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נער צעיר הייתי ,כשה'חפץ חיים' זצ"ל הגיע לעירנו ,קריניק .שכרו את האולם הגדול
ביותר בעיר ,והמוני היהודים גדשו את האולם הענק מפה לפה ,עד כדי כך דחוס היה,
שכאשר הגיע ,לא יכלו לפלס לו דרך בקהל! הושיבוהו על כסא ,והעבירו אותו מעל
לראשי האנשים מיד ליד ,עד שהגיע לבימה .בחולשתו הרבה לא היה בכוחו לומר יותר
מכמה מילים ,ואני זוכר כל מילה
הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל ,על דבריו המרטיטים של בעל ה'חפץ חיים'
שנינו (ברכות ד ע"א)" :לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ החיים" ,תנא
משמיה דרבי יוסי ,למה נקוד על" ,לולא" [פרש רש"י :לדרוש את הנקודה,
שהיא ממעטת את משמעות הכתוב .לומר שלא דבר ברור היה לו ,לראות
בטוב ה'" .לולא" ,לשון :אם לא].
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא' :רבונו של עולם ,מובטח אני בך שאתה
משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא ,אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם
אם לאו ,שמא יגרום החטא' – ואם דוד המלך פחד ,אנו מה נענה אחריו?
נער צעיר הייתי כשה'חפץ חיים' זצ"ל הגיע לעירנו קריניק ,במסגרת המסע
המפרך שערך לעת זקנותו ,לעורר לתרום ל'ועד הישיבות' שייסד .הישיבות
הגיעו באותם ימים עד לפת לחם ,פשוטו כמשמעו ,וה'חפץ חיים' ייסד את
הוועד שיתמוך בכל ישיבה כצרכיה .לקראת בואו שכרו את האולם הגדול
ביותר בעיר ,והמוני היהודים גדשו את האולם הענק מפה לפה ,לחזות בצדיק
הנערץ .עד כדי כך דחוס היה ,שכאשר הגיע לא יכלו לפלס לו דרך בקהל!
הושיבוהו על כסא והעבירו אותו מעל לראשי האנשים ,מיד ליד ,עד שהגיע
לבימה.
זקן מופלג היה ,וחלש מאד .את המסע ערך במסירות נפש להחזקת התורה.
בחולשתו הרבה לא היה בכוחו לומר יותר מכמה מילים שנשמעו בחרדת
קודש ,ואני זוכר כל מילה" :מורי ורבותי – הגמרא אומרת (קדושין מ ע"ב,
סנהדרין ז ע"א) ,שאין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה .זו השאלה
הראשונה שעליה נדרש לענות לאחר מאה ועשרים .כמה למדת? וכמה תמכת
בלומדי התורה? מה נענה ליום הדין?" ,ופרץ בבכי ,וכל הקהל אתו!
מה תקוותנו ,אם כבר בשאלה הראשונה נעמוד במבוכה ,בלא תשובה?
"לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ החיים"
שנינו (ברכות ד ע"א) :למה נקוד על "לולא"? – 'אמר דוד לפני הקדוש
ברוך הוא ,רבונו של עולם ,מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים
לעתיד לבוא ,אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם ,אם לאו .שמא יגרום
החטא'.
אל לנו לדאוג לדוד המלך ,מקומו בעולם הבא מובטח .אבל חרדה זו צריכה
ללוות כל אחד מאתנו!
ה'חפץ חיים' זצ"ל נכנס פעם לבית הכנסת ,וראה שהמתפללים מגחכים.
"מה הענין?" ,שאל .סיפרו לו שבאיישישוק ,מהלך כמה עשרות קילומטרים
מראדין ,מתקיים יריד .סוחרי ראדין נסעו למכור ולקנות .והנה הגיע משוגע

העיירה ,עייף ויגע ,והכריז" :באתי מהיריד!"
רגלי הלך וחזר.
התעניינו "מה לך וליריד?"
והרים ידו ,אגודלו צמודה לאצבעו" :בקש שם מסוחר קמצוץ טבק להרחה,
וקבל!" ,צהל" :עשיתי את העסק הטוב ביותר! כולם שלמו כסף עבור סחורתם,
ואני קבלתי חינם!"
הצדיק את המוניטין שלו כמשוגע" :לכתת רגלים עד איישישוק ,בעבור
קמצוץ טבק?!" ,נד 'החפץ חיים' בראשו ,ועצב ניבט מעיניו" :עד שלועגים
לו ,נרחם על עצמנו!" .לא הבינו ,והסביר" :הנשמה הקדושה מקורה בגבהי
מרומים .השתלשלה דרך כל העולמות עד עולמנו ,לשם מה ,מדוע?  -כי כאן
היריד ,כאן אפשר ללמוד תורה ולסגל מצוות ,לעמוד בניסיונות ולרכוש
סחורה יקרה ונכבדה שמשלמים עליה שכר עצום ורב ,נצחי ומאיר ,בעולם
העליון .יום יבוא ,ותשוב למקורה .יקדמוה בענין' :מה הבאת מהיריד בו
שהית?'
ומה תראה ,קמצוץ טבק?!""...
(מתוך 'והגדת' אלול וראש השנה)

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

1

מתרגש ביותר היה בעת ברכת התקיעות ,וכששמע ת"ח אחד אומר
לחברו' :וכי בברכת אשר יצר וכדו' הנך ג"כ מתעורר כל כך? ולמה זה
נרעשת בברכה זו דוקא?'  -נזדעזע ואמר בסערת רוח' :היאך מלאו לבו
של אותו ת"ח לצנן התעוררותו של אדם בזמן נעלה כזה?'
לקט מיוחד על התפילות ומנהגי ראש השנה ,של מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל
אלול

מרגלא בפומיה דרבנו לומר בחודש אלול ,כי שם החודש מורה על עניינו,
שהרי שמות החודשים עלו מבבל ,ובלשון ארמית משמעות התיבה היא
חיפוש ופשפוש ,כדמתרגמינן קרא ד"ויתורו את ארץ כנען" " -ויאללון ית
ארעא" ,וזו תעודתו של חודש אלול ,שיפשפש כל אחד במעשיו ובמדותיו
לתקן כל הצריך תיקון .ולבני תורה היה רגיל לעורר בחודש אלול ,שיש
להיזהר במשנה זהירות על כל המעשים ,לפי שהמון העם לומד ונגרר אחריהם.
והיה חוזר רבות על דבריו המרטיטים של רבו הגרא"ז מלצר ז"ל ,באחת
השיחות שנהג לומר בשבתות חודש אלול לאחר מנחה :בקדושין ל"ג ע"ב
השוו חז"ל גברא רבה לספר תורה ,והנה נהגו העולם שכאשר מוצאים פסול
בספר תורה ,כורכין החגורה מעל המעיל ,ולא תחתיו ,לסימן שפסול הוא,
וכאילו מכריז הס"ת ואומר' :ספר שאינו מוגה אני ,ואל תלמדו מתוכי בכמה
חגורות' .כך זקוקני לחגור את עצמי ,כדי להכריז קבל עם ועדה' :אל תטעו
בי ללמוד ממעשי' ,וכמו שאמרו אוי לו למי שהעולם מטעין בו .עכ"ד .והיה
רבנו מטעים שניכר היה בדבריו ,שנאמרו בשברון לב ובבכיה רבה ,שהרגיש
כן באמת בענוות צדקו ,שאינו ראוי שילמדו ממעשיו ,ואנן מה נענה אבתריה.

האם להושיט יד בברכת שנה טובה
ובראש השנה אחר התפלה כתבו הפוסקים סי' תקפ"ב ,שמברך כל אחד
לחברו 'לשנה טובה תכתב ותחתם'.
ואמר רבנו שלא היה נהוג במקומותינו לברך בהושטת יד ,אלא לבא מן
הדרך ובזמני שמחה .והוסיף ששמע מבעל ה'חזון איש' זצ"ל ,שאמר בדרך
צחות" :ידו של אדם אינה כהפקר שיתפסנה כל אחד כחפצו" (ועל הגאון
מוהרשא אלפנדרי ז"ל אמר רבנו ,שהקפיד ביותר שלא ליתן יד ,באמרו דלא
מצינו כן במקרא ובדברי חז"ל ,והוא מחוקות הגויים) .וכשניסה פעם אחת
לנשק את יד רבנו ,נרתע לאחוריו ,אך מיד הצטדק לפני אותו אדם ואמר,
שבמדינותינו לא הורגלו כלל בכגון דא .ואף בזמני שמחה לא בירך את בני
משפחתו בהושטת יד ,וגם על כך אמר בשם החזו"א זצ"ל" :לקרובים אין
אנו נוהגים בהושטת יד" (אולם אחת בשנה ,בערב יום הכפורים לפנות ערב,
לאחר ברכת הבנים בבית אבי רבנו הגרחי"ל ז"ל – אשר בירך אז את כל יו"ח
בבכייה והתעוררות עצומה – נהגו לנשק יד האב וכן יד האם).

מה מברכים לשנה טובה...
ונוסח מחזורים ישנים "לשנה טובה תכתב ותחתם" ,וכהמג"א ,וכן העתיקו
הפוסקים .ובח"א (כלל קל"ט ס"ה) כתב ,שנוהגין לברך שיכתב ויחתם לאלתר
לחיים טובים .וב'אלף המגן' שעל ה'מטה אפרים' סי' תקפ"ב אות מ' ,כתב
בשם אחרונים" :לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ולשלו'"
(ואולי הוא צרוף ב' הנוסחאות) .וכן נהגו רבים .ורבנו היה מאחל בימים אלו
לבאים להתברך מפיו" :גוטע גזונטע יאהרן" ,וכן "שנה טובה ומתוקה",
והוסיף" :כל מה שנגזר מן השמים טוב הוא ,אלא שאיחולנו הוא שנרגיש
את טובם ומתיקותם בפועל!".
ופעמים רבות היה רבנו משנן ,שאם כי מטבע ברכת 'שהחיינו' נתקנה על
עניינים מיוחדים ומסוימים בלבד ,מ"מ דעת לנבון נקל שבהזדמנות זו שמודה
לד' על שהחייהו והגיעהו לאותו זמן ,ראוי ונכון שיעלה על לבו כל הטובות
והחסדים שגמלהו ד' ,ויכלול בהודאה זו הודאה גם עליהם (ובפרט על דברים
שיש עליהם ספק ברכת שהחיינו) .ופעם בליל א' דר"ה ,בגשת אליו אחד
ממיודעיו שבמהלך השנה שחלפה הבריא ממחלה מסוכנת ,אחזו רבנו בידיו
ואמר ברגש רב" :עומד אתה לקדש עתה על הכוס ,ברך ,אפוא ,בכוונה
ובהתעוררות ברכת 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה' ,שיש לה לגביך היום
משמעות יתירה!".

כשאוכלים את הסימנא טבא
ובהיה"ר שנהגו לומר אז ,אמר רבנו על המין הראשון" :יה"ר מלפניך ד'
או"א" וכו' ,ואח"כ אמר לפני כל מין "יה"ר מלפני אבינו שבשמים" וכו',
כהנוסח שהדפיס הרח"י יעקובזון ז"ל ב"סימנא טבא" .ואמר דאע"פ שמשמעות
לשון הפוסקים שיש להזכיר שם שמים על כל מין ומין ,מ"מ כיון דקשה לנו
לכוון כראוי בהזכרת השם ,הכי עדיף (ובבית רבנו אכלו הסימנים גם בליל
ב' דר"ה ,אך לא בעסק כבליל א').

להתפלל ותיקין
והוסיף רבנו שמה שנהגו רבים בזמננו להתפלל בימי ר"ה כותיקין (וכן נהג
רבנו בשני ימי ראש השנה) ,אין זה מפני שרוצים להשכים קודם שיאיר האור
[כהמנהג שנזכר ב'מטה אפרים' סי' תקפ"ד ס"א (עיין 'אלף המגן' שם סק"א),
שהיו משכימים לבוא לבהכ"ס קודם עלות השחר] ,אלא מפני שהתפילה
כותיקין מהודרת ,ובר"ה משתדלים להדר בתפילה ,כמו שמצינו בכמה הלכות
שהזכירו הפוסקים להשתדל להדר בימים יותר ובפרט בר"ה (ומ"מ בתשובה
לאברך מתלמידיו אמר ,שתפילה בישיבה כשהיא באופן מסודר ובכוונה
יתירה ,ע"פ הנהוג בישיבות הק' ,עדיפה מתפילה כותיקין).

בסעודה
ובסעודת ראש השנה היה רבנו לומד עם המסובים משניות מס' ראש השנה,
פרק בכל סעודה ,וביארן בשפה ברורה להבנת כל המסובים (ולא זימרו
בשעת הסעודה כבשאר שבת ויו"ט) .ובשבתות שלפני ר"ה לימד בשעת
הסעודה במ"ב הלכות ראש השנה ,כמנהגו ללמד בכל שבת הלכות שבת
והלכות חג בחג ,מתוך ספר משנה ברורה .ובשאר שעות היום עיין בפיוטים
שבמחזורים ,ובפירושים ודרושים שנדפסו מגדולי הדורות עליהם.

ההתרגשות בתקיעות
אירע פעם בר"ה שסיפר אחד המסובים על שולחן רבינו על תלמיד חכם
פלוני ,שראה את אחד המתפללים מתרגש ביותר היה בעת ברכת התקיעות,
ואמר לו" :וכי בברכת אשר יצר וכדו' הנך ג"כ מתעורר כל כך? ומאי אולמיא
דהאי מהאי ,הלא חיובם שווה ,ולמה זה נרעשת בברכה זו דווקא?" ,ובשמוע
זאת רבנו נזדעזע ואמר בסערת רוח" :היאך מלאו לבו של אותו ת"ח לצנן
התעוררותו של אדם בזמן נעלה כזה?" .ולא נתקררה דעתו זמן רב ממאורע
זה .ובעובדא נוספת ששמע רבנו מפי תלמידו הערה כגון דא ,הוכיחו רבנו
המשך בעמוד >>> 13
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הגאון רבי מרדכי שולמן זצ"ל סיפר ,שבמלחמת העולם הראשונה ,היה ה'חפץ חיים'
שולחו לראות בעתון מה החדשות ולומר לו .כשהיה הגר"מ חוזר ,היה ה'חפץ חיים'
אומר לו את כל החדשות מעצמו ,והגר"מ השתומם על כך ,ולא סיפר הדברים שסבר
שלא יאמינו לו .עד שראה בסידור הגר"א ,שמשרתיו שומעים מאחורי הפרגוד את
שעתיד להיות ,ומכריזים ברום עולם ,והבין שהח"ח שמע את הכרזת המלאכים...
מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל על ה'חפץ חיים' ,התפילות והימים הנוראים
"וְ י ֱֶא ָתי ּו כֹל לְ ָעבְ ֶד ָך"
זכיתי לשמוע כמה פעמים מרבינו ,אודות הפה הקדוש של הח"ח ,שככל
היוצא מפיו יעשה.
רבינו מביא רבות מה שכותב 'חובת הלבבות'" :החסיד רואה בלי עינים
ושומע בלי אוזנים" ,ואת זה ראינו אצל ה'חפץ חיים'.
ה'חפץ חיים' נתקיים בו 'ככל היוצא מפיו יעשה' ,והטעם לכך ,מפני שמירת
פיו ושקידת תורתו ,שהיתה גדולה עד למאד [ואף שהיו עוד מתמידים ,אבל
לא זכו לשמירת הפה כהח"ח].
כמו שסיפר בנו שכשחזרו מנסיעה הביתה ,תיכף ומיד לקח הסטנדר ושקע
בתוך הגמרא.
הח"ח היה איש קדוש ,והג"ר אלחנן וסרמן זצ"ל ב'קובץ שיעורים' ,כשמביא
מרבותיו ,כותב "מו"ר זצ"ל" ,והיחיד שכותב עליו 'קדוש'  -זה הח"ח.
וכן מספר ,שקבוצה של בחורים מראדין באה להפרד ממנו לפני שנוסעים
לישיבת מיר .ואמר להם" :כשתחזרו כבר לא יהיה שמור לכם מקומכם
בישיבה ללמוד ולישון" ,ולא הבינו מה כוונתו ,הרי באו להפרד ממנו לשלום,
שהרי עוברים ללמוד לישיבת מיר ,ואיך יחזרו? ולבסוף לא עברה חצי שנה
וכולם חזרו [לא נקלטו במיר] ,וכבר הפסידו את מקומותיהם...
הגרא"ז מלצר זצ"ל שלח את מרן הגרא"מ שך זצ"ל ,לבקש ברכה מהח"ח
עבור בתו שתיפקד בזש"ק ,וברכם ונפקדו .לאחר זמן שאל הגרא"ז את
הגרא"מ" :איך הח"ח אמר? שיהיה ילד או ילדים בלשון רבים?" ,וא"ל שאמר
בלשון רבים .אמר" :א"כ אז יהיה להם עוד!" .וכך הווה שנולד להם עוד ילד.
הגר"י אברמסקי זצ"ל שוחרר מסיביר בעיו"כ בשעה  9בבוקר ,והגר"א וסרמן
זצ"ל פגשו וסיפר לו ,שבשעה זו הח"ח זצ"ל אמר שלא עזר להם לגויים
כלום ,והרב דסלוצק השתחרר.
ור' אלחנן זצ"ל הסביר הענין שזו לא היתה נביאות ,אלא הקב"ה הניח בפיו
מה שצריך להיות!
הגאון רבי מרדכי שולמן זצ"ל סיפר ,שבתקופת מלחמת העולם הראשונה
היה ה'חפץ חיים' שולחו לראות בעתון מה החדשות ולומר לו .כשהיה הגר"מ
חוזר ,היה ה'חפץ חיים' אומר לו את כל החדשות מעצמו ,והגר"מ השתומם
על כך מהיכן יודע ,ולא סיפר הדברים שסבר שלא יאמינו לו .עד שראה
בסידור הגר"א בברכת 'יוצר' שמפרש מה שאומרים "ואשר משרתיו כולם
עומדים ברום עולם" וגו' שהכוונה מפני שמשרתיו כולם עומדים ברום עולם,
שומעים מאחורי הפרגוד את שעתיד להיות ,ואח"כ משמיעים בקול ומכריזים
את דברי אלוקים חיים וכו' ,והם יודעים ומכריזים ברום עולם ,ע"ש .והבין
שהח"ח שמע את הכרזת המלאכים...
כשה'חפץ חיים' הגיע לגיל שמונים ,אמר שעד עכשיו חשש שאם ימות
צעיר ,עלול לגרום חילול ה' שכ"כ הרבה לכתוב על שמירת הדיבור ,וכתיב
"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע" וגו' .ועכשיו
שנעשה בן שמונים ,כבר אינו צעיר ,ושמח.
סיפר יהודי מכפר סבא ,שלמד בראדין אצל ה'חפץ חיים'[ ,שהתחיל ללמוד
שם בתקופה שעדיין לא היו שם אף עשרים בחורים] שפ"א התאונן מישהו
ל'חפץ חיים' ,שנצטנן ,אמר לו ה'חפץ חיים' שאין הצינון היום אלא שכבר
נצטננה תפילתו בראש השנה...
שבט תשע"ד :רבינו דיבר שבמשך החיים של בן אדם תמיד יש לו יום
הדין ,כשנולד  -איך הוא יתפתח ,בבר המצווה שוב יום הדין  -איך יגדל,
בשמונה עשרה לחופה  -שוב יום הדין ,ואח"כ שיהיו לו ילדים ,וכו' כל ימי
חייו.

תפילה וברכה
בספרי רבינו ישנם דברים רבים ,נפלאים וגבוהים ,על עבודת התפילה.
בחרנו להעתיק כמה קטעים מפנקס שכתב רבנו לעצמו ,ומזה נלמד גודל
דרגת קדושת רבינו בעבודת התפילה ובכלל עבודת ה' ,וכן רשימה שרשם
רבינו לעצמו ,כמה מצוות שיש בברכה ראשונה של שמו"ע.
בזמן שאדם עומד בתפילה (וכן בכל המצוות ,אלא דבתפלה יותר עלול
להתרגש אם אך ישים לב) ,יהי' נדמה בעיניו דכל העולם עומד ומצפה עליו,
דבלי זה יחסר לכולם אור או מזון או מים וכל מיני דברים ,והוא צריך לפרנס
כולם ,דבמעשיו הוא משפיע ומכריע בזה כל העולם לכף זכות ,ומה שיותר
יכוון ותצא תפילה יותר מעומקא דלבא ,יותר יוכרע העולם לחסד ,על ידי
שיושפע שפע בכל הבריאה כולה לחסד.
להרגיל עצמו להרגיש אושר בשעת תפילה וכן בלימוד התורה ובכל המצוות,
ולכל הפחות בשעת תפילה.
אין לנו מושג מהו גודל הענין של עניית 'אמן' .משל לאחד שלוחץ על איזה
כפתור כאן ,והמכונה כותבת במקום אחר לגמרי ,כן העונה 'אמן' ,עונה כאן
ופועל הרבה למעלה.
למחרת ימים נוראים אמר רבינו ברגש רב" :כאשר שרים כל הקהל ביחד
בתפילת ימים נוראים את הקטע 'ויאתיו כל לעבדך' יש בזה קידוש ה'!".
רבינו אמר למחרת יו"כ" :הקטע שבתפילת ימים נוראים 'ויאתיו כל לעבדך',
יש שם תוכן נפלא ודברים מיוחדים מאד ,וכן 'קל אדון' ,וכן ב'אנעים זמירות',
יש דברים נפלאים".
כשנכנסתי אליו לפנות בוקר אמר לי רבינו בדמעות" :אתה מביא איתך
דברים טובים ,שאתה אומר את הברכות בקול כדי שיענו 'אמן' ,כמה הקב"ה
חפץ בברכה ,אם המקלל את ה' חייב מיתה ,אז מי שמברך את ה' ,להיפך,
גדול הדבר! אין לתאר כמה אדם צריך לשמוח ,שזוכה להגיד ברכה [וא"ל,
הסתפקתי אם אני צריך לכוון בשם השם אדון הכל כשאתה אומר ,אבל
מסתמא אתה מכוון]".
אדמו"ר חסידי אמר שיש ללמוד מתינוק ,שכשרוצים איזה דבר צריך לבכות
לה'.
אמר רבינו" :בזמן האחרון חשבתי דכשאני זוכה לברך ,הרי זה מרגש
ומשמח ,איך בנ"א הקטן הזה זוכה לדבר! נתאר לנו אם יעשו אסיפה והמלך
יושב בתוכה ויבוא אחד ויאמר' :אני רוצה לברך את המלך' ,בוודאי לא בנקל
יקבל רשות לזה ,כל ברכה וברכה  -אושר שאין לדמות איזו הנאה ,עוד ברכה
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ושאלתי ,שיש לי נדיב שיכול להוציא את הכולל מהחובות ,והוא מוכן לשלם
 $50,000תמורת  1%עולם הבא של רבינו .רבינו ישב והתבונן בזה בשתיקתו
הידועה ,לכל הפחות כעשר דקות ,עד שאמר לי" :איך קען מיך נישט ערלויבען
צו שפילען מיט מיין עולם הבא!" (אני לא יכול לשחק עם העוה"ב שלי)
מעט מזעיר עבודת קודשו במצוות הצדקה ,של כ"ק מרן גאב"ד מעלבארן זצוקללה"ה
"ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה"
זוחלים כבר ורועדים מיום הדין הקרב ובא .התרוממות ניכרת על פני כל.
השופר מעורר הלבבות 'עורו ישנים משנתכם'' ,ותשובה ותפלה וצדקה
מעבירין את רוע הגזירה'!
אם נרצה להעלות עלי גליון ,גודל צדקת פזרונו של רבנו זצוק"ל ,וכל מעשי
הצדקה והחסד שיצאו מתחת ידו ,למאות ולאלפים ,יכלה הגליון והם לא
יכלו ,כאשר היה ידוע ומפורסם לאחד מגדולי התומכים והמסייעים לכל דבר
שבקדושה.
המוני מכתבי בקשה הגיעו אליו לצדקה ולתרומה ,והיה מקדיש הרבה זמן
ומחשבה ,כמה וכיצד לסייע לכל אחד .זאת מלבד מאות האנשים המשולחים,
שהגיעו במשך השנים למאנטעווידעיא ולמעלבארן לצורכי צדקה ,שאז היה
יורד מן ההר אל העם ,ועושה מעשה שיצאו המשולחים מן העיר בסכומים
גדולים ונכבדים .בפרט כשהמדובר היה איש חשוב ,ת"ח או בנש"ק ,שאז
היה רבינו זצוק"ל מתלווה אליו בהכנעה רבה ,הולך עמו לבתי נדיבי עם,
ומשתדל עבורו במסירות נפש.
אך עיקר הצדקה של רבנו זצוק"ל היתה בקופה שהוא העמיד וחילק בעצמו
משך השנים ,וקודם פטירתו ציווה להקים ולכונן קופת צדקה זו ,לקראת
ירח האיתנים הבעל"ט ,שתמשיך לשרת שנה בשנה .וכלשונו הזהב ,שאמר
למשב"ק הרה"ח ר' מרדכי זלמן פיקסלער הי"ו ,טרם עוזבו את העיר מעלבארן:
"ממשיך זיין מיינע צדקות!" .ואכן כבר עתה סובבים הגבאים אצל נדיבי לב,
להתרימם להיות שותפים אין דעם רב'ס צדקות ,בהעמדת והחזקת 'קופת
רבנו'.
לפנינו כמה עובדות ופרטי סדר העבודה ,במעשי הצדקה והחסד הללו ,מפי
הרה"ח ר' יואל גאלדבערג הי"ו ,אחד מגבאי הקודש בצדקה זו:
"רבנו זצוק"ל הנהיג את נשיאותו ברמה ותיקן כמה תקנות גדולות ,בין
היתר השריש את עבודת הצדקה בין אברכי הקהילה ,באומרו שאחד מיסודות
היהדות הוא לעשות ולהיטיב למען הזולת .תמיד עודד אותם להתעסק
במצות הצדקה .על פיו נתמנו כמה אברכים בתור גבאי קודש ,אשר זכו על
ידו במצוה רבה זו ,להיות מסובבים בין בני העיר לאסוף תרומות העם ,עבור
קופת התמיכה לקראת ימי המועדים.
"אני הייתי אחד האברכים שמיד כמה חדשים אחרי חתונתי ,כבר קרא לי
רבנו וביקשני להצטרף ללגיונו של מלך ,להיות מגבאי הקודש הללו .מאז,
כבר עברו י"ז שנים ,שזכיתי בעזהשי"ת ליטול חלק ולהיות שותף עם רבנו
זצוק"ל בצדקת פזרונו ,ולהרים כסף תרומת ד' לטובת קופת הצדקה שלו.
"פעמיים בשנה ,לקראת חג הפסח ולקראת ירח האיתנים (תשרי) ,היה
רבנו זצוק"ל מחלק תמיכותיו .אבל אנו ,הגבאים ,היינו עסוקים במצוה זו
במשך כל השנה! כי מיד אחר עבור חג הפסח ,כבר הוצרכנו לדאוג על הכנסות
לחודש תשרי ,ומיד אחר חלוקת תשרי ,להתחיל לקבץ נדבת חג הפסח וחוזר
חלילה.
"אחר חג הפסח היה רבנו זצוק"ל רגיל לומר לגבאים' :זיבן וואכן ציילט
מען ,דריי וואכן קלאגט מען ,פיר וואכן בלאזט מען ,און עס איז שוין ראש
השנה!!!! מען דארף שוין אנהויבן זעהן עס זאל זיין געלט צו טיילן!!!' (תרגום
חופשי :שבעה שבועות סופרים ,שלושה שבועות מקוננים ,וזה כבר ראש
השנה!! צריך כבר להתחיל לראות שיהיה כסף לחלק!!)
"זכורני ,שבתחילה כשנתמניתי על ידי רבנו להיות בין הגבאים ,הבאתי
לפניו את מעות המעשר שלי .אבל רבנו לא הסתפק בזה ,ואמר לי' :מען
דארף אליינס גיין פאר יענעם ,עס איז א גרויסער תיקון!' (צריך הכל ללכת
עבור השני ,זה תיקון גדול).
"ובאמת ,היה נאה דורש ונאה מקיים ,במעשיו המפורסמים לצדקה ולחסד

בטרחת הגוף ובטלטולא דגברא רבה דכוותיה ,שבעצמו היה מחזר על הפתחים,
הן אצל אנשי קהילתו ובאי בית מדרשו ,והן אצל אלו שהתפללו בשאר בתי
מדרשות.
"אחד מאלו שרבנו זצוק"ל היה עולה אליהם אמר לי פעם ,אשר בכל פעם
שבא אליו רבנו לקבל תרומתו לצדקה ,היה רגיל רבנו לומר' :חז"ל דורשים
על הכתוב (דברים ט"ז ,י"א)' :ושמחת לפני ד' אלקיך ,אתה ובנך ובתך ועבדך
ואמתך ,והלוי אשר בשעריך ,והגר והיתום והאלמנה'; אמר הקדוש ברוך הוא:
'לי יש ארבעה בני בית :הלוי ,הגר ,היתום והאלמנה .ולך יש ארבעה בני בית:
בנך ,בתך ,עבדך ואמתך .אם אתה משמח את שלי ,אני משמח את שלך',
ע"כ.
"והעיד אותו אחד ששמע כן מרבנו כמה וכמה פעמים ,עד שכל כך נכנסו הדברים לליבו
ועדיין מצלצלים באוזניו עד היום הזה!
"הנתינות שחילק רבנו מקופת הצדקה ,היו תמיכה קבועה לכל כלי קודש,
וחוץ מהם היו תמיכות נפרדות לכל נצרכי העיר כפי מצבם ודוחקם .בתחילה
היה רבנו זצוק"ל מחלק בעצמו הקאנווערט'ן (המעטפות) עם הכסף ,ולפעמים
לא חתם שמו עליו ,כדי שלא ידע המקבל מי נתן לו ,ותהא צדקה במתן
בסתר.
"אך בשנה האחרונה לימי חייו ,שכבר לא עלה בידו לחלק את הצדקות
בעצמו ,מסר לי שמות האנשים שצריכים לקבל מעות צדקה ,וכמובן שציווה
עלי שהכל ב'בל יגיד' ,וגם הורה לי איזו מהן לא לרשום שמו רק לשים בדואר
על יד ביתם.
"כך התאמץ רבנו במצוה זו ,ובעצמו התקשר להקיץ אותי בבוקר ,כדי
שאזדרז להספיק לאסוף הצדקה בכל מנייני שחרית .וליתר שאת ,עוד בלילה
שלפניו ,היה מתקשר אלי לבקש שהטלפון יהיה מוכן אצל מטתי ,כדי שאוכל
להתעורר בבוקר מיד ,ושלא נפסיד ח"ו אפילו יום אחד! כשהיה מתקשר
להעירני בבוקר ,היה שווה להתעורר רק בשביל לשמוע מתיקות לשונו אז,
שהיה מנגן בקול שיר' :עורו נא! עורו נא! שטייטס אויף לעבודת הבורא!!'.
"כשפעם אחת אירע שלא עלה בידי לאסוף צדקה בביהמ"ד ,ורבנו זצוק"ל
ראה שלא באתי אליו כדרכי בתפילת שחרית ,שאל אותי אחר כך בדרך צחות:
'ביסט ברוגז אויף מיר? ביסט נישט געקומען היינט נעמען צדקה פון מיר?!'
(אתה ברוגז איתי? לא באת לקחת צדקה ממני?) ,ומיד הורה לי להשלים
מה שהחסרתי ולאסוף צדקה ביום אחר.
"בכל שבוע ,כשמסרתי לרבנו את הכסף שאספתי ,היה מאציל עלי מברכות
קדשו לרוב .ופעם אחת כשהבאתי לפניו כסף שנאסף שלושה שבועות ,אמר
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

לי' :על זאת הנני מברכך בברכה המשולשת בתורה :יברכך ה' וגו''.
"כשהלכתי לקבל ברכת הקודש ,קודם עוזבו אותנו בשבוע האחרון לשהותו
במעלבארן ,הורה לי' :אל תפסיק מקיבוץ הממון לצדקה ,אלא תמשיך ביתר
שאת ,וקודם הימים טובים של חודש תשרי הבעל"ט ,תשב יחד עם ר' מרדכי
זלמן (פיקסלער  -המשב"ק) ,ותעשו יחד החשבונות לחלק לנצרכים כמדי
שנה בשנה' ,עכת"ד.
"תיתי לי שזכיתי ליקח חלק בצדקתו זו ,מי יתן ואוכל להמשיך בעבודת
הקודש ,וזכות זו תעמוד לי להיוושע בכל טוב".
כמה עובדות והנהגות במצוות הצדקה ,מפי המשב"ק הרה"ח ר' מרדכי
זלמן פיקסלער הי"ו:
"כאשר ידוע שהייתי שותף בהחזקת העול בכולל 'בית יוסף' ,רבנו זצוק"ל
היה שואל ומברר אם יש מספיק הכנסות ,והיה מברכני תמיד בעצות טובות,
היאך להצליח לאסוף ממון רב בעבור הכולל ,ואף הציע בכל פעם דרכים,
מה לעשות עתה בשביל ההכנסות לכולל ,כגון לעשות גורלות או טשייניז
אוקשען ,להדפיס ספרי תלמידי
בעש"ט הק' ,או דינער וכדומה.
ואף כשהדפיסו את ספר התהלים
עם פירוש 'ויצב אברהם' ,הקדיש
את כל ההכנסות לכולל 'בית
יוסף' .תמיד היו עיניו וליבו שם,
לראות אם יש בידו איך לעזור
ולהעמיד את הכולל על עומדו
כראוי.
"פעם אחת היה הכולל במצב
דחוק מאוד ,ובס"ד נפלה ברעיוני
עצה טובה; באתי לנדיב אחד
ושאלתיו אם ירצה לרכוש 1%
מהעולם הבא של רבנו זצוק"ל,
בעד סך  50,000$לטובת כולל
'בית יוסף' .הלה הסכים ,אבל
בתנאי שיקבלנו כתוב וחתום
על ידי רבנו .באותו יום אחר
מעריב ,לקחתי את רבנו לביתו
בהקאר ,וסיפרתי שיש לי נדיב
שיכול מאוד להועיל למען
הכולל ,ויוציא את הכולל מהחובות
וכו' וכך הארכתי ,עד שסיפרתי
שהוא מוכן לשלם 50,000$
תמורת  1%עולם הבא של רבנו.
"רבנו ישב והתבונן בזה
בשתיקתו הידועה ,לכל הפחות
כעשר דקות ,עד שאמר לי' :איך
קען מיך נישט ערלויבען צו
שפילען מיט מיין עולם הבא!' (אני לא יכול לשחק עם העוה"ב שלי!)
"אבל בזה לא תם הענין ,כי עתה הרגיש רבנו יותר צורך לדאוג למלא חלל
זה ...והתחיל לתת לי עצות טובות איך להשיג בדרכים אחרות ממון זה .עד
שלבסוף נמצאה דרך לשלם את החובות ולהמשיך הלאה.
"מעשה יקר על עבודת צדקתו של רבנו ,היה באחת הפעמים שנסע לארה"ב,
כדי לסבב על פתחי הנדיבים בניו יארק ,למען כולל 'בית יוסף' שהקים
באויסטראליע ,ערב אחד בשהותו במאנסי יצ"ו היו גשמים עזים ורוחות
חזקות ,והוא יצא לבית אחד הנדיבים בקור ובגשם .אותו נדיב מיד הכניס
את רבנו לביתו ,והתנצל שלא היו צריכים לטרוח בכזה קור קשה ,כי הוא
היה יכול לבוא לבית רבנו.
"רבנו זצוק"ל ענהו באהבה שהוא בא לביתו בשביל לקנות מנעלים לרגליו...
השומעים כמובן לא הבינו דבריו .והבעה"ב אמר שאין הוא סוחר של נעליים
כלל ...והסביר להם רבנו על פי המובא בספה"ק ,שכאשר אדם הולך למען
אחרים ,הרי בזה עושה לעצמו מנעלים לעולם הבא!!! ולכן הטרחתי עתה
לבוא כדי לעשות לעצמי מנעלים לעוה"ב!!
"ולחיבת הקודש נעתיק בזה המעשה המופלא מספר 'ארך אפים' ,שמספר
על הרב הגאון ר' יצחק שור ז"ל ,שסיפר שרבו הרה"ג ר' ארון מק"ק טיסמניץ
זצוקל"ה נתגלה לו פעם בהקיץ ,וז"ל:

"בסוף נשארו
רק כמה
מכתבים
בודדים ,של
אלו המטפלים
בצמחים
ומבקשים עזרה
למען העצים
ולמען האוויר
הנקי בעולם,
ועוד כמה
דברים שאין
בהם חפץ ...אך
רבנו זצוק"ל
לא ויתר"

"'רבו נתגלה לו פעם אחת בחג הסוכות .היה זה כאשר ישבתי בסוכה
בהקיץ ,והנה בא אלי לבוש מלבושים טובים ויקרים בכל גופו ,אך ראיתי כי
רגליו יחפות ממש .ונבהלתי בראותי זאת ,ושאלתיו ע"ז ,והשיב ל' :כל לבוש,
הוא בבגדים היקרים וחשובים ,כי כן הלבשתיו בעוה"ז בעסק מצוות ומעשים
טובים שעשיתי ,אך רגלי יחפות המה ,עבור כי קלקלתי בעה"ז ,ומנעתי רגלי
מלרוץ לדבר מצוה לגבות צדקה ולחזור על פתחי נדיבים עבור עניים!!' .ואני
כשומעי זאת מרבי ומורי ,אשר רבו הקדוש מעולם העליון אמר לו כדברים
האלה ,נתעוררתי מאד על ענין זה להשתדל בכל כח ועוז ,לילך ולחזור על
פתחי נדיבים עבור עשות טוב וחסד!' ,ע"כ.
"וסיפור הזה היה תמיד רבנו זצוק"ל ,מראה לכל העוסקים בצרכי ציבור
ומסבבים על מצוות צדקה כדי לחזקם ולעודדם על רוב זכויותיהם".
לסיום ,נציין הנהגה מיוחדת שהיתה לרבנו זצוק"ל ,שכל מעות הצדקה
שהיה מקבל ,היה נותן תמיד בכיס השמאלי ,ונימוקו עמו מפני שצריך להגביר
החסדים על צד שמאל!
ומי יבוא בסוד קדושים.
פעם שמתי לב שיש יהודי אחד ,שמגיע בכל שבוע לקחת נדבה הגונה
מרבנו זצוק"ל ,ול"ע היה הלה מאוד רחוק מיהדות ,בקושי ידע שהוא יהודי.
כך היתה דרכו משך תקופה ארוכה ,בכל שבוע היה מגיע ומתקבל בסבר
פנים יפות ,ובכל פעם היה רבנו שואל בשלומו ואיך עבר עליו השבוע .אח"כ
היה מקבל מתנתו בעין יפה .ואם אירע שרבנו לא היה בביתו ,היה הלה דורש
בשבוע הבא לקבל כפול ...היה לי לפלא על העני הזה ,ובהזדמנות שאלתי
את רבנו מה הענין עם האיש הזה ,וענה ואמר לי:
"בתחילה הייתי נותן לו כדי שתהיה זכות בשבילי ,דהלא ידוע המעשה עם
הרבי ר' זושא זי"ע ,שעשיר אחד ראה את עבודתו הגדולה והחליט לתמוך
בו בסתר ,ומאז היתה לו לעשיר זה רוב הצלחה בעסקיו .יום אחד לא מצא
העשיר את הרבי ר' זושא ,ולכשחקר אודותיו ,אמרו לו שנסע לרבו ה"ה
המגיד ממעזריטש זי"ע .כיון ששמע העשיר שלרבי ר' זושא יש רבי ,א"כ
מוכרח שהרבי יותר גדול ממנו .ומאז הפסיק תמיכתו לרבי ר' זושא ,והתחיל
לתמוך בהמגיד ממעזריטש .וראה זה פלא  -שפסקה הצלחתו בעסקיו .ולא
הבין העשיר מדוע עתה אין הברכה שורה אצלו ,ובא לשאול את הרבי ר'
זושא מדוע קרה לו כן .ואמר לו הרר"ז' :כל זמן שתמכת בי בלי חשבונות,
תמכו גם בך מן השמים בלי חשבונות .אבל כיון שאתה התחלת לדקדק מי
הוא צדיק ובמי ראוי לתמוך ,התחילו לדקדק גם עמך בזה ,וראו שאינך ראוי
להצלחה' ,ע"כ הסיפור' .ולכן' – המשיך רבנו זצוק"ל – 'אני תמכתי ביהודי
זה אף שאין בו כלום ,כדי שתהיה לו לזכות שהנני תומך גם במי שאין לו
שום זכויות!
"אבל אח"כ ראיתי שהנני טועה ,כי פעם אחת אמר לי יהודי זה שהיה לו
שבוע לא טוב 'ומדוע ה' מעניש אותי' – כך דברי היהודי הלז .וכששמעתי
זאת ,ראיתי שיש בו הרבה דברים טובים ,ויודע מעיקרי היהדות ,כי ראיתי
שיש לו אמונה בה' אחד ,ושהוא המנהיג את העולם ומשגיח בהשגחה פרטית
על כל אדם ,ואין שום מקרה בעולם ,שהרי לכך זרק חבילותיו כלפי שמיא...
וגם ראיתי שהוא מאמין בשכר ועונש ,שה' מעניש לרעים ונותן שכר לטובים,
שהלא הבין שה' מענישו ...ועוד ראיתי שיש לו גם אמונת צדיקים ,שהרי
אמר לי דברים אלו ,כיון שהוא חושב אותי לצדיק ויודע שצדיקים פועלים
ישועות ...א"כ כבר איבדתי מאז את הזכות הזאת ,שאני נותן למי שאין בו
כלום ,ועכשיו אני נותן לו מתנה הגונה משום שהוא ראוי לזה'!!...
"ואגב אוסיף ,שיהודי זה רצה לעזור לרבנו ולכן כל פעם שהיה מגיע ,היה
מכניס את דברי הדואר שהיו נמצאים בתיבת הדואר שמחוץ לבית .ואם אני
הייתי מכניס את הדואר באותו יום ,היה רבנו מצווה עלי להשאיר שם כמה
מכתבים ,שיהיה ליהודי הזה מה להכניס ,שירגיש שהוא עוזר ,ושמגיע לו
שאני ישלם לו!...
"אחת מן הזכויות שהיו לי בבית רבנו היה להכניס את דברי הדואר ,ביניהם
היו המון מכתבים של גוים המבקשים כסף למטרות שונות .ובפעם הראשונה
שהכנסתי את המכתבים ,התיישבתי ליד רבנו לעבור עליהם .הראיתי לו שיש
כאן מכתבים של גוים שרוצים כסף ,ואפשר לזרקם מיד ,אך רבנו עצר בעדי,
ואמר שצריך לבדקם אחד אחד ,כיון שיש ביניהם כאלה שיש לתמוך בהם.
"התחלתי לעבור עליהם ,הוצאתי את מהכתב הראשון ,שהיה של איזה בית
חולים במעלבארן ,המבקשים תמיכה .אמר לי רבנו' :הרי אני הייתי באותו
בית חולים ,ובור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן ,וצריך להכיר להם טובה!
שים מכתב זה בצד כי חייבים לשלוח להם!'.
"הוצאתי המכתב השני ,שהיה של איזה מכון לחקר חולים בחולי מסוים,
המשך בעמוד >>> 13
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"לא תכנס" ,קבע הלה" .זה תורי!" .בקוצר רוחו ומרירותו ,הפטיר כלפיו:
"הרי אתה שמן וחזק ,מה יקרה אם תחכה עוד קצת"? הלה נפגע ,זקר
לעומתו את אצבעו ואמר" :הלוואי שתרזה כמו האצבע שלי!"
הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א ,על זהירות הנדרשת בבין אדם לחברו
לפני כמה שנים הגיע אלי יהודי נכבד ,תלמיד חכם וירא שמים ,שבור ורצוץ.
בבכי ואנחה שח צערו ,שמזה זמן הוא מצטמק והולך ,עד שכחש בשרו ורזה
כעץ יבש ,נורא למראה .ערך בדיקות וניסה תרופות ,וללא הועיל .נראה ממש
 רחמנא לצלן.ומדוע בא אלי? כי זוגתו נזכרה ,שלפני עשרים ושבע שנים – שנות דור !
– היה לו תור להיבדק אצל רופא מומחה בבית החולים 'הדסה עין כרם'.
הגיע בשמונה בבוקר ,וכבר מצא תור ארוך של ממתינים .הפרופסור בדק
ביסודיות ויעץ באריכות ,והתור התקדם בעצלתיים .אבל סוף סוף ,באחת
וחצי בצהריים ,לאחר חמש וחצי שעות המתנה ,הגיע תורו –
והנה בא אדם גבה קומה ורחב גרם ,וטען שהוא לפניו!
החליט שאינו מוותר .כבר המתין דיו" .אני נכנס ,וזהו!"
"לא תכנס!" ,קבע הלה" .זה תורי!"
בקוצר רוחו ומרירותו ,הפטיר כלפיו" :הרי אתה שמן וחזק ,מה יקרה אם
תחכה עוד קצת?"
הלה נפגע ,וזקר לעומתו את אצבעו התפוחה .אמר" :הלוואי שתרזה כמו
האצבע שלי!"
אין לי מושג מי מהם נכנס ראשון .אבל עתה נתעוררה זוגתו לחשב ,שמא
נפגע מחמת הברית הכרותה לשפתיים (מועד קטן יח ע"א)' ,ואל תהי קללת
הדיוט קלה בעיניך' (מגילה טו ע"א) ,ועלבונו עשה רושם.
ומה רצונו ממני? הואיל והוא זקן וחולה וכחוש ,ממש לא נראה כמותו
לרע ,מבקש הוא שארחם עליו ,ואברר האם אותו פרופסור שומר את רישום
פגישותיו ומטופליו מלפני עשרים ושבע שנים .שאנסה לאתר את האדם
שנכנס בסמוך אליו ,כדי שיוכל לפנות אליו ,לבקש ממנו סליחה ולפייסו.
לא יאמנו בכיותיו וגניחותיו ,איך התמרמר בלב נשבר...
מובן שהבטחתיו שאעשה כמיטב יכולתי ,אבל פקפקתי בסיכויים להשיג
רישומי יומן מלפני שנות דור .אבל הראיתיו את המסופר בספר 'תולדות
אדם' (פרק יא):
רבי יחזקאל פייבל ,המגיד מוילנא זצ"ל ,כתב ששמע מהגאון רבי חיים
מוואלאז'ין זצ"ל ,שכאשר היה אחיו הגאון המופלא רבי זלמלה מוילנא זצ"ל
כבן ארבע עשרה ,נודע שמו לתהילה כחריף ובקי בכל התורה כולה .שקד
על תלמודו בבית המדרש הגדול בוילנא ,ויהודי ראה כבוד לעצמו להשמיע
באזניו מחידושיו ולקבל הסכמתו .ניגש ואמר" :באתי לומר לך פירוש חדש
ואמיתי במשנה במסכת דמאי" .דמאי ,כידוע ,הם פירות עם הארץ שיש
לעשרם.
אדרבה ,מכל מלמדי השכלתי.
פתח הלה וגיבב דברים ,תצילנה האזניים .לא הבין פשוטה של משנה,
הקשה קשיות של תוהו ותרץ תרוצי בהו.
נענה רבי זלמלה בבדיחותא" :פרותיך פרות דמאי" .בהברה ליטאית בה
מתחלפת שי"ן ימנית בשמאלית ,כאלו אמר' :פרושך פרוש עם הארץ' .נבוך
הלה ,והלך.
בלכתו ,הכהו לבו' :מה עשיתי ,הכלמתי יהודי! היה עלי להעמידו על האמת,
לפקוח עיניו בביאור דברי המשנה .מדוע התלוצצתי עליו?'
בכה בכי רב ,סגר את הגמרא ,והלך לחפשו כדי לבקש מחילתו ולפייסו.
הלך מבית מדרש לבית מדרש ,חקר ודרש :הראיתם איש שכזה וכזה תארו?!
איש לא ראהו ,איש לא הכירו.
הלך בשווקים וברחובות ,פקד אכסניות ,ולא מצאו .מרוב צער - ,חלה.
ריחם עליו חותנו רבי מיכל פעסלס ז"ל ,ודיבר עם אדם חכם ונבון שיפקח
צערו .כיון שהפיץ בכל מקום תארו של אדם ,התחזה הלה בדמותו והתייצב
לפני רבי זלמלה .אמר" :התכירני?"
אמר" :לא!".
אמר לו" :הרי אומרים שזיכרון מופלא לך ,ואיך לא תכירני? לפני כמה זמן
אמרתי לך פרוש נפלא במסכת דמאי".
אורו עיני רבי זלמלה" :האתה הוא?" ,כבר עמד להתנפל לפניו ולבקש סליחתו,
אבל עינו לא הטעתו .אמר לו" :השם עד ביני ובינך ,האתה הוא אם לאו?!"
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לא מלאו לבו להכחיש ,והודה על האמת .מתחזה הוא.
קרא רבי זלמלה בנהמת לבו" :כמעט והכשלתני! הייתי מבקש ממך מחילה
ונרגע ,בעוד עווני בתקפו!"...
בכה באין הפוגות ,וכבר חשב ללכת לכל בתי הכנסיות והמדרשות ,לעלות
על הבימה ולהתוודות ולבקש מחילה בלב נשבר ,פן ואולי ימצא שם אותו
אדם ויסלח...
נודע הדבר לרבו ,הגאון מוילנא זצ"ל ,וקרא לו .הראהו מה שכתב ה"חובות
הלבבות" (שער התשובה פרק י) ,שאם חטא אדם לחברו ועשה כל שביכולתו
לאתרו ולמצאו כדי לבקש מחילתו ולא עלה בידו ,ייתן הבורא יתברך בלב
הלה למחל לו באשר הוא שם ,ושקטה רוחו.
עוד זאת כתב שם רבינו הרמ"א ,שהמוחל לא יהא אכזרי מלמחול .וגם זו
עצה נפלאה לזכות בדין ,שהרי משפטי שמים במידה כנגד מידה (סטה ח
ע"ב) ,ש'המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים' (שבת קנא ע"ב)
ו'המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו' (ראש השנה יז ע"א) .ואם
כן ,המוחל לחברו ימחלו לו ,היש עסקה טובה מזו?
ונספר :במלחמת תשכ"ז עשו כל שונאי ישראל ,ממזרח ומערב מצפון
ומדרום יד אחת ,זממו להשמיד להרוג ולאבד ,היה לא תהיה .הפחד היה
נורא .כידוע ,הכשירו חמישים אלף חלקות קבורה ,למקרה שההתקפה תהדף,
כי אם לאו ,חלילה ,לא יהא שריד ופליט רחמנא לצלן .ובעוד עיקר המערכה
ניטשת בדרום ,ברצועת עזה ומדבר סיני ,החלה ההפגזה על ירושלים .יושביה
ירדו למקלטים ,ושוועו לרחמי שמים.
בני ישיבת מיר הסתופפו במקלט ענק בשכונת 'בית ישראל' יחד עם תושבי
השכונה ,ולפתע נשא ראש הישיבה ,הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל את
ראשו ואמר – מי שזוכר את מבטאו – "מובטחני שננצל!" .ואכן ,הניצחון היה
מהיר ומזהיר .בתוך ששה ימים הוסרה טבעת המצור ,והאויב הוסג לאחור,
לגדות הסואץ ממערב ועד לנהר הירדן במזרח.
כשהיתה הרווחה ,נשאל כיצד ידע וניבא.
אמר" :לא נביא אנכי ,ולא בן נביא" –
"אבל היתה איתנו במקלט עגונה אומללה ,שבעלה נטש אותה ואת ילדיה
לפני עשרים וחמש שנה ,גזר עליה חיי גלמודה ,כאלמנה חיה .באלו קשיים
התמודדה ,בפרנסה וגידול ילדיה והשאתם" –
"וכשהדי ההפגזות הרעידו את המקלט ואיש לא היה בטוח בחייו ,שמעתיה
אומרת' :ריבונו של עולם ,יתכן וזו שעתנו האחרונה .ואיני רוצה לעזוב את
העולם כשבלבי טינה והקפדה .אתה היודע כמה המר לי בעלי וכמה הרע
לי .אבל אני מוחלת לו במחילה גמורה!'"
ונשא קולו" :וכששמעתי זאת ,ידעתי שניצלנו! כי עוררה במרום סליחה
ומחילה והעברה על פשע!"...
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(מתוך הספר 'מקרבן לתורה')

המשגיח סיפר שהגה"ק ר' אלחנן וסרמן זצוק"ל ,היה רגיל לומר י"ג עיקרים פעמיים
ביום ,וה'חפץ חיים' בלא שידע מזאת אמר לו" :אתה חושב שלומר פעמיים י"ג עיקרים
זה מוגזם?" שאלתי את המשגיח ,מנין באמת ידע ה'חפץ חיים' שר' אלחנן אומר
פעמיים י"ג עיקרים – הוא חלם זאת בלילה? אמר המשגיח" :רוח הקודש!"
הליכות נאצלות ועבודת הימים הנוראים ,של המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל
הנוסח "תכתב ותחתם" מזכיר שיש דין ויש דיין
כאשר ליוויתי את המשגיח לביתו לאחר תפילת ליל ראש השנה ,ניגש אליו
יהודי שאינו שומר מצוות ,ובירכו ב'שנה טובה' .המשגיח השיב לו כברכתו-
"שנה טובה" .לאחר מספר פסיעות נעצר המשגיח ואמר" :היצר הרע הצליח
להכשיל אותי!" ,והסביר שהיה עדיף לברך" :לשנה טובה תכתב ותחתם",
ובכך להזכיר לאותו אדם שיש דין ויש דיין שכותב וחותם ,מאשר לומר "שנה
טובה" ,שהוא נוסח שעלול להתפרש כתקווה לטוב גרידא ,והוא נוסח ששגור
גם אצל אינם מאמינים.

דמעות הלב
אחד הביע את צערו לפני המשגיח ,על כך שלמרות שעשה מאמצים גדולים,
הוא לא הצליח לבכות בתפילה ,והאריז"ל הרי אומר שמי שאינו בוכה סימן
שנשמתו פגומה .אמר לו המשגיח" :היום אנחנו לא צריכים סימנים שנשמתנו
פגומה"( ...דהיינו שהפגם שהאריז"ל דיבר עליו הוא אינו לפי דרגתנו).

עצות להתמודד עם הפרעות בתפילה
שאלתי" :יש לפעמים שאחד המתפללים הסמוכים אלי מגביה את קולו,
וזה מפריע לי להתרכז ,מה העצה לכך?" .תוכן התשובה היה" :ראשית ,אם
מתרכזים היטב בתפילה עצמה זה מקל קצת .אך צריך לדעת :יהודי צריך
לדעת מה ה' רוצה מאיתי עכשיו ,במצב הנוכחי ,ואם הקב"ה סיבב את
המציאות שתהיה לך הפרעה בתפילה ,סימן שתפקידך להשתדל להתפלל
דווקא מתוך אותה הפרעה ,עד כמה שניתן  -וזוהי התפילה שבורא העולם
כעת רוצה ממך!
"טוב גם שתחשוב' :ברוך ה' שהוא מתפלל בהתלהבות ובדביקות ,ויש
להקב"ה הרבה נחת ממנו'".

דעת הזוה"ק על בקשות פרטיות
ידוע שהזוהר הקדוש כותב בגנות המבקש בקשות פרטיות בראש השנה.
ביום המלכת המלך כל הבקשות צריכות להיות סביב המלכת המלך ,ואין
מקום כלל לבקשות פרטיות!
אמנם ,בדורות אחרונים ,שהתמעטה ההרגשה שבראש השנה אנו עומדים
למשפט ,אשר בו ייגזר דיננו ,מי יחיה ומי ימות ,מי ישלו ומי יתייסר  -הכריעו
רבותינו זיע"א להתיר בקשות פרטיות ,משום שבקשות אלו מחזקות ומחיות
את ההרגשה ,שביום זה יהיה גזר דין על כל העניינים שהכי חשובים בעבורנו.

אם כוונת הבקשות להיות עזר לעבודת ה' -
הרי הן בכלל בקשת מלכותו

שיש בהן לחיזוק בעבודת ה' – פרנסה בריאות וכו').
(אך למעשה כאשר שאלתי את המשגיח האם להגביל חלק מהבקשות,
השיב" :סוף סוף ה'משנה ברורה' לא הזכיר את דברי הזוהר הק' ,והלוואי
ונקיים את עיקר הדין!).

שלא יהיו הבקשות על חשבון חזרת הש"ץ
המשגיח עורר ,שהבקשות שבסוף תפילת העמידה לא יהיו על חשבון חזרת
הש"ץ.
והדגיש המשגיח ,שאפשר לבקש ולהתפלל על דברים פרטיים גם במהלך
היום של ראש השנה ויום כיפור ,ולאו דווקא בתוך תפילת העמידה (ואע"פ
שבוודאי שהזמן המועיל ביותר הוא בתפילת העמידה ,אך כאשר זה על
חשבון חזרת הש"ץ ,עדיף לדחות את הבקשות לזמן אחר).
ר' אלי' ביקש שיבוא לבקש סליחה בעוד שבועיים
אחד ביקש סליחה ממורנו ר' אלי' לופיאן זצ"ל ,על כך שדיבר עליו לשון
הרע .אמר לו ר' אלי' ,שהיות שעסקו עם הציבור ,חשוב לו לדעת מה הוא
דיבר עליו .לאחר שאמר לו הלה מה שדיבר עליו ,הגיב ר' אלי' שבדבריו יש
נזק גדול ,והוא אינו רוצה סתם להגיד שהוא מוחל לו ,בשעה שהאמת היא
שעדיין יש בלבו תרעומת ,ולכן שיבוא אליו פעם נוספת בעוד שבועיים.
חזר הלה ושאל ,מה תעזור ההמתנה של השבועיים? השיב ר' אלי',
שבשבועיים הללו הוא ילמד מוסר ,והוא מקווה שזה יועיל להסיר לגמרי את
הקפידא מליבו ,והוא יוכל למחול בלב שלם...

הקב"ה שם בפה מה לומר

ומעורר המשגיח ,שגם כאשר מבקשים בקשות פרטיות ,תלוי באמת בעבור
איזו מטרה מבקשים ,כי אם רצוננו להיות עבדים נאמנים לה' ,ואנו מבקשים
דברים שיעניקו לנו אפשרות לעבוד את הקב"ה בשמחה ומתוך מנוחת הנפש
 נמצא שבקשה זו היא בקשה לחיזוק מלכותו יתברך!ולא רק שאין בה סתירה להמלכת המלך ,אלא אדרבה ,זוהי בקשה להמלכת
ה' ומקומה וזמנה בראש השנה! והוסיף המשגיח שכנראה כוונת הזוהר הק'
בבקשות גשמיות פרטיות – במי שמבקש רק עבור עצמו.
צריך לשים לב שבקשותינו יהיו לכבוד ה' ולחיזוק מלכותו
אלא שצריך באמת שימת לב שהבקשות יהיו בכוונה הראויה ,וכגון שמבקשים
על בריאות ,פרנסה ,וכדו' ,שנתכוון שננצל אותם כאמצעי לעבודת ה' מתוך
מנוחת הנפש ,ולא סתם בשביל טובתנו האישית.
ואולי באמת לפ"ז ,בקשות שאין בהן תועלת לעבודת ה' ,אין מקומן בראש
השנה (והתועלת לחיזוק הרגשת המשפט ,ניתן לקבל מהבקשות הגשמיות

המשגיח סיפר על רוח הקודש של ה'חפץ חיים' זיע"א ,שהגה"ק ר' אלחנן
וסרמן זצוק"ל ,היה רגיל לומר י"ג עיקרים פעמיים ביום ,ו'החפץ חיי'ם ,בלא
שידע מזאת ,אמר לו" :אתה חושב שלומר פעמיים י"ג עיקרים זה מוגזם?".
שאלתי את המשגיח ,מנין באמת ידע ה'חפץ חיים' שר' אלחנן אומר פעמיים
י"ג עיקרים – הוא חלם זאת בלילה? אמר המשגיח" :רוח הקודש ,הכוונה
שהקב"ה משרה לומר דבר מה גם בלא שמבין למה לומר זאת" .שאלתי אם
זה שייך גם היום ,וענה המשגיח בפשטות" :בודאי ,כשאחד רוצה לעשות
רצון ה' ולהשפיע על אחרים ,הקב"ה שם לו בפה מה לומר"...

הזכות שדבריו נשמעים
בחורף תשע"ז המשגיח כבר היה חלש מאוד .נכנסתי לבקרו .כשהוא שוכב
במיטתו ,המשגיח דיבר בהתרגשות על זכותו הגדולה של מרן ה'חפץ חיים'
זיע"א ,שזכה שספריו כל כך התקבלו בכל תפוצות ישראל ,וכל כלל ישראל
המשך בעמוד >>> 13
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העולם מספרים ,שתפילת 'עלינו לשבח' באה בטענה ,מדוע נגרע ערכה שבכל התפילה
עוד מתפללים איך שהוא ,אבל תפילת 'עלינו לשבח'  -כמעט אינה חשובה בעיניהם...
כששמעו בשמים את כאבה של תפילת 'עלינו לשבח' ,הבטיחו לה שבימים הנוראים
יאמרו תפילה זו בכוונה גדולה...
הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א ,אב"ד סאנטוב ליקווד ,על התורה והתפילה
"וּבָ ַח ְר ָּת ַ ּב ַח ּיִים" (דברים ל' ,י"ט)

מרן הגה"ק בעל 'ישועות משה' מוויז'ניץ זי"ע ,היה אומר :בפסוק נאמר
(דברים ל' ,י"ט)" :ובחרת בחיים" ,התורה הקדושה מצווה את האדם שיבחר
בחיים .נשאלת השאלה :לאיזה צורך אמרה כן התורה? וכי יש אדם מן השורה
שיבחר במוות מאשר בחיים? היעלה על הדעת שאדם שעומדות בפניו שתי
דרכים – דרך החיים ודרך המוות – יבחר לעצמו את דרך המוות ,בו בזמן
שעומדת לפניו גם דרך החיים – עד שהתורה צריכה להורות לו את הדרך
הנכונה ולומר לו' :ר' איד! ראה נא שתבחר את דרך החיים ולא את דרך
המוות' ...אטו בבהמות עסקינן??
ואמר הרבי זי"ע שכוונת הכתוב היא כך :התורה הקדושה מצווה את האדם
ואומרת לו" :ובחרת בחיים" – ראה נא לבחור ב"חיים" – מהו הכוונה 'לחיות'
[וואס הייסט לעבן] ,וכי משחק 'כדורגל' נקרא 'לחיות'? האם להתלבש עם
כל השיגעונות של המתחדשים במיטב האופנה  -המגיעה מהגויים המשוגעים
בפאריז – זה נקרא 'חיים'?
א פייערדיג'ן שבת קודש זה נקרא 'לחיות'! [דאס הייסט געלעבט!] תורת
ה' – זה נקרא 'לחיות'! חיות דקדושה – זה נקרא 'חיים'! לזה נתכוונה התורה
הקדושה בצוותה את האדם" :ובחרת בחיים" ,כשאתה הולך לבחור את הדרך
בחיים – ראה נא לבחור ב'חיים' האמיתיים' ,א לעבעדיג'ן לעבן נישט א
טויטער לעבן!'...
המעשה שלפנינו ימחיש מאוד מהם חיים של תורה – שכל חיי האדם הם
אך ורק לצורך לימוד התורה.
הגאון רבי יעקב אורנשטיין זצ"ל בעל 'ישועות יעקב' על שו"ע ,היה הרב
בעיר לעמבערג .אחריו ,היתה העיר תקופה מסויימת מבלי רב .באותה תקופה
היו הרבה מועמדים שהציעו לכהן פאר בעיר חשובה זו – לעמבערג .בראש
המועמדים היו מוצעים שני גדולי עולם :הגאון רבי יוסף שאול נתנזון זצ"ל
בעל 'שואל ומשיב' ,וגיסו ,הגאון רבי מרדכי זאב איטינגא זצ"ל ,שחיברו
ביחד את הספר 'מפרשי הים' על ספר 'ים התלמוד' .אלא שפרנסי הקהילה
לא ידעו במי לבחור לרב ,כי שניהם היו גדולי הדור ,חריפים ובקיאים גדולים,
צדיקים וקדושים .על כן החליטו לשאול את מוצא פיו של הרה"ק רבי יהושע
מבעלזא זי"ע ,שיורה להם כדת מה לעשות.
בחרו ,אפוא ,פרנסי הקהילה משלחת חשובה ונכבדה ,מראשי הקהל ורבניה,
שיסעו לבעלזא לשאול את חוות דעת הרה"ק רבי יהושע זי"ע .כשהגיעו
לבעלזא ,נכנסו לקודש פנימה ,ושטחו בפני הרבי את ספיקותיהם .הם מנו
את המעלות שיש לכל אחד משני המוצעים להם ,והמתינו בחרדת קודש
לתשובתו .ביני לביני ,קם אחד מהנוכחים ,ואמר שהוא רוצה לספר עובדא
על הגאון בעל 'שואל ומשיב' זצ"ל ,וכה סיפר:
חותנו של ה'שואל ומשיב' היה עשיר גדול מאוד ,וכשלקח את ה'שואל
ומשיב' לחתן ,הקציב עבורו נדן גדול – והבטיח לו הון עתק כדי שיוכל לשבת
במנוחה ,לשקוד על דלתי התורה כאוות נפשו הטהורה ,ושום טירדה לא
תטרידהו מתלמודו .זוגתו  -עזרתו בקודש  -היא אשר נטלה על שכמה את
עול ניהול הבית ,כדי שבעלה הקדוש לא יופרע מתלמודו .לימים ,שלחה ידה
במסחר ,והשקיעה את ה'נדן' בכמה מקומות .מהרווחים התפרנסו בכבוד,
וכך היה בעלה הגאון יושב ושוקד על לימודו בלי שום הפרעות.
ויהי היום ,התהפך עליהם הגלגל ר"ל ,והפסידו את כל כספם שהיה מושקע,
עד שנעשו עניים ואביונים ר"ל ,והגיעו לכדי פת לחם .המצב בבית היה קשה
מנשוא ,כי היו מורגלים לחיות במנוחה והשקט ,וכך ביום אחד היו צריכים
לחשוב על פת לחם.
יום אחד הלך ה'שואל ומשיב' ברחוב כשהוא משוטט ברעיונותיו .הוא היה
נראה מאוד מודאג ושבור ,אותות תוגה נראו על פניו .לא היו צריכים להיות
'חדי עין' להבין שעננה כבדה רובצת לה עליו .בהיותו מהלך ברחבי עירו,

פגע בו יהודי אחד ממכריו ,וכשראה את הגאון מתהלך ביגונו ושקוע בצרתו,
שאלו על כך" :מה קרה לכם? אולי התרגשה עליכם איזו צרה ר"ל ,אולי אני
יכול לעזור לכם?"
השיב לו הגאון בעל 'שואל ומשיב' זצ"ל" :כן! המצב אצלי בבית קשה
מנשוא ,שכן מאז שכל הוני אבד בתהום ונבלע במצולות ,חיי אינם חיים!
אני מרגיש שאני לא יכול לסבול עוד! כי עד עתה" – מספר ה'שואל ומשיב'
– "בהיותי יושב על תלמודי במשען ומשענה – באין טורד ,הייתי יכול להתמיד
בלימודי בעיון ובקיאות ,הייתי יושב ולומד אלף דפי בגמרא בחודש וכדומה,
אמנם מאז שנעשיתי מחוסר לחם ,ועול הפרנסה ריחיים היא הוא על צווארי,
אינני יכול להספיק כל כך בלימודי ,ולמדתי ,אפוא ,החודש רק שש מאות
דפי גמרא ...תורה מה יהא עליה? על כן אני מתהלך שבור ורצוץ ,כי אינני
יודע לשית עצות בנפשי"...
כששמע הרה"ק מבעלזא את דבריו הנוראים ,אמר לפרנסי הקהל" :אותו
תקחו לרב בעירכם! אדם אשר מרגיש את התורה כחלק מחיותו ,וכאשר הוא
מופרע מלימודו חייו אינם חיים – זה מה שכואב לו – 'התורה מה תהא עליה'
– הכסף הרב שאבד לו אינו מדבר אליו ,כי זה אינו מעניינו כלל ,רק התורה
שהיא משוש חייו ויקרה לו כבבת עינו  -הוא הגבר הוקם עול – הוא ראוי
להיות רב בעירכם ,והוא אשר יקים את התורה ויוכל להעמיד את הדת על
תילה!".
לפני מספר שנים סיפר לי כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א -
ארה"ב ,שבאחד מבתי הכנסיות אירע פעם ,שבאמצע התפילה ניגש יהודי
אחד לשליח ציבור ,והעיר לו אודות תיבה מסויימת בנוסח התפילה ,שלפי
דעתו הוא לא הגה את הניקוד נכונה כפי כללי הדקדוק [לדוגמא :בתפילת
"וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו" – את נקודת תיבת 'ברחמים' ,הגה
'ברחמים' – עם שו"א ,ודעת המעורר היתה שלפי כללי הדקדוק
השליח ציבור
ְ
'ברחמים' – בהדגשת החט"ף פת"ח] .שליח הציבור לא ענה לו
יש לומר
ֲ
(לאותו מעורר) אז – באמצע התפילה.
לאחר התפילה ,ניגש שליח הציבור לאותו יהודי ואמר לו ,שהוא רוצה לספר
לו איזו עובדא .וכה סיפר לו :בכפר אחד פרצה פעם אחת אש גדולה בבית
בו היה דר ילד קטן .הילד – בראותו את האש שפרצה – נבהל מאוד ,וינס
החוצה ,והתחיל לזעוק לעזרה בקול רעש גדול" :הצילו! א פיר ,א פיר!! עס
ברענט א פיר!!" [כשכוונתו ל"פייער" – אש] .תוך כדי שהילד זועק לעזרה,
עבר שם איש אחד ,וכששמע את זעקת הילד "עס ברענט א פיר" ,ניגש אליו
המשך בעמוד >>> 23

8

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

"הייתי פעם במלון 'גלי צאנז' .בשתיים בלילה התעוררתי וירדתי לכניסה למלון ,שם
ישב שומר חמוש .התחלתי לשוחח עמו ,והוא סיפר לי כי לפי החוק הגיעה לו חופשה,
והוא אכן היה כמה ימים בחופשה .אבל אז חשב לעצמו שאדם אינו יכול ללכת בטל,
לכן בקש לשוב לעבודה ,אפילו בחינם!"
הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ,על קדושתו של מרן בעל ה'חפץ חיים' וימי הדין • ליומא דהילולא של בעל ה'חפץ חיים'
בפתח דברינו ננסה להבהיר מהי המשמעות של שמירת הפה ,שמירת
הלשון.
הייתי פעם במלון 'גלי צאנז' לבדי .בשתיים בלילה התעוררתי וירדתי לכניסה
למלון ,שם ישב שומר חמוש .התחלתי לשוחח עמו ,והוא סיפר לי כי לפי
החוק הגיעה לו חופשה ,והוא אכן היה כמה ימים בחופשה .אבל אז חשב
לעצמו ,שאדם אינו יכול ללכת בטל ,לכן בקש לשוב לעבודה ,אפילו בחינם.
אמרתי אז לעצמי' :מרא דכולי עלמא ,וכי מה בעובד הוא שם? יושב כל
הלילה ואינו עושה דבר .מעולם לא היה שם גנב שהיה צריך לעצור אותו.
מעולם לא היה אירוע שחייב אותו לזוז מעמדת השמירה שלו .את כל זמנו
הוא מבלה בחוסר מעש ,לי היה נראה שהרבה יותר טוב לישון מאשר לשבת
באפס מעש כל הלילה .אבל למדתי ממנו ששמירה מצריכה ריכוז .שמירה
זו עבודה .גם אם נראה שלא עושים כלום ,אבל צריך להתרכז כל הזמן,
להיות ערני ,לא לתת לרגע אחד לתנומה להשתלט על הערנות!
זהו הענין של שמירת הלשון – להיות ערני כל העת ,לשמור על הפה שלא
יהיה מזיק.
שלמה המלך אומר במשלי (י"ח ,ז')" :פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש
נפשו" ,אומר רבנו יונה ב'שערי תשובה' (שער ג אות רד)" :מחתה – לשון
יראה ומגור ,רצונו לומר ,כי הכסיל יירא ויגור מזעם לשונו פן יוקש בו ,כאשר
יירא מאויבו ,כי אין שפתיו ברשותו" .הכסיל אינו שולט בלשונו ,כמו בור
שתחילת עשייתו לנזק – כך הוא פיו של הכסיל .כל מי שנתקל בו נפגע
ממנו .הענין של שמירת הלשון הוא ,לא לאבד את הערנות .לשמור על הפה
לבל יזיק את הזולת.

