילם עבור הנסיעה ,ולמה טורח להתעניין כל כך בנהג?",
אמר להם" :נהג זה עשה לי טובה ,האם העובדה שהוא מקבל כסף פוטרת
אותי מהכרת הטוב?"...

הכרת הטוב לבורא עולם,
של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

רבינו היה נוהג יום יום ,להודות ולשבח להקב"ה על כל חסדיו שעשה
ועושה עמו .והיה אומר" :הנה כל משפחתי נהרגו בשואה ואני היחיד שנשארתי,
ובמקלי עברתי את הירדן הזה (ותירגם 'הים התיכון') .ועתה ה' זיכני להקים
משפחה ,ויש לי חתנים ת"ח כאלו גדולי תורה ,ובנים חשובים מאוד .וה'
זיכני להוציא ספרים .כמה שה' מיטיב עמי! הכל חסד! הנה יש גדולים ממני
שאיני מגיע לקרסוליהם ולא זכו לחבר ספרים ,ועמי ה' כל כך מטיב לא לפי
המגיע לי! וכן כמה אנשים בגילי אין מי שיעזור להם?! ולי ב"ה הבנים שלי,

הנכדים והנינים שלי כולם עוזרים לי!"...
פעמים רבות היה פורץ רבינו בבכי ובקושי הצליח לדבר ,והרים ידו ואמר:
"כמה חסדים ה' עושה עמי! כמה אני צריך להודות לה'! הנה הוצאתי ספרים
ועוד דברים טובים ,ומה אני משיב לו? כל כך אני צריך להודות! כמה חסד
ה' יש ,שבמקומות שונים שאני מופיע לדבר  -יש חיזוק!".
בליל שמחת תורה תשע"ג ,דיבר רבינו על כך שהקריאה קשה עליו ,ומיד
המשיך ואמר" :אבל ב"ה אין לי טענות ,אני רק מודה להקב"ה על כל החסדים
שעושה עמי! כך למשל שזכיתי ללמד תורה לתלמידים בישיבה בכפר סבא,
ואח"כ בישיבה קטנה של פונביז'" .כל חצי שעה הרים רבינו את ידו ואמר
בקול חנוק" :כמה אני צריך להודות לה' על כל החסדים שעושה עמדי".
ופירט הספרים שחיבר על הגמ' ועל החומש ובמוסר ,ובאופן מיוחד היה
מדגיש רבינו את הספר על התפילה שזכה להוציא :היתה דרכו הרבה להודות
ולשבח להקב"ה על הוצת ספרו 'ימלא פי תהלתך' על סידור התפילה .ופעם
שאלו אתו מדוע יש לו כזו חיבה יתירה דווקא לספר על התפילה? והשיב:
"לא מצאנו כמעט מי שחיברו פירוש על סדר התפילה רק בראשונים ,וכן מה
שהשאיר אותי הקב"ה בחיים ,דבר שלא זכו כל חברי ,שיותר חשובים ממני"...
בחשוון תשע"ד הזכיר רבינו את היא"צ של קהילת בריסק ,שאז נהרגו גם
כל משפחתו (ד' חשוון) ,ואמר שהוא צריך להודות לה' על יום ההצלה שהוא
עצמו ניצל לחיים .והיה אומר" :אני חייב הרבה הכרת הטוב על הנס שה'
עשה עמי!"
ובפעם אחרת מנה את החסדים שהקב"ה עושה עמו ..." :מיום הולדתי אני
מוקף בחסדים ,לדוגמא היו עסקנים שניסו לשחרר אותי מהצבא הפולני,
ואילו היו מצליחים הייתי נשאר ,והיה קורה איתי מה שקרה לכולם ,אך כיון
שלא הצליחו היתה סיבה לברוח לשווייץ וכך ניצלתי".
בליל שני של ר"ה האחרון לחייו ,אמר לנכדו" :אתם צריכים פרי חדש כדי
לברך 'שהחיינו' בליל יו"ט שני של ר"ה ,אבל אני איני צריך טעם למה לומר
'שהחיינו!' הלא נשארתי בחיים בנס גדול! אני לא צריך פרי חדש כדי לומר
'שהחיינו'!" ,וכשאמר דברים אלו ,זלגו עינו הטהורות דמעות של שמחה
והודיה להשי"ת על חסדו הגדול.
אין לתאר כיצד היה נראה המראה כשרבינו פורץ בבכי ואומר" :מה אני
אענה להקב"ה שכל כך הרבה טובה עושה לי ,ומה אני החזרתי לו ...כמה
אני צריך להודות לה' ,אין אחד בעולם שהקב"ה עושה עמו חסד כמו שעשה
עמי (ופרט הספרים ועוד) ומה אני משיב לו?"...
(מלוקט מהספר 'צדיק כתמר יפרח' פרק ל"ב -טוב להודות לה')
(מתוך מוסף שבת קודש יתד נאמן תמוז תשע"ח)

>>> המשך מעמוד  | 7ח .בן אברהם

רחוב 'הגאונים' שבשכונת 'שערי חסד' ,על יד ביתו של רבי חנוך העניך.
וכך הוא מספר" :הדבר היה בימים שרבי חנוך העניך היה זקן וחלש .פעם
אחת בשעת בוקר מאוחרת ,אני רואה את רבי בצלאל החלבן ,מגיע עם עגלת
העץ הקטנה שלו הטעונה בכדי חלב ,אל חצר ביתו של רבי חנוך העניך.
"וזאת לדעת ,כי בתקופה זו לא מכרו חלב במכולת השכונתית ,לא היו
עדיין מקררים .החלבן של כל שכונה שהיה משיג את החלב עם שחר ,מקבלו
לתוך דליים ומטעינם על גבי עגלתו ,וכך היה צועד אל בתי השכונה .הוא
היה נוקש בדלתות הבתים ,ובני הבית היו יוצאים לפתח הבית עם בקבוק
או קערה ,לתוכם היה מוזג החלבן את החלב מכדו.
"וכך רואה אני באותה שעת בוקר מאוחרת ,את רבי בצלאל נוקש על דלת
משפחת טובולסקי ,וכשזו נפתחת ,נראה רבי חנוך העניך ובידו קערה .ר'
חנוך העניך ,שהיה רגיל להשכים קום ולהתפלל עם הנץ החמה והמתין זמן
רב לחלב ,שאלו בתרעומת קלה מדוע התעכב עד כה ,והוסיף" :ביז איצטער
איך האב נאך ניט גיטרונקען א גלאז קאווע" (עד עכשיו לא הספקתי לשתות
כוס קפה)" .איך שפירזאך נישט גוט" (אני לא מרגיש טוב) .החלבן התנצל
בפניו ,תוך כדי ששם ידו על מצחו (תנועה המבטאת לימוד ומחשבה עמוקה)
ואומר לו" :איך האב א שוורע קשיא" (הייתה לי קושיה מאד קשה) .הוא
סיפר לו שהייתה לו קושיה בגמרא שהטרידה אותו מאד ,עד שמרוב תשוקת
הלימוד  -שכח לסיים את חלוקת החלב ...הוא היה מנותק מהעולם לגמרי
בשעה זו...

"למותר לציין כי נימוק שכזה הפיס את דעתו של ר' חנוך העניך ,ובהיותו
אחרון בחלוקה (וידע שאינו מעכב איש) ביקש לשמוע את הקושיה .החלבן
שמח להרצותה בפניו ,ויחדיו החלו ללבן את הסוגיה .רבי חנוך העניך מעיר
ושואל ,רבי בצלאל ה'חלבן' עונה ,רבי חנוך העניך מגיב על הדברים וכו'...
וכך נשאו ונתנו בסוגיה במשך זמן רב.
"שניהם שכחו מהחלב :רבי בצלאל החלבן שכח שהוא הגיע לכאן במטרה
למכור את החלב ,ואילו רבי חנוך העניך שכח שהוא צריך לקבל את החלב,
ובעיקר שכח את חולשתו הרבה ,ואשר טרם בא כוס קפה לפיו מאז שעת
יקיצתו המוקדמת...
"עוד הבחנתי ,כי במשך הזמן הארוך שהם דנו בסוגיה ,המשיך החלבן
לאחוז בידו את כד החלב ואילו רבי חנוך העניך החזיק בידיו את הסיר...
שניהם שכחו עולם ומלואו ,ושקעו בעולם אחר לגמרי ,עולם מופלא  -עולמה
של סוגיה בש"ס"...
מסתבר ,שבינתיים עד שקיבל את החלב ,כנראה שתה רבי חנוך העניך את
חלב הסוגיה....
מסיים הרב אברהם בביוף" :היה זה ספר מוסר חי לראות אהבת תורה
מהי!".
וכבר ידועים דברי ה'אור החיים' הק'" :אם היו בני אדם מרגישים
במתיקות וערבות טוב התורה ,היו משתגעים ומתלהטים אחריה ...כי התורה
כוללת כל הטובות שבעולם".
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השניים ביקשו לשמוע את דעתי ,אמרתי להם" :אתם לא נרגעים ולא
מוצאים מנוח ,עוברים לכל השטויות בהודו ,זה סימן שאתם מחפשים
רוחניות! אבל הבעיה היא שאתם לא מוצאים את הרוחניות ,ולכן אתם
לא נרגעים .כל הזמן ממשיכים לחפש ולחפש .לנו ביהדות יש כלל  -מי
שמגיע אל התחנה של התורה ,לא מחפש יותר שום דבר!"
הגה"צ רבי אריה שכטר ,על כוחן של הברכות שזוכה לה האדם
"א ֶּלה י ַַע ְמד ּו לְ בָ ֵר ְך ֶאת ָה ָעם" (דברים כ"ז ,י"ב)
ֵ

על ידי הברכה שזוכה לה האדם ,כאשר הוא הולך בדרך ה' ,הוא מבין
שקללה היא לסור מדרך ה'.
ניטיב להבין את הדברים באמצעות מעשה שהיה:
בסמינר אחד שהתקיים בשנת תשד"ם ,ניגשו אלי שני בני זוג .הבעל הוא
סמנכ"ל של חברה גדולה ,ואשתו עקרת בית .הם היו אמידים מאד ,ולכאורה
יכלו לחיות חיים טובים ונעימים ,אך חייהם התנהלו ללא שום סיפוק וללא
שמחה .שניהם ניסו להשיג את האושר בכתות מיסטיות .עובדי אלילים .כל
אחד מהם  -בנפרד  -עבר מכת לכת ,אבל אף אחד מהם לא מצא מנוח
לנפשו .וכזוג ,לא היתה להם בכלל שפה משותפת.
"אנחנו כמו קרני חגבים" ,אמרו לי" ,כל אחד בכיוון אחר."...
השניים ביקשו לשמוע את דעתי ,אמרתי להם" :אתם לא נרגעים ולא
ימן ולגורו ולכל השטויות בהודו ,נכון? זהו
לא ֵ
מא ְסט ִ
מוצאים מנוח ,עוברים ַ
סימן שאתם מחפשים רוחניות! ורוחניות ,זה כמובן דבר חשוב מאד ,אבל
הבעיה היא שאתם לא מוצאים את הרוחניות ,ולכן אתם לא נרגעים! כל
הזמן ממשיכים לחפש ולחפש...
"לנו ביהדות יש כלל  -מי שמגיע אל התחנה של התורה  -לא מחפש יותר
שום דבר .ולמה? כי הוא מרגיש שכבר הגיע אל המנוחה ואל הנחלה!
"אני מציע לכם להיות פה ,בסמינר ,עוד יומיים  -שלושה ,תקשיבו לכל
ההרצאות ,תוכלו לשאול את כל השאלות שתתעוררנה אצלכם .אם תראו
שהתורה אמת ,ושניכם תגיעו לתחנה הזאת ,המצב ישתנה לחלוטין  -כבר
לא תהיו חסרי מנוחה וחסרי מנוח ,ותהיה לכם הרבה מאד שפה משותפת.
שניכם תשכנו לבטח באותה תחנה במשך שישים השנים הבאות!".
כנראה ,הדברים שלי נכנסו לליבם .אחרי הסמינר הם חזרו הביתה ,התבוננו
לעומק על כל מה ששמעו וידעו ,וזמן קצר לאחר מכן עברו לגור בבני ברק.
היו להם שלוש בנות  -בנות עשר ,שתים-עשרה וארבע-עשרה .לפני שהגיעו
לסמינר הבנות היו נראות כמו גויות ,בלי שום צניעות .תקופה לא ארוכה
אחרי שהמשפחה חזרה ליהדות ,הבנות התחילו להתלבש בצניעות ולהתנהג
בצניעות ,ושרתה עליהן עדינות יהודית .הן למדו בבתי ספר חרדיים ,השתלבו
היטב בכיתות שלהן ,ואף הפכו לבנות מרכזיות בכיתה ,מבחינה רוחנית וגם
מבחינה חברתית ולימודית.
שלושתן נישאו לבני תורה ,הקימו בתים של תורה ויש ברוך ה' הרבה נחת
מהילדים שלהן ,שהולכים בדרך ה'.
ההורים וגם הבנות לא מפסיקים לשמוח על הצעד ההוא שעשו ,של החזרה
בתשובה.
השכנים והידידים שלהם לעבר וגם קרובי המשפחה ,לא ממש שמחים

בחלקם ולא מרוצים כמותם .לא קל לחיות בלי תורה ומצוות...
בני הזוג ,שעשו את הצעד הגדול והאמיץ לפני שנים ,עומדים ומתבוננים
בעצמם ובסביבה .כשהם רואים עד כמה קשה הקללה מן העבר השני ,הם
מבינים עד כמה טובה הברכה שזכו לה ,ברוך ה'!
אם כן ,גם הברכה וגם הקללה גורמות לאדם לחזור בתשובה ,מכח ההשוואה
ביניהן.
וזהו באור דברי ה'אור החיים'" :בהיטיבו מעשיו לפני ה' ברוך הוא ,הברכה
אשר תסובבנו ,ועת אשר יסור מני אורח החיים ,הקללה אשר תבואהו ,ומזה
ישכיל להשיב אל לבו ,כי זולת מבחן הברכה שיהיה בה בעשות רצונו יתברך,
לא יצדיק סיבת הקללה שיהא לצד עזבו את ה'".
יתכן שבתחילה לא יבין האדם שהקללה באה עליו מכיוון שעזב את ה',
אך לאחר שיראה את הברכה השרויה בעבודת ה' ,יגיע להבנה הגדולה
והחשובה הזאת.
כשרואים ילדים שלומדים בבית ספר של שומרי תורה ומצוות ,ניתן לראות
באופן ברור עד כמה קשה המצב בבתי הספר החילוניים.
מי ,אם כן ,אשם? האם לא ההחלטה של האבא להכניס אותו לבית ספר
חילוני?
כשתשווה את הברכה והקללה ,תבין שכל מה שמביא עליך את הצרות זו
עזיבת דרך ה' ,כי תראה את הקללה לעומת הברכה.

היכן ניתן להאזין לשיעור יומי מקוצר בהלכות שבת?
היכן ניתן בכמה דק' לרכוש ידיעות מקיפות בהלכה?

האזינו עכשיו לשיעורי הרה''ג רבי אריה זילברשטיין שליט''א
כ 5-דק' ביום וזכיתם ללמוד את ה'דף היומי בהלכה'
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(מתוך הספר 'אריה שאג')

"מה קרה לך אבא? איך לא הרגשת שמתפתח אצלך פצע? למה לא שמת
לב?!" ,סבא ענה לה ואני עמדתי בצד ושמעתי בהתרגשות גדולה .הוא
השיב לה בלחש מתוך ייסוריו האיומים" :חיהל'ה! חיהל'ה! ימים נוראים
 לא הרגשתי .איך את חושבת שאני ארגיש דברים כאלה?!""אני זקוק למשך זמן ,כל חודש אלול ,כדי לעשות בו הכנות לראש השנה ויום הכיפורים"
הרב ר' אהרון כהן
חודש אלול הוא הזמן המסוגל לתיקון המעשים שעשינו כל השנה .וידוע
מה שכתב הרה"ק 'בעל ההפלאה' זי"ע על המשנה (כתובות נז" ):נותנין
לבתולה שנים עשר חודש" ,שרמזו לכך שנותנים לאדם את חודש אלול,
שהוא מזל בתולה ,כדי שיתקן בו את כל שנים עשר החודשים של השנה,
שאם מתקנים בני ישראל את מעשיהם בחודש אלול ,נחשב להם כאילו היו
הצדיקים וטובים כל י"ב החודשים של השנה .ואל יטעה אדם את עצמו
ויאמר' :אין שום הכרח לנצל את ההזדמנות של חודש אלול ,ומה לי למהר?
הרי סמוך לראש השנה אשוב בתשובה' ...לא ולא! שכן תשובה בהולה,
הנעשית ללא שום הכנה של חודש אלול ,אינה מקובלת! והראיה לכך נביא
מהאמרה הבאה:
בספר 'ילקוט הגרשוני' מבאר באופן נפלא את דברי חז"ל (יומא פה)" :ואומר
מקווה ישראל ה' ,מה מקווה מטהר את הטמאים ,אף הקב"ה מטהר את ישראל"
– על פי המובא בספר 'שער המלך' על הפסוק (בראשית ל"ג ,י"ד)'" :ואני
אתנהלה לאיטי לרגל' הם ראשי תיבות 'אלול' ,ורמז לנו בזאת כך :אתחיל
בחודש אלול לשוב בתשובה לאט לאט ,לגודל המלאכה אשר לפני ,כי בבת
אחת לא אוכל לתקן כל מה שפגמתי ,ולא אוכל לבנות בפעם אחת כל מה
שהרסתי ,אלא אני זקוק למשך זמן ,כל חודש אלול ,כדי לעשות בו הכנות
לראש השנה ויום הכיפורים .ולפי דבריו ,מי שאינו שם לב להזדמנות שיש לו
לתקן את מעשיו בחודש אלול ,ובא בפתע פתאום לעשות תשובה בראש השנה
וביום הכיפורים ללא שום הכנה ,ח"ו אין תקווה שתשובתו תתקבל".

לא בקפיצה אחת

וכעין זה מובא ברמב"ם (פ"א מהלכות מקוואות) ,לענין הטבילה ,ש"הקופץ
למקווה ,הרי זה מגונה" ,כי הקפיצה בבת אחת ,ללא ישוב הדעת ,ללא כוונה
להיטהר ,וכן גם לעניין התשובה .ולזאת התכוון התנא כשאמר" :מה מקווה
מטהר את הטמאים ,אף הקב"ה מטהר את ישראל" ,כלומר כשם שנכנסים
להיטהר במקווה לאט לאט ובנחת ,כך ,באופן הזה ,הקב"ה מטהר את ישראל,
אם יעשו תשובה כל חודש אלול לאט לאט ובנחת ולא בקפיצה אחת ,אז
הקב"ה יטהר אותם בראש השנה וביום הכיפורים.
מסופר על הגאון ר' אליהו לופיאן זצוק''ל זיע''א ,שיום הילולתו חל השבוע,
כפי שמובא בספרו 'ר' אלה' :אחד מבני הישיבה התארס בשעה טובה ומוצלחת.
תוך כדי הסעודה השמיעו ראשי הישיבה בזה אחר זה דברי תורה בענייני
דיומא 'בת פלוני לפלוני' ',לעולם ישא אדם בת תלמיד חכם'' ,ארבעים יום
קודם יצירת הוולד' ועוד כהנה וכהנה .עד שנתבקש גם מר' אליהו לופיאן
זצוק"ל לשאת את הדרשה.
קם הרב כשכולו חיל ורעדה ,אצבעותיו ליפפו את זקנו ,מצחו העלה קמטים
קמטים ,עיניו נתעצמו ונראו כבוכיות .עד שנשמע קולו המרטיט" :מורי
ורבותי! עומדים אנו כבר במחצית השניה של חודש תמוז ,לאחר תמוז יבוא
עלינו לטובה חודש מנחם אב ואחריו ,זכרו מורי ורבותי ,אחריו ח-ו-ד-ש א-
ל-ו-ל!!

א-ל-ו-ל! א-ל-ו-ל!

"ועכשיו רבותי ,כשאלול אחר כותלנו ,א-ל-ו-ל! א-ל-ו-ל!
"מה לנו להרבות בדברים? לשם מה להשמיע דרשות?
"תשובה ,מורי ורבותי ,תשובה והתעוררות!"...
זו הייתה כל דרשתו בערב זה ,יום האירוסין.
נכדו ,ר' אברהם דב פינסקי ,מספר ,שחולשתו האחרונה של הסבא החלה
שנתיים לפני הסתלקותו ,מיד לאחר יום הכיפורים .בדרך כלל הוא חזר
לירושלים יום-יומיים אחרי יום הכיפורים" .באותה שנה סבא שב מ'כפר
החסידים' למחרת יום כיפור בפנים חיוורות .הוא התאונן על פצע כואב מאד
בגופו .היה זה פצע שמתפתח הרבה פעמים אצל אנשים מבוגרים .הוא גנח
מייסורים ,דבר נדיר אצלו" .מספר נכדו שאינו יכול לשכוח ,איך שלאחר כמה
ימים הקיזו ממנו כחצי ליטר מוגלה!

האסון הגדול הוא ,שהאדם נשאר שאנן ולא מתעורר

"אמי ע"ה טיפלה בו במסירות ,ואט אט שככו כאביו ,עד שנתרפא כליל.
אך אז הבחינו לפתע שזיכרונו נפגם במקצת ...ומאז נחלש .לגופו של דבר:
באחד מאותם ימי הייסורים ,התלוננה אמא לפניו בכאב ושאלה' :אבא! הרי
פצע כזה לא מופיע ביום אחד! מה קרה לך אבא? איך לא הרגשת שמתפתח
אצלך פצע? למה לא שמת לב?!' .סבא ענה לה ,ואני עמדתי בצד ושמעתי
בהתרגשות גדולה .הוא השיב לה בלחש מתוך ייסוריו האיומים' :חיהל'ה!
חיהל'ה! ימים נוראים  -לא הרגשתי .איך את חושבת שאני ארגיש דברים
כאלה?!'" ...בעוד כשבועיים יקבע הקב"ה מה יהיה בכל רגע מחיינו:
שמחה ,הצלחה ,בריאות ,אושר ,נחת ועוד .הכל נקבע מחדש ,אך האסון
הגדול ביותר הוא ,שהאדם נשאר שאנן ולא מתעורר ,בעוד אש יום הדין
הגדול מתקרבת
יה''ר שנזכה לחזור בתשובה ,ונזכה יחד עם כל בית ישראל לשנה טובה,
כתיבה וחתימה טובה!
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב אהרון כהן,
כתבו ל :בcohen012@gmail.com

קבל את גיליון 'לקראת שבת' ישירות למייל
שלח מיילdirshu@dirshu.co.il :
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"יש פתיחה מיוחדת כזאת שבה פותח החזן ,ואליו מצטרפים כל הקהל.
ניגון נפלא ומיוחד שנלקח כאילו מגן עדן .אני פותח בניגון ,ומצטרפים אלי
 7,000אנשים .זה כמו זרם חשמלי שמכה בך בכל העוצמה .זה משתק
אותך ,אבל אתה חייב להמשיך ולא יכול לעצור!"
הרה"ח ר' משה ביננשטוק ,ה'בעל תפילה' המפורסם מהקיבוץ הגדול בראש השנה ,על היכל ציונו של הרה"ק רבי נחמן
מברסלב זיע"א ,מספר על התפקיד ,האחריות ,המסורת ועל ההיסטוריה של נוסח התפילה הברסלבאי לימים הנוראים
יעקב א .לוסטיגמן
אחד ממנייני התפילה הגדולים ביותר בעולם ,אם לא הגדול שבהם ,הוא
ללא ספק זה שמתקיים על ציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב ,בקיבוץ
הגדול של ראש השנה .אז נוהרים רבבות חסידי ברסלב וגם כאלו שאינם,
אל העיירה האוקראינית ,שזכתה לארח באדמתה את ציונו הקדוש של מייסד
חסידות ברסלב ,המכה שורשים ועושה פירות ביתר שאת גם כיום ,למעלה
מ 200-שנה אחר הסתלקותו לגנזי מרומים.
מי שהשתתף בעליה הגדולה לציונו של רבי נחמן בראש השנה ,יודע כי
התפילות הנשפכות ברוב עם ,ונוסח התפילה הייחודי והמתחנן של ברסלב,
הופכים את המעמד הזה לאירוע שלא יישכח לעולם ,עבור מי שנטלו בו
חלק.
"אחד הרגעים הכי מיוחדים בראש השנה באומן" ,מספר הרה"ח ר' משה
ביננשטוק" ,קורה דווקא כשראש השנה חל בשבת או בסמוך אליה .בתפילת
ערבית של ליל שבת ,כשמגיעים לשירת ה'לכה דודי' בניגון המיוחד של
ברסלב ,בית המדרש כולו ,על  7,000האנשים שמתפללים בו ,מלבד האלפים
הרבים שמתפללים במניינים המקבילים ,משנה את צבעו ,וכמו הופך לאולם
ענק שכל כולו אומר שירה .הניגון המשתפך והמעורר ,אך בד בבד מלא
שמחה ברסלבאית עמוקה ,מניע את אמות הסיפים ,וההתלהבות הולכת
וגואה.
"כשמגיעים לשירת 'בואי בשלום' ,אלפי האנשים כבר אינם יכולים להכיל
את השמחה האדירה והתרגשות העצומה ,ופורצים בריקוד שנמשך שעה
תמימה! אני ,כבעל התפילה שניגש לפני התיבה ,הייתי עומד בתפילות של
ליל שבת על הבימה המרכזית ,וכשנתתי את האות לתחילת השירה ,הייתי
עד למחזה שלעולם לא אשכח .אלפי אנשים רוקדים בדבקות עצומה מסביב
לבימה ,עולים ויורדים נעים אנה ואנה ,מוחאים כף בעיניים עצומות ,ועל
פניהם שפוכה נהרה של שמחה ,שאי אפשר לראות בשום מקום אחר בעולם.
התרגשות עדינה ומיוחדת ,שמתפרצת לה בשמחה עוצמתית מאין כמוה .כל
בית המדרש נראה כמו ים סוער .גלים גלים ,עולים ויורדים בזה אחר זה,
חלקם לפי קצב אחד ,ואחרים עם קצב אחר ,משלהם".
הרב משה ביננשטוק ,המכהן כראש ישיבת 'תורת הנחל' בבית שמש ,החל
את דרכו כבעל התפילה של ברסלב ,עוד לפני שהחלה הנסיעה הגדולה
לאומן בראש השנה ,כשמסך הברזל עוד הקיף את ברית המועצות ,וכניסתם
של יהודים לא התאפשרה כמעט ,בוודאי שלא בקבוצות גדולות.
היה זה בבית המדרש של חסידי ברסלב בשכונת 'מאה שערים' בירושלים,
שם היתה הקביעות לתפילת המוספים בימים הנוראים ,נתונה בידיו של
הגה"צ רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל  ,מנושאי הלפיד הברסלבאי בארץ הקודש,
ומבין קומץ הזקנים שהביאו אתם את תורת ברסלב לארץ הקודש ,ונטעו את
נטיעותיה הראשונות בירושלים ורחבי הארץ .מהם התפתחה החסידות וצמחה,
עד שהיתה לתנועה ההולכת ומתפשטת בקצב מהיר ,כאבן שואבת המושכת
אליה יהודים מכל העדות ,החוגים והמגזרים ,המוצאים רוויה לנפשם הכמהה,
בתורתו של רבי נחמן.
"במשך כ 18-שנה שימשתי את רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל" ,מספר הרב
ביננשטוק" .לא משה ידי מתוך ידו .שימשתיו יום ,וליוויתיהו לילה ,הייתי לו
לתלמיד נאמן ,ושתיתי בצמא את דבריו לאורך שנים.
"רבי לוי יצחק לא היה חזן .הוא היה רחוק מאוד מסלסולי קול וכדו' ,אבל
הוא היה 'בעל תפילה' .הוא דבק בנוסח שלמד באומן ,ממורו ורבו 'ר' נחמן
נעמירובער' ,הלא הוא רבי נחמן שטרנהארץ ,שהתגורר בעיר נעמירוב ,והיה
נינו של הרה"ק רבי נתן מברסלב.

"ר' נחמן נעמירובער היה ה'בעל מוסף' בקיבוץ הגדול באומן ,ובן דודו רבי
יצחק (שטרנהארץ) נעמירובער ,היה ה'בעל שחרית' .אותו ר' נחמן היה יהודי
של צורה ,הוא עבד לפרנסתו כרואה חשבון בבית חרושת לעצים ,ומי שלא
הכיר אותו לפני ולפנים ,לא ידע על גדולתו הרבה".
מסופר על הק' רבי אבא לשינסקי הי"ד ,שיותר מאוחר היה בין  27הקדושים
שנרצחו על ידי הקומוניסטים ימ"ש באומן ,שסיפר שכשראה את ר' נחמן
נעמירובער מתפלל בכזאת השתפכות הנפש בראש השנה ,הוא לא הבין
מהיכן אדם שעובד לפרנסתו כרואה חשבון ,מסוגל להגיע לדרגות כאלו של
תפילה בראש השנה .עד שיצא לו פעם אחת להתארח בביתו של ר' נחמן
בנעמירוב בסעודת ליל שבת ,וכשהגיע ל'אשת חיל' אותו אמר בניגון המיוחד
של ברסלב ,שהולחן על ידי דודו של רבי נחמן מברסלב זיע"א על הפיוט
'אתה נגלית' ,ורבי נחמן חיבר אותו לזמר 'אשת חיל' ,באותו המעמד אמר
רבי נחמן נעמירובער את הפיוט בכזאת דבקות ,כשעיניו זולגות דמעות בלי
סוף ,ולאחר מכן חזר המראה ונשנה באמירת 'אזמר בשבחין' ,משם יצא ר'
אבא לשינסקי הי"ד ,ואמר" :כשראיתי איך האיש ה'פשוט' הזה 'שם על
השולחן' שלולית של דמעות ב'אשת חיל' וב'אזמר בשבחין' בסעודת שבת
רגילה ,הבנתי מאיפה בא הרגש העצום הזה בתפילות הימים הנוראים"...
"אפשר לכתוב יריעות שלמות וארוכות מאוד על היהודים הללו ,שכל אחד
מהם היה מסכת שלמה בפני עצמה" ,אומר הרב ביננשטוק בחיוך מלא ערגה,
"אבל כ'בעל תפילה' ,אני יודע שלא כדאי להאריך במקום שאמרו לקצר"...
"בכל אופן ,רבי לוי יצחק למד את הנוסח מאותו ר' נחמן נעמירובער זצ"ל.
היה זה כשהגיע בפעם הראשונה לברסלב ,ובערב ראש השנה ,אמרו לו
'תסתכל על היהודי הזה ,איך שהוא נפרד מהציון הקדוש לפני יום הדין',
הוא ראה את ר' נחמן נעמירובער אחוז שרעפי קודש ,וזה היה מחזה שנחרט
עמוק בלבו .מאז דבק בו והיה לומד ממנו בצמא כל מה שיכול היה ללמוד,
ובכלל זה גם הנוסח של התפילות בימים הנוראים.
"כשרבי לוי יצחק היה מתפלל ,לא כל כך שמו לב לייחודיות של הנוסח
והניגון ,כמו לעצם התפילה שלו כאישיות יוצאת דופן .הוא לא היה מוזיקלי
במיוחד ,אבל לתפילה שלו היתה מתיקות מיוחדת ,וגם כשהיה זקן ושבע
ימים התפלל בהתלהבות מיוחדת .בשנותיו האחרונות כהה מאור עיניו ,והוא
היה מתפלל בעל פה .גם בשנה האחרונה לחייו ,בשנת תשמ"ט ,התפלל רבי
לוי יצחק לפני העמוד בראש השנה ,למרות חולשתו העצומה ,עד שהיו
המילים יוצאות מפיו בשאגה אדירה ,כמו של עלם צעיר שכוחותיו מעולם
המשך בעמוד הבא >>>
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לא עזבו אותו .באותה השנה ביום הכיפורים ,נשלחתי בפעם הראשונה בחיי
אל עמוד התפילה בימים הנוראים .לא התכוננתי לכך מעולם ,ולא חשבתי
שאהיה בעל תפילה ,אבל ר' לוי יצחק לימד אותי שכשצריך  -עושים מה
שצריך ,אז ניגשתי ,ומאחר ואני כן התברכתי בכישרון מוזיקלי בחסד ה' עלי,
קיבל הנוסח לפתע צבע וחיים ,אנשים הבינו בעצם שיש כאן משהו מיוחד
במינו ,לא רק בגלל האיש שהתפלל כל השנים ,ר' לוי יצחק ,אלא בגלל
הנוסח עצמו שיסודו בהררי קודש....
"בשנה לאחר מכן ,ר' לוי יצחק כבר לא היה אתנו ,למגינת לב .אחרי שנפטר
לבית עולמו בשיבה טובה ,והוא בן  92שנה של עמל ויגיעה במסירות נפש
של ממש .באותה שנה החלה הנסיעה לאומן .ביקשו ממני לגשת לעמוד,
ולאחר שבשנה הקודמת כבר התפללתי במניין המסורתי בירושלים ,כבר לא
יכולתי לסרב.
"בשנים הראשונות אני הייתי ניגש לכל התפילות ,ערבית ,שחרית ומוסף,
בשני הימים של ראש השנה .אבל כעבור שנים ,החלו ה'מירונאים' של ברסלב
לטעון שהם מתגעגעים לנוסח התפילה במירון ,בעוד אני התפללתי בנוסח
שהיה מקובל בירושלים .שניהם היו נוסחים של ברסלב ,אבל היו קצת שינויים
פה ושם ,ה'קוועצ'ים' היו קצת אחרים בכמה וכמה מקומות ,ואלו שנהגו
להתפלל במירון לפני שהחלה הנסיעה לאומן ,רצו לשמוע גם קצת מהנוסח
שהם גדלו עליו ,אז הוחלט להוסיף בעל תפילה נוסף ,ואני הייתי ניגש למעריב
של הלילה הראשון של ראש השנה ,ול'מוסף' בשני הימים .בשחרית היה
ניגש 'בעל תפילה' עם הנוסח המירונאי.
"לפני שנתיים ,בגלל מאורעות שונים ,החלטתי לוותר על החזקה שלי
ב'קלויז' הגדול ,ומאז אני מתפלל במניין קטן יותר ,של מאות אנשים ,אותו
מארגנת הישיבה שלי' ,ישיבת תורת הנחל' מבית שמש ,שעולה במרוכז על
הציון הקדוש".

תיארתם לנו בצבעים חיים ,את המראה והתחושות הכלליות
במהלך התפילה באומן ,היינו רוצים לשמוע על החוויה
הזאת של 'להיות הבעל תפילה' במניין גדול כל כך ,במקום
מיוחד כל כך ,ועם נוסח מרגש כל כך....
"זה משהו שאי אפשר לתאר במילים .אתה עומד על הבימה אחר שמסתיימות
התקיעות ,הקהל דומם ,איש אינו פוצה פה ומצפצף ,מסביבך עומדים 7,000
בני אדם שתולים בך את עיניהם ,וסומכים עליך שתפתח להם את הלב
בתפילה .זה כמו לגשת לניתוח לב פתוח .תפקידו של בעל התפילה הוא לא
רק להתפלל בהתעוררות ,אלא גם ובעיקר לעורר את הקהל כולו .זאת אחריות
כבירה!
"בברסלב יש קטע מיוחד בנוסח ,שאין בשום מקום אחר :מיד אחרי התקיעות,
עוד לפני שאומרים את 'אשרי העם יודעי תרועה' ,יש פתיחה מיוחדת כזאת
שבה פותח החזן ,ואליו מצטרפים כל הקהל .ניגון נפלא ומיוחד שנלקח
כאילו מגן עדן .אני פותח בניגון ,ומצטרפים אלי  7,000אנשים .זה כמו זרם
חשמלי שמכה בך בכל העוצמה .זה משתק אותך ,אבל אתה חייב להמשיך
ולא יכול לעצור!".
הרב ביננשטוק עוצר את שטף הדיבור ,ופותח בניגון הפתיחה המיוחד של
תפילת המוסף.
לכתוב תווים איני יודע ,אבל בטוחני שגם אם הייתי כותבם ,ואתם הייתם
יודעים לפענח את הכתוב ,לא הייתם מצליחים להרגיש את הצמרמורת
החולפת בי ,כשקולו של הרב ביננשטוק מנסר כאן ברמה ,ובעיניו העצומות
הוא מדמיין את הקהל העצום ,העומד בכתפיים רוטטות ובעיניים דומעות,
ב'קלויז' הגדול שעל ציונו של רבי נחמן מברסלב...
"ואז" ,הוא ממשיך בתיאור החי" ,אחרי הפתיחה ...מגיעה ההכרזה הדרמטית:

'אשרי העם יודעי תרועה – ה' באור פניך יהלכון' ,והקהל שואג אחריך
בהתרגשות עצומה .מיד מגיעים הפסוקים הבאים ,ולאחר מכן תפילת 'הנני
העני ממעש' ,בנוסח המיוחד של ברסלב ,זה משהו שמלווה אותך כל השנה.
אתה לא מפסיק להיות 'בעל תפילה' ,גם אחרי שכבר נשמעת התקיעה
האחרונה של יום הכיפורים .זה ממשיך ללכת אתך כל השנה ,ומיד במוצאי
יום הכיפורים אתה מתחיל להתכונן נפשית ורגשית לקראת ראש השנה
הבעל"ט.
"כמובן שהרגש הזה לא בא משום מקום .כל חסיד ברסלב מטפח אותו כל
השנה .אנחנו מתרגלים לדבר עם הקב"ה ,להרגיש אותו נוכח מולנו כשאנחנו
מדברים אליו .בראש השנה כשאני ניגש לעמוד ,זה בא אחרי שעות של
התבודדות ודיבורים עם ה' .אני ממשיך את השיחה שאני באמצע לנהל אתו,
אלא שקודם היא היתה במילים שלי ,ועכשיו זה במילים שנכתבו במחזור
לפני אלפי שנים ,על ידי אנשי כנסת הגדולה.
"אבל זה לא רק אני ,זה גם הקהל .בתפילה החזן מרים את הקהל והקהל
מרים את החזן .כשאתה בוכה כולם בוכים! כשאתה רוקד ,כולם רוקדים!
וכך מרימים זה את זה ,עד שבית הכנסת כולו הופך לשלהבת יוקדת של
אהבה לה' ,ותפילה בהשתפכות הנפש וחינון שיח כלפי יושב מרומים.
"כל 'אמן' זה משהו עצום .כל 'ונאמר' שאומרים במלכויות זיכרונות ושופרות,
זה רטט עצום .בברסלב הקהל כולו שואג 'ונאמר'! ראית פעם עוצמה כזאת
בחיים שלך? אני לא ראיתי את זה בשום מקום אחר .למדתי בפוניבז' .אני
יודע מה זה להתפלל עם קהל גדול של אלפי אנשים ,ובכל זאת ,באומן זה
משהו מיוחד ,זה גם המקום ,גם הקהל ,גם הנוסח וגם עוצמתו של היום
הקדוש .הכל ביחד משתלב למשהו עצום שכמו שאמרתי ,אי אפשר לתאר
אותו במילים!".

יש רגעים של לחץ בימים שלפני ראש השנה? אולי יצטרד
הקול? אולי הפעם לא תצליח כל כך כמו בכל פעם?
"בוודאי! האמת שקרה לי כמה פעמים שבאמת הצטרדתי ,וזה היה מאוד
לא נעים .בגלל זה רציתי ללמוד פיתוח קול ,ובמשך זמן רב חיפשתי מורה
שיוכל ללמד אותי להתפלל בקול רם בלי להצטרד ,אבל גם בלי שהקול שלי
ישתנה .לא רציתי שיהיה לי קול של חזן .ואכן מצאתי את ר' נחמן יורוביץ,
שהיה גר בבני ברק ולאחר מכן עבר לנתניה .הוא היה יהודי מבוגר מאוד,
נפטר בגיל  ,103והוא לימד אותי להשתמש נכון באוויר כשאני מתפלל ,מבלי
לשנות את הקול שלי .אני חייב לו הרבה מההצלחה שלי כ'בעל תפילה'!".

סביר להניח שאת התגובות של הקהל אתה מקבל לכל
אורך השנה ,שהרי לא כולם מצליחים להגיע בראש השנה
עצמו ולהודות לך?
"התגובות של הקהל זה גם נושא בפני עצמו .אנשים לא רק באים להודות,
הם גם מספרים מה זה עושה להם .בברסלב יש אנשים רבים שחיים מראש
השנה לראש השנה .התפילה הזאת על הציון הקדוש בראש השנה ,היא
המאורע המרכזי שלהם בשנה ,והם מחכים לו בכיליון עיניים.
"היה לי חבר בניו יורק ,ר' שלמה פריד ,הוא היה סוכן נסיעות ואמרו עליו
שהוא 'הכל חוץ מסוכן נסיעות' ,כי הוא היה יהודי מאוד מיוחד .ואצלו ,כך
נאמר לי ,כל השנה היה ראש השנה .הוא היה חוזר על הקטעים המיוחדים
בתפילת ראש השנה גם בחנוכה ,בחודש אדר ובשלושת השבועות .תמיד
יכולת לשמוע אותו מתפרץ לפתע עם 'הבן יקיר לי אפרים' ,או 'וכל מאמינים'.
"אני מכיר מישהו שיש לו ברכב שלושה דיסקים שהוצאנו בארה"ב ,עם
המשך בעמוד >>> 15
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נוהג היה בחודש אלול לנסוע למירון ,ולהתבודד שם עד ר"ה ,ובימים
נוראים כשהיה ש"ץ ,היה תפילתו נלהבת ונוראה ,וכל היכל התפילה עם
המתפללים ,ממש הורעדו וזועזעו...
הרה"ג רבי שמואל צבי גנץ שליט"א מעלה מאוצרותיו אסופת סיפורי פלאות על רוממות ימי הסליחות ועוד הנהגות
של תפילה והליכות צדיקים שנהגו בעצמם להם ולדורות
בני ישראל לדורותיהם מרבים בימים הללו ימי הסליחות  -שעל פתחם
אנו עומדים ,להעתיר בתפילות ובתחנונים ,להרבות בתפילה ולשפוך את
ליבם אל מרן די בשמיא ,לשוב אליו בכל נפשם ,ולייחל לשנה טובה מבורכת.
מנהגים והנהגות מיוחדות של ריבוי תפילות מימשו הם בתקופה מרוממת
זו ,יש שהירבו באמירת פרקי תהילים ,יש שהפליגו להשתטח על ציוני קברי
אבות וצדיקי עולם .לפנינו אסופה מעניינת של מקורות טהורים לכך ועוד
על הנהגותיהם וטוהר הליכותיהם שנהגו בעתות רצון הללו.

ציטוט ממכתבו של מהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין( ,יח"ל ומחוללה עמ' פה):
עליך בתור גבאי הישיבה [ישיבת חכמי לובלין] לפקוד ,כי מיום ב' דר"ח
אלול ,יוסיפו על אמירת היום בתהילים את הקפיטל קי"ט ,תמניא אפי ,כי
מסוגל הוא לימי הרחמים.
כבר נכתב בספרו של הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בספר אגרא
דכלה ,פר' בראשית" :מנהג ישראל תורה לומר תהילים בכל חודש אלול,
ועל כן "בראשית" נוטריקון י'אמרו ת'הלים ב'חודש 'אלול ר'צויים ש'בחים".

בקול בכי ונעימה

על ההנהגה מקדמת דנא להשתטח על קברי אבות בפרוס
הימים הללו

להלן נצטט פרקי עובדות והנהגות מדורות קדמאי בהם נהגו רועי שבטי
ישראל ,תלמידי הבעל שם טוב ,לעורר את עם עדתם בהגיע ימי הסליחות,
להרבות באמירת תהילים .כך מובא ב'כתר שם טוב' ,אות קפ"ו בהוספות:
כשהיה ה"צמח צדק" מלואבויטש זי"ע בן ט' שנים ,אמר לו סבו הרה"ק בעל
ה"תניא" זי"ע :קיבלתי ממורי המגיד הק' ממעזריטש שקיבל ממורו הבעש"ט
הק' זי"ע בשם מורו הידוע אחיה השילוני ,אשר מיום שני דר"ח אלול עד
יוה"כ יאמרו כל יום ויום במשך היום שלשה קאפיטלאך תהילים וביוה"כ
שלושים וששה קאפיטלאך ,ט' קודם כל נדרי ט' קודם השינה ט' אחר מוסף
וט' אחר נעילה ,ומי שלא התחיל ביום ב' דר"ח יתחיל באותו יום שהוא עומד
בו ואת אשר החסיר ישלים.
הרה"ק ר' יצחק מסטיטשין זצ"ל סיפר ששמע מאביו הרה"ק מראזוודוב
זצ"ל שהיה אצל הרה"ק ר' אשר מרופשיץ זצ"ל בחודש אלול ,ונהג לומר
בכל יום י"ח מזמורי תהילים[.נזר הקודש ,עמ' קמט]

השכימו קום לסיים את כל התהילים לפני התפילה
בצל קדשו של הגה"ק מרנא בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע מובא כי בחודש
אלול אמרו בציבור אחר תפילת שחרית ח"י קאפיטל תהילים ,ובעש"ק
השכימו קום לפני האיר היום וגמרו לפני התפילה כל סדר תהילים[ .אוצר
החיים ,אות רכד]
מעניין לציין מה שמסופר כי בשנה האחרונה לפני פטירת מרן מהרי"ד
מבעלזא זי"ע ,כבר הרגיש חולשה גדולה בחודש אלול ,והיות שנוהגים
בבעלזא שביום א' דסליחות אומר מרן לפני התיבה ,לאחר תפילת שחרית,
כל ספר תהילים בביהכ"נ ,בשנה ההיא מחמת חולשתו לא הניחו לו הגבאים
להיכנס לביהכ"נ לומר תהילים .אבל מרן זצ"ל אמר שברצונו דווקא להיכנס
לביהכנ"ס ולומר תהילים כמו כל שנה ושנה וכן עשה כרצונו הטוב ,בשובו
לביתו לאחר גמר התהילים אמר מרן לאנ"ש "האם לא היה כדאי להיכנס
לאמירת התהילים לשמוע איך בני ישראל שופכים את ליבם באמירת היה"ר
שאחר גמר התהילים?"[ .כתבי חסידים]
בער"ח אלול נהגו צדיקי בית ויז'ניץ לומר כל ספר התהילים .המנהג הקדום
היה ,שהיו אומרים ביום זה כל ספר התהילים על ציוני אבותיהם הק' .ומרן
ה"אמרי חיים" זיע"א הנהיג לומר על הציון רק ספר רביעי מפני טירחא
דציבורא ,ובביתו אמר כל ספר תהילים.
החל מיום ב' דר"ח אלול נהגו לומר בימי א  -ה' לאחר תפילת שחרית ספר
מספרי התהילים בצבור .בימי הסליחות נהגו לאחר תפילת שחרית לסיים
ב' פעמים ספר תהילים בציבור[.נחלת אשר ,מנהגי ויז'ניץ לימים הנוראים]
בצל ישיבתו הרמה של הגאון הנודע רבי מאיר שפירא ,הקפיד לעורר את
תלמידיו ובני ישיבתו להרבות בתהילים בחודש הרחמים והסליחות .והא לך

כך הירבו בני ישראל לדורותיהם להרבות בתפילה ובתחנונים ולהעתיר
ולשפוך צקון לחשי לבבם לזכות לשנה טובה ומבורכת .לבד מאמירת תהילים
וריבוי אמירתם ,אף יש שנהגו לילך לפקוד את צל ציונם של רבותיהם
הקדושים לעורר זכות ישני חברון ,ולבקש כי בזכותם יוציא לאור משפט
ישראל.
נהגו רבוה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב ובנו רבי דוד צבי שלמה
זיע"א ,לנסוע בערב ראש חודש אלול לעיר האבות חברון ת"ו .ובמרבית ימי
הרחמים ועשי"ת היו שוהים שם ,והרה"ק רא"מ היה בא לירושלים רק לראש
השנה ויוה"כ[.קובץ בית דוד – לעלוב]
ארבע פעמים בשנה יוצא האדמו"ר רא"מ [מלעלוב] זי"ע את ירושלים,
ועושה דרכו לחברון עיר האבות רכוב על גבי חמור או פרד .אוהב הוא את
העיר הזאת ,ואהוב על יושביה ,רובם חסידים ואנשי מעשה .שרוי בקרבת
מקום למערת המכפלה לקברי האבות והאמהות ,ושופך שם תחינה ותפילה.
ועוד מעלה יתירה לחברון בעיניו ,שאין בו כנסיות נוצריות ומנזרים המרבים
בצלצוליהם ומטמאים את האויר.
מרבה הוא לשהות שם ,במיוחד בימי הרחמים והרצון ,יוצא את ירושלים
בער"ח אלול (הנסיעה ארכה באותם שנים יום שלם) ,ושוהה בחברון עד
ער"ה ,ביום זה חוזר הוא ירושלימה ,ובצום גדליה עושה הוא מיד דרכו שוב
לחברון ,מבלה שם עד יום ח' בתשרי ,וחוזר הוא לעיר העתיקה[ ...תפארת
בית דוד ,עמ' כז-כט].
נהגו הצדיקים רבי אברהם דוב ורבי דוד זיע"א מרחמסטריבקא בהיותם
בארה"ק ,לנסוע למערת המכפלה וקבר רחל ביום י"ג מדות ,או ביום א'
דסליחות ,ופעמים בערב ראש חודש אלול.
הנהגה מעניינת היה לו למרנא הגרש"ז אויערבך זצ"ל בו היה רגיל להשתטח
באחד מימים אלו על קברי האבות ע"ה בחברון .והורגל בכך מקטנותו,
בהצטרפו עם אביו הג"ר חיים לייב זצ"ל ,לשבות בחברון באחת משבתות
חודש אלול ,בצוותא עם חכמי הקבלה מישיבת 'שער השמים' .ועיקר מקום
תפילתו במערת המכפלה היה ,בפתח הארובה שב"אולם יצחק" ,המכוון
עפ"י המסורת ,כנגד פתח מערת קבורת האבות .אך הוסיף לומר פרקי תהילים,
גם באולמות הקרויים ע"ש שאר האבות ,וכן בפתח מקום הבנין ,במקום
שהיו רגילים להתפלל מלפנים ,ובמקום המיוחס לקבורת הרמב"ן ז"ל.
הוא ימליץ טוב בעדינו

להלן נעלה בין בתרי השורות כמה הנהגות מדרכי הצדיקים
שבטרם פרוס ימים הנוראים הפליגו במסע מיוחד אל אתרא
קדישא מירון אצל התנא האלוקי רבן שמעון בר יוחאי.
מובא בספר 'הילולא דרשב"י' ,עמ' ו :להיות כל איש ישראל שיש לו איזה
המשך בעמוד הבא >>>
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דין ומשפט ,הוא הולך אצל עורך דין היותר גדול ,שימליץ עליו לזכותו
במשפט ,והנה מצינו שרשב"י הוא שאמר שיכול לפטור את כל העולם מן
הדין (סוכה מה ,):וגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם ,לכן נוסעים אליו
שימליץ טוב עלינו ועל כל ישראל ,לפטור אותנו ממידת הדין ,ולגול עלינו
רחמים משמי שמי קדם ,ולהכתב ולהחתם בספר חיים טובים.
בספר הנודע 'אני לדודי' הועלה ,כי תלמיד מובהק היה לו למרנא בעל
הדברי חיים מצאנז זי"ע ה"ה ,הגה"ח רבי מנדל דעעשער זצ"ל ,והנה נוהג
היה בחודש אלול לנסוע למירון ,ולהתבודד שם עד ר"ה ,ובימים נוראים
כשהיה ש"ץ ,היה תפילתו נלהבת ונוראה ,וכל היכל התפילה עם המתפללים,
ממש הורעדו וזועזעו[ .מובא אף בחצרות החיים ,גליון לה ,עמ' פ]
פעם בשהותו של כ"ק מרן ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זצ"ל בצפת בחודש
אלול ,התבטא :עומדים אנו לפני יום הדין ,מן הראוי שניסע למירון ולקברי
צדיקים ,להזמינם כעורכי דין ,שיהיו מליצי יושר עבורנו!
מיד הוזמן ר' בערל זילברמן ז"ל ,שהיה בקי בכל קברי הצדיקים בגליל,
שיתלווה אל מרן[ .מאיר החיים ,עמ' תיד].

זכור לנו ברית אבות
ולא רק למירונה היו מפליגים בנסיעתם ,אלא יש מן הצדיקים שטרם ימי
ראש השנה ,הנהיגו בעצמם לילך על קברי רבותיהם הקדושים להשתטח על
ציונם לבקש ולהעתיר בתפילה.
הרה"ק בעל ה"תפארת שלמה" זיע"א מראדומסק ,היה מרבה לנסוע
לליז'ענסק להתפלל סמוך ונראה לציונו של הרה"ק רבי אלימלך זיע"א,
ומחמת שהיה כהן ,לא הלך עד הציון ,אלא עד מקום הקרוב ביותר האפשרי,
ובחודש אלול התעכב שם משך שבועות אחדים רצופים[ .כ"ק אדמו"ר רבי
יעקב מפשעוארסק זצ"ל ,י"ג אורות ,עמ' ס]
כל שנה היה נוסע הרה"ק מהוסיאטין זיע"א בח' אלול אל הציון של אביו
רבינו הרה"ק מרוז'ין זיע"א לסאדיגורא ,הנסיעה היתה במרכבה עם ארבעה
סוסים באורך ,בלילה שמה היה לן לפעמים בדרך .בלילה הראשון בפרוביז'נא,
בלילה השני בכפר סטאבנה ,בשובו לן בקידריש או בקוצמן ,ושעות אחדות
נתעכב בטשורטקוב אצל אחיו אדה"ז מטשורטקוב[ .גדול מרבן שמו ,עמ' לה]
כך היה גם מנהגם של שאר אדמור"י רוזי'ן זצ"ל ,לבוא בחודש אלול
לסדיגורא ,ולהשתטח על ציונו של אביהם הרה"ק מרוז'ין זיע"א ,וכך נהג
גם אדמו"ר הראשון מהוסיאטין זיע"א[ .אביר יעקב עה"ת ,בתולדות שבסוף
הספר ,עמ' רצה]

בבית העלמין נאמרו פרקי תהילים בבכיה רבה
בספר 'רועה נאמן' מובא כי ביום י"ג מידות ,אחרי תפילת שחרית ,יצא
הרבי ה"עקידת יצחק" מאלכסנדר זיע"א בלווית אחיו וקהל חסידים לבית
העלמין ,לחלקת קברי אבותיו ורבותיו הק' ,שם נאמרים פרקי תהילים בבכיה
רבה ובקול חוצב להבות אש ,אחר כך נאמרת התפילה המיוחדת שנתקנה
לאומרה ב'אוהל' אדמור"י אלכסנדר.
עם סיום התפילות ניגש הרבי לכל ציון ,שהה מעט על ידו כששפתותיו
מרחשות וקולו לא נשמע ,כשחזרו לביהמ"ד חילק הרבי לחיים ומזונות לכל
הנמצאים.
וכך היה נוהג ה'עקידת יצחק' מאלכסנדר זצ"ל לשלוח מדי שנה בשנה
לקראת הימים הנוראים מכתב לחסידיו בירושלים ,ובו הוא מתחנן להתפלל
עבורו ליד הכותל המערבי ועל קברי האבות ,כי יזכהו ה' לעשות תשובה.
ובמכתבו משנת תרצ"ה הוסיף" :ואל יביט כבוד תורתו במה שאני מפורסם,
יאמין לי כבודו שאני גרוע מכל האנשים הנלווים אלי"[ ...קובץ כרמנו ,תשרי
תשל"ט]

על שריד בית מקדשנו
כ"ק מרן אדמו"ר מרחמסטריווקא – ארה"ב שליט"א ,סיפר על אביו מרן
אדמו"ר מהר"י זי"ע" :אאמו"ר זיע"א נהג ללכת לכותל המערבי בליל ער"ה
למעריב האחרון של השנה ,וכן ביום ער"ה לומר את ספר התהילים בהשתפכות
הנפש ,וכשלא היה אפשרות ללכת לכותל ,אמר :פעם היה הכנה לר"ה ע"י
אמירת תהילים בכותל המערבי ,אבל כיום איזה טעם יש לר"ה ...ואכן לאחר
שהיתה שוב אפשרות הלך שוב לשפוך לבו בער"ה ,ובחיי אביו הק' היה
מתפלל גם את תפילת המנחה האחרונה של השנה בכותל המערבי ואח"כ
חזר לתפילת ערבית אצל אביו הק' זיע"א שהיה ממתין לו עד שיחזור מהכותל
ורק אח"כ התחילו תפילת מעריב דר"ה( .מעיין הברכה ,גליון כ')
כמו"כ סיפר בנו הרה"צ ר' נחום טברסקי זצ"ל באחת משיחותיו" :הרי רבים
מהיושבים כאן אתנו זוכרים היטב את תפילתו בכל יום פשוט מימות החול...
ועל אחת כמה וכמה התפילות בימי חודש אלול ,והימים הנוראים ,במיוחד
איך היתה נראית המנחה האחרונה בשנה ,כאשר ניגש לעמוד בקול גדול
ורם ובבכיות עצומות ,הרי זה היה ממיס כל לב ,אשר נשאר חרוט היטב
בליבות הקהל( " ...קובץ מעיין הברכה ,שבט תשס"ה עמ' לו).
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הנוסח של קטעים נבחרים מתוך התפילות של הימים הנוראים ,והוא כמעט
תמיד שומע את הדיסקים הללו .זה מה שמחזיק אותו כל השנה .אני נודד
ברחבי ארה"ב לא מעט ,לטובת הישיבה שלי בבית שמש ,ובכל מקום שאני
מגיע  -אנשים פוגשים אותי ומספרים לי מה התפילות של ראש השנה עושות
להם .אני שומע ילדים בני  10ו ,12-שמחקים אותי ,וחוזרים אחרי התפילות
שלי עם כל ה'קוועצ'ים' .הרי לכל בעל תפילה יש את הייחודיות שלו ,גם
אם הוא נצמד לנוסח באופן הדוק וללא כל שינוי...
"זה הנוסח הזה ,שמטבעו הוא שואב את הבנאדם לתוכו .בנוסח של ברסלב
אין דבר כזה סיום קטע והתחלה של קטע חדש .כל קטע בתפילה ,מושך
אחריו בטבעיות את הקטע הבא .הכל משתלב יחד והכי חשוב ,הנוסח הזה

מושך גם את הלב ומצרף אותו לתפילה ,שלא תהא כהקראת טקסט או
קונצרט חזנות חלילה ,אלא כמסכת שלמה של התדבקות בבורא עולם,
והשתפכות הנפש לפניו...
"ב"ה זכיתי ובני ר' אליקים ביננשטוק מכהן כ'בעל שחרית' ,במניין של
הישיבה שלי בראש השנה .אני ניגש למוסף ,כאשר הורגלתי מזה שנים רבות,
והוא ניגש לשחרית ,ואומנם 'אין הנחתום מעיד על עיסתו' ,ו'קרוב פסול
לעדות' ,אבל אני שומע מרבים אחרים שיש לו את הייחודיות שלו ,יש לו קול
נעים במיוחד עם רגש יוצא מן הכלל .זה בהחלט מאוד משמעותי בשבילי,
ואני מודה לבורא עולם שזיכה אותי ואת בני להיות שלוחי עמו ישראל ,ומתפלל
אליו שיורנו מה שנדבר ,ויביננו מה שנתפלל לפניו בעזרתו ובחסדו עלינו".
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בא להיות שותף בזכויות לדורי דורות
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'במה זכינו לכזה נס פלאי?'  -שאלו הגיסים זה את זה ,שוב ושוב' .איך
יצאנו בחיים מתאונה כה קשה ,איך ניצלנו? כמה אנו חייבים להודות
לבורא עולם ,שהציל את חיינו!'
רק כשמפנימים כמה טוב עושה עימנו בורא עולם ,אפשר לבוא ולבקש סליחה באמת!
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
הגדתי היום לה' אלקיך (כ"ו ,ג)

במוצאי השבת הקרובה ,יקרה הרגע הגדול ,המרגש ,המרטיט כל לב יהודי.
באישון ליל יהפכו הרחובות להומים מאדם ,הפוסעים בהתרגשות ובדומיה,
מאמצים אל הלב את ספר הסליחות הקטן ,ספוג הדמעות ורווי הזכרונות.
שוב יתכנסו המוני בית ישראל בכל בתי הכנסת ,ומשיתן החזן את קולו
בנעימה המוכרת 'אשרי יושבי ביתך'  -כבר יזועו כל הלבבות...
דקות בודדות יחלפו ,ואת האוירה הרצינית של תפילת הסליחות תנסר
ההמיה המרגשת ,בעלת הניגון המעורר' ,אוי ,יתגדל ,ויתקדש '...דמעות אז
ייקוו בזויות העיניים ,דמעות של חיל ורעדה מיום הדין ,דמעות של התרגשות
ושמחה על הרגע בו אנו זוכים שוב להתרפק על אבינו שבשמים ,לבקש את
סליחתו ,לשוב ולהיות בניו האהובים והחביבים .הרי כל מילה לא תוכל לתאר
את ההתרפקות של בן על אביו בגעגוע...

מתוך נימוס ראוי

פסוקי התפילה הנאמרים עם פתיחת הסליחות ,נושאים שבחים רבים
והודאות מרגשות לאבא שבשמים ,וכפי שאנו אומרים 'נקדמה פניו בתודה,
בזמירות נריע לו' .ממבט ראשון זה עשוי להיראות מוזר  -הלא אנו באים
לבקש סליחה ,אנו באים לומר עד כמה אנו מתחרטים על התנהגותנו ,עד
כמה אנו מתגעגעים לאבינו ,עד כמה אנו חפצים בקרבתו .ההודאה על חסדו
הנצחי והתמידי  -נראית שלא ממין הענין ,כלקוחה מעולם אחר...
אך בהתבוננות מעמיקה נגלה את הרובד הנפשי העמוק והמרגש הכרוך
בהודאה תחילה ,עוד לפני שפוצים את הפה לומר סליחה .הרי אם פגענו
באדם בטעות  -לבטח נבקש את סליחתו מעומק הלב ,מתוך נימוס ראוי.
אך אם יתברר כי מי שנפגע היה אבינו האהוב או סבינו החביב ,אם יסתבר
שהנפגע הוא מישהו ששולח לנו שיק על סך אלפי שקלים מדי חודש ,הבושה
שנחוש ובקשת הסליחה יגיעו מרבדים עמוקים בהרבה בתוך הנפש -
המשפילה את עצמה ולא מוצאת את המילים איך להתנצל על הפגיעה...
כשאנו פותחים את ספר הסליחות ,ומבקשים לשוב ולהתרפק על אבינו
שבשמים ,אנו פותחים בהודאה .בתוך ליבנו פנימה ,אנו עושים רשימה
חלקית :קמנו הבוקר ,אנחנו בריאים ,הילדים קמו ,כולם מחייכים ,אנו מדברים
כראוי ,יצאנו עם אוכל בתיק ,הדרך עברה בשלום  -רגע ,וכל זה חלק קטן
מחסד הבורא עימנו ורחמיו בשעה הראשונה של הבוקר!
כשניקח בחשבון את המשפחה ,את סביבת החיים ,הקהילה התומכת,
העבודה המפרנסת ,הבריאות האיתנה  -הרי מדובר באלפי חסדים יומיומיים
ושגרתיים שאינם מובנים מאליהם .לאחר התבוננות בהם ,צפה ועולה מאליה
השאלה :ומה אנחנו החזרנו בתמורה? הרי אנו ניצבים בבושה בלי יכולת
לומר אף מילה ,לנוכח החסד הרב העוטף אותנו בכל רגע ,כאשר רק אנו
יודעים כמה אנו רחוקים מלהשיב למיטיבנו מעט כגמולו הטוב...
רק כשמפנימים כמה טוב עושה עימנו בורא עולם ,רק כשמכירים כמה אנו
נהנים מחסדו ורחמיו ,רק מתוך לב הגואה בהוקרה והכרת הטוב למי שמעניק
לנו כה הרבה  -אפשר לבוא ולבקש סליחה באמת ,מתוך הבנה אמיתית
ועמוקה כמה גדול החטא ,וכמה נדרשת הסליחה .רק כשנודה לבורא עולם
על טובו הרב ,תשתפך נפשנו בתחינה לסליחה ,יתעורר ליבנו בתפילה
למחילה ,תתרומם הנשמה היהודית בבקשה לשנה טובה...
גם פרשת שבוע זה ,הנקראת תמיד בימי חודש אלול ,נושאת את בשורת
זכות ההודאה ,מבהירה עד כמה עמוקה חובתה .אדם זוכה לגדל פירות
טובים ,הפרדס הניב תוצרת מבורכת ,מיד הוא לוקח את האשכול הראשון
ונושאו לירושלים בהודאה עמוקה ,מגיע לבית המקדש וקורא פרשה ארוכה
ומפורטת ,המתארת את חסד אביו שבשמים עם בניו  -העם היהודי.
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כי שום דבר בעולמנו לא קורה מאליו .בורא עולם  -אב רחום וחנון ,הוא
הנותן לנו חיים ובריאות ,ילדים ונחת מהם ,פרנסה ועבודה ,הצלחה במעשי
ידינו וחן וחסד בעיני חברינו .כל מה שיש לנו הוא רק ממנו ,בלעדיו לא נגיע
לכלום .כשמבינים ומפנימים את העובדה הזו  -משתפכת הנפש מאליה
בהודאה עמוקה על חסדו הגדול ,משוררת הנשמה לאבינו שבשמים את
שירת ההודאה ,כי נקדמה פניו בתודה!

שיחה נרגשת בחדר הרבי...

היה זה בשעת ליל מאוחרת ,בחדרו של מורי ורבי כ"ק מרן האדמו"ר
מנדבורנה זי"ע .כדרכו בקודש ,ישב הרבי בשעות הלילה וקיבל את קהל
מבקשי עצתו תוך שהוא מרעיף עליהם מברכותיו ,מלבו הבוער באהבת
ישראל יוקדת .ואז ,באישון ליל ,נכנסו לחדרו בני הזוג  -בעלי המעשה ,בליווי
עסקן רפואי מפורסם אשר עסק בפתרון מצוקתם ,והוא שסיפר את סיפורם
האישי המטלטל:
היה זה בחדרו של אחד המומחים הגדולים שבבית החולים 'שיבא' בתל
השומר .אל החדר הגיעו בני הזוג ,הנשואים כ 15-שנה ,כאשר כבר שנתיים
אחרי נישואיהם החלה האשה לסבול ממחלות שונות ,עד שהובן כי למרות
גילה הצעיר  -היא סובלת ממחלה נדירה וקשה במיוחד...
כשנקבעה הפגישה עם הרופא המומחה ,מיהר העסקן לזנוח את סדר יומו
ולהצטרף לפגישה המכרעת עם הרופא המומחה הדגול .בשעה עשר בבוקר
התייצבו השלושה בחדרו של הרופא ,שהביט כל העת בצרורות המסמכים
שבתיק הרפואי עב הכרס ,ומדי פעם נעזר במשקפי הקריאה כדי לעיין היטב
בצילומים שלפניו .הרופא שאל כמה שאלות והוסיף להביט בניירת ,כשבחדר
משתררת שתיקה מתוחה וחדה...
ואז הרופא פתח להסביר ,ואולי לראשונה בחייו  -התקשה להוציא את
המילים המפורשות מהפה ,וגמגם קלות .למרות זאת ,לא היה מקום לטעות.
'אני מביט ומעיין ,עוקב אחרי התפשטות המחלה ,בוחן כל התפתחות במשך
השנים ,וצר לי להודיע ' - - -
הוא כחכח בגרונו והמשיך' :זה ענין של שנתיים .אין תקדים רפואי שבמצב
כזה ,שרד החולה יותר משנתיים .אפשר במהלך השנתיים הללו להקל על
הכאבים ,אך אי אפשר לעצור את המחלה .אני ממש מצטער לומר שאין לי
מה לסייע ,נותרו שנתיים של חיים ,במקסימום כמובן ' - - -
הרופא השפיל את מבטו ,לא רוצה להיתקל בעיניה של אשה השומעת גזר
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המשך בעמוד הבא >>>

דין רפואי כזה ,חד ,חלק ,נחרץ וברור .אין סיכוי לרפואתה ,כל המאמצים נידונו
לכישלון .שנתיים ימים מהיום ,לדברי הרופא ,אין שום סיכוי שתשרוד!
אחרי שתיקה ארוכה ,הרים הרופא את עיניו ובחן את תגובתה .האשה נראתה
נינוחה ורגועה ,שלווה ובטוחה ,כאילו לא שמעה את הבשורה הקשה .לרגע חשב
כי דבריו לא הובנו כראוי ,ולכן חזר והסבירם ,אך גם לנוכח ההסבר השני המפורט
 -האשה לא המטירה שאלות ולא נלחצה ,נותרה רגועה ונינוחה כפי שהיתה...

תודה על המידע!

'אתם אולי לא מבינים במה מדובר' ,שב הרופא ואמר' ,או שהבשורה קשה מדי
לעיכול .ובכל זאת ,אין לי מה להוסיף יותר '...שב ואמר הרופא ,ושוב גילה כי
האשה לא נחרדה ולא נבהלה ,אלא נותרה רגועה ושלווה ,ואמרה בצניעות
ובשלווה' :תודה על המידע!'
לנוכח זאת ,לא הצליח הרופא לכבוש את סקרנותו' :עשרים שנה אני יושב על
הכסא הזה ,וכבר בישרתי בשורות דומות ללא מעט אנשים במצב זהה .מעודי
לא נתקלתי בתגובה כה צוננת ורגועה ,המשדרת או חוסר הבנה מוחלט ,או
התעלמות מהנתונים העובדתיים ...האם הבשורה שאמרתי הובנה כראוי?'  -שב
הרופא וחקר...
'הובנה לגמרי'  -השיבה האשה בשלווה' ,ודווקא לכן אני כה רגועה ונינוחה,
ודבריך דווקא משמחים אותי ,עד שלבי גואה בתודה וקורא 'הודו להשם כי טוב
כי לעולם חסדו!'' אמרה האשה כשדמעות התרגשות נוצצות זולגות מעיניה,
וכשהרופא היושב מולה נותר פעור פה והמום...
אחרי הקדמתה הקצרה ,הוסיפה האשה והסבירה' :הרי לפי דבריך ,אני עומדת
לזכות בשנתיים במתנה ,כלומר  -אני אזכה עוד  700פעמים לקום בבוקר בשמחה,
והרי הקימה בבוקר מדי יום אינה מובנת מאליה ,הרי בורא עולם לא חייב לי
כלום ,הוא נותן לי חיים במתנה כל יום מחדש...
ובעצם  -אתה אומר ,שאמשיך לזכות במתנה היקרה הזו עוד שנתיים ימים,
עוד  700פעמים! יש משהו מרגיע ומשמח מלשמוע שמתנת החיים תבוא מדי
יום עוד  700ימים? הרי בדיוק על כך לבי מתרונן מדי יום בהודאה נרגשת 'מודה
אני לפניך ...שהחזרת בי נשמתי בחמלה!' ,ואתה מגלה כי אמשיך להודות על
המתנה הזו עוד שנתיים ,האם לא אגיל ואשמח בלבבי? האם לא אהיה רגועה
ושלווה לנוכח המידע החדש והמרגש?'
הרופא היה המום לנוכח ההסבר המפורט ,עיניו נפקחו בהפתעה רבתי ,מבטו
על מתנת החיים השתנה מן הקצה אל הקצה .ואז הוסיפה האשה' :ואותו בורא
עולם שנותן במתנה  700ימים ,אף שזה לא מובן מאליו והוא לא חייב ,מה ממנו
יהלוך ומה ימנע ממנו להעניק לי עוד כהנה וכהנה שנות חיים מאושרות? האם
כמות החיים שהוא מעניק מוגבלת? האם אינו יכול חלילה להעניק לי עוד ועוד
חיים במתנה ,פי כמה ממה שאתה מתאר?'
הרופא הנהן בהבנה ,ואחרי הרבה שנים במקצוע  -לראשונה זלגו עיניו דמעות,
מבטו על החיים השתנה...

מתנות עד בלי די!

את כל הסיפור המטלטל ,סיפר העסקן הנלווה לבני הזוג לרבי ,והרבי הוא
שסיפר את הסיפור במוצש"ק פרשת שמות תשס"א לקבוצת בחורים שהגיעו
להתברך במעונו ,כשהוא מוסיף בהתרגשות' :וכבר עברו מאז יותר מ 5,000-ימים
ולילות ,ועדיין האשה משכימה קום מדי בוקר ואומרת בלב מתרונן' :מודה אני
לפניך מלך חי וקיים ,שהחזרת בי נשמתי!'
לא פעם אנשים נחרדים ונכנסים ללחץ ,כתוצאה ממשבר כלכלי ,בעיה רפואית
או קושי חינוכי .ההתמודדות עשויה להפחיד ואולי אף לשתק .אך כל זה נכון
כאשר האדם חש כי בריאותו בבעלותו ,פרנסתו בידיו ,הצלחת ילדיו היא אחד
מנכסיו  -ולכן הוא כה חושש מאיבוד הנכס שהוא שלו ובבעלותו כביכול.
אך מי שמתרגל להודות על הבריאות התקינה והשגרתית ,על הפרנסה המצויה
ועל הילדים כפי שהם ,העובדה כי הוא שב ומודה מפנימה בלבו כי אין זה מובן
מאליו ,ונכסים אלו אינם שלו ,אלא ניתנים לו במתנה ,כל יום מחדש ,כל פעם
 מתנה חדשה .מעתה ,גם אם משהו במתנות הללו לא יילך כשורה ,הוא לאמרגיש כי איבד משהו שהיה שלו מלכתחילה ,ולכן אינו נלחץ ואינו מפוחד...
הבה נאמץ את דרך החיים הזו ,להודות לבורא עולם על טובו הגדול ,ולהפנים
 דרך ההודאה  -כי שום דבר אינו שלנו במקור ,את הכל אנו מקבלים במתנתאהבה מבורא עולם .ואז  -גם אם חלילה נעבור התמודדות  -היא לא תשבש
אותנו ,ובעיקר  -ההבנה הזו תסייע להמשיך עוד ועוד מתנות עד בלי די!

מה
אנחנו
עושים

באמת

?

היה זה כשאחד מתלמידי ה'חפץ חיים' ,בא
להקדים פני רבו .הוא הושיט ידו לברכת
'שלום עליכם' לבבית ,ואחר כך שאלו ה'חפץ
חיים'' :מה שלומך תלמידי היקר? מה אתה
עושה?'
'ברוך השם ,מגדלים משפחה ',השיב התלמיד
בפשטות' .ומה עוד אתה עושה?'  -שאל הרב,
'עוסק גם לפרנסתי'  -השיב התלמיד' .ומה
עוד אתה עושה'  -שאל שוב ה'חפץ חיים'
בהתעניינות ,ושוב השיב התלמיד' :משתדל
לפרנס בכבוד'...
'ומה אתה עושה?'  -שאל ה'חפץ חיים' .עתה,
כבר התפלא התלמיד .הן השיב את שהשיב,
ושוב הוא נשאל את אותה שאלה מפי רבו,
בפעם הרביעית ברציפות .לנוכח מבטו הת־
מיה ,הסביר ה'חפץ חיים' ואמר' :עד עכשיו
הסברת מה הקדוש ברוך הוא עושה עבורך...
הן הוא זה שנתן לך את ילדיך ,הוא שזן ומ־
פרנס את משפחתך ,הוא המחזיק בידיך על
כל צעד ושעל ...ואני שואל  -מה אתה עושה?'
התלמיד השיב בשאלה' :נו ,ומה באמת אני
עושה כאן?' ואז קרב אליו ה'חפץ חיים' ואיל־
פו בינה בנועם' :הדבר היחיד שאנחנו יכולים
לעשות הוא להודות .פשוט לעמוד מהצד,
לראות את כל מה שאבינו אהובינו עושה
עבורנו ,ולהודות לו מעומק הלב על כל חסדו
הטוב ,כי הוא זה שעושה ואנו רק מודים לו!'

הודו לה' כי טוב ,כי לעולם חסדו!

המשך בעמוד הבא >>>
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ישועה משולשת מתאונה מחרידה...

הרכב האיץ בכביש החוף ,מתקדם לכיוון הגליל העליון .בתוכו ישבו ,צפופים
קמעא ,שלושה זוגות גיסים ,איש איש וזוגתו .הם לא היו מקומיים ,הגיעו
הנה מארצות הברית ,לשפוך שיח ,להתפלל בדמעות במקומות המסוגלים.
באורח פלאי משהו ,שלושתם לא זכו להיפקד בילדים ,ואת צערם ויגונם אין
צורך לתאר ,עיניהם העצובות סיפרו את סיפורה של ההמתנה המתמשכת,
האכזבות הנצברות ,הייחול עד אין קץ לבכי עולל רך שטרם הופיע...
הרכב החדיש גמע את הדרך בקלות ,אך לפתע ,בלי שום הכנה מראש ,עלה
הרכב על כתם שמן ,הסתחרר על צידו ,הועף במהירות לשולי הכביש ,והתהפך
בוואדי שבמורד הכביש .בום נוראי ניסר את החלל ,והנהגים שצפו במכונית
המתעופפת והמתהפכת  -מיהרו להזמין את כוחות ההצלה...

איך התרסק בוואדי?

'מי יודע אם נשאר מהרכב משהו או מישהו בחיים ',אמרו הנהגים וספקו
כפיים בצער' .ראיתם את הרכב עף? ראיתם איך התרסק בוואדי? אוי ואבוי,
מהרכב לא נותר זכר ,והוא היה עמוס נוסעים ,השם ישמור!'
יללות הסירנות החרידו את האויר ,אל המקום הגיעו כוחות הצלה וחילוץ
גדולים .לנגד עיניהם הנדהמות ,קמו ששת הנוסעים אחד אחרי השני ,התנערו
מהאבק שדבק בהם ,ופשוט  -התרוממו על רגליהם ,בריאים ושלמים!
לכוחות ההצלה לא נותר אלא להשיב את נפשם בכוסות מים צלולים,
לסייע להם לעלות חזרה לדרך המלך ,תוך התמודדות עם מכות וחבלות
קלות בלבד .אחד מנוסעי הרכב שבר את רגלו  -אך זו היתה הפגיעה החמורה
ביותר ,מתאונה שכללה התעופפות לוואדי ,התהפכות וריסוק טוטאלי של
הרכב!
כל ששת הנוסעים פונו כמובן לבית החולים ,לצורך בדיקות מקיפות שיוודאו
כי לא ניזוקו באופן משמעותי .בחדר המיון ,שבר את שתיקת ההלם ר' פנחס,
כשקרא בקול' :הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו! השם נפשנו בחיים ולא
נתן למוט רגלנו!'
'במה זכינו לכזה נס פלאי?'  -שאלו הגיסים זה את זה ,שוב ושוב' .איך
יצאנו בחיים מתאונה כה קשה ,איך ניצלנו? כמה אנו חייבים להודות לבורא
עולם ,שהציל את חיינו!'
הם המשיכו לעסוק בדברי שבח והודאה ,כשר' פנחס קרא לפתע' :הרי
בשביל מה נסענו? כדי לבקש לזכות בילדים .ולשם מה אנו זקוקים לילדים?
כדי לגדלם ולחנכם בדרך התורה ,כדי שיידעו ויכירו שיש בורא לעולם ,יש
מנהיג לבירה ,ויודו לו על חסדו הטוב ומתנותיו שהוא מעניק לנו...
וכי אנחנו מספיק מודעים לחסד הגדול שבורא עולם גומל עימנו יום יום?
היום  -קל לנו להודות ,כי ניצלנו ממיתה מוחשית .האם אנו זוכרים להודות
לו מדי יום על חסדיו הטובים האחרים? על כך שהעניק לנו חיים ,שיש לנו
משפחה מאוחדת? האם זכרנו להודות על הנסיון הכה קשה של המתנה
לילדים ,שאיננו יודעים מה עומד מאחוריו?

עלינו להודות ולשבח

הרי על כל נשימה ונשימה  -עלינו להודות ולשבח ,למי שנותן לנו את
הכוחות והיכולות ,הכשרונות והמשאבים לכל מה שיש לנו .עלינו להודות
שהוא מעניק לנו כוחות להתמודד עם הנסיון ,עלינו להודות על כך שאנו
יכולים לנסוע ולשפוך שיח לפניו ...הבה נקבל על עצמנו להודות לו ,במילים
שלנו ,מעומק הלב!'
הגיסים שמעו את שיחתו הנרגשת של ר' פנחס ,ומיד הבינו כי מאת ה'
היתה זאת ,לזכות אותם במבט חיובי ומודה על החיים ,למרות  -ואולי בגלל
 -הנסיון בו הם שרויים .על אתר קיבלו על עצמם ,כי מדי יום יכוונו היטב

באמירת 'עלינו לשבח' ,ויוסיפו אחר כך כמה מילים מעומק הלב ,להודות
לבורא עולם על חסדו הטוב ,תוך ציון נקודת חסד השם מסויימת שהבחינו
בה.
היום בו קיבלו על עצמם הגיסים את קבלת ההודאה ,היה ראש חודש ניסן.
כשחזרו לעצמם ,שבו לארה"ב לחוג את חג הפסח במחיצת בני המשפחה.
הסיפור הוסיף לחיות בתוכם ,בשל העובדה כי מדי יום נעמדו  -כל אחד
ואחת בכל מקום שהיו  -והודו לה' במילים נרגשות על חסדו הטוב ,בציינם
מדי יום עובדה מרגשת אחרת,
חסד נוסף ששמו אליו לב רק
היום...
המשך הסיפור ,המופיע בספר
'ומתוק האור' מפי בעל המעשה
 ר' פנחס ,כמו לקוח מהאגדות,אך הוא עובדה חיה וקיימת,
תרתי משמע :בב' בטבת שאחר
כך ,זכה ר' פנחס להיפקד בבן.
לאושרו לא היה גבול בשעה
ששמע את בנו הזעיר בוכה את
בכיו הראשון ,ממלא את החלל
בבכי המשמח בעולם...
לא חלפו אלא שלושה ימים,
וגיס אחר זכה להיפקד ,הפעם
בבת .שמחתו של הגיס הרקיעה
שחקים ,הוא אחז בבתו הקטנטנה
וליטף אותה כמו יהלום יקר
ערך ,והרבה יותר ...ר' פנחס
עוד היה בבית החולים עם
רעייתו שילדה שלושה ימים
קודם לכן ,ולחיצת הידיים
ביניהם היתה מרגשת ומאושרת
במיוחד...

לנוכח זאת ,לא
הצליח הרופא
לכבוש את
סקרנותו:
'עשרים שנה
אני יושב על
הכסא הזה,
וכבר בישרתי
בשורות דומות
ללא מעט
אנשים במצב
זהה .מעודי לא
נתקלתי
בתגובה כה
צוננת ורגועה

לשאת עיניים מודות
ומוקירות

אך גם הגיס השלישי זכה ,חמישה ימים אחר כך .בעיצומו של צום עשרה
בטבת ,נולד בן חמוד וקטן לגיס השלישי .הוא שסגר את שלישיית ילדי
ההודאה ,שעצם קיומם וחיותם  -מלמד וזועק ,קורא ומאיר:
כשיהודי זוכה להודות לה' על חסדו הטוב  -בורא עולם פותח לו את
השערים ,מיטיב עמו בחזרה .רבים מהנסיונות העוברים עלינו ,תפקידם
ומטרתם לגרום לנו לשאת עיניים מודות ומוקירות תודה לשמים ,להעריך
את חסד הבורא עד הנה ,כדי לפתוח לנו שערים לחסד נוסף והשפעות נוספות
וברוכות משמים...
אנו בשערי שנה חדשה ,וליבנו מלא בבקשות ותחינות לשנה טובה ומאושרת,
שופעת ומוצלחת .רגע לפני שנבקש ,הבה נעשה רשימה של מתנות חינם
שקיבלנו בשנה החולפת מאוצרו הטוב של אבא שבשמים ,ונודה לו מקרב
לב עליהן .ככל שנודה יותר על העבר נזכה כי תפילותינו על העתיד יתקבלו
ברצון ,ויפתחו לנו שנה חדשה ,ברוכה ומאושרת!
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב קובלסקי
כתבו לgmail.com@6182918 -

•מה ענינו של לבן הארמי ,למקרא ביכורים ,וליל הסדר?
••מדוע רק 'וידוי מעשרות' מסתיים בתפילה ,ולא 'מקרא ביכורים'?
••מהו הטעם של ברכת הנהנין?
••מהי הסכנה בחסרון השמחה בעבודת ה'?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000
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הלכה
במעגל
השנה

הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג שליט"א
'נלקט ממשנ"ב מהדורת דרשו'

*נדונים הלכתים אלו נכתבו על מנת לעורר לב הלומדים ,ולהלכה למעשה יש לעיין במקורות.

אלו סליחות אין ליחיד לאומרן,
אבל כשאומרן בניגון של לימוד ,יכול לאומרן?
מה הטעם שנהגו שיחיד באמצע לימודו ,מפסיק לאמירת י"ג מידות של ציבור?
על איזה מנהג באמירת סליחות התבטא החפץ חיים זיע"א 'זאגאכץ
איז זעגאכץ'?

פסק הרמ"א (סימן תרב סעיף א) ,שאומרים בכל יום בסליחות של עשרת
ימי תשובה ,לאחר הסליחות וידוי של 'אשמנו' שלוש פעמים .והוסיף המשנה
ברורה (שם ס"ק ו) שמשמע בספר המנהגים [טרנא] ,שאף בסליחות שאומרים
כן גם מיום הראשון ועד ערב ראש השנה .ומשמע שיש לומר בכל סליחות
בסופן וידוי של 'אשמנו' שלוש פעמים.
ומה שנהגו העולם לומר ,שאומרים 'אשמנו' לאחר הסליחות רק פעם אחת
ולא שלוש פעמים ,כן הובא בשם הגר"א במעשה רב (אות רב) ובשם האריז"ל
(הובא בבאר היטב ס"ק ב).
בספר הצדיק ר' שלמה ,מתולדותיו של הצדיק ר' שלמה בלוך ,תלמיד
מובהק למרנא החפץ חיים ,הביא (עמוד מא) בשם רבו החפץ חיים ,שלא
היה אומר 'אשמנו' בסוף הסליחות רק פעם אחת ולא שלוש פעמים ,ואמר
על זה החפץ חיים'' :זאגאכץ איז זעגאכץ" ,והיינו שלהגיד כמה פעמים
'אשמנו' זה מלל אחרי מלל ,ואין כאן תוספת וידוי.
אכן הוסיף להביא שם ,מדברי החפץ חיים מה שכן נהגו בוידוי של 'על
חטא' ביום הכיפורים ,לחזור ולומר על חטא עשר פעמים (סי' תרכ ס"ק ב),
כי שם הגדר הוא אחר ,כי עיקר הוידוי הוא על ה'לפניך' ,ולכן חוזרים על כך
בכל פעם להזכיר זאת.

איזה סליחות אין ליחיד לאומרן ,אבל כשאומרם בניגון של לימוד יכול
לאומרן?

אמירת סליחות ,הוא אף לאומרן שלא בציבור ,אלא שפסק המשנה ברורה
(סימן תקפא (ס"ק ד) שיחיד יכול לומר את הסליחות שאין מוזכר בהם י"ג
מידות ,אבל סליחה שמוזכר בה י"ג מידות ,יש ליחיד לדלג את התיבות בהן
מוזכר י"ג מידות.
ומשמעות דברי המשנה ברורה ,שאין לומר ביחידות לא רק את הי"ג מידות
בעצמן ,אלא אין לומר אפילו מילים בסליחות שמוזכר בהן ענין הי"ג מידות
כמו 'זכור לנו ברית שלש עשרה' ,וכן כתבו המטה אפרים (סכ"א) והט"ז
(סימן תקסה ס"ק ה) ,וביאר הט"ז שהוא משום שמזכיר זכות י"ג מידות
שלא בציבור .אכן במשנה ברורה (סימן תקסה ס"ק יג) כתב ,שהסכימו
האחרונים שיחיד יכול לומר סליחות אף אם מוזכר בהן ענין הי"ג מידות,
ורק שאין לומר את הי"ג מידות עצמן .ובשער הציון (שם ס"ק י) כתב שהמקור
הוא הב"ח והא"ר ושיירי כנסת הגדולה דלא כט"ז.
אכן ישנה אפשרות גם ליחיד לומר את הי"ג מידות בעצמן ,כמו שכתב
השו"ע (סימן תקסה סעיף ה) ובמשנה ברורה שם (ס"ק יב) ,שאם אומרן
בניגון של טעמים לא דרך תפילה ובקשה ,אין מניעה גם מהיחיד לאומרם
כך.
אכן בדין זה של אמירת הי"ג מידות בניגון של טעמים ,חידש בשו"ת אגרות
משה (יו"ד ח"ג סוף סי' כא) שאן צריך לאומרן דוקא בניגון של טעמים של
המקרא ,אלא אף אם יש לו ניגון שבו הוא לומד את פסוקי התורה ,יכול
לאומרם באותו ניגון ,כיון שהעיקר הוא שלא יראה שאומרם כדרך תפילה
ובקשה.
ואשה שאינה רגילה בניגון של טעמים ,הורו הגרי"ש אלישיב (הליכות
והנהגות תשרי עמוד  )2והגר"ח קנייבסקי (ימי הרחמים הרב ספטימוס עמוד
כא) שתדלג על קטעים אלו של י"ג מידות.

מה הטעם שנהגו שיחיד באמצע לימודו ,מפסיק לאמירת י"ג מידות של ציבור?
ישנם דברים שהיחיד ששומע ציבור האומרם ,צריך לאומרם יחד עם הציבור,
יש שחיובם הוא מעיקר הדין יש שהוא ממנהג דרך ארץ ,ויש שהוא כדי
להרבות רחמים על ציבור המתפללים.
הלכות אלו התבארו בהלכות תפילה (סימן סה סעיף ב ,ג) ,שם כתב השו"ע
שמי שקרא קריאת שמע ונכנס לבית הכנסת ,ושומע ציבור אומרים קריאת
שמע ,צריך שיקרא פסוק ראשון של קריאת שמע עמהם ,שלא יראה כאלו
אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים עם חבריו ,וטוב שיקרא עמהם כל קריאת
שמע ,וכתב המשנה ברורה (שם ס"ק ט) שהוא הדין שאר דברים שהציבור
אומרים כגון 'תהילה לדוד' או 'עלינו' ,וטעם הדבר שכן דרך ארץ.
אכן יש דברים שהם מעיקר הדין ,וכמו שכתב בשו"ת אגרות משה (או"ח
ח"ג סימן פט) ,ששונה הדין כששומע ציבור האומר קדושה ,שאומר עמהם,
אע"פ שכבר אמר קדושה כמבואר ברמ"א (סי' קכה ס"ב) ,ששם החיוב
לאומרם עם הציבור הוא מעיקר הדין ולא רק ממנהג דרך ארץ ,והטעם כיון
שקריאת שמע חיובה קבוע פעמיים ביום ולא יותר [ואם כך יצא ידי חובתו],
ולכן החיוב לאומרה עם הציבור הוא משום מנהג דרך ארץ ,שלא יראה כאילו
נמנע מלקבל עליו עול מלכות שמים עם חבריו ,אכן אמירת קדושה ,שכל
עיקר עניינה לקדש שם שמים עם הציבור ,ועל כן חובה לאומרה מעיקר הדין
אפילו מאה פעמים ביום [ומקיים מצוה בכל פעם כמו הפעם הראשונה].
ויש דברים שקריאתם עם הציבור ,הוא רק משום זכות ציבור המתפללים,
וזה אם שומע ציבור אומרים י"ג מידות ,שכתב בשו"ת אגרות משה (שם),
שאף שאינו מחויב מעיקר הדין לאומרן עם הציבור [וגם אין בזה הטעם של
דרך ארץ ,שהרי אמירת י"ג מידות אינה אמירת שבחו של מקום ,אלא תפילה
ותחנונים ,שירחם עלינו במידת הרחמים שלו] ,מכל מקום נהגו העולם
לאומרן עם ציבור המתפללים אף כשהוא באמצע לימודו ,שבזה מעורר יותר
רחמי שמים על ציבור המתפללים ,שככל שהציבור גדול יותר כך מתרבים
רחמי שמים עליו .והוסיף שם שמסתבר שאין זה נאמר בתלמוד תורה של
רבים ,שאין להפסיק בשביל אמירת י"ג מידות עם הציבור.

ו'מ ָרן ִדי ִ ּב ׁ ְש ַמ ָיא' יחד עם הציבור,
יחיד שלא הספיק לומר ַ'מ ֵחי ו ַּמ ֵסי' ָ
מתי יכול לאומרם ביחידות ומתי לא?

הבקשות הנאמרות בסוף הסליחות בלשון ארמית ,כתב המשנה ברורה (סימן
תקפא ס"ק ד) שלא יאמר אותן אלא במנין של עשרה .וכמו שפסק השו"ע
בהלכות תפילה (סימן קא סעיף ד) ,שאין לומר תפילות בלשון ארמי אלא בציבור.
אכן ,כשהיחיד נמצא במנין ,רק שלא הספיק לומר את הבקשות שבארמית
'מחי ומסי' ו'מרן די בשמיא' שבסוף הסליחות יחד עם הציבור ,כתב הגר"ח
קנייבסקי (אישי ישראל פמ"ה הערה נח) שמסתבר שיכול לאומרו אפילו
אחרי שהציבור כבר סיים לאומרו ,וכן לענין אמירת 'יקום פורקן' שאף שפסק
המשנה ברורה (סי' קא ס"ק יג) שאין לאומרו ביחידות ,כתב הגר"ח קניבסקי
(אישי ישראל תשובה קיט) שאם נמצא בציבור יכול לאומרו אף לאחר
שהציבור סיים לאומרו .וכן משמע במשנה ברורה (סימן קלד ס"ק יג) לענין
אמירת 'בריך שמיה' ,שאם לא אמרו בשעת הוצאת ספר התורה מארון קודש,
יכול לאומרו עד שפותחים את ספר התורה לקרות בו ,ומשמע שיכול לאומרו
אף שהציבור כבר אמרו.
אכן ,אם הציבור כבר סיימו לגמרי לומר את הסליחות ,הורה הגרש"ז
אויערבך (הליכות שלמה ראש השנה פ"א ס"ד) ששוב לא יאמר הבקשות
של 'מחי ומסי ו'מרן די בשמיא'.
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בדרכי לחיידר ,מלווה את בני הקטן לכיתתו ,פגשתי אברך תלמיד חכם,
כולו נפעם מה'הרגש' שחשב עליו הבוקר ,בקריאת התורה של יום שני,
בפרשת כי תבוא" .ליהודי צמחה תאנה ראשונה באילנו ,והנה הוא נפעם
ונרגש כולו ,קושרה בגמי ,עולה לירושלים ומעלה את הביכורים ,כולו
עמוס ברגשות הכרת הטוב .על מה?"
כיום ,כדי לחוש שקיבלנו משהו ,אנו צריכים לקבל באמת משהו לא שגרתי...
הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
רבים מנקיי הדעת מקדישים את התפילה האחרונה של
השנה ,מנחה של ערב ראש השנה ,בכדי להודות להקב"ה
מקרב לב עמוק על השנה שחלפה .נכון ,אולי היו חריקות
פה ושם ,אך בכללות ,לרובינו המוחלט ,היתה שנה מיוחדת בשפע
הטוב שבה .למרות שלא היינו מושלמים בשנה שעברה ,קיבלנו מהקב"ה
שנה נפלאה של חיים ומזון ,תורה ודעת ,ילדים טובים ,בריאים ושובבים.
שמחה וצחוק ,אושר ואידישע נחת .אם נביט על השנה שחלפה ,נראה כמה
רגעים טובים היו בה .וכן ,אפילו על כוס קפה טעים וחם ,אותו שתינו בכל
יום ,אולי פעמיים ביום ,צריך להודות מכל הלב.
נכון ,עוד מעט ראש השנה ואנו נעמוד שוב למשפט ודין ,בחוסר ודאות
מוחלט .אך אי אפשר שלא להודות ולהוקיר ,להכיר טובה ,על המשפט הקודם
שלנו ,בו הצלחנו להשיג ,למרות כל החסרונות שלנו ,שנה טובה ומתוקה.
ברוך ה' ,הילדים בריאים .ברוך ה' ,יש אוכל במקרר .ברוך ה' ,הילדים
לומדים תורת ה' בחיידרים ובישיבות והבנות מתעלות בבתי הספר .ברוך ה',
נושמים ,חיים ,לומדים ,שמחים ,רואים נחת ,נהנים ,מתרגשים ,צוחקים,
ואפילו חולמים .אז תודה רבה לך ,אבא שבשמים ,על כך שהבעת בנו אמון
ונתת לנו עוד שנה ,כמתנת חינם.
אז לפני שאנו נכנסים לדאגה עצומה ולחרדת הדין ,לבכי ולקבלות הגדולות,
להשתפכות הנפש המתוקה ולמעמד המלכת המלך בראש השנה .רגע לפני
שאנו מבקשים ומתחננים על השנה החדשה ,נעצום עיניים לרגע ,נעביר בסך
את מאורעות התשע"ח ,על הלימוד והתפילות ,קרבת האלוקים ,הילדים
והאושר ,חיי הרוח וההתקדמות ,הצחוק והשמחה וה"אידישע נחת" ,ופשוט
נגיד מכל הלב" :תודה רבה לך אבא!".

.2הוא עמד בתפילה ,בעיצומו של ראש השנה .ביקש ,התחנן ,התחנן ,אפילו
בכה" .אבא! אתה הרי אבא שלי! אז אנא!"
ואבא שלו ענה ,כך שמע הוא ,דרך משל ,מתוככי חדרי ליבו ,מקול נשמתו
הפנימי ,המפעם בקרבו" :אם אני אביך ,אם כן כיצד התייחסת אל האחים
שלך? האם אחיך אינם הבנים שלי?"
"בודאי אבא" ,השיב היהודי מתוככי נשמתו" ,אוהב אני כל יהודי כנפשי.
אוהב אני כל אחד ואחד מאחי היהודים ,ולא משנה מאיזה חוג ועדה הם.
כל בניך אהובים!".
"אם כך ,מדוע שלשום ,בשמונה ושלושים בבוקר ,חלפת ברכבך ליד תחנת
האוטובוס ולמרות שראית את מגיד השיעור הממתין בתחנה ,לא עצרת לו?!
מדוע כשאתה נוסע במכוניתך בכל ערב ,אינך קובע מראש עם חברך ,שנוסע
לאותו האזור ,שייסע איתך? הרי יודע אתה כמה זמן מתבזבז לו ,כמה עגמת

נפש ,להמתין לאוטובוסים עמוסים בנוסעים .והאברך מרחוב שמאי ,שעומד
בכל ערב בתחנה ,ואתה הרי יכול בקלות לסייע לו להגיע לכולל-ערב מהר
ורגוע יותר ולא נוטף זיעה .מדוע אינך מביט בו אפילו?! האברך היקר הזה
אינו עוצר מכוניות מעצמו ,משום שהמושג 'טרמפים' אינו מתאים לרוחו
ולדרגתו הרוחנית .אך אתה עצמך ,מדוע שלא תסכם איתו מראש שתקח
אותו ברכבך .הרי בכל מקרה אתה חולף על פניו בכל ערב"
"אבל אבא! לפעמים אני עסוק בשיחה בדיבורית ואינני רוצה שאנשים
אחרים יקשיבו לשיחה!"
"אתה צודק ,בני יקירי .על הנסיעות האלה כלל לא באתי אליך בטרוניה.
גם לא על הנסיעה בה נסעת עם רעייתך ושניכם רציתם לשוחח ביניכם .אני
מתכוון ל 36 -הנסיעות הקצרות שלך במהלך חודש אלול .מדוע לא חשבת
על הבנים שלי? מה עם היהודי עם שני הילדים שיצא מביתו ,ממש מהבנין
הסמוך ,בדרך לתחנת האוטובוסים ,ב 7-בערב ,כשהוא ממהר מאד לרופא
השיניים של בתו הקטנה?? הרי ראית אותו ממהר לכיוון התחנה .מדוע לא
הצעת לו עזרה ,כשבכל מקרה ישבת כבר ליד ההגה ורצית לנסוע לחלק
העליון של העיר?!"
"אבא ,אני מבקש סליחה ומקבל לעצמי לעתיד להתחשב יותר באחרים
ולהפוך את מכוניתי למקום של חסד".
"נפלא ,בני אהובי .קיבלתי את סליחתך ואת קבלתך לעתיד .שתהיה לך
שנה טובה ומתוקה!"...

במשך מספר שנים ניתן היה להתקשר בכל ערב לאחד מתושבי אלעד
ולהירשם אצלו לנסוע עימו ברכבו ,למחרת בבוקר ,מאלעד לירושלים ,ובחזרה.
ומעשה שהיה כך היה :אותו יהודי יקר עבד לפרנסתו בפאתי ירושלים והוא
נסע לעבודה דרך כביש  .443מידי פעם בפעם אירעו בכביש פגיעות ותקריות
לא נעימות ,מצד בני הכפרים הפלשתינאים בסביבה ,ורעייתו של מיודענו
המשך בעמוד >>> 25
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בהתחלה חששתי מאוד .מה? ללמוד חמישה דפים ליום? אך ידעתי
שבלי תכנית מסודרת של לימוד וחזרה ,אין לי סיכוי לדעת את הש"ס.
אז החלטתי :נתחיל בקטן .ביום התשיעי מתחילים בעוד חזרה .כל הלילה
התלבטתי מה אני עושה מחר .בסייעתא דשמיא המשכתי והתקדמתי
הצצה על אחד ממאות האברכים שעמלים להיות 'יהודי של ש"ס'
הרה"ח רבי אהרן כהן שליט"א
אחת השאיפות המרכזיות בחייו של כל יהודי שומר תורה ומצוות היא
לדעת את הש"ס .כל אחד מאתנו ,חושב על זה לפעמים ,מדמיין את עצמו
שוקד על התורה לילות כימים ,דף אחר דף ,מסכת אחת ועוד אחת ,עד שהוא
זוכה לסיים את הש"ס כולו ,ואף לזכור כל דף ,כל עמוד ,כל דיבור המתחיל
ברש"י ובתוס' .חלום!
אבל כדרכם של חלומות ,גם מהחלום הזה אנחנו מתעוררים עד מהרה,
וכמו כל החלומות האחרים ,גם הוא מתפוגג לו ונשלח לאחסון ממושך אי
שם יחד עם שאיפות רבות אחרות שנטועות בנו ,ולעולם לא נגשים אותן.
לדעת את הש"ס ,אנחנו אומרים לעצמנו ,זה עניין של גאונים מופלגים או
שקדנים באופן קיצוני .אנשים שבאמת נוטשים את כל הדברים האחרים
בחיים ,ומקדישים את כל כולם אך ורק לנושא הזה .אחרת ,איך אפשר לזכור
כ 2,800-דפי דמרא על בורים? זה לא בשבילנו...
ככה זה אצל כולם.
נכון? אז זהו ,שלא.

יהודים של ש"ס

בתוכנית 'קנין ש"ס' של 'דרשו' נבחנים ,שימו לב ,מאות אברכים! מאות
אברכים שבהשקעה של מספר שעות ביום ,אצל חלקם אפילו פחות מכך,
הופכים להיות 'ש"ס יוד'ן' – 'יהודים של ש"ס'.
וכשאנחנו מדברים על 'אברכים' ,אנחנו לא מתכוונים לגאונים שרמת
המשכל שלהם היא בקצה העליון של הסקאלה .מדובר באברכים עם כישרונות
סבירים ורגילים ,חלקם מוכשרים יותר וחלקם מוכשרים פחות .המפתח
להצלחה אינו טמון בכישורים השכליים ,אלא בעיקר באופן הלימוד ובמידת
המחויבות אליו לאורך זמן.
'קנין ש"ס' עובדת עם שיטה מאוד פשוטה ומאוד חכמה .לומדים כל יום
דף אחד חדש ,לפי סדר הלימוד של 'הדף היומי' על הש"ס הבבלי .כל יום
דף אחד ...רק אחד .במקביל חוזרים גם על הדפים של הימים הקודמים,
ושל המסכתות הקודמות ,את חלקם בחזרה יסודית ואחרים בחזרה מהירה
שמטרתה לשמר את הנלמד בזיכרון .לאחר מכן מתחלפות המסכתות ,אלו
שכבר למדנו באופן יסודי נלמדות עתה באופן מהיר יותר ,ואלו שפחות
השקענו בחזרה עליהן עד כה ,מקבלות עכשיו את הדגש .קיימות שיטות
שונות של חלוקת החזרה ,וכל אחד בוחר לעצמו את האופן המתאים לו ,אך
הצד השווה שבכל השיטות ,ושמשותף לכל המשתתפים בתוכנית הוא
המחויבות היומיומית ,כשמאמר חז"ל 'אם תעזבני יום ,יומיים אעזבך' מקבל
משנה תוקף.

השיטות כדי להצליח

סדר המבחנים ב'דרשו' גם הוא מסודר מאוד :אחת לחודש עורכים את
המבחן הרגיל של כל נבחני 'הדף היומי' ב'דרשו' .פעם בארבעה חודשים
מתקיים מבחן מסכם על  120דף ,ופעם בחצי שנה מתקיים מבחן על כל דפי
הש"ס שנלמדו מאז תחילת המחזור ועד כה .המבחן הראשון הוא על כ180-
דף ,הבא אחריו על כ 360-דפי גמרא ,והמבחן הקרוב שייערך בעז"ה מיד
לאחר 'בין הזמנים' של חודש תשרי הבעל"ט ,יתפרש על  2,200דפים.
זה נשמע בלתי אפשרי ,אנחנו יודעים .דווקא בגלל זה החלטנו להביא לכאן
שיחה קבועה עם אחד מלומדי 'קנין ש"ס' ,בכל פעם נבחן אחר מבין מאות
נבחני התוכנית ,וכל אחד מהם יספר לנו על הדרך האישית שלו ,על התקוות,
החששות והשיטות שפיתח בעצמו או שלמד מחבריו כדי להצליח ולעמוד
במשימה הכבירה שנטל על עצמו.

לדעת ש"ס בשעתיים וחצי...

כבר בתחילת השיחה עם הרה"ג מיכאל א .מחשובי לומדי כולל 'מורשה
ודעת' בבני ברק ,הבנו שהוא אומר את דברו במלוא התום והפשטות .זה לא
בשמים ,לדעת את הש"ס...
נכון ,זה לא כל כך קל ,אך עם תכנון נכון והעיקר עם עקביות בלי פשרות
כל אחד יכול!

איך עושים את זה?

תכנית הלימוד שלי הוא בעצם במסגרת "חבורת ש"ס" הידועה .מדי יום
בשעות הבוקר אני מקדיש שעתיים ומחצה המוקדשים לזה.
בתחילה אני לומד את ה'דף היומי' ,וכן עובר שוב על הדף של אתמול באופן
יסודי .עד כאן זה מאוד פשוט ,כל יום לומדים את הדף של היום וחוזרים
על הדף של אתמול.
לאחר מכן אני לומד ברוגע ובהבנה את הדף של השבוע שעבר .אם היום
יום רביעי ,אני חוזר על הדף שלמדו שבוע שעבר ביום רביעי.
עכשיו אני מתחיל עם דפים מתקופות קדומות יותר .קודם כל דף מלפני
חודש ,אם היום י"ח באלול ,אני אלמד עכשיו את הדף של י"ח באב ,ולאחר
מכן את הדף של לפני ארבעה חודשים ,כלומר מי"ח אייר.
נשאר לי עוד דף אחד לחזור עליו ,הדף שנלמד לפני שנה ,בי"ח אלול
תשע"ז ,ועל אף שכבר עברה שנה ,אני זוכר אותו די טוב ,כי למדתי אותו
וחזרתי עליו חמש פעמים עד כה .1 :ביום שבו למדו אותו בדף היומי .2 ,יום
למחרת .3 ,שבוע לאחר מכן .4 ,אחרי חודש .5 ,אחרי ארבעה חודשים וכעת
אני חוזר עליו בפעם השישית! אבל זה לא רק הדף בי"ח אלול תשע"ז ,אלא
גם מי"ח אלול תשע"ו ,ותשע"ה וכן אחורה עד לשנה הראשונה של המחזור
הנוכחי של 'הדף היומי'.
בעצם למדתי היום ששה דפי גמרא ,שמתוכם אחד חדש ועוד חמישה
'ישנים'.
כמובן שאפשר לחזור פעמים נוספות ,ורבים מהאברכים אכן עושים את
זה ,במיוחד לפני המבחן החודשי חוזרים על הדפים מהחודש האחרון ,לפני
המבחן המסכם עוברים על הדפים מארבעת החודשים האחרונים ,ולפני
'קנין ש"ס' ,עוברים קודם כל על הדפים מהחצי שנה האחרונה ,וכמו כן ,מי
שיש לו קצת זמן נוסף ,חוזר גם על מסכתות ישנות.
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דליי השופכין שגרמו לאחים לרקוד ,רבי דן סגל שליט"א
רוקד לבד בבית כנסת ,והשמחה הגדולה בוורשא
שמחה אמיתית יכולה להיות ,דווקא כאשר יהודי עובד את ה' מתוך קבלת עול
הרב מרדכי שטוב
"ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָעבַ ְד ָּת ֶאת ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך ְ ּב ִׂש ְמ ָחה" (דברים כ"ח ,מ"ז)
ַּ
האחים הקדושים ,רבי אלימלך מליז'ענסק ורבי זושא מאניפולי ,הלכו
מספר שנים בגלות לטהרת נפשם .באחד ממסעותיהם ,מצאו עצמם מושלכים
לבית הסוהר העירוני בעוון שטפלו עליהם ערלים.
שם ,בתא אחד עם עוד מספר גויים מלאי משטמה ומלאי זדון ,כשעתידם
נראה ממש לא טוב ,החל אחד האחים לבכות.
אמר לו אחיו" :אל תבכה .תתחזק באמונה בה' שיושיע אותנו גם מצרה
זו!".
אמר לו" :איני בוכה על זה .אלא על ששמו כאן באמצע התא שני דליי
שופכין ,המשמשים לעשיית צרכים ,ועתה איני יכול ללמוד!".
לאחר מספר דקות שאל האח שוב" :למה אינך יכול ללמוד?"
אמר לו" :כבר אמרתי לך .זהו דין תורה שבמקומות מטונפים אסור ללמוד!".
הביט בו אחיו וצחק" :לא רק לימוד תורה זה עבודת ה' ,כאן דווקא על ידי
אי לימוד תורה  -אתה מקיים את רצון ה' ,עצם אי הלימוד שלך זה מצווה.
ושמע לי ,לא רק מצוות שאתה נהנה מהן אתה צריך לקיים בשמחה ,אלא
גם מצוות שאתה לא נהנה מהן צריך לעשות בשמחה!".
תפס את אחיו בידו והחל לרקוד עמו .שאלו האסירים" :למה אתם רוקדים?",
ענו" :כי יש כאן שירותים!" .הצטרפו עוד אסירים לריקוד ,והרעש גרם למנהל
הכלא לשלוח לברר על מה המהומה והריקוד ,כששמע את הסיבה ציווה
להוציא את הדליים מהחדר...
כתוב בפרשה" :תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה" .וקשה ממש:
האם זה חטאו של האדם ,שלא עבד את ה' בשמחה? והרי חטאים רעים
רשומים לגנותו ,וחטא חוסר השמחה הלא נחשב לקטן ומדוע דווקא הוא
נכתב? מסביר ר' שמחה זיסל מקלם :אם מתבונן האדם ,הרי צריך הוא לשוש
ולשמוח על כל מצווה כמוצא שלל רב ,מפני הזכות שנפלה בחלקו ,ומדוע
אין לו שמחה זו? מפני שהאדם לא עובד את ה' אלא את עצמו ,מטפח את
גאוותו או שלומד על מנת לקבל שכר או שבח ,אך אין זו לו עבודת ה' .כשם
שברור שאדם ששונא את חברו אוהב את עצמו ,או שגאוותן סבור שכולם
שפלים ממנו ,כן ברור שהאדם שלא עובד ה' בשמחה עובד את עצמו ,כבודו,
ממונו וכדומה ,כי אם היה עובד ה'  -הלא היה שמח בכל מצווה ,ואיזו עבודה
היא שהאדם עובד את עצמו ולא את ה'??

אפילו רצון להתקרב אל ה' גורם לשמחה

כתב רבי צדוק הכהן מלובלין" :מזה שמשים לב שהשם יתברך מביט עליו
ומשגיח במעשיו ,באה גם שמחה קודם היראה ,כמו שנאמר 'ישמח ישראל
בעושיו'" .ויותר מכך מוסיף וכותב ,שאפילו אם עדיין אין ה' מאיר בתוך ליבו,
אלא הוא רק מבקש לבוא בשעריו ,הוא כבר זוכה לשמחה על עצם הזכות
שיש לו כזה רצון ,וכמו שכתוב 'ישמח לב מבקשי ה'' .וכך נהג רבי בונים
מפשיסחא לומר" :בנוהג העולם ,שבזמן חיפוש איזה דבר מלאים בעגמת
נפש ,ובזמן מציאת הדבר שמחים ,אך לא כן הדבר בעבודת ה' ,שיהודים
שמחים גם בזמן החיפוש אחר קרבת אלוקים ,כמו שנאמר 'ישמח לב מבקשי
ה'' ,מתי ישמח לב? בזמן שהם מבקשים .מחפשים".
סיפר יהודי נכבד ,שבצעירותו עקב לפעמים אחר תפילתו של הרה"ג רבי
דן סגל שליט"א ,בזמן שלמד בבני ברק ,הוא הסתתר בבית הכנסת ,והביט

על תפילתו של ר' דן ,שכבר בצעירותו היה משתפך בתפילה ,שעה ארוכה
לאחר שהסתיים המנין וכל המתפללים הלכו .לאחר שר' דן סיים תפילתו,
רואה האיש איך הוא מסתכל היטב סביבו ,לראות כי אין איש ,וכאשר ראה
שהמקום ריק  -החל לרקוד .מספר האיש" :לא היה זה ריקוד קטן וקצר,
אלא ממש ריקוד סוער מלווה במנגינה וקצב ,והשמחה שורה על פניו!".
שמחה על זכות קיום רצון הבורא ,מדגישה את המקום האמיתי שבו נמצא
האדם .וכפי שמובא בגמרא שאמר רבי אלעא לעולא' :תשאל בשלומו של
רב ברונא אחי במעמד כל החבורה ,כי הוא אדם גדול ושמח במצוות ,והוכחה
לכך ,שפעם אחת סמך גאולה לתפילה ,ולא הפסיק לחייך כל אותו יום'.
ומביא בספר 'ממעינות הנצח' בשם רבי אלעזר אזקרי ,שגילה האריז"ל
לאיש סודו שכל מה שהשיג ,שנפתחו לו שערי חכמה ורוח הקודש ,זה בשכר
שהיה שמח בעשיית מצוות ,בשמחה גדולה לאין תכלית.

שמחה דווקא כשקשה

סיפר רבי וועלוולע מבריסק ,שבזמן ההפגזות על וורשא ,במלחמת העולם
השניה בחג סוכות ,הוא היה בין היחידים שזכו שיהיו ברשותם ארבעת
המינים ,וכמובן שהדבר גרם לכך שביום ראשון של סוכות ,נהרו לביתו מאות
יהודים שרצו לזכות במצווה .בין הבאים היה יהודי חסידי ,שבשעת הברכה
והנענוע היה שרוי בשמחה יתירה ,וההתלהבות שלו 'תפסה' את רבי וועלוולע,
שבירר מיהו היהודי הזה .סיפרו לו ,שממש יום לפני החג אירע אסון גדול
במשפחתו מההפגזות .הדבר הפליא אותו ביותר :כיצד ייתכן שיום לאחר
מכן ,יברך על ארבעת המינים בשמחה גדולה כל כך??
שמחה במצב כזה ,יכולה לבוא רק כאשר עובדים את ה' בלי חשבונות,
וכפי שאמר בעל התניא :למה הייתה בבית המקדש שמחה גדולה בזמן ניסוך
המים ,ולא ראינו שהייתה כזו שמחה כל השנה בזמן ניסוך היין? והרי יין
פועל שמחה אצל האדם ולא מים! והסביר ,שיין רומז על עבודת ה' בתענוג,
שיש לאדם עצמו תענוג מהעבודה ,ואילו מים רומזים על עבודת ה' גם בלי
תענוג ,אלא האדם עובד את ה' בקבלת עול ,ושמחה אמיתית יכולה להיות,
דווקא כאשר יהודי עובד את ה' בקבלת עול.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב מרדכי שטוב
h4130789@gmail.com

קבל את הגיליון ישירות למייל
>>> שלח מיילdirshu@dirshu.co.il : <<<
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>>> המשך מעמוד  | 22הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

חששה שבעלה ייסע בכביש זה בקביעות יומיומית .היהודי נכנס למעונו של
מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ושטח בפניו את חששותיה של עזרתו.
מרן הגר"ח שליט"א הורה לו לגמול חסד עם הבריות ברכבו ולהציע לחפצים
בכך לנסוע איתו ברכב" .זכות מצות החסד הקבועה ,תשמור עליך בדרכים",
אמר לו מרן שליט"א .ואכן ,בכל נסיעה הצטרפו אליו יהודים טובים ,שרצו
לנסוע לירושלים ולאלעד ,חינם אין כסף ,ובס"ד הנסיעות היומיות הלכו
למישרין ,ללא כל פגע ותקלה.
רבים מספרי קדמונינו כתבו שסגולה להצלחה ביום הדין הוא להיות אדם
שהציבור צריכים לו .אם נקבל על עצמנו להיות קשובים יותר לצרכי האחרים,
בבית ומחוצה לו ,בסביבה הקרובה והרחוקה ,אזי ההסתכלות עלינו תהיה
כשל אדם שגם אם הוא עצמו אינו מושלם ,אך טוב להעניק לו שפע ,כדי
שיהיו לו כוחות לסייע לאחרים לעבוד את הקב"ה.
ושנזכה להמליך את הקב"ה עלינו באהבה וברצון.
 .3הטור (סימן תקפא) מביא את דברי חז"ל במדרש תנחומא ,בו נאמר
שהמתענים בערב ראש השנה ,מוחק הקב"ה שליש מעוונותיהם .ה'חיי אדם'
מצטט את דברי חז"ל הקדושים ,שכל העושה תשובה ביום אחד בשנה ,נחשב
כאילו שב בתשובה כל השנה ,ולכן נהגו להתענות בערב ראש השנה ,שהוא
היום האחרון בשנה .אך לא צמים עד הלילה ,כדי שלא להיכנס מעונים לראש
השנה .בפוסקים מצינו שיטות ומנהגים שונים עד מתי צמים .האם עד פלג
המנחה (שעה ורבע קודם הלילה) ,או לאחר תפילת מנחה ,או עד זמן "מנחה
גדולה" (כחצי שעה לאחר חצות) ומתפלל מנחה קודם אכילתו ,או עד חצות
ותו לא ,מבלי להתפלל מנחה קודם האכילה .תענית זו נועדה לאנשים ולנשים
כאחד ,מגיל בר/בת מצוה ,כפי המובא במשנה ברורה (תקפא סקט"ז).
ואמנם כתבו הפוסקים (ראו מטה אפרים וחיי אדם) שכשהצום יפריע לנו
לשוב בתשובה וללמוד תורה היטב ביום זה ,היום האחרון בשנה ,אין צורך

לצום .כמו כן ישנם הנוהגים לסיים מסכת או להשתתף בסיום מסכת ,כפי
הנהוג בערב פסח .שאלתי את מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א האם אלו
שעושים סיום מסכת בערב ראש השנה ואינם צמים כלל .מלבד זה שאינם
צריכים לצום ,האם מרוויחים הם גם את סגולת הצום ,שכל המתענה מוחלין
לו שליש מעוונותיהם .השיב לי מו"ר הגר"ח שליט"א" :אכן ,וגם אבא זצ"ל
עשה סיום ,וגם אני מסיים מסכתות בערב ראש השנה"...
מרן הגר"ח שליט"א הוסיף בזה דבר יפה ,שאלו שעושים סיום מסכת בערב
ראש השנה ואוכלים בסעודת הסיום ,מקיימים מצוה ,שהרי אכילה בסיום
מסכת מוגדרת בהלכה כמצוה ,ואילו אלו שצמים ולא אוכלים בסיום -מסכת
מקיימים רק מנהג ,ולא מצוה ...לכן עדיף לאכול בסעודת סיום ולקיים מצוה,
מאשר לצום ולקיים רק מנהג ישראל.
נוהגים להתיר נדרים בערב ראש השנה ,לפי האמור בגמרא (נדרים כג ,א)
שהרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה ,יעמוד בראש השנה ויאמר" :כל
נדרים שאני עתיד לידור בשנה זו יהיו בטלים" .השל"ה הקדוש מסביר
שבהתרת נדרים של ערב ראש השנה ישנם שני חלקים )1 .התרת נדרי העבר.
 )2מסירת מודעה לשנה הבאה ,שהנדרים והשבועות שנידור ,יתבטלו מאליהם.
בסידור 'דרך החיים' מסביר שהתרת נדרים כללית זו מועילה רק לנדרים
שנשכחו .אך כשזוכר את נדריו ,עליו להתירם לפי כל כללי התרת נדרים
(בתוספת פירוט הנדר ,פתח וחרטה) .את התרת הנדרים לנדרים פרטיים
שזוכרם ,צריך להתיר רק בפני תלמידי חכמים המבינים בהלכות נדרים ,פתח
וחרטה( ,כנפסק בשו"ע הלכות נדרים) .עוון נדרים ושבועות חמור הוא מאד
מאד ועונשו רב ,כמבואר בגמרא ובספרים .וראוי להזהיר את המון העם לבל
לנדור ולהישבע .שמעתי פעם ממו"ר מרן הגר"ח קניבסקי ש"נדרים זה
משחק באש" .בהלכה ישנם כללים מתי נודרים ומתי לא ומי שאינו בקי
בהלכה ,שלא יידור כלל וכלל .העונש על העובר על נדרים ושבועות הוא,
רח"ל ,מיתת אשתו וילדיו הקטנים של אדם (כמובא בגמרא בשבת ובנדרים).
 ---והעיקר ,כך כותב ה"חיי אדם" ,הוא "ולא יסיח דעתו כל היום מתשובה".

>>> המשך מעמוד  | 23יהודי של ש"ס

איך מצליחים ללמוד כל כך מהר?

בפעם הראשונה ,אני אכן רק קולט את העניין וסדר הסוגיה ,למחרת אחר
שהתקדמתי בעוד דף ואני כבר בפעם השניה אז אני מבין טוב יותר את הדף
ומבחין גם בקטעים החסרים בהירות ,כשבפעם השלישית אז אני באמת
מרגיש ש'למדתי ואני יודע' את הדף .כשלזה מוסיף הרבה ,הרקע המקדים
של תשעה דפי הגמרא קדימה!

איך הכל התחיל?

היה זה בתחילת מחזור ה'דף היומי' ,הנוכחי מעמדי 'סיום והתחלת הש"ס'
הבעירו אש בקרבי ,התמונות המרגשות של נבחני קניין ש"ס שזכו לסיים,
ללמוד ובעיקר לדעת ,את כל הש"ס יחד עם כבוד התורה כשהובאו בשירה
וריקודים לכבודה של תורה למעמד הגדול ב'יד אליהו' לא נתנו לי מנוח,
הרגשתי שגם אני חייב לדעת את הש"ס.

ואז התחלת?

לא בדיוק.
בהתחלה חששתי מאוד .מה? ללמוד חמש דף ליום( ,כיום הוא כבר לומד
עשר .כל שנה מתווסף עוד דף לחזרה השנתית!) אך זאת ידעתי שבלי תכנית
מסודרת של לימוד וחזרה ,אין לי סיכוי לדעת את הש"ס .אז החלטתי ,נתחיל
בקטן ,נעשה את התכנית בעמוד ליום .אך ,למעשה חשבתי ,שני דפים ליום,
של היום ושל אתמול זה לא נורא .אחר כך כבר נראה מה לעשות .ואז הגיע
היום התשיעי?

מה קרה ביום התשיעי?

ביום התשיעי מתחילים בעוד חזרה .כל הלילה התלבטתי במיטה ,מה אני
עושה מחר ,יורד לחצי-היינו עמוד ליום ,ואז יש לי ללמוד כל יום רגוע ,דף
וחצי או שאני מתעקש ולומד כל יום שלש דפים .בסייעתא דשמיא המשכתי

והתקדמתי ,כך גם המשכתי במעבר וההוספה בחזרה החודשית ואחר בחזרה
של הלימוד מלפני ארבעה חודשים עד שנכנסתי לסדר הרגיל של כל החזרות
כולל החזרה השנתית.

שעתיים וחצי מספיקים לאתגר כזה גדול-לדעת
את הש"ס? מה אתה עושה לפני המבחן הדו-
שנתי הגדול בו אתם נבחנים מתחילת המחזור
היינו כבר אלפיים דף ויותר?
אגיד את האמת ,הלוואי והיה לי זמן לחזור על זה עוד ועוד ,אין גבול
להבנה ואין סוף לידיעת הש"ס .אך ברוך השם במשך היום אני לומד בכולל
במסלול הלכה כשבעבר למדתי במסגרת לימוד ישיבתי בעיון ,כך שאין לי
הזמן לזה .אך ברוך השם הלימוד העקבי והמתוכנן ,כשכל דף נלמד ומשונן
כסדר מוכיח את עצמו.
מה אתה משיב לחבר/מכר המתעניין אצלך על הצטרפות לתכנית "קניין
ש"ס"?
זה לא בשמים ...הוא מתחייך וחוזר שוב בקול שקט ועוצמתי .ובווידוי אישי
מוסיף ,אישית לא חלמתי לעולם שאצליח לעמוד בכזה תכנית ,אך ברוך
השם הלימוד בתוכנית מסודרת יחד עם המבחנים החודשיים/רבעוניים/
הדו-שנתיים כל אלו עומדים כדרבון תמידי מחייב ומזכה להמשיך ולהמשיך
עדי נזכה ללמוד ולדעת את הש"ס כולו.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ח אהרן כהן שליט"א
a0533185209@gmail.com
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לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

הרה''ג רבי יהודה לב שליט"א
בעמח''ס ''לב המועדים''

מדוע תקנו הפיוטים בלשון שאינה מובנת? ומדוע ש"ץ המתפלל סליחות,
מתפלל כשליח ציבור כל היום אפילו ערבית?
טעמים ומנהגים באמירת הסליחות

אמירת סליחות

"היה דוד המלך יודע שעתיד בית המקדש להיות חרב והקרבנות יהיו
בטלים ,והיה מצטער להם לישראל במה תהיה כפרה לעוונותיהם .אמר
הקב"ה לדוד ,בשעה שיהיו צרות באות על ישראל בעוונותיהם ,יעמדו לפני
יחד באגודה אחת ,ויתוודו על עוונותיהם לפני ,ויאמרו סדר סליחה ואני אענה
אותם .ובמה גלה הקב"ה זאת? בפסוק' :ויעבור ה' על פניו ויקרא'  -מלמד
שירד הקב"ה כש"ץ שמתעטף בטלית ,ועובר לפני התיבה .וגילה לו למשה
סדר סליחה" (אליה זוטא פרק כג).

זמן אמירת סליחות

יש הנוהגים לומר בלילה אחר חצות ,ויש הנוהגים לומר באשמורת הבוקר,
והטעם באשמורת הבוקר לפי דאיתא בפרק קמא דע"ז (ג ,ב) ,שהקב"ה שט
בי"ח עולמות בלילה וג' שעות אחרונות בבוקר ,הוא שט בעולם הזה (ב"ח
תקפא ס"ק ג).

אמירת סליחות לפני חצות

ב'מטה אפרים' (תקפא ס"ק ב) כתב ,שהנוהגים לומר סליחות קודם חצות
ראוי לבטל מנהגם ,וכן הביא המשנ"ב (תקסה ס"ק יב) וז"ל" :אין לומר קודם
חצות לילה שום סליחה וי"ג מידות בשום פנים ואופן".
והטעם מובא באחרונים בשם הקבלה ,דאין לומר סליחות באותו הזמן,
כיוון שלפני חצות לא נאמרה ההבטחה שי"ג מידות אינן חוזרת ריקם ,אלא
הווי כסתם תפילה (אגרו"מ או"ח ח"ב ק"ה).
במקום שא"א לומר סליחות אלא לפני חצות
יכול לומר קודם חצות ,והטעם :כיון שלא נזכר איסור בגמרא לומר לפני
חצות ,אלא רק מדברי האחרונים ,וכדי שלא יתבטל הסליחות לגמרי  -אפשר
לומר קודם חצות (ספר שמעתא דמשה ,עיין אגרו"מ או"ח ח"ב קה כתב
שהוי רק הוראת שעה).
ודווקא אמירת י"ג מידות יש להקפיד שלא לאומרן קודם חצות ,אבל 'אשרי'
ופסוקי 'לך ה' הצדקה' ו'שמע תפילה' מותר לאומרם לפני חצות (הגרשז"א
הליכות שלמה עג' בדבר בהלכה אות ד).

סליחות ראשונות במוצאי שבת

מנהג בתפוצות ישראל ,שסליחות של יום ראשון אומרים במוצ"ש ,והטעם:
כיון שאומרים את הפיוט "במוצאי מנוחה קידמנוך תחילה" ,וכן פזמון "רצה
עתירתם בעמדם לפניך בלילות" ,וכדי שלא יראה כדובר שקרים אומרים
במוצ"ש (ערוה"ש תקפא ד).
טעם אחר :לפי שבשבת יש שמחה ,כיון שעוסקים בשבת בתורה וגם עונג
שבת איכא ,ואין שכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה ,ולכן טוב יותר
להתחיל מתוך שמחה (לקט יושר מנהגי מבעל תרומת הדשן).

תענית ביום א' דסליחות

ביום ראשון של סליחות נהגו רוב העם להתענות (מטה אפרים תקפא ס"ק
לו משנ"ב שם ס"ק טו) ,ורבים נהגו להתענות רק עד זמן מנחה גדולה,
ומתפללים תחילה מנחה .ואדם חלוש יכול לסמוך להקל כן (מחצית השקל
תקסב ס"ק י משנ"ב שם ס"ק י).
חזן של סליחות [וימים נוראים] ,צריך מעיקר הדין שיהיה מעל גיל שלושים
ויש לו אישה (שו"ע תקפא ,ז).
והטעם מעל שלושים :דבן לוי מגיל שלושים ראוי לעבוד עבודה בבית
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המקדש ,ותפילה כנגד עבודה (משנ"ב תקפא ס"ק יב).
טעם אחר :לפי שזה כבר נח מרתיחת הדם של בחרותו ונכנע ליבו (קצוש"ע
קכח ז).
נשוי :דומיא דכהן גדול ביו"כ ,שצריך שתהיה לו אישה ,לפי שמשמרתו מן
החטא (משנ"ב תקפא ס"ק יג).
ויהיו לו בנים ,והטעם :לפי שהוא שופך לבו ומפיל תחנונים מקירות הלב
(קצוש"ע קכח ז ,מטה אפרים תקפא ס"ק כו ,לבוש שם א).
נהגו שהחזן של ימים הנוראים הוא המתפלל סליחות בלילה ראשון
לפי שהחזן מקבל שכר על התפילות של הימים הנוראים ,ומבואר בשו"ע
(תקפה ה)" :כל הנוטל שכר להתפלל בשבת ויו"ט ,אינו רואה בו סימן ברכה".
וב'שדה חמד' כתב בשם הגאון ,שיש איסור משום שנוטל שכר מצווה ,לכן
מתפלל סליחות ולא מנחה ,לפי דדבר ידוע הוא ,שאין מקבלים שכר על זו
(שלמי מועד ט) ,ונמצא מקבל שכר על הסליחות והשאר הוא בהבלעה (אלף
למגן תקפה כד).

אומרים הסליחות רק ביום חול ולא בשבת

והטעם :לפי שאין אומרים תחנונים בשבת (מטה אפרים תקפא ס"ק יא).
הטעם שתקנו הפיוטים בלשון שאינה מובנת
כדי שלא ילמדו הגויים את השבחים ויבואו לשבח בה לאלוהיהם (שו"ת
שערי אפרים סימן יג) .ונשאל הגרשז"א האם מותר לבאר הפיוטים ,והשיב
שמותר ,והטעם :לפי שכוונת ה'שער אפרים' היא רק על הנוסח המקורי
(שלמי מועד).
ש"ץ המתפלל סליחות ,מתפלל כשליח ציבור כל היום אפילו ערבית (שו"ע
תקפא א)
ויש אומרים שגם מעריב שלפניו (משנ"ב תקפא ס"ק י"ד) .ומנהג בחלק
מהישיבות שרק שחרית ומנחה.
והטעם :לפי שאמרינן בירושלמי (פסחים פרק י ה"ו) 'המתחיל במצווה
אומרים לו גמור' (לבוש תקפא).
טעם אחר :לפי שדרכם היתה ,שמי שהתפלל התפילה ביום הסליחות
בציבור  -מתענה באותו היום ,ולכן נהגו שהתפלל מי שהתפלל סליחות -
שהוא ודאי מתענה (לבוש תקפא א ,וא"ר שם כח).
טעם אחר :שהוא על פי הדרך שאמרו ביומא (דף כב ,א) דמי שזכה בתרומת
הדשן ,זכה בסידור המערכה וסידור שני גזרי עצים ,דכיוון דעבודת לילה היא
 לא היתה חשובה בעניהם ,לכן תקנו שתהיה להם גם זכות בסידור המערכה,ה"ה בתפילה ,כיון שהסליחות אינן חשובות כשאר תפילות ,לכן הנהיגו לתת
להם פיצוי להתפלל כל היום (שו"ת בנין שלמה סימן לז).
ומיהו יש מקומות שאין נוהגים כן ,והטעם:
לפי שבזמנם התפילה לא היתה חשובה ,ולכן תקנו שיתפלל גם שאר
תפילות ,משא"כ היום שמתפלל יחד עם הציבור ורק מסיים הפרקים ,כדי
שיאמרו כולם בשווה ,אין לו שום טירחא בזה ,כי בלאו הכי יקרא הסליחות,
ולכן לא תיקנו לתת לו פיצוי (שו"ת בנין שלמה).
וכן לטעם של ה'לבוש' משום שמתענה ,בימינו שהדורות חלשים ואין הש"ץ
מתענה ליתא להך מנהגא.
עמידה בסליחות:
טוב לעמוד בשעת הסליחות ,ומי שאין בכוחו יעמוד לפחות באמירת 'א-ל
מלך' וי"ג מידות (קיצור השל"ה ,מטה אפרים תקפא ס"ק יח).
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לשליחת תגובות לכותב הטור הרב יהודה לב,
כתבו לlev17382@gmail.com :

זווית הלכתית
ב'דף היומי'

הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

מוצאי שבת  72דקות מהשקיעה
או  90דקות ,או  96דקות ,או  45דקות?
ברית מילה לתינוק שנולד אחרי השקיעה• האם מי שאינו נוהג כרבנו תם יכול להקל בסעודה שלישית לאחר השקיעה?
זמן צאת הכוכבים  -שלש דעות
שיטת רבנו תם
במאמר שלפנינו נבאר שלשה דעות הקדמונים בזמן של בין השמשות
וצאת הכוכבים.
שיטה ראשונה – שיטת רבינו תם בסוגייתנו שזמן צאת הכוכבים הוא שיעור
הלוך ארבע מיל לאחר השקיעה ,שזה  72דקות לאחר השקיעה ,ורק אז נחשב
ללילה גמור ,וזה ע"פ המבואר בסוגיא בפסחים שזמן צאת הכוכבים מהלך
ארבע מיל לאחר השקיעה ,ומה שמצאנו במסכת שבת שזמן בין השמשות
שלשת רבעי מיל פי' ר"ת שאין בין השמשות מתחיל מהשקיעה שלנו ,אלא
לאחר השקיעה עדיין יום גמור משך שלש ורבע מיל שזה  58.5דקות ורק אז
מתחיל שקיעה שניה ואז  13.5דקות זה בין השמשות ספק יום וספק לילה,
ואח"כ נעשה לילה גמור.
ופירש ר"ת שמה שאמרו בגמרא שדם קרבנות נפסל בשקיעת החמה הכוונה
לשקיעה שלנו ,ודרשו מהפסוק ביום הקריבו את זבחו שנפסל בשקיעה ,אף
שלשאר דיני התורה נדון כיום ,לגבי קרבנות אלא להקריב ,ופיר"ת שלכך
הוצרך הפסוק ,כי אם היה לילה כבר ידוע שהקרבה אינה בלילה ,אלא
להשמיע שאף שבשקיעה עדיין יום בכל זאת נפסל.
וכן דעת הרמב"ן בתורת האדם ,והוסיף לבאר שזמן תוספת שבת הוא
מתחיל בשקיעה ראשונה שמאז יכול לקבל שבת משך ג' מילין ורביע ,ויכול
להוסיף כל זמן זה לעשותו שבת ,ויכול להוסיף רק מקצתו לפי רצונו.
הדינים העולים לשיטת רבנו תם
לפי דעת ר"ת והרמב"ן ועוד ראשונים העומדים בשיטתם ,יוצא חומרא
שאסור לעשות מלאכה במוצאי שבת עד  72דקות לאחר השקיעה ,וכדעתו
פסק השלחן ערוך בסימן רס"א ס"ב.
שלש שיעורים בדעת רבנו תם
וידוע שנחלקו הפוסקים בשעור הילוך מיל ,כפי שהביא המשנ"ב בסי' תנ"ט
בביאור הלכה שדעת כמה פוסקים ששיעור מיל הוא  24דקות ודעת הגר"א
ששיעור מיל  22.5דקות ,ומעיקר הדין לגבי בצק ששהה ויש חשש שהחמיץ
צריך להחמיר בשמונה עשרה דקות כמוש"כ השו"ע שם שזה שיעור מיל,
אך בהפסד מרובה דעתו שאפשר להקל עד  22.5דקות ,ובמליחת בשר ששיעור
השהייה במלח בדיעבד מיל ,החמיר המשנ"ב שלא מספיק  18דקות ,לפי"ז
יוצא שלהשיטות שמיל זה  22.5דקות ,מהלך ד' מיל זה  90דקות ,ואסור
לעשות מלאכה במוצאי שבת עד שעה וחצי לאחר השקיעה ,ולהסוברים שזה
 24דקות יש להמתין במוצאי שבת  96דקות ,והחזו"א (או"ח סי' קכ"ג) נוקט
בדעת הגר"א שלמסקנתו שיעור מיל שמונה עשרה דקות וכדעת השו"ע ואין
להקל בבצק ששהה יותר מ 18-דקות ,ולגבי מליחת בשר ששיעורו בדיעבד
מיל לשהות במלח ,דעת החזו"א שיש להקל ב 18 -דקות ,ולמעשה עיקר
המנהג להמחמירים כרבנו תם לשער בשבעים ושתים דקות.
שיטה שניה – דעת הגאונים רב שרירא גאון ורב האי גאון כפי שהובאו
בשו"ת מהר"ם אל אשקר (סי' צ"ו) שזמן בין השמשות של ג' רבעי מיל
מתחיל מיד בשקיעה שלנו ואח"כ נעשה לילה גמור אפילו קודם ד' מילין,
וכן הכריע הגר"א בסימן רס"א ,וביאר שמה שאמרו בפסחים שמהשקיעה
עד צאת הכוכבים יש מהלך ד' מיל ,זה זמן יציאת כל הכוכבים ,אבל לענין
שיעשה לילה מספיק שלש כוכבים וזה לאחר ג' רבעי מיל.
ולכן דם נפסל בשקיעת החמה שאז מתחיל בין השמשות ,ותמה הגר"א
על רבנו תם שלדעתו זה עדיין יום גמור ולמה הדם נפסל ע"ש.
שיטה שלישית – דעת היראים (מצוה רע"ד) שזמן בין השמשות האמור
בגמרא של שלשת רבעי מיל מתחיל לפני השקיעה ,ובשקיעה כבר נחשב לילה
גמור ,ופי' שזה הסיבה שדם נפסל בשקיעת החמה כיון שאז כבר לילה גמור.
לפי דעתו יש לפרוש ממלאכה בערב שבת כשיעור שלשת רבעי מיל לפני

השקיעה ,שאז מתחיל זמן בין השמשות.
דברי המנחת כהן בדעת רבנו תם
כתב המנחת כהן והובא בבאור הלכה סי' רצ"ג שגם לשיטת רבנו תם אם
רואים בפועל שלש כוכבים קטנים נדון כודאי לילה ומותר לעשות מלאכה
במוצאי שבת.
העולה לדינא:
להלכה :המנהג הרווח בארץ ישראל שלא מחמירים כרבנו תם ,ולפי האמור
כשרואים כוכבים הכרעת המשנ"ב להקל ע"ש שהצריך גם סימן שהכסיף
העליון ,ורבים הנוהגים לעשות מלאכה לפני זמן רבנו תם ,ולדעת הרבה
פוסקים הדין תלוי בשינוי האופק בארצות שונות ,ובארץ ישראל דעת החזון
איש שזמן צאת הכוכבים הוא  40דקות לאחר השקיעה ובמוצ"ש מוסיפים
ל  45דקות לעשות מלאכה.
וכ"כ הכף החיים סי' רס"א סק"א להמתין  40דקות לאחר השקיעה.
ישנם רבים הנוהגים כרבנו תם לחומרא לענין שלא לעשות מלאכה במוצ"ש
עד  72דקות וכן להתענות ביום כפור עד  72דקות לאחר השקיעה וכן הקפיד
הגרי"ז מבריסק זצוק"ל והגרי"ש אלישיב זצוק"ל ,ולענין תפלת ערבית אפשר
להקל להתפלל מוקדם גם לדעת רבנו תם כמו שמותר להתפלל מפלג
המנחה ,אלא שיצטרכו לומר קריאת שמע לאחר הזמן שע"פ רבנו תם.
המשנ"ב סי' רס"א ס"ק כ"ג כתב שמי שפורש ממלאכה חצי שעה או עשרים
דקות לפני שקיעה אשרי לו שיוצא בזה גם שיטת היראים ,ובשעה"צ הוסיף
שגם אם מיל הוא  24דקות וגם מוסיף כמה דקות לצאת ידי חובת תוספת
שבת ,יוצאים גם שיטת היראים.
במודיעין עילית נהגו להדליק נרות שבת חצי שעה לפני השקיעה לקיים
דברי המשנ"ב וכן בעוד ערים נהגו כן ,ובירושלים הוסיפו  40דקות לפני
השקיעה.
סעודה שלישית אחר השקיעה למי שאינו מחמיר כרבנו תם
המשנ"ב (סי' רצ"ט סק"א) כתב להקל לאכול סעודה שלישית לאחר
השקיעה ,ובשעה"צ כתב שמסתמך על דעת רבנו תם המובא בשו"ע שנחשב
עדיין יום.
ושמעתי מפוסקי זמננו שליט"א שאותם הנוהגים בעשיית מלאכה במוצאי
שבת כהגאונים ,נמצא שנוקטים בתורת ודאי שהלכה כהגאונים אפילו לענין
איסור סקילה אין חוששים לרבנו תם ,א"כ לא יוכלו להסתמך על דעת רבנו
תם להקל לענין אכילה לאחר השקיעה ,אכן בבה"ל דן להקל כשיטת רבי
יוסי שבין השמשות יותר מאוחר ,ויש לפלפל עוד בהוראה זו.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב שוורצבורד
כתבו לפקס 08-9791445
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האם יש איסור בהכנת 'טחינה' בשבת?
האם מותר לפורר לחם בשבת?
'פירה אינסטנט' בשבת?
האם מותר להכין ֶ
מהלכות מלאכת 'הטוחן'
•מאכל שאינו 'גדולי קרקע' ,כגון בשר וביצים – אין בו איסור מלאכת 'הטוחן' ,ולכן מותר לפוררו
או לחותכו לחתיכות קטנות ,וכדומה .אולם ,אסור לעשות כן בכלי המיועד לכך ,וכגון לפורר
גבינה צהובה במגרדת ,משום שזהו 'עובדין דחול'.
•חיתוך ירקות לחתיכות קטנות ,אסור בשבת משום מלאכת 'הטוחן'; ויש מתירים בסמוך
לסעודה ,אך למעשה אין לחתוך אלא חתיכות גדולות מעט .ויש שהגדיר את גודל החיתוך
המותר בסמוך לסעודה – שכל שהחיתוך גס יותר מהנהוג בימות החול ,אין החתיכות נחשבת
לקטנות; ויש שהגדיר באופן אחר – שכל שהחתיכה טעונה טחינה בשיניים בעת האוכל ,אינה
נחשבת לחתיכה קטנה.
•דבר שהתחבר בידי אדם ,או שמטבעו היה גוש אחד ונטחן וחזר ונעשה גוש אחד בידי אדם
– אין בו איסור טחינה .ולכן ,לדוגמה – מותר לפורר לחם או מצה; אך אסור לעשות כן בכלי
המיוחד לכך.

מהלכות מלאכת ַ'ה ָּל ׁש'
•אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת ,היא מלאכת ַ'ה ָּלש' .עיקרה של מלאכת הלישה היא
ערבוב של מוצק ונוזל והפיכתם לבלילה אחת .ויש הבדל בין סוגי המוצקים' :בר גיבול' ,ו'אינו
בר גיבול'.
•איסור מלאכת לישה הוא בכל סוגי הנוזלים ,ואף ברוֹ ק .אולם ,גיבול מאכל בפה ,אין בו איסור
לישה ,בין אם מגבל את המאכל ברוק שבפיו ,ובין אם מגבלו במשקה ששותה תוך כדי אכילה.
•לאיסור מלאכת לישה שני שלבים :שלב הערבוב הראשוני של המוצק והנוזל ,המכונֶ ה 'נתינת
מים'; ושלב בחישת המוצק והנוזל ִוערבולם עד ליצירת הבלילה ,המכונֶ ה 'גיבול'.
•איסור הלישה מדאורייתא ,הוא בבלילה עבה ,שהיא עיסה שלא ניתן לערותה מכלי לכלי כנוזל,
כגון בצק .וחכמינו ז"ל הוסיפו ואסרו לישת בלילה רכה ,שהיא עיסה דלילה יותר.
'פירה אינסטנט'' ,ג'לי ָ ּבזָ ק' –
•במוצק שמיד עם ערבוב הנוזל בו הוא הופך לעיסה ,וכגון אבקת ֶ
אסור לערב את הנוזל במוצק מדאורייתא לכל הדעות ,אף ללא בחישה.
•תבשיל שיש בו רוטב – מותר לבחוש בו ולערבבו היטב עם הרוטב למרות שנוצרת ממנו עיסה,
כיון שאין זה נדון כלישה.
•הכנת 'בלילה עבה' אסורה בשבת מדאורייתא ,והכנת 'בלילה רכה' – מדרבנן .והתירו חכמינו
ז"ל להכין בלילה רכה על ידי עשיית שינוי בסדר הערבוב של הנוזל במוצק .ונחלקו הפוסקים:
יש אומרים שמלבד שינוי זה ,ראוי לעשות שינוי גם ב'גיבול' ,דהיינו בבחישת החומר וערבולו.
ויש אומרים שאין צורך בשינוי נוסף.
להכינה בשבת
•הכנת 'טחינה' בשבת על ידי הוספת מים לחומר הגולמי :יש אומרים שמותר
ּ
כרגיל; יש אומרים שצריך לעשות שינוי בצורת הבחישה; ויש אומרים שיש להימנע מהכנת
טחינה בשבת.
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'דף היומי בהלכה' .מחזור שני תשע"ה  -תשפ"ב

גליון מס'  52אלול תשע"ח-תשרי תשע"ט

נדונים מרכזיים הנלמדים החודש במסגרת ה'דף היומי בהלכה'

בעיצומו של יום שבת ,הוא קרא אליו את מנהיגי הקהילה והביע בפניהם
חרטה עמוקה על מעשיו הרעים בכלל ,ועל דברי הקנטור שלו בפרט .וביקש
מהם שילכו לרבי בעריש ויודיעו לו על חרטתו ועל רצונו לחזור בתשובה.
הרב ישראל ליוש
מצוות ה'תשובה' שבה אנו עוסקים בחודש אלול ובראשיתו של
חודש תשרי ,קשורה ל'שבת'  -כך מתבאר מדברי המדרש רבה
(בראשית כב יג) .המדרש מספר שכאשר יצא קין מלפני ה' ,פגש
אותו אדם הראשון ושאל אותו" :מה נעשה בדינך?" אמר לו קין:
"עשיתי תשובה ונתפשרתי" ,התחיל אדם הראשון מטפח על
פניו ,אמר" :כך היא כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע ?!" מיד
עמד אדם הראשון ואמר" :מזמור שיר ליום השבת".
מהו הקשר – שואל הבית הלוי – בין 'תשובה' ל'שבת'? מה גרם
לאדם הראשון לזמר ליום השבת ,כשנוכח לדעת את כחה של
התשובה?
והוא מפרש את המדרש עפ"י דברי המדרש בתחילת קהלת
ששבעת ההבלים שאמר שלמה ,הם כנגד שבעת ימי בראשית.
כי כאשר התבונן במה שנברא בכל יום ,וראה שהוא דבר שכלה
ונפסד ,אמר כנגדו" :הבל".
וכאשר ראה את השבת ,ואת הפסוק שנאמר עליה "מחלליה
מות יומת" אמר אף עליה "הבל" ,שהרי מחומר קדושת השבת
והאזהרות שבה ,אם יכשל בה אדם ,ימות .אבל כיון שראה את
כוחה של התשובה שמועילה לכפר על העבר ,שוב ראה את
השבת כטוב מושלם בלא חיסרון ,וזימר מזמור ליום השבת.
אם כן ,מבאר הבית הלוי ,תשובה ומצות שבת בחינה אחת להם,
כי ענינה של השבת לדעת שהקב"ה מחדש את העולם בכל
רגע ,ואין מציאותו של רגע אחד ,סיבה להימצאותו אף של הרגע
שלאחריו ,כי הקב"ה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית .ואף
ענין התשובה כן ,משום שאף השב בתשובה שלמה ומשנה את
מנהגיו הקודמים ,הרי הוא כבריה חדשה ,ומעשיו הרעים כלל
אינם נזכרים לפניו ית'.
התעוררות זו – חידוש העולם ע"י הבורא ,וחידוש האדם ע"י
התשובה .היא זו שפרטה על נימי נפשו של אדם הראשון וגרמה
לו לזמר ליום השבת.
מסיים הבית הלוי שזהו גם מה שאמרו בגמרא (שבת קיח ב)
"כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין
לו" .ועפ"י דבריו אפשר לבאר שכיון ששומר שבת כהלכתו ,הרי
הוא מחזק בלבו את האמונה בחידוש העולם ע"י הבורא ית' ,א"כ
במדה זו מודד לו הקב"ה ומקבל את תשובתו ,ועי"ז הוא מחדש
אף אותו והופך אותו לבריה חדשה ,וכלל אינו זוכר לו את מעשיו
הקודמים.
***
בספר "שלושה עדרי צאן" מסופר :לעיר אושפיצין הגיע רופא,
הוא היה מתפאר בכך שבמשך שמונה שנים רצופות היה
תלמידו של הגאון מלייפניק רבי ברוך פרנקל תאומים זצ"ל.

ידען גדול בתורה היה אותו רופא ,אך למרות זאת היה אפיקורס
גדול לתיאבון ,הוא היה חי חיי הפקר ולועג על דברי חז"ל.
כשהוזמן לשמחות ידידיו ,דרש בדברי תורה והפגין את ידיעותיו.
אמנם בדרשות אלו הוא לא פרסם את דעותיו הכפרניות ,אך
רבי בעריש מאושפיצין חשש שישאבו בקסמו ולכן צוה לשומעי
לקחו לא לשמוע את דרשותיו.
יום אחד חלה הרופא ,ולמרות שרשם לעצמו תרופות שונות,
לא הצליח לרפא את עצמו ,ומחלתו גברה מיום ליום ,עד שנטה
למות .בצר לו כשהחל להבין שאין מזור לרפואתו ,עלו בלבו
מחשבות חרטה על דרכו הרעה שאחז בה ,ונפשו חזקה לחזור
בתשובה .היה זה ביום שבת ,הוא קרא אליו את מנהיגי הקהילה
והביע בפניהם חרטה עמוקה על מעשיו הרעים בכלל ,ועל דברי
הקנטור שלו בפרט .וביקש מהם שילכו לרבי בעריש ויודיעו לו
על חרטתו ועל רצונו לחזור בתשובה.
ראשי הקהילה חשבו שהרבי לא יאמין לרופא וידחה אותו בקש,
ובכל זאת באו אל הרבי ואמרו לו את דברי הרופא .רבי בעריש
הקשיב לדבריהם בקשב רב ,שתק זמן מה והרהר .לאחר כמה
רגעים פתח את פיו ואמר" :הט"ז בהקדמתו להלכות שבת
שואל על מאמר חז"ל "כל המשמר שבת כהלכתו אע"פ שעובד
עבודה זרה כדור אנוש ,מוחלין לו" ,הרי אם לא עשה תשובה ,מה
תועיל לו שמירת שבת ,ואם עשה תשובה ,הרי גם בלא שמירת
שבת ימחלו לו על עוונותיו?
מתרץ הט"ז שאכן עשה תשובה ,אלא ,שתשובה אינה מועלה
לגמרי כמו שמבואר בגמרא שתשובה תולה ומיתה ממרקת,
א"כ מחדשים חז"ל שאם הוא שומר שבת כהלכתה ,לא יצטרך
מיתה כדי שתמרק את עוונותיו ,אלא תועיל לו התשובה לבדה".
רבי בעריש המשיך ואמר לשליחי הרופא" ,הרי היום הוא 'שבת
קודש' ,והרי השומר שבת מוחלין לו מיד אפי' על עבירה חמורה
כעבודה זרה של דור אנוש ,אם כן ,לכו ואמרו לרופא שאם הוא
חוזר בתשובה בלב שלם באמת ובתמים הוא ישאר בחיים.
חזרו השליחים אל הרופא ,מסרו לו את דברי הרב והוא קיבל
על עצמו לשוב בתשובה שלמה באמת ,ומיד חלה הטבה במצב
בריאותו .הוא שכר מלמדים שילמדו את בני ביתו כל הלכות
האיש הישראלי ,והוא ומשפחתו שינו את אורח חייהם לחלוטין.
***
בלימוד הלכות שבת בכלל ,ובפרט בימים אלו בהם אנו עוסקים
יחד עם כל עמך בית ישראל בחזרה בתשובה ,מחזקים אנו את
אמונתנו השלמה בחידוש הבריאה בכל יום .ועי"ז נזכה שהקב"ה
ימדוד לנו באותה מידה ,יקבל את תשובתנו ,נתחדש ונתהפך
לבריות חדשות ,נקיים מכל רבב ומנוקים מכל עוון.

בכל מקום ובכל זמן
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מצטרפים ללימוד

'הדף היומי בהלכה'

בפתח הדף
מבריח הסחורה במכס
ידוע מה שכתב רבינו הקדוש רבי אלימלך מליז'ענסק
בספרו 'נועם אלימלך' ,על מה שאמרו במשנה
שבאחד באלול ראש השנה למעשר בהמה ,רבי
אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי".
וביאר שמעשר מרמז על האות י' שעניינה יראת ה',
ומי שרק באחד באלול הרי זה אצלו ראש השנה
למעשר ,שרק חודש לפני ראש השנה מתחיל לירא
מלפניו יתברך ומשים על לבו לתקן מעשיו לפני יום
הדין ,הרי הוא כבהמה לשיטת תנא קמא ,אך רבי
אלעזר ורבי שמעון אומרים שאף מי ששם על לבו
להתחזק בחודש אלול ,עדיין אינו בבחינת בהמה,
ורק השם יראת ה' אל לבו באחד בתשרי ולא קודם
לכן -הוא הוא המתנהג כבהמה.
וכמו שהמשילו בעלי המוסר לאותו עגלון שהסיע את
מבריח הסחורה יחד עם סחורתו ,שבעל הסחורה
חשש ורעד כבר עם צאתם לדרך ,מתוך ידיעה
שמעשיו עלולים להמיט עליו עונש מוות רח"ל,
ואילו העגלון החל לחשוש לירא רק כשהתקרבו אל
גבול ,כשראה את הפחד והבעתה האוחזים בבעל
הסחורה ,ומתוך כך הבין כי אין סחורתו כשרה בעיני
המלך ,ומי שלא פחד כלל וכלל וכל הדרך צעד
בשאננות וברגל בוטחת ,הוא הסוס שלא ידע מימנו
ומשמאלו על הסכנה הגדולה האורבת לפתחם,
והלך כסוס כפרד אין הבין.
במה דברים אמורים?
חזקה עלינו דבריו של רבינו בעל ה'אורים ותומים'
הרבי רבי יהונתן אייבשיץ זיע"א ,שכתב בספרו 'יערות
דבש' שמי שאינו בקי בהלכות שבת על בוריין ,לא
ימלט שלא יעבור על איסורי שבת החמורים.
ובימים אלו ,כשכולנו זוחלים ורועדים מאימת יום
הדין הקרב ובא ,האם לא נפנה כעשר או  15דקות
ביום כדי לעסוק בהלכות אלו? ובמיוחד כשבמסגרת
הלימוד 'דף היומי בהלכה' ,החלו באחרונה ללמוד
הסימנים החמורים שבהלכות שבת ,העוסקים
במלאכות דאורייתא שהעובר עליהם חייב חטאת
אם עשאן בשוגג ,ול"ע דינו בסקילה אם עשאן במזיד
חלילה וחס.
לקראת יום הדין ,נמליך עלינו את מלך מלכי
המלכים בקול תרועה של לימוד ההלכה ,נרים על
נס את לימוד הדף היומי בהלכה ,וכמאמר רבינו הק'
האריז"ל ,ש"הריעו לה' כל הארץ" ,הוא בראשי תיבות
'הלכ"ה' ,דהיינו שהעוסק בהלכה הרי הוא ממליך
עליו ועל כל הארץ את קודשא בריך הוא ,שציוונו
להמליך אותו עלינו בראש השנה בשופר ,ובכל ימות
השנה בקיום המצוות כהלכתן.
העורך
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הסוגיא
המרכזית

נידונים מרכזיים הנלמדים
ב'דף היומי בהלכה' החודש*

האם מותר בשבת לקלף
הקליפה החומה שעל הבוטנים?
ולפרק שיני השום מראש השום
האם מותר?
כתב השולחן ערוך (סימן שיט סעיף ו) אין מוללין מלילות ,אלא מולל
בשינוי מעט בראשי אצבעותיו .וביאר המשנ"ב (ס"ק כ) שפעולת
מלילה היא ,שמולל השיבולים כדי לפרק הדגן מתוכם ,ואסור
משום שנראה כדש [ואסור מדרבנן ובשעה"צ (ס"ק יא) כתב שיש
מהראשונים שמשמע מהם שזהו אסור מהתורה],
חוץ מהפירוק המוזכר כאן בשולחן ערוך ,שהוא פירוק האוכל
הנתון בתוך פסולת שגדלה סביבו ,כתב האגלי טל (מלאכת דש
ס"ב) שאף המפרק אוכל מפסולת הגדלה בתוכו ,או בצידו ,חייב
משום מפרק .וכתב (שם ס"ק ב אות ג) שכן מבואר בר"ן (שבת דף
לא ,ב מדפי הרי"ף) ובעוד ראשונים (שבת עד ,ב) ,שכתבו שהמפרק
תמרים ממכבדות [אשכולות של תמרים] תלושים חייב משום
מפרק .אכן ,הפמ"ג (א"א בפתיחה לסי' שכ) כתב שאיסור מפרק הוא
רק באוכל המוסתר בתוך הפסולת .והשביתת השבת (מלאכת
דש ס"ב ובפתיחה למלאכת דש אות ה) כתב שנידון זה הוא מחלוקת
ראשונים.
ובפירוק ענבים מהאשכול אין איסור משום מפרק .ובטעם
הדבר כתב האגלי טל (שם ס"ק ג) ,לפי שענינה של מלאכת דש
הוא פירוק שעושים קודם הבאת הדגן או הפרי לאחסון או
לשיווק ,אבל פירוק של אוכל מפסולת הנעשה בסמוך לאכילה,
אין בו משום מלאכת דש .וכתב האגלי טל שמזה הטעם מותר
לתלוש פירות מענף של אילן שניתק מהאילן מערב שבת ,וכפי
שכתב הרמ"א לקמן (סי' שלו ס"ח) .וכן כתבו השביתת השבת (שם)
והקצות השולחן (סי' קכו ס"ק ה).
ולפרק שיני שום מראש השום ,דעת הגר"נ קרליץ (ארחות שבת
ח"א פ"ד הע' י) שמותר לפרקם ואין בזה משום איסור דש ,ובטעם
הדבר ביארו בארחות שבת שהוא משום שהרגילות לפרקו
סמוך להכנת המאכלים ולכן אינו בכלל מלאכת דש.
ולקלף את הקליפה החיצונה של בוטנים ,התיר החזו"א (חוט שני
פכ"ד ס"ק א עמ' נג) .וביאר הגר"נ קרליץ (שם) שאף על פי שרבים
מן הבוטנים ,ואולי רובם ,נקלפים בבתי חרושת ומובאים לבית
כאשר הם קלופים ,מכל מקום הואיל ורבים קולפים אותם
בשעת האכילה ,לא בטלה דעתם ,והרי זה כדרך אכילה .גם
בשו"ת חלקת יעקב (או"ח סי' קלג) כתב שאין איסור בקילוף
הבוטנים [ועי' שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' לב] .מאידך ,בשו"ת
שבט הלוי (ח"א סי' עט ופא) צידד לאסור ,שהואיל ובזמננו רוב
הבוטנים נמכרים כשהם קלופים ,אין הקילוף נחשב לדרך
אכילה[ .ובשו"ת שבט הלוי שם פקפק על עצם חילוקו של
האגלי טל הנ"ל].

לשטוף פירות מלכלוך שעליהם
תחת זרם מים ,האם יש בזה
משום בורר?
כתב השולחן ערוך (סימן שיט סעיף ח) אין שורין את הכרשינים
[הוא מאכל בהמה] ,דהיינו שמציף מים עליהם בכלי כדי

האם מותר בשבת לקלף הקליפה החומה שעל הבוטנים? ולפרק שיני
השום מראש השום האם מותר? לשטוף פירות מלכלוך שעליהם תחת
זרם מים ,האם יש בזה משום בורר? האם מותר לאכול אשכולית
על ידי כפית כשתוך כדי כך נסחט הפרי? הוצאת גלידה ממקפיא
כדי להפשירה על מנת לאוכלה? הכנסת מים למקפיא לתבנית כדי
שיוקפאו כקוביות קרח? הכנסת גז למים כדי לעשותם מי סודה?
להסיר הפסולת .ובמשנ"ב (ס"ק כט) הוסיף ,שהוא הדין תפוחי
אדמה וכיוצא בזה ,לא יתן עליהם מים כדי להסיר האבק והעפר
מעליהם.
אמנם לענין שריית פירות במים לשם הסרת חומרי ריסוס [שאין
בהם ממשות] ,דעת החזו"א (חוט שני פכ"ה סוף ס"ק ו עמ' פט ,וסוף ס"ק
יג עמ' קב) שאין בה משום איסור בורר ,שהואיל ואין הלכלוך ניכר,
אין עליו שם פסולת .וכן דעת הגרש"ז אויערבך (שש"כ פ"ג הע' נו),
וכן כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"א סי' נב אות ב).
ושטיפת פירות מלוכלכים תחת זרם מים ,הסתפק בשו"ת
אגרות משה (או"ח ח"א סי' קכה) אם יש בה משום איסור בורר,
שאע"פ שהסרת לכלוך מפירות על ידי שרייה בכלל ברירה היא,
אפשר ששטיפתם תחת זרם מים אינה נידונת כברירה אלא
כרחיצה בעלמא ,ומותרת כשם שמותר להדיח כלים מלכלוך
שעליהם [כמובא בשבת קיח ,ב שמותר להדיח קערות] .וכתב
שאפשר להקל ולשוטפם סמוך לאכילתם .וכן כתב הקצות
השולחן (סי' קכ"ה ס"ק ט"ז) ,וכן דעת הגרש"ז אויערבך (שש"כ פ"ג הע'
נב) ,והגרי"ש אלישיב (איל משולש פט"ו הע' י) .והוסיף הגרי"ש אלישיב
(שם) ,שמכל מקום ראוי לאדם לשטוף את הפירות מערב שבת.
ודעת החזו"א (חוט שני פכ"ה ס"ק ו עמ' פח) היא שאף שטיפת פירות
מלוכלכים תחת הברז אסורה משום בורר ,וכן דעת הגר"נ
קרליץ (שם) .והחילוק בין זה להדחת כלים מלכלוך שעליהם
שבה אין איסור בורר ,ביאר הגר"נ קרליץ (חוט שני פכ"ה ס"ק ג עמ'
ע) שמלאכת בורר היא תיקון הדבר הנברר ,וכלים ,הואיל והדרך
היא להשתמש בהם ולחזור ולנקותם אחרי כל שימוש ושימוש,
אין השטיפה מהפסולת שעליהם נחשבת כתיקון הכלים ,אבל
הסרת הפסולת מפירות מלוכלכים היא תיקון בפירות ,ונחשבת
בורר[ .סברא דומה לזו הובאה בשם הגרש"ז אויערבך בשש"כ
פ"ג הע' ז]

האם מותר לאכול אשכולית על
ידי כפית כשתוך כדי כך נסחט
הפרי?
כתב השולחן ערוך (סימן שכ סעיף א) זיתים וענבים אסור לסחטן
ואם יצאו מעצמן אסורים ,ואפילו לא היו עומדים אלא לאכילה,
ותותים ורימונים אסור לסחטן ,ואם יצאו מעצמן אם עומדים
לאכילה מותר ,ואם עומדים למשקים אסור ,ושאר כל הפירות
מותר לסחטן .וכתב המשנ"ב (ס"ק א ,יז) שבזיתים וענבים הסוחטן
חייב משום מפרק שהיא תולדה של מלאכת דש ,שהרי הוא
מפרק משקה מאוכל.
ובטעם הדבר שאין חייבים משום מפרק אלא בסחיטת ענבים
וזיתים ולא בשאר פירות ,כתב רש"י (שבת קמה ,א ד"ה דבר תורה)
שזיתים וענבים עומדים לסחיטה ,אבל שאר פירות אינם
עומדים לכך .והר"ן (שבת סא ,א מדפי הרי"ף ד"ה כבשין) כתב משום
שהמיץ היוצא משאר פירות אינו נחשב משקה ,אבל יין ושמן
נחשבים משקה.
וכתב הפמ"ג (א"א בהקדמה לסימן) שטעמים חלוקים הם ,שלדעת
רש"י רק משקה היוצא מפרי שדרך לסוחטו הרי הוא נדון
כמשקה ,והסוחטו נחשב כמפרק משקה מאוכל ,אבל משקה
היוצא מפרי שאין דרך לסוחטו אינו נדון כמשקה ,והסוחטו אינו
נחשב כמפרק משקה מאוכל ,ולדעת הר"ן רק מיץ שהוא אחד

* הנושאים המובאים במדור זה מקורם במ"ב מהדורת דרשו בסימנים אלו ,ולהלכה למעשה יש לעיין במקורות.
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מ'שבעה משקים' נחשב כמשקה ,אבל מיצי פירות שאינם
בכלל 'שבעה משקים' אינם נחשבים כמשקה ,והסוחטם אינו
נחשב כמפרק משקה מאוכל.
אולם האגלי טל (מלאכת דש ס"ק טז) כתב שאף לדעת הר"ן אין
דין משקה תלוי ב'שבעה משקים' ,אלא כל שהדרך לסוחטו הרי
הוא בכלל משקה .וכן כתב החזו"א (או"ח סי' נה ס"ק ד) שמשקה
לענין חיוב משום מפרק אינו תלוי בדין 'שבעה משקים'.
ודין תפוזים ואשכוליות ,דעת הגרי"ש אלישיב (הלכות שבת בשבת
ח"א פי"א הע'  )23שדינם כזיתים וענבים הואיל ורגילים לסוחטם,
וכן צידד הגר"נ קרליץ (חוט שני פכ"ד ס"ק ב עמ' נה ,ע"פ דברי החזו"א
שביעית סי' כה ס"ק לב) .מאידך ,דעת הגרש"ז אויערבך (שש"כ פ"ה הע'
מט) שדין תפוזים ואשכוליות כדין תותים ורימונים.
ופירות הדר חתוכים הנמצאים בצלחת ,ותוך כדי אכילתם זב
מהם מיץ לצלחת ,דעת הגרי"ש אלישיב (הל' שבת בשבת שם סכ"ח
והע'  )49שאף שפירות הדר דינם כזיתים וענבים ,מ"מ מותר
לשתות את המיץ תוך כדי אכילת הפירות ,ואין דינו כ'משקים
שזבו' ,מפני שטפל הוא לאוכל .אולם ,מיץ שנשאר בצלחת
לאחר האכילה ,דינו כ'משקים שזבו' ,ואסור לשתותו[ .אכן
לדעת הגרש"ז אויערבך המובאת לעיל שדין פירות הדר כדין
תותים ורימונים ,אף זה מותר ,וראה עוד בחוט שני (שם עמ' נו)
ואכילת אשכולית על ידי כפית ,שתוך כדי כך נסחט הפרי ,דעת
הגרש"ז אויערבך (שש"כ שם) שאין בכך איסור סחיטה [ובלבד
שלא יכוין לסחוט את המיץ כדי לשתותו בפני עצמו] ,שהואיל
וסחיטת אשכולית אינה אסורה אלא מדרבנן [וכפי שמובא לעיל
בשמו] ,והסחיטה אף נעשית כלאחר יד ,הרי זה 'תרי דרבנן',
ובמקום שאינו מתכוין התירו 'תרי דרבנן' .סיבה נוספת להתיר
אכילה זו ,צידד הגרש"ז אויערבך (שם) שהואיל והמיץ נשאר
מעורב בפרי ,אין זה נחשב סחיטה ,ואף הגרי"ש אלישיב התיר
אכילה זו מהטעם הנ"ל ,שנחשב כמשקה הבא לתוך אוכל
שהוא נידון כאוכל ואין כאן סחיטה (הלכות שבת בשבת שם הע' .)46
מאידך ,דעת הגר"נ קרליץ (חוט שני שם) שיש בזה איסור סחיטה,
הואיל ופסיק רישא הוא שיצא המיץ תוך כדי אכילה.