כל דבור נשמע במרומים!
כולם מחפשים עצות בעשרת ימי תשובה כיצד לזכות בדין" .כדלים וכרשים
דפקנו דלתיך" ,מי הוא ה'דופק'? זו הנשמה ,המבקשת לבוא ליום הכיפורים
בלי כל האיסורים.
נחשוב לרגע ,בדרך משל :הרי כולם יודעים היום מהם מחירי הדירות.
למצוא דירה טובה במחיר סביר  -יכול להיות דבר מייאש.
והנה יתאר לעצמו אדם ,שיציעו לו דירה בירושלים ,בשכונה מכובדת,
ארבעה חדרים מפוארים ,במחיר של עשרת אלפים דולר .מי לא ירוץ לחטוף
'מציאה' שכזו? יש בדירה המופלאה הזאת רק בעיה אחת – כל מה שמדברים
בדירה ,נשמע ברחבי השכונה ...האם יימצא אדם אחד שיהיה מוכן לגור
בדירה שכזו? אפילו אם ישלמו לו עשרת אלפים דולר ,הוא לא יגור שם.
אדם אינו מוכן לגור בדירה ,שכל מה שהוא מדבר שומעים כולם!
כיצד מוכן אדם לדבר כל מה שיעלה על רוחו ,בידיעה שכל דבר שהוא
אומר נשמע במרומים? "הנוטע אוזן הלא ישמע"? הרי כל דיבור נשמע ,כל
מחשבה גלויה" .אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך" .וכיצד זה לא
שם האדם מחסום לפיו?

לא לשתוק .לדבר מה שצריך!
יש בחורים הרוצים לעשות תענית דיבור ,ואני אומר – חלילה וחס!
ידוע שהחפץ חיים זצ"ל הרבה לדבר ,כך סיפרו זקנים מהדור הקודם ששהו
במחציתו .ושמעתי שני טעמים לדבר :האחד – הוא רצה להוכיח שכדי לשמור
על הלשון לא צריך לשתוק .אדרבה ,אפשר לדבר הרבה ובכל זאת להימנע
מדיבורים אסורים .והשני – הוא חשש פן בן שיחו ידבר יתר על המידה ,ואולי
ידבר דברים אסורים ,לכן העדיף שהוא עצמו ידבר.
אבל נראה לי שאלו ביאורים שטחיים .ה'חפץ חיים' קדש את נשמתו,
וממילא כל דבריו היו דברי קדושה .וכי מה הוא דיבר כל הזמן? הרי יש
ספרים שהוציאו תלמידיו ובהם דברים ששמעו ממנו ,כולם דברי תורה ויראה
ומוסר ,כי כל דבריו היו דברי קודש ,והוא חייב היה להשמיע אותם.

ראו נא הנהגה של מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל :הוא לא יכול
היה לשבת ליד אדם ולשתוק .ספר לי הרב משה קופשיץ זצ"ל ,שעלה פעם
לאוטובוס וגם ר' שלמה זלמן עלה לאוטובוס והתיישב לידו .לאחר זמן קצר
החל ר' שלמה זלמן לשאול אותו לשמו ולשם אביו ,וכך ניהל איתו שיחה
ארוכה ,עד תום הנסיעה .זו הנהגה מופלאה של בין אדם לחברו ,לא לשתוק
אלא לדבר ,אבל כמובן ,אך ורק דיבורים מותרים!

עבודת הפנים הראשונה – קטורת
ה'חפץ חיים' כותב ,שעבודת הפנים הראשונה ביום הכיפורים היתה הקטרת
הקטורת .אמרו חז"ל (יומא מד ע"א)" :על מה קטורת מכפרת – על לשון
הרע .יבוא דבר שבחשאי ,ויכפר על מעשה חשאי".
הרי לימדה אותנו התורה ,שכל עוד שיש קטרוג של לשון הרע ,לא ניתן
לגשת לכפרה .הדבר הראשון שיש להסיר הוא הקטרוג של לשון הרע ,ולכן
עבודת הפנים הראשונה ביום הכפורים היא הקטרת הקטורת.
זאת הקטורת שיש לכתוש אותה 'דקה מן הדקה' ,דבור שעל פניו נראה
כמותר ,אבל בדקדוק הדברים ,יש כאן אמירה אסורה .לכן צריך להחזיר את
הקטורת הכתושה אל המכתשת ,ולכתוש אותה שוב דקה מן הדקה ,לכפר
גם על לשון הרע הדק מן הדק .לאחר שמשתיקים את הקטרוג של לשון
הרע ,אפשר להמשיך בשאר סדר העבודה.
חשבתי לבאר את כוונות ה'חפץ חיים' ,על פי באור המופיע בספר 'כתבי
החפץ חיים':
לאחר שהרג משה רבינו את המצרי ,ולמחרת מנע את הריב בין דתן לאבירם,
אומר משה רבנו" :אכן נודע הדבר" .מבאר רש"י" :נודע לי הדבר שהייתי
תמה עליו ,מה חטאו ישראל מכל ע' אומות ,להיות נרדים בעבודת פרך ,אבל
רואה אני שהם ראויים לכך" .משמע שבגלל חטא לשון הרע ,גלו ישראל.
ברם הדבר פלא ,הרי כבר על אברהם אבינו נגזר" :גר יהי זרעך ...ועבדום
וענו אתם"!
קודם שנביא את תרוץ ה'חפץ חיים' ,נקדים את הדברים שרגיל היה מרן
הרב שך זצ"ל לומר ,כי לדברי ה'חפץ חיים' ,גם אם אין מקור בש"ס ,הרי כל
דבריו תורה הם.
ובכן ,אומר ה'חפץ חיים' :כאשר אדם מדבר לשון הרע ,נבראים מקטרגים
בעלי לשון ,והם המביאים את חטאי האדם לפני כסא הכבוד .בכל החטאים
האחרים ,נבראים ,אמנם ,מקטרגים ,אבל אין להם פה לדבר .רק בחטא לשון
הרע למקטרגים יש גם לשון ,ורק הם יכולים להביא את הקטרוג לפני כסא
הכבוד .בלי לשון הרע  -רק מידת הדין מקטרגת ,אבל לשם כך יש ענין של
תשובה ,יש כפרה של ראש השנה ויום כיפור ,יש את סדר העבודה של יום
המשך בעמוד >>> 23
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לפני כמה שנים הגיע אלי אדם מהרצליה פיתוח ,שרצה לקנות דווקא
את השופר שלי .הוא הסכים לשלם עליו  2500דולר אבל אני סירבתי.
יש חיבור מיוחד בינו לבין התוקע ,יש אנשים המקדישים הון תועפות
לשופר שהתחברו אליו
סיפורים יחודיים על השופרות והתקיעות הבוקעות מהם ,בימי הרת עולם
בערב יום הדין ,כשמוטלת עלינו המשימה של המלכת הקב"ה בעולמו,
ומבקשים אנו שיעלה זכרוננו לפניו ,נביט על הדרך בעזרתה אנו ממליכים
את הקב"ה בתקיעת שופר.
יצאנו למרחב התקיעות ,שוחחנו עם בעלי תקיעה מיוחדים ,ודלינו מבארם
המפכה מעשה וסיפור על אודות ייחודיות השופר והתקיעות הבוקעות הימנו
בימי הרת עולם.
הגאון רבי ישראל פסח פיינהנדלר זצ"ל ,שימש כבעל תוקע נפלא בישיבה
בירושלים במשך כארבעים שנה .כשאנו משוחחים עם בני משפחתו ובנו
הרב יונה ,אנו למדים ,מלבד על גדלותו המיוחדת של האיש ופעליו ,על
הייחודיות שדבקה בו במשך כל השנים ,בהיותו בעל תוקע נפלא" .לא פלא
הוא שאבא היה מוהל מומחה ,בקיא בשעטנז ,שוחט מיומן ובעל תוקע מופלא
ועוד ועוד .זה לא פלא שהכל נכרך בו ,כי החביבות שהיתה למצוות  -היתה
נדירה .וכשנפגשו לפונדק אחד מילה ותקיעות שופר  -זה היה יומו הגדול
של אבא ,הוא היה מוסר נפשו לקיום המצוות באופן מופלא ובלתי רגיל,
ולכן נודע כמדקדק במצוות ,שהכל ראו בו דמות לעשיית המצוות".

מתי התחיל את ענין התקיעות בשופר?
"מדובר בלפני עשרות שנים ,כשעוד היה גר ברמת השרון ,ובשממון התורתי
שהיה שם באותן שנים חיפשו יהודי בעל צורה ,ירא שמים ,שיוכל לשמש
כבעל תוקע .אבא שכל ימיו מסר נפשו לקיום המצוות בכל דרך ,החליט בו
במקום ללמוד את ההלכות על בוריין ולהתמסר לקיום המצוה .מלבד התקיעות
הקבועות הללו ,היה הולך במסירות נפש לכל יישובי האזור ,ומזכה את
היהודים בתקיעות שופר ביום הגדול ,שבו נדרשים אנו להעלות זכרוננו על
ידי קול השופר .לאחר מכן ,כשהיה רב ומו"צ בעיר נתיבות ,אף שם היה בעל
תוקע נודע ,שרבים נהנו להדר בשמיעת תקיעותיו .אף לאחר מכן ,כשעבר
לגור בירושלים וכיהן כרב ומו"צ בשכונת רוממה ,היה בעל תוקע מופלא,
כשמידי שנה בשנה היה לומד שוב ושוב את כל ההלכות הנצרכות לכך ,והיה
מהדר הידור אחר הידור למען ייצאו התקיעות בשלמותן הראויה".

מה זכור במיוחד מתקיעותיו של אבא?
"לא אחת היה אבא תוקע במקומות ,בהם לא היתה אוכלוסיית המתפללים
אנשים יראי שמים ובעלי תריסין .אבא היה מרומם אותם על ידי התקיעות
שתקע בבית המדרש .הוא היה נוטל אותם עמו ,לומד עמהם את ענייני
התקיעות והכוונות המיוחדות ,ומספר להם על מעלתו של השופר ,והתקיעות
היוצאות ממנו דווקא ביום זה .העידו לפנינו יהודים ,שהודות לכך כל ראש
השנה היה נראה אצלם אחרת לגמרי ,ותפילותיהם שיצאו מלב שבור  -היו
הרבה תודות לתקיעותיו הייחודיות של הרב פיינהנדלר .גם בישיבה שבה
תקע בשנים האחרונות ,היו בני הישיבה מתחברים לדבריו בענייני השופר
והביא בכך חיזוק לכל סובביו.
זיכרון מופלא הוא ההידור שהיה מהדר בתקיעות ,למרות שלא תמיד היו
כוחותיו עמו ,בכ"א על תקיעות מהודרות לא היה מוותר מעולם ,והיה מהדר
הידור אחר הידור ,לעיתים אף בתקיעות רבות ,עד שייצאו מהודרות ממש.
התקיעות היו אצלו עד כלות הכוחות ממש.
גם אחרי ארבעים שנה כבעל תוקע של רבנים ואדמו"רים ,ממשיך הרב דוד
נינצינסקי ,מומחה עולמי לשופרות ,שהמציא שיטות עיבוד וניקוי להפיק
מהם איכויות מקסימאליות ,לתרגל את הקולות לפחות חודשיים לפני הימים
הנוראים ,כשהוא מקפיד לא להחליף את השופר שלו באף שופר אחר" .הציעו
לי  2500דולר תמורתו" ,הוא מעיד" ,ולא ויתרתי עליו בשום אופן! כל שנה

הגאון רבי ישראל פסח פיינהנדלר זצ"ל

אני מתרגש מחדש .מי שלא מתרגש הוא לא בעל תוקע! יש פסוק בתהילים
ק"נ' :הללוהו בתקע שופר'  -אותו כתב דוד המלך להקב"ה ,ברגע שאדם
מתחיל לתקוע בשופר הוא הופך לשליח ד' ,והקולות שהוא מוציא אלה
קולות שד' רוצה שיצאו מן השופר .זמן התקיעות מחבר את בעל התוקע
לבורא העולם ,ואיך אפשר שלא להתרגש?" ,הוא שואל.
הרב נינצינסקי ,תושב ביתר עילית ודובר שפות אנגלית ,עברית ,רוסית,
ספרדית ,צרפתית ופורטוגזית ,נחשב זן נדיר בנוף התוקעים ,מבחינת
ההתייחסות שלו לשליחות הציבורית ארוכת השנים ,שאף עשתה עימו עלייה
מברזיל ,מבחינת היחס שהוא מעניק לשופר כאל כלי חי הזקוק לליטוש,
לעיבוד ולטיפוח על בסיס קבוע ,ומבחינת הרצינות חסרת הפניות ,שהוא
מעניק לתרגולים אינטנסיביים טרום הימים הנוראים ,משל נמצא הוא בתחילת
הדרך ממש.
"צריך הרבה סיעתא דשמיא כדי לשמש בעל תוקע ראוי" ,מבהיר רבי דוד,
שבימים אלה טרוד לא מעט בהכוונה ובהכשרת בעלי תקיעה ,העושים את
צעדיהם הראשונים" .לא כולם מבינים מה זה שופר ,ומה דורשות מאיתם
התקיעות ,ויש כאלו שאפילו נופלים לתפקיד ממש מהרגע להרגע .אך חשוב
להתמצא בפרטים מאלף ועד תיו ,להבין את משמעות השופר ,כי מי שלא
יורד לעומק לא יכול לשמש בעל תוקע!".
כמומחה עולמי לשופרות ,המעבד ,מתקן ומוכר  -הוא לוקח אישית תופעות
מהסוג הזה ,של אנשים המתייצבים אצלו סמוך מאד לחג ,כדי שילמדם
תקיעות על רגל אחת .חלקם נאלצים לתקוע בבית הכנסת השכונתי או
במקום אחר ,משום שאין מתנדבים אחרים .שכיח להיתקל בכך ביישובים
שרובם לא דתיים ,ו'מתלבשים' על אחד שומר תומ"צ שגר בסביבתם .ברגע
אחד הוא הופך לבעל תוקע ,מתייצב באחד האזורים המפורסמים במאה
שערים או בב"ב ,ורוכש שופר בלי להבין מאומה ,בלי להכיר את ההלכות,
בלי לדעת את ערך התקיעות והמשמעות של התרועות ,מה מבוצע מיושב
ומה במעומד...
"אלי הוא מגיע  5דקות לפני ר"ה ,כדי שאלמד אותו לתקוע ...אני אומר
לו' :יש לך  5דקות ועוד שנה לחזור אלי ,ואז תהיה מוכן' .בשבילי זה עלבון",
הוא מדגיש ,ויש לו על מה שיסתמך .גם אחרי שלושה עשורים גדושים
בתקיעות אצל אדמו"רים ורבנים ,כשהתקיעה היא חלק ממנו והשופרות
נשמת אפו בכל ימות השנה ,הוא לא מרשה לעצמו להיכנס לימים הנוראים,
בלי שיקדמו להם לפחות  60ימי הכנה בדרך...
כבר מחודש תמוז מתחילות התקיעות להדהד מחלון ביתו .השכנים רגילים.
הם אפילו מחכים .תמוז ,אב ואלול ,כל יום הוא משתדל להפיק  300תקיעות,
המשך בעמוד הבא >>>
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לא פחות .דווקא הוא ,שיכול לכאורה להרשות לעצמו לנוח על זרי דפנה
ועל הניסיון והוותק ,לא מקל ראש בהשתדלות החיונית להצלחת התקיעות.
"ההשתדלות היא חלק מהעשייה והיא חובה" ,הוא מסביר" ,זה כמו ,להבדיל,
שאדם נדרש לטפס על הר גבוה במיוחד ,עם משא כבד של  50קילו על הגב.
אם הוא מתרגל לעבור את דרך החתחתים כל יום כשהמשא הכבד על גבו,
אחר כך כשיידרש לעשותה עם  20קילו הדרך כבר קלה עבורו .גם אני אחרי
שהפקתי  300קולות כל יום ,ה 100-קולות הממתינים לי ביום הדין  -כבר
יהיו קלים בהרבה".
כשמבקשים אנו לדלות מניסיונו עבור הרבים ,מהם הכלים הנדרשים עבור
בעל תוקע שחפץ להיטיב את תקיעותיו ,הוא משיב ברורות" :חלק מההשתדלות
בעיני זה השופר הראוי ,שיפיק את הצלילים האיכותיים והערבים לאוזן.
כשיש שופר טוב  -כבר יש הצלחה בידיים ,והוא מעניק ביטחון לבעל התוקע.
אם השופר נרכש מאי-שם ,בלי שנבחן באופן מדוקדק בעיניים מבינות ,גם
המומחיות הגדולה ביותר לא תפיק ממנו את המקסימום .אם תהיתם לפשר
ההבדלים בין תקיעות בבתי כנסת
שונים ,הרי אחת הסיבות היא
השופר ולא התוקע .חלק מהשופרות
בשוק אינם פשוטים כלל לתקיעה,
כי הם מלאים פסולת מבפנים",
מסביר הרב נינצינסקי ,הנחשב
בקיא גדול ויחיד מסוגו בשטח,
"למעשה קשה למצוא שופר
מעובד ברמה טובה ,כי אף מפעל
לא יכול להרשות לעצמו לבזבז
שעות על גבי שעות בעבודת
נמלים כזו .לכן קניית שופר היא
הימור ,יכול לקרות שמישהו
ייכנס לחנות וימצא מציאה מיוחדת
אבל זה נדיר".
שעות רבות הוא מקדיש לניקוי,
לחיטוט ולהוצאת חציצות ומפריעים
החוסמים את מעבר האוויר
מהשופר ומשבשים את הקולות.
יש אנשים המשלמים בעין יפה,
כדי שיביא את השופר שלהם
לשלימות ,הוא נוטל מהם רק
קרן של דמי העבודה ,ומעביר
את הכסף לכוללים .הוא מקפיד
שהעבודה תישאר לשם שמים.
רוב זמנו החופשי מוקדש לליטוש
ומירוק אוסף השופרות שלו,
המונה כמה עשרות ,אותם הוא
מוכר לציבור התוקעים .מדובר בעבודת נמלים יסודית וסבלנית הדורשת
חיפוש פתרונות שונים כדי להסיר חסימות מהשופר .לשם כך המציא בעצמו
כלי מלאכה חכמים ,כמו מברשות פנימיות וחוטים מיוחדים ,שעל חלקם
מולבש פנס זעיר המסוגל לחדור עד קצה יציאת הפיה מבפנים .לפעמים,
כשהוא נתקל בקושי מיוחד שעוצר אותו ,הוא שם את השופר בצד ,הולך
לישון ובבוקר ממשיך.
לעיסוק הזה הגיע עוד בברזיל ,עקב הקשיים בהשגת שופר ראוי ,שיהיה
לא רק יפה אלא גם איכותי .שלא כמו בארץ ישראל ,השופרות בברזיל היו
ברובם מתרומות של מטיילים שהגיעו מהארץ ,והביאו אותם באמתחתם.
בדרך כלל הקנקן הנאה בא על חשבון הרמה הירודה .התוצאה לא היתה
לשביעות רצונו .והביאה אותו לניסיונות הראשונים לשפר את התוצאה.
מברגים ,מסמרים וחוטים הועברו פנימה כדי להקל על התקיעה ,ובמשך
הזמן הביאו אותו לתוצאות מושלמות ,שהן ממש בגדר של מלאכת מחשבת.
הרב נינצינסקי מסוגל להקדיש שעות וימים כדי להעמיק לרבדים פנימיים
בשופר ,ולהפוך אותו לכלי אומנות ממש .השיפוצים אורכים בלי מידה ,כי
לדעתו אין גבול לדרגות שניתן לשאוף אליהן ,עד כדי כך שתמיד כאשר מגיע
לידיו שופר ששיפץ לפני שנה או פחות ,הוא נראה לו ברמה נמוכה ,עד שהוא
בוש בעצמו איך שחרר אותו בלי להמשיך ולהעניק לו טיפול ייחודי נוסף...
באף קו ייצור לא יגיעו לדרגות האיכות שלו ,בית חרושת המעסיק עובדים
לא יכול להרשות לעצמו להושיב אותם על כל שופר ושופר ,כדי למצוא

"שופר עם קול
מאד גבוה,
המלווה אותי
כבר למעלה
מעשור .כאשר
תקעתי בו
לגר"ב זילבר
זצ"ל לראשונה,
הוא בכה
מהתרגשות,
והודה שכאלו
קולות הוא לא
שמע מאודו"

פגמים נסתרים ,ולחפש פתרונות יש מאין לכל סדק ובליטה המעכבים את
הקול .אף אחד גם לא ימהר כמוהו לפסול שופר משימוש ,רק כי לדעתו לא
סיפק את הסחורה" .אנשים אולי לא מודעים לכך" ,הוא מעיד נאמנה" ,אבל
גם לשופר יש מחלות ,עם הזמן הוא עלול לחטוף גם חיידקים ותולעים
המתנחלות בפנים ,כולל יצורים המתעופפים פנימה שהעצם של השופר
מהווה את מזונם .גם הכנסת המקדחה לתוך העצם ,עד שמגיעים לחלק
החלול לצורך הוצאת האוויר ,מותירה פסולת ושערות הפוגמות באיכות
הקול .זה כמו אדם שיוצא לדרך עם רכב ,שההנדברקס שלו משוך למעלה,
ככה לא תהיה תאוצה ,וזה מה שקורה בשופר.
"כשכולם גונזים שופרותיהם לאחר תקיעת הנעילה ,אני חי את הנושא
משנה לשנה וממשיך לטפל ,ללטש ולעמול על כל שופר שברשותי ,עד שהוא
הופך לכלי אומנות ממש .המיוחדות בשופר היא כמעט כמו בבני אדם ,אין
אחד זהה לשני ,גם אם במראה החיצוני יש דמיון מסוים ,תמיד יהיה שוני
מהותי מבחינת הקולות שיופקו .אי אפשר לייצר שני שופרות דומים ,תמיד
יהיה הבדל ,קול בס גבוה או נמוך ,יללני או מסתלסל ,הדרישות משתנות
לפי הקהילות ,האשכנזיות מחפשות שופר שיפיק טון מאד גבוה ,הספרדים
רוצים קול בס ,ואצל התימנים יש העדפה לשופר שלא יהיה מעובד לגמרי,
והקול שלו יהיה אטום .השביל מהפיה פנימה שעושים בשופר כזה הוא ידני,
מחממים חוט פלדה ומכניסים אותו לאט לאט עד שמגיעים לחלק החלול
של השופר".

טיפולי ערק וחומץ בשופרות בשביל מה הם טובים?
"אם נתקלתם בשופר המוציא תקיעות מגומגמות ולא עושה את העבודה,
אל תאשימו רק את חוסר המיומנות שלכם ,קחו בחשבון שבלי תחזוקה
טובה ושמירה נאותה ,אף שופר לא מסוגל לספק את הסחורה .אחת הטעויות
הגדולות היא לשמור שופר בתוך ניילון .לשופר אסור להיחנק בשקית .הוא
צריך לנשום .היובש הוא אחד האויבים הגדולים של השופר .באזורים כמו
ירושלים ,בהם מזג האוויר יבש במיוחד ,הוא עלול להתפוצץ מבפנים ולחטוף
סדקים בגלל תנאי האקלים ,מה שפוסל אותו לתקיעה .כדי למנוע זאת יש
להקפיד להקדים ערק לפגעי האוויר .זהו חומר ייחודי ומאד ידידותי לשופר,
המעניק לו את הלחות הנדרשת ,ובאמצעותו אני מנקה את פיית השופר.
"באזור מגוריי האוויר מאד יבש ,ולכן אני מכניס לשופר ערק יומיים לפני
ר"ה ,וסותם רק את הפייה בניילון .אחרי שעות אני פותח ,ומוציא ממנו את
הנוזל המטפטף עד תומו ,הטיפול מעניק לחות לשופר ,ובנוסף מטשטש
ומחליש את הריח החזק של הבהמה ,שבדרך כלל מתלווה אליו".

איזה שופר יש לכם?
"שופר עם קול מאד גבוה ,המלווה אותי כבר למעלה מעשור .כאשר תקעתי
בו לגר"ב זילבר זצ"ל לראשונה ,הוא בכה מהתרגשות ,והודה שכאלו קולות
הוא לא שמע מאודו .יש לו עוצמה מיוחדת עד כדי כך ,שלפעמים אנשים
פונים לרב בית הכנסת אחרי התקיעות ,ומבקשים שלא אתקע יותר כי הקול
העצום של השופר גורם להם לחרדת מוות .אני לא מחליף אותו בשום שופר
אחר ,מקופלת בו בשופר המון היסטוריה ,והוא כבר חלק ממני .תקעתי בו
אצל גדולי הרבנים .לפני כמה שנים הגיע אלי אדם מהרצליה פיתוח ,שרצה
לקנות דווקא את השופר הזה .הוא הסכים לשלם עליו  2500דולר ,אבל אני
סירבתי .יש חיבור מיוחד בינו לבין התוקע .יש אנשים המקדישים הון תועפות
בשופר שהתחברו אליו ,ואין גבול לכך.
"תופעה מאד מעניינת היא ,שלפעמים שומעים כמה בעלי תוקעים מכמה
בתי כנסת ,כאשר במקום אחד הקול יהיה סתמי ,בשני קצת אחר ובשלישי,
גם אם הקול עצמו לא יהיה בעל עוצמה ,חשים פתאום משהו שלא שמעו
בשום מקום אחר ,שזה חלק מבעל התוקע ומנשמתו .בעיניי ,שופר הוא דבר
שצריך לימוד כל החיים ,שופר וגאווה לא הולכים יחד ,ולכן צריך לתקן את
הנקודה הזו כל הזמן ,ואין גבול לתרגולים ולאימונים שיש לעשות ע"מ
להצליח במלאכה האמיתית  -להביא את קול השופר כהלכה לפני אדון כל".
אם בעל תוקע רגיל מתמלא התרגשות וחרדה לפני המעשה ,הרי שאצל
הרב מוטי רייך ,שגויס למלאכה כחלק מפעילותו לקרוב רחוקים ,מדובר
בהרבה מעבר לכך .בחמש השנים האחרונות הוא מתייצב עם משפחתו
בקיבוצים שונים ,בהם קול השופר לא נשמע מעולם ,ומשמיע באזניהם את
התקיעות הראשונות בחייהם .פעילות הקירוב המתאפיינת במעבר אברכים
מאורגן ליישובים ולקיבוצים ,המנותקים מכל הוויה תורתית ,כדי לבנות
המשך בעמוד >>> 29
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שאל כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א את בני' :נו איך אביך מכין את
עצמו לתפילה?' .בני נענה ואמר שאני לומד הרבה את פירוש התפילה,
ואני חוזר לעצמי על הנוסח שוב ושוב .נענה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ואמר לו למסור לי בשמו' :עם הנוסח שלא יהא מוטרד ,העיקר שיתפלל
בקול רם ,בקול רם!'
שיחה עם הגה"צ רבי דוד מאיר ווייס שליט"א ,המשמש כבעל תפילה כארבעים שנה בחצר הקודש בעלזא
• כאחד שזכה להיות בעל תפילה ארבעים שנה בחצר
הקודש בעלזא ,האם יש בפיכם הוראות והדרכות מצדיקי
בית בעלזא לשליח ציבור?
"אציין בפניכם כמה קפידות שרבותינו הקדושים הקפידו לבעל תפילה
היורד לפני התיבה .היתה קפידא שבעל התפילה יתפלל בכל כוחו ובקול
רם .מרן הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,התבטא פעם שהוא אוהב לשמוע
בעל תפילה המתפלל בקול רם ,לפי שבאותו הקול לא דיבר דברי חול".
"כך מובא בס' 'מנהגי בעלזא' ,שפעם אחת אמר מרן מהר"א זי"ע לבעל
תפילה שלו בימים הנוראים ,שיגביה את קולו בתפילתו כמה שאפשר ,ואם
באמצע התפילה לא יוכל להמשיך הלאה  -אז ייגש אחר במקומו .בעניין זה
סיפר לי החסיד ר' שמואל פורגס ז"ל ,שזכור לו ,שבעת ששימש בקודש
החסיד המופלג רבי יעקב בעריש ז"ל כבעל תפילה בבעלזא ,קולו היה כשאגת
ארי .פעם הבחין שעמדו לידו שני בחורים ממוצא דייטש' ,שהביאם החסיד
ר' זעליג וואלף וולדמאן ז"ל ,וקירב אותם לבעלזא .הבחורים הללו ,שלא היו
רגילים לצעקות כאלו ,נרעשו מתפילתו עד שאחד מהם צעק באמצע התפילה:
'גאטע הער אוים די ביטע פון דעם לויטע'  -כאומר 'ה' ,הרי הוא צועק מעומק
לבו שמע נא את תפילתו' .כמו כן הקפידו שלא לחלק את התפילות בחול,
רק ש"ץ אחד התפלל מהתחלה עד הסוף בלי להכניס ש"ץ במקומו בקטעים
אחרים מהתפילה".
"אודות קפידת רבותינו הק' ,שבעלי התפילה יתפללו בקול רם ,כדי שכל
הקהל ישמעו את שליח הציבור ויוכלו להשתתף בתפילה ,אספר בזאת שבעת
שנתבקשתי לראשונה בשנת תשל"ו ,לגשת אל מול הקודש כבעל תפילה
בימים הנוראים ,שאל כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א את בני ,הגאון רבי
אשר זאב ווייס שליט"א ,ראש ישיבת 'בית מרדכי' אשדוד ,בראש חודש אלול:
'נו ,איך אביך מכין את עצמו לתפילה?' ,בני נענה ואמר שאני לומד הרבה
את פירוש התפילה ,ואני חוזר לעצמי על הנוסח שוב ושוב .נענה כ"ק מרן
אדמו"ר שליט"א ,ואמר לו למסור לי בשמו' :מיט דעם נוסח זאל ער נישט
זארגו נאר זאל ער דאווענעו הויעך הויעך הויעד' ('עם הנוסח שלא יהא
מוטרד ,העיקר שיתפלל בקול רם!' .וכפל מילותיו שאתפלל בקול רם שוב
ושוב)".
"אכן משתדל אני ,בסייעתא דשמיא ,לשמור ולקיים את הקפידא החשובה
הזו ,להתפלל בקול רם אדיר וחזק ,כדי שכל הקהל העצום ישמעו וישתתפו
בתפילה המרוממת בצל הקודש".
ממשיך הגרד"מ ווייס" :בעניין הרמת הקול שמעתי ממחותני ,הרב הנגיד
הרה"ח ר' אברהם אהרן לעזער שליט"א ,על זקנו הרה"ק רבי מנחם מענדל
לעזער זי"ע ,בעל 'שובע שמחות' ,שהיה מגדולי תלמידי החוזה הק' מלובלין
זי"ע ,והיה משמש כבעל תפילה בשני הימים של ראש השנה ,בבית מדרשו
של היהודי הק' מפשיסחא זי"ע ,אך ליום הקדוש היה מגיע ללובלין ,והיה
מתפלל כבעל תפילה אצל החוזה הק' .שנה אחת כשהגיע לחוזה הק' ,שאלו
החוזה הק' האם השנה התפלל גם ביום הראשון של ראש השנה אצל היהודי
הק' מפשיסחא?
"ענה ה'שובע שמחות' שאכן התפלל ככל השנים גם ביום ראשון ,אלא
שהנמיך את קולו ביום הראשון כדי לשמור את הקול גם ליום השני .נענה
החוזה הק' ואמר' :אכן נודע הדבר! לכן שמעתי את תפילתך רק ביום השני,
כי לכן לא הצלחתי לפעול בתפילות את מה שרציתי לפעול ביום הראשון,
מכיוון שחפצת וחשבת לשמור קולך ליום השני של ראש השנה ,שלא יתקלקל.
הרי כוונתו ביום הראשון הייתה על היום השני ,לכן לא הצליחו תפילותיו
ביום הראשון ,ואני לא שמעתיו כלל!' .ויהי לפלא".
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"בימי נעורי בעיר סאטמאר" ,ממשיך הגרד"מ ווייס בזיכרונותיו המרתקים,
"שמעתי הרבה מזקני תלמידי הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע מסיגעט על רבם
הגדול ,ומצוק העתים נשכחו לדאבון לב .בזכרוני מונח אחד הסיפורים
המופלאים ,ששמעתי מאחד החסידים הישישים ,שבאחת השנים ביום
הכיפורים עמדו בתפילה בבית המדרש ,ובפתע פתאום החל הקהל מרגיש
תחושת חום ודוחק רב ,על אף שלא היה כל כך דחוק בבית המדרש ויהי
לפלא".
"כיון שכן הורה ה'ייטב לב' לכל הציבור' :הפשילו את טליתותיכם מעליכם'.
כך עשו וכרגע רווח לכולם .אחרי התפילה הסביר הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע
את פשר הדבר' :עם האבן זיף צוזאם גענומען אסאך נשמות אין בית המדרש
וואם זענען געקומען אנגעפאקט אין זייערע טליתים און ווי נאד איך האב
געהייסן פאר"ן ציבור זאל אויסטוהן די טלית האבן זיי אפגעפוצט כדי מזאל
זיי נישט דערקענען' – 'באותו רגע שהרגשתם דוחק וחום נורא ,התקבצו
לבית המדרש נשמות רבות מעולם העליון ,אשר באו עטופות בטליתותיהן.
אך כיוון שהוריתי לכל הציבור להוריד את הטליתות  -לא רצו הנשמות בכך,
כדי שלא יכירו בהן והסתלקו להן מיד מבית המדרש' "...
עוד מעשה רב חקוק אצל הגרד"מ ווייס ,והוא מעבירו אלינו במתק שפתיו:
"סיפר לי אבי זצ"ל ,דבר פלא שאירע בראש השנה שנת תש"ו ,בצילו של
מרן הרה"ק ה'אמרי חיים' זי"ע מוויז'ניץ .אבי זצ"ל עמד בסמיכות למרן
ה'אמרי חיים' ,והבחין שבעת תפילת שמונה עשרה אוחז מרן ה'אמרי חיים'
בידיו הקדושות קופסת טבק .הדבר היה לפלא בעיניו ,והנה אך סיים ה'אמרי
חיים' את תפילתו ,פנה אל אבי זצ"ל ואמר לו' :א וודאי איז אייך א וינדער,
הייתכן איך שטיי ביים דאווענן ווען אין מיין האנט האלט איך א חפץ וועל
איך אייך מסביר זיין' – 'בוודאי תמה הנך :הייתכן שאני מתפלל כשאני נוקט
חפץ בידי? הבה ואסביר לך'.
התחיל מרן ה'אמרי חיים' בהסבר אודות הנהגתו זו' :חשבתי בלבי ,איך
מרהיב הנני עוז לגשת ביום הגדול והרם ,אל מול מלך מלכי המלכים להמליכו
עלינו .הלא כ"כ מיעטתי בתורה ותפילה במהלך השנה שחלפה ,אלו פנים
יש לי ,כי ניגש אני לומר 'מלוך על כל העולם כולו בכבודך'?' .המשיך מרן
ה'אמרי חיים' את הסברו המנומק' :כל זאת עד שנזכרתי ,כי בידי חפץ ירושה
מאבי הקדוש ,שירש מהרה"ק מנעשכיז זי"ע .אמרתי לעצמי' :אנופף בה,
ובזכותה ארהיב עוז לבטא בשפתיי את מילות התפילה'."...
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>>> המשך מעמוד  | 2מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל

שאין זה נכון כלל ,ובוודאי מדרכי דקדוק ההלכה הוא להיזהר לפעמים בדבר
מסוים יותר מחברו ,כפי נטית והרגשת הלב ,והראהו דברי הגרעק"א ז"ל
במכתבו (מכתבי רעק"א סי' י"ב) לענין מצוות אכילת מצה וז"ל" :ולדעתי
מי שיש לו מח בקדקדו ומאמין בתורת ד' ,איך לא יחוס על נפשו ולא יהא
מתיירא שמצוה גדולה כזו ,שאין לזכות בה עד תעבור שנה ,ומי יודע אם
יהי' נפסד בידו ,ודי לנו בעו"ה במצוות הרגילין כמו תפילין וברכת המזון
שאין אנו מדקדקים בה ,ולמה כזה במצוות אלו ר"ל" ,עכ"ל ,עיי"ש.
ויצוין שבלוח האר"י נדפס שנים רבות שברוב בתי מדרשות בא"י ,אין
אומרים "למנצח לבני קרח מזמור" (תהלים מ"ז) שלפני התקיעות ,עד שעורר
רבנו על כך את הרה"ג המו"ל .ונשאל פעם רבנו ע"י צורב אחד ,אלו טעמים
מטעמי רבנו סעדי' גאון – הנדפסים במחזורים – ראוי לכוון בשעת התקיעות.
ואמר לו רבנו" :בטעמים הללו תעיין ותתבונן לפני התקיעות ,אבל בזמן

התקיעות עצמן תהא כוונתך אך ורק 'רחמנא אמר תקעו'".

תשליך ליד ספל מים
וסדר תשליך ,שהביא הרמ"א שם בס"ב ,אמר רבנו על שפת בור המים
שבשכונתנו ,כמו שנהגו בירושלים ,אף כשחדלו כבר מלהשתמש בו ולא היו
בו מים (ועיין כף החיים סי' תקפ"ג סק"ל) .ואירע שנה אחת שהבחין בבואו
שגדרי הצניעות נפרצו שם ,ולא בא ,ולא שעה להפצרות הנאספים שהבטיחו
שיסירו המכשול ,אלא אמר בחצר בית הכנסת ליד ספל מים שמלאו שם.
אולם כשהציעו לפניו בשנים הבאות – כשתוקן הדבר – לעשות כן ,לא הסכים
והמשיך לומר על שפת הבור כדי שנה.
(קטעים מתוך הספר 'הליכות שלמה')

>>> המשך מעמוד  | 3מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

ועוד ברכה!
"יש שמו"ע ברכות שאותן תיקנו לומר ביחד ,ברכות השחר למשל זה כ"א
לחוד ,שמו"ע תיקנו ביחד ,כל הברכות שאדם זוכה לברך את הקב"ה .איזה
אושר ,כל כך צריך לשמוח כשזוכה לברך את המלך!".
שאלו לרבנו היכן להתפלל על גדולי ישראל ,השיב רבינו" :ב'אלוקי נצור'".

בחור מישיבה קטנה שאל לרבינו ,איך עובדים שהתפילה לא תהיה 'מצוות
אנשים מלומדה'? השיב רבינו" :אם יעבוד שיהנה מהתפילה לא תהיה
מלומדה!"[ .והביא דוגמא מאחד שמאריך מאד בתפילה כיוון שנהנה
מהתפילה].
(קטעים נבחרים מתוך הספר 'צדיק כתמר יפרח')

>>> המשך מעמוד  | 5כ"ק מרן גאב"ד מעלבארן זצוקללה"ה

מיד אמר לי רבנו' :כל המבקשים למען דברים שיכול להיות שיצטרכו להם,
תשים בצד ושלח להם כסף ,ויתן ה' שלא נצטרך אליהם'.
"וכך נתווספו באותו צד עוד ועוד מכתבים ,מכתב של עזרה למען ילדים
חולים ,סיוע לזקנים ,מתנות לחולים ,ושאר כל מיני ענייני תמיכה וסיוע
ומקומות של מחקרים שונים לכל מיני סוגי חולי.
"אח"כ הוצאתי מכתב של עזרה למען כלבים ...ועתה שמחתי ואמרתי לרבנו
שהנה מכתב זה בוודאי אפשר לזרוק לאשפה ,אך הוא עצרני גם בזה ,ואמר:
'הרי ה' מרחם על הכלבים ג"כ ,ואמרו חז"ל כיון שאין מזונתן מצויה ,וגם
דרשו עה"פ 'הנותן לבהמה לחמה' ,שבהמה בגימטריא כלב' – ...ועוד הוסיף
עוד כמה מאמרי חז"ל בענין זה' – .וא"כ הדבק במעשיו ושלח להם כסף'...
"אח"כ היה מכתב של סיוע לקופים חולים ,ומיד אמר על זה ג"כ' :הרי

רחמיו על כל מעשיו ,שלח להם ג"כ ,ולכל מי שעוזרים לבעלי החיים'...
"בסוף נשארו רק כמה מכתבים בודדים ,של אלו המטפלים בצמחים
ומבקשים עזרה למען העצים ולמען האוויר הנקי בעולם ,ועוד כמה דברים
שאין בהם חפץ ...אך רבנו זצוק"ל לא ויתר ואמר' :תבדוק על הענוואלאפ
(מעטפה) מבחוץ אם הם כותבים לי 'מיסטר בעק' או 'ראביי בעק!' ,אמרתי
לו שכתבו 'ראביי בעק'' .א"כ' – אמר רבנו – 'צריכים לשלוח גם להם ,כדי
שלא יאמרו שהרבנים היהודים עוזרים רק ליהודים ויהיה חילול ה' חלילה!'...
וכך לא יכולתי לזרוק שום מכתב ,ושלחתי בערך לארבעים ארגענזיישענ'ס
(ארגונים) שונים ומשונים!!
(מפי הרה"ג רבי יוסף מאיר כהנא שליט"א ,נכד רבנו)
(מתוך עלון 'יעידון ויגידון' פרשת ראה  -אלול תשע"ח)

>>> המשך מעמוד  | 7המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל

מכל העדות ,לומדים את ספריו .הוא סיפר שמרן הרב שך התבונן בתופעה
זו -שהלא בדורו של ה'חפץ חיים' היו תלמידי חכמים שהיו גדולים ממנו,
ואף על פי כן ה'חפץ חיים' זכה שספריו התקבלו בכל ישראל! והרב שך תלה
זאת בזכות שה'חפץ חיים' חיבר את ספריו לשם שמים! הוא ראה והתבונן
בצורך הדור ,ומזה התעורר לחבר את ספריו .בתחילה הוא ראה שיש רפיון
בענייני הלשון ,וחיבר את ה'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון'.
אחר כך הוא ראה שרבו שיטות הפוסקים וצריך להכריע ביניהן .בתחילה
הוא חיפש אצל הגדולים אם יש מי שיסכים לחבר על ה'שולחן ערוך' ,אולם
כולם הטילו עליו את עבודת הקודש ,באמרם שהוא הכי מתאים לכך ,ונטל
זאת על עצמו .אחר כך כשבאו לאמריקה ,כתב לחזק מה שראה צורך לחזק

ביחס לאמריקה ,וגם לחיילים הוא כתב ,כשראה שהם צריכים הדרכה ,ובזכות
שכל חיבוריו נכתבו בכוונה טהורה לשם שמים ,להרבות כבוד ה' בעולם,
הוא זכה וחיבוריו נשתרשו לנחלת כלל ישראל! (אגב ,המשגיח התקשה
מדוע ה'חפץ חיים' קרא לחיבוריו 'משנה ברורה' ולא 'הלכה ברורה'? ועלה
על דעתו ,שהרי הרבה פעמים ה'חפץ חיים' לא מכריע לגמרי בין השיטות,
ורק מביא את שיטות האחרונים ,ואולי משום כן יש בחיבורו משנה ברורה
 אך לא הלכה ברורה .מחשבה של איש אמת.)...(הרב ישראל מאיר ארנפרוינד  -מתוך הספר 'עבודת הימים הנוראים במשנתו של מרן
המשגיח רבי דב יפה זצוק"ל')

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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הוא מבחין ששכנו קיבל מגרש גדול משלו .באותו זמן נכנסה בו קנאה עזה.
כך קם באישון ליל ,והסיט את אבן הגבול שבין האדמות בעשרה סנטימטר.
כך היה מסיט מדי לילה את האבן בעוד עשרה סנטימטרים ,עתה היתה כבר
חצרו שווה לחצר חברו .עשרות שנים חיו כשבחלקו מטר וחצי של גזל!
הרה"ג רבי יחיאל מיכל צוקר שליט"א ,על כוחה של תפילה
"ותשובה ותפילה וצדקה"...
רב מושב הזקנים 'ערוגות הבושם' ,עשה לו מנהג יפה לסייר בחדרים,
לראות מה נעשה עם הזקנים ומה שלומם .יושב הוא ומשוחח ,מרגיע בעת
שצריך ונותן הרגשה נעימה לזקנים ,שיש להם אוזן קשבת .באחד החדרים
הוא מוצא זקן יושב ובוכה בכי נסער .תמה הרב על מה ולמה .הוא מנסה
לדובב את הזקן .אבל הוא נתון בבכיו .כשמנסה הוא שוב ושוב ,עונה לו
הזקן ברפיון" :וכי מה תועיל? הדבר כבר נראה חסר תקווה" .הרב לא מרפה.
הוא מבקש ממנו'" :דאגה בלב איש ישיחנה'  -לעולם אי אפשר לדעת מאין
תבוא הישועה!" .לאחר מאמצים רבים הצליח להוציא ממנו את הספור.
אותו זקן עלה לארץ לפני כחמישים שנה עם שני ילדים .הסוכנות הושיבה
אותו באחד המושבים ,ונתנו לו חלקת אדמה .עוברים ימים ,והוא מבחין
ששכנו ,שחי בלי ילדים ,קבל מגרש גדול משלו .באותו זמן נכנסה בו קנאה
עזה .וכשיצר הקנאה מקנן  -חוטאים .וכך קם באישון ליל ,והסיט את אבן
הגבול שבין האדמות בעשרה סנטימטר .כשהבחין ששכנו לא שם לב לכך
גברה תעוזתו .כך היה מסיט מדי לילה את האבן בעוד עשרה סנטימטר .עד
שלבסוף הסיג את הגבול במטר וחצי .עתה היתה כבר חצרו שווה לחצר
חברו .בזה נרגע ,והאבן נשארה באותו מקום .עשרות שנים חיו ,כשבחלקו
מטר וחצי של גזל ,לאורך כל גבול החצר.
לימים עזב את המושב ,ויותר לא היה לו קשר עם המקום .עתה כשתש
כוחו ,החל להרהר בסופו .לפתע נכנס בו פחד עצום מהעתיד להיות עמו,
ביום הדין הגדול והנורא .עתה רוצה הוא לתקן את המעוות ,ואינו יודע איך.
עקב זקנתו נשכח ממנו שם המקום ושם השכן .ועל כך הוא בוכה ,איך יוכל
לתקן את המעוות לפני שיעמוד לפני אביו שבשמים.
מספר הרב" :באותו זמן באמת לא ידעתי מה לומר לאותו זקן ,מהיכן,
באמת ,תמצא הישועה? אבל כרב חזקתי את רוחו במלים :יש רק אחד שיכול
לעשות ששכנך יפגוש אותך .הלא הוא בורא העולם .עליך לשבת ולהתפלל
לבורא מעומק הלב ,שייתן לך אפשרות לפגוש את השכן ולתקן את המעוות".
לא עוברים שבועיים ,ולפתע נשמעת נקישה על דלתו של אותו זקן .הזקן
נגש לפתוח את הדלת ,ולהפתעתו הרבה הוא רואה את השכן הנ"ל ,עומד
לפניו במלוא קומתו .נפעם ונרגש התחבק עם שכנו ,ובפיו שאלה" :איך ידעת
לחפש אותי?" ,השכן אינו מבין את השאלה .הוא עונה לו בפשטות" :הזדמנתי
היום לבני ברק לרגל שמחה ,הנערכת כעת באולמי 'היכלי מלכות' .חיפשתי
לי שולחן של זקנים כמותי ,אבל לא מצאתי .מחוסר ברירה התיישבתי ליד
שולחן בו ישובים היו כמה צעירים .השיחות לא עניינו אותי .אבל לפתע
שומע אני את אחד הסועדים פונה לאדם נכבד ,ואומר לו' :כבוד הרב ...האם
תוכל להגיש לי סלט פלוני?' .הדבר נשנה כמה וכמה פעמים .אני שומע את
השם ונזכר שזה בעצם היה השם של שכני במושב!
"שאלתי את אותו יהודי האם יש לו קשר ליהודי פלוני ,שהיה גר במושב
אלמוני .הוא אישר לי שהוא אכן בנך! אמרתי לו שכבר לא ראיתי אותך שנים
רבות ושאלתי עליך .הוא עונה לי' :אבי נמצא כעת במושב זקנים בקרבת
מקום' .כיון שהתזמורת היתה רעשנית לטעמי ,והשיחות גם לא ממש עניינו
אותי ,וזמן היה לי למכביר ,החלטתי לבקרך .והנה אני כעת לפניך!"
כששמע זאת הזקן הוארו עיניו" :אתה לא יודע איזו שמחה יש לי לראותך!".
הוא ספר לחברו את מה שעשה לפני חמישים שנה ,ובדמעות בקשו למחול
לו .הוא אמר זאת כשכולו בכי ותחינה .חברו הזקן היה נרגש מאד ,ומחל לו
בלב שלם.
כאן התגלה כח התפילה שנענתה מיידית .תפלה שבאה מעומק הלב!
לעומתה ישנה תפילה שנענית רק לאחר שנים .ספור זה מופיע בספרו של
הרב פסח קראהן שליט"א ('בנתיבות המגיד'  -כוחן של דמעות):

בשנת תשמ"ה הגיעה שיחת טלפון אל הגאון רבי יצחק מאיר שור שליט"א,
מראשי ישיבת 'תורה ודעת' ,בו מודיע לו יהודי על זוג חדש שבא להתגורר
סמוך לביתו .הם אינם שומרי תורה ומצוות ,אבל חביבים ונעימים מאד .ואם
יזדמן לו ,שיראה לקרב אותם.
מן השמים הזדמן ,שבדיוק כשירד הרב שור אל הרכב שמסיעו לישיבה,
ראה הוא לפניו אדם לא מוכר היוצא מרכבו .הרב ניגש אליו ,הושיט לו את
ידו לשלום ,ושאלו אם הוא שכן חדש .משענה בחיוב ואף הזכיר את שמו,
עשה עמו היכרות ,והציע לו לבוא להתארח אצלו יחד עם רעייתו בליל שבת
הקרוב .היהודי התרגש מאד מן ההזמנה המפתיעה ,והבטיח תשובה מיד
לאחר שישוחח על כך עם רעייתו .ואכן עוד באותו ערב נתנו בני הזוג את
הסכמתם.
בסעודת השבת שררה אווירה מיוחדת .תחילה שמעו דברי תורה מהרב
המארח ,לאחר מכן החלו לשוחח בענייני יהדות .עם סיום הסעודה הודו
רבות על התענוג שהיה להם ,ומיד קבלו הזמנה לפעם נוספת .הם ,כמובן,
נענו לכך בחיוב .התגלה ,שהשכנים החדשים הם בעלי חפץ עז לשמוע עוד
ועוד על היהדות .כשראה הרב עד כמה רציניים הם בחיפוש אחר משמעות
בחיים ,הציע להם לחוות מספר ימים בישיבת 'אור שמח' בעיר מאנסי .בני
הזוג נסעו למאנסי ,וכשחזרו הפכו לבני אדם שונים .הם קבלו החלטה,
שמעתה ישמרו תורה ומצוות באורח מלא .סמוך לראש השנה הודיע הבעל
למעבידו שהוא עוזב את עבודתו ,ומעתה הוא בן ישיבה בישיבת 'אור שמח'.
השם הלועזי 'מרק' שונה לשמו היהודי 'משה דוד' ,וכל הדרכתם המשיכה
להיות על פי הרב שור.
לקראת החגים הגיעו לביקור אצל הרב שור .שם סיפר אותו משה דוד
לראש הישיבה ,שיש לו קרבת משפחה לאנשים חרדים מאד .הוא ידע זאת
בילדותו ,אלא שהוריו הבהירו לו כי אותם קרובים הם מטורפים ,ולכן אין
עניין לשמור עמם על קשר .עתה חושב הוא שהוריו הטעו אותו עם המידע
הנ"ל ,מתוך שחששו שתהיה להם השפעה עליו .אבל עתה מעונין הוא מאד
להכירם .הוא החל לחקור ולדרוש ,עד שגלה שאחד מהאדמורי"ם השוכן
בשכונת בורו פארק הוא ,לכאורה ,קרוב משפחתו .עתה מבקש הוא שראש
הישיבה יסדיר לו תור אצל אותו אדמו"ר.
ראש הישיבה מיהר לקבוע להם זמן לביקור אצל אותו אדמו"ר ,באחד מימי
חול המועד סוכות .בני הזוג נסעו אל האדמו"ר מלאי חששות .האם ישתכנע
הרבי שהם ,אכן ,קרובי משפחה? ואיך יקבלם? החששות נמוגו מיידית.
האדמו"ר והרבנית קבלום בסבר פנים מאירות .השיחה קלחה לה בנעימות.
לא עברו רגעים רבים ,והם הגיעו ללב המטרה ,שהיא בירור הקשר המשפחתי.
המשך בעמוד >>> 29
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לקראת הדבר הזה חיכיתם!
הגיליונות המרתקים בתוספת עשרות מאמרים חדשים
שנקראו בשקיקה מדי שבוע על-ידי מאות אלפים
יוצאים לאור בספר חדש ומפואר שלא תוכלו להפסיק לקרוא!

'לקראת שבת מלכתא'
כרך ראשון – בראשית א' – בקרוב בחנויות הספרים!

פרטים בקרוב...
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מתחילים
עכשיו

שנה
טובה

בא להיות שותף בזכויות לדורי דורות
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המוני בית ישראל מצטרפים ל'שבוע החיזוק'
ללימוד 'הדף היומי בהלכה' ושמירת הלשון
שבוע החיזוק מבית 'דרשו' ייערך לרגל יום ההילולא של מרנא החפץ חיים זיע"א ,שיחול ביום שלישי כ"ד אלול
ויגיע לשיאו בתפילת רבים שתיערך אי"ה באשמורת הבוקר של ערב שבת ,ברחבת הכותל המערבי.
זה כבר הפך למסורת .כמידי שנה יוצאת המעצמה התורנית 'דרשו' ,למסע
חיזוק אדיר בכל קצווי תבל ,לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה ,ולציון
יום ההילולא של רשכבה"ג מרנא החפץ חיים זיע"א ,בהצטרפות המונית
ללימוד 'הדף היומי בהלכה' ,והתחזקות בלימוד הלכות שמירת הלשון.
'שבוע החיזוק' ייפתח ביום ראשון הקרוב בכל מקום בו קיימת קהילת
יהודית שומרת תורה ומצוות ברחבי העולם .סניפי 'דרשו' בלמעלה מ20-
מדינות הפזורות על פני חמש יבשות ,סיימו בימים אלו את הפצת חומרי
הלימוד לקראת שבוע החיזוק ,ובעיקר לקראת יומא דהילולא של מרנא
החפץ חיים ,שביום שלישי הקרוב נציין  85שנה להסתלקותו לשמי מרום.
במאות רבות של מוסדות תורה וחינוך ,בישיבות הקדושות ,בסמינרים,
בתלמודי התורה ובבתי החינוך לבנות ,יעסקו התלמידים במורשתו המזהירה
של מרנא החפץ חיים ,ישננו הלכות שמירת הלשון ודברי מוסר בנושא מתוך
ספריו הקדושים ,ויקדישו מזמנם לעיסוק בהלכות שבת שבמשנה ברורה,
על פי סדר הלימוד של 'הדף היומי בהלכה' ,אשר התקבל בכל רחבי העולם
היהודי ,בעידודם ובתמיכתם הנלהבת של מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור,
אלו אשר עמנו חיים היום ואלו אשר הנהיגו את העדה הקדושה והסתלקו
לבית עולמם ,ובראשם רבותינו עמודי ההוראה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל,
מרן הגר"ש ואזנר זצוק"ל ,ורבינו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל,
לצד כל גדולי האדמו"רים וראשי הישיבות.
דגש מיוחד יושם על העיסוק בספריו של מרנא החפץ חיים זצוק"ל ביומא
דהילולא דילי'ה ,וביום שישי יגיע שבועי החיזוק לשיאו ,בתפילת רבים
שתתקיים ברחבת הכותל המערבי באשמורת הבוקר של ערב שבת ,בראשות
גדולי וצדיקי הדור ,הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א ,הגאון הגדול רבי
שמואל אליעזר שטרן בעל ה'שביבי אש' שליט"א ,הגאון הצדיק המקובל
רבי אליהו שמעון גלאי שליט"א ,והגאון הגדול רבי אליהו אבא שאול שליט"א.
הסעות חינם יצאו מכל הריכוזים החרדיים הגדולים ברחבי הארץ :ירושלים,
בני ברק ,אלעד ,ביתר ,בית שמש ,מודיעין עילית ,אשדוד וריכוזים נוספים,

על פי רישום מראש בטלפונים המתפרסמים במודעות הפרסום של 'דרשו'.
ב'דרשו' קוראים לכל יהודי באשר הוא ,להצטרף לרבבות שכבר קיבלו על
עצמם ועוסקים מדי יום בלימוד 'הדף היומי בהלכה' ,לימוד אשר הרבו גדולי
ישראל לשבח אותו ,ושכבר הוכח כי הוא מהווה הדרך הטובה ביותר ללימוד
עקבי של ה'משנה ברורה' בשלמותו ,ובמיוחד שבתוקפה הנוכחית עוסקים
רבבות הלומדים בהלכות שבת ,אשר כבר העידו גדולי עולם ובראשם הרבי
רבי יהונתן אייבשיץ זיע"א ,שמי שאינו בקי בהן על בוריין ,לא ימלט שייכשל
חלילה בהלכות שבת החמורות.
ובזכות הלימוד בתורתו של רבינו בעל ההילולא ,נזכה לבוא ליום הדין
כשעמנו הסניגור הגדול אשר קם לעם ישראל ,ורבים השיב מעוון בספריו
הקדושים המחבשים כל פצע וחבורה ,מטהרים את הלב ומייחדים אותו
לאבינו שבשמים.

חלוקת ספרים לזיכוי הרבים לקראת יום הזכרון של ה"חפץ חיים"
לקראת יום הזכרון של מרן הח"ח יוצאת אגודת "נוצרי לשון" במבצע ענק כלהלן:
א .כל המקבל על עצמו להשתדל ללמוד בל"נ  4חודשים בספר ח"ח וכן
המקבל ע"צ ללמוד עם ילדיו את הספר "גם אני נוצר לשוני" או "אני ולשוני"
זכאי לקבל כל ספר ב ₪ 10 -בלבד! המקבל ע"ע להשתדל ללמוד בל"נ ספר
"אהבת חסד" או "אהבת ישראל" למשך  2חודשים זכאי לקבל ספר ב₪ 5 -
בלבד.
ב .שמות כל הקובעים "לימוד יומי" למשך  5דקות עד עשי"ת בספר "אהבת
ישראל" וכן הקובעים עם הילדים לימוד יומי בספר זה או בספר "גם אני
נוצר לשוני" ו"אני לשוני" יזכו להיכנס לרשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח
קניבסקי שליט"א בערב יום הקדוש יוהכ"פ הבעל"ט לברכה והצלחה בעל
העניינים .מספר הפקס למשלוח השמות  .04-6821408לפרטים נוספים טל':
0527641247
ג .כל חתן מתלמידי הישיבות הקדושות – מכל החוגים – זכאי לקבל חינם
אין כסף  2ספרי "ח"ח – שמירת הלשון" או "אהבת חסד – אהבת ישראל"
להצטרפות לישיבות בלבד03-6562824 :
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ד .בתי ספר ומוסדות חינוך המעונינים ללמד בספרי הילדים של "נוצרי
לשון" זכאים לקבל חינם ספרים ללימוד :לפרטים טל'.0527172627 :
ה .הישיבות וכוללים וכן בתי הכנסת זכאים לקבל חינם את הספר החשוב
"ביד הלשון" שי"ל בימים אלו במהדורה מפוארת ועדכנית המסכם את כל
ההלכות בצורה ברורה ומחולק לפי הלימוד היומי .לפרטים יש לפנות לנציג
"עולם התורה או למשרדי "והגית" ,טל'0737-286-800 :
ו .עדין ניתן להצטרף לפרויקט "עולם התורה – מדברים כמו שמותר" הכולל
הגרלות על אלפי  ₪ופרסים יקרי ערך .לפרטים "קו מידע" .079-5700075
בחודש זה חלוקת "שי מיוחד" לכל הנציגים בנוסף לכל ההגרלות.
יה"ר שנזכה להיכתב לשנה טובה ומאושרת ובזכות שמירת הלשון נזכה לכל הברכות
המובטחות.
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פרטים נוספים באגודת "נוצרי לשון"
02-5713879

הרב צבי וינברג  //פנינים על פרשת השבוע

להערות והארות
ולקבלת גליון קב ונקי המורחב
zmw100@gmail.com

באיזה אופן מקיימים מצות עשה
של "ובחרת בחיים"?
"ה ִעיד ִֹתי בָ כֶ ם ַה ּיוֹ ם ֶאת ַה ּׁ ָש ַמיִם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ַח ִ ּיים וְ ַה ּ ָמוֶ ת
ַ
נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ ָיך ַה ְ ּב ָרכָ ה וְ ַה ְ ּקלָ לָ ה וּבָ ַח ְר ָּת ַ ּב ַח ִ ּיים לְ ַמ ַען ִּת ְחיֶה
ַא ָּתה וְ ז ְַר ֶע ָך" (דברים ל' ,י"ט)
רבינו יונה ב"שערי תשובה" (שער ג אות י"ז)
כתב" :ודע כי המעלות העליונות נמסרו במצות
עשה ,כמו מעלת הבחירה ,שנאמר "ובחרת בחיים".
וע"פ דבריו כ' החרדים (פרק ט') שבכל עת
שמזדמן לפני האדם איסור או ספק איסור והוא
פורש ,מקיים מצות עשה זו.
ומביא החרדים מיד את הר"ן (בסוף פ"ק דקדושין)
שכ' שכשאומרת הגמרא "ספיקא דאורייתא
לחומרא" ,היינו שמדבר תורה הוא שצריך להחמיר

ולא מדברי סופרים ,וכתב שכן דעת רש"י ,ודלא
כהרמב"ם דהוי לחומרא מדברי סופרים.
ובביאור דבריו שהביא את דברי הר"ן אחרי שהביא
את דברי ה"שערי תשובה" ,נראה שלמד שלפי
ה"שערי תשובה" הדין דאורייתא שצריך להחמיר
בספיקות נובע מחמת מצות עשה של "ובחרת
בחיים".
ומביא שם מה שכ' בתשובות הר"ן (סי' ע"ט)
"שאפי' בעסקי העולם כל משכיל בוחר לנפשו
הדרך היותר בטוח והמשומר מכל נזק ומכשול
ואפילו באפשר רחוק ,ועל אחת כמה וכמה שיש
לנו לעשות כן בדרכי התורה והמצות שהן כבשונו
של עולם".
דבר מעניין בענין "ובחרת בחיים" ,מביא בס'
"עבד המלך" כאן (לר' שמואל הומינר זצ"ל) ,שהרב

הצדיק ר' אברהם מרדכי בנו של החידושי הרי"ם
חלה בצעירותו במחלה קשה והרופאים אמרו
שהוא מסוכן מאד ואין רואים שום תרופה למחתו,
החידושי הרי"ם ניגש לבנו ולחש לו באזניו" ,תדע
שמצוה על האדם שירצה לחיות בעולם ויש דעה
בין המחברים שזה בכלל המצוה "ובחרת בחיים"
ואני מקוה שתרצה לחיות ותוליד בן זכר טוב .
לשמע הדברים האלו התאמץ רבי אברהם מרדכי
וישב על מיטתו ואמר "רבונו של עולם תן לי
במתנה עוד שנות חיים ותזכני להוליד בן זכר
ואקרא את שמו יהודה ואקיים מה שנאמר הפעם
אודה את השם".
השי"ת הקים אותו מחוליו ובאותה שנה נולד לו
בן הוא האדמו"ר מגור הגאון הקדוש רבי יהודה
אריה לייב בעל המחבר "שפת אמת".

מדוע הגר"א מוילנא זצ"ל חזר בו מכוונתו לעלות לא"י?
אמר ֲאלֵ ֶהם ֶ ּבן ֵמ ָאה וְ ֶע ְש ִׂרים ׁ ָשנָ ה ָאנֹכִ י ַה ּיוֹ ם ל ֹא אוּכַ ל
"וַ ּיֹ ֶ
עוֹ ד לָ צֵ את וְ לָ בוֹ א ד' ָא ַמר ֵאלַ י ל ֹא ַת ֲעבֹר ֶאת ַה ַ ּי ְר ֵ ּדן ַה ֶזּה"
(דברים ל"א ,ב')

ידוע ומפורסם שהגר"א מוילנא זצ"ל התחיל
לעלות לארץ ישראל ובאמצע הדרך חזר בו וסב
על עקבותיו ,ונאמרו ונכתבו הערכות שונות מה
היתה הסיבה לביטול הנסיעה וכיצד ראה כי אין
לו רשות מן השמים ,כמו שאמר לבנו (נדפס
בהקדמת בניו לביאור הגר"א לשו"ע או"ח) שהפציר
בו לגלות את הסיבה" ,אין לי רשות מן השמים".
וישנה שמועה (מובא בס' "הגאון" עמ'  468הע'
 )14המספרת שהגאון כבר ישב על האניה בדרכו
לא"י אלא שלפתע נפל מידיו ספר תנ"ך ונפתח
לנגד עיניו בפסוק הנ"ל "לא תעבור את הירדן

הזה" ,וראה בזה הגאון כי מן השמים מבקשים
למנוע את נסיעתו.
בס' עליות אליהו (הערה פ"ו) כ' "שמעתי מפי

מו"ר הגאון מ' אליהו זצ"ל אב"ד דקאליש [הוא
ר' אליהו רגולער תלמיד הגר"ח מוולזין] כי ברור
לו ממעשים וכן מכתב יד קדשו ,כי הגאון נ"ע היה
ניצוץ משה רבינו ע"ה ,ועל כן לא נתנו לו רשות
מן השמים ליכנס לארץ".
והרד"ל שם תמה מהעובדה שרשב"י ועוד אחרים
היו מנשמת משה רבינו ע"ה כמבואר בס' הגלגולים
(למהרח"ו פל"ה) ובכל זאת עלו ובאו לא"י.
ור' אברהם שמחה מאמציסלאב שם ג"כ פקפק
בטעם זה וכ' "לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי,
מכמה טעמים".
אולם בס' תולדות יצחק (לר' יצחק כהנא תלמיד
ר' אייזיק חבר זצ"ל עמ' ק"נ) כתב ג"כ כהר"א
ראגולר עי"ש.

מדוע לוקין על כל לא תעשה הרי הוא ניתק לעשה של תשובה?
ִּ
"כי ַה ּ ִמצְ וָ ה ַהזֹּאת ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ ְו ָּך ַה ּיוֹ ם ל ֹא נִ ְפלֵ את ִהוא
ִמ ּ ְמ ָך וְ ל ֹא ְרח ָֹקה ִהוא" (דברים ל',י"א)
עי' רמב"ן שהמצוה הזאת היא "מצות התשובה",
ולא מדבר פסוק זה על התורה.
החיד"א ב"מדבר קדמות" (אות ת' ס"ק יז) הביא
מה"נחלת בנימין" שהקשה איך לוקים על כל לא
תעשה הרי הוא ניתק לעשה של תשובה ,וכל לאו
הניתק לעשה אין לוקין עליו.
ותירץ דדוקא כשניתק לעשה פרטי הוא דדנין

ביה לאו הניתק לעשה ,אבל עשה דתשובה שהוא
כללי לכל הלאוין לא אלים לנתוקי.
ובשדי חמד (ח"ד עמ'  )72מביא מס' ילקוט
הגרשוני שכ' לתרץ ע"פ מש"כ הנודע ביהודה
(או"ח קמא סי' ל"ה) דתשובה אינה מצילה את
האדם מידי עונש בי"ד של מטה ,שעיקרה היא
החרטה ואין בית דין יודעים מה בלב האדם ,וא"כ
לא קשיא מידי דעשה דתשובה אינה מצילתו מן
המלקות דגזה"כ דתשובה לא תציל בעונש בי"ד
של מטה.
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"אכן נמצאים כאן עשרה יהודים ,אך אחד מהם כבר התחיל לומר סליחות,
וכשיהודי רק מתחיל באמירת הסליחות ,ולו אם אמר כמה פסוקים
בודדים  -הרי הוא כבר מרוצה לה' ומפוייס עמו שבעתיים ,הוא לא נמצא
איתנו באותו מצב!"
האמת היא ,שלא צריך לעשות מהפכות גדולות ,אלא פשוט לחזק את הברגים ,לחזק את בדקי הנפש...
הרה"ג רבי אשר קובלסקי שליט"א
במוצאי מנוחה קידמנוך תחילה...
הרגעים הגדולים קרובים מתמיד .כל לב יהודי כבר רוטט
בהתרגשות ,בכל נשמה יהודית כבר נעים המיתרים העמוקים .בעוד ימים
ספורים יהפכו התכונה והדריכות לעובדה בשטח :כרטיסי ה'שנה טובה'
ייפתחו ,יהודים ילחצו ידיים לחבריהם בידידות באיחולי שנה טובה ,ניגוני
הרגש יכבשו כל פינה ,התפוח ייטבל בדבש כאות לשנה מתוקה...
ואז ,בבוקרו של יום ראש השנה ,ימהר כל יהודי לבית הכנסת .בעיניים
נוצצות ,בהתלהבות נרגשת ,בשמחה שאין לתארה .כל אחד מאיתנו יפתח
את המחזור ויחל בתפילה ,ואז יישמע קולו של החזן מנעים בשירה הפותחת:
'אהה ,אהה ,אההה' ,רגע לפני שאבוקת זעקה תפרוץ בהתרגשות מפי כולנו,
זעקה הבוקעת מעומק הלב ומתשתית הנפש :ה-מ-ל-ך!
ולא זעקה בלבד יש כאן ,אלא משהו עמוק ,נוקב ,אוהב ומתרפק עד אין
קץ .זעקת 'המלך' היא הרגע הנשגב בו אנו מקבלים על עצמנו מחדש את
עול מלכותו ,ושמחים להכריז מחדש כי אנו נאמנים לו .זעקת 'המלך' היא
המעמד המרגש ויוצא הדופן ,בו אנו מחליטים מחדש כי ה' הוא מלכנו ולו
אנו עבדים ,ואנו גאים להיות כפופים למרותו של אבינו מלכנו!
ואין יהודי שלא זכאי להשתתף במעמד הזה ,אין יהודי שאין לו את הכבוד
והעונג להיות שותף למעמד המלכת המלך .הרי מי שמבקש מאיתנו כי נמליך
אותו  -הוא המלך בעצמו' ,אמרו לפניי מלכויות  -כדי שתמליכוני עליכם'.
המלך מזמין אותנו למעמד המלכתו ,פונה לכל יהודי ויהודי ,ומבקש את
השתתפותו האישית במעמד הגדול בו נשוב ונמליכו כמלך העולם...
כשנערכים לרגע כזה ,למעמד כה נשגב כמו המלכת המלך ,מתארגנים
מראש .נכון ,אם בן המלך יבוא בבגדים מזוהמים למעמד המלכת אביו -
כנראה יאשרו לו להיכנס בשל היותו בן המלך ,אבל זה יהיה לו מאוד לא
נעים ...כל בר דעת מבין :לאירוע של המלכת המלך באים לבושים בקפידה,
נקיים וזכים ,מצוחצחים ומבריקים!
כשנתבונן באותו מעמד נשגב העומד לפנינו ,נבין כי זהו בדיוק הזמן
להתארגן .להתנקות ,להיטהר ,להזדכך .עכשיו הזמן להתלבש בבגדים
מכובדים ,לנקות כל כתם ,להסיר כל בדל אבק ,לסלק כל לכלוך .אנו נערכים
לאירוע של המלכת המלך ,ועלינו להגיע אליו מוכנים וערוכים ,לבושים
כדבעי ומבהיקים בניקיון!
לכן ניתנו לנו במתנה ימי הסליחות ,הם ימי ההכנה הקרובים כל כך למעמד
הגדול .אלו השעות והרגעים בהם אנו מכבסים את עצמנו ,את הלבוש הרוחני
שלנו .אלו ימי ההתארגנות ,בהם אנו מסירים כל אבק ,מנקים כל לכלוך,
מכבסים כל כתם .אלו ימים שניתנו לנו במתנה ,בהם נוכל להתכבס ,להיטהר,
להגיע לרגעי ההמלכה מצוחצחים ונקיים.
כל המוטל עלינו ,הוא לעצור את מירוץ היום ,למצוא דקות ספורות בהן
נחפש את הכתמים החבויים בליבנו ,המודחקים מתחת מטלות היום יום
שלנו .נחפשה דרכינו ונחקורה ,היכן נוכל לשפר את התפילה שלנו ,בציבור,
במניין ,בשלמות .נעקוב אחר סדרי הלימוד שלנו ,עד כמה הם קבועים,
רציניים ,רצופים וסדירים .נעמיק מבט אל מעשי החסד שלנו ,האם אנו
מרבים לעשות חסד ,עד כמה החסד תופס נתח מכובד ביום יום שלנו ,וגם
נבדוק את שמירת העיניים והפה ,ועוד...
אחת הדרכים הטובות והמבטיחות לעשות את בדק הבית האישי הזה ,היא
להתחבר לספר מוסר או התעוררות ,לעיין בו ,להתחזק בו ,לצעוד בעקבות
הנחיותיו .בימים אלו ,הלימוד בספרי ההתעוררות מועיל ביותר ,כי הם
מסייעים לנו לבצע את המעקב אחר הטעון שיפור ,למצוא את המקומות
בהם נוכל להיטיב את מעשינו ,וגם מעניקים לנו עצות מעשיות לעשות זאת.

בימים אלו נעשה 'סקירה כללית' ,נבדוק מה טעון שיפור ,היכן טעון חיזוק.
נחפש את המקומות הללו ונפעל לשפרם ,כדי לכבס את לבבנו ולנקות את
עצמנו ,למען נגיע לרגעי המלכת המלך נקיים וזכים ,מצוחצחים ורעננים ,כי
'רצוננו לראות את מלכנו!'