הוצאת גלידה ממקפיא כדי
להפשירה על מנת לאוכלה?
הכנסת מים למקפיא לתבנית כדי
שיוקפאו כקוביות קרח? הכנסת
גז למים כדי לעשותם מי סודה?
כתב השולחן ערוך (סימן שכ סעיף ט) השלג והברד אין מרסקין
אותם ,דהיינו לשברם לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו ,אבל
נותן הוא לתוך הכוס של יין או מים והוא נימוח מאליו ואינו חושש,
וכן אם הניחם בחמה או כנגד המדורה וניפשרו מותרים .ובטעם
האיסור לרסק הביא המשנ"ב (ס"ק לג) הסברו של רש"י משום
שדומה למלאכה שבורא המים הללו ואסור מדרבנן ,והסבר
הרמב"ם משום גזירה שמא יסחט פירות העומדין למשקין,
ולפי ב' הטעמים הללו מובן היטב ,מה שמותר להעמיד בחמה
שיפשירו מאליהן ,שהרי אינו עושה מעשה בידים וממילא הם
נפשרים [וראה שם ס"ק לד לענין לרסק בידים בתוך הכוס].
אמנם ,הוסיף המשנ"ב שיש ראשונים הסוברים שטעם האיסור

כאן הוא משום נולד ,ולדעתם אף אם יופשר בחמה ממילא אסור
להנות מהמים [ורק בתוך הכוס אם אין ניכר שמתערב במים יהיה
מותר] ,והרמ"א בסימן שיח סעיף טז פסק שיש להחמיר כדעה זו,
ובמקום הצורך יש לסמוך על שיטת השולחן ערוך המקילה.
ומכח דינים אלו באו הפוסקים לדון בכמה וכמה מעשים השכיחים
בכל בית ,האם יהיו מותרים או אסורים בשבת :הוצאת מים קפואים
ממקפיא כדי שיפשירו בחום החדר ,דעת הגרי"ש אלישיב (הלכות
שבת בשבת ח"א פי"א הע'  )63שמותרת היא אף לשיטת הרמ"א ,שכן
רק המניח את המשקה הקפוא כנגד החמה או המדורה הוא נחשב
כמוליד ,אבל המוציאו ממקום קר אל מקום פחות קר כדי שימס,
אינו נחשב כמוליד ,וכן כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ז סי' מ) .אכן דעת
הגרי"ש אלישיב (שם) ,שאע"פ שאין בכך איסור מוליד ,מ"מ כשיופשרו
המשקים יהיו אסורים לשיטה זו משום נולד ,מאידך ,בשו"ת שבט
הלוי (שם) כתב שאין בהם משום נולד אף לשיטה זו.
ומים שהוכנסו למקפיא סמוך לשבת וקפאו בשבת ,וחזרו והפשירו
אותם בשבת ,דעת הגרש"ז אויערבך (שש"כ פ"י הע' ט) שאף לדעת
הרמ"א הרי הם מותרים [ואפילו הפשירו אותם כנגד החמה או
מדורה] ,לפי שדבר שנשתנה מכפי שהיה בבין השמשות ,וחזר
בשבת להיות מה שהיה בבין השמשות ,אינו נאסר משום נולד.
והפשרת חלב קפוא ,דעת הגרש"ז אויערבך (שש"כ פ"י הע' יח) שמותרת
היא אפילו לדעת הרמ"א [ואפילו כנגד החמה או המדורה] ,שכן
מחמת חשיבותו ,נחשב לחלב גם בהיותו קפוא ,ולכן כשהופשר לא
נחשב שנולד דבר חדש ,אבל מים קפואים אינם נחשבים כמשקה,
ולכן נחשבים הם כנולד לאחר שהופשרו .מאידך ,דעת הגרי"ש
אלישיב (מאור השבת ח"ג סי' יג הע' קיד*) שדין חלב כדין מים.
וגלידה קפואה ,ורוצה להפשירה כדי לאוכלה ,דעת הגרש"ז אויערבך
(שש"כ שם ס"ח) שמותר להפשירה ,ואין בכך משום מוליד ,לפי שגם
כשהיא נמסה הרי היא נחשבת אוכל ולא משקה ,ומשום כך המפשיר
אותה אינו נחשב כמוליד משקה .וכן להקפיא תמיסת גלידה ,התיר
הגרש"ז אויערבך (שש"כ שם ס"ז) מטעם זה ,וכן דעת הגר"ח קניבסקי
(הלכות שבת בשבת שם הע' [ . )66וראה להלן שבלאו הכי יש שסוברים
שבהקפאת משקה אין איסור משום מוליד] .ודעת הגרי"ש אלישיב
(הלכות שבת בשבת שם) שגם המפשיר גלידה נחשב כמוליד.
ולהקפיא מים במקפיא וכדו' ,כתב בשו"ת דובב מישרים (ח"א סי' נה)
שאסור לעשות כן אפילו לדעת הסוברים שאין איסור נולד בשלג
שנעשה מים ,לפי שלדעתם דוקא שלג מאחר שחשב עליו למשקה
נחשב הוא כמשקה ,ולכן כשנעשה מים אין בזה שינוי כדי להחשב
נולד ,אבל מים שנעשו קרח ,נשתנו ממשקה לקרח ,והרי זה נולד.
מאידך ,דעת הגרש"ז ריגר ראב"ד בריסק (שש"כ פ"י הע' יד) שלכל
הדעות אין בהקפאת מים משום נולד ,וכן צידד הגרש"ז אויערבך
(שש"כ שם) ,וביאר ,שרק קרח שנעשה מים שהוא שינוי למעליותא,
נחשב נולד ,אבל מים שנעשו קרח הרי זה שינוי לגריעותא ,ואין זה
נחשב נולד.
אולם להקפיא מים בתבנית כדי שיעשו קוביות קרח ,דעת הגרי"ש
אלישיב (הלכות שבת בשבת שם הע'  )59שאסור ,משום שדומה הדבר
לבנין.
אף לדעת האוסרים להקפיא מים ,מכל מקום הכנסת מים למקפיא
לשם צינונם ,דעת הגרי"ש אלישיב (מאור השבת ח"ג סי' יג הע' קמ)
שמותרת היא ,ואין לחוש שמא ישכח אותם שם ויקפאו.
ועשיית מי סודה על ידי הכנסת גז למים ,דעת הגרש"ז אויערבך (שש"כ
פי"א סל"ה) שאין בכך משום מוליד ,משום שבהכנסתו למים אין שום
יצירה חדשה .אולם יצירת מי סודה על ידי המסת אבקה במים ,דעת
המהרי"ל דיסקין (שביתת השבת מעשה חושב דיני מלאכה שאינה לקיום אות ג)
שאסורה ,וביאר השביתת השבת (שם) שטעמו הוא משום מוליד ,שכן
האבקה לא רק מתערבת במים ,אלא יוצרת עמם תרכובת כימית.
ובשו"ת הר צבי (ח"א סי' קפט) כתב שאין בכך משום מוליד ,לפי שהגזים
ש'נולדו' אינם דבר הניכר בפני עצמו [ואינם ניכרים אלא כשהם בתוך
המים].

לאור
החסידות

הרוצה לשוב אל ה' ומתקשה בכך,
יתחיל דווקא מעניינים קטנים
שיכול לתקנם ולשוב מהם בקל

כתבו בספרים הקדושים על דרך הרמז ,ש'אלול' בראשי תיבות 'אני לדודי ודודי לי' ,ומכאן רמז למה שבחודש זה
של ימי הרחמים והסליחות ,זהו זמן להתקרבות יתירה בין עם ישראל ובין דודו – הקב"ה.
ובספה"ק 'ישמח ישראל' מביא בשם 'סידור הרב' לרב בעל ה'תניא' זיע"א ,שכתב שעיקר הרמז בפסוק זה הוא
דווקא מהמשכו שנאמר "הרועה בשושנים" ,וביאר על פי דרכו .וב'ישמח ישראל' מבאר שכמו השושנה שעליה
היפים והאדומים מכוסים בתחילה על ידי עלים ירוקים המסתירים אותם מעין כל ,כך גם בנשמת ישראל טמון
החלק הקדוש והנשגב ,המכוסה על ידי ערלת הלב.
ובחודש אלול ,עליו נאמר 'ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך" מתגלים העלים האדומים לאחר שהשי"ת
בכח אהבתו לעם ישראל ובכח תשובת ישראל ,מסיר את ערלת הלב המכסה את יפי עלי השושנה.
עוד ביאר ב'ישמח ישראל' ,שבפנימיותו של כל יהודי טמון חלק 'ישראל' שבו ,שעליו אמרו חז"ל שישראל אף
על פי שחטא ישראל הוא ,וביארו רבותיו שעל זה התפלל יעקב אבינו עליו השלום ,כשאמר "בסודם אל תבוא
נפשי ,בקהלם אל תחד כבודי" ,שאותו חלק 'ישראל' לא ייפגם לעולם ,גם אם יגדילו בני בניו לחטוא חלילה וחס,
ונתקבלה תפילתו.
וכן איתא ברמב"ם בהלכות תשובה ,שמביא כ"ד דברים המעכבים את התשובה ,חלקם מחמת גודל חומרתם
נאמר עליהם שהעושה אותם אין מספיקין בידו לעשות תשובה ,וחלקם מחמת שבני אדם מתקשים להיגמל
מהרגלים רעים אלו ,או מחמת שבני אדם חושבים אותם בטעות לחטאים קלים מאוד ,ואינם שמים על לב שיש
לפרוש מהם ,ובסיום הדברים כותב רבינו הנשר הגדול ,שגם מי שחטא בכל אלו ,אם שב ,מיד רפא לו ,ואין שום
חטא שאי אפשר לשוב עליו ולכפר עליו ,אלא שחטאים אלו ,העושה אותם תשובתו קשה יותר או מפני שמשמים
אין מסייעין לו בזה ,או מפני שדברים אלו קשה לו לאדם לפרוש מהם יותר משאר חטאים ,אבל כאמור ,על כל
חטא ניתן לשוב בתשובה.
וזהו מה שנאמר שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא ,והחלק 'ישראל' שבכל יהודי לעולם לא תיכבה גחלתו,
וכשבא לשוב לאלוקיו ולתורתו ,אזי מתעורר חלק זה ורוח הטהרה שבו מלבה את הגחלת ,עד שפורצת ממנה
להבה גדולה המכלה את כל הרוע ומסירה את ערלת הלב.
וכן איתא בשמו של הרה"ק מוה"ר רבי יהושע מבעלזא זיע"א ,שהרוצה לשוב אל ה' ומתקשה בכך ,יתחיל דווקא
מעניינים קטנים שיכול לתקנם ולשוב מהם בקל ,וכך יתחזק בו כח הטוב ,חלק ה'ישראל' הטמון בקרבו ,ויוכל
להתגבר ביתר שאת על העניינים היותר קשים ,עד שישוב אל ה' ורפא לו מכל תחלואי לבו.
ויה"ר שנזכה למה שאמרו חז"ל" :אמור מעט ועשה הרבה" ,שיהיה חלק העשיה רב כל כך ,עד שבערך אליו יהיה
חלק האמירה מעט ,גם אם הרבינו בדברים.

החזק
במוסר
מעניני
לימוד המוסר
בדף היומי
בהלכה

השומר לשונו זוכה להינצל מהמשפט הקשה
המצפה לכל באי עולם
"והנה ידוע ,מי שיש לו איזה משפט לפני מלך בשר ודם אם המשפט הוא משפט
קשה ,דהיינו חשש מוות או ייסורים גדולים ונוראים רחמנא ליצלן ,כמה מתחזק
האדם להשיג איזה סניגור שימליץ עבורו ,ואפילו על ספק אולי יכול להצילו ,או על
כל פנים להקל את דינו".
"ובפרט אם נודע לו בבירור ,ששמע מכמה אנשים שסניגור פלוני הוא מומחה לעניין
זה ,והוא יכול להצילו ,לא ינוח ולא ישקוט בכל ההשתדלות עד שישיגהו .ואף שעל
כל פנים אחר כל ההשתדלות שלו עדיין אינו ברור שינצל ,שהמשפט הוא משפט
קשה מאוד ,מכל מקום הוא עושה כל מה שביכולתו לעשות ,אולי יתנהו ד' לחן בפני
השרים וירחמו עליו ,ואף שהוא עדיין ספק ,שבוודאי יגישו בסוף את דינו לפני המלך
בעצמו ,שעוונו היה שפעם אחת הקל בכבוד המלך ,ופן יכעוס עליו המלך ,מכל
מקום הוא עושה כל מה שביכולתו לעשות ,והוא מתרצה לכל החומרות שיטילו
עליו השרים ,ואך שיינצל ממוות".
"וכל שכן בעניינינו שהמשפט הוא לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה בעצמו ,שהוא
אלוקי המשפט והוא אומר :מכל הצרות הבאות עליכם אני יכול להציל אתכם
[וההצלה הזאת כוללת מכל הפגעים והצרות] ,ואך משוט הלשון תתחבא" ...
"ואם על תנאי קטן כזה גם כן יאמר האדם שקשה לו לעמוד בזה ,הוא כחסר דעה
יחשב ,או שהוא מפקפק בדרשות חז"ל שהקב"ה מבטיח לאדם שבזכות זה ינצל
מכל צרה".
ובאמת עבור פתקא כזו שהקב"ה מבטיחו לעמוד לימינו ולהצילו מכל הצרות
הבאות לעולם ,כדאי לאדם ,אם בעל נפש הוא ,לקבל על עצמו כל העניינים הקשים
שבעולם".
(זכור למרים ,סוף פרק ג')

לקבלת לוח לימוד שנתי של הדף היומי בהלכה 02-5609000
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לקראת שבת יעטה את הקפוטה ויברך
"שהחיינו" ,יעלה לבית הכנסת הדור בלבושו,
מלך ביופיו! חבריו לא האמינו למראה עיניהם:
הזה זלמן?! קומתו גבהה ,ואור בעיניו ,ועטוי
הוא קפוטה חדשה ומבהיקה

שרּוליק
052-7181253

רבי יעקב גלינסקי זצ״ל על
התירוצים ,החרטות והזכויות

לקפוטה .הביט המוכר בבגדיו בספקנות "יש לך כסף?" שאל.
בגאווה הציב את קופת הפח בנקישה.
הפכה המוכר על הדלפק ,ועיני הסנדלר נצצו למראה ערמת
המטבעות .לא שיער שהוא כה עשיר .החל המוכר סופר את
הפרוטות ,אך כולן לא עלו אלא לכדי דינר אחד" .צר לי" ,אמר,
"מחיר המשי לקפוטה ,שלושה דינרים" .חושך בעיניים ,איזו
אכזבה.
".לא תוכל לעשות משהו?" שאל בשפתיים רוטטות
רחמי המוכר נכמרו ,מוכן הוא לעשות הנחה ,אבל לא עד כדי
כך .ואז נזכר" :ראה ,יש לי גליל של אריג משי ישן ,אוכל לתת
לך ממנו במחיר הזה".
אור בעיניים .כמה נפלא .רחמי המוכר גברו .צריך להבין מהו
אריג משי ישן .המשי היה טבעי ,כאמור ,ובמשך הזמן היה
מתקשה ומתקשח ,מאבד את גמישותו .הוריד המוכר את
הגליל ,גולל בזהירות רבה והזהיר את הסנדלר :המשי הוא
עדין ושברירי ,איכותו ירודה ,לכן אני מוכרו בפרוטות ,פשוטו
כמשמעו .הזהר בו".
בצעד קליל ובלב מתרונן נשאו הסנדלר לביתו ,הביאו לאשתו,
שתתפור ממנו קפוטה כמידתו .תוך שהוא מזהירה שוב ושוב
להישמר ולנהוג בו בעדינות רבה .שמחה האשה בשימחתו,
וניגשה לעבודה ,ואילו והסנדלר שב לסדנתו ושירה בלבו:
לקראת שבת יעטה את הקפוטה ויברך "שהחיינו" ,יעלה לבית
הכנסת הדור בלבושו  -מלך ביופיו!
ואכן ,חבריו לא האמינו למראה עיניהם :הזה זלמן?! לכאורה אין
ספק ,אותו שטריימל ממורטט ,קירח ,אותו זקן ואותן פאות .אבל
קומתו גבהה ,ואור בעיניו .עטוי הוא קפוטה חדשה ומבהיקה!
"תתחדש!" אמרו לו בהערכה ,ואחד אף ניגש למשש את האריג,
לעמוד על טיבו .צבט הלה את הבד ופער שני חורים באריג.
"מה זה?" תמה אחר והושיט יד .קיפל ,ונוצר סדק .גל השתאות
עבר ,הקיפוהו מכל עבר ,מעולם לא ראו כזה דבר .מששו את
הצווארון ,ונשבר .בכל מקום שנברו ,נוצר חור .וזלמן רואה
בבעתה ,זועק ומוחה" :חדלו! הרפו! אל תיגעו!" והכל תמהים,
מגחכים ,לועגים .נערים מתקלסים ,מתגרים .הוא צורח וצווח,
וההמולה רבה.
עולה הצדיק רבי חיים מצאנז זצ"ל לבית הכנסת ,ותמה לשמע
ההמולה :על מה הרעש ,מה הענין? נכנס וראה את ההתגודדות,
שמע את הצווחות וקולות הצחוק .כיוון שראוהו ,נדמו .שקט השתרר.
"על מה הרעש?" שאל.
המעגל נבקע וזלמן יצא לקראתו .אך אבוי ,קומתו שחה ,עיניו
כבו ,ולגופו קפוטה – "מכבר מעשה רשת" ,כמסננת מחוררת...
"מה זה ,זלמן?"
מעיין הדמעות נפרץ .חלום טווה ,חודשים חסך ,מפיתו קמץ,
אגורות אגר ,ולא הספיק .מה בידו לעשות?! פרנסתו כה קשה
ומעטה .הקופסה התמלאה ,ולא עלתה לכדי דינר .הספיקה
לאריג ישן נושן ,מתפורר וקשיח .בעדינות תפרה אשתו,
בזהירות הכניס ידיו לשרוולים ,רכס וחגר ,וכל אחד שולח יד,
מחורר ומפורר...
שמע הצדיק ,נענה ואמר" :השומעים אתם? זלמן צודק! אין
ללעוג לו ,הלא תרוץ טוב בפיו - - -
"אבל כך נראים עם תירוצים"
ואנו ,עם איזו "קפוטה" נתייצב ליום הדין ?
אחרי שקראנו את דבריו המרגשים ,של רבי יעקב גלינסקי זצ"ל.
זהו הרגע שבו גם אנחנו צריכים לעצור ולחשוב .אנחנו נמצאים
כבר בחודש אלול ,בזמן שכל אחד מחפש להרבות לו זכויות
לזכות בשנה טובה .זו ההזדמנות שלך ,להצטרף גם אתה

באתי פעם לחדרו של מרן החזו''א
זי''ע ,ונבהלתי לראות שהוא שוכב
על המיטה מכוסה לגמרי עם סדין,
מראשו ועד רגליו ,בהלה נוראה
אחזני לנוכח המראה ,בראותי את
גדול הדור שוכב כבר מינן ל"ע,
מעוטף בסדין.

כידוע ,עיקרי התשובה הם שלושה :חרטה על העבר ,וידוי
וקבלה לעתיד ,שלא נשוב עוד לחטא זה לעולם .אם יתמלאו
שלושת התנאים  -העוון יימחה כלא היה .ואיני מבין ,הרי זו
סתירה מיניה וביה? אסביר :נתנו לילד עשרים שקלים ,לקנות
במכולת בקבוק שמן .אמא רוצה לאפות וזקוקה לשמן .הלך
הילד עם האוצר ,ומצא אוצרות :גלידה וחטיפים ושתיה .הכל
קרץ ,פיתה ,ראשו הסתחרר ,ויש לו עשרים שקלים בלבד .ברר
"יגיעה בתורה" ,היה אומר רבינו" ,זה לא רק המאמץ הפיזי
מחירים ,ובסוף החליט :שלגון ,ממתק ושני חטיפים" .זה עולה
לעמל התורה ,אלא בעיקר המאמץ המחשבתי לעמל התורה,
קצת יותר ,אז תרשום" .שמח וטוב לב חזר הביתה ,לזרוק לפח
להיות שקועים בתורה אבל עד הסוף ,ובזה נעוץ סוד ההצלחה
את מקל השלגון ועטיפות החטיפים .האם נדהמה" :מה זה?
בתורה".
מאיפה זה? מה פתאום? מי הרשה? ואיפה השמן?" המערבל
וכפי שסיפר הרה''ג רבי משה טורק שליט''א ,פלוני שאל את
פועל במלוא הקצב ,הקצף מוכן ,מחכים רק לשמן .אה ,הוא
רבינו כיצד הוא מספיק כל כך הרבה גם לכתוב וגם להכין
קנה את כל אלו במקום" ."...הלם.
שיעורים וגם לפסוק הלכות .השיב לו ,ב' דברים :דבר אחד,
כעת?!
ומה
רשות.
בלי
טוב,
לא
נו ,הילד  -ילד .מבין שעשה דבר
תמיד הייתי מאד מסודר כאשר החלטתי שבשעה שמונה אני
לך"
נסלח
מתחרט-
אומרים לו" :אם תגיד שאתה
עוסק בנושא תלמודי פלוני ,אכן מהשעה היעודה עזבתי את
הנושא הקוד ,התנתקתי מהנושא בו הייתי עסוק ופניתי לגמרי
לא מובן :אם יסלחו -אז על מה יש להתחרט? על השלגון
לנושא השני.
הטעים ,על הממתק ועל ?!החטיפים
הדבר השני הוא שהרגלתי את עצמי להתרכז ,כאשר אני
אז תשמעו את התשובה :הערב יש לו יום הולדת ,ואמא רצתה
מתרכז בענין אינני מתעניין בכלום ,ופעם אמר רבינו בשם מורו
לאפות לו עוגה ,ולערוך לו מסיבה .הוא יפרוס ,יחלק ,ויאכל.
הגה''ק רבי שמעון מזעליחוב זי''ע הי''ד (אור הטהרה עמ' ט'),
וכעת ,משלא הביא את השמן  -ירד הכל לטמיון ,אין עוגה ,אין
"ראיתי תלמידי חכמים שלומדים ברבע ראש או בחצי ראש ,אך
מסיבה ויש אכזבה ומפח נפש ושממון .אז סלחו לו ,אבל כמה
תלמיד חכם האמיתי הוא זה שכל ראשו שקוע בלימוד".
הפסיד בשביל גרגרנותו וקלות דעתו! כמה גדולה החרטה!
רק כאשר ילמד בדרך זו ,יפתחו לפניו מעיינות החכמה ויזכה
זהו רק משל חיוור ,בבואה דבבואה ,מהצער שצריך להיות על
להרגיש חיות בלימודו ,ואז מתעלה מעל לסביבתו ומדאגותיו
ההסתאבות בעבירה ,על איבוד אור המצוה .גם אם מחלו ,ולא
היומיומיות.
נענש ,אבל הכתם נשאר ,מכות אש בנשמה ,צלקת רוחנית.
איזה אבדן ,ועבור מה!...
וכך גם ראיתי אצל מרן החזו''א ,היה זה כאשר באתי פעם
לחדרו של מרן החזו''א זי''ע  ,ונבהלתי לראות שהוא שוכב על
על אחת כמה וכמה ,אם סתם כך ,בפיזור נפש ,איבד את השטר,
המיטה מכוסה לגמרי עם סדין ,מראשו ועד רגליו ,בהלה נוראה
וחזר ,וחיפש ,ולא מצא .וחזר בדמעות ,וסיפר בהתייפחות,
אחזני לנוכח המראה ,בראותי את גדול הדור שוכב כבר מינן
וניחמוהו והרגיעוהו .הכל טוב ויפה אבל עוגה – אין.
ל"ע ,מעוטף בסדין.
שמעתי בשעתו מרבי אלחנן וסרמן זצ"ל ,כמדומני שאמר זאת
אך הנה ,מבעד לסדין נראה גופו של החזו''א כשהוא מניע
בשם ה"חפץ חיים" זצ"ל :יהודי קשה יום חוזר מתפילת שחרית
את ידו וכותב ...וראיתיו כותב חידושי תורתו כשמכוסה לגמרי
לבית ריק ,אין פרוסת לחם להשביע רעבונו .והוא לא לבד.
ומצער עצמו לראות במצב של מיעוט אור.
אשתו רעבה ,ובניו שואלים לחם ,הלב נחמץ .הוא יוצא לשוק,
להרויח כמה פרוטות ,מלווה בתפילות אשתו ,בייחולי צאצאיו.
וכששאלתי אותו בפעם הבאה מה הסיבה לכך אמר לי,
כל היום היא מרגיעה אותם" :אבא יחזור ,ויביא לחם" .זה לא
כתבתי את חידושיי באותה עת ,ומכיון שהייתי צריך לצמצם
מנחם אותם ,בטנם הומה ,הם מתייסרים ברעב .אבל התקווה
את מחשבותיי לכוון לאמיתה של תורה עשיתי כן ,כדי לצמצם
מפעמת .כבר צהרים ולפנות ערב .רעבים שבעתיים ,עייפים
הראיה והמחשבה ,שאהיה כל כולי מאה אחוז מרוכז אך
מלבכות ,חלשים עד אפיסת כוחות ,והנה נפתחת הדלת :אבא
ורק בכתיבת החידושים ,כדי להגיע לשיא האיכות בכתיבת
החידושים.
נו ,אבא ,מה הבאת?
הוסיף וסיפר רבינו על שקיעותו של מרן החזו"א בלימוד ,כי
הוא הביא תרוצים...
שמע עדות ראייה מאדם שראה את מרן החזו"א בשיאו של יום
באמת ניסה ,טרח ,יגע ,ביקש ,ניסה ,הפציר ,התחנן לעבודה .אם
שרבי ומהביל ,מרן החזו''א חרף תשישותו וחולשתו החזיק בידו
לא ,להלוואה .ואם לא ,לנדבה .האם אשמתו היא שכולם אטמו
האחת כמשך שעה ספר גדול וכבד ועיין בו ,ואילו בידו השניה
אזנם ,הקשיחו ליבם ,קפצו ידם? הוא השתדל בכל כחו!
כתב באותה שעה חידושי תורה.
אמת ,אין עליו טענות ,התירוץ טוב ,אבל אינו משביע...
שאל הרואה את החזון איש ,איך הוא מסוגל לכך בכזה יום חם.
אני רוצה לספר –
ענה לו החזון איש ,שאת החום הוא מרגיש רק לפני שהוא מונח
בצאנז היה סנדלר ,זלמן שמו .עני מרוד ,כל היום עמל והרויח
בלימוד ,אך כאשר מתחיל ללמוד ומתעמק בסוגיא הוא שוכח
פרוטות בשכרו שנועדו ללחם לאכול ,אבל לא לבגד ללבוש.
מהכל ואינו מרגיש יותר את החום ,כך צריך ללמוד"...
כל השבוע לבש קרעים וטלאים ,מרובבים בדבק ובכתמי צבע,
כשהוציאו את המשנה ברורה החדש ,הראו זאת לפני רבינו.
מילא .אבל בשבת ,הרי כל ישראל כבני מלכים ,והוא בשטריימל
הוא סיפר ששמע מתלמיד מרן הח"ח זצוק"ל( ,שהיה משתתף
מרוט וקפוטה מהוהה ,מרופטת ודהויה .חלום היה לו ,משאלת
בשיעוריו בירושלים) שכאשר מרן החפץ חיים כתב את הלכות
לב כמוסה :לזכות ולתפור קפוטה חדשה .ואל יהיה הדבר קל
שבת ,הוא הניח את כל התורה כולה ועסק רק באותן הלכות
בעיניכם .באותם הימים לא היו אריגים סינטטיים ,משי מלאכותי.
ללא הפוגה ,לכן יצא הימנו חיבור כה נפלא שזכות גדולה
המשי היה מסיב תולעת המשי ,יקר עד מאד .אבל הסנדלר לא
לההדירו ולשכללו...
נואש .ייחד קופת פח ,ומכל רווח קמץ פרוטה ושתיים .עם הזמן לעשרות אלפים בכל רחבי תבל הלומדים הלכות שבת,
מתוך ספר "ולא שבט הלוי בלבד"
הלכה הקפוטה והתרפטה עוד יותר ,והקופה הלכה והתמלאה .במסגרת ה'דף היומי בהלכה'.
כשנגדשה ,פנה בהתרגשות לחנות האריגים .רצונו לקנות בד
02-5609000הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה
עכשיוהרבים ,אנא
הצטרףלזיכוי
העלון מופץ
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שנה ז' תשע"ח

לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי וגו'

ואשרי לו שיכול לומר וידוי כזה.

מונה מספר לכוכבים

)כ"ו  -ג'(
מסופר :כשקרבו ימיו של הרה"ק רבי

פעם ליגלג אחד הכופרים על גדולתו

יחיאל מיכל מזלאטשוב זיע"א )יומא

ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי

דהילולא כ"ה אלול( להסתלק מן

האדמה וגו' )כ"ו – י'(

העולם .ראה תלמידו הרה"ק רבי ארון

מסופר :פעם עלתה על דעתו של

לייב מפרעמישלאן זיע"א כי תקפה

הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנא זיע"א

של הקדוש ברוך הוא בפני רבן
גמליאל ,באמרו ,מהי גדולת אלקים
שאתם
ואומרים

מהללים
עליו

ומקלסים

אותו,

"מונה

מספר

עליו השעה והגיע מועד לומר וידוי,

לקיים מצות הבאת בכורים ,על דרך

עמד לפני רבו בדחילו ורחימו ואמר

דורון

לכוכבים"? אף אני יכול למנות אותם.

הק'

לתלמיד חכם כאילו מקריב בכורים",

הניח רבן גמליאל לפניו נפה ובה

בקול

רחת:

רבינו,

הספרים

שאמרו

חז"ל

"כל

המביא

אומרים שאמירת וידוי לחולה רפואה

מה עשה ,קנה כבשה ושחט אותה ,את

היא לו וסגולה לאריכות ימים ,יאמר

הבשר חילק לעניים לשבת קודש,

ישראל

ומהצמר נתן לאיש חסיד אחד שהיה

הקדושים .מיד פתח ר' מיכלי'ה ואמר:

תמים ומופשט מענייני העולם הזה,

נא

וידוי

רבינו

כמנהג

מספר חבושים ,סובב את הנפה וביקש
מן הכופר שיספרם ,נענה הכופר
ואמר ,הואיל נא להניח את הנפה ואל
תסובב אותה ,אז אוכל לומר לך את

רבש"ע אלקינו ואלקי אבותינו ,הריני

שיטווה ממנו כרך אחד של ציצית,

מודה ומתוודה לפניך בשעה זו שאני

ושכר שליח מיוחד ושם את כרך

מספר החבושים .אמר לו רבן גמליאל

עומד להפטר מן העולם ,ואומר בכל

הציצית

בבגד

אם כך תבקש ,כיצד אתה מתיהר

לבב ,שקיימתי את כל מצוות התורה

העליון של השליח ,וחיברו שם לבגד,

לספור את הכוכבים שבשמים? שהרי

ככל שידי והשגתי מגעת ,לא עברתי

ושלחו להביא את כרך הציצית אל

על רצונך יתברך ,לא במעשה ולא

הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א ,השליח

השמים וכל צבאם מסתובבים בגלגל.

ובהרהור

עשה שליחותו ומסר לצדיק מצאנז

בדיבור,

לא

במחשבה

במקום

המשתמר

לפי גירסה אחרת אמר הכופר לרבן
גמליאל ,יודע אני את מספר הכוכבים

שבמוח ,ולא ברעותא דלבא .התחילו

דברי הקדוש רבי מרדכי שהוא רוצה

החולה

לקיים מצות בכורים ,וכי הביא לו

בשמים .שאלו רבן גמליאל כמה

תמהים ,מעולם לא שמעו וידוי כזה,

לשם כך כרך ציצית ,נהרו פניו של

שיניים יש בפיך? הכניס הכופר ידו

נענה ר' ארון לייב ואמר להם :אף

הרבי מצאנז ונטל בעצמו את הדורון

לפיו והחל למנותן .אמר לו רבן

אתם אל תתמהו ,זהו וידוי של אמת,

ממקום חיבורו אל הבגד בחשיבות

גמליאל את הנמצא בפיך לא ידעת,

שכן בוידוי מעשר כל אדם מישראל

גדולה ,והשליח סיפר שגם הנייר

אומר' ,לא עברתי ממצותיך ולא

שעוטף

הרבי

שכחתי ,שמעתי בקול ה' אלקי ,עשיתי

מנדבורנא בעצמו ,לקח הרבי מצאנז

ככל אשר צויתני' .אשרי איש ירא ה'

את הנייר והטמינו בחשיבות רבה

ההולך בדרך האמת כל ימי חייו.

במקום מיוחד.

העומדים

מסביב

למטת

את

הציצית

כרך

זמני כניסת שבת
ירושלים 6:29 :ת"א6:44 :

הנעשה בשמים ידעת?
)סנהדרין ל"ט  -א'(

זמני יציאת שבת

פרשת כי תבא

ירושלים 7:41 :ת"א 7:43 :ר"ת8:19 :

כמוך ירבו בעלי תשובה בישראל

שבדור ,המגיד כבר הופיע והקהל מצפה בחוסר סבלנות ,המגיד

מסופר :המגיד מקלם היה נוהג לשבות מנסיעה בכל ערב

יושב וממתין כחצי שעה ועיניו משוטטות לעבר הפתח עד

שבת בחצות היום .פעם אחת ביום שישי ,בנסעו לאחת

שהושלך הס ,תדהמה בקרב הציבור כאשר יענקל'ה מוסר נכנס

הערים ,התארכה הדרך ובהגיע חצות היום עדיין היה רחוק

לבית הכנסת ,הלה מפלס לו בנקל דרך בין ההמונים הנסוגים

ממחוז חפצו .מיד פקד על בעל העגלה שיעצור כי אין בדעתו

מפניו .המגיד מקבל פניו בלבביות ומושיבו במזרח ,הציבור

לנסוע יותר והוא ירד מהעגלה .העגלון אמר לו ,כי אם ילך

המום אינו תופס מה למגיד הצדיק ולמלשין נבזה ,זהו ,עתה

ישר ואח"כ יסתובב ,הרי לאחר כשעה יגיע לעיירה יהודית.

מזדרז המגיד ועולה על הבימה ופותח בקולו הצלול ,כל ישראל

בהגיעו למבואות העיירה ,פגש המגיד ביהודי ,הושיט לו

יש להם חלק לעולם הבא ,הוא מרחיב את הדיבור בנושא זה

שלום ושאלו אודות המצב הרוחני במקום ,היש על מה

ומביא ראיות מן התורה נביאים וכתובים כי שערי תשובה לא

לעורר ולתקן? השיב הלה כאן המצב טוב ,חברות תורה וחסד

ננעלו בפני כל אדם ,וכל אשר בשם ישראל יכונה ,יש לו סיכוי

לרוב וכו' ,בכל זאת ,הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב

להיות נוחל עולם הבא .לאחר כמה שעות שהלהיב את

ולא יחטא ,ממשיך המגיד לדובבו.

ההמונים ,פנה ואמר ,ואתה ר' יעקב ,אל תחשוב כי לך אין חלק

אימץ היהודי זכרונו ואמר ,אינני מוצא כעת להצביע על

לעולם הבא ,גם אתה מסוגל לכך ,בידך הדבר ,ואם אתה חושב

דבר ,מלבד צרה צרורה שממנה סובלת העיירה בשם

כי הוזה אני בהקיץ ,הנני מודיעך בפני עם ועדה ,כי מוכן אני

יענקל'ה מוסר ,הוא אדם מלשין שפל ומושחת ,אשר יש לו

לתת לך במתנה גמורה את כל שכר מצוותי וחלקי בעולם הבא

קשרים הדוקים עם אנשי הרשות ,ומוסר ממונם וגופם של

שיצרתי לי מעודי ועד היום הזה ,בתנאי שתטיב דרכך ,הוא סקר

ישראל בידיהם .אדם זה מטיל חיתתו על הסביבה ,והכל

את תמצית פעולותיו הנשגבות ממה שפעל עד היום ,יענקל'ה

חלים וזעים מפניו ,אבל אין מה לעשות בענין זה .בכל זאת

נתן את הבטחתו .מיד קרא המגיד לדייני העיר ,כתבו שטר

איזו מעלה טובה נמצאת בו? ממשיך המגיד ושואל ,הפטיר

מכירה וחתמו במעמד כולם ,כי יענקל'ה קונה בקנין גמור את כל

הלה כן ,הוא שומר דיבור ,אם הוא מבטיח לקבור יהודי לא

חלק עולם הבא של המגיד מקלם .המגיד מסר לו השטר ופני

יפול מדבריו צרור ארצה .והיכן אפשר לפגוש אותו? רבי,

יענקל'ה קרנו מאושר ,עסק נפלא עשה הערב ,כל עולם הבא של

כבר אמרתי לך שאין מה לנסות להשפיע עליו ,תוך כדי

המגיד המהולל עתה בכיסו.

שיחה מרים הלה ראשו ,ומודיע בפתע ,רבי ,הנה יענקל'ה

עתה ממשיך המגיד בדרשתו בהסבירו את הצד השלילי של

יורד עתה מההר שלפנינו ,אני בורח מיד שלא ירגיש

הדבר ,בקול חוצב להבות אש הוא משמיע את דברי הגמרא

שדיברתי עמך.

)ראש השנה י"ז ב'( אשר נפסקו ברמב"ם בהלכות תשובה ,ואלו

המתין המגיד והלך לקראת יענקל'ה ,הושיט לו יד בהארת

שאין להם חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדים ונידונין על

פנים ,שלום עליכם ר' יעקב ,נדהם הלה מקבלת פנים זו,

גודל

המינין

והמגיד ממשיך ,יש לי בקשה קטנה ממך שתעשה לי טובה,

והאפיקורסין והמוסרים .כאן מסתלסל המגיד בניגונו הכובש

אין אני עושה טובות ,רוטן יענקל'ה ,מפציר המגיד בכל זאת

לבבות ,זכור ר' יעקב ,זכור את העולם הבא שלך אל נא תאבד,

ר' יעקב ,נו תגיד כבר מה אתה רוצה ,מסביר המגיד ,ידוע לך

חדל לך מעיסוקיך עם חברת פריצים ,תתחיל בחיים חדשים

שהמגידים אומרים דרשה בבית הכנסת ואחר כך הציבור

ומאושרים ,חיי תורה ויראת שמים ,אל תאבד במו ידיך את

משליך עבורם לתוך קערה מטבעות לצורך מחייתם ,והנה

האוצר היקר שרכשת.

רשעם

וחטאתם

לעולם

ולעולמי

עולמים,

אנכי עני ואביון ,והיה אם אישיות כמוך תבוא לדרשתי הרי

למחרת עזב המגיד את העיירה ונסע לדרכו .לאחר שבע עשרה

יבואו המונים לדרשה .אינני עושה טובות ,זועם יענקל'ה,

שנה נזדמן המגיד לאותה עיירה שנית ,בבואו שאל את האדם

אולם המגיד בכושר השפעתו אינו מרפה וממשיך להתרפס

הראשון שפגש מה נשמע עם יענקל'ה מוסר? אך הלה לא ידע

לפניו ,עד שיענקל'ה מפליט מהפה טוב ,בסדר ,ועוקר כבר

למי הוא מתכוון ,שאל ושאל עד שנזכר קשיש אחד ,שהכוונה

רגליו .כאן המגיד תופס אותו ואומר ,שמעתי עליך כי שומר

לר' יעקב הצדיק הפרוש הגדול של העיירה .הוא סיפר לו כי

דיבור ומקיים הבטחה אתת ,הלה ניסה להשתמט ,עד שסוף

מאותו יום שהמגיד מקלם ביקר בעיירה ,חזר יענקל'ה בתשובה

כל סוף הבטיח ברורות ,שיופיע לדרשה.

שלימה ,וכי מאז ועד היום אינו יוצא מפתח בית הכנסת ,שם
הוא אוכל וישן ועוסק בתורה ובתפילה .תחילה עזרו לו להתפלל

ביום ראשון בשעה הקבועה בית הכנסת כבר מלא על
גדותיו ,לאו מילתא זוטרתא היא לשמוע את הדרשן הגדול

בסידור וללמוד חומש ,ואילו היום נעשה ללמדן מופלג וצדיק
נשגב .נשים צדקניות דואגות לו לאוכל ושם ביתו.

פני המגיד נהרו מאושר ,מיד שלח להודיע לפרנסי

ושבת עד ה' אלקיך

הקהילה שיכריזו כי בשעה פלונית ידרוש בבית הכנסת.
בשעה הקבועה היתה כל העיירה נוכחת במקום ,גם
יענקל'ה שישב כל היממה בבית הכנסת נמצא כאן ,אך
הפעם לא במזרח כי אם הצטנף לו בפינתו במערב והאזין

משל למלך אחד שרכב בדרך בראש פמליה
גדולה ,בדרכם הגיעו אל גבול שדה שהיתה

בדביקות לדברי המגיד .פתח המגיד בדברי המשנה )יומא

מגודרת ,כיון ששעתם היתה דחוקה ציוה המלך

פ"ה ב( עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר,

להרוס את הגדר כדי שיוכלו לעבור .בעל השדה

עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד

היה כפרי פשוט ועם הארץ ,שלא הכיר כלל את

שירצה את חברו .הוא הרחיב את הדיבור כי על עבירות

המלך ולא הבין בגינוני המלכות ,ולתומו חשב כי

שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר ,לא יסורים

חבורת ציידים שוברת את גדר שדהו ,על כן

ממרקים ולא יום המיתה מכפרת ,עד שירצה את חברו.
כאן שאג המגיד :ואתה יענקל'ה מוסר קוראים לך כבר
צדיק ,זכור כמה אנשים גזלת ועשקת ,כמה בני אדם
הרסת והורדת בהלשנותיך לבאר שחת ,כמה אלמנות
ויתומים אימללת ,איזה חורבן עשית ,הרי שערי תשובה

בערה בו חמתו להשחית ובחון אפו החל להשליך
אבנים על המהרסים ,אבן אחת אף פגעה במלך.
מיד תפסוהו עבדי המלך והעמידוהו למשפט
מהיר וגזר דינו נחרץ למוות ,כדין מורד במלכות.

לכאורה נעולים בפניך ,מה נורא גורלך ,מה איום עונשך,

ריחם המלך על הכפרי כיון שראה שהלה אינו

הרי כל מיני גהנום וכל יסורים שבעולם לא מועילים

מבין ויודע כלל מה חומרת מעשהו ,על כן ביטל

לגזלן ומלשין .למותר לתאר באלו בכיות נוראות התמוגג

את גזר הדין אולם ציוה כי הכפרי ייענש על

יענקל'ה וכל הקהל עמו ,ויהי המקום לחרדת אלקים.

מעשיו וינקה את רחובות עיר הבירה .תחילה

לאחר דממה ,ממשיך המגיד אם כן הבה ונחפש עצה,

הפקידוהו לנקות את הרחובות הרחוקים מארמון

הנה נפסק בשולחן ערוך אם פגע אדם בחברו ולא הספיק
לפייסו עד שמת ,יקח עשרה אנשים ילך לקברו ויאמר
חטאתי לאלקי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לך ,אולם
אתה יענקל'ה שאין אתה יודע וזוכר ממי גזלת ,למי הזקת
ואת מי אימללת ,מה תקנה יש לך ,ממי תבקש מחילה,

המלך ,ולאחר מכן הטילו עליו לנקות את סביבות
הארמון ולבסוף את חצר המלך .ככל שעלה
בדרגה כך הבין את עוצם המלוכה ואת תקפו
וגדולתו של המלך ,ומתוך הבנתו זו הבין גם עד

למי תשיב הגזילה? אף על פי כן עצה מצאתי לך ,הרי

כמה חטא נגד המלך ומה רב פשעו .לבסוף פנה

כאן במעמד קדוש זה נמצאת כל העיירה ,ימחלו הם על

הכפרי אל השר המנונה וביקש שיביאו אותו לפני

עצמם ויהיו באי כוחם של הוריהם ובני משפחתם

המלך כדי שיוכל להתחנן לפניו ולבקש ממנו

הנפטרים שסבלו ממך ,ועתה בקש מחילה מכל הקהל

סליחה ומחילה.

הקדוש הזה ,ומכל הנפטרים תושבי המקום כפי הנוסח
שקבעו חז"ל ,והם ישיבו לך ,מחול לך שלש פעמים כדין.

כן הוא הנמשל :האדם החוטא אינו מבין כלל את

מרוב בכיות התמוטט יענקל'ה והתעלף ,בקושי העירו

גדלותו של הקב"ה ,ומתוך כך פעמים שנכשל

אותו ,אך כוחותיו לא עמדו לו לפסוע עד לבימה,

בחטא ,לו היה מבין את עוצם גדולתו של מלך

הושיבוהו בכסא ונשאוהו ,המגיד פתח את ארון הקודש

מלכי המלכים ,היה מתחנן ומבקש על נפשו

ופקד על יענקל'ה שיאמר אחריו מילה במילה ,חטאתי

סליחה ומחילה.

לאלקי ישראל ולתושבי העיר הזאת ,מיד פצחו כל הקהל:
מחול לך ,מחול לך ,מחול לך ,ותבקע הארץ לקולם .מיד
עמד המגיד ונשקו על ראשו ואמר :בני כמוך ירבו בעלי
תשובה בישראל ,מעתה יכולים לקרוא לך ר' יעקב
הצדיק.

)בשם הבעש"ט הקדוש זיע"א(

שאלו את הגה"ק רבי יהונתן

עקום ,צבוע ,גנב אלוקי ,זייפן,

אייבשיץ זיע"א) ,יומא דהילולא

בטלן וכדומה .ה'חפץ חיים' נעצר

יש

ובשלווה אמר לו חרש ,סוף סוף

ליהודי שאלה בעניני טריפה ,הוא

אין לך מה להתרעם עלי ,שכן כך

שבת קודש כ"א אלול
רבינו יעקב סג"ל מולין ב"ר משה )מהרי"ל – ה"א
קפ"ז(
הגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ ב"ר נתן\נטע )אורים
ותומים – תקכ"ד(
הרה"ק רבי דב בעריש מאלעסק ב"ר שלמה
לוצקער ב"ר צבי אלימלך )תר"י( ;]p

רץ לשאול את הרב ומקבל את

התניתי עמך מתחלה .התרתח

פסק דינו בהכנעה ,גם אם הדבר

העגלון עוד יותר ,שוב לא ענה לו

כרוך בהפסד ממון .ואילו כשיש

ה'חפץ חיים' דבר אלא פנה והלך

לאדם דין תורה עם חברו בעניני

לו ,ונסע לאחר מכן בעגלתו של

ממונות ,מנהגו של עולם שפסקו

עגלון אחר .פייבקה נהנה על

של הרב מתקבל על ידי החייב

שכה היטיב לגמול לבטלן או

בתרעומת אמר להם רבי יהונתן:

למשולח ,ולאחר מכן התפאר

אחד

בניצחונו לפני אחרים .בשבת

מפסיד ,בעל דינו מרוויח ,ואת

בבית הכנסת ראה והכיר פייבקה

זאת קשה למפסיד.

את היהודי שכה העליב וביזה,

יום ראשון כ"ב אלול
הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורונסטייפליע ב"ר
משולם זושא )תרס"ג(
הרה"ק רבי פינחס מקינצק ב"ר נתן דוד
משידלאווצא )תרס"א(
יום שני כ"ג אלול
הרה"ק רבי יוסף משה משאלזיץ ב"ר אלקנה )ברית
אברם – תקע"ה(
הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק ב"ר פינחס )תקפ"ו(
יום שלישי כ"ד אלול
הגה"ק רבי יוסף באב"ד ב"ר משה
)מנחת חינוך – תרל"ד(
הגה"ק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ב"ר אריה
יהודה לייבוש )חפץ חיים – תרצ"ג(
יום רביעי כ"ה אלול
הרה"ק רבי יחיאל מיכל ב"ר יצחק מזלאטשוב
)תקמ"א(
הרה"ק רבי דוד הלברשטאם מקשאנוב ב"ר חיים
מצאנז )תרנ"ג(

כ"א אלול( מדוע

בדיני

ממונות

כאשר

כשאדם

ראה כיצד חלקו לו כבוד רב,
כיבדוהו בדרשה ,וביראת הכבוד
הקשיבו לכל הגה שיצא מפיו.

גם יהודי פשוט אין לבזות
זה

מעשה

בדרך

התרחש

פייבקה

נתחלחל,

חבריו

יום חמישי כ"ו אלול
הרה"ק רבי שמואל אבא מזיכלין ב"ר זעליג
)תרל"ט(
יום שישי כ"ז אלול
הרה"ק רבי נתן אדלר ב"ר יעקב שמעון )רבו של
החתם סופר – ק"ס(
הרה"ק רבי יעקב אריה לייב קאוולער ב"ר מרדכי
מנעשחיז )תקצ"ז(
הרה"ק רבי שלום רוקח מבעלזא ב"ר אלעזר
)תרט"ו(

ל"אניקסט" פלך קובנה ,בתקופה

העגלונים פילחו את תרדמתו,

זיע"א

פייבקה ,חייך ופרנסתך נתונים

)יומא דהילולא כ"ד אלול( היה

בסכנה ,גם בסוסך אינך בטוח ,וכי

מסבב בעצמו למכור את ספריו

קל הוא בעיניך עלבונו של ה'חפץ

הקדושים .ה'חפץ חיים' הזמין

חיים'? בא לו פייבקה בלב שבור

מקום בעגלתו של פייבקה העגלון

להתחנן לפני ה'חפץ חיים' הקדוש

שבאותה

שימחול לו על הזלזולים ,שכן לא

אשה.

ידע כי ה'חפץ חיים' הוא .ואם לא

העגלון הסכים לתנאי זה בקלות,

ידעת ,מה בכך ,וכי יהודי פשוט

א( אם אכל בשר ,ולא בירך ברכה

והתקלסות

מותר להעליב? אבל רבי מתחרט

מדד את היהודי הגוץ הבלתי

אני ,רחם נא על אשתי וילדיי

אחרונה ,ועבר מעת לעת ,מותר לאכול
חלב) .כנה"ג יו"ד סימן פ"ט בהגהת הטור
ס"ק ג'(

נודע ,ברגע שהלה פנה ממנו ,שם

מחול לי .אם תבטיחני שמהיום

ב( אדם שאכל בשר והקיאו מיד ,צריך גם

על

והלאה תיזהר לבלי להעליב או

הבקשה המוזרה בכלל ,משראה

לחרף שום יהודי אמחול לך .וכך

ה'חפץ חיים' לאחר מכן אשה

היה ,פייבקה הבטיח וה'חפץ חיים'

יושבת בעגלה ,פנה מיד לחזור

הושיט לו את ידו תוך הסברת

על עקביו ,התפרץ כלפיו העגלון

פנים ואמר :מוחלני לך פייבל

במבול של זלזולים ,קבצן ,גב

מוחלני.

ה"חפץ

שהגה"ק

האניקסטי,
נסיעה

ובמבט

לאל

לא

של

חיים"

בתנאי
ייקח

ביטול

את הבטחתו

עמו

וצחק

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

המתנת שש שעות בין בשר לחלב )ח'(

כן להמתין שש שעות אחרי ההקאה
לאכילת גבינה ,כי נשאר מהבשר
בשיניים) .ספר "גם אני אודך" ,ח"ב סימן
ס"ב ,ס"ק י'(
ג( אם אכל בשר ביום ,קודם שנעשה בר
מצוה ,ובתוך השש שעות נעשה בר מצוה,
צריך מדינא להמתין שש שעות מאכילת
הבשר לאכילת חלבי) .ספר "גם אני
אודך" ,ח"ב סימן ס"ב ,ס"ק א'(

לע"נ הרה"ק רבי יחיאל מיכל

בחסות רשת חנויות

ב"ר יצחק מזלאטשוב

גל פז

נלב"ע כ"ה אלול
זיע"א תנצב"ה

בס" ד
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ִּ

העלוןִּמוקדשִּלהצלחהִּבגו"ר

לעילויִּנשמתִּאסתרִּרבקהִּבתִּמריםִּע"ה ִּ

יצחקִּאריאלִּבןִּטובהִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּחגיִּחייםִּוב"ב ִּ
שמואלִּאימןִּבןִּאסתרִּזריִִִִִִִִּּּּּּּּשגיתִּבתִּרותי ִּ
מאירִּישראלִּבן ִּרחל ברכהִִִִִּּּּּ -יראתִּ שמים ִּ
ליאורִּיהושעִּסומךִּוב"בִִִִִִִִִּּּּּּּּּגליתִּבתִּמסודי ִּ
יהודהִּאריהִּבןִּרחלִּברכה ִִִִִִּּּּּּארזִּבןִּשושנה ִּ
רונןִּאברהםִּוב"מִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּקסיררִּאפריםִּוב"ב ִּ
רחלִּברכהִּבתִּפדילהִּדליהִִִִִִִּּּּּּּמשפ'ִּשטריתִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ ִּ
נעםִּיצחקִּבןִּרחלִּברכה ִּרינהִּבתִּסימיִּוב"בִִִִּּּּ ִּ

ִּ

ּמֹוד ְרנִּיִּבפְ נִּיִּהיְלָּ דיםִּ
עֹולםִּה
ִָּּ
ה
חשיפִּתִּ ָּ
ת ִּ
כִּיִּ ָּ
ֶ
באֲ ִּ-
ִּ

ִּ

יוסףִּליאורִּבןִּדליהִּאפרתִּהצלחהִּבכלִּהעניינים ִּ

שלמהִּודנהִּדודִּוב"בִִִִִּּּּּאריהִּושרהִּלויִּוב"ב ִּ
י.מ.י.שִּכדוריִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּאקבליִּיוסףִּחייםִּבןִּנסכה ִּ
שולמיתִּומרדכיִּחייםִּדויטשִּוב"ב ִּ

ִִּּזיווגִּהגוןִּוכשרִּבמהרה ִּ

בִּלדעתִּוְעיניםִּל ְראֹותִּוְָאזְניםִּלשְ מעִּ ִּ
"וְֹלאִּנָּתןִּה'ִּלָּ כֶםִּל ִָּּ
זה" (דברים כט ,ג)
עדִּהיֹוםִּה ִֶּ

אורןִּבןִּאסתרִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּרוניתִּבתִּסימיִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּ ִּ
תרצהִּבתיהִּבתִּימנהִּנינטִִִִִּּּּּסיוןִּבתִּאסתר ִּ
עמיתִּבתִּטובהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּיוסףִּבןִּרוחמה ִּ במשך אותן ארבעים שנה בהן הלכו בני
נתנאלִּבןִּג'ינהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאילןִּבןִּג'וליאט ִּ ישראל במדבר ,חוו ִּהם ִּהנהגה ִּניסיתִּ
אסףִּבןִּסופיהִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּדודִּעומריִּבןִּיהודית ִּ
מיטלִּבתִּמלכהִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּמאירִּבןִּשריתִּואליהו ִּ מוחלטתִּ .הם היו מבודדים לחלוטין
טליהִּעדןִּאסתרִּבתִּשולמיתִִִּּּיפיתִּבתִּג'ינה ִּ
שיריִּימנהִּבתִּשולמיתִִִִִִִּּּּּּּשמעוןִּבןִּשולמית ִּ מהעולם שסביבם ,מהאומות של עובדי
אנאלִּחביבהִּבתִּשולמיתִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּאורןִּבןִּנעמי ִִּּ העבודה זרה ,ובמשך כל הזמן הזה -הם
שושנהִּשירהִּבתִּסילביהִִִִּּּּמיטלִּבתִּשושנה

ִִִּּּזרעִּקודשִּברִּקיימא ִּ

התקיימו על ניסים גלויים.

לָדַ עַ ת ו ְעֵ ינַי ִם ִל ְראֹות ו ְָאזְנַי ִם לִשְ מ ֹעַ עַ ד הַ ּיֹום
הַ זֶּה" (דברים כט ,ג) ,שכן רק כאשר נכנסו בני
ישראל לארץ ישראל -ניתנה להם למעשה
האפשרות להבין ,לראות ולשמוע את גודל
הניסים וההשגחה המיוחדת שליוותה אותם
במשך אותם ארבעים שנה שהם היו במדבר.

גליתִּבתִּמסודיִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּאליהוִּנזריִּבןִּימנהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ ִּ
ההתבדלות הזו גרמה למעשה לכך ומכאן נראה ללמוד ייסוד בחינוך הילדים ,שכן
אילנה ִּבת ִּרוחמה ִּ ִּשמואל ִּאימן ִּבן ִּאסתר ִּזריִִִִִּּּּּובכן,
סיוןִּבתִּאסתרִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּרחלִּמריםִּבתִּיהודית ִּ שבני ישראל לא היו יכולים להכיר ולהבין ישנם הורים הטוענים כי עליהם לחשוף את
נועהִּבתִּמזלִּטובִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּמשהִּמנחםִּבןִּרחל ִּ מספיק את חסדיו יתברך ,שהרי ִּלא ִּהיהִּ ילדיהם כבר בגיל צעיר לעולם ולפיתוייו.
דניאלִּבןִּשרהִּואושריתִּבתִּשושנה ִּ
נעמהִּבתִּיפהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּדגניתִּבתִּשושנה ִּ
באפשרותםִּלהשוותִּאתִּמצבםִּלמצבןִּשלִּ
וזאת בשל העובדה כי ביום מן הימים יהיה
ִִִִִִִּּּּּּּרפואהִּשלמה ִּ
שארִּהאומותִּמהןִּהיוִּמופרשיםִּלחלוטין! ִּ עליהם לצאת אל העולם הגדול והרחב המלא
מאירִּישראלִּבן ִּרחל ברכהִִִִִּּּּּיצחקִּבןִּעזרא ִּ

ימנהִּניזריִּבתִּסטה ִִִּּּ-בריאותִּואריכותִּימים
בריאותִּואריכותִּימים ִִּּ הם היו מנותקים לחלוטין מהעולם הנורמלי
מרדכיִּניזריִּבןִּפרחהִּ-
מאיהִּבתִּעדיִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּדליהִּאפרתִּבתִּנעימה ִּ והטבעי ,וכך אט-אט הם התרגלו לחשוב כי
סימיִּבתִּסוליקהִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּשלוִּבןִּמזלִּפחימה
דינהִּבתִּמזל ִִּּ כל הניסים שהם רואים מדי יום ביומו -הינם
אורןִּבןִּאסתרִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ
יהודיתִּאסתרִּפראדלִּבתִּחיהִִּּ-בריאותִּואריכות ימים ִּ
בגדר ה'טבע'.
נעםִּיצחקִּבןִּרחלִּברכהִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּנעמיִּבתִּרחלִִִִִִִִִּּּּּּּּּ ִּ

בדיעות כוזבות וכפרניות ,ויהיה עליהם לדעת
כיצד להתמודד עם הנסיונות השונים
שהעולם יציב בפניהם.

אולם ִּכאן ִּלמדנוִּ ,כי ִּלא ִּזו ִּהדרך! כשם
שירהִּשילתִּבתִּאורליִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּ
אפריםִּבןִּשרה ִִּּ בפרט כשאנו מדברים על אותם האנשים שהקב"ה לא חשף את ישראל להשפעה
לביאִּישראלִּבןִּתמרִּחיהִִִּּּאסתרִּבתִּסוליקה
מוריהִּבתִּרחלִּברכהִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּנחוםִּבןִּכיריה ִּ שנולדו במדבר -ומעולם לא ראו הנהגה סביבתית של אומות העולם אלא הנהיג
יהודהִּאריהִּבןִּרחלִּברכהִִִִִִּּּּּּטובהִּבתִּאורה ִּ
יפהִּבתִּשרה-הצלחהִּורפואהִִִּּּרחלִּבתִּזוהרהִּ ִּ אחרת ,כך ִּשכל ִּנקודת ִּהשוואה ִּביחסִּ אותם בהנהגה ניסית בתוך מעין 'חממה' של
מישאִּאסתרִּבתִּזהרהִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּשאולִּבןִּסילביהִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּ ִּ
להנהגה ִּהמקובלת ִּבעולםִּ -לא ִּהייתהִּ ענני כבוד ,עד ִּאשר ִּהיו ִּחזקים ִּומבוססיםִּ
עינתִּבתִּרחלִּברכהִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּבנימיןִּבןִּיקוט ִּ
דיים ִּבכדי ִּלהתמודד ִּעם ִּהעולם ִּהגדולִּ
אפשריתִּמבחינתם! ִּ
רפאלִּמשהִּבןִּרחלִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּיצחקִּבןִּפנינהִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּ ִּ
רחלִּברכהִּבתִּפדילהִּדליהִִִִִִּּּּּּיצחקִּבןִּרבקהִִִִִּּּּּ ִּ
שסביבםִּ-כךִּגםִּעלינוִּלנהוגִּעםִּילדנוִּ .
רוניתִּבתִּסבריהִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּקסנשִּבתִּדגטו ִּ אכן ,המצב השתנה לחלוטין כאשר נכנסו
יצחקִּבןִּחנוןִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּרפאלִּאבידןִּבןִּתקווה ִּ
בני ישראל לארץ .או אז חזרה ההנהגה כל עוד היכולת בידנו -עלינו להשתדל שלא
זהבהִּבתִּשושנהִּרייזלִִִִִִִִּּּּּּּּ ִּ
עמם להיות טבעית ,העולם שב לנהוג לחשוף את ילדינו למה שהם אינם צריכים
ִּ
01/09/2018
כ"אִּאלולִּתשע"ח
ִּ
כמנהגו ,נוצר קשר בין ישראל לבין האומות ,לדעת ,לראות ולשמוע ,שכן היכולת שלהם
ִּ
כיִּתבא
פרשתִּ
וממילא ִּהייתה ִּלהם ִּכעת ִּהאפשרותִּ להתמודד כאשר הם צעירים ורכים אינה
ִּ
הפטרה:ִּ:קומיִּאורי"ִּ-ישעיהִּס'ִּ
להיווכח ִּכי ִּההנהגה ִּשאפיינה ִּאותם ִּעדִּ דומה ליכולת שיסגלו לעצמם ברבות הימים.
ר"ת הנהִּ-הייתהִּניסיתִּומופלאהִּ .
יציאה
כניסה
בברכתִּשבתִּשלוםִּ ִּ
ִּ

י" ם

18:29

19:40

20:27

כפי שנאמר בפסוק" :ו ְֹלא נָתַ ן ה' ָלכֶּם לֵב

ת" א

18:47

19:38

20:24

חיפה

18:49

19:40

20:26

זש"קִּ,פרנסהִּטובהִּ
ובריאותִּאיתנהִִּּ ִּ

ב"ש

18:48

19:39

20:25

לאליהוִּניזריִּבןִּימנהִּ ִּ
וגליתִּבתִּמסודי

ִִּּרפואהִּשלמהִּ ִּ
לאיידהִּחיהִּבתִּאסתרִּ ִּ

ולילדִּאלחנןִּרפאלִּבןִּאיריסִּ ִּ
ולילדִּאוריִּחייםִּבןִּשלי
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הרבִּאליהוִּחייםִּפנחסי שליט"א ִּ
חברִּהרבנותִּהמקומיתִּמבשרתִּציון ִּ
העלוןִּמוקדשִּ ִּ
לרפואהִּשלמה ִּ

לנוריאלִּבןִּאסתרִּ

העלוןִּמוקדש ִּ
לעילויִּנשמת ִּ

משהִּבןִּגורג'יהִּ
ז"ל
1/4

לקִּב'
נהִּ-ח ִֶּ
ש ִָּּ
הלָּ כָּהִּ–ִּראשִּה ָּ
שֹואלִּּומשיבִּב ֲ
ההלכותִּמוקדשות לעילויִּנשמתִּמשהִּבןִּגורג'יהִּז"ל
ִּ
אלוִּהנהגותִּנוהגיםִּבראש-השנהִּוהאםִּמותרִּלישוןִּביוםִּטובִּשלִּראשִּהשנה? ִּ
ִּ

להלןִּסיכוםִּההלכהִּמפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
היות ו ראש השנה פותח את השנה החדשה ,נוהגים לעשות סימנים גם באכילה ,כגון :אכילת דברים מתוקים כדבש לסימן
טוב ,שתהיה כל השנה טובה ומתוקה .יש נמנעים משום כך מלאכול מאכלים חריפים או חמוצים .אך אדם ,שרגיל
באכילתם ,ואחרת המאכל תפל לחיכו ,מותר לו לאוכלם ,ואין איסור בדבר.
יש לשמוח ,היות שזה יום חג ,ובפרט שהוא סימן לכל השנה .ולכן לא יהא אדם כעסן בביתו ,וחלילה ,לא יבכה ויהיה שרוי
בעצב ,אלא ישתדל לשמח במה שאפשר את אשתו ובני ביתו ,וירבו באמירת תהילים ,היות שהוא יום דין ,שבו נכתב מה
יעלה בגורלו במשך השנה הבאה עלינו לטובה .וזכותו של דוד המלך ,עליו השלום ,יהא מליץ יושר עליו ועל משפחתו ועל
כלל ישראל אמן.
נהגו שלא לישון בראש השנה ,שאין זה נאה לישון ביום ,שספרי חיים וספרי מתים נפתחים .ואמרו בתלמוד ירושלמי,
שהישן ִּבראש ִּהשנה ִּגורם ִּלכךִּ ,שמזלו ִּישן .אך אינו צריך להשתדל לקום כבר בעלות השחר ,ולאחר מכן יהיה עייף
במשך כל היום ולא יהא מרוכז בתפילה .ואםִּהואִּעייףִּבמשךִּהיוםִּומרגישִּהכרחִּלישוןִּ,מותרִּלישוןִּאחרִּחצותִּהיום.
[ובדרך מליצה אמרו ,מוטב שיהא מזל ישן ממזל עייף].
והיושב בטל ועוסק בשיחה בטלה ,וכיוצא בזה ,כישן דמי .אי לכך אדם ,שיושב לפצח גרעינים או לקרוא עיתון ,והעיקר
שאינו הולך לישון  -אלו דברים בטלים .ויש עניין לסיים פַ עֲ מָ י ִם ספר תהילים העולים למניין 'כפר' (כמניין  300פרקים).

הָארִֶּץ
ק ֻדשִּתִּ ָּ
ְ
כשחזר הגאון החכם המקובל רבי יוסף חיים זצ"ל (ה'בן איש חי' זיע"א) ממסעו בארץ הקודש ,הביא עימו משם אבן קטנה ,ואת
האבן קבעו בקיר הקרוב לכניסה המרכזית של בית הכנסת הגדול ,בו היה דורש בכל שבת .על האבן היו חרוטות המילים
'אבןִּמארץִּישראל' .וכלִּהאנשיםִּ,כאשרִּהיוִּבאיםִּלביתִּהכנסתִּ,היוִּנוגעיםִּבהִּומנשקיםִּאתִּאצבעותיהםִּ .
ה'בן איש חי' הביא עימו גם שקים אחדים של עפר מארצנו הקדושה ,שאותו זרה על פני קרקע הכניסה של בית הכנסת שלא
הייתה מרוצפת ,כדיִּשכלִּהנכנסִּלביתִּהכנסת ִּבהכרחִּיזכה ִּלדרוךִּעלִּאדמתִּארץִּישראל .כל זאת נעשה כמנהג העתיק
המיוחס לפסוק "כִי ָרצּו עֲ בָדֶּ יָך אֶּ ת אֲ ָבנֶּיהָ ו ְאֶּ ת עֲ פָ ָרּה י ְחֹנֵנּו" (תהלים קב ,טו).

ָאדםִּלְ כִּףִּזְכּות
ה ִָּּ
כִּלִּ ָּ
הוִּהִּדִָּּןִּ ָּ
ֱ
ִּ
ִּ

אנו נמצאים ימים ספורים לפני ראש-השנה ,יום הדין ,שבו יקבע אלו מאורעות נעבור בשנה הבאה עלינו לטובה .מצב
הבריאות של משפחתינו ,פרנסתנו ,מי יתחתן ומי יזכה בזרע קודש בר-קיימא .וידוע ,כי אחת הסגולות להיכתב לחיים טובים
וארוכים היא לדון את הזולת לכף זכות.
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך דברי הצדיק המגיד הרב אלימלך בידרמן שהביאם ב'באר הפרשה' ,שיש בו כדי ללמדנו,
עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות ,ואף במקרים ,שבהם נראה בעליל ,שלא קיימת דרך כזו ,לעיתים ,כאשר מתבררים
הדברים לאשורם ,אנוִּעומדיםִּפעוריִּפה ,ואין לנו אלא ללמוד לקח ולא למהר לשפוט את הזולת ,גם כאשר רואים אנו זאת
בעינינו ,כפי שמסופר בסיפור הנפלא הבא:
סיפר משגיח חשוב באחת הישיבות בארה"ק שלאחרונה מסר שיחת מוסר לתלמידיו ,והנה מגיע בחור אחד באיחור של
כחמש עשרה דקות תמימות! ופוסע למקומו באיטיות בהיכל הישיבה ,כשכוס תה רותח בידו ,משל היה הוא 'ראש הישיבה'
בעצמו ,המשגיח רצה על אתר להשיב לו כגמולו בראשו ,אבל בכוחות על אנושיים העמיד עצמו והתאפק מלהשיב לו מנה
אחת אפיים.
לא חלפו יותר מעשר דקות ,והנה רואה המשגיח ,כי הבחור מוציא את שקית התה מתוך המים הרותחים ומניחה על עיניו...
אז הבין המשגיח ,שהבחור הלה לקה בעיניו – מה שהיה גורם לכל בחור אחר שלא להיכנס כלל לשיחתו של המשגיח ,והואִּ
בגודלִּחשקוִּכיִּעזִּ–ִּלשתותִּבצמאִּאתִּדבריִּהמשגיחִּנכנסִּ,כשהתהִּבידוִּעבורִּעיניוִּ ...
ִּ
מְ נּויים
הקְ ָּדשתִּהֶ עָּ לֹון
לשְ אלֹותִּבהֲ לָּ כָּה
ִּ
נָּאִּלפְ נֹותִּלָּ רבִּאליָּהּוִּחייםִּ
בלתִּהֶ עָּ לֹוןִּחנָּםִּבִּemail-
לְ ק ִָּּ
נ ָּתןִּלְ ה ְקדישִּאֶ תִּהֶ עָּ לֹוןִִּּלְ עִּּלּויִּנשְ מתִּ,ל ְרפּוָאהִּשְ למָּ הִּ,לְ הצְלָּ חָּ הִּ,זּוּוגִּהָּ גּוןִּ ִּ,
ִּ
ִּ 052פנְחָּ סיִּבְטִּל'ִּ052-6329144
מידיִּשָּ בּועִִִּּּ,שְ לחִּאֶ תִּכְתֹובְתֶ ָךִּאֶ לִּ :
חֲ ז ָָּּרהִּבתְ שּובָּהִּוכו"ִּ-נָּאִּלפְ נֹותִּלְ ליאֹורִּבטל"ִִּּ 052-7652084
ִּ (הניידִּבאישורִּועדהִּרוחנית) כְת ֶבתִּהּמעֲ ֶרכֶתִּ:עֲ בּורִּליאֹורִּעצְמֹוןִּ,רח'ִּהבשֶ םִּ26אִּת.דִּ83375ִּ.מְ בשֶ ֶרתִּציֹוןִּ.מּקּודִִּּ PnineEH@gmail.com ִּ 9076926
ִּ

ִּ

ִּ

ִּ
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ִּ
ִּ

אםִּראשֹוניםִּכְמלְ ָאכיםִּ–ִּהאדמו"רִּהָּ רִּבִּאוריִּקלוגהויפטִּמסְ טְ ֶרליסְ קִּזצ"ל
האדמו"ר ִּהרב ִּאוריִּקלוגהויפט ִּמסְ טְ ֶרליסְ ק ִּזצ"ל ִּהמכונה ִּ"השרף ִּמסְ טְ ֶרליסְ ק" -נולד
בשנת ה'תקי"ז ( )1757ביאנוב לעת זקנותו של אביו ולאחר הבטחתו של המגיד ממזריטש
לאמו ,שתלד 'בן שיאיר את העולם' .עוד בילדותו ניכרו בו אותות כי לגדולות נועד והיה
בוכה על גלות השכינה .מאחר שאביו לא היה בידו לשלם שכר לימוד למלמד ,ביקש
מעשיר אחד ,ששכר מלמד לבנו ,שיסכים לצרף גם את רבינו אליו .בהמשך רבינו התאבק
בעפר רגליהם של תלמידי חכמים .בהיותו כבן  13נודע ברוב ידיעותיו בתורה ,חריף ובקי
והחל ללמוד את תורת הקבלה .ביותו כבן  15נחשב לגדול בתורה ולאחד מיודעי הח"ן וכןִּ
בקיִּבגלגוליִּנשמות והחל להרביץ תורה ברבים.
גאון בנגלה ובנסתר .רוב חסידיו היו עניים .תפילותיו נאמרו בלהט ובסערת הנפש ובכל יום
היה נפרד מאנשי ביתו טרם תפילתו מאחר וגודל דבקותו בבורא העולם היה עצום ועד
כלות הנפש ולכן היה חשש שיפטר בזמן זה .לא הסיר מחשבתו לרגע מאיתו יתברך.
לאחר שנישא לראשונה עבר ללבוב כאשר אשתו מכרה ירקות ורבינו שקד על התורה .הם
חיו בדוחק עצום .בשנת ה'תקנ"ב ( )1792עם נרצח רבו האדמו"ר ר' שלמה הלוי סג"ל
מקרלין שב לביתו בלבוב כשחסידים רבים הצטרפו אליו .כאשר היו מספר עשירים
שהחזיקו ברבינו ונודע לו הדבר ,עבר לסְ טְ ֶּרלִיסְ ק ִּבאומרו' :טוב לחסות בה' מבטוח באדם'.
מעשי הצדקה והחסד שלו היו לשם דבר והוא תמך בהכנסת כלה ,פדיון שבויים ,עזרה
לנזקקים ,סיוע ליהודים שירדו מנכסיהם ועוד .כ 34-שנים שימש כאדמו"ר בסְ טְ ֶּרלִיסְ ק.
תלמידו הרה"ק ר' שר שלום מבעלזא אמר עליו בפטירתו" :מימותִּאחיהִּהשילוניִּלאִּהיהִּ
אדם ִּשיכירִּבנשמותִּישראלִּכמוהו" .נפטר ב-כ"ג אלול ה'תקפ"ו ( .)1826חי כ 69-שנים.
ציונו בסְ טְ ֶּרלִיסְ ק .בנו ,ר' שלמה נפטר כארבעה חודשים אחרי אביו באמרו "אי אפשר
לחיות בלי אבא שכזה" .ר' יהודה צבי הירש ברנדויין מסטרטין מילא את מקומו כאדמו"ר.

ִּ

ִּ

ִּ
ִּ

אביו :ר' פינחס (שימש כעגלון) .אימו :מרת רבקה .נשותיו :מרת פריידא (זיווג ראשון) ,מרת
בלומא (זיווג שני -בת ר' קאפיל חסיד תלמיד הבעש"ט) .ילדיו ִּ(מזיווג ִּראשון) :האדמו"ר
ר' שלמה ,בתו (נישאה לר' יצחק) .מרבותיו :ר' שלמה הלוי סג"ל מקרלין (רבו המובהק),
ר' אלימלך וייסבלום מליז'נסק ,ר' מרדכי מנשכיז ,ר' יעקב יוסף (ייבי) מאוסטראה ,ר' משולם זושא מאניפוליִּ .
מתלמידיו :ר' שלום רוקח (הַ שַ ר שָ לֹום מִ בֶּע ְלזְא) ,ר' יהודה צבי הירש ברנדויין מִ סְ טְ ֶּרטִ ין ,ר' צבי הירש מֵ ִרימִ ּנֹוב ,ר' ד ֹב
ב ִ
ֵעריש מֵ אֹולְסְ ק ,ר' משה אייכנשטיין מִ סָ אמְ בּור ,ר' בנימין זאב שינבלום ,ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מִ זִידִ יטְ שֹוב ,ר'
גרשון אַ שְ ְכנַזִי (אב"ד קֹולֹומְ י ָיא) ,ר' מרדכי זִיסְ קִ ינְד מִ סְ טְ ֵרי ,ר' אליעזר זאב מבוטשעטש ,ר' הרשל מרימינוב ,ר' אהרן
משה מבראד ,ר' זאב וולף מלבוב .מספריו• :אמְ רי ִּקָּ דֹוש -דברי תורתו וסיפורי מעשיו המופלאים (הוצא ע"י תלמידו
המובהק ר' ִבנְי ָמִ ין זְאֵ ב שֶּ נְבְלּום מִ לְבֹוב).

כ

אשר כבר זרחה אורו של רבינו הקדוש סיפר פעם אחת בזה הלשון" :כידוע היה אבי ז"ל בעל עגלה ,ואח"כ חייט עני ודר בכפר ,באותו
כפר לא היו עשרה יהודים ,כשנולדתי והוצרך אבי להכניס אותי בבריתו של אברהם אבינו ע"ה ,היה אז בעניות גדולה ,לא היה לו כלום
להכין עבור סעודת ברית ,וגם לא יכל לשכור עשרה אנשים מהעיר הסמוכה שיבואו אל הכפר לברית כמנהג הכפרים אז ,מובן כי היה
בצער מאוד על זה ולא ידע לשית עצות בנפשו .כבוא יום הברית הלך על הדרך שבין הכפר לעיר הסמוכה לראות אולי יש עובר אורח
שיצטרף למניין ,אבל לא ראה שום יהודי .חלפו השעות וכבר היה חצות היום ועוד לא היה מניין עשרה.
התחיל אבי לבכות ולבקש מבורא עולם ,שיזמין לו יהודים אחדים בכדי שיוכל לקיים המצווה הגדולה כדת .עודנו עומד בבקשתו והוא
רואה מרחוק עגלה נוסעת ומתקרב ת אליו ,ומיד הכיר כי הנוסעים המה יהודים ,וגם הנוסעים ראוהו שהוא עומד ובוכה ,התקרבו אליו
יותר ושאלוהו" :יהודי ,מדוע אתה בוכה?" .השיב להם" :הנה בן נולד לי והיום עליי להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה ופה בכפר אין
מניין ,וגם אין לי כלום לצרכי סעודה".
מיד אמרו לו" :אל תדאג ,אנחנו מחותנים ונוסעים מהחתונה ויש איתנו כל מיני מתיקה וגם יי"ש לרוב ,בתוכנו יש גם רב וגם מנגן .ובכן
ניסע אצלך ונכניס את בנך בבריתו של אאע"ה ,וגם נעשה סעודת ברית כיד המלך" .וסיים רבינו" :הסנדקִּהיה ִּאברהםִּאבינוִּ,הרבִּהיהִּ
משהִּרבינוִּ.המנגןִּהיהִּדודִּהמלךִּע"ה".

כ

שרבינו היה ילד כבן עשר שנים נכנס עם אביו לבית כנסת .הוא נעמד להתפלל את תפילת העמידה .היות והוא היה יותר נמוך
מהשולחן ,סבר אביו שהוא יצא לשחק בחוץ .יצאו כולם ,סגרו את בית הכנסת ,חיפשו אותו בכל מקום ולא מצאו .למחרת הגיעו בשעה
שש בבוקר ,כדי להתפלל את תפילת השחרית ,וראו אותו כי עדיין נמצא בתפילת העמידה!

פ

עם אחת בערב יום הקדוש ,בעת שהלך רבינו להתפלל מנחה ,עמד אצל העמוד בקרן מזרחית דרומית ,ותלמידו הרה"ק המקובל הרב
יהודה צבי ברנדויין (הראשון) מסטרטין היה הולך בבית התפילה בהתלהבות ודבקות .באמצע הוצרך לו לשאוף טבק ,ולא היה לו ,והיה
לו מזה בלבול הדעת .ראה זאת חסיד אחד ,הלך ומילא את קופסת הטבק שלו ,והחיה את נפשו.

אמר לו ר' יהודה צבי" :היות שעשית לי טובה ,בעד זה אראה לך דבר אחד" ,ונתן מטפחתו בעיניו ,וראה אשר במקום שעמד שם השרף
מסְ טְ ֶּרלִיסְ ק היה עמוד אש עד לב השמים ,וכלִּביתִּהתפילהִּהיהִּמלאִּנשמותִּאנשיםִּנפטרים ,והחסיד התעלף מפחד ואימה ,ולקח
הרה"ק ר' יהודה צבי את המטפחת ממנו ,ושוב לא ראה עוד( .אור עולם ,תולדות רבני)
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סד
ח ִֶּ
עשיִּתִּ ֶ
ֲ
אנו נמצאים ימים ספורים לפני יום הדין הגדול והנורא-
ראש השנה .אין ספק ,שכל אחד מאיתנו מנסה בכל כוחו
להשיג עוד ועוד זכויות כדי שבעז"ה ייכתב וייחתם הוא
ומשפחתו לשנה טובה ומאושרת.
כאשר אדם עושה חסד עם זולתו ,הרי הוא זוכה לכל
הישועות .אם נתבונן נראה שהמילה חסד ,מורכבת משתי
מלים :חס ד' .דהיינו חס בורא העולם.
שכן היות שאותו האדם עושה חסד עם בנו של בורא
עולם! ,הרי שהקב"ה 'לא נשאר חייב' .ואותו האדם זוכה
גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
להלן סיפור ,המעובד מתוך 'ברכי ִּנפשי' אותו סיפר הגאון
ר' יצחק זילברשטיין שליט"א ,ובו ניתן ללמוד על עשיית
החסד וכיצד בורא העולם שילם על כך :תלמיד חכם אחד
סיפר לנו ,מה ששמע במו אוזניו ביום הפורים ה'תשע"ג,
מבעל-המעשה" :למחייתי אני עובד כנהג מונית בבני ברק.

וההמתנה בצידה ,תהיהִּחינםִּאיןִּכסף!" .היה לי ביטחון מלא
בה' יתברך ,שלא אפסיד מקיום מצווה זו מאומה.
ואכן כפי שאמר כך עשה .הנהג לא חס על כספו ,שיכול
להרוויח בזמן זה ועל זמנו היקר ,והסיע את האיש לביקור
הרפואי .בהגיעו לשם ,המתין לו דקות ארוכות ,עד שהלה
סיים ולקח אותו בחזרה לבני ברק.
והנה ,בהיותו כבר בדרך חזור ,מאותת לו אדם לעצור .איש
זה היה צריך להגיע לפתח-תקווה ,ולכן העלהו הנהג לרכב,
והתוכנית הייתה שלאחר שיחזיר את הנוסע לבני ברק ימשיך
איתו לפתח-תקווה .האיש וחמשת ילדיו שישבו מאחור ,עוררו
את תשומת ליבו של אותו אדם ,שעלה למונית שישב בסמוך
לנהג ,והוא שאל אותו" :מי הם?".
הנהג אותת לו ברמז ,שמדובר ביהודי עני ,וסיפר לו בלחש
את כל המעשה .האיש האזין לדברים ,ולפתע פנה אל העני
ואמר בקול רם" :אם אין לך כסף למונית לתל אביב ,מן-הסתם
גם אין בידך אפשרות כספית לקנות משלוח מנות ,כדי לשלוח
לחבריך וידידיך".

בעיצומו של יום הפורים ,כשהאווירה ברחובות הייתה
גדושה בשמחה וצהלה ,הבחנתי באדם ,ולצידו חמישה
ילדים קטנים הנכרכים אחריו ,העוצר ִּכמה ִּנהגי ִּמוניותִּ ועד שהלה הספיק להגיב ,הושיט הפתח תקוואי את ידו לכיסו,
ושואלִּאותםִּדברִּמהִּ,והםִּכנראהִּמשיביםִּלוִּבשלילה ִּ ִּ.שלףִּמשםִּאלףִּשקליםִּבשטרותִּומסרם ִּלו' .כסף זה ישמש
אותך למשלוחי מנות' ,אמר .לא עוברת דקה ,והאיש פונה
כך עובר הוא מנהג אחד לרעהו ,ואף אחד אינו מכניס אותו
שוב אל האדם שישב בספסל האחורי ,ואומר" :הרי חג הפסח
למוניתו .רחמיי נכמרו על האיש ,וניגשתי אליו ושאלתי
מתקרב ,ואני מניח שגם כסף למצות ויין לא יהיה לך!".
במה מדובר ,והאם אני יכול לעזור לו .הוא סיפר ,שיש לו
ומושיט שוב ידו לכיסו ומוציא עוד אלפיים שקלים עבור מצרכי
תור דחוף לרופא בתל אביב ,והוא זקוק למונית שתסיענו
החג .מובן ,שהלה הודה לו רבות על כך.
לשם ,ותמתין במקום עד לסיום הביקור הרפואי ,ואחר כך
לאחר שהאיש ירד בבני-ברק ,פונה הנוסע מפתח-תקווה אל
צריך לקחת אותו בחזרה לבני-ברק.
הוא הוסיף ואמר" :כיוון שיש בארנקי רק ארבעים שקלים ,הנהג ,ושואל אותו" :מה מחירה של הנסיעה לתל-אביב
אף אחד אינו מוכן להסיע אותי לתל-אביב ,במיוחד ביום שעשית עבור אותו העני ,וכמה היית גובה ממנו אם היה לו
כזה ,שבו יש נסיעות רבות בתוך בני-ברק ,וחבל לנהגים כסף?" .הנהג השיב שמדובר בכמאתיים שקלים .האיש
להיתקע ולהשתרך בפקקים בדרך לתל אביב עבור סכום הושיט ידו בפעם השלישית לכיס חליפתו ,והוציא משם
פעוט שכזה ,בשעה ִּשיכולים ִּהם ִּלהרוויח ִּפי ִּכמה ִּוכמהִּ אלפיים שקל נוספים ,ומסרם לנהג באומרו" :זה שכרך עבור
המצווה שעשית" ,וירד מהרכב ,בלא להזדהות.
מהנסיעותִּהפנימיותִּבבני-ברק".
"תראה כמה הרווחתי בנסיעה זו" ,מספר הנהג לת"ח שפגש
בו ברגע החלטתי ,ש'אקפוץ' על המצווה הגדולה שנקלעה
בבני ברק" .גם זכיתי לעשות מצווה כל כך גדולה ,גם הייתי
לידי ,ולמרות החשש מפקקים גדולים העלולים להיות
השליח ,שבאמצעותו הגיעה התרומה לידי היהודי העני,
בדרכי ,אסיעִּאתִּהאיש ִּוילדיוִּלתלִּאביבִּ.ברשותיִּמוניתִּ
ובסופו של דבר גם אני עצמי הרווחתי על אותה נסיעה בכפל
גדולהִּ ,שבה ִּניתן ִּלהכניס ִּכעשרה ִּנוסעים! ִּכך ִּשאוכלִּ
כפליים .אין לי כל מושג ,מי היה האיש שעלה למונית .אבל
לקחתִּאתִּהאישִּואתִּילדיוִּ .
אם אתה תשאל אותי ,היה זה אליהו הנביא" ,אמר הנהג
ואם לא די בכך ,הודעתי לאיש" :הנסיעה הלוך-ושוב ,בתמימות יהודית טהורה.
עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין -גלאט"?
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל אזור בארץ .ההשגחה החל מזמן הספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א (הנייד באישור ועדה רוחנית) 0526329144

הרבִּעובדיהִּיוסףִּבןִּגורג'יהִּזצ"לִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּהרבִּשמואלִּבןִּשמחהִּדרזיִּזצ"ל ִּ ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּהרבִּיצחקִּבןִּתפאחהִּכדוריִּזצ"לִִִּּּ הרבִּשבתיִּבןִּאסתריאִּאטוןִּזצ"לִִִּּּולדִּיחיאִּבןִּיוסףִּז"לִִִִִִִִּּּּּּּּ ִּ
לע"נ
ִִִּּּהרבִּמנחםִּבןִּויקטוריהִּבצריִּזצ"לִִִִִִִּּּּּּּמאירִּמורדִּבןִּשושנהִּז"לִִִִִִּּּּּּיצחקִּבןִּברקוִּדבִּז"לִִִּּּ ִּ
ִּ
הרבִּמרדכיִּצמחִּבןִּמזלִּאליהוִּזצ"לִִִִִִִִִּּּּּּּּּהרבִּיעקבִּבןִּמרגליתִּזצ"לִִִִִִִִּּּּּּּּ ִּ
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ ִִִִִּּּּּאביבהִּבתִּאייריןִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּגאולהִּבתִּטובהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּשרהִּבתִּנרקיסִּע"ה ִּ
אסתרִּבתִּבלהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּשמואלִּבןִּרבקהִּז"ל ִּ
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאברהםִּבןִּיונהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּעמירםִּבןִּדבורהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּאביגדורִּבןִּג'וליִּז"לִִּּ ִּ
נעמיִּבתִּכתוןִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּמשהִּבןִּרוזהִּז"ל
ִִִּּּיצחקִּבןִּחביבהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּר'ִּעוליאלִּישועהִּבןִּסטהִּמקניןִּזצ"לִִִּּּמסעודִּבןִּיקוטִּז"ל ִּ
ִּ
ִִִּּּ
מריםִּבתִּבלהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאביחיִּבןִּאסתרִּז"לִִּּ ִּ
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאהרוןִּ(אורי)ִּבןִּרבקהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ דרורִּיהושעִּבןִּארץִּמיוחסִּז"לִִִִּּּּמזלִּבתִּשמעוןִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּ
צדיקִּחכםִּבןִּחזלהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּנעימהִּבתִּגורג'יהִּע"הִּ
ִִִִִּּּּּדודִּברִּחסיבהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּחיִּזיזיִּבןִּקלרהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּדבִּבןִּיצחקִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּיוסףִּבןִּמריםִּנוסרתִּז"ל ִּ
שניִּבתִּאסתרִּע"הִִִּּּ ִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּ
מסודיִּבתִּחביבהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּרפאלִּבןִּאסתרִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּיוסףִּבןִּסעדהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּסוליקהִּבתִּעישהִּע"הִִִִּּּּרחלִּרפאתִּבתִּהשמתִּע"ה ִּ
ִִִִִִִּּּּּּּיעקבִּבןִּאסתר ז"ל ִּ
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יונהִּבןִּסעדהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּשמעוןִּבןִּשמחהִּז"לִּ ִּ
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ברכהִּבתִּמרדכיִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּר'ִּדבִּבןִּבנימיןִּאלתרִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּיעקבִּבןִּסלימהִּז"לִִִִִִּּּּּּ ִּ
ִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּספירנסִּתקווהִּבתִּנעימהִּע"הִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּדניאלִּרפאלִּבןִּחגיתִּז"לִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּזילפהִּבתִּרנדהִּע"ה ִּ
יעקבִּבןִּנעמהִּז"לִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאורהִּבתִּנעימהִּע"הִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ תנצב"ה
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ìåìà Y àåáú éë úùøô
ל ה' הצדקה – בקשת 'סליחות' בהכרה כי הבורא אדו הכל ,òâø ìëá åùôð øöåðå ,úò ìëá åäçðú åãéå ,åîò äùò
כיצד חטאנו לפניו
éðéò úåàøî çè êéàå .åéðôì ñéòëäì åáì åàìî êéàå
åéðéò åç÷ôð øùà ìéëùîäå .åááì ìéëùäî ,àèåçä äîåù 'úåçéìñ úáù' úàø÷ìå ,íîåöéòá 'úåçéìñ'ä éîé
à"ù) äáåùú éøòùá 'äðåé åðéáø' éøáãá ïééòì åðéìò
 'åçåø éøãç åàåáéå åáìá äìàä íéøáãä å÷çåéא.
éåàø (åéñëð ìëî é÷ð àöéù éîî¯) äîäî øúåéå' ,ì"æå ,(á"é úåà
 ø÷éòäå áéòúäå úéçùäå ú"éùä úà äøîäù éî çðàéå øòèöéùב åìàë íéäåáâå íéùåã÷ íéîé ìöðì ,גøùà ,
ãñçå ,ïéàî ùé åàøá øùà åøöåé øëæ àìå ,åéðôì äìéìò
ùéà ìë 'øãñ'ì äáåè äðúîá åðì åðúéð
א .בתחילת הסליחות אומרי פסוקי שבח בגדלות השי"ת ,וא שכבר נאמרו בזה כמה טעמי להבי מה עניינ
של פסוקי דזמרה אלו קוד בקשת הסליחות ,מ"מ נביא בזה ביאור נפלא ,הגע בעצמ ,הול לו אד מ השורה
ברחובה של עיר ,כשהוא נחפז וממהר מאד ל'עבודתו' ,מרוב מהירות לא נזהר כראוי ובדר מרוצתו פגע באחד
העוברי והשבי והפילו ארצה ,והנה ,מתחילה היה נדמה לו שפגע בילד קט ,ע"כ נענה לקראתו בשפה רפה 'מחל
נא '...וכמעט שהמשי במנוסתו .אלא שלפתע הבחי כי לא נער קטו הפיל בפחזותו אלא אד מבוגר ובא בימי,
מיד התחנ לפניו 'אוי ,מה עשיתי ,מחל נא ...סליחה ומחילה' בכל פה ובאופ יותר מכובד ,תו שהוא מתר עצמו
במאה ואחד תירוצי מדוע לא ש לבו לכל הנעשה ,והנה משא החל לפייס את הנופל ,פרצה זעקה קורעת
מגרונו כי ראה לתדהמתו הגדולה שאי ה'נופל' סת אד מכובד מ השורה ,אלא אחד מגדולי זקני וצדיקי הדור....
כעת כבר לא מצא מנוח לנפשו אשר נבהלה מאד ,ובקושי רב הצליח לחל מפיו בלב נשבר ונדכה בקשת סליחה
ומחילה בתחנוני ודמעות ,על אשר בפזיזותו השפיל את כבוד גדול הדור עד עפר.
עתה ,נחזי אנ ,א היה זה האיש ממשי באותה בקשת סליחה למחצה לשליש ולרביע כבתחילה – א לאחר
שנתברר בפניו שהנופל רשכבה"ג הוא ,הרי היה מוסי בזה חטא על פשע ,בהראותו כי אינו מתייחס בכל חומר
העני הראוי למעשהו הנלוז ,נמצינו למידי שעצ הידיעה וההכרה במי שחטא כנגדו היא הנדרשת תחילה בטר
יגש לבקשת הסליחה והמחילה .לכ מקדימי תחילה פסוקי המדברי בגדולת ה' ונוראותיו ,ובחסדיו העצומי
עמנו ,ויקויי דע לפני מי אתה עומד לבקש רחמי.
ב .עומדי אנו שתי שבתות קוד ראש השנה ,היה רגיל הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל לעורר מדי שנה בשנה
)ובשנתו האחרונה כשכבר היה חלוש ולא היה בכוחו למסור שיחתו ברבי אזי שלח זאת בכתב ידו ע חתנו הגר"ז גינזבורג( בדברי חז"ל )שבת
קיח (:אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלי ,ולאו דווקא לעני גאולה הכללית בביאת המשיח ,אלא ג
לגאולה הפרטית של כל אחד ואחד ,וכל הרוצה להיגאל בראש השנה לטוב לו כל הימי יקיי סגולה זו לשמור
שתי שבתות אלו כהלכת )אור יחזקאל ימי נוראי( .וכעי"ז איתא מהרה"ק החידושי הרי" זי"ע )ליקוטי הרי" ר"ה בתחילה(.
ג .הרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע )מובא ב'שרפי קודש' מערכת הר"ר שמעלקא( היה אומר מש הרה"ק רבי רבי שמעלקא
מניקלשבורג זי"ע ,שאינו רוצה להפטר מזה העול ,כי בעול הבא אי חודש אלול ,ואיזה פני יש לה לחיי
מבלי חודש אלול.
הנה זה מכבר נהגו אנשי השלטו הממוני על הדרכי להתקי 'מצלמות' ) (Camerasהרואות ומודדות את מהירות
של הנוסעי בכביש ) (roadוכל הממהר יותר מ המותר מקבל לביתו דו"ח ובו חובת תשלו 'קנס' .הגדילו עשות
בכמה מדינות בעול )ביניה באנטווערפ ועוד( שהתקינו מצלמה אחת בתחילת כביש ארו וגדול ושניה לה בסו הכביש,
וזה מעשי המצלמה ,כל רכב שעובר 'זוכה' לתמונה ה בתחילה וה בסו ,עתה ,א לפי המהירות המותרת ש
אור הדר כעשרה דקות וזה האיש ער 'סיו' על נסיעתו בארבע דקות הרי זה מוכיח בעליל שנסע כ'חיה רעה'
ודינו לשל קנס גדול .מה עשה נהג חכ ש'טס' ובתו שתי דקות התקרב לער 'סיו' על הכביש ,מיד בראותו
כי לפניו עומדת מצלמה בקירוב מקו ,וברגע שיעבור דרכה 'אחת דתו '...ויישלח לביתו נאווה קודש 'דו"ח' ...מיד
החל להאט את דרכה כאות זקני העיירה המהלכי ד' אמות בכדי הילו מיל ...עקב בצד אגודל ...עד שעבר
שיעור הזמ שאמורה נסיעתו לארו על פי חוקי המדינה.

á

באר הפרשה

,íéìâð íéãñçå íéîçøá ä÷åúîå äáåè äðù åîöòì
øúåé äååù òâø ìë éë ,åììä íéðîæä úø÷éá ïéáäì
éðá íéðéîàî åðà éøäù ,àîìòã éìììçå ïåä ìëî
êùîá åðì òøàé øùà ìëå ,åðì øùà ìëù ,íéðéîàî
ä"ø ãò è"òùú äðùä ùàøî Y è"ìòáä äðùä ìë
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äðùä ùàø íåéá èìçðå ÷÷çð ,áö÷ðå òá÷ð ìëä ,ô"ùú
 è"ìòáäדàìù äèåù éúô éî íéøáãä éðô íä êë íà ,
úçðå ÷"ùæ ,áåøì úåòî ,äáåè äðùá åîöò øãñì âàãé
äååìùå íåìù ,íéðåâä íéâååéæ ,äðúéàå äáåè úåàéøá ,áåøì
.äòåùéå äëøá éðéî ìëå ,åðéðçîáå åðéìäàá

ולדיד ,א מי של"ע התנהג כל השנה כחיה רעה ,מבלי לשמור את עצמו כפי חוקי התורה והמצווה ,הרי עתה
נראית כבר לנגד עינינו כביכול ה'מצלמה'  -שבעוד כמה ימי נעבור לפניו כבני מרו ,כי זכר כל היצור לפני בא,
אתה זוכר מעשי אד ותחבולותיו ויצרי מעללי איש ,וח"ו עלולי לקבל 'דו"ח' ,אי לו אלא עצה אחת ,לעצור עתה
מבעוד מועד ,לשנות דרכיו לטוב ,ובזה ינצל ויכתב לשנה טובה ומתוקה )מבעל 'נוע זיוו'(.
והרי ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא ,ומצינו רמז לכ ,דכתיב )לעיל יא יב( 'עיני ה' אלוקי בה מראשית השנה
ועד אחרית שנה' ,שכביכול יש 'עיני ה'' בראשית השנה ובסופה ...עומדי אנו לפני עיני ה' המביטי עלינו ביו
הזכרו  -אי חכמה ואי עצה אלא 'להאט את המהירות' – לעצור בעצמו ולעשות חשבו הנפש בימי האחרוני
שעוד נותרו לפליטה עד סו השנה.
משל אמרו בש הגר"ח מבריסק זי"ע ,לסוחר ממולח שהחליט להבריח סחורה יקרה מגבולות המדינה למדינה
השכנה ,וכ דרכה של ההברחה ,קובעי ע 'בעל עגלה' מהי העת המוכשרת להברחה ,ומאז ועד היו המיועד
הסוחר מכי את הסחורה האמורה ,והנה מעת קביעת הזמ נודדת שנתו של הסוחר – א שעדיי רחוקה ממנו
ההברחה ,כי הסחורה שלו היא ,ואוי לו ולנפשו אילו ייתפס 'על ח' ...שהרי הסחורה ששוויה הו תועפות תוחר
בידי השלטונות ,והוא עצמו 'ישב' בבור לאור ימי ושני ,אכ בעל העגלה נ את שנתו בשלווה ,בידעו כי לא
לו החטא ,הסחורה איננה שלו ,מה ג שהוא רגיל לעשות את דר הגבולות מפקידה לפקידה ומזמ לזמ ,אמנ,
ככל שמתקרבי לעת וזמ אשר נקבע ,מתחלת ג שנתו לנדוד בלילות ,היחידי שאיננו מרגיש בכל הנעשה והוא
יש את שנתו בשלווה בטוב ובנעימי הרי הוא הסוס בכבודו ובעצמו הנושא את כל המשא הכבד הלז והוא יש
כ'שינת הסוס '...ומדוע ,כי לגביו שווי המסע ברחובה של עיר והמסע בהרי הגבולות שבי המדינות – מה לי הכא
מה לי הת ...אחי ורעי אהובי וידיד ,דוד המל מתחנ לפנינו )תהלי לב ט( אל תהיו כסוס כפרד ,הנה ימי באי
ימי הדי ,עומדי לפשפש באמתחותינו לראות איזה 'סחורה' נמצאת ברשותנו ,אל תהיו כסוס שאינו מבי את
משמעות הדברי ,ונ לו בשלווה על מיטתו ,וכשהוא מהל אינו 'תופס' א הוא ברחובה של עיר או במעבר
גבולות המסוכ...
וכבר אמרו צדיקי )עבודת ישראל ראה ד"ה עשר תעשר בש הרה"ק רבי אלימל מליזענסק זי"ע ,ובעוד הרבה ספרי( על המשנה
)ר"ה ב' (.באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה ,רבי אלעזר ורבי שמעו אומרי באחד בתשרי' ,שתנא קמא סבירא
ליה שהמתמהמה מלשוב בתשובה עד אחד באלול הרי הוא כעושה מעשה 'בהמה' ,ואילו רבי אלעזר ורבי שמעו
חולקי עליו ואומרי ,שאכ זה השב באחד אלול עדיי בגדר 'אד' הוא ,ורק מי שאינו נזכר לשוב עד ראש השנה
'נמשל כבהמות נדמו'.
ד .בעירו של רבינו יחיאל מפארי"ש )מגדולי הראשוני( דרו שני צורפי זהב ,ש האחד ר' יעקב אבודרה וש השני
ר' נפתלי עזריה ,באחת השני בערב ראש השנה החליטו השני בעצה אחת לצו ולהתענות בערב ראש השנה
ולבקש מהקב"ה שיגלה לה את סכו הכס שנגזר עליה להרוויח בשנה ההיא )עי' מהרש"א ברכות יח :ש'חלומות של
ליל ר"ה יותר אמיתיי'( ,וכ עשו .ואכ ,לרבי יעקב גילו בחלו שבמש השנה הקרובה ירוויח מאתיי זהובי ,ואילו
לרבי נפתלי נתגלה שירוויח רק מאה וחמישי זהובי .מרוב התרגשות שנתקבלה בקשת עלו אל מעו רב רבי
יחיאל מפארי"ש וסיפרו לו על דבר החלו ,והוא הציע לה להעלות ע"ג הכתב בפנקס מיוחד מידי יו ביומו את
הרווחי שירוויחו ,כדי שיוכלו לבדוק בסו השנה א חלו אמת חלמו א לאו.
באמצע השנה הגיעו השני אל רבי יחיאל כדי שידי לה די תורה ,ומעשה שהיה כ היה ,לפני זמ מה
השקיעו שניה יחדיו מעות ב'עסק' וכבר הרוויחו סכו נאה מעסק זה ,אלא שכעת נתעורר ויכוח ביניה ,ר' יעקב
טע ששניה השקיעו בעסק סכו כס שוה בשוה וממילא ג הרווח מתחלק שוה בשוה ,ואילו ר' נפתלי הכחיש
וטע כנגדו ,שהוא השקיע שני שליש מ הכס לעומת ר' יעקב שלא השקיע אלא שליש מ הסכו ,וממילא ג
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øéëäìå ïéáäì ìàøùéî ùéà ìë úåëæå úáåçî ,äðä
î"á) é"øùà úåäâäá åðéöîãëå ,íéðîæä úìåãâá
øæòéìà åðéáø ìà åàáù íééðùá äùòî àéáîä (è"ñ á"ô
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úòá ,åøéáçì ìéãáä ìë úà øëîå êìîð óåñáìå ,åââ
úçú ùéù àöî ,åââ úà úåñëì ìéãáä úà äìä ç÷ìù
åéååù êøòù (äìòîìî åäôéç ÷ø ìéãáäå) 'éç óñë' ìéãáä
êåñëñä áåñð êë ìòå ,ìéãáä úîåòì êåøò ïéàì áø
äðå÷ä ìòå ,ïàë äéä 'úåòè ç÷î'ù ïòåè øëåîä ,íäéðéá

ברווחי יבוא בחלקו שני שליש רווח ולא רק מחצה ,וכיו שלא היה לה שטר הסכ חתו על כ לא יכלו לברר
הצדק ע מי.
הרב שמע את שני הצדדי וג שמע שלא ערכו ביניה הסכ בכתב ,על כ שאל מי ה'מוחזק' במעות ,השיבו
השני שהכס נמצא בידו של ר' יעקב ,או אז פנה אל ר' נפתלי ושאלו אולי יש לו עדי שהצדק עמו ,א הוא
השיב שכל ההסכ נעשה בע"פ ובלא עדי ,ואי לו כל דר להוכיח את צדקת דרכו ,לפיכ פסק רבי יחיאל שאי
אפשר להוציא את הכס מידי ר' יעקב שהרי 'המוציא מחברו עליו הראיה' )ב"ק מו ,(:א מ"מ על ר' יעקב להישבע
שהצדק עמו ואז יוכל ליהנות ממחצית הרווחי ,אול ר' יעקב זה ירא היה להישבע על כ ב'ש שמי' ,מכיוו
שכ ,פסק הרב דעל ר' יעקב לשל לר' נפתלי כתביעתו ,שכל מי שאינו רוצה להישבע עליו לשל .והנה ,ההפרש
שבי מחצית הרווחי לשני שליש הרווח עלה יחדיו לס עשרה זהובי וסכו זה נת ר' יעקב לר' נפתלי.
ויהי באחרית שנה  -בערב ראש השנה בבוקר עלו שני השותפי אל ביתו של רבי יחיאל מפארי"ש ,וכל אחד
הראה את פנקסו ע חשבו ההכנסות שהרוויח בזאת השנה ,וכאשר עשו את החשבו מצאו שר' יעקב אבודרה
הרוויח במש השנה קפ"ט ) (189זהובי – וה אחד עשר זהובי פחותי ממה שנקצב לו ,ואילו ר' נפתלי הרוויח
קס"א ) (161זהובי – אחד עשר זהובי יתירי על קצבתו...
כראות רבי יחיאל כי כ ה פני הדברי ,פנה אל ר' נפתלי ואמר לו  -הלא בראשית השנה חלמת שאתה תרויח
רק ק"נ ) (150זהובי ואילו חבר ירוויח מאתי ,ועתה מצאת כי אתה העדפת אחד עשר זהובי וחבר ר' יעקב
החסיר אות ,הרי ל להדיא ,שבאותו די תורה שהיה ביניכ באמצע השנה צדקו דברי ר' יעקב ,ואתה קבלת
ממנו עשרה זהובי שלא כדי .איעצ ,מהר קח את מלא הסכו ותתנהו לר' יעקב ,א ר' נפתלי לא הסכי לכ
בטענתו ש'דברי חלומות לא מעלי ולא מורידי' ,והא ראיה  -שהרי הרווחתי בזו השנה אחד עשר זהובי יתר על
מה שנאמר בחלו וג ר' יעקב חסר 'אחד עשר' מתו הקצוב לו בחלו ,וא היו דברי החלו אמת היה ההפרש
בינינו רק עשרה זהובי .הפרי רבי יחיאל את טענתו ,וכה אמר ,הרי בעת שדנתי אתכ נתחייב ר' יעקב לשל
זהוב אחד לספרא דדיינא כיו שיצא חייב בדי – ג זהוב זה עלי לקבל ע"ע ,כי ע"פ האמת עלי היה לשל
על כ) ,ולכ יש הבדל של י"א זוז ברווחי( ,א ר' נפתלי לא אבה להודות על האמת ,ועמד בטענתו הראשונה שהוא
השקיע שני שליש מ הממו לכ כספו בא אליו כדי ומשפט ,שמע הרב וקיבל ,כי אכ אי אפשר מחמת טענות
אלו להוציא כס מצד הדי ,ופטר לשלו...
באותו היו רבו הקוני בחנותו של ר' יעקב ,ובבואו לסגור את החנות בחצות היו חישב את רווחיו ,ומצא
שהרוויח היו י"א זהובי ,ובזה נשלמו רווחי אותה השנה למאתיי זהובי ,כפי שחזה בחלומו בראשית השנה,
ואילו אצל עמיתו ר' נפתלי לא דרכה כ רגל בחנותו במש כל היו ,ולא עוד אלא שביציאתו מ החנות נתקל
בדרכו ,ובנפילתו גרר בבגדו שלח מלא בכלי זכוכית יקרי שהעמיד אחד הרוכלי הנכריי בשוק ,ויחר א הרוכל
ותבעו תשלומי נזקו ,א ר' נפתלי הצטדק בטענת אונס ,ופרצה מריבה ביניה ,אשר במהרה באה לידי מכות נמרצות
והגוי הכהו עד זוב ד ,וא העמידו מיד למשפט לפני שופט העיר ...הלה ששונא ישראל פסק לאחר שעות ארוכות
שעל ר' נפתלי לשל את מלא הסכו ,וראה זה פלא – כי סכו ההפסד שנתחייב לשל לנכרי היה בס י"א
זהובי ,וחזר לביתו כשהוא חבול ומוכה בגופו ובנפשו כשכמעט קידש עליו היו.
כאשר הגיע למחוז חפצו פנה תיכ אל ביתו של המרא דאתרא ,וסיפר לו דברי כהווית ,וביקש סליחה ומחילה
מכבוד הרב ,נענה הרב והשיב ,שכלל לא היה לו עמו כל 'די ודברי' ,אלא עליו לפייס את שותפו ר' יעקב קוד
ראש השנה ,וכ עשה ,ולמחרת בעת ה'דרשה קוד התקיעות' סיפר רבי יחיאל מעשה זה לפני בני הקהילה ...ללמד
דעת ,כי אי אד מרוויח ומפסיד אפילו שווה פרוטה בשונה מהנכתב ונקצב בספרי הנפתחי בשמי ממעל בזה
'היו' דא ראש השנה )רבי יוס משאש' ,מעיי המועד'(.
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íåìùúá åì óéñåäì åà ,'éçä óñë'ä úà åì øéæçäì
åøéáç åìéàå ,ìéãá ìò øúé éç óñë äååùù äî éôë
÷ãöäù õéîî øæòéìà åðéáø ÷ñôå ,éðà øåèô åãâðë ïòè
ìéãáä úçúù ììë òãé àì øëåîäå øçàî ,äðå÷ä íò
'óñë'ä ìù åîåé÷ ìò òãé àìù ïåéëå ,ìåãâ äë ùåëø ùé
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åîöòì åìà íéîéá ìåòôì åçåëáù åéðôì øùà úà òãåéå
äìåàâ úðù ä÷åúîå äáåè äðù ìàøùé éðá íò ìëìå
 äæ øéãà ùåëø ìù åéìòáë àåä áùçð ,äòåùéåהêà ,
åðéàë åîöò äùåò åà) úàæ ìë úà òãåéå øéëî åðéà íà
åéååùù 'ìéãá' ÷øå êà åúåùøá ùéù éîë áùçð ,(òãåé
òâø ìëá øåëæì åðéìòå ,éãéî àì åúå úåèòåî úåèåøô
çøèù éî éë 'äúùå óåèç ìåëàå óåèç' äæ ùãåçá òâøå
 úáùá ìëàé àåä úáù áøòáו.

åçåëá ïéàù äìåãâ äãåáò åðîî úùøãð éë áåùçé ìàå [á]à úåéôìú õáå÷ 'ééò) ò"éæ àöéá'æéàî ÷"äøä ãîì ïàëî
íéðîæ øàùå ìåìà ùãåçá åððééðòì (430 ãåîò
ïéáäì ,àøåáä éðôì åîöò òéðëäì åì ïéà Y äîéé÷ì
øùà ìëå åðçðà åìå åðùò àåä ,åìù ìëä éë ìéëùäìå ùãåç àåäù íéîéä çëá øéëî íãàä íà ,íéìåãâ
Y ãçà ñòøãà) ãçà ïåãà àìà åì ïéà éë òãé æà ,åðì ,'ìàøùé éðáì äáåè äðúî' àåäå ,úåçéìñäå íéîçøä
ה .ידוע משלו של ה'חפ חי' לכפרי נבער מדעת שחמד לו ליסע ב'רכבת' ,ומכיוו שלא הייתה הפרוטה מצויה
בכיסו לקנית טיקעט )כרטיס( ליסע ברכבת ,החל לחסו מלחמו הדל ,ופרוטה לפרוטה מצטרפת עד שבשעטומ"צ
קיב לידו סכו נאה ,אותו היו יו חג היה לו ,בבוקר השכי קו ומיהר לתחנת הרכבת ,וב'חשיבות' ניגש אל
מוכרי הטיקעטס ,הללו שאלוהו באיזה טיקעט יחפו מר )שהרי כמה דרגות היו' ,מחלקת עסקי' היושבי ראשונה בכבוד ויקר,
שניה לה מחלקת 'עמ' ,ובשלישית היו קרונות המיוחדי להעברת 'בהמות' מהכא להת( ,מששמע כי יש כמה מיני טיקעטס החליט
לקנות היקר ביותר – מחלקת עסקי העולה פי כמה מכרטיס רגיל ...אלא שסכל זה לא ידע את אשר לפניו ,על
כ כשעלה על הרכבת ולא ידע איה מקומו הל אחרי רעיו וידידיו הנבערי שלא אבו לשל על נסיעת ,והיו
מתגנבי עצמ בי הבהמות מקו שאי העי שוזפת...
על א הדר עלה 'שומר' בכדי לבדוק הא כל נוסעי הרכבת שילמו על נסיעת ,בהתקרבו אל קרונ של
הבהמות חששו הגנבי על נפש ,והטמינו עצמ במהרה תחת הספסלי אשר בקרו זה ,לבד מטיפש דיד ,שלא
היה רגיל בכגו דא ,ולא הצליח להחביא עצמו כמות ,והיו רגליו מציצות מחו לספסלי ...ואכ בהיכנס השומר
לקרו מיד צדו עיניו שני רגלי אד המציצי מחו לספסלי ...תפש ברגלי וגרר אחריה את האד בעל רגלי
הללו ,וגער בו בקולי קולות גנב ,גנב .מדוע לא שילמת על הנסיעה ברכבת ,נזדעק הלה לעומתו ,וכי גנב אנכי הרי
טבי ותקילי שלמתי על הנסיעה ותו כדי זעקותיו הראה לשומר את ה'טיקעט' שקנה במיטב דמו ,נענה אליו
השומר שוטה שבעול ,יש ביד זכות ליסע במחלקה הראשונה והחשובה והינ שוהה ויושב כא בי הבהמות...
לדיד הדברי אמורי ,ימי כה גבוהי ניתנו לנו מ שמיא ,והננו עסוקי בשטויות – מעשה בהמה ...במקו
להיכנס למחלקה הראשונה – פלטרי של מל ,להתקרב אל ה' ולהישאר קרוב לימי ושני רבות.
ו .כה אמרו צדיקי )עיי' משמיע שלו להרה"ק רבי שמעו מאמשינוב זי"ע  -אלול ,ועוד( לרמז בדברי חז"ל )ע"ז ג' (.מי שטרח
בערב שבת יאכל בשבת' ,כי חודש אלול – חודש השישי למני החדשי )המתחילי בניס( הוא כנגד יו השישי
– ערב שבת ,ואכ מי שטרח והכי עצמו בערב שבת – חודש אלול לקראת חודש תשרי – חודש השביעי )שהוא
כנגד יו השביעי – שב"ק( הוא יאכל בשבת – בחודש השביעי כשייגמר דינו לטובה ולברכה לשנת גאולה וישועה.
הוסי ה'בית אברה' )נצבי ד"ה הכל( וז"ל' .הכל הול אחר החתו'  -אלול הוא בחי' ערב שבת ותשרי בחי' שבת,
וכמו שאמרו רבוה"ק זי"ע שכל ההשפעה היורדת מש"ק לימי החול הוא ע"י 'תוספת שבת' ,מה שאיש יהודי מוסי
מחול אל הקודש  -כי קדושת שבת עצמה גבוהה מאוד ,כמו"כ ההשפעה והברכה לכל ימות השנה הוא ממה שמוסי
בתשובה ומעש"ט מאלול על תשרי ,וא עברו ימי אלול עד עכשיו ,ועדיי לא הוסי בה כלו ישתדל לכה"פ
שאלו הימי האחרוני לא יעברו לריק.
הרה"ק מסאטמאר זי"ע היה מספר בחודש אלול כשדמעתו על לחיו ,משל נפלא מאוצרו של זקנו הרה"ק ה'ייטב
לב' זי"ע ,משל למל שאחת בשנה ביו הולדתו היה יוצא אל רחבי ממלכתו לבקר את נתיניו ,בעת ביקוריו היה
כל אחד מנתיניו כותב את בקשתו על גבי הכתב וזורקו למרכבתו של המל ,והיה המל ממלא את משאלותיו,
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וירא אחד מבני המדינה שבכל שנה הוא זורק 'פיתקא' אל המל ואי בקשתו נענית ,וכ נשנה הדבר שנה אחר
שנה ,עד שנתברר לו שכמה משונאיו ה ממקורבי המל וה מדברי עליו סרה בעוד מלווי את המל ,ולכ
אינו ממלא את מבוקשו .מכיו שכ אמר לעצמו ,וכי שוטה אנכי להמתי עד שיבוא המל הנה מוק במלוויו
השונאי אותי ,אנכי אקדי להיכנס אל שער המל קוד שיתכנסו שונאי מסביבו ,ואדבר עמו פני בפני ,אשטח
את כל בקשותיי בפניו ,וכ עשה ,ואכ המל מילא כל משאלותיו לטובה ולברכה ,והיה מסיי ה'ייטב לב' את
הנמשל בבכיות נוראות ,יהודי אהובי ,אל נא אחיי תרעו להמתי עד בא יו ראש השנה ,יו הדי שאז מסובב
כביכול במקטרגי המריעי לישראל ,אלא הקדימו עצמכ לדבר ע המל פני בפני בחודש אלול קוד שישב
על כסא די ,בקשו ממנו רוב רחמי שיחוס וירח עלינו ,ותפעלו לטובה ,ויגזור עלינו שנה טובה ומתוקה.
אמרו בעלי הרמז כי 'מזל אלול בתולה' – והנה 'בתולה' היא בכלל הנשי  -שניתנו לה בינה יתירה )נדה מה,(:
ובהקד הביאור הידוע מדוע אשה פסולה לעדות ,ואי לומר שפסולה מחמת שאי בה דעת – שהרי בפירוש אמרו
'בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאיש' .אלא אכ ,אדרבה ,מאחר שיש בינה יתירה והיא מבינה דבר מתו דבר,
מטע זה גופא פסולה לעדות ,דחיישינ שמא כשתראה אחד רוד אחר השני להרגו כבר תראה בעיני שכלה את
כל המעשה ותבוא להעיד ,ובאמת על העד לראות את המעשה בעיניו ממש ,על כ אמרו מזל אלול בתולה -
שננהג כאותה אשה המבינה דבר מתו דבר ,וכבר עתה נראה בעיני השכל כי ממש בקרוב בוא יבוא ר"ה ועמו כל
השנה הבעל"ט התלויה בו ,ונבי כי הכל תלוי בהנהגתנו בחודש זה...
פע ראה הרה"ק מסאטמאר זי"ע בבית מדרשו בחודש אלול אנשי הנחפזי לסיי במהרה את תפילת ולעזוב
את כתלי בית ה' ,פנה אליה ואמר לה ,הנה אשתקד היו כא עמנו עוד כמה וכמה יהודי ,וכבר עתה אינ
בחיי אתנו ,אילו היו הללו יודעי ב'אלול' דאשתקד שזו לה השנה האחרונה לימי חייה ,ודאי ללא כל ספק
היו מאריכי יותר את שהות כא בבי כנישתא .ובדבר הזה יתעורר כל אחד לנצל את אלו הימי.
שמעתי מאחד מבני חבורתנו ,שנסע לאחרונה לחו"ל ,בדר חזרתו עלה למטוס כשעייפותו גוברת עליו ,והנה
הוא רואה כי בתחילת המטוס )פירסט קלאס( ישנ כסאות רחבי אשר אפשר להטות כמיטות ,והרי 'דבר בעתו מה
טוב – מיטה לאיש עיי וייגע' ,על כ התיישב ש באחד המקומות שמצא ריקי ושקע בשינה מתוקה ועמוקה,
לא ארכו הדקות ,ומיד ניגשו אליו משרתי המטוס )דיילי( הקיצוהו מפרק היש שעסק בו ,ציווהו לעמוד ממקומו
החדש כשה משלחי אותו למקו הראוי לפי התשלו ששיל על ה'טיקעט' )כרטיס( ,מסכ זה שבקושי התעורר
מעמקי חלומותיו היה מוכ לעשות הכל למע שנתו בזו השעה ,ע"כ התחנ בפני הדייל שינחהו לנפשו ,וממילא זה
נהנה וזה לא חסר שהרי רוב הפירסט קלאס נשאר ריק ,ולא הסכי הדייל בשו פו"א כי מקו זה שוויו פי כמה,
אמר לו הנוסע ,נו ,אשל ל כל ההפרש ,אמר לו הדייל ,לא ולא ,כא בשמי רו אי כבר אפשרות לשל ,רק
בעוד על הקרקע בטר הנסיעה אז תוכל לשל ולקנות מקו כאוות נפש ,אבל עתה ,איחרת את המועד ...ולדיד
ייאמר ,ימי אלו ה הזמ המיועד מ השמי לבטל את כל הגזירות ולהכי לעצמינו שנה טובה ומתוקה ,ועלינו
להיזהר שלא נאחר את המועד.
הנה כתב ב'ספר הזכרו' – דרשת החת סופר עיו"כ ,וז"ל .יותר רצוי התפילה בימי אלו ימי רצו לה' ,וקראו
לחדש אלול וימי תשובה 'ירח ימי' גמטרי' שיח  -לשפו שיח לפני ה' ,וירצה לפניו ,וה מ' יו של קבלת התורה
מר"ח עד י"כ ,וא תצר מ' לשי"ח נעשה משיח  -שמקרב הגאולה.
יש שפירשו מה שאומרי בליל ר"ה שנהיה לראש ולא לזנב ,שהנה מדר בעל חי כשרוצה להביט על זנבו צרי
לסבב ראשו לאחור ,ועל כ אנו מבקשי שנהיה לראש  -שננצל את ראש השנה כדבעי ,וממילא לא נצטר בכל
השנה להביט לאחור בכאב ובצער למה לא נצלנו את ראש השנה שעבר.
משל נאה משלו ,לדייג שפרש בנהר באישו ליל רשת ע מזו לפתות את דגי הי שייכנסו למכמורי הרשת
)בכ רצה להרוויח את הזמ העובר לאלו שבאי לצוד רק בבוקרו של יו( ,ויבוא בבוקר ,משה את רשתו מ המי ומצא בה דגי
למכביר .הדגי שברשת נענו ואמרו זה לזה ,אוי כמה טפשי היינו ,שנשארנו בתו הרשת לאחר אכילתנו מהמזו
שהיה בו ,הרי היה עלינו לצאת מיד מהמצודה הפרושה ולברוח ,ובזה היינו נשכרי במאכל שאכלנו וא ניצולי
מציפורניו של אותו צייד ,ובבערות כי רבה אינ מביני שבשעת אכילת כבר היו 'ניצודי' .כזאת יש לומר לדיד,
אי דבר או מאורע קורי באמצע השנה – כי הכל כבר נעשה ביו ראש השנה ...וא לשחוק הוא לומר באמצע
השנה מתו חרטה – אוי ,מדוע לא עשינו 'עתה' פעולה זאת וזאת ,כי הכל כבר נגזר בתחילת השנה ,אי לנו אלא
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áåèä àåäå ìëä ïåãà àåä éë øéëðå ,äáåè êøáúé åì ìòå åðéìò íçøéå ñåçéù åîòî ù÷áìå úåðôì (úçà úáåúë
 úàæë äøëä êåúî ììôúéùëå ,ìàøùé úéá åîò úèéìôז  êøáúé åì ììäðå êøáðå ,ãéîú åðì áéèéîäåחéë ,äðäå .
.áåè úéìëúì àåáé éàãååá
ïùãå ïîù ,ùáãå áìç úáæ õøàá åîöò úà íãà äàøé
ìë íéàìî íéúá ,ãéøçî ïéàå åúðàú úçúå åðôâ úçú
äèç ,òèð àì øùà íéúéæå íéîøë ,àìéî àì øùà áåè ä"á÷ä éë ,(ïúùøô ùéøá) '÷ä 'êéùìà'ä áúë äæ ïéòë
'åáéì úåøéøùá åøöé åðçéãéù øùôà ,ãàî áåøì äøåòùå ÷éæçðù ÷ø åðúàî ù÷áî åðéàå ,'áéèéäì õôç
להשכיל לבא לפני המל ולהתחנ לו בימי אלו קוד שנגזרה הגזירה ,שיוציאנו מ המיצר אל המרחב ,ויכתבנו
ויחתמנו לשנה טובה ומתוקה ,ובוודאי ננצל מ הכל.
מסופר שאחותו של הרה"ק ה'אור המאיר' מז'יטאמיר זי"ע השיאה את אחד מצאצאיה בחודש אלול ,והפצירה
מאד באחיה הקדוש שיבוא לפאר את שמחת הנישואי ,א הוא שלא רצה לאבד לבטלה רגע מחודש זה מיא
ליסע לשמחת הנישואי ,אול משהרבתה להפציר אמר לעצמו ,אצא לדר ,ומ השמי יורוני הא אל או לא,
ויהי א יצא לדרכו ,ראה גוי העומד ומכה מכות נמרצות בגוי אחר ,שאלו ה'אור המאיר' מדוע הנ מפליא בו את
מכותי ,ענהו הערל ,זה האיש אבי הוא והמכות באות לו כי סיכמתי עמו שבחודש זה 'עת הזריעה' הוא ישמור
על בני הקטני ,וכ אוכל להתאמ בעבודת השדה ,א למעשה הוא יש ,ובגינו לא יהיה לנו כדי צרכנו מש כל
השנה הבאה ,מששמע ה'אור המאיר' דברי אלו אמר ,מ השמי שלחוני לראות זה המחזה ,שאלמד שכל המניח
לעצמו בזה החודש ואינו מנצלו עד תו ,הרי יחסר לו במש כל השנה הבאה ,ובאומרו זאת חזר על עקביו ושב
לביתו לעבודתו הקדושה
ז .איתא בספה"ק בני יששכר )מאמרי ניס א ג( מביא מה דאיתא במדרש )שוח"ט תהילי צא ,עיי"ש( 'מפני מה ישראל
מתפללי ואינ נעני מפני שאינ יודעי להתפלל בש' ,וכבר תמה ה'בני יששכר' מהו שאמרו שאי אנו יודעי
להתפלל בש ,וכי אי אנו אומרי ברו אתה ה' אלוקינו )ועיי"ש מה שביאר בזה( .יש שאמרו בדר רמז ,לבאר על פי
משל למי שהל בדר באישו לילה ובכיסו סכו כס גדול מאוד ,לפתע התנפלו עליו חבורת אינשי דלא מעלי,
גררו אותו לצידי הדרכי – מקו שאי בו נפש חיה ,בו תרמוש 'חייתו יער' – אלו מהלכי על שתיי הדומי
לחיות ,כפתו אותו בחבלי שלא יברח והחלו מחטטי בכיסיו ,לפתע שמע קול של שוטרי העיר המהלכי מרחוק
פתח האיש בכוחות לא לו ,ש-ו-ט-ר-י -הצילו ,ש-ו-ט-ר-י -הצילו ...פשיטא ואי צרי לומר שכל זעקות אלו
הגיעו מתו ההכרה כי צרתו צרה ורק ה היכולי להציל את חייו ואת ממונו מיד שודדי אלו ...באופ זה ממש
צריכי להיות התפילות והתחנוני לאבינו שבשמי ,כי אי לנו מל גואל ומושיע אלא אתה ,ורק הוא היכול לעזרנו.
זהו שאמרו חז"ל מפני מה ישראל מתפללי ואינ נעני מפני שאינ יודעי להתפלל בש ,שא שאנו 'יודעי' את
שמו הגדול ,א אי אנו יודעי ומכירי 'בש' שרק הוא ה'כתובת' אליו נפנה ,ואי התפילות באות מתו ההישענות
בו בלבד ,וממילא אינ פועלות מה שיכולות באמת לפעול.
ח .ואדרבה סגולה יש בדבר – להמשי על עצמו שפע ברכה עליונה ש'תחל שנה וברכותיה' ,כמו שפירשו צדיקי
)דבר"י וישלח ,ועוד( בפסוק )בראשית לב יג( 'ואתה אמרת היטב איטיב עמ' ,ואתה אמרת היטב – הקב"ה אומר לאד
אתה אמרת על מצב שטוב הוא ,איטיב עמ  -ארא טוב מה הוא ,ומשפיע עליו שפע רב טוב עד שיבלו שפתותיו
מלומר די די...
ובכלל אמרו שבעת ההיא שהאד מודה ומשבח לבוראו ,מתעורר באותו זמ עת רצו העליו ואפשר לו לפעול
ישועה ורחמי ,והוכיחו כ מפרשת ,שאחר 'וידוי ביכורי' שהוא הודאה על כל הטוב והחסד נאמר 'השקיפה
ממעו קדש' ,כי עת רצו היא שתתקבל תפילתו מאחר שהודה לבורא תחילה .ולא זו בלבד שבכוחו לבקש על
עצמו ,אלא גדול כוחו להתחנ בעד הכלל כולו ,וכמו שאומר 'ובר את עמ ישראל'.
ומפורש איתא במדרש )ילקו"ש תהלי פה יד( המצדיק את הקב"ה הקב"ה מצדיקו.
כי לא רק תפילת הבקשה מועלת אלא א תפילת ההודאה יש בה סגולה רבה לפעול ישועה ורחמי .ב'כ
החיי' )סי' רפ"א ס"ק ח( מביא מה שכתב הגה"ק ה'חסד לאברה' זי"ע שקבלה יש בידו משמיה דרבי יהודה החסיד
ששבח נשמת כל חי מסוגל על כל צרה שלא תבוא  -לקבל האד על עצמו שכשיהיה ניצול מצרתו יאמר נשמת
כל חי בתודה וקול זמרה בפני עשרה ,ובו ניצולו רבי.

באר הפרשה

כי תבוא – אלול

æ

במדרש )אוצר המדרשי עמוד שלד ,והביאו בספר 'ארחות יושר' ,גמילות חסדי( הובא מעשה נורא בגודל השכר למי שמשבח
את בוראו ,וז"ל .מעשה באד אחד שהיה הול בדר בסחורה ,ראהו אכסנאי א"ל רבי ומורי א רצונ אבא עמ,
א"ל בא עמי בשלו .הל עמו ,כשהיו הולכי בדר פגעו באד אחד שהיה סומא בשתי עיניו והיה יושב קרוב
לעיר ,מיד הוציא סלע אחד ונת לו ,אמר לאכסנאי שהיה הול עמו ,ת לו ג אתה כמו שנתתי אני ,א"ל איני נות
לו כלו ,שאיני מכירו כמו שאתה מכיר אותו ,לפיכ נתת לו ויפה עשית ,א"ל א אתה אינ רוצה לתת לו הרשות
ביד .הניחוהו לאותו סומא וה הלכו לדרכ .כשה הולכי בדר פגעו במלא המות ,א"ל להיכ את הולכי,
א"ל לסחורה ,וה לא ידעו שהוא מלא המות ,מיד כאשר נגלה אליה ואמר אני מלא המות ,פחדו ונפלו על
פניה ,אמר מלא המות לראשו ,אתה נפדה ממות ,וקרא עליו המקרא הזה )ישעיה נח ח( 'והל לפני צדק כבוד
ה' יאספ' ,וא"ל הואיל והקדמת צדקה מממונ בדרכ תחיה עוד חמישי שנה .אח"כ אמר לאכסנאי ,כבר סופ
בידי והגיע יו מיתת ,מיד ענה וא"ל אני וחברי באנו יחד והוא חוזר לביתו ואני אמות בכא ,א"ל ה ,זה קד
ועשה צדקה משלו .א"ל א"כ הניחה לי ואל ואעשה צדקה ,א"ל שוטה שבעול ,אד פורש בי בספינה א לא
יתק אותה באר מה עושה בפני ובתהומות כשבאי עליו גלי הי ,כ מי שלא תיק עצמו בחייו מה יעשה
במיתתו .ועכשיו ,מה שעשית עשוי ומכא ואיל אי ל כלו ,שהגיע זמנ למות .א"ל א כ המת לי עד שאל
לספר בשבחו של מקו על מה שעשה עמי ,א"ל מאחר שאתה מבקש לספר בשבחו של מקו יוסיפו שנותי ,עכ"ל.
נמצינו למידי גודל ה'מתנה טובה' שנת לנו הבורא – שיש בידנו לקנות לעצמנו עוד ועוד שנות חיי שובע
וברכה ע"י ההודאה גרידא ,שגדולה היא יותר מ הצדקה ,כי רצונו לתת עתה צדקה לא הועיל לו להותירו בחיי,
ואילו ההודאה והסיפור בשבחו של מקו הועילה לבטל את הגזירה ולהוסי לו שנות חיי .ישמע חכ ויוסי לקח,
ובפרט בעמדנו בזו השעה בגמר השנה ,והנה הכל מברכי 'תכלה שנה וקללותיה' ,א א אכ 'כל לבב דוי וכל
ראש לחלי' מ"מ לא נמצא איש שלא היטיב עמו הבורא בכל השנה 'על חיינו המסורי ביד ...על ניס שבכל יו
עמנו ,ועל נפלאותי וטובותי שבכל עת ערב ובוקר וצהרי' ,מדוע לא יודה כל אחד באשר הוא ,למי שאנו אומרי
עליו בכל יו 'הטוב כי לא כלו רחמי ,והמרח כי לא תמו חסדי'  -על כל הטובה שגמל עמו הבורא בזו השנה...
וכי רק רעה )טובה הנראית כרעה( גמלוהו מ השמי ,וכי מי נת לו חיי ,לח לאכול ובגד ללבוש ,בית מדור ללו
ש ...וכו' וכו'.
והאמת אגיד ,כי לאו דווקא כשיארע לאד נס מחו לדר הטבע עליו להודות ,אלא עני ההודאה היא –
להודות בזה כי ה' ברא עולמו ובכל עת פניו אלינו להיטיב לנו ולהוסי לנו טובה על טובתנו ללא הפסק שיעור
ורגע ,וכבר הוכיח כ הגאו רבי יחזקאל אברהמסקי זצ"ל מדברי המשנה )אבות ה ה( 'עשרה ניסי נעשו לאבותינו
בבית המקדש' ,וראה זה פלא ,כל הניסי שהמשנה מונה ה בדר השלילה 'לא הפילה אשה ...ולא הסריח בשר
הקודש מעול ,ולא נראה זבוב ...ולא כיבו גשמי אש של עצי המערכה' ,ללמד שג זה לנס ייחשב ,ועל האד
להודות ג כשמהל החיי הול לו למישרי מבלי שיארעו לו תקלות והפרעות ,וההודאה עליה תהיה לא פחות
מהניסי הגלויי .הוא שאומר הכתוב 'הודו לה' כי טוב כי לעול חסדו' ,שיש להודות לקב"ה לא רק כשהיה לו
רע ויצא ממצבו זה ,אלא ג בשעה כי טוב בכל מצב ובכל עת כי לעול חסדו.
מעשה נפלא שמעתי מבעל המעשה ,שחזר יחד ע כל בני משפחתו מביקור באר הקודש לבית שבלאנדא
הבירה ביו שני ב' אלול שנה זו ,בהגיע ל'שדה התעופה' )עירפארט( בלאנדא מצאו את כל מזוודותיה מלבד אחת
יחידה וחשובה של אחת מבנותיו ובה היו הרבה דברי נחוצי כבגדי וכיו"ב ,מיד הפכו את כל שדה התעופה,
ביררו בהנהלת החברה של ) British Airwaysחברת תעופה( ובשדה התעופה שבאר הקודש ,ו...הילד איננו ,כמי שבלעתו
האדמה ,אי לתאר ולשער גודל העגמת נפש שהיו מנת חלקה של הבת ,כעבור שבוע ועדיי בוששו פעמי המזוודה
) (Suitcaseמלבוא ,פנה האב אל אחד מגדולי ומאורי הדור הדר בעירו ,והלה שאלו כמה שאלות ,כגו ,הא אמרה
הבת פרקי תהלי ,הא נתנה צדקה למע ישיב ה' את המזוודה ,ועל הכל השיב האב ב'ה' ,שוב שאל ה'גדול'
הא הודתה הבת להשי"ת על כל חסדיו ובפרט על חסד זה של איבוד המזוודה ...מתחילה שתק האב ,כי לא ידע
מה הוא סח ,על מה ולמה עליה להודות ...יעצו הגדול אמור לבת שתודה לה' על כל חסדיו ,ועל חסדו הגדול
שעשה עמה באיבוד חפציה החשובי לה כל כ .ואכ ,נס ופלא ,בשעה  ,10העביר האב לבתו את דברי הגדול,
הודתה לה' על חסדו הזה ,ואכ בשעה חמש אחר הצהרי נתקבלה הודעה מחברת  British Airwaysשהמזוודה נמצאת
בשלמותה .כי המכיר בטובתו של מקו א בעת הקושי אזי יראה בטובתו השלימה.
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,'äæä ìéçä ìë úà éì åùò éãé íöåòå éçåë' øîàì
éë íãàä áåùçé å"ç øùàëù êøáúé àøåáä ìù åëøãå
÷ìë úà åúàî 'ä øéñé ,åì àá åçåëá ùëø øùà åðééð
åðååéö ïëì ,ì÷ä åì ïúð øùà íéîù úëøáå äáåèä
äðùá úçà íãàä àåáéù ,íéøåëéá úååöî êøáúé àøåáä
íåéäë íéøåëéá åðì ïéàå ùã÷îä úéá áøçùî óàå ,åéãéáù àðèá åéùòî éøåëéá éøôùë åðé÷åìà úéá ìà
Y íéøåëéáä íòèå ïéðòá åðà íéëééù ïééãò ,äæä
,êéðôì 'êìù' éøä ,åì øîàéå ,êøáúé 'ä éðôì åäçéðéå
êëå .àá êøáúé åúéàî ìëä åðì øùà ìëù øéëðù ìë úà éìò úàáäù àåä äúàå ,àåä êîî úàæ ìë

äøåîâ äðúîá ìëä ú"éùä åì ïúé æà .áåèä ìåáéä
 äáåè éåôë åðéàù øçàטúååöîì äáø àîòè åäæå .
éðéð÷î åðéãéá éåöîù äî ìëù åððåøëæá úåìòì ,íéøåëéá
.ë"ò ,åðì àá 'ä úàî ìëä íìåòä

ביאור נפלא הביא בעל ה'אלופי יהודה' בש אחיו הגאו ר' יעקב ש .פריינד זצ"ל על האמור
'כל השקפה שבמקרא לרעה חו מהשקיפה ממעו קדש מ השמי' )פרשת כו טו( ,כי הנה המשקי ומביט על
הנעשה בעול פעמי ייראה לו כי יש כא הנהגת די ורעה ...אבל כשמשקי 'מ השמי' ש רואי כי הכל
לטובה ,ואי כא כל רעה כלל וכלל.
הנה ,איתא בחז"ל )דב"ר ד א ,מס' סופרי פי"ב א ב( 'אי מפסיקי בתוכחה' ,היינו שאי מפסיקי באמצע קריאת התוכחה
להעלות עולה אחר לתורה ,שהרי ה'עולה לתורה' פותח ב'ברכו את ה' המבור' ,והקב"ה צווח ואומר 'אינו בדי
שאתבר ובני בצער' ,והיינו כדאמר ,בבוא על אד צרות וייסורי חלילה ,עצתו ,שיפתח פיו בשבח והודאה להשי"ת
בכל לבו ונפשו ,וממילא יתבטלו כל צרותיו ומכאוביו ,כי הקב"ה יענה כנגדו לומר היא אתבר מפי בני יקירי והוא
בצער  -אעלי ממנו את הצער והמכאוב.
וביאור הדבר שכל תכלית ה'הסתרה' שהקב"ה מסתיר עצמו בכדי שנדרוש אחריו ,וברגע שהאד 'גילה' את בוראו
בתוככי ההסתרה ,תיכ ומיד יסיר הקב"ה את הסתרתו מעמו.
וכ איתא ב'שפת אמת' )ראה תרל"ה( בביאור הדי ש'אי מפסיקי בתוכחה' ,פירוש ,אי מפסיקי להעמיק ולחשוב
מחשבות על ההרפתקאות דעדו עליו ,והוא עני 'מדת ההשתוות'  -שיקבל את כל הבא עליו בשווה – בחסדי
מגולי או בדי .כי א אי האד משתנה בפגעו בו מידת הדי ,אי לה קיו להקללה וחולפת ועוברת ממנו )א א
ח"ו האד מתפעל יותר מדי ,בזה נוס קיו וחיזוק להרע( ,וזהו אי מפסיקי  -שלא יפסיק מדביקות ובטחו שיש לו בהקב"ה
א שיעבור עליו מה שיעבור ,ע"כ .נמצינו למדי שבמה שהאד מקבל את הבא עליו באמונה ובטחו ,בשלוות
הנפש הוא מבטל מכל וכל ,אבל א הוא מתפעל מה יותר מדי וכל היו חופ עליה במחשבתו ,אזי אינו כי
א 'שומר' עליה לבל יסתלקו מאתו.
עצה נוספת לביטול התוכחה מצינו בדברי הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )נצבי ד"ה את נצבי( שלפי המבואר בפרק
ערבי פסחי )פסחי קיז (.יש קמ"ז פרקי בספר תהלי ,וה מסלקי ומבטלי קמ"ז קללות הנאמרות בתורה
הקדושה ,מ"ט שבבחוקותי וצ"ח שבכי תבוא ,כי בשירות דוד מל ישראל ממתיקי את כל הקללות שבעול.
עוד עצה נת הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע )ריש פר' שופטי( על הכתוב )לעיל טז יח( 'שופטי ושוטרי ...אשר ה'
אלוקי נות ל' ,ובמדרש )דב"ר ה( רבנ אמרי ,שיהיו השוטרי כשופטי ,ונדחקו המפרשי לפרש כוונת המדרש,
וביאר המהרי"ד על פי מה שאמר אביו הרה"ק המהר"י זי"ע ,דכמו שאיתא )בסו מנחות( כל העוסק בתורת עולה
כאילו הקריב עולה ,כ נמי ב'תוכחה' שבתורה ,על ידי שעוסק האד בה וממשי על עצמו פחד ה' והדר גאונו,
עוזר לו השי"ת שנשל על ידי הלימוד ,וניצול מ העונש ,ובזה מפרש המהרי"ד זי"ע את המדרש הנ"ל 'שיהיו
השוטרי כשופטי' דכמו שהשופט אינו אלא מוציא פסק די בפיו ,ואינו מעניש בידיי ,כ לא יצטר השוטר
לעשות מאומה כי על ידי שהאד כבר ימשי עליו פחד ה' על ידי לימוד התורה יינצל מ הכל.
ט .וממשיל ש ה'אלשי' את הדבר ,למל ר או שר גדול אשר ברשותו כר נחמד והוריד בו אריס לעבדו
ולשמרו ,ובראות האריס שהגפ ראשונה ביכרה או שהתאנה חנטה פגיה ,הרי הוא מביאה אל פני אדונו ואומר
לו ,הנה נוע פרי זה של הוא ,ולא ערב ללבי לאכול ממנו טר הצגתיו לפני ,כי לא לי היה הזרע כי א ממ
הכל ,וכראות המל או השר כי גדול דר אר האריס ההוא ,נות לו שישאר לו בידו כל אותה הטובה וא מוסי
לו כהנה וכהנה ,כיו"ב לדיד החיטה והשעורה גפ ותאנה וכו' הכל משלו המה ,כי אדו הכל הוא ,אמנ כאשר
נביא אליו ית לנו את הכל באמונה ובמתנה...
)רש"י בראשית יח טז(
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ùàøáù 'úåëìî'ä ïééðò úà íéøôñá åøàéá ã"äæòå
éðåëéìîúù ãò úåéåëìî éðôì åøîà ¯ äðùä
úåëæì úåìéôúá åðà íéáøî äðùä ùàøá éøäù ,'íëéìò
êøãäå 'çúôî'ä úà åðì ïúð åéîçø áåøá ä"á÷äå ,ïéãá
åðéìò ìá÷ðù Y íåøî éîùì åðéúåìéôú åìòé äãé ìòù
øøåòúú äæáå ,äòðëäå úåìèáúä êåúî åúåëìî ìåò
.åðúìéôúì íéîù éøòù åçúôéå íéîçøä úãéî åðéìò
øäì åúëìá åéøòðì øîàù åðéáà íäøáàá åðéöî êëå
íëì åáù' çáæîä ìò ÷çöé úà úåìòäì äéøåîä
äåçúùðå äë ãò äëìð øòðäå éðàå øåîçä íò äô
äìåãâ äàååçúùä éë ,(ä áë úéùàøá) 'íëéìà äáåùðå
õôç ïéàù ,÷çöé úãé÷òî øúåé åìéôàå úåðáø÷äî
åúåäî ìë úà ìèáé íãàù àìà ø÷áå ïàöá ä"á÷äì
íé÷åìà éçáæ' (èé àð íéìéäú) áéúëãëå ,'úé åéìà åúåîöòå
'ääåáâ çåø' åì äéäù òùøä íòìáá ÷øå .'äøáùð çåø
...'åúìåò ìò áöéð äðäå' (å âë øáãîá) åá øîàðù åðéöî
úà êà ,íéìéà äòáùå íéøô äòáù áéø÷äì íéëñäù
ùøãîä éøáã íåéñ åäæå ...áéø÷äì íéëñä àì åîöò
íéùòî ìëî øúåé ä"á÷ä éðôì äìôú áéáçù éôì'
äòðëä êåúî äðå÷éúë äìéôúäù ,'úåðáø÷ä ìëîå íéáåè
.úåðáø÷ä ìëî øúåé ä"á÷ä éðôì äáéáç
גלגל החוזר בעול – באמונתו יעמוד לו הגלגל למעלה לעול

úééäå ,áðæì àìå ùàøì 'ä êðúðå' ,(âé çë) ïúùøôá
øàáì êéøöå ,'äèîì äéäú àìå äìòîì ÷ø
åøàéáå .'äìòîì úééäå' øîåì éâñ àìå ,÷ø áúë òåãî
(:àð÷ úáù) àøîâá àúéà äðäã ( יבäøòäá 'ééò) íéøôñá
,øîåìëå ,'íìåòá øæåçù àåä ìâìâ ìàòîùé 'ø éáã àðú'
,äèî ãöì åà äìòî ãöì åà ìâìâá òð íìåòä ìëù
íå÷î Y äìòîì äìòîì íãàä äìòå ìâìâúä ìâìâäùëå
...úãøì ìéçúäì àåä ïëåñî æà ,åðîî äìòîì ïéàù
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áåúëä øîàù äæ ,(à ïúùøôá àîåçðú) ùøãîá åðéöî
'ä éðôì äëøáð äòøëðå äåçúùð åàåá (å äö íéìéäú)
,áøçéì ùã÷îä úéá ãéúòù äùî äôöùë ...åðùåò
åéäéù ìàøùéì ïé÷úäå ãîò ,÷ñôéì íéãéúò íéøåëéáäå
äìôú áéáçù éôì ,íåé ìëá íéîòô ùìù ïéììôúî
,úåðáø÷ä ìëîå íéáåè íéùòî ìëî øúåé ä"á÷ä éðôì
êéðôì úøåè÷ éúìôú ïåëú' (á àî÷ íù) áéúë êëù
äàøùë åðééäå .ùøãîä ã"ëò .'áøò úçðî éôë úàùî
øùà ìëù øåëæì êøã ìàøùéì íäì àäú àìù äùî
ìëá úåìéôúä 'â íäì ï÷éúå ãîò ,àåä 'ä úàî íäì
ìëä éë åøëæé øåëæ äìéôúá åéðôì åãîòéù éãé ìòù íåé
.íé÷åìàä 'äî
äæ ùøãîä úðååë øåàéáá íéùøôîä åãîò øáë ,äðäå
äëøáð äòøëðå äåçúùð åàåá áåúëä øîàù
ïéðòì äæ ÷åñô à÷ééã àéáäì äàø äîù ,åðùåò 'ä éðôì
éàø÷î àéáä àì òåãîå ,íäéðéá úåëééù äîå ,äìéôúä
.äìéôúä ìò íäá ùøåôîù íéøçà ùãå÷
êøãäå äìéôúä úåäîå ø÷éò åðãîì ïàëù ,åøàéá àìà
íéùøëå íéìãë' àåä äðééðò ìëù ,ïåöøá ìá÷úúù
,ä"á÷ä éðôì åîöò ìèáîå òéðëî íãàäù ,'êéúìã åð÷ôã
óàå ,äîåàî úåùòì åìùî çë åá ïéàù äøëä êåúî
éðòë íéðåðçúå íéîçø ù÷áî àìà ,úåëæ íåù åì ïéà
íéðåúçúáå íéðåéìòá äìùîîäå çëä åìù éîî çúôá
úìá÷úîù éàãå åîöò úà òéðëî øùàëå . יåðåöøë úåùòì
äåçúùð åàåá ÷åñôä úà ì"æç åëéîñä äæ éðôîå ,åúìéôú
ìò äøåî äàååçúùäù Y åðùåò 'ä éðôì äëøáð äòøëðå
àåä àìà åîöòì íå÷î ñôåú åðéàù , יאøåîâä ìåèéá
åðéàù úåàøäì õøàä ìò íééìâøå íééãé èåùéôá çðåî
.äìéôúä 'ãåñ' ìò åðãîììå ,éøîâì ìèåáîå ìèá àìà

 וכה אמר האר"י הקדוש זי"ע שבאמירת 'ועוזר דלי' בשחרית על כל אחד להחשיב עצמו כדל וכרש ומתו כ.י
.( או"ח צח ב,יעמוד בתפילת העמידה )הובא ב'מחזיק ברכה' לחיד"א
, איתא ב'פרק שירה' )פ"ו( שחיברו דוד המל ע"ה שכלבי אומרי בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו.יא
,( שהנה כבר העיד הכתוב על הכלבי שה 'עזי נפש' )ישעיה נו יא,וביארו הטע שאומרי פסוק זה דייקא
 ואינ מקבלי מרות אלא, אמנ מטבע נכנעי ה כלפי בעליה...וכאשר עינינו הרואות את הני כלבי דחציפי
 שיודעי ה שהאדו האמיתי הוא 'ה' עושנו' וצרי.. ואפילו כלבי אלו אומרי בואו ונשתחוה ונכרעה.מאדוניה
... ועלינו להתעורר שלא נהיה גרועי מאות כלבי.להשתחוות ולכרוע בר לפניו מתו התבטלות הגמורה
 הגה"ק רבי, וזה דבר המעשה. בספר 'ליקוטי חבר ב חיי' הביא מעשה שסיפר רבו הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע.יב
אליעזר אשכנזי זי"ע בעל 'מעשי ה'' )חי בזמ ה'בית יוס'( היה שר גדול אצל מל מצרי והיה מהיושבי ראשונה
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äðåéìòä äâøãîä éë ,ìåôéú àìå êúìòîá ãåîò ìëåú ,'äèîì äéäú àìå äìòîì ÷ø úééäå' íúåà êøéá ïëìå
'äìåòä ìëù êø øáãî äéåùòë àéäå äðúéà äðéà øúåéá äéäú íðîàù ,(ãåòå ,:æé ä"ø) èåòéî ïåùì àåä '÷ø
 óëéú ìôåð äéìòיג.
æàå äìòîä íåøá éøîâì àì ,äìòîì ÷ø ìáà äìòîì
במלכות ,ותרב אהבת המל אליו יותר ויותר ,עד שמרוב אהבה העניק לו המל את טבעתו אשר הוריד מעל
ידו .אלא ש'הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב' ו'הרבה קנאה עושה' ,ולעומת אהבת המל כ גדלה שנאת שרי
המלוכה שקנאו בו והמתינו לשעת הכושר להורידו מגדולתו ולאבדו מ העול ,ויהי ב'יו הולדת' המל עשה
המל משתה גדול לכל שריו ועבדיו ,וא רבי אליעזר ש את פעמיו אל עבר ארמו המלוכה ,בדרכו עבר על
הגשר שמעל נהר הנילוס ,ש פגע בו אחד השרי הצוררי אשר שאלו הא לא שכח להביא עמו את הטבעת
אשר נת לו המל ,הראה לו רבי אליעזר את הטבעת הנתונה בידו ,לקחה אותו רשע מתו ידו וזרקה לתוככי
הנהר ,וא בנס הצליח רבי אליעזר לתופסה בעודה באויר – מחו לגשר מעל הנהר .משהגיע רבי אליעזר לארמו
המלוכה אל המשתה הגדול התקבל על ידי המל בכבוד גדול יותר מכל השרי הרבי ,ולא זו בלבד אלא א
בצאתו ליל לביתו ליווהו המל עד לפתח ארמונו .כאשר חזר בעל 'מעשי ה'' לביתו הרהר במאמרו של החכ
מכל אד )משלי טז יח( 'לפני שבר גאו'  -שלפני 'נפילה' מתעלי עד מאד ,וכיוו שנתעלה היו כל כ שתפס
את הטבעת בטר תשקע במצולות י ,ולאחר מכ האיר לו המל כל כ את פניו ,א כ הגיע גלגל מזלו עדי
מרו ועתה עומד ה'שבר' לבוא .מיד אס לתו תיבה אבני טובות ומרגליות ,עלה על אניה והפליג לדרכו באישו
ליל – לברוח אל עבר טורקיה ,אכ לאחר מכ שמע שבאותו היו העלילו עליו השונאי בפני המל עלילה
גדולה ,ובברחו מש ניצל מה.
להוותו נחבטה הספינה בסלע בעת אשר כבר קרובה היתה לחו העיר טורקיה ונטבעה ע כל אשר בה ,וא
אבני הח שלקח עמו ממצרי נעלמו במצולות י ,ובקושי הצליח להציל את נפשו ,והגיע לחו מבטחי בעיר
קאנסטאנטינאפל בעירו ובחסר כל .בהגיעו לש עשה חשבו הנפש על מה בא עליו כל הסער הזה ,פשפש ומצא
לתלות בביטול תורה אשר ביטל בכל השעות שעמד לפני המל ,שהיה יכול לעסוק אז בדברי תורה ,וחיפש אחר
מלחמה העני ,יומא חדא לא
דירה קטנה ולח צר לעסוק בתורה ,ותאספהו אלמנה אחת אל ביתה והאכילתו ַ
הביאה לו כי א מעט מרק ,וכשבא להכניסו לתו פיו נפלה לתוכו שממית ונפסל המרק מלאכלו ,ולא היה לו
במה להשיב את נפשו ,ויהי כאשר ראה כי כ עלתה בידו והבי שאי שפלות מזה ,אמר לנפשו הנה מכא והיל
ודאי ירו קרני ,ואכ באותו היו שמע כרוז המכריז שהיות ומת השר שהיה משחק בכל יו ע המל את משחק
ה'שא' )שחמט( ,על כ מי שרוצה למלא מקומו לשחק ע המל יבוא להציע את עצמו ולהוכיח את יכולתו ,רבי
אליעזר שהיה חכ גדול ובקי נפלא ברזי ה'שא' הל תיכ אל היכל המל והציע את עצמו ,ואכ מיד כאשר
ראה המל את הצלחתו ב'שא' העלהו להיות אחד משרי המלוכה ,וכ היה רבי אליעזר יושב מידי יו ביומו
בחצר גינת בית המל ומשחק עמו ,א מכיוו שכבר קיבל על עצמו שלא לבטל תורה היה משלי את לימודיו
על חשבו שנתו בלילות .פע אחת בעת אשר ישב לפני המל והמל חישב את מהלכו במשחק גברה עליו עייפותו
מחמת שלא יש בלילות ועיניו נעצמו מאליה ,ושקע בתרדמה עזה ,והנה לא די שלא קצ עליו המל על מרידה
זו אלא א ק מכיסא מלכותו ,וש את הכר שלו תחת ראשו של רבי אליעזר .משהקי רבי אליעזר וראה את
אשר קרהו הבי ששוב הגיע לרו המעלה ,ועזב תיכ את המדינה ,ולאחר מכ נהיה לרבה של פוזנא המעטירה
)לאור מעשה זה ביאר בספרו 'מעשי ה'' את ביאורו המובא למעלה(.
על פי האמור אפשר לבאר את הכתוב )כח מג( 'הגר )היינו הנכרי( אשר בקרב יעלה עלי מעלה מעלה ,ואתה תרד
מטה מטה' ,שהכוונה היא שהגוי יעלה מעלה מעלה לראש הפסגה במקו שאי גבוה ממנו ,וממילא מש 'נפול
יפול' ,ואילו אנו נרד מטה מטה מש אפשר רק לעלות ולהתרומ.
יג .ויש בזה חיזוק עצו ,כי כסדר שומעי אנו מאנשי המתלונני ,זה על שבנו 'תקוע' בשידוכי ,וזה על חתנו
שהרופאי נואשו מהיות לו זש"ק ועוד כיו"ב ,עצת ,להבי כי טובה יש בדבר שלא יעלו מעלה מעלה עד רו
המדרגה כי מש הינ מסוכני ליפול ,א שבוודאי על כל איש מישראל להתפלל לפני הבורא שיחוס וירח עליו
בכל מיני קשיי וצרות העוברות עליו ,אבל אחר התפילה יתחזק כי אינו יודע כמה טובה עבורו.
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úðéúðá äáøéù ¯ íéøôñá äöò ãåò åðéöî äæ íòèîå
äîåøú úùøôá 'ø÷é éìë'ä éøáãëå ,ä÷ãöä
)åì úéùòå ...íéèù éöò ïçìù úéùòå' (åë¯âë äë úåîù
àáå ,íä úåìåâò 'úåòáèä' éë .ì"æå ,'áäæ úåòáè òáøà
ìâìâ íä äæä íìåò úåçìöä éë øåëæéù íãàì æîøì
åæ äøéëæ éãé ìòå ,ìåâòä äæ úòáèë íìåòá øæåçä
äìòéù ,íéøåîàä åðéøáãë åðéðòå .íééðòì åðçìåùî ñðøôé
úðúî àìà åðéà åùåëøå åôñë ìë éë ãéîú åúáùçîá
áéèäì åðåîîá ùîúùé àìéîîå ...'ä úåöøáå ,íéîù
åã÷ôåäù ïåîîä úà åãéá øéàùéå 'ä åäøæòé æà ,åäòøì
.àéîù ïî åãéá

êøé ìà Y ìàøùé éðá ìù íáéì ÷æçð úàæá íðîà
,äìòîä íåøá íéãîåò íúà íà óà Y íëááì
åéðáù ä"á÷ä äöø éë àìà åðéà äæ ìâìâ ïéðò ìë éë
 äòù ìëáå úò ìëá åá íéæåçàå íééåìú åéäéידïòîì ,
,íàøåá éãñçå éîçøì íé÷å÷æ íðä ãéîúù åòãéå åøéëé
éçë' úáùçî éìáî íåøîì úåàåùð íäéðéò åéäé àìéîîå
 'éãé íöåòåטוïéìåú íðä íä 'íéøñç'ù ãåò ìë ,ïëàå .
øùòúî íãàäù íéîòô êà ,åãñçì íéìçééîå åá ïîöò
úòã éìáî ,íéîùä ïî åì øùà ìë éë çëåù àåäå
åãéá óñëä øàùéù íéîù éîçøì ÷å÷æ àåä úò ìëáù
ìâìâ'ä úà ä"á÷ä ãéîòä ïë ìò ,å÷åôéñ ìò àåáéå
ìù øåëæé åúìåãâî (èòî åìéôà) ãøéùîå 'íìåòá øæåçä
והכינו – הכנה לקראת יו הדי
éë úò ìëá íãàä øåëæé íà ìáà ,ãåáëäå øùåòä éî
ä"ã :ì÷ 'åîò íéáöð) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà ïéðòì íâ ,á"åéë) íéîùä ïî 'ïåã÷ô' àìà åðéà åì øùà
,ä"á÷ä àìà åðéà øùåòäå úåòîä ìòáå (...èòåî ùåëø ìòá
êéùîäì ãçàå ãçà ìë êéøö ø÷éòäå .ì"æå ,(ìéçúä
טז
ùéùë ¯ äéäéù ïôåà äæéàá íéîéä åìàá äàøéä åéìò äúòî ,àøåáä éãñçá 'ãîåòå éåìú' àåä ïééãòù àöîð
.åðåîî úà åðîî úç÷ì äáéñ ìë ïéà
ìàøùéùë' ùøãîä ùåøéô åäæå ,äìòîì ïéã ïéà äèîì ïéã
יד .ובזה ביארו צדיקי )בש הרה"ק מקאצק זי"ע ,ועוד( מה הייתה 'קללתו' של נחש – 'ועפר תאכל כל ימי חיי'
ג יד( ,וצ"ב קללה זו מהי ,הרי אי כא אלא 'ברכה' ,שבכל מקו שהוא הול מזונו מוכ לו ...אלא כי ברכת
האד נחשבת כפי קשריו ודבקותו בה' ,וזה הנחש שכביכול לא אבה הקב"ה להיות עמו מקושר ומחור עמו – א"ל,
קח נא את מאכל והישמר ל מדבר עמי מטוב ועד רע.
טו .מעשה באיש יהודי שבא לפני רבו ,וקבל בפניו רבי קדוש ,באו מי עד נפש ,כי מעצור ומחסו נתהווה בלבי,
עד שאי בידי לכוו אפילו מעט בתפילתי ,וכל כמה שניסיתי והתאמצתי להתבונ באמרי פי אי בה טיפת
'הגיו לבי' .א"ל הרבי ,הנ מזכיר לי מעשה שהיה בחדרי זה לפני כשבוע ,שבאה אלי אשה )אלמנה( אחת שבכתה
בפני כי בנה יחידה הנולד לה אחר ט"ו שנות ציפיה תפילות ותחנוני גדל והיה לאיש בעזהשי"ת ,לפני כשלשה
ירחי שלחתיו ללמוד ב'ישיבה גדולה' בעיר רחוקה כשאני מלווה אותו במש רוב הדר ונפרדת עמו בגעגועי
עזי ובדמעות שליש ,בתחילת דרכו ש היה הב מדבר עמי ארוכות ע"י הטלפו ג' פעמי ביו כשהוא מסיח
את כל אשר בלבו ,ומספר לי את כל קורותיו והמוצאות אותו בישיבה ,אחר זמ קצר פחתו שיחותיו התכופות
ונעשו נדירות וקצרות יותר עד שלאחרונה אינו מתקשר אלי רק בערש"ק סמו לכניסת השבת ומדבר עמי בחפזה
ומסיי בברכת 'שבת שלו ומבור' ועד שבוע לאחריו אינני שומעת ומכרת אותו כלל וכלל ...אמרתי לה ,הנה
בראשית דרכו בישיבה כשעדיי לא הכיר אפילו אחד מחבריו החדשי ,הרגיש את עצמו 'תלוש' ובודד והוצר
לשפו נפשו על כ אכ מצא ב פורק לנפשו ...א במש הזמ קיבל ידידי וחברי ,וכבר מצא בשיחתו עמה
סיפק לנפשו ,והרי שיחותיו המעוטות והקצרות מראי על דעתו המעורבת בי הבריות ...א אתה אמר לו הרב,
היודע כי כל פרנסתו תלויה ועומדת בה' יתב"ש ואליו הוא נושא את נפשו ,הרי ג בבואו להתפלל לפניו משיח
הוא בפניו את כל אשר בלבו ,ומוצא פורק לנפשו הדוויה בתוככי תפילתו ,אבל אתה שמצאת ל חברי ה"ה
הביזנעס אשר החילות לסמו עליה ,ובונה אתה 'בנייני' שלמי בטר תבוא אל תפילת כבר שבעה נפש
ממחשבות אודות הפרנסה ושאר העסקי ...איזה טע תמצא בתפילת אחרי שכבר דברת ע 'ידיד' כהנה וכהנה...
טז .נפלאי דברי ה'כלי יקר' בפרשת על הכתוב )כח יב( 'יפתח ה' ל את אוצרו הטוב את השמי' ,ומהו אותו
ה'אוצר' ,כתב ה'כלי יקר' ,וז"ל )בשינוי( .היינו אותו אוצר שהקב"ה עושה בשמי מיראת ה' אשר ב כי היא
אוצרו כמ"ש )ישעיה לג ו( יראת ה' היא אוצרו ,ר"ל )היראה מונחת באוצרו( של הקב"ה ,כמו שפירש רבינו בחיי )שמות יט
ה( ש'אוצר וסגולה' עושה כל אחד כפי מדרגתו – ממה שאינו מצוי כל כ בידו ,העני יטמי בכספת )סעי"( 1,000
)בראשית
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 'ä÷ãö íîò äùåòå ...èôùîä ïéùåòיז ìéçáú éùôð ïéãä úîéàî Y åàì íàå Y äàøéä ïôåàå .יטãàî êéøö .
 ø÷éòä åäæå ãçôìå àøéì éàãååá ú"éùäì íéáåø÷å úö÷ íéøéëîä ïúåàî àåä íàכ,ä÷ãö íîò äùåò ä"á÷ä æàå ,
.ì"ëò
 ãçôå äàøé íäì ùéיח ,äàìéò äàøé ¯ íéîéä ïúåàá
 ,$ובעה"ב רק  ,10,000העשיר הקט יטמי  100,000והגדול יותר  ...1,000,000ואילו ה'מל' יטמי דבר שאינו מצוי
בידו בכל עת כמו אבני יקר ,כ הוא כביכול כלפי שמי – שהרי כל העול כולו שלו ,חו מ'יראת שמי' שהיא
נחשבת כמי שאינה מצויה בידי הקב"ה שהרי 'הכל בידי שמי חו מיראת שמי' )ברכות לג ,(:ולכ ,עושה הקב"ה
'אוצר' מיראת ה' אשר באד .ושמא תטעה לומר שיש אליו ית' איזו צור באוצר זה ע"כ אמר יפתח ה' ל את
אוצרו הטוב .אי לו ית' שו צור באותו אוצר כי א ל הוא שמור  -לית ל מש כל צרכ ולפרנס מש,
ואי הקב"ה מוסר מפתח של אוצר זה אל השליח אלא הקב"ה בעצמו ובכבודו מחזיקו בידו כי האוצר הלזה חביב
עליו מאד )עיי"ש עוד(.
יז .הנה מדר העול שכאשר מנענעי תינוק הוא נרד ,לעומת זאת כאשר מנענעי מבוגר הרי הוא מתעורר
משנתו ,על דר זה ייאמר ,חודש אלול הוא הזמ בו 'מנענעי' אותנו מ השמי ,התינוק בדעתו נרד וחפ
שיעברו ימי הללו ...לעומתו מי שיש בו דעת כמבוגר מתעורר מתרדמת הזמ לנצל כל רגע וכל שעה.
וכ כתב בספה"ק 'אור פני משה' )ואתחנ ד"ה בדברי( לבאר בדר צחות מה דאיתא במדרש )דב"ר ז י( שכשאמר
משה אל הקב"ה 'אעברה נא ואראה את האר הטובה' אמר לו הקב"ה 'א אעברה נא אתה מבקש לקיי בטל
סלח נא וא סלח נא אתה מבקש לקיי בטל אעברה נא' ,שהנה יש נ"א יו מר"ח אלול ועד שמחת תורה,
והרשעי אומרי אעברה נא – שיעברו נ"א יו אלו ,אי לנו כח לימי 'קשי' אלו) ...כי ברצונ 'לראות' את האר הטובה
ולהתענג מתענוגי ארציי ושפלי( ,א א כ אי 'סלח נא' ...שלא יאבה הקב"ה סלוח לה ,ומאבדי בידיי את כל
קדושת הימי .ומי האיש החפ חיי ורוצה לזכות ל'סלח נא' -שיזכה לסליחה ולטהרה שיש בנ"א הימי אזי
מחויב הוא לאחוז בימי ולנצל לבל יעברו נ"א.
יח .עובדא הווה אצלו )ה'בית אהר' ,שמעתי עובדא זאת כמה פעמי מאאדמו"ר זי"ע( שקרא פע לשני אברכי וציווה עליה
לעסוק ב'ראשית חכמה' שער הגיהנו ובואו אלי לאחר ג' ירחי )כידוע שחיל ורעדה יאחזו במי שלומד 'שער' זה בו
מתואר בפרוטרוט כל סדרי גיהנו( ...אחר כג' חדשי חזרו השניי אל הרבי ,נכנס הראשו שהיה אבר בעל כובד ראש
וענה לרבי ששאלו מה ראית ב'ראשית חכמה'  -נבהלתי כהוג ופחד יאחזני ,הרגיעו הרבי כי 'אב הרחמי' יושב
במרומי ...משיצא הראשו ופגש בשני שהיה 'קל בדעתו' ...שאל את הראשו מה אמר ל הרבי ,ומסר לו דברי
כהווית ...כשנכנס השני ונשאל מהרבי מה למדת בראשית חכמה ענה בקור רוח מה שלמד )וראו על פניו כי נקט בידו
את הפסוק 'הנה קל ישועתי ולא אפחד' ,(...אמר לו הרבי ,לא ,לא ,כל מה שראית אינו אלא משל ...הרבה יותר ממה שכתוב
כא מוכ בשמי למי שממרה את פיו של הקב"ה ...משנכנס אבר שלישי שאל את הרבי 'ילמדנו רבינו' מה האמת,
אמר לו הרה"ק ,אלו ואלו דברי אלוקי חיי ,כי המקבל את הדברי כפשוט 'ויש די למטה' אזי אי די למעלה,
ואילו מי שמיקל ומזלזל בזה אזי ח"ו...
א לעני ימי הללו ייאמר כ ,המקבל כפשוט יינצל מהדי ,וינהגו בו מ השמי בחסד וברחמי ויכתבוהו
ויחתמוהו לחיי טובי ולשלו )וכ היה שגור בפי הרה"ק הרמ"ח מסלאני לכל אלו שהיו מתייראי אימתא יתירא כי לא 'חברה גזלני'
יושבי למעלה ,אלא 'אב הרחמי' יושב בשמי ויש לנו לבטוח בו כי יציל את בניו מ הדי(.
יט .נשאל הגאו רבי חיי קנייבסקי שליט"א ,על הרמז מקדמוני ארי"ה שאג מי לא יירא )עמוס ג ד( הרומז ב'ראשי
תיבות' על אלול ,ראש השנה ,יוה"כ ,הושענא רבא .מדוע נאמר בלשו עבר 'שאג' ולא אמר ארי שואג בלשו
הוה ,הרי בכל שנה ושנה באי הימי הללו מחדש .השיב הגר"ח ,שהרי מאמיני בני מאמיני אנו שכל הקורות
עמנו בשנה שחלפה הכל נגזר בר"ה ,וכשמתבונני בדברי הימי – כי פלוני שהיה עמנו לפני כשנה בימי הללו
כבר איננו ,רעהו שהיה אשתקד בימי הללו מ'עשירי העיירה' פשט את רגלו ועתה פושט ג ידו לקב נדבות ,זה
חלה ל"ע וזה הפסיד ...הרי אריה שאג בלשו עבר ,ר"ל האריה דאשתקד שואג ראו מה נגזר ..כמה וכמה אנשי
שלא 'חלמו' ולא חשבו שככה יארע אליה ,וממילא מי לא יירא לקראת השנה החדשה.
כ .הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע ,היה מזמר בכל חודש אלול ע תנועת ימי נוראי המיוחדת כשאבריו הק' דא
לדא נקש ,את לשו הפייט בתחילת יוצרות לזכרונות יו ב' דראש השנה' ,אפחד במעשי ,אדאג בכל עת .אירא
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ì"æç ù"î ùøôì ùéå .(éøçà 'øô) 'úåôé íéðô'ä ì"æå
,äáåùú éîé úøùò åìà 'åàöîäá 'ä åùøã' 'ôá
íãà ïéúîé àìù áåø÷ åúåéäá åäåàø÷ æ"ò øîàå
åðééäã áåø÷ åúåéäá àìà äðùä ùàø ãò äáåùúá
úðååë é"øàä øåãéñ) ì"æç åøîàù åîë ,ìåìà ùãåç ùàøá
àåäå íéçúôð íéîçø éøòù ìåìà ùãåç ùàøá (ìåìà ç"ø
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âé