אורח לרגע שגילה את הפגע...
את כל הונו ואונו ,השקיע ר' יצחק ד ,.תושב מודיעין עילית ,במפעל
הבקבוקים הענק שהקים בצרפת .הוא השקיע כסף רב ,שכר את טובי
המומחים להקמת מפעלים ,כשבחזונו  -הקמת מפעל הבקבוקים מהמשוכללים
ביותר באירופה .המכונות המשוכללות עבדו במרץ  24שעות ביממה ,ייצרו
כ 800-בקבוקים מדי שעה ,וכל זאת על בסיס תפעול אלקטרוני בלבד,
משוכלל ומתקדם במיוחד .אך ר' יצחק לא הסתפק בכך ,וחיפש כל דרך
להגדיל עוד את כושר הייצור של המפעל.
בהשקעה אדירה של כסף ,הבאת מהנדסים מהמזרח הרחוק ושיפור ושכלול
כל המכונות במפעל ,הצליח ר' יצחק יותר מלשלש את קצב הייצור ,מכ800-
בקבוקים לשעה לכ 3,000-בקבוקים לשעה .עתה היה ר' יצחק מרוצה :המפעל
עובד בתפוקה מלאה ,ההשקעה מניבה פירות .המפעל עומד בחזית הטכנולוגיה
העילית ,וקצב הייצור בו משביע רצון ,וגם ריווחי במיוחד...
כמה שנים חלפו ,ולפתע הבחין ר' יצחק כי החלה ירידה ברמת הייצור.
לפרקים היו המכונות המשוכללות מייצרות רק  2,900בקבוקים ,לפעמים
אפילו פחות .המצב לא נראה מבשר טוב ,קצב הייצור הלך וירד ,ור' יצחק
הזעיק את טובי המהנדסים והטכנאים ,לפשפש בקרבי מכונות הענק ולמצוא
את הסיבות לירידה בקצב הייצור.
אלו יוצאים ואלו באים ,הכרטיס האלקטרוני הוחלף ,גם המשאבה .המנוע
תוקן ,המדחס שוכלל ,הסרט הנע נבדק לעומק .אפס ,כל אלו לא הצליחו
לעצור את הירידה בקצב הייצור ,לא הצליחו להשיב את המפעל לתפוקה
המלאה כמקדם .בכל יום שחלף הביט ר' יצחק בעיניים כלות בקצב הייצור
ההולך ופוחת ,עד שעמד כבר על פחות מ 2,000-בקבוקים לשעה ,אך אין
לאל ידו להושיע...
ביום מן הימים ,הגיע אחד מידידיו ,גם הוא תושב מודיעין עילית ,לביקור
בצרפת .הלה הוזמן לביקור במפעל של ר' יצחק ,והגיע בדיוק כשיצא מהמפעל
עוד מומחה עולמי ,שגבה את שכרו היקר ,אך פכר ידיו בייאוש .האורח הבחין
בפניו המאוכזבות של ר' יצחק ,שסיפר לו בקצרה את הסיפור המוזר :המפעל
ייצר בקצב אדיר ,ולפתע חלה ירידה .איש אינו מבין מדוע ולמה ,כל המומחים
אינם יודעים את הפיתרון לתעלומה ,וקצב הייצור ממשיך ויורד...
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

'אולי אני אכנס לנבכי המכונה כדי להבין מה הבעיה?'  -התנדב האורח.
ור' יצחק גיחך לעומתו' :מה אתה מבין בבקבוקים ,במפעלים ,בהנדסה
מתקדמת ,בטכנולוגיה עילית? ,טובי המומחים היו פה ,איש לא פתר את
הבעיה .מה יש לך להועיל?'
אך דווקא התשובה הזו  -היא שיצרה לאורח אתגר' .מה יש לך להפסיד?'
 ניסה לדבר על לבו של ר' יצחק' ,תן לאורח לרגע למצוא כל פגע .אולי אניאצליח להבין מה קורה פה?' ,ר' יצחק השיב בשלילה' :אני אוהב אותך ידידי,
וגם מכבד את דעתך ,עד נושא שאתה מבין בו פחות מכלום .עזוב ,זה לא
בשבילך'...
אך האורח לא הרפה ,והוסיף להתווכח ,עד שר' יצחק נכנע לנוכח עקשנותו,
והשבית עבורו את המכונה כליל .האורח נכנס ,שהה בפנים דקה או שתיים,
ולפתע ביצבץ ראשו החוצה' .תן לי בבקשה מברג'  -ביקש מר' יצחק ,שכמעט
התפוצץ מצחוק' .תגיד לי ,אתה רציני?! היו פה טובי המקצוענים ,גלאי
תקלות המתקדמים בעולם .מברג?! זה מה שיושיע את המפעל שלי?!'
שוב התחנן האורח לקבל מברג ,ור' יצחק נכנע לבסוף ,רק כדי שחברו
יפסיק להתנחל לו בתוך המכונה ,ויאפשר למפעל לשוב ולייצר ...האורח
נבלע בטבור המכונה עם המברג ,כשר' יצחק כבר ממתין שיתייאש וייצא...
דקה ועוד דקה חולפת ,ולאחר כעשרים דקות יצא האורח מצידה השני של
מכונת הענק ,פניו מחוייכות וידיו שחורות כפחם' .תפעיל את המכונה ,יצחק.
תפעיל .נראה לי שהכל בסדר עכשיו'...
ר' יצחק חשב כי חברו מהתל בו .היעלה על הדעת שעכשיו הכל בסדר?
בזכות מה? בזכות חבר שלא מבין דבר ומברג קטן?! הוא שב והפעיל את
המכונה ,והמתין שעה ,בדיוק .בסיומה הופתע לגלות:
המכונה ייצרה  3,022בקבוקים ,תוך שעה! בדיוק קצב הייצור המבוקש ,זה
שהוא עמל לחזור אליו כבר כמה חודשים!
'זה לא יכול להיות' ,גמגם ר' יצחק חליפות והחל להתנצל על הזלזול בדעת
רעהו' ,זה פשוט לא יתכן ...נבדוק עוד שעה מה קורה ,'...אך אחרי שעה ,שב
המספר וחזר על עצמו .יותר מ 3,000-בקבוקים ,תוך שעה! קצב הייצור
החלומי חזר לאיתנו ,מי היה מאמין!
ר' יצחק התהלך במפעל כחולם ,לא מאמין למראה עיניו .הוא ספר שוב
ושוב את הבקבוקים ,ולא האמין ...על אתר ניגש לחברו הטוב ,טפח על כתפו
בידידות והודה לו בחום' .תספר לי ,אתה חייב .מה היה שם? מה תיקנת?
מה עשית? מה גילית שלא גילו טובי הטכנאים? מה תיקנת שלא הצליחו
לתקן גדולי המומחים?'
חייך האורח חיוך מסתורי ,והשיב תשובה גאונית בפשטותה:
'תשמע .כשסיפרת לי את הסיפור המלא ,חשבתי לעצמי מה יכולה להיות
הסיבה .את התשובות החכמות של הטכנאים אינני יכול לדעת ,אלו כבר
בדקו את המנועים ,הכרטיסים האלקטרוניים ,המשאבות וכל היתר ...אמרתי
לעצמי שהבעיה טמונה במקום אחר ,אולי הכי פשוט ושגרתי...
כשנכנסתי לקרבי המכונה ,לא חיפשתי משהו מסויים ,אלא פשוט הבטתי
סביבי לראות אם הכל תקין ,אולי קרה משהו בשנים החולפות .ראיתי שחלק
מהברגים התרופפו ,הרעידות הרבות של המכונה שחררו את הידוקם החזק,
והסקתי שכנראה המכונה הולכת ורועדת יותר כל העת ,ובעקבות זאת הברגים
מוסיפים להתרופף ,והתוצאה הבלתי נמנעת היא  -שהמכונה מייצרת פחות...
ביקשתי מברג ,ועברתי בורג אחר בורג ,למלוא אורך ,גובה ורוחב המכונה.
חיזקתי אותם אחד אחד ,בחריצות ,בעקביות .לא ויתרתי לאף בורג ,גבוה או
רחוק  -הגעתי אליו ,סובבתי אותו ,הידקתי אותו כמקדם .ואת התוצאה -
עיניך הרואות'...
ר' יצחק לחץ את ידו ,והודה לו בחום .בשבוע שאחרי גם שלח לו מתנה
ענקית ,הן הוא שהיה לימינו להושיעו ,ופעולתו  -היא שהצילה את תפוקת
הייצור במפעל...
את הסיפור שמענו ממקור ראשון ,זה לא משל אלא סיפור אמיתי ,אך
המסר שבו מאיר כברק:
בימים אלו ,כל יהודי מבקש להתחזק .אך לא פעם ,המחשבה שאנו נדרשים
לעשות מהפכות אדירות מאיטה את צעדינו ,החשיבה כי עלינו להיכנס לנבכי
עניינים מורכבים ולטפל בהם משורשם  -גורמת לנו להירתע ,לחשוב שזה
לא שייך אלינו .אך האמת היא ,שלא צריך לעשות מהפכות גדולות ,אלא
פשוט לחזק את הברגים ,לחזק את בדקי הנפש...
לעקוב אחר הלימוד שלנו ,לראות מה אפשר לשפר ,מה ניתן להוסיף .לבחון
את תפילתנו ,לראות היכן ניתן לחזקה ,להופכה ליותר ראויה ,למושלמת.
לוודא כי אנו עושים חסד כיאות ,להבטיח שאנו שומרים על טהרת העיניים,
האוזניים והפה .פשוט לעבור נושא אחר נושא ,ולראות מה ניתן להוסיף בו,
כיצד ניתן לחזקו ,איך מהדקים את ברגיו...

וכך אומר המדרש בפרשת בהר ,הכוונה לשב בתשובה' :אם היה רגיל לשנות
פרק אחד  -ישנה שני פרקים ,אם היה לומד דף אחד  -ילמד שני דפים' .לא
צריך להלך בגדולות ,לא צריך לחפש מהפכות .צריך רק לחפש את הפעולות
הפשוטות ,היומיומיות ,ולבדוק כיצד ניתן לחזקן ולשפרן.
עכשיו הזמן לבחון ,להתעמק .לראות מה התרופף ,מה טעון חיזוק .עכשיו
זו ההזדמנות השנתית לחזק את קיום רצון ה' בכל נימי נפשנו ,להשיב את
המפעל הרוחני שלנו לקצב הייצור המלא ,להגיע לראש השנה כשהכלים
הרוחניים שלנו מתפקדים כנדרש .הבה נתחזק לבחון את מעשינו ודרכינו,
ונזכה להיכנס לשנה החדשה זכים ונקיים ,לעשות רצון הבורא תמיד!

עשרה יהודים שאינם מניין?
מונסי שבארצות הברית ,ליל ב' של סליחות 3:10 ,לפנות בוקר .ר' פנחס
השכים לקום כבר בשעה זו ,ביקש לשים את פעמיו לאמירת הסליחות בבית
המדרש של רבו ,הרה"ק רבי חיים זאנוויל מריבניץ זי"ע ,שנודע כצדיק נשגב
בקדושתו .ידוע ידע כי הרבי
מקפיד לומר תיקון חצות בשעת
חצות במשך שעות ארוכות ,ומיד
אחריהן הוא פותח באמירת
הסליחות ,בתנאי שיש מניין .ולא
תמיד היה בשעת לילה כה
מאוחרת...
לפיכך ,בדרכו לבית המדרש,
עבר ר' פנחס דרך בית כנסת
מקומי ,חיפש אולי יש עוד מישהו
שיכול להצטרף .מיד בכניסתו,
הבחין ביהודי היושב בירכתי בית
הכנסת ,וספר הסליחות פתוח
לפניו ,בדיוק בדף הראשון' ...רבי
יהודי!' צהל ר' פנחס לעומתו,
'מה לך אומר סליחות ביחידות,
הרי בקושי התחלת! בוא עמי
וניסע יחדיו לומר את הסליחות
עם הרבי ,אני אסיע אותך הלוך
וחזור'...
על אתר קפץ האיש ועלה לרכב,
והשניים הגיעו לבית המדרש.
הם גילו כי אכן יש בבית המדרש
שמונה יהודים חוץ מהם ,הם אלו
שמשלימים את המניין ,הרבי
יוכל לגשת לעמוד ולהתחיל
בסליחות .הרבי הבחין מיד כי
המניין כבר התכנס ,התעטף
בטליתו ,וכשפניו להבים ניגש אל עמוד התפילה ,פתח את ספר הסליחות,
ו...
כלום! - - -
הרבי לא הצליח לפתוח בתפילה ,לא הצליח לומר סליחות! הוא הביט אנה
ואנה ,נשא מבטיו אל היהודים שמסביב ,ומצחו נחרש קמטים .הוא לא מצליח
לומר סליחות! מבקש הוא לפתוח 'אשרי יושבי ביתך' ,אך משהו בעייתי ,הוא
לא מסוגל להתחיל...
בית המדרש שקט .כולם מביטים במתח ,לא מבינים את פשר העיכוב .הרבי
ניגש שוב ומנסה לפתוח ,אומר את המילה הראשונה אך עוצר מיד .הוא
מסתובב לעבר הקהל ,סוקר את כולם במבט חד ,וכל הנוכחים מסמיקים
ומחווירים חליפות .מי הוא זה ואיזה הוא שבשלו הסער הגדול הזה?
דקות ארוכות של מתח חולפות עוברות ,כולם מביטים ברבי בעיניים תמהות
ומבולבלות ,ואף הרבי מביט בהם שוב ובוחן אותם אחד לאחד .הוא ניגש
שוב אל העמוד ,מנסה להתחיל מחדש ,אך ניכר כי משהו מעכב בעדו ,והוא
לא מתחיל!
מה קורה כאן? אימה וחרדה נופלות על כל המשתתפים במניין .מה קרה?
למה הרבי לא יכול לפתוח באמירת הסליחות?
לפתע ,שב הרבי והיסב את פניו אל הקהל ,ושאל בקצרה' :יש כאן מישהו
שכבר אמר סליחות?'  -כולם הנהנו בראשם לשלילה...
הרבי הוסיף והתעטף בשרעפים ,ניסה שוב להתחיל ,ומשלא עלה הדבר
בידו  -פנה שוב לקהל' :אולי יש מישהו שכבר אמר היום סליחות?' ,כולם

'זה לא יכול
להיות' ,גמגם
ר' יצחק
חליפות 'זה
פשוט לא
יתכן ...נבדוק
עוד שעה מה
קורה ,'...אך
אחרי שעה ,שב
המספר וחזר
על עצמו .קצב
הייצור החלומי
חזר לאיתנו ,מי
היה מאמין!
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הרה"ק רבי ישעי'לה מקערעסטיר זי"ע ,בעת ה'הפסקה' לפני התקיעות של ראש
השנה ,כאשר כולם אוחזים בהכנה רבתי לקראת מצוות תקיעת שופר ,ניגש לחדר
האוכל ,והיה פורס עוגות סדורות ע"ג מגשים גדולים לציבור המתפללים
הרה"ג רבי שמואל צבי גנץ שליט"א ,בעובדות מופלאות מצדיקי הדורות
בקדושת יום המלכת הבורא ומעלת השפעת התפילות והפיוטים
דומה כי הציר המרכזי אשר נסוב סביב פיוטי תפילותינו
בימי ירח האיתנים ,הינו בדבר המלכת הבורא על כל יציר
נוצר ,בו מבקש ומקבל כל אחד באשר הוא ,להמליך את יוצרו
עליו ,על נפשות ביתו ,ועל כלל יושבי תבל .דברים אלו היו
נשמעים בערגה ,באוזנם של המסתופפים בצילם של מאורי
שבטי ישראל לדורותיהם מידי שנה בשנה ,אשר לא נס ליחם מלעורר אותם
ולאלף אותם בינה ,כי בעת התפילות יחוש ויבקש ויחונן האדם על התגלות
כבוד שמים ובנין ביתו.
"ואין אלו-ה מבלעדיך"
סיפור מופלא לפנינו :שנה אחת קודם הימים הנוראים ,באו חסידים אל
הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע עם 'קוויטלעך' ,להזכר לפניו ולהתברך מפיו
לקראת השנה החדשה .כשראה הרה"ק מטאלנא כי רוב ה'קוויטלעך' הם
בענייני גשמיות ופרנסה ,לא היה ביכולתו לסבול הדבר ,וסגר את דלתי חדרו,
כשאינו מניח להכניס אליו יותר את החסידים .כעבור זמן מה ,יצא ועמד על
מפתן חדרו ואמר" :הנה אומרים בתפילה 'קדוש אתה ונורא שמך ואין אלו-ה
מבלעדיך' .התבוננתי בעצמי ,כי כנראה כך הוא פירושם של דברים' :קדוש
אתה ונורא שמך' – הקב"ה הוא כל כך רם ונישא ,ואם כן האיך יתכן לבקש
מלפניו דברים גשמיים ,הלא בושה תכסה פנינו ...לזאת ממשיכים אנו
ומיישבים את בקשתינו ,כי זאת אינו משום' :ואין אלו-ה מבלעדיך' – כלומר:
הן אמת שהיה מן הראוי שלפניך לא נזכיר ענייני גשם וחומר ,אך מה נעשה,
הלא אין לנו אחר שיכול לתת לנו לחם לאכול ,ומוכרחים אנו לבקש זאת
מלפניך על אף שמלך קדוש ונורא אתה" ...ויפתח הרה"ק מחדש את חדרו
לקבל את החסידים ולפעול עבור מבוקשתם.
כדי שיעלה זכרונכם לטובה
בתפילות הקדושות של הימים הטובים אשר בעיצומם אנו עומדים ,תיקנו
לנו פסוקי 'זכרונות' שיעלה זכרוננו לטובה לפני אדון כל .צדיקי דורות קדמאי
פירשו ,כי הפסוקים הללו באים לרמז לו לאדם ,לזכור בכל עת ועידן את
יוצרו ,ולא להסיח ולו לרגע את דעתו מאדון כל-יצורים" .אשרי איש שלא
ישכחך ובן אדם יתאמץ בך" .חסידים היו חוזרים ואומרים משמו של הרה"ק
מקאברין זי"ע" :מצוה על כל אחד מישראל לחזור בפיו ,פעם בחצי שעה,
את התיבות הללו של 'אשרי איש שלא ישכחך כי דורשיך לעולם לא יכשלו'".
היה זה כשערך הרה"ק ה'ייטב לב' מסיגעט זי"ע ,את שולחנו הטהור ביום
ראש השנה .פצח ואמר כשדמעות יורדות על לחיו" :רבונו של עולם! אנשי
שלומי ,חסידים ואנשי מעשה וגם סתם יהודים ,באים אלי זה בכה וזה בכה.
האחד בא לשפוך שיחו ומר לבבו בעניינים גשמיים וצרכי פרנסה – ומבוקשו
שאתפלל עליו לפניך שתשלח לו ישועה ,והשני בא בענייני רוחניות לבקש
דרך הנכון לעבודת קונו .מעתיר אני לפניך ,רבונו של עולם' :אל יבושו בי
קוויך ה' אלוקים צבא-ות' – כל אלו שקיוו למצוא אצלי השפעת ברכותיך
וישועותיך בעניינים גשמיים  -שלא יחזרו לביתם בבושה חלילה' .אל יכלמו
בי 'מבקשיך' אלוקי ישראל' – גם כל אלו שבאו לקבל ממני דרך ,איך לבקשך
ולהתקרב אליך אלוקי ישראל ,אנא ,אל יכלמו ,שלא ישובו בכלימה לאהליהם"...
אף גם זאת ,בפיוטי הזכרונות דרשו דורשי-רשומות כי מעוררים הם
באמירתם ,שפע וזכרון לעילא להשפיע שפע ישועות .באשר כן אראלי קודש
וצדיקי-עולם אמרו אותם בהתעוררות רבה ובמתינות מאוד – כי ידעו הם
את גודל שגב תפקידם רב המשמעות ביום זה ,לבקש ולחלות בעד עמם
להיפקד ולהיזכר בדבר ישועה וברכה.
ובמה? בשופר
'רחמנא אמר תקעו'  -הסבא קדישא ,הרבי ר' מרדכי מנדבורנה זיע"א,
שאל פעם לאיש אחד שהיה בעל תוקע ,האם הוא יכול לכוון כוונות התקיעות,
ושתק כי לא היה לו מה להשיב .ושאל אותו עוד פעם" :נא אמור!".
ואז בפחי נפש נענה ואמר" :אני לא יודע!" .אמר לו רבינו" :איך ירהיב עוז
בנפשו להיות בעל תוקע אם אינו יכול לכוון כוונות התקיעות?" .והשיבו

האיש בלב נשבר" :זאת אני יודע ,רחמנא אמר תקעו" .ענה לו הרה"ק הרר"מ
זיע"א" :א"כ ,אתה כן יודע כי זה עיקר הכוונה' :רחמנא אמר תקעו' ,היינו
גזירת הכתוב!" (תולדות אהרן משה).
גדולה היא עד למאוד זאת המצוה שנצטווינו לתקוע בשופר ,והרי כך שנינו
בגמרא (ר"ה טז ,א)" :למה תוקעין? רחמנא אמר תקעו" .מעניין לצטט דבר
מפליא ,שנמצא לידו של זקן וישיש מדורי-דורות ,כתב ידו של הרמב"ם
הקדוש המדבר בענין תקיעת שופר ,ונכתב שם בזה הלשון" :אני משה בן
מיימון ,בראש השנה בהגיע זמן תקיעת שופר ,עליתי לבימה ,לקחתי השופר
בידי ,והתבוננתי מיהו המצווה ,ומיד התחילו ארכובותי דא לדא נקשן,
והתחלתי לתקוע"....
מסופר ,כי פעם הורה הרה"ק רבי מנחם מענדל מקאצק זי"ע להרה"ק רבי
יחיאל מאיר מגוסטינין זי"ע להיות ה'בעל תוקע' אצלו .תקע הרה"ק מגוסטינין
בקושי ובדוחק גדול .אולם לאחר התפילה אמר לו הרה"ק" :יחיאל מאיר!
יישר כח על התקיעות שהיו טובות ביותר!" .והוסיף ואמר'" :ובשופר – גדול
יתקע' ,כאשר אדם גדול תוקע בשופר ,אזי גם אם 'קול דממה דקה ישמע',
עם כל זה 'מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון'"...
מעשה היה :בראש השנה נכנס הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע לבית
מדרשו .בעת התפילה פנה לבנו רבי יהושע זי"ע ואמר" :הנה שם בצד עומדים
שני יהודים ומדברים ,לך נא ושמע על מה משוחחים הם!" .חזר רבי יהושע
ואמר לאביו" :שמעתי שאחד אומר לחברו' :אוי ויי ,ראש השנה היום ,ובמה
אנו באים לפני מלכנו ובוראנו'" .אמר הרה"ק רבי שלום מבעלזא" :הנה בכך
משברים הם את הקיטרוגים הגדולים על בני ישראל ...כי בכל דבר שממליץ
הסניגור עלינו – עומד כנגדו המקטרג ואומר 'גם בגויים יש שעושים כן'...
אם מרבים הסניגורים לדבר על ה'צדקה' שבבני ישראל – אומר המקטרג כי
גם אצל הגויים יש צדקה ,אם מרבים לתאר את ה'ייסורין' של ישראל ,אומר
המקטרג כי גם אצל אומות העולם יש בעלי ייסורין .רק כנגד ה'לב נשבר'
אין למקטרג מה לומר .לפי ש'לב נשבר' כמו שיש ליהודי  -אין לאף אחד
אחר בעולם ...ובזה משברים את כל הדינים"...
מה גם הכנה רבתי זימנו והכינו אלו להקת הקדושים ,טרם בואם לקיים
ולממש מצוות היום של תקיעת שופר .זה בכה וזה בכה .עבודה נשגבה אשר
למעלה מבינת-אנוש .אך מעניין להסמיך את גודל קדושת עבודתו של הרה"ק
רבי ישעי'לה מקערעסטיר זי"ע ,הידוע ב'הכנסת האורחים' המופלאה שלו,
להמוני ישראל שנתארחו בצלו .פעם אחת בעת ה'הפסקה' לפני התקיעות של
ראש השנה ,כאשר כל אחד אחוז שרעפים בהכנה רבתי לקראת מצוות תקיעת
שופר ,ורבים לומדים את רזי הזוהר הקדוש בסודות המצוה המיוחדת ,ניגש
לחדר האוכל ,והיה פורס עוגות סדורות ע"ג מגשים גדולים לציבור המתפללים,
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

בכדי שיוכלו להשיב את נפשם במיני תרגימא תיכף לאחר התפילה הארוכה.
וכך אמר" :די גאנצע עולם טוהט מיט 'רזין דרזין' ,און איך טוה מיט 'לשובע
ולא לרזון'!" [הכל מתעסקים כעת עם "רזין דרזין" ,ואילו אני עוסק ב"לשובע
ולא לרזון"!].
"לשמוע קול שופר"
שח הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע" :הגה"ח רבי אשר סופר-שרייבר
מבארדיטשוב זצ"ל ,בנו של הגה"ק רבי שמעון סופר זצ"ל אב"ד קראקא,
היה משמש כבעל-תוקע בבית מדרשו של הרה"ק רבי דוד מסקווירא זי"ע.
שנה אחת בר"ה אחרי התפילה ,קרא הרה"ק מסקווירא לבעל-תוקע אחר,
והורה לו לחזור ולתקוע שוב את כל המאה קולות .המשמשים בקודש ,אשר
ידעו את חביבותו של רבי אשר אצל רבם ,המה ראו כן תמהו ,ועמדו משתוממים
לדעת על מה יצוה כך הרבי.
ברם ,למחרת יו"ט נודע ,שביום ראש השנה היה רבי אשר 'אונן' עקב פטירת
בנו הבחור משה ע"ה ,שהלך לעולמו ביו"ט רח"ל ,אלא שמפני ריחוק המקומות
לא הגיעה עדיין הידיעה אליו .אז הובנה כוונתו של הרבי ,שחזה את הדבר
ברוח קדשו ,ולכן ביקש לשמוע התקיעות שוב מאיש שהוא 'בר חיובא'"
(רשומים בשמך חלק א').

"מי שטרח בערב - "...ככלל ,עלינו לנצל ח"ם שעות הללו של האי יומא
אריכתא כראוי וכיאות ,לבל יעבור לנו כחלום-יעוף .וכפי שראוי לצטט עובדא
מופלאה ,שסיפר הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע :היה זה בימי אלול בנסעו
בדרך ,עמד הרה"ק רבי משה מלעכוביטש זי"ע בדרך בפונדק ,בכדי להניח
את הסוסים ,נכנס לבית ומצא בו ערלים יושבים ,ושמע איך אחד אומר לחברו:
"...מי שאינו עמל בחודש הזה ,לא יהיה לו מה לאכול השנה!" .מיד נענה
הצדיק וקרא לסובביו" :שמעו נא מה זה אומר!"...
בשורות הזעירות שלפנינו ,ניסינו לפקוח עפעף ולהעיף מבט ,על מעלת
וחשיבות התפילות שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה בימים מופלגים הללו,
בשגב קדושת הזמנים  -כפי שהיא מצטיירת בתוך כבשנות האש של רבותינו
מאורי הדורות ,בעקבות דברותיהם הנעלים של הקדושים והצדיקים .ניקח
את חיותם הרוחנית ,ונערבה יחד בעבודתנו בימים הטובים הבאים לקראתנו
לשלום ,ובכך נחוש את זיו אור קרבת-אלוקים- - -
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב גנץ
כתבו ל3227@okmail.co.il :

>>> המשך מעמוד  | 8הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א

ואמר לו" :ילדי היקר ,לא אומרים 'פיר' אלא 'פייער'"...
הילד ,כששמע את דבריו האוויליים שלא במקומם ,צעק לעברו ואמר לו:
"שוטה שכמותך ,למה אתה מבלבל עכשיו את ראשי בגיבובי דברים איך
לדבר ,אם לומר 'פיר' או 'פייער'  -וכי אינך רואה שהאש בוערת כאן?!  -עס
ברענט א פייער!  -הרי האש גדלה מרגע לרגע ,ולשונותיה מאיימות לכלות
כל חלקה טובה מבלי להשאיר שריד ופליט רח"ל! כשהאש בוערת – למי יש
זמן לחשוב איך לדבר?"...
אמר שליח הציבור לאותו מעורר" :כשאוחזים באמצע התפילה ,הרי בוערת
אש! עס ברענט א פייער! וכמו שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים ל"ט ,ד')' :חם
לבי בקרבי – בהגיגי תבער אש' ,כשיהודי עומד בעת התפילה לפני קונו כעבד
לפני המלך ,הרי אז בעת התפילה בוערת אש גדולה ועצומה! ואם כן אני
שואל אותך – כשבוערת אש ,האם אז הוא הזמן הנכון לחשוב על הדיבורים
שיהיו כפי הכללים?! עס ברענט דאך א פייער!"...
לעובדא הנ"ל אפשר להוסיף ולומר ,שאם אמנם יהודי מתפלל בהתעוררות
ובלהבת אש [אויב מ'פלאקערט ביים דאווענען] ,אז גם אינו טרוד בעת
התפילה להציץ בשעונו .כשעומד ומתפלל ובוער בקרבו ,אז מתפללים אל

השי"ת ולא אל השעון ...וכמובן שאז אין מתרגזים כשאחד מאריך קצת
בתפילתו ,והתפילה מתארכת בעוד שתי דקות ואפילו בעוד חמש דקות!...
העולם מספרים :שתפילת 'עלינו לשבח' באה פעם אחת בטענות כלפי
מעלה ,מדוע נגרע ערכה ולא שפר חלקה בעיני הרבה אנשים ,שבכל התפילה
עוד מתפללים איך שהוא ,אבל תפילת 'עלינו לשבח' כמעט ואינה חשובה
בעיניהם ,יש אנשים שאומרים אותה כשרגלם האחת עומדת כבר מחוץ לבית
הכנסת ,ויש אנשים ,המהדרין מן המהדרין ,שאז הם כבר כלל אינם נמצאים
בבית הכנסת ,במצב הטוב הם אומרים אותה בדרך לעבודתם[ ...ואגב ,על
זה היה מרגלא בפומי' של המגיד הירושלמי המפורסם ,הגה"צ רבי שלום
שבדרון זצ"ל ,ש'עלינו' איננה 'תפילת הדרך' .]...ולפעמים צריכים להמתין
לעשירי כדי שיוכלו לומר קדיש יתום שלאחר 'עלינו' ,גם אם בכל עת התפילה
היה המנין ברווח.
כששמעו בשמים את כאבה של תפילת 'עלינו לשבח' ,הבטיחו לה שבימים
הנוראים יאמרו תפילה זו בכוונה גדולה ,והיא תהיה אחת מן התפילות
המיוחדות ביום זה ,כולם יסלסלו וישתעשעון בה ,ואף גם יכרעו בה ארצה...
(לקט מתוך 'נועם שיח' פרשת עקב תשע"ג ותרומה תשע"ד ,מכון 'אפריון לשלמה')

>>> המשך מעמוד  | 9הגאון רבי יהודה עדס שליט"א

כיפור .נגד מידת הדין ישנם כוחות שאפשר להשפיע ולכפר .אבל נגד קטרוג
של המקטרגים בעלי הלשון ,אין אפשרות לכפר .המקטרגים הנבראים מחמת
דיבורים אסורים ,הם כוחות שאי אפשר להתמודד כנגדם.
בעומק הענין ,אלו דברים נוראים .כח הדיבור שניתן לאדם ,הוא תכלית
בריאתו" :ויהי האדם לנפש חיה" ,אומר התרגום" :לרוח ממללא" .כנגד זה,
גם כח הרע שיש בדבור הוא כה חזק ,עד שאין הכהן הגדול יכול לעבוד את
סדר העבודה ,קודם שיוריד את הקטרוג של לשון הרע .לכן תחילת עבודתו
לפני ולפנים היא הקטרת הקטורת ,שהיא מורידה את הקטרוג של לשון הרע.
רק לאחר מכן אפשר להקריב את הקורבנות ,לשלוח את השעיר לעזעזאל,
ולסיים את שאר העבודות.
מעתה נוכל לבאר את דברי הגמרא (ראש השנה טז ע"א)" :למה תוקעין
ומריעין כשהן יושבין ,ותוקעין ומריעין כשהן עומדין? כדי לערבב השטן".
מה פשר הענין של 'לערבב השטן'?  -ברם כפי שבארנו ,ישנן שתי דרגות
של קטרוג:

יש קטרוג של בעלי הלשון ,ויש קטרוג של מידת הדין .בגמרא מבואר
שתקיעת שופר היא כ'עבודת פנים' .אם כן תקיעת השופר מכפרת על חטא
לשון הרע ,ואז מתערבב השטן ,כי ללא הקטרוג של בעלי הלשון ,יש את
סדר התשובה המכפר.

ככהן גדול בקדש הקדשים
מה עושים בימינו ,כשאין לנו מקדש ולא קטורת?
הרי אמרו חז"ל" :מיום שחרב בית המקדש ,אין לו להקב"ה בעולמו אלא
ד' אמות של הלכה בלבד" (ברכות ח עא) .ידועים דברי בעל ה'נפש חיים',
שעל ידי עמל ויגיעת התורה ,אפשר להגיע לדרגת הכהן הגדול ביום הכיפורים
בשעת כניסתו לקדש הקדשים.
אם רבי חיים מוולז'ין כותב זאת ,זו ראיה שהוא עצמו הגיע לדרגה זו!
(מתוך 'דורש טוב')
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קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת
יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

23

'כשהייתי ילד קטן והלכתי ל'חיידר' ,אמי היתה נותנת לי 'בולקה'
[לחמניה] לאכול ,כך מידי יום .אך ביום שלא הלכתי ללמוד ב'חיידר' ,אמי
לא היתה נותנת לי את ה'בולקה' ...תתחילו ללכת לחיידר ,או אז הקב"ה
יתן לכם 'בולקה' ,יעניק לכם פרנסה'...
מדוע זכה רבי לייב ברוידא לקירבה מיוחדת מהחפץ חיים?
הרב ישראל ליוש שליט"א

ִּכי ִת ׁ ְש ַמע ְ ּבקוֹ ל ה' ֱאל ֶֹק ָ
יך( ...ל י)
אומר הבעל הטורים' :כי תשמע בקול ה' אלוקיך' ביגמטריה 'זהו לקול של
התלמיד חכם'.
השבוע חל יום פטירת מרנא ה'חפץ חיים' זצוק"ל ,התלמיד חכם הגדול
שכולם שומעים בקולו וצועדים בדרכיו ,ונהנים בכל עת מתורתו העצומה
שהניח לנו ,בהלכה ,במוסר ,ובהשקפת התורה בטהרה.
לכבוד יום היא"צ ,ולרגל יום התפילה והלימוד העולמי במשנתו של רבינו
זיע"א ,נעתיק עובדות שספרו תלמידים שזכו להסתופף בצל האילן הגדול,
ינקו מזיו טהרתו ,ולמדו את קצות דרכיו.
'בהיותי כבן שש-שבע' – מספר רבי ירחמיאל קופנס זצ"ל ,ומובא בספר
'מאיר עיני ישראל' 'עוד לפני לומדי בישיבת ראדין ,נסעתי עם אבי אל מרן
החפץ חיים ,כדי להתייעץ עמו בדבר מה ולהתברך מפיו ,יחד איתנו נסע בעל
הבית אחד ,שאמנם בנו הצעיר למד בישיבת ראדין ,אך הוא עצמו ,למרבה
הצער ,לא שמר תורה ומצוות.
כשנכנסנו אל החפץ חיים ,ביקש אותו בעל הבית מאבי שיזכיר אותו לברכה
לפרנסה אצל החפץ חיים ,שכן המצב הכלכלי היה מאוד קשה באותם ימים,
אבי עשה כבקשתו ,ואמר לחפץ חיים שנמצא איתנו יהודי שרוצה ברכה
לפרנסה .אנחנו אכן ידענו שיהודי זה אינו שומר תורה ומצוות ,אך החפץ חיים
פגש בו כעת פעם ראשונה וכלל לא הכירו .החפץ חיים לא העיף מבטו אל
אותו יהודי ,הוא אף לא בירכו ,ובמקום זאת פתח את פיו הקדוש ואמר כך:
'כשהייתי ילד קטן והלכתי ל'חיידר' ,אמי היתה נותנת לי 'בולקה' [ -לחמניה]
לאכול ,כך מידי יום .אך ביום שלא הלכתי ללמוד ב'חיידר' ,אמי לא היתה
נותנת לי את ה'בולקה' ...תתחילו ללכת לחיידר ,או אז הקב"ה יתן לכם 'בולקה',
יעניק לכם פרנסה'...
הדברים לא נעמו לאזני אותו יהודי ,הוא ביקש להראות לחפץ חיים כי הוא
יהודי טוב ,ופנה אל החפץ חיים' :יש לי בן שלומד כאן בישיבה .'...אך החפץ
חיים לא שעה אל דבריו ואמר שוב מבלי להביט כלל בפניו' :כן ,זה לכאן וזה
לשם ...תתחילו ללכת ל'חיידר' ,אז הרבש"ע יתן לכם פרנסה.
רבי ירחמיאל סיים את תיאורו' :אני עצמי שכאמור הייתי אז כבן שש-שבע
התפעלתי עד מאוד איך שהחפץ חיים דיבר אליו באופן כזה ,כמי שמכיר אותו
מימים ימימה ,ידע לומר לו את האמת כפי מצבו הרוחני ,ממש רוח ה' דברה
בו להעריך בני אדם כמות שהם באופן הנכון'.
זכות מיוחדת ונדירה ,לעמוד ולשרת בקודש אצל הכהן הגדול מרנא החפץ
חיים זצוק"ל ,זכה הגאון רבי לייב ברוידא זצ"ל .החפץ חיים קירבו וחיבבו
באופן מיוחד מאוד ,ורק לו הותר להיות בקרבתו בכל עת ובכל שעה .הוא
התלווה אל החפץ חיים לכל מקום ,בבית ,בישיבה ,ואף כאשר הלך לפגישות
מיוחדות עם רבנים ואדמורי"ם ,ואף כשנפגש עם שועים מאומות העולם.
אך לא לחינם זכה רבי לייב לחיבה כה גדולה ,כפי שמספר ידידו הרב מרדכי
פריזל ,ואף זה מודפס בספר 'מאיר עיני ישראל'.
פעם אחת ביקר ה'חפץ חיים' בישיבה קטנה בה למד רבי לייב ,ואחר שהתבונן
בו שם לב שהוא נראה במצב לא טוב ,שאל אותו החפץ חיים' :מדוע אתה
נראה רע כל כך?' ,רבי לייב השיב לו שחסר לו 'ימים' [ביטוי למנהג באותה
תקופה שהבחורים היו מתארחים אצל בעלי בתים לארוחות לפי 'ימים'] ,ולכן
פעמים שהוא נשאר רעב.
'מהיכן אתה?' שאל אותו החפץ חיים' .מוילנא!' – ענה.
'ומה שמך?' הוסיף החפץ חיים לשאול' .ברוידא' – ענה הבחור.
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'האם יש לך קשר עם העשיר הגדול בוילנא 'יקותיאל ברוידא'? שאל החפץ
חיים' .אני בנו' – ענה הנער.
'אם כן כיצד הגעת למצב כזה שהנך רעב?' תמה החפץ חיים .ענה לו רבי
לייב' :אבי ,אמנם יהודי שומר תורה ומצוות ,אבל הוא רוצה שאלמד בגימנסיה
לימודים כלליים ,כדי שאוכל להיכנס בבוא היום ולהשתלב בעסקיו ,ובתור בן
יחיד הוא תלה בי את כל תקוותיו ,אולם רוח אחרת היתה בי ,והתעקשתי
ללכת ללמוד תורה בישיבה ,אבי לא הבין אותי ,וזה נגד את כל מאוויו ,ולכן
נוצר מתח גדול בבית .הלכתי לבסוף לישיבה נגד רצונו ולמורת רוחו ,ומאז
אינו רוצה להכיר בי'...
כששמע החפץ חיים את דבריו התמימים של הנער שבעוז רוחו נטש כבודו
של עולם ,והניח אחריו הון עצום של כסף וזהב ,ובחר בחיי דחקות ועוני עבור
לימוד תורה ,אמר לו מיד' :אם כן ,מהיום תהיה בן ביתי ,ותאכל אצלנו כל יום,
ואכן מיום זה לייבק'ה ברוידא זכה להיות סמוך על שולחן המלך זקן גאוני
הדור ,עד שברבות הימים הפך למשמשו ונאמן ביתו ,שכאמור לא זזה ידו
מתוך ידו.
סופר ,ולימים אף רבי לייב סיפר זאת לנכדו הגאון רבי חיים וולקין שליט"א,
שבימיו האחרונים של החפץ חיים ,ישן איתו רבי לייב בחדר ,כשהחפץ חיים
שוכב על מיטה ורבי לייב שוכב על מזרן לידו ,וחוט היה קשור בין ידו של
החפץ חיים לידו של רבי לייב ,וכשהחפץ חיים נזקק לדבר מה ,היה מושך
בחוט ,ורבי לייב היה קופץ ממקומו ונעמד הכן לשרת ולשמש בקודש.
מתוך הערכתו של החפץ חיים למסירותו של רבי לייבקה אליו ,הוא זכה
להתבטאות נדירה' ,לייבקה האט מיר מאריך ימין גיווען' – 'לייבקה האריך
את ימי' .אשרי מי שהחפץ חיים מרגיש שהוא האריך את ימיו .ולכל החיבה
הגדולה ולקרבה המיוחדת הזו ,הוא זכה בזכות מסירות נפשו לתורה ,תוך כדי
ויתור על כבוד ועושר רב שהיו יכולים להיות מנת חלקו כל הימים.
לימים ,נפגש החפץ חיים עם ראש ממשלת פולין ,כדי לשכנעו לבטל את
הגזירה על החינוך התורני .פגישה זו זכתה להד תקשורתי רב ,והיא סוקרה
בהרחבה בעיתונות העולמית .בתמונה המפורסמת מפגישה זו ,נראה רבי לייב
עומד ליד החפץ חיים .כשראה אביו של רבי לייב לאיזה כבוד מלכים הגיע
בנו שבחר בדרך התורה ,שהנה הוא מצולם יחד עם החפץ חיים בפגישה חשובה
כל כך ,התרצה מכעסו עליו ,וחזר להכיר בו כבנו.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com
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אותו יהודי צנום ורזה ,עלה במעלה הגבעה הלוך ושוב כשמשאות כבדים
על גבו ,לקול צחוקם של הגרמנים ימ"ש...
הקומוניסטים השכיחו מהיהודי הכל! דבר אחד הם לא הצליחו
הרב בנימין גולד

"וּבָ ַח ְר ָּת ַ ּב ַח ּיִים לְ ַמ ַען ִּת ְחיֶה ַא ָּתה וְ ז ְַר ֶע ָך" (דברים ל' ,י"ט)

אנו עומדים בפרשת נצבים ,שבת לפני יום הדין ,שבה אומרת התורה:
"ובחרת בחיים למען תחייה אתה וזרעך" .הציווי של 'ובחרת בחיים' הוא
ממש ממשי בימים אלו ,כשעומדים אנו לפני המשפט .יש לנו להתבונן בזה,
ולראות באמת כיצד רוצה התורה שנזכה ל'ובחרת בחיים'.
בתחילת היישוב היהודי באמריקה ,היה קשה מנשוא למצוא מקום עבודה
אשר יאפשר לא לעבוד בשבת ,ואנשים היו מחליפים כחמישים ושניים
מקומות עבודה בשנה ,כמנין שבתות השנה ,כיון שבכל שבוע היו מפטרים
אותם כי לא הסכימו לעבוד בשבת .שאלו את מרן הגאון רבי משה פיינשטיין
זצ"ל ,מדוע אחרי מסירות נפש שכזאת ,רוב ילדיהם של אותם יהודים יצאו
לתרבות רעה ,ולא זכו עקב מסירות נפשם לדורות ישרים מבורכים?
ענה להם הגאון זצ"ל ,שבפרשת השבוע שלנו כתוב התרוץ לכך" :ובחרת
בחיים למען תחיה אתה וזרעך"  -ונשאלת השאלה :ואם בחרת בחיים  -ודאי
שתחיה אתה וזרעך? ויותר ,מדוע צריך להזכיר את 'זרעך' ,הרי גם עליהם
יש ברכה שאם הם יבחרו בחיים  -יזכו הם 'למען תחיה' ומדוע הם נכללו
בברכה אחת?
והבאור הוא ,שהחיוב של 'ובחרת בחיים' הוא באופן ש'תחיה אתה וזרעך',
דהיינו שתעשה את המצוות בכאלו שמחה ועונג ,שגם זרעך יראו את שמחת
המצוות וימשיכו בדרכך ,ולא מספיק לעשות מצוות באופן של 'לצאת ידי
חובה' ,שאז לא יעבור קיום המצוות לזרעך ,ולכך התורה כתבה ו'ובחרת
בחיים'  -תעשה מצוות 'למען תחייה אתה וזרעך'  -באופן כזה שגם זרעך
אחריך יראו ממך ויקיימו המצוות כמוך.
ולכן אמר הגאון רבי משה זצ"ל ,שבאמריקה אמנם אנשים מסרו נפשם על
קדושת השבת ,רק שבכל יום שישי ,כשהיו חוזרים לביתם אחרי שפיטרו
אותם מהעבודה ,בגלל שלא הסכימו לעבוד בשבת ,הם היו מגיעים הביתה
מיואשים ומדוכדכים ,ובכך העבירו לבניהם אחריהם כמה קשה לשמור על
מצוות ה' .אם הם היו חוזרים לביתם בשמחה ,ומודיעים קבל עם ועדה על
השמחה שפטרו אותם בגלל שמירת השבת ,היו זוכים הם לדרות ישרים,
בכך שהיו רואים את הוריהם שמחים בעשיית המצוות.
אם אנו רוצים לזכות ביום הדין ל"בחרת בחיים" ,עלינו לעשות מצוות
באופן שנזכה את הרבים ,שנראה להם מהי שמחת עשיית מצוה! מה זה עונג
של לימוד תורה! מה זה אושר של קרבת ה' ,של תפילה בכוונה ובדבקות!
אבל ואבל ,כמה עלינו להיזהר שלא לעשות את המצוות 'מלומדה' בלי חיות
ובטורח ועייפות ,כי הרי בזה נכשיל את הרואים אותנו שאין טעם ושמחה
במצוות ה' ,כמה יש להיזהר שלא לזלזל בתפילה ,בדיבור בתפילה ובקריאת
התורה ,כי בזה נעביר כך את צורת עשיית המצוה לאחרים ,ונכשילם בכך ה'
ירחם .כמה יש להיזהר מכל פעולה שאנו עושים שלא נכשיל בזה את הרבים
ח"ו.
אם נרצה לזכות ביום הדין ל'בחרת בחיים' – נקבל על עצמנו לעשות את
המצוות באופן של 'למען תחייה אתה וזרעך' ,לזכות את הרבים על ידי
עשייתנו ,ולא ח"ו להחטיא ולהכשיל את הרבים על ידי עשייתנו!

נביא כאן מעשה נורא ,שאירע בימות הזעם של השואה האיומה ,בה הצרות
שניחתו על כלל ישראל לא נזכרו מימי קדם .סיפר הגאון ר' גרשון ליבמן
זצ"ל ,מתלמידי הסבא מנוברדוק זיע"א ,שהוא פגש פעם יהודי ברוסיה,
ושאלו במה הוא יהודי? מה הוא יודע מהיהדות? אבל יהודי זה ,לא ידע כלום
מיהדותו ,ממש כלום ,לא קר"ש ,לא תפילה ,לא שבת ולא יו"כ .מאומה ממש!
רק פסוק אחד הוא ידע לדקלם" :תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה
ובטוב לבב מרוב כל"!!! כן ממש כך .פסוק פשוט של קר"ש הוא לא ידע -
אבל לדקלם פסוק כזה מסובך  -זה הוא ידע!
כמובן שסקרנותו של הגאון ר' גרשון זצ"ל גדלה עד מאד ,והסביר לו היהודי
פשר הענין" :אני הייתי בימי צעירותי במחנה ההשמדה בירקנאו ,תחת ידם
האכזרית של קלגסי הנאצים ימ"ש ,שהיו מעבידים אותנו בעבודות קשות
עד מאד ,באכזריות איומה ובלי טיפת אנושיות".
והוא ממשיך ומספר ,שהיה 'תחביב' לנאצים ימ"ש במחנה ,לראות את
היהודים עובדים קשה עד מוות ממש – היתה שם גבעה בקצה המחנה ,והם
היו מבקשים מהיהודים לטפס על הגבעה ,כשעל כתפיהם משאות כבדים
מאד [וצריך להבין שהיהודים היו במצב של תת תזונה ,בשערי מוות  -עור
ועצמות ותו לא] .וכך היו עומדים בצד חיות הטרף הללו ,ונהנים ומתמוגגים
לראות את היהודים מנסים לטפס את הגבעה ,כשמשא כבד על כתפיהם
ואיך הם בקושי מצליחים לטפס חצי מהגבעה ,ומתגלגלים ומתדרדרים למטה
בשברון עצמות ממש .הוא המשיך וסיפר שמעטים ממש זכו לצאת בחיים
מ'תחביב' אכזרי זה ,והוא ,שהיה מגודל ושרירי ,הצליח לעמוד בזה .היה עוד
יהודי שברירי שהצליח לעמוד בזה ,על אף שכולו היה אוסף של עצמות ועור.
היהודי הזה ,בכל פעם שהיה עולה את הגבעה ,היה אומר בקול" :תחת אשר
לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" ,וכך היה חוזר שוב
ושוב ,וזה מה שהחזיקו.
ליהודי הזה קראו 'הקלויזנבורג רב'ה' זיע"א!!
מבהיל כל רעיון! הרב'ה זכה להינצל בזכות זה ,אבל יש כאן מסר נוסף!
אותו יהודי  -הקומוניסטים השכיחו ממנו הכל! דבר אחד הם לא הצליחו:
את המעשה הזה של ה'צאנזר' הקדוש ,שעשה מעשה מתוך שמחה!
מעשה שעושים מתוך שמחה משפיע על האחר לטובה ,ומזה נלמד גם,
כמה השפעה שלילית של מעשינו ,יכולה להיות הרסנית.

	•מהי מהותה של הברית המיוחדת בין עם ישראל והקב''ה?
	•כיצד אפשר ללמוד מוסר מן השמים והארץ ,שאינם בעלי בחירה?
	•במה נתייחד לימוד התורה משאר מצוות הנעשות לשמן?
	•מהו סוד העמידה מול היצר?
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יום אחד עלתה מחשבה במוחו ,לנסות את כוחו בעצמו בלימוד דף חדש
באותה המסכת .כך עבר על הדף פעם ,פעמיים ,שלוש עם פירוש רש"י,
עד שראה שיש בכוחו ללמוד בעצמו .כך המשיך בשקידה עצומה עד
שנתפרסם לשקדן גדול...
התמודדותו של ה'חפץ חיים' כשהיה ילד יתום
הרב אהרן כהן שליט"א

ִּ
שֹתוֹ " (דברים ל' ,י"ד)
"כי ָקרוֹ ב ֵאלֶ ָיך ַהדָּ בָ רּ ְ ...ב ִפ ָיך וּבִ לְ בָ בְ ָך לַ ֲע ׂ
כתוב במדרש רבה (ח ,ז)" :אמרו לו :רבינו משה ,הרי אתה אומר לנו 'לא
בשמים היא ולא מעבר לים היא' ,והיכן היא? אמר להן :במקום קרוב היא –
'בפיך ובלבבך לעשותו' ,אינה רחוקה מכם ,קרובה היא לכם" .ההצלחה
לסיעתא דשמיא היא בהישג יד של כל אחד ,כמה עידוד רואים כאן לעמלי
התורה ולעובדי ה'.
מסופר על ה'חפץ חיים' זיע"א ,שהשבוע חל יום ההילולא שלו ,שכשהיה
ילד בגיל אחת עשרה נפטר אביו ,והחל מאותו זמן חייו השתנו ונהיו מאד
קשים.
באותו זמן גברה בוילנה יד ההשכלה ,אשר פרשה את רשתה על בני הישיבות
ללכדם במצודתה ,ולהעבירם על תורתם ודתם .המשכילים שמו את עינם
על ה'עילוי מזוטלה' ,כפי שכינו שם את הח"ח ,בכל מיני דרכים ופעולות
להסירו מדרכו אך כמובן ללא הצלחה.
באותו זמן היה משכיל ידוע ,ששימש כמורה הראשי בבית המדרש לרבנים
בוילנה ,שנוסד בהשפעת המשכילים .הוא הגיע לעיתים קרובות לבית המדרש
שבו למד ר' ישראל מאיר ,וניסה להשפיע עליו שיעבור על דתו ,אך ר' ישראל
מאיר לא שת לדבריו ונשאר בתמימותו.
ה'חפץ חיים' היה מספר בהזדמנויות רבות על מאבקיו באותו זמן ,והיה
מזכיר את מאמר חז"ל שכ"כ מתאים לזמן זה של ערב ר"ה" :יש קונה עולמו
בשעה אחת"  -הכל תלוי בעצם ברגע אחד ,וזה הרגע של ההחלטה האם
דרכו פונה לכאן או לכאן...
פעם כבר עמד עליו אותו משכיל להסיחו ולהדיחו ,עד שהח"ח נאלץ לברוח
לעיירה הסמוכה ,והמשיך בהתמדתו וביגיעתו בתורה .המאבק הזה חישל
את הכרתו ,והגביר את אמונתו המוצקה שליותה אותו כל ימי חייו ,כמופיע
בספר 'המאורות הגדולים'.
סיפר הח"ח פעמים רבות על התקופה שבה נתייתם מאביו .אמו ניסתה
להשיג ולשכור לו מלמד ,שילמד איתו את התורה אך לא היה לה כדי לשלם
שכר מאומה בשל קשיי הפרנסה .החליט הנער ר' ישראל מאיר ,שבלית
ברירה הוא ישב וילמד לבדו ללא עזרה מאחר .ממשיך הח"ח לספר על עצמו,
שהוא ידע רק חמישים דפי גמרא על בוריים ,והיה חוזר עליהם בעצמו מאה
ואחת פעמים .מאד רצה ללמוד דפים חדשים ,רק לא היה לו מי שילמד
איתו.
יום אחד עלתה מחשבה במוחו ,לנסות את כוחו בעצמו בלימוד דף חדש
באותה המסכת .כך עבר על הדף פעם ,פעמיים ,שלוש עם פירוש רש"י ,עד
שראה שיש בכוחו ללמוד בעצמו ,כך המשיך בשקידה עצומה עד שנתפרסם
לשקדן גדול.
בספר 'דרכיו ,נימוקיו ושיחותיו של החפץ חיים' ,מובא בשם רבי מרדכי
דוב שראה פעם את ה'חפץ חיים' נכנס בימים הנוראים לעליית בית כנסת
כדי להתבודד .עמד רבי מרדכי דוב מאחורי הדלת ,ושמע כיצד ה'חפץ חיים'

מצייר לעצמו ,שנכנס לדין בפני בית דין של מעלה ,ועומד לפניהם והכרוז
מכריז שיבואו כל זכויותיו לפניהם.
וצייר כיצד הגיעו מחנות של מלאכי קודש ,שנבראו מהתורה שלמד עד כה,
ומן המצוות ששמר בכל ימי חייו ,וכן מהזכויות שזכה בהתפשט חיבוריו
בתוך כלל ישראל ,ועל ידי כך זיכה את הרבים .כה רבות היו הזכויות ,שבעצמו
התפלא על רוב הספרים.
אחר כך צייר שמכריזים וקוראים לכל חובותיו ,שיבואו להעיד עליו .גם
מהן באו מחנות רבים ,מהם כאלה שהעידו על חסרון בעשיית המצוה ,האהבה
והדביקות ועוד כהנה רבים .עד שהכריע בית הדין שהוא בכלל 'בינוני' .ואז
חשב לעצמו שנכנס תחת הגדר של 'רב חסד מטה כלפי חסד' .אך מיד שמע
שהשכינה שואלת מה הוא כעת ,חי או נפטר? וענו לה 'חי הוא' .ותיכף נשמע
קול" :עשה תשובה על עוונותיך מאחר שאתה עדיין בחיים!" ,והתחיל ה'חפץ
חיים' להתייפח בבכי גדול...
אנו נמצאים בערב ר"ה הבעל"ט ,ואולי כאן המקום המתאים להביא את
המשל שאמר הח"ח ,המובא בספר הצדיק ר' שלמה.
המשל הוא על מעשה אמיתי ,שאירע בעת מלחמת העולם הראשונה ,בבחור
ישיבה שנתפס ע"י השוטרים .גזרו עליו עונש מוות .השוטרים כיוונו כנגדו
מכונת יריה ,ובעוד הם מנסים לירות עליו ,אירעה תקלה במכונת היריה,
ובמשך רבע שעה ניסו לירות בו ולא הצליחו .בינתיים הצליח הבחור לברוח
מהם ולהציל את נפשו ,ומרוב הפחד שהיה לו באותו שעה ,הלבינו כל
שערותיו.
אמר על כך הח"ח ,שסיפור זה הוא משל נפלא עד כמה צריך האדם לפחד
מיום הדין ,ולהמחיש לעצמו בחוש כיצד יהיה ירא וחרד ,ביום בו יפרטו לפניו
את כל מעשיו ומחשבותיו לפרטיהם.
לשליחת תגובות לכותב הטור ,הר' אהרון כהן שליט"א
כתבו לcohen012@gmail.com :

קבל את גיליון 'לקראת שבת' ישירות למייל
שלח מיילdirshu@dirshu.co.il :
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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.

מתי אמירת 'י"ג מידות' בימי הסליחות ,נחשבת כסתם תפילה ואין בה
את מעלת ההבטחה שלא תשוב ריקם?
תפילת ותיקין עם הנץ החמה ,או סליחות קודם התפילה  -מה עדיף?
הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג שליט"א

מתי אמירת 'י"ג מידות' בימי הסליחות ,נחשבת כסתם
תפילה ואין בה את מעלת ההבטחה שלא תשוב ריקם?

נוהגים בקהילות ישראל לומר בחודש אלול סליחות (סימן תקפא סעיף
א) .הנוהגים לפי הרמ"א מתחילים ביום הראשון שלפני ראש השנה ,ואם
ראש השנה ביום שני או שלישי ,מתחילים ביום ראשון שבוע לפני כן.
זמן אמירת הסליחות ,כתב השו"ע (שם) שהוא באשמורת הבוקר ,וביאר
המשנה ברורה (שם ס"ק א) שהטעם הוא ,כיון שבסוף הלילה הקב"ה 'שט'
בעולם הזה והוא עת רצון.
ואף שמשמעות דבריו שזמן אמירת הסליחות הוא בסוף הלילה ,כבר מבואר
ב'מטה אפרים' (סי"א) שברוב המקומות מאחרים את אמירת הסליחות עד
תחילת עלות השחר ,וב'ערוך השלחן' כתב (ס"ד) שעכשיו נהגו הרבה קהילות
שאומרים סליחות אף כשכבר היום גדול ,וב'אלף המגן' (על המטה אפרים
ס"ק כד) משמע שאם לא יכול לומר סליחות בעלות השחר ,יכול לומר סליחות
כל היום כיון שימים אלו ימי רצון.
נוהגים היום בהרבה מקומות שאומרים סליחות משעת חצות הלילה ,וכתב
על כך בשו"ת 'אגרות משה' (או"ח ח"ב סימן קה) שכבר נהגו כן הרבה שנים,
עוד מדורות קודמים ,שהיו מקומות שאמרו סליחות בחצות הלילה.
אבל לומר סליחות קודם חצות הלילה ,כבר כתב המשנ"ב (סימן תקס"ה
ס"ק יב) לענין הלכות תענית ,שאין לומר שום סליחות ולא י"ג מידות בשום
אופן קודם חצות ,מלבד יום הכיפורים.
לומר את הפסוקים שקודם הסליחות ' -אשרי' 'ולך ה' הצדקה' ו'שומע
תפילה' ,קודם חצות ,ואת הי"ג מידות להתחיל בחצות ,דעת הגרש"ז אויערבך
('הליכות שלמה' ראש השנה פ"א דבר הלכה אות ד) שמותר אף לכתחילה.
מאידך דעת הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש ח"ג פי"ג אות ז) שאין להתחיל
אפילו 'אשרי' קודם חצות ,כדי שיאמרו בעת רצון.
ובשעת דחק גדול ,כגון בשעת חירום או במקומות שמפחדים ללכת בשעה
מאוחרת ברחוב ,ואם לא יאמרו סליחות קודם חצות תתבטל אמירת הסליחות
בציבור ,ולא תהיה לציבור שום התעוררות תשובה ,כתב בשו"ת 'אגרות משה'
(שם) שיש להתיר הדבר בגדר הוראת שעה ,שאין בכך איסור ,אלא שאמירת
הי"ג מידות לא תועיל כהבטחה שלא ישובו ריקם ,אלא כסתם תפילה .אך
יפרסמו שזו הוראת שעה ואין ללמוד מכך היתר לשאר שנים ,והוסיף שעדיף
במקרה כזה לכוון לומר הסליחות בסוף השליש הראשון של הלילה ,שאז
מבואר בשו"ע (סימן א ס"ב) שטוב להתחנן בשעות שהמשמרות משתנות.

תפילת ותיקין עם הנץ החמה ,או סליחות קודם התפילה
 -מה עדיף?

ציבור שבימי הסליחות השכימו קודם הנץ לומר סליחות ולהתפלל ,ומקצת
מן הצבור התאחר ,וכעת עומדת בפניהם האפשרות או לומר הסליחות ולאחר
מכן להתפלל שלא כוותיקין או לומר קריאת שמע ולהתפלל עם הנץ החמה
ולאחר מכן לומר הסליחות:
שאלה זו נשאל הגר"ח קנייבסקי ,וענה ('תורת המועדים' ס"ק ה) שעדיף
שיתפללו כותיקין עם הנץ החמה ,ויאמרו הסליחות לאחר התפילה ,שמעלת
אמירת קריאת שמע ותפילה בנץ היא יותר גדולה ממעלת אמירת הסליחות
קודם הנץ החמה.
ואדם שיש לו אפשרות לומר סליחות או לאחר הנץ החמה או בחצות הלילה,
כתב הגר"ח קנייבסקי ('אישי ישראל' פמ"ה הערה יב) שיש לומר סליחות
לאחר חצות ,מאשר לאחר הנץ החמה .מאידך דעת הגרי"ש אלישיב (חוברת
גלאט שנת תשס"ה עמוד  )151וכן הגרש"ז אויערבך ('הליכות שלמה' ראש

השנה פ"א 'אורחות הלכה' הערה  )6שעדיף לומר בבוקר אף לאחר הנץ
החמה ,מאשר לומר בחצות הלילה [מלבד היום הראשון של סליחות ,שנהג
הגרש"ז אויערבך לומר סליחות במוצאי שבת בחצות].

ְ ּ'בזַ ַע ָק ָתם ְ ּבעוֹ ד לַ יל' או ְ ּ'בזַ ַע ָק ָתם' בלא לַ יל'ִ ,ק ַד ְמנ ּוך ְּת ִחילָ ה'
או ִ'ק ְדמ ּוך ְּת ִחילָ ה' – איזה נוסח אומרים בסליחות של היום
הראשון?

סליחות של הלילה הראשון ,יש שהקפידו לאומרן בלילה קודם עלות השחר
או בחצות הלילה ,בגלל נוסח הסליחות שמוזכר בו כמה פעמים אמירתן
בלילה ,כן כתב ב'מטה אפרים' (סי"א) שכיון שאומרים בלשון הסליחות
"בזַ ַע ָק ָתם ְ ּבעוֹ ד לַ יל" וכן אומרים "וְ ְר ֶצה ַא ִמ ָיר ָתם ְ ּבעוֹ ְמ ָדם ַ ּבלְ ילוֹ ת" ,לכן יש
להקפיד לאומרן קודם עלות השחר בעוד לילה ,וכן נהג הגרש"ז אויערבך
כמובא למעלה.
אכן אם התחילו את הסליחות קודם עלות השחר ,אף שממשיכים אחר
עלות השחר ,כתב ב'אלף למטה' (ס"ק יג) שאפשר לומר את הפזמון של
'בזעקתם בעוד ליל' כיון שעל כל פנים ,זעקו בעוד לילה.
ובמקומות שאומרים סליחות ראשונות ביום ,כתב ב'ערוך השלחן' (ס"ד)
שידלגו תיבות אלו כדי שלא יראו כדוברי שקרים .וכן הורה הגר"ח קנייבסקי
('באר ישראל' להגרא"צ ישראלזון עמוד כד).
"במוֹ ָצ ֵאי ְמנו ָּחה ִק ַד ְמנוּך
עוד נוסח הנאמר בסליחות של היום הראשון ּ ְ -
ְּת ִחילָ ה" ,נדון בפוסקים ,איך לאומרו כשאומרים הסליחות הראשונות ביום
ולא בלילה .דעת הגרי"ש אלישיב ('אשרי האיש' ח"ג פי"ג אות יח וראה
ב'תורת המועדים' ס"ק ה אות ג שהביא בשם הגריש"א לא כך עי"ש) שיש
ל"ק ַדמוּך ְּת ִחילָ ה" ,כדי שלא יראה כשקר.
מ"ק ַד ְמנוּך ְּת ִחילָ ה" ִ
לשנות הנוסח ִַ
מאידך ,דעת הגר"ח קנייבסקי (שם) שאפשר לומר הנוסח "קדמנוך תחילה"
אף כשאומרים סליחות ביום ראשון בבוקר ,כיון שיום ראשון נחשב עדיין
כמוצאי שבת.

המשכים לומר סליחות ,מדוע צריך לברך ברכות התורה
לפני אמירתן אף שאומרן דרך תחנונים?

המשכים לומר סליחות ,פסק המשנה ברורה (סימן מו ס"ק כז{ ,וראה סימן
ו ס"ק יא מה שכתב}) שאף שאומר הסליחות בדרך תחנונים ,ואם כן ,אין
כאן כונה של אמירת הפסוקים לשם מצות תלמוד תורה ,אפילו הכי יברך
ברכות התורה קודם לכן.
ובטעם הדבר שפסק כן המשנה ברורה ,אף שלהלכה נפסק (סימן ס' סעיף
ד) שמצוות צריכות כוונה ,ואם לא כיוון לשם המצוה לא יצא ידי חובה.
נאמרו באחרונים כמה ביאורים:
יש המבארים על פי דבריו של ה'אגלי טל' בהקדמתו לספרו ,שההנאה
בלימוד שיש לאדם הלומד ,היא חלק ממצוות תלמוד תורה ,והביא לכך כמה
ראיות .והסיק להלכה בספרו 'אבני נזר' (או"ח סימן ס') שדבריו הקדמה
ל'אגלי טל' נאמרו להלכה ,ולכן מצוות תלמוד תורה אינה צריכה כוונה ,כיון
שבמציאות נהנה מהלימוד ומצוות של הנאה לא צריכות כוונה ,כי גם אם
לא יכוון הרי נהנה מהמצוה ,וראה שהביא שם הוכחות לדבריו [וראה סי'
תעה במוספים וביאורים ס"ק לד בביאור הסברא בזה] ,אמנם עיין במשנ"ב
שם שנראה חולק בזה.
ב'דבר אברהם' (סימן טז' אות כט) כתב שמצוות צריכות כוונה דוקא במצוה
שאינה קבועה תמיד כאכילת מצה ותקיעת שופר ,שיש שמעשה זה הוא אינו
מצוה ויש שהוא מעשה מצוה ,שבזה צריך כונה לומר שמעשהו עכשיו הוא
מעשה מצוה ,אבל מצוות שזמנן תמידי כתלמוד תורה ,ציצית ותפילין ,בזה
לא בעי כוונה להגדיר מעשה המצוה ,כי תמיד כשעושה המצוה אנו אומרים
המשך בעמוד >>> 30
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לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

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

מדוע נוהגים שהחזן מסלסל במילת 'המלך' בתפילת שחרית?
והאם יש לעמוד בשעת פתיחת ארון הקודש באמירת הפזמונים?
המנהגים והטעמים בתפילת שחרית של ראש השנה
פרשת העקידה
אף לנוהגים שאין לאומרה ביו"ט ,יש לאומרו בר"ה ויו"כ (מנהג קאמרנא
אות תז).
והטעם :משום שעיקר הטעם שאין אומרים ביו"ט כתב האר"י (סידור
האר"י) ,לפי שאין לעורר דין ביו"ט .אך ר"ה שונה לפי שהוא יום דין ,שאז
הקב"ה יושב על כסא דין .ועוד ,כדי לעורר זכות העקידה .ויש לומר ה"יהי
רצון" ו"ריבנו של עולם" שלאחריה (דרכי חיים ושלום).
אין אומרים "מזמור לתודה"
והטעם :כשאר שבת ויו"ט שאין אומרים מזמור זה (משנ"ב נא ס"ק כה).
והטעם :משום שאין תודה קרבה ביו"ט (טור נא).
בני ספרד :בני ספרד נהגו לאומרו בר"ה ,והטעם :מפני שנזכר בו "הריעו
לה' כל הארץ" ,ונאמר שם עוד" :דעו כי ה' הוא האלוקים" ,ובאלו ימים
הנוראים עלינו לדעת ,כי ה' הוא האלוקים שופט כל הארץ יעשה משפט
(סידור הגאונים מערכת התפלה שער ז פרק ט יב).
נוהגים שהחזן מסלסל במילת 'המלך' בתפילת שחרית
והטעם :לפי שהעולם נברא באות ה' שפתוחה בתחתית האות ,לומר שכל
מי שרוצה לצאת לתרבות רעה יכול לצאת החוצה ,ופתוחה גם למעלה ,שכל
שכן כל מי שרוצה לחזור בתשובה  -יש לו פתח חזרה.
טעם אחר :להדגיש את רעיון מלכות ה' המובע בתפילה בעיקר בראש
השנה (מטעמים דמ"ט).
נוהגים שהחזן בשחרית פותח בתיבת 'המלך' בקול נעים במקומו ,ואחר
כך ממשיך במקום של החזן.
הטעם :כדי לרמוז שהוא מקבל עליו עול מלכות שמים ,לפני שהוא ניגש
לתיבה להיות שליח ציבור (זיו המנהגים עמ' קנו).
הטעם שאומרים "המלך יושב" בלי ה'
לפי ש'יושב' פירושו שעכשיו יושב על כסא דין ,אבל 'היושב' בה'  -הכוונה
הרגיל לשבת ,אע"פ שעכשיו אינו יושב (לבוש תקפד ,מטה אפרים תקפד
ס"ק ט).
נוסח ספרד אומרים ר"ת יצחק – בפי ישרים ,צדיקים ,חסידים קדושים,
ורבקה  -תתרומם תתברך תתקדש תתהלל ,והטעם :כדי להזכיר זכות עקידת
יצחק (לבוש תקפד) ,וזכות רבקה אימנו.
בדיניו
כשמזמר הש"ץ עד 'במקהלות' יאמר גם הקהל עמו ,ולא כטועים שחושבים
שיוצאים ידי חובה באמירת הש"ץ (לוח א"י).
מזמור "ממעמקים"
יש שאומרים מזמור "ממעמקים" אחרי "ישתבח" (משנ"ב נד ס"ק ד),
והטעם :כי בכל יום מאלו העשרה ימים ,מתעורר אחד מעשרה העמקים
הנזכרים בספר היצירה (האר"י פרי עץ חיים שער תפילות ר"ה עיין שם).
ויש נוהגים כהגר"א ואין אומרים מזמור זה :לפי שהמג"א שמביא דין זה
מסיים' :וצ"ע' ,וכוונתו דקשה לו ,איך אפשר להפסיק בין 'ישתבח' ליוצר?
והרי נפסק בשו"ע (או"ח נד) שהמספר בין ישתבח ליוצר  -עברה היא ,וחוזר
מעורכי המלחמה ,ולכן הנוהגים כדעת הגר"א אין אומרים מזמור זה .ויש
שנהגו לאומרו אחרי חזרת הש"ץ.
הטעם לנוהגים לומר מזמור זה :שלא חוששים להפסק ,משום שלא אסרו
להפסיק אלא במילי דעלמא ,אבל דברי שבח מעין המאורע  -מותר (נודע
ביהודה בשם המהרש"ל).
פזמונים ב'יוצר'
יש שנהגו לומר פזמונים ב'יוצר' והטעם שאין אנו אומרים זאת ,לפי
שהפיוטים שאינם מעין הברכה הווי הפסק .והפיוטים שמענין הברכה ,הטעם
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שאין לומר לפי שהוא כמאריך הברכה ומוסיף ,והרי אמרו 'מקום שאמרו
לקצר אינו רשאי להאריך' ו'כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים אינו אלא
טועה' ,ועוד שהוא סיבה להפסיק בדברים בטלים כשהש"ץ אומר את הפיוט.
ויש שאומרים רק הפזמונים של חזרת הש"ץ ,והטעם :לפי שהפסק בחזרת
הש"ץ פחות חמור מהפסק בק"ש (שו"ע הרב סה).
פסוקי ראש חודש
אין מזכירים פסוקי מוסף ראש חודש (שו"ע תקצא ב).
והטעם :כדי שלא יאמרהו יום ב' דר"ה עיקר כמו בשאר ראש חודש ,ועוד,
שלא לתת לו מעלה מצד שהוא ראש חודש ,שהרי יש לו עוד מעלה אחר
שהוא ראש השנה (משנ"ב תקצא ס"ק ג).
וראש חודש נכלל במה שאומרים זכרון ,דנאמר גם על ראש חודש וכתיב
בתהלים (פ"א ,ד')" :ביום הכסה" זהו ראש השנה ,שהחודש מתכסה בו ,שאין
מזכירים פסוקי קרבנות ר"ח בתפילת המוספים (משנ"ב שם ס"ק ג ביאור
רבינו משולם).
חזרת הש"ץ
פותחים ארון הקודש ,והחזן מתחיל חזרת הש"ץ בניגון המקובל ופותח
החזן בברכת 'אבות' עד 'באהבה'.
פתיחת ארון הקודש באמירת הפזמונים
הטעם שפותחים את ארון הקודש באמירת הפזמונים ,כדי לעורר רחמים
עלינו בשמים ,ושיפתחו לנו שערי שמים לתפילתנו ואנו עושים בתחתונים
ומרמזים בעליונים (אלף המגן תקצב ,א).
טעם אחר :כנגד כניסת כהן גדול לקודש הקודשים ,לפי שבארון הקודש
נמצא ס"ת ובקודש הקודשים היה ארון עם לוחות הברית ,וזאת כדי להגדיל
הכוונה ולהקדישה קדושה יתירה (לבוש קלג).
עמידה בשעת פתיחת ארון הקודש באמירת הפזמונים
ישיבה :מעיקר הדין אין חיוב לעמוד כשארון הקודש פתוח ,לפי שארון
הקודש מוגבה י' טפחים והווי רשות בפני עצמה (רמ"א יור"ד רמב יח ,ט"ז
יג).
עמידה :אמנם רבים נהגו לעמוד ,והטעם :שדרך כבוד לעשות כן ,ובפרט
היושבים סמוך לארון הקודש שרואים את הספר (ט"ז יור"ד רמב יג).
אם יכול לעמוד או בחזרת הש"ץ או בשעה שארון הקדוש פתוח ,יעמוד
בחזרת הש"ץ לפי שיש לזה יותר מקור (הגרנ"ק חוט השני תקצו כז).
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לשליחת תגובות לכותב הטור הרב יהודה לב שליט"א
כתבו לlev17382@gmail.com :

>>> המשך מעמוד  | 11סיפורים יחודיים על השופרות והתקיעות

תשתית רוחנית ויהודית עמוקה ,מתוגברת בימים הנוראים באמצעות משפחות
אברכים נוספות ,הדואגות למנין מסודר ומרשים לכל זמני התפילות.
אחרי מספר טעימות כאלו ,התבקש הרב רייך לנצל את כישוריו הטבעיים
לתקיעה בשופר ,ולהשקיע עצמו בלימוד ההלכות ובהכשרתו לתפקיד .כך
הפך לבעל תוקע של הקיבוצניקים ,של אנשים מנותקים לחלוטין מכל זיקה
לדת וסממניה ,שמגלים להיטות אדירה לשמוע וללמוד ,ושמגיבים היטב
לחוויית התקיעה המשפיעה .את חווייתו מאותם ימים הוא מתאר" :הייתי
בשנים האחרונות בקיבוצים בגליל התחתון ,כשקיבוץ 'בית קשת' היה הראשון.
תמיד ראיתי איך החוויה הזו מאפשרת לכל אחד להתחבר אליה ,כיון שהיא
חוויה של כל אדם עם עצמו .היה מעניין לראות שרוב התושבים מודעים
לתקיעה שביום כיפור ,ובדרך כלל לא שמעו שיש גם תקיעות בראש השנה.
"אני זוכר במיוחד את עוצמת ההתרגשות ,כאשר שהינו בקיבוץ 'משגב עם'
ביוכ"פ ,אחר מלחמת לבנון השניה .אחרי התקיעה במוצאי יוכ"פ ,התיישבנו
ואכלנו ושוחחנו עם התושבים .חלף זמן רב מהתקיעה ,כשראיתי יהודי
מתהלך כסהרורי ולא מוצא מנוח .הוא היה נתון בסערה גדולה ,וכשבררתי
את סיבת הדבר ,הוא סיפר לי שהוא עדיין חש צמרמורת מהשופר .התקיעה
הקודמת ששמע היתה במלחמת תשכ"ז ,כאשר היה מהראשונים שנכנסו
להר הבית .היא הזכירה לו את הרגעים הללו ומשהו זע בקרבו .שעה אחרי

שהכל הסתיים ,הוא עדיין היה תחת רושם השופר והודה שזה עשה אצלו
משהו בלב.
"כדי להגביר את מידת ההתעניינות והתהודה סביב השופר והתקיעות,
נוהגים האברכים להניח את השופר משך כל היום במקום שהחזן עומד .בית
כנסת מסודר אין ,אבל יש שולחן שהניחו למטרה ,ועליו ניצב השופר מול
העיניים ,בכדי למשוך את הילדים להתבונן ולשאול .עם הזמן הוא אכן הופך
לנושא השיחה העיקרי ומרכז את כולם .בנוסף הם מביאים אוסף שופרות
לילדים ,שיוכלו להתנסות בתקיעות ולחוות את החוויה .בשנים האחרונות
הנהיגו תקיעות גם בזמן תשליך ,זאת לאחר שראו כי תושבים רבים מחמיצים
את מועד התקיעות הרגיל ולא מגיעים ,לפיכך נתנו להם ליהנות מהאופציה
הזו .זה התחיל כאשר אחד הקיבוצניקים ,שהגיע בעלייה השנייה ממרוקו,
ונחשב ל'דתי של הקיבוץ' כמעט על תקן 'רב' ,לא הגיע לתקיעות כאשר לא
חש בטוב .בתקיעות המאוחרות בשעה ארבע הוא התבייש להגיע ,שכן מה
יגידו כשה'רב' נעדר מתקיעות ראשונות .כאשר עלה הרעיון להעניק לו את
האופציה של תקיעות בתשליך הוא נענה ,ומאז הפכו את הזמן הזה לרשמי.
רבים מנצלים הזדמנות אחת לתקיעות ולתשליך בו זמנית".
(מתוך מוסף שבת קודש ראש השנה תשע"ב)

>>> המשך מעמוד  | 14הרה"ג רבי יחיאל מיכל צוקר שליט"א

שאלות קצרות הבהירו ,שאכן ,הם קרובי משפחה.
שאל הרבי את ר' משה דוד" :אמר נא לי ,היתה לך דודה בשם 'מרתה'?".
התשובה היתה חיובית" .אם כך" ,אמר האדמו"ר" ,נדמה לי שהייתי סנדק
אצל בנה" .השתומם משה דוד" :אבל הרי לאותה מרתה אין בנים ,רק שתי
בנות!" .הרבי הופתע .הוא זכר היטב שנסע לברונקס לשם סנדקאות .אז אם
לא אצל אותה מרתה אצל מי זה היה?
כאן נכנסת הרבנית ומעירה" :אמור לי משה דוד ,האם לא נולדת בברונקס?".
הוא מאשר שכן" .אם כך הברית היתה שלך ,אני זוכרת זאת היטב!".
כעת נזכר הרבי" :אכן היתה זו הברית שלך! ימים אחדים לפני הברית צלצל
אלי אביך ,ובקשני להיות סנדק בברית .הקשר שלי איתו כבר נותק לחלוטין,
בעקבות ירידתו הרוחנית שהובילה לנשואיו עם אמך ,שהיתה רחוקה מאד
מיהדות .בחתונתו לא השתתף איש ממשפחתנו .וכשנולדת ניסה ליצור את

הקשר המזערי הזה".
"חששתי מאד להגיע .היה לי ספק על המוהל ,האם יודע הוא בכלל את
מלאכתו? ואם הוא בכלל דתי? שנית ,היה כמעט ברור שהמאכלים שיוגשו
בסעודה יהיו טריפה .גם הצניעות רחוקה למדי .מכל בחינה שהיא ,לא היה
לי נח להיות שם .אבל הרבנית הפצירה מאד .טענה חזקה היתה בפיה' :אל
תיסע בשביל האבא ,עשה זאת בשביל התינוק שלא חטא ,ובעת שאתה
מחזיקו ,התפלל נא שיגדל כיהודי הגון וכשר!'".
"שמעתי לקולה ונסעתי לשם .וכשהיית בזרועותיי נשאתי תפילה מעומקי
הלב ,שתגדל להיות יהודי כשר וירא שמיים! מאז תהיתי לעצמי פעמים רבות,
האם קבל הבורא תפילתי? והנה זוכה אני לראות כי התפילה שנשאה אז,
פרותיה הגיעו עשרים ושמונה שנים מאוחר יותר"...
(מתוך הספר 'להאיר' על זמירות שבת)

>>> המשך מעמוד  | 21הרה"ג רבי אשר קובלסקי שליט"א

החליפו מבטים .לא! אין כאן איש שכבר אמר סליחות!
לפתע הרהר האורח' :אולי הכוונה אליי? הרי אמרתי כמה פסוקים ראשונים,'...
וכשראה כי הרבי מוסיף להתעכב ,ניגש אליו ולחש' :אני כבר התחלתי ,אמרתי
רק כמה פסוקים ראשונים'...
'אכן נודע הדבר!'  -אמר הרבי' ,עכשיו הבנתי הכל ...אין לנו מניין של
אנשים שלא אמרו סליחות!'
'אין מניין?!'  -תמהו כולם לעומתו' .הרי ניצבים כאן עשרה יהודים שלא
אמרו סליחות!'
וכאן חשף הרבי סוד טמיר' :אכן נמצאים כאן עשרה יהודים ,אך אחד מהם
כבר התחיל לומר סליחות ,והוא כבר מוצב במקום אחר לחלוטין ,שונה מכל
חברי המניין .כי כשיהודי רק מתחיל באמירת הסליחות ,ולו אם אמר כמה
פסוקים בודדים  -הרי הוא כבר מרוצה לה' ומפוייס עמו שבעתיים ,הוא לא
נמצא איתנו באותו מצב!'
מדהים ,כמה גדולה היכולת של פסוקים אחדים מתוך הסליחות ,לאן הם
מובילים אותנו .הצדיק ,בחושיו הרוחניים החדים ,חש בכך ,הרגיש כי יש
כאן מישהו שכבר שקפץ מדרגה ,שהתקדם צעד לקראת אביו שבשמים,
הודות לכמה פסוקים בלבד שאמר!
מסיפור זה ,המופיע בקונטרס 'לב שומע' ,מתברר שבימים אלו ,כל פסיעה,
כל התקדמות ,כל רצון ,כל פסוק ,כל תפילה  -הם מקפצות רבות עוצמה,
והם המפעילים מנועי התקרבות אמיתית וכנה לאבא שבשמים .הבה ננצל
את ימי הסליחות ,הבה נעריך אותם כראוי .אלו ימי הזדמנות בהם כל פעולה
קטנה ,כל מעשה טוב ,כל תפילה  -הם שינוי דרמטי ,משדרגים את מעמד
האדם וקירבתו לאלוקיו שבעתיים!
הבה נעריך את המתנה היקרה הזו ,את מתנת הסליחות .הבה נתרכז
בכוונה בכל מילה בהן ,הבה נאמץ את התפילות והפיוטים ,נשקיע בהם
מחשבה וכוונה ,נאמרם בהתלהבות ובדבקות .כי כל שורה ,כל פסוק וכל
מילה  -הם התקרבות רבה והתרפקות עזה על אבא שבשמים ,בשובנו

אליו לחדש אהבה כקדם!

ההכנה הטובה לראש השנה!
הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל  -ראש ישיבת מיר ,פגש פעם בערב ראש
השנה את אחד מתלמידיו ששימש כראש כולל .ראש הישיבה פנה אליו
ושאל' :יאמר לי מר ,במה את מתכונן לקראת ראש השנה?'
נענה ראש הכולל במבוכת מה' :מתחזק ...לומד ...מתפלל' ,'...יפה מאוד',
השיבו רבו' ,ובכל זאת ,במה אתה מתחזק ביותר? במה אתה מתכונן בעיקר?'
חייך ראש הכולל במבוכה ,והבין כי רבו רוצה להשיב לו .ואז השיבו רבי
חיים שמואלביץ' :נראה לי ,כי ההכנה הטובה ביותר לראש השנה ,היא לעמוד
לעזרת רעייתך .הרי ראש השנה חל בשנה זו בימי חמישי וששי ,ובוודאי
רעייתך נחפזת ולחוצה לערוך סעודות מכובדות לשלושת הימים  -שני ימי
החג והשבת שאחריהן...
על כן ,עצתי לך להתכונן כראוי לראש השנה ,היא לעמוד לימינה ,להיות
לה לעזר .צא ובדוק במה אתה יכול לסייע לה ,אולי תוציא את הילדים לטיול
קצר ...תנסה לעזור לבני ביתך להכין את החג ,תעמוד להם לסיוע .זו ההכנה
הטובה ביותר לראש השנה!'
הסיפור ,המופיע בספר 'האמנתי ואדברה' ,מלמד אותנו :גם השנה ראש
השנה יחול בערב שבת .ברוב בתי ישראל כרוכה הכנת החג והשבת בטירחה
רבה ועבודה מאומצת ,וגם אחר כך  -במהלך החג  -יש לא מעט עבודה.
הבה נזכור כי חסד הוא הכנה טובה ליום הדין ,נרבה בעשיית חסד גם בתוך
הבית פנימה ,למען נזכה להתכונן כראוי ליום הגדול ולהתברך בו בשנה
טובה ומבורכת!
(מתוך הספר 'פניני פרשת השבוע' ,הרב קובלסקי)

שליחת תגובות לכותב הטור הרב קובלסקי שליט"א
כתבו ל6182918@gmail.com :
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זווית הלכתית
ב'דף היומי'

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

כל אות בספר תורה תפילין ומזוזות שאין גויל מוקף לה מארבע רוחותיה
פסולה  -כלומר שאין קלף מסביב כל האות
דין מוקף גויל
מבואר בגמרא מסכת מנחות(דף כט ).שכל אות בספר תורה תפילין ומזוזות
שאין גויל מוקף לה מארבע רוחותיה פסולה ,כלומר שאין קלף מסביב כל האות.
ויש לבאר דעות הפוסקים בדין מוקף גויל ,האם הפסול הוא רק בנגיעה
שבין אות לאות ועי"ז אין גויל מקיפה ,או שגם כשיש חור בקלף סמוך לאות
יוצא שבמקום הנקב אין האות מוקפת גויל ,כמו כן האם דוקא בשעת כתיבה
יש פסל מוקף גויל ,או גם כשארענגיעה או נקב לאחר הכתיבה גם אז פוסל
מוקף גויל.
נראה בעזהשי"ת לבאר בתמצית דעות הראשונים והפוסקים ,והכרעת
המשנה ברורה בזה.

אות שנפסקה בנקב
הנה בגמרא אחרי הדין שאות שאינה מוקפת גויל פסולה ,מבואר שאם נפסקה
רגל ימין של האות ה"י בנקב ,אם נשתייר כשיעור אות קטנה כשר ,ואם אות
ו"ו נפסקה בנקב צריך להראות לתינוק אם יקראנה ו"ו או שנראית כמו יו"ד.

שתי תירוצי הבית יוסף
והקשה הבית יוסף (סימן ל"ב) איך ניתן להכשיר אותיות שנפסקו והלא
אינם מוקפות גויל ,ותירץ בזה שני תירוצים:
א .פסול מוקף גויל דוקא כשנדבקה באות אחרת אבל אם יש נקב בצדה
כשרה ,ודקדק כן מדברי רש"י שפי' על פסול מוקף גויל שמדובקת באות
אחרת ,ובדברי הגמרא בויל שנפסקה פירש שאירע הויל במקום נקב משמע
אף שהיה בשעת כתיבה כשר ,כיון שזה ע"י נקב ולא בנגיעה.
ב .שגם נקב פוסל ,אבל דוקא בשעת כתיבה ,אך אם נעשה נקב לאחר
כתיבה כשר ,חילוק זה מבואר ברמב"ם פ"א מתפילין ה"כ.
ג .לפי"ז יוצא שנגיעה בשעת כתיבה ודאי פוסלת ,ונקב לאחר כתיבה בודאי
אינו פוסל ,אכן אם היה נקב בשעת כתיבה לפי התי' הראשון {שזה דעת
רש"י} כשר ,ולתי' הב' פסול.
נחלקו האחרונים בנגיעה לאחר כתיבה האם לתי' השני יהיה כשר ,ורק
לתירוץ הראשון פסול ,או שמא גם התירוץ השני מחמיר בנגיעה לאחר כתיבה,
ובא לרבות שגם נקב פוסל אם הוא בשעת כתיבה.
דעת הנוב"י (יו"ד ח"א סי' ע"ה) שנגיעה לאחר כתיבה תלוי בשתי התירוצים,
ולתי' הב' הכל תלוי בשעת כתיבה או אחר כתיבה ואין חילוק בין נגיעה לנקב,
יוצא שלפי תי' ראשון יש קולא בנקב בשעת כתיבה וחומרא בנגיעה לאחר
כתיבה ,ולתי' ב' יש חומרא בנקב בשעת כתיבה ,וקולא בנגיעה לאחר כתיבה,
וכן דעת הדרך חיים .ולהלכה סובר בדעת השו"ע שהחמיר בשתי התירוצים.
אך הגרעק"א בהגהותיו כתב בשם ספר דבר משה שנגיעה לאחר כתיבה
פסול בתורת ודאי גם לפי התירוץ השני ,והבאור הלכה (סי' ל"ב סעיף ט"ז)
הביא מחלוקת זו ,וכתב שיש בזה נ"מ אם נמצא נגיעה לאחר כתיבה בשעת
קריאת התורה ,שהכלל בזה שאם יש פסול ודאי מוציאים ספר תורה אחר,
אך אם זה רק ספק לא מוציאים ספר תורה אחר.
והכריע המשנ"ב להקל כהנוב"י ודרך החיים לדונו כספק ולא להוציא ספר
תורה אחר.

נגיעה ונקב שנעשו לאחר כתיבה

דן מורי ורבי הגרמ"ש קליין שליט"א בספח שאלת משה שערי הכתב (שיעור
ח' סוף פרק א') באופן שקרה גם נגיעה וגם נקב לאחר כתיבה ,וגרר את
הנגיעה ,האם צריך גם לגרור מהאות ליד הנקב כדי שיהיה מוקף גויל ,או
שכיון שהנקב נעשה לאחר כתיבה אינו צריך לגרור.
וביאר מו"ר שהדבר תלוי בדעות הפוסקים שהזכרנו ,שלהנוב"י וסיעתו
שפי' שתירוץ שני מקל בנגיעה אחר כתיבה ,א"כ אחר שגרר את הנגיעה כדי
לחוש לתי' ראשון ,אינו צריך לגרור מעובי האות ליד הנקב ,כיון שלפי שתי
התירוצים זה כשר ,אכן לדעת הדבר משה שגם לתירוץ השני פוסלת נגיעה
יוצא שבשלב שהיה נגיעה היה פסול בודאי ורק כשגרד חוזר להכשרו ותקונו
יוצא שהנקב שהיה בשעת הדבוק נחשב נקב בשעת כתיבה ,שעדיין לא
נשלמה הכתיבה.
ולהלכה מכריע לכתחלה לגרור סביב הנקב לחוש לדעת הדבר משה ,אך
אם אי אפשר לגרור או שמדובר בשמות הקודש שאסור למוחקם ,לא יגרור
סביב הנקב רק את הנגיעה.

דעת המשנה ברורה בנקב לאחר כתיבה
מתוך הדברים יוצא שנקב לאחר כתיבה כשר בודאי ,אכן המשנה ברורה
בקצור הלכות מוקף גויל בסוף המשנת סופרים ,כתב שלכתחלה צריך לגרור
סביב הנקב ,ורק בדיעבד כשר כשלא גרר ,ונבאר מקור הדברים ,שבשו"ע
(סי' ל"ב סט"ו) דן אם נקב בתוך האות ג"כ פוסל או רק מחוץ לאות וכתב
שאם לאחר שנכתב ניקב תוך האות כשר והירושלמי מחמיר ,והקשו כל
האחרונים הרי נקב לאחר כתיבה אינו פוסל אפילו מחוץ לאות ,ותירץ המשנ"ב
שם בשם הפרי מגדים שיש דין בנקב אחר כתיבה לגרור לכתחלה ,אך אם
תוך האות אינו פוסל במוקף גויל אין צריך לגרור אפילו לכתחלה ,ומכח
פירוש זה הוציא המשנ"ב שגם נקב אחר כתיבה לכתחלה יש לגרור.
ויעוי' בספר שאלת משה עוד דרכים בדעת השו"ע וחילוקי דינים ביניהם.
ושם הביא שדעת הבית אפרים בדעת המאירי להחמיר בנקב לאחר כתיבה,
לכן לכתחלה יש להחמיר.
תגובות ניתן לשלוח לפקס 15389791445
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שזהו מעשה מצוה.
ידוע יסודו של מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל בדין ברכת התורה (חי' מרן הגרי"ז
על הרמב"ם הי' ברכות פי"א הט"ז) ,שאינה ברכת המצוות על מצוות לימוד
תורה ככל ברכת המצוות ,אלא היא ברכת השבח וההודאה להקב"ה ,על עצם
המציאות של התורה בעולם ,והאריכו להביא ראיות ליסוד זה ,ולפי דבריו
גם על פסוקים סתם כשאינו מכוון ללימוד תורה ,יש לברך ברכת התורה על
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עצם מציאת התורה שבזה .וראה במשנה ברורה סימן מז ס"ק יד בביה"ל
ד"ה נשים ,שלא הביא תרוץ זה אלא תירוצים אחרים ,וראה בביאורים ומוספים
שם הערה .33
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה''ג רבי בנימין בירנצוייג ,כתבו ל:
bdirshu@neto.net.il
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מדוע אסור לערוך הגרלה בשבת?
האם מותר לערב 'מיונז' בסלט חסה בשבת?
האם מותר לקלף גזר בשבת?
מלאכות שונות הקשורות בהכנת מאכלים
•מותר לערב שמן ,חומץ או 'מיונז' בעלי חסה שאינם קצוצים דק דק ,או בתפוחי אדמה
החתוכים לחתיכות גדולות; ואין בכך איסור לישה ,כיון שאינם נעשים כ'עיסה' אחת.
•מנהג רבים מישראל לאכול בשבת בבוקר 'סלט ביצים ובצל' ,העשוי מביצה מפוררת ,בצל
קצוץ ושמן .ויש שנהגו שלא להכין סלט זה בשבת ,מחשש לאיסור לישה.
•חכמינו ז"ל גזרו שלא יעשה אדם בשבת מעשה לצורך רפואה ,מחשש שמא יכשל בעת הכנת
הרפואה בשחיקת סממנין ויעבור על מלאכת 'טוחן'; ובכלל גזירה זו – איסור נטילת תרופות.
•מעיקר הדין ,אין איסור ְ'מ ָמ ֵר ַח' במאכלים ,ומותר להחליק פני מאכל; אך רצוי להחמיר בדבר,
כיון שיתכן שהדבר אסור מדרבנן.
•ריסוק פירות וירקות אסור בשבת ,משום מלאכת 'הטוחן' .אולם ,פרי או ירק שהתרככו מאוד
על ידי בישול או אפייה ,מותר לרסקם ,כיון שהם נחשבים כטחונים ועומדים.
•פירות וירקות שבדרך כלל אין קליפתם נאכלת ,כגון גזר ,וכן ביצים מבושלות – אסור לקלפם;
אולם ,בסמוך לאכילה מותר לקלפם ,ואף באמצעות סכין.

'הולדת' ריח בשבת
•אסור להניח או להתיז בשבת בושם וכיוצא בו על גבי בגד על מנת ליתן בו ריח .איסור זה הוא
מדרבנן ,וטעמו משום ש'מוליד' ריח בבגד ,והמוליד דבר חדש דומה לעושה מלאכה.
•המשתמש בתרכיז מי פה שמוהלים אותו במים ,צריך למהול את טיפות מי הפה במים לפני
שבת ,כיון שאסור להוליד ריח במים .ובדיעבד – יש שמתיר למהול את הטיפות במים בשבת.

הלכות שבת שונות
•אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת ,היא מלאכת ְ'מ ַע ֵּמר' ,שהיא איסוף התבואה לאחר
קצירתה וקשירתה לחבילות חבילות ,המכונות ֳ'ע ָמ ִרים'.
שפירושה – חיתוך לפי מידה מסוימת,
•אחת מל"ט מלאכות שבת ,היא מלאכת 'מחתך',
ּ
שהחותך מקפיד עליה; ואין איסור מחתך בחיתוך מאכל.
•חפצי מוקצה אסורים בטלטול בלבד ,אבל הנגיעה בהם מותרת .ויש אומרים שלצורך המוקצה
עצמו אסור אף לנגוע בו ,אך יש מתירים ,וכן הלכה.

עריכת הגרלות בשבת ובימות החוֹ ל
•אסור לערוך הגרלה בשבת על כסף או חפץ ,כיון שהיא דומה למקח וממכר .ובהגרלה לחלוקת
חפצים ,יש טעם נוסף לאיסור – שמא יבואו המשתתפים לידי מדידה ושקילה.
•מותר לערוך הגרלה על עלייה לתורה ,וכדומה ,כיון שהעולה בגורל אינו זוכה בחפץ כלשהו,
ולא בכסף; אך אין לערוך הגרלה זו בצורה של הגרלה רגילה.
שחקי מזל והימור ,אסורים מדרבנן .משחקים אלו מכונים בפי חכמינו ז"ל 'קוביא' – ְּכ ׁ ֵשם
• ִמ ְ ׂ
פיסת העץ או האבן שנהגו לשחק באמצעותן משחקי מזל שונים.
•דבר איסור 'שיש לו מתירין' ,דהיינו ,איסור שיבוא זמן ויהיה מותר מאליו ,או שניתן להתירו
על ידי פעולה מסוימת – אינו ָ ּב ֵטל בתערובת ,וכן לא חל עליו הכלל 'ספק דרבנן להקל'.
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שנה ח' תשע"ט

כתבנו בספר החיים למענך
אלקים חיים

האמצעי
מכיון

זיע"א,

ושאלו

שבראש

אותו,
צריכה

השנה

מסופר על הרה"ק רבי יחזקאל

להיות העבודה בשמחה ,אם כן

מקוזמיר זיע"א שטען פעם לפני

מדוע הוא בוכה? השיב להם בעל

הקב"ה ,אבא נלבב ,אמת הדבר

התניא,

של

גדולים,

שמחה.

שאנחנו

בעלי

חובות

אלו

דמעות

הם

בשעה שרואה סוחר כי לקוח שלו
מצבו רע והוא קרוב לפשיטת רגל
רח"ל ,אינו מניח לו ליפול ,אלא
תומך בו ,שיוכל שוב לעמוד על
רגליו ולהיות שוב בן אדם ,ואז
לשלם

יוכל

מה

שהוא

חייב.

מבקשים אנו ממך רבש"ע ,כתבנו
בספר החיים ,תן לנו באשראי
מעט חיים חדשים ,ולעשות זאת,

כשרצה שלמה להכניס את הארון
לבית המקדש ,אמר "שאו שערים
ראשיכם והנשאו פתחי עולם" שהיו
הפתחים שפלים ,ואמר "הנשאו פתחי
עולם

שאנחנו חייבים לך הרבה ,הרבה
מאד ,אבל הרי דרך העולם הוא,

ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה

ויבא

מלך

הכבוד"

אמרו

השערים מי זה מלך הכבוד? שחשבו
אכילת אגוזים בראש השנה
הרה"ק

רבני

מנחם

שעל עצמו אומר כן .מיד בקשו

מענדיל

השערים לירד

עליו

ולרוצץ את

מקאצק זיע"א התבטא פעם על

ראשו .אילולא אמר "ה' צבאות הוא

המנהג לא לאכול אגוזים בראש

מלך הכבוד סלה" חזר ואמר "ה' עזוז

בגימטריה

וגבור ה' גבור מלחמה" "שאו שערים

"חטא" ,אם כי נכון הדבר שאגוז

ראשיכם"

התגדלו

בגימטריה חטא ,הרי צריך האדם

שמלך הכבוד עליכם .מיד חלקו לו

הוא

כבוד ונשאו עצמן ונכנס הארון .אמר

בגימטריה חטא ,ולא רק אגוז ,וגם

להם הקדוש ברוך הוא ,אתם חלקתם

מהחטא צריך להיזהר.

לי כבוד ,חייכם ,כשאני אחריב את

השנה

לזכור

מפני

שגם

שהוא

עצמו

חטא

אמר

לשערים

צריך אתה ג"כ למענך ,למענך

ביתי אין אדם שולט בכם ,תדע שכל

אלוקים חיים ,כדי שנוכל באופן

כלי המקדש גלו ,שנאמר "ויתן בידו

זה לשלם לך את החובות הישנים.

העת רצון בזמן תקיעת שופר

את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי

מסופר על הרה"ק בעל ה"מקור

בית האלקים" אבל שערי בית המקדש

העבודה בליל ר"ה בשמחה

ברוך"

מסערט

ויזניץ

מסופר על הרה"ק רבי שניאור

שאמר

פעם

בדרשה

זלמן "בעל התניא" זיע"א ,שאמר

התקיעות:

פעם ,שהעבודה בליל ראש השנה

ישראל מרוזין זיע"א אמר פעם,

נכנסו

אילו היו יודעים גודל העת רצון

אליו הרה"ק ה"צמח צדק" זיע"א

בשעת

היינו

והרה"ק רבי נחום בנו של אדמו"ר

מחזיקים ברגע זה בשתי ידיים.

צריכה

להיות

בשמחה.

זקיני

תקיעת

זיע"א,
לפני

הרה"ק

שופר,

רבי

זמני כניסת החג
ירושלים 6:17 :ת"א6:33 :

במקומם נגנזו ,שנאמר "טבעו בארץ
שעריה"
)במד"ר ט"ו י'(

זמני יציאת החג

ראש השנה

ירושלים 7:28 :ת"א 7:30 :ר"ת8:06 :

לימוד הזכות ביטל את הקטרוג
סיפור זה התחרש בראש השנה ,באחת השנים אצל הבעש"ט
הקדוש זיע"א .תפילת ראש השנה התנהלה לאיטה ,יחד עם
עשרות תלמידיו הקדושים וסתם יהודים פשוטים שהגיעו
מכל קצות מעזיבוז וסביבותיה עסוקים בעבודת יום הדין,
מפילים תחינתם ובקשתם לפני בורא העולם שיזכה אותם
בשנה טובה .עומד הבעל שם טוב במזרח בית המדרש ,ודומה
שרק גופו נמצא שם ,ואילו רוחו מפליגה הרחק הרחק .פניו
בוערות כלהבת אש והוא לא נע ולא זע ,שקוע בשרעפיו,
מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון ויאמרו הנה יום הדין,
אימת יום הדין ניכרת בכול ,גם פשוטי העם שבאו לחזות
בבעל שם טוב ולהתבונן בתפילתו ,רועדים מאימת יום הדין.

לרגע קצר מן התפילה אל קופסת הטבק ,וכעין תרעומת
התגנבה לליבו ,הייתכן ,בעיצומה של תפילת ראש השנה ,ראשו
של זה נתון בדברים פחותים מעין אלה? ביום כה נשגב חורג
החסיד מכוונת התפילה בשל קמצוץ אבקת ריח? פליאה ,וכיוון
שעלו הדברים בהרהור לבו ,עלו ועמדו לפני כיסא הכבוד בעת
שישב קודשא בריך הוא על כס משפט ,כשקטגור וסנגור
עומדים זה מול זה ,מתנצחים ומתאבקים .צהל הקטגור ובא
בטענה :ריבונו של עולם ,ראה כי גם חסיד גדול זה מתלמידי
חביבך ,אין ראשו נתון ביום הנורא לתפילת היום ,אלא בקמצוץ
טבק שגורם לו תענוג וקורת רוח גשמית ,כיצד רוצה הנך לזכותו
בדין? השפיל הסנגור את ראשו בכאב ובמבוכה ולא מצא מילים
שיסנגרו על יהודי זה .באותה שעה עומד הבעל שם טוב הקדוש
בבית מדרשו ,ראשו ולבו נתונים למאבק האיתנים המתחולל

תלמידיו הגדולים של הבעל שם טוב שקועים בתפילתם,

מול כיסא הכבוד ,וליבו דואב ,מביט הוא בחרדה ורואה כיצד

מתלהבים בהתלהבות יקוד קודש שהולכת וגוברת מרגע

מידת הדין מקטרגת על תלמידו הגדול ,מנסה הוא ללמד זכות,

לרגע ,זה עומד סמוך לכותל פניו שטופות באגלי דמע ,זה

להשיא עצה ואין שועה לדבריו ,הקטגור עומד בשלו ואף הולך

עומד כשראשו טמון במחזור ומתייפח בבכי ,אחד מהם הלה

ומתחזק בטענותיו .מוסיף הבעל שם טוב אומץ ומפציר למען

מתנועע מעל גבי המחזור בהתלהבות רבה ,לעתים סופק כף

נפש תלמידו ,אך מידת הדין גברה והגזרה נגזרה.

בהתלהבות ,לעתים עוצר בעצמו ,תומך את ראשו בידו
וממולל את זקנו העבות ,מכווץ עיניו בהתבוננות ומחשבה
עמוקה ,ולעתים מושיט את ידו לעמקי הכיס ,מוציא מבלי
משים קופסה של טבק ,נוטל קמצוץ ושואף את ניחוחו החריף
עמוק לריאותיו ,ומיד ממשיך בהתלהבות כמקודם בעבודתו
הקדושה ,שקוע התלמיד הרחק הרחק בשרעפיו ,ולא שם לב
שקופסת הטבק נשמטה מכיסו ונפלה בנקישה חלשה על
רצפת בית המדרש.

עיניו הטהורות מוצפות דמעות של רחמים על תלמידו ,בוכה
הבעל שם טוב ממעמקי לבו שמא ניתן בכל זאת למצוא לו פתח
של זכות ולזכותו בשנה טובה ,עומד הרבי שעון על מרפקו,
מפעם לפעם מנגב את זיעתו ,מתאמץ לבטל את הגזרה הנוראה
המרחפת על תלמידו ,לאחר מאמצים רבים מצליח הבעל שם
טוב לפתוח סדק של רחמים במסך הדין הנורא ,הנה הכרוז
משמיע ,באם אותו יהודי שהרהר בלבו רעה על החסיד ,ידון
ויפסוק את המעשה לכף זכות ,תוסר ממנו הגזרה .נושא הבעל

זמן מה עבר והתלמיד הושיט את ידו כהרגלו פעם נוספת אל

שם טוב את עיניו בתקווה ,אנחה כבדה מתמלטת מפיו והוא

כיסו להוציא את קופסת הטבק ,והנה הכיס ריק ,השפיל

ממשיך בתפילתו ,וכי מה בידו לעשות ,מנוע הוא מלגלות ולספר

התלמיד את מבטו לארץ והבחין בקופסת הטבק הזרוקה על

על המעשה שאירע ,רק אם אותו יהודי ימצא כף זכות מעצמו,

הרצפה ,התכופף והושיט את ידו ,נטל את הקופסה והרימה

יציל את תלמידו החסיד ויוריד מעליו את הקטרוג.

מן הארץ ,והוציא שוב קמצוץ טבק ,תחב באפו ועד מהרה
המשיך בתפילתו ,כאילו מאום לא אירע ,שב להתבוננותו
ברזי התפילה ,אימת יום הדין חזרה ושרתה עליו ונראה היה
כאילו מקרה זה נשכח.
אך לא כן היה ,אחד מפשוטי היהודים תושב מעזיבוז' שישב
בבית המדרש ,הבחין כיצד תשומת לבו של החסיד ניתקה

ליל הושענא רבה ,בית מדרשו של הבעל שם טוב הקדוש הומה
גם עכשיו ,קהל רב בא לומר את התיקון במחיצת הבעל שם
טוב ,חמימות שוררת בבית המדרש הגדול ,בחוץ נושבת רוח
סתיו בחזקה ,מרעידה את העצים ומשילה מעליהם את העלים.
האנשים יושבים סמוכים זה לזה בדיבוק חברים ,שקועים בספר
המונח לפניהם וממלמלים את התיקון.

גם היהודי שקטרג בלבו על החסיד בראש השנה יושב

רק לא להתייאש

יחד עם הציבור ,הוא מנסה לקרוא את הכתוב לפניו
ולשקוע בספר ,אך ללא הצלחה ,אדי הזיעה והחום

משל לאדם שהיה עשיר גדול שהיתה לו חנות ,פרצו

שממלאים את בית המדרש נראה שנכנסו ובאו למוחו,

גנבים לחנותו ורוקנו אותה ונדלדל האיש ,קבץ האיש

רבות

את יתר הפליטה שנשארה לו מהגניבה ופתח שוב חנות

מתערבבות זו בזו ללא סדר ,וראייתו מעורפלת .התאמץ

וחזר למעמד מסוים אם כי לא כמעמדו הראשון ,לימים

האיש לנער את הערפל ,לגרום למחשבותיו להתרכז

פקדוהו שוב גנבים וגנבו ממנו גם את יתר הפליטה ,חזר

בתיקון ,וככל שהתאמץ והתכוון ,כן הלך הערפל והתפזר

שוב וקבץ את יתר הפליטה מהגניבה השניה ,מכר גם

וכמו מאליה צפה ועולה תמונה.

את תכשיטי אשתו ופתח חנות קטנה לפרנס את בני

ראשו

כאילו

נתון

בערפל

כבד,

מחשבותיו

בראשו הוא רואה כיצד החסיד מתכופף ומרים את
קופסת הטבק בתפילת ראש השנה ,ותמה מדוע נזכר
במקרה ההוא שכמעט נשכח ממנו ,אך התמונה לא
הרפתה ממנו ,והמחשבות החלו לרדוף זו את זו ,מדוע
חשבתי רעה על אותו חסיד מופלא? הרהר בצער ,בוודאי
עשה את מה שעשה מסיבה מוצדקת ,וטעם הטבק בוודאי
החיה את נפשו בעת שמחשבותיו עסקו בספירות
ומדרגות עליונות ,בוודאי היה מוכרח לדבר כלשהו כדי
להשיב את רוחו ,הוא עשה זאת לטובה ,ואני החשבתי לו
לרעה .חשק היהודי את שפתיו בכאב ודוק של דמעות
הציף את עיניו ,לבו התמלא רגשות חרטה.

ביתו ,ושוב פקדוהו גנבים וגנבו ממנו גם את זה ,עד
שלא נשאר לו כלום ,עמד הלה ולווה ברוב דחקו
הלואה מועטת ,וקנה לו מעט סחורה והתחיל מחזר על
הכפרים כדרך הרוכלים העניים במיני סדקית למכור
לכפריים או להחליף בלחם ועופות וביצים כדרך
הסוחרים העניים לימים הלך אותו עני בדרך ועמו מעט
סחורתו וקצת מזון ,פגע בו שודד רוכב על סוס ,ולמרות
בכיותיו ותחנוניו של העני ,גזל ממנו השודד את שארית
הפליטה אשר לו ,והלך העני הלוך ובכה ריקן ומרוקן
לשוב לביתו והוסיף בכי על בכיו בזכרו עשרו מקודם
ומצבו המדולדל היום ,שהוא חוזר לביתו ואין בידו
פרוטה לפורטה ולתת טרף לביתו ,עוד הוא בוכה והנה

לאחר הרהורים רבים החליט בלבו :אלך אל הבעל שם

ראה כי השודד נפל מן הסוס ואינו יכול לקום ובתוך כך

טוב הקדוש והוא בוודאי ידריכני בדרך ישרה לתקן את

רמס אותו הסוס והרג אותו .חזר אותו עני וראה והנה

אשר עשיתי .עד מהרה מצא את עצמו עומד נבוך קמעה

השודד מוטל הרוג ,עמד וחיפש בחבילותיו ומצא את

מול עיניו הטהורות והאוהבות של הבעל שם טוב ,הוא

כל הסחורה שנגנבה ממנו במשך כל הזמן ,וכל הונו

לא ידע כיצד להתחיל בדבריו ,עד שלפתע פרץ בבכי

ורכושו.

גדול

נורא תוך כדי שהוא משיח למקוטעין את אשר אירע

כבתחילה.

בראש השנה ,אנא יורני רבנו דרך תשובה סיים את דבריו

והנמשל :נלמד מכאן שאסור לו לאדם להתייאש מן

בקול חנוק ומיוסר .הביט בו הבעל שם טוב בחמלה ,וזיק

הפורענות כי פעמים הרבה אנו רואים שאיתרע מזלו

של שמחה ריצד בעיניו ,הרהר מעט ואחר נשא מבטו

של אדם ,גונבים ממנו ,וחוזרים וגונבים והוא הולך

והתחיל מספר ליהודי את אשר התחולל בשמי רום ,כיצד

ומתרושש .אל יפול אדם זה לתוך יאוש ח"ו ,אלא יתלה

גרמה מחשבתו לקטרוג וגזר דין נורא נגזר על אותו

עיניו לבעל הרחמים ויבכה ויצעק אליו כל פעם ,ויבקש

חסיד ,היהודי עמד עמידה אומללה כשהוא נחרד,

מלפניו שיראה בעניו ומרודו ,ואז יבוא היום והשודד

האומנם עד כדי כך הזקתי לו? זעק בקול לא לו ,האין

ההוא יפול ותקומה לא תהיה לו וישיב אליו את רכושו

דרך תשובה ותקנה? עתה בני ,הוסר הקטרוג מעל היהודי,

שנשדד ממנו ואת כל הטוב שנגזל ממנו ויחזור להיות

אמר הבעל שם טוב בקול אוהב ,בזכות לימוד הזכות

עשיר כבתחילה.

שלימדת על החסיד ,אך להבא היזהר בני לנפשך מאוד,
חשוב רק טוב על כל יהודי באשר הוא.

חזר

בשלום

לביתו

ונעשה

עשיר

)הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א(

למנוע דמעה מיותרת מאלמנה

קרעים ופניו רעים ,שאל אותו

מסופר על הגה"ק רבי יוסף חיים

רבי

זונענפעלד זיע"א ,ששנה אחת

מתקנא בבני הערלים האוכלים

נפטר

ממתקים

סמוך

השנה

לראש

זושא,

משמנים

האם

בני!

ושותים

אינך

בפתאומיות ,בעל התפילה של

ולובשים מלבושי כבוד? השיב

בית הכנסת בו התפלל .בא

התינוק ,לא ,אין אני מתקנא

גבאי בית הכנסת לרבי יוסף

בהם כלל ,שלי גדול משלהם,

חיים לשאול את מי לקחת

ישראל

באלקי

לבעל תפילה? השיב הרב שלא

ישראל .חזר רבי זושא לבית

ידאג ,הענין יסודר על ידו

המדרש ואמר :רבון העולמים,

בע"ה .בראש השנה שלח רבי

הבט משמים וראה מי כעמך

יוסף חיים לעמוד התפילה את

ישראל

תינוק

בנו של בעל התפילה הקודם.

מישראל אפילו כשהוא רעב

הדבר הפתיע את המתפללים

וצמא ולבוש קרעים ובלואים,

בהיות הבעל תפילה אבל על

מקבל

ובלבד

אביו ,ואסור היה לו להתפלל

שישראל הוא.

ומאמין

אני

עם

הכל

סגולה,

באהבה

ביום טוב .כששאלוהו על כך,
השיב רבה של ירושלים :בעזרת
עומדת

הנשים

לשנה טובה תכתבו

אלמנתו
התפילה

זיע"א ,כי על ידי הריעות של

הקודם ,והנה אם היתה שומעת

ישראל בליל ראש השנה ,אשר

אחר

אחד אומר לחברו גוט יום טוב,

מתפלל ,היתה נשברת יותר,

עומד

השבורה

את

של

קולו

ועכשיו

יהודי

של

בעלה

הקב"ה מכסא דין ומעלה מדת

שמעה את בנה ,זה הרגיע

הרחמים,

מאמר

אותה במקצת ,ומה לא עושים

הכתוב )תהלים מ"ז – ו'( עלה

מיותרת

אלקים בתרועה ה' בקול שופר",

כדי

שבמקום

למנוע

את

ולשנה

טובה

תכתב,

דמעה

מאלמנה.

מי כעמך ישראל
מעשה

בהרה"ק

יום חמישי ד' תשרי
הגה"ק רבי אברהם דאנציג ב"ר יחיאל מיכל
)חיי אדם -תקפ"ב(
הגה"ק רבי יואל הלפרין ב"ר יצחק אייזיק
מאוסטראה המכונה בעל שם

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

תפוח בדבש בליל ראש השנה
א( נוהגים לאכול תפוח בדבש ,ואומרים
שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה) .שו"ע

כי תרועה לשון ריעות ,היינו

או"ח סימן תקפ"ג סעיף א'(

שבאותו הריעות שמברכין בני

ב( וכן טובלים פרוסת המוציא בדבש.

ישראל אחד לחברו בליל ראש

)קיצור שו"ע סימן קכ"ט סעיף ט'(
ג( נוהגים להמתין באמירת ה"יהי רצון

זוסיא

השנה ,נעלה מדת אלקים שהוא

וכו' שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה",

מהאניפולי זיע"א שיצא פעם

מדת הדין מעל כסא הדין ,וה'

עד אחר אכילת התפוח בדבש) .אלף המגן

בראש השנה קודם התקיעות

יושב על כסא רחמים בבחינת

המדרש,

וראה

תינוק

הוי' שהוא מדת הרחמים ,הוא

פרוסת

מבני

עניים,

לבוש

בקול שופר.

התפוח )טעמי המנהגים אות תר"ו בשם

מבית

מישראל

רבי

ובזה

פירש

יום רביעי ג' תשרי
הגאון רבי ישראל ליפשיץ ב"ר גדליה
)תפארת ישראל(
הרה"ק רבי יצחק דוד בידרמן ב"ר משה
מלעלוב

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

אמר ה"חוזה" הקדוש מלובלין

בעל

יום ראשון כ"ט אלול
הרה"ק רבי משה ב"ר ישראל פערלוב
מסטאלין )תש"א(
הרה"ק רבי אברהם יעקב ב"ר יצחק מרדכי
מגוואדזיץ  -סטאלין )תש"ב(
רבי נחום שלמה ב"ר משה מקאזניץ )תש"ב(
יום שני א' תשרי
שרה אמנו )ב' אלפים ע"ה(
רבי אמנון בעל "נתנה תוקף" )ד"א תשע"ב(
הרה"ק רבי נחום ממאקרוב ב"ר מרדכי
מטשערנובל )תרי"ב(
הגה"ק רבי מאיר לייבוש )מלבי"ם( ב"ר יחיאל
מיכל )תר"מ(
הגה"ק רבי יעקב דוד )הרידב"ז( ב"ר זאב
)תרע"ד(
יום שלישי ב' תשרי
הרה"ק רבי נחמן צבי אפשטיין אב"ד קאלמיי
ב"ר יצחק )תק"צ(
הרה"ק רבי ישראל מסטאלין ב"ר אשר
)תרפ"ב(

סימן תקפ"ג ס"ק ח'(
ד( ויש שנהגו שאומרים ה'יהי רצון' אחר
המוציא,

ושוב

אחרי

אכילת

הרה"ק מאלעסק זצ"ל(

בחסות רשת חנויות

גל פז

כוח"ט ושנה טובה ומבורכת

לכ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א
לכל הנלווים אליו ולכל בית ישראל
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הצלחה בגו"ר
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
קסירר אפרים וב"ב
רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית
רחל ברכה בת פדילה דליה
נעם יצחק בן רחל ברכה רינה בת סימי וב"ב
יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

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

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן בן אסתר
תרצה בתיה בת ימנה נינט סיון בת אסתר
יוסף בן רוחמה
עמית בת טובה
אילן בן ג'וליאט
נתנאל בן ג'ינה
דוד עומרי בן יהודית
אסף בן סופיה
מאיר בן שרית ואליהו
מיטל בת מלכה
טליה עדן אסתר בת שולמית יפית בת ג'ינה
שמעון בן שולמית
שירי ימנה בת שולמית
אורן בן נעמי
אנאל חביבה בת שולמית
שושנה שירה בת סילביה מיטל בת שושנה

זרע קודש בר קיימא
אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
משה מנחם בן רחל
נועה בת מזל טוב
ואושרית בת שושנה
דניאל בן שרה
דגנית בת שושנה
נעמה בת יפה

רפואה שלמה
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
שלו בן מזל פחימה
סימי בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אפרים בן שרה
שירה שילת בת אורלי
לביא ישראל בן תמר חיה אסתר בת סוליקה
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה

רחל בת זוהרה

שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רפאל משה בן רחל
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
רפאל אבידן בן תקווה
יצחק בן חנון
זהבה בת שושנה רייזל
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

"אַ תֶּ ם נִצָּ בִ ים הַ ּיֹום כֻּלְּ כֶּם לִ פְּ נֵי ה' אֱ ֹל ֵקיכֶּם ָּראשֵ יכֶּם שִ בְּטֵ יכֶּם זִקְּ נֵיכֶּם
ו ְּש ֹׁטְּ ֵריכֶּם כ ֹׁל אִ יש י ִשְּ ָּראֵ ל" (דברים כט ,ט)
פרשת ניצבים ,הינה הפרשה ,אשר אנו
קוראים בתורה תמיד בשבת האחרונה
שלפני ר"ה ,השבת האחרונה של השנה.
פרשה זו פותחת במילים" :אַ תֶּ ם נִ ָּׁצבִים"
(דברים כט ,ט) ,כאשר משמעות הדבר הינה ,כי
עלינו לזכור תמיד ,שאנו ניצבים ועומדים
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה ,על כל
המשתמע מכך -וכמה שהוא מחייב אותנו!
אם מבקשים אנו להבין טוב יותר את מהות
הימים הללו ,ניתן להמחיש באמצעות הדוגמא
הבאה :כאשר אדם עובר דירה ,לדירה
חדשה ,לדוגמה :לאזור יוקרתי יותר -הוא
עשה ביקורת רצינית בכל חפציו.
הוא לא מעביר את כל תכולת הדירה הקודמת
אל הדירה החדשה .הוא מעביר עמו רק את
החפצים הנאים ,המתוקנים ,הראויים
לשימוש ,כדי שדירתו תהיה מושלמת ונאה,
מסודרת ומתוקנת באופן הנוח והראוי
ביותר!
ובכן ,הוא הדין והוא הדבר באשר אלינו,
כאשר אנו עוזבים את השנה הקודמת
ומבקשים להיכנס אל השנה החדשה  -עלינו
לערוך בדק בית רציני.
עלינו לבדוק איזו מההנהגות שלנו ראויה -
וכדאי ליטול אותה עמנו אל השנה החדשה,
ואיזו פסולה  -ומוטב להשליך אותה
ולהרחיקה מעלינו.

לרפואה שלימה
לרפואה שלימה

פניני עין חמד

ועלינו לנטוש אותה מוקדם ככל שניתן!
כשם שאדם משפץ את דירתו החדשה ,כדי
שיוכל להיכנס אל דירה נאה המרחיבה דעתו
של אדם  -כך עלינו לשפץ את השנה
החדשה שלנו ,או ליתר דיוק :לשפץ ולתקן
את עצמנו ואת מעשינו!
עלינו לעשות את כל שביכולתנו ,כדי שניכנס
לשנה החדשה כשאנו מתוקנים ומושלמים עד
כמה שבאפשרותנו!
בימים הללו ,לפני שאנו נכנסים לשנה
החדשה  -עלינו לעשות חשבון נפש ,לבדוק
את כל מעשינו באופן יסודי ומעמיק יותר.
עלינו לבדוק לא רק האם אנו מתפללים ,אלא
כיצד אנו מתפללים! הלא התפילה הינה
אחד הדברים העומדים ברומו של עולם..
בימים הללו -עלינו לבחון כל מעשה ומעשה
ברצינות ,לבדוק לא רק את עצם קיומו -
אלא גם את איכותו ,וליטול עמנו רק את
עומדים
אשר
והמעשים,
ההנהגות
בקריטריונים הנדרשים ,רק את אלו אשר
ראויים ומתוקנים לחלוטין ולתקן את הנדרש!
יהי רצון שנזכה כולנו להיכתב ולהחתם לחיים
טובים ולשנה טובה ומבורכת.
בברכת שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

עלינו לבדוק ,איזו דרך מובילה אותנו אל
קיום רצון ה' בשלימות -כדי שנמשיך לצעוד
בה גם הלאה ,ואיזו מרחיקה אותנו חלילה -

לנוריאל בן אסתר
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס
ולילד אורי חיים בן שלי

שה
שנָּׁה הַ חֲ ָּׁד ָּׁ
ק ַראת הַ ָּׁ
לִ ְ

ַׁ

18:20

19:31

20:17

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי

18:38

19:29

20:14

לרפואה שלימה

18:40

19:30

20:16

18:39

19:30

20:15

ציון בן צ'חלה
והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

פרשת ניצבים

כ"ח אלול תשע"ח

נה ֵ -
הלָּ כָּה  -רֹׁאש ַ
ּומ ִ
ֵ
ֵ
לק ג'
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מהו עניין התרת נדרים ,למה היא מועילה וכן עניין הטבילה לפני ראש השנה?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
מכיוון שהזוהר הקדוש כותב ,שמי שנדר ולא קיים את נדרו ,הריהו נזוף לפני בורא העולם ותפילתו אינה נשמעת במשך 40
יום ,לפיכך כתוב בספרים שנהגו לעשות כמה פעמים התרת נדרים .ב-י"ט באב ( 40יום קודם ראש השנה) ,בערב ראש חודש
אלול ( 40יום לפני יום כיפור) ,בערב ראש-השנה ובערב יום כיפור (ויש העושים התרת נדרים כל ערב שבת).
התרה זו מועילה לנדרים ,שהאדם נדר ושכח ,וכן מועילה למנהג טוב ,שנהג שלוש פעמים בלא לציין שהוא מקיימו בלי נדר.
עדיף שהתרת נדרים זו תיעשה בעשרה אנשים ,מאחר שיש אומרים ,שאם נדר אדם נדר בחלומו ,צריך להתירו בעשרה.
אישה נשואה יכולה למנות את בעלה שליח עבורה ולבקש ממנו שיתיר גם עבורה .אולם אישה שאינה נשואה ,אינה יכולה
למנות אישה או איש אחר כשליח שיתיר עבורה .מקורות :שו"ע רלד ,נו .שו"ע ט"ז מו .רב פעלים ח"ד או"ח ל"ד.
טוב לאדם לטבול בערב ראש-השנה במקווה ,מאחר שהטהרה מועילה לשמיעת תפילת האדם .טובלים חמש טבילות :א .יכוון
בשביל הטהרה ב .יכוון לתיקון הכעס ג .למתק הדין והגבורה בחסדים ד .יכוון לפשוט מעליו בגדי החול' -תכלה שנה
וקללותיה' .ה .יקבל עליו הארת קדושת יום טוב ויום הזיכרון ויכוון 'תחל שנה וברכותיה' .כאשר אינו זוכר כוונת הטבילות יכול
לכוון על דעת רשב"י ,ור' אלעזר בנו ,ועל דעת רבינו האריז"ל .ואם אינו יכול לטבול מטעמי בריאות וכו' ,ישפוך על גופו תשעה
קבין מים (כ 13.5-ליטר מים) ואפילו עומד תחת המקלחת ויורדים עליו ללא הפסקה ,הרי זה מטהרו .מקורות :בן איש חי ,פרשת
ניצבים ,שנה א' סעיף ג.

ַ
מפְּ לָּ ָאה
הצָּ לָּ ה ֻּ
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'אביהם של ישראל' ,ויש בו כדי ללמדנו על חשיבות העובדה ,שהאדם יהיה מקושר לצדיק:
"הנשמה שלי קשורה למרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל .לכן הייתי רגיל להגיע אליו לבית המדרש וליהנות מזיוו למרות שמוצאי מבני
עדות אשכנז .הקדושה והתורה הן כנראה מעל החילוקים הגלותיים הללו.
כשבני הגיע לגיל שבע ,הוא ביקש להצטרף אליי ולראות את פני הצדיק שתמיד אני מספר עליו בבית ,ואני מצידי שמחתי לקחת
אותו לראות את פני הרב .באנו למניין ,שבו מתפלל הרב וישבנו בסוף בית המדרש .בסוף התפילה הרב הצביע על בני וסימן לו
להתקרב אליו.
הילד בן השבע התקרב לרב ,והיה שם אדם מבוגר ,שחשב ואולי קיווה ,שהרב קורא לו .בדרכם לרב פנה המבוגר אל הבן שלי
ואמר לו" :זוז ,ילד ,הרב קרא לי!" .הבן התווכח איתו ואמר" :מה פתאום ,הרב קרא לי" .אבל ,בכל זאת האדם המבוגר עקף אותו
והגיע אל הרב.
הרב דיבר עם אותו אדם למשך מספר דקות ,בנחת ,כאילו באמת התכוון לקרוא לו ,ואחר כך סימן לבן שלי לגשת אליו .כשהילד
הגיע ,אמר לו הרב" :באמת קראתי לך ,אבל לא יפה להתווכח כך עם אדם מבוגר" .הרב המשיך ודיבר איתו למשך דקות ספורות,
ואחר כך הבן חזר והתיישב לידי .שאלתי אותו" :מה אמר לך הרב?" .הייתי מסוקרן מאוד לדעת ,מה יש לרב לדבר עם ילד בן שבע,
במיוחד שזאת הפעם הראשונה ,שבה הוא רואה אותו .אבל בני לא השיב ,ורק אמר בשפתיים חתומות" :בבוא היום תדע" .לא
הפצרתי בו למרות סקרנותי הגדולה.
חלפו שנתיים מאותו מאורע ,והנה בני קם בבוקר ואומר" :אבא ,היום תיזהר מתאונה חזיתית!" .ניסיתי להבין ,על מה הילד מדבר,
אבל הבנתי ממנו ,שהוא מעדיף ,שלא אוסיף לשאול .שמרתי את הדבר בליבי ,וכך במהלך כל היום ,תוך כדי נסיעה חשבתי על
הדברים ,אבל דבר לא קרה .בכל פעם שחלפה מולי מכונית ,נכנסתי לדריכות מסוימת ,אבל ב"ה ,הכל היה בסדר גמור .חשבתי ,כי
כנראה חלם הוא חלום ולכן הזהיר אותי .אולם ,חלומות שווא ידברו והסחתי את דעתי מכל העניין .בדרך לביתי ,בסוף היום ,יצאתי
מחניה והנה מולי נוסע סמיטריילר במהירות גדולה.
מיד נזכרתי ,במה שאמר לי בני ,נסעתי במהירות אחורה חזרה לתוך החניה וניצלתי בנס ,כי משאית הענק הזאת כמעט שפשפה
את הרכב שלי .מזל גדול היה לי ,שהבן שלי הזהיר אותי ושמתי לב ,כי אם לא הייתי חוזר במהירות לחניה ,לא הייתי בין החיים
היום.כשהגעתי הביתה סיפרתי לבני ,מה שקרה ,ושאלתי אותו ,כיצד ידע להזהיר אותי .בני חייך ואמר" :זוכר את הפעם הראשונה
שהגעתי איתך לבית המדרש של הרב? זוכר ,שהוא קרא לי והמתיק איתי סוד? ובכן ,הרב הזהיר אותי לשמור עליך ,והלילה הוא
בא אליי בחלום ואמר לי להזהיר אותך ,כפי שהזהרתי".
עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א – ( 05206329144הנייד באישור ועדה רוחנית)

לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

מינויים

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 052-6329144
(הנייד באישור ועדה רוחנית)

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה ,רפואה שלמה ,הצלחה ,זיווג הגון ,חזרה בתשובה וכו'
נא לפנות לליאור בטל' 052-7652084

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

כתובת המערכת :עבור ליאור עצמון ,רח' הבושם 26א ת.ד .83375 .מבשרת ציון .מיקוד 9076926

PnineEH@gmail.com

אִ ם ִראשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

ְּנּוקא מִ סְּ טֹולִ ין זצ"ל
 -הָּ ַרב י ִשְּ ָּראֵ ל ֵפ ֶּרלֹוב זצ"ל -הַ ּי ָּ

רבי ישראל פרלוב זצ"ל הידוע כינוקא מסטולין -נולד ב-י' בכסלו ה'תרכ"ט ( .)1868נקרא
על שם הבעל־שם־טוב הקדוש .בהיותו כבן ארבע התייתם מאביו .אולם החסידים לא חיכו,
עד שיגדל ,והכתירוהו כ'רבי' ,ומכאן שמו 'הינוקא מסטולין' .מכל רחבי המדינות נהרו אליו
חסידים להתברך ולהיוושע בעצה ותושייה .אהבוהו אהבת נפש.
הייתה לו חכמת אלוקים וגדלות נשגבה מתוך ענווה ושפלות ברך .מלומד בנסים .בעל רוח-
הקודש .גאון .נפטר ביום ב' של ראש השנה ,שנת ה'תרפ"ב ( ,)1921בעיצומה של התפילה
בהיותו בעיירת מרפא .ציונו בפרנקפורט דמיין .חי כ 53-שנים .למחרת ראש השנה טמנוהו
בפרנקפורט הקרובה לעיר המרפא (וזאת על־פי צוואתו שלא לטמנו במקום רחוק משם) .הציון נודע
כמקום תפילה ,ורבים משתטחים על ציונו ורואים ישועות עד עצם היום הזה.
סבא :ר' אהרן מקרלין (השני) .אביו :ר' אשר מקרלין (השני -בנו של בעל "בית אהרן" מקרלין).
אשתו :מרת ברכה שיינדל הי"ד (בתו של דודו זקנו רבי דוד מזלטיפולי [טשרנוביל] -עלתה באש
העקידה של סטולין בכ"ט אלול ה'תש"ב.)1942 -

ילדיו :ר' אשר זצ"ל הי"ד ,ר' אהרן זצ"ל הי"ד ,ר' יעקב חיים זצ"ל ,ר' משה זצ"ל הי"ד,
ר' אברהם אלימלך זצ"ל הי"ד ,האדמו"ר ר' יוחנן (אשר ממנו המשיכה השושלת .בשנת ה'תש"ו
[ ]1945עלה לארץ והוכר כרבם של חסידי סטולין-קרלין).

ה

רה"צ רבי יהושע העשיל הלטובסקי זצ"ל סיפר" :רציתי לשוב לארץ ישראל ולצערי הרב לא היה בידי
פספורט ,לפיכך נאלצתי לרכוש פספורט מזויף מידי בעל הבית בו התאכסנתי .הוא הביא לי פספורט על
שם אהרן טויב .כשנכנסתי אל הקודש פנימה לקבל ברכת הפרידה ,שאלני רבינו ,האם יש בידי פספורט.
עניתי ,שהפספורט מונח בכיסי" .ומה שמך?" שאלני רבינו ,עניתי" :אהרן טויב" (התכוונתי שהפספורט
שבידי הוא על שם אהרן טויב).
רבינו ביקשני להראות לו את הפספורט ,והגשתי לו .רבינו נעמד כשרגלו האחת על הספסל והתחיל
לדפדף בפספורט ,כאשר מדי פעם מסתכל עליי ואחר כך בדפי הפספורט ,ולאחר מכן שם את הפספורט
על ברכיו ,כך חזר הדבר ונשנה מספר פעמים ,וכל זה בבדיחא דעתא ,לבסוף החזיר לי את הפספורט
ואמר לי" :שיהיה כן ,תיסעו לחיים ולשלום".

הדבר היה תמוה מאוד בעיניי ,ולכן כשעליתי לרכבת והתיישבתי בפינתי ,פתחתי את הפספורט ורציתי
לראות מה כתוב שם שגרם לרבינו להיות בבדיחות הדעת .כשהתחלתי לקרוא חשכו עיניי ,מאחר ובעל
הפספורט המקורי היה שונה ממני בתכלית השינוי .לא היה אפילו פרט אחד זהה לי .לא צבע הפנים ,לא
צבע העיניים וכן הלאה.
חשבתי לעצמי" :ריבונו של עולם ,מה עוללתי לי? איך איראה בעיני משטרת הגבולות? הרי הם יתפסו
מיד ,כי השתמשתי בפספורט של מישהו אחר" .עתה הבנתי למה צחק הרבי ,כשראה את הפספורט ,אך
מה שנעשה אין להשיב .אני נמצא באמצע הדרך .סמכתי על ברכת הרבי ,שהכול על מקומו יבוא בשלום,
בעזרתו יתברך.
כשהרכבת עצרה בגבול האוסטרי ,בשעות הלילה המאוחרות ,ירדתי מהרכבת ואמתחתי בידי ,עליתי על
כרכרה ואמרתי לעגלון היהודי לנסוע במהירות ,אולם ,לפתע צץ ,שוטר גבול .הוא עצר את הכרכרה וביקש
לראות את הפספורט של כל הנוסעים.
הגשתי לו את הפספורט והתחיל לדפדף בו ,הוא הסתכל לסירוגין עליי ועל הפספורט והתחיל לצחוק ,כך
זה נמשך מספר פעמים .נדהמתי לראות ,שהשוטר עושה בדיוק את אותן התנועות שרבינו עשה ,והנה
השוטר מושיט לי את הפספורט וממלמל" :נו מילא ,קום וברח לך" .כמובן ,כך עשיתי והמשכתי בדרכי
לארץ ישראל.

ב

עיירה אחת חיפשו שו"ב ,והנה הגיע אחד ,שהציע את עצמו בפני המרא דאתרא ,והראה בפני הרב
כתב קבלה שהוא שוחט ובודק מומחה .הרב בחן אותו וכמו כן ראה ,איך שהעמיד סכין חד לשביעות

רצונו .אמר לו הרב ,היות שרוב אנשי העיירה הם חסידים של האדמו"ר רבי ישראל מסטולין זצ"ל ,על כן אם ברצונו להתקבל לרצון התושבים,
עליו לנסוע לרבי ולקבל הסכמתו.
השוחט נסע בערב שבת לסטולין ,אומנם עשה חשבון לעצמו ,שאם יכנס לרבי בערב שבת ,יהיה מוכרח להשתתף במשך השבת בתפלות
ובעריכת השולחן ,וכיוון שלא היה רגיל בכך ,החליט להמתין עד מוצאי שבת .במוצאי שבת המתין כמה שעות ,הזמן שהיה לוקח לו מביתו
לסטולין לו היה נוסע במוצ"ש .ונכנס למעון קדשו של הרבי ,וסיפר על מטרת בואו ,היות והציע את עצמו להתקבל לשו"ב בעיירה פלונית שרוב
אנשיו הם חסידים של הרבי ,ואמרו לו שכדי שיוכל להתקבל ,עליו לנסוע לרבי ולקבל הסכמתו וברכתו.
הרבי פנה בשאלה אל האורח" :מתי הִ גַעְ ָּׁת לסטולין?" .ענה האורח" :זה עתה הִ גַעְ תִ י" .אמר לו הרבי" :ראה נא ,אילו היית אומר את האמת,
שאתה כבר נמצא כאן עוד מערב שבת ,אלא שהסיבה שלא התפללת אצלי ,משום שקשה היה עליך התפילות הארוכות ,הרי הייתי נותן
את הסכמתי .אבל עכשיו ,שהוצאת מפיך דבר שקר ,אין באפשרותי לתת הסכמה לקבל אותך כשוחט"'( .לב ישראל' לגה"צ רבי ישראל
גרוסמן זצ"ל)

ֵ
ז ִ
ַאחר
שֹּלא לִ פְּ גֹׁעַ בָּ
ְּהירּות ֶּ
הנה אנו עומדים בפתחו של יום ראש השנה ,וצריכים אנו
להיזהר לבל חלילה נפגע בזולת ,שכן אנו עלולים לשלם על כך
'מחיר יקר' ולא נבין מדוע מתרגשות עלינו בעיות אלו .להלן
סיפור מופלא המעובד מתוך העלון הנפלא 'טיב הקהילה' אותו
סיפר בעל המעשה י.ר:.
'עשרים וחמש שיחות שלא נענו' קידמו את פני בגמר מסיבת
סיום לתלמידים בת''ת .עשרים מתוכם היו מיהודי חשוב דרשן
ומגיד מישרים .התקשרתי חזרה אליו .בראשית דברי התנצלתי
והסברתי לו ,שהסלולרי לא היה עליי במשך זמן המסיבה...
הוא מִ צִּדֹו ניגש תיכף לעניין ואמר" :אני חייב את עזרתך
בדחיפות ,יש ארגון שמארגן מידי שנה יום כיף לילדים שחלו
במחלה יחד עם כל בני המשפחה ,במטרה לשחרר את כל
המשפחה מהמתח המלווה אותם במשך השנה כולה".
"בתוכנית יש גם דרשה מיוחדת שלי בסוף הערב אחרי ארוחת
ערב מפנקת .בהפתעה גמורה נבצר ממני להגיע ואני חייב
מחליף! אני לא יכול לאכזב את הילדים והמשפחות ,שכל כך
מחכים לרגע הזה!".
הייתי המום מהבקשה והשבתי לו" :הרי אני מקסימום מספר
סיפורים יפים לילדים אבל לרתק ילדים ומשפחות שלמות -זה
ממש לא המקצוע שלי!" .הוא התעקש ואני ניסיתי לסרב שוב
ושוב מתוך פחד שאינני מתאים לדבר ,אך הוא בתחנוניו הציע,
שישלח מונית שתאסוף אותי מעיר מגורי וגם תחזיר אותי.
בסיכומו של עניין הסכמתי וכעבור שעתיים הגיעה מונית לאסוף
אותי .מרוב לחץ שכחתי את כל הסיפורים ששגורים תדיר על
לשוני ,ניסיתי להיזכר בסיפור אחד אבל מרוב פחד לא נזכרתי,
עודי מתפתל ומבקש מה' ,שיעזור לי עם התוכן ,אומר לי הנהג:
"בבקשה כבוד הרב הגענו לאולם".
צעדתי בפחד אך בדביקות בה' ,שירחם על הקהל הקדוש וישים
דברים בפי .עם הכניסה לאולם המפואר ניגש אליי יהודי ואמר:
"אתה הדרשן המחליף?! ברוך הבא! אני מקווה שלא תהיה
פחות טוב מהדרשן הקבוע!" עכשיו הרגליים כבר החלו לרעוד
מהלחץ ,שהם מצפים ממני להיות טוב כמו המומחה ,שאותו אני
מחליף ...הרגליים רועדות והוא אומר לי" :בוא עלה לפודיום!"
מעודי לא שמעתי על המילה פודיום ,אבל הבנתי ,שזה לעלות
לבמה ...ראיתי ,כי את הבמה מפארת להקה שלימה המורכבת
מעשרות נגנים בכלים שונים ,עדיין מסוחרר מהמחזה ומישהו
הציג את עצמו כמנצח התזמורת ,ושאל" :אילו מנגינות הינך
רוצה ,שילוו את הנאום שלך?!" .מעודי לא שמעתי על כזה דבר!
השבתי לו ,שהוא יבחר איזה מנגינה שהוא מחליט .הוא התעצבן
והסביר בנימת כעס עצור" :אתה צריך להגיד לי אילו מנגינות
לנגן עבור קטעים של הנאום שלך!" .שוב ביקשתי ,שהוא יחליט
עבורי ושוב הוא הסביר לי שאני אומר והוא רק דואג לביצוע!
מאחר שסירבתי לבחור את המנגינה ,נאלץ הוא לבחור בעצמו.
התחלתי לדבר מבלי שידעתי רגע קודם ,מהו המשפט הבא
העומד לצאת מפי ...הקהל צחק ובכה ושוב צחק ושוב התרגש
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
אסתר בת בלה ע"ה
נעמי בת כתון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
ע"ה שני בת אסתר ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יונה בן סעדה ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
רפאל בן אסתר ז"ל
שמעון בן שמחה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
שמעון בן חנה ז"ל
גורג'יה בת נעימה ע"ה

לע"נ

תנצב"ה

ושוב התחזק ,ואני רק דבוק בה' אחד וברחמיו המרובים.
כשסיימתי לקול מחיאות כפיים סוערות התברר ,שחלפה שעה
ומחצה במקום ארבעים וחמש דקות כמתוכנן ...אף אחד לא עצר
אותי .המנחה עלה לבמה ואמר בהתרגשות" :כל שנה יש לנו
הפתעה .השנה ללא כל ספק הפתעת היום הוא הדרשן המחליף!".
לאחר מכן ניגש אליי והודה לי באומרו" :תדע ,שישנם כאן אנשים
ששנה שלימה לא העלו בת צחוק על פיהם ואתה הצלחת לשחרר
אותם מהלחץ היום יומי אִ תֹו הם מתמודדים .יש לך מצווה גדולה".
אחרי הדרשה ניגשו אליי אנשים רבים להודות לי .לאחר מכן ניגש
אליי אדם נוסף מהקהל ,שהמתין שכולם ילכו .הוא שאל אותי ,האם
אני מזהה אותו ,והזכיר לי ,כי למדנו יחדיו בישיבה קטנה.
כשראיתי אותו מלווה בבנו החולה המרותק לכיסא גלגלים ,השבתי:
"מה קורה עם הבן? איך אתה מתמודד עם זה?!" .הוא הרכין ראש
ואמר" :הבוקר לקחו את כל המשפחות לשיחת חיזוק אצל אחד
מצדיקי הדור ,כאשר בסוף הדרשה כל אבא קיבל יחידות עם הצדיק
להכניס פתק לברכה".
"כְשֶּ נִ ְכנַסְ תִ י לצדיק ,הוא אמר לי במפורש ,כי המחלה של בני באה
בעקבות אדם ,שפגעתי בו ,והוא עוד ממתין לבקשת הסליחה
שלי ...אמרתי לרב ,שאני כבר בן  40ואיך אוכל לדעת מי זה? אך
הרב אמר ,שעליי לחשוב טוב ולפייס אותו!".
"כל היום אני מנסה לחשוב ,במי פגעתי ,אבל לא מצאתי אף אחד
שעלול היה להיפגע ממני .אולי אתה יודע על מישהו שפגעתי בו?!"-
"בוודאי שאני זוכר!" ,אמרתי .אישתו לקחה את הבן מחוץ לאולם
והלה פרץ בבכי מר .אמרתי לו ,כי בביה"כ סמוך לישיבה היה יהודי,
שמדי פעם היו ידיו מתעוותות בתנועות לא רצוניות (טיקים) .ופעם
ראיתי אותך חולף על פניו ומחקה את תנועותיו!".
הוא פרץ בבכי אימים ואמר ,שהוא לא זוכר דבר כזה ...הוא אמר,
שברגע שראה ,שאני המחליף של הדרשן הקבוע ,היה בטוח שה'
זימן אותי עבורו ,שאני אעזור לו למצוא במי פגעתי .הוא התחנן
אליי ,שאנסה לאתר את היהודי על מנת לפייסו.
בדרך הביתה במונית עשיתי טלפונים כדי לאתרו ,עד שמצאתי חבר
שאיתר אותו ,שכן שניהם היו באירוע משותף .שוחחתי עִ ּמֹו ואמרתי
לו ,שיש יהודי שבנו חולה מאוד והוא מנסה לאתר אותו כדי לפייסו,
כאשר שמע את שם הפוגע ,אמר בכאב" :הוא רצח אותי! הוא פגע
בי עד עמקי נשמתי! חשבתי ,שיהיה לו שכל והמתנתי לו ביום
חופתו ,שיבוא לפייס אותי ,אבל הוא לא עשה זאת!!!"
מששמע על מצב בנו ,התרכך ליבו ואמר" :אם בנו חולה ,אז אני
מוחל לו בלב שלם ,ובזכות זאת שה' ישלח רפואה שלימה
לבנו!!!" .תיכף התקשרתי לאבי הבן לבשר לו ,כי קיבל מחילה ,אבי
הבן בכה מהתרגשות והודה לי מקרב לב.
באותו שבוע עשה בנו בדיקות מקיפות וכל הצוות הרפואי החליטו
פה אחד ,שהמצב של הילד מעולם לא היה טוב כל כך מתחילת
מחלתו .על אתר הפסיקו את כל הטיפולים הקשים ושחררו אותו
לבית תוך מעקב אחת לחודשיים ומצבו הלך והשתפר ,כיום חזר
הילד ללמוד בת''ת כאחד הילדים וחזר לבריאות שְ לֵמָּׁ ה ב''ה!!!
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
גאולה בת טובה ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל מסעוד בן יקוט ז"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
מזל בת שמעון
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
יוסף בן סעדה ז"ל
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן ד ינה ז"ל
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äðùä ùàø Y äùøôä øàá
שבת אחת – סגולת שבת האחרונה של השנה

ìåãâä ãéâîä åáø íùî øîà ò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä
ïøî ìù àùéã÷ äéîùî ò"éæ ùèéøæòîî
ùãåçä úà ïéëøáî ïéà åæ úáùáù ,ò"éæ '÷ä è"ùòáä
úáùá éë ,éøùú ùãåçì úîãå÷ä úáù àéäù óà ìò
çëáå ,ùãåçä úà êøáî åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä åæ
'éùãç øàù ìë úà ïéëøáî åðà åæ 'ùãåçä úëøá
.(193 'ò ÷çöé óñåé ìäà íéìäúì íéáúëî õáå÷á àáåä) äðùä

øàåáî ïë ìòå ,íééçä íéî øå÷îá åéðôìù úáùá êùîðå
íãå÷ 'íéáöð íúà' ïéøå÷ íìåòìù ,(ã çëú) êåøò ïçìåùá
'íåéä'ã ,äðùä ùàø ìò æîøî àåäù éôì ,äðùä ùàø
æîøð äðùä ùàøäå ,(.àìø ñçðô ÷"äåæ) äðùä ùàø àã
,'äæä úáùá åúåà ïéøå÷ ïë ìò åéðôìù úáùá ÷÷çðå
øáë ìéçúî 'ïåøî éðáë åéðôì ïéøáåò íìåë'ù åðééäå
 åæ úáùáאúáù éåàøë ìöðì úòãá äùòé íåøòäå ,
 åæë äìåãâב.

ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäî àúéà ãåò
íúà ä"ã íéáöð) ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä áúë
íò åâäðúé êéà øæâð úéùéìù äãåòñ úòáù (áîú
ìëá äùòðù ãñçäå úåáåèäå úåëøáä ìë' (íéáöð
 òåáùä ìë íãàäג.
äùòð ìëä ,éèøô íãàì åà íìåòä úåììëì òåáùä éîé
סתרו יושר – א ההסתרה מאתו יתבר היא
íâù äæî ãîì úàöîðå ...äéðôìù ùãå÷ úáùá êùîðå
éãë' ¯ øôåùä ìù åøåòéùù (:æë ä"ø) àøîâá àúéà äðùä ùàøá ìàøùé åîò èôùî úò àøåðäå ìåãâä íåéá
÷ñôð ãåò ,'ïàëìå ïàëì äàøéå åãéá åðæçàéù
äùòð ìëä äðä ,íäéúåðåæîå íäéúåñðøôå íúåéç úáö÷äå
)úåà ô"îà

א .וכ אמר הרה"ק ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר זי"ע )נו"י סו אות א( בש צדיקי קדמוני ,שכדוגמת המטה ,כאשר
מרימי אותו א רק בקצהו ,מתרומ כל המטה כולו ,כמו כ בשבת זו בקצה השנה ,על ידי שיתרומ ויתקרב
אל בוראו ירומ בזה את כל השנה כולה ,להפכה לטובה ולברכה.
ב .איתא ב'לבוש' )סי' תכח ד( שקריאת פרשת 'את נצבי' צריכה להיות בשבת קוד ראש השנה ,לפי שנכתב בה
רבות מענייני התשובה.
ג .עוד אמר ,שלכ נקרא סעודה דזעיר אנפי – שצרי להיות קט ושפל בעיני עצמו ,והוסי הרה"ק רבי שמעריל
)ווארחיווקער( ז"ל – שהא בהא תליא ,שבשעת סעודה שלישית אפשר לו לבקש על שפלות .ולכ יש לבקש בסעודה
שלישית דשבת לפני ראש השנה שיזכהו השי"ת להיות לו הכנעה ושפלות בראש השנה )שהרי אמרו ]ר"ה כו [:בר"ה 'כמה
דכיי אינש דעתיה טפי מעלי'( .וכ אמרו חז"ל )ר"ה טז' (:כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה' ,ופירשו בתוס' )ד"ה
שרשה( שמתו שישראלי רשי  -לב נשבר ,ומרחמי עליה מ השמי.
ואכ ,יש בזה חיזוק גדול לכל אחד ואחד ,כי לפעמי בכניסת החג מרגיש בלבול המוח ואינו מסוגל להתרכז
כראוי בעבודתו ותפילתו ,והיצה"ר זה השט מרקד כנגדו ומנסה להפילו לפח היאוש .אול כל בר דעת ישמח על
מצב זה ,שהרי בזה מתקיי אצלו שרשה בתחילתה ועל כ יהא סמו ובטוח שמתעשרת בסופה ברוחניות ובגשמיות,
והג שאי אנו חפצי להגיע למצב כזה ,ואנו מעדיפי טפי לזכות להרחבת הדעת מתו רוגע ושמחה ,א כאשר
הקב"ה מסבב כ את עולמו עליו לקבל את זה באהבה ולדעת שג זה לטובה ולברכה.
מסופר על הרה"ק רבי שלו שכנא מפרהאבישט זי"ע )בנו של הרה"ק רבי אברה המלא זי"ע ,ואבי הרה"ק מרוז'י זי"ע(
שבאחת השני כשהתפלל בבית מדרשו של זקנו הרה"ק ה'מאור עיניי' מטשערנאביל זי"ע תפילת המנחה בערב
ראש השנה ]כידוע שהמקובלי )עי' ב'ב איש חי' פר' נצבי ,דיני ר"ה אות ב( הפליגו ,שביותר צרי לכוו בתפילה זו האחרונה
שבשנה ,ועל ידה אפשר להעלות כל שאר התפילות שלא נאמרו כהוג[ ,היה לו 'קטנות ובלבול המוחי' ולא היה
יכול לכוו כלל בתפילתו ,א הוא לא אמר נואש ובכל כוחותיו התאמ למעלה מהטבע והתפלל ב'פירוש המילות'
כפשט ,לאחר התפילה ניגש אליו ה'מאור עיניי' ואמר לו ,אמור נא לי אילו כוונות כיוונת עתה בתפילת ,כי אלפי
אלפי נשמות היה לה תיקו על ידי תפילת זו ,חזינ מכא כי 'עבודה' הבאה לאד שלא בנקל והוא מתייגע
ומתאמ בכל כוחו ,חשובה לפני כסא הכבוד עשרת מוני מבשעה שהכל הול למישרי.
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íàù ,øöä çúôä àåäå óñåð çúô íâ ùéù ¯ ïàëîå åãéöî øöå ãçàä åãéöî áçø àäéù Y øôåùä úøåö éë
ä"á÷ä éøä äæ òôù åì òéôùä ä"á÷ä éë øåëæé àì 'éç ùéà ïá'ä ÷"äøä ãîì ïàëî .(áé åô÷ú ç"åà) øçàä
 íéìôù äéáâîå íéàâ ìéôùîה.
)úîâåãë íãàä âäðúéù ,íééç êøãå ìåãâ ãåñé (íéáöð 'øô
'øö' øùàë ,íéããöä 'á úà äàøé áöî ìëáù ,øôåùä
יו אחד בשנה – חשיבות ועבודת יו האחרו בשנה
êøé ìà ,úåéîùâáå úåéðçåøá òâéå óééò àåäå ãàî åì
 'äá çèáé àìà ,åáìד åöéìîäù éôëå ,äðùá ïåøçà íåé Y äæä íåéä ø÷é äî ãöî ¯ ïàëî ÷ø àì äàøéå
äðùá ãçà íåé (:á ä"ø) ì"æç éøáãá íé÷éãö åéìò
åîò âäðéå íåé àåáé ãåòù Y ïàëîå óà àìà ,øöä
 äðù áåùç àöéå ,'áçø' åçúô øùà øôåù ìù éðùä ãöë àøåáäוíéëìîì íéðùä ïéðîá øîàð äæ ïéã éøäå ,
íåéá óà úåëìîì äðîúðù êìîäù øîåìëå ,(úåøèùá) ú"éùä åì áéçøéù äòùá àñéâ êãéàì .äçååøì äøöî
á"åéë ,äéðù äðùë úøçîî åì áùçéé äðù ìù ïåøçà ,åááì íåøé àì ,áåè úëøá ìë åì àäúå ,åúòôùä úà
ìåò ìá÷îä ¯ åîöò ìò ä"á÷ä ä"îî úëìîä ïéðòì óà àìà ,áçøäî Y ïàëî ÷ø àì äàøéå ïðåáúé àìà
אגב אורחא ,נביא בזאת מה שסיפר אחד מגאוני וצדיקי ירושלי זצ"ל ,שאביו היה משמש כשליח ציבור בימי
נוראי בבית הכנסת 'זהרי חמה' שבעיה"ק ירושלי במש שני רבות .לפני ראש השנה תרפ"ה הגיע אד חשוב
מחו לאר והביע את רצונו להתפלל הוא כש" בימי הנוראי .אביו הסתפק מאד בדבר ,כי קשה היה בעיניו
לוותר על מנהגו זה לרדת לפני התיבה ,והוא הל איפוא ליטול עצה מאת המקובל הקדוש רבי שלמה אלישיב
זיע"א ,בעל ה'לש שבו ואחלמה' ,כדת מה לעשות .נענה בעל ה'לש' ואמר לו ,כשמזדמנת עגמת נפש לפני יו
הדי ,היא מועלת רבות  -לזכות בדי ,א כ ,כדאי ל לוותר .ובכל זאת ,א נגזר עלי להיות ש" יזדמ ל במקו
אחר )אכ ,כ הוה שבקשוהו במקו אחר נכבד למאד(.
ד .הרה"ק הרי"מ מזלאטשוב זי"ע )תורת המגיד מזלאטשוב ר"ה ד"ה סתרו( ביאר בלשו הפיוט 'נאפד נקמה סתרו יושר
עצתו אמונה פעולתו אמת צדיק וישר' .שפעמי נראה לאד כי הבורא נוהג עמו במידת הדי ובאופ של נאפד
נקמה וסתרו יושר – ונסתר מאתו כי כל הנהגת הבורא ביושר היא ,עצתו אמונה ,שיתחזק באמונה שלימה ,ואז
כבר יווכח בעיניו שכל פעולתו אמת ,צדיק וישר הוא.
הרה"ק הרמ"ל מסאסוב זי"ע )ליקוטי הרמ"ל השל אות ה( אמר להמלי על הפסוק )תהילי לג כב( 'יהי חסד ה' עלינו
כאשר יחלנו ל' ,רבש"ע ,אנא ,ת לנו שנה טובה ומתוקה ,א שאינ רואה בנו שו מעלה ,כי 'כאשר יחלנו ל',
כמו אנו שאנו מקווי ומייחלי אלי בכל לב על א שאי אנו רואי אות  ,כי לא יראני האד וחי – ובכ"ז אמונתנו
איתנה ב  ,כ אתה תיטיב עמנו.
ה .כה רימז הרה"ק ה'ב איש חי זי"ע )שנה ראשונה פר' נצבי( בסדר התקיעות 'תקיעה שברי תרועה תקיעה' –
שתקיעה שהיא קול פשוט וחלק מורה על זמני האורה – שהול לו הכל למישרי ,ואילו שברי תרועה מורי
על הזמני שנשבר מצבו ונראה לו כרע .והנה ידוע המעשה באותו שעשה טבעת וכתב עליה ג זה יעבור ,א
הוא בצער אז יראנה ויתנח ,וא הוא בטובה יראנה ולא יבא להתגאות בטובו ועשרו כי יחשוב שג זה יעבור,
ואי לו קיו .לזה אמרו א הנ רואה שתקיעה  -הכל הול למישרי לא תזוח דעת ,ותדע שאפשר שח"ו יבוא
עלי מצב של שברי תרועה .אמנ הרואה שבא עליו שברי תרועה – שנשבר מטה לחמו וכיו"ב ידע שבקרוב
ממש ירחיב לו ה' וימלא כל מחסורו כתקיעה שהיא 'פשוטה'.
ו .הרה"ק רבי שלו מבעלזא זי"ע ביאר את בקשתנו בתפילת המנחה לעת ערב בער"ה 'בר עלינו את השנה הזאת'
כי ישועת ה' כהר עי ,וברגע כמימרא יתגלה למפרע כי כל השנה שעברה הייתה לטובה.
מיהו האמת יאמר ,דקושיא מעיקרא ליתא ,וכפי שרגיל אחד מגדולי מירושלי זצ"ל לספר ,על אחד שהיה מעלה
קושיא זו באוזניו תמיד ,מדוע צרי להתפלל שיבר השי"ת 'את השנה הזאת' בער"ה כאשר כבר תמה השנה ,עד
שבאחת השני אחר שהתפלל תפילת מנחה קיבל הודעה מעבר לי שכל עסקיו הגדולי שבארה"ב ירדו לטמיו
ברגע כמימרא ,ומאז הבי היטב כמה צרי להתפלל א על אות שעות ספורות שלא יארע לו שו תקלה וצרה ח"ו.
ובאופ דומה הגיד הרה"ק ה'אמרי חיי' מוויז'ני זי"ע בש אביו הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע שעל כ מבקשי
על השנה הזאת להראות ולהכריז כי בלא עזר וסיוע ממעל אי בכוחנו עשות מאומה לא לטב ולא למוטב ,ובכל
רגע ורגע נצרכי אנו לסייעתא דשמיא ול'ברכת השני'.
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êåú ìà àåáé ùîùä àåáëå íéîá õçøé áøò úåðôì
åøöé úùøá äáùðù éî éë ,øàáì êéøàîå ,'äðçîä
áùçð åäéøä ,ì"çø úåøåñà úåàøî úééàøá ìùëðå
,'ùøç'ë áùçð øåñéà éøáã òîåùä ,ïë åîë ,'øååéò'ë
áéúë àäå ,åàøåá ìà áø÷úäì äæ íãà ùâé êàéä
ùéà áø÷é àì íåî åá øùà ùéà ìë éë' (çé àë àø÷éå)
.áùçéé 'ïéîåî éìòá'ä åìà ììëá äæ óàå ,'çñô åà øåò
â"ç ÷"äåæá ùøåôî àåäå) 'åáìë'ä íùá àéáäì íéã÷î ãåò
íò ìò âøè÷ìå ïéèùäì ïèùä àåáé àá øùàëù (.äøò
àáäå àð êì ä"á÷ä åì øîåà ,ïéãä íåéá ìàøùé éðá
êìåä ïèùä ,ïëàå ,êéøáãë åãéòé øùà íéðîàð 'íéãò'
ïéã úéá éðôì ãéòäì àáì íù÷áîå çøéäå ùîùä ìà
êà ,ãéòäì äàáå åì úòîåù ùîùä ,äðäå .äìòî ìù
äñëúî ïëì ,ìàøùé ìù ïúåðâá øôñì äöåø åðéà çøéä
íåéì äñëá' (ã àô íéìäú) øîàðù åîë äòù äúåàá
ïéà ãçà ãòå ,ãåçì ùîùä úøàùð àìéîîå ,'åðâç
äæ ìò óéñåî .'åáìë'ä éøáã ïàë ãò ,úåãò åúåãò
åðéà ãçà ãòù óàù (:åñ ïéùåãé÷) åøîà äðäù ,ç"ìöä
ïîàð ìáà ,úåãò øàùá ÷ø åðéä íå÷î ìëî ïîàð
àèçä éãé ìòù åðøîà éøäå ,åôåâáù ïéîåî ìò àåä
,øååéò åà çñéôë 'åôåâáù ïéîåî' åîöòì íãàä äùò
ìù äãéçéä úåãòá óà ãéòäì ïèùä éãéá ùé êë ìòå
áøò úåðôì äéäå ÷ø àéä äöåòéä äöòäå ,ùîùä

äøáòù åîë åì áùçð ,äæ íåéá åîöò ìò  זíéîù úåëìî
éèå÷éìá àáåä) íéîù úåëìî ìåò úìá÷á äðùä ìë åéìò
ïééãò äðùä ìù íéðåøçà íéòâøá óàå .( חä"øò ,í"éøä
àãç àúòùá òøä øöéä ïî éøîâì ÷úðúäì åãéá
á äáåùú úåëìä) í"áîøä áúëù ïéòëå . טàãç àòâøáå
åøéñéå åàèç àèåçä áåæòéù àåä ,äáåùúä àéä äîå' (á
.ãåò åäùòé àìù åáìá øåîâéå åúáùçîî
úåðòúäì æðëùàá ïéâäåð (àô÷ú ïîéñ ä"ø ç"åà) 'øåè'ä áúë
'ø ùøãîî äæì êåîñå ,'äðùä ùàø áøò'á íìåë
åðúð àìå êìîì ñî úáééçù äðéãîì ìùî... àîåçðú
äøùòá äéìà áø÷úðùë åúåáâì ìéçá äéìà àá ,åì
åðì ïéà åì åøîàå åúàø÷ì äðéãîä éìåãâ åàöé ,úåàñøô
,øúåé áø÷úðù ïåéë .ùéìù íäì çéðä ,êì ïúéì äî
.éðùä ùéìù íäì çéðä ,åúàø÷ì øéòä éðåðéá åàöé
íäì çéðäå åúàø÷ì øéòä éðá ìë åàöé øúåé áø÷úðùë
ìàøùé åìà äðéãîä éðá ,ä"á÷ä äæ êìîä ,êë .ìëä
øúååîå  יïéðòúî íéìåãâä ä"øò .äðùä ìë úåðåò íéìâñîù
øúååîå ïéðòúî íéðåðéá íéîé 'éá ,íäéúåðåò ùéìù íäì
íäì øúååîå ,ïéðòúî ìëä ë"äåéá ,íéùéìù 'á íäì
.ìàøùé éðá åîò úøôëî ÷ìç àîåé éàä àöîð .ìëä
øàáî ò"éæ 'äãåäéä òãåð'ä ÷"äâä
íéøáã) áåúëä úà ,(ç¯å úåà à

ùåøã 'ç"ìöä éùåøã')

äéäå'

(áé âë

 הרה"ק רבי מרדכי מלעכאוויטש זי"ע )תורת אבות ר"ה נ( היה אומר בפסוק )ירמיה לא יט( 'כי מדי דברו בו זכור אזכרנו.ז
, בתרעומת על עצמו,' שהאד משיח לבו לפני ה' – 'מדי דברי בו,'' על כ המו מעי לו רח ארחמנו נא ה,עוד
' אלא מהיו והלאה 'אזכרנו עוד, לא,וכי זה נקרא 'זכור' שהנני זוכר את ה' העומד עלי וציווני לקיי תורה ומצוות
, שיתעוררו עליו רחמי שמי,' ובזה הרי הוא זוכה לסיפא דקרא – 'המו מעי לו.אוסי לזכרו ביתר שאת ויתר עוז
, שירח עליו עוד,'' מהיו – 'ארחמנו נא ה, 'רח' וכי לרחמי אלו רחמי ייקרא,וישיב לו הקב"ה באותה מדה
.ויזכה לשנה טובה
( וא"כ. בתוספת דברי ש'מקצת היו ככולו' )פסחי ד, וש הובא שאמר כ לחסיד אחד בעת רדת היו בער"ה.ח
.'ברגע' אחרו של השנה אפשר לתק את כל השנה – ע"י תשובה אמיתית מעומק הלב
 שעצה,[ מתאמרא משמיה דהרה"ק רבי ישראל אברה מטשרנאסטרהא זי"ע ]ב הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע.ט
 כי בדיני,היעוצה לצאת זכאי בדי הוא שבשלושה ימי לפני ראש השנה לא תהא לו שו שייכות ע היצה"ר
 ואיזהו שונא שאינו, שו"ע חו"מ סימ ז סעי ז( 'הדיי יכול לדו את אוהבו ולא את שונאו:עדות קיימא ל )סנהדרי כז
 רשעי יצר,( 'צדיקי יצר טוב שופט: ואמרו חז"ל )ברכות סא,' כל שלא דיבר עמו ג' ימי מחמת איבה,יכול לדונו
 נפסל השט מלהיות, וממילא זה האיש שלא דיבר ע יצרו זה השט משלושה ימי מחמת איבה,'רע שופט
 ולא תהא לו שו, א כל זה בתנאי קוד למעשה שבימי אלו יעזוב אותו לגמרי,הדיי שלו ולכ ֵיצא זכאי בדי
.שייכות עמו מטוב ועד רע
, כתב בגליו חת סופר )על השו"ע סי' תקפא( 'והגדולי המתבטלי ממלאכת שמי אינ מתעני בשארי ערב ר"ח.י
.'רק בערב ר"ה לקבל פני המל ית"ש

ã
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åùôð úà ,úåòîãá Y íéîá íãàä õçøé ,äðùä úåðôá
àìéîîå ,íâôå âéñ ìëî íúåà ä÷ðéå ,åúîùðå åçåø
ùîùä àåáë äæáå ,åôåâáù íéîåîä ìë åúàî åøåñé
,åúåãò úà åìá÷é àì ,ìàøùé éðá ãâðë åãáì ãéòäì
åàöéå ,äðéëù äðçîä êåú ìà àåáì åëæé ìàøùé éðáå
äðù äìëú' åðì úåéäì 'ä åðëæé ïë ,ïéãá íéàëæ
 äéúåìì÷åיא .'äéúåëøáå äðù ìçú

אתה הוא מלכנו – יו המלכת ה' על כל העול

'ä éðôì íëìåë íåéä íéáöð íúà' ,(è èë) ïúùøôá
íëéøèåùå íëéð÷æ íëéèáù íëéùàø íëé÷åìà
ùàø àã 'íåéä' '÷ä øäåæá åøîà äðä .'ìàøùé ùéà ìë
àåáì íéëåæ åðà íåéä äæá éë ,(.àìø ñçðô ÷"äåæ) äðùä
 íéîùáù åðéáà àåä åðé÷åìà 'ä éðôì áöééúäìåיבäæáå ,
 ù"áúé àøåáä úà íéëéìîî åðà íåéäיג åðì åìéâù åîë

יא .מתאמרא בש הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע דלכאורה קשה ,כיצד הכניסו במחזור
ער"ה( 'תכלה שנה וקללותיה' והרי אנו מייחלי ומקווי לפני בורא עול שיחננו בשנה טובה ומתוקה ובגמר
שנה הבאה לא נוכל לומר כלל 'וקללותיה' ,וביאר בדר משל ,למי שהרוויח בשנה אחת הו עתק ,כגו  50מיליו
 ,$ולשנה שאחריה  500מיליו  ,$השתא יבוא מא דהו ויברכו לקראת השנה השלישית ,יהי ה' בעזר ובשנה הבעל"ט
תרוויח  50מיליו  ,$הרי בוודאי יזדעק הלה כנגדו ,מדוע הינ מקלל אותי ...ועל כגו דא אמרו תכלה שנה וקללותיה,
שאנו מברכי ומבקשי שתהא השנה הבאה טובה ומתוקה ,ובה נזכה לעלות מעלה מעלה ,עד שבער השנה
הבאה תיחשב השנה שעברה כהיפ ה'ברכה' ,אבל קללה ממש בוודאי לא ייזכר ולא יפקד.
יב .מסופר על יהודי מתושבי ארה"ב )כהיו יושב על התורה ועל העבודה בארה"ק( ,שאביו ואמו שהו במחנות העבודה
בתקופת המלחמה ,ולאחר המלחמה פרקו מעליה עול מלכות שמי לגמרי רח"ל ,אול מאחר שהיו מיוצאי
פולי שוחחו בבית בלשו ה'אידיש' ,ובזה היה כל הזיקה של בנ ליהדות .משנעשה ב עשרי החל לעסוק במסחר
ה'סמי' ביחד ע שני שותפי גוי ,כעבור חמש שני תפסו אותו אנשי השלטו בעיצומו של המסחר .אחד
מהשותפי הצליח לברוח ולהימלט ,השני הפ להיות 'עד מטע הרשויות' )עד מדינה( בתמורה להקלת עונשו ,ועליו
רצו לגזור לישב בבית האסורי כעשרי וחמש שנה כפי חוקי המדינה .מיד שכר 'עור די' מומחה שיעמוד לימינו,
אול העו"ד אמר לו שלפי הנראה אי מנוס מעונש שיאסרוהו לשני רבות בבית האסורי ,ואי בידו אלא לנסות
להמעיט במקצת מקצבת השני .הלה נבהל עד מאד ותיפול רוחו בקרבו .לאחר כמה ימי פגש )במסעדה שבעירו(
באיזה יהודי זק ,היהודי שראה כי פניו נפולות שאלו הגידה נא לי מה אירע עמ ולמה נפלו פני ,ה'סוחר' לא
אבה לענות לו באמרו וכי מה יועיל לי זק זה .אול הזק הפציר בו ,והוסי לומר לו ,הנה עברתי את המלחמה
וכבר עברו עלי צרות רבות ורעות ,אולי יש בידי לעזור ל ,ויספר לו כל הקורות עמו ,נענה לו הזק ,כפי הנראה
לא תצמח ישועת מה'עור די' ,בוא נא עמי לצדיק פלוני ובוודאי תועיל ל ברכתו ,ולקחו לצדיק עליו שהתגורר
אז בניו יארק וברכו בהצלחה.
בהגיע יו המשפט המתינו הכל לעור די שיגיע ,אול 'אחרו פעמי מרכבותיו' והלה בושש מלבוא ,עד שהתקשר
להודיע שאיחר את המטוס )פליגער( וכבר אי בידו להגיע ,והינו שולח את אחד מתלמידיו למלא מקומו .ואכ ,ויבוא
תחתיו איש אשר היה ניכר בעליל שאינו אלא 'מתחיל' ,הלה פתח פיו בדברי סנגוריה שלא מ העני ,ודיבר דיבורי
שאי בה כל טע וריח ,וכ הארי בדבריו במש שעה אחת ...כתו דבריו הודיע השופט שהיות ואי שו
הוכחות וראיות לתביעה שאכ הלה חטא ,על כ הכל בטל ומבוטל ,והלה יצא לחפשי חינ .לא האמי האיש
למשמע אוז ,שהנה נתהפ עליו הגלגל בבת אחד ויצא מאפילה לאורה ,וניגש אל העור די המתחיל לשאלו כיצד
הצליח להשפיע על השופט ולהטות ליבו מ הקצה אל הקצה ,נענה לו העור די ואמר ,הנה השופט הוא זקני,
והיות שזה לי לראשונה שהנני מופיע כסנגור בבית המשפט ,רצה זקני לעודדני ולהחדיר בי את הביטחו והאמונה
בכוחותיי ,על כ פטר לגמרי מהעונש .חזר אותו האיש להודות לצדיק שברכו ,הצדיק ביקש ממנו שיתחיל להניח
תפילי כהודאה לה' על הניסי והנפלאות שעשה עמו עד ששב בתשובה שלימה .ולדיד א 'בשר וד' ריח בדי
על 'נכדו' ,ק"ו ש'אבינו שבשמי' ירח עלינו בעמדנו לפניו למשפט כרח אב על בני ,אלא שעלינו לזכור שאנו
'בני למקו'...
יג .אמר הנביא )צפניה ג ח( לכ חכו לי נא ה' ליו קומי לעד ,ואיתא בפסיקתא דרב כהנא )פכ"ה ,והובא בילקוט שמעוני(
וז"ל ,שבועה היא מלפני שכל מי שמחכה למלכותי אני מעיד בו לטובה ,עכ"ל .ונציי שב'שומר אמוני' )מאמר
)פיוט אחות קטנה ,אחר מנחה של
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éãë úåéåëìî éðôì åøîà ,ä"á÷ä øîà' (.æè ä"ø) ì"æç
 'íëéìò éðåëéìîúùיד,êéùòî úìéçú íåéä äæ éøäù .
íéøôñá åæîøù åîë êøáúé åúåëìî úùãçúî äðù ìëáå
ùãçðå ìâìâä àð åëì' (ãé àé à"ù) ÷åñôá äæ íåé ìò

ä

 'äëåìîä íùטו'úéùàøá éîé úùù'á åäùòîë éë .
àøåá àåä éøä úòä åæá óà ,'ïéàî ùé' åîìåò àøáù
åðáø÷á ùéøùäì àîøâ ïîæäå .ùãçî åìåë íìåòä úà
ù"áúé àøåáäù ¯ 'ïéîàî éðà'ä úà ,áìáå çåîá Y

הגאולה ד'( הביא פסוק זה על יו ראש השנה ,ומי אינו מייחל הקב"ה בכבודו ובעצמו יעיד עליו לטובה ביו הדי
הלזה ,מה יעשה יתעסק כראוי בקבלת עול מלכות שמי ויזכה לעדות ה' לטובה.
ואכ מסגולת זה היו – שיעלה בידו להמלי עליו את הקב"ה בכל ימות השנה ,וכ איתא מהרה"ק ה'מאור
ושמש' זי"ע )רמזי ר"ה ד"ה ואמרו לפני( שקבלת עול מלכות שמי בכל ימות השנה בקרי"ש תלויה בקבלת עומ"ש
שהאד מקבל על עצמו בראש השנה ,ומרמז ליה במאמר )ר"ה טז' (.אמרו לפני בראש השנה מלכויות כדי שתמליכוני
עליכ' ,שא בראש השנה יקבל ע"ע עול מלכות שמי שלימה ,יזכה להמליכו בכל ימות השנה.
ועיי' בספר הקדוש 'דר ה'' להרמח"ל זיע"א )ח"ד פ"ד אות ג( המבאר בארוכה לגבי קבלת עול מלכות שמי פעמיי
בכל יו ע"י בני ישראל ,שבזה ה מתקני את כל הבריאה כולה ,וגורמי הנהגת חסד ורחמי טובה וברכה על
העול הזה ,וז"ל אמנ מכל הענייני האלו יוצאות תולדות גדולות לתקו כלל כל הבריאה ,וזה כי אול סדרי
הבריאה וכונניותיה מסודרי בדר ,שכאשר מלכותו יתבר שמו נודע ומודי בו כל ברואיו נמצא בברואי כל טוב
וכל שלוה והברכה מתרבית בה ושלומ מתגדל ...והנה בהיות ישראל מתחזקי בכל יו על דבר זה ומקבלי
מלכותו יתבר ומודי בו בלב ובפיה מופיע הקדוש ברו הוא בעולמו וכוחות הרע נכפי תחת הטוב ונמשכת
הברכה לעול .עכ"ל.
ובזה יש מקו לומר ,דלכ 'אמרו לפני מלכיות בזה היו – כדי שתמליכוני עליכ' ,שעי"ז נכפפי כל כוחות
הרע ומתגבר הטובה בעול בכלל ובפרט ,ועי"ז תבוא עלינו שנה טובה ומתוקה בכלל ובפרט.
הנה בכל 'יו טוב' עורכי בני 'אר ישראל' רק יו אחד ובני חו"ל עורכי שני יו"ט של גלויות ,זולתי ביו"ט
של ראש השנה שהכל עורכי ב' ימי של יו"ט ...וביאר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ,כי רצו חז"ל שכל בנ"י יהיו
שווי 'ויעשו כול אגודה אחת לעשות רצונ בלבב של'  -ולא יהיו 'אגודות אגודות' .וביאר בנו הרה"ק ה'בית
ישראל' זי"ע שמבואר מהרה"ק רבי יונת אייבשי זי"ע )יערות דבש ח"ב דרוש א ,ומקורו בתנדב"א זוטא כב( ש'עשרת ימי
תשובה' ה כנגד 'עשרת הדברות' ,נמצא שב' ימי דראש השנה ה כנגד 'אנוכי ה' אלוקי ...לא יהיה ל' ,ושני
דברות אלו מעקרי האמונה ה ,בעני זה אי אפשר שיהיה איזה 'ספיקא דיומא' אלא יומא אריכתא כי הכל אחד
ושלא יהיה כל הפרש וחילוק בי אחינו בני ישראל.
יד .הרה"ק מדז'וריק זי"ע היה אומר שההפרש בי אדו למל  -שהאדו עושה ככל העולה ברצונו ואילו המל
צרי להימל בשריו ויועציו ואינו מוציא גזירה או פסק די ככל העולה על רוחו לבד .ואכ בטר פרו ה'מלחמה'
)מלחה"ע השניה( אמר הרה"ק שעתה נעשה הקב"ה כ'אדו' וכביכול אינו נמל בצדיקיו ונגזרה הגזירה....
בדמעות היה חוזר על דבריו חתנו הרה"ק האדמו"ר ממאכניווקא זי"ע בסעודה המפסקת בעיוהכ"פ ,והיה מוסי
על כ ,שלכ מבקש מאתנו הקב"ה – אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכ – כלומר ,שתגרמו לי להתנהג
כאותו המל  ,ואהיה מוכרח להימל בצדיקי וכ לשמוע את דעת )בתפילת( של כל בני ישראל המתחנני אלי
לתת לה שנה טובה ומתוקה שנת גאולה וישועה בכל ענייניה ...לטוב לה כל הימי )מפי המשב"ק הרה"ח הנודע ר'
שרגא בעלז ,ושיבח הרה"ק הרמ"מ מלעלוב זי"ע פירוש זה עד מאד(.
טו .הנה בהרבה קהילות מבני ישראל נהגו שהחז המתחיל )בסו תפילת 'נשמת'( ב'המל' ,אומר תיבת המל במקומו,
ורק לאחמ"כ ניגש לעמוד התפילה ,וביארו בזה ,כי רבי האומרי – איי ,איי ,אילו הייתי במקומו של פלוני,
במצבו של פלוני ,ע פרנסתו של פלוני ,אביו ואמו של פלוני ,בביהכנ"ס פלוני ובקהילה פלונית ,וכו' וכו' ממחשבות
בני אד – אז הייתי קרוב אל ה' ועובד אותו ,אכ ,אומרי לאד – על מקומ  ...ש תמלי את ה' ,לא בכל אלה
חפ ה' ממ  ,רק שתעבדהו באותו מקו ומצב שהוא העמיד  ,וזוהי קבלת עול מלכות שמי שלימה.
ותכלית ההכנעה כדי שיקבל ע"ע עול מלכות שמי שלימה ,פע שמע הגה"צ רבי אליהו לופיא זצ"ל את הש"
אומר 'המל' בימי הנוראי ,והרגיש בו כי הלה מחזיק עצמו ל'יש' ,לכ ניגש אליו בהזדמנות ושאלו מדוע לא
אמר 'המל' כהוג ,תמה הלה על שאלתו שהרי בוודאי אמרו בקול ובנעימה כמנהג ישראל תורה ,נענה רבי אליהו

å
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,äìùî ìëá åúåëìîå êìî ìàøùé é÷åìà 'ä åôàá äùåòå äùò åãáì àåäå íéàåøáä ìëì âéäðîå àøåá àåä
' 'ùåã÷ä êìîäיז.
 íéùòîä ìëì äùòéåטזíåéá åðéúåìéôúî äáøä óà .
íé÷òåæ åðàù äî úîâåã íéîù úåëìî ìò íéáåñð äæä
øåàì àéöåéù ù"áúé åãñçá íéçåèá ìàøùé éðáå Y äìéôúä êùîá íâ ...êìîä ...êìîä 'úîùð' íåéñá
 íèôùîיח )íéìáåè ïëìå (ä"÷ñ æ"è à"ô÷ú 'ééò
äîùð øùà ìë øîàéå ...åìåë íìåòä ìë ìò êåìî
ואמר 'כשאתה אמרת 'המל' היו ש שני מלכי ,כי אתה בעצמ היית ג כ 'ישות' בפני עצמ ,ואי שני מלכי
משמשי בכתר אחד.'...
טז .הנה ילפינ )תוס' ר"ה לג :ד"ה שיעור ,בש ה'ערו'( 'מאה קולות' בתקיעת שופר דר"ה מ'ותייבב א סיסרא' )שופטי ה
כח( ,ולכאורה צרי ביאור ,וכי לא מצאנו מהיכ ללמוד רק מגויה זקנה )א אלטע ערב'קע( ,אלא ,כי ידוע מאמר
שמלא מ השמי עמד וספר כל פעיה ופעיה וכא גילו לנו שאפילו דמעותיה של ערביה זקנה אינ במקרה אלא
כל דמעה שדמעו עיניה היה קצוב ושקול מ השמי ,ומלא 'ספר' עד שהגיעה ל'מאה קולות' שהיו קצובי לה מ
השמי ,ק"ו לכל דמעה וכל פעולה קטנה של כל בר ישראל יהיה מי שיהיה ,הכל מדוד ספור ומנוי מ השמי.
באופ אחר ביארו )'תורת זאב' בש הגאו רבי אייזיק שר זצ"ל( שאנו מבקשי מהקב"ה ,הנה המלא עמד וספר כל פעיה
וגניחה של גועה נבזית  -א סיסרא ,וכה אמר אחר שיבבה עשרי ושלושי יבבות – עדיי לא הושלמה קצבת
יבבותיה ,שהרי נגזר עליה משמי ליבב ולבכות מאה יבבות ,א אחר ארבעי חמישי שישי אמר המלא ,לא,
עדיי לא הושלמה קצבתה ...מעתה א אנו נענה ונאמר ,אוי ...רבש"ע ,וכי היא עדיי לא הושלמו קצבת בכיותיה
ויבבותיה של בני בני אברה יצחק ויעקב ...אשר בכו ויבבו במש כל דורות הגלות ,ובתו זה ג בשנה האחרונה
מר"ה העבר עד ר"ה זה – כמה צער ויגו היו מנת חלק של בנ"י ,יעלו לפני לרצו הבכי והדמע הד והדמעות,
רח נא על בני וכתב לשנת פדיו וגאולה מכל צרותיה וגלות.
וכ איתא ברש"י )ר"ה לג :ד"ה שלוש יבבות( 'תרועה – קול כל דהו' ,לרמז שכל קול אפילו קט ככל שיהיה עולה
לרצו למעלה ,אי 'קרעכ' )אנחה( אחד ההול ריק.
יז .עני זה של 'מלכויות' ניכר היטב בבוא הקב"ה לדו את יצורי כפיו כש'כל באי עול יעברו לפניו כבני מרו'.
והנה ,הכרה זו מביאה לה לבני ישראל שמחה רבה ועצומה  -בעצ הדבר שה יודעי ומכירי בצור וקונ
'כי אנו עמ ואתה אלוקינו אנו בני ואתה אבינו' .וכ כתיב מפורש )תהלי צו יא-יג( 'ישמחו השמי ותגל האר...
לפני ה' כי בא כי בא לשפוט האר' .והרי כל איש יגיל וישמח בבוא היו שבו יכתירו את אביו למל ,ק"ו כביכול
כשמדובר מאביו שבשמי שבראו יצרו א עשאו.
וכל כ תגדל השמחה עד שהיה מקו לחשוש שתזוח דעתנו לרוב השמחה והצהלה ,וכ כתב הסמ"ק מצורי
)מצוה צא ,הערה רעו( טע למנהג שלובשי בנ"י בגדי לבני בר"ה ויוהכ"פ ,כי יש לחשוש שיבוא אד חלילה לידי
זחיחות הדעת כאשר יבי שהוא הול להמלי את מל מלכי המלכי ,כי אי יזכה איש פשוט והמוני כמוהו לכבוד
גדול כזה להמלי את מל הכבוד ,לפיכ תיקנו שילבש לבני להזכיר יו המיתה ,ובזה תתיישב דעתנו.
יח .סיפר הגרא"מ ש זצ"ל שבימי האחרוני לחיי הגרי"ז מבריסק )שנלב"ע ערב יו"כ( ,כאשר היה חולה מוטל במיטתו,
הזכיר לפניו שצרי לבטוח בה' כי יוציא לאור צדקנו ,אמר לו הגרי"ז וכי לזה בטחו ייקרא – והרי איננו מפחד
כלל .ומתי בש 'בטחו' יקרא ,כאשר מתיירא האד ואעפי"כ מתחזק לבטוח בה' .ואכ זה כלל גדול נקוט ביד ,אי
אפשר ליראה בלא בטחו ,ואי אפשר לבטחו בלא יראה ,שכ יראה לבדה יכולה להביא על האד מרה שחורה
רח"ל ,ולעומת זאת בטחו בלא שתקד לו היראה אינו בטחו כלל ,וא יכול להביא לידי פריקת עול ח"ו .אלא
זאת תורת העבודה כמו שכתב הרמב" בפירוש המשניות )ר"ה פ"ד ד"ה העובר( 'שה ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא
מהש ויראה ממנו ומברח ומנוס אליו' .וכפי שיש בנוסח הסליחות 'אתכסה מחמת בציל'.
וכדברי ה'פרישה' )או"ח סו"ס תקפא( שהביא ,יש מקשי על מה שכתב ה'טור' ללבוש בגדי לבני בראש השנה,
לפי שישראל יודעי שהקב"ה יעשה לה נס ויצאו זכאי בדי ,דא כ יש ללבוש בגדי מרוקמי וצבעי ארגמ,
'ויש לומר ,שא כ אי הוכחה שבטוח בהשי"ת ,כי שמא אינו מפחד כלל מיו הדי ,ואינו חש ]ומרגיש כלל שיש
די ומשפט בעול[ ,אבל עכשיו שלובש לבני זיכרו ליו המיתה מראה שזוכר ביו הדי ,אלמלא שבטוח בהשי"ת'.
והוא עפ"י היסוד דלעיל ,שמצד אחד זוחלי ורועדי מאימת המשפט מלפני ה' כי בא לשפוט את האר ,א
לאיד גיסא יבטח במל חפ בחיי שיכתוב אותו בספר חיי טובי ,וממילא ישמח בישועתו.
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åðàù úåàøäì äðùä ùàøá è"åéå úáù éãâá íéùáåìå
 åîù êøáúé åãñçá íéçåèáיט .åðèôùî øåàì àéöåéù
ùàø áøòá ïéøôúñîå ïéöçåø (íù) 'øåè'ä áúë ïëå
åì ùéù íãà íìåò ìù åâäðîù ...ùøãîä ô"ò ,äðùä
ïéàå åð÷æ ìãâîå íéøåçù óèòúîå íéøåçù ùáåì ïéã
ìàøùé ìáà ,åðéã àöé êéà òãåé åðéàù éôì åéðøôö êúåç
ïéëúçîå ...íéðáì íéôèòúîå íéðáì íéùáåì ,ïë ïðéà
ïéòãåéù éôì ä"øá íéçîùå ïéúåùå ïéìëåàå íäéðøôö
ñáëìå øôñì ïéâäåð êëéôì ñð íäì äùòé ä"á÷äù
.ä"øá úåðî úåáøäìå ä"øòá

æ

éúù ìò (.çé äìéâî :åë ä"ø) àøîâä éøáãá åæîø ïëå
÷åñô ,ãçàä .íäéùåøéô ïðáø åòãé àìù íé÷åñô
'ãîùä àèàèîá äéúàèàèå' (âë ãé) äéòùéá øîàðù
úøîåàä éáø ìù åúîà úà åòîù ãçà íåéáù ãò
àåäù åðéáäå) àúéá éèàèå 'àúéèàè' àð éç÷ äúøéáçì
äð íéìéäú) øîàðù åäî åòãé àì ë"åîë (àèàèî ,í"òæòá
øçåñ åòîùù ãò 'êìëìëé àåäå êáäé 'ä ìò êìùä' (âë
ìòù øîåì àø÷ä úðååëù åðéáäå 'éáäé' åàùîì àøå÷ä
äðäå .'ä ìò åúñðøôå åéúåâàã 'àùî' úà êéìùäì íãàä
àìà ,ä"ø 'ñîá ïä äìéâî 'ñîá ïä åàáåä åìà íéøáã
øåàéá äìéçú àáåä äìéâî 'ñîá ,äðåù 'øãñ'á åáúëðù
÷åñôä øåàéá ïëî øçàìå 'êáäé 'ä ìò êìùä' ÷åñôä
'åîéã÷ä ä"ø 'ñîá åìéàå ,'ãîùä àèàèîá äéúàèàèå
'êìùä'á ãåîìúä éîëç íéîééñî ë"çàìå 'äéúàèàèå
.ä"øá ùøãðä ø÷éòä åäæ éë ,êì øîåì ,'êáäé 'ä ìò

éãéá' ,ùåã÷ä íåé áøòì úåçéìñá íéøîåà åðàù åäæå
éøëæá äúò ìáà ,ãçôé éáéì úàæ ìòå ùòî ïéà
'ä íéøîåàá çèåá éðà úàæ ìòå ,ãçåéîä íù úåëìî
 'ãçàכãçà ìò çåèáì øúåéá íéëéøö íéîéä åìàá éë ,
,åðì èìôîå ñåðîä àåä ,íéîùáù åðé÷åìà ,ãçåéîå ãéçé
òîùá) ãçà úáéúáù ú"ìã úåàäù éùðéà éøîàãë
אבינו אתה – שמחה גדולה כי אבינו שבשמי
הוא הד אותנו
ìàøùé øá ìëì ùé íå÷î éë øîåì ,éúáø 'ã àéä (ìàøùé
 åðì íåéä äìåãâ äçîù ,íøá ìëå ,'ä úåãçàá äîéìùä äðåîàä 'úåúìã'á ñðëéäìכב 'åðøåôñ'ä áúëù åîë
¯ äòåøú ïåøëæ' .ì"æå (ãë âë àø÷éå) ÷åñôä ìò
 ñðëéå àåáé äðéëùä éôðë úçú úåñçì äöåøäכא.
וכהערת ה'שפת אמת' )וירא תרמ"ג( על שמו של יצחק אבינו כי 'צחוק עשה לי אלוקי' )בראשית כא ו( ,והרי יצחק
היה ממידת הגבורה והפחד ,ואי היה שמו מעני השמחה והחדוה ,רק יתכ לומר ,כי א שליצחק הייתה מדת
היראה והפחד ,יוכל להיות שלא היו ניכרי על פניו רק שמחה וחדוה ,כי באמת אי מי שישמח בעול רק מי שהוא
ירא ה' לאמיתו ,ואי לו שו פחד אחר.
יט .יש שביארו בנוסח הסליחות 'חסות בציל הנה באנו' ,דהנה בגמ' )ב"מ פה (:מסופר על רבינו הקדוש שסבל
יסורי נוראי למש י"ג שני ,ואיתא ש שהיסורי באו לו מפני מעשה שהיה ,וא הלכו ממנו על ידי
מעשה ,ומעשה שהיה כ היה ,יו אחד עבר לצדו של רבינו הקדוש עגל שהוליכוהו לבית השחיטה ,העגל שפחד
מהשוחט ר ותפס מחסה תחת גלימתו של רבי ,שילחו רבינו הקדוש ואמר לו ,זיל ,לכ נוצרת ,ועל כ גזרו עליו
משמיא לסבול מכאובי רבי למש תליסר שני .לכאורה צרי ביאור וכי עד אז לא שחטו עגלי ,או שמא
תאמר שלאחר מעשה זה נאסר עלינו לשחוט עגלי ,לא ולא ,אלא ביאורו ,דכשבריה אחת מבריותיו של מקו באה
לתפוס מחסה תחת כנפיו של אד – א שלא בצדק ,אי לו לשלחה מעל פניו .וכ ייאמר לדיד ,בימי אלו באי
ומתחנני אל קל רחו וחנו ואומרי לו ,א שעוונותינו ענו בנו ,מכל מקו 'חסות בציל הנה באנו' ,והיא תוכל
לשלחנו מעמ  ,לימדתנו בתורת שאסור לאד לשלוח את הבא לחסות תחת כנפיו מפחד השוחט ,וא כ חוס
והשפע עלינו שנה מאירה ומצליחה ,ללא כל פגע חלילה.
ורח עלינו ַ ַ
כ .אומרי בש הרה"ק ה'דמשק אליעזר' זי"ע בפסוק )תהלי יז ב( 'מלפני משפטי יצא' ,שהקב"ה אומר לאד ,שמע
בני ,מלפני – אתה תכריע ותטה כיצד יהא משפטי עמ ,א בתנאי ש'עיני תחזינה מישרי' – שתביט בכל
דבר בעי האמונה.
כא .ועל זה רמזו את אמרינו בתחילת הסליחות 'כדלי וכרשי דפקנו דלתי ' כי הכוונה על האות דל"ת ,שאנו
רוצי לזכות ולהיכנס בה ,בצילא דמהימנותא שלימתא.
כב .ה'שאגת אריה' )סימ קב( הארי להוכיח מכמה ראשוני ,דכולהו סבירא להו שיש מצות שמחה מ התורה
בראש השנה ,ובמשנ"ב )תקצז סק"א( מסיק כ להלכה ,ועיי' הגהות חת סופר לשו"ע )סימ תקצז( שדייק מהמשנה
)ר"ה כט (:יו טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת ,שיש די יו"ט לראש השנה ומחויב במצות שמחה )ועיי' שועה"ר(.

ç
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ìàøùéù (ç"îøú ä"ø) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë àô íéìäú) åøîàë ,íëìîá åìéâé äá êìî úòåøú ïåøëæ
áùåé åúåéä éðôî äæå .'åòéøä åðæåò íé÷ìàì åðéðøä' (á
ìò éë .äååãçå äçîù äæ íåéá íéàìî ùåã÷ íò
úåàøúäì íéù÷áî ìàøùé éðá ìáà ,'ïéãä íåé' àåäù óà åøîàë ,(.æè ä"ø) äìá÷á àáù åîë ,ïéã àñë ìò æà
) äæ íåéá íä íéçîù ïëìå ,äáåèì åéðôì ïåøëéæì éë åðâç íåéì äñëá øôåù ùãåçá åò÷ú' (ã ÷åñô íùכה.
çåîùì åðì éåàøå ,'á÷òé é÷ìàì èôùî àåä ìàøùéì ÷ç
úåðåøëæ éðôì åøîà' .ì"æå (è"ìøú úðùá) ãåò áúë ïëå äëæéå ,ãñç éôìë äèéù ,åðëìî àåäù ìò øúåé æà
øëæ' àìéîîù óà ,'äáåèì éðôì íëéðåøëæ äìòéù
åðèôåù 'ä éë' (áë âì äéòùé) åøîàë ,åðúåà åèôùá åðúåà
ïéù÷áî ìàøùé éðáù éãé ìò ìáà ,'àá åéðôì øåöéä ìë
 ì"ëò ,'åðòéùåé àåä åðëìî 'ä åð÷÷åçî 'äכג.
åæù ïéòãåéù é"ôòà ,'úé åéðôì åðéðåøëæ äìòéù ¯ äøéëæä
ïéáäì ìàøùé ùéà ìëì ùé î"î ...èôùîì àåä äøéëæä ìáà .ì"æå (ò"÷ú ìåìà ê"æ) 'øôåñ íúç' úåùøãá àúéà
àåäù 'úé àøåáä éðôì äøéëæä úìòî äìãâ éë ìéëùäìå íåé Y àøåð íåé àåä éë íâä ä"ø íåé éë ïéðòä
åðéðåøëæ äìòéù ÷ø èôùð úåéäì éàãëå íéîçøä áà íåé åðéà íå÷î ìëî ,ìáú éøåöé ìë ìò èôùîå ïéã
äìòé æ"éò úàæ ïéòãåé ìàøùé éðáù æ"éòå .ä"á åéðôì äáäàå äáåùú ìù áì úååãçá à÷ååã äáøãàå ,ïåáöò
àñëî ä"á÷ä êôåä åîöò æ"éòå .äáåèì éðôì íëéðåøëæ .äòåøúá 'ïâð' åáéèä Y äçîù ìù äéëáå úå÷éáãå
íéðéãä ïé÷éúîî é"ðá æ"éòù .íéîçø àñë ìò áùåéå ïéã ïåøáùå úåáöò ìáà ,äéëá ú"ø íåé'ä ì'ë ïåìéâ'é êîù'á
åéðôì äøéëæäù ïéøøáî éøäù íéîçø ã"äãîî ïéùåòå àøèéñå àôéì÷ã àøèéñî àåä éë ã÷ôé àìå øëæé àì
úåéäì ú"éùäî äðúîå äìåãâ äáåè àåä èôùîì 'úé àáðúð ùøåôîå .ë"ò ...àåää íåéá ïéã øøåòì ïéàå àðéãã
 ì"ðë ïåøëæä íåéá åéðôì øëæðכו.
 íëæåòî àéä 'ä úåãç éë åáöòú ìàå (é ç äéîçð) àéáðäכד.
כג .ותחילה וראש היא עבודת ה' מתו שמחה ,כי חדות ה' היא מעוזכ ,וכמו שאמר הרה"ק מטריסק זי"ע
תבוא ד"ה והיה כי תבוא – הד'( שצירו חודש תשרי הוא 'והי"ה' ,והרי אי והיה אלא לשו שמחה )ויק"ר יא ז( ,ללמדנו
שעבודת חודש זה צריכה להיער בשמחה.
איתא בתנא דבי אליהו )פט"ז( אמר לי רבי ומה נשתנה ישעיה ב אמו מכל הנביאי שנתנבאו כל הטובות
והנחמות לישראל .אמרתי לו בני מפני שמקביל עליו מלכות שמי בשמחה.
כד .ומוסי עוד ה'חת סופר' )טור ג ד"ה והיות( שלכ לא התפללה חנה לזש"ק עד שפייסה אלקנה בדבריו ,כי הייתה
בעצבות ובלב נשבר וידעה שהתפילה לא תועיל ,אבל אחר שנתיישבה דעתה מדברי הפיוס של אלקנה אז
'ותק ותתפלל'.
כה .סיפר הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע שאינה ה' לידו ספר שכתב גוי שישב בבית האסורי בארה"ב )לאחר שיצא מש
כתב בספר את כל אשר עבר עליו( ,ומעשה שהיה כ היה ,אותו גוי עז חפצו היה לשוחח ע נשיא ארצות הברית,
ולכ קפ מעל כמה וכמה גדרות ,ועבר כמה מכשולות עד שבסופו של דבר עמד פני אל פני מול הנשיא ,וא
'זכה' ושוחח עמו כמה דקות ,א מיד תפסוהו השומרי וכלאוהו בבית האסורי למש מחצית השנה ,ש עבר
עינויי קשי ומרי .משיצא ,נענה ואמר' ,ה הייתי אסור וסבלתי מרורות ,א כל זה היה שווה ,כי כ זכיתי
לשוחח במש שתי דקות ע הנשיא' .א אנו להבדיל ,נגיל ונשיש בזה היו של ראש השנה ,ע גודל היראה
משלושה ספרי נפתחי – מ"מ שמחה גדולה יש כא כי בורא העול בכבודו ובעצמו עומד ומביט בנו ובמעשינו,
ואי ל קורת רוח מרובה מזו.
וכ ביאר הרה"ק ה'עבודת ישראל' זי"ע )פר' נצבי ד"ה את( את טע הדבר שאי נפילת אפיי בערב ראש השנה,
לומר שאי לאד להסתובב בימי אלו בפני נפולות.
כו .ובגמרא איתא )ר"ה כו' (.כיוו דלזכרו הוא כלפני דמי' ,רמז בה הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )ר"ה תרס"ה ד"ה איתא(,
דנחשב לכל איש ישראל כעומד לפני הקב"ה לפני ולפני ,ומטע זה לא נצטווינו ב'עליה לרגל – יראה כל
זכור' בראש השנה ,שהרי אנו עומדי לפני ה' 'כלפני דמי' וכאילו עומדות היו רגלינו לפני ולפני ואי צור
לעלות לרגל .אמור מעתה כהיו שחרב הבית ואי אנו זוכי לעלות לרגל בשאר המועדי – בר"ה עדיי יש לנו
אותה ה'עליה לרגל' כמקדמת דנא.
)מג"א
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'áéùîå ìàåù' ú"åùá àéáä äîåöò äéàø
ì"éøäî éøáã óåâ êà... ì"æå (ä"ë÷ 'åùú â"ç äàòéáø
úùøåôî äéàø äøåàëì (ä"ø ìù è"åé) àåä àéù÷ àîåéã
åðééçäù ïéëøáî åðà éøäã àéù÷ àîåé äæá êééù àìã
øáã ìò ÷ø ïéëøáî ïéà åðééçäùã øàåáî éøäå ,åéìò
øáã åðéàã íòèî åðééçäù ïéëøáî ïéà øîåòä úøéôñá êëìå) äçîù
ë"àå (åðùã÷î úéá ïáøåçì øëæ Y ùôð úîâò ÷ø äàðä åá ùéù
àìã àèéùô àéù÷ àðéãå àåä ùôð íåâéòã àîéð íà
àåäå ,àéù÷ àðéã àø÷ð ïéàã ë"òå ...åðééçäù êééù
åúåàá úåäîàä åã÷ôð øáëå ,ùéã÷ íåéäå ïåò øôëé íåçø
,àåää íåéá åòôùð äùåã÷ úòôùå úåáåèä ìëå ,íåé
.ì"ëò ,é"àá óà íéîé éðù ä"øá ïéùåò íåéä ãò éøäå
)äøåãäî

è

ùøåã êøáúé åîöò ìë àöîðå .äáåèì éðôì íëðåøëæ
íéùðàä åìàì äæá çéëåîå) åðúéøçàá åðì áéèäì ¯ åðúáåè
æîø äæëå .(ãáë àùîë íäì áùçð ä"øá äìôúä íéëéøàîùëù
ãìé íà ,íéøôà éì øé÷é ïáä' (èé àì äéîøé) àéáðä
,äðååëä .'ãåò åðøëæà øåëæ åá éøáã éãî éë ,íéòåùòù
...íéøôà íùá íéðåëî ìàøùé ìë Y íéøôà éì øé÷é ïáä
ãéáëäì éúðååë ïéà éàãåáå ,íéòåùòù ãìé éðôì àåäå
éãîå ,íúåîéìùå íúáåèì ìëä àìà ,ãáë àùî íäéìò
éðôì åøîàéù äåöî éðàù äî øîåìë ,øåëæ ¯ åá éøáã
ãéîú íøëåæì éðà äöåø éë) ,íîöò úáåèì éúðååë ,úåðåøëæ
,øåëæ åá éøáã åäæå ,éðôì íðåøëæ àåáúù éãë (¯ ãåò
.ì"ëò ,äáåèì ãåò åðøëæàù éãë éúðååë

פקדני בישועת – שפע רב וישועות למעלה מדר הטבע  äæ íåéá úãîåòå äéåìú äàáä äðùä ìëåכזäæä íåéá ,
ביו הזה
åééç úáö÷ úà ùéàå ùéà ìëì ä"á÷ä áåö÷é
ìù åéúåðåæî ìë' (.æè äöéá) åøîàù åîë åéúåðåæî úáö÷å êéç êì ïéàå .ì"æå (ä"ø) 'øéàîä øåà'ä ÷"äøä áúë
àøá åîåé àøáù éî' éë ...'äðùä ùàøî íéáåö÷ íãà ,åðéãéî úàæë ù÷éá úåàáö 'ä ïåãàäù ,äæî ÷åúî
 (ë çìùá àîåçðú) 'åúñðøô àåáúù éãë ,øëæðë úåðåøëæå úåéëìî åéðôì øîàìכחìë úãé÷ô àåä äæä íåéá .
כז .הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע ביאר ,שראש השנה הוא ה'גליפה' של כל השנה ,וכמו שאד נוהג בר"ה כ
יתנהגו עמו כל השנה .ולכ אי אוכלי דברי חמוצי בראש השנה ,כי האוכל דברי חמוצי מעוות את פניו
לרגע מחמת החמיצות ,ויישאר ח"ו 'גליפה' כזאת לכל השנה )אמ"פ תפא(.
ומוסי ש ,שלכ לא רצה )הרה"ק מקארי( לדרוש בר"ה שמא ח"ו יצא מפיו דבר שאינו הגו ,והוא מורא גדול
ביו כזה שנעשה רוש על כל השנה ,ולכ אי לאד בראש השנה כי א לעסוק כל היו בתורה ובתפילה ,ג
אחר הסעודה.
והסביר עני ר"ה ,שהוא דומה לבנאי הבונה בניי גדול לש ולתפארת ,שקוד לבנייתו ישרטט את כל הבניי על
צורה קטנה ,כל חדר וכל פינה אשר ברצונו לבנות בבני הגדול ,לא יפול דבר משרטוט זה .כמו כ בראש השנה
משרטט הקב"ה שרטוט על כל השנה ,ולכ כל עני קט שעושי בראש השנה ,עושה רוש גדול על כל השנה כולה.
כח .כי אכ ,מסגולת קבלת עול מלכות שמי לזכות על ידה לשנה טובה ומתוקה ,וכמו שרמז הרה"ק המגיד
מטריסק זי"ע )מג"א ריש פר' ויקרא( שכאשר נתמנתה אסתר למלכה עשו לכבודה משתה גדול והנחה למדינות
עשה )אסתר ב יח( .כיו"ב ,ביו ראש השנה – שאנו מוסיפי כוח בפמליא של המל עושי הנחות והטבות לבני
המדינה ,דהא מלכותא דרקיעא הווה כעי מלכותא דארעא ,ולכ נקרא ראש השנה בש יו הזיכרו  -כי ביו זה
יעלה זכרוננו לפני השי"ת לזכות לישועות גדולות ונפלאות ,כאמר )ר"ה יא' (.בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו
במצרי' ,כ יש ביד כל אד לצאת 'ממיצריו'.
הרה"ק רבי מאיר שלו מקאלשי זי"ע היה מפרש מי לא 'נפקד' כהיו הזה ,מלשו וה' 'פקד' את שרה ,וזה
הכוונה מי לא נפקד אי איש שלא נפקד ונזכר לכל מיני ישועות ביו הזה ,וכ אמרו בתלמוד )ר"ה יא' (.בראש השנה
נפקדה שרה רחל וחנה'.
איתא מהרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע )תרע"ד ד"ה נראה( ,שהנה שינוי הבריאה הגדול ביותר – שלא היה כמוהו עוד
בעול הוא להפו ולד זכר לנקיבה ,ושינוי כזה אירע בראש השנה – ומדייק זאת מדברי הפייט )שחרית ליו א'( ,זכר
לה יושר ארחות ,עובר להמיר בבט אחות ,חושבה כהיו זכרה להאחות – שבר"ה נהפ ולד הזכר שבמעי לאה
אמנו ונולד ממנה בתה 'דינה' .והיינו ,כי זה היו מיועד למהפכות ...ואיש הנלבב יקח מזה תוכחת מוסר לנפשו
שאי זמ מוכשר להתהפ מרע לטוב יותר מר"ה ,כי א כ נעשה בענייני הגו ,ק"ו שבענייני נפש יש ביד האד
להפו מהפכות אדירות לטוב לו כל הימי.