çñåðä ìò (ïåëéå ä"ã ä"øì 'íçðî úéøàù') íé÷éãöî àúéà
'äðä éë ,'úîàá åéìò áùúå êàñë ãñçá ïåëéå
áø' úåãéîä ìò (à"ô åë øòù ,ç"òøô 'ééò) ì"æéøàä áúë
éà÷ úîàå ìåìà ùãåç ìò éà÷ ãñç áøù 'úîàå ãñç
ïéëîä ¯ 'êàñë ãñçá ïåëéå' äúòî øåîà ,éøùú ìò
ä"øá Y 'úîàá åéìò áùúå'ì äëæé ìåìà ùãåçá åîöò
.ãñçä àñë ìò ä"á÷ä áùé

'äáåùúä øåáéç'á éøéàîä áúë ïëå
áåø÷ åúåéäá åäåàø÷ åàöîäá 'ä åùøã' ÷åñôä ìò
)úáù' Y 'úåçéìñ' éîéì øòùä çúôá åðà íéãîåò ,áåø÷ åúåéä ïéðò ìò ,ì"æ åøîà ùøãáå ,(å äð 'éòùé
øøåòúî ïáà áì óà úàæë úòì ,'úåçéìñ
øöôäá äðùä ùàø íãå÷ ìãúùäì íãà ìëì éåàøù
÷"äøä ìù åùã÷ úåøáãëå ,åéììòî éøôîå åéëøãî áåùì
.áìä úøäèá äðùä ùàøá ñðëéù éãë ,úåìôú
)(à ÷øô á øîàî

במוצאי מנוחה – רוממות ימי הסליחות ובפרט יו א' דסליחות

ביו די בבואי לזיכרו' ,בהוסיפו באותה תנועה 'דער רמב" פאסקנט אז מ'דאר תשובה טוה ,או דער ראב"ד
קריגט זי נישט דערוי ...וואס וועט זיי די סו וואס וועט זיי די תכלית] '...הרמב" פוסק שיש לשוב בתשובה
באלו הימי ,וא הראב"ד אינו משיג עליו בפסקו זה ...מה יהא הסו ומה תהא התכלית[ .וא באותו קדוש וטהור
מצינו כ אנ מה נעני אבתריה.
הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע נסע פע דר רחוקה בימי אלול ,בעודו מהל בי הרכבות נענה ואמר' ,אצל אבי ז"ל
)הרה"ק השפת אמת זי"ע( היו כתלי הבית זוחלי ורועדי בימי אלול ,ואילו אני ,א בא ארוי א בא אראפ ]יורד מרכבת
ועולה על חברתה[' .ואילו בנו הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע היה מוסי ואומר שבאמת א אצלו הרגישו את הפחד
ששרו בכותלי לבו וכותלי ביתו ולא היו אלו הדיבורי אלא מתו ענווה )פני מנח ראה תשנ"ד(.
פע שאלו את הגה"ק רבי ישראל סאלאנטער זצוק"ל ,מדוע הנכ עושי מחודש אלול אזא גרויסער בער ]דוב
גדול כל כ[ .השיב רבי ישראל ,צדקו דבריכ ,לא לדוב הוא דומה אלא הרבה יותר מזה ...הבט וראה ,דוד המל
לא התיירא מ הדוב אלא שיסעו במו ידיו כמו"ש )ש"א יז לו( 'ג את הארי ג הדוב היכה עבד' ,מכל מקו אמר
)תהלי קיט קכ( 'סמר מפחד בשרי וממשפטי יראתי'.
אלא ,שהפרש והבדל יש בי הפחד והבריחה מדוב טור לפחד והבריחה בימי חודש אלול .כי מדוב אורב ינוס
ויתרחק עד כמה שיש לאל ידו להתרחק .ואילו מפחד ה' ומהדר גאונו אי אנו נסי ומתרחקי ממנו אלא נסי
אליו ...וכמו שכתב הרמב" )פיה"מ ר"ה פ"ד ד"ה העובר( על ימי אלו ' -שה ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מהש
ויראה ממנו ומברח ומנוס אליו' .וכפי שיש בנוסח הסליחות 'אתכסה מחמת בציל'.
כא .כה ביאר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע )בספרו נצבי ד"ה דתשרי( יהא רעוא – יה"ר מלפני אבינו שבשמי ,קמיה
דתשרי – שעוד בטר יבוא חודש תשרי על עמיה – יעוררו עצמ ע בני ישראל ,ואז דיתענג לשמיה במתיקי
ודובשי – ירגיש מתיקות בעבודתו יתב"ש ,ויזכה להשפעות טובות בבני חיי ומזוני רוויחי.
מלפני נהג ה'שמש' לנקוש על חלונות הבתי באשמורת הבוקר בימי הסליחות להעיר את הדרי בו .והנה מי
שכבר התעורר מעצמו לא היה נצר שיקיצו אותו בדפיקות ונקישות על ביתו ,וא מי שלא התעורר מעצמו אבל
לכה"פ היה מתעורר כשדפקו בחלונות השכ הדר בסמיכות אליו לא הוצרכו לדפוק אצלו ,ומי שלא ...הוכרחו לדפוק
אצלו .והנמשל מוב – המשכיל יתעורר מעצמו לשוב בתשובה קוד שיצטרכו מ השמי 'לדפוק' ולהכותו באיזה
חלי ומכה ח"ו ,וא מי שלא נתעורר מעצמו יתעורר לכל הפחות מהצרות אשר אירעו את אחרי .ואז ימנע מעצמו
כל המכות...
וכ ביאר המלבי" מה דאיתא בתהילי )לב ח-ט( 'אשכיל ואור בדר זו תל ...אל תהיו כסוס כפרד אי הבי',
וז"ל ,אשכיל ,עפ''ז אמר ,הלא א''כ טוב שלא ימתינו מלשוב בתשובה עד שיכ ה' בשבט מוסר ,כסוס וחמור
שאינו מבי ללכת בדר עד שמכי אותו במקל ,הלא טוב שבעת אשכיל ואור בדר זו תל ,לא אצטר ליסר
ביסורי רק איעצה עלי עיני שיהיה די בקריצת עי שתבי ע''י ללכת בדר הישר ,עכ"ל.
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áåúëä ìò ,(æè äáåùú ÷"ùù) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
àìäå ,'úåàøì åèéáä íéøååòäå ,åòîù íéùøçä' (çé áî
'øååéòä' àåáé êéàäå ,åéðæàá 'ùøçä' òîùé êéà éëå ,àìôé
ùøçä åìéôàù íéäåáâ äë íéðîæ íðùé' àìà ,úåàø éãéì
 'äàåø øååéòäå òîåùכבòéâäá ,íéøåîà íéøáãä ïãéãìå .
,éùôð éìò íåìù øîåì ñåðî ïéà øáë ,úåçéìñ úáù
 úåçéìñã 'à íåéì òâåð øáãä øúåéáåכוáúëù åîë ,
äáåùú ¯ 'äìöää ùø÷'á áèéä ÷éæçé ãçà ìë àìà
íåéá ïéðòúî øåáéöä áåøù (àô÷ú ïîéñ) 'øåè'ä
 äìéôúכג .'íëéìà äáåùàå éìà åáåù' ,ä÷ãöå
,(äîú úåà) 'ñçðô éøîà'á áúëå ,úåçéìñ ìù ïåùàøä
úìéáèá ãàî øéîçä' ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäù à"ô ,(ãé÷ 'îò ,áé úåà úåéðòú 'ìä) 'øùåé è÷ì'ä ïåùì äæå
äðùä ùàø áøò íåéå ,úøåîùàá úåçéìñã 'à íåé ìåëàì éì øéúäì ('ïùãä úîåøú'ä åáøî) åðîî éúù÷á
...ìé÷äù óà ,âåäðë íéîéä 'á äðùä ùàøå úøåîùàá ,øîàå ,íéîé øàùá åîë ãåîìì ìëåàù éãë úåçéìñá
øùà àåäå ,ì"ëò 'éôè øéîç ì"ðä úåìéáè íå÷î ìëî ,(íéãåîéìäî òéøôî úéðòúäù) íòèä äæ íéòãåé íéðåîã÷ä íâ
äðùä úåîé øàùî íä íéðåù íéîéä åìàù åðøáéã íðéàù éô ìò óà ,úåçéìñá úåðòúäì åð÷ú íå÷î ìëîå
 íúåäîáå íðéðòáכז.
øéúî éððéà ïëìå ,äðùä úåîé øàùá åîë ãåîìì íéìåëé
)äéòùé

íúåäîá íä íéðåù íéîéä åìàù åðééäå .ì"ëò ,êì
 äðùä úåîé øàùîכדíéðîæä åðúùð éë óà øîàé ïãéãìå ,
åðì ùé íå÷î ìëî ,úåðòúäì íéáøì íéøåî ïéà íåéäëå
ãç ìëå ,äðùä úåîé ìëî íéîéä åìà åðúùðù úòãì
 áåèä úéìëúá íáéèéå åéëøã äðùé äéìéãá ãçåכה.

כב .מש הרה"ק מקאצק זי"ע ביאר ש שהנביא צועק אלינו אל תהיו חרשי ועיוורי ,כי בידכ הדבר – שלא
להיות חרשי ועיוורי.
כג .סיפר הרה"ח רבי יוס שטערביצער זצ"ל שהיה 'בעל תפילה' אצל הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע ,פע אחת
קוד אמירת הסליחות ביו ראשו של סליחות קראו הרה"ק מהר"א אליו ואמר לו ,בא ואלמד כוונת אמירת
הסליחות ,ר רבי יוס בהתרגשות רבה ,מאחר שהיה בטוח שהנה ישמע עתה רזי מעלה ,א הרה"ק אמר לו
בגשת אל העמוד תכוו דבר אחד ,להתפלל בקול ר ,ובהתעוררות ,ובלשו קדשו 'הויע ...הויע ...הויע) '...בקול
ר( ,כדי שכל הע ישמע ויתעורר ,ואל תית דאגה לנפש שמא יצרד קול ,כי אפילו א כבר לא יהא ל קול
ר יש מי שיחלי אות ,כי העיקר באמירת הסליחות הוא שימת הלב וההתעוררות לתשובה שלימה.
כד .וכעי"ז הובא בשו"ת 'שלמת חיי' )או"ח שכ"ה( להגאו הגדול רבי יוס חיי זאנענפעלד זי"ע רבה של ירושלי
עיה"ק ,שענה למלמד אחד ששאלו ,היות ונפסק )יו"ד רמה יז ברמ"א( שאסור למלמד דרדקי להיות ניעור בלילה
יותר מדי ,על כ שאלתו בפיו כדת מה לעשות ע ה'השכמה לסליחות' ,ולא התיר לו להחסיר מהשכמה זו )עיי"ש,
שנחשב כהתנו כ מעיקרא(.
כה .אחד אמר אל הרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא זי"ע אשר הינו משמש בקודש בר"ה כ'בעל תפילה' ועליו איבער
זעה דע מחזור )לעיי במחזור להכי עצמו( ,נענה לו הרה"ק ה ה'מחזור' נשאר בדיוק כמו שהיה בשנה שעברה
ואי בו שו שינוי ,מוטב שתעיי ותבדוק בעצמ מאשר תבדוק במחזור...
כו .הרה"ק מסטרעליסק זי"ע היה אומר הכתיבה וחתימה של ר"ה ויוה"כ מתחיל כבר מיו א' של סליחות )אמרי
קדוש ימי נוראי(.
כז .צדיקי בית בעלזא לדורותיה זי"ע הורו וא נהגו ,כחוק ולא יעבור לגמור ביו ראשו דסליחות את כל ספר
התהילי בקהל ע .ומסופר על הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע ,בימי שיבתו כאשר לא היה בקו הבריאות ,רצו
המשמשי להניאו מלהכנס לאמירת תהילי בציבור בבית המדרש ביו א' דסליחות ,א הוא התגבר מעל כוחותיו
ונכנס לבית המדרש ,ולאחר מכ התבטא בקדשו ,האי חשבת למנוע ממני את ההתעוררות הרבה של ה'יהי רצו'
שלאחר אמירת תהילי.
עוד אמר הרה"ק מהרי"ד זי"ע שיגיעתו ב'עבודה' של יו זה גדולה מיגיעתו בראש השנה ויו הקדוש.
פע בא יהודי לפני הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע )בימי שהיה דר בעיר תל אביב( ואמר לו ,אספרה נא לרבי
מעשה שהיה לזקיני ע זקינ הקדוש ,פע היל הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע מלובלי אחר שהותו אצל רבו
הרה"ק ה'חוזה' מלובלי זי"ע אל עבר העיר לעלוב ,מרוב עניו ודלותו עשה את דרכו רגלי כי לא היה בידו אפילו
כמה פרוטות לשל ל'בעל עגלה' ,בעודו בדרכו עמד לכבודו יהודי שנסע על גבי עגלה ושאלו ,לא פניו מועדות,
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ìù äçîù êåúî äæ ìëì ùâéù 'øáã úéùàø' ,íðîà
(ç"é÷ 'îò à"ç ç"åà) ò"éæ 'øùåé è÷ì'ä áúë ïëå ,äååöî
äçåðî éàöåîá úåçéìñ øîåì íéìéçúîù øáãä íòèá
åé÷ñò ìëî íãàä äðôð ùãå÷ úáùä íåéá éë ,à÷ééã
ïéà' éøäå ,'úáù âðåò'á àåä âðòúî ïëå ,äøåúá úåâäì
,(:ì úáù) 'äååöî ìù äçîù êåúî àìà äøåù äðéëùä
ìà àåáì éåàø äùòð äçîùá àìîúðù øçàù àöîð
 äçîù êåúî äçéìñ úù÷áá ïðçúäì Y êìîä øòùכח.
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שפכי כמי לב  -אמירת הסליחות בהתעוררות

ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäã äéîåôá àìâøî
àìà ,'úåçéìñ øîåì' íãàì ïéàù (:æì÷ ïøäà
äøéîàá úåçéìñä øîàé àìù åðééäå .'úåçéìñ ù÷áì' åéìò
 àîìòáכטïîçøä áàì åáì úåéîéðôî ù÷áé àìà ,
á äëéà) áéúëã àäë .øáòä ìë ìò åì çìñéå ìåçîéù
 ''ä éðô çëåð êáéì íéîë éëôù' (èéלåùôð êåôùéù ,
 áìå úåéìë ïçåá éðôìלא.
)úéá 'ééò

ענהו רבי דוד שפניו מועדות אל עבר העיר לעלוב ,אמר לו האיש ,יעלה נא מר על מרכבתי ונעשה את דרכינו
בצוותא ,כי דר אנכי בכפר הסמו לעיר לעלוב ,ובדר נסיעתי אעבור ש ,בהגיע אל עבר העיר לעלוב הודה לו
הרה"ק ונענה אליו ,הנה יש לי בית מדרש כא בעיר זה ,ואבקש שתבוא אלי ביו א' דסליחות .אותו יהודי חשב
מיד לעצמו ,אה ,הנה רק עשיתי עמו חסד וכבר ברצונו לנצל אותי שאבוא להשלי לו מניי בבית מדרשו ,והחליט
על אתר שבהגיע היו לא ישי פניו אל עבר העיר לעלוב.
אתא ובא יו ראשו של סליחות ,והרה"ק נכנס אל בית מדרשו כשהוא תר בראשו אנה ואנה ,ומשלא מצא
את מבוקשו חזר לחדרו וכ היה כמה פעמי בזה אחר זה ,שיצא מחדרו וחיפש בי הקהל ,ומכיוו שלא מצא
חזר אל חדרו .אדהכי והכי נתעורר אותו יהודי וחשב לעצמו ה הרבי מלעלוב אד קדוש הוא ,ומה כבר ביקש
ממני שאכנס אליו ,מדוע לא אקיי בקשתו ,ובתו כ עלה על מרכבתו ונסע אל עבר העיר לעלוב הסמוכה ונכנס
לביהמ"ד .משיצא עתה הרה"ק וראהו עומד ש ניגש מיד לאמירת סליחות ,ולאחר מכ אמר לו הנה בשנה זו
עשית עמדי טובה גדולה ,וברצוני היה לברכ ולהשפיע עלי שפע רב וכל טוב ,על כ קראתי שתבוא אלי ביו
א' דסליחות כי עתה עת רצו גדול בשמי ממעל ,וכעת אברכ שתהיה ל ולזרע אחרי עשירות מופלגת ואריכות
ימי ושני .ואמר היהודי ,הריני נינו של אותו יהודי המתבר ,ומעיד אני שהברכה התקיימה במלואה ,באשר בכל
הדורות מני אז גדלה עשירותינו וכול האריכו ימי ,ומזה נלמד מעלת האי יומא רבה.
כח .דבר זה א מרומז במאמרינו בתחילת הסליחות' ,אי נפתח לפני פה דר מתוחי ,באלו פני נשפו שיחי',
כי הרי אמרו ז"ל )בראשית רבה יא ב( 'ויבר אלוקי את יו השביעי ויקדש אותו' ,בירכו במאור פניו וקידשו
במאור פניו' ,אינו דומה מאור פניו של אד בחול למאור פניו בשבת' ,וממילא אנו אומרי אחר שעבר עלינו יו
השב"ק ונתברכנו במאור פני  -באלו פני דיקא נשפו שיחנו ,כי ב'פני שבת' נוכל להיכנס לימי הסליחות )עיי'
הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע נצבי(.
טע נוס ביאר הרה"ק המהרי"ד זי"ע ,שהרי 'כל האומר 'ויכולו' מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שות להקב"ה
במעשי בראשית' )שבת קיט ,(:ומדר העול שאי נועלי הדלת בפני שות ,לכ תיכ לאחר השבת משהעדנו על
בריאת שמי ואר באמירת ויכולו ,ונעשינו כביכול שותפיו יתבר ,בידינו לחלות פניו בסליחה ,כי בודאי יעננו ביו
קראנו ,וישיבנו אליו אלוקינו המרבה לסלוח.
כט .הדבר דומה לדרכי בני אד ,שהמפייס את חברו יבא אליו בהכנעה ,ובשפה רפה יבקשנו 'סלח לי' ,א פעמי
שכל כוונתו היא רק לעורר את העומד על א הדר ומפריעו מלהל על כ אומר לו 'אנטשולדיקט' ' -סלח
לי'  -אל תעמוד בדרכי ות לי לעבור הלאה .כ לעני ימי הסליחות יש ב' כיתות ,יש הבאי אל בורא ומתחנני
אליו בהכנעה שיסלח לה על עוונ כשכוונת היא לטהר עצמ מכל טינו ועוו ,א יש מי שאינו אלא אומר,
אל תעמוד בדרכי ,כאומר ת לי לעבור את אלו הימי וכבר יעברו ויחלפו לה כל הימי הנוראי...
ל .מעול לא נראו חוצה רגשות לבו של הגה"צ רבי יעקב לנדא זצ"ל אב"ד בני ברק ,זולתי בהגיע מוצאי מנוחה
ליל א' דסליחות היה נכנס לבית הכנסת הגדול בבני ברק לאמירת הסליחות ,החל באמירת 'אשרי' כדרכו ,בהגיעו
ל'תהילת ה' ידבר פי' כבר היה נחנק קולו מבכי עד שלא היה אפשר לשמוע את התיבות היוצאות מפיו מרוב הבכי,
וכ בכה ללא הר עד גמר הסליחות.
לא .מעשה שהיה לפני כמה שני כא באר הקודש ,שנכנסה ילדה קטנה לחנות של תכשיטי זהב ,אחר שהתבוננה
בתכשיטי שאלה את המוכר הא הוא מזהב אמיתי ,ויע המוכר – ה ,המשיכה הילדה לשאול כמה הוא

æè

באר הפרשה

ושמחת בכל הטוב – התורה כוללת כל הטובות שבעול

'÷ä ç"äåàä áúëå ,'áåèä ìëá úçîùå' ,(àé åë) ïúùøôá
'úåáéøòå úå÷éúîá ïéùéâøî íãà éðá åéä íàù
 äéøçà íéèäìúîå íéòâúùî åéä ,äøåúä áåèלבáùçé àìå ,
úììåë äøåúä éë ,äîåàîì áäæå óñë íìåò àìî íäéðéòá
úåáøäìå óéñåäì àîøâ ïîæäå .'íìåòáù úåáåèä ìë
(à äë ø"÷éå) 'äáåùú ìòá'á åøîàù åîë ,äøåúä ãåîéìá
.ïéôã éðù ãåîìé ,ãçà óã ãåîìì ìéâø äéä íà
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úáéùî äîéîú 'ä úøåú' (ç èé íéìäú) áåúëä øáéã
äøåúä éãé ìòù ,'éúô úîéëçî äðîàð 'ä úåãò ùôð
ïéáå 'éúô' úðéçáá àåäù éîì ïéá ,úòã âéùäì øùôà
ìëì äëåæ íâ àìéîîå ,ïéîéëçì äîëçå úòã óéñåäì
(.àî íéøãð) åøîà 'úòã'ä ìò éøäù ,íìåòáù úåáåèä
'åì ùé úòã åì ùéù éî ùåøéô ,'äéá àìåë äéá àãã
 áåè òôù éðéî ìë íììëáå ,ìëäלג.

úåìâðä úåëøáì äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ø"äé
 úåøúñðäåלד äðëä êåøòì ,ïúùøôá úåøåîàä
äìåâñ ïéà éë ,íìåòáù úåáåèä ìë úììåë äøåúä ïëàå
äðùì äëæðå ,è"ìòáä íéùåã÷ä íéîéä úàø÷ì äéåàøä úåâøãîä ìë âéùäì íãå øùá ãéáå ,äøåúë
 â"åøá äòåùéå äìåàâ úðù ä÷åúîå äáåèלה.
àìî àø÷îå ,äùåã÷ä äøåúä ãåîéì éãé ìò úåâùääå
עולה ,המוכר שלא חשב לרגע שיש לקטנה די מעות לתכשיט כזה ,שאל אותה רק שלא לביישה וכי יש ברשות מעות,
ענתה הילדה ה ,ופתחה את ארנקה ושפכה על השולח את כל המעות שבו ,המוכר שראה ע מי יש לו כא 'עסק'
– כי כל המעות עלו יחדיו לכמה פרוטות בודדות רצה לשלחה מעל פניו ,אבל הילדה נענתה לעומתו ,שמע נא ,לפני
כמחצית השנה מתה עלי אמי ז"ל ,ונשארנו כחמשה יתומי קטני בבית לבדנו ,והנה אחות גדולה יש לנו בבית ,אשר
היא דואגת לנו כא רחמניה – מבשלת ומכבסת ,מאכילה ומשקה אותנו ,היו יש לאחות זו 'יו הולדת' והנני מכירה
את 'טעמה' כי אוהבת היא מאד תכשיט זה ,לכ אספתי כל רכושי והבאתיו הנה ע"מ לקנות עבורה תכשיט נחמד זה...
לבו של המוכר עמד להתפל לנוכח דיבורי אלו ...ע"כ אמר לה ,קחי נא תכשיט זה חנ אי כס...
בערבו של יו ,הגיעה ה'אחות' ע התכשיט בידה ,ושאלה ,הא הייתה כא היו ילדה קטנה וקנתה תכשיט
זה ,השיב לה המוכר בה ,חזרה ושאלה הא שילמה על כ ,השיב המוכר – היא שילמה מחירו המלא .תמהה
האחות והרי יודעת אנכי שאי לה כל כ הרבה מעות ,אמר לה המוכר ,הנה התכשיטי האלו אי לה מחיר
קבוע ...והכל לפי המוכר והקונה ,קטנה זו שילמה את כל תמורת התכשיט – שכ היא נתנה את כל לבה עבורו,
והצליחה לרגש ג אותי עד שלא יכולתי לעמוד כנגד רגשות לבה של יתומה זו...
כיוצא בדבר ,בעמדנו לפני מל יושב על כסא ר ונישא ,א א אי בידינו מאומה – קטונתי מעש לכ אזחיל,
א נת את לבנו לבורא ית"ש ייחשב הדבר כאילו נתנו לו כל...
לב .ובזה ביארו צדיקי איזה ברכה טמונה בתוכחה בפרשת 'והיית משוגע' ממראה עיני )כח לד( – עפ"י הידוע
שרבי מהצדיקי היו מבארי פירושי לטובה בדברי התוכחה ,ולכ פירשו 'והיית משוגע' שתקיי בעצמ
את דברי האור החיי להשתגע ולהתלהב מעצ התורה הקדושה...
לג .פע שאל הרה"ק בעל ה'אבני נזר' מסוכטשוב זי"ע את תלמידו הגאו בעל ה'חלקת יואב' זצ"ל מדוע אינו
מקבל את הפוני אליו לעצה ולברכה ע 'קוויטלא' ,נענה ה'חלקת יואב' והשיב ,שאי לו חלק בנסתרות וכל
ה'רעבישע מנהגי' רחוקי ממנו והלאה ,השיב האבנ"ז ואמר 'וכי חושבי את שפועלי ישועות על ידי תורת
הנסתר ,לא ולא ,אלא על ידי תורת הנגלה פועלי ישועות' ,ובזאת הוסי לגלות לו ,שיש 'נימוקי יוס' במסכת
ב"ק המסוגל לפקוד עקרות.
לד .כה אמר כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זי"ע ,כי בכל מקו שבתורה יש איזה קשר ושייכות בי ה'קרי' וה'כתיב',
וכגו שהכתיב הוא נערה בלא אות ה' והקרי ע ה' ,לא כ ה פני הדברי בתוכחה שהקרי והכתיב הינ
תיבות אחרות לגמרי )כגו עפולי  -טחורי( ללמד שלא כפי שנראה ל כ הוא האמת ...ולדיד ,בבוא על האד זמ
או מצב של 'תוכחה' ,עוברי עליו זמני קשי ,ידע שג א 'רואה' מציאות לנגד עיניו הרי 'הקריאה' היא אחרת
לגמרי ...והנראה כ'צרה' אינו אלא 'חסד ורחמי' ...ורמז לדבר ,שהנה הבעל קורא אסור לו לקרוא התיבה בעל פה
ועליו להביט בתו 'ספר התורה' ולקרוא את ה'קרי' מתו ה'כתיב' הג שאינו רואה את אשר הוא אומר ,כי בא
לומר לנו ,עיי היטב ואו אז תראה שאי זה כפי שנראה ל רק טובה וברכה.
לה .הצדיקי לבית אמשינוב זי"ע היו מברכי א גוטע אחרית שנה ,שג ה'אחרית שנה' תהיה בטוב...


בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

וענית ואמרת לפני ה' אלקיך ארמי אבד אבי (כו ,ה)
פירש רש"י :בקול רם .יש לפרש על פי מה דאיתא במסכת ברכות שאסור
להגביה קולו בתפלתו ,לפי שנראה מקטני אמנה שסובר שאין הקב"ה עונה
לחש ובוחן לבבות ומחשבות חס ושלום .והנה לפי זה אם אדם אומר בתפלתו
דבר שנודע מזה לכל העולם שהקב"ה בוחן לבבות ויודע מחשבות ,אזי רשאי
להתפלל בקול רם.
והנה כאן הוא אומר "ארמי אובד אבי" שלבן ביקש במחשבתו לעקור את הכל,
וה' הצילנו מידו ,שהיה יודע את מחשבתו ,ובחן את לבבו .ואם כן בכהאי גוונא
רשאי לומר בקול רם .וזה הוא שפירש רש"י וענית ואמרת בקול רם וקשה הלא
אסור להגביה קולו בתפלתו לזה אמר ארמי אובד אבי משום הכי מותר
להגביה את קולו( .חנוכת התורה)
לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי (כו ,יג)
איתא במדרש (פר' עקב) שפעם בא רבי פנחס בן יאיר לעיר אחת ושאלוהו
אנשי העיר עצה על העכברים שאוכלים להם את התבואה בכמויות מופרזות,
וענה להם שכנרא ה אינם זהירים בהפרשת תרומות ומעשרות ,ואכן תיקנו את
דרכם ונפסק המכה.
עוד יש בגמ' (הוריות יג ,א) שהאוכל ממה ששיירו העכברים משכח את
תלמודו .לפי"ז הפשט בפסוק" ,לא עברתי ממצוותיך" – דהיינו שהקפדתי
לעשר כמו שנדרש .ולכן "ולא שכחתי" כי הרי לא הגיעו אלי העכברים...
(מפרשים)
השקיפה ממעון קדשיך (כו ,טו)
כתב רש"י "השקיפה ממעון קדשך  -עשינו מה שגזרת עלינו ,עשה אתה מה
שעליך לעשות שאמרת אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם" ,מדוע הביא
רש"י דוקא הברכה של ונתתי גשמיכם?
ואפשר לומר על פי מה שאמרו חז"ל במסכת תענית "בעוון צדקה ,שפוסקים
ואינם נותנים ,גשמים נעצרים" ,לכן ,כאשר אמר "עשיתי ככל אשר צויתני"
שקיימתי מצות מתנת עניים ,אם כן סרה הסיבה של עצירת גשמים ,לכן
מבקשים שיעשה הקב"ה מה שהבטיח ונתתי גשמיכם בעתם.
(ילקוט הגרשוני)
והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות ה' אלקיך אשר אנכי
מצוך היום לשמר ולעשות (כח ,יג)
צריך להבין למה כפל הכתוב לומר שלא תהיה למטה ,הרי כבר אמר והיית
"רק" למעלה? עוד יש לדקדק שהמילים "כי תשמע וכו'" מיותרים לכאורה
שהרי כל הפרשה עוסקת בעושין רצונו של מקום?
ואפשר לבאר לפי דברי הגמרא (ברכות ה ,א) "לא כל אדם זוכה לשתי
שלחנות" (להיות תלמיד חכם ועשיר) ,והטעם ,כי רצה ה' לזכות את ישראל
שלא יאכל עולמו בחייו בעוה"ז ,ולכן מי שהוא למעלה בעניני עוה"ב מוכרח
על פי הרוב שלא יהיה לו במעלה בעניני עוה"ז ,כדי שלא יקופח קצת משכרו,
וכדברי חז"ל (קידושין לט ,ב) "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא",
אמנם ,מצאנו בפסוק "ובאו עליך כל הברכות" ,שמשמע שיש כן שכר בעוה"ז,
אלא שמה שמשלם ה' שכר לאדם הוא בעד מה שהוא עתיד לעשות מצוה,
על ציפיתו לעשיית המצוה ,ועדיין לא עשאה ,שכר זה ניתן גם בעוה"ז .א"כ
יש די בשכר זה שיהיה גם בעניני עוה"ז למעלה ,ושכר המצוה עצמה לא
יקופח ,וזה שהבטיח והיית רק למעלה בכל ענייניך ,ולא תהיה למטה כלל
אפילו בענייני עוה"ז ,ולכן ממשיך הכתוב ואומר שאם תשאל איך יתכן שיקבל
שכר בעוה"ז ,זה יהיה "כי תשמע" לשון עתיד ,שעדיין לא עשית את המצווה.
ומדוקדק בזה מה שסיים "אשר אנכי מצווך היום לשמור" מלשון "ואביו שמר"
שימתין האדם תמיד מתי תבוא מצוה זו לידי ואקיימנה ,ובזה נתרבה שכרו
יותר על העתיד ויספיק המעט השכר ההוא לכל טוב עוה"ז ויזכה לב' שלחנות.
(עפ"י ערבי נחל)
ארור מכה רעהו בסתר (כז ,כד).
ביאר רש"י" :על לשון הרע הוא אומר" .ידוע הסיפור על הגאון מוילנא זצ"ל,
מהתקופה בה ערך גלות ,שפעם נסע עם בעל עגלה גוי ,והחמור ,בהנהגת
בעליו ,נכנס לשדה פרטי שבצד הדרך ואכל מהתבואה שבה .הגוי ,שראה
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לפתע את בעל השדה מתקרב נמלט והתחבא בסביבת מקום ,בעל השדה
ניגש אל הגאון שישב בעגלה והפליא בו את מכותיו ,הגאון לא גילה שהגוי
הוא זה שגנב משום שלא רצה לדבר לשון הרע על בעל העגלה הגוי ,שהיה
אשם בנזק שגרם החמור.
הרי הדברים מבהילים! כל תורתו העצומה של הגאון מוילנא לא היתה מצילה
אותו מדינה של גיהנום אם רק היה אומר שלוש מילים" :זה לא אני"! ובסך
הכל לגאון היתה סיבה טובה לומר זאת בכדי להינצל ממכותיו של בעל השדה,
ומה גם שמדובר על גוי.
מה נענה אנן ,יושבים סתם כך בארוחת ערב ומדברים דברי גנאי על הזולת!
הרי אנחנו לא נמצאים בחשש שיכו אותנו ,ובכל זאת מדברים! ועל יהודי!
נורא נוראות!
(יחי ראובן)
תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל (כח ,מז)
יש מדרש על פסוק זה "זהו עונג שבת" ,וצריך ביאור .מובא בשם הרה"ק
מאוסטרופלי  ,על הפסוק "עין תחת עין" שדרשו בזה חז"ל שצריך לתת ממון,
וביאר שזה מרומז בפסוק שתחת האותיות "עין" אחרי הע' – פ' .אחרי הי' –
כ' .ואחרי הנ' – ס' .אותיות כסף .כעין זה כתב כאן בספה"ק "אגרא דכלה",
שנרמז בזה שלא קיימו עונג שבת כמו שצריך ,ונרמז בפסוק תחת אשר –
האותיות שאחרי "אשר" אחרי הא' – ב' .אחרי הש' – ת' .ואחרי ר' – ש'.
(אגרא דכלה)
אותיות שבת.
בשם הרה"ק מקאצק זי"ע מובא ,שפירש "לא עבדת את ד' אלוקיך –
בשמחה" .שעשית את העבירות בשמחה עם 'גישמאק' ,וזה העוון החמור.
והשיבך ה' מצרים באניות (כח ,מח)
נשאל הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,מהי ההדגשה "באניות"?
והשיב ,שיש במדרש איכה (פר' ד' סי' כ') "פעם אחת באו שונאין על ישראל,
ושלחו ישראל שלוחים אצל פרעה נכה ,כשהוא מפרש בים הגדול (פרעה נסע
אז באניה בים הגדול) .רמז הקב"ה לשלדותיהן של המתים הטבועים בים
(שיצופו על פני המים) ,והיו שטין על פני המים( ,כשראו זאת המצרים) אמרו
המצרים שבספינות אלו לאלו :מה טיבן של שלדות הללו? אמרו להם:
אבותיהם של בני ישראל אלו ,תחת אבותיכם המצרים עמדו ,ועמדו (בני
ישראל) והטביעו אותם במים .אמרו שרי הצבא המצריים :וכך עשו בני ישראל
לאבותינו ואנחנו הולכים ומסייעין להם?! מיד חזרו" (המצרים בספינותיהם
למצרים) ע"ש .וזוהי הקללה ,שהרי אפשר ליקחן למצרים גם שלא דרך הים,
(דרך
ו"באניות" היינו דרך הים ,כדי שיהיה הנ"ל.
שיחה)
גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת (כח ,סא)
איתא במדרש" ,גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתובה בספר התורה הזה  -זה
מיתת צדיקים"( ,הובא ביערות דבש ח"א דרוש ד') והיכן זה נרמז? תירץ על זה
הגאון רבי בצלאל ראנשבורג מוילנא שהכוונה כי בכל ספר מחמשה חומשי
תורה תמצא מיתת צדיקים ,בספר בראשית  -מיתת האבות הק' ,ועוד .בספר
שמות  -וימת יוסף וכל אחיו .בספר ויקרא  -מיתת נדב ואביהו .בספר במדבר
 מיתת אהרן ומרים .אבל בספר דברים לא נזכרה מיתת שום צדיק.והגם שנאמר בסוף התורה "וימת שם משה" ב' תשובות בדבר :א' שבעת
שאמר משה הפסוק "גם כל חלי" עוד היה חי .ב' הלא מרע"ה אשר הי' עניו
מאד ,בטח לא החזיק עצמו לצדיק ...וזה שאמר גם כל חלי אשר לא כתוב
בספר התורה "הזאת" כלומר בספר דברים ,זה מיתת צדיקים.
(מגד ירחים)
עוד יש מפרשים בזה ,שהנה כתיב (ישעי' סג ,ט) "בכל צרתם לו צר" ,ויש בזה
"קרי" ו"כתיב" ,שה"קרי" הוא לו צר ,וה"כתיב" זה לא צר .ובדרך כלל הרי
הולכים לפי ה"קרי" שהקב"ה משתתף בצרותיהם של ישראל.
אבל במיתת צדיקים ,הרי "יושב בערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי
וצדיק" ,וזה צער רק לנו ולא לשכינה .א"כ לגבי מיתת צדיקים זה הולך לפי
ה"כתיב" שלא צר .וזה הפשט "מכה אשר לא כתיב" שהולכים לפי ה"כתיב"
"אשר לא צר" – זה מיתת צדיקים.
(מפרשים)

א

 מאוצרות המגידים 
מצוות ביכורים
רבותי ,תפתחו משנה בביכורים ,תפתחו רמב"ם בהלכות ביכורים  ,מה היה
סדר הביכורים ?
אדם היה רואה תאנה שבכרה  ,היה קושר עליה גמי ,היה רואה רימון שבכר ,
היה קושר עליו גמי  .אבל האדם הזה ,אם הוא היה גר בצפת ,או גר באחד
המושבים בצפון  ,אם הוא היה צריך לעלות לירושלים ,הוא היה משבית את
עצמו ממלאכה שבועיים ימים ,או לפעמים חודש ימים  ,כי אסור ללכת
לירושלים ,יותר משתי ידות ביום .הולכים בכנופיה ,כל אנשי מעמד ,מתכנסים
לעירו של מעמד  ,יש שור שהולך לפניהם ,חליל מנגן ,וכל הדרך שרים
{תהילים קכ"ב ,א} שמחתי באומרים לי בית ה' נלך
אדם שיש לו בחצר ,כמה עצים ,עצים של רימונים ,עצים של תאנים ,הוא
אפילו לא חקלאי ,משבית עצמו ממלאכה.
הוא עובד בתור חייט ,בתור סנדלר ,הוא סוגר את העסק שלו לחודש ימים,
עולה לירושלים עם כמה רימונים או תאנים ,וכשאלתו של האלשיך הקדוש –
מה כל החרדה הגדולה הזאת  ,על מה שאדם מביא פחות משווה פרוטה,
ומשבית עצמו ממלאכה חודש ימים ,למה ?
כי עיקר המצוה של הבאת ביכורים ,באה לבטא את ענין הכרת הטובה.
אדם בא להכיר טובה ,על תאנה ורימון .אדם כזה ידע להגיד תודה רבה ,על
השפע הגדול שהקב"ה נותן לו.
אומר הגאון ר' עקיבא איגר ,בביאורו לפסוק שאנחנו אומרים אותו {תהילים
נ ,כג} זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלקים.
זובח תודה – אדם שיודע להגיד תודה ,על מה שהוא מקבל מהקב"ה ,הוא שם
לעצמו דרך ,שיראה בישועת ה' .הקב"ה יושיע אותו.
לכן ,כשאדם מביא ביכורים  ,הוא יכל לבוא ולעמוד בעזרה ולהגיד – ריבונו
של עולם ,אני לא זז מפה ,עד שתעשה את צרכי היום .למה ??
זובח תודה – אדם שיודע להגיד תודה  ,אדם כזה יכל לבוא ולדרוש מהקב"ה,
כי הקב"ה אומר שם דרך אראנו בישע אלקים ,אדם כזה ,מובטחת לו הישועה
מהקב"ה.
כותב רבינו יונה {שערי תשובה ,שער רביעי}  -וכן בענין ההודאה על הטובה
נאמר (תהלים נב) אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך.
פירושו  -אודך על הטובה שעשית עמדי .ובעבור זה אקוה להתמדת טובתך.
ונאמר (שם קטז) כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא (שם) צרה ויגון אמצא
ובשם ה' אקרא.
אם אלה פני הדברים ,נוכל להבין יסוד נפלא ,בסדר העבודה שלנו ,שנתחיל
לומר אותם ,בע"ה החל מראש השנה ,ועד למוצאי יום הכיפורים.
סדר התפילה שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה ,להוסיף בתפילה ,בימים
הנוראים ובעשרת ימי תשובה ,כמה וכמה תוספות .יש תוספות שמעכבות,
שזה "המלך הקדוש"  ,אם לא אמר ,חוזר  ,ומשם ואילך ,לא חוזר" .המלך
המשפט" לא חוזר ,וארבעת התוספות הנוספות  ,לא חוזר.
מי ששם לב ,הסדר של הבקשות מתחיל בהתחלה במינימום  -זכרנו לחיים
מלך חפץ בחיים ,כתבנו בספר חיים למענך אלקים חיים  ,מבקשים את
המינימום – חיים.
אמנם זה לא מינימום ,אלא מקסימום  ,אבל מבקשים את המינימום שבחיים.
משם ואילך ,באה הבקשה – מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים.
מקודם ביקשתי רק חיים ,איזה חיים ?
יש כל מיני סוגים של חיים – יש בני-אדם שנקראים חיים ,אבל רח"ל הם
צמחים ,אבל זה חיים מינימלים.
אז אנחנו מבקשים – ריבונו של עולם ,אני מבקש ממך מינימום של חיים ,אבל
חיים ברחמים.
רחמים ,פירוש הדבר ,שאני יוכל ללכת על הרגלים  ,שאני יוכל לאכל לבד,
לשתות לבד  ,ואני יוכל ללמוד לבד -זה חיים ברחמים.
ובסוף התפילה ,פתאום הוא אוזר אומץ  -וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך.
הוא כבר דורש ! לא רק חיים ברחמים ,אלא חיים טובים !
ריבונו של עולם ,אולי אני יסביר למה אני מתכוון 'טובים' '' -ובספר חיים ברכה
ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות''...
מאיפה פתאום אתה מקבל כאלה שרירים ? לפני עשרים דקות ,ביקשת רק
קצת לנשום בלי בלון  ,פתאום יש לך רשימה  ,ואם זה לא מספיק  ,יש אחרי
זה ,עוד ' 44אבינו מלכנו'  ,מאיפה בא לך האומץ הזה???
התשובה פשוטה מאוד – בהתחלה ,אתה רק מבקש ,אחרי שאתה אומר
מודים אנחנו לך על חיינו המסורים בידך...
אדם שיודע להגיד 'תודה רבה'  ,ולהשתחוות לקב"ה  ,אם אדם בא בצורה
הזאת ,זה כמו שהוא הביא ביכורים .
מביא ביכורים ואומר "אינני זז מכאן ,עד שתעשה בקשתי היום" .למה?
כי אתה יודע להגיד 'תודה רבה'.
אדם שיודע להודות לקב"ה ,אדם כזה יכל לבקש!
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לכן ,רבותינו בישיבה ,תמיד היו אומרים  ,שכל אחד ואחד  ,כשמגיעים
העשרה ימים האחרונים לפני ראש השנה ,כל אחד צריך לשבת עם עצמו ,לא
לחכות לסדר התפילה ,שעה ביום לפחות  ,ולעשות חשבון נפש עם עצמו.
הקב"ה נתן לך שנה שלמה ב"ה  ,אתה חי ב"ה ,פרנסה ,בריאות ...על כל דבר
ודבר אפשר להודות.
ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי
רקיע אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלקינו ...כמה בן-אדם צריך להודות ! ב"ה
יש לו פרנסה  ,יש לו אישה ,ילדים  ,נחת...
הרי על כל רגע ,אנחנו צריכים להודות ולהלל ,ולכן ,העשרה ימים האלה
שנותרו לנו עד ראש השנה ,ודאי שכל אחד צריך לתפוס את עצמו  ,כמה
דקות ביום 10-20-30 ,דקות  ,לשבת ולהודות לקב"ה ,לא רק בסדר התפילה!
(ברוך שאמר)
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך (כח ,י)
מה פירושה של ברכה זו?
אומרת על כך הגמרא (ברכות ו ,א)" :תניא ,רבי אליעזר אומר אלו תפילין
שבראש".
מסופר שבאחד הימים ,כאשר רבינו הגר"א ז"ל היה שרוי בעיצומה של הגלות
שערך ,הנתנפלו שודדים על בעל הבית שבו התארח .הוא שמע צעקות נוראות
ומיהר לצאת מחדרו ,לברר את פשרן .כשראו השודדים את התפילין ,תיכף ומיד
הניחו לבעל הבית וברחו בבהלה מרוב פחד.
לאחר שנרגע ,שאל בעל הבית את הגאון" :מה הוא הדבר שעשית? איך גרמת
להם שיברחו מרוב פחד"? .האכסנאי ההוא עדיין לא ידע עם מי יש לו עסק ,הוא
לא הבין שמדובר ברבן של כל בני הגולה ,וחשב שהוא סתם אורח ,ולכן הקשה:
"איך זה יכול להיות?".
אמר לו הגאון" :הרי זה מפורש בכתוב 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך
ויראו ממך'"...
עכשיו בעל הבית בכלל לא הבין ,והוא חזר והקשה" :אם כן למה מהתפילין שלי
הם לא נבהלו? מה יש בתפילין שלך שהבריח אותם?"...
השיב לו הגאון" :רבי אליעזר הגדול לא אמר' :אלו תפילין שעל הראש' ,אלא' :אלו
תפילין שבראש' ,הם לא התיראו מהתפילין שעל ראשי ,אלו אינן שונות משלך,
הם נבהלו ונרעשו מהתפילין שבתוך הראש שלי"...
תפילין שבראש צריכים להיות כמו שאומרים ב"לשם יחוד" שלפני הנחת תפילין:
"ועל הראש נגד המח ,שהנשמה שבמחי עם שאר חושי וכוחותי ,כולם יהיו
משועבדים לעבודתו יתברך" .כשבתוך הראש מונחים התפילין ,כשהמח כולו
משועבד לעבודתו יתברך  -עמי הארץ רואים זאת ומתיראים.
מסופר על הרב מפוניבז' זצ"ל ,שנסע פעם עם ה"חזון איש" זצ"ל במונית באחת
הערים בארץ .בימים ההם עוד לא היה חשש כל כך גדול מנסיעה בשכונות
ערביות ,ואכן ,בדרכם חלפו שני גדולי הדור באחת מן השכונות הללו .אלא
שבדיוק אז טמנו כמה פרחחים מארב למונית ,והחלו לידות לעברו אבנים .הנהג
חשש מאוד מפניהם ,אבל ה"חזון איש" ביקש ממנו לעצור .הוא פתח את הדלת,
ונהג המונית נזעק בבהלה" :הרב ,הזהר נא ,הרי הם עלולים לפגוע בכם" .אולם
החזון איש לא שמע לאזהרותיו ,הוא יצא ונעמד מול הנערים הפוחזים ,ומיד
כשראו אותו – ברחו משם כולם כל עוד נפשם בם.
שמעתי מרבי אליקים שלזינגר מלונדון ,שהיה מקרה עם בת ממשפחה חילונית
שחפצה לחיות חיי תורה .היא הוסתרה בפנימיה של מוסד לבנות ,והשלטונות ראו
בכך ענין חמור מאוד ,ממש כמו חטיפה ,ממש כמו בפרשת יוסל'ה שוכמכר
הידוע.
במהלך החקירה ,היו אמורים חוקרים להגיע לביתו של מרן החזון איש ,כדי לחקור
אותו בענין .הם חשדו בו שיש לו יד בכל הפרשה ,וחשבו אפילו להאשים אותו
בחטיפה.
סיפר רבי אליקים ,שכאשר השוטרים היו בחוץ ,הוא פנה אל החזון איש והודיעו
על כך שהם שם.
אמר לו החזון איש" :צא ואמור להם שילכו מכאן" .אולם רבי אליקים חשש מהם
ואמר לחזון איש שהוא מפחד מפניהם .אמר לו החזון איש" :אתה מפחד ,אבל אני
לא מפחד" .והוא בעצמו קם ויצא מביתו אל החצר.
ברגע שהם ראו אותו ,לקחו השוטרים את רגליהם והסתלקו משם ...פשוט ברחו
מרוב פחד.
זהו זה .כך מתגשמת הברכה" :וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו
ממך" .וכדברי רבי אליעזר הגדול "אלו תפילין שבראש" שכשהתפילין בתוך
הראש – הרואים מפחדים ומתיראים.
(יחי ראובן)
ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע (כו ,ג)
ענין הכרת הטוב נלמדת מפרשתנו כמו שכתב רש"י מהספרי "ואמרת אליו -
שאינך כפוי טובה".
בספר ציוני תורה מביא ,ישנה שאלה מפורסמת ,לפי דברי ה'חינוך' שכתב במצוה
שלא לנקום וזה לשונו" :שלא לנקום ,כלומר שנמנענו מלקחת נקמה מישראל.
והענין הוא כגון ישראל שהרע או ציער לחבירו באחד מכל הדברים .משרשי
המצוה ,שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע ,הוא סיבה
שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא ,ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי
רצון השם ברוך הוא ,על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי עוונותיו
גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך ,ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו כי הוא אינו

ובזה מובן מאוד מה שמצאנו חובת הכרת הטוב כלפי דוממים ,כמו שמצאנו אצל
משה רבינו שלא הכה את הים ,ונשאלת השאלה וכי הים מרגיש שגמלת לו רעה
תחת טובה? אבל ביסוד הנ"ל מובן שכל הסיבה הוא בשבילך ולא בשביל המיטיב
לך.
נקודה נוספת שמתבארת בזה ,הוא ,שאין לתבוע מהשני שיכיר לך טובה על מה
שהטבת עמו .ישנם אנשים שמטיבים לזולתם ויושבים ומצפים לגמול שכר ,ובאם
הלה אינו מטיבם כפי מחשבתם ,באים בטענה שלא יהיה השני "כפוי טובה".
ותביעה כזאת אינה מוצדקת בעליל .שכן מה שהגיע טובה לזולתם הוא בגלל שכך
רצה הקב"ה ,ויש לך להודות לד' שזכית שיהיה לך חלק בזה ומגלגלין זכות ע"י
זכאי ,אבל מה ש ההוא מחוייב להכיר לך טובה זה חשבונו הפרטי בלבד ,וכאמור
למעלה ,שהרי לפי האמת יש לו להכיר טובה אך ורק להקב"ה ולא לשליח ,אבל
לצורך עבודת השם שלו יש לו להכיר טובה למטיבים לו .וא"כ ,כמו שאינך מתעניין
בעבודת התפילה שלו ובלימוד התורה שלו ,כיוון שאתה מבין שזה חשבון שלו
.
שלא קשור אליך ,באותה מידה אינך אמור להתעניין ב"הכרת הטוב" שלו.

סיבת רעתו ,כי העוון הוא המסבב ,וכמו שאמר דוד עליו השלום (שמואל ב' ט"ז,
י"א) הניחו לו ויקלל כי אמר לו השם יתברך ,תלה הענין בחטאו ולא בשמעי בן
גרא .ועוד נמצא במצוה תועלת רב להשבית ריב ולהעביר המשטמות מלב בני
אדם ,ובהיות שלום בין אנשים יעשה השם שלום להם".
לפי דברי החינוך ,צריך להבין למה חלה עלינו חובת הכרת הטוב כלפי האדם
המטיב לנו? הרי הוא רק שליח להביא את הטובה? אלא ,שיש לדעת שמידת
"הכרת הטוב" היא מהדברים שאפשר להגיע איתם גבוה עד לרקיע .שהמסגל את
נפשו להכיר טובה לחבירו על כל טובה וטובה שמקבל ממנו ,הוא נוכח יותר ויותר
בכל פרט קטן שהשני עושה בשבילו ,ומודה לו.
מסופר (מובא באוצרות התורה) על מרן הסטייפלר זצ"ל שהיה נוהג פעמים רבות
לנסוע לפתח תקוה ולבקר אצל אדם אחד זקן ,כשנשאל מדוע עושה זאת ולא חס
על זמנו? השיב :בצעירותי שלמדתי בישיבה ,אותו אדם היה מעיר אותי בחצות
אם הייתי נרדם וחייב אני לו הכרת הטוב...
וכן היה לו קביעות לנסוע אל אדם אחד שהיה לו יד בעלייתו לארץ ישראל בכל
ערב ראש השנה ,ולאחל לו שנה טובה ,וכפי שידוע זמנו היה יקר לו יותר מכל הון
שבעולם ,ואע"פ כן עשה זאת משום שחיוב הכרת הטוב אין ערכה פחות מזה...
ישנו סיפור פלאי בירושלמי (מסכת תרומות מד ,ב) שיהודי אחד הזמין את הרב
לאכול אצלו סעודה .בהגיע הרב לסעודה הופתע מאוד לראות שאת מי בחר
היהודי להושיב על יד הרב? לא פחות ולא יותר מאשר את ...כלבו! הרב ,שכמובן
הרגיש מאוד מבוזה פנה אל היודי ושאל אותו :וכי הזמנת אותי כדי לביישני? ענה
לו היהודי :שהרב יבין אותי ,כלב זה ,אינו "סתם כלב" ...מה הכוונה? מספר היהודי
לרב" :אשתי נשארה בבית לבדה ובאו נכרים לתופסה ,והכלב התנפל עליהם פצע
אותם והבריח אותם ,ובכך ניצלה .וכעת אני משלם "הכרת הטוב" לכלב ,ומכבדו
לשבת ע"י הרב .ע"כ.
ומאידך ,המקשה את ליבו שלא להכיר בטובה שמקבל מחבירו יכול להתדרדר עד
עמקי שאול של רשעות וכפיות טובה.
כמו שמספרים על אחד הצדיקים שעשה טובה לאיזה יהודי ,ולאחר מכן שיגר לו
אבן קטנה ,שאל היהודי למה שלח לו אבן? ענהו ,שכשתרצה לזרוק עלי אבן בעבור
הטובה שיהיה לפחות אבן קטנה...
כמו"כ היה פעם איזה צדיק שהגיע לעיר אחת ,וזרקו עליו אבן גדולה ,אמר "איני
מבין מי זרק ולמה זרק ,שהרי איני זוכר שעשיתי לאחד מהעיר טובה גדולה
כזאת"...
ישנו סיפור ידוע על עיירה מסויימת שהתגורר בה עני מרוד בשם "שמערל",
שמערל זה ,היה מקבץ נדבות ואוכל לחם חסד ,עד שהתרגל רק לקבל מאחרים.
ביום מן הימים פנה אליו יהודי אחד מתושבי המקום עם הצעה ,וכך אמר לו" :אני
מוכר כרטיסי הגרלה ,ההגרלה נערכת פעם בחודש בעיר הגדולה ,ואני משמש
כנציג של "מפעל הפיס" ,קונים אצלי כרטיסים ואני מביא את הכרטיסים להגרלה
הגדולה ,אולי תנסה את מזלך ותקנה כרטיס במחיר  5זלוטי ,ואולי תזכה".
שמערל שהתרגל רק לקחת ,כמובן לא הסכים לבזבז  5זלוטי על זה .המוכר ריחם
עליו ואמר לו "תראה שמערל ,אני מוכן להלוות לך את ה 5זלוטי ,ונעשה הסכם
כזה :אם לא תזכה ,הכסף יהיה על חשבוני ולא תצטרך להחזיר לי ,ואם כן תזכה
תחזיר לי את ה 5זלוטי" ,לזה כבר הסכים שמערל.
אחרי חודש ,נסע המוכר לעיר הגדולה ,שם נערכה ההגרלה ,וכמובן מי זכה?
שמערל העני!.
המוכר לקח את כל הכסף ,ונסע בחזרה לעיירה ,כשבליבו הוא חושב איזה "רעידת
אדמה" הולכת להיות בעיירה כשיוודע דבר זכייתו של שמערל ה"עני" .עד שהגיע
המוכר אל העיר ,כבר ירדה החשיכה ,וכבר נהיה מאוחר בלילה .אולם ,המוכר
החליט שאינו יכול לחכות עם הבשורה עד מחר ,וילך עתה בלילה לבשר לשמערל
על הזכיה.
הימים היו ימי חורף ,בחוץ היה שלג וגשם וקור עז ,המוכר השתרך לקצה העיירה
לבקתתו של שמערל .הסתובב וחיפש עד שמצא את הבקתה העלובה ,נקש
בדלת ,ולא קיבל מענה ,נקש שוב ושוב ,יותר ויותר חזק ,עד שלבסוף ענהו שמערל
ושאל מה הוא רוצה ,צעק לו המוכר "יש לי הודעה משמחת מאוד עבורך ,אבל
קודם כל תעשה טובה ותפתח את הדלת כי אני עומד לקפוא" ,שמערל לא זע
ממקומו .המוכר מתחנן איליו שוב ,והוא בשלו "אני יושן עכשיו!" ,צועק לו המוכר:
"שמערל תדע לך שזכית בהגרלה הגדולה!" ,כאן ,כבר שמע את פסיעותיו של
שמערל מתקרבות את הדלת .שמערל פותח את הדלת ,ופונה אל המוכר בכעס:
"אינך מתבייש? את הגביר של העיירה אתה מעיז להעיר באמצע הלילה?! ...הוא
אשר דיברנו ,שמי שאינו מכיר טובה לחבירו ,מסוגל להגיע לכדי רשעות.
ה'חינוך'  ,עצמו במצוות כיבוד אב ואם מאריך שאם אין אדם מכיר טובה להוריו
שגידלוהו לסוף גם אינו מכיר טובה להקב"ה ,וכמו שאמרו חז"ל (משנת ר"א פ"ז)
"כל הכופר בטובתו של חבירו לסוף כופר בטובתו של הקב"ה".
והנה אחד היסודות בעבודת השם ,הוא עניין הכרת הטוב שעל ידה מרגיש האדם
חובה כלפי הקב"ה על כל טובותיו שבכל נשימה ונשימה וכל מה שמקבל ממנו ית'
במתנת חינם ,ואם יתברר אצל האדם עניין הכרת הטוב ,ממילא ירגיש חובה
בנפשו לעשות מצוות השי"ת וק"ו שלא לעבור עבירות ולהיות ח"ו כפוי טובה.
אשר על כן ,באו חז"ל ואמרו ,הן אמנם שכל מה שמגיע אליך הוא מאת השי"ת
ולכן אין לראות בשליח גורם מסויים ולכן אסור ג"כ לנקום כנ"ל .אבל לעניין
הטובה ,אמת שהמיטיב הוא רק שליח ,אבל מוטלת עליך החובה להכיר לו טובה
אך ורק כדי להכשיר את נפשך אתה ,ובשביל לחדד אצליך את מידת הכרת הטוב,
בכדי שיועיל לך בענייני עבודת השי"ת.

(ציוני תורה)
יתן ה' את אויביך הקמים עליך נגפים לפניך (כח ,ז)
נס ההצלה של יהודי מקנס
בהתגשמותה של ברכה זו ראו בני מקנס שבמרוקו ,בזכיתם בנס ובפלא
שהתרחשו עבורם מן השמים ,והוכיחו להם כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב.
כפי שמובא בהגדש"פ "אבותינו ספרו לנו":
צורף זהב היה באלכסנדריה ,שהיה גם איש חסד ובן תורה .הוא גידל בביתו יתום
כבן עשר ,שאיבד את אביו ואת אמו בנסיבות טרגיות.
הצורף לימד את היתום את מלאכת הצורפות ,ובלילות ישב ולמדו תורה ,והלה
עשה חיל בעמלו ,עד שהפך לאיש תלמיד חכם ויודע ספר ,ולצורף מומחה .אולם,
כעבור שבע שנים ,חש בעדינותו ,בקינאת בני הצורף אליו ,והחליט כי הוא מבוסס
דיו ,כדי לעמוד ברשות עצמו ולעזוב את בית מטיבו ,ותוך זמן קצר שב למקנס,
עיר הולדתו.
בבואו לשם מצא את העיר כולה נבוכה.
במקנס התגורר "סריף" שפירושו' :חכם דת' ערבי ,מצאצאי מוחמד ,והיה האיש
נכבד ונערץ על המוסלמים .במשך כל ימות השבוע נהג להתבודד במסגד ,ובימי
שישי ,ימי השבתון שלהם ,היה נעלם ואיננו ,ורק לקראת הערב היה מתגלה לפתע
בתוך ביתו ,ומברך את כל נכבדי העיר.
למאמיניו סיפר ,שמלאך בא ונוטלו ל"מכה" ,שם הוא משתתף בתפילה המרכזית
ב'כעבה' ,וזוכה להתגלות הנביא המדבר איתו פה אל פה.
בין המעריצים הרבים היה גם המלך ,שהיה זוכה לשמוע מפיו תיאורים מדויקים
ומפורטים אודות המתרחש במכה ,כשהסריף מוסיף ,כביכול ,בשם הנביא,
השמצות רבו ת על היהודים ,שבמהלך השנים גרמו למלך להחליט על הטלת
מיסים וארנונות ,ענשים כבדים על כל מעשה קל ,ולבסוף גם על גירוש של כל
היהודים מעל פני הממלכה.
הצעיר הצורף ,ששמו היה 'יצחק אבן לחסן' ,שמע על הגזירה הנוראה מיד עם
בואו ועד מהרה נצנץ רעיון במוחו.
הוא הסתגר בחדרו ויצר שני עגילים מזהב טהור .שני העגילים היו עשויים מלאכת
מחשבת ומשובצים באבני חן לתפארת ,עין לא ראתה כיפים.
לאחר מכן נטל יצחק עגיל אחד ועלה אל המלך להגישו כתשורה .המלך התפעל
מאוד מן המתנה היפה והעניק את העגיל מתנה לאשתו המלכה .המלכה
שהתלהבה גם היא מן המלאכה המיוחדת ,העוותה לבסוף את פניה ואמרה" :מה
אוכל לעשות בעגיל אחד? יש לי שתי אזניים ,ועליך לרכוש עבורי גם את העגיל
השני".
המלך שלח לקרא לצורף ,וכשהלה הגיע אמר לו" :כעת אני מאמין לכל מה שאמר
לי הסריף שלי אודותיכם ...אתה סוחר מפולפל וערמומי ,נתת לי עגיל אחד
במתנה ,כדי שאהיה חייב לקנות ממך בכסף מלא את העגיל השני".
התנצל הצורף" :אל נא יפיל עלי המלך אשמה .עגיל זה הוא עתיק יומין ,ואין
בעולם אמן שיעשה כדוגמתו .פעם כשהייתי ב'מכה' עם ידיד קרוב ,הגיע צמד
העגילים הלז אל ידינו ואנו שילמנו עליו מחיר עצום ,חברי נטל עגיל אחד ,ואני
נטלתי את זה .אם ירצה המלך ,אכתוב לשותפי השני שבמכה מכתב ,והסריף,
אשר פורח לשם בקפיצת הדרך מידי שבוע ,יוכל למסור לו את המכתב ולקבל את
העגיל השני .ביום שישי בערב ,לבטח כבר יהיה העגיל השני בידי המלכה"...
המלך שמח על הע צה ,ובו במקום הורה לו לכתוב את המכתב ,קרא לסריף ופקד
עליו למסור את המכתב במכה ליהודי המיועד.
הסריף הבין כי הוא נפל בפח שטמן לו הצורף היהודי ,אך כבר לא היה יכול לסגת...
בלית ברירה נטל את המכתב ,טמן אותו בין קפלי גלימתו ,והבטיח למלך למלאות
את השליחות.
הוא התחקה אחר עקבותיו של הצורף ,ומיד כשנכנס הלה לביתו ,מיהר לנקוש על
דלת הבית ,נפל לרגליו ושאל" :מה עוללת לי?".
"עמוד על רגליך" – השיב לו היהודי – "עשיתי לך בדיוק כפי שמגיע לך על מה
שעוללת ליהודי המדינה ,הל עטת את המלך בכזבים ,ואני אוכיח לו ולעולם כולו
כי רק שקר דיברת!".
הסריף יבב וביקש את רחמיו" .המלך יהרגני ,וההמון יסקלני" ,מלמל בין בכי לבכי.
"ולך היו רחמים על כל ההמון שאתה התכוונת בזדון להשליכו מן הבית? וכי
הרהרת אודות הסבל שיהיה על הזקנים והטף לעבור בגללך?" הטיח בו היהודי.
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הסריף הבוכה הכה על ליבו ,הביע את חרטתו והבטיח לתקן אשר עיוות .הצורף
ביקש ממנו לרשום כתב הודאה בו הוא מצהיר כי כל דבריו שקר וכזב הם ,וכי
מעולם לא דאה למכה ולא פגש מלאך.
תחילה ניסה הסריף להתחמק מן העניין ,אולם הצורף הודיע לו כי לא יעשה
שימוש בכתב הודאה זה ,אם יצליח לשכנע את המלך ,לבטל את רוע הגזירה,
ולשמע הדברים נעתר הסריף ורשם את המכתב.
הצורף נתן בידו את העגיל ,ולאחר שהסריף הודה לו בשם כל הקדוש והיקר לו,
כתב את כתב ההודאה וחתם עליו בחותמו האישי ,פנה הלה והלך לדרכו.
באותו יום שישי אחר הסריף לשוב ממכה ...כששב לבסוף ,הודיע כי היה לו עניין
דחוף להסדיר בשם המלך ,ועד מהרה כבר הגיע לארמון המלוכה ,כשהעגיל השני
בידו ,לשמחת המלך והמלכה.
"ומה אמר הנביא הפעם?" התעניין המלך ,כשנרגע מעט.
"הפעם אמר לי כי לפני יומיים פגש בו אברהם העברי והפציר בו שייטיב עם בני
העם היהודי ,צאצאי יצחק בנו ,ולכן הורה לי להורות לך ,לבטל מיד את רוע הגזירה
ולהיטיב להם ככל יכולתך".
(ומתוק האור)
המלך עשה זאת מיד – ויהודי מקנס נשמו לרווחה.
והיו בך לאות ולמופת (כח ,מו)
בתוך הקללות מופיע פסוק זה ,כדי לומר שגם באמצע המצבים הכי קשים רואים
את יד ד' באותות ובמופתים.
מעשה כזה מובא בספר "בנאות דשא" (פרשת שמות) שכתב ששמעו בעצמו
מבעל המעשה:
"את הסיפור הבא שמעתי מבעל המעשה עצמו ,כאשר נקלעתי לסעודת הודי'
שערך בעיר פריז שבצרפת ,בעבור נס פרטי שהיה לו בגיא ההריגה שבטרבלינקה.
היה זה בשלהי מלחמת עולם השניה ,כשכוחות הברית פלשו לשטחה של גרמניה,
וימים ספורים נותרו לקץ המלחמה ,שמשמעותה :שחרור מעט אסירי מחנות
המוות שנותרו לפליטה.
מאן דהו ,שזהותו אינה ידועה ,פנה אל רב המרצחים שהיה אחראי על מחנה
ההשמדה טרבלינקה ,בהצעה ,שיקבל ממנו הון עתק אם יענה לבקשתו ,והיא:
שבימים האחרונים שנותרו לפני שחרורם של האסירים היהודים ,שיכלכל אותם
במזון משובח ועשיר כיאות למזי רעב .כמובן שהרוצח הנ"ל לא סירב להצעה
מפתה זו ,ונטל ממנו את כספו הרב.
והנה כבר באותו יום ,לאחר הצהריים ,הגיע משלוח של לחמניות טריות אל
המחנה.
בעל המעשה שהיה אסיר באותו המחנה מספר ,שניחוח הלחמניות הוציא אותם
מאדישותם העמוקה שהיתה נחלתם .ובפרט כאשר נקראו כל האסירים להתייצב
בתור ארוך לקבלת הלחמניה ,שהיה נראה בעיניהם כחלום תעתועים.
כך לא נותר זמן רב למחשבה ,והחלוקה התחילה .ומתוך שק גדול נשלפו
הלחמניות בזה אחר זה ,כשקצין נאצי מפקח על החלוקה.
אני ,כשעמדתי כמעט בסוף התור ,מספר בעל המעשה :הייתי מאוד פסימי .ולא
האמנתי שאכן אזכה ללחמניה ,מקוצר רוח .וה"אמונה" כבר הייתה ממני והלאה,
ולא נותר בי אפי' שביב של תקוה ,ובכל רגע שהתקרבתי קמעה בתורי ,חלפה בי
המחשבה שוודאי ,עד שאגיע אל השק ,הוא יתרוקן סופית מהלחמניות הגואלות.
והנה קרה הנס! קיבלתי גם אני לחמניה טריה וריחנית.
החלטתי שאשמור אותה לשעות הערב ,כדי שסוף סוף אלך לישון עם קיבה
מליאה ,ולא מתוך רעב מציק .בשביל התענוג הזה כדאי לסבול עוד קצת.
המציאות החדשה נטעה בי מעט בטחון ,ואחרי שקלול קצר ,אמרתי בליבי :מה
יקרה אם אעמוד בתור פעם נוספת ואתגנב ליטול עוד לחמניה? והרי אחד מן
השניים! או שאתפס כגנב ואחטוף כדור בראשי ,וממילא אין לי מה להפסיד .כי
טוב מותי מחיי!
ואם אצליח ,הרווחתי עוד לחמניה .ובלא מחשבה נוספת עשיתי מעשה וזכיתי
בלחמניה נוספת.
הפעם חשתי שזז משהו במוחי ,ושבכל זאת יש במי להאמין .אולי בכל זאת
הקב"ה אוהב אותי .נטלתי את זוג הלחמניות והסתרתים בתוך חולצת הפיג'מה
שהייתי לבוש בה .הפעם באופטימיות זהירה ,נפניתי אל אחת הפינות כדי לאכול
לחמניה אחת .בטרם התיישבתי על רצפת המחנה חשתי חבטה קשה על כתפי.
ראיתי אותך! גנב! שתי לחמניות ,הא?! מיד תביא אותם בטרם אפרק את גווך.
כמובן שמסרתי אותן מיד לאכזרי זה .בתחילה חשבתי שזהו חייל נאצי ,אך התברר
לי שהנ"ל היה חייל רוסי שנפל בשבי הגרמני ,ופשוט שדד אותי.
מאותו רגע שקעתי ביאוש ודכאון עמוק ,ואמרתי בליבי :כי אנני מאמין יותר
ואפסה כל תקותי .וכל מאווי היה למות! פשוט למות.
שבתי אל הדרגש הקשיח ,כדי לנום את שנת הלילה ,אך הפעם עצוב יותר ומיואש
יותר.
השחר הפציע ,ומעט אור חדר אל הבלוק בו ישנתי .אם אפשר לקרוא לזה שינה,
והעירני משנתי .אך הפעם הזו היה שונה מתמיד .שקט תעשייתי אפף את הבלוק
כולו .לא שאגות של חיות הטרף הנאציות ,ולא אוושת השותפים שלי לבלוק.
קמתי לראות מקרוב יותר ,והנה כולם עדיין לא מגלים סימני קימה ,למרות השעה
המאוחרת.
ניסיתי להעיר את שכני אך לשווא .אין קול ואין עונה .ניסיתי לנענע מעט בידיו,
אך חשתי שהן קרות ואינן מגיבות.
בדקתי אצל שאר השכנים ,אך לפתע נגלה לפני מחזה נוראי .כל אנשי הבלוק
שבקו חיים לכל חי.
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מיד רצתי כאחוז אמוק אל עבר הבלוק השני ,והנה גם שם כולם מתים .נפש חיה
לא מתהלכת במחנה .לא אסיר ולא קצין נאצי.
מה קרה? שאלתי .האמריקאים כבר התקרבו למחנה וכל הנאצים ברחו .אבל למה
מתו כולם? התברר לי לאחר מכן ע"י הצבא האמריקאי ,כי כל הלחמניות היו
מורעלות בידי השטן הגרמני הימלר ימ"ש.
למרות שקיבל תבין ותקילין ,הוא לא היה מסוגל להשאיר יהודי חי.
אז בעצם ,רק אנוכי נותרתי לבדי חי .ובאורח ספונטני נפלטו ממני המילים בצעקה
אדירה שפילחה את דממת המוות.
"אני מאמין באמונה שלימה בהקב"ה".
ומני אז ,בכל שנה עורך אני סעודת הודי' על הנס הגדול שעשה לי ה'.
(ציוני תורה)
התוכחה ותוצאתה
נהגו שלא לעלות לתורה לקריאת התוכחה ("מגן אברהם" קכח ,ח בשם מהרי"ל)
אלא בעל הקורא הוא המברך תחילה וסוף ("משנה ברורה" שם ,יז וב"באור הלכה"
ד"ה בפסוקים) ,לפי ש"ברית כרותה לשפתים" (מועד קטן יח ע"א).
ויצוינו בענין זה דברי הגמרא (שבועות לו ע"א) ,שרב כהנא הקריא לפני רב יהודה
דברי המשנה ,שהאומר" :יככה ה'" (דברים כח ,כב) זו היא אלא האמורה בתורה.
אמר לו רב יהודה" :כנה" .כלומר ,אמור :יכהו ה' ,שלא יתפרש שאתה אומרו עלי,
חלילה.
ובענין זה ,נספר –
אברך פנה אל הגבאי בבית הכנסת "לדרמן" בבני ברק ,וביקש עליה בשבת פרשת
כי תבוא .יש לו יאהרצייט ,יום זכרון לאביו.
השיבו הגבאי שנזכר מאוחר ,יש כמה בר מצוות וכמה חיובים ,ואין עליה פנויה.
אמר שמצדו מוכן הוא לעלות לקריאת התוכחה ,אינו חושש .מקיים הוא בעליתו
מצות כבד אב ,שבפרוש שנינו :מכבדו בחייו ומכבדו במותו (קדושין לא ע"ב),
ו"שומר מצוה לא ידע דבר רע" (קהלת ח ,ה)[ .וידועים דברי ה"נודע ביהודה"
(קמא  ,אבן העזר י) שמותר ליבם אשה שמתו כל בעליה" ,קטלנית" ,כי "שומר
מצוה לא ידע דבר רע"].
אמר הגבאי" :נשאל את הרב".
שאל את הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,שאמר" :בשום פנים ואופן" ,ולא
העלוהו.
לאחר התפילה ,נשאל :מדוע היה כה נחרץ? הרי זו באמת מצות כבוד אב .ואם
הלה אינו חושש ,מדוע נחשוש עבורו!
ענה :משום מעשה שהיה .וסיפר –
אברך בן תורה נזכר בשעתו שיש לו יאהרצייט אחר אביו ,וכבר נקבעו כל העליות,
והסכים לעלות לתוכחה .אמר שאינו מקפיד ,ולא יקפידו עמו .שאלו את אבי,
[הסטייפלר] זצ"ל .והסכים.
כעבור זמן ,הודיעוהו שדודו נפטר ב ארצות הברית ,ובהיותו ערירי הוריש לו את
כל הונו.
טס לארצות הברית ,והתברר שמדובר בנכסים רבים והשקעות מסועפות.
זכה ליועצים מהימנים שהדריכוהו ועזרוהו להתמצא בסבך ולהשתלט על
המבוכים העסקיים .נשאב לעולם העסקים ועשה בו חיל .העביר את משפחתו
לבורו פארק והיה לנגיד תומך תורה ביד רחבה ,השיא צאצאיו בהרחבה והמשיכו
לשקוד על שערי תורה בלא טרדה.
לימים ביקר בארץ הקודש ,ונכנס אל אבי .מסר לו סכום גדול לתמיכה בלומדי
תורה ,והעיר שברוך השם ,לא ארע לו דבר מעליתו לתוכחה .אדרבה ,מצות כבוד
אב עמדה לו ,והתעשר עושר רב.
שמע אבי ,וכל גופו הזדעזע" :ואז רעדט איהר ,מה אתם מדברים!
התוכחה לא השפיעה?!
הרי לפניה הייתם בן תורה ,ועכשיו אתם בעל הבית ,סוחר פשוט!"
(והגדת)
לכן ,סיכם רבי חיים ,לא הסכמתי...
החלב והפרה
עלי לדאוג לשבעה כוללי אברכים ,ובהם מאות בני תורה הממיתים עצמם באהלה.
שוחחתי עם גביר בארצות הברית ,והתחמק באמרו שעליו לתמוך בישיבות
שבארצות הברית ,בגדר "עניי עירך קודמין" (יורה דעה רנא ,ג) .כלומר ,שהלא
דברים קל וחומר :אם להם אינו נותן ,לי על אחת כמה וכמה!
אמרתי ,שהפוסקים דנים ,שיתכן ועניי ארץ ישראל קודמים לעניי עירו (יעוין חתם
סופר חושן משפט יב ,ולקוטי חת"ס כט) ,כי "לציון יאמר איש ואיש יולד בה"
(תהלים פז ,ה) ,כל ישראל נחשבים בני הארץ הקדושה .אבל לתורת ארץ ישראל
ודאי יש קדימה ,שהיר אין תורה כתורתה ולא חכמה כחכמתה (בראשית רבה טז,
ד) ואוירה מחכים (בבא בתרא קנח ע"ב) ,ולכן בני ארץ ישראל עדיפים (תוספות
פסחים נא ע"א) .ואמרו (במדרש שם) שזהו שנאמר שהיא "ארץ זבת חלב ודבש"
(ויקרא כ ,כד) ,שנובעת היא חדושי תורה מתוקים מחלב ומדבש ,כמו שנאמר:
"דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים ד ,יא).
והיודעים אתם מה ענה לי?!
חוצפה שכזו!
אמר" :אמת שתורת ארץ ישראל משולה לחלב –
אבל הפרות הן כאן ,באמריקה!"...
עניתי" :אשרי מי שיודע מה תפקידו לכן אני כאן ,כדי לחלוב אותן!
וכבר אמרו (פסחים קיב ע"א) ,שיותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק" –
התברר ,שלא הפרה הזו...