é
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àìù íéáøì åà ãéçéì íìåòá úéùòðä äòåùé êì ïéà àøîâá àúéàãë úåø÷ò úãé÷ô ,íäéðéðò ìëá íìåòä
) 'äðçå ìçø äøù äã÷ôð äðùä ùàøá' (.àé ä"øכטìàåù'ä úåáåùúî åéìòì àáåîëå ,äæ íåéá øôñá äáúëð éøäå ,
כיוצ"ב אמר הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע )נאות הדשא מנהגי ר"ה ד( דע"כ מטבילי בדבש בימי אלו ,להורות כי הדבש
הוא טהור היוצא מ הטמא )שהרי הדבורה עצמה אסורה באכילה( שנהפ הטמא והאסור להיתר גמור ,כ יש בידינו כוח
להפו את כל מצבנו ברוח ובגש ביו הזה ,הוסי בנו הרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע )ר"ה תרע"ד ד"ה מנהגנו( כי מבואר
)שו"ע יו"ד פא ח( שכל דבר טמא שנפל לתו דבש הותר לאכלו ,שנהפ להיות כדבש עצמו ,כ נמי בידנו להפו את
הדיני לרחמי מגולי.
ואיתא מהרה"ק מקארי זי"ע )אמ"פ השל ר"ה תעב( כי 'דבש' בגמטריא 'אב הרחמ'.
וכ ידוע מש הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )עיי' ח"ח עה"ת ,הח"ח חייו ופעלו עמו' תתשיח( שלכ אנו קורי בראש השנה
'וה' פקד את שרה' כי לידה זו הייתה כנגד ולמעלה מדר הטבע ולהורות לנו כי ר"ה הוא זמ של מהפיכות לטובה
ולברכה למעלה וכנגד הטבע ,וא א ח"ו עד עתה היו לו צרות למעלה ראש מעתה 'ד חדש' מתחיל ,והכל
יתהפ לטובה.
כתב הרה"ק רבי לייבל אייגער זי"ע )תורת אמת תרל"ט יו שני( ביו הזה בוודאי מתעורר כל מיני שפע להשפיע -
חיי בני ומזוני ,וכאשר נשפע בראשית הבריאה ביו זה .חיי  -נאמר ביו זה 'ויפח באפיו נשמת חיי ויהי האד
לנפש חיה' )בראשית ב ז( .בני  -נשפע ג כ הכח המוליד במאמר 'פרו ורבו' )ש א כח( וכאשר היה בפועל כידוע.
מזוני  -הוכ לו עוד במאמר 'תדשא האר'.
הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע אמר פע קוד ראש השנה לאברכי שהשקיעו מיטב כספ באיזה 'עסק' ואבדו
את כל ממונ ונעשו רשי וחסרי כל ,הנה ,בראש השנה יצא יוס מבית האסורי ומיד החלו שבע שנות השבע,
והרי שגדול כוחו של יו זה  -להפו את מצב האד מ הקצה אל הקצה ,התחזקו להתפלל ויגביה הקב"ה קרנכ
למעלה למעלה.
איש חסיד היה בדורות הקודמי בעיה"ק ירושלי ושמו הרב יוס וויינבערג ז"ל אשר הקב"ה בירכו בעשירות
באות הימי ,פע אחת אירע 'משבר' גדול בענייני המסחר ,וכל ה'סוחרי' שבירושלי הילכו כשה דואגי
טרודי ומבולבלי – כי כל עתיד היה תלוי ועומד כיצד יגמר זה המשבר ...זולתי ר' יוס הלז ששלוות נפשו לא
פסקה בכהוא זה ,באחד הימי נסע ר' יוס לטבריא ופגשו הרה"ק ה'ברכת אברה' שהיה דר בטבריא ,וישאלהו
הרבי כיצד היו ב כוחות הנפש לעזוב את בית ועסקי בזמ כזה במצב כזה שהכל תלוי ועומד ,ענה ר' יוס
ואמר מיי יריד איז ראש השנה )ה'יריד' שלי הוא בר"ה( ,כלומר כי אז הוא הזמ לשנות את הקצוב לו לאד ,אבל
במש השנה אי בזה אלא 'גילוי' כמה ומה נקצב בר"ה ...מאז היה הברכת אברה חוזר הרבה על דבריו אלו מיי
יריד איז ראש השנה ...מיי יריד איז ראש השנה...
וכ העיד הרה"ק רבי משה מקאזני זי"ע )'דעת משה' לאלול ד"ה איתא בילקוט( על אביו המגיד מקאזני זי"ע ,וזכורני
כד הוינא טליא ,הייתי תמיד מתמה עצמי על כבוד הה"ק אאמו"ר זצלה"ה שבר"ה היה שמח עד למאוד ,ולכאורה
ביו ההוא לשמחה מה זו עושה ,אמנ הוא הדבר אשר דיברנו ,מחמת שהוא ראשית השנה יורד בו קדושה וטהרה
ו'כל טוב' לכל ימי השנה.
כט .הנה כתיב ברש"י )יבמות סד (:ד"ה שלש פקידות .וז"ל .שהקב''ה פוקד העקרות לשמוע תפלת בר''ה וגוזר עליה
הריו .ואיתא מהרה"ק מראפשי זי"ע )זרע קודש ר"ה ד"ה וה' פקד( וז"ל בראש השנה שאז נברא העול הוא עת
פקידת עקרות .וכ איתא מהרה"ק 'אמרי נוע' זי"ע )ר"ה ד"ה בנוסח( כי ראשי תיבות של 'נפקד כהיו הזה' הוא הנ"
שהוא הש הממונה על ההריו ,כמו שכתוב )בראשית טז יא( 'הנ" הרה' כידוע.
וכבר אמרו צדיקי רמז לכ – כי וידגו לרוב בקרב האר בגמטריא ראש השנה .וב'תפארת שלמה' )ליוה"כ ד"ה רב
איקלע( פירש 'כמה יעברו כמה יבראו' ,כמה יעברו  -כמה יתעברו בזאת השנה ,וכמה יבראו – שיבריאו ויתרפאו
מחליי .מסופר על אבר שהמתי זמ רב לזש"ק ,וציוה לו הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע שיכוו ליבו בתיבות 'כמה
יעברו' להיפקד ,והוסי לומר שהוא בדוק ומנוסה.
וכ כתב הרה"ק ה'אוהב ישראל' זי"ע )ליקוטי חדשי ,ימי נוראי( וז"ל' .מה שאנו קורי בר"ה ביו הראשו 'וה'
פקד את שרה' ,כי בזה אנו יכולי להמשי ולפקוד עקרות' )וכ הוא ש פר' ויצא בנוגע לכל השנה(.
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ìëå ,íåé åúåàá úåäîàä åã÷ôð øáëå ,ì"æå 'áéùîå
 àåää íåéá åòôùð äùåã÷ úòôùå úåáåèäל.
ìëì ,øîàéé åðì óà ,êéùòî úìéçú íåéä äæ äðäå
ãåîòì ,êéùòî úìéçú íåéä äæ ,àåä øùàá éãåäé
ïä .'ä úãåáòå äøåúá Y çåøá ïä íåéä äæá ùãçúäìå
úåàåôøá ,äìëìëå äñðøôá åééç éðéðò ìëá Y íùâá
.úåòôùä øàù ìëå úåòåùéå
סימנא טבא – יתנהג בהארת פני ויזכה להארת פני ממעל

éë òãú ,íåéä äæá äçîùä ïéðò øàáúðù øçà
÷ñôù åîë 'íéðô úøàä'á äìåãâ íåéä úãåáò
ä"øá ìåëàì ìéâø íãà àäé (à âô÷ú ç"åà) 'øáçî'ä

àé

ùáãá ÷åúî çåôú ìåëàì ïéâäåð ùéå äâä ...àéáåø
 ïéâäåð ïëå ä÷åúî äðù åðéìò ùãçúú íéøîåàåלא.
úîëç' úåäâä) ì"öæ øâåì÷ äîìù éáø ïåàâä áúëå
äìéôú êøã åììä íéìëàî ìåëàì äðååëä ïéàã ,('äîìù
¯ 'ø÷éò àìà ,'äìéëà úòùá äìéôúì íå÷î ïéàã
ïéîàî àåäù úåàøäìå úåìâì éãë àåä íúìéëà íòè
 äáåè äðù åéìò ÷åñôéù ú"éùäáלבäî éôì èøôáå' ,
ùàøáã ,á"éøú úðù àáú úùøôì íéùåøãá éúáúëù
êøáúé àåä äùåòù äî ìë ,øîåàå çîùî äéäé äðùä
êëìå ,äáåèì úîàá êôäð äéäé äæáå ,äáåèì àåä
ä"øá øîåì ìéâø íãà äéäéù ,äàøð àîòè éàäî
áèì àðîçø ãéáòã äî ìë ,úéøçù úìéôú éøçà
ìåëàì åð÷éú àîòè éàäî ïëìå ,äáåèì åæ íâå ãéáò
íàù éãë ,ïë íäéìò øîåìå íé÷åúîå íéáåè íéìëàî

וכבר מפורשי הדברי במהרש"א )ר"ה יא (.ד"ה אתיא זכירה זכירה ,וז"ל .דלכ נקרא ראש השנה 'יו הזכרו'
דבו ביו זכרו כל המעשי בא לטוב ולרע ,ואלו הנשי )שרה רחל וחנה( שהיו עקרות מצד טבע ומזל ,ועלה זכרונ
לטובה בר"ה לשנות טבע ומערכה שלה ,עכ"ל.
ל .הגאו רי"ח זאנענפעלד זצוק"ל לא היה מתעסק במשפחתו בשידוכי )באמצע השנה( למי שעדיי לא דובר בו
שידוכי בראש השנה העבר  -מפני שלא התפלל עליה בר"ה .פע אחת דחקו בו מאוד ,ושינה מהרגלו ואירס
את בנו א שלא הקדי תפילה על כ בראש השנה שחל ,ולדאבו לב לא זכו לבני ולאחר כמה שני התפרדה
החבילה רח"ל )מפי נכדו(.
לא .ידועי דברי השל"ה הקדוש )עיקר דבריו הובאו במשנ"ב ש סק"ב( דהעיקר הוא להתעורר באותה שעה לתשובה,
דמנא ליה שעל ידי אכילת 'כרתי' יכרתו שונאיו ,והלא כמו כ יתכ חלילה איפכא ,שיכרתו זכויותיו ח"ו,
ופשיטא שאי עצ האכילה גורמת להכרית השונאי אלא התפילה והבקשה ע התשובה פועלות לעורר רחמי
בשמי ממעל.
לב .מעשה באחד שהתאונ בפני רבו על שלו ביתו המעורער עד היסוד ,ובתו כדי הדברי סיפר לו עד היכ
הגיעו הדברי ,שבליל ר"ה נתנה לו את זנב הדג ,נענה הרבי ,וכי מפני זה אמרת שנהיה לזנב ,והלא העיקר
תלוי באמירה ,ומה ל כי העמידה זנב ולא ראש .וכבר איתא ב'משנה ברורה' )תקפג סק"ה( שיזהר מאד שלא יכעוס
בימי אלו ,מלבד גודל האיסור ,כדי שיהיה לסימ טוב.
כ ידוע כי פע הגיע אבר אל הרה"ק הרמ"ח סלאני זי"ע כי לא השיגה ידו לקנות 'ראש' ומי יודע איזו שנה
תעלה בגורלו ,אמר לו הרמ"ח ,קח נא את זנב הדג ,ואמור בקול גדול שכבר יהיה סו וק לכל צרותינו .והעומק
שבדבר ,כי ביד כל איש ל'סדר' מצבו יהיה מה שיהיה לטובה ולברכה ...מדוע יתאונ ויבכה ,בכל עת יש מוצא
לסב שהוא שרוי בו.
ידוע דבר המעשה שהגאו רבי יהודה פתייה זצ"ל ישב פע בליל ר"ה בסעודת היו כשהוא מיסב בחבורת
אורחי כולו אומר כבוד והדר ,לבוש בבגדי לב ,ועל השולח מנורה גדולה מאירה בנרות גדולות ,והנה אחד
המסובי דח בטעות את השולח נפלה המנורה וכבו הנרות ...וחשיכה השתררה בחדר ...רבי יהודה עצר בעצמו
שלא לכעוס ,מכיוו שחש כל פני הבית לכ כשיצאה הרבנית ומגש דגי בידה נפל המגש והכל נשפ לאר...
ויק רבי יהודה לראות ולהבי מה אירע ע הדגי א אז ...שוד ושבר ...הרב החליק מציר הדגי ונפל על האר
וכל בגד הלב נתלכל וניטנ ...ובכל זה שלט ר"י בעצמו לא כעס ולא רגז מאומה ...בגמר השנה העיד ר"י על
עצמו כי מעול לא הייתה לו שנה טובה ומתוקה כשנה זו ,בהארת פני ממעל ,בכל אשר שלח ידו הצליח ה' דרכו,
א היה לו חידושי גדולי וגילויי נפלאי בתורה...
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øðéã ïúðù ãçà ãéñçá äùòî (:çé úåëøá) 'îâá àúéà ,äáåèì åæ äøéîà éãé ìò êôäð äéäé êåôéäì øæâð å"ç
,åúùà åúèéð÷äå úøåöá éðùá ä"ø áøòá éðòì
 ì"ëò ,'ïåöø éäé ïë ïîàלג.
מכא יבי כל איש לפי מצבו באשר הוא כי העיקר בלילה )וביו( הקדוש הזה – לקבל את הכל באהבה ושמחה,
מתו שלוות הנפש כי הכל לטובה ולברכה ,ואז אכ ,כל אשר יארע לו לא יהא לו אלא עוד 'סימנא טבא' לטובה,
ברכה והצלחה.
וכ היו אומרי זקני ירושלי ,שא נהגו לאכול בר"ה חלה ותפוח בדבש כדי לרמז שתהיה לנו שנה טובה
ומתוקה ,ק"ו שאי ל סימ יותר טוב מלהיות זיסע יוד )יהודי מתוק( ,כלומר ,להסתובב ביו הזה בשמחה ובפני
צוהלות ,וזה יהא לו לסימ להיות כ בכל ימות השנה.
סיפר הרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע על אחד הצדיקי ,ששנה אחת בליל ראש השנה בבואו לקדש על הכוס
נשפ היי ,וכשחת את פרוסת המוציא נפלה החלה מידו ,וכ הדגי נשרפו ולא היו ראויי לאכילה .משהבחינה
הרבנית במקרי אלו התחילה לחשוש אולי יש בכ סימ לא טוב מ השמי ,ובפרט בר"ה שמרבי בסימני טובי,
והתעצבה על לבה מה זאת עשה אלוקי לנו .א הצדיק השיב בניחותא ,שאי כלל ממה לחשוש ,דכל הטע
שעושי את הסימני בעת האכילה מדברי טובי ומתוקי היינו מפני שזה גור לטבע האד להיות רגוע ושמח,
נמצא שעיקר הסימ טוב הוא בפנימיותו של האד שהוא שליו ושמח ובטוח בישועת ה' ,וא"כ הג שאירעו לנו
כמה סימני לא טובי ,מיהו א נישאר שלווי ובטוחי בחסדי ה' אזי בוודאי נזכה לשנה טובה ,כי פנימיות הלב
הוא הסימ הטוב ביותר לרחמי וחסדי) .ואדרבה ,דייקא שלוות הנפש אחרי מהפכות כאלו תחשב שלוות הנפש באמת(.
וזה ג עומק כוונת הגר"ש קלוגר ,כמבואר יותר בהמש דבריו ,שאי לו לאד להתרע ביו הזה על תקלות
שונות שנעשו שלא כרצונו ,שברצונו היה להתפלל במקו פלוני ומשו מה נאנס והוצר להתפלל במקו אחר,
וכ דוגמאות למאות שהשט זה היצה"ר מנסה עי"ז להפיל את רוחו של האד מחמת דברי של מה בכ ,א
המשכיל לא יגרר אחריו אלא יקבל את הכל באהבה ,וישמח בשמחת היו ,וממילא יהא לו זה לסימ טוב ויזכה
לדבר ישועה ורחמי ולשנה טובה ומתוקה.
אגב אורחא ,באחת השני התאחר הרה"ק ישכר דוב מראדושי זי"ע זמ רב מלהיכנס אל ה'תקיעות' ...משנכנס
לבית המדרש פתח לספר מעשה שהיה אצל ה'חוזה' מלובלי זי"ע ,שפע התעכב זמ רב מלהיכנס לבית המדרש
לתקיעות מפני שלא ראה עצמו ראוי לגשת אל הקודש ,ופשפש במעשיו למצוא איזו זכות לעצמו בגשתו לקיו
מצות היו ,עד שלאחר זמ רב נזכר במעשה טוב שעשה ,והתחזק והתחיל בעבודת הקודש .וכה סיפר ,פע הזדמ
לידו לעשות דבר מצוה ,וקבע ע משמשו הנאמ להשכי קו למחר ולהתעסק תיכ בצרכי אותה המצוה ,אלא
שבלילה זה שכח המשמש להכי מי לנטילת ידיי ליד מיטתו של ה'חוזה' .בהקיצו משנתו ראה הרה"ק שא"א
לו להציג כ רגלו על האר ,ואי לו ברירה אחרת אלא להמתי לביאת הגבאי ,א הלה בושש מלבוא ,הדבר גר
צער רב וגדול ל'חוזה'  -שמחמת חוסר אחריותו של המשב"ק יצטר לדחות את המצוה ,וכבר החליט בלבו שכאשר
יגיע הגבאי לחדרו יוכיח אותו היטב על מעשיו ,א אז התיישב בדעתו ,מדוע יכעס עליו ,הרי כל המהירות כא
איננה אלא לקיי מצוה פלונית לעשות נחת רוח להבורא יתב"ש ,והרי עתה ראה שרצו השי"ת שלא יל ומה לו
לכעוס ,והחליט לכבוש כעסו ולקבל את המשמש ללא שו קפידה ,ואכ משהגיע המשמש לאחר זמ רב כבש
הרה"ק את כעסו בכוחות למעלה מהטבע וקיבל את פניו בסבר פני יפות ,משנזכר במעשה זה נכנס לתקיעות.
וא שאי לנו השגה כלל בגדולתו ובקדושתו של הרבי מלובלי זי"ע ,יש כא לימוד לדיד שעיקר גדולתו של
אד בהתאפקותו מכעס...
לג .עובדא שמעתי מבעל המעשה ,שנסע בחודש אלול העבר )תשע"ח( מהרי הקאנטרי למקו העסקי לקנות מנעלי
לבניו ,בדר צאתו מהבית סיי ללמוד בדבריו אלו של ה'חכמת שלמה' המובא בספר 'באר החיי' ,והנה א
נסע כמאתיי מטר פגע רכבו ברכב אחר 'פני בפני' ,ונתהפ רכבו כשפני ארבעת גלגליו כלפי שמיא ,ובניסי
ניסי יצאו כול ללא פגע כנגד כל דר הטבע ,וג הצליחו לפתוח הדלתות כשה תלויי ממעלה למטה ולצאת
מהרכב עוד לפני שהגיעו אנשי ההצלה ,ובבוא אנשי ההצלה לא האמינו למראה עיניה – כיצד יצאו אנשי אלו
שלימי בגופ ובנפש לעומת הרכב שכולו מעו וכתות ,ורק הספר שנשאר פתוח ב'כל דעביד רחמנא לטב עביד'
הסביר את פשר הנס.
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äæî øúåé òåøâ 'àúìéî àðîéñ' êì ïéàù íééðéòì äàøð
ãçà ìë) úåøá÷ä úéáá ä"øã 'à ìéìá ïåìì õìàðù Y
ìáé÷ù äî úîàáå ,( לד...ù ïîéñ àìà æ"éà éë øîåà äéä åðúàî
áèì àðîçø ãéáòã éàî ìëù äøëäá äáäàá äæ ìë
úàæ úâìôåî úåøéùò åì òôùð äæî ,ãéáò
פנה אל תפילת הערער – א לתפילת הפחות שבישראל

äðô' (èé¯çé á÷ íéìäú) ÷åñôä ìò (è"çåù) ùøãîá àúéà
áúëú ,íúìéôú úà äæá àìå øòøòä úìéôú ìà
,÷çöé éáø øîà ,ä÷ ììäé àøáð íòå ïåøçà øåãì úàæ
àìå ïäë àìå àéáð àì íäì ïéàù ,åøîà úåøåã éôìë
úçà äìéôú ãåò àìà ,íäéìò øôëéù ùã÷îä úéá
,íéøåôëä íåéå äðùä ùàøá ïéììôúî íäù íäì øééúùðù
.'íúìéôú úà äæá àìå' éåä ,íäî åúåà äæáú àìå
ïäù úåøåãä åìà ,'àøáð íòå ïåøçà øåãì úàæ áúëú'
äðùä ùàøá êéðôì ïéììôúîå ïéàáå íäéùòîá íéúîë
éë ,äùãç äéøá ïúåà àøåá äúàå ¯ íéøåôëä íåéáå
. להäùãç äàéøáì íéîìåò éøåöé ìë íéùòð äæ íåéá
ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä éøáãá ÷æçúéå
ç"åà) øåèä éøáã øåàéáá (úåìä÷îáå ä"ã ô"ùâä
åð÷úå ¯ 'êãçô ïú ïëáå' äìéôúä çñåð ìò (áô÷ú ïîéñ
ìà àåáà ïëáå' (æè ã øúñà) àø÷îä ïåùìë 'ïëáå' øîåì
ä"îî éðôì ïéàá åðàå ïéãä íåé äúò àåäù éôì ,'êìîä
íéãòåî)

úåøôñîù úåçåø éúù òîùå ,úåøá÷ä úéáá ïìå êìä
íìåòá èåùðå éàåá éúøáç ,äúøáçì àãç äøîà ,åæì åæ
äøîà ,íìåòì àá úåðòøåô äî ãåâøôä éøåçàî òîùðå
ìù úìöçîá äøåá÷ éðàù äìåëé éðéà äúøáç äì
äëìä .éì éøîà úòîåù úàù äîå úà éëì àìà ,íéð÷
äî éúøáç ,äúøáç äì äøîàå ,äàáå äèùå àéä
òøåæä ìëù éúòîù äì äøîà ,ãåâøôä éøåçàî úòîù
òøæå àåä êìä ,åúåà ä÷ìî ãøá äðåùàø äòéáøá
.ä÷ì àì åìù ä÷ì åìåë íìåòä ìë ìù ,äéðù äòéáøá
ïúåà òîùå ,úåøá÷ä úéáá ïìå êìä úøçàä äðùì
,äúøáçì àãç äøîà ,åæ íò åæ úåøôñîù úåçåø éúù
úåðòøåô äî ãåâøôä éøåçàî òîùðå íìåòá èåùðå éàåá
éðéà êì éúøîà êë àì éúøáç äì äøîà ,íìåòì àá
úà éëì àìà ,íéð÷ ìù úìöçîá äøåá÷ éðàù äìåëé
,äàáå äèùå äëìä .éì éøîàå éàåá úòîåù úàù äîå
,ãåâøôä éøåçàî úòîù äî éúøáç ,äúøáç äì äøîàå
ïåôãù äéðù äòéáøá òøåæä ìëù éúòîù äì äøîà
íìåòä ìë ìù ,äðåùàø äòéáøá òøæå êìä ,åúåà ä÷ìî
.óãùð àì åìùå óãùð åìåë
äìòå åìà íéðùá øùòúð äæ ãéñç éë ,ïðåáúð äáä
ìë' ìù éøäù ,ìáú éøéùò ìë ìò åúåøéùòá
,åæ äðùî äùãç äàåáú äéä åãéá ÷øå ä÷ì 'íìåòä
äøåàëìå .åäåèéð÷äå øðéã ïúðù éãé ìò åì àá êë ìëå

 אלא שלא רצה, וכבר אמרו )עיו יעקב על עי יעקב( לבאר הטע שהל לישו בבית הקברות ולא בבית המדרש.לד
 שלא זו בלבד ששתק ולא,' והיה בזה 'וותרנות בתו וותרנות,שייצא עליה ש רע שככה עשתה לו בליל ר"ה
. בזכות זה זכה להיות עשיר העול.ענה על מה שהקניטתו אלא א ג חס על כבודה
 החסיד המפורס הרה"צ רבי מרדכי ראקוב זצ"ל נענה פע מתו שמחה אל רבו הרה"ק ה'חוזה' מלובלי זי"ע.לה
 שתקנו, השיב החסיד בחכמה, שאלו הרבי לפשר כוונתו,ואמר לו היו אירעו נסי ונפלאות לבני ישראל
 ואלמלי היו קובעי לומר ז' פעמי,'המקובלי לומר לפני התקיעות פרק מ"ז שבתהלי 'למנצח לבני קרח מזמור
...פרק קי"ט לא הינו מגיעי לתקוע בשופר מחמת אריכות הפרק
 כל פרק קי"ט מדבר, כי הנה, מ"מ עומק יש כא,הג שבפשטות נראי הדברי כמילתא דבדיחותא בעלמא
 דבקתי, ותורת חנני... בכל לבי דרשתי... ש נאמר אשרי נוצרי עדותי,על 'תמימי דר' השלימי בעבודת
 א היו אומרי, מעתה... טוב לי תורת פי מאלפי זהב וכס... חצות לילה אקו, זכרתי משפטי מעול,בעדוות
פרק זה לפני התקיעות היו המקטרגי מתעוררי לטעו שיפשפשו במעשיה של בני ישראל הא 'קיי זה מה
 אכ נס גדול הוא שאומרי 'למנצח לבני קרח מזמור' שעליה אמרו. ומי יעמוד בדקדוקי המשפט...'שכתב בזה
 אלא ש'על פתחה של גיהינו' עצרו, וכבר עמדו סמו לשאול תחתיה,'( 'מקו נתבצר לה בגיהנ.חז"ל )מגילה יד
 פרק זה מלמד זכות על בנ"י שבזה היו שבי בתשובה – א מי שעומד כבר,בעצמ ושבו אל ה' בלבב של
...בפתח שאול תחתית ל"ע
 שהוא ר"ת ל'מנצח, דכתיב 'לקל' חסר,'יש שרימזו בפסוק האמור גבי קרח )במדבר טז לד( 'וכל ישראל נסו לקול
 להתקרב אל הקדושה כאשר יזכרו את מעשיה של-  ללמדנו שביד כל ישראל לנוס ולברוח,ל'בני ק'רח מ'זמור

ãé
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àåääã àôéñë øîåì åúðååëù ã"éøäîä øîàå .ä"á÷ä
÷åðéàù åì äàøðù éî óàù øîåìëå ,'úãë àì øùà' àø
ìà ÷òæéå êìîä ìà àåáé ïë íâ 'ä ìà ììôúäì éàãë
åäîúçéå åäáúëéå íðòéå ì¯à òîùé ,åáì ÷îåòî 'ä
.ïîà øîàðå åéçà ìàøùé ìë íò íéáåè íééçì
 åîöòî ùàééúé àì ,àåä ÷çåøî éë ùéâøî íà óàåלו,
çñåð úà ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øàéá äëå
,'ïéã íåéá úåøúñð äôåöì' ('ïéã êøåò ì¯àì' èåéôá) äìéôúä

úàø÷ì äáøã äðëäá íîöò íéðéëîä íéáø ùé äðäã
ìë åùéâøé àìù íéîòô ïéãä íåé òéâäá êà ,ä"ø
àìà ãåò àìå ,äìéôúä úòá úåøøåòúäå úåáäìúä
,ãòåî ãåòáî ììë åîöò ïéëä àìù åäòø úà äàøéù
åéúåîöò ìëå úåáäìúäá ììôúî åðéä ä"øá åìéàå
äôåö' ä"á÷äù úîàä êà ,úåøøåòúäå úåéç äðøîàú
òãåé åãáì àåäå ,áì éøúñ ìë íééåìâ åéðôìå 'úåøúñð
åáì úà àìà ïçåá ä"á÷ä ïéàå ,åéøåñéå åéáåàëî úà
æ"ò) ì"æç ïåùìá å÷ééãù åîëå ,äìéçú úåùòì çøèù

בני קרח ,דאע"פ שהרבו להרשיע ולחלוק על משה רבינו וכבר נתבצר לה מקו בגיהנו ,אעפ"כ נתקבלה תשובת
ברגע האחרו כאשר חזרו אל ה' באמת.
הרבה יש להתבונ ב'תשובת' זו של בני קרח ,כי לכל אור המערכה עמדו הללו לימי אביה קרח – כנגד משה
רבינו ,עד הרגע האחרו שראו כי אי מנוס אז הרהרו תשובה בלב ,וכ איתא במדרש )שוח"ט תהלי מה( 'למנצח על
שושני לבני קרח מזמור רחש לבי דבר טוב' – להודיע שלא יכלו להתוודות בפיה ,אלא כיוו שרחש ליב
בתשובה ,קבל הקב"ה ,ולמה לא היו יכולי לומר בפיה שאול פתוחה מתחתיה ואש מלהטת סביבות ...והיו
בני קרח רואי שאול פתוחה מכא ואש מכא ,ולא היו יכולי להתוודות בפיה ...רחש לבי – משל למי שנתבע
לדי נטל קונטרס חלק ונתנו ליד דיי ,אמר לו ,למה לא כתבתו ,אמר לו לא היה לי פנאי ,כ בני קרח לא היה
לה פנאי לומר בשפתותיה ואמרו בלב ,ע"כ .והיינו שא לאחר ששמעו מפי משה את אזהרתו 'א בריאה יברא
ה' ופצתה האדמה את פיה ...סורו נא מעל אהלי האנשי הרשעי האלה '...ועדיי לא חזרו בה ,עד שהשאול
אכ פערה פיה לבלע אז כבר לא היה סיפק ...והקב"ה קבל בשתי ידיי .וכה חשובה הייתה תשובת כחיזוק
לכל בני ישראל עד שאמרו במדרש )ילקו"ש תהלי תשמז( 'מני אתה יודע שמשה ואהר וכל ישראל באי לשמוע שירה
של בני קרח שנאמר 'למנצח על שושני לבני קרח ,משכיל שיר ידידות' ,משמיע ידידי של הקב"ה .מכא תצא
הקריאה לכל איש ואיש מישראל א לאחר ייאוש יושב הקב"ה ומצפה לתשובת – א ישוב מיד יקבלו.
הנה אנו מתחילי את פסוקי מלכויות ע על כ נקוה ל  ,ולכאורה צרי ביאור ,שהרי פסוקי אלו נאמרו על
ידי עכ ,ושמו מרומז בר"ת ע'ל כ' נ'קוה )'סדר היו' כא ,בש ה'תולעת יעקב'( ,והרי מבואר בגמרא )סנהדרי מד (.שעכ
עבר על החמורות שבחמורות ,ומדוע מזכירי את שמו מיד בתחילת המלכויות ...אלא ,אדרבה ,להורות ,כי ביו
הזה )ובכל השנה( ניתנה הרשות א לגרוע שבישראל להמלי על עצמו את הקב"ה כאילו לא חטא מעול ,כי הקב"ה
כביכול ממציא את עצמו לכל בניו יהיה מי שיהיה ,ומצפה שיחזור בתשובה ,וביותר בימי אלו 'דרשו ה' בהמצאו'.
ולא יאמר ה 'מחוסר כפרה הנני' ,כי ע"י ההכנה והתעוררות נכנס להיות 'צדיק גמור' וזוכה להיכתב בספר של
צדיקי גמורי .וראיה לדבר ממה שאמרו )קידושי מט (:שהמקדש את האשה על מנת שאני צדיק ,אפילו רשע גמור
מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו ,והקשה המנחת חינו )שסד א( שהרי לא התוודה כלל וכיצד נהפ לצדיק,
אלא שהוידוי בא לכפרה וצדיק ורשע אינו תלוי בכפרה כלל 'נהי דאי לו כפרה בתשובה בלב מכל מקו הוי צדיק
כיו שמתחרט לפני קונו יתבר '.
לו .בליל ראש השנה אנו אוכלי 'ראש כבש' או דג ואומרי יה"ר שנהיה לראש ולא לזנב .וכזאת מצינו כבר
בתורה )דברי כח יג( 'ונתנ ה' לראש ולא לזנב' ,ובתרגו אונקלוס  -לתקי ולא לחלש ,וביאר הרה"ק ה'ישמח
ישראל' זי"ע )ר"ה אות ז( ש'ראש' מורה על מדת החוזק והתקיפות ,שלא להתפעל מניסיונות ונפילות ולהישאר תמיד
במעמדו א כאשר עוברי עליו קשיי שוני .והיינו נמי מה שאמר שלמה המל ע"ה בחכמתו )משלי יח יד( 'רוח
איש יכלכל מחלהו' ,וכפירוש הגר"א ש כשהאיש תמיד בשמחה  -הוא יכלכל מחלהו ,א שתבוא עליו מחלה ח"ו
הוא יכלכל מחלהו ,בשמחתו יבטלנה ,שאפילו חולה מסוכ יבריא וינצל מחוליו א יהא שרוי במידת השמחה.
וידוע מאמר העול ,שלכ אוכלי ראש של כבש או של דג בר"ה ,כי א לאחר שנטלו את נשמתו ,מרטו שערותיו
הפשיטו את עורו ושטפו אותו ברותחי ,בכל זאת הוא נשאר בגדר 'ראש' ,שהראש אינו נהפ לעול להיות זנב.
וזו העבודה בר"ה שלא יזיז אותו שו רוח בעול ,ולא יתפעל משו דבר קט כגדול ,אלא לעול יהא בגדר 'ראש'.
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ãåãå ìåàù äéäùë ...'äìôú äøòîá åúåéäá ãåãì åøîà àìù ,'úáùá ìëàé úáù áøòá çøèù éî' (.â
'àìå åðåîîá àì ãîåò íãà ïéàù äàøå òãé ,äøòîá äùòîä ïéà éë ,çøèù éî àìà 'úáù áøòá ïéëäù éî
ìéëùä .åúìéôú åì ãîåò åäîå ,åúøåáâá àìå åúîëçá ìà àåáì õîàúî íãàäù çøåèä àìà ,ø÷éò ìòåôá
 éòá àáéì àðîçøå ,äùåã÷äלז.
ïéîàäì åðéìòå .çìôú àìà åì áåè ïéàù øîàå òãéå ãåã
.äæ çëá áèéä ñåôúìå
ותגזר אומר ויק ל – עוצ וגודל כח התפילה בימי אלו äìéôúä é"ò éë Y äðùä úéùàøá åìà íéîéá èøôáå
 åðîò 'ä äùò ãñçלח  äìéôúä çë úà åðì ïúðåלט,
çéëåäù åîëå ,äøæâð øáëù äøéæâ íâ ìèáúú
íéøúáä ïéá úéøáá äðäã (á ùåøã çñôì ùåøã) 'ìçð éáøò'á ìéëùî' (áî÷ íéìäú ,è"çåù) ùøãîá àúéà ììëáå
לז .ידוע דבר המעשה באחד מחסידי הרה"ק ה'צמח צדק' שהיה מכי עצמו במש כמה שעות לתפילתו ,ובא
והתלונ לפני רבו כי בבואו להתפלל אי לו כל התעוררות הלב ...אמר לו רבו ,מה איכפת ל מתי אתה מתפלל
הרי כבר התפללת לפני התפילה ,וכלומר ,כי העיקר הוא הגשתו של אד לעני העבודה ,ומה שייעשה לבסו אי
זה עניינו אלא בידי שמי הוא .כיו"ב ,המכי עצמו כראוי הרי היה לו כבר את ה'ראש השנה' בטר קידש היו,
והקב"ה הבוח לבות וכליות יודע את מעשיו ורצונותיו.
לח .טר כל דיבור נקדי דיבור לבית יעקב אלו הנשי הזוכות להיות מטופלי בקטני הצריכי לאמ ,וה ה
מגדלות את המשכו וקיומו של כלל בני ישראל ,ומחמת זה אינ יכולות להל לביהכנ"ס לשפו נפש בתפילה
יחד ע רבבות אלפי בני ישראל .וכה העיד הגאו רבי לייבל לאפיא זצ"ל בש אביו הגאו רבי אליהו לאפייא
זצ"ל ,אבי היה אומר יש לי בקבלה ,שהנשי הנמצאות בבית בימי נוראי ומטפלות בילדי ,אינ זקוקות לכל
התפילות וכל המצב שיש בבית הכנסת בכדי שיעלו תפילותיה למעלה ,כי יש צינור מיוחד להעלות תפילת עד
לכסא הכבוד ,ובכמה תיבות שיש לה אפשרות לומר ולהתפלל ה מתקרבות לכסא הכבוד ככל הקהל הקדוש העומד
שעות ארוכות ,מכתיר את המל  ,מבקש ומתחנ מאת המל הקדוש היושב על כסא ר ונשא.
לט .ידוע משלו של הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,פע שלח הצאר ניקולאי הודעה מבית המלכות לכל עיירות מדינת
רוסיא ,שהמל עתיד להופיע במקומ ביו פלוני ,ועליה להיות מוכני ומזומני ליו הזה .ה'קבלת פני'
הראשונה הייתה בעיר המלוכה פטערבורג והיא הייתה בשלימות ע כל הכבוד כראוי ,לאחמ"כ נתקיימה קבלת פני
במוסקבה – שנערכה ג כ באופ מכובד מאד ,אלא שכבר הייתה במעט פחות מפעטרבורג ,וכ בכל עיר ועיר לפי
ערכ ומעמד ,אול בעיר אחת רחוקה שהיו תושביה פויערע )כפריי נבערי חסרי דעת( ומנהג היה שכל אורח
שהגיע לעיר התקבל בקבלת פני מיוחדת – שהיו כול סוקלי אותו באבני .על כ כאשר קיבל מושל העיר
את ההודעה מבית המלכות לא ידע את נפשו מרוב בהלה ,ומיהר ואס את כל בני העיר לאסיפה דחופה ,בה
הסביר לה שהמל עומד לבקר ,והארי בגודל הזכות שיש לה לקבל את פני המל ,ובזאת ביקש מה מעומק
הלב שאינו מבקש מה לטרוח ולעשות מאומה לצור הקבלת פני  -לא לנקות את הרחובות ולא לקשטה בפרחי
נאי ,רק שיזהרו בדבר אחד וואר'ט ניט קיי שטיינער  -אנא אל תזרקו אבני עליו ועל מרכבתו.
ואמר ה'חפ חיי' דבכל שנה יורדת השכינה לעול בראש השנה ,ועלינו לערו 'קבלת פני' כראוי וכיאות לכבוד
מלכו של עול ]וכדאיתא מהרה"ק ה'ערבי נחל' זי"ע )ר"ה דרוש ג( לפרש נוסח התפילה )שחרית דר"ה קוד קדושה( לשמוע
תפילות מלבות באות ,שכביכול הקב"ה מקדי ובא טר יבואו בני ישראל להתפלל בבית המדרש[ והנה האבות
הקדושי שהיו מרכבה לשכינה היו מקבלי פניה ברוב פאר והדר כדוגמת פעטערבורג ,אחריה היו משה ואהר
ושאר הנביאי שהייתה 'קבלת הפני' שלה כמעט כהאבות ,וכ לאחריה בכל דור ודור – תנאי ,אמוראי ,גאוני
והראשוני ,שהיו עורכי בכל ר"ה 'קבלת פני' לכבוד השכינה הקדושה ,עד דור האחרו שלנו ,מה דורשי מאתנו
– וואר'ט ניט קיי שטיינער – אל תזרקו אבני ,א בה' אל תמרודו ....כל חד וחד לפו דרגא דיליה ,וכאשר החוש
וההסתר מכסה את האר סגי ג בקבלת פני כגו זו )הובא ב'לקט רשימות להגרנ"מ וואכטפויגל זצוק"ל -אלול ימי נוראי(.
החת סופר )דרשות שסו ,:כ"ז אלול תקצ"ו( כתב לבאר מה שאמרו חז"ל )ר"ה לב (:שאי אומרי הלל בר"ה ויוה"כ מפני
ש'ספרי חיי וספרי מתי פתוחי' ,שהוא על דר שקבלנו שנשמות המתי ונשמות האבות מצטרפות לתפילתנו
כי א ה בכלל הדי ,וכל באי עול יעברו לפני ,ומאחר ש'לא המתי יהללו קה' )תהלי קטו יז( על כ אי אומרי
הלל בר"ה וביוה"כ.

באר הפרשה  ראש השנה

.åæ äðùì äãù åúàî ìáé÷ àì åìéàë áùçð ïëìå
òåøæì øéëçîä åéìò äååéö íàá (.å÷) àøîâá å÷ôúñðå
íéøåòù òøæå úéáä ìòá úòãî äðéù øëåçäå íéèç íù
,íìùì øëåçä áééç íàä ,äðéãî úëîá íéøåòùä åôãùðå
ãñôää ë"àå äðéãî úëîá åôãùð úåãùä ìë éøäù
ìòáù ,øîàðù åà ,øëåçä ìù àìå àåä äãùä ìòá ìù
åîë íéèéç òøåæ úééä åìéà ¯ åì øîåì ìåëé äãùä
øîåà øæâúå (çë áë áåéà) éá íéé÷úî äéä êéúéååéöù
øöåéä ïî ù÷áúù äî (øåæâúå ä"ã) é"ùø ùøéôå ,êì í÷éå
äðùä úìéçúá íéîùä ïî éúù÷éá àì éðàå ,äùòé
ãöë ñ"ùä úð÷ñîå .íéèéçá àìà íéøåòùá éðçéìöéù
øçàîù íéøîåàå ,åúðòè íéìá÷î åðàù øîåìë ,éðùä
åòøæéù íéèéçá åëøã 'ä çéìöéù äðùä ùàøá ììôúäù
éðá ìëù é"ôòà ¯ íéèéçá çéìöî äéä éàãååá ,åäãùá
äðéù øëåçäù ïååéëî ÷øå ,íúàåáú úà åãéñôä äðéãîä
éøäù äðéãîä éðá ìë íò ãçé ãéñôä íéøåòù íù òøæå
.äðùä úìéçúá ììôúä àì äæ ìò

æè

òáøà íúåà åðòå íåãáòå' (âé åè úéùàøá) ä"á÷ä øîà
ùøåôî äàöéù 'íéøöî ãåáòù' úøéæâ àéäå Y 'äðù úåàî
äãåáòä ïî ìàøùé éðá åçðàéå'ùë ë"ôòàå ,äøåáâä éôî
'äãåáòä ïî íé÷ìàä ìà íúòåù ìòúå' ãéî 'å÷òæéå
úåðù øùòå íééúàî øçà úåøçì åàöéå (âë á úåîù)
øæâä úòá äìéçúî ïåöø àåä ïëù åðééäå .ãáìá úåìâ
úòá ãéîù ,ùåøéô ,åðéã äðúùé ä÷òöä éãé ìòù ¯ ïéã
é"ò ìèáúúù ïë íâ øæåâ äøéæâä úà øæåâ ä"á÷äù
. מäìéôúä
øëæ äðùä ùàøá íéøîåà òåãî áùééì åøîà äæáå
íåé'å êéùòî úìéçú íåé ïéðò äî ,íéøöî úàéöéì
,ïì øîåì ,àìà ,íéøöî úàéöéì äðùä ùàø ìù 'ïéãä
é"ò úåøéæâ åìèáå 'úåëéôäî' åìòô ìàøùé éðáù åîë
åãéá êë , מאïîæä íãå÷ íéøöîî åàöéù ãò äìéôúä
ïéà'å ,äæ íåéá úåëôäî úåùòì ìàøùé ùéà ìë ìù
íéâøè÷îä ìë ìù íçåë ìèáì ,'äìéôúä éðôá ãîåò øáã
.íéðéèùîäå

ïéã øîàð àì éë ,äìéôúä çëá úåàøåð ïðåáúäå ïéá
áëù î"åç ò"åù) äëìäì ÷ñôðå (:ä÷ î"á) äðùîá àúéà
ìëì åà àåä øåãä é÷éãöî øéëçîä íà à÷ååã äæ
éî äéäé éãåäé ìë àìà ,íéøúñð íé÷éãö å"ìî úåçôä íåëñá åäãù úà øëåùù) åøéáçî äãù øëåçä (á"ñ
íéèéç ìò äðùä úìéçúá éúù÷á éðà ïåòèì åãéá äéäéù åúàåáú ìë äì÷ì÷úðå äãùä äôãùð íà (äðùì áåö÷
äúééä àì éìå÷ì òîåù úééä íàù ÷ôñ ìë àììå Y êéøö øëåçä ïéà (äðéãî úëî) äðéãîä úåãù ìë íò ãçé
åæ äðòè éãé ìòå ...'äðéãî úëî'á óà úãñôð äàåáúä åôãùð äðéãîáù úåãùä ìë éøäù ,åæ äðù ìò íìùì
 כמו שהיה הרה"ק רבי...' וינצל את כוחו זה ב'השגות גדולות, לא יהא שוטה המאבד מה שנותני לו, אמנ.מ
 באחת המלחמות בתו סערת הקרב ירו האוחזי בחיצי ח,נפתלי מראפשי זי"ע מעורר בדבר מעשה שהיה
 הסוס, אחד החיילי שראה את אשר עומד לקרות בעוד רגע קט החל לזעוק בקול מר,מוות בצאר ניקולאי ימ"ש
. וכ נכנס הח בגו הסוס והרגו ואילו הצאר נשאר בחיי,אשר עליו רכב הצאר נבהל מהקולות וקפ למעלה
, ואמר לו כי ברצונו להכיר לו טובה על אשר הצילו ממוות לחיי,כשו חמת המלחמה קרא הצאר לאותו חייל
 שהיות והממונה עליו בצבא המל מציק לו, נענה החייל,על כ יבקש ככל העולה על דעתו וימלאו כל משאלותיו
 א שוטה שכמות מדוע לא.. נענה לו המל אכ אעשה כבקשת,ומתעלל בו על כ מבקש שימנו אחר תחתיו
 הקב"ה נת בידינו כח התפילה לפעול גדולות ונצורות לטוב, על זה הדר נאמר לדיד.בקשת להיות בעצמ מפקד
 אל תכניסו את כל כח תפילתכ בזוטות,לנו לכל השנה הבעל"ט – אל תהיו כאותו שוטה המאבד מה שנותני לו
...ושטויות – אלא כל בר דעת יסדר לעצמו בתפילתו 'שנה טובה ומתוקה' בכל ענייניו
( מובא שבעת ההסתלקות של רבינו הקדוש מהאי עלמא הכריזו 'כל מא דאמר נח נפשיה. במס' כתובות )ק"ד.מא
 מדוע החמירו כל כ על מי שיפרס את,( ומסביר ב'שיטה מקובצת' )בש רש"י מהדורא קמא,' ידקר בחרב,דרבי
 וזה היה ברצונ – א א נח נפשיה דרבי עדיי, כי בכוחה של תפילה להחיות מתי, אלא.דבר מיתתו של רבי
 שהרי על, אבל ידוע ידעו שא כל העדה ידעו בבירור שמת יפסיקו מלהתפלל עליו,יש ביד להחיותו בתפילת
 וממילא ימשיכו להתפלל עליו, על כ הזהירו שלא יגלו לכל הקהל שנח נפשיה דרבי,תחיית המתי לא יתפללו
 ומדבריו למדנו כוחה של תפילה עד היכ – שאפשר אפילו להחיות. ובתפילת יקימוהו לתחיה,בחזקת שהוא חי
.מתי בתפילה

æé

באר הפרשה  ראש השנה

øîåà íäøáàù åì áéùä ,í÷éø åäåáéùé àì àìä íùì ÷ôñ åìéôà äéä åìéà éë ...äøåú ïéãá ïåîî ïéàéöåî
.'åëå 'íùôð ìò ù÷áì êìéìî íìëðå ùåá àåäù
ïåîî àéöåî àåä ãöéë äìéôúä ìéòåú àìù à÷éôñ
úìéôúù ,ïàëîå .äéàøä åéìò åøáçî àéöåîä éøäå Y æ"éò
÷òöå ,äãòøå ãçôá ãîò åéøáã úà áøä òåîùë éäéå
,øåãä ÷éãö ìù åúìéôúë åììä íéîéá úìòåô éãåäé ìë
éøò ãòáå åðîò ãòá ä÷æçúðå å÷æç 'ä íò øî ìå÷á
. מבìëä ïåãà éðôì ìá÷úú åúìéôúù åì çèáåîå
íçéðå áåùé òãåé éî ,íëéòùô ìëî åáéùäå åáåù ,åðé÷åìà
ãé å÷æç åáø éë åéðôìî óö÷ä àöé éë ,äòøä ìò 'ä
ìëå ,åðìù õéìî éôá äðòî ãåò øàùð àìå íéâøè÷îä
ãò ,íîöò ìò äáåùú åìá÷éù íéùåáéë éøáãá ÷òö êë
åðéáà íäøáà ùáìúðù åì øîàå ì"æ åäéìà åéìà àáù
àáå ,àúùéðë éá åúåà ìù äáåùúä çëá íåìùä åéìò
íéøåôéëä íåé ãò ìàøùé ìù íðéã ÷éçøäì ä"á÷ä éðôì
áúë ä"ø øçà ãéîå ,'åëå íëøãî åáåùé êë êåúáù éãë
íùôð ìò åãîòéù úåáåø÷ä úåîå÷î ìëì àåää áøä
.ì"ëò .íéøáãä ìë íòéãåäå éøùôàä ìëá áåùì

åãéá èåùôä ùéàä äæ íà ,íéøåîà íéøáãä ïãéãì
ìöðäì 'äðùä úéùàøá'ù åúìéôúá ìåòôì
àåäå íðåîî åãéñôé íìåòä ìëù øîåìë Y 'äðéãî úëî'î
äàåôøì ,íéðééðòä ìëá ,á"åéë ìòôð åðà óà ,åéçååøá øàùé
úååøì åà ,åäùàéé øáëù íéàôåøä ìë úòã ãâðë äîéìù
,ùåàééá íäéãé åîéøä íéëðçîä ìëùë óà äùåã÷ã úçð
ãéîòäì ,íéçîåîä ìë ìù íúòã ãâðë ÷"ùæá ã÷ôäì
,íùôðì åäåáæò íåìùä éùåò ìë íà óà åìéú ìò úéáä
êøã ìò úåìòì åãéá ùé åáåàëîå åòâðá ùéà ùéà á"åéëå
ìù äçåë ìåãâ ïëéä ãò áì ìë íéãéòøî íéøáãäå
.äðùä úéùàøá äúò åéúåìéôú é"ò êìîä
,ìàøùéì äù÷ äòù äúåàáù ,äìéôú
,áåè õéìîäì åçåëá äéä àì øáë ìàøùé øù ìàëéîù ãçà ìò àøåð äùòî àéáî (ä"øì) 'ìçð éáøò'ä ÷"äøä
ìò ù÷áì úëìì ùééáúî ìàøùé éáà åðéáà íäøáà àéáä äëøáä ìëéä øôñá) ò"éæ '÷ä é"øàä éãéîìúî
úéáùäìå íéðéãä ìë ìèáì äìåëé äìéôú ïéãò êà ,åéðá íåéáù' (éáøòî óñåé éáø Y ãéîìú åúåà ìù åîù øéëæäå äæ äùòî
íùä ïòîì àéáðä åäéìà øîàù åîëå íéâøè÷î ìë ïòîì åì øîàå ì"æ àéáðä åäéìà åéìà àá äðùä ùàø
.íéðåðçúå äìôúá úåáøäì ÷æçúä
ãàî åøáâ éë ,íéðåðçúå äìôúá úåáøäì ÷æçúä íùä
åéàåøáì ä"á÷ä ïúðù çëä ìãåâ ìò åðãîì úàæ ãåò
íäøáàì çë äéä äáåùúä é"ò ÷øù ,äæä íìåòá
éøäå ,íéøåôéëä íåé øçàì ãò ïéãä úà úåçãì åðéáà
ìë úà 'òæòæî' åúáåùúáå åéúåìéôúá íãàù ïëúéù
'úé åéðôìî ù÷áì øøåòúäì 'íéðåéìò'ì íøåâå ,úåîìåòä
.íãà åúåà ìò

ìù ïúåëæ øéëæîä ìåãâä øùä ìàëéîù ãò íéâøè÷îä
åìàù ,'øáãì äî åéôá ïéàå åçåë ùúå ÷úúùð ìàøùé
äéàå ,äáøä äøåú åãîì äðù äúåàá éøäù ãéîìúä
ïåéë âåøè÷ä àôåâ àä ìòù åäéìà áéùä ,äøåúä úåëæ
íäøáà äîå' åìàùå øæç .(ù"ééò) ïâåäë àìù åãîìù
àá åðéà äîìå ìàøùé éáà àåä àìä ,äæ øáãì øîåà

 מה,( עוד בה ייאמר שבימי אלו יזכור נא את אשר ביאר הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע )הובא בספרו לפסח עמוד לב.מב
 שאנו מבקשי שיעניק לנו השי"ת השפעות טובות כערכו שלו.'שאומרי )בתפילת טל( 'דוד כערכ העמד שמנו
. כפי השגותיו על הפסוק )דברי טו י( 'נתו, כתוב בספר יש )הובא ב'ילקוט מע לועז' פרשת ראה. וז"ל,וביאר ה'לב שמחה' את דבריו
 ביקש המל, קיד את פניו יהודי אחד בברכה, שכאשר בא אלכסנדר מוקדו לכבוש את אר ישראל,('תת לו
 והשיב, הלא די לזה במתנה מועטת שיהיה בה כדי לשמחו, אמרו לו משרתיו, ונת לו עיר שלימה,לית לו מתנה
, ולא לפי השגת המקבל, צרי הנות לתת כפי מה שנקרא אצלו מתנה לפי השגתו, כאשר נותני מתנה,לה המל
. שמבקשי כפי הער שמערי הקב"ה- 'ואולי זה פירוש 'דוד כערכ
'וכ אומרי העול בש הרה"ק רבי צדוק הכה מלובלי זי"ע דלכאורה יש לתמוה מדוע א 'מקב נדבות
 ואילו א יפגע בו בביתו ית לכה"פ,יבקש 'צדקה' ממא דהו בבית הכנסת ית לו סכו מועט כשקל או דולר
, כי כ הוא דרכו של מקב נדבות – בפשיטת ידו בביהכנ"ס אינו בא רק על דעת מתנה מועטת,כעשרה ידות
...ובבית בא על דעת מתנה מרובה וכפי פשיטת ידו כ יקבל

באר הפרשה  ראש השנה

äðùä ùàø àåäù ìåãâä ïéãä íåé úà ÷éúîäìå úåñëì
íâ àåáéå 'åâå íåéä éäéå (å à áåéà) ù"îë ,íåé àø÷ðä
íéâøè÷îä åáøå åá øáâúî ïéãäù äðùä ùàø äæ ,ïèùä
ïëì éë ...úåìéôúä ììôúäìî íéìéãáîå íéòðåîä íäå
úåçðî) ì"æø ù"îë ,ïéøôëîù úåðáø÷ä øãñ äìéçú åð÷ú
íáéø÷ä åìàë úàèçå äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë (.é÷
é÷åñô øîåì åð÷ú äæ øçàå .úåðáø÷ä øàù äæá àöåéëå
øîæú àì ïåùìî àåäù ,íòéðëäìå úåôéì÷ä øîæì ,äøîæã
ãåàî íäá øäæéì êéøöù ä"ø íåéá ïëù ìëîå ,òåãéë
íéâéøè÷îä ÷éúùäì èôùîì êìîä ìëéä ìà åàåá íøè
.íéáåè íéöéìî åì åéäéù úåàøìå
úåçáùúå úåøéù úåøéîæ äìéçúî øîåì åð÷ú ãåòå
íåé øçáù êìîì ìùî ,íòæ ìù íéðô øéáòäì
ãéîòäå ,äðéãîä éðá äùòîá çéâùäìå ïééòì ìáâåî ãçà
øùàë äðäå .úåëìîä ñåîéðë íéâéøè÷îå íéöéìî êìîä
äëéùç äîéà ,àøåðäå ìåãâä ïéãä úà äðéãîä éðá åòîù
å÷òöéå çåø ãåò íäá äî÷ àìå íäéìò äìôð äìåãâ
äçëåúä íåéîå ïéãä íåéî åðì éåà øîàì äìåãâ ä÷òö
àìå òåùôì åðéáøä éë åðéìò äîòåæ êìîä éðôù øúåéáå
éàãååáå .åîòæ éðôî ãåîòì ìåëé éîå åá åðãøîå åéååéö åðéùò
åøáâúéå åðéìò íéáåèä íéöéìîä éô íúñð êìîä íòæ éðôî
àúìîã àîñ øîàì äðéãîä éðá åöòééúäå .íéâéøè÷îä

çé

תמידי כסדר – חשיבות התפילות הקבועות ביו זה

éùðà åð÷éúù äî àåä äìéôúä ø÷éò éë úòãì êì ùéå
äîä íäå úåøåãä ìëá íéîëçäå äìåãâä úñðë
íéèåéôá íéëéøàîù ùé ïåîää éðéòáå ,äìéôúä úåãåñé
íéøîåà íåé ìëáù òåá÷ä äìéôúä çñåð úà åìéàå íéðåù
ìù åîåøá íéãîåòä íéøáã ïäù úîàä êà ,äöåøîá
. מגíäá ìæìæì ïéàå ,ïúåáéùç ìãåâ øòùì ïéà ,íìåò
ùãå÷ áúëîá ò"éæ ùèéøæòîî 'ãéâî'ä ÷"äøä ïë çéëåäå
,(ãì÷ úåà 'íéø÷é íéèå÷éì'á ñôãð ,ä"ø íéãòåîå úáù ãéâîä úøåú)
íéðåðçúå úåìéôúä éøàùá íëúà øéäæî éðà äæá ìáà
íéùã íúàù ,äéúåëøáå ù"÷å äøîæã é÷åñôå úåðáø÷å
ãçà ìë ,íìåò ìù åîåøá íéãîåò íäå á÷òá íúåà
íúàå ãåàî àùéðå ïåéìòå íìù àåä åîöò éðôá ãçàå
úìéôúì íäéúåîâî ø÷éò éë ,åìà úåìéôúì ùàåð íéøîåà
úîàáù íâä , מדäæá íéëåáîå íéòåè íúà ìáà ,äãéîòä
íìåòá êìîä éðôì øáãîë àéäù úéø÷éòä àéä äãéîòä
íéðåöéçä íéøãç úåçúôî åì ïéàù éî ,ïëà .åîöò úåìéöàä
åð÷ú ïëì éë ,íéîéðôä íéøãçá ñåðëì ìåëé êéàä
ãâð íäù ,òåãéë øãñä ìò úåîìåòä äìéçúî íéðåîã÷ä
,àìéòì àúúî ,äééùò ,äøéöé ,äàéøá ,úåìéöà úåîìåò 'ã
àåáéù íãå÷ äæä àøåðäå ìåãâä ïéãä íåéá àèéùôå
êéøö 'éô ,åðâç íåéì äñëá äéäéù êéøö äãéîòä úìéôúì

, צא ולמד מדברי ה'מטה משה' )אות לא( שמביא משמיה דרב שרירא גאו ורב האי גאו ורבי יהודה החסיד.מג
 ואי שט ופגע, ואי שט מקטרג על תפילתו, ערב אני בדבר שתפילתו נשמעת,'שהמכוו בפיוט 'אדו עול
. ואויביו נופלי לפניו,רע בר"ה וביו"כ בתפילתו
,' 'ובפרט ברכת 'השכיבנו,ראה אזהרת ה'מטה אפרי' )תריט סט"ו( לומר ברכות קרי"ש של ערבית בכוונה עצומה
 וכל המכוו בו מובטח שאי תפילתו, אומרי בבכי ובתחנוני כי הוא שעת רחמי ועת רצו,שכולה בקשות עצומות
, וצרי ליזהר מאד לכוו בה, שיש בקשות קבועות שאומרי מידי יו ביומו, וממוצא דבר אתה למד,חוזרת ריק
 ויזכור שכל הבקשות העצומות האלו ]'והסר מעלינו אויב דבר וחרב ורעב,כי באמירת פועלי דברי נשגבי
.והסר שט' וכ הלאה[ הנאמרות בראש השנה קאי על כל השנה כולה ולא רק על אותו יו בלבד...ויגו
 דהתפילות שמתפללי ביו הזה אינ בקשה רק על יומו )כדר,וביותר צרי להיזהר לכוו בתפילתו בראש השנה
התפילות בכל השנה( אלא מכיוו שבזה היו נכלל כל השנה הבעל"ט הרי ג התפילה שבו תפילה ובקשה היא על כל
. וית אל לבו לכוו כ בכל תפילה וכל בקשה שפיו ימללו בזה היו,השנה
 א שכבר ידוע הוא, והארי בזה בספה"ק 'יושר דברי אמת' )אות נו( 'ועוד צרי אני לעורר ולהזכיר ולהזהיר.מד
 שהעול אומרי אות באמת, בעני התפילות של ראש השנה ויו הכיפורי, אבל להזכיר אני צרי,ל
 אבל התפילה, א עיקר מגמת שה מתעוררי הוא בפיוטי ותפילות החדשות הנאמרי במחזור,בהתעוררות גדול
 ואינ יודעי כי זה,הסדורה בפסוקי דזמרה וקרבנות וקריאת שמע ותפילה ה אומרי במרוצה כמו בכל השנה
 ובדרושי של הרב ר' בער זלה"ה בהכתבי יש ש דרוש, ולא יקובל התוספות בלתי העיקר,העיקר וזה התוספות
 ואתה ידעת זה מעיקרא מעצמ ממנהג הקדוש מו"ה מנח מענדל זלה"ה מפרעמישלא,ארו על גנות האנשי האלו
 ובזה מעלי, בפרט ביו נורא כזה צרי לשו נפשו בכפו לכוונת התיבות ואותיות כידוע,שעשה העיקר עיקר
.' כידוע מכל הספרי ואי להארי בזה,התפילות הפסולות של כל השנה
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'ïøäà úéá'ä ïåùìëå ,úåìéîä ùåøéô åøçá ,åùò äî ,êìîä íòæ øéáòäì ìãúùäì äìéçúî
.'úåìéîä ùåøéô òåîùì àåä
.øáã ìëìëì ìëåéå øáãä ïåáðå ãåàî íëç ãçà ùéà
àá àåää ùéàä øùàëå ,ãåàî ïçãá àåää ùéàä äéäå
 éøáãáå äöéìîå ìùî éøáã åéðôá øáãì ìéçúä êìîä ìàופרנסה טובה וגזרות טובות – החובה והזכות להתפלל על
עניני גשמיות
åúåîîåøå åúìåãâå íéçáù éøáãáå ,äìåãâ äçîùáå ÷ùç
ìë ìù åéúåðåæî úáö÷ øôñá áúëð äæä íåéá äðä éðá ììëî åðéà åìàë àúåçéãáã àúìîáå ,êìîä ìù
ù÷áìå ììôúäì àîøâ ïîæäå (.æè äöéá) íìåòá äéøá
àáù ãò íùî ææ àìå ,íéðåãéðä ììëá åðéàå äðéãîä
,'äìëìëå äñðøô øôñá åðáúë åðëìî åðéáà' íäéìò ,êìîä íòæ øéáòäù ãò äçîùì äçîùîå ìùîì ìùîî
ïòèéå éî éà àåáé íà óàå ...åéúåéåëøèöä øàùî á"åéëå ù"æå .êìîì ìåãâ âåðòúå äçîù íøâù àìà ãåò àìå
,'áä áä ïéáìëë ïéçååö' (.áë æ"å÷éú) '÷ä øäåæä éøáãî äéäù ,äåä àëìîã àçéãá ,àëìî ãåã (.æ÷ ,á"ç) øäåæá
ä"øì íéèå÷éì ú"äò è"ùòá) è"ùòáä ïøî øîà øáë éøä íéøåîæîå úåçáùúå úåøéùá àúåçéãáã àúìîá åçîùî
÷"äåæä éøáãù ,úåòé÷úä íãå÷ úçà äðùá (ãë ë"åéå íòæ ìù íéðô øéáòä äæáå úåôéì÷ä íäá øîæî äéäù
íãàì òéøôî äñðøôä øñåçù åðéðîæ ìò åøîàð àì äöøúð êìîä éë íéâéøè÷îä úåàøáå .êìîäî ñòëäå
 äá ïì úéì ïëù ïåéëå ,úòãä áåùéá åàøåá úà ãåáòì åéöéìîå ,íäì åçøáå íäéøáã åîúñð ,äçîùå ïåöøáמו.
 äñðøôä ìò ììôúäì äáåç óàåמז.
 ì"ëò ,íèôùî øåàì àöéå åøáâúð íéáåèäמה.
)(:ã óã

'ø÷éòä

÷"äøä íùá (äôú) 'ñçðô éøîà'á àáåä äæá àöåéë úåîù ïååëìå úåìåãâá úëìì åéìòù íãàä áåùçé ìàå
ïéãòø íéèåù' ÷"ìæå ,ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø
úåàéøèîéâå úåáéú éùàøá ïéàìéò ïéæøå íéãåçéå
,áä áä íéáìëë ïéçååö [áåùçì íéúôúî¯] ïééà êéæ àéä äðååëä ø÷éòå ,ïåëð åðéà äæ éë ,äìéôúä úòá
מה .ואמר אחד מצדיקי דורנו ,שהאומר פסוקי דזמרה במרוצה ורק בהגיעו להמל מתחיל הוא להתלהב ולכוו יש
עליו טענה ותביעה כמו שאמרו במל בשר וד )גיטי נו (:אי מלכא אנא ,אמאי לא קאתית לגבאי עד האידנא,
)אנכי המל מדוע לא באת אלי עד עתה( ,ומרמז להקב"ה מלכו של עול – שישאלהו ,מדוע אמרת פסוקי דזמרה במהירות
וכמצוות אנשי מלומדה בלא כוונה ...ורק ב'המל' נזכרת במלכות שמי) ,כעי המסופר על הרה"ק רבי אהר הגדול מקארלי
זי"ע שנתעל פע בגשתו להמל – והסביר שנזכר בדברי הגמרא אי מלכא אנא אמאי לא אתית לגבאי עד השתא ,היכ
היית בכל חודש אלול(...
מעניי לעניי ,מעשה בחסיד המפורס רבי מרדכי פעל ששימש כבעל שחרית אצל הרה"ק המהרי"ד מבעלזא
זי"ע ,באחת השני שמע בדר הילוכו לביהכנ"ס השכ בבוקר קול בכי תמרורי הבוקע מאחד הבתי ,משנכנס
הביתה מצא ש חולה הזקוק תיכ ומיד ל'עצי להסקה' לחמ הבית ,הל ר"מ הביא עצי והסיק מפני פיקוח
נפש .אדהכי והכי איחר לבוא לתפילת שחרית ובעמדו בפתח בית הכנסת שמע שבעל התפילה מסיי 'והנורא
בנוראותי' ,והבי שעליו להתחיל מיד 'המל' ,כדי שלא לעכב את קהל הקודש ,לכ החל מיד להשמיע תנועת
אה ...אה' ...המל' ממקו עמדו ,המהרי"ד הביט לעבר הפתח מחמת הקול שנשמע מש ,אחר גמר התפילה נענה
הרה"ק ואמר ,אכ ,כאשר מסיקי מתחילה אפשר להתפלל בחמימות...
ולכאורה ישאל השואל על ר' מרדכי ,הרי לא אמר לא ברו שאמר ולא פסוקי דזמרה  -כיצד 'קופ' מיד להמל,
אלא ,שעשה כ מפני 'כבוד המלכות' ,שלא לעכב את רבו הרה"ק המהרי"ד וכל קהל הקודש .ולדיד ייאמר ,א
א לא התעורר האד בימי הסליחות עד עתה ,עכ"פ מפני כבוד המלכות יקפו עתה וימלי קוב"ה על עצמו מעתה.
מו .יש שהמליצו ,כי אדרבה המתפלל רק על עניני רוחניות בלבד )א בכל השנה( נראה חלילה כ'כופר' במקצת .כי
הרי הוא כאומר  -בכדי להתעלות ברוחניות נצר הנני לסייעתא דשמיא וע"כ אתפלל ע"ז ,אבל בעניני גשמיות
יש בידי 'זי אליינס א עצה געבע' )לשית עצות בעצמו ולהסתדר(...
וכ אמר להדיא הגאו רבי ישראל סלאנטער )'כוכבי אור' עמו' רסב( ,וכ הורה מר החזו"א שיו זה נית לבקשות
– א לכל צרכי האד )מעשה איש ח"ג עמו' קנז(.
מז .ואדרבה ה ה עיקר התפילות ,וכפי שאמר הרה"ק רבי שמואל מליובאוויטש זי"ע ,כי האנחה והבכיה על המצב
הגשמי בראש השנה ,הוא תשובה עילאה )הובא ב'ליקוטי דיבורי' חלק ד עמוד תשכ(.
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ä"á÷ä éøä Y êîù àøåðå äúà ùåã÷ äìéôúä çñåðá ééæ ïéáàä ñàã ,äñðøô ìò ë"åéå ä"øá íéììôúî ïéàå
ùèéìéå÷ ìò åúàî ù÷áì øùôà êéàå ,àøåðå ùåã÷ åæ äâøãî íäì ïéàù] 'èéð àééæ ïéèòá ñàã ïåà ,èéð
ä¯åìà ïéàå' íéøîåà äæì ,äñðøô éðéðò øàùå ,(äìç) íðéà íéù÷áî íðéàù ïåéëå ,äñðøôä ìò ù÷áì àìù
ïæä ä"á÷ä ìò àìà úåðôì éîì åðì ïéà éë ,'êéãòìáî
.['ïàëîå ïàëî çø÷' íéàöîðå ,äñðøôì íéëåæ
.ù"áúé åúàî àì íà ù÷áð éîî éë .íìåòä úà
ïîä úùøô øîåì äåéö úçà íòô íâå (ãôú úåà) íù ãåò
äéäù éúòîù íéîòô äîëå ,äáåùú éîé úøùò ìëá
שערי דמעה  -עני הבכיה
ïéîàäìå úåéåëøèöä éøàùå äñðøôä ìò ììôúäì øéäæî
 äáø äååöî àéäå ,éàãååá åúìàù àìîé ú"éùäùמחì"æ éøåî âäåð äéä íâ (.ö óã) 'úåðååëä øòù'á áúë .
 ä"ø úìéôúá äáøä úåëáìמט è"åé àåäù 'éôà
 ë"äåé úìéôúá ù"ëîå êìî éðôì éðåæîå ééç éðá ìò ììôúð êéàä íéðòåèä ùéåנïéàù éî éë ì"æåî øîåà äéäå ,
åúîùð ïéàù äàøåä àåä åìàä íéîéá åéìò úìôåð äéëá éáø ÷"äøä íúðòè êéøôä øáë ,àùéðå íø ì¯à
 äîéìù äðåâäנא.
åñéîòäå ,(ìëä úà ïæä êøò ,ãåã úñðë) ò"éæ àðìàèî ãåã
מח .פע באה קבוצת חסידי להסתופ בצל קדשו של הרה"ק רבי אשר מסטאלי זי"ע ,א שהו ש רק בשעת התפילה
ואילו את הסעודות אכלו במקו אחר ,משהבחי בכ הרה"ק נענה ואמר בדר צחות 'חסידי אלו מתפללי כא
על הפרנסה  -ואילו אכילת במקו אחר הוא '...עמד ש החסיד רבי נתנאל רדזינר ז"ל ]זקנו של הרב נתנאל רדזינר
ז"ל מבני-ברק ,שהקי את בית המדרש לתורה ולחסידות 'אש קודש' ,וזכותו קיימת לעד[ והרהר לנפשו ,הלא איתא
בזוה"ק שאי להתפלל על הפרנסה בראש השנה ,ומאי א"כ קאמר להו רבינו שה מתפללי כא על הפרנסה ,ויהי כאשר
עבר החסיד לפני הרה"ק מסטולי להתבר בברכת שנה טובה ,עצר אותו הרבי ואמר לו מה שאסור להתפלל על הפרנסה
היינו רק לאד שיש לו פרנסה ומבקש עוד ,אבל מי שאי לו פרנסה כלל מותר לו להתפלל על כ בראש השנה...
והוסי ,שבזה מדויק היטב לשו הזוה"ק 'צווחי ככלבי הב הב' ולא אמר פע אחד 'הב' ,והיינו מפני דקאי על
אלו שיש לה ומבקשי להוסי עוד על מה שכבר נית לה .אול מי שאי לו – וא המבי להשי עצמו כ'רש'
– בידיעה שבראש השנה הכל חשבו חדש והרי הוא כמי שעדיי אי לו כלו ,לו נאה ויאה לבקש 'הב ל מזוני'.
מט .הנה אומרי אנו ב'סליחות' מכניסי דמעה הכניסו דמעותינו לפני מל מתרצה בדמעות ,משל לבעל החנות שהעמיד
'מוכר' לשרת את הקוני ,הרי מטבע הדברי כשנכסי קוני לחנות עומד זה המוכר ומנהל עמ 'משא ומת',
והרשות בידו להוריד בעת הצור מעט מדמי המקח ,אמנ כאשר נכנס איש הדור בלבושו אשר כל תהלוכותיו מעידי
כי ל'עסקי גדולי' בא הנה – את זה ישלח ה'מוכר' מיד לחדרו של בעל הבית ,ולא ידבר עמו מטוב ועד רע כלל
וכלל ...א אנו אומרי למלאכי – הכניסו דמעותינו כמות שה אל הבורא יתב"ש כי אינכ 'מביני' כלל בדמעותיה
של בני ישראל הנאנקי ונדחקי תחת צרותיה ברוח ובגש ממחרפיה ומלוחציה ,וכלשונו של הרה"ק מפיאסצנע
זי"ע הי"ד בספרו 'אש קודש' וז"ל .הא טע כבר מלא צערו של ישראל בשעה שמכי אותו ,או את בשתו בשעה
שרודפי אותו ומבזי אותו ,או את פחדו או את ענותו בשעה שאי לו מזונות ח"ו .על כ השתדלו והרבו תחינה –
בתפילה עלינו ,אבל את הדמעות הכניסו דמעותינו לפני מל מתרצה בדמעות מבלי ליגע בה כלל.
נוראות כתב הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע ב'ליקוטי תורה' )לסוכות ד"ה סכותה( בפירוש הפסוק )איכה ג מד( 'סכותה
בענ ל מעבור תפלה' ,וה כמי קרי לנפש עיפה בעוה"ז בתו התלאות והנסיונות ,וזל"ק 'בא האד מונח מאד
בעב הענ ,בתכלית העביות ,ואינו יכול להגביה את עצמו ,ולהוציא את עצמו לה' להתפלל ע חיות ,א אעפ"כ מתו
אותה הנקודה מתפלל בקטנות ושפלות ,זה דבר גדול ועולה ועובר למעלה על כל התפילות ,וזה 'מעבור תפלה' ,כי
האד שהוא ירא שמי יכול לפעמי ח"ו ליפול למטה ,אבל בחינת הנזכר לעיל הוא עובר למעלה מכל התפלות' עכ"ל.
נ .וכתבו הפוסקי שמי שאינו בעל בכי לכל הפחות ישא את קולו ויעשה עצמו כבוכה ,בכדי להתעורר ולעורר זכויות
של מעלה .והסמיכו לכ את הפסוק )תהלי ו ט( 'כי שמע ה' קול בכיי' )אל המג תקפב סקמ"ה ,ועיי' מעשה רב להגר"א רז(.
נא .הרה"ק מסאטמאר זי"ע המשיל את העני ,לב המל שהורחק מבית אביו לאחר שסרח והוזהר רבות ע"י אביו
המל ,ולא שת לבו לכל האזהרות ...כעבור שני נתעוררה הא – המלכה בגעגועי אחר בנה ויצאה למסע
ארו  -לתור אחריו ולבקרו ,עד שהגיעה לאותה מדינה מרוחקת ,מקו אשר הב כלוא תחת בית מגודר הנעול
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שנה שרשה בתחילתה – יחשיב עצמו כרש וחסר כל
øîàðù ïéðòë ,äìôúå íéðåðçú øáãì ä"øá
 'ùø øáãé íéðåðçú úøùòúî äúìéçúá äùøù äðù ìë (:æè ä"ø) 'îâá àúéàנבùéâøäì íãàä ìò éë åðãîì ïàë .
úîàá éøäå äîåàî åì ïéàù éîë ,åììä íéîéì åúñéðëá ïéùø ïîöò ïéùåò ìàøùéù' ,é"ùø ùøéôå ,äôåñá
)(âë çé éìùî