"מה אומר לכם" ,השמיע את הפתגם השגור" ,העסקים אינם מלבלבים בזמן
האחרון!"
מצא את הכתובת .באמת ,איני צוחק .אני מומחה בשיקום עסקים צולעים .בידי
אמצעים בדוקים ומנוסים .והעצות ,חינם .לקיים מצות" :כי ימוך אחיך ומטה ידו
עמך ,והחזקת בו" (ויקרא כה ,לה).
אמרתי לו" :תביא גמרא ,מסכת עבודה זרה".
לבני ארץ ישראל יש מה ללמוד מיהודי ארצות הברית .בארץ ישראל ארון הספרים
נמצא בטרקלין ,פרוץ לרוחה .לא כך שומרים אוצר .שם ,באמריקה ,אין בטרקלין
אלא מזנון ותצוגת כלי כסף .הספרים שמורים בחדר פנימי ,שלא תשלוט בהם עין
הרע .יש לי חשד שגם עין סתם לא שולטת בהם.
הגמרא הובאה ,ופתחתי בדף יט עמו ד ב' ,הצבעתי ,וקראתי" :אמר רבי יהושע בן
לוי ,דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים משולש בכתובים ,כל העוסק בתורה נכסיו
מצליחים.
כתוב בתורה ,שנאמר" :ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם ,למען
תשכילו את כל אשר תעשון" (דברים כט ,ח).
שנוי בנביאים ,שנאמר" :לא ימוש ספ ר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה
למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו ,כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל" (יהושע
א ,ח).
משולש בכתובים ,ככתוב" :כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה ,וכל
אשר יעשה יצליח" (תהלים א ,ב-ג)!
ראיתי שהתאכזב .הוא מחפש עצות מעשיות.
אמרתי" :אז תביא מסכת ברכות".
אסף את המסכת האחת והביא את השניה .אח ,תענוג לפתוח מסכת חדשה.
פתחתי בדף לה עמוד ב' .הצבעתי ואמרתי :בוא נלמד שתי מימרות סמוכות ,ונעיין
בשייכותן אהדדי.
המימרה הראשונה" :בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים .דורות
הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם עראי ,זו וזו נתקימה בידם .דורות
האחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתם עראי ,זו וזו לא נתקימה בידם".
ומיד לאחר מכן ,המימרה השניה" :בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות
האחרונים .דורות הראשונים היו מכניסים פרותיהם דרך שער הבית כדי לחיבם
במעשר ,דורות אחרונים מכניסים תבואתם דרך גגות כדי לפטרם מן המעשר"
[באכילת עראי]
מה הקשר בין שתי המימרות?!
אומר לך –
הדורות הראשונים עשו תורתם קבע ,לכן התקימה בידם ,ואף מלאכתם התברכה.
שכך פרש הרע"ב במשנת "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ"
(אבות פ"ג מ"ה) .אבל דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע ,לא שרתה בה
הברכה.
אבל מדוע לא תשרה הברכה במלאכתם ,אולי עושים הם מלאכתם קבע כי הם
תומכי תורה ,ונאמר" :שמח זבולן בצאתך" (דברים לג ,יח) ,הצלח בצאתך לסחורה
(רש"י) אם כונתך להחזקת יששכר באהליו!
אבל ,הן עינינו הרואות שמכניסים הם תבואתם דרך גגות ,כדי שלא יצטרכו
לעשרה ולהתחלק בה עם הכהנים והעניים .ואיך ירצו שבגינם תשרה הברכה
ביבולם!
"פרוש נאה" ,החמיא ,והחזיר את הגמרא לכלאה...
ונתן?
איפה!
אם לא זיכיתיו בתמיכה בתורה ,זיכיתיו בדברי תורה .והלואי ובגינם יצליחו נכסיו!
(והגדת)
תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה (כח ,מז)
בסוף הפרשה ,מסבירה התורה על מה מגיעות אותם מאה קללות חסר שתים,
שמנויות בפרשה :תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל.
נשאלת השאלה – איפה כתוב בתורה ,שצריכים לקיים מצוות בשמחה ???
אומרת הגמרא {מסכת מגילה לא ,ב}  -תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן
להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ,ושבמשנה תורה
קודם ר''ה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה.
תיפתחו ספר נחמיה {פרק ח} ,שם מסופר שעזרא הסופר – בעצמו – הוציא את
כל עם ישראל לרחוב ,הוציא ספר תורה וקרא לפניהם קללות בראש השנה !
אנשים מפחדים מכל זיז של מנהג בראש השנה – תפוח בדבש  ...וגזר גמדי ...
ורוביא  ...וסילקא  ...וכרתי – לסימנה טבא !!! אם לא מצליחים להשיג ראש של
כבש – "זהו ,הלכה השנה!!!"
שמעתי היום אחד אומר לחבר שלו" :תשמע ,לא היה ריאות באטליז היום – אולי
אתה יודע מאיפה משיגים ?" – חשבתי שהוא צריך לעבור השתלה
"בשביל מה אתה צריך ריאות ?" ,שאל אותו השני.
"ראש השנה בלי ריאות ,השתגעת ???" – מכאן למדתי מנהג חדש בס"ד.
לפני שנתיים ,הביא לי אחד התלמידים קופסת סרדינים – "כבוד הרב ,קח שיהיה
לך לראש השנה !"
"למה זה ?!" ,שאלתי אותו.
"לפני שתאכל תגיד :יהי רצון שיסור הדין = סר-דין"  -כל אחד והמנהגים שלו ...
תשמעו סיפור אחרון – מהו כוחו של מנהג:

ה

לפני כמה שנים ,ערב ראש השנה ,נכנסתי לחנות ירקות כדי לקנות משהו –
פתאום אני רואה אברך שנכנס בריצה לחנות,
כולו מתנשף " -מה קרה ,ערב ראש השנה יש לך זמן לעשות ג'וגינג ?!" ,שאלתי
אותו.
"לא ג'וגינג ,אני חייב אננס !"
"בשביל מה אננס ?!" ,שאלתי.
"אצלנו במשפחה זה מנהג לאכל אננס בראש השנה ,ושכחתי לקנות !"
הוא ניגש למוכר – "תגיד ,יש לך אננס ???"
"כן"
"כמה עולה ?"
" ₪ 50[ "! ₪ 50לפני עשר שנים ,היה המון כסף !]
שאלתי אותו" :מה המנהג באננס ?"
אמר לי" :אומרת הגמרא {מסכת ברכות נז ,א}  -הרואה הונא בחלום [דהיינו נ'
אחת] נס נעשה לו חנינא חנניא יוחנן [דהיינו שתי נו"נים] נסי נסים נעשו לו ,לכן
אנחנו אוכלים אננס – שיהי רצון שנסי נסים יעשו לנו !"
כמעט שכנע אותי לקנות אננס  ...בזמן שהוא ָש ָקל את הדברים ,חשבתי עם עצמי
 ...ואז אמרתי לו" :תשמע חביבי ,יש לי בשבילך פתרון  -צלצל עכשיו לקופת העיר,
ותתרום "!47₪
"למה ?!"
"מצאתי לך פתרון שעולה  ₪ 2ולא "! ₪ 50
"מה עולה "??? ₪ 2
"ב –  ₪ 2אתה קונה בננה – גם בזה יש לך שתי נו"נים !"
ְ
נחזור לעזרא הסופר:
לאחר שעזרא קורא להם את הקללות בראש השנה ,אומר הנביא {נחמיה ח ,ט}
ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכהן הספר והלוים המבינים את העם לכל העם
היום קדש הוא לה' אלהיכם אל תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל העם כשמעם את
דברי התורה{ :י} ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין
נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעזכם.
נשאלת השאלה – מה רצה עזרא הסופר להשיג ,בקריאת הקללות בראש השנה
?
אם הוא רצה להשיג יראת ה' – הוא השיג ,שהרי כולם בכו .אבל פתאום בא נחמיה
ואומר" :חבר'ה לא לבכות ,היום זה יום של שמחה!"
אם זה יום של שמחה ,בשביל מה הוא הפחיד אותם ?!
אומרת המשנה {מסכת אבות פ"ה ,כ"ג}  -בן הא הא אומר ,לפום צערא אגרא.
נשאלת השאלה – מה פירוש הדבר "לפום צערא אגרא" ? כמובן שאדם שעמל
קשה על עשיית מצוה ,מקבל שכר:
יש אדם שעושה סוכה בחמש דק' – יש לו פרגולה ומעליה יש לו סוכך – הוא
בסכ"ה לוחץ לחיצה בשלט ,והסוכך מתקפל .הוא שם רק מחצלות – ויש לו סוכה
!
מצד שני ,יש לו שכן 'תפרן' – לוקח לו חמש שעות להכין את הסוכה – יש לו
קרשים על הגג  ...מסמרים  ...חבלים ...על הקרשים יש לו מספרים  -אחד נכנס
עם שתים ושלש נכנס בארבע – דופק עד שתים וחצי בלילה – השכן שלו כבר קם
לשחרית והוא עוד דופק
אם ככה ,אחד עבד על הסוכה חמש דק' ,ואחד עבד על הסוכה חמש שעות .באים
חז"ל ואומרים" :לפום צערא אגרא" – לפי גודל הצער שהיה לו בעשיית המצוה,
הוא יקבל שכר.
נשאלת השאלה – מדוע מתן השכר ,נקבע לפי הצער שבמצוה ?
הזמנת ארון אצל נגר .קבעתם מחיר של  - ₪ 4,000חתמתם חוזה .לאחר שבוע הוא
מביא את הארון" :סליחה ,אבל  ₪ 4,000לא בא בחשבון – תן לי "! ₪ 4,500
"למה "!? ₪ 4,500
"כשדפקתי את המסמרים ,נדפקו לי גם האצבעות !"
"עסק שלי ?! מצידי תיקח ערבי שידפוק את האצבעות – מזה מענין אותי ?!"
אדם הזמין חליפה – " , "₪ 1,000מגיע לקחת אותה ,אומר לו החייט"! ₪ 1,050" :
"למה  , ₪ 1,050סגרנו על !? ₪ 1,000
"כשתפרתי לך את החליפה ,נדקרתי מהמחט !"
נשאלת השאלה – איזה מין דבר זה  -ממתי התעריף נקבע ,לפי המכות והדקירות
שבן אדם מקבל ?! איפה מצאנו מושג כזה ,שהשכר משולם לפי "לפום צערא
אגרא" ?!
אומר לנו ר' יצחק הוטנר  -לקב"ה יש פרמטר של בדיקה ,עד כמה האדם מחבב
את המצוות" .לפום צערא אגרא " זה לא רק השכר על קיומה של מצוה ,אלא זהו
גם הפרמטר של הקב"ה לבדוק ,עד כמה האדם אוהב את המצוות !
אומר הקב"ה" :איך אני אדע עד כמה אתה אוהב את המצוות? ככל שתתאמץ
יותר בעשייתן ,ככה אני אדע שאתה אוהב יותר את המצוות !"
אדם חוזר מהעבודה – נכנס להתקלח .הוא יורד לבית הכנסת ,להתפלל תפילת
מנחה – אין מנין ! הבית כנסת הקרוב ביותר שיש בו מנחה עכשיו ,נמצא במרחק
של חצי שעה הליכה – "איך אני אלך עכשיו חצי שעה בחום הזה – עכשיו
התקלחתי?! אני יודע מה לעשות – יש לי בבית תמונה של הכותל המערבי  -יש
שם בדיוק תשעה אנשים – אני אשלים להם מנין !" – ברוך ה' ,יש לו פתרון
אומר הקב"ה" :זאת נק' המבחן !"

בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך ותוריד להם גשם" .התחילו
גשמים מנטפין ,אמר חוני :לא כך (גשמים כאלו) שאלתי ,אלא גשמי בורות שיחין
ומערות גשמים בשפע ,שימלאו את כל סוגי החפירות שאוגרים בהן מי גשמים.
התחילו הגשמים לירד בזעף בכעס ובכוח ,אמר חוני :לא כך שאלתי אלא גשמי
רצון ,ברכה ונדבה (כלומר בעין יפה ובנחת) .לאחר דברם אלו ירדו גשמים כתיקנן
באופן רגיל עד שיצאו ישראל מירושלים שהוצפה במים להר הבית הגבוה יותר
מפני הגשמים המרובים .באו העם ואמרו לו :כשם שהתפללת עליהם על הגשמים
שירדו ,כך התפלל שילכו להן וכו' שלח לו שמעון בן שטח לחוני דברים אלו:
אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי מפני שהטרחת דברים כלפי מעלה ואמרת לפני
ה' פעמיים" :לא כך שאלתי" ,והרי זה זלזול בכבוד שמים ,והמזלזל בכבוד שמים
יש לנדותו ,אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא חוטא ומתנהג שלא כהוגן לפני
המקום במה שאתה תובע גשמים בתקיפות ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחטא
על אביו תובע צרכיו בתוקף ועושה לו רצונו" ,ושם {כג ,א} הוסיף" :אבל מה אעשה
לך שאתה מתחטא לפני המקום במה שאתה תובע גשמים בתקיפות ועושה לך
הקב"ה רצונך כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו ואומר לו :אבא הוליכני
למרחץ לרחצני בחמין; שטפני בצונן; תן לי אגוזים ,שקדים ואפרסקים ורימונים
ונותן לו אביו את כל בקשותיו ,ועליך הכתוב אומר {משלי כג כה} "ישמח אביך
ואמך ותגל יולדתך"...
אם ככה ,מה ההבדל בין 'בן' ל'עבד' ?
האבא אומר לבנו" :מוישל'ה ,תעשה טובה תכין לי כוס תה"  -מוישל'ה הולך ומכין
לאבא שלו כוס תה .אבל הוא מוסיף לכוס תה גם שתי עוגיות.
"מוישל'ה ,אבא ביקש רק תה – בלי עוגיות !"
"כן ,אבל כשאבא מבקש תה – הוא מתכוון גם לעוגיות !" – לבן יש רגישות כלפי
האבא .כשהוא ממלא את בקשתו ,הוא עושה את זה מכל הלב !
לא כך אצל העבד – כשהאדון מבקש ממנו להביא לו כוס תה – הוא מביא לו כוס
תה בלבד ! הוא לא מוסיף שום דבר מעצמו ! – "מה שאדון אמר ,כך אני עושה".
אם ככה ,מה ההבדל בין 'בן' ל'עבד' ?
הבן חושב איך להיטיב עם האבא .לעומתו העבד ,חושב איך לעשות את ציווי
אדונו – וכלום לא יותר !
אם ככה ,בא הקב"ה בהנהגה של 'מידה כנגד מידה' ואומר" :רבותי ,יש בשמים
הנהגה של 'בן' ויש הנהגה של 'עבד'"
יש בן אדם שעושה בדיוק מה שאומרים לו – לא מוסיף שום דבר ! – זו הנהגה של
'עבד' .לעומתו ,יש בן אדם שתמיד מחפש כיצד להיטיב עם הקב"ה – כל הזמן
מחפש איך לתת עוד – "אני אוהב אותך אבא!" – לזה יש בשמים הנהגה של בן !
אם אלה הדברים בס"ד ,נוכל עכשיו להבין מה מונח כאן בדברי רבותינו:
אומר לנו הרמב"ם – להיות בשמחה ,זו מצוה ואף דבר גדול מאוד .ומי שלא
מקיים את המצוות בשמחה ,ראוי להיפרע ממנו.
אין ציווי לעשות את המצוות בשמחה .אבל השמחה מהווה פרמטר ,עד כמה אתה
אוהב את הקב"ה !
ישאל השואל – על מה יש לנו  98קללות בתורה – מה כבר עשינו ???
אומר לנו הרמב"ם – אני אומר לך מה עשית – {דברים כח-מז} תחת אשר לא עבדת
את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב .ואז מה ?
ואז אתה מקבל דין של 'עבד' – בדיוק כמו שמגיע לך !!!
אומר לנו הקב"ה – אתם יודעים איך תחסכו מעצמכם את כל  98הקללות ?! אם
תעבדו אותי בשמחה ,ואז תקבלו הנהגה של בנים – "אם כבנים ,רחמנו כרחם אב
על בנים" ! – אין  98קללות  -לא בגלל שלא מגיע – מגיע ,אבל האבא מרחם על
הילדים !
הולך עזרא ה סופר ומוציא ספר תורה בראש השנה וקורא בו את הקללות  -כולם
רועדים מפחד ומתחילים לבכות!
אומר להם עזרא " :לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי
קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי בהיא מעזכם " – אתם רוצים להינצל ְמ – 98
קללות ?! תבטחו ב -חדות ה' – תעשו מצוות בשמחה ,ואז תינצלו !
(ברוך שאמר)

אדם אחר ,באותה סיטואציה ,הולך חצי שעה ברגל – מגיע במצב נוזלי  -מתפלל
מנחה וערבית וחוזר הביתה !
לקב"ה יש עכשיו פרמטר חדש ,למדוד באיזה מצב נמצא האדם בעשיית המצוות
:
אם אתה מתאמץ בקיום המצוות – הלכת חצי שעה ברגל והגעת במצב נוזלי – לא
רק שתקבל על זה שכר – אלא גם אם תתפלל מעכשיו ליד הבית ,תקבל שכר
'חדש' כאילו הלכת חצי שעה בחום – כי הוכחת שאתה מוכן להצטער בעשיית
המצוות!
אומר לנו ר' יצחק הוטנר – כמו שמצינו "לפום צערא אגרא"  ,מצינו את אותו הדבר
במצות השמחה:
אומר הקב"ה" :אני רוצה לבדוק :כשאתה עושה מצוות  -אתה עושה אותם
בשמחה או בכפייה ?"
יש אדם שמגיע לבית הכנסת ,כי לא נעים לו מהילדים שלו – הוא עושה מצוות,
כי כך צריך -לא תראה עליו את השמחה בעשיית המצוה" :ברוך ה' זכיתי לקיים
מצוה !"
אם ככה ,אין מצוה לשמוח בעשיית המצוות ,אלא אומר הקב"ה" :אני רוצה
לראות עד כמה אתה נהנה מקיום המצוות שלי ! כמה טוב לך שאתה עובד אותי
!" – זהו פרמטר של הקב"ה ,לבדוק עד כמה האדם אוהב אותו.
בא הספר דעת חיים [לגאון ר' חיים וואלקין – מאמר 'בנים' ו'עבדים'] ואומר רעיון
נפלא:
בתפילת ר"ה מצלינן" ,היום הרת עולם וכו' ,אם כבנים אם כעבדים" .ויש להתבונן
בשתי בחינות אלו דבנים ועבדים ,מהו המכוון בכל אחת מהם ,ומהו שורש ההבדל
אשר ביניהם .ועוד צ"ב ,דהנה בהמשך בעינן" ,אם כבנים ,רחמנו כרחם אב על
בנים .ואם כעבדים ,עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא לאור משפטנו".
והמתבונן ימצא שוני מהותי בדרך הבקשה ,דהנה בחינת ה'בנים' גוררת בעקבותיה
בקשה גמורה  -כמעט דרישה ,של רחמים – "אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים",
ואילו בחינת ה'עבדים' לעומתה מביאה בעקבותיה רק בקשה נסתרת ,הנראית
יותר כתחינה ובכיה – "ואם כעבדים עינינו לך תלויות" .וצ"ב מה הסיבה לכך.
אכן מעיון בדברי חז"ל עולה ,כי שתי בחינות אלו מופיעות כבר בדבריהם .בגמ'
מס' בבא בתרא [י ,א] איתא" :וזו שאלה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר"ע ,אם
אלוקיכם אוהב עניים הוא ,מפני מה אינו מפרנסם .א"ל כדי שניצול אנו בהן מדינה
של גיהנם .א"ל אדרבה זו שמחייבתן גיהנם ,אמשול לך משל למה הדבר דומה,
למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורים וצוה שלא להאכילו ולא
להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו ,כששמע המלך לא כועס עליו .ואתם
קרויים עבדים ,שנאמר {ויקרא כה ,נה} "כי לי בני ישראל עבדים" .א"ל ר"ע:
אמשול לך משל למה הדבר דומה ,למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית
האסורים וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו
והשקהו ,כששמע המלך לא דורון משגר לו ,ואנן קרויים בנים ,שנאמר {דברים יד,
א} "בנים אתם לה' אלוקיכם" .ומסיקה הגמ'" :א"ל (טורנוסרופוס) אתם קרויים
בנים ,וקרויים עבדים .בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אתם קרויים בנים ,ובזמן
שאין אתם עושים רצונו של מקום אתם קרויים עבדים".
אבחנה זו  -של בן לעומת עבד ,מופיעה גם  -אם כי בהקשר שונה מעט  -בברכות
[לד ,ב]" :מעשה בר' חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל ר' יוחנן בן זכאי וחלה
בנו של ריב"ז .א"ל חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה ,הניח ראשו בין ברכיו ובקש
עליו רחמים וחיה .אמר ריב"ז אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום
כולו לא היו משגיחים עליו ,אמרה לו אשתו :וכי חנינא גדול ממך .אמר לה :לאו,
אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ואני דומה כשר לפני המלך" .וברש"י על אתר
פי' מהו עבד" :בן בית נכנס ויוצא שלא ברשות" .חזינן א"כ ,בחינת 'עבד' (לעומת
'שר') מהי ,רגיל הוא בבית המלך ובא בפניו בכל עת ובכל שעה ,ולכך אף בשעת
חרון אף יכול הוא להיכנס ולבוא אצלו.
אכן לעומת זאת איתא בחז"ל {תענית י"ט ,א} :מעשה שאמרו לו לחוני המעגל
בזמן שנעצרו הגשמים" :התפלל שירדו גשמים" ,אמר להם" :צאו והכניסו את
התנורי פסחים [שהוכנו לצלות בהם את קרבנות הפסח] בשביל שלא ימוקו בשביל
שלא יתמוססו בגשמים .התפלל חוני ולא ירדו גשמים .מה עשה ? עג עוגה צר על
גבי האדמה צורת עיגול ועמד בתוכה ואמר לפניו" :רבש"ע ,בניך שמו פניהם עלי
כלומר ,ביקשו ממני להתפלל על הגשם ,מפני שאני כבן בית לפניך .נשבע אני

 בדרך הדרוש 
והיה כי תבוא אל הארץ (כו ,א)
במדרש רבה ,אומר היה ר"מ בזכות מצות בכורים תזכו לכנס
לארץ ישראל .ודרכי תמיד לפרש כל מקום שאמר 'היה פלוני אומר'
שדייק בזה הלשון לומר שמאן דאמר זה לשיטתו אזיל במאי שאמר
כבר במקום אחר ,לכן נראה לי לפרש גם הכא בסיגנון הזה.
והנה איתא בגמרא דכתובות צו א "כל מה שהעבד עושה
לאדונו גם התלמיד חייב לעשות לרבו" ,ואמרינן עלה בירושלמי
"אבל אסור לשמש בתלמיד כהן וראיתי בכמה שו"ת שנסתפקו בזה
באם גם הרב כהן אי שרי לשמש בתלמיד כהן ,ואני הבאתי ראיה
להיתר מהא דגרסינן סוף כתובות (קה ב) דכל המביא דורון לתלמיד
חכם כאלו מקריב בכורים ,שנאמר ואיש בא מבעל שלישים ויבא
לחם בכורים לאלישע וכי אלישע אוכל בכורים היה אלא כל המביא
דורון לתלמיד חכם כאלו מקריב ביכורים ,ועיי"ש שנדחקו רש"י
ותוס' דדלמא באמת אלישע כהן היה ,ואם כן מזה יש ראיה גמורה,
דעל כרחך סבירא לתו להתוס' ורש"י דאם גם הרב כהן שרי
להשתמש בתלמיד כהן ,דאם לא כן אמאי לא הוכיחו בפשיטות דעל

כרחך אלישע לאו כהן הוי ,דהא עיקר הלימוד דתלמיד צריך לשמש
את רבו ילפינן מהא דאמרינן "גדולה שמושה יותר מלמודה",
מדכתיב באלישע אשר יצק מים ע"י אליהו ,למד לא נאמר אלא יצק
וכו',
וקשה איך היה אליהו רשאי לשמש באלישע אם היה כהן רק
דאין מזה הוכחה משום דגם אליהו כהן היה לדעת האומר דפנחס זה
אליהו .ועכ"פ מוכח דדעת רש"י ותוס' ראם הרב כהן שרי לשמש
בתלמיד כהן
והנה כל המפרשים נדחקו במדרש הנ"ל שאמר ר' מאיר בזכות
מצות בכורים תזכו לכנס לארץ ישראל הא ביכורים אינו נוהג אלא
בארץ ישראל אם כן מקודם שנכנסו לשם איך יוכלו לקיים מצות
בכורים בחוץ לארץ שיזכו ע"י מצוה זו לכנס לארץ ישראל .אכן
הכוונה ע"פ גמרא דכתובות הנ"ל דכל המביא דורון לתלמיד חכם
כאלו מקריב ביכורים דזה שייך גם בחוץ לארץ ,והיינו דילפינן
מאלישע .אכן לימוד זה לכאורה נסתר דאי אלישע כהן הוי יש לומר
דהביא לו בכורים ממש כקושית רש"י ותוס' רק דיש הוכחה

ו

דאלישע לאו כהן הוי מדרשאי לאליהו לשמש עם אלישע ,רק דלמא
שאני אליהו שגם הוא כהן הוי ,ואם דסבירא ליה דעל כרחך אליהו
לאו כהן הוי מדטימא לצרפית הא יש לומר כתירוץ רבינו בחיי הנ"ל
דקברי כותים אינן מטמאים.
ולפי זה מדויק היטב מה שאמרו היה ר' מאיר אומר ,דר' מאיר
לשיטתו אזיל דסבירא ליה ב"ק לח א אפילו גוי שלמד תורה הרי הוא
ככהן גדול ופליג ארשב"י דסבירא ליה אתם קרוים אדם וכו' ,דר'
מאיר סבירא ליה דקברי כותים מטמאין ,ועל כרחך אליהו לאו כהן
הוי ,ולפי זה שפיר מוכח דאלישע לאו כהן הוי מדשימש את אליהו,
ואם כן שפיר מוכח מהאי ילפותא דאליהו דאיש מבעל
השלישים הביא בכורים לאלישע וכי אלישע כהן הוי אלא דכל
המביא דורון לתלמיד חכם כאלו הקריב ביכורים ולהכי אתי שפיר
מה שאמר ר' מאיר בזכות מצות בכורים תזכו לכנס לארץ ישראל
דמשכחת לה בכורים גם בחוץ לארץ ע"י שמביא דורון לתלמיד חכם
כנ"ל ודו"ק.
(חוט המשולש)
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”צ ָפה מ ֶֹשׁה ְבּ ַ
ָ
כּוּרים ֲע ִת ִידין ִל ָפּ ֵסקָ ,ע ַמד וְ ִה ְת ִקין ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵל ָח ֵרב וְ ַה ִבּ ִ
חוּמא כִּ י ָתבֹא
)תּנְ ָ
לוֹשה ְפּ ָע ִמים ְבּכָ ל יוֹם“ ַ
ֶשׁיִּ ְהיוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ְשׁ ָ
א(.
דּוּעע
וּמ ַ
כּוּריםַ ,
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ַמהוּ ַה ִדּ ְמיוֹן ֵבּין ְתּ ִפ ָלּה ְל ֵבין ִבּ ִ
מוּרת ַה ִבּ ִ
ֻה ְצ ְרכוּ ָשׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת ְבּיוֹם ְתּ ַ
כּוּרים ֶשׁ ָהיוּ
ֻמ ְק ָר ִבים ַא ַחת ְל ָשׁנָ ה?
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ֶח ְברוֹנִ י רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ֶח ְברוֹן:
כּוּרים ִה ְתיַ ֲח ָדה ִמיֶּ ֶתר ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁנִּ ְת ְקנוּ ַעל
ִמ ְצוַ ת ַה ִבּ ִ
ֵפּרוֹת ָה ָא ֶרץְ ,בּכָ ֶ שׁיֵּ שׁ ְל ַקיְּ ָמהּ ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ ַאף ִל ְקרֹא
זּוֹהי
כּוּרים“ֶ ,שׁ ִ
”פּ ָר ַשׁת ִמ ְק ָרא ִבּ ִ
ָע ֶל ָיה ָפּ ָר ָשׁה ְמיֻ ֶח ֶדת – ָ
יּוּמהּ ֶשׁל ִמ ְצוָ ה
ְבּ ִחינָ ה ֶשׁל ְדּ ֵבקוּת ַבּ ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאִ .ק ָ
זוֹ ִה ְת ָפּ ֵרס ַעל ְפּנֵ י ַה ָשּׁנָ ה כֻּ לָּהּ ,כִּ י כְּ ֵדי ְל ַקיְּ ָמהּ כָּ ָראוּי ָהיָ ה
ַעל ָה ָא ָדם ְל ַט ֵפּ ַח ֶאת גַּ ְפנוֹ וְ ֶאת ְתּ ֵאנָ תוֹ ְבּ ַמ ֲה ַל כָּ ל ַה ָשּׁנָ ה,
וּל ִפיכָ  נִ ְמ ָצא ֶשׁ ַה ִמּ ְצוָ ה גָּ ְר ָמה ָל ָא ָדם ְל ִה ָדּ ֵבק ַבּ ְשּׁכִ ינָ ה
ְ
ְלא ֶֹר כָּ ל יְ מוֹת ַה ָשּׁנָ ה.
ְל ִפיכָ ִ תּ ֵקּן מ ֶֹשׁה ֶשׁ ְבּכָ ל יוֹם ִמימוֹת ַה ָשּׁנָ ה יִ ְת ַפּ ְלּלוּ כְּ נֶ גְ ָדּהּ
ָשׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת ,כְּ ֵדי ֶשׁגַּ ם ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה יוּכַ ל ָה ָא ָדם ִלזְ כּוֹת
ְל ִה ָדּ ֵבק ְבּ ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרְ לא ֶֹר כָּ ל יְ מוֹת ַה ָשּׁנָ ה ְוּב ֶמ ֶשַׁ היּוֹם
כֻּ לּוֹ.
ַ’מ ְשּׂ ַאת ָמ ְר ְדּכַ י‘

כּוּרים
ִ’מזְ מוֹר ִשׁיר‘ ְל ִסיּוּם ַה ִבּ ִ
אשׁית כָּ ל ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָתּ ִביא ֵמ ַא ְר ְצ) “כו
”וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵמ ֵר ִ
ב(

סוֹפ ִרים )יח ג( ְמב ָֹאר ,כִּ י ַט ַעם ֲא ִמ ַירת ִ’מזְ מוֹר ִשׁיר
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְ
ֲחנֻ כַּ ת ַה ַבּיִ ת‘ ַבּ ֲחנֻ כָּ ה הוּא ִמ ְפּנֵ י ֶשׁזֶּ הוּ ַה ִשּׁיר ֶשׁ ָהיוּ ַה ְלּוִ יִּ ים
אוֹמ ִרים ַבּ ֲחנֻ כָּ ה ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ.
ְ
ַר ִבּי ְשׁמֹה זַ ְל ָמן ַבּ ֲה ָר“ן ֵה ִאירֶ ,שׁיֵּ שׁ ַבּ ֲא ִמ ַירת ִמזְ מוֹר זֶ ה
כּוּרים ,וּכְ ִד ְל ַה ָלּן:
ימי ַה ֲחנֻ כָּ ה ,זֵ כֶ ר ְל ִמ ְצוַ ת ֲה ָב ַאת ִבּ ִ
ִבּ ֵ
כּוּרים ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ נִ ְמ ַשַׁ עד תֹּם יְ ֵמי
זְ ַמן ֲה ָב ַאת ַה ִבּ ִ
כּוּרים
וּל ִפי ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת ֲה ָב ַאת ַה ִבּ ִ
כּוּרים ב ו(ְ .
ַה ֲחנֻ כָּ ה ַ)ר ְמ ָבּ“ם ִבּ ִ
ימי
אוֹמרוֹ ִבּ ֵ
כּוּרים ג ד(ִ ,תּ ְקּנוּ ְל ְ
שׁוֹר ִרים ִמזְ מוֹר זֶ ה ִ)בּ ִ
ָהיוּ ְמ ְ
כּוּרים.
מוֹעד ַה ְשׁ ָל ַמת ִמ ְצוַ ת ֲה ָב ַאת ַה ִבּ ִ
ַה ֲחנֻ כָּ ה ֶשׁהוּא ֵ
מוֹע ִדים ֶפּ ֶרק יז ֶה ָע ָרה 11
ֲ’ה ִליכוֹת ְשׁמֹה‘ ֲ

תּוֹלין לוֹ ִבּזְ כוּת ַע ְצמוֹ
ִ
אתי ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה‘ ַל ֲאב ֵֹתינוּ ָל ֶתת ָלנוּ;
”כִּ י ָב ִ
הי) “כו
וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטּנֶ א ִמיָּ ֶד וְ ִהנִּ יחוֹ ִל ְפנֵ י ִמזְ ַבּח ה‘ ֱא ֶ
ג-ד(

ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ָשׁלוֹם ָמ ְר ְדּכַ י ַהכּ ֵֹהן ְשׁ ַב ְדרוֹן ַר ָבּהּ ֶשׁל ְבּ ֶרזָ ‘אן:
”א ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה‘ ַל ֲאב ֵֹתינוּ
אוֹמרֲ :
כּוּרים ַמכְ ִריז וְ ֵ
ֵמ ִביא ַה ִבּ ִ

עוֹלם כּלּוֹ בּ
כ
ב
וֹ
ה
ד

מ
 על
כּל
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חוּשׁתוֹ ָה ֲע ֻמ ָקּה
ָל ֶתת ָלנוּ“; ְבּ ָלשׁוֹן זוֹ ְמ ַב ֵטּא הוּא ֶאת ְתּ ָ
ֶשׁכִּ ְביָ כוֹל ֵאין הוּא נִ גָּ שׁ ַל ִמּ ְצוָ ה ֶא ָלּא ִבּזְ כוּת ָאבוֹתַ .א
תוּבים ֶאת זְ כוּתוֹ ֶשׁל
תּוֹרה ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ הכְּ ִ
ְבּפ ַֹעלַ ,מזְ כִּ ָירה ַה ָ
קי.“
ַה ֵמּ ִביא ַע ְצמוֹ ,כַּ כָּ תוּב” :וְ ִהנִּ יחוֹ ִל ְפנֵ י ִמזְ ַבּח ה‘ ֱא ֶ
תּוֹאם ְל ָמה ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת י ב(” :כָּ ל
וַ ֲה ֵרי ַה ָדּ ָבר ֵ
תּוֹלין לוֹ ִבּזְ כוּת ַע ְצמוֹ“.
תּוֹלה ִבּזְ כוּת ֲא ֵח ִריםִ ,
ַה ֶ
ְ’תּכֵ ֶלת ָמ ְר ְדּכַ י‘

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

תּעענֶ ה ָא ֵמן
וֹם ַתּ ֲ
כָּ ל יוֹם
ית וְ ָא ַמ ְר ָתּ ִל ְפנֵ י ה‘“ )כו ה(
”וְ ָענִ ָ

רוֹמזֶ ת ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן] ,כַּ כָּ תוּב
ֶ
ֵתּ ַבת ”וְ ָענִ ָית“
ְ)ל ַה ָלּן ֶפּ ֶרק טז(” :וְ ָענוּ כָ ל ָה ָעם וְ ָא ְמרוּ ָא ֵמן“[ ,וְ ֵת ַבת
רוֹמזֶ ת ַל ֲא ִמ ַירת ַה ְבּ ָרכָ ה ]כַּ כָּ תוּב ַ)בּ ִמּ ְד ָבּר ו
”וְ ָא ַמ ְר ָתּ“ ֶ
כב(” :כֹּה ְת ָב ְרכוּ ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָאמוֹר ָל ֶהם“[ִ .מכָּ אן
חוֹב ֵתנוּ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ,וְ ַאף
ֶר ֶמז ְל ָ
אשׁי
רוֹמז ְלכָ ’ :כִּ י ָתבוֹא‘ – ָר ֵ
ְשׁ ָמהּ ֶשׁל ָפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ ֵ
ֵתּבוֹת’ :כָּ ל יוֹם ִתּ ְשׁ ַמע ְבּ ָרכוֹת וְ ַת ֲענֶ ה ָא ֵמן‘.

תּוֹרה
א ִל ְשׁכּ ַֹח ִבּ ְרכוֹת ַה ָ
”א ָע ַב ְר ִתּי ִמ ִמּ ְצו ֶֹתי וְ א ָשׁכָ ְח ִתּי“ )כו יג(

”‘וְ א ָשׁכָ ְח ִתּי‘ – ִמ ְלּ ָב ֶרכְ ַ על ַה ְפ ָר ַשׁת ַמ ַע ְשׂרוֹת“ ַ)ר ִשׁ“י(.
ָתּ ְמהוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁיםֲ :ה ֵרי ִחיּוּב ִבּ ְרכַּ ת ַה ִמּ ְצווֹת ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן הוּא
תּוֹרה ִחיּוּב זֶ ה
ְ)בּ ָרכוֹת טו א( ,וְ כֵ ַיצד יִ ָתּכֵ ן ֶשׁכָּ אן ִהזְ כִּ ָירה ַה ָ
ִבּ ְמפ ָֹרשׁ?
)מזְ ָר ִחי; גּוּר ַא ְריֵ ה(
אוּרם ֶשׁל ְמ ָפ ְר ֵשׁי ַר ִשׁ“י ַעל ֲא ָתר ִ
דוּע הוּא ֵבּ ָ
יָ ַ
הוֹד ָאה
חוֹבת ַה ָ
ֶשׁ ָא ְמנָ ם נֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה ִהנּוֹ ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ןַ ,אֶ ע ֶצם ַ
ווֹתיו וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת ַהזְּ כוּת ְל ַקיְּ ָמן
ַלה‘ ַעל ֶשׁ ִקּ ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
תּוֹרה.
ִהנָּ הּ ִמן ַה ָ
רוּמר
ֵבּאוּר ְמ ֻח ָדּשׁ ַעל ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ“י ָא ַמר ַר ִבּי ַא ְריֵ ה ְצ ִבי ְפ ֶ
ַר ָבּהּ ֶשׁל קוֹזִ ‘יגְ לוֹב:
תּוֹרה יֵ שׁ ִחיּוּב ְל ָב ֵרַ על ַה ִמּ ְצווֹתֶ ,א ָלּא
גַּ ם ִמן ַה ָ
ֶשׁ ְלּ ַה ְשׁ ָל ַמת ִחיּוּב זֶ ה נִ ָתּן ָל ֵצאת ַעל יְ ֵדי ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת
)הוֹס ַפת ָה ַר ְמ ָבּ“ן ְל ֵס ֶפר ַה ִמּ ְצווֹת ִמ ְצוָ ה
ָ
אוֹריְ ָתא
יּוּבהּ ִמ ְדּ ָ
]שׁ ִח ָ
תּוֹרה ֶ
ַה ָ
וּל ִפי ֶשׁכָּ ל ַתּכְ ִלית ַה ִלּמּוּד הוּא כְּ ֵדי ָלבוֹא ִל ֵידי ַמ ֲע ֶשֹה,
ט([ְ .
ְלכָ  כִּ וֵּ ן ַר ִשׁ“י כְּ ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ‘” :וְ א ָשׁכָ ְח ִתּי‘ – ִמ ְלּ ָב ֶרכְ ַ ,“...היְ נוּ
מוֹדים ָאנוּ ַאף ַעל ִקיּוּם כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹת,
תּוֹרה ֶשׁ ָבּהּ ִ
ִבּ ְרכַּ ת ַה ָ
”ה ְפ ָר ַשׁת ַמ ַע ְשׂרוֹת“.
ְוּבתוֹכָ ן ַאף ַעל ִמ ְצוַ ת ַ
ימן כז
שׁוּ“ת ֶ’א ֶרץ ְצ ִבי‘ ִס ָ

’ק ֶֹבץ ִא ְמ ֵרי ק ֶֹדשׁ‘

’יוֹד ַע ַתּ ֲע ֻלמוֹת‘
ְ’שׁ ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנוּ‘ ִבּזְ כוּת ֵ
היֲ א ַר ִמּי א ֵֹבד ָא ִבי“ )כו ה(
”וְ ָענִ ָית וְ ָא ַמ ְר ָתּ ִל ְפנֵ י ה‘ ֱא ֶ
ית‘ – ְלשׁוֹן ֲה ָר ַמת קוֹל“ ַ)ר ִשׁ“י ,ע“פ ָ
”‘וְ ָענִ ָ
סוֹטה לב ב(.
אוֹרה
סוֹת ֶרת ִלכְ ָ
כּוּרים‘ ֶ
חוֹבת ַהגְ ָבּ ַהת ַהקּוֹל ְבּ ֵעת ִ’מ ְק ָרא ִבּ ִ
ַ
”ה ַמּ ְשׁ ִמ ַיע קוֹלוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ
ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת כד ב(ַ :
ֲה ֵרי הוּא ִמ ְקּ ַטנֵּ י ֲא ָמנָ ה“?
לוּבּ ִלין:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי נַ ְפ ָתּ ִלי כַּ “ץ ַר ָבּהּ ֶשׁל ְ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת ָ)שׁם( ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ“י כִּ י ַט ַעם ִאסּוּר ֲה ָר ַמת
ַהקּוֹל ַבּ ְתּ ִפ ָלּה הוּאֶ ,שׁ ַה ַמּגְ ִבּ ַיהּ ֶאת קוֹלוֹ ַמ ְר ֶאה ְבּכָ  כִּ י
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת
ֵ
כִּ ְביָ כוֹל ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ַל ַחשְׁ .ל ִפיכָ  כָּ אן ֻה ַתּר לוֹ ְל ָה ִרים ֶאת קוֹלוֶֹ ,שׁכֵּ ן ַבּ ֲא ִמ ַירת
”א ַר ִמּי א ֵֹבד ָא ִבי“ ,וּכְ ֵפרוּשׁ ַר ִשׁ“יִ :
ֲ
”וּב ְשׁ ִביל ֶשׁ ָח ַשׁב ַל ֲעשׂוֹת
קּוֹרא ֶאת ֱאמוּנָ תוֹ
יח ַה ֵ
ָח ַשׁב לוֹ ַה ָמּקוֹם כְּ ִאלּוּ ָע ָשׂה“ ,מוֹכִ ַ
וּל ִפיכָ ֵ אין כָּ ל ְפּגָ ם
’יוֹד ַע ַמ ְח ָשׁבוֹת‘ְ ,
כִּ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
ְבּ ַהגְ ָבּ ַהת קוֹלוֹ.
אמין ֶאת
פּוֹד ַק ִ
ַעל ִפּי יְ סוֹד זֶ ה ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יִ ָשּׂשכָ ר ָא ָב“ד ְ
וּשׁ ַמע
”שׁוְ ָע ֵתנוּ ַק ֵבּל ְ
אוֹמ ִרים ִבּ ְת ִפ ַלּת ָ’אנָּ א ְבּכ ַֹח‘ַ :
ֶשׁ ָאנוּ ְ
יוֹד ַע ַתּ ֲע ֻלמוֹת“ – ַאל ִתּ ְת ַע ֵלּם ִמ ַ‘צּ ֲע ָק ֵתנוּ‘ ,וְ זֹאת
ַצ ֲע ָק ֵתנוֵּ ,
’יוֹד ַע ַתּ ֲע ֻלמוֹת‘.
ִמשּׁוּם ֶשׁ ָאנוּ ַמ ֲא ִמינִ ים ְבּכָ ֶ שׁ ַא ָתּה ֵ
]לנֶ כְ דּוֹ ר“נ כַּ “ץ ַבּ ַעל ְ’ס ִמיכַ ת ֲחכָ ִמים‘[ ְבּ ָרכוֹת כד ב; הגש“פ
ְ’ק ֻד ָשּׁה ְוּב ָרכָ ה‘ ְ
לּוּלא ְדּ ִפ ְס ָחא‘ – ’וַ נִּ ְצ ַעק ֶאל ה‘‘
ִ’ה ָ

כָּ אן ַה ָמּקוֹם ְל ָה ִביא ֶאת ֶשׁ ֵה ִאיר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ֵליבּ ָשׁחֹר
רוּשׁ ַליִ ם:
ִמגְּ אוֹנֵ י יְ ָ
אוֹמ ֶרת ַהגְּ ָמ ָרא” :כָּ ל ַה ִמּ ְצוֹת ְמ ָב ֵר
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְפּ ָס ִחים )ז ב( ֶ
]קוֹדם וְ ָסמוַּ [ל ֲע ִשׂיָּ ָתן“ .וְ א ְל ִחנָּ ם נָ ְק ָטה
ֵ
עוֹבר
ֲע ֵל ֶיהן ֵ
עוֹסק
’עוֹבר‘ֶ ,א ָלּא ְל ִפי ֶשׁ ְבּ ָפסוּק זֶ ה ָה ֵ
ֵ
ַהגְּ ָמ ָרא ְלשׁוֹן
כָּ ָאמוּר ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ִמּ ְצווֹת נֶ ֶא ְמ ָרה ָלשׁוֹן זוֹ” :א ָע ַב ְר ִתּי
ִמ ִמּ ְצו ֶֹתי.“...
ַ’א ְבנֵ י שׁ ַֹהם‘

תּוֹרה
ַעל ַה ַחזָּ ן ְ’ל ָה ִקים‘ ֶאת ַה ָ
תּוֹרה ַהזֹּאת ַל ֲעשׂוֹת
”ארוּר ֲא ֶשׁר א יָ ִקים ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ָ
ָ
אוֹתם“ )כז כו(
ָ
ָ
רוּשׁ ְל ִמי
ַבּיְּ ַ
”‘א ֶשׁר א יָ ִקים‘ ...זֶ ה ַה ַחזָּ ן
)סוֹטה ז ד( ָדּ ְרשׁוֲּ :
עוֹמד“ֵ .
ֵ
ֶשׁהוּא
וּפ ֵרשׁ ָה ַר ְמ ָבּ“ן )עה“ת ,כָּ אן( ֶאת כַּ וָּ נַ ת
רוּשׁ ְל ִמיֶ ,שׁ ָ‘ארוּר ֲא ֶשׁר א יָ ִקים‘ נֶ ֱא ָמר ַעל ַה ַחזָּ ן ֶשׁ ֵאינוֹ
ַהיְּ ַ
ֵמ ִקים ַ
]מ ִסּ ָבּה
תּוֹרה ְל ַה ְראוֹתוֹ ַל ִצּבּוּרִ .
וּמגְ ִבּ ַיה ֶאת ֵס ֶפר ַה ָ
תּוֹרה‘ – ֲ’ה ָק ַמת
זוֹ נָ ֲהגוּ ְבּכַ ָמּה ְק ִהלּוֹת ְלכַ נּוֹת ֶאת ַ’הגְ ָבּ ַהת ַה ָ
תּוֹרה‘[.
ַה ָ
מוּאל יָ ֶפה ַא ְשׁכְּ נַ זִּ י ַבּ ַעל ַה‘יְּ ֵפה תּ ַֹאר‘,
נוֹסף ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ְבּא ֶֹפן ָ
רוּשׁ ְל ִמי ֶשׁ ָ‘ארוּר‘ זֶ ה נֶ ֱא ָמר ַעל ַה ַחזָּ ן ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל
כִּ י כַּ וָּ נַ ת ַהיְּ ַ
וְ ֵ
יוֹשׁב ,וְ א ְמ ֻע ָמּד – כָּ ָראוּי ִלכְ בוֹד
תּוֹרה כְּ ֶשׁהוּא ֵ
קוֹרא ַבּ ָ
מוּתהּ.
רוֹמ ָ
תּוֹרה וְ ְ
ַה ָ
סוֹטה ז ד; ֲ’ע ֵלי ָתּ ָמר‘ ָשׁם; ’יְ ֻשׁרוּן‘ ח“ב עמ‘ קסו
רוּשׁ ְל ִמי ָ
’יְ ֵפה ַמ ְר ֶאה‘ יְ ַ

יְ הו ִּדי יָ ָקר!

ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהנָּ הּ ַהכְ ָרזָ ה ָע ְצ ָמ ִתית ַעל ַמלְ כוּת ה‘ ְבּעוֹלָ מוֹ ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ
”מאי ָא ֵמן? ֵא-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן“.
)שׁ ָבּת קיט ב(ַ :
ֲחזָ “ל ַ

ִל ְק ַראת יְ ֵמי רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ֶשׁ ָבּ ֶהם ַמ ְמ ִליכִ ים ָאנוּ ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ
עוֹלם ,נְ ַק ֵבּל ַעל ַע ְצ ֵמנוּ ְל ַה ְמ ִליכוֹ ְבּכָ ל בּ ֶֹקר
ָבּרוּ הוּא ַעל כָּ ל ָה ָ
רוּתא.
ַבּ ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
רוּתא!
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחרְ ,בּקוֹל! ְבּכַ וָּ נָ ה! ְבּ ַח ְב ָ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ֹאמר‘ )ט(
ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַ’ו ּי ֶ
תּוֹרה
דּוּע כָּ ְפ ָלה ַה ָ
ַמ ַ
ְ’ל ַמ ַען ִתּזְ כְּ רוּ‘?
תּוֹרה
ַר ִבּים ָתּ ְמהוִּ :מ ְפּנֵ י ָמה כָּ ְפ ָלה ַה ָ
”ל ַמ ַען ִתּזְ כְּ רוּ וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ֶאת
ֶאת ִצוּוּי ְ
כָּ ל ִמ ְצו ָֹתי“ַ ,א ַחר ֶשׁכְּ ָבר ִצוְּ ָתה
”וּר ִא ֶיתם אֹתוֹ
קּוֹדםְ :
ַבּ ָפּסוּק ַה ֵ
וּזְ כַ ְר ֶתּם ֶאת כָּ ל ִמ ְצוֹת ה‘“?
רוֹס ַבּ ְרד ַעל ִפּי
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁ ָרגָ א גְּ ְ
תּוֹרה
ִדּ ְב ֵרי ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ָ :בּ ָאה ַה ָ
ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ַעל ִמ ַדּת ַה ֲח ִשׁיבוּת
תּוֹרה ְמיַ ֶח ֶסת ִל ְתכוּנַ ת ַהזִּ כָּ רוֹן.
ֶשׁ ַה ָ
)אבוֹת ב יא(
ֶשׁ ִהנֵּ ה ָמ ִצינוּ ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה ָ
יוֹחנָ ן ֶבּן זַ כַּ אי ֶאת
ֶשׁכְּ ֶשׁ ָמּנָ ה ַר ָבּן ָ
ִשׁ ְב ָחם ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ָידיוִ ,שׁ ֵבּ ַח ֶאת ַר ִבּי
הוֹר ְקנוֹס כִּ י הוּא” :בּוֹר
ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶבּן ְ
אוֹרה
סוּד ֶשׁ ֵאינוֹ ְמ ַא ֵבּד ִט ָפּה“ .וְ ִלכְ ָ
יֵ שׁ ְל ָה ִביןָ ,מה ֶשׁ ַבח הוּא ָל ָא ָדם
נּוֹלד ִעמּוֹ?
ְבּכִ ָשּׁרוֹן ִט ְב ִעי ֶשׁ ַ
ֵוּב ֵאר ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ כִּ י ָא ְמנָ ם ַהזִּ כָּ רוֹן
מוּלדַ ,אְ בּיַ ד
ָ
הוּא ָאכֵ ן כִּ ָשּׁרוֹן
ָה ָא ָדם ְל ַהטּוֹתוֹ ְל ֵהיכָ ן ֶשׁיַּ ְחפֹּץ.
וּכְ ֻדגְ ָמה ִס ֵפּר ֶה ָ‘ח ֵפץ ַחיִּ ים‘ כִּ י
גּוֹרר יָ ִשׂישׂ כְּ ֵבן
אדין ִה ְת ֵ
ַבּ ֲעיָ ָרתוֹ ַר ִ
ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָ ה ֶשׁ ְמּ ֻסגָּ ל ָהיָ ה ִלזְ כֹּר
ִל ְפ ָר ֵטי ְפּ ָר ִטים ֶאת ִבּקּוּרוֹ ֶשׁל
ַה ֵקּ ָיסר ְבּ ִעיר ֻה ַל ְּדתּוֹ ִל ְפנֵ י ִשׁ ְב ִעים
ָשׁנָ ה ,כְּ ִאלּוּ ֵא ַרע ַה ָדּ ָבר ַע ָתּה.
וְ ֵאין זֹאת ֶא ָלּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת
ִה ְת ַר ֲחשׁוּת ַה ִבּקּוּר ְפּ ָר ִטים ֵאלּוּ
עוֹררוּ ֶאת ַס ְק ָרנוּתוֹ ,וְ ַעל
ִענְ יְ נוּהוּ וְ ְ
וּפ ָרט
כֵּ ן נָ ַתן ַדּ ְעתּוֹ ִלזְ כֹּר כָּ ל ְפּ ָרט ְ
ִמ ֶמּנּוּ.
תּוֹרה; ַאף
כֵּ ן הוּא גַּ ם ְלגַ ֵבּי ִלמּוּד ַה ָ
ִמי ֶשֹּׁלא נֵ ַחן ְבּזִ כָּ רוֹן ְמיֻ ָחדִ ,אם
יִ ְהיֶ ה ְבּ ִלבּוֹ ָרצוֹן ַעז ָל ַד ַעת וְ ִלזְ כֹּר,
ְבּוַ ַדּאי יְ נַ ֵצּל ֶאת כָּ ל כּ ַֹח זִ כְ רוֹנוֹ כְּ ֵדי
ָל ִשׂים ֵלב ְלכָ ל ְפּ ָרט ִמ ִלּמּוּדוֹ ,וְ ָאז
ְבּוַ ַדּאי יִ זְ כְּ ֵרם .זֹאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִשׁ ֵבּ ַח
יוֹחנָ ן ֶבּן זַ כַּ אי ֶאת ַתּ ְל ִמידוֹ ַר ִבּי
ַר ָבּן ָ
ֱא ִל ֶיעזֶ ר ַעל כּ ַֹח זִ כְ רוֹנוֶֹ ,שׁכֵּ ן ַעל יְ ֵדי
ימת ֵלב וְ ָרצוֹן ַעז ִה ְשׂכִּ יל ְלנַ ֵצּל
ִשׂ ַ
תּוֹרה ,וְ ַעד כְּ ֵדי כָּ ִ שׁ ְבּחוֹ
אוֹתוֹ ַל ָ
”אם יִ ְהיוּ כָּ ל ַחכְ ֵמי
ַעד ֶשׁ ָא ַמרִ :
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּכַ ף מֹאזְ נַ יִ ם ,וְ ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר
הוֹר ְקנוֹס ְבּכַ ף ְשׁנִ יָּ ה – ַמכְ ִר ַיע ֶאת
ֶבּן ְ
כֻּ ָלּם“.
ישׁה כָּ אן
כָּ  נָ ִבין ֶאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַמּ ְדגִּ ָ
תּוֹרה שׁוּב וָ שׁוּב ִמ ְצוָ ה זוְֹ ,ל ַל ֶמּ ְד
ַה ָ
יבוּתהּ ,כִּ כְ ִלי
ַעל גּ ֶֹדל ַמ ֲע ָל ָתהּ וַ ֲח ִשׁ ָ
)’דּ ַעת ְשׁ ָרגָ א‘
תּוֹרה ַ
ֶמ ְרכָּ זִ י ִל ִיד ַיעת ַה ָ
ְשׁ ַלח(.

אקיכֶ ם
וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים ֵל ֵ
תּוֹרה ְמ ַק ֶדּ ֶשׁת ֶאת ָה ָא ָדם
יְ ִד ַיעת ַה ָ
ִל ְהיוֹת כְּ ַמ ְל ָא .וּכְ ִפי ֶשׁ ִתּ ְרגֵּ ם יוֹנָ ָתן
ֶאת ַה ָפּסוּק” :וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים
ישׁין ֵהי
”וּת ֱהווֹן ַק ִדּ ִ
אקיכֶ ם“ – ֶ
ֵל ֵ
כְ ַמ ְל ָאכַ יָ א ִד ְמ ַש ְׁמ ִשׁין ֳק ָדם ה‘
ֱא ָל ָקכוֹן“ .וּכְ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ָה‘אוֹר ַה ַחיִּ ים‘
ֶשׁ ַה ַצּ ִדּ ִיקים
”וּמ ִצינוּ
ָ
ַה ָקּדוֹשׁ:
ִה ִשּׂיגוּ ַמ ֲע ָלה זוֹ ֶשׁנִּ ְק ָר ִאים ַמ ְל ָאכִ ים
תּוֹרה
דוֹשׁים ,כִּ י ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ָ
ְוּק ִ
ִתּגְ ַדּל וְ ַת ֲע ֶלה ַמ ֲע ַלת ָה ָא ָדם ַעד ֵאין
ֵקץ ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַה ַמּ ְל ָאכִ ים“.
דוּעים ִדּ ְב ֵרי ֶה ָ‘חזוֹן ִאישׁ‘
וּכְ ָבר יְ ִ
ְבּ ִאגַּ ְרתּוֹ )ח“א ִמכְ ָתּב יג(” :וְ ָא ְמנָ ם ָה ִאישׁ
הוֹל
תּוֹרה ,הוּא ֵ
ַהזּוֹכֶ ה ִל ִיד ַיעת ַה ָ
ֵבּין ֲאנָ ִשׁים וְ נִ ְד ֶמה כְּ ֶבן ָא ָדםֲ ,א ָבל
ֶבּ ֱא ֶמת הוּא ַמ ְל ָאַ ה ָדּר ִעם ְבּנֵ י
רוֹמם
וּמ ָ
מוּתה וְ ַחי ַחיֵּ י ֲא ִצילוּת ְ
ְתּ ָ
ַעל כָּ ל ְתּ ִה ָלּה“.

הוֹצ ָיאה ָא ִסיר ִמ ַמּ ְסגֵּ ר
שׁה ִ
קה ֶשׁ
ְשׁ ִת ָיקה
הוּדית ַה ְמּפ ֶֹא ֶרת ַהשּׁוֹכֶ נֶ ת ְבּ ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן
ַה ְקּ ִה ָלּה ַהיְּ ִ
זוֹהי ְק ִה ָלּה
ֶשׁ ְבּ ֶבּ ְלגְּ יָ הֵ ,אינָ הּ ְרגִ ָילה ִל ְס ָערוֹתִ .
הוּדים
גוּעה ֲא ֶשׁר ָבּנֶ ָיה ְמנַ ֲה ִלים ַחיִּ ים יְ ִ
ְשׁ ֵק ָטה ְוּר ָ
ְשׁ ֵלוִ יםְ ,בּ ַט ַעם ֶשׁל ַפּ ַעםְ ,בּ ֵלב ִל ָבּהּ ֶשׁל ֶא ֶרץ
ירוֹפּית ָק ָרה וְ עוֹיֶ נֶ תֵ .בּינוֹת ְל ִמ ְיליוֹנֵ י גּוֹיִ ים
ֵא ִ
הוֹרה ,כְּ ֶה ְמ ֵשׁ
וּט ָ
ימה ְ
הוּדית ְתּ ִמ ָ
רוּח יְ ִ
נוֹשׁ ֶבת ָלהּ ַ
ֶ
רוּח ְק ִה ַלּת ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן ַה ְמּפ ֶֹא ֶרת וְ ָה ַע ִתּ ָיקה ֶשׁרֹב
ְל ַ
שּׁוֹאה ָה ֲאיֻּ ָמה.
ָבּנֶ ָיה נִ כְ ֲחדוּ ִבּ ְשׁנוֹת ַה ָ
ַעל ַאף ֶשׁ ְמּ ֻד ָבּר ִבּ ְק ִה ָלּה ְק ַטנָּ ה ְל ַמ ַדּיְ ,שׁ ָמהּ ַהטּוֹב
יָ ָצא ְל ָפנֶ ָיה ,וְ ַה ְר ֵבּה נִ זְ ַקף ִלזְ כוּת ַמ ֲע ֵשׂי ַה ְצּ ָד ָקה
הוּדית
יּוֹצ ִאים ִמ ֶמּנָּ הְ .בּ ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן ַהיְּ ִ
וְ ַה ֶח ֶסד ַה ְ
הוּדים ֲא ִמ ִידים ֶשׁ ְשּׁ ָמם ִה ְת ַפּ ְר ֵסם
ָדּ ִרים א ְמ ַעט יְ ִ
פּוֹע ִלים
ְבּכָ ל ַר ֲח ֵבי ֵתּ ֵבל כְּ ַב ֲע ֵלי ְצ ָד ָקה ֻמ ְפ ָלגִ ים ַה ֲ
וּמחוּץ.
גְּ דוֹלוֹת וּנְ צוּרוֹת ִמ ַבּיִ ת ִ
יהוּדי ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן ַבּ ֲענַ ף
ֶבּ ָע ָבר ָע ְסקוּ ַר ִבּים ִמ ֵ
אוּלם
ָ
לוֹמים ַה ְמּ ַשׂגְ ֵשׂג ְבּ ֶב ְלגְּ יָ ה ִבּ ְמיֻ ָחד,
ַהיַּ ֲה ִ
ח יָ ָדם
ִבּ ְרבוֹת ַה ָשּׁנִ ים ַר ִבּים ֵמ ֶהם ֵה ֵחלּוּ ִל ְשׁ ַ
ירוֹפּה
ין-ל ֻא ִמּיְ ,בּ ִע ָקּר ְבּתוֹכְ כֵ י יַ ֶבּ ֶשׁת ֵא ָ
ְבּ ִמ ְס ָחר ֵבּ ְ
ְמ ֵל ַאת ַה ִהזְ ַדּ ְמּנֻ יּוֹת.
כָּ זֶ ה ָהיָ ה גַּ ם ַר ִבּי מ ֶֹשׁהֵ ,בּן ְל ַא ַחת ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת
ָה ֲא ִמידוֹת ְבּ ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּןְ .ל ַא ַחר ֶשׁזִּ ָהה ֶאת ַהשּׁוּק
ירוֹפּהֶ ,ה ֱח ִליט
עוֹרר ְבּ ִמזְ ַרח ֵא ָ
ָה ִע ְס ִקי ַה ִמּ ְת ֵ
ְל ַה ְשׁ ִק ַיע בּוֹ ֶאת ֵמ ַיטב כַּ ְספּוְֹ .בּ ֶמ ֶשָׁ שׁנִ ים ִמ ְס ָפּר
ָע ַסק ָה ִאישׁ ִבּיבוּא ִוּביצוּא ְסחוֹרוֹת ִמ ִמּזְ ַרח
וּל ֵה ֶפ ,וְ ָע ָשׂה ַחיִ ל ַבּ ֲע ָס ָקיו.
ירוֹפּה ֶאל ַמ ֲע ָר ָבהּ ְ
ֵא ָ
רוּסיָ ה
ֶאת ִע ַקּר ִעסּוּקוֹ ִקיֵּ ם ֵבּין גְּ בוּלוֹת ְמ ִדינַ ת ְ
יחוּתם ֶשׁל
דוֹלהָ .ה ִאישׁ ֶשׁ ִהכִּ יר ֶאת ְק ִשׁ ָ
ַהגְּ ָ
רוּסיִּ יםִ ,ה ְשׁ ַתּ ֵדּל ִל ְהיוֹת זָ ִהיר ְמאֹד
ַה ְפּ ִק ִידים ָה ִ
שּׁוּרהַ ,עד
ַבּ ֲע ָס ָקיוְ .בּ ֶמ ֶשָׁ שׁנִ ים ַהכֹּל ָפּ ַעל כַּ ָ
ֶשׁ ַפּ ַעם ַא ַחת – ָמ ַעדִ ...בּ ְב ִד ַיקת ֶמכֶ ס ִשׁגְ ָר ִתית
חוֹרתוִֹ ,ה ְתגַּ ָלּה כִּ י הוּא ְמיַ ֵבּא
ֶשׁנֶּ ֶע ְרכָ ה ִל ְס ָ
רוּסיָ הַ .ה ִשּׁ ְלטוֹנוֹת,
סוּרים ְל ִשׁוּוּק ְבּ ְ
מוּצ ִרים ָה ֲא ִ
ָ
ִמתּוָֹ רצוֹן ְל ַה ְפגִּ ין ֶאת כּ ָֹחם גַּ ם כְּ ַל ֵפּי זָ ִריםִ ,מ ֲהרוּ
וּל ַה ְשׁ ִליכוֹ ֶאל ַמ ְר ְתּ ֵפי ַהכֶּ ֶלאְ .בּ ִמ ְשׁ ָפּט
עוֹצרוֹ ְ
ְל ְ
הוּשׁת ָע ָליו
ָמ ִהיר ֶשׁנֶּ ֱע ַר לוֹ ,זְ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןַ ,
עֹנֶ שׁ כָּ ֵבדְ :שׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָ ה ַבּכֶּ ֶלא .א ָפּחוֹת.
ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ֶשׁ ְבּ ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן א יָ ְדעוּ ֶאת נַ ְפ ָשׁם
ִמ ְדּ ָאגָ ה .כְּ ַצ ַעד ִראשׁוֹן ֵהם ִמ ֲהרוּ ְלגַ יֵּ ס ֶאת ֵמ ַיטב
וּל ֵשׁם כָּ  א ָח ְסכוּ כָּ ל ָממוֹן
רוּסיָ הְ ,
עוֹרכֵ י ַה ִדּין ְבּ ְ
ְ
ֶשׁ ָבּ ָ
עוֹלםִ .הגְ ִדּיל ַל ֲעשׂוֹת ֶא ָחד ִמ ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ֶשׁ ִבּ ְד ָרכִ ים ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ָפ ְר ָטן ֶה ֱע ִביר ְסכוּם ֵבּן
ֶשׁ ַבע ְס ָפרוֹת ְליַ ַעד ָעלוּם וְ ַרב ַה ְשׁ ָפּ ָעהֵ ,אי ָשׁם
גוֹרלוֹ ֶשׁל
אוּלם ַהכֶּ ֶסף יָ ַרד ְל ִט ְמיוֹן ,וְ ָ
מוֹס ְק ָבהַ ,
ְבּ ְ
נוֹתר כְּ ִפי ֶשׁ ָהיָ ה.
ָה ָאח ַ
פּוֹשׁ ִעים
ֵוּבינְ ַתיִ םְ ,בּתוַֹ הכֶּ ֶלאֵ ,בּינוֹת ְל ַע ְשׂרוֹת ְ
ְמ ֻסכָּ נִ ים ,יָ ַשׁב לוֹ ִמזֶּ ה כַּ ָמּה ֳח ָד ִשׁים ַא ְב ֵרֲ ח ִס ִידי
וּמנֻ כָּ ר,
ֶשׁ ֵאין לוֹ ֻמ ָשּׂג כֵּ ַיצד ’נָ ַפל‘ ְל ָמקוֹם כֹּה זָ ר ְ
הוֹצ ָיאה
”אנָּ אִ ,
קיוָ :
וְ ִתנָּ ה ֶאת ַמר נַ ְפשׁוֹ ִל ְפנֵ י ֱא ָ
ִמ ַמּ ְסגֵּ ר נַ ְפ ִשׁי!“.
ְבּ ַא ַחת ִמ ִשּׂיחוֹת ַה ֶטּ ֶלפוֹן ַהנְּ ִדירוֹת ֶשׁ ֻה ְר ָשׁה ַל ֲערֹ
ֶאל ִמחוּץ ַלכֶּ ֶלאָ ,א ַמר ר‘ מ ֶֹשׁה ְל ָא ִחיוְ ,בּ ֶרגַ ע ֶשׁל
ַס ֲע ַרת ְרגָ שׁוֹת:
עוֹרכֵ י ִדּין כְּ ָבר
”א ִחי ַהיָּ ָקר ,נִ ְר ֶאה ִלי ֶשׁ ַעל כֶּ ֶסף וְ ְ
ָ
תּוֹדה ַעל
אתם ַמ ְס ִפּיק ,וַ ֲאנִ י ְבּ ֶה ְח ֵלט ֲא ִסיר ָ
הוֹצ ֶ
ֵ
יחה ֶשׁגְּ זַ ר
אוּלם כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ְמּ ִציאוּת כְּ ָבר הוֹכִ ָ
כָּ ָ .
מוּטב
אוּלי ָ
ַה ִדּין ֵאינוֹ נִ ָתּן ְל ִשׁנּוּי ְבּ ֶד ֶרַ ה ֶטּ ַבעַ ,
רוּחנִ יֲ .ה ֵרי ה‘
ֶשׁנַּ ְפנֶ ה ֵמ ַע ָתּה ֶאת ַמ ֲא ָמ ֵצינוּ ַל ָפּן ָה ָ
הוֹשׁ ֵיענִ יֵ .אין
הוּא כָּ ל יָ כוֹלְ ,וּבוַ ַדּאי יֵ שׁ לוֹ ַהכּ ַֹח ְל ִ
טוּח ֲאנִ י
אוּלם ָסמוָּ וּב ַ
ִלי ֻמ ָשּׂג כֵּ ַיצד ַתּ ֲעשׂוּ זֹאתָ ,
בוּרכֶ ם.“...
טוֹבה ַבּ ֲע ְ
דוֹלי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ְהיֶ ה ֵע ָצה ָ
כִּ י ִלגְ ֵ
שׁוּבי
קוּפה ִבּ ֵקּר ְבּ ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵ
אוֹתהּ ְתּ ָ
ְבּ ָ
ָה ַר ָבּנִ ים ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ ,וְ ָה ָאח ַהנִּ ְס ָער ֶה ֱח ִליט
ָל ִשׂים ְפּ ָע ָמיו ֶאל ְמעוֹנוְֹ ,בּ ַמ ָטּ ָרה ִל ְשׁאֹל ַל ֲע ָצתוֹ.
יח רֹאשׁוֹ
שׂוּמת ֵלבֵ ,הנִ ַ
ָה ַרב ִה ְק ִשׁיב ַל ְדּ ָב ִרים ִבּ ְת ַ
ֵבּין יָ ָדיוִ ,ה ְר ֵהר ַבּ ְדּ ָב ִרים ְבּכ ֶֹבד רֹאשׁ וְ ַא ַחר ָא ַמר:
”א ָחד ֵמ ָה ֲעווֹנוֹת ַה ֲח ִ
ֶ
מוּרים ֲא ֶשׁר ַר ִבּים נִ כְ ָשׁ ִלים
וּל ֻע ַמּת זֹאת ַהזְּ ִהירוּת
ָבּ ֶהם הוּא ַה ִדּבּוּר ַבּ ְתּ ִפ ָלּהְ ,
ִמ ְלּ ִהכָּ ֵשׁל בּוֹ ֲח ִב ָיבה ַעד ְמאֹד ִל ְפנֵ י ה‘ ,וִ ישׁוּעוֹת
ַרבּוֹת כְּ ָבר נִ ְק ְשׁרוּ ָבּהִּ .אם ְתּ ַק ְבּלוּ ַעל ַע ְצ ְמכֶ ם

ְל ִה ָשּׁ ֵמר ִמ ִדּבּוּר ַבּ ְתּ ִפ ָלּהְ ,בּ ֶעזְ ַרת ה‘ ִתּ ְראוּ
יְ שׁוּעוֹת ,וַ ֲא ִחיכֶ ם יִ ְשׁ ַתּ ְח ֵרר ִבּ ְמ ֵה ָרה ִמכִּ ְלאוֹ“.
דוּרי ֶמ ֶרץ ִוּב ָטּחוֹן ִמ ֲהרוּ ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ִל ְפנוֹת
ֲח ֵ
ְל ִמ ְת ַפּ ְלּ ֵלי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ַה ֲח ִס ִידי ֶשׁבּוֹ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ
וּל ַק ֵבּל ַעל
ִוּב ְקּשׁוּ ֵמ ֶהם ְל ֵה ָר ֵתם ְל ַמ ַען ֲא ִח ֶיהם ְ
ַע ְצ ָמם ֶשֹּׁלא ְל ַד ֵבּר כְּ ָלל ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה.
בוּרם ְמאֹדְ ,בּכָ ל
נוּע ָהיְ ָתה ָק ָשׁה ַבּ ֲע ָ
ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִשּׁכְ ַ
זֹאת ְמ ֻד ָבּר ָהיָ ה ְבּ ַב ָקּ ָשׁה ֶשׁ ֵאינָ הּ ַק ָלּה ְליִ שּׂוּם.
ְל ַבסּוֹף ִה ְצ ִליחוּ ְל ַה ְח ִתּים ִשׁ ְב ָעה ָע ָשׂר ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים
ַעל נֻ ַסּח ַק ָבּ ָלה ְמפ ָֹרט ְ
וּמנֻ ָמּקֲ ,א ֶשׁר ֻשׁ ְלּ ָבה בּוֹ ַאף
מוֹהם וְ ִל ְהיוֹת
ְק ִר ָיאה ְליֶ ֶתר ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ִלנְ הֹג כְּ ֶ
ֻשׁ ָתּ ִפים ְבּ ִמ ְצוַ ת ִפּ ְדיוֹן ְשׁבוּיִ ים.
רוּח
קוֹרת ַ
ָה ַרב ֶשׁ ֲע ַדיִ ן ָשׁ ָהה ְבּ ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּןִ ,ק ֵבּל ְבּ ַ
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים וְ שׁוּב ֵבּ ֵרְ בּחֹם כִּ י ְבּ ָקרוֹב ַמ ָמּשׁ
יְ ֻשׁ ְח ַרר ָה ָא ִסיר ִמכִּ ְלאוֹ.
ָח ְלפוּ ֳח ָד ִשׁים ֲא ָח ִדיםְ ,וּבשׂוֹרוֹת טוֹבוֹת ֶט ֶרם
נִ ְשׁ ְמעוָּ .ה ָאח ֶשׁכְּ ָבר כָּ ְל ָתה נַ ְפשׁוֹ ִל ְראוֹת
שׁוּעהִ ,ה ְת ַק ֵשּׁר ְל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשְׁ ,ל ֵביתוֹ ֶשׁל ָה ַרב,
ַבּיְּ ָ
יוֹאיל ָה ַרב ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ָא ִחיו
ִוּב ֵקּשׁ ִבּ ְד ָמעוֹת כִּ י ִ
ֶשׁ ֲע ַדיִ ן א יָ ָצא ִמן ַה ֵמּ ַצר.
וּמ ֵהר ִלנְ ס ַֹע ְל ַא ְת ָרא
ֹחוֹתיו ִ
ָה ַרב א ָחס ַעל כּ ָ
ישׁא ִמירוֹןָ .שׁםַ ,על ִציּוּנוֹ ֶשׁל ַר ְשׁ ִבּ“י ַה ָקּדוֹשׁ,
ַק ִדּ ָ
ִה ְת ַחנֵּ ן ִבּ ְד ָמעוֹת ָשׁ ִלישׁ ִל ְפנֵ י ה‘ כִּ י ַה ַקּ ָבּ ָלה
ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ַעל ַע ְצ ָמם ַח ְב ֵרי ָה ָא ִסיר א
יוֹציא ָא ִסיר ִמ ַמּ ְסגֵּ ר,
ָתּשׁוּב ֵר ָיקם ,וְ כִ י ִבּ ְמ ֵה ָרה ִ
עוֹלם.
וְ יִ ְת ַק ֵדּשׁ ְשׁמוֹ יִ ְת ָבּ ַרָ בּ ָ
מוֹר ֶטת ֲע ַצ ִבּים.
נוֹס ִפים ָח ְלפוּ ְבּ ַה ְמ ָתּנָ ה ֶ
בוּעיִ ם ָ
ְשׁ ַ
הוֹשׁ ְענָ א ַר ָבּא ,כַּ ֲא ֶשׁר
ָהיָ ה זֶ ה ְבּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל ֵליל ַ
רוּסיָ ה ִוּב ֵשּׂר ִל ְבנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ֶט ֶלפוֹן נִ ְרגָּ שׁ ִהגִּ ַיע ֵמ ְ
כִּ י ְבּא ֶֹפן ַמ ְפ ִתּ ַיע ְוּבנִ גּוּד ְלכָ ל ַה ִסּכּוּיִ ים ֻשׁ ְח ַרר
ָה ָאח ִמכִּ ְלאוֹ.
ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן כֻּ ָלּהּ ָר ֲע ָשׁה ְל ִמ ְשׁ ַמע ַהנֵּ ס ַה ַמּ ְד ִהיםְ .בּכָ ל
ִפּנָּ ה ָשׂחוּ ַעל אוֹדוֹת ַהיְּ ָ
שׁוּעה ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה ֶשׁ ִהגִּ ָיעה
ִבּזְ כוּת ַה ִה ָמּנְ עוּת ִמ ִדּבּוּר ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה ,כַּ ֲא ֶשׁר
ֵאלּוּ ֶשׁיָּ ְדעוּ ,וְ לוּ ְמ ַעטִ ,מ ַמּ ָצּבוֹ ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטי ַה ֻמּ ְרכָּ ב
וַ ֲח ַסר ַה ִסּכּוּיִ ים ֶשׁל ָה ָא ִסיר ,נִ ְר ֲעשׁוּ וְ א ֶה ֱא ִמינוּ
מוּבן.
ְל ֶשׁ ַמע ַה ַמּ ְה ָפַּ ה ִבּ ְל ִתּי ָ
ֶא ָלּא ֶשׁ ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ְת ָבּ ֵרר כִּ י ַה ִשּׂ ְמ ָחה ָהיְ ָתה ְמ ַעט
ֻמ ְק ֶדּ ֶמתִ .מ ְס ַתּ ֵבּר ֶשׁ ָה ִאישׁ ָא ְמנָ ם זֻ כָּ ה ֵמ ַא ְשׁ ָמתוֹ,
רוּסיָ ה ,כֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא ָהיְ ָתה
ַא א ֻה ְר ָשׁה ָל ֵצאת ֵמ ְ
ְבּיָ ָדיו וִ יזָ ה ְבּת ֶֹקףַ .ה ְשּׁמוּעוֹת ָא ְמרוּ כִּ י ַה ִשּׁ ְלטוֹנוֹת
אוֹסרוֹ ֵמ ָח ָדשׁ ְבּ ַא ְשׁ ַמת ְשׁ ִהיָּ ה
ַאף ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְל ְ
וּפ ְשׁ ָטה ְבּ ִל ְבבוֹת
ִבּ ְל ִתּי ֻח ִקּית ,וְ ַה ֲח ָר ָדה ָשׁ ָבה ָ
יְ ִד ָידיו.
שׁוּב ִה ְת ַק ֵשּׁר ָה ָאח ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ָה ַרב ֵמ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ
”בּוַ ַדּאי
וְ ִס ֵפּר לוֹ ַעל ַה ִה ְת ַפּ ְתּחוּתֵ .ה ִשׁיב ָה ַרבְ :
ְרצוֹן ה‘ כִּ י כָּ ל ִמ ְת ַפּ ְלּ ֵלי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת יִ ְצ ָט ְרפוּ
ימ ָתם,
טוּחנִ י ֶשׁ ִאם כֻּ ָלּם יְ ָצ ְרפוּ ֶאת ֲח ִת ָ
ַל ַקּ ָבּ ָלהְ .בּ ָ
תּוֹ כַּ ָמּה יָ ִמים יָ שׁוּב ָה ָא ִסיר ְל ֵביתוֹ ָבּ ִריא וְ ָשׁ ֵלם“.
יוֹתרְ .ל ַא ַחר ֶשׁכָּ ל
ַה ַפּ ַעם ָהיְ ָתה ַה ְמּ ָלאכָ ה ַק ָלּה ֵ
ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן ָשׂ ָחה ַעל ְדּ ַבר ַהנֵּ ס ,א ִה ְת ַקשּׁוּ
ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְל ַשׁכְ נֵ ַע ֶאת ַח ְב ֵרי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת
ִבּנְ ִחיצוּת ָה ִענְ יָ ן ַוּב ֲח ִשׁיבוּתוֹ .גַּ ם ַרב ַה ְקּ ִה ָלּה
ָר ַתם ְלכָ ֶ את כָּ ל ִמ ְרצוֹ ,וְ ַה ֵה ָענוּת ָהיְ ָתה ֵמ ַעל
וּמ ֵע ֶבר ַל ִצּ ִפּיּוֹת; כִּ ְמ ַעט כָּ ל ִמ ְת ַפּ ְלּ ֵלי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת
ֵ
ִה ְצ ָט ְרפוּ ַל ַקּ ָבּ ָלה.
ימה,
א ָח ְל ָפה ֶא ָלּא יְ ָמ ָמה ֵמ ַה ְשׁ ָל ַמת ַה ְמּ ִשׂ ָ
רוּסיָ ה ֶשׁ ִבּ ֵשּׂר
כַּ ֲא ֶשׁר ִהגִּ ַיע ַה ֶטּ ֶלפוֹן ַה ְמּיֻ ָחל ֵמ ְ
כִּ י ַה ִשּׁ ְלטוֹנוֹת ָחזְ רוּ ָבּ ֶהם וְ ֶה ְח ִליטוּ ְל ַא ְפ ֵשׁר
רוּסיָ ה וְ ָלשׁוּב ְל ֵביתוֹ
ָל ִאישׁ ַל ֲעזֹב ֶאת גְּ בוּלוֹת ְ
ֶשׁ ְבּ ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן.
שׁוּעה ַה ֻמּ ְפ ָלא ֶשׁ ָע ַבר ִמ ֶפּה ְלאֹזֶ ן ְבּ ַר ֲח ֵבי
ִספּוּר ַהיְּ ָ
נוֹשׂא
עוֹלם כֻּ לּוֹ ,גָּ ַרם ְל ִחזּוּק גָּ דוֹל ְבּ ֵ
ַאנְ ְטוֶ ְר ֶפּן ָוּב ָ
ִאסּוּר ַה ִדּבּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּהַ .הכֹּל ָראוּ ְבּ ֵעינֵ ֶיהם ַעד
כוֹלה
שׁוּבה ַק ָבּ ָלה זוֹ ִל ְפנֵ י ה‘ ,וְ ַעד כַּ ָמּה יְ ָ
כַּ ָמּה ֲח ָ
ִהיא ִל ְפעֹל יְ שׁוּעוֹת כְּ נֶ גֶ ד ַה ֶטּ ַבע.