בשלשלאות ומנעול כבד ,מאחורי הגדר זעק הב לאמו 'זעקה גדולה ומרה' כי רע ומר גורלו ,יסורי קשי ומרי
נחלתו ,כה הוסי הב להתחנ ולעורר רחמי אמו שתצילנו מבור הגלות הלזה ...ותע הא – המלכה הנה אזרוק
ל מבעד לחרכי את המפתח בו תפתח את המנעול ותצא לחפשי ...נטל הב את המפתח הכניסו למנעול ...ולא
נפתח ,שוב ניסה ולא נפתח ...זעק הב אל אמו ,אני אנה אני בא  -הדלת והשער אינ נפתחי ...אולי אי זה
המפתח הנכו ,אמרה הא בטוחה אני שזה המפתח הנכו ...אלא שברבות השני שלטה החלודה במנעול ולכ אי
המפתח פותח ...עצה אחת ל בני היקר ,שפו נא דמעות כמי על גבי המנעול ובזה תוסר כל החלודה ,יפתח
המפתח את המנעול ויבוא הב אל אמו ...א אנו אי לנו אלא לשטו את שערי הלב בדמעות רותחות ובזה יסורו
כל המחיצות והחציצות ונזכה לצאת ממאסר הגלות והצרות ,להתקרב אל אבינו שבשמי ולפעול שנה טובה ומתוקה.
הנה איתא בגמ' )ב"מ נט' (.אעפ"י ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו' ,וביאר הגאו רבי אליהו דסלר
זצוק"ל שאינו מדבר על השערי אשר בשמי ,כי וודאי שערי שמי עדיי פתוחי ועומדי לקבל תפילותיה של
בני ישראל ,ולא דיבר אלא על שערי הלב שנסת ונחת עד שאי אפשר לו להתפלל ולשפו נפשו לפני ה' ,מה
תקנתו אעפ"י ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו  -יפתח מעיי הדמעות ויזיל דמעה כמי ובזה יפתח
את סגור לבו ויוכל לעמוד בפני בוראו בתפילה ותחנוני לפעול דבר ישועה ורחמי.
מסופר שפע אחת הגיע הרה"ק ה'צמח צדק' זי"ע לבקר קבוצת חיילי מצבא הצאר הרוסי )וכידוע עד כמה הפליגו
גדולי הדורות במעלת יהודי אלו אשר עמדו בעוז ובתעצומות בנסיונות קשי ומרי לשמור על יהדות( ,בתו הדברי אמרו לו ,הנה
כבסנו וצחצחנו את הכפתורי שעל המדי שאנו לבושי בה לכבוד ראש השנה ,יורנו הרבי כיצד 'נכבס' את
הנשמה ,שאל ה'צמח צדק' במה ניקית את הכפתורי ,השיבו בחול ומי ,אמר לה ב'אלו' תנקו ג את הנשמה,
כי תהילי ה כנגד החול והדמעות ה המי שבה רוחצי ומצחצחי את הנשמה עד שתשוב להבהיק כבראשונה,
והיה אומר הצמח צדק ,ערב ר"ה היו ,בתהלי ובדמעות נצחצח נשמותינו )צמח צדק ,ספר השיחות ,ער"ה תר"ד(.
הרה"ק רבי נפתלי ממעלי זי"ע )קדושת נפתלי ר"ה( רמז כזאת ,דבש ר"ת 'שימה דמעתי בנאד' )תהילי נו ט( ,ומבאר
שלפעמי רוצה הקב"ה לכתוב טוב על ישראל ,ובא השט ומייבש את הנאד של דיו – ע"מ שלא יוכלו לכתוב בו
טוב עליה .ע"ז מבקשי ,רבש"ע' ,שימה דמעתי בנאד'  -שתשי הדמעה תחת הדיו' ,הלא בספרת' – ובאופ
זה תכתבנו בספר חיי טובי.
הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע )תוכחת חיי לר"ה יד( המשיל את מעלת הבכיה במשל למל שכעס על עבדיו ורצה
להעניש ,התכנסו כל העבדי והמשרתי לטכס עצה אי לפייס את המל .נעמד שר המשקי ואמר ,כי כפי
שהוא מכיר את המל זה שני רבות לא יצליחו לפייסו בשו מתנה או דורו ורק עצה אחת יש לה ,להגיש
לפניו משקה פלוני אשר ידעתי כי המל אוהבו ביותר ,ויצרפו למשקה כתב התנצלות ,ומסתבר שבעיד ריצוי ושמחה
כזה יסלח לה על עוונ .והנמשל ,כי הקב"ה מתרצה בדמעות שהאד שופ מעומק לבו כמי מפני שזה חביב
אצלו יתב"ש ,ובאותה שעה יש בידו האפשרות לבקש ג מחילה על פשעיו.
וזה לשו הרה"ק ה'ערבי נחל' זי"ע )דרוש לר"ה( הנה העת לפייסו על כל מה שעשינו לו ,ובמה מפייסי לו הנה
השי"ת נקרא מל מתרצה בדמעות שיכולי לפייסו בדמעות ,אי אנו יכולי לפייסו בדבר אחר רק בדמעות'.
כ מספרי על הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ,בשעת עמדו על הבימה קוד תקיעת שופר הרי את
ראשו אל עבר עזרת הנשי ופנה ואמר  -נשי צדקניות ,כח רב יש לדמעותיכ ,על כ אנא שטפו את השופר
אשר בידי בדמעותיכ ,בכדי שאוכל לתקוע בו כראוי וכיאות.
וזהו טע הדבר אשר מצינו תפילות שונות שתיקנו גדולי הדור במש הדורות בשפת האידיש ,כיוו ששערי
דמעות לא ננעלו )ב"מ נט (.ורק כאשר יבינו את אשר ה מתפללות תיזל דמעה מעיניה )כי נשי רבות לא היו מביני בלשו
הקודש( ,אמנ לאנשי לא תיקנו תפילות בשפת האידיש ,על א שבצוק העיתי רבו העמי ארצות וכדו' שלא ידעו
קרא וכתוב ,כי האשה דמעתה מצויה.
נב .ובפרט כשה רשי באמת וכמו שכתב התוס' )ד"ה שרשה( שמתו שישראלי רשי ,לב נשבר ,ומרחמי עליה
מ השמי .עובדא ידענא באבר שבימי שלפני ראש השנה נפל בחלקו ירושה גדולה – סכו שלפי הנהוג
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 äùãçä äðùä úàæá åîò úåùòì äî úãë óàå ...åì ùéù äîá óà çèáåî íãàä ïéà éë ,ïë àåäנדíðîà ,
 íéîùá áåù ïåãéð àðã úîã÷î åì áö÷ð øáëù äîנג  úåøåöðå úåìåãâ ìòôé ììôúéå ïîæä ãé÷ôú àìîé øùàëנה.
בקהילתו היה בו כדי להשיא את כל צאצאיו בהרחבה ,וכה אמר האבר נכנסתי לראש השנה מתו הרגשה כי
'מסודר' אנכי ...ולא היו תפילותי מקרב לבי ...סו דבר היה שלא עלתה השנה יפה.
נג .כה כתב הגאו הצדיק רבי חיי פרילנדר זצ"ל במכתב ממיטת חליו בער"ה תשמ"ה ,וז"ל ,עושה את עצמו כרש,
ודאי אי הכוונה היא שעושה את עצמו כאילו ,אלא שר' יצחק נות לנו דר בעבודת ר"ה ,ביאור הדבר ,שהאד
יבי ויבהיר לעצמו בראש השנה ,שכל צרכיו בשנה החדשה מדי יו ביומו נגזרי עליו ביו זה .כלומר ,כרגע אי
לו כלו ,וצרי לקבל את הכל מחדש.
וא תאמר ,יהודי זה יש לו ב"ה פרנסה קבועה ,ויש לו ג הו שש במקו בטוח ,יש לו כשרונות וקשרי
טובי וידידי טובי ,יש לו משפחה ובית וכו' אי יוכל יהודי זה לעמוד בר"ה לפני הקב"ה כרש שאי לו כלו
כעני בפתח ,אלא על האד לדעת ,שכל מה שיש לו הוא רק ברצו הבורא ית' ,ועד כמה שהבורא רוצה יש לו,
וא ח"ו אי זה רצו השי"ת יכול לאבד את הכל ב רגע ח"ו ,או שהכל מה שיש לו לא יעזור לו במצב של אסו
ושל מחלה ח"ו.
בראש השנה נגזר עליו על כל יו ויו של השנה הבאה  -מה יהיה לו ,ועד כמה יוכל לנצל את מה שיש לו,
ועד כמה יועיל לו ,א כ הוא צרי לקבל עכשיו את הכל מחדש ,ועכשיו עומד לפני כסא הדי כעני ורש שאי
לו כלו ,וכולו תלוי בחסדי השי"ת הוא וכל אשר לו ,א כ ודאי ידבר תחנוני כעני בפתח  -שאינו דורש שיתנו
לו אלא רק מתחנ ...א האד מבי כ את הראשית של ראש השנה שהיא ממש התחלה חדשה לכ מרגיש את
עצמו באמת בבחינת רש כי צרי לקבל את הכל מחדש עבור כל יו ויו של השנה החדשה אז הוא זוכה לאחרית
טובה לגזר די של ח וחסד.
נד .הגרי"ז מבריסק זצוק"ל היה נוהג להרבות באמירת תהלי במש כל היו כולו של ראש השנה ,וביאר הנהגתו
זאת ,כי ביו הזה דומה האד כמי שהתמוטטו לו נכסיו רחמנא ליצל ,שג מי שעד עכשיו היה מסודר
בפרנסתו וכל בני משפחתו היו בריאי ושלמי וכ בשאר הדברי ,ברגע זה הכל תלוי על בלימה ,ועולה על כ
מאזניי ,וההכרעה תלויה בידו  -על כ יש לו להרבות בתפלה ,לבקש רחמי ותחנוני לפני המקו שית לו שנה
טובה ,וזה פשטות כוונת התפלה 'כדלי וכרשי דפקנו דלת' פשוטו כמשמעו ממש ג בגשמיות ,שברגע זה עומד
בעירו ובחוסר כל כפשוטו ממש.
והסביר ,שעל כ הוא מעדי לומר תהלי יותר מללמוד שיעוריו הקבועי ,כי בדר לימוד מתעורר אצלו הערות
וקושיות על הנלמד ,ועליו לחפש בספרי כדי למצוא יישוב לקושיות ,ולפעמי יכול לבוא עי"ז לבזבז רגע כמימרא
בעת החיפושי ,לכ הוא מעדי לעסוק באמירת תהלי כדי שבכ ינצל את כל עיתותיו בתכלית השלימות.
ידוע שהרה"ק בעל התניא זי"ע היה מרבה באמירת תהילי כל יו ר"ה עד לאחר תפילת מעריב בליל ב' דר"ה
ואפילו 'מאמר' לא אמר ,ולא משה ידו מתו ה'תהלי  -מחזור ,מחזור – תהלי' ]א שכבר נודע חשיבות מאמרי
הדא"ח בעיניו[ מאחרי מנחה של ער"ה עד אחר ערבית בליל ב'.
א הוא היה מזהיר את תלמידיו בראש השנה על שני דברי ,שימעטו בשינה ]היינו להימנע מתוספת שינה על
ההכרח ,כי היש פחות ממה שגופו צרי עלול להיות עי ומבולבל ,ויצא שכרו בהפסדו[ ,וכ ימנעו משיחה בטלה.
הנהגות אלו שווי ה לכל אד ,וראוי להחזיק בה ולקיימ.
וכ כתב הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע )ספר השיחות ריי"צ תחילת תש"ב ,אות א( כבר בימי נערותו היה כ"ק רבנו
הזק נוהג בכל היממה הראשונה של ראש השנה מאחרי מנחת ערב ראש השנה עד תפלת ערבית של הלילה השני
של ראש השנה לעסוק באמירת תהלי ,כפי שראה את אביו הרב ר' ברו נוהג כ ובהנהגה זו נהג הוד כ"ק רבנו
הזק ג כשגדל.
וש באות ב ,כשהיה הוד כ"ק רבנו הזק אצל מורו ורבו הרב המגיד ממעזריטש ראה שרבו המגיד מתפלל
תפלת המנחה בערב ראש השנה באריכות גדולה ובקול ניגו של התעוררות ובכיות עצומות כמי שנפרד מאוהבו
הנאמ ובשעות היו כבר החל באמירת תהלי בהתעוררות פנימית עד תפלת ערבית ,תפלת ערבית של ליל ראשו
של ראש השנה התפלל הרב המגיד ממעזריטש באריכות גדולה במש כמה שעות ובבכיות עצומות ,לאחר מכ
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אכל סעודת יו טוב ולא דיבר בה שו מלה אפילו לא בעניני תורה ,בר ברכת המזו על הכוס ,וחילק שיריי
מכוס של ברכה לתלמידיו ,והוסי יי לכוסו כשיעור חיוב ברכה אחרונה ,כ ג בקריאת שמע שעל המטה בליל
ראשו של ראש השנה הארי הרב המגיד כמה שעות בהתעוררות גדולה ,וכל הלילה עסק באמירת תהלי.
וכ הייתה דרכו בקודש של הרה"ק רבי אלימל מליזענסק זי"ע ,שהשכי קו בר"ה ,וכבר מעלות השחר עמד
בבית המדרש והתחיל להתפלל פסוקי דזמרה בדביקות ,ושימש כשליח ציבור בכל התפילות מרישא ועד גמירא,
וכ תקע את התקיעות בשופר ,ואת תפילת מוס סיי כשעה אחר חצות היו ,ואז הל לאכול ולשתות כמצות
היו ,אול כל הסעודה ארכה לו כחצי שעה ,ואז חזר לבית המדרש והגיד תהלי בציבור בהשתפכות הנפש עד
סו היו )הובא ב'אהל אלימל' אות שמב(.
וכבר מצינו בפוסקי )עי' משנ"ב תקפא סק"ג( שמ הראוי לסיי שלוש פעמי ספר תהלי מר"ח אלול ועד יו
הכיפורי ,ואי לנו כלי זיי חזק יותר מאמירת הפסוקי שחיבר דוד המל ע"ה לכל הדורות ,לשפו את הלב לה'
ולעורר רחמי וחסדי בעול.
סגולה גדולה ונפלאה שמעתי מאנשי מעשה ,לומר ולסיי ב' פעמי את כל ספר תהלי בליל ראשו דראש
השנה ,והיא מסוגלת מאד לישועות גדולות ,ומידי שנה בשנה מעידי עדי נאמני 'אותות ומופתי' שזכו בזכות
זה .הא אומנ כי סגולה זאת קשה לרבי לקיימה – בפרט שלמחרת היו יש לעמוד שעות ארוכות בתפילה
במוח צלול ,עכ"ז הובאה זאת הסגולה למע ידעו דורותיכ חשיבותה וכוחה של האי סגולה ,והעיקר הוא לנצל
את הזמ כראוי ולא לבטל אפילו רגע אחד ביו קדוש זה ,ויאמר עכ"פ פ"א תהלי או חלק ממנה כ"א כפי יכולתו
או יחלק בי בני הבית וכיו"ב.
שמעתי מפי רב וגדול בישראל שליט"א שהוא עצמו המתי להוושע בזש"ק ששה עשר שני מיו נישואיו ,ובשנה
אחת גילה לו אחד מידידיו אודות סגולה זאת ,עמד וקיימה ואכ בשנה ההיא נפקד ונולדה לו בתו היחידה בשעטומ"צ.
אותו רב וגדול נודע ג כמגיד מישרי ,ובאמתחתו עשרות ומאות סיפורי ישועות שפעלו בסגולה זו ,בשנה אחת
דרש בישיבה מפורסמת וש ישבו שלושי בחורי מבוגרי ,מכיוו ששמעו מפיו את הסגולה קיימוה הבחורי
ובשנה ההיא באו כול בקשרי שידוכי ,א כהיו הנני מכיר עסק חשוב באחד הערי באר הקודש אשר בביתו
ישבו שני בני ובת בגיל השידוכי ולא זז מאומה – הלה אמר פעמיי תהלי בליל ר"ה ובמש השנה שבר ג'
צלחות בג' השידוכי ...לפני כמה שני סיפר לי אבר שבני ביתו סבלה נוראות מאיזה מיחוש והייתה מבקרת
בקביעות בבית החולי כל כמה שבועות ,הלה קיי סגולה זו ובכל השנה שלאחריה לא דרכו רגליה על מפת בית
החולי ,ועוד כהנה רבות...
עוד אחד מני אל אספר  -אב שהשיא בני ובנות ושלושה מה המתינו לישועת ה' להפקד בזש"ק ,בליל ר"ה
אמר האב פעמיי תהלי ובשנה זו במש חודשי תמוז ואב הולידו כול בני ובנות ,וכ בשנה זו  -שנת תשע"ח,
שמעתי עשרות עשרות אנשי שהעידו על עצמ שראו אותות ומופתי ע"י סגולה זו )הג שאיננו בקיאי בחשבונות
שמי כלל וכלל ,ושמעתי מתאונני האומרי קיימנו הסגולה ולא נושענו ,דע ל כי פעמי הוא דומה לאיש שכמה ימי לא בא דבר מאכל לפיו,
ונכנס לחנותו של חברו בבקשת תחנוני ,אנא ,עברו עלי כמה ימי בתענית ,הב לי מנה יפה של מאכל חרי פלוני ,והמוכר שנאמ לידידו לא נת
לו אלא מיני מאכלי חלב קלי ,בידעו שהמאכל החרי הריהו כס המוות אחר תענית ב כמה ימי ,א אנו איננו מכירי בחשבונות שמי ,את
המוטל עלינו נעשה ,ומ השמי ירחמו עלינו ,ובוודאי נזכה לשפע רב וישועות גדולות בכפלי כפליי ,עכ"פ בדברי הראויי לנו דוגמת הידיד שנת

ל'מתענה' אוכל המשיב נפשו.(...
וכבר כתב ב'עמק המל' )שער תיקוני תשובות ד ט"ו ,הובא בשל"ה מס' חולי( ,מצאתי כתוב בספר שחיבר מורינו הר"ר
אביגדור קרא ...שבכפר אחד הסמו לערפורט היה איש פשוט שלא היה יודע כי א פשוטי המקרא ,והיה זק
ונפטר בשיבה טובה ,ותו שלושי יו לפטירתו בא בחלו לחכ אחד מופלג וחסיד שהיה ש בעיר ,ובי זרועותיו
נשא עמו ספר קט ,שאלו הרב וכי לא אתה זה שקברנוהו ביו פלוני ,אמר לו ,כ אני הוא ,שאלו הרב מהו הספר
הזה אשר ל ,אמר לו 'ספר תהלי' ,ובאתי להזהיר שתזהיר את כל בני הישוב שהייתי דר בו שימלטו נפש
מש ,כי כלתה עליה הרעה ,כי כל זמ שהייתי חי וגמרתי את כל ספר תהלי בכל יו )הגי' בשל"ה כל שבוע( ,כמה
שני ,בזכות זה האריכו שלווה ,ומעתה אי מי שיג עליה .למחרת קרא הרב לכל בני הקהילה ומסר לה את
הדברי הנוראי שראה בחזיו הלילה ,ואכ כל אלו אשר נסו מהעיר הצילו את נפש ,ואלו שנשארו בבתיה
פגעה בה יד ה' רח"ל .חזינ מכא כוח של מזמורי התהילי שהצילו את כל העיר מכליו וחר.
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וחיל ורעדה יאחזו – יראה ופחד ממשפט ודי
)åàøéù äùò íé÷åìàäå' (ãé â úìä÷) áåúëä ìò (:çö â"ç
'äî ãçôå äàøé íåé àåäù ,ïéãä íåé ìò éà÷ù 'åéðôìî äæ íåéá éåìú åãéúò ìëù íãàä òãé øáã úìéçú
 åðåàâ øãäîåנח.
 äðùä ùàø ìùנוä"ø) ùåã÷ä é"ùø éøáãëå ,
äðùä ùàø éøùúá ãçàá' ,(÷çöé øá ïîçð áø ä"ã ,ç
ùàøá 'äòåøú'ä ïôåà ïðéôìéã (:âì ä"ø) àøîâá àúéà ìë íìåòä éàá ìë úà éøùúá ïã ä"á÷ä ¯ íéðùì
ãòá' (ì çë íéèôåù) áéúëãë ,àøñéñ íàî äðùä
èåéôá íéøîåà åðà êëå ,'àáä éøùú ãò íúåà úåøå÷ä
'òåãî áðùàä ãòá àøñéñ íà ááéúå äô÷ùð ïåìçä ìéçå ïåæôçé íéëàìîå ,'åëå 'åëå äéçé éî 'ó÷åú äðúðå
 ...ïéãä íåé äðä åøîàéå ïåæçàé äãòøåנז íùå ,'åéúåáëøî éîòô åøçà òåãî àåáì åáëø ùùåá ÷"äåæá åðéöî ãåò

ומהיו ההוא ששמע אבי מורי הקדוש ז"ל ,היה מסיי בכל שבוע את כל ספר תהלי ...כי מי שהוא רגיל ודש
בו בספר תהלי הוא דוחה כל מיני פורענות וכמה פגעי רעי ,מעליו ומעל משפחתו ,ומעל כל בני דורו ,ומגלגל
עליו ועליה כל מיני שפע ברכות והצלחות ,אשרי הזוכה ומזכה הרבי ,ע"כ מצאתי בספר הנ"ל דר' אביגדור קרא
)עכ"ל 'עמק המל'( .וא בכל השנה הדברי אמורי ,ק"ו בימי קדושי אלו.
משמיה דהרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע מתאמרא ,שהחוס פיו בראש השנה ואינו מדבר דברי בטלי,
זוכה לעורר מדה זו למעלה בשמי מרומי ,וכאשר בא המקטרג לקטרג משתיקי אותו – ואומרי לו ,עת 'תענית
דיבור' היא העת ,ואי אפשר לו לפצות פיו לרעה.
נה .כה אמר הגה"ח רבי ישראל שמעו קאסטעלאני ז"ל בש הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע ,שהיה זועק בימי אלו
מנהמת לבו הטהור 'מע זאל זי נישט דרייע ווי א נאר אויפ מארק' ,פירוש ,שלא יהל בימי אלו כשוטה
המסתובב בשוק באפס מעש במקו שאפשר לו להרוויח הו רב.
נו .יש שביארו בנוסח התפילה מדוע בכל הרגלי אומרי 'זמ שמחתנו ,זמ חרותנו' ,ובראש השנה אי אומרי
אלא 'ותת לנו את יו הזכרו הזה' ,כי כל המועדי הינ זכר למה שהיה )אלא שבכל שנה מתעורר עני המועד מחדש(
אבל בראש השנה אינו על ש העבר ,אלא ע"ש ההווה והעתיד ...וכל מהותו של מועד ,הוא כי היו הוא יו
הזכרו לכל ברואי עול להיפקד ולעבור לפני קונ כבני מרו.
פע בימי שבט נפל למשכב אבר צעיר לימי בחולי הריאות מחמת הצינה עד שהשיב נשמתו ליוצרה ,נענה
הגר"ח שמואלבי זצוק"ל ואמר וכי חושבי את שאבר זה מת עתה בימות הצינה וממנה ,הרי הוא כבר 'נפטר'
בעת שהחמה יקדה בראש כל אד בתוככי המחזור של ר"ה) ...ש הצטנ כי תפילתו הייתה ב'קרירות'( .אי הכוונה לייאש
אותנו ,אלא אדרבה ,הבה נרבה במעשי טובי ,ונוסי בתפילה ,ואז ישמע הקב"ה לקול שוועתנו וננצל מכל צרה
וצוקה ומכל נגע ומחלה ,וא טוב וחסד ירדפונו כל הימי.
כיו"ב עובדא הוה ,שפגע איזה זבוב בהגה"ק ה'חזו איש' זצוק"ל ,והיה מסבב סחור סחור סביבותיו ,וכמה שהעומד
בסמו לו ניסה לסלקו לא עלתה בידו ,נענה אליו החזו"א ואמר ,עזוב נא ,הרי זה ראש השנה'דיגע פליגעל )הרי זה
זבוב של ראש השנה( ,כלומר לפני עיד ועדני בימי ר"ה כבר נפסק שהזבוב יטריד אותי ולא יועילו כל טצדקי שבעול
להפריעו מלקיי גזירת וציווי ה'.
נז .מ הראוי לעורר בדברי ה'מג אברה' )תקצ"א בסופו( ,ש)פעמי( בראש השנה אחד דני לפעמי לכמה שני,
כדוגמת חלומו של פרעה שהיה בראש השנה וחל על שבע שני השבע ,והמשכיל בעת ההיא יתפלל וירעיש
עולמות כי בתפילה זו יפעול לטובה לשני רבות.
נח .בימי מקד היו אחינו בני ישראל הדרי ברוסי' שרויי תחת שלטו רשע שהיה מענה אות על לא עוול
בכפ עד כדי פיקוח נפש ,באחד הימי הל לו יהודי ברחובה של עיר לפי תומו ולפתע הגיע אליו שוטר,
אסר ידיו ורגליו בשרשראות של ברזל ואמר לו אקח לפני ה'שופט' שידו אות ,ואולי א יוציא מפיו גזר די
שיש בו מיתה .כל תחנוניו של היהודי לא הועילו מאומה ,כ היה עד שהגיעו אל שערי בית המשפט ,ש פנה
אליו השוטר ואמר לו ,שמע אחי ,כמוני כמו ,א אנכי מבני ישראל הנני ,והמשפט שאמרתי ל הייתה כוונתי על
המשפט הנורא ביו הדי הקרב ובא ,שאז נגזר ממעל מי בקיצו ומי לא ...כשמוע היהודי דברי אלו נאנח אנחת
רווחה ואמר לו ,ברו ה' שאי זה המשפט הרוסי הנורא ...עלינו לראות שלא להיות כמוהו ,אלא לדעת שהמשפט
נורא ואיו הוא ,אמנ על ידי התשובה והתפילה נצא זכאי בדי.
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íãçô ìéùîä òåãîå ,äøåëá äðá úà úãìåéä äùàë
ãçôä ìãâé íìåòì éë ,à÷éã äøéëáîì ìàøùé éðá ìù
íìåòîù äøéëáîä úîâåãë åéìò øáò àì ïééãòù øáãî
øúåé úãçôîå úùùåç àéäå äãéì øòö äøáò àì
äî úàø÷ì úòãåé øáëù úéùéìùäå äéðùä äúãéìî
éøòùá åðà íé÷ôåã äúò úòì åðà óà .úëìåä àéä
åãîòî íãàä éðéðò ìë ìò éë åðâç íåéì äñëá íéîçø
 ùãçî ìòîî íéîùá íéðã åáöîåנטåðúàî äñåëî ìëäå ,
ïë ìòå ,åæ äãéúò äðùá åðéãá àäé äî òãåé ùéà ïéàå
 àøåðä ïéãä íåéî íéãòåøå íéìçåæ ,íéìçס.

ãâðë úåìå÷ äàî ïéò÷åú ïëìù Y (øåòéù ä"ã) 'ñåúá
íàã ,äðååëä ÷îåò úà åøàéáù ùé .äéúåéòô äàî
åéúåîçìî ìëá øéãú çöðî àøñéñ äðáù äòãé àøñéñ
äúàøùë úòë êà ,äðåéìòä ìò åãéùë íäî àöåéå
äðåù íòôä àîù äáéìá ùùçä ñðëð ,àåáì ùùåáù
äãçôáå ,íéáø íééù÷á ìäðúî äîçìîä áø÷å øáãä
ïãéãì ïë åîë .úåéòô äàî ááééìå úåëáì äìçä áø éë
äàî éãé ìò åðáì úà øøåòì åðéìò äðùä ùàøá
áåèá úåéçì åðéëæ àëä àúùä ãò ,ïëà äðäù ,úåìå÷ä
íå÷î ìëî ,äîãàä éðô ìò íéàöîð åðãåòå ,íéîéòðáå
íåìùá åðéìò ïéãä ìë øåáòé íòôä íâ íà òãåé éî
(àôú íìùä ñçðô éøîà) ò"éæ õéøà÷î ÷"äøä øéáñî ãåò ìà áåùì øøåòúäì ,ïðéëá à÷ éàãåå àã ìòå ,äååìùáå
àø÷ðù çìî úëéúç íéç÷åìù åîë àåä äæ íåéù
.ä÷åúîå äáåè äðù ìåòôìå 'ä
',ùãç 'ïéôìàè' úåùòì äøéã÷á åúåà íéìùáîå 'ïéôìàè
äèîìîå ,äèîì äìòîìî íù êôäúðå ììáð çìîä ìëå ÷"ùöåîì ìàøùé ìù ïøåàî) ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä
ïåéìòä äéä íäî äæéà øéëäì øùôà éàù ãò ,äìòîì éàöåîá' èåéôá) ïèééôä éøáã úà øàéá (úåçéìñ
ìëäù ,äðùä ùàøá äëôäîä àéä êë .ïåúçúä äæéàå íéìç ,êàåá íåéî íéãòåøå íéìçåæ' (úåçéìñã 'à 'äçåðî
íéãçôúîå íéìç ìàøùé éðáù ,'êàùî úøáòî äøéëáîë
 ùãçî øöåð úåéäì êôäúîסא.
פע מצאו את הגאו רבי יצחק דוד גוטפארב זצ"ל מנקיי הדעת שבירושלי ב'חדר המתנה' שלפני 'בית די'
של 'העדה החרדית' ,ואות הימי ימי אלול היו ...משנשאל רי"ד הא יש לו איזה די תורה לדו או להעיד איזו
עדות ,נענה ואמר ,לא ולא ,לא באתי הנה אלא לראות כיצד נראי אנשי בטר גשת ל'די ומשפט' ,וראיתי כי
זה מהל אנה ואנה ומעלה עש מתו לח ודחק ,זה משנ ומסדר לעצמו טענותיו ,זה צועק בכל כוחו )על רעהו(
זה אומר תהלי בדמעות שליש .והתבוננתי היטב – וכי יש כא שאלה של דיני נפשות ...או 'מלקות' ,לא ולא,
הרי ב'ס הכל' כל ה'דיני תורה' כא מסתובבי אודות כמה אלפי דאלער ותו לא ...ואעפי"כ הכל רועשי ונרגשי
כל כ ,מעתה אתמהה ,היא כא כול צועקי ונרעשי ,ואילו בחו ברחובה של עיר – 'אלול' לפני ה' כי בא
לשפוט את האר ,בשאלה של חיי ו ...בריאות ו ...והכל רגועי שלווי ושקטי.
כתב הרה"ק החת סופר זי"ע בתשו' )אב העזר סימ כ"ח( אודות דינו של אד פשוט מאד ,שהיה צור להוכיח
ולהיווכח הא הוא אומר אמת או שקר .בסיו תשובתו הוא מורה ופוסק כי יש לאיי עליו ושיקבל בחר כי
האמת כדבריו ,א יעשו זאת בימי אלול או בערב ראש חודש ,וזה לשונו ,מאיימי עליו ויקבל בחר שהאמת כמו
שאומר ,וטוב שיהיה זה בימי האלול הבאי לטובה ,או בערב ראש חודש בשעה שההדיוטי יראי לנפש יותר
)אגב ,נמצינו למידי השקפת דורות קדומי על יומו של 'ערב ראש חודש' להחשיבו כימי אלול(.
נט .הרוקח )בפירושו לתפילה( כותב 'הרת' – לשו הריו ,כי בו הורה ויוצר האד כל מה שיבוא עליו מש השנה
כולה.
ס .היה אומר הגאו רבי אליהו דסלר זצוק"ל )מכתב מאליהו אלול ,עמו' עד( 'בשמי לא הייתי' ולא ראיתי ש כיצד
נראה ש 'יו הדי' ,אבל לדעת את הנעשה ש אדע בראותי את השנה שעברה כיצד עברה עלינו כבר 'ידעתי
ג ידעתי' די בשמי מהו ...וד"ל .המשכיל בעת ההיא ידע לנצל את הזמני הקדושי להטיב את מעשיו ואת כל
מצבו ומעמדו לשנה הבאה עלינו לטובה.
סא .כבר אמרו המושלי על הא דאמרינ בתפילת ונתנה תוק 'כבקרת רועה עדרו ,מעביר צאנו תחת שבטו ,כ
תעביר ותספור ותמנה נפש כל חי' ,ומהו הדמיו לרועה ,אלא הכוונה לעת אשר הרועה 'מעשר' את עדרו,
שהרי הוא מעביר אחת לאחת דר פתח צר ,ועל כל 'עשירי' שבה מכה בשבט הטבול בסיקרא )מי דיו אדו(.
הצא שכבר עברו את הפתח נכנסי לחצר הסמוכה וביניה א כל ה'עשירי' אשר הסימ האדו על גביה,
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וגילו ברעדה – השמחה והיראה משמשי ג יחד

ïä úåéäì éîòî ùåøãú ãöéë ,àøå÷ä äîúé äúòî
ïéà úîàá éë ...ãçé íâ äàøéá ïä äçîùá
ä"ã ø"äôãî .àë úåëøá) 'äðåé åðéáø'ä éøáãë ,äøéúñ äæá
íä äçîùäå äàøéä íãå øùá ìöàù ô"òà' .ì"æå ,('îâ
ãîåò àåä åúìåæî ãçôî íãàäù äòùáù ,åëåôéäå øáã
íãàäùë äáøãà ,ïë åððéà ä"á÷ä ìáà ,âàåãå òúøð
 äàøé äúåàá ìéâéå çîùé ,åéðôî àøéå åúìåãâá ïðåáúîסב,
¨ ,úåöîä íéé÷ì øøåòúî äúåòöîàáù éðôî
ñìòðå NNå
.ì"ëò ,'åéðôì åúìåòôå åúà åøëù éë òãåéù ,äîåé÷á
.êôéäì ïëå ,äçîù éãéì åúåà äàéáî äàøéä úåîéìù éë

ìëá ãçà íåé íäéùòî úåàøìå íúåà ãå÷ôì åéàåøá
,äøôëì íå÷î äéäéå úåðååòä åáøúé àìù éãë ,äðùå äðù
íéèòåî íäù ïåéëå ,ãñç éôìë äèî ãñç áø àåäå
÷åøéî ïéëéøöù úåðååò íäá ùé éìåà íàå ,ïäéìò øéáòî
äæä ãáëðä íåéäù àöîð ,'åëå èòî èòî íäî òøôð
,áåè íåé åúåà úåùòì éåàø ïëìå ,íìåò ìù åîåé÷ àåä
íåé åúåéäî íìåàå ,íéø÷éä äðùä éãòåî ïéðîá åúåéäìå
øúåé ãçôå äàøéá åá ãåîòì éåàø ,éç ìë ïåãì ãòåî
íéøëæðä 'äòåøú ïåøëæ' ïéðò åäæå ,äðùä éãòåî øàù ìëî
ãçà ìë øåáùéù æîøì ,øåáù ìå÷ äòåøúä éë ,åá
.'íéòøä åéùòî ìò íçðúéå åøöé ó÷åú

óåñá) áúëîá ò"éæ àçñéùôî á"øøä ÷"äøä áúë ïëå
õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä äá ÷ñò øáë åæ 'äøéúñ'å
äâàãäå äçîùä åìà íéîéáù ('äçîù ìå÷' øôñ
úö÷ ùé äøåàëìù ,(è"ñú ùãçä ô"îà) ò"éæ
 ãçé íâ íäéðù úåéäì 'ä åäëæé ,ãçôá úøúåñîסג.
(é ç äéîçð) àåä ùøåôî àø÷î ãçà ãöî éë äøéúñ
úååãç éë åáöòú ìàå ...íé÷úîî åúùå íéðîùî åìëà' éùøåùîå' (àéù äåöî) 'êåðéçä øôñ'á íéøáãä íéùøåôîå
ùåã÷ä é"øàäì åðéöî àñéâ êãéàîå ,'íëæåòî àéä 'ä ìò ì¯àä éãñçî äéäù ,äæä ãòåîä úåöî

וכול משתובבי יחדיו ,ואילו היו יודעי שסימ זה בא לומר שתיכ יבוא הרועה וימסר לשחיטה ,ודאי שהיו
ממהרי כל עוד רוח בנפש לשטו ולהעביר מעליה סימ ואות זה .כמו כ בימי אלו ישנ אנשי אשר ל"ע
נכתבי ונחתמי לאלתר ל ...א אינ יודעי ומכירי בזה וממשיכי את הילוכ בנחת ע כל הקהל הקדוש
בטוחי ושאנני במקו שיחושו למהר לרחו את עצמ מכל ה'סימני' שאינ טובי .ועל כל אחד להתעורר
לרחו רשימה וחתימה זו על ידי מעיי דמעות המתגבר ,אולי ירח עליו האלוקי.
משל נורא משלו )ז' הגה"ח רבי שמעו אהר הרשקובי זצ"ל( לבאר את הכתוב על ראש השנה )תהלי פא ד( 'תקעו בחודש
שופר בכסה ליו חגנו' ,מהו אומרו 'בכסה' שהוא מלשו כיסוי .משל ליהודי אחד שהל לבית עולמו והוא עדיי
צעיר לימי ל"ע ,ותיהו כל העיר ,ובאו המספידי להספידו והוא שוכב על האר מעוט בטלית ,כל הע העומדי
מסביבו מבכי מרה את האסו הנורא אשר מי ירפא לו ,ובתו כל הקהל סבב בנו הקט ,שעדיי אי ביכולתו
להבי גודל הצרה אשר נחתה עליו ,כמה יחסר לו אביו כל ימי חייו ,והחל משחק ע הטלית ולמשו בציציותיו,
ניגש אליו מא דהו ואמר לו ,יקירי ,הא הינ יודע מי מכוסה מתחת טלית זה ,הלא הוא אבי אוהב ששוב לא
תזכה לראותו .כ א עלינו להתעורר בראש השנה ,כי כול מסתובבי שלווי ושמחי ,א אי איש יודע מה
מונח 'בכסה' ליו חגנו 'מה מכוסה מתחת הטלית' ,ומה יבוא על כל אחד ואחד לאחר גזירת וחתימת הדי בהאי
יומא ,אמנ על ידי תפילה ותחנוני לפני המקו נזכה שיתכסה לנו 'תחת הטלית' שפע רב וכל טוב.
בדומה לזה אמרו להמשיל לנער שאמו נפטרה ל"ע ,ונתקשו בני המשפחה האי להודיעו בשורה קשה זו ,עד
שטיכסו ומצאו עצה .קנו לו בגד חדש מפואר ,ובכיס הבגד הכניסו פיתקא שכתוב בה ביגו קודר את הבשורה
הכואבת .כמו כ בראש השנה ,כל אחד מסתובב לו ע ה'קיטל' וכולו אומר כבוד ,...ואי איש יודע ,איזו פיתקא
הכניסו לו מ שמיא בכיסו.
סב .הגה"ק החזו"א זי"ע )מעשה איש ח"ד קסג( הרגיש פע על איזה בחור כי מגזי הוא ב'אימת הדי' עד שבא לידי
עצבות ,שאלו החזו"א ,התדע מדוע אי אומרי תשלי' בשבת ,השיב הבחור מה שהשיב ,אמר לו החזו"א,
ל אסור לומר תשלי כי הינ מרגיש את עוונותי כ'משא' כבד על כתפ ,נמצא שכשתצא לאמירת תשלי הרי
אתה עובר על 'הוצאה' בשבת ...נרגעה רוחו של הבחור והבי ש'עצבות' איננה 'אימת הדי'.
סג .כתבו הפוסקי )שו"ע או"ח סימ תקפד ס"ב( שנוהגי שהבעל תוקע עולה לתורה בראש השנה ,ומבאר הלבוש )ש(
טעמא דמילתא ,כי פקודי ה' ישרי משמחי לב ,ובזה יעלה בידו לתקוע את התקיעות מתו שמחה וחדוה.
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)åðéàù éîù øîåàù (â ãô÷ú è"äàáá àáåä .ö óã ë"äòù
åúîùð ïéàù àåä ïîéñ ,äðùä ùàø úåìéôúá äëåá
äçîùù ,ïéàåùéð úçîù åîë àåäã ,åøåàéá àìà .äîéìù
äôé âååéæä äìòéù ïàë ùé ãçô êãéàìå àéä äìåãâ
).(äôåçä úãîòä úòáå ,ïéàåùéðä íãå÷ úåéëáå úåìéôú äáøä íéîéã÷îå
 íìåò úøä íåéä ¯ äæä ìåãâä íåéá ïë åîëסדãöî ,
åðàå ,äëåìîä úà íéùãçîù äìåãâ äçîù ùé ãçà
÷àøåðäå ãáëðä íùä úà êéìîäì íéëåæ øîåç éöåø
÷åúî êéç êì ùéä ,'êìîä' åìåë íìåòä ìëá æéøëäìå
êà .åðì 'ä âç éë íéçîùå íéùù ïëà åðà äæ ìò ,äæî
,íåé ãìé äî íéòãåé åððéà éë åðà íéëåá àñéâ êãéàì
ïëìå ,äàáå äáø÷ä äùãçä äðùä åáåçá ïîåè äîå
.ïéãä íåéá åðà íéãòåøå íéìçåæ

æë

øùôà éà ïëì äøôä ïî ãìåð ìâòäù ïåéëå ,øåâéðñ
äååù åððéãå ,äæ ïååò íéøéëæî øùàë ä"á÷ä úà úåöøì
,íéùã÷ä ùãå÷ì áäæ éãâáá ñðëð åðéàù 'ìåãâä ïäë'ì
.íéðôìå éðôì 'éåöéø'ä úòá àèç æîø ìë øëæéé àìù éãë
ùãå÷ä ìà úùâì øúåîå ,ë"ë åùùç àì 'ìëéä'á ÷øå
ìù 'øôåù úòé÷ú' éëå ,äåîúì ùé ,äúòî ,áäæ éãâáá
ïåøëæìã ïååéë àøîâá åøàéáå ,àéä 'íéùã÷ä ùãå÷'á ä"ø
øéëæäì àìù éãë äøô ìùá òå÷úì ïéà ïëìå) éîã íéðôáë àåä
ä"ø) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä çéëåä ïàëî .(ïååò åúåà
ò÷åúäù ,(äæ ïéòë åáúë íé÷éãö äáøä) ,(è"îøú ¯ ç"îøú úðù
áåùç àåä éøä ,àåäù íå÷î ìëá äðùä ùàøã øôåùá
ìëë íéðôìå éðôì íéùã÷ä ùãå÷ì ñðëðä ìåãâ ïäëë
 äøô ìù øôåù øåñàì óà Y åèôùîå åú÷åçסה.

תקעו בחודש שופר – גודל זמ התקיעות
äî äæ éôì ùøôî (àúéà ä"ã ç"îøú úðù) øçà íå÷îáå
éãë úåðåøëæ éðôì åøîà' (.æè ä"ø) åøîàù
íéàöåé ïéàå ìåñô äøô ìù øôåù (.åë) ä"ø úëñîá
סו
úåèùôáå ,' øôåùá äîáå ,äáåèì éðôì íëéðåøëæ äìòéù äùòð øåâéè÷ ïéàã íåùî ,úåòé÷úä úáåç åá

סד .וכפי שמדייק הגה"ק הרבי רבי יהונת אייבשי זי"ע )ח"ב דרוש ה( שלא כתוב 'היו היה הרת עול' ,אלא 'היו
הרת עול' שביו זה עצמו הוא הרת עול ,וביו זה נבראי מחדש השמי ושמי השמי ,האר וכל אשר
בה ,וכ אנו אומרי 'זה היו תחילת מעשי' ,ולא זה היו היה תחילת מעשי ,ועל כ יעשה כל בר דעת פעולות
למצוא ח בעיני הקב"ה ,שיבראנו מחדש וייטיב לו.
והרי כ הוא דרכו של עול ,שאי זורקי מבית את השולח אשר נשרט ונסדק ,אבל בבוא לקנות שולח
חדש לא יקנוהו אפילו ע שריטה אחת קלה .כמו כ ,א שמש כל ימות השנה מוותר הבורא כביכול לאד א
א אי הנהגתו כל כ כדבעי ,א בראש השנה ,אינו כ ,כי כל העול נברא מחדש ,והשי"ת אשר מלוא כל האר
כבודו מביט על האד ,ובוח כליות ולב א עובדו כראוי .וא הוא מושל ללא כל שריטה ,אז הוא משית עליו
כל טוב ,אמנ לא יתייאש אלא יזעק אנא עבדא דקוב"ה ,ובזכות זה ירח ה' עליו ועל עמו להצילו מכל רע
להיטיבו באחריתו.
וכ דימו את האי יומא לאופ שנוהגי בנקיו הבית לקראת הפסח – שרבי יריקו את כל החפצי המונחי
אחר כבוד בארונ זה כשנה תמימה )מפסח העבר( ויבחנו היטב כל חפ וחפ הא עדיי צור יש בו ...א כא 'וכל
באי עול יעברו לפני כבני מרו' ושמחה גדולה היא שעושי 'סדר' בעול ,לאיד פחד גדול יש בזה ,ואי לנו
שיור רק כח ה'תפילה'.
סה .פע כאשר הוצר הרה"ק רבי אהר מבעלזא זי"ע להוכיח בעל עבירה באמצע ימי החור ,קרא לו ואמר לו
בקדושתו 'כיצד לא פחד לב ,והלא עוד מעט יגיע הזמ שלפני תקיעת שופר] '...כ מספרי על אחד הצדיקי,
שבמוצאי ראש השנה אמר לסובביו שצריכי לשוב בתשובה כי ראש השנה הבעל"ט חל בעוד פחות משנה[ ,והוא
הזמ שכל יחיד ויחיד מבני ישראל מתעורר בתשובה ,ובפרט כאשר יתבונ שעכשיו עומד הוא להיכנס לפני ולפני,
בקודש הקדשי ,במקו המקודש ביותר בעול ,ונצר תחילה לנקות ולזכ את נשמתו מכל שמ פג עבירה ועוו,
דוגמת הכה הגדול הנכנס לפני ולפני ביו הכיפורי ומקטיר את הקטורת בקדושה ובטהרה ,ובקבלה שלימה אחת
ישיג את מבוקשו זה.
סו .וטעמא דמילתא הסביר הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע )קדושת לוי לר"ה ד"ה בחצוצרות( בדר משל ,למל
גדול שתעה בעובי היער ולא מצא את הדר לצאת מש ,לשמחתו פגע בכמה אנשי וביקש מה להראות
לו את דר המל ,א ה לא הכירו את הדר כי כל ימי חייה התגוררו ש בי העצי ולא היה ביד לעזור לו,

çë

באר הפרשה  ראש השנה

éðôì åøîà' øîà øáë éøäå ,äîáå àéùå÷ä ïáåî åðéà
,àìà' .äáåèì éðôì íëéðåøëæ äìòéù éãë ¯ úåðåøëæ
áø÷úäì ïéìåëé êéàå ,'éðôì åøîà' åøîàù äî ìò éà÷ã
éúà÷ ïåøëæìã øôåù' àøîâá àúéàã ,øôåùä é"ò åéðôì
íéøåôéëä íåéá ñðëðù ìåãâ ïäë åîë ,'éîã íéðôìë
.'íéðôìå éðôì

íåùî ,äøô ìù øôåù [åìñôå åøñàù ,ùåøéô] åìãçå
ïåøëæìã ïåéë øôåùä ïëàå ,øåâéðñ äùòð øåâéè÷ ïéà
ìåãâ ïäëë ,åéùòî ìë ìò èôùðå øëæð íãàäå ,éúà
ãàîå ,ïúééååäë íéøáãäå ,éîã íéùã÷ä ùãå÷ì ñðëðä
àáåä) 'äæä àøåðä øáãá ÷éîòîä íãàä áì ãøçé ãàî
.(âò áúëî ,'øèðìñ é"øâä éáúëîå úåøâà'á

,ì"öæ øèðìñ ìàøùé éáø ïåàâä íâ áúë åìà íéøáãë
åðééä] øñåîì ìéòåî øåéöä çë øùàë' íééñîå
úà ïéìèåð ìàøùéù äòùá (â èë ø"÷éå) ùøãîá åøîà
äæ åì åìéòåé åéðéò ãâðì íéøáãä åéðôì øééöî íãàùë
ïéãä àñëî ãîåò ,ä"á÷ä éðôì ïéò÷åúå ïäéøôåù
äéä åìéà åîöò íãàä øééöé ,[øñåî úçëåúì øøåòúäì
 íéîçø àñëá áùåéåסז.
éùã÷ úéáì íéøåôéëä íåéá ñðëéäì êéøö äéäå ìåãâ ïäë
ô"òà' (ã"ä â"ô) äáåùú úåëìäá í"áîøä éøáã íéòåãé ,äìéìç äòø åäòâôé ìá åùôðì ãàî ãøç äéä íéùã÷ä
,áåúëä úøéæâ äðùä ùàøá øôåù úòé÷úù
å÷ñô øùà ãåîìúä éîëç úðåîà åúðåîà ÷æçé ïë
ובשופר גדול יתקע  -סגולת התקיעות ברוח ובגש

עד שלבסו ראה חכ אחד וביקש מאתו שיורהו את הדר לצאת מש ,הבחי החכ שהוא המל ונרתע לאחוריו,
א מיד התעשת והראה לו היא יחזור לארמונו .המל הכיר טובה מרובה לאותו חכ ,ויגדלהו וינשאהו על כל
השרי וילבישהו בגדי 'שר' וציווה להטמי בבית גנזיו את בגדיו הישני ,ומאז התנהלו כל עניני המדינה על פיו.
ויהי אחר הדברי האלה סרח פע שר זה ,וחטא חטא גדול אשר לא יעשה ,ונידו למיתה .השר ביקש שימלאו
את משאלתו האחרונה להתראות עוד פע אחת לפני המל ע בגדיו הישני אשר בגנזי המל ,וכ נפל לפני
רגליו והתחנ לפניו שיסלח לו על מעשיו ,ואכ ,מכיוו שראהו המל בבגדי אלו נזכר בטובה הגדולה שגמל עמו
בימי הה ,ויט אליו חסד ומחל לו על העו.
והנמשל מוב מאליו ,שהקב"ה חזר על כל אומה ולשו לתת לה את התורה הקדושה וה לא הסכימו לקבלה
)כמבואר בב"ק לח ,(:ורק כנסת ישראל ענו ואמרו 'נעשה ונשמע' וקבלו עליה עול מלכות שמי ,ואכ ה קבלו את
התורה בהר סיני כשנשמע קול שופר חזק מאד בהר .לכ תוקעי בר"ה בשופר  -לעורר אהבת אית ,שיזכור הקב"ה
לנו חסד נעורינו שקבלנו את התורה כאשר שו אומה ולשו לא חפצו לקבלה ,וממילא סולח קוב"ה ומוחל לנו
לכל עוונותינו.
ב'חידושי הרשב"' )מסכת ר"ה טז (:כתב וז"ל ,אמרה תורה תקעו לפני בשופר כמו שתוקעי בשופר לפני המל
ואומרי 'יחי המל' ,ואותה תקיעה תעלה לפני לזכרו לפקוד אתכ לשלו כמל המקלס על עבדיו העובדי אותו,
עכ"ל ,וכלומר שבתקיעה מכריזי אנו כי אבינו שבשמי הוא הוא מלכו של עול.
סז .כ המלי הרה"ק ה'אהבת שלו' זי"ע ,כי כביכול הקב"ה משתומ על עצמו – כיצד הגעתי הלו  -לשבת
על 'כסא די' ,אי זה אלא כי 'השט' קטרג על בני ישראל ,ופיתה אותי לכעוס על בני ישראל ,הרי לי שכח
אדיר יש לשט בפיתויו ,א"כ מה טענה יש לי על בני ישראל כשה חוטאי ,הרי כל חטא אינו אלא מחמת כוחו
הגדול של השט לפתות ...מטע זה עצמו עובר קוב"ה מכסא די לכסא רחמי.
וכעי שביאר הרה"ק המהרי"ד )פר' וירא( את נוסח התפילה 'כמו שכבש אברה אבינו את רחמיו וכו' כ יכבשו
רחמי את כעס מעלינו' ,ולכאורה קשה ,הנה אנו מבקשי שהקב"ה יעורר רחמיו ויכבוש את כעסו ,ואילו אברה
אבינו כבש את רחמיו ועורר את מדת הדי והגבורה לשחוט את בנו.
והסביר המהרי"ד ,דהנה אמרו חז"ל )תנחומא פרשת וירא פרק כב( שבלכת אברה אבינו אל ה'עקידה' בא השט למנעו
שלא יקריב את יצחק ,לאחר שראה שכל ניסיונותיו אינ מצליחי החל לטעו טענות שונות ומשונות מדוע יש
לאברה להימנע מעשיית העקידה ,עד שענה לו אברה ,אכ ,צדקו דבר ,אלא שאתה 'שט' אתה ,וכלל מסור
בידנו לעשות תמיד איפכא מדבר  .כיו"ב אנו מבקשי מאת ה' להשיב למקטרגי לאמר 'אכ ,צודקי את
בטענותיכ ,אלא שעלי לעשות 'איפכא' מטענותיכ' ,ואכתב בספר של צדיקי גמורי לאלתר לחיי טובי
ולשלו ,אמ כ יהי רצו.
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¥ åøåò åøåò øîåìë ,åá ùé æîø
 íëúðùî íéðLéסח íëúîãøúî åöé÷ä íéîãøðå ,סט,äáåùúá åøæçå íëéùòîá åùôçå ,

כתב בספר 'פני יפות' )פרשת אמור ,בפסוק בחודש השביעי באחד לחודש( רמז נפלא על הפסוק
בחדש שפר בכסה ליו חגנו' ,כי הנה ידוע שהאותיות יכולות להתחל ע האותיות שלפניה )שער הכוונות ,עני
הפסח דרוש ב( .אותיות הקודמות לתיבת 'חדש' הוא 'גזר' ,והקודמות ל'כסה' הוא 'די' ,והוא רמז ל'גזר די' שבראש
השנה ,והאותיות שקוד תיבת 'שפר' ה קר"ע .וכלומר שע"י השופר קורעי גזר די ,וכמו שאנו מבקשי 'קרע
רוע גזר דיננו'.
עוד נציי ,שהרה"ק ה'עטרת ישועה' זי"ע אמר )ליל ר"ה קוד קידוש ד"ה בהפטרת פנחס( ש'תקעו' בגמטריא 'עושר' .עוד
אמר לבאר עפ"י דברי חז"ל )ר"ה כו' (:שופר מארי ' – שע"י השופר נזכה לאריכות ימי )עטרת ישועה פר' תצא ד"ה א"י
כי תצא( .וא יזכה ל'ארוכה' ורפואה שלימה )ש ,פר' ראה ד"ה א"י ראה(.
כ הוא מסוגל לפקידת עקרות ,כי האותיות שאחר עקרה ה שופר ,וכלומר שהשופר יוציא מלהיות בכלל
עקרה.
הרה"ק ה'תפארת שלמה' זי"ע )לר"ה ד"ה תקיעת( כתב על דברי חז"ל )שבת קיז' (:תקיעת שופר ורדיית הפת '...ללמדנו
שתקיעת שופר משפיעה פרנסה.
איתא ב'שער המל' )ש"ג פ"ד( וז"ל .ובשעת תקיעת שופר בשעה שקולו מחזיק ברכה 'ברכת השופר' יתעוררו את
עצמ בבכיה רבה ,וביותר בעניית אמ אחר הברכה ,שבעת ההיא יכתב קצבת הפרנסה וכל השפע לכל השנה כולה,
עכ"ל.
סח .יש שאמרו בדר צחות ,מדוע תוקעי 'תשר"ת' ולא סגי בתקיעה אחת ,כי פוק חזי ממנהגו של עול כי 'צרת
רבי' היא ,שיש שמעירי אות משנת – שנת הליל ,וכבר נתעוררו – ומיד יחזרו להמשי בשנת ,ויש
אשר יקומו ממיטת ומ"מ יהלכו בחוצות כמתו שינה ...ע"כ תקנו לתקוע כמה וכמה תקיעות ,להעירנו ולהקיצנו
לגמרי ,ולא נשוב ליש בהבלי העול כאות החוזרי ליש אחר שמעוררי אות...
עוד אמרו להמשיל ,לשריפה שפרצה בבית ,ובאותה שעה היה אחד מבני הבית יש על מיטתו בשלוות נפש,
והנה באו כמה 'חכמי' אשר רצו 'להציל' את הלה מ הדליקה ,והחלו למדוד גודל של חלונות הבית וג את
מידות המיטה בניחותא ובכובד ראש ,זעק לה מא דהו שוטי ,בטלני ,הרי תו כמה רגעי ישר הלה ע מיטתו
ג יחד  -העירו אותו ...הקיצו אותו ...ויברח כל עוד נשמתו באפו ....כיו"ב לדיד ,אחינו בני ישראל ,ביו הדי
הנורא ,הפסיקו למדוד וללכת הנה והנה ,הקיצו עצמכ ,התעוררו להתחיל להל בדר המל – מלכו של עול.
יש שביארו את דברי הגמרא )שבת קיז' (:תקיעת שופר ורדיית הפת '...ומה עני זה לזה ,כש שברדיית הפת
מזדרזי מאוד כי אש בוערת בתנור וא לא ימהר להוציא תשר הפת ...כ יש ל לדעת בראש השנה כי הזמ
בוער כאש ויש למהר להציל ,וההצלה תהא ע"י השופר.
פע נכנס הגאו הגדול הרב מפוניבז' זצ"ל אל היכל ישיבתו הרמה ,ושאל את תלמידי הישיבה כדת מה לעשות
באד היש ,אשר רואה בחלומו אריה גדול הפוער פיו לבלעו חי ,ובפחדו כי רב זועק האיש זעקות נואשות עד
לב השמי שיחושו להצילו משיני הכפיר השואג לטר ,שאל הרב מפוניבז' האי נוכל להצילו ,הוא מותיב לה והוא
מפרק לה ,מ'וועקט איה אוי ...מ'וועקט איה אוי) ...מעוררי אותו משנתו העמוקה( ,ובזה סר כל הפחד והמוות ,ומוסר
ההשכל מדבריו הוא ,שלפעמי שוקע האד במש השנה בתרדמת הזמ ,והוא מהל בדמיונות היצר הרע ,ולזה
בא קול השופר לעוררו משנתו ,ויתפקח מכל 'חלומותיו' ,ויראה שלא דובי ולא יער ,וכל היצר הרע על שלל
תאוותיו אינו אלא חלו ודמיו בעלמא.
וכ מצינו בכל מקו שנכתב בשו"ע ופוסקי אודות ה'סליחות' נכתב לקו לסליחות ,וברבינו יונה )שע"ת א ג( כתב
'לא יימצא איחור התשובה אלא בעמי האר אשר המה ישיני שוכבי' ,כי זוהי 'פתחה של תשובה' ליעור משנתו
בהבלי הזמ ,להתפכח ולהתחיל לעבוד את ה'.
סט .הנה כתב הרה"ק רבי צדוק הכה זי"ע )רסיסי לילה אות לה א( עני תקיעת שופר שכתב רמב"  -כלומר עורו
ישני מתרדמתכ ,ורז"ל אמרו )ר"ה טז (.שיעלה זכרוניכ לפני לטובה ובמה בשופר .הכל אחד כי 'ה' ציל '
כאשר האד מתעורר משנתו וזוכר בהש"י ,אז הש"י זוכר אותו כאותו עני שהוא זוכר בהש"י ,ומה זכירתו – שהקב"ה
מלא כל האר כבודו ,והכל שלו ,וצרי לעובדו וכיוצא ,כל חד לפו אתערותא דיליה.
)תהלי פא ד(

'תקעו

ì
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 'äáåè àì øùà åúáùçîå ,äòøä åëøã íëî ãçà ìë ,ïîæä éìáäá úîàä úà íéçëåùä åìà íëàøåá åøëæåע,
 äáåùúá øåæçìå øøåòúäì êéøö øôåùä ìå÷ éãé ìòù ,ìéöé àìå ìéòåé àì øùà ÷éøå ìáäá íúðù ìë íéâåùåעא.
áåæòéå ,íëéììòîå íëéëøã åáéèäå ,íëéúåùôðì åèéáä
 íìù ááìá åãáòìå åðåöø úåùòì åîöò òéðëéåעב.
ועל זה נאמר )ישעי' כז ג( 'והיה ביו ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדי באר אשור' ,הנה נאמר כא שני
מיני ,א .האובדי באר אשור ב .והנדחי ,שה שני סוגי אנשי ששוקעי ונטבעי בדמיונות ,האחד  -שמשקיע
עצמו בהשתדלות תדירה בעסקי עול הזה כגו לקבו ממו וכיוצא שאר תאוות או רדיפת שררה וכבוד או ניצוח
וקנאה עד שלבו מוטרד שאי אפשר לו לזכור את הש"י כלל ,וזה נקרא 'אובד' ח"ו ,כאשר הוא בתכלית השיקוע.
וזה עני אשור – שהשר שלה סנחריב בלבל כל העול כולו) ...והשני הוא עני 'והנידחי' עיי"ש( ,והנה לזה בא קול
השופר לעורר אותנו לקו מ'שינה' עמיקתא זו...
ואי מי שאינו מתעורר לקול השופר שהרי ג' מיני שינה יש 'תנומה' והיא הקלה שבשינה ,למעלה ממנו 'שינה',
ו'תרדמה' קשה מכול )עד שנפסק שאפשר לצר את ה'יש' למני ,שו"ע או"ח נה ו ,ואילו שיכור השרוי ב'תרדמה' אינו מצטר למני ,משנ"ב
צט י( ,ולזה הביא הרמב" כי הרמז לתקיעת שופר הוא בפסוק זה 'עורו ...ונרדמי הקיצו מתרדמתכ' ,כי הכל
מתעוררי לקול השופר.
אמנ ,מאד יש לו לאד להיזהר לשמוע היטב את קול השופר – למה ירמזו דבריו ...כי ב'רגילות' יפסיד ג את
זה ,וכדמצינו ל'גר"א' )בפירושו יונה ג א( שלכ אי תוקעי בשופר בערב ראש השנה – א שאנו תוקעי בכל יו
מימי אלול ,כי הוא בדומה מה שאמרו )גיטי נו (:שהקב"ה שלח 'בריה קלה' ויתוש שמה שתכנס במוחו של אותו
רשע טיטוס ותפריע את מנוחתו ושלוותו ,עד שעבר טיטוס ליד בית הנפחי וש שקט ושתק היתוש לקול הלמות
הפטישי ,ע"כ מאותו היו הביאו נפחי לפניו למע ישתוק היתוש ,א ג זה לא הועיל כי א לשלושי יו
ותו לא – שכ 'ל' יו רגילות הוא' והיתוש נתרגל שלא להבהל ושלא ל'התעורר' מקול הרעש גדול של הפטישי...
א אנו חוששי שלא 'נתרגל' ,לקול השופר הנשמע כבר במחננו זה שלושי יו ,וא בר"ה נישאר להיות 'שוגי
בהבלי הזמ' ל"ע ,ע"כ פוסקי יו אחד מלתקוע ,ושוב אי כא שלושי יו ,וכ יעלה בידינו לעורר את הישני...
ע .סגולות גדולות ונפלאות נקשרו בה ב'תקיעת שופר' ,כתב הרהק רבי צדוק הכה זי"ע )דברי חלומות ,יד ,וז"ל ,בכל
מצוה ישנה קדושה מיוחדת כפי אור של אותה מצוה ,מצות שופר מביאה יראה בלב וכמו שנאמר א יתקע וגו' וע לא
יחרדו ,וזהו עיקר המבוקש מאיש הישראלי וכמו שנאמר מה ה' א' שואל מעמ  ,כי א ליראה ונאמר סו דבר הכל
וגו' האלקי ירא וגו' כי זה כל האד ,ועל כ מצוה זו בראש השנה להכניס היראה בלב על כל ימות השנה ...ומסיי
ש ,וכל מחשבות של יראת שמי הבאי ללב האד בכל ימות השנה הכל מקיו מצות שופר בראש השנה.
וכאותו לשו כתב הוא עצמו )'רסיסי לילה' אות לה( שכל כוחנו לעסוק בתורה בכל השנה כולה בא מכוחו
דשופר בר"ה.
עא .שנה אחת קוד התקיעות פנה מר ה'בעל ש טוב' הק' זי"ע וזעק מנהמת לבו – הבאת את טפכ ובניכ
הנה ,עשו כל איש 'חשבו נפשו' שמא הולי את בניו לבית המדרש כמו שהולי אברה אבינו את יצחק בנו
לעקידה ,על כ עשו תשובה גדולה והתפללו בעד בניכ' ,וגעו כל הע בבכי והוסיפו ביראת ה' טהורה.
ביאור נורא ביאר הרה"ק ה'אור המאיר' זי"ע )עפ"י דבריו בד"ה א"י היתקע ,ועיי' כתר ש טוב ח"ב ד כב ,(:דלכאורה א
השופר בא לעורר את ישראל לתשובה ,מדוע הוצרכו ל'שופר' אפשר לתק שבכל עיר ועיר ידרוש החכ 'דרשת
התעוררות' בקול חוצב להבות אש .ומבאר בדר משל ,לעיירה מוקפת חומה שהתגוררו בה עניי ועשירי ,והעמידו
שומר בפתח העיר שישמרו אות מ המזיקי והגנבי ,והנה כאשר יבחי השומר בכנופית גנבי המתקרבי לעיר
ויצעק גנבי ...גנבי ...לא יתאספו אצלו כי א העשירי לבד הדואגי על כספ ורכוש ,ורק ה יסייעו לשומר
להתגבר כנגד הגנבי ולגרש מתחו העיר ,ואילו העניי ישארו בבתיה ,כי לא איכפת להו כ"כ א יכנסו הגנבי
בתו העיר ,מאחר שבלאו הכי אי מה לגנוב מה ,א א יצעק השומר בקול אש ...אש ...שהעיירה בוערת וכל
הרוצה להציל את נפשו עליו לעזוב את העיר ,אזי ימלטו כול על נפש
והכי נמי א היה החכ דורש לפני הע להתחזק בענייני תפילה ,היו חלק אומרי שה מתפללי כהוג ואי
הדברי מכווני אליה ,וא היה מעורר בלימוד התורה היו התלמידי חכמי מתנערי ואומרי שה עסקו
בתורה כל השנה כולה ,וא היה מוכיח על עניני גמילות חסדי היו העסקני הולכי בלב רגוע ,שלא אליה

באר הפרשה  ראש השנה

àì

äæéàî áåùì åðîî 'à ìë ìá÷ìå ,'èøôáå ììëá' åðàèç íåìù øäð) ù"ùøä íùá (ä"ø êøò) 'õòåé àìô'ä áúë
Y àèç äæéàî áåùì ãçà ìë úåçôé ìàå ,åãéáù ïååò äáåùú úåøøåòúä éë (ù"é÷úå ä"ø úåìéôú øãñá
÷äáåùú ìòá ÷éãö úåéäì äëåæ äæá éë ,øåîç åà ì
 øçà ïîæá ìåãâ çøåè ãâðë íåéä äìéòåîעג.
 úåëæ óëì åìåë íìåòä ìë úàå åîöò úà òéøëîåעד.
íúåàá äáåùúá áù àìù éîù íéðåùàøä åáúë ïëå úåòé÷úä ïîæ àåä 'ïåöø úò' .ì"æå (íù) ù"ùøä áúë äëå
íàù ,íéòùøä ïéá ä"øá íúçðå ä"ø íãå÷ù íéîéä øùàå åðìàåð øùà ìë ìò äøåîâ äèøç èøçúäì
נאמרה התוכחה ,ולכ אמרה תורה לתקוע בשופר בקול רעש גדול ,שזה מעורר את כל אחד ואחד לחזור בתשובה
בכל מצב שהוא ,ולב יודע מרת נפשו והוא עצמו מכיר בנגעי עצמו ,וכדוגמת השומר הזועק אש ...אש ...הגור
לכול לברוח ממקומ.
כיוצא בזה הגיד הגאו ה'חפ חיי' זצ"ל ,שמי שאינו מתעורר בראש השנה להפיל כל החומות והמחיצות
המבדילות בי ישראל לאביה שבשמי על ידי תפילה ,הרי הוא דומה לבעה"ב שארמונו עולה בלהבות ,והוא נח
על משכבו בנחת וברוגע ,וא שכול צועקי לעברו 'אש ,אש' ,הרי הוא מתעל מה ואינו טורח להביא מי כדי
להציל את רכושו ,והנמשל ברור ,שבעת כזאת יש בידו לפעול שיפסקו עליו שנה של שפע וברכה ,ואילו הוא
בסכלותו מתנהג כאותו טיפש שאינו מתאמ להציל מ הדליקה ,ובזה מבואר דברי הירושלמי )הובא ברמ"א תקפג ס"ב(
'מא דדמי בריש שתא דמי מזליה' ,היינו שאינו נות אל לבו לנצל את הזמ 'בריש שתא'.
עב .סיפר הרה"ח הישיש רבי זאב אייזנבא זצ"ל ששמע מאחד מזקני ירושלי ששמע מזקנו בעל המעשה ,בהיותו
ילד קט נסע ע אביו באחת השני לשהות בראש השנה בצל הרה"ק רבי אהר מטשערנאביל זי"ע ,והיה אז
ש ציבור גדול מאד של חסידי ,ומחמת הדוחק והצפיפות היו חייבי להוסי עוד מקו לעמוד בעת התפילה,
לכ עשו חור גדול בגג של בית המדרש ,והרבה מ החסידי עמדו על הגג וש הביטו אחרי הרה"ק מטשערנאביל
בעבודתו בקודש.
א עדיי שרר דוחק גדול בבית המדרש ,ומחמת גודל הדוחק והצפיפות שהיו קוד התקיעות התעל בעל-המעשה
חסר אוני ,מיד מיהרו לעוררו מעלפונו והשיבוהו אצל הבימה – מקו ששלט האוויר )תחת החור שבגג( בסמו להרה"ק
מטשערנאביל ,מפני שהותו במקו קרוב כ"כ זכה אז לשמוע דברות קודש שדרש הרה"ק מטשערנאביל באותה
שנה בקול חוצב להבות אש קוד התקיעות ,וכה אמר ,ה'תקיעה' היא קול שופר חלק המורה על מדת הגאווה,
ואילו תרועה מורה על שברו לב ומדת ענווה ,וזהו הרמז בפסוק )תהילי מז ו( 'עלה אלוקי' כדי לסלק מדת הדי
המרומז בש אלוקי ,צרי לקיי 'בתרועה' שיהא לבו נשבר בקרבו ,א סילוק ש ה' המורה על רחמי נעשה
חלילה 'בקול שופר' ,דהיינו קול התקיעה שנדמה בעיניו שהוא חלק ואי בו פג ,רחמנא ליצל .ויהי כאשר שמעו
הקהל את דבריו הקדושי יוצאי מעומק לב טהור געו כול בבכי ,והעיד הילד שמ הגג נשפכו דמעות כמי
שהרטיבו את כל בגדיו מכ רגל ועד ראש.
עג .א על העבירות החמורות ביותר יש בידו לשוב באותה שעה ,וכמו שאיתא ב'צמח צדק' )ליקוטי אות ג( ,דגבי
שופר כתיב )תהלי פא ד( 'תקעו בחודש שופר' ,ואצל יעקב אבינו נאמר )בראשית לב כו( 'ותקע כ יר יעקב' כי
אותיות 'תקעו' ה אותיות 'ותקע' ,ללמדנו שבעת תקיעת שופר יכול האד לתק א מה שפג בירכו דהיינו
אביזרייהו דגילוי עריות.
והרש"ש )הובא ב'פלא יוע' ש( הוסי ,שאפילו מחטיא את הרבי מתכפר על ידי תשובה בעת התקיעות.
עד .הנה ,חז"ל )עיי' ר"ה לג (:למדו כמה וכמה הלכות ב'תקיעת השופר' של ראש השנה מתקיעות דיובל ,ולכאורה
צרי ביאור הרי תקיעת היובל הייתה תקיעה אחת )של ב"ד( לחמישי שנה ,ובס"ה כל מני תקיעות הללו בכל
שנות קיומו של 'כלל ישראל' אינו עולה כי א כי"ז יובלות שנהגו בע בני ישראל ,ומדוע למדו מש לראש השנה
הנהוג זה אלפי שני וכבר תקעו ויתקעו ריבי רבבות של תקיעות ,ושפיר היה ללמוד יובל מר"ה ולא להיפ ,אלא
אפ"ל עומק הכוונה דבא ללמדנו דכמו שביובל ע"י 'תקיעה אחת' יצאו אלפי עבדי לחרות עול ,ואלפי שדות שבו
לבעליה ,והכל בכוח אותה תקיעה אחת ,א כ יש לנו ללמוד לדיד – שבאיזה מצב שרק נהיה ,אפשר לנו
בתקיעה אחת לצאת לחרות עול מידיו של יצר זה ...להיות אד חדש.