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

אוֹמר כָּ בוֹד‘ עמ‘ 81
’וּב ֵהיכָ לוֹ ֵ
ְ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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סוּר ֵמ ָרע וַ ֲע ֵשׂה טוֹב
עלזְ א ֵבּ ֵאר,
ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ִמ ֶבּ ְ
אוֹמר ְ)תּ ִה ִלּים לד טו(:
כִּ י ִהנֵּ ה ַהכָּ תוּב ֵ
”סוּר ֵמ ָרע וַ ֲע ֵשׂה טוֹב“ ,וְ ָל ַמ ְדנוּ
ִמכָּ אן כִּ י כְּ ֵדי ַל ֲעשׂוֹת טוֹבְ ,תּ ִח ָלּה
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן
יֵ שׁ ְל ִה ְת ַר ֵחק ֵמ ָה ַרע ְ
ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת ִבּ ְשׁ ֵלמוּת כָּ ָראוּי.
יחה כִּ י ָק ֶשׁה
ֶא ָלּא ֶשׁ ַה ְמּ ִציאוּת מוֹכִ ָ
ְל ָה ִסיר ֶאת ָה ַרע ִמ ְבּ ִלי ְל ִה ְס ַתּיֵּ ַע
פּוֹת ַחת
ַ
ְבּ ִקיּוּם ַה ִמּ ְצווֹתַ ,על כֵּ ן
”וּר ִא ֶיתם...
ְ
אוֹמ ֶרת:
תּוֹרה וְ ֶ
ַה ָ

וּזְ כַ ְר ֶתּם ֶאת כָּ ל ִמ ְצוֹת ה‘ וַ ֲע ִשׂ ֶיתם
א ָֹתם“ְ ,בּ ִע ְקבוֹת כָּ  יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם כּ ַֹח
וּל ָה ִסיר
ְל ַקיֵּ ם ִמ ְצווֹת” :וְ א ָתתוּרוּ“ ְ
ֶאת ָה ַרע ִמ ִקּ ְר ְבּכֶ ם ,וְ ַרק ְל ַא ַחר
ִמכֵּ ן יֵ ַקל ֲע ֵליכֶ ם ְל ַקיֵּ ם ֲ’ע ֵשׂה טוֹב‘
”ל ַמ ַען ִתּזְ כְּ רוּ וַ ֲע ִשׂ ֶיתם
ִבּ ְשׁ ֵלמוּת – ְ
ֶאת כָּ ל ִמ ְצו ָֹתי וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים
)’ע ִלים ִל ְת ָ
אקיכֶ ם“ ָ
ֵל ֵ
רוּפה‘ ְשׁ ַלח תשס“ז(.
ְבּ ֵעת ֶשׁ ָשּׁ ַבת ָה ְר ַה“ק ַר ִבּי ִפּינְ ָחס
ָסאנוּק,
ָבּ ֲעיָ ָרה
אוֹס ִט ָילא
ֵמ ְ
ִה ְת ַק ְבּצוּ ֲח ִס ִידים ַר ִבּים ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת
ִדּ ְבּרוֹת ָק ְדשׁוֹ ַבּ ֲע ִריכַ ת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ,וְ כֹה
ָהיוּ ְדּ ָב ָריו:
ַפּ ַעם ָבּא ָה ַרב ַבּ ַעל ַה ַ‘תּנְ יָ א‘ ֶאל ָס ִבי
קּוֹריץ.
ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ִמ ִ
יח ָתם ָא ַמר ַר ִבּי ִפּינְ ָחס:
ְבּ ַמ ֲה ַלִ שׂ ָ
”שׁ ַבע ָשׁנִ ים ָע ַב ְד ִתּי ְל ַהכִּ יר ַמהוּ
ֶ
ֶשׁ ֶקרֶ ,שׁ ַבע ָשׁנִ ים ָע ַב ְד ִתּי ְל ַה ְר ִחיקוֹ,
נוֹספוֹת – ִל ְקנוֹת ֶאת
וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ָ
ִמ ַדּת ָה ֱא ֶמת“ .נַ ֲענָ ה ַבּ ַעל ַה ַ‘תּנְ יָ א‘
טוֹבה ְל ַ‘מ ְל ָאכִ ים‘
וְ ָא ַמר”ֶ :דּ ֶר זוֹ ָ
אוּלם ֲאנִ י ָסבוּר
ָ
יח ֵידי ְסגֻ ָלּה,
וְ ִל ִ
ֶשׁיֵּ שׁ ִל ְקנוֹת ְתּ ִח ָלּה ֶאת ִמ ַדּת
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן ְל ַה ְר ִחיק ֶאת
ָה ֱא ֶמתְ ,
ַה ֶשּׁ ֶקר“.
הוֹסיף וְ ִה ְס ִבּיר ַר ִבּי ִפּינְ ָחס
ִ
אוֹס ִט ָילאִ :ל ְד ָב ָריו ֶשׁל ַבּ ַעל
ֵמ ְ
ַה ַ‘תּנְ יָ א‘ יֵ שׁ ְל ָה ִביא ֶר ֶמז ִמ ָפּ ָר ַשׁת
ִצ ִיצית ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה נֶ ֱא ָמר ָבּהּ:
וּל ַא ַחר
”וּר ִא ֶיתם ...וּזְ כַ ְר ֶתּםְ ,“...
ְ
אוּלם ַאף ְל ִד ְב ֵרי
ִמכֵּ ן ”וְ א ָתתוּרוּ“ָ .
קּוֹריץ יֵ שׁ ְל ָה ִביא
ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ִמ ִ
ֶר ֶמז ִמ ָפּ ָר ָשׁה זוֶֹ ,שׁכֵּ ן ְל ַא ַחר” :וְ א
”ל ַמ ַען ִתּזְ כְּ רוּ
ָתתוּרוּ“ ,שׁוּב נֶ ֱא ָמרְ :
וַ ֲע ִשׂ ֶיתם“ .וְ ָא ְמנָ ם ,א ְל ִחנָּ ם ִתּ ְרגֵּ ם
יוֹנָ ָתן ֶאת ַה ָפּסוּק” :וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים
ישׁין ֵהי
”וּת ֱהווֹן ַק ִד ִ
אקיכֶ ם“ – ֶ
ֵל ֵ
כְ ַמ ְל ָאכַ יָ א ִד ְמ ַש ְׁמ ִשׁין ֳק ָדם ה‘
ֱא ָל ָקכוֹן“ ,כִּ י כְּ ִד ְב ֵרי ַבּ ַעל ַה ַ‘תּנְ יָ א‘
ימה ַרק ְל ַמ ְל ָאכִ ים
– ֶדּ ֶר זוֹ ַמ ְת ִא ָ
וְ ִל ִ
יח ֵידי ְסגֻ ָלּה ִ)’ס ָימן טוֹב‘ עמ‘ ג(.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
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הגל

מפתח הברכות
פרשת השבוע פותחת במצוות
הביכורים .הביכורים הם הפירות
הראשונים שהתחילו לצמוח באילן.
בעל המטע מסמן אותם ,וכאשר
הם נעשים בשלים וראויים לאכילה,
הוא קוטף אותם ומעלה אותם לבית
המקדש ,ושם הוא מוסר אותם לכהן
תוך כדי קריאת סיפור שלם של שבח
לקדוש ברוך הוא .במקרא הביכורים
מפרט היהודי כיצד ה' מלווה את
עם ישראל עוד משחר ילדותו החל
מההתמודדות של יעקב להעמיד את
השבטים הקדושים בבית לבן הרשע,
וההמשך בשעבוד וביציאת מצריים
ועד היום שבו היהודי זוכה לשבת
בשלווה בארץ ישראל ולאכול מפריה
ולשבוע מטובה ולהביא לפני ה' את
ראשית עמלו.
במשנה מתואר באריכות שהבאת
הביכורים הייתה נעשית בעסק גדול:
מביאי הביכורים היו מתכנסים
בקבוצות גדולות וישנים במרכז
העיר; הם היו מצפים קרניים של שור
בזהב ובעטרת זית; שרי ירושלים וכל
חשוביה היו יוצאים לקראתם וכל
בעלי המלאכה היו עומדים ומברכים
אותם; את כל המעמד הנעימו חליל
וכל מיני זמר; כל אחד היה נושא את
הסל בעצמו בין עשיר ובין עני ואפילו
המלך אגריפס היה נושא את הסל על
כתפו; ובבית המקדש קיבלו אותם
הלוויים בשירה מיוחדת.
על מה כל הרעש?
שואל על כך רבינו משה אלשיך זיע"א,

שהיה מצדיקי ודייני עיר הקודש צפת
בדור דעה של מרן הבית יוסף ורבינו
האר"י ז"ל ,המכונה 'האלשיך הקדוש':
על מה כל הרעש? בשביל רימון ותאנה
וקופסה של ענבים?! מדוע עושים
עסק כה גדול מכמה פירות? ובלשונו:
"מה קול החרדה הזאת על פחות
משווה חצי דינר?" וכן קשה :מדוע
בכלל לטלטל בן אדם
מרמת הגולן במשך
יותר משבוע ברגל
בשביל פירות בשווי
של עשרים שקל?
ובלשונו הקדושה:
"כל החרדה ההיא
אשר חרד הוא יתברך
על מצות ביכורים
הזאת שיחרד איש
מביתו ומעירו וילך
רגלי באשכול ענבים
אחד ומן התאנים ומן הרימונים מעט
מזעיר לא כביר"...
ֵ
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העולם? וזו לשון האלשיך הקדוש:
"הלא ייפלא ,מה גדלה המצווה הזאת
שעליה לבדה נברא העולם?"
תכלית הבריאה
ומבאר האלשיך הקדוש שאכן כל
העולם לא נברא אלא למען מעשי
האדם ,ועיקר הנדרש מהאדם הוא
בחסדיו
ההכרה
יתברך ,כי הכרת
הטוב וההודיה הן
תכלית כל הבריאה!
ה' יתברך ברא את
כל העולם בעבור בני
האדם רק כדי שלא
יהיו כפויי טובה
אלא יכירו כי הוא
אדון הכול ,ויראו
את כל הטוב והחסד
שהבורא עושה ִאתם,
ויחזיקו לו טובה ויהללוהו.

על מה כל
הרעש? בשביל רימון
וקופסה
ותאנה
של ענבים?! מדוע
עושים עסק כה גדול
מכמה פירות?

ומגדיל האלשיך את התמיהה :כידוע,
התורה פותחת במילים "בראשית
ברא אלוקים" ,ודורשים חז"ל את
המילה 'בראשית' שה' ברא את העולם
בשביל ה'ראשית' .ומהי הראשית
שלמענה נברא העולם? חכמינו מונים
כמה דברים שנקראים 'ראשית':
התורה נקראת ראשית ,עם ישראל
נקראים ראשית ,ועוד .ואומר המדרש
(בראשית רבה פ"א) שאחד הדברים
שבזכותם נברא העולם הוא הביכורים
שגם הם נקראו 'ראשית' ,כמו שכתוב
"ראשית ביכורי אדמתך" .על פי זה
יש להתבונן :מה כל כך יסודי במצוות
הביכורים עד שהיא התכלית לבריאת

ובמצוות ביכורים באה לידי ביטוי
ההכרה של האדם שלא כוחו ועוצם
ועמלוֹ עשו לו את החיל,
ידו ולא יגִ יע ֹו ָ
אלא ה' יתברך ברחמיו ששמר על עם
ישראל והביא אותם אל הארץ והוא
מביא רוחות ומוריד גשם ומצמיח
את כל יבול הארץ ,ולכן מביא האדם
ביכורים כאומר" :אינני נהנה מהשפע
הגדול השייך לבורא עד אשר אני
מכריז בקול גדול על חסדיו שעשה
אתנו ומודה לו" .ואומר שם האלשיך
שהכרת הטוב ,זהו "גדר גדול ועיקר
גדול בכל ענייני ועיקרי הדת ,כי בו
תלוי כל עבודת אלוקים ,להכיר כי
הנשמה לו יתברך והגוף פעלו" וכן
אומר" :בזה תלוי קיום כל התורה".
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לשון חכמים תיטיב דעת
וזו לשונו המלוקטת מתוך דבריו שם
לענייננו:
"אמנם זה חסדו יתברך חפץ להיטיב
ולא יבקש מידינו להחשיב עולמו
כאילו הוא לנו (שלנו) .רק שנחזיק
לו יתברך טובה ונכיר כי הוא אדון
הכול והוא הטוב והמטיב לנו תמיד.
ונברך ונהלל לו יתברך( ...וזה טעם
מצוות הביכורים) למען יורו כי אינם
כפויי טובה רק מכירים כי הכול שלו
יתברך .ומביאים ראשית כל פרי
דרך כבוד ,כי זה כל מה שיבקש הוא
יתברך על כל מה שברא ,כי הלא
כל העולם אשר ברא בעבור האדם
לא היה כי אם למען יחזיק לו טובה
ויהללנו ולא יהיה כפוי טובה ,ובזה
תלוי קיום כל התורה ...עיקר כוונתו
יתברך להרחיקנו ממידת כפוי טובה
ולהביאנו אל גדר החזיק טובה כראוי,
כי הוא גדר גדול ועיקר גדול בכל
ענייני ועיקרי הדת ,כי בו תלוי כל
עבודת אלוקים להכיר כי הנשמה לו
יתברך והגוף פעלו ,וכולנו עבדים לו
יתברך ,ושבשכר זה הוא מקנה לנו
הארץ למורשה ,ואם לאו ,הארץ תיעזב
מהם"...
וצריכים לעיין שם בפנים לראות
את כל דבריו הנפלאים והמתוקים,
שכדרכו שואל שאלות ודיוקים רבים
בפסוקים ומסביר את כל מהלך פרשת
הביכורים ומתרץ את כל השאלות על
פי יסוד זה.
ושמחת בכל הטוב
ולמעשה ,אומר האלשיך הקדוש,
זו כוונת כל ברכות הנהנין ,להכיר
בכך שהכול שייך לה' כמו שכל ילד
יודע .והנוגע לענייננו הוא שזו כוונת
הביכורים וזו תכלית הבריאה והיצירה.
ובדורנו שבעוונות הרבים אין לנו
מצוות ביכורים שהיא מצווה כל כך
חשובה ויקרה ,נוכל לקיים את תכלית
המצווה על ידי התחזקות בברכות
הנהנין בכוונה ובהודיה לה' על כל פרט
בחיים.
אבל מובן מדברי האלשיך שאנו
נדרשים להרבה יותר מזה .כי מביא
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גן
הדעת

צעקה
אדם צועק כשכואב לו ,גם כשמשהו ממש
מכעיס או מפחיד אותו .צועקים גם כשרוצים
להשמיע דבר למישהו הנמצא רחוק .ויש
שצועקים בתפילה ,כי הקול מעורר את
הכוונה .אך יש סוג נוסף של צעקה ,צעקה
שמטרתה הולדה ,צעקה שמולידה שכל
שנעלם .וזו מהותה של צעקה ,לגלות את
מה שהיה נעלם ,שעל כן היולדת צועקת ,כדי
לזרז את הוצאת הוולד לאוויר העולם.
וכל אדם יכול להשתמש בכלי הזה שנקרא
צעקה ,כדי להחזיר לעצמו את השכל
שנעלם ממנו ,שעל זה נאמר "שוועתנו קבל,
ושמע צעקתנו ,יודע תעלומות" ,היינו שאנו
מבקשים שהשוועה והצעקה שלנו תגיע עד
היושב במרומים שרק הוא יכול להחזיר לנו
את השכל שנעלם מאתנו ולתת לנו דעת.
וזה דבר ידוע שבתורה יש שני כוחות ,זכה
אדם נעשית לו התורה סם חיים ,לא זכה
נעשית לו סם המוות .ובשביל שתהיה
עבורנו התורה סם חיים צריכים השתוקקות
וכיסופין ,היינו ללמוד עם רצונות שהתורה
תחולל בנו תיקון הדעות והמידות ,ובדרך
שאדם רוצה לילך מוליכין אותו ,הכל תלוי
ברצון ,בכיסופי הנפש!

אך לא מספיק שהרצון יישאר במחשבה.
בשביל שלרצון יהיה ביטוי מעשי בתוך
החיים ,צריכים להוציא בדיבור את
המחשבות הטובות ,בבחינת נַ ְפ ׁ ִשי יָ צְ ָאה
ְב ַד ְ ּברוֹ  ,כי הדיבור יש לו כוח של ממש והוא
שמצייר את המציאות שלנו בגוונים לבנים,
שחורים או אפורים .הכול נקבע בדיבור.
לכן חשוב להוציא בדיבור את כיסופי הנפש
הטובים ,כדי לתת להם תוקף במציאות.
וכמו שכולנו מכירים ויודעים ,יש מצבים
שהאדם עשוק ,וכפי מה שנראה בנגלה אצלו,
אין לו שום כיסופין ולא רצונות טובים,
עכשיו הוא במצב של "חושך בעיניים" .על
המצב הזה נותנת התורה עצה – והעצה
היא צעקה! לצעוק בלי לדבר ,פשוט לצעוק,
למצוא איזה מקום ששם אפשר לשאוג
מעומק הלב ,כחיות הנוהמות ביער ,וכמה
שיותר  -יותר טוב ,להגיע ממש לצעקת
הלב .והדבר הזה עובד .זו עצה בדוקה .אחרי
שאדם צועק כמה צעקות טובות מעומק הלב,
הוא מרגיש שמשהו התרחש ,משהו השתנה.
וזה קורה אפילו אם אדם סתם צועק ,בלי
כוונות מיוחדות ,וכל שכן כשהאדם מכוון
את צעקתו ליודע התעלומות ,שיעזור לו
ויוליד לו שכל חדש לראות את המציאות כפי
שהיא באמת ,שיפדה אותו מהחושך בו שקע

ויעזור לחזור ולראות את המציאות בטוב ,כי
עיקר הגלות זה שהאדם מצייר את המציאות
שלו בצבעי הדמיון הכוזב ולא בצבעי השכל,
בצבעי האמת.
זה שאומר הכתוב ַמיִ ם ֲע ֻמ ִ ּקים ֵע ָצה ְבלֶ ב ִא ׁיש
(משלי כ) היינו שהדעת של האדם נחבאת
במעמקים ,ובשביל לדלות ולהעלות אותה
חזרה לפני המים צריכים לצעוק ,בבחינת
את ָ
יך ה' ,מעומקא דלבא,
ִמ ּ ַמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
שעל כן אומר הזוהר (ח"ב כ ):שהצעקה היא
הגדולה שבתפילות והיא קרובה להתקבל
אצל הקב"ה יותר מכל הקולות ,כי צעקה
יוצאת מהבינה סוד הלב ,ומכיוון שצעקה
היא בבינה ,יש בכוחה לקרוע כל גזר דין ,כי
הדינים נמשכים מספירת הגבורה ,והבינה
למעלה ממנה ומושלת עליה ,שעל כן נאמר
'גדולה צעקה שמקרעת גזר דינו של אדם' ,ויש
בכוחה להפך את הכול לטובה ,כמו שרואים
מספר פעמים בתורה ִּכי ִאם ָצעֹק יִ ְצ ַעק ֵאלַ י
ׁ ָשמ ַֹע ֶא ׁ ְש ַמע ַצ ֲע ָקתוֹ  ,וכן וַ ִ ּי ְצ ֲעק ּו ֶאל ה' ַ ּב ַּצר
יהם יַ ִּצילֵ ם ,וכן אמר וְ ַע ָּתה
לָ ֶהםִ ,מ ּ ְמצוּקוֹ ֵת ֶ
ש ָר ֵאל ָ ּב ָאה ֵאלָ י ,וְ ֶאת ַצ ֲע ָק ָתם
ִה ֵ ּנה ַצ ֲע ַקת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
שיו ִּכי יָ ַד ְע ִּתי ֶאת ַמכְ א ָֹביו,
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ְפנֵ י נֹגְ ָ ׂ
וכאלה רבים .כללו של דבר ,אם אתה מרגיש
שהחיים שלך רדומים ,תמצא מקום בו רק
יודע תעלומות שומע אותך ,ותצעק.

ָש ַמ ְע ִּתי ֵמר' נַ ְח ָּמן ְבן ר' ַש ְכ ָּנא ז"ל ֶש ָּש ַמע
ְל ִענְ יַ ן נְ ִס ַיעת רֹאש ַה ָּש ָּנה וְ כו' ,וְ ַהיו ֵֹצא ִמ ְד ָב ָריו
ַהקדו ׁ ִֹשים ֶש ָּכל נְ ִס ָּיעה ונְ ִס ָּיעה ֶשל ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
יִ ְהיֶ ה ָלה ֵח ֶלק ְב ֵקץ ַהגְ אוּ ָּלה( :אנשי מוהר"ן ד)
וְ ָכל ֲא ׁ ֶשר ָּג ְד ָלה וְ ָשֹגְ ָבה רו ְֹממוּ ת ֹו וְ ִה ְת ַע ּלוּ ת ֹו ׁ ֶשל
ַא ְדמוֹ"ר זַ ַצ"לֵּ ,כן ָּג ְדלוּ וְ ָשֹגְ בוּ ַּגם ַה ִּת ּקוּ נִ ים ֲא ׁ ֶשר
ֹאש ַה ׁ ָּשנָ ה ַה ְּקדו ׁ ִֹשים( .אנשי מוהר"ן
ימי ר ׁ
יַ ֲע ֶשֹה ִּב ֵ
אות א)
ֹאש
ֹאש ַה ׁ ָּשנָ ה ׁ ֶש ְּצ ִר ִיכין ִל ְהיוֹת ֶא ְצלוֹ ַעל ר ׁ
ְל ִענְ יַ ן ר ׁ
ַה ׁ ָּשנָ ה ַּדיְ ָקאָ ,א ַמר ׁ ֶש ְּיכו ִֹלין ָאז ֲאנָ ׁ ִשים ְל ַק ֵּבל
ִּת ּקוּ נִ ים ַמה ׁ ֶּש ְּב ָכל ַה ׁ ָּשנָ ה לֹא ָהיָ ה ְּב ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ִּי ְהיֶ ה
ֹאש ַה ׁ ָּשנָ ה
ָל ֶהם ִּת ּקוּ ן ְּב ׁשוּ ם א ֶֹפןַ ,אף ַעל ִּפי ֵכן ְּבר ׁ
יְ כו ִֹלין ֲא ִפ ּלוּ ֵהם ְל ַק ֵּבל ִּת ּקוּ ןַ .אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ְּב ָכל
ַה ׁ ָּשנָ ה ֲא ִפ ּלוּ הוּ א ְּב ַע ְצמ ֹו זִ ְכרוֹנ ֹו ִל ְב ָר ָכה לֹא ָהיָ ה
ֹאש ַה ׁ ָּשנָ ה ַּגם ֵהם יְ כו ִֹלים
יָ כוֹל ְל ַת ְּקנָ םֲ ,א ָבל ְּבר ׁ
ֹאש ַה ׁ ָּשנָ ה
ְל ַק ֵּבל ִּת ּקוּ נִ יםִּ .כי ָא ַמר ׁ ֶשהוּ א עו ֶֹשֹה ְּבר ׁ
ִענְ יָ נִ ים וְ ִת ּקוּ נִ ים ַמה ׁ ֶּש ְּב ָכל ַה ׁ ָּשנָ ה ַּגם הוּ א ֵאינ ֹו יָ כוֹל
שוֹת( :חיי מוהר"ן – אות תו )
ַל ֲע ֹ
א ב של החיים
'ַ gצ ֲע ַקת ַה ֵּלב' ְּגבו ָֹהה יו ֵֹתר ִמ ְּצ ָע ָקה ַּב ֶּפה.
ַ gמ ֲע ַלת ַה ְּצ ָע ָקה לֹא נִ ְמ ֶּד ֶדת ְּב ָע ְצ ָמ ָת ּהֶ ,א ָּלא ַעד ַּכ ָּמה
ִהיא יו ֵֹצאת ֵמע ֶֹמק ַה ֵּלב.
את ָיך" (תהלים קל) – ֵמע ֶֹמק ַה ֵּלב.
"מ ַּמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
ִ g
ְּ gכ ׁ ֶש ּצו ֲֹע ִקים ִמ ָּכל ַה ֵּלב ֶּב ֱאמוּ נָ ה ׁ ְש ֵל ָמה – ּפו ֲֹע ִלים.

שבירת המניעות

כיצד לשבור המניעות בעניין הנסיעה של רבינו לראש השנה.
ב''ה זכיתי להתקרב ולטעום
מעט מזעיר מעולמה המופלא של
חסידות ברסלב וב''ה זכיתי גם להיות
באומן בראש השנה ,אבל יש לי מזה
הרבה מניעות וב''ה אני גם עובר
את זה בחסדי השי''ת ובזכות רבינו
הקדוש ,רק דבר אחד מפריע לי מאוד
איך אפשר להסתדר עם השאלה של
כיבוד אב שזה אחד מעשרה דברות,
ויש לי הרגשה שאבא שלי מאוד כועס
עלי על עניין נסיעתי לאומן ,אז אם
כבוד הרב יוכל מעט להדריך אותי
בעניין זה כיצד לנהוג.
תשובה:
בע"ה ,נביא כמה עצות אשר יעזרו
להורים ולכל הסובב אותנו לקבל את
העניין הזה של הנסיעה לאומן ר"ה
בפרט ,וכל דבר בעבודת ה' בכלל.
ראשית ,צריך לדעת כי אין דבר שאי
אפשר לשנותו ע"י תפילה ,לכן צריך
להתחזק בתפילה בכל הכוח על כך
שלא יהיה מכך צער לבני הבית כלל,
הן לאביו ואמו והן לאשתו וילדיו ,ועוד
הרבה לפני ראש השנה צריך להשקיע
בתפילות ותחנונים ,על כך שיתרצו
אליו שיזכה לנסוע ,כי זאת צריך לזכור
כי אפילו טבע ניתן לשנות בתפילה.

צא וראה מה גדול כוחו של ראש
השנה אצל רבינו " -גדולים צדיקים
במיתתם יותר מבחייהם" אמרו חז"ל,
ואם מוהרנ"ת ור' יודל וכו' הבינו שאף
לאחר הסתלקותו ישנו חיוב להיות
אצלו בר"ה – מי יודע מה גדלו ועצמו
התיקונים הנוראים שרביה"ק ממשיך
עלינו גם היום בראש השנה" .הראש
השנה שלי עולה על הכל" – אמר רבינו
ז"ל" :ומי שזוכה להיות על ר"ה ראוי
לו לשמוח מאד מאד" שוב ענה ואמר:
"הראש השנה שלי הוא חידוש גדול".
בביטויים כאלה וכאלה התבטא רבינו
ז"ל ,על אודות הר"ה שלו .כי על כן ,כה
נתייקר ונתחבב הדבר על אנשיו ,בכל
הדורות .מקרוב ומרחוק נסעו בחירוף
נפש לרביז"ל בחייו לאחר מכן "אם
לאכול ,אם שלא לאכול ,אם לישן,
אם שלא לישון ,אם להתפלל אם שלא
להתפלל" (אין הכוונה לא להתפלל
אלא הכוונה אפי' אם לא יוכל להתפלל
כראוי לו מחמת טרדות וכו') (חיי"מ)
והעיקר להיות אצל רבינו בראש השנה.
מסירות נפש זו אותה דרש רבינו
במפגיע מאנשיו הבאים אליו לר"ה,
התבצעה אמנם הלכה למעשה ,מאז עד
היום .אך כדאי לציין את מה שהעיר
המעתיק דברים אלה בחי"מ ,באמרו
"ובאמת כל דברים אלו הם רק דמיונות
ופיתויים של הבעל דבר ,כי תמיד נראה
בחוש שעל פי הרוב מתפללין יותר
בכוונה בכלל הקיבוץ הקדוש על ראש
השנה ,ממה שהיה מתפלל בביתו"...
מסורת מופלאה ממוהרנ"ת מוסר לנו
ר' אברהם ב"ר נחמן ,בדבר חשיבות
הנסיעה לאומן בראש השנה .בספרו
כוכבי אור נכתב" :שכל נסיעה ונסיעה
של כל אחד ואחד יהיה לה חלק בקץ
הגאולה"  -כך שמע מר' נחמן ב"ר
שכנא בן מוהרנ"ת .הן על כל אלה ועוד
הרבה יותר מאלו למדנו מעט מן המעט
מתיקוניו של ציס"ע רבינו הננמ"ח.

אחר שהתפלל באריכות על העניין,
ישב עם הוריו ,או אשתו ,ויסביר להם
בנעימות את החשיבות של הנסיעה
לר"ה ,ונביא להלן מספר חיזוקים
בעניין :תכלה היריעה לתאר ,את עוצם
הפלגותיו של רבינו ז"ל בענין "להיות
אצלו על ראש השנה" שעל כך אמר
"שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים,
מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה
להם תיקון בשום אופן – אף על פי כן,
בראש השנה ,יכולים אפילו הם ,לקבל
תיקון ,אף על פי שבכל השנה ,אפילו
הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם.
אבל בר"ה ,גם הם יכולים לקבל
תיקונים .כי אמר שהוא עושה בר"ה לעיתים חוששים ההורים מאיסור
עניינים ותיקונים ,מה שבכל השנה יציאה לחץ לארץ לכן צריך להסביר כי
גם הוא אינו יכול לעשות" .מעתה ,אין שום איסור בדבר הנסיעה לאומן

וכי אדרבא למצוה יחשב לשמוע בקול
דברי הצדיק.
כמו שמביא מרן הראשל”צ הרב
עובדיה יוסף זצ"ל בספרו שו"ת יחווה
דעת (ח"ה סי' נז) וז”ל שם“ :ולכן מותר
לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי
להשתטח על קברי הצדיקים ,כיון
שדעתו לחזור לארץ ישראל" ובשדה
הארץ (ח"ג סי' י”א) כתב להתיר כיוון
דדעתו לחזור מיד .וכן כתב בפרי הארץ
(ח"ג יו”ד סימן ז דף כ טור ד) דיבור המתחיל
“זאת“ דלצאת מארץ ישראל לחו”ל
לזיארא (תפילה בקברות צדיקים) כל שהוא
לחזור שרי דלא גרע מסחורה דשרי
לצאת לחו”ל על מנת לחזור ואמר כי
מותר לצאת מארץ ישראל להשתטח
על קברות צדיקים והובא בברכי יוסף
(אור החיים תקס"ח -י"א) ובשערי תשובה (שם
סי' כ) ובמעיין גנים ובשדי חמד אסיפת
דינים (מערכת ארץ ישראל אות א) במשנת
יוסף (ח"א סי' נ"ז ב) כתב גם לדברי
הרמב"ם והתוספות שמותר לצאת
מארץ ישראל רק לתורה ולשא אישה
ולסחורה ,יש לומר על פי מה שכתב
פאת השולחן בטעם היתר היציאה
לסחורה משום שעצם הסחורה הוא
עניין של חיי נפש אם כן גם בתפילה
הוא חיי נפש לא פחות מסחורה .ויש
מקום גדול עוד להאריך בעניין זה.
עניין קברי צדיקים בערב ראש השנה
וצריך לדעת כי גם ללא קשר לציווי של
רבינו יש עניין גדול להיות אצל קברי
צדיקים בערב ראש השנה ובראש
השנה כמו שרבינו ומוהרנ"ת מביאים
באריכות עניינים עצומים אודות זה
כמו שנתמצת בקצרה את המעלות
שיש בזה .1 :חיבור ג' ראשים .יש
סוד גדול בחיבור ג' ראשים ,הצדיק
שנקרא ראש בית ,ראש השנה וראשו
של האדם (ליקו"מ ח"ב צד) .2 .מי שנמצא
אצל צדיק אמיתי בראש השנה נקרא
בשם צדיק ונכתב לאלתר לחיים
טובים (ליקו"ה חו"מ  -הלכות שכירות פועלים).3 .
ע"י הליכה לקברי צדיקים בערב ראש
השנה מעוררים סליחה ומחילה (ליקו"ה

או"ח  -הלכות נטילת ידים לסעודה ובציעת הפת ה"ו).
 .4ע"י הליכה לקברי צדיקים בער"ה
אפשר לפעול אפילו תיקון חטא אדה"ר
(ליקו"ה או"ח הלכות תפלת המנחה הלכה ז) .5 .ע"י
השתטחות על קברי צדיקים בער"ה
זוכים לתיקון המשפט בשלימות (ליקו"ה
או"ח  -הלכות ראש חדש הלכה ו -כב) .6 .ע"י
הליכה לקברי צדיקים בער"ה אפשר
לפעול תיקון הבריאה מכל אל הפועל
(ליקו"ה (יו"ד  -הלכות הכשר כלים ה"ד) .7 .ע"י
הליכה לקברי צדיקים בער"ה אפשר
להמשיך הדעת של הצדיקים (ליקו"ה
יו"ד  -הלכות נדרים ה"ג) .8 .במקום הקברי
צדיקים בער"ה עיקר עשיית תשובה
(ליקו"ה יו"ד  -הלכות ערלה הלכה ד ח).
ויש עוד הרבה מעלות שתכלה היריעה
מלכתבם ,לכן צריך להסביר בנעימות
את המעלות שיש בזה ,ואם ישאל
השואל כיוון שעיקר המעלה ללכת
לקברי צדיקים אם כן אפשר ללכת
לקברי צדיקים בארץ ישראל ,על כך
אענה חלקי גם אני הן אמת אך היחיד
שהבטיח את כל ההבטחות זהו רבינו
הקדוש רבנו נחמן מברסלב .זיע"א.
ודבר נוסף וחשוב הוא להסביר להם
כי כל מטרת נסיעתו היא רק עבורם
ועבור כלל ישראל ,וכי הוא מבחינתו
היה מעדיף להישאר בבית ,אך מאחר
והוא עומד לפני יום דין והוא רוצה
לקחת לו עורך דין גדול כמו רבי נחמן
מברסלב שאמר :שמי שיבוא אליו על
ראש השנה אזי הוא יוציאו זכאי בדין
לכן הוא רוצה לנסוע כדי להתפלל עליו.
לסיכום :א .יתפלל על הדבר באריכות
שלא יכעסו עליו או יהיו מונעים אותו
מהנסיעה .ב .יסביר באהבה ובנועם
את חשיבות העניין .ג .יבהיר להם כי
כל מעשיו זה במיוחד לטובתם.
וה' יעזור שכל המניעות יהפכו
לנעימות ,יזכו כולם לנסוע לאומן ר"ה,
ולעשות כרוז כמו שציוונו רבנו הק':
"איש בל ייעדר" .ועי"ז נזכה לגאולה
השלמה בחסד וברחמים אכי"ר.

"כשיהיו בעלי הדין עומדין לפניך"
שני גבירים הדורי לבוש
ירדו מן העגלה המפוארת הרתומה
לסוסים אבירים ופסעו מעדנות אל
הדלת.
מן החלון הציץ השמש ,נרגש כלו:
הגבירים המפורסמים ר' דוד ור'
משה מגיעים ,איזה כבוד!
רץ השמש בהתרגשות רבה אל חדרו
של הרב ,הלא הוא רבה של
ביאליסטוק ,מחבר הספר
"מאורות הצובאות" ,וסיפר
לו על בואם של הגבירים.
"ברר את מבוקשם" ,אמר
הרב בקרירות ואפילו לא
הרים עיניו מן הספר שלפניו.
קיבל השמש את הגבירים
בהתרגשות רבה ושאל
למטרת בואם .אמרו
הגבירים ,כי יש בניהם
סכסוך על סכום כסף גדול
ומבקשים הם שהרב יכריע
ביניהם.
"אמור להם שימתינו" ,אמר
הרב ,והשמש הורה להם
לחכות.
הזמן חלף בעצלתיים" .ודאי
נמצא משהו אצל הרב ועסוק
הוא בעניינו" ,אמר ר' משה,
ואילו ר' דוד ,שהיה מטבעו
חם מזג ,איבד את סבלנותו
והוציא מידי פעם את השעון
מכיסו והציץ בו במבט קצר-
רוח .כאשר סוף סוף נקראו
הם להיכנס אל הרב ,גילו
לתדהמתם שכל אותה עת
שחיכו בפרוזדור ,איש לא
היה בחדרו של הרב .בקצה
החדר ישב הרב ,וטלית גדולה מכסה
את פניו.
אך נכנסו אל החדר ,וכבר נשמע קולו
של הרב מבעד לטלית" :יש לכם דין
תורה?"
"כ ...כן" ,השיבו השנים ,מתפלאים
על כי הרב אינו מברך אותם בשלום
וגם אינו מזמינם לשבת.
"קוראים לכם משה ודוד? מי הוא
תובע?"
"א ...אני" ,מלמל ר' משה ,שכן כבר
שנים לא קרא לו איש סתם כך
"משה" ,שהרי הכל חפצים בכבודו
וקוראים לו "ר' משה" ואף פונים
אליו רק בגוף שלישי...
"משה – אמור את טענותיך!"
פתח ר' משה את פיו והרצה את
טענותיו אחת לאחת .לכשסיים
קרא הרב" :ועכשיו ,דוד ,מה הם
טענותך שלך!"
ר' דוד חם המזג היה נבוך ואף כעס
עלה בלבו על יחסו של הרב .מה קורה
כאן? והרי הרב -גדול בתורה הוא;
כיצד אין הוא מברכם בשלום ,כיצד
הוא קורה להם כך" :דוד" ו"משה",

כאילו הם סתם אנשים מן השוק...
אף על פי כן אמר ר' דוד את טענותיו ואז
החל הרב לשטח את טענותיהם "משה
אומר כך ,ודוד אומר כך ,ואם כן"...
הקשיבו הגבירים לדברי הרב פעורי פה:
כיצד ירד הוא ישר לשורש העניין הסבוך
והציג בפניהם את הדברים בבהירות
נפלאה! איזו גאונות ,איזו ישירות!

כאשר פסק הרב את פסקו ,שאל:
"המקבלים אתם את הפסק?"
"ודאי ,ודאי שמקבלים!" השיבו
הגבירים בשמחה ובלב שלם.
מששמע הרב את תשובתם מיד הוריד
את הטלית מעל פניו ,הושיט ידו לעברם
וקרא בחביבות" :שלום עליכם ר' משה,
שלום עליכם ר' דוד אנא ,שבו"...
ציווה הרב על השמש להביא כיבוד
ופתח בשיחה לבבית .אך ר' דוד נראה
היה מטורד.
"סלח לי ,כבוד הרב" פתח ר' דוד ,ופניו
סמוקות" ,דבר אחד אינני יכול להבין.
קודם הדיון נתתם לנו לחכות לפני
הדלת זמן ממושך .כאשר נכנסנו -לא
ברכתם אותנו לשלום ואף לא הצעתם
לנו לשבת .קראתם לנו סתם 'משה'
ו'דוד' .ואלו עכשיו מקבלים אתם אותנו
בכבוד מלכים "....
"מתפלא אני על שאלתך" ,חייך הרב,
"והלא זוהי הוראות חז"ל המפורשת
ב'פרקי' אבות' :כשיהיו בעלי הדין
עומדין לפניך ,יהיו כרשעים; וכשנפטרים
מלפניך ,יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו
עליהם את הדין'.

על הרשעים כתוב בנביא' :אין שלום אמר ה'
לרשעים'(ישעיה נ''ח ).לכן לא יכולתי לברך
אתכם לשלום .רשעים גם צריכים לחכות,
ובודאי שאי אפשר לקרוא להם 'ר' דוד' ו'ר'
משה.
אבל אחר שקיבלתם עליכם את הדין – שוב
אתם ר' דוד ור' משה .וכמובן עלי לברך
אתכם ב'שלום עליכם' ולארח אתכם בכל
הכבוד הראוי!''
ר' דוד התפעל מאד .הוא כלל
לא העלה בדעתו שמשום כך
נהג בהם הרב כפי שנהג .לפני
צאתם הוציא כל אחד מהם
אלף רובל – שכר בוררות לרב.
אך הרב סרב לקבל את הכסף.
''ברוך ה' ,יש לי פרנסה טובה
ודבר לא חסרתי .אינני זקוק
לשכר טרחה'' ,אמר.
אחר שהפצירו מאד ,יעץ להם
הרב לתרום הכסף לצדקה ,ואז
יצאו לדרכם.
bbb
ר' דוד יצא מבית הרב שקוע
במחשבות .שקט ומכונס בתוך
עצמו ישב במרכבה ולא פצה
את פיו .כשהגיעו לבית העסק,
מיהר ר' דוד לחדרו והסתגר
בו למשך שעה ארוכה .ר' משה
כסס ציפורניו בדאגה; מה קרה
לשותפו הטוב? שמא אין הוא
בקו הבריאות ,חלילה ,ואולי
דאגה כלשהי מכרסמת בליבו?
סוף סוף שקשק המנעול בחדרו
ור' דוד הופיע בפתח חדרו של
ר' משה.
"ודאי דאגת לי ,ואם כך אסביר
את פשר שתיקתי" ,פתח ר' דוד ,ור' משה
הקשיב לדברים.
"הטרידה אותי מאד השאלה :מי משנינו
חי טוב יותר -אני או רבה של ביאליסטוק?
והרי אני ,דוד ,גיבור גדול; יש לי כסף בלי
גבול; יש לי בית מהודר ,מרכבות נוחות
וצבא של משרתים; הכל מקנאים בי ,הכל
רוצים להיות במקומי...
ובכל זאת ,אפילו בעולם הזה חי הרב פי
כמה וכמה טוב ממני :הוא יושב לו בחדרו
במנוחת הנפש ,ללא טרדות או בעיות
פרנסה ,גם לא עניני מסחר ועסקים .הוא
לומד ומתפלל בניחותא ,וכשמציעים לו
רובלים -הוא בכלל אינו צריך אותם ,כי לא
חסר לו מאומה!
ואני יש לי ים של כסף ,ובכל זאת כל חיי אני
רודף אחר הפרוטה! נו ,איזה מין עולם הזה
יש לי? ועולם הבא -מן הסתם גם אותו אין
לי במידה מרבה...
אני כבר מבוגר ,אינני יכול לשנות את
חיי .אבל בן יש לי ,ונפשו חשקה בתורה.
החלטתי לשים בצד מליון רובל עבור בני,
כדי שיוכל ללמוד תורה כל ימיו; הוא ובניו
ובני בניו!"
אמר רבי דוד ועשה .זכה הוא לבן גדול
בתורה.

הביכורים היה חייב לצאת מביתו
ולעזוב את כל משפחתו ועיסוקיו
וללכת רגלי מהלך כמה ימים לבית
המקדש ולהביא את הפירות בעצמו
בכל שנה ושנה מחדש כדי להחדיר
בלבו את ההכרה שהכול שייך לה'.
אם כן רואים בעליל שלא ניתן
להגיע להכרה זו בנקל ,אלא בעבודה
מאומצת מתוך מסירות ,כלומר ,אנו
נדרשים לעבודה עמוקה ויסודית
ורצופה כדי לקנות את ההכרה בטובו
ובחסדו של ה' שלמען הכרה זו נבראנו.
אם כן מה טוב ומה נעים שאדם יזכה
לעשות לעצמו בכל יום ויום מעין
רוש
'הבאת ביכורים' קטנה ,שיִ ְפ ׁ
מביתו ומעיסוקיו למשך לפחות חצי
שעה של התבוננות בחסדי ה' ,והודיה
לה' על כל טובו וחסדיו ,וזה בוודאי
ישפיע עליו שגם במשך כל היום כולו
הוא יעשה 'עסק גדול' מכל טובה שה'
משפיע עליו ,כמו שכתבנו בספרים
"שעריו בתודה" ו"אמרתי תודה
ונושעתי".
מפתח הברכות
בתוך דבריו אומר האלשיך מפורשות,
שבהכרת הטוב תלוי כל השפע .אם
האדם מכיר בטובה הוא זוכה לשפע
גדול מאת אדון הכול ולברכת:
"ושמחת בכל הטוב" הכתובה בסוף
פרשת הביכורים; ואם חלילה האדם
מיחס את הצלחתו לעצמו ולא משקיע
כוחות בקניית מידת הכרת הטוב –
הבורא מראה לו בדרך הקשה שהכול
שייך לבורא ומותיר את כפוי הטובה
חסר כול.
על פי זה ניתן לומר שזו הסיבה לכך
שפרשת הברכות והקללות פותחת
במצוות הביכורים .בפרשה כתובות
ברכות נפלאות מחד וקללות נוראות
מאידך ,ונשאלת השאלה :כיצד נינצל
מהקללות ונזכה לכל הברכות? מקדים
לנו הקדוש ברוך הוא רפואה למכה
ואומר לנו" :בני היקרים ,מה אני
בסך הכול מבקש מכם? רק שתכירו
בטובתי ,רק שתודו על האמת שהכול
שלי ושאת הכול קיבלתם במתנת
חינם ,ועל ידי זה תזכו לכל הברכות".
וכל זה מקושר היטב לראש השנה
הממשמש ובא שגם הוא נקרא
'ראשית השנה' ,יום תחילת מעשיך,
שבו אנו נידונים אם לחיים ואם ח"ו
להיפך ,והכול תלוי ועומד בהכרה
במלכות ה' ובהמלכת ה' על עצמנו ועל
כל העולם ,שבכוחה של הכרה זו לבטל
את כל הדינים ולקרוע את כל הגזירות
ולהמשיך עלינו שנה מבוכרת ,טובה
ומתוקה.
שבת שלום ומבורך
לכל בית ישראל.

חינוך
באהבה

"באתם מאוחר מידי" -כך ענה
מרן החזון איש זיע"א ,להורים צעירים שבאו
לשאול אותו" :רבי ,מאיזה גיל נתחיל לחנך
את התינוק שלנו?".
מפורסמת דעתו של מו"ר הרב שלום ארוש
שליט"א "שעיקר החינוך ,שנקנה כמובן
בין כתלי הבית תלוי ב"התנהגות ההורים"
כמבואר בהרחבה בספר המידות ערך בנים.
או כמו שהעולם אומרים" :התפוח לא נופל
רחוק מהעץ".
רצוננו בע"ה לגדל פירות טובים ,דורות ישרים
ומבורכים ,ולא ח"ו פירות באושים ,ולכן עלינו
לדאוג בראשונה לחינוך של עצמנו.
וזוהי כוונת החזון איש באומרו להורים:
"באתם מאוחר מידי" כי החינוך מתחיל הרבה
זמן לפני שנולד הילד הראשון ,החינוך מתחיל
אצלנו אצל עבודת המידות שלנו.
גם אני ב"ה הורה לילדים ,ואני מתכוון
במאמר הנוכחי לדבר בעיקר על עצמי ,לכן
סילחו לי מראש על הסגנון הישיר .ואם יהיה
בע"ה אפילו הורה אחד שייקח את עצמו
לעבודה על תיקון מידותיו ,והיה זה שכרי.
התפוח והעץ
במראה אנו רואים את
ָ
כאשר אנחנו מסתכלים
במראה ,לא נוכל לראות מישהו אחר,
ָ
עצמנו.
המראה משקפת את מי שעומד מולה.
הילדים ,הם המראה שלנו .בילדים ,משתקפים
המידות שלנו .כל ילד וילד ,הוא כענף בגזע
המשפחתי .גזע של עץ תפוחים לא יוכל
להוציא תפוזים .מעץ כעסן יצאו חס ושלום
פירות כעסנים ומעץ עצלן יצאו פירות עצלים.
ולהיפך מעץ רגוע ייצאו פירות רגועים ,מעץ
זריז יצאו פירות זריזים ומעץ מתוק יצאו
פירות מתוקים.
עיקר תפקידנו בעולם ,הוא לעבוד ולתקן את
המידות שלנו .זה לא בושה לעבוד ולתקן את
המידות ,אבל זוהי בושה גדולה לחיות עם
מידות מקולקלות ולא לתקן אותם.
לכולנו ,כן לכולנו ,יש מידות הדורשות שיפוץ
ותיקון .אין אדם שנולד מושלם ,לכולנו יש
חסרונות :אחד עצלן אחד כעסן אחד עצבן
ואחד שכחן .המידות הלא טובות שבנו,
מפריעות מאוד לנו ולסובב אותנו.
בבתים שמידת הכעס "חוגגת שם" ,בבתים
בהם ההורים תמיד עצבניים ומתוחים ,מבזים
ומשפילים -מבית כזה בוודאי יתקשו לצאת
ילדים מוצלחים.
"ההצלחה" של משפחת "עצבני" נכרת לעיני
כל ,והאמת טופחת על פניהם של ההורים
"המחנכים" .לכן אם ברצוננו ילדים מחונכים,
ראשית החינוך צריכה להיות אצלנו ההורים.
בחינוך אסור לטעות!
מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א משתמש הרבה
במשפט "בחינוך אסור לטעות! אם אתה לא
יודע לחנך ,שב ואל תעשה עדיף!" " ...אפילו
אם לא תחנך את ילדיך בכלל ,הנזק שייגרם
להם יהיה פחות ,מאשר אם תחנך כמו שאתה
חושב שמחנכים" .והכלל העיקרי בחינוך
האמיתי הוא" :דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה
שלום".

בית של מידות ושלום

מאת הרב יצחק אבוחצירא .מחנך ויועץ חינוכי
הרב סיפר :שמגיעים אליו בחורים ומבוגרים
עם בעיות שונות ומגוונות .על פניו נראה,
שלכל אחד בעיה נפרדת ושונה משל חברו,
אך אם נתבונן בעין האמת נבחין שלכולם
בבגרותם יש בעיה משותפת -לכולם היו
מצוקות וקשיים בילדותם ,וזאת כתוצאה
גם מהחינוך הכושל של הוריהם ומוריהם.
הצלקות הללו ,יצרו אצלם משקעים ופצעים
נפשיים.
הורים "פצועים" שלא מטפלים בפצעים
שלהם ,בדרך כלל ממשיכים לפצוע את
ילדיהם .הם אפילו לא מרגישים שהם
מאמללים את הילדים שלהם ,אבל העצבות
של הילד וההתנהגות ה"לא נורמטיבית" שלו
מספרים הכול.
משנה לשנה ,כולנו נתקלים בתופעה קשה
של ילדים עצובים ,ילדים נטולי שמחת חיים,
ילדים הנראים כסוחבים את חייהם הקצרים
בקושי גדול.
אם עד לפני עשור ,השאלות שהיו מגיעות
אלי היו שאלות על קשיי למידה וחוסר
התאקלמות בבית הספר ,בימינו עיקר
השאלות הינן על בסיס רגשי והתאקלמות
בבית ובחברה.
לצערנו ,ישנם ילדים רבים ששמחת החיים
רחוקה מהם וילדותם שוקעת כבר בראשית
הדרך .והשאלה היא מדוע?!
התשובה ,נשקפת לצערנו מתוך העיניים
העצובות של הילדים הללו ומצביעות על מה
שעובר עליהם בד"כ בבית ,אך לא רק.
מי רוצה להיות יתום?
המאמר של השבוע שתוכנן לעסוק בנושא
אחר ,שונה בעקבות שיחת טלפון של חבר
(מחנך בכיתה ד' באחד מת"ת הטובים
בירושלים) שסיפר לי על שיחת תלמידים
ששמע בהפסקה( .להלן תמליל השיחה).
"אתה יודע אברהם ,אבא של מויישי שכן
שלי נפטר .כל היום באים אליהם אנשים,
לנחם .כולם בוכים ,החדר מדרגות שלנו
מלא מודעות אבל .רק בלילה שכולם הולכים
מהבית יש שם שקט .אבא שלי אמר ,שצריך
לנחם את מויישי ,אבל אני מתבייש ,אין לי
מה להגיד לו ולכן עוד לא נכנסתי אליהם
הביתה .מויישי בטח עצוב נורא וחושב כל
הזמן על אבא שלו"
הסתקרנתי וניסיתי לשמוע את המשך
השיחה בין הילדים" ,אני דווקא חושב
שאחרי שהוא יתרגל שאין לו אבא ,הוא
בטח כבר לא יהיה עצוב .כי כולם ירחמו עליו,
יוותרו לו ,יעזרו לו ויקנו לו דברים ,יתייחסו
אליו יפה כי עכשיו הוא יתום .ובבית כבר
לא יהיה לו אבא שיצעק עליו וירביץ לו"...
"אברהם ,איך אתה מדבר ,השתגעת?! מי
שאין לו אבא הוא הילד הכי עצוב בעולם .אין
מי שיעזור לו וילמד איתו ,מי יחתום לו על
מבחנים וילמד איתו בשבת?!"...
"זה לא נכון ,אבא שלי גם ככה לא לומד איתי
אף פעם ,הוא כל הזמן רק צועק ומרביץ"-
המשיך אברהם להתגונן.
הצלצול של סיום ההפסקה קטע את המשך
שיחת הילדים .חברי המורה
סיפר ,שהיה לו קשה להמשיך
ללמד .השיחה של הילדים
ובעיקר הדיבורים של אברהם-
ילד בן עשר שהיה מעדיף
להיות בלי אבא כי כך ירחמו
עליו ,ויעזרו לו ,יפסיקו לצעוק,
להעיר ולהרביץ לו ,והרי גם ככה
אבא לא לומד איתו ...דיבורים
אלו ,לא נתנו לו מנוח .מי יודע
מה עובר על הילד בבית???

להיות אמיתי!
אין זה כ"כ מענייננו מה היה שם בסוף עם
הילדים .אבל הסיפור הזה צריך להדליק אצלנו
נורה אדומה .גם אנו מכירים ילדים עצובים,
ילדים עם פנים נפולות ,ילדים ללא שמחת חיים.
מי יודע מה ילד קטן עובר בבית?! לאיזה מצבים
הוא חשוף?!
נניח לרגע את העלון בצד ונביט בעיניים של
הילדים שלנו .נהיה אמיתיים ,הרי את עצמנו
אנחנו לא יכולים לשקר!
נבדוק היטב :הילדים שלנו -שמחים?!
מאושרים?! מחייכים?! טוב להם אצלנו?!
הם יודעים להעניק לשני?! לאהוב?! לצחוק
ולשמוח?! להכיר טובה?! הם אדיבים?! מסבירי
פנים?! מנומסים?! בקיצור ,הם חיים אצלנו
חיים משמעותיים וכיף להם בחיים?!
אם התשובה היא כן ,אתם הורים מוצלחים,
אשריכם!
אבל אם השאלות ,קצת נוגעות לילדים שלכם,
אם הסיפור ,קצת מדבר אליכם .בואו ביחד
נחליט היום על שינוי ,בכדי לתקן את מה שהיה.
עלינו לדעת ,שהבית שלנו יכול להיות "בית רגוע,
מקום אהבה ורעות" אך בכדי שהבית שלנו יהיה
"בית מקדש" ,בכדי שה' יוכל להיות שותף פעיל
בבית שלנו ,עלינו לקבל על עצמנו החלטה חזקה
"מהיום אנחנו משתנים!!!"
מהיום נעבוד על המידות שלנו ,מהיום אנחנו לא
מרימים את הקול בבית (וכל שכן דברים גרועים
יותר) נשתדל להשרות אוירה נעימה וחיובית
ובע"ה נתפלל על זה כל יום .נספר לה' את
האמת ,עד כמה קשה לנו להשתנות ולהתגבר
ונתחנן לפניו שנזכה שהבית שלנו יהיה בית-טוב,
בית-שמח בית-יהודי.
מדד להצלחה בחינוך ילדים
עליך לדעת אב יקר ,שישנו "מדד להצלחה
בחינוך הילדים" למדד הזה קוראים "מצב
השלום בית" ולכן בכדי שיהיו לך ילדים טובים
ומחונכים ,עליך לבדוק את מצב ה"-שלום בית"
שלך.
ילדים שגדלים בבתים שאין שם אהבה ושלום,
יסבלו ח"ו כל ימי חייהם .ילדים הגדלים בבית
עם בעיות בשלום בית ,אלו ילדים שיש להם
בעיות נפשיות ,קשה להם ,רע להם בחיים,
היציבות הנפשית שלהם מעורערת ,אין להם
בטחון בעצמם .והם בעצמם כאשר יגדלו
ויתחתנו לא יהיה להם שלום בית כי זה מה שהם
ראו ,לזה הם התרגלו.
דווקא אתה!
אדרבה אתה שגדלת בבית שלא היה שם אהבה
ושלום ,דווקא אתה צריך לגרום שיהיה בבית
שלך "שלום בית" שהרי אתה בעצמך סבלת מזה.
אתה ראית את כל המריבות והקללות ,אתה הרי
זוכר את השעות הלא נעימות האלו שהיו בבית
של ההורים שלך ,עד שגרמו לך לברוח.
אתה חווית את הלילות שהיית טומן את ראשך
עמוק בכרית ובוכה על מר גורלך.
לכן דווקא אתה צריך היום לקבל החלטה נחושה:
"אני לא אתן לילדי את הסבל הזה"" .אני אגדל
את ילדי בשמחה"" .הילדים שלי יגדלו בבית
בריא"" .החלטתי! אני לעולם לא אצעק ואבזה
את ילדי ובטח שלא את אשתי".
בחירה נכונה!
אם בחרת זה עתה בדרך הנכונה ,דע לך שיהיו
לך הרבה ניסיונות בדרך ואתה צריך להיות מוכן,
חזק ותקיף מאוד בדעתך לא להרפות מהדרך
שבחרת בה.
ואף על פי שהיצר הרע אורב לך והוא לא יניח
שיהיה לך "שלום בית" .תדע שזוהי בעצם טובה
גדולה בשבילך כדי שתתחיל להתפלל לה' יתברך

על המצב שלך.
תמצא לך פינה שקטה ושם תספר לה' יתברך
את כל המצב שלך תפנה אליו במילים שלך
ותספר לו את כל הקשיים שעוברים עליך,
ודווקא מכל מה שעובר עליך תעשה מזה
תפילה לה' .תזעק אליו מעומק ליבך" :ריבונו
של עולם ,אבי שבשמים ,כאשר הייתי ילד
בבית של ההורים שלי ,לא היה להם "שלום
בית" והמצב היה ממש נורא ואיום ו( ...תרחיב
ותספר כמה שיותר)
ואני רואה שגם אני ממשיך במעשי הורי ,וגם
אני לפעמים  ,...והילדים שלי רואים אותי
מתנהג בצורה כזו ואני מתבייש מאוד בדוגמא
השלילית שאני נותן להם.
ריבונו של עולם תרחם עלי ,אני רואה את
העיניים הכבויות של הילדים שלי ,את העצבות
הנשקפת מהפנים שלהם ,אני רואה שאין להם
שמחת חיים ואני יודע שהכל בגלל ה"שלום
בית" שלי והמידות הלא טובות שלי .אני בטוח
שאם הייתי מתקן את המידות שלי ,אם היה
לי שלום בית ,לילדים שלי הייתה שמחת חיים.
בבקשה ממך ה' תעזור לי לעבוד על המידות
שלי ולכבד את אשתי ותרחם עלי שהילדים
שלי יהיו מחונכים ...
"דרך חדשה"
דע לך אב יקר שכשהילד שלך רואה אותך
מתנהג כבן תורה במידות טובות ,בעדינות
ובדרך ארץ ,כשהוא רואה שאתה מכבד
ואוהב את אשתך ,הוא גדל בריא בנפשו ,עם
בטחון עצמי ,אהבה ושמחת חיים .הילד שלך
יאהב ויעריץ אותך ,אתה תהיה דמות חיובית
בשבילו וגם הוא כשיתחתן יהיה לו בית בריא.
ועיקר העבודה היא שלך! כי עיקר ה"שלום
בית" תלוי בך .ועכשיו שקיבלת על עצמך
להתחיל לשנות את הגישה שלך לאשתך
ולילדיך ,אתה כבר מתחיל בסלילת הדרך
לחיים חדשים ויפים ,המשך להתחזק ,להתפלל
ובע"ה תראה שהבית שלך יהיה משכן לה'
יתברך עם כל הטוב האושר והשמחה שבזה.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

האישה לבעלה " :המכונית נתקעה
לי באמצע הדרך ונראה שנכנס מים
לקרבורטור"...
בעלה " :כל הכבוד הפכת להיות מומחית
במכאניקת רכבים? איפה המכונית עכשיו?"
האישה" :בנהר …"

כי תבוא
ירושלים תל אביב חיפה באר שבע

כניסה 18:46 18:39 18:45 18:29
יציאה 19:41 19:42 19:42 19:40
ר"ת 20:19 20:19 20:17 20:19
הפטרת השבת
ישעיה פרק ס ,א-כב'  -קומי אורי

~~1

ליקוטים נפלאים
פרשת כי תבוא
"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן
לך נחלה וירשתה וישבת בה'" (כו ,א)
האור החיים הק' מפרש בדרך רמז ,שהפסוק מדבר על ביאתו
של האדם לעולם העליון ,ולכן נאמר 'והיה' שהוא לשון שמחה,
כי אין ראוי לשמוח אלא כשהאדם זוכה להגיע לעולם העליון.
ומוסיף לפרש ,מדוע נאמר בהמשך 'אשר ה' אלוקיך נותן לך'
והרי האדם עמל הרבה בעולם הזה כדי לזכות לעולם העליון,
ומדוע התורה מכנה את עולם העליון 'מתנה'???
ומתרץ כי העמל והטירחה בעולם הזה ,אינם שווים כלום ביחס
לחשיבות ותענוג העולם הבא.

"וענית ואמרת" (כו ,ה)
״וענית ואמרת״ לשון הרמת קול (רש"י).
שאל הרה״ק בעל ה"בית ישראל" מגור זי״ע הרי לעיל פירש
רש״י ״ואמרת״ שאינך כפוי טובה ,א״כ מהו הפשט הנכון?
אלא ,שניהם אמת והאחד משלים את השני ,כי דרך העולם
כשבאים לבקש צועקים ומבקשים בכל פה ,אולם להודות ולומר
תודה מסתפקים לומר בשפה רפה ובחצי פה.
מכאן נלמד כי גם הכרת טובה צריכה להיות בהרמת קול ,להודות
להלל ולשבח להקב״ה על כל הטובה שעשה לנו ,וכמו כן צריך
להודות לחברו על טובה שעשה לו ,בהרמת קול...

"וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך" (כו ,ה)
"וענית" מלשון הכנעה וענווה .כשאדם ניגש לעבודת ה' עליו
להכניע את עצמו תחילה ולחשוב על שפלותו של בשר ודם ,ורק
אחר כך "ואמרת לפני ה' אלוקיך"( .תפארת שלמה)

"לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" (כו ,יג)
לשם מה כפילות לשון זו?
ייתכן שאדם יקיים מצווה ויסיח דעתו ממנה ,כי ישכח את
הקב"ה אשר הוא ציווה אותה ,ויקיימה מתוך רגילות גרידא
"מצוות אנשים מלומדה" .לפיכך אמר הכתוב "לא עברתי
ממצוותיך ולא שכחתי" בשעה שקיימתי את המצוות לא
(שפת אמת)
שכחתי אותך ,אשר ציויתני אותן.

ופגומים ,״מלבד במתנות עניים״  -אף אם הכוונה אינה כראוי זה
תמיד טוב ,שהרי העני מתפרנס על ידו...
כן מובא בשם הבעש"ט הק׳ זי"ע דאע״פ שלימוד התורה ועבודת
ה׳ צריכים להיות לשם שמים ובכוונה רצויה ,מ״מ בגמילות
חסדים אין מדקדקין כל כך ,שהרי סוף סוף נהנה השני ממעשי
חסד שלו ,ומה לו לפלוני אם נעשה הדבר לשם שמים או לא...

"השקיפה ממעון קדשך" (כו ,טו)
אומר רש"י" :עשינו מה שגזרת עלינו".
נשמענו לגזירה לעמוד ולקרוא "שמעתי בקול ה'" .קשה מאוד
ליהודי לעמוד ולהכריז בפומבי ובקול דברי שבח כאלה על עצמו.
(ר' דוד מלעלוב)

"ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת
ה׳ ...ושם בסתר" (כז ,טו)
אין לך גרוע מזה ,כשעושים ״פסל ומסכה תועבת ה״ ״ושם
בסתר״ ,מצניעים את האליל מאחורי מסוה של דיבורים נאים
ורעיונות נעלים ,כגון; ׳תחיה לאומית׳ ׳תרבות׳ ,׳השכלה׳ וכיו״ב.
כאשר שיטת הכפירה נאמרת בגלוי והכל רואים בעליל את
הפסל ומסכה ,איננה כה מסוכנת ,כמו בעת שהיא מתעטפת
באצטלה של מלים יפות ומושגים מקודשים .לפיכך אמרה תורה
(אבני אזל)
על כגון זה :״ארור״.

"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי
תשמע בקול ה' אלקיך" (כח ,ב)
הבטחת התורה היא שכאשר תשמע בקול ה' אלוקיך ,לא
תצטרך לרדוף אחרי פרנסתך ,אלא היא תבוא אחריך ,ובאו עליך
והשיגוך.
(כתב סופר)

"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי
תשמע בקול ה' אלקיך" (כח ,ב)

וקשה הלשון והשיגוך ,דנראה כמיותר.
ונראה דהנה יש שהקב"ה משפיע טובה לאדם ,אך היות שהדבר
נראה כרע בעיני האדם ,על כן הוא בורח מזה והטוב אינו משיג
"השקיפה ממעון קדשך מן השמים" (כו ,טו)
אותו .ועל זה התפלל דוד המלך ואמר ,אך טוב וחסד ירדפוני,
אמרו חז״ל (מובא ברש״י יח ,טז) ״כל השקפה שבמקרא לרעה,
שהחסד ירדוף אותי ,כי לפעמים אין לאדם דעת לרדוף אחר
חוץ מהשקיפה ממעון קדשך ,שגדול כח מתנות עניים שהופך
הטוב וחסד אלא הוא בורח ומונע ידו מהם ,לזה התפלל שהם
מדת הרוגז לרחמים״.
ירדפוהו וישיגוהו .וזה שאמר הכתוב ,ובאו עליך כל הברכות
אל
ישר
פירש הרה״ק רבי
האלה והשיגוך ,שירדפו
מטשורטקוב זי״ע :״כל
אחריך וישיגוך אף אם תברח
לעי"נ
השקפה״  -אם ישקיפו
מהם ,כי חפץ הקב"ה להטיב
משמים ויבדקו את מעשינו
לך ושתזכה בברכות.
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
אם טובים המה ,״לרעה״ -
(דגל מחנה אפרים)
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
ימצאו תמיד כי הם חסרים
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ליקוטים נפלאים
פרשת כי תבוא
"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי
תשמע בקול ה' אלקיך" (כח ,ב)
מפני מה כפלה התורה באומרה "כי תשמע בקול ה' אלקיך",
לאחר שכבר קודם לכן נאמר" :והיה אם שמוע תשמע בקול ה'
אלקיך וכו' ובאו עליך כל הברכות האלה".
עוד יש להבין ,מהו שהוסיפה התורה "והשיגוך" לאחר שכבר
נאמר "ובאו עליך".
אלא שהתורה באה להודיענו כי הטובות המובטחות לנו בעולם
הזה ,אינן בגדר "שכר מצוה" ,כי הרי "שכר מצוה בהאי עלמא
ליכא" .כל הטובות הניתנות בעולם אינן אלא כדי לאפשר את
קיום המצוות בשלימות ובהרחבת הלב ,בלא שטרדות העולם
יפריעו את קיומן .על כן אמר הכתוב" :ובאו עליך כל הברכות
והשיגוך כי תשמע" ,היינו תכלית הברכות שיבואו עליך אינה
כנתינת שכר קיום מצוות ,אלא "והשיגוך כי תשמע" הברכות
ישיגוך כדי שתוכל לשמוע את מצוותי ,שלא יהיו לך הפרעות
ומניעות ויוסרו הטרדות המונעות ממך קיום התורה.
(הגה"ק רבי יעקב מליסא זי"ע)

"והיית רק למעלה ולא תהיה למטה" (כח ,יג)
לכאורה קשה מדוע בברכות נאמר "והיית רק למעלה" ובקללות
נאמר "הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה
מטה" (כח ,מג) ,מדוע לא ברכם ג"כ שיעלו מעלה מעלה.
ותירץ בשם המר"ך (מחבר ספר כהונת עולם) כאשר אדם עולה
למעלה עליונה ביותר ,קרוב מאד שהוא יפול .אמנם כשלא עולה
למעלה העליונה אז בטוח שלא יפול .ובירידה להיפך ,אם נפל
ממדרגתו ,ככל שירד טוב לו יותר ,כי אז העליה תבוא מהר יותר,
לכך בקללות נאמר "ואתה תרד מטה מטה" ,ובברכות נאמר "רק
למעלה" רק מיעוט הוא ,לומר שלא תעלה הרבה ,ואז "ולא תהיה
למטה"( .נחל קדומים)

"והיה אם לא תשמע בקול ה' אלוקיך ...ובאו
עליך כל הקללות האלו והשיגוך" (כח ,טו)
נפסק להלכה שאת פרשת התוכחה קוראים בקול נמוך ושפל.
מקשה ה'חפץ חיים' ,שהרי לכאורה היה מתבקש ההיפך? כאשר
אנו מזהירים בן אדם מפני הסכנות ,הצפויות לו בדרך ,הלא אין
עושים זאת בנחת ובשקט ,אלא דווקא בקול רם ,אשר נועד
ליצור תחושת פחד ומורא ולהעמידו על גודל הסכנה.
גם כאן מתבקש היה ,לכאורה ,שנכריז את הקללות בקול רם
ובעוצמה רבה ,כדי שייכנסו היטב אל ליבותיהם של בני העם,
וירתיעו אותם מלהמרות את פיו של מלך מלכי המלכים!
בפרט יש להקשות ,לאור העובדה שבפרק הקודם אשר עסקה
בקללות שנאמרו על הר עיבל ,הלא הם הארורים בהם התקללו,
אלה העוברים על רצונו יתברך ,מצינו מפורש "וענו הלוים ואמרו
אל כל איש ישראל (כז ,יד) ,א"כ מה נשתנתה פרשת התוכחה
קללותיה שבפרק זה

מפרשת ה"ארורים" שבפרק הקודם ,ועלינו לאומרה בשקט?
בספר 'מקדש מלך' כתב לבאר ,שפרשת הארורים ,אמנם ,הינה
פרשת אזהרה ,ועל כן יש להכריז אותה בקול רם ,להתרות
ולעורר פחד ומורא ,לעומת זאת פרשת התוכחה וקללותיה,
הינה פרשה נבואית המלמדת את העתיד לקרות לבני עמו אם
לא יצייתו לדבר ה' ,והיא אף נאמרה בפירוט רב ,והוזכרו בה
אסונות מפחידים ,אשר אמנם אירעו ל"ע לעם ישראל.
פרשה זו ,נועדה להסביר לעם ישראל ,מדוע תבואנה עליהם
צרות קשות ורעות ,במקרה של עזיבת דרך ה' ,ועל כן היחס
כלפיה הינו שונה לחלוטין.
כאשר אב רואה את בנו רץ בדרך ,שאינה סלולה ,הוא קורא לו
וגוער בו בקול ובתקיפות ,להזהירו שעלול הוא לקבל מכה,
לעומת זאת ,כאשר הבן מגיע לאביו ומספר לו ,כי נפל ונחבל,
האב שוב אינו גוער בו ,כעת מסביר לו בנחת ,כי הנפילה אירעה
בעקבות הריצה הבלתי זהירה ,ומלמד אותו ,כי אם רצונו להימנע
מנפילות מעין אלו בעתיד ,עליו להימנע מלרוץ!
פרשת הארורים ,הינה פרשת אזהרה בלבד ,ועל כן היא נאמרה
בקול רם ,לעומת פרשת התוכחה ,היא נועדה להוכיח את עם
ישראל ולהסביר להם ,מדוע אירעו להם צרות רעות וקשות,
תוכחה כזו צריכה להיאמר בשקט ובנחת ככל תוכחה ,כדי
שתתקבל על ליבם של השומעים ותסלול מסילות אל תוך
תוכם( .פניני עין חמד)

"ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף
רגלך" (כח ,סה)
גם זו ברכה היא ,שלא תרגיש עצמך בטוב בין גויים ולא תחוש
במנוחה אצלם ,כי אם בין יהודים יראים ושלמים תהיה רגוע
ותמצא מנוח לכף רגלך( .אמרי חיים)

"הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד
עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת"
(ל ,כח)
חז"ל אמרו שהתורה לא גילתה את טעמיהן של המצוות ומתן
שכרן כדי שלא יניח אדם מצוות ששכרן מועט ויעשה רק מצוות
ששכרן מרובה.
שתי מצוות גילתה התורה את שכרן" :כיבוד אב ואם" ו"-שילוח
הקן" .המצו וה הקלה ביותר והחמורה ביותר .ובשתיהן ,הבטיחה
התורה "למען ייטב לך והארכת ימים".
כדי ללמדנו שכל המצוות שוות ויש לקיימן כולן במידה שווה.
אומר הכתב סופר ,זה פירושו של הפסוק" :הנסתרות לה'
אלוקינו" = הסתיר השי"ת את שכר המצוות" ,והנגלות לנו
ולבנינו" = גילה מתן שכרן של שתי מצוות .אחת נוגעת "לנו" =
"שילוח הקן" ואחת נוגעת "לבנינו" = "כיבוד אב ואם".
וכל זאת כדי "לעשות את כל דברי התורה הזאת" = כדי שנקיים
הכל ולא נבחר רק את המצוות ששכרן רב.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

~~1

סיפורים נפלאים
פרשת כי תבוא
"ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלקיך" (כו ,ג)
מפרש רש"י" :ואמרת אליו  -שאינך כפוי טובה".
בספר יגל יעקב להרה"ג ישראל תנחום דרדק שליט"א מביא:
סיפר לי הגר"י גריינימן שפעם אחת שלח הסטייפלער ע"י מכתב
לא"ז זצ"ל ,ואחרי כמה דקות קרא לו שוב ולקח המכתב בחזרה
והעתיקו מילה במילה בלי להוסיף ובלי לגרוע מאומה ,ושאלו
הגר"י "רבי" מפני מה העתיק מעכ"ת המכתב בשנית ,ומה היה
חסר בראשון? וענה לו :שהיה חסר "רגשות הלב" שכשכתבתי
בתחילה כתבתי רק לענות לו ולהתפטר מזה ,אבל החיוב של
הכרת הטוב שאני חייב לר' שמרי' מחייבת אותי לכתוב עם
הרגשת הלב ,הרגשה של הכרת הטוב ,וכך עשיתי ,ועכשיו אוכל
לשלוח המכתב אליו!
דברים נפלאים!

"ואמרת אליו הגדתי היום" (כו ,ג)
״ואמרת אליו״ שאינך כפוי טובה (רש״י)
בספר "יגדיל תורה" מובא :מעשה ביהודי שנושע מצרתו ,וחשב
איך להשיב להקב״ה על טובתו ולעשות לו נחת רוח ,כתשלום
לנס שנעשה עמו .בתחילה חשב להקים גמ״ח לטובת הרבים
וכיוצא בזה .כשהתלבט ולא ידע מה להחליט הוא בא אל רבו
הרה״ק בעל ה"נתיבות שלום" מסלונים זי״ע ושטח לפניו את
הרעיון ,הצדדים החיוביים והשליליים .נענה לו הרבי בחיוך :לו
אתה שומע לי ,אל תעשה דבר! ועם ההרגשה הזאת שאתה חייב
לרבש״ע תמשיך כל ימי חייך ,תישאר חייב להקב״ה .אל תפטור
עצמך בעשייה כלשהי מהחובה התמידית להכיר בכל עת
בטובתו של הקב״ה!...

והנמשל :הקב"ה שמע את קולם של ישראל במצרים וגאל
אותם ,ואף שירדו למ"ט שערי טומאה ,עדיין הקול נשאר אותו
קול שהיה להם בתחילה.

"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ד' אלקיך"
(כו ,יא)
"אין טוב אלא תורה שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות
ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה ולא
יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת
כל הטובות שבעולם" (אור החיים).
סיפר הגאון רבי ישראל גנס מו"צ שכונת מטרסדורף בירושלים
ומראשי ישיבת קול תורה :כשלמדנו בישיבת סלבודקה היינו
הולכים מידי פעם בליל שבת לטיש בויז'ניץ להתענג בעונג
השבת .באחת הפעמים שהה בישיבה ראש הישיבה הגאון רבי
יחזקאל אברמסקי זצ"ל וכשראה קבוצה של כחמישה עשר
בחורים מתכוננת ללכת למקום כלשהו ,שאלני ,לאן מועדות
פנינו ,כשאמרתי שהולכים לטיש ,שאל מה נקבל שם? אמרתי
שהבחורים החסידיים יקבלו חיזוק בתורה ויראת שמים ואילו
אני עצמי הולך לשם עונג שבת .הוא הביט בי בפליאה ואמר:
הבחורים שהולכים לקבל חיזוק מהרבי זה מובן ,הם רוצים
שתהיה להם יראת שמים לכל השבוע .אבל אתה אומר עונג
שבת? וכי יש עונג שבת יותר גדול מללמוד דף גמרא!
(לתתך עליון)

"לא עברתי ממצוותיך" (כו ,יג)

לכל יהודי צריך להיות ׳קו אדום׳ בחייו ,שבשום אופן שבעולם
אין הוא חוצה אותו ויהי מה .קו זה יפרש לפניו בכל פעם כאשר
"ונצעק אל ה' אלקי אבותינו וישמע ה' את
הוא מגיע לדבר שהבורא יתברך אסר לעשותו .יהודי ,בן למלכו
של עולם יודע שאם כתוב בשו״ע שאסור לעשות מעשה מסוים
קולנו" (כו ,ז)
הרי שאיסור הוא איסור ואין שום אפשרות שבעולם לפרש את
מדוע נאמר בפסוק "אלוקי אבותינו" ,ולא "אלוקינו"? הסיבה
האיסור אחרת...
היא ,שאם אדם מבקש בזכות עצמו ,הרי שבודקים את מעשיו
סיפר הגר״א רוט :״פעם אחת הייתי נוכח בבית משפט ולמדתי
ומבררים היטב אם אכן מגיע לו .אך כשהוא מזכיר את זכות
שם לימוד גדול .היה זה בית משפט לענייני תעבורה והחשוד
האבות ,ואומר "בזכות אבות ראשונים אנו בטוחים" ,הקב"ה
הובא למשפט בגין שעבר על פס לבן עם מכוניתו .״מדוע עברת
שומע לקול תפילתו מיד.
על הפס הלבן״? שאל השופט את האיש .וזה החל להצטדק
סיפר הגר"מ אליהו זצ"ל ששמע משם הרב הגאון חכם מנשה
ולטעון טענות מטענות שונות .השופט האזין לדבריו של החשוד
שלו זצ"ל ,ששמע מבעל ה'בן איש חי' זיע"א:
ולאחר שסיים להרצות את טיעוניו הוא פונה אליו ושואל:
משל לבן מלך שנשבה .עמדו השובים והשחיתו את תואר פניו,
״תהיינה ההצטדקויות שלך אשר תהיינה אני חוזר ושואל :״הרי
כדי שלא יוכלו לזהותו כבן המלך .הלך המלך מעיר לעיר וחיפש
יש כאן פס לבן וכיצד חצית אותו״? והנאשם ממשיך בשלו:
את בנו .כשהגיע לעירם של השובים ,ערך מסדר זיהוי של כל
״אבל זה שנסע לפני הפריע לי...״ השופט דופק בפטישו על
תושבי העיר ,אך לא מצא את בנו ,כי הושחת תוארו .כשפנה
השולחן שלפניו ואומר :״בוא נתחיל מהתחלה...״ הוא מושיט
ללכת ,החל הבן לצעוק
את ידו אחורנית לעבר הקיר
"אבא!" שמע המלך את קולו
ושואל :״הנה ,יש כאן קיר ,מה
של בנו ,זיהה אותו ומיד
לעי"נ
היית עושה אם הקיר הזה היה
למרות
שחררו מן השבי.
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
מוצב בכביש ,האם היית נוסע
שמראה פניו השתנה ,הקול
על הקיר״? הנאשם לא קלט
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
נשאר אותו קול.
עדין את כוונת השופט
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סיפורים נפלאים
פרשת כי תבוא
והשיב :״כבוד השופט ,כיצד באפשרותי לחצות את הקיר?! וכי
יש מישהו בעולם המסוגל לחצות קיר״?! בשלב זה הסתובב
השופט בחזרה אל שלחנו ופנה אל החשוד בסבר פנים חמורות:
״ישמעו אזניך מה שפיך מדבר; החוק אוסר לחצות פס לבן ,והרי
שהפס הלבן היה צריך להיות אצלך בבחינת קיר ,ובדיוק כמו
שא״א לחצות קיר ,כך גם היית צריך לנהוג כשהגעת לפס הלבן״.
״אני״ סיפר הגר״א רוט :״לקחתי את הדברים ללבי ושאבתי מהם
פרק מוסר מאלף; אם השופט פסק שפס לבן הוא בבחינת קיר
שא״א לעבור ולא היה מוכן לקבל שום תירוץ ,א״כ גם בחייו של
היהודי שומר המצוות יש דברים שצריכים לשמש בעבורו כפס
לבן ,או יותר נכון כפס אדום שא״א לחצות!...
(עלינו לשבח)

"השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את
עמך" (כו ,טו)
עשינו מה שגזרת עלינו עשה אתה מה שעליך לעשות שאמרת
'אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם' (רש"י)
ויש לדקדק מה טעם הביא רש"י את הבטחת התורה מפרשת
בחוקותי.
מעשה באב שבתנאים של בנו סירב לחתום על התחייבותו
לנדוניה ,בטענה שהאב אינו מכזב לבניו ורוצה בטובתם וממילא
ודאי שיעמוד במילתו .הנוכחים במקום לא ההינו לומר לו שאינו
נאמן ולפגוע בו.
בין הנוכחים היה הגה"ק רבי אלחנן וסרמן שנענה ואמר:
בתפילות הימים הנוראים אנו מבקשים "זכרנו לחיים מלך חפץ
בחיים" ,והנה ,הקב"ה אבינו הרחמן אמור להיענות לבקשתנו
ולהיעתר לה .מדוע מבקשים גם "וכתבנו בספר החיים"? אין
זאת הדגיש הגר"א  -שאינה דומה הבטחה כתובה להבטחה בעל
פה( .המעשה מספר "טללי אורות").
מעתה נראה לומר בביאור הדברים כך :רש"י הדגיש שהבטחת
הקב"ה כתובה בתורה ומהבטחה כתובה אין לשנות ולחזור
בדיבורו ,מה שאין כן בהבטחה שאינה כתובה.
(במחשבה תחילה)

"ארור מכה רעהו בסתר" (כז ,כד)
ביאר רש"י" :על לשון הרע הוא אומר".
ידוע הסיפור על הגאון מוילנא זצ"ל ,מהתקופה בה ערך גלות,
שפעם נסע עם בעל עגלה גוי ,והחמור ,בהנהגת בעליו ,נכנס
לשדה פרטי שבצד הדרך ואכל מהתבואה שבה.
הגוי ,שראה לפתע את בעל השדה מתקרב נמלט והתחבא
בסביבת מקום ,בעל השדה ניגש אל הגאון שישב בעגלה והפליא
בו את מכותיו ,הגאון לא גילה שהגוי הוא זה שגנב משום שלא
רצה לדבר לשון הרע על בעל העגלה הגוי ,שהיה אשם בנזק
שגרם החמור.
הרי הדברים מבהילים! כל תורתו העצומה של הגאון מוילנא לא
היתה מצילה אותו מדינה

של גהינום אם רק היה אומר שלוש מילים" :זה לא אני"! וסיבה
טובה היתה לגאון לומר זאת בכדי להינצל ממכותיו של בעל
השדה ,ומה גם שמדובר בגוי.
מה נענה אנן ,יושבים סתם כך בארוחת ערב ומדברים דברי גנאי
על הזולת! הרי אנחנו לא נמצאים בחשש שיכו אותנו ,ובכל זאת
מדברים! ועל יהודי! נורא נוראות!
(יחי ראובן)

"ארור מכה רעהו בסתר״ (כז ,כד)
כתב רש״י :על לשון הרע הוא אומר .ובעל הטורים מצא רמז
לכך :״בסתר״ בגימטריא ״בלשון הרע״.
ב׳תחילת הזמן׳ בישיבת חברון ,נכנסו כמה בחורים לחדרו של
ראש הישיבה הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא זצ״ל כשבפיהם
הצעה כשלהי בדבר תוכנית מסויימת הנוגעת לבני הישיבה,
ולקבל הסכמתו.
תוך כדי דיבור נפלט מפיו של אחד הבחורים :״הרי הראש ישיבה
יודע שיש בישיבה גם בחורים רעים ,ולא רק טובים״...
למשמע הדברים נחרד הרב ברוידא כולו והגיב בתקיפות :״לא,
אין דבר כזה! אין בישיבה בחורים רעים! אמנם לצד הבחורים
הטובים ישנם גם טובים פחות ,אבל בשום אופן לא בחורים
רעים״...

"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך"(כח ,ב)
החתם סופר נתן ברכות לכל מבקש ,אף על פי שנראה הדבר
כיוהרא ,אך רבינו אמר כי אין הדבר כן ,משום דכתיב "ואברכה
מברכיך" ,הרי שהמברך מתברך ,ולכן אין שום יוהרא בכך שהוא
עצמו רוצה להתברך( ...ספרא דמלכא  -מאת מהרש"צ גנץ)

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו
ממך" (כח ,י)
בשנה הראשונה כשכיהן הגה"ק רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון
המהרש"ם זיע"א כרב ב"פוטוק" ,קרה שיהודים במקום
הסתכסכו עם האזרחים הגויים בנוגע לחכירת מס הבשר .אמרו
הגויים לפרוע פרעות ביהודים והחלו לזרוק אבנים לתוך חלונות
בתיהם ,וחיפשו את השוחט ואת ראשי הקהילה כדי להורגם.
היהודים הסתגרו בבתים ,הגיפו את התריסים ופחדו פחד מוות.
פתאום נשמע כי הגויים הצליחו לתפוס את השוחט והחלו
להכות בו מכות רצח ,כששמע המהרש"ם את הדבר ,לבש את
המעיל ,לקח את מטהו ויצא מהבית כדי להציל את השוחט.
אשתו הרבנית בכתה שיחוס עליה ועל ילדיו הקטנים ,אך הוא
השיב לה ,מי יודע אם דמי אדום יותר מדמו של השוחט ,צריכים
להציל אותו ממות .כשהגיע המהרש"ם לככר העיר נפל פחדו על
הגויים ,והתקיים בו הכתוב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא
עליך ויראו ממך" ביקשו ממנו מחילה ,שיחררו את השוחט
והבטיחו שיחזירו את מס הבשר ליהודים.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בסיעתא דשמיא
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"ושמחת בכל הטוב"

האם יש כזה דבר לחזור בתשובה -באמצע השנה ??! !!!
ראש השנה מתקרב וכל אחד צריך לקבל את הקבלה הפרטית שלו ...כל אחד והנקודות שהוא צריך להתחזק ...כל אחד
והנושאים האישיים שלו ...אבל יש קבלה אחת שכולנו שוים בה!!! קבלה לא קשה!!! שכולנו צריכים לקבל על עצמנו
בראש השנה וביום כיפורים...
תנחש מה הקבלה?? פשוט לחזור בתשובה ג ם ! ! ! ! ! ! גם באמצע השנה!!!
זה נשמע לך פשוט ומובן מאליך ...אבל תתפלא לשמוע שארך לי המון זמן עד שהבנתי את הדבר הפשוט הזה ...תמיד
ידעתי שצריך לחזור בתשובה ...מתי?? בחודש אלול ...בסליחות ...לפני ר"ה ...אחרי ראש השנה ...בתשליך ...בכפרות...
בתפילת מנחה של עיו"כ ...ביום כיפורים עצמו עשר פעמים ...כן ...את כל הרשימה הזו היכרתי ...אבל אחרי כל התהליך
הממושך הזה של תשובה תשובה תשובה ...ברגע שהגיעה תפילת נעילה ...ודי ...כבר עברה השקיעה ...ועוד כמה דקות כבר
רבינו תם ...והנה מתחילים אבינו מלכנו ...ומה מבקשים??? אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניך ? ! ? ! ? אני לא
הצלחתי להבין ...מה ...עוד פעם תשובה??? זהו ...נגמר ...נגמר יום הכיפורים ...אז מה עכשיו שוב לחזור בתשובה?? על
מה????
עד שהשנה נפל לי האסימון :שהההלו ...ביום כיפור לא מספיק לחזור בתשובה על מה שהיה עד עכשיו !!!...צריך בעיקר
לקבל על עצמי לחזור בתשובה מכאן ואילך!!!!
ויש לציין שזה היה בשבילי מהפך בכל הגישה לתשובה ...אתה יודע למה??
כי עד עכשיו ...כל פעם שרק הגיעו ימים הנוראים הייתי בלחץ אטומי ...כי תבין :אני כעת עומד מול דוכן הנאשמים...
ומאשימים אותי ברשימה של חטאים ...ואם אני רוצה לצאת זכאי אני צריך להוכיח לקב"ה שזהו ...סיימתי!!! סיימתי עם
העבירות ...אני יותר בחחחיים לא חוטא ..ו ...וזה באמת נורא מלחיץ ...כי ...כי בינינו ...אני לא כ"כ בטוח שאני עומד מאחורי
זה...
אז זהו שלא!!! כעת התברר לי שלא!!! אני לא צריך לרמאות את עצמי ...וכ"ש שלא לנסות לרמאות את הרבש"ע שאני
יותר לא נכשל בחטא ...אז מה כן????
דבר אחד אני יכול להגיד באחריות ועם יד על הלב :רבש"ע :אני מקבל על עצמי מכאן ולהבא לחזור בתשובה!!! עד
עכשיו ...כשקרה ובאמצע השנה נכשלתי באיזה חטא ...כ"כ נבהלתי מעצמי ...כ"כ נבוכתי והתביישתי ...ש ...שפשוט
ברחתי ...התחבאתי מהרבש"ע ...השתדלתי לטייח את מה שקרה ...ולהסיח את דעתי ממה שקרה ...לטשטש עקבות...
ועמוק בלב תמיד נשאר איזה צביטה בלב ש ...שקרה משהו ...ובעזה"ש בחודש אלול ...אני אפתח את הנושא בזהירות
וכמובן שעד חודש אלול שכחתי מזה לגמרי ...כמו תמיד ...אז זהו שלא!!!
השנה אני מקבל על עצמי יותר לא להתחבא ממך!!! ואם חלילה וחס אכשל שוב באיזה חטא ...הפעם אני לא מתחבא!!!!
הפעם אבא שבשמים -אתה לא תצטרך לחפש אותי כביכול ולשאול אייכה ...לא!!! אני מקבל על עצמי לעמוד לפניך מיד
אחרי הנפילה ...לבקש סליחה ...לחשוב לאלתר מה עושים שזה לא יקרה שוב ...זו הקבלה שלי!!!
וזו הקבלה הכי בסיסית ומינימלית שכל אחד מאיתנו צריך להפנים אותה בימים האלו...
הדבר הראשון שצריך להתפלל במוצאי יום כיפור :אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלימה לפניך!!! תעזור לנו ליישם את
הקבלה הזו ...ולקחת איתנו את התשובה לתוך השנה...
כן ...את הקיטל נשים בבויידם ...את המחזור נשים למעלה בארון ...אבל את התשובה??? את התשובה אני לוקח איתי
בתוך הארנק ...יחד עם הרב קו והכרטיס מקווה!!!!
--תזכור את המשפט הבא ..משפט חשוב מאוד:
הקב"ה מעולם לא כעס על אדם שחטא!!!! סו"ס אין אדם בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא...
על מי הקב"ה כועס?? על מי שלא חוזר בתשובה!!!!
תפתח את התנ"ך ...לאורך כל הדורות ...לא כתוב מעולם שהקב"ה כעס על אדם שחטא ...תמיד כשכתוב כעס על חטאים...
זה על מי שחטא שלא חזר בתשובה ...גם בחטא אדם הראשון מה הטענה שהקב"ה טוען לו :למה חטאת?? לא!!!! אייכה...
למה אתה מתחבא? למה אתה לא שב אלי??? וממילא!!!! זה מה שאנחנו צריכים להכניס לראש":
לקבל על עצמי מכאן ואילך להיות מלאך ויותר לא לחטא??? מנין לך ...מאיפה יש לך את הבטחון העצמי לקבל כזו
קבלה ??...מה אני כן יכול לקבל על עצמי ...לעשות מצידי הכל שלא לחטא ...ומקסימום ...אם נפלתי ...אני מבטיח לחזור...
אני מבטיח להתקשר הבייתה...
--כמובן שאין שום היתר להיות חפיף ולהקל ראש מול כשלונות ...ברור שאני מצידי צריך לעשות הכל שלא ליפול ...שלא
להיכשל ...אבל קרה ...וקורה ...וכשזה קורה מיד חטאתי אודיעך...
אי לכך מומלץ בחום :ללמוד בימים אלו הלכות תשובה!!!! ולא בתור שואלים ודורשים בהלכות החג ...לא בתור עניינא
דיומא ...אלא בתור לימוד אחת ולתמיד ולקחת אותו לכל השנה...
כשתלמד הלכות וידוי וחרטה ועזיבת החטא ...תפסיק לדמיין לעיני רוחך את הפרוכת הלבנה ואת הכובד ראש של עשרת
ימי תשובה ...לא!!! תדמיין את היום הכי אפרורי אי שם בחודש שבט ...או ביולי יוני אוגוסט של שנה הבאה ...כן!!! על זה
אנחנו מדברים!! שם ...בעיצומו של התמודדות ...גם שם יש את הפינה שבה אפשר להתכופף לרגע אחד ולבקש:
סליחה!!!!

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל,
להערות והארות:

a8447168@gmail.com

ברכת מזל חמה ולבבית לאברך
החשוב הרב פנחס צור הי"ו
העומד לימין הגיליון להולדת בנו
במזל טוב.
יהי רצון שיזכו הוריו לגדלו לתורה
לחופה ולמעש"ט וירוו ממנו רוב נחת
דקדושה ,מתוך בריות גופא ונהורא
מעליא אמן.
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עיני כולם נשואות למחבר הספר היחודי" ...ספר תולדות אדם"...
בפרשת בראשית כתוב :זה ספר תולדות אדם ...בפסוק הזה כתוב שכל יהודי שנולד הוא מתחיל לכתוב ספר!!!
את ספר חייו!!! ובספר הזה יש פרק א' ,ופרק ב' וכן הלאה וכן הלאה ...יש כל מיני פרקים ...כן ...כל אחד מאיתנו
עובר בכל מיני תחנות בחיים ובכל מיני משימות ...שכל משימה בחיים זה פרק!!! פרק בספר תולדות אדם האישי
שכל אדם כותב לעצמו ...זה חשבון נפש שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו לקראת ראש השנה!!!
להסתכל אחת ולתמיד על כל החיים מזוית של ספר ...ולהבין שאני לא משחק פה ...אני כעת עורך ספר ...ולא
נותר לי אלא לשאול את עצמי באיזה פרק בספר אני כעת אוחז ...מה התכנים שהייתי רוצה שיהיו כתובים בפרק
הזה??? והכי הכי :מה הכותרת שהייתי בוחר לקרא לשם של הפרק הזה!!!!!!! כן ...בימים אלו שלפני ראש
השנה ..כעת נדרש ממני להגדיר כותרת!!!! להגדיר לעצמי לאן פני מועדות בשנה הקרובה ...מה התכניות...
לקראת איזה פרק אני צועד ...ואיזה תוכן הייתי רוצה ליצוק באותו פרק...
אני אתן לך דוגמא :בחור נכנס כעת לועד ששי) ...ואם זה בחור חסידי אז בועד ג'( הוא יודע שבשנה הקרובה פחות או
יותר אני אמור לצאת לשידוכים ...כלומר :בשנה הקרובה זה הולך להיות הפרק שלי בספר תולדות אדם ...אז כן...
זה אמנם הפרק ...אבל הלאה ...מה אתה מתכנן לכתוב שם?? איזה כותרת היית בוחר לפרק הזה??
אז באמת פעם שאלתי כמה בחורים בועד ששי ...איזה כותרת הייתם נותנים לפרק הזה? והתשובות היו מאוד
מגוונות ...היה אחד שחשב וחשב והחליט שהכותרת המתאימה להגדרתו פרק העמידה על דעתי ...השני ענה:
פרק הסבלנות ....השלישי כתב :פרק נשיאת עיניים לה' ...מעניין ...מאוד יפה ...כל אחד וצורת הגישה שלו לפרק
ההמתנה לשידוך ...מדהים ...אבל!!!! היה גם אחד שלאחר הרבה מחשבה הגיע למסקנה הכותרת שהכי התאימה
לטעמו הייתה :פרק התקוע!! זה ...זה מה שיצא לו ...אמרתי לו :בסיידר גמור ...אין בעיה ..אבל שתדע!!!!! זה
ספר תולדות אדם ...בספר שלך יהיה פרק אחד שהכותרת שלו היא :תקוע!!! ומתחת הכותרת יהיה כתוב שורה
אחת ...ש ...ש ...שקט ...ישנים ...לא להפריע ...נא להעיר אותי חמש דקות לפני שהשידוך מגיע ...הנה לך מדגם
של פרק בחיים.
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,"åøäèú íäì øîåàå" íùá àø÷ðä
äëìä øåãîî íéøçáð íé÷øô äîë ìù èå÷éì åáå
,äùòîì ùîî áåø÷á
.åìà íéùåã÷ íéîéá åðééç úéáá äùòðáå úåãåáòá
,íúåà úòãì áåè ãéîúù íééðøåú íéâùåî áåìéùá
ניתן להשיג במוקדי המכירה כדלהלן:
ירושלים:
מרכז העיר :רחוב נחמיה .10
חנות "קשר סלולר" ,שמואל הנביא  99פינת בר אילן) ,בין
השעות  11.00בבוקר ל 9.00בערב(

בית וגן רח' הרב פרנק  29קומה ב'
אזור רמות רובין  47קומה ב'
נווה יעקב052-7171721 :
ביתר עילית גבעה ב' אזור רמי לוי 0548450998

בני ברק:

קבוץ גלויות 9

וכמובן שככה זה בכל שלב בחיים ...סו"ס הקב"ה מנהל את העולם ...וכל אחד מאיתנו באיזה שלב שהוא נמצא
בחיים ...זה לא סתם!!!! זה פרק!!! פרק מיוחד בספר תולדות אדם ...ואני אבחר מה יהיה כתוב שם ...ורק אני...
הספר שייך לקב"ה ...המכשירי כתיבה גם שייכים לקב"ה ...אבל מה לכתוב??? זה אני ורק אני אחליט ...איזה
תוכן ליצוק ואיזה יעד להציב?? זה אני ורק אני אקבע!!!

משפחת בוים רחוב השלושה .11
חזון איש ) 34פינת דסלר מש' דרייפוס() 0527117271 -ניתן לקבל
גיליונות יחידים מידי שבוע בכתובת זו(

---

חנות "קשר סלולר" אזור האולמות ,נחמיה  28פינת עזרא )מ2.00
בצהרים ועד  9.30בערב(

שתבין :שלושה ספרים נפתחים ...ספרי חיים וספרי מתים ח"ו ...ובעזרת ה' כולנו נזכה ונכתב בספר החיים...
יופי ...כל אחד מאיתנו יקבל מהקב"ה בראש השנה יומן חיים ...קלמר ...ואת כל האמצעים הדרושים לעוד שנה
של עריכת ספר החיים -ספר תולדות אדם ..עכשיו הלאה ...מה הלאה ??...מה יהיה כתוב בספר החיים הזה??
זה כבר אתה תחליט ...אם תשים לב :בפיוט ונתנה תוקף כתוב :ותפתח את ספר הזכרונות ומאליו יקרא ...מה
פירוש מאליו??? הכוונה היא :הספר אמנם שייך לקב"ה ...אבל מה כתוב בו?? זה כבר חומר אישי שלך ...כשיגיע
ראש השנה הקב"ה לוקח את הספר שלו!!! שהוא נתן לך והוא פותח אותו ...אבל לקרא מה כתוב בו?? לא!!! את
זה הוא לא מקריא ...כי ...כי כל הזכויות שמורות לך ...אתה ה"סופר" של הספר ...ומאליו יקרא!!!! כל התוכן
שיצקת בפרק הזה בשנה האחרונה נקרא על ידיך ...הקב"ה לא מגיה ולא מתערב בתכנים של הספר...
--בחור יקר :תקשיב טוב טוב :לכל פרק בחיים יש תפקיד ומשימה מיוחדת!! שזו ההזדמנות ...וצריך לנצל אותה...
כי ...כי אח"כ הקב"ה פתאום מחליף פרק וכעת המשימה משתנית ...עכשיו אני רוצה לגלות סוד כמוס :כעת!!!
כשאתה בישיבה ...אתה נמצא בפרק מסוים מאוד בחיים ,שבפרק הזה המשימה האחת והיחידה שלך זה לשבת
וללמוד ...וזה לא לתמיד!!!!!
ויום אחד בהיר הקב"ה משנה עיתים ומחליף את הזמנים ומחליט שהגיע הזמן לעבור לפרק הבא בספר ...ובפרק
הבא המשימה משתנית!!! אתה תמיד אפשר וחייבים לשבת וללמוד אבל זה כבר לא אותו דבר ...כי זה כבר לא
עיקר המשימה ...יש כבר משימות נוספות על הראש חוץ מלשבת וללמוד ...ומאוד חשוב לי להגיד לך את זה ...כי
משום מה ...לי לא אמרו את זה ...אמרו לי כל הזמן שיש מבצע ...אבל לא אמרו שיום אחד המבצע הזה
מסתיים ...אז זהו!!!! שאני מודיע לך בחור יקר :אתה נמצא כעת בעיצומו של פרק!!!! פרק של שבתי בבית ה'
כל ימי חיי ...שבפרק הזה המשימה היא כל כולה שימושה של תורה ...כעת אתה צריך ללמוד וללמוד וגם אם מת
מצוה דוחה תלמוד תורה ...אבל זה לא נאמר עליך ..כי אתה עוסק בשימושה של תורה שזה יותר חשוב אפילו
מלימוד תורה וזה כל העסק שלך ...תנצל את הפרק הזה ...תמצה אותו עד תום ...כי עוד מעט הוא מסתיים!!!!
עוד מעט הקב"ה הופך דף ומתחיל פרק חדש ומשימה חדשה בחיים...
סליחה על ההשוואה ...גם יעקב אבינו למד בישיבת שם ועבר  14שנה ...וגם אני למדתי בישיבה סה"כ  14שנה...
)ושוב סליחה על השוואה (...מה ההבדל בינינו??? למה יעקב אבינו היה מתמיד עצום?? ואילו אני הסתובבתי רוב
הזמן סביב עצמי??? אתה יודע מה ההבדל?? כי כשיעקב אבינו נכנס לישיבת שם ועבר הוא ידע שהוא נמצא
כעת בפרק מסוים בחיים שכעת אני יכול להיטמן ולהקדיש את כל כולי לעסק התורה ...אבל אוטוטו הקב"ה
מעביר אותי לפרק הבא ...לפרק של העמדת כנסת ישראל ...ארבע אמהות ...י"ב שבטים ...ואח"כ שוב הקב"ה
יעביר אותי לפרק הבא ...לעבוד בנאמנות את צאן לבן) ...אז שוב :חז"ל אמנם מעידים שתמיד יעקב אבינו ישב ולמד ...אבל
עדיין יש הבדל גדול בין הלימוד בישיבת שם ועבר שזה היה הפרק! זו הייתה המשימה!! לבין הלימוד ביום בחורב ובקרח בלילה שעיקר

המשימה והפרק הוא לשמור על צאן לבן( יעקב אבינו לא בזבז שניה!!! הוא ניצל כל יום נוסף שהפרק לא הסתיים בשביל
למצות את הפרק של "שבתי בבית ה' "...אבל אני??? אני לא ידעתי את זה ...לי לא אמרו שאתה הולך ללמוד רק
 14שנה ...לי אמרו בנדיבות לב שאתה הולך ללמוד כל החיים ...אתה הולך לעשות שטייגן מאה עשרים שנה ...אם
ככה ..אז לאיפה אני צריך למהר?? אז זהו זה בחור יקר!!! אני אגיד לך את האמת :תנצל את הפרק המסוים
שהקב"ה מעמיד אותך בו!! כי מה שתחטוף בתור בחור ...זכית ...ומה שלא ...הפכנו דף ...הפכנו פרק ...תזכור
זאת...

בית שמש :נהר הירדן  9רמה ב' ,מש' צוויבל.
אשדוד0504120311 -

אלעד0548418684 -
קרית ספר :מרומי שדה 052-7174781 3
ברכפלד) 0533109169 -כולל עטרת שלמה(

גרין פארק0527644795 -
אופקים :שפירא 0534112035
נתיבות0548473542 -
צפון :חיפה :הדר ,שכפולית רחוב ביתר.
נווה שאנן :חניתה  81משפחת זלושינסקי
רכסים :הורדים  4א' משפ' קריצלר לתאם 0548415410

כרמיאל 0527136165 -משפחת שטיימן.

חדש!!! צפת046970339 -
נצרת עילית הר יונה -וייזר 054-8431731
---

ותשובה - ...ניתן לקנות את הספר "וימאן" העוסק
בנושאים כדלהלן:
א .התמודדות והתגברות מול ניסיונות דורנו.
ב .טראת נפלתי -שובו בנים שובבים.
ג .היום שאחרי -עזיבת החטא.
ד .מפת ניסיונות דורנו) ,אתה נמצא פה(...

לפרטים יש להתקשר:

0548446691

0527683095
---

ותפילה ...ניתן לקנות ספר אהבתי ,העוסק בענייני
התפילה ,יצירת קשר ,ופתיחות רגשית מול אבינו
שבשמים מוקדים הנ"ל.
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מאמר מיוחד לעוייבדים...
לקראת ראש השנה.
מאמר זה מיועד עבור בחורים מאוד מסוימים...
עכשיו :איך תדע אם המאמר הזה מיועד עבורך או
לא? תתחיל לקרא ...אם אתה תתחבר ותזדהה עם
כל מילה ...סימן שזה נכתב באמת עבורך ...אבל אם
תקרא ולא תבין מה אני רוצה ותחשוב שאני מדבר
צרפתית ???...אז תדע שזה לא נכתב עבורך...
ועזוב ...תדלג...
---

כשהייתי בחור צעיר ...מיד בתחילת אלול ..הייתי
כבר מתחיל לקרא בספה"ק על ההשפעות
העצומות שנעשות ביום הקדוש ראש השנה ...ואז
שמעתי שיחה מהגאון הצדיק ר' צבי מאיר שליט"א
מה קורה ברגע של התקיעות ...ואח"כ הסתכלתי
ביסוד ושורש העבודה שהוא אומר שברגע
שמתקדש היום צריך להתעורר בבכי רב ...וברגע של
התקיעות צריך להרהר בתשובה שהכל תלוי ברגע
הזה וכו' וכו' ....ואם זה הרגע של "איה "...אז בכלל...
ובקיצור :כתוצאה מכל זה ...נכנסתי למין מערבולת
של לחצים סביב הנושא של היום הזה! והרגע הזה!!!
והשניה הזו!!!! כבר שבועיים לפני ראש השנה הייתי
לחוץ מה יהיה ...האם אני אהיה במויחין בראש
השנה עצמו ...ואיך אני ארגיש ברגעים של
התקיעות עצמם ...הרי אל תשכח ...שהתקיעות
זה!!! זה הרגע של ההמלכה!!! אלו הם הרגעים
שבהם צריך להרהר בתשובה!!! ברגע הזה הכל
מתחיל ונגמר!!! עכשיו תאר לעצמך שבדיוק אז אני
מרחף ...בדיוק אז אני אזכר באיזה בדיחה ...אז
הההלך עלי ...הכל נאבד ...וממילא כל חודש אלול
הייתי מתכונן ומתכנן את עצמי ועושה כל מיני
קומבינות מיוחדות שאני אצליח להתרכז בתפילה
ושאני אתפלל טוב ...ואז סוף סוף הגיע ראש
השנה ...הגעתי כולי מכווץ כמו פקעת עצבים...
הנה ...הנה ...ברגע זה ממש זה השקיעה ...בשניה
הזו מתחיל היום הקדוש בפועל ...אני רוצה שתבין:
הרי הכל תלוי ביום הזה!! ולא רק ביום הזה ..אלא
קיי"ל שבתוך ראש השנה עצמו יש שניה אחת שבה
אני עובר לבד לבד לפני הקב"ה ...ובשניה הזו הוא
דן אותי!!! וזהו ...אז הכל קורה!!! בשניה הזו הכל
מתחיל ונגמר!!!! וממילא צריך להתכונן לשניה הזו...
עכשיו :תאר לעצמך שבדיוק בשניה הזו ...בדיוק אז
אני פתאום ארדם ואנמנם ...אז ה' ישמור ...כל
השנה שלי חלילה תהיה מנומנמת ...וחוץ מזה
עכשיו זה ראש השנה ...ומקובלנו שהוא הראש
והשורש של כל השנה ...וממילא אם שניה אחת
נכשלתי בכעס ח"ו ...אז זהו ...כל השנה כולה אני
אהיה בכעס ...הייתי מהלך עם מצח מקומט...
מהלך בחשש ...על גחלים ...ומה אתה חושב...
העסק רק מתחמם כל הזמן ...תסמוך עלי שאם
במשך השנה אני מתנדנד בתפילה רק על מהירות
של  50קמ"ש ...אז בליל ר"ה אתה מבין לבד שזה
עבר להילוך של  80קמ"ש ...אבל ברגע שהגיע
שחרית. ..והנה ...בג' שעות הראשונות הקב"ה דן
את העולם ...אז כנראה שהדין קורה ממש ממש
עכשיו ...ממש ברגעים אלו ...אז לגמרי איבדתי שיווי
משקל ...והנה ...הסתיימה תפילת שחרית ...ועוד

מעט מתחיל תקיעות ...אתה יודע מה זה תקיעות??
בשניה שאנחנו תוקעים ...באותו רגע הקב"ה עובר
לכסא רחמים ...אני כבר חודש ימים לחוץ מהשניה
הזו ...כולי פחד אימים לפספס את הרגע הזה ואת
השניה הזו ...והנה ...הגיע הרגע!!!! השניה!!!! של
תקיעת שופר ...ובדיוק עכשיו בום!!!!! נפל
השאלטער ....נפלו לי כל המוייחין לאדמה ...פתאום
אני לא מרוכז ...כואב לי הבטן) ..בטח ...איך לא(...
ואני בלחץ אטומי ..ואני צועק לשמים ...רבש"ע מהר
אהוב!!!!!! כי בא מועד ...עוד רגע התקיעות ...ואני לא
במוייחין ...מה יהיה איתי??? אני אבוד!!!!!!! ואז
התחילו התקיעות ...ואני עוצם את העיניים שלי
חחחחחחזק!! ועכשיו אני כבר מתנדנד במהירות של
 240קמ"ש ...והנה ...הש"ץ מברך אקב"ו על תקיעת
שופר ...ואני צועק אאאאאמן ...איזה צועק ...צורח!!
הנה ...זה הרגע ...זה השניה ...והתוקע תוקע ...ואני
כבר לא יודע איפה לשים את עצמי ...מרוב שהנה...
זה ...זה קורה השניה ...ו ...ו ...ו ...ואני מעדיף לעצור
כאן!!!! את ההמשך נשאיר לך בחור יקר ...אתה מבין
מצוין על מה אני מדבר...
ללא ספק ...כל התיאור הוא בסה"כ המיית לב טהורה
להיות טוב ..למצא חן בעיני הקב"ה ולתפוס את
הרגע הנכון ...אבל תכל'ס ...מה הפלא שבעשרת ימי
תשובה נפלתי למשכב ...איך אפשר שלא ...כי ...כי...
כי זה לא התנהלות מן הישוב ...אי אפשר ככה לחיות
וזה לא צורה..

אז זהו!!!! שבתור בעל הניסיון בנושא זה ...אני
רוצה להרגיע אותך בחור יקר ולהודיע לך חד
משמעית ...אין כזה דבר!!!! בעבודת ה' אין רגע
מסוים ואין שניה מסוימת!!!!
שום דבר בעבודת ה' לא עובד עם מבצעים של
שניות ורגעים...
תוציא מהראש!!!! רק במשחקים יש אחד שתים
שלוש דג מלוח ...אבל בעבודת ה' זה לא עובד
ככה!!! לא!!! אין איזה שניה שבה כל ההשפעות
מגיעים ...ויש שניה שפתאום כל המויחין
מסתלקים...
אין איזה שניה מסוימת שבה בום!!!! יורדים
מלא מלא השגות לעולם ...ואין איזה שבריר
שניה שבה הקב"ה דן את העולם ...והופה...
הפסדת את השניה ...אין!!! אין!!! תוציא
מהראש!!!!
זה סתם עצת היצר שמכניסה אותך למערבולת
לחצים מיותרת לחלוטין ...תפסיק להיתקע
במנגנון הזה שקוראים לו רגע ושניה ...ולחשוב
שברגע הזה הכל קורה ...שום דבר לא עובד עם
רגעים...
---

אה ...אבל תכל'ס ...מה שאני אומר זה ממש ממש לא
פשוט ...כי אם תפתח את שיחות התחזקות של
הגה"צ ר' צבי מאיר שליט"א אתה תראה שהוא כן!!!
כן אומר שזה עובד לפי שניות מסוימות ...הוא כן

מדגיש כל הזמן שברגע ובשניה שנכנס יום טוב
מגיעים אלע אלע השפעות ...וברגעים של של"ס זה
בדיוק הזמן להמשיך קדושה וטהרה ...ואם תפתח
יסוד ושורש העבודה אז בכלל אתה תראה שהכל
מתמקד ברגעים מסוימים שבהם אדם צריך להכניס
בלבו רשפי אש והתלהבות וזה הרגע וזו השניה...
וחוץ מזה!!! זה לא סוד שבתורה כל דבר שעובד עם
חלוית דין מסוים ...אז זה בהחלט עובד לפי שניות...
ואם ברגע שתוקעים בשופר ,באותו רגע מקיימים
מצות עשה ...אז במקביל באותם רגעים קורה גם
משהו גדול מאוד בשמים והקב"ה עובר מכסא דין
לרחמים ...אז איך אפשר להתווכח עם המציאות
הזו??
איך אפשר לשלול את זה מכל וכל ולהגיד שזה לא
עובד ככה???
---

אז אתה צודק בחור יקר!!!! יש פה נקודה דקה
ועדינה שצריך להבחין בה ...אז בא אני אסביר
לך איך זה בדיוק עובד:
במשך שנים יושבים אלפי מהנדסים בכירים ובונים
ומייצרים את הפצצה הגרעינית של איראן ...הם
עובדים שעות ע"ג שעות וחודשים ע"ג חודשים...
וככה הם בונים עוד חלקיק ומייצרים עוד חומר
מאוד נדיר שבסופו של דבר מכל זה תצא הפצצה
שיכולה להחריב את כל העולם .עכשיו תגיד לי :כמה

שנים אורך לייצר פצצה גרעינית??? עשרות
שנים!!!!
כמה זמן אורך לשגר אותה??? לחיצת כפתור
אחת!!! רגע אחד!!
שמת לב?? השיגור ??...השיגור באמת נעשה
ברגע אחד...
אבל מה!!!!! מה משוגר??? עבודה של עשרות
שנים...
וממילא אם מישהו יבא ויגיד לך משפט:
שלשלוח טיל זה משהו שמתחיל --ונגמר ברגע
אחד ..תגיד לו שיש לו טעות חמורה!!! נכון שזה
נגמר ברגע אחד ...אבל להתחיל???
זה ממש לא מתחיל ברגע אחד ...זה מתחיל
באינספור שעות של עבודה ומומחיות וכור
אטומי פעיל ..כך זה מתחיל.
רק להיגמר ? ! ?...זה באמת נגמר בשניה אחת
של שיגור!!!!
הבנת את הנקודה? אבל עדיין :אני רוצה לחדד
את זה עוד טיפה :סליחה על הדוגמאות הלא
מתאימות ...אבל ישנם שני דברים שנעשים
ברגע אחד :שיגור טיל!!!! ובעיטה בכדורגל!!!!
אבל יש הבדל עצום ביניהם:

כי כשמדובר בכדורגל ...הכל מתחיל ונגמר
במגרש ...הכל מתחיל ונגמר בבעיטה אחת נכונה...
אם בעטת את הבעיטה הנכונה ניצחת ...ואם לא
אז הפסדת ...הכל גם מתחיל וגם נגמר כאן ...ועד
המשחק לא נותר לשחקן אלא לשלב ידיים בחוסר
מעש וחוסר שכל וללכת לשים פתק בכותל שיהיה
לו מזל ברגע האמת לבעוט את הבעיטה הנכונה
למקום הנכון ...כן?? כן ...לא?? לא ...לעומת זאת
כשמדובר בשיגור טיל ..כן ...יש אמנם רגע אחד
גורלי של שיגור ...שברגע הזה זה נגמר ...אבל זה
לא מתחיל שם!!!! זה מתחיל בהמון המון המון
עבודה ומחשבה ועשיה לפני כן ...במשך שנים
בונים ראש נפץ ...ואז ברגע אחד ובשיגור אחד
משגרים את כל השנים של העבודה האלו...

ושמעו אותו שופר ...אחד ר' אליהו לופאיין זיע"א
והשני סתם בחור שלא עשה כלום באלול ...באותו רגע
שניהם שיגרו!!!! השיגור היה אותו שיגור!!! אבל מצא
את ההבדלים??? הקול שופר שר' אליהו שמע שוגר
עד כסא הכבוד ועשה שמה מהפכה מכסא דין לכסא
רחמים ...ואילו הקול שופר שאותו בחור שמע ...הוא
היה פצמר פרמיטיבי ששוגר מעזה ונפל בשטח פתוח
עוד בתוך רצועת עזה ...אה ..מה ההבדל? הרי שניהם
שמעו את אותו קול שופר?? שניהם שיגרו אותו סוג
שיגור?? נכון!!!! אבל מה!!!! מה שוגר??? כשהמשגיח
ר' אליהו שמע קול שופר ...באותו רגע שוגר אלול שכל
כולו עבודת ה' ותיקון המידות ...עוצמה של ראש
נפץ ...כזה ראש נפץ ברגע שהוא נשלח הוא יכול
לזעזע את כל העולמות ...אבל הבחור הזה שלא עשה
כלום ...אז שוגר ...אבל מה שוגר ??...איזה ראש נפץ
חלש ...הבנת את הרעיון????

וממילא!!!!! אם תכנס לכור אטומי שיושבים בו
מדענים שמייצרים את הפצצה ...אף אחד מהם
לא מתעסק עם השיגור ...זה הדבר האחרון
שמעניין אותם ...כי לשיגור ? ! ? לשיגור אפשר
לשלוח כל חייל טירון שרק יודע לשגר פצצות ...זה
לא חכמה בכלל...

---

---

רק מה החכמה הגדולה??? את מה לשגר!!!! זה
הנושא כאן!!! כאן יושבים שנים ומייצרים את
החומר הכ"כ מורכב וכ"כ מסוכן ...שבשניה אחת
של שיגור הכי פרמטיבי אפשר לגמור את כל
העולם.
זה בדיוק הסיפור בראש השנה!!!!
ראש השנה זה יום של שיגור!!!! חודש ימים אנחנו
עובדים על ראש נפץ ...במשך חודש ימים אנחנו
בונים ובונים ובונים) ...מה בונים ...זה עוד נושא(..
ואז ביום הזה אנחנו ברגע אחד תוקעים בשופר...
ותוך רגע משגרים את כל מה שבנינו במשך חודש
ימים ...הרגע של השיגור הוא הרגע הכי קל והכי
פחות מטריד ...רחמנא אמר תקעו ...זה הכל...
התוקע בסה"כ צריך לקחת את השופר ביד ימין...
להכניס את הפה ...לעשות פו ...ואם אתה מקשיב
ושומע קול שופר בלי נערווען ...זהו!!!! יוצא זיין!!!!
הטיל שוגר בהצלחה!!!! ממילא השיגור זה הדבר
שהכי פחות מטריד אותנו ...אדרבה ...השלב של
השיגור זה השלב הכי שמח ...להבדיל אלפי
הבדלות :ראית פעם תמונה של הצעיר השמן הזה
מצפון קוריאה ...איך הוא עומד מול מתקן של
שיגור?? הוא זורח מאושר ..בטח!!! הרגע של
השיגור ...זה כבר המסיבת סיום ...זה כבר הרגע
של ההצטלמויות ...אבל תחשוב כמה מדענים
ירקו דם בשביל להגיע לרגע הזה?? זו העבודה
העיקרית!!!! להבדיל מיליוני הבדלות :הוא הדין
בקיום מצוות ...כשמגיע הרגע של קיום המצוה
בפועל ...כשמגיע ראש השנה עצמו ...כאן חדוות
ה' היא מעוזכם ...זה היום של השיגור ...זה היום
שבו כבר כמעט נעשה בידי שמים ...כעת אין מה
לקמט את המצח ואין צורך יותר מידי להתנדנד...
כעת צריך רק לשגר!!! רק להאמין ברחמנא אמר
תקעו!!! וזהו ...לפצוח בריקוד היום תאמצנו היום
תברכנו...
רק מתי העבודה הגדולה?? בכל החודש שלפני כן..
בבניית האישיות ...בבניית הראש נפץ ...אני רוצה
שתבין :שני אנשים עמדו באותו בית מדרש

עכשיו תבין מה התכוונתי :מה שתיארתי בתחילת
המאמר ...איך שהייתי מתכונן לראש השנה וכל היום
עסוק ברגע ובשניה של ההשפעות ...איפה הייתה
הטעות שלי??? חשבתי שהכל מתחיל ונגמר בראש
השנה!!!חשבתי שהכל מתחיל ונגמר בתקיעות!!!!
וממילא במשך כל חודש אלול ...במקום להתעסק
במה שצריך לעשות היום ואתמול ומחר ...במקום זה
הייתי עסוק כל הזמן בלהתכונן ולתכנן ולהילחץ
מהרגע המסוים הזה ...מהרגע הזה שהכל מתחיל
ונגמר בו ...אז זהו שלא!!! אמנם הכל נגמר בראש
השנה...
אבל להתחיל??? זה מתחיל עכשיו ...ונעשה עכשיו...
והכל נעשה עכשיו ...בעבודת ה' היומיומית שלנו...
בעוד התחזקות ובעוד התרוממות ...עכשיו זה הזמן
לעבוד ...ואילו דווקא כשמגיע הרגע הגדול ...דווקא אז
זה הרגע הכי פחות מלחיץ ...שהכי פחות צריך
להתכונן אליו) ...חוץ מההכנה המעשית ...פשוט לדעת מה
לעשות בפועל ...מה שנקרא "גופי תורה"(...

--ואני מודיע לך מראש :אם בחודש אלול היית רציני...
השקעת באמת את כל הנשמה ...ישבת ולמדת ויצרת
קשר עם הרבש"ע ...ושמרת על עצמך בקדושה
ובטהרה ...והנה!!! הגיע הרגע ...הרגע של התקיעות...
ובדיוק אז היית לא כזה מרוכז ...בינינו ...לא קרה
כלום!!!! כי אין כמעט מה להיות מרוכז בזמן הזה...
כי תבין :מי צריך להתרכז??? המדען שמהנדס את
הטיל!!! שם צריך ריכוז ...שם צריך הרבה מחשבה
ודיוק ...אבל ברגע של השיגור ??...מה יש כבר
להתרכז ....צריך בסה"כ לעשות פעולה פיזית מאוד
פשוטה!!! שאין הרבה מה לחשוב בה ..אין הרבה מה
לכוין בה ...אם כבר הדבר היחיד שצריך לחשוב בשעה
שעושים אותה זה ...זה ...זה פשוט להתרכז טכנית
בפעולה הפשוטה הזו ולדאוג לעשות אותה לפי
ההוראות ...זה הכל!!
וממילא :זה לא סתירה ...נכון שהגה"צ ר' צבי מאיר
שליט"א ילהיב אותך מה קורה בשניה וברגע של
אמירת המלך בראש השנה ...וזה אמת ויציב!!! כי זה
באמת מאוד מלהיב!!! זה באמת מאוד משמח שברגע
הזה משוגר לשמי שמים כזה נחת רוח..
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אבל אל תחשוב לרגע שזה גם מתחיל וגם נגמר
כאן ...ממש לא!!!
זה התחיל בשטייגן שלי בשבועיים האלו ...זה
המשיך בשמירת העיניים שלי ביום ששי האחרון...
וזה עדיין המשיך בלדוד ה' אורי וישעי השגרתיים
של חודש אלול ...ו ...ולסיום זה שוגר בתקיעות...
בקיצור :מה אני בא לומר למעשה???
שכל מה שאתה קראת ואתה הולך לקרות בספרים
הקדושים על ההשפעות הנוראות שמגיעות בדיוק
בשניה הזו וברגע הזה ...זה לא בשביל להכניס
אותך ללחץ!!! זה לא בשביל להיכנס לפקעת
עצבים איך אני בדיוק ארגיש באותו רגע גורלי...
אלא מאי?? זה רק בשביל השמחה העצומה
שאמורה להיות לך ברגע הגדול הזה!!! ובינינו ...אם
אתה לא מצליח לעשות את הסדר הזה בראש...
אני ממליץ לך בחום שתעזוב ...תעזוב את האורות
האלו ...כי הם עושים לך שבירת כלים ...אתה לא
תספר לי ...אתה אח"כ מרגיש שבר כלי ...ואגב :אם
אחרי ר"ה מלחיץ כזה אתה פתאום מרגיש דכאון
ואין לך כח לכלום ...אל תתחיל לעשות כל מיני
חשבונות שמים מי יודע איזה דינים יש בעולם...
לא!!! .זה פשוט התמוטטות עצבים כתוצאה
מהלחץ שהיה לך בראש השנה ואני ממליץ לך
מניסיון אישי ...תעזוב את כל החשבונות של
הרגעים האלו ...תפסיק להיצמד לרגע של איה...
ולשניה של פתיחת הארון ..עזוב!! אצלך זה נטו
עצת היצר ...חוץ מלשבש אותך זה לא עושה לך
כלום ...תהיה טבעי ...תהיה נורמלי ...הרבש"ע פה
כל הזמן ...עוז וחדווה במקומו ...אין אצלו
שינויים ...גם לפני פתיחת הארון וגם אח"כ הוא
אותו רבש"ע ..גם לפני תקיעת שופר הוא מבין
אותך ומקבל את התפילה שלך על סמך השופר
שאתה תשמע בהמשך היום ...בקיצור :הרבש"ע
לא בורח ...ואתה לא עומד רק מול לחצנים ...יש גם
רבש"ע שעומד מאחורי הלחצנים האלו ...ואפשר
לדבר איתו נורמלי ...ולא צריך להיות כל עם היד על
השעון...
--ולסיום :לעתיד לבא ...והיה ביום ההוא יתקע
בשופר גדול!!!! מה פירוש שופר גדול ???...מה...
הוא יהיה שופר כזה ארוך כמו של התימנים?? אולי
זה יהיה תקיעה גדולה כזו ארוכה??
אלא מאי??? הביאור בזה הוא כך :לאחר כל הצרות
והיסורים שעם ישראל נידחים ומפוזרים בגלות...
הרי יום אחד יגיע התיקון השלם ..ואז הקב"ה
יאסוף וילקט וירכז את כל חלקיקי הפאזל
המפוזרים והנידחים של הניסיונות והצרות
והיסורים שכלל ישראל עברו במשך כל הדורות
למען קדושת שמו ...ואז בבת אחת!!!! ובשיגור
אחד!!! ובתקיעת שופר אחת!!!! הכל יתאחד ויהפך
לתמונה אחת בהירה וברורה ואז יתברר שה' אחד
ושמו אחד ...הרי לך שופר גדול!!!! גדול מאוד
שאליו אנחנו מצפים ...אנא ה' תקע במהרה שופר
גדול לחרותנו...
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בקרוב ממש

"למען לא נבוש-"...
מושגים בסיסיים בהלכה.

צמאה לך נפשי כמה לך בשרי ...בארץ ציה ועיף בלי מים...
מעלי יומא דכיפורי ...עוד שעתיים היום הקדוש ...יהוזבד ושימעה שני תנאים קדושים בעלי השגה ...מהלכים לבושי קיטל
בכובד ראש ...עושים את דרכם במסלולי מדבר יהודה עד שהם הגיעו לאחת הסוכות ונכנסו שם..
השמש פנתה ...והיום הקדוש פרש את כנפיו גם על המדבר ...הרוחות נשבו ...ויהוזבד ושימעה קנו שביתה במדבר ...כן ...הם
זוג אחד מתוך עשרה הזוגות של התלמידי חכמים שנבחרו לשבות ביום הכיפורים בעשרה הסוכות שמירושלים ועד הצוק...
ובכן :למי שלא יודע ...קצת רקע :מירושלים ועד הצוק שאליו שולחים את העזאזל יש עשרה מיל!!! והיות וחוששים
שהמשלח את השעיר והשעיר עצמו יחלשו בדרך ...אז בשביל זה כבר מעיו"כ מכינים עשר סוכות לאורך הציר שמוביל
לעזאזל ...ובכל סוכה מושיבים יהודים צדיקים שקונים שם שביתה כבר מערב היום הקדוש ...והם מתמקמים שם עם מזון
ומים כדי שברגע שיעבור שם המשלח את השעיר ...הם מצידם מציעים לו הרי מזון והרי מים...
---

עלות השחר ...יהוזבד מתגבר כארי ו ...ויוצא מהסוכה ...מסתכל על האופק האינסופי ...מדבר ...שממה ...שום דבר לא רואים...
חוץ ממשהו אחד ...הגג של ההיכל שמזדקר לגובה של מאה אמה ...אותו ...ורק אותו ניתן לראות ...כן ...לכיוון הזה צריך
להתפלל ...לפתע יהוזבד נתקף בכיסופים אדירים ...אוי ...בית חיינו ...אני כ"כ רוצה להיות שם ...אני משתוקק להשתחוות לפני
ה' ...אני רוצה להשתתף בעבודת הכהן גדול ...הגעגועים לא הירפו ...הוא התיישב מול מקום המקדש והתחיל לשיר בדמעות
רותחות :צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועייף בלי מים ...כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך ...אוי אוי ...ואז!!!!
לפתע ...נשמע קול צריח שנפתח ...קול מתוק ...קול מוכר ...לפתע אורו עיניו של יהוזבד ...כן ...נראה לי שאני שומע את קול
שער הגדול שנפתח ...כן ...ברגעים אלו ממש מתחילה העבודה ...ברגעים אלו הכה"ג ניגש לשחיטת התמיד והמוסף בבגדי
זהב ...יהוזבד קם ממקומו בדריכות ...התעטף בטלית והתחיל להתפלל כשרגליו מכוונות מול ירושלים ...לאחר תפילה
בהשתפכות הנפש ...התחיל יהוזבד בוידוי ראשון ...ואח"כ בוידוי שני ...כן ...לפי ההשערה הכה"ג אמור עכשיו פחות או יותר
ולהחליף מבגדי זהב לבגדי לבן ...ואז הוא פעמיים מקדש ידיו ורגליו אחד קודם הפשיטה ואחד לאחר הלבישה ,ועל כל
קידוש ידיים ורגלים שהכה"ג עושה אנחנו במקביל מתוודים) ,ולכן גם יום אנו מתודים י' פעמים ביו"כ כנגד י' קידושין(...
יהוזבד ושימעה התוודו וידוי אחד כנגד הפשיטה ווידוי שני כנגד הלבישה ...ואז!!!!!! לפתע נשמע במדבר קול עמום!!! קול
יחיל מדבר ...הד מכל הכיוונים ...בהתחלה זה היה נשמע מבהיל ...יהוזבד ושימעה קפאו על מקומם והסתכלו אחד על השני
בחרדה ...אבל ...לאחר שתי שניות לפתע הם זיהו את הקול ...זה הקול המוכר!!!!! זה הקול של הכה"ג שמזכיר את השם...
)בטח ...אם נשמע קולו ביריחו שרחוקה י' פרסאות מירושלים אז כאן שרחוקה רק י' מילין כ"ש( יהוזבד הזדעזע בכל גופו והוא כבר כמעט בא
ליפול בהשתחוואה בפישוט ידים ורגלים ...אבל בשניה האחרונה שימעה תפס אותו ולא ...לא נתן לו ליפול ..יהוזבד ...מה קרה
לך?? שכחת?? אנחנו לא בבית המקדש ...בבית המקדש מותר להשתחוות בפישוט ידים ורגלים אבל כאן?? כאן אסור!!!! כאן
זה לאו דאבן משכית) ...יותר נכון גזירה דרבנן אטו אבן משכית( עכ"פ יהוזבד התעודד ...לא ...אנחנו לא עד כדי כך רחוקים...
אמנם אנחנו במדבר ..אבל זה לא לגמרי במדבר. ..אנחנו כל הזמן בקשר עין עם הנעשה בבית ה') ...אמנם אנחנו לא הכהנים והעם
העומדים בעזרה שישם להם את הזכות הנפלאה ל"היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם "...אז לכה"פ נעשה כריעה על ברכים כמו בבית הכנסת(...

יהוזבד מיד עשה חשבון ...כן ...אם שמענו כעת את הכה"ג מזכיר את השם ...אז אני יודע שהכה"ג אוחז כעת בוידוי על הפר!!!
)שבכל וידוי הוא מזכיר את ה' ג' פעמים (...ואם ככה ...אז אנחנו צריכים להתכונן ...כי בשתים וחצי דקות הקרובות אנחנו שוב
נשמע את הכה"ג ...כי מיד אחרי הוידוי של הפר ...מיד מביאים לפניו את שני השעירים ושני גורלות ...ואז הוא מעלה את
הפתק שכתוב עליו לה' ,ומניח אותו על ראש השעיר ואומר לה' חטאת!!!! והוא אומר את זה בשם המפורש ...יהוזבד
ושימעה עצמו את העיניים בכוונות עצומות ...כן ...זה קורה עכשיו ...ברגעים אלו נעשה גורל בשמי שמים ...ונעשה בירור בין
השעיר לה' לבין השעיר לעזאזל ...ואז לפתע שוב!!!!!! שוב נשמע הקול האדיר ...קולו של כהן גדול מכריז לה' חטאת!!! פחד
פחדים .יהוזבד ושימעה כרעו על ברכיהם וקמו ,מפחיד לחשוב!!!! ברגעים אלו הכה"ג לוקח את השעיר לה' ומניח אותו עם
הפנים למזבח ולהיכל!!! ואילו את השעיר לעזאזל הוא לוקח ומעמיד אותו עם הפנים ל ...לאיזה כיוון?? לכיוון שלנו!!! כנגד
בית שילוחו!!!
יהוזבד ושימעה מתחילים להיכנס לדריכות ...כן ...השעיר המשתלח כבר עם הפנים אלינו ...אנחנו צריכים להתכונן) ...אין מה
להתכונן פיזית ...יש להתכונן נפשית ...לא ...לא פשוט לפגוש את השעיר המשתלח ...אתה יודע מה זה לפגוש שעיר ...שעל
הראש שלו נמצאים כככככככככככל העבירות של כלל ישראל ...אתה יודע מה זה בשביל יהודי בעל השגה להסתכל לאותו
שעיר בעיניים? אתה יודע איזה משקל בלתי נתפס של כוחות הרע השעיר התמים הזה סוחב איתו?? אתה יודע מה זה לפגוש
כזה שעיר ו ...ו ...ולא למרוט לו את השערות בתסכול ובכעס??? כן ...לא לחינם עושים כבש בשביל המשלח את השעיר ...לא
לחינם מפחדים מפרובוקציות ...אתה יודע מה זה בשביל יהודי שהיום נפרד מהחטאים שלו ...ובוכה עליהם ומתחרט עליהם
והנה הוא פוגש עז עליז שסוחב איתו את כל העבירות ...ועוד העז הזה קופץ בשמחה??...
על כל פנים ...יהוזבד ממשיך לעקוב בשלט רחוק על כל העבודה של הכה"ג ...ובכן ...יהוזבד עושה חשבון ..אם הכה"ג עכשיו
הזכיר את ה' ...זה אומר שכעת הוא סיים את הגורלות ...ואם ככה ...זה אומר שברגעים אלו ממש עושה עושה חפינה מבחוץ...
והוא כעת נוטל את הכף ומחתה ומתחיל לעלות במעלות האולם ...אוהו ...יהוזבד מתחיל לרעוד בכל גופו ...כן ...כעת זה
הרגעים הגדולים ביותר!!! בשניות האלו הכה"ג נכנס לקודש הקדשים עם הקטורת ...זה העת רצון הכי גדולה ...יהוזבד רוטט
כולו מהתרגשות רק להיזכר איזה חרדת אלוקים יש עכשיו במקדש ...איזה פחד על שלומו של הכה"ג ...איזה זעקות שבר
ווידויים על חטא לשון הרע שבחשאי שהקטורת לפני ולפנים מכפרת ...יהוזבד עוצם עיניים בדבקות ומייחד יחודים
השמורים לדורו ו ...אבל אין הרבה זמן ...כי עכשיו העבודת פנים היא בעיצומה!!!! כל שתי דקות זה עבודת פנים אחרת...
יהוזבד ממשיך במעקב צמוד כדי לא לאבד קשר עין ...יהוזבד עושה חשבון שבשניות אלו הכה"ג אמור לסיים את התפילה קצרה
בבית החיצון ...ואם ככה ...אז בשלוש דקות הקרובות אנחנו שוב אמורים לשמוע את הכה"ג ...כי ברגע שהוא מסיים את הקטורת לפני
ולפנים ...הוא יורד מהאולם ...ושוב מביאים לפניו את פרו והוא שוב מתוודה ...ושוב מזכיר את ה' ...ואכן לא עברו שלוש דקות ושוב!!!!! קול
השכינה היוצאת מפיו של הכה"ג ...קול ה' יחיל מדבר ...שוב יהוזבד משתחווה בכריעה ואומר :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ...כן...
עכשיו הכה"ג שוחט את הפר ושוב נכנס לפני ולפנים ...להזות אחת למעלה ושבע למטה ...ואח"כ שוחט את השעיר ומכניס דמו ...יהוזבד
ושימעה מתחילים להיכנס לרוח תזזית ...כן בדקות הקרובות ממש הכה"ג אמור לסיים את ההזאה המ"ד בהיכל ...ואז!!!! אז הוא יוצא
ומוסר את השעיר בידי המשלח ...ומכאן ואילך אנחנו נכנסים לתמונה ...אנחנו צריכים לנשום את הנשימה העמוקה ולהתכונן לקראת
המפגש מול כככככל העבירות של כלל ישראל ...ההמשך אם ירצה ה' בשבוע הבא....

חשבון הנפש ...נחפשה דרכינו ונחקורה...
לפניך שאלון חלקי ...בתור חשבון נפש ושיעורי בית למי
שרק מעוניין לעמוד מול המראה ...על פניו זה יכול להיות
די מביך ולא נעים ...אבל כל המטרה של השאלון הזה הוא
פשוט להעמיד את עצמך מול מראה!!! ולראות את
המציאות כמות שהיא!!!! והיה :אם הסתכלת במראה
ומצא חן בעיניך איך שהיית נראה השנה ,אין בעיה...
תמשיך כך ...אבל!!! אם אתה מזועזע מעצמך ...וכל
הסיבה שככה היית נראה זה רק בגלל שאף פעם לא
הסתכלת במראה ...ואם היית מסתכל במראה היית
מסתדר ...ומסדר את עצמך ...אז בבקשה!!! הנה ...לצורך
כך אני מגיש לפניך מראה..
נא להצטייד בפנקס ועט ...ובכן :אנחנו מתחילים...
---

נתחיל מתפילת שחרית:

א .תנסה לעשות משוואה בממוצע ...כמה פעמים
התפללת בישיבה בשנה האחרונה?? וכמה לא??
)תבין :בבית ספר יש תעודה בסוף שנה ,ושם כתוב איחורים ,24
חיסורים  ...18ואם אתה היית מקבל תעודה בסוף השנה והיה
כתוב שם את כל "האיחורים" והחיסורים" שלך מסתמא היית
חושב פעמיים ...אז הגיע הזמן לנסות לעשות איזה תעודה
פנימית ...איזה בדיקת סטטוס אישית ...לחשוב פעמיים האם אני
עומד מאחורי זה ...נטו מראה!!! (

ב .כשאתה מתפלל בשטיבלאך .מהי השעה
הממוצעת שאתה מגיע?
ג .תגיד בכנות :כשאתה מגיע לשטיבלאך ...והמנין
התחיל ..עד איזה שלב אתה עדיין מצטרף למנין...
)באשרי ...בברכות ק"ש ...בשמו"ע (..מתי?
ד .מתי אתה יוצא מהתפילה?? )האם מיד אחרי נפילת
אפיים ...אחרי אשרי ובא לציון ...או אחרי עלינו?(...

ה .סו"ס הסתיימת התפילה ...חזרת לישיבה ...כעת
אתה ניגש לארוחת בוקר חגיגית ...בינינו ...כמה זמן
היא אורכת לך??
ו .סוף סוף הגעת לסיידר ...והחברותא מקבל אותך
בפנים זועפות ...איך אתה בדיוק נוהג למרוח אותו??
ועל כולם אלוק סליחות ...אני רוצה להשתנות ...אנא ממך...
אני אעשה את השיעורי בית שלי ...אנא ...תגמור בעדי...

כעת נעבור לחברותות!!!!
א .דבר ראשון :תנסה להעביר לנגד עיניך את כל
החברותות שלמדת איתם בג' סדרים ...תרשום
אותם על דף ??...זה דבר ראשון!
ב .תנסה להיות כנה ולחשב כמה זמן בממוצע
למדתם ואילו כמה זמן מתוך הסדר דברתם?...
ג .כמה זמן מאז שהתחלתם ללמוד הגיע השלב של
חגיגת הקפה?
ד .כשדיברתם ...מה היו פחות או יותר נושאי
השיחה?? תבין ...זה לא סתם שאלה ..זה מאוד
משנה ...כי אם דברתם נייעס!!! ונניח שדברתם
בממוצע כל יום שעה ...המשמעות היא שדיברתם
כל יום שעה נייעס!!!! זה נייעס גדול!!!! נא לקחת
את זה בחשבון
ה .מה עשית כשהחברותא לא היה??? או
התעכב??? האם למדת או פטפטת?? ואם
פטפטת ...אז עם מי פטפטת??? עם מי שיושב
לידיך ...כן ...אני מבין ...אבל מה עם החברותא
שלו ??...גם הוא לא הגיע ??...לא ..הוא הגיע ...ובכל
זאת דברת עם שניהם ...זאת אומרת ביטלת חברותא
שלימה ! ? ! ? ...נקודה למחשבה...
ו .הרי כל חברותא שלא זכתה לאורך ימים ...כנראה
שמשהו שם התפוצץ ...תנסה להיזכר כמה חיכוכים
בבין אדם לחבירו היו עד השלב שזה התפוצץ תנסה
להיזכר כמה אונאת דברים הייתה שם?
--אבל אנא ממך בחור יקר ...המטרה של השאלון הזה היא
לא רק להביך אותך ולא רק לעשות רע על הנשמה...
לא!!! המטרה היא פשוט לעמוד מול הנתונים כמות
שהם ...ולעשות איתם משהו...
ביקורת אישית בונה!!! לא חלילה הורסת!!!!
אם זה רק עושה לך רע ...תעזוב את זה...

בני היקר ...כי מידי דברי בך ...זכור אזכרך...
”
פעם ...בעולם הנורמלי וההגיוני שלפני עשרים שלושים שנה ...כל אחד ידע שאין חינם!!!
שום דבר אתה לא מקבל בחינם!! אתה רוצה לאכול?? תשלם!!! אתה רוצה שירותי דואר??
תשלם!! אתה רוצה אטרקציות?? תשלם! ככה היה פעם .אבל ב 20-שנה האחרונות
התחוללה מהפכה -היום אנחנו נמצאים בדור ה"חינם"!!!!! הכל בחינם!!!!
האינטרנט זה הרי הכח הגדול ביותר בעולם ...והכח הזה הוא כל כולו חינמי ...נטו חינם...
לא אשכח את הפעם הראשונה שמישהו תיאר לי שיש כזה דבר שקוראים לו אינטרנט...
הוא הסביר לי בענייים נוצצות שאתה יכול לשבת עם מחשב ודרך שם את יכול להיכנס
לכל המשחקים ...ולראות כל הנופים ...ולשלוח מכתבים לכל האנשים ...וכמה שאתה רוצה
ולכל כיוון ...מיד!!! מיד שאלתי אותו בשיא הטבעיות :נו ...וכמה זה עולה??? היה לי ברור
כשמש שהדבר הזה שקוראים לו אינטרנט אמור לעלות הון תועפות!!!! כי תבין :אני עד
עכשיו ידעתי שכשהולכים ללונא פארק ...כל מתקן עולה כסף ...כל אטרקציה נוספת זה
עוד כסף ...כל מצגת שאתה רוצה לראות אתה משלם כסף ...כל פחית קולה שאתה קונה
עולה כסף ...כל תוספת בפיצה עולה כסף ...אז אם מישהו פה מגיע ובבת אחת נותן לי
הכל הכל הכל ...כל השימושים וכל השירותים ...הכל על מגש של כסף ...אוטומטית היה
לי מובן מאליו שהבית מלון הזה ששמו אינטרנט שיש בו שירות כ"כ אדיב ...השימוש בו
אמור לעלות מלא מלא כסף...
מה השתוממתי שאותו אחד ענה לי שלא!!! זה ממש לא עולה כסף ...אלא הכל בחינם!!!
אין כסף!!! אני זוכר שהייתי כ"כ בהלם שזה בחינם ...לא הצלחתי להבין איך זה יכול
להיות ..זה היה כ"כ לא הגיוני ...ממתי ראית בית מלון שהכל בחינם??? לא הבנתי מה ...מה
קרה לעולם שלנו ...מה ...אנשים התחילו לעבוד בהתנדבות???
נו ...מה מתברר??? לא אדוני!!! אל תמהר להתלהב!!!!
גוגל וגי'מל אף פעם לא היו חשודים על נדיבות לב ...אלא מאי????
הם מוכנים לתת לך הכל הכל הכל בחינם ...תמורת דבר אחד ויחיד:
תביא לנו אותך!!! את עצמך!!!! זה הכל!! זה מה שאנחנו רוצים!! אנחנו רוצים שאתה
בעצמך תהיה בכיס שלנו ...שהראש שלך יהיה קבור ברשת שלנו ...ובשביל זה אנחנו
מוכנים לתת לך הכל בחינם...
הרי איך זה עובד עם גוגל?? מי שקצת יודע ...גוגל מגיע לתנובה ואומר להם :אתם רוצים
לקוחות??? תביאו  10מיליון דולר ...ואני מארגן לכם עשר מיליון אנשים ...הם נותנים לו
את ה 10-מיליון דולר ...ומה הוא עושה איתם??? מפזר אותם בחינם ...אין כסף ...פותח
לפנינו רשת חינמית לגמרי ...הכל בחינם ...והמטרה שלו היא אחת ויחידה :חינם
נמכרתם!!!! שנתמכר אליו תמורת החינם הזה שהוא מציע לנו ...וככה הוא מחזיק בידיים
שלו מיליונים ע"ג מיליונים של עבדים נרצעים ...שקנוים לו בחינם הזה!!!!! עידן חדש!!!
אם פעם היה מושג נותנים לך תיקח ...היום זה ההיפך ...נותנים לך---אל תקח!!!! חינם??
נמכרתם!!!!!
--אני רוצה שתבין :בדורות הקודמים ...כשעדיין לא היה דמוקרטיה בעולם ...לפעמים היית
יכול ללכת ברחוב ...ולפתע אתה רואה שיירה קודרת של עבדים שבויים מושפלי פנים
צועדים ברחוב בפנים מושפלות כששרשראות של ברזל כרוכים בצוואריהם ...ובראש
השיירה היית רואה את השבאי ...את השודד ים עם הגולגולת שזה עתה יצא מהים עם
השלל ...והוא כעת צועד עם השיירה הזו לשוק העבדים ומוכר אותם לכל המרבה במחיר...
כשהיום -בדור הדמוקרטיה ,כשאנחנו מנסים לדמיין את המחזות האפלים האלו אנחנו
מזדעזעים בכל גופינו ...אנחנו לא מסוגלים להכיל את הרוע הרודני והמשפיל הזה שהיה
פעם...
אבל זו טעות!!!! כי זה בדיוק מה שקורה היום!!!!
חינם נמכרתם!!!!! החינם מוכר אותנו לעבדים ...מגיע האינטרנט ומציע לנו בחינם ...חינם
אין כסף ...קח ...קח הכל ...קח את כל המידע ...את כל הבידורים ...את כל השירותים...
ההההכל בחינם ...אין כסף ...אבל דבר אחד אני רוצה ממך ...את עצמך!!!! תן לי את הראש
שלך!!! זה הכל!!! יש לי פה שלשרת ברזל כבידה ...ואני חורז בתוכה צווארי אנשים בזה
אחר זה ...ואם גם אתה מוכן להכניס את הצוואר שלך בתוך השלשלת ולצעוד איתי יחד
לשוק העבדים ...אז בבקשה ...קח ...הכל בחינם ...רק תביא את הצוואר שלך ...רק תן לי
אותך ...רק תמכור לי את התשומת לב שלך ...את כל האישיות שלך ...זה בדיוק בדיוק
ככה!!!!
מי שיש לו טיפה טביעת עין חדה מבין שזו הנקודה ולא אחרת!!!!
כשאני מנסה לדמיין את אותו שודד ים שביום בהיר אחד הוא שולל את חירותם של
אנשים תמימים ...ופשוט קושר אותם בשלשלאות ומוכר אותם לעבדים תמורת בצע
כסף ...אני רותח מזעם ...אם תביא לי אחד כזה אני אקיים בו גונב איש ומכרו במיתת
חנק ...אני אחנוק אותו במו ידי...
אז מה תגיד על כמה חברות שהם רוצים נטו כסף ...רק כסף זה מה שמעניין אותם...
והדרך שלהם איך להרויח כסף ...זה באמצעות שהם נותנים לך שירות בחינם ...וככה הם
קונים אותך ...עושקים ממך את האישיות ...וככה הם עושים עליך קופה ...והרי זה ככה!!!
ואתה יודע שזה ככה ...למה זה לא מרגיז אותך?? למה אתה נותן להם את התענוג הזה??
למה אתה לא מבין שהאינטרנט זה שודד ים עם גולגולת??? למה?? בגלל שהוא חינמי??
בגלל שהוא מחבק אותך???
איפה האינטלגנציה??? תראה מה שהוא עושה לחברים שלך ...תראה איך איבדו קשר עין
את הבנים והבנות שלהם ...תראה כמה משפחות זה פירק) ...אני לא מדבר כאן על מי אלו
שלא מכירים והם ניזונים מהסיפורים והם צריכים איכשהו להאמין להם ...אני מדבר עליך ...שאתה
מכיר את הסיפורים מקרוב ...אתה יודע שזה ככה (...אז איפה הדמוקרטיה?? איפה הרגש

לזכויות אנוש??? תבין :אף אחד לא פראייער ...אף אחד לא נותן לך שום דבר בחינם...
ואם נותנים לך בחינם ...סימן שרוצים לקנות אותך!!!! חינם נמכרתם! הדור שלנו סובל
מהסחר בחינם ...הכל בחינם ...נותנים לך הכל בחינם .ומבקשים ממך בתמורה ...תן לי
אותך! --
המושג ששמו אינטרנט כבר מרומז בספר משלי ...וכמעט מפורש ...תשמע פסוקים )פ"א(:
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נפתח קבוצה וכשמישהו יעצבן אותנו אנחנו נעלה את זה לרשת וניכנס בו ...ונמחוק
אותו...
ואז פונה אליך החכם מכל האדם ומתחנן :בני!!! אל תלך בדרך איתם מנע רגלך
מנתיבתם ...מה יש חכם שלמה?? מה רע בזה?? אתה יודע איזה נוח זה להיות
מחובר לרשת?? אתה יודע מה ההבדל בין לשלוח מייל לבין לשלוח בוואצפ ??...זה
הרבה יותר קל??
כן ...עונה החכם מכל אדם ...בשביל זה אני חכם ואתה לא ...ואני החכם מכל אדם
רואה קצת יותר קדימה ...ואני אומר לך כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם!!!!
מאוד קל להם לשפוך דם ...הם עושים את זה תוך שניות ...ברגע שכיס אחד יהיה
לכולנו ...אז בהינף יד הם יכולים למחוק אותך ...כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל
כנף ...כן!!!! אומר שלמה המלך ...הצייד של העופות מניח להם גרגירי תבואה בשפע
ובנדיבות לב .והעופות מגיעים ובטוחים שהנה .גיוואלדיג ...יש לנו פה גרגירי תבואה
בחינם ...כן ...העופות בטוחים שזה חינם ...חינם מזורה הרשת -בעיני מי?? בעיני בעל
כנף -העוף...
ותכל'ס ,מה האמת??? והם לדמם יארובו יצפנו לנפשותם!!!! מי שיש לו קצת יותר שכל
מאותה יונה פותה מבין שכל הגרגירי תבואה האלו הם בסה"כ פיתיון לאותה יונה
כדי שתיכנס לתוך הרשת ותילכד בה ...כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח,
מפרש הגר"א וזה לשונו−ð×ë êîí ,öîôô (óô®¼ñ) óîþèñ ó−®îþí ó−¼þí ñ¾ µþðí ö× :
¾) .ìš−ñ îñ îôþè¾ öîôôí ñ¾ ó−ñ¼ëí ó³îê ñ¾ ¾õòí íï −ð− ñ¼ ìš−ñ ó−ñî×− î−í−עיין
בספר זה השער על משלי מהגאון ר' משה שפירא זיע"א שביאר זה באופן נפלא(...

אתה שומע מילים של הגר"א?? אתה שומע פסוקים מפורשים משלמה המלך??
מדובר כאן ברבינו הגר"א זיע"א חסידא ופרישא שהסתגר בעליית גג לפני יותר מ-
 200שנה ותראה מילים מפורשות שיוצא מפה קדשו :שיום יבא ויהיה רשת ...וברשת
הזו יהיו מפוזרים כל מיני גרגירי תבואה מאוד מפתים וקורצים ...והכל יהיה
בחינם!!!!!!
הרשת האלחוטית תהיה חינמית לגמרי לגמרי ...הההכל בחינם ...וברגע שיהיה
אפשר לגלוש ברשת בחינם ...אז למה לא ...כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף...
וככה מיליונים של אנשים נלכדים ברשת הזו ...בחינם הזה ...ולא נותר לחכם מכל
האדם אלא לעמוד אי שם ...לפני קרוב לשלושת אלפים שנה ולהיישיר מבט נוקב
לדור שלנו ..לעופות חסרי הישע של דורנו אנו ולהזהיר אותם :בני!!!! אל תלך בדרך
איתם מנע רגלך מנתיבתם ...אתה תהיה טיפש כמו העופות האלו שנלכדים ברשת...
אל תחשוב שזה בחינם ...כי כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח!!!! הרשת
הזו לוקחת את נפש האדם שעד היום היה בן חורין לעצמו ועושקת ממנו את חירותו
האישית...
--ראש השנה מתקרב ומשהו מתעורר בתוך תוכנו ...אין אחד שלא רוצה להתחזק ...כל
אחד רוצה לקבל על עצמו איזה קבלה טובה...
ובכן אבא שבשמים :מה? מה אני יכול לתת לך??? למענך? בעבורך??
פונה אליך אבא שבשמים וקורא לך :הבן!!!! הבן יקיר לי אפרים...

לקחו לי אותך ? ! ? תחזיר לי אותך!!!!
זה הדבר היחיד שאני רוצה!!!! אני רוצה את הבן שלי בחזרה ...כי מידי דברי בך זכור
אזכרך ...על כן המו מעי עליך ...אנא תחזור אלי ...תחזור הבייתה ...בני היקר ...אתה
שואל מה אני רוצה ממך???
פרטים את גוגל וגי'מל ...תשאל אותם מה הם רוצים ממך ואז תבין מה אני רוצה
ממך ...לך ...לך תשאל אותם מה הם מצפים ממך...
האם הם רוצים ממך כסף ??...האם הם רוצים ממך כבוד??...
לא!!! הם רוצים אותך!!!! רק אותך בעצמך! כמות שאתה!!!!
אז הנה ..זה בדיוק מה שאני -בורא עולם רוצה ...אני רוצה אותך!!!! ורק אותך ...אני
לא צריך קבלות מיוחדות ...אני לא מחפש צדקות מופלגות ...אני רוצה אותך
בחזרה!!! זה הכל!!!!
בני היקר :גוגל מושך מצד אחד ורוצה אותך ...ואני כעת -אביך שבשמים מושך
ומבקש ממך שאני רוצה אותך בחזרה ...אין משהו באמצע!!! אין אפשרות לפשרות...
כי שנינו מצביעים על אותה נקודה ...שנינו )-כביכול( רוצים אותך בעצמך!!! אין לך
ברירה :אתה לא יכול לקיים שניהם ...אתה מוכרח לבחור :או להיות שעיר לה' או
שעיר לעזאזל...
 --לפני כמה חודשים כתבתי בגיליון זה שהקללה האחרונה בתשעים ושמונהקללות היא :והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה ...כתוב כאן
שהקללה האחרונה לפני הגאולה תהיה ההתמכרות!!! אומר רש"י :אתם מבקשים
להיות נמכרים ...זו תהיה הקללה האחרונה לפני התיקון השלם ...ואנחנו אוחזים
עמוק עמוק בתוך הקללה הזו ...בחור ישיבה טהור ונקי שקורא שורות אלו הוא
מצידו בטוח שאני סתם מגזים ...סתם נפלתי על איזה נושא ...יהי רצון ש"אתה ה'
תשמרם" שימשיכו להיות כאלו טהורים ולא יבינו במה מדובר אבל אתה??? אתה
הרי יודע עד כמה אני לא מגזים!!! אתה הרי יודע מה קורה ימינה ושמאלה ...כשאתה
קורא היום את הקללה :בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רואות וכלות אליהם
כל היום ואין לאל ידיך" אתה יודע בדיוק על מה הכוונה ...אתה יודע איזה סאת יגון
עוברת על הורים שבניהם ובנותיהם מכורים וצאווריהם כרוכים בשלשלאות של
הרשת ...ואין להם מושיע!!! אין עם מי לדבר...
אתה הרי יודע כמה שזה נורא??? אז תקח בחשבון שגם לאבא שבשמים יש בנים
ובנות שנתונים לאותו עם אחר ...ועיניו יתברך רואות וכלות אליהם כל היום ...ואין!!!!
אין עם מי לדבר!!! אבא שבשמים יושב ובוכה עליך :הבן יקיר לי אפרים אם ילד
שעשועים ...איזה מתוק הוא היה פעם ...איזה עונג היה לי להסתכל לו בתוך
העיניים ...לפגוש אותו בקשר עין ...והנה הוא נעלם לי ...נאבד לי ...הראש שלו קבור
שם...

בני אם יפתוך חטאים אל תובא ,אם יאמרו לכה איתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חינם ,תחזיר לאבא שבשמים את בנו האבוד!!! תן לאבא שבשמים מתנת חג ...תודיע
חינם!!!! בא ...הכל בחינם ...תכנס לרשת האלחוטית...שם הכל בחינם ...שם אפשר ללכלך לרשת שהחלטת שאתה מחזיר את אישיותך לאבא שבשמים ...אתה תקבל ממנו
את מי שאתה רוצה ...אתה יכול להעליל על מישהו עלילה וזה רץ ברשת ואף אחד לא חיבוק אוהב ותכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום...
יכול לעצור את זה ...גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכולנו ...הוואצפ חברתי ...אנחנו
---
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תשע"ח שנה שישית
גליון זה יוצא לע"נ סבי
ר' אריה לייב ב"ר יוסף ז"ל
נלב"ע כ"א אלול תשמ"ט
תנצב"ה

 פשט על הפרשה 

"לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם" )כט ,ה(
נ' דאין הכונה שלא הי' להם יין ושכר דא"כ למה נצטוה אהרן יין ושכר אל תשת אתה ובניך ומדקאמר אתה משמע דגם
אהרן נצטוה ואמאי הרי לא הי' לו יין עד פטירתו ועוד שהרי הנסכים אמרו במדרש שהביאו להם המלאכים מכרמי עין גדי
וי"א מהאשכול שהביאו המרגלים הספיק להן כל מ' שנה הרי שהי' להן יין ,אלא הכונה לא הוצרכתם לשתות כל מ' שנה
שהי' לכם כל הטעמים במן ובבאר וכן משמע מהמשך הפסוקים ועי' רמב"ן.
לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם .צ"ע איך קיימו סעודת שבת ויו"ט ואיך עשו קידוש והבדלה .וי"ל כיון דבמן הי' כל
הטעמים שרצו היו מכוונים בשבת טעם לחם ויין ויוצאין בו וצ"ע ]ולמ"ד ביומא ע"ה א' שגם טעמן וממשן נהפך א"ש
ומ"מ נקרא שלא אכלתם ושתיתם כיון שנהפך בנס[ ובמושב זקנים כ' שאסור לחשוב ע"ז בשבת דהוי כמבשל ובע"ש לא
מהני וצ"ע.
)טעמא דקרא(
"ושמחת בכל הטוב וגו'" )כו ,יא(
שאלה :במדרש תנחומא איתא "אין טוב אלא תורה" ,ועיין באור החיים ,מה עניין ביכורים לתורה?
תשובה :אין שייך שמחה רק כשיש תורה ,ומשום כך א"א לשמוח בביכורים רק אם יש תורה.
שאלה :במדרש שם איתא בהמשך "לפיכך משה מזהיר להם לישראל עשר תעשר" ,והדברים דברי פליאה וטעונים ביאור.
תשובה :יש הרבה פעמים כן שנכנס פסוק באמצע ודורשו ,אבל מה שמסיק הוא חוזר למה שדיבר לעיל ,וגם כאן כן הוא,
ע"ש היטב.
)דרך שיחה(

 עלי שי"ח 
''שמחה לאורך היום''
מידי יום נערמים על שולחנו של רבינו שליט"א מאות בקשות ופניות ,בכתב ובעל פה במגוון
נושאים שונים מכל רחבי העולם .סיפר לנו אחד המשמשים שליט"א כי בדק וראה כי רובם
של הבקשות לברכה ,הם בנושא זיווגים .שאנשים מגיעים לבקש ברכה על זיווג לעצמם,
לילדים או למכר קרוב )ויהי רצון שבקרוב יוושעו כל הזקוקים לכך ,ומידי יום רבינו שליט"א מעתיר על
כל הפתקים  -קוויטלע"ך ,שמגיעים לפניו( .ואילו רובם של השאלות )שלא בדברי תורה( עוסקים
בחוסר שמחה .כלומר ,שאלות שונות בעניני שלום הבית שמקורם מבן הזוג שאינו מרוצה,
שאלות מבני ישיבות שאינם שלמים עם דרכם ,עם הישיבה בה הם נמצאים .שאלות
מאנשים שאינם מרוצים ממקום הלימוד או העבודה ,שאלות מגוונות ממנהלי מוסדות שיש
להם ביקורת על נושאים כאלה ואחרים .הצד השווה בכולם ,חוסר שמחה ושביעות רצון.
בהזדמנות ,הזכיר רבינו שכל הצרות הבאות עלינו הרי הם משום שלא קיימנו את מצוות ה'
בשמחה ,וכדברי הרמב"ם סוף הלכות לולב :השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת
הקל שצוה בהן עבודה גדולה היא וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו שנאמר
)פרשת השבוע  -דברים כ"ח( תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב כו'.
ובאורחות יושר סימן כ"ז כותב רבינו דברים נפלאים בנושא זה ומביא מכל התורה כולה
במעלת וחיוב קיום המצוות בשמחה ,ומוסיף שם :גילה האריז"ל לאיש סודו שכל מה שהשיג
שנפתחו לו שערי החכמה ורוח הקודש בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצוה שמחה גדולה
לאין תכלית ,ואמר היינו דכתיב תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב
מרוב כל ,פירוש  -מרוב כל מיני תענוג שבעולם ומכל זהב פז רב ואבנים טובות ומרגליות
וכו' ובשם החיד"א ז"ל שאדם ששמח במצוה ,את שכר המצוה פורעין בעולם הזה עי"ש עוד
דברים נפלאים.
בברכת שבת שלום
יצחק גולדשטוף

הודעה ובקשה
בשבח לבורא עולם
על שזכינו להגיע
לגליון ה 300-שיצא
לאור אי"ה לקראת
חג הסוכות .שנקרא
מידי שבוע ע"י
רבבות קוראים בכל
רחבי העולם.
נוציא בס"ד גליון
מורחב ומיוחד במינו.

וע"כ אנו פונים
ומבקשים לכל מי
שיש בידו הוראה או
עובדה ממרן רבנו
שר התורה ]מכלי
ראשון בלבד[ שישלח
לנו בהקדם עד
עש"ק פר' נצבים
במייל
הבעל"ט,
המערכת.
ונזכה בס"ד להגדיל
תורה וכבוד חכמיה.


הדף היומי 
"בדין מליחה לקטורת"

במנחות כ"א א' פליגי ר' ישמעאל בנו של ריב"ב ורבנן דלר"י קטורת א"צ מלח ולרבנן צריכה מלח ,והנה הרמב"ם פ"ה מאיסורי מזבח כ' מ"ע למלוח כל הקרבנות כו'
ואין לך דבר שיקרב בלא מלח חוץ מיין הנסכים והדם והעצים כו' ומדהשמיט קטורת מכלל אותן שאי"צ מלח משמע דפוסק כרבנן דקטורת צריכה מלח ושם בהי"ג כ'
בג' מקומות המלח נתונה כו' ובראשו של מזבח מולחין הקומץ והלבונה ומנחות הנשרפות ועולת העוף עכ"ל ומדהשמיט קטורת מכלל הצריכין מלח משמע דפוסק כר"י
ב"ש ריב"ב דקטורת א"צ מלח וכבר עמד בזה הלח"מ וע"ש מש"כ ,והנר' בזה דבאמת הר"מ פוסק כר"י ב"ש ריב"ב דקטורת א"צ מלח וכדברי הכ"מ והא דבהי"א כ' אין לך
דבר שקרב לגבי מזבח בלא מלח חוץ מיין הנסכים כו' ולא הוציא מכלל זה גם קטורת היינו משום דבהאי חוץ קחשיב הר"מ הני דברים דקרבים בלא מלח לגמרי אבל
קטורת נהי שא"צ מליחה מדין מליחת קרבנות הא מיהא דעכ"פ כבר אית בה מלח מצד סדר עשייתה שצריך שם מלח סדומית רובע וכדפסק הר"מ פ"ב מכה"מ וע"כ לא
הי' יכול הר"מ לחשוב את הקטורת בכלל הני שקרבין בלא מלח .וביותר י"ל דמבו' בר"מ שם דבהקריב בלא מלח קעובר על עשה דוכל קרבנך במלח תמלח ועל ל"ת דלא
תשבית ברית מלח ומסתבר דלענין עשה דוכל קרבנך לא היה יוצא בקטורת במה שנמלח בשעת עשיי' דוכל קרבנךבמלח תמלח משמע דבעי' מליחה בהיותו כבר קרבן
שעשו בו את העבודה כדינו אבל הל"ת דלא תשבית לא היה עובר בו ]אילו היה הדין שקטורת בכלל מצות מליחה[ שעכ"פ השבתה אין כאן כיון שבהחפצא יש מלח רק
שהוא לא מלחו בזמן חיובו ,ונמצא לפ"ז דבקטורת לענין העשה נחשב שאין בו מליחה אבל לענין הל"ת נחשב דאית בי' שפיר מליחה ,ומשו"ה השמיט הר"מ קטורת
מכלל הני שאין בהם מליחה וגם מכלל הני דצריכין מליחה דבקטורת איכא בחד צד כנמלח ובחד צד כלא נמלח וכש"נ.

)שיח השדה ח"ב קונט' הליקוטים סי' ח' עי"ש עוד(

לקט פסקי הלכות ומנהגים לימי הסליחות
• טוב הדבר שגם נשים יאמרו את הסליחות ,אך התחנון שלאחר הסליחות יאמרו בלי נפילת אפים ,דאינו דרך כבוד שנשים יפלו.
• לגבי חינוך ילדים לומר סליחות כתב רבינו "שהכל תלוי לפי גדלם והבנתם".
• אף בעלי ברית אומרים הסליחות .וכן חתן בתוך ז' ימי המשתה.
• אבל ר"ל בתוך שבעה גם כן אומר את הסליחות והמנהג שאומרים בבית האבל את הכל ]חוץ מתחנון[ ואין מקצרים כלום.
• במוצ"ש יש לאכול סעודת מלוה מלכה קודם הסליחות ,כדי לקיימו לכתחילה בזמן הראוי.
• הפתיחה לסליחות ,דהיינו "אשרי" והקדיש שאחריו ,וסליחת "לך ד' הצדקה" ,אין להתחיל לפני חצות ,דהוא חלק מהסליחות.
• עדיף לומר סליחות בחצות הלילה ,מאשר בבוקר אחרי שהאיר היום.
• ציבור המתפלל כוותיקין ,ואומרים הסליחות קודם התפילה ,והש"ץ האריך ,ורואים שלא יספיקו לגמור את כולה וגם להתפלל
כוותיקין בזמן ,יש להם להפסיק באמצע ולהתפלל כוותיקין ,ואחרי התפילה להמשיך ולגמור את הסליחות.
• מנין שרוצה להתפלל כוותיקין ,אבל אין להם אפשרות לומר הסליחות קודם התפילה ,יש להם להתפלל כוותיקין ,ואחרי
התפילה יאמרו את הסליחות.
• מי שאיחר בבוקר לסליחות ,אין לו לקצר בפסוקי דזמרה כדי שיוכל לומר כל הסליחות.
• מי שאיחר לקום ,ואם יאמר סליחות לפני התפילה יאחר זמן קריאת שמע עם ברכותיה של המג"א ,עדיף שיקדים להתפלל,
ואחר כך יאמר הסליחות.
• ואם איחר עד זמן קריאת שמע של הגר"א ,יש לו להקדים ולהגיד קריאת שמע אף בלי ברכותיה ,ויאמר סליחות ואחר כך
יתפלל.
• אם מחמת שמשכים מוקדם לאמירת הסליחות לא יתפלל תפילת שחרית בזמנה ,או שלא יתפלל כראוי ,יותר טוב שלא
להשכים ,ויאמר סליחות בחצות.
• מי שלא אמר סליחות בבוקר ,והגיע זמן מנחה ,והוא רוצה להשלים הסליחות )כיון שאפשר לאמרם כל היום( ,טוב שיאמר
הסליחות קודם למנחה ואחר כך יתפלל ,וכמו בשחרית שאומרים אותם לפני שחרית וכהכנה לשחרית.
• יש פסוקים הנדפסים לומר לפני כל סליחה וסליחה פסוקים מהתנ"ך ,אשר עליה מיוסדת הסליחה .אמר רבינו שאף אותם
שמדלגים איזה סליחות ,וכמו שיש מנהג אצל בני ישיבות בעשרת ימי תשובה ,וערב ראש השנה ,אבל אותם הפסוקים אין לדלג,
כי הם עיקר הסליחה.
• לגבי פתיחת ארון הקודש לאמירת שמע קולינו כתב רבינו בתשובה "הכל כמנהג המדינה".
• סוגרים הארון לפני תחילת הוידוי כי אינו כבוד להתוודות על עבירות ע"י הארון.
• נוהגים לומר הוידוי פעם אחת בלבד.
• אף אם יש חתן או בעל ברית המתפלל בבית הכנסת ,אין מקצרים כלום ,ואומרים את הכל עד סוף הסליחות.
• טוב לעמוד בשעת אמירת הסליחות ,אכן ,זקן או מי שקשה לו לעמוד באמירת כל הסליחות ובפרט אותם האומרים הסליחות
מוקדם בבוקר ,ומתחילים לפני עלות השחר וכד' ,יכול לשבת.
)האלולים קודש לד'(

עניני הסליחות
אשה שלא הספיקה לומר סליחות ביום לפנה"צ אם בעש"ק יכולה לומר אחרי צהרים ,אף שאין אומרים אז תחנון? יכולה לומר.
אשה שאומרת סליחות בבית ,ואינה אומרת י"ג מדות כי זה ביחיד ,האם יכולה לומר סליחות לפני חצות הלילה? אי אפשר
לומר קודם חצות ,יש זמן לסליחות ,וזה לא הזמן.
אומרת בסליחות בבוקר של יום א' האם תאמר במוצאי יום מנוחה .יכולה לומר ,כי זה קאי אציבור ]שהם מקדמים במוצאי
מנוחה[ .וגם שכל יום א' יכול להיחשב מוצאי יום מנוחה] .ולטעם א' כל הנך דברים כגון שמזכירין תענית והוא לא מתענה גם
כן יכול לומר כי קאי אצבור[.
אמר לי רבנו :אין זו צורה לומר סליחות שלא באשמורת הבוקר ער ְשלָאפְ צַ אך אוֹיס ובא לומר סליחות...
בישיבה בפתח תקוה הלכתי לסליחות בנץ בבהכ"נ הגדול ואמרו סליחות ,ואח"כ התפללתי בנץ .ועל ידי זה ראיתי שם ספרים
מעניינים ,מצאתי שם כמה ספרים שחתום שמו של רבי זונדל מסלאנט שכמה מתלמידיו היו בין המייסדים של הת"ת ,והיו שם
הגהות בכתב יד קדשו ,והעתקתים .ובשיח השדה ח"ג בסוף יש ליקוטים והערה אחת שהיא ארוכה שהעתקתי והדפסתי שם.
רבנו היה חזן ב'סליחות' בבית המדרש שלו לדרמן ,וכאשר שב לביתו התעניין האם שמעו את קולו )החלש בשנים הללו(
והשבתי בחיוב וגם על נוסח והניגון .אמר רבנו :זה שיריים של חזנות שלי ...הייתי חזן כל שנה בסליחות וגם בערב ראש השנה
אצל החזו"א ,כמו כל הילדים שרוצים להיות חזן.
)כל משאלותיך(