áì
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,åðéã øæâ òåø òø÷é øåáéöá íåéä åúåàá äáåùúá øäøä
 íéçåúô äáåùú éøòù ïòéעה.
åìéà (íìùä ïéùéã÷ ïéøéò) ò"éæ ïé'æåøî ÷"äøä øîà äë
úòé÷ú ìù ïåöø úòå çë íãà éðá íéòãåé åéä
.íéãé éúùá ïîæä úà íé÷éæçî åéä øôåù
áúëù åîëå ,'äåöî ìù äçîù' êåúî àäé äæ ìë íðîà
íéò÷åú òåãî (ïåùàøä åîòèá) ïåàâ äéãòñ éáø
ïéò÷åúù ,íúåëìî úìéçúá íéëìîä ïéùåò ïëå' øôåùá
åðéìò ïéëéìîî åðà ïëå ,'åëå úåðø÷å úåøöåöçá íäéðôì
(å çö íéìäú) ãåã øîà ïëå ,äæ íåéá êøáúé àøåáä úà
àèéùôå .''ä êìîä éðôì åòéøä øôåù ìå÷å úåøöåöçá
.ã"åá êìî úëìîä ìùîë äçîùå äåãç êåúî äùòð äæù

úåöî éãé ìò úåòøå úåù÷ úøéæâ ìèáìå òåø÷ì øùôà
,ìã ïðåç 'ä äåìî (æé èé éìùî) áéúë àäã ,íéãñç úåìéîâ
áåúë àø÷î àìîìà' ïðçåé éáø øîà (.é á"á) àøîâáå
ä"á÷äù 'äåìî ùéàì äåì ãáò' ìåëéáë ,åøîåàì øùôà éà
î"åç) ïì àîéé÷ íå÷î ìëá äðäå ,íãàä ïî äååìë äùòð
òáúðäù ã"éáá íéé÷úé ïéãäå) òáúðä øçà êìåä òáåúäù (à ãé
¯ äååìä áééåçî äàååìäá íå÷î ìëî ,(åéìà êìéì äöåø
åðøîà íà ,äúòî .òáåúä Y äååìîä øçà úëìì òáúðä
,åøáçì ãñç ìîåâù éîî äååìë ìåëéáë àåä ä"á÷äù
ã"á äæéà éðôì èéìçäì äååìîä ¯ íãàä ãéáù àöîð
äöåøù ïåòèì åì øùôà àìéîîå ,ïéãá ãåîòì äöåø àåä
.ïéãä úãî éðôá àìå íéîçøäå ãñçä úãî éðôá ãåîòì

äìéôúá íéøîåà åðàù äî åøàéá äæáå
øåãéñ óåñá) ì"÷åöæ ïé'æåìàååî íééç éáø ïåàâä áúë ïëì
,'úîàá åéìò áùúå ,êàñë ãñçá ïåëéå' ('ó÷åú
áùé àñë äæéàá èéìçäì åðéãéá àäé ãñç úåìéîâ é"òù ò"éæ àðìéååî à"øâä åáøù (ã÷ úåà 'ùàø øúë' ,à"øâä
.øôåù úòé÷úì ùâéð íøèá äìåãâ äçîù çîù äéä
 åðúåà ïåãì ìåëéáëעו.
)äðúðå' èåéôá

וצדקה מעבירי – מעלת הצדקה בפרט בימי אלו
íà éë ä÷ãö úåöî äøîàð àìù íãàä áåùçé ìàå
 åôåâá ãñç úåöî íéé÷ì øùôà éë ,íéøéùòìעז,
ïéøéáòî ä÷ãöå äìéôúå äáåùú' (:æè ä"ø 'ééò) åøîà äðä
,ïåîîáù ä÷ãö úåöîî àéä äøéúéå äìåãâ äáøãàå 'ìä) 'øùåé è÷ì'ä áúë úåàøåð ,'äøéæâä òåø úà
úåìéîâ äìåãâ íéøáã äùìùá' (:èî äëåñ) åøîàù åîëå êàéä ùøôì ,'õðéî äùî øáçä' íùá ,(áé úåçéìñä éîé

כעי זה יש מבארי מדוע נלמד שיש לתקוע ב'תקיעות' דערב שבת להבטיל את הע ממלאכה 'תקיעה תרועה
תקיעה' – מתקיעות ד'ראש השנה' ומה עני זה לזה ,אלא כי זוהי מהותו של שופר להכריז נפסק ונגמר מצב פלוני,
מהיו מצב חדש יש כא ,כמו שמכריזי בראש השנה שהקב"ה יושב וד את כל העול וכל מה שהיה עד עתה
כלל אינו בטוח שימשי ,וכ הייתה תקיעת שופר ב'מעמד הר סיני' לומר כי מעתה כל העולמות תלויי ועומדי
'א יקבלו ישראל את התורה ,מוטב '...כ נמי מכריזי בער"ש עד עתה עשינו מלאכת חול מעתה  -שבת קודש.
עה .הרה"ק רבי יחיאל ממוש זי"ע נכנס פע אל בית מדרשו לתקיעת שופר ,וכבר עלה אל הבימה ,ולא אבה
לתקוע בהראותו שבסמו עומד 'דבר אחר' האוכל ומכלה פירות בשדהו של אחד היהודי ,ולא יוכל לתקוע
עד שיגרשוהו מש ,ואכ שני אברכי יצאו וגירשוהו ומיד החל בתקיעות .כעבור שני סיפר הרה"ק ה'בית אברה'
זי"ע סיפור זה ,ונענה ואמר 'אזא מעשה פו דער מוש'ער האב אי נא נישט געהערט' )סיפור נורא כזה מהרה"ק ממוש
עוד לא שמעתי( ,נענו החסידי ואמרו ,שלבטח התלהבותו של הרבי היא ממעשה החסד והצדקה של הרה"ק ממוש,
שא בזמ מרומ קוד 'תקיעת שופר' דאג לשדהו של יהודי )כדוגמת המסופר על הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע שמצאוהו קוד
תפילת 'כל נדרי' ,כשהוא מנדנד תינוק בעריסתו אשר אמו עזבתו והלכה לביהכ"נ ,כי זה כל מהות של צדיקי ,שא בזמני אחוזי שרעפי זוכרי

ה את ע ה' לעשות עמה חסד ואמת( .א ה'בית אברה' נענה ואמר בלהב' ,מדוע אינכ מביני עמקות המעשה ,הרי
כל כוונת התקיעות היא לעקור את ה'דבר אחר' מכר ה' צבאות בית ישראל' ,כי זהו כל התקיעות שכל אחד
יעקור את כל הרע מגופו רוחו ונשמתו.
עו .מעשה באבר מחסידי הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע ששהה לצד מיטת ידידו החולה במש כל היו של
ר"ה ,ולא בא לבית המדרש רק לעת התקיעות ,ומשראהו הרה"ק אמר ,זה האיש ב עול הבא )א שבדר כלל
לא שמעו ממנו דיבורי כאלו( כי גדולה גמילות חסדי לזכות על ידה לעול הבא.
עז .ובכלל זה ,שיהיה בכל עת שמח וטוב לב ומאיר פני לכל אד' ,שאלה' נשאל הגאו רבי אביגדור מילער זצ"ל
לעת זקנותו בימי שלפני ראש השנה – מהי ההכנה הראויה לקראת יו הדי הגדול והנורא ,ענה ר"א 'סמייעל'

באר הפרשה  ראש השנה

âì

íúçäìå áúëäì äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ïåöø éäé íéãñç úåìéîâ åðåîîá ä÷ãö ,ä÷ãöä ïî øúåé íéãñç
úåéøá êåúî ,íåìùìå íéáåè íééçì øúìàì â"öùôñá
ïéá íéãñç úåìéîâ íééðòì ä÷ãö ,åðåîîá ïéá åôåâá ïéá
àìîì ,äìëìëå äáåè äñðøô ,àéìòî àøåäðå àôåâ ïéá íéãñç úåìéîâ íééçì ä÷ãö ,íéøéùòì ïéá íééðòì
 ñ"èëå çååøáå ì÷ðá íùâáå çåøá òáù åðéîñàעטìèáéå ,
 'íéúîì ïéá íééçìעח.
)לחיי ,להאיר פני של שמחה לכל אחד( ,השואל חשב שלרוב זקנותו לא הבי ר"א את שאלתו  -שהרי לא ביקש ממנו
הדרכה לקראת 'פורי' ...אלא לקראת 'יו הדי' ,שב ושאלו ,מהי ההכנה לקראת יו הדי ,ושוב ,ר"א בשלו –
סמייעל ...וביאר כוונתו ,את חושבי כי לרוב זקנותי לא הבנתי אל נכו את שאלתו ,אפרש שיחתי ,בדר משל
למי שעומד בראש 'רשת חנויות' המפוזרות ברחבי העיר ,עול כמנהגו נוהג וכל חנות אשר ברשותו מתנהלת על
ידי עובדיו ומשרתיו ,עדי הגיע 'אחרית שנה' ,אז יקח בעה"ב זמ – יערו 'מאז' )באלנ'ס ,הכנסות כנגד הוצאות( ויברר
היטב את כל הנעשה בכל חנויותיו ,ויגלה כי במקו פלוני יש מידי הרבה 'עובדי' ויש לשלח חלק מה ,במקו
פלוני צרי 'לפרס' יותר על קיו החנות למע ידעו דור אחרו שזכו לחנות כזאת בקרב ,במקו שלישי צרי
להרבות ב'מיני' הסחורה ...מכיוו שנדבר ע יועציו ,אמרו לו א א נראה שעלי 'לשחרר' חלק מ'פועלי' ,חוס
נא חמול נא ,את פלוני אל תסלק ,כי עצ שהייתו מביאה ל 'קוני' רבי מחו  -ע"י החיו והארת פני שהוא
מאיר לכל הבאי בשעריו ...כ נמי האי יומא יו ראש השנה הוא יו שהקב"ה עור בו כביכול 'מאז' – בוח
ובודק את כל הנעשה בעולמו 'וכל באי עול יעברו לפני כבני מרו' ,פעמי שהוא מחליט על כמה מ'עובדיו'
שאפשר לשלח מ'עסק' זה העול ...אמנ את אלו המאירי פני לבאי עול אות ישאיר בכל אופ .מעתה
תבי כי עצה טובה והגונה נתתי לכ לקראת יו הדי.
כעי"ז ידוע כי הגה"ק רבי ישראל סאלאנטער זצוק"ל היה אומר במשל ל'בית מלו' היקר בעול אשר השהות
בו עולה כששת אלפי דאלער לשעה ,וא עשירי גדולי אינ יושבי בו יותר מכמה ימי ספורי ,והנה רואה
אחד האורחי את ידידו שמכבר הימי השוהה א הוא במלו ,ויתמה העשיר עד מאד מה לידידי העני בבית יקר
כזה ,וישאל את ידידו הגידה נא לי כמה זמ שהות כא ,ויענהו העני ,זה לי כשנתיי ימי אשר אנכי יושב כא,
ותגדל תמיהת העשיר ...עד שהסביר לו העני אני ממשרתי בית המלו ,ולצור עבודתי נית לי חדר ובית מדור בזה
המלו היקר ...כ כביכול העול הזה 'עול יקר' הוא עד מאד ,אבל מי שעובד כא ,כלומר שיש בו תועלת לצור
העול מחזיקי אותו כא כחלק מ'בית המלו' ולא לצורכו אלא לצור גבוה ,ונוגע לכל מי שמאיר פני לבאי
עול )וכיו"ב מצרכי רבי( שמשאירי אותו לצור העול.
עח .הדברי אמורי ה בעשה בטוב וה בסור מרע – בזהירות שלא לפגוע בכבודו ...מעשה אירע לפני כשלושי
שנה ,אל הרה"ק מטאהש זי"ע הגיע אחד מהאדמורי" לשהות בצל קדשו בימי 'ראש השנה' ,והנה היה ש
בחור אחד מחסידי טאהש שמעשה ילדות תפסתו ,ומכיוו שהיה נראה לו כי כבודו של רבו יורד במעט בזה
שמתפלל בביהמ"ד רבי נוס ,ע"כ ירד לחייו של אותו אדמו"ר האורח ,ובליל א' דר"ה ביזהו לעיני כל הקהל באופ
נורא ומבהיל ממש )כשגמר האדמו"ר 'כיבדו' הבחור בפתיחת הארו לאמירת 'לדוד מזמור' – כשעדיי היה הרה"ק מטאהש באמצע תפילת
העמידה ,וכ עשה האדמו"ר( ...ויהי ממחרת ,קוד התקיעות קרא לו הרה"ק מטאהש לחדרו ,והורה לו לפתוח את הארו,
פתח את הארו הראה לו הרבי קח נא מכא  2דאלער וסע מהר העירה )טאהש היא עיירה קטנה לא הרחק מהעיר מאנטריאל(,
הבחור הביט בתמהו וחרדה על הרבי ונעתקה לשונו מפיו – הרי ר"ה היו והיא מצווני הרבי ליסע העירה ...א
הרבי דחק בו כמה פעמי ,נו ,קח ל את שני הדאלער וסע העירה ...הבחור פר בבכי ,וכי מה רוצה הרבי ממני
והרי ראש השנה היו  -כי קדוש היו לאדוננו ואי אסע ואחלל עיצומו של יו ,אז נענה הרבי בחריפות ,מעשי
דאתמול גרועי בהרבה מנסיעה זו) ...כמוב שהרבי הניחו לנפשו ,והבחור יצא מש כשהוא מלא בהרהורי חרטה ותשובה(.
עט .שמעתי מאד חשוב שליט"א שאחד מבניו התדרדר ל"ע מטה מטה ...וכשהוצרכו לטפל בו הוזהר נוראות כי
כהיו הזה אי בכוח של בני דורנו לסבול עול מכות ,אי לו לטפל בו רק בדברי רכות נחמות ופיוסי ...וכ
הוזהר שוב ושוב ע"י מחנכי משפיעי מביני ופסיכולוגי  -אי הדור כשר וראוי לקבל מכות ,רק בדברי רכות
נחמות ופיוסי ...והנה באחד השעות הקשות שעבר ע בנו נשא עיניו בדמע כלפי שמיא וזעק מנהמת לבו הכואב,
אוי ...רבש"ע ...א אלי אתחנ ,אנא ה' ,אי הדור כשר וראוי לקבל מכות ,רק בדברי רכות נחמות ופיוסי) ...באותה

ãì

באר הפרשה  ראש השנה
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שעה נתבשר מיד בשורה טובה אודות בנו( ,א אנו נבקש כלפי שמיא באלו הימי  -אי הדור כשר וראוי לקבל מכות ,אנא
ה' ,רק בדברי רכות נחמות ופיוסי.
פ .דבר נפלא מצינו ברש"י על הפסוק )שאנו אומרי לפ י תקיעת שופר ,תהלי מז ד( ידבר עמי תחתינו .שכוונת הקרא
לומר ,שהקב"ה יעביר מעלינו כל גזירות קשות ויתנ על הגוי במקומנו ,וז"ל רש"י ,ית דבר בעובדי כוכבי תחת
נפשנו ,להיות חמתו מתקררת בה ,ואלו )בני ישראל( ניצולי) ...ורק לאחר מכ הביא רש"י כפירוש נוס שהוא מלשו 'הנהגה'(.
כיו"ב מצינו לה'פני יהושע' המבאר )במסכת ב"ק נ (:שבכל מקו שנגזרה גזירה אי אפשר לבטלה רק ע"י שהקב"ה
מעבירנה על אחר ,ולכ לוקחי 'תרנגול' לכפרה – להעביר עליו כל מיני גזרות בא ה נגזרו ח"ו לבוא עלינו ,וזהו
הרמז שאנו תוקעי בשופר של איל ,כי ג ש עברה הגזירה של והעלהו לעולה על האיל.
פא .להרה"ק המנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע היה נכד יחידי בש 'הערשלע' )אשר נולד מבתו היחידה כמה שני לאחר
נישואיה( והיה הנער עבורו 'ב יקיר ,וילד שעשועי' .בימי אלול כשעדיי לא מלאו להערשלע ג' שני היה נכנס
לזקנו וביקש מאתו שיתקע עבורו בשופר כי אהב הנער לשמוע את תקיעתו של זקנו ,והרה"ק מחמת רוב אהבתו
לנכדו הסכי לו ותקע עבורו בכל יו תקיעה אחת שלא על סדר התפילה.
ויהי ביו ערב ראש השנה נכנס הערשלע לשמוע תקיעתו היומית כפי הרגלו זה כמה שבועות ,והיו ,סירב
הרה"ק לתקוע ,והסביר לנכדו ,כי היו ערב ראש השנה ואסור לתקוע ,אבל הערשלע לא הניח לזקנו ,ובבכיות
עצומות התחנ לפניו – רק תקיעה אחת ,רק תקיעה אחת ...ניסה הרה"ק לרצותו במיני מתיקה א לא הועיל
מאומה' ,הנער בוכה' שרצונו עז לשמוע תקיעת שופר ,עד שלא היה יכול המנח"א לעמוד מנגד נוכח הפצרותיו
ובכיותיו ,לקח השופר ותקע בו תקיעה אחת.
למחרת קוד התקיעות עלה המנח"א לדרוש כהרגלו בכל שנה ושנה ,וסיפר מה שאירע ביו האתמול ע נכדו
החביב – הערשל"ע ,שביקש ממנו לתקוע בזמ שאי תוקעי בשופר בכלל ,אבל' ,מה היה עלי לעשות ,אי הכי
נמי ,אי תוקעי בערב ראש השנה ,אבל מה לא עושי עבור ילד שאהוב עלי כל כ'.
והרי קולו בבכייה נוראה ,כשהוא צועק כלפי שמיא' ,רבונו של עול ,עדיי לא הגיע זמ הגאולה ,עדיי לא
הגיע הזמ לתקוע ב'שופרו של משיח' ,אבל אנחנו בני א-ל חי ,בני חביבי ,הננו מבקשי בבכייה ,אבינו שבשמי,
אפילו לא הגיע העת הנכו ,אבל אנחנו מבקשי לשמוע רק תקיעה אחת ,מה לא יעשה האב המרח על בניו
עבור בנו האהוב עליו ,ואני יודע ,שרוצי לית לנו דברי טובי אחרי בכדי להרגיע אותנו בתו הגלות ,אבל זה
לא יפדה אותנו ,ואנחנו רוצי רק ,שאבינו שבשמי יתקע תקיעה אחת .תקע בשופר גדול לחירותנו.


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

אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם (כט ,ט)
כתב רש"י (ד"ה והוא יהיה) "למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות
לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ"ט שבתורת כהנים,
הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו ,התחיל משה לפייסם אתם
נצבים היום ,הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה ,והרי אתם
קיימים לפניו".
המפרשים עמדו על שינוי הלשון ברש"י "מאה קללות חסר שתים",
למה לא כתב צ"ח קללות כמו שכתב בהמשך "מ"ט שבתורת כהנים"?
תירץ על זה ה"כתב סופר" ,שבתוך הקללות הרי כתיב "כל חלי וכל מכה
אשר לא כתוב בספר התורה הזאת" ,אם כן יש אכן ק' קללות חסר שתיים
ששתיים מהם לא ידועים...
ועוד כתב ,בהקדם דברי המדרש על פסוק זה "הפוך רשעים ואינם ובית
צדיקים יעמוד" ,שאיתא במדרש וכל חלי וכל מכה אשר לא כתוב וכו' זה
מיתת צדיקים" ,וכאן נתבהלו כלל ישראל שאפי' שיהיו צדיקים אולי
יענשו בעבור הרשעים ,לכן פייסם משה – כדכתב רש"י – ראו כמה
עברתם והכעסתם וכו' .וזה כוונת המדרש על פסוק זה ,שלפי דברי משה
רבינו "הפוך רשעים ואינם – הרשעים יענשו בעצמם במיתתם – "ובית
צדיקים יעמוד".
(עפ"י כתב סופר)
אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם ...מחוטב עצך עד שואב מימך
(כט ,ט)
ידוע מהזוהר הק' ש"אתם נצבים היום" קאי על ראש השנה בו כולם
נצבים לדין לפני ה' .בספר "דמשק אליעזר" מבאר את המשך הפסוק ע"פ
הידוע מספה"ק שעבודת ימי הרחמים מתחילה מט"ו באב ,והיו צדיקים
שכבר מאז התחילו לאחל "כתיבה וחתימה טובה" ,והם נמשכים עד אחר
חג הסוכות ,ומרומז זה כאן בפסוק "מחוטב עציך" – היינו חמשה עשר
באב שאז הוא יום טוב לישראל כדברי הגמ' סוף תענית ואחד הטעמים
שביום זה פסקו מלכרות עצים למערכה – עד "שואב מימך" היינו חג
הסוכות בו מקיימים מצוות ניסוך המים ,או "שמחת תורה בו מבקשים על
המים.
(עפ"י דמשק אליעזר)
והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך (כט ,יח)
דברים אלו המה מוסר אל האנשים שהם טובים לבריות ורעים לשמים,
וכשמוכיחים אותם על עבירות שבין אדם למקום אומרים שדי להם במה
שיש להם "לב טוב" לרחם על הבריות ,וזה והתברך "בלבבו" היינו בלבו
הטוב יתברך במה שיש לו לב רחמן לכן יאמר אף כי בשרירות לבי אלך,
ואעשה כל רעה שבעולם בכל זאת שלום יהיה לי ,אבל באמת לא יאבה ד'
סלוח לו ,ויענישו על העבירות ויתן לו שכר על המצות ,כי אין מצוה מכבה
עבירה וכן להיפך.
(כתב סופר)
והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשררות לבי אלך (כט ,יח)
רש"י פירש" ,בשרירות" לשון "במראות ליבי" ,אבל ב"רבינו בחיי"
פירש" :ויתכן לפרש בשרירות לבי ,בחוזק ,והוא לשון חז"ל אשרתא דדייני
(כתובות כא ע"ב) ,שהוא קיום בית דין" עיי"ש.
לפירושו של "רבינו בחיי" ,אפשר להוסיף סיפור מן העניין( :מובא
ב"עלי ורדים") מספרים על הרב הצדיק ממנצ'סטר ,הרב יהודא סגל,
שפעם נכנס לחדר בפנימיית הישיבה ,והבחין באחד הבחורים שעדיין ישן,
אחרי שכבר העירו את כל הבחורים ,והיה זה כמה דקות לפני סוף זמן
קריאת שמע ,הוא לא העיר את הבחור שוב .כעבור שעה ,בעיצומו של
ה"סדר" נכנס הבחור לבית המדרש ,קרא לו הרב ואמר "יש לך לב חזק".
ולא הוסיף.
התיישב הבחור במקומו ,והתחיל לחשוב מה פשר דברי הרב ,האם
היתה זו ברכה? או אולי הערה? ואולי זו גערה עטופה ברמז?

פרשת נצבים תשע"ח
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חזר אל ראש הישיבה ושאל אותו :כבוד הרב מה כוונת דבריו? השיב
לו :כשהייתי בחדרך וראיתיך ישן שנת ישרים דקות לפני סוף זמן קריאת
שמע חשבתי בלבי שאם תתעורר ותיווכח כי עבר הזמן ,תתעלף מרוב צער
וחלישות דעת .הנה אני רואה שהגעת ל"סדר" כרגיל ,כלומר הכל עבר
בשלום ,אם כן כנראה באמת יש לך לב חזק...
(ציוני תורה)
הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי
התורה הזאת (כט ,כח)
חכמינו אמרו שלפיכך לא גילתה התורה טעמיהן של מצוות ומתן
שכרן ,כדי שלא יניח אדם מצוות שמתן שכרן מועט ויעשה רק את
המצוות שמתן שכרן מרובה .ורק שתי מצוות גילתה לנו התורה את שכרן
והן "כבוד אב ואם" ו"שילוח הקן" .במצוה החמורה ביותר "כיבוד אב ואם",
ובמצוה הקלה ביותר "שילוח הקן" ,ובשתיהן התורה הבטיחה "למען ייטב
לך והארכת ימים" ללמדנו שכל המצוות שוות ,ויש לקיימן כולן במידה
שווה.
זהו איפוא פשוטו של פסוק" :הנסתרות לה' אלהינו" הסתיר השם
יתברך מאתנו את מתן שכרן של המצוות ,אולם גילה לנו מתן שכרן של
שתי מצוות" :והנגלות לנו ולבנינו" אחת נוגעת "לנו" שילוח הקן .ואחת
נוגעת "לבנינו" כיבוד אב ואם .וזה כדי "לעשות את כל דברי התורה הזאת"
למען נעשה את כל המצוות ,ולא נבחר לנו רק את המצוות ששכרן מרובה.
(כתב סופר)
"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי
לפניך ...ושבת עד ה' אלקיך" (ל ,א-ב)
הכתוב אומר כי מה שיכול להביא את היהודי למצב של "ושבת עד ה'
אלוקיך" הם "הברכה והקללה אשר נתתי לפניך" ומקשה על כך הרב
ארנרייך בספרו "אבן שלמה" :העובדה שקללות וצרות משיבות את האדם
למוטב ידועה ומפורסמת היא ,אולם כיצד אומרת התורה שגם הברכה
תביא את האדם לתשובה ,הלא דרכו של שפע להביא את בעליו לידי
חטא ,כמו שנאמר (דברים לב ,טו)" :וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית
כשית ויטוש אלוק עשהו?"...
בכדי להבין את תירוצו של הרב ארנרייך נקדים במעשה הבא :רבי
שאול רובין היה יהודי מבני ברק שכיהן כראש כולל בעפולה .באחד הימים
פגש בארוע כלשהו באחד ממפקדי השב"ס ,התפתחה ביניהם שיחה ,ותוך
כדי כך סיפר לו המפקד אודות בעיה כלשהי המטרידה אותו ביותר :באחד
מבתי הכלא בארץ מוחזק אדם אחד במשך שנים ארוכות משום שאינו
מוכן לתת לאשתו גט ,ולמרות זאת הוא עדיין מתעקש על כך ,אולי יש
לרב עצה לפתרון הענין המוזר הזה?  -שאל המפקד" .אני מוכן לפגוש
אותו"  -השיב הרב .עד מהרה אורגנה הפגישה ,ולאחר מכן הגיע הרב
למפקד השב"ס ואמר לו" :אדם זה לא יתן גט לעולם ,משום שבכלל לא
רע לו בכלא ,ואם תשאל כיצד יתכן הדבר? התשובה היא שהשנים הרבות
שהוא עשה שם ,גרמו לו שישכח את טעמו של החופש ,והוא כלל אינו
סובל אצלכם .אם אתם רוצים שהוא יתן לאשתו גט ,הוציאו אותו לחופש
של חצי שנה ,אחר כך תכלאו אותו שוב  -ותראו שיתן" .המפקד קיבל את
הדברים והתחיל להפעיל ועדות שונות על מנת לאשר את השחרור יוצא
הדופן הזה ,הענין הגיע עד לכנסת ,ובסופו של דבר ניתן לכך אישור ,ואותו
סרבן גט התבשר להפתעתו המרובה שהוא יוצא לחופשי .לאחר חצי שנה
 שוב עצרו אותו ,ולא חלפו ימים אחדים עד שנתן גט ...כעת ,כאשר זכרהימים הטובים שבחוץ ,היה לו ענין לשוב אליהם.
כך אומרת התורה  -אומר הרב ארנרייך  -הקב"ה יתן לך צרות כדי
להשיבך אליו ,אולם כדי שלא תתרגל לרע ,הוא גם ישפיע עליך ברכה
מפעם לפעם ,וכשתזכר במה שאתה מפסיד ,כשאינך עושה את רצונו,
יגרום לך הדבר לשוב בתשובה שלימה.
(ומתוק האור)

א

לא בשמים היא (ל ,יב)
מרגלא בפומיה של הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל מפוניבז' משמו
של ה"חפץ חיים" זצ"ל:
מסופר במדרש (ריש קהלת רבה) רבי חנינא בן דוסא ראה בני עירו
מעלין נדרים ונדבות לירושלים ,אמר הכל מעלין לירושלים ואני איני מעלה
דבר? יצא למדברה של עירו ,וראה שם אבן אחת ,ושבבה וסיתתה ומירקה,
ביקש לשכור לו פועלים (להעלותה) אמרו תן לנו חמשה סלעים .ולא
נמצא בידו דבר .לשעה ,זימן לו הקב"ה חמשה מלאכים ,והסכימו
להעלותו ואמרו לו "ובלבד שתתן ידך ואצבעך עמנו" ,נתן ידו ואצבעו
עמהם (וברגע עפו ופרחו) ונמצאו עומדים בירושלים.
לכאורה ,שאל ה"חפץ חיים" ,תמוה הדבר :מפני מה עיכב הקב"ה עד
שחיפש לשכור אנשים ,ולא שלח לו המלאכים תיכף בתחילת הענין? ומה
פשר התנאי שהעמידו המלאכים לרבי חנינא בן דוסא "ובלבד שתתן ידך
ואצבעך עמנו"?
"אין זאת" המשיך "אלא ללמדנו שהאדם מחויב לפעול בכל מצב
שהוא ,ולעשות מצדו את כל מה שניתן לעשות אפילו אם בדרך הטבע
המשימה שלו נראית כבלתי אפשרית ,ולא מסתבר כלל שיספיק לבצע
מחשבתו רק אז שולח לו הקב"ה עזרתו מקודש בדרך נס .רק אחרי
שעשית מצדך את כל מה שיכולים לעשות יבוא הסיוע ממעל".
"סיעתא לדברינו" ,הוסיף הח"ח" ,מוצאים אנו בפרשת נצבים" :לא
בשמים היא" ובפירש"י "שאילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה
וללמדה" ואיך אמר "היית צריך לעלות" הרי אפילו אם נעשה אלף סולמות
לא נגיע לשמים? משמע אם כן ,שאנחנו מצדנו חייבים לעשות ממש כל
מה שביכולתנו לעשות ,אפילו אם ברור מראש שאין בכח עשייתנו להשיג
את המטרה ,כי אז הקב"ה עוזר לנו מחוץ לדרך הטבע""( .מאוצרותיהם
של צדיקים" בשם ספר "הרב מפוניבז'")
ומן הענין לציין בזה למובא בס' "תולדות החפץ חיים" לבנו הג"ר לייב
ז"ל ,כי החפץ חיים היה נאנח ואומר כי אילו היו יוצאים להילחם נגד מפירי
ברית רשעי ישראל שברוסיה בחרב ובחנית כהחשמונאים בשעתם מבלי
הבט על היות הלוחמים למען קדשי ישראל המעטים והחלשים ודאי שהיו
מנצחים עיי"ש .ה' יגמור בעדי.


 מאוצרות המגידים 
ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו (ל ,ב).
הזמן המיוחד לשוב אל ה' הוא ימי הרחמים והסליחות – חודש אלול
ועשרת ימי תשובה.
בימים אלו ניתנת לנו הזדמנות מיוחדת ,ורבי שמשון פינקוס זצ"ל,
לשמו ולזכרו תאות נפש ,הסביר את ההזדמנות המיוחדת הזאת באופן
נפלא:
לקהילה אחת לא היה בית כנסת להתפלל .הם השתוקקו בכל ליבם
ובכל נפשם להקים בית של קבע לתורה ולתפילה ,לרווחת כל בני הקהילה,
לכבוד השי"ת .הם התאמצו לגייס תרומות ,למצא תורמים – אך הדבר לא
עלה בידם.
בסופו של דבר הם החליטו להקים קרוואן .פועלים הכינו את התשתית
להנחתו עם משאית ענקית' ,א באמבע' ,הביאה אותו .מנוף ענק החל
להרים את הקרוואן באויר.
מהמשאית יצאו שלשה פועלים בריונים ,ג'לובער'ס ,שהחלו לכוון את
הקרוואן בצורה כזאת שהוא "ישב" באופן מדויק על התשתית שהוכנה
מראש :סובבו אותו קצת ימינה ,קצת שמאלה ,כמה סנטימטרים אחורה,
כמה סנטימטרים קדימה ,ושוב ימינה ,שמאלה ,קדימה ,אחורה ...לקח
להם עשרים דקות עד שהושיבו את הקרוואן על מקומו ושחררו אותו
מהמנוף .המנוף התקפל והמשאית נסעה לדרכה.
במקום כבר נוכחו החשמלאי ,האינסטלטור ושאר בעלי המלאכה,
שהחלו מיד במלאכתם ,בו ברגע שהקרוואן הונח במקומו.
אה! ברוך השם! הקרוואן עומד על תילו ,לשם לתהילה ולתפארת!
הגיוואלדיגע שמחה!
לפתע! שוד ושבר! נורא ואיום! זעקה אדירה נשמעה!
התברר כי הקרוואן הונח הפוך! הצד בו עומד ארון הקודש – הונח בצד
מערב! א מוראדיגע מעשה! מה עושים? כולם עמדו במקומם כשהם
אובדי עצות...
עמד שם בחור אחד ותמה" :רבותי! מה הבעיה? יש לי עצה פשוטה!
בא נרים את הקרוואן ונסובב אותו"...
אמרו לו" :השתגעת? הרי הקרוואן שוקל כמה טונות"...

ב

השיב להם הבחור" :מה זאת אומרת? הרי ראינו מקודם ששלשה
אנשים הצליחו לסובב אותו ימינה ושמאלה ,קדימה ואחורה ,אם כן גם
אנחנו נצליח! אמנם לא בעזרת שלשה אנשים אבל בעזרת שלשים – יכול
נוכל"...
"אוי! טיפש שכמותך!" – הסבירו לו – "כשהקרוואן היה באויר ,והמנוף
אחז אותו – היה עוד אפשר לסובב ,להזיז ,לשנות ...אבל עכשיו ...אי! אי!
אי! עכשיו ,כשהקרוואן כבר מונח על מקומו – מאוחר מידי מכדי
לשנות!"...
מורי ורבותי! הדברים נוקבים ויורדים עד התהום!
באלול הכל עוד באויר ,שום דבר עוד לא כתוב וחתום ...אפשר עוד
לשנות! אחרי אלול כבר יהיה מאוחר ,לא תהיה אפשרות לשנות! רק
באלול יש לנו את ההזדמנות...
רבותי! שהדברים האלו לא יהיו "סתם דיבורים" .שהדברים האלו יהיו
"למעשה"! שכל אחד ואחד מאיתנו יראה מה עליו לתקן! שכל אחד
יתחזק בדקדוק הלכה ,ובקיום המצוות בשלימות ,בשמחה ,בווארמקייט.
והשם יתברך יהיה בעזרנו ,שהרי "הבא ליטהר – מסייעים אותו".
(יחי ראובן)
"בקצה השמים"
"אם יהיה נדחך בקצה השמים" ,פרש רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל,
שיחזיקו לפחות בקצה של הרוחניות ,במשהו .בספרים הקדושים אמרו
שלפיכך נשארת מהגוף עצם קטנה ,הלוז ,שאינה כלה ,כדי שממנה ישוב
ויבנה בתחית המתים .שלפחות משהו ישאר ,ואז" :משם יקבצך ה' אלקיך,
ומשם יקחך" (דברים ל ,ד).
אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו .עם כל
חסרונותינו ,עם כל מגרעותינו ,עם מועקותינו וצערנו על מצבנו הרוחני,
"בקצה השמים" אוחזים אנו!
כשאנו משוים עצמנו לאחינו שבשדות ,לאובדים ולנדחים ,כמה יש
לנו לתת שבח והודיה על חלקנו!
מעשה בשני רבנים שנסעו להרצות ב"יום שכולו תורה" בחיפה .על אם
הדרך התחיל הרכב לקרטע .הנהג סרב להמשיך ולנסוע ,נכנס למוסך
שליד קבוץ מעברות .התענינו ,והודיעום שהתיקון יארך כשעה וחצי .הוה
אומר ,לא פחות משלש שעות.
אמר האחד לחברו" :בא ונסייר בקבוץ".
למה ,מה פתאום ,איך יסתכלו עלינו ,הלכו.
ראו ילדים משחקים .שאלו" :ילדים ,מי שבר את הלוחות?"
ענו במקהלה" :לא אנחנו!"
תמהו .המשיכו בדרכם וראו כמה מבוגרים בפלחה" .אמרו לנו בבקשה,
אלי אתם יודעים מי שבר את הלוחות?"
משכו בכתפיים" :לא ראינו" ,והמשיכו בעיסוקם.
זה כבר מקומם ,בורות שכזו .נכנסו למזכירות ,והתקבלו בנימוס" :כן?!"
"תראה ,לא נעים ,אבל פגשנו ילדים ושאלנו מי שבת את הלוחות,
ואמרו :לא אנחנו .שאלנו מבוגרים ,ואמרו :לא ראינו .מה זה פה כך אתם
מחנכים?!"
שמע המזכיר ,והרגיע" :אל תעשה מזה עסק .תביא קבלה ,ואני מאשר
תשלום"...
כואב הלב.
איך מחברים אותם ,ולו ל"קצה השמים"!
(והגדת)

"החיים והטוב ,המות והרע"
"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע,
ובחרת בחיים" (דברים ל ,טו-יט) .אין ספק ,התורה והמצוות הם חיים" ,כי
הוא חייך וארך ימיך" (דברים ל ,כ .ברכות סא ע"ב) ,ומרבה תורה מרבה
חיים (אבות פ"ב מ"ז) ,ועל עם הארץ אמרו שעל חייו לא חס ,על חיי
אחרים לא כל שכן (פסחים מט ע"ב).
ידוע.
וכל תוספת בתורה היא דרגה אחרת של חיים ,שעל כן "תלמיד שגלה
[לעיר מקלט על שהרג בשוגג] מגלין רבו עמו ,שנאמר"[ :ונס אל אחת
הערים האלו] וחי" (דברים ד ,מב) ,דאג לכך שיחיה" (מכות י ע"א) .וכתב
הריטב"א :ואף על פי שיש ישיבה בערי מקלט [מגלים אליו את רבו ,לפי]
שלא מן הכל אדם זוכה ללמוד (עבודה זרה יג ע"א) .ותוספת ההבנה
שתהיה לו מרבו ,היא דרגת חיים אחרת!
מובן אפוא" :ראה נתתי לפניך את החיים" .כל תוספת בתורה ובמצוות
היא תוספת בחיים.

"כן ,ודאי!"
"אז תביא מחר כדור ,ונצא למגרש .וכעת ,בואו ונלמד!"
למחרת ,לאחר השעור ,הלך עם הבחור למגרש .סקר את הרחבה
והשערים ואמר" :תורת ה' תמימה ,מחכימת פתי .מצות ה' ברה ,מאירת
עינים .בכח התורה מצאתי דרך ,איך להבקיע שלושים שערים בחצי שעה.
תשעים ,במשחק אחד!"
הנער לא האמין למשמע אזניו.
רבי שלום לקח מידיו את הכדור ,התכופף והניחו לרגליו .אמר לו:
"בעט!"
"מה?"
"בעט לשער ,הבקע אותו!
אתה תבעט ,ואני אעמוד שם ואחזיר לך את הכדור .שער בכל דקה.
נו ,למה אתה מחכה ,למה אתה מתמהמה"...
"הרב" ,אמר נבוך" ,שער כזה לא נחשב"...
"למה?" הגיע תורו של רבי שלום לתמוה.
"כי אין כאן שחקנים שיתקיפו וינסו למנוע ולחטוף את הכדור ,ואין
שוער בשער שינסה לזנק ולחסום את דרכו של הכדור .אין זו רבותא
להבקיע שער ריק"...
"אה ,הבנתי!
כעת תבין גם אתה –
הלימוד מתוק מדבש .וכי רבותא היא לבוא לשיעור כשיש שעה פנויה
ואין משחק כדורגל?! הרבותא היא להתגבר על המניעה ולהבקיע את
שערו של היצר הרע!"...
וזה לעומת זה .אם בקבוצה האחת יש אחד עשר שחקנים ,צריכים
להיות כן גם בקבוצה השניה .וכל הגדול מחברו ,צריך להיות יצרו גדול
ממנו ,כדי שתהיה לו רבותא לנצחו!
והרוחנו להבין פשט בגמרא (סכה נב ע"א) :לעתיד לבוא הקדוש ברוך
הוא מביא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים .צדיקים נדמה
להם כהר ,ורשעים נדמה להם כחוט השערה .ואלו אלו בוכים .הצדיקים
בוכים ,איך יכלנו לכבוש הר כזה .והרשעים בוכים ,איך לא יכלנו לכבוש
את חוט השערה.
ולא מובן :מה באמת היצר הרע ,הר או חוט השערה?
והתשובה מובנת :לרשעים הוא חוט שערה ,כי גם יצרם הטוב הוא
כחוט השערה ,ויש להקטין עבורם את להט היצר כדי לאפשר את
ההתמודדות והבחירה .ולצדיקים ,שיצרם הטוב כהר ,גם היצר הרע כן ,כדי
לאפשר את בחירתם" :ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המות
ואת הרע" ,בשוה!
באים לפני אברכים ,בני עליה מסולאים בפז ,ממיתים עצמם באהלה
של תורה ומתעלים ביראה ,ונבוכים :היצר הרע מגיע ותוקף בכזו עצמה –
ואינם מבינים שזו העדות וההוכחה והראה לשגב מעלתם –
שהרי זה לעומת זה עשה האלקים" ,ובחרת בחיים"!
(והגדת)

"כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצדים ואת אשר עבדנו בקרב
הגויים אשר עברתם ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב
אשר עמהם ,פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה
היום"
מה היה שם בארץ מצרים? הלא בשנה האחרונה לפני צאתם הם נבדלו
מהמצרים מאד .שנה שלימה היו עטופים בניסים ללא שעבוד ,העלו אותם
לשמים כביכול .ה' הכניס אותם לבית הספר השמיימי ,הכינו אותם
לקראת היציאה ביד רמה ,בגילוי שכינה ,ואח"כ קריעת ים סוף ,ולאחר מכן
קבלת התורה .משה רבינו מדבר לפני אותו דור המדבר ,דור דעה ,דור
מקבלי התורה ,אוכלי מן ההולכים עם ענני הכבוד וארון הקודש .בני הדור
ההוא שהלכו אחרי ה' "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" ,דור כזה
גבוה שלא היה כמותו מעולם.
ולהם הוא אומר "פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה שלבבו פונה מעם
ה'" מדוע אני חושש כך? אל תתמהו שאני חושש מכאלו דברים (לאנשים
גדולים כמוכם) כי אתם בעצמכם יודעים "את אשר ישבתם בארץ מצרים",
סוף כל סוף ישבנו בארץ מצרים וכן עברנו בקרב גויים אותן האומות
שנתנה רשות לעבור בהן ,ואז הרי ראיתם "את שיקוציהם עץ ואבן כסף
וזהב אשר עימהם" .לכן אפשר לחשוש כי יש בכם שורש פורה ראש
ולענה...
למדים אנו מה יכולה הסביבה הרעה לעשות לבני אדם.

ויש לנו לדעת שהוא הדין" :ואת המות" .שדברים כפשוטם ,ועברה
היא מיתה רוחנית!
גמרא מפורשת היא ,ומסתמכת על פסוק מפורש ,והכל יודעים ואינו
נותנים לב" :בכל יום ויום יצרו של אדם מתגבר עליו ומבקש להמיתו,
שנאמר (תהלים לז ,לב) :צופה רשע לצדיק ,ומבקש להמיתו" (סכה נב
ע"א ,קדושין ל ע"ב) .להמיתו!
הסבא מקלם זצ"ל נכנס פעם להיכל ה"תלמוד תורה" בשעת סדר
מוסר ,ומצא את תלמידיו הגדולים לומדים מוסר בעיון מעמיק ,בקול
דממה דקה .התרגש וקרא" :וכי כך מתעמתים עם גזלן שבא להרוג ולבזוז
את כל הרכוש?!" –
גם זו גמרא מפורשת (נדרים ט ע"ב) :תניא ,אמר שמעון הצדיק ,מימי
לא אכלתי מבשר אשם נזיר טמא ,אלא אחד .שפעם בא נזיר מן הדרום,
וראיתיו שהו איפה עינים וטוב רואי וקצוותיו סדורות לו תלתלים.
אמרתי לו :בני ,מה ראית להשחית את שערך זה הנאה [בתגלחת
שבסוף ימי הנזירות].
אמר לי :רועה הייתי לאבא בעירי .הלכתי למלאות מים מן המעין,
ונסתכלתי בבבואה שלי .ופחז עלי יצרי ,ובקש לטרדני מן העולם .אמרתי
לו :רשע ,למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך ,במי שהוא עתיד להיות
רמה ותולעה .העבודה [לשון שבועה] שאגלחך לשמים.
מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו .אמרתי לו :בני ,כמוך ירבו נוזרי נזירות
בישראל ,עליך הכתוב אומר" :איש כי יפליא לנדר נדר נזיר להזיר לה'"
(במדבר ו ,ב).
אני רואה בחורים מדקדקים במצוות ,מביטים בראי לכוון מקום תפלין
של ראש .ואין אחד מהם שיצרו פוחז עליו ,אכשר דרא .מי מרגיש ,חש
וחושש שיצרו מבקש לאבדו מן העולם .מי צועק עליו" :רשע!" מי חש "כי
השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך ...והוא יורע עליך בחציו
הממיתים ,לשרשך מארץ החיים" ("חובות הלבבות" ,שער יחוד המעשה
פרק ה)!
זו הידיעה האחת שהשרישה לנו התורה .כשם שדרך התורה היא
החיים והטוב ,כך הדרך האחרת היא המות והרע! כל עברה היא חץ
מורעל!
והידיעה השניה ,שזה לעומת זה עשה האלקים (קהלת ז ,יד) ,באיזון
ושווי משקל מוחלט" :ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ,ואת
המות ואת הרע" (דברים ל ,טו).
הגמרא (סכה נב ע"א) מספרת ספור.
אביי שמע שאדם אומר לאשה זרה :נשכים מבעוד לילה ונצא לדרך.
אמר אביי :אעקוב אחריהם ואמנעם מעברה .עקב אחריהם שלוש
פרסאות [עשרים וארבע אלף אמות כארבעה עשר קילומטרים] בין קני
הסוף שעל שפת האגם .כשהגיעו לפרשת דרכים ונאלצו להפרד ,שמעם
אומרים" :חבל שאיננו יכול להמשיך יחד ,ולהמשיך לשוחח" .תמה אביי
כמה גדול כחם לעמוד בנסיון .אמר לו אותו זקן [אליהו הנביא (תוספות
חולין ו ע"א)] :כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו .ולאותו אדם יש יצר טוב
זעיר וחלש ,לכן גם היצר הרע אינו תוקפו בחוזק ,כדי לשמר את כח
הבחירה.
כי עולמנו עולם ההתמודדות והבחירה .ואם אין התמודדות אין שכר.
כמאמרם :לפום צערא ,אגרא (אבות פ"ה מכ"ג).
ואספר –
בימי אברכותו ,היה רבי שלום שבדרון זצ"ל מכנס את נערי השכונה
לשעור תורה ,ובמתק שפתיו ספוריו ומשליו האהיב עליהם את הלמוד.
פעם נעדר אחד הבחורים ,למחרת שב והופיע.
"איפה היית אמש" ,שאלו.
ענה" :אומר לרב את האמת .אני אוהב לבוא לשיעור ,אבל אוהב עוד
יותר לראות פוטבאל ,משחק כדורגל .אתמול היה משחק ,לכן לא באתי".
ענינו של רבי שלום נצת" :אני יודע שהתורה מתוקה מדבש ונופת
צופים .כעת אני שומע שיש דבר מתוק עוד יותר! אדרבה ,ספר לי:
פוטבאל זה ,מהו?!"
הנערים גחכו ,אבל הלה שמח להחכים את רבו" :אז ככה .יש מגרש,
ובני צדיו שערים .ויש שתי קבוצות ,וכדור .כל קבוצה מנסה להבקיע כמה
שיותר את שער הקבוצה היריבה".
"ככה?! ומה היתה התוצאה במשחק?!"
"שתים אחת" ,ענה.
"כמה זמן נמשך המשחק?" חקר רבי שלום.
"תשעים דקות" ,שעה וחצי.
רבי שלום התהרהר" :שעה וחצי ,לשלושה שערים ...יש לי רעיון .יש
פה מגרש קרוב?!"
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שמעתי עוד מהרבי שלי וכן שמעתי מהרב מבריסק בסגנון שונה מעט
 אבל אותם דברים ממש ,וכה אמרו" :ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהםעץ ואבן אשר עימהם".
ראיתם שיקוצים וגילולים  -פוי .הם היו בעיניכם שקץ ומיאוס .אמת.
כך בפעם הראשונה שראיתם.
בפעם השניה הנוספת ,שפגשתם בהם בשיקוצים ,כבר לא היו בעיניכם
שיקוץ וגילול אלא כעץ ואבן "עץ ואבן אשר עימהם" כלומר? כלום .לא
משוקץ ולא מכובד.
ובפעם השלישית ,כבר נראו בעיניכם" :כסף וזהב"...
היינו שהתורה לא מציינת כאן שלושה סוגים של עבודה זרה  -שיקוץ
וגילול ,עץ ואבן ,כסף וזהב ,אלא הכוונה לאותה עבודה זרה עצמה
במבטים שונים .בתחילה היא מאוסה .אט אט מתרגלים .עד שהיא נראית
ככסף וזהב ,הפלא ופלא.
שלוש פעמים בוונציה
נכון שיושבים כאן תלמידי חכמים מכובדים ומה שאני רוצה להמשיך
עתה ,לא כל כך ראוי לומר בפניכם ,אבל בכל זאת כיון שזה מעשה שהיה
איתי ממש ,אולי כדאי להזכיר בקצרה (ואין בכך "חציף עלי מאן דמפרסם
חטאיו").
אין חכם כבעל הנסיון .בשנת תשט"ז כאשר נסעתי לראשונה לחו"ל.
הפלגנו באוניה על הים ,נסיעה ממושכת.
באחד הימים בשעות הבוקר ,אני מבחין כי הנוסעים רצים ועולים על
גג האוניה  -על הסיפון .יצאתי גם אני אחריהם ,כמעט כולם עלו ובידם
משקפות ,היו כאלו גם עם פוטו (=מצלמות) עמדו ליד הגדר ,הסתכלו,
הביטו ואפילו מחאו כפיים" :הנה! הנה!".
הסתכלתי גם אני וראיתי את וונציה:
בתים על הים .ומסביבם מים מלוכלכים .כאשר כל עשרים וחמש מטר
הבחנתי כי מתנוסס שתי וערב .שיקוצים וגילולים .העיר ונציה.
לאחר אותה נסיעה כתבתי לחבר שלי מכתב בו ציינתי ,כיצד עמדתי
על הסיפון וממש לא הבנתי מה כל כך מתפעלים ,נכון ,כבר שמעתי כי
ישנה עיר ונציה על המים ,והנה גם ראיתיה ,ומה זה בסך הכל? מים
מלוכלכים ,צלמים ובתים כמו שיש בכל העולם ,אלא שהבית אינו על
היבשה מכל צדדיו אלא על קו המים .במקום כביש ומדרכה ,ישנה סירה.
וכי לא ראינו סירות מימינו? מה מתפעלים כל כך?!
כששבתי מחו"ל באותה נסיעה חזור ,שוב הכל רצו ,עלו על הסיפון.
אם כולם רצים ,אדם חושב לעצמו (בתת הכרה) כנראה שבכל זאת זה דבר
מעניין במיוחד ,עליתי גם אני ,ומה ראיתי? בתים לבנים ,וחשבתי לעצמי
"מענין ,איך באמת הם עומדים על המים?" אך מיד הוספתי להרהר "טוב,
נו ,בסך הכל זה לא כלום .סך הכל דבר פשוט .בנו בתים על גבול המים",
כך ממש חשבתי.
תשמעו ,בפעם השלישית שהזדמן לי לחלוף בנסיעה על יד ונציה ,היה
זה לאחר כשלוש שנים ,ממש כמו שאני אומר לכם ,עליתי על סיפון
האוניה אימצתי את העין לראות ,ואפילו ביקשתי מאחד הנוסעים שיתן
לי את המשקפת לראות בה" ...כסף וזהב אשר עמהם" נורא ונפלא.
ואיך הגדולים הללו כבר ראו את הכל בתוך התורה ,את כוחות הנפש
של עיני האדם וליבו!
ולפיכך אמר להם הקב"ה ,כביכול ,אל תתרעמו שאני אומר פן יש בכם
"איש או אשה" .כי בתחילה געלה נפשכם מהשיקוצים אבל במשך הזמן
חלילה מתרגלים.
ונבאר את המשך הפסוקים:
בתחילה "איש" אחד .אח"כ מהאיש נעשתה "משפחה" ומהם "או
שבט"  -שבט שלם "אשר לבבו פונה היום מעם ה אלוקיכם" .איך מאיש
אחד נהיה משפחה או שבט? כבר אמרתי לכם פעם מה ששמעתי מרבה
של ירושלים הרב דושינסקי זצ"ל" :ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
עיניכם" אחר שכבר ראיתם אחרי שחשב על עבודה זרה  -לא תתורו אחרי
עיניכם! ראיתם ,די ,די ,אל תמשיכו אחרי הראיה לתור ולעסוק במה
שתרתם וחשבתם בלב ובעין .אבל כאשר כן ממשיכים ,הסובבים שואלים
נו ,מה ראית? מה שמעת? הוא מספר ועוסק בכך  -מאיש אחד ,הדבר
מתפשט הלאה למשפחה וכו'.
"פונה מעם השם" .רק פונה מעט ,אבל כאשר פונים מעט לצד
וממשיכים ללכת באותה פניה הולכים עקום עוד ועוד (הולך ישר לכיוון
העקום) "ללכת לעבוד את אלוהי הגויים האלה" ואם הולכים עוד "פן יש
בכם שורש פורה ראש ולענה".
רק שורש לא צריך הרבה יותר  -זורעים שורש בארץ ,והוא חלילה
צומח ופורה  -עד שיכול לפרות ולרבות ולמלא את כל העולם בראש
ולענה!
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ואיך נכיר אם הוא כזה סוג של פורה ראש ולענה?!
"והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו שלום יהיה לי כי
בשרירות ליבי אלך" ,מה הפירוש "והתברך בלבבו"? הלב דופק לו בקרבו
כאשר שומע את הקללות ,אך הלב מברך אותו מנחם ומרגיע את עצמו
בתוך עצמו" :שלום יהיה לי" .מהיכן מגיעה ברכה וכיצד מגיעה? "כי רצונו
בשרירות ליבי אלך".
"למען ספות הרוה את הצמאה" כבר תראו לבד את הפשט הנורא
בדברי הרמב"ן ומי שהוא בעל נפש ייבהל ויחרד מדברי הרמב"ן ,כי כבר
אינני ראוי לומר דברים קשים כאלו בפניכם.
האדמו"ר ליד הנהר .למדנו כי הלב הוא עולם מלא ,קר וחם ,קשה וקל,
לב פונה ,הולך ,פורה ,מתברך בלבבו וכו' ,לבבו פונה היום וכו' וכו' הלב
כביכול יש לו רגלים ,ידים ,יש בו עמקים  -עשרה עמקים! יש בו הכל .ואם
הוא פונה לצידי הדרך ,התזוזה הזו של הלב הולכת עוד ועוד עד שישנו
רצון ללכת לעבוד את אלוהי הגויים האלה.
מספרים כי בעיצומו של החורף ברוסיה אחד האדמורי"ם פסע ליד
הנהר הגדול הקפוא ,הוא נעמד והביט זמן ארוך .הסתכל הרהר והביט
שוב.
היו שם ילדים גויים שקצים ששיחקו על המים הקפואים ,כמה מהם
ציירו בקרח צורת שתי וערב הרבי המשיך להסתכל .התפלאו החסידים,
והרבי הסביר להם את מחשבותיו מול הנהר הקפוא:
חשבתי לעצמי ,מה קרה לנהר? ואיך הגיע עד הלום שהשקצים'לאך
מציירים שתי וערב על הקרח?
הנה .בסוף הקיץ הנהר זרם בשצף .כאשר התחיל להיות קריר מעט
אנשים מיעטו לבוא ,אך עדיין היו שרחצו בנהר  -באו לשחות .חלף עוד
שבוע שבועיים ,מי שהכניס יד כבר הרגיש כי המים קרים ממש ,ואז הנהר
כבר שמם .לא היו רוחצים כלל .אבל המים עדיין זרמו בכח .עוד שבועיים
שלושה ,המים כבר לא מפכים ,אינם חיים ,איטיים .השטף פסק .עוד
שבוע ,והנהר התכסה במין ברק דק על המים ,כפור .אך עדין הכל רואים
מים ,נהר ,מים קרים .לאחר שבועיים ,כבר היה קרח על רום המים ,ועדיין
אפשר לשבור את הקרח ולחדור למים שתחתיו זורמים .אח"כ השכבה
העליונה נעשית עבה וקשה ,עד שמכסה אותם קרח בגובה מטר או מטר
וחצי .אפשר לפסוע על הנהר ,לדרוך ולרוץ ,ואז גם באים השקצים
ומציירים שתי וערב" .שתק הרבי וסיים:
"כך בדיוק התהליך בליבו של אדם".
"לבבו פונה היום" קרירות קלה מנשבת בליבו ,לא מבחינים כלום.
החברים ,הידידים ,לא רואים עליו כלום .והנה ,חלילה ,הקור גובר .עדיין
הוא רחוק מאד מהשקצים ,רק שהעיניים של הלב כבר רואות עקום .הקור
של הלב הולך וגובר ,מתקרר עוד ועוד ,אט אט מתרחק ,קר ,קר .וי! עד
שמגיע היום שיכולים לצייר על הלב ...הוא קר קרח עד שהשקצים יכולים
לחקוק בו צלב ,וי ,וי.
"לא יאבה ה' סלוח"
ועל כך ממשיך הכתוב "לא יאבה ה' סלוח לו" וקשה להמשיך את
המשך דברי הכתוב "כי אז יעשן אף ה' וקנאתו וגו'".
אמר פעם הרבי שלי:
אדם יכנס לחנות של כלי עבודה ,ברזל ומתכת ויבקש :תמכרו לי
אפרסקים ותפוחים" וכי הוא בר דעת?! כי הנכנס למקום לרכוש דבר עליו,
לדעת אם כאן בכלל המקום למבוקשו .הגביה הרבי שלי את קולו :אנו
באים לבית הכנסת לבקש סליחה מהקב"ה ,נכנסים לחנות לבקש ,ושמא
כאן לא השעה ולא הזמן לבקש סליחה ,מי אמר לך שמקבלים כאן סליחה,
אולי אתה בכלל אלו שנאמר עליהם "לא יאבה ה' סלוח לו" נכנסת לכאן
בטעות ...אולי אתה!
כבר אמרתי ,הלוואי שהיו מעוררים אותי ומדברים באוזני ,והנה אני
הוא האומר מוסר לפניכם ,כואב לי ,אך כבר התנצלתי שהכל מרבותי ולא
מעצמי...
ובזאת נסיים בדבר נפלא:
הנקודה הטהורה של היהודי
"מי כעמך ישראל!" דווקא כאן מגלים בפסוקים כי אין לנו את הכלים
להעריך מה הוא לב של יהודי!
שהרי התורה עוסקת כאן ביהודי החושב "שלום יהיה לי" שמעתי את
כל הקללות ולא נורא" ,בשרירות לבי אלך וכו'" קר כקרח .ובכל זאת
התורה סבורה שאם היא תאיים עליו ותזהירו "לא יאבה ה' סלוח לו" הוא
יפחד .הוא יחזור בו ,כי יותר אינו מסוגל .הוא מזדעזע מעצמו" :וכי לא
תהיה לי סליחה מהקב"ה?!" עד כדי כך? אני מוכרח להשתנות ולעזוב את
דרכי" בפנימיותו של היהודי טמונה יראת השמים הזו.

לדוגמא מהימים הללו ,הנה חודשים רבים אנשים חושבים :שלום יהיה
לנו וישנים בהבלי הזמן .לא רוצים לחשוב על משהו רע ,אבל כאשר
מגיעים ימי האלול או לקראת ראש השנה ויום כיפור ,מתחילים לפחד.
היכן היית עד היום? עד היום פשוט לא חשבתי על סליחה ומחילה ,אבל
כאשר מבקשים מה' שיאמר לנו סלחתי ,חוששים :מי יודע אולי אין לי
סליחה ,ופוחדים.
נפלא מאד .גיוואלדיג.
אמרנו מי כעמך ישראל! אני יכול לספר לכם עובדה שעדיין מצלצלת
באזני למרות שחלפו מאז שבע עשרה שנה (בתשכ"א) כשראיתי איך
אפילו רשעים שבך יש בהם ריח יהודים!
בליל יום הכיפורים הלכנו יחד בחזרה מהתפילה ,מישיבת חברון -
לשערי חסד.
היה שקט ברחוב .אתם יודעים כי השקט שורר ברחובות בליל יום
כיפור ,זהו לילה כמעט יחיד מכל לילות השנה .הקב"ה שולח לעולמנו יום
כזה מלא השפעה של קדושה ,אך הנה כאשר הגענו לא רחוק מכיכר
הדווידקה ,שמענו שירה שבאה מרחוק .שרים?! מי שר? ועוד שירה
בתערובת?!
פסענו הלאה בדרכנו דרך מחנה יהודה ,לכיוון שערי חסד ,והתקרבנו
למקור השירה ,שומעים את השירה" :מה נשתנה הלילה הזה?" אחד שר
וכולם אחריו:
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ,שבכל הלילות אנו אוכלים שתי
כיכרות והלילה הזה איננו אוכלים כלל?"
כי היום  -יום הכיפורים".
שבכל הלילות אנו רוקדים והלילה לא?
"כי יום כיפורים היום" .כך המשיכו לפרט חטאים ועונות שהלילה הזה,
לא" .כי יום הכיפורים" .אחד שר והכל אחריו בשיר ובזמר...
בתחילה נדהמתי ,אבל ברגעים שאח"כ אמרתי לעצמי :ריבונו של
עולם ,כזה כל נדרי אצל כאלו עמי הארצות  -שווה משהו בכל זאת .הם
הרי בורים שאינם יודעים מאומה ועם זאת יום הכיפורים שווה בליבם  -כל
נדרי הלזה גם כן עולה לפני כסא הכבוד ,כי בוודאי שגם את אלו הקב"ה
לא יעזוב " -כי לא ידח ממנו נידח" אף הם אולי יזכו ל"ושבת עד ה'
אלוקיך!" אם יהודי נאחז אפילו במשהו קל ביותר  -בפירור" .אם יהיה
בקצה השמים משם יקבצך ומשם יקחך" את אותו לב של יהודים אלו .ה'
רואה.
שנזכה! שנתקרב לה' לתשובה שלימה וגאולה קרובה" .ושבת עד ה'
אלוקיך
ושמעת בקולו".
(להגיד)
"ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" (ל א)
לפעמים הקב"ה מאיר לאדם את דרכו אפילו על ידי בעלי חיים!
בספר "עיני ה'" מספר הרב ד"ר מאיר וינקלר סיפור מדהים בענין זה:
דניאל אביר מתגורר באחד מפרוורי העיר בני ברק .חזית הבנין שלו
פונה לעבר העיר המאוכלסת בצפיפות ,אולם מאחורי הבנין משתרע שדה
פתוח ,רחב ידיים .דניאל אוהב את מיקומו של ביתו ,המשלב את היתרונות
הטמונים במגורים בקרב קהילה דתית גדולה ,יחד עם המרחבים של
השדות הסמוכים .אחת הסיבות לכך שדניאל מעדיף את המרחבים הללו,
היא שהם נוחים לו ולחית המחמד שלו .דניאל לא מגדל בביתו כלב או
חתול .יש לו תוכי גדול ,ירוק כנף ופטפטן! אמנם ,בדרך כלל לא תמצאו
חיות מחמד בבתים דתיים ,ובוודאי שלא תוכים ,אולם דניאל אוהב
ציפורים מכל הסוגים .וכאשר מתגוררים בבית בקצה העיר ,פחות אנשים
עלולים להיות מוטרדים מפרצי הקרקורים הרעשניים ,התוקפים את
התוכי לפעמים.
כאשר רכש דניאל את התוכי שלו ,הוא החליט ללמדו מלים או ביטויים
שיתאימו לסביבה הדתית בה הוא גר .לאחר אילוף ממושך וסבלני ,למד
התוכי לומר "גוט שאבעס" ו"שמע ישראל" ,ובתשובה לשאלה" :מה
שלומך"? היה משיב" :ברוך ה'!"
מדי פעם הוטרדו אמנם ,שכניו של דניאל מקרקוריו של תוכי ,אולם
ההנאה שנגרמה לילדי השכונה מן הציפור המשעשעת ,פיצתה אותם על
המהומה והרעש.
יום אחד ,עלה דניאל על גג ביתו ,לבדוק את דוד השמש שלו .זרם
המים נחלש לאחרונה ,ודניאל רצה לחסוך את התשלום לטכנאי ,והחליט
לנסות ולתקן את התקלה בעצמו.
הוא עמד על הגג ,והתוכי יושב על כתפו כרגיל .בעוד התוכי מקרקע
בקול" :ברוך ה'! גוט שאבעס! שמע ישראל!" ניגש דניאל לביצוע מלאכת
התיקון ,בשיטת "עשה זאת בעצמך".

ה

בעוד הוא מתעסק עם צינורות המים ,פרץ לפתע זרם מים רותחים,
והקפיצו לאחור.
הוא אמנם היה זריז דיו כדי להינצל מכוויות ,אולם התוכי נבהל כהוגן,
והתעופף הרחק מן המקום .במרחק של קילומטר וחצי בערך ,במגרש כדור
רגל שומם ,צנח התוכי ,המום ומטושטש.
באותה עת ,פסע לו נתנאל אלחנן לצד המגרש ,כאשר הבחין לפתע
בערימת נוצות בצבע ירוק עז .הוא התקרב כדי לבדוק במה מדובר ,ונדהם
למראה התוכי ,שהיה אמנם חי ,אך חלש מאד .נתנאל הוא אדם עדין
וחובב טבע מטבעו ,ומיד החליט לקחת את התוכי לביתו ,ולטפל בו עד
שיתחזק .המחשבה השניה שהתעוררה בו היתה :כמה ישמחו ילדיו
הקטנים למראה התוכי .ללא היסוס ,אסף דניאל בידו את התוכי התשוש,
ולקחו לביתו.
לאחר מספר ימי טיפול מסור בבית משפחת אלחנן ,התחזק התוכי,
ולקראת סוף השבוע שב לקרקר במלוא הבטחון .חלפו שבועיים נוספים,
והוא החל "לדבר".
בוקר אחד ,החל התוכי קורא בקול" :שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!"
נתנאל לא האמין למשמע אזניו .הוא עצר על מקומו .האמנם קראה
הציפור קריאת שמע? שאל את עצמו .לאחר מספר דקות קיבל את
תשובתו.
התוכי שב על דבריו .ובכן ,הוא לא טעה! הציפור אמנם קראה קריאת
שמע!
לאחר שלושה ימים של קריאות אלו ,הרגיש נתנאל שהוא המום.
"אלישבע" ,פנה לאשתו" ,האם חשבת על כך שאפילו אני לא קורא קריאת
שמע – והנה לפני יצור – ציפור – הקוראת קריאת שמע כל יום!"
נתנאל לא יכול היה להרגע .למרות שלא היה דתי ,ומעולם לא היה
דתי ,ידע מספיק כדי להכיר את מילות קריאת שמע .והמחשבה שציפור
אומרת אותן הטרידה אותו ולא נתנה לו מנוח .לבסוף ,אמר לאלישבע
שהוא חושב להתפלל שחרית בבית הכנסת המקומי ,כדי לומר קריאת
שמע בבוקר( .לעתים השתתף בתפילות ,וכך ידע שקריאת שמע נאמרת
בכל יום).
להפתעתו ,לא רק שאלישבע הסכימה לכך ,היא בהחלט עודדה אותו.
"כמובן שעליך ללכת!" אמרה" ,התוכי יכול לומר 'שמע' בבית ,אבל רק
יהודי יכול לכת לבית הכנסת"
ואמנם ,נתנאל הלך לבית הכנסת ,והרגיש שם כל כך טוב ,עד שהחליט
לשוב למחרת.
תוך זמן קצר ,הפך לאחר מן התפללים הקבועים במנין של הבוקר.
לבסוף ,החל נתנאל להרגיש מבוכה כאשר הסיר את הכיפה מעל ראשו
בתום התפילה ,לאחר צאתו מבית הכנסת .יום אחד השאיר אותה על
ראשו ,ושוב – להפתעתו – ביטאה אלישבע את הסכמתה.
וכך ,בהדרגה ,החליטו השניים לסעוד סעודת ליל שבת עם המשפחה,
כולל נרות דולקים וקידוש .מנהג זה הוביל אותם לרצות לשמור שבת
כהלכתה ,ולבסוף להרחבת ידיעותיהם ביהדות.
צמאונם לדעת עוד ועוד הביא את משפחת אלחנן לסמינר של
"ערכים" לזוגות צעירים .עבורם ,חיזק הסמינר את המחוייבות אותה חשו
עוד קודם לכן .בסמינר הושמעו הרצאות שונות מפי צוות "ערכים" ,וכן
התקיימו סדנאות שונות ,אותן ניהלו מתנדבים מקומיים .אחד מהם היה
דניאל אביר.
במהלך ההפסקה הקצרה ,הסתובב דניאל בין המשתתפים וערך
היכרות קצרה איתם .הוא הציג עצמו בפני כל אחד ,וכאשר נתקל במישהו
מן הסביבה ,הזכיר את התוכי שנעלם לו" .האם ראית במקרה תוכי ירוק?
לפני מספר חודשים נאבד לי."...
כאשר שמע נתנאל את דניאל שואל אנשים על התוכי ,הבין מיד
שבודאי זהו התוכי החדש "שלו" .הוא לא אמר לדניאל דבר ,משום שלא
רצה להחזירו ,אך יחד עם זאת בירר והשיג את שמו וכתובתו של דניאל.
למחרת ,שוחח נתנאל עם רב בית הכנסת שבשכונתו.
"כבוד הרב ,האם עלי להחזיר את התוכי? כולנו מחבבים אותו כל כך,
ואשתי ואני קשורים אליו במיוחד ,משום שדרכו מצאנו אתה דרך חזרה
ליהדות".
הרב התיישב והסביר לו באורך רוח כי השבת אבידה הינה מצווה
גדולה מן התורה (דברים כב :א-ג)" .בתקופה זו הנך לומד ומתחזק בקיום
המצוות ,ולכן" הטעים הרב" ,עליך להתייחס לכך כהזדמנות נפלאה לקיים
מצוה חדשה.
בנוסף לכך" ,הוסיף הרב ואמר" ,ציפור זו היא שהביאה לכך שכל בני
משפחתך חזרו בתשובה .האמנם אין זה מן הצדק שתקיימו את מה
שהתורה מלמדת אתכם ,ותשיבו את התוכי לבעליו החוקיים?"

אילו משוכנע הייתי שדאנציג היא כל מבוקשו ,הייתי מסורה .יש לנו
נתנאל הסכים .למחרת ,הביא את התוכי לדניאל ,והסביר לו את
עיר נמל חלופית .אבל יודע אני שאינו יודע שבעה .הוא רוצה את ורשה,
השתלשלות הענינים.
דניאל שמח מאד על כך שהתוכי והשב לו ,אך יותר מכך שמח כאשר דאנציג זו רק התחלה .כבר ימצא את האמתלה .אז מדוע נותר ונותר
ולבסוף נלחם על עיר הבירה – נלחם כבר עתה!"
נודע לו מה הספיק התוכי שלו לבצע בתקופת היעדרו.
היה זה הנאום שבו החלה המלחמה.
"ידעתי שזה רעיון טוב ללמד את התוכי שלי קריאת שמע" ,אמר
המאפיה היתה סגורה ,כי בעליה הלכו לשמוע את הנאום הגורלי.
לנתנאל בסיפוק" ,אך מעולם לא חלמתי עד כמה טוב הוא הרעיון!".
(לאור הנר) להשאר ברחוב היה מסוכן ,ושבתי לישיבה בידים ריקות.
בידים ריקות? לאו דוקא –

אמרתי :לחם לא מצאתי ,אבל כתחליף הבאתי שיחה מוסרית!"
כך דרכו של היצר הרע
"שיחה מוסרית? היכן שמעת אותה ,וממי?"
"ואם יפנה לבבך ולא תשמע ,ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים,
בככר ,בשדור חי ,מנשיא פולין!"
יוסף"
ועבדתם" (דברים ל ,יז) ,פרש רבנו יצחק קארו זצ"ל [דור מרן ה"בית
צחקו ,אבל הייתי רציני .הלא היצר הרע בא בדרישות צנועות .דאנציג,
תשמע
זצ"ל] שעברה גוררת עברה (אבות מ"ד מ"ב) ,ומפנית לבבך ,שלא
בסך הכל .אבל החכם עיניו בראשו ,ויודע שהיום אומר לו עשה כך ומחר
התבלין
לדברי התורה ,תתן מקום ליצר הרע להדיחך .ובודאי ידיחך ,כי
עשה כך עד שאומר לך ועבוד עבודה זרה ,עד שהמערכה נטשת על ורשה.
בך
פגע
אם
שבראתי ליצר הרע הוא התורה (קדושן ל ע"ב) ,כמו שאמרו:
וכבר אמרתי ,שעל כן נאמר" :לפתח ,חטאת רבץ" (בראשית ד ,ז) .רובץ
מתפוצץ
הוא
מנוול זה משכהו לבית המדרש ,אם אבן הוא נמוח ואם ברזל
הוא ,אבל אם יפתחו בפניו את הפתח ,ירחיבו ויכבוש הכל .וכמו שמצינו
ותבוא
מעט,
"ונדחת"
(סכה נב ע"ב) ,ואתה פנית לבבך מלשמוע ,ידיחך.
באלישע בן אבויה ,אדם גדול שהתנפץ כליל .ושאלו בגמרא מה היתה
לבסוף להשתחוות לעבודה זרה ולעבדה.
תחלתו .וגלו שספרי מינים נשרו מחיקו וזמר יוני נשמע מפיו .ודאי שעין
ועל כיוצא בזה אמרו (שבת קה ע"ב) שהמקרע בגדיו והמשבר כליו בהם כדי לדעת מה להשיב ,והזמר היוני היה פשוט קליט ומשמח .וברש"י,
והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה ,שכך דרכו של שהיה עליו להמנע משום אבלות בית המקדש .וזה כבר "פתח" שעלול
היצר הרע ,היום אומר לך עשה כך ולמחר אומר לך עשה כך עד שאומר להביא בקצוץ בנטיעות חלילה!
לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד.
כך פרשו בנובהרדוק את דברי הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ה ה"ב)
והוא על הדרך" :כי יסיף על חטאת פשע" (איוב לד ,לז) ופסוק" :הוכח שיכול כל אדם להיות צדיק כמשה או רשע כירבעם בן נבט ,שגם צדיק
תוכיח את עמיתך" (ויקרא יט ,יז) [שדרשוהו :אפילו מאה פעמים (ערכין כמשה עלול להדרדר עד לתהום ירבעם בן נבט .שהיר ירבעם עצמו תורתו
טז ע"ב) .ובאורו שאם תראהו עובר עברה קלה ,דע שיגיע ממנה לחמורה אין בה דופי (סנהדין קב ע"א) ,ולאן הדרדר!
יותר ,ותוצרך להוכיחו שוב ושוב] ,ופסוק" :הוי משכי העון [בחבלי השוא,
וזהו שאמר (סכה נב ע"א) שהיצר הרע נדמה לרשעים כחוט השערה,
וכעבות העגלה חטאה" (ישעיה ה ,יח) ,שדרשוהו (סכה נב ע"ב) שיצר הרע ולצדיקים כהר .ומה הוא באמת? כחוט השערה הוא .מבקש לפרוץ פרצה
דומה בתחלתו לחוט של עכביש ,ולבסוף לכבל עבה של עגלה]" .עד כאן כחוט השערה ,אבל החכם עיניו בראשו ורואה את הנולד ,שפרצה זו
דבריו.
תתרחב כהר ,ונמנע מלפרוץ אף כחוט השערה!
העולם
מלחמת
בערב
גאתה
לפולניה
גרמניה
בין
המתיחות
–
ואספר
עכשיו כדאי להזכיר שוב את הספור מן הגמרא (נדרים ט ע"ב).
השניה .גרמניה דרשה את העיר דאנציג ,שהיתה מובלעת פולנית בתוך הזכרנוהו לעיל (במאמר :החיים והטוב) ועמדנו בו על נקודה אחת .נעמוד
גרמניה .מוקפת משלוש רוחותיה .פולניה סרבה .אנגליה וצרפת עמדו עתה על נקודה נוספת.
לצדה .גרמניה הציבה אולטימטום .מי יודע מה ילד יום .היטלר האשים
אמר שמעון הצדיק :פעם אחת בא נזיר מן הדרום ,יפה עינים וטוב רואי
כדרכו את היהודים שהם מחרחרי המלחמה והם המסיתים את הפולנים ,וקווצותיו סדורות לו תלתלים ,והנזיר חייב לגלח שערותיו במלאות
ולפולנים הרי לא חסרה שנאת היהודים גם בלעדיו –
נזירותו.
אמר:
אלי.
נגש
זצ"ל,
הכלל ,ראש הישיבה ,הגאון רבי אברהם יפה'ן
אמרתי לו" :בני ,מה ראית להשחית שערך זה הנאה?"
לחם
לספק
הבטיחו
היהודיות
"אין לחם ,ואם אין קמח אין תורה .המאפיות
אמר לי" :רועה הייתי לאבא בעירי ,והלכתי למלאות מים מן המעין,
לעשות
עלולים
הגויים
כי
להביאו,
לישיבה ,אבל איני יכול לשלוח בחורים
ונסתכלתי בבואה שלי ,ופחז עלי יצרי ,ובקש לטרדני מן העולם .אמרתי
צעיר
כנער
להתחזות
ויכול
נמוך,
אתה
כעת שפטים ביהודי שיראה ברחוב.
לו :רשע ,למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך ,במה שהוא עתיד להיות
בלחם,
שקך
שימלאו
ותבקש
היהודית,
ולא יגעו בך לרעה .לך אל המאפיה
רמה ותולעה ,הריני נודר שאגלחך לשמים!"
כהבטחתם".
מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו .אמרתי לו" :בני ,כמוך ירבו נוזרי נזירות
אורח
עובר
גוי
שאלתי
באויר.
המתח
את
לחוש
היה
וניתן
לדרך,
יצאתי
בישראל!"
פולין,
נשיא
של
נאומו
ברמקול
מעבר
המרכזית
"בככר
ואמר:
הענין,
מה
ואיני מבין – רואה נערים רבים המחמירים ומביטים בראי לראות אם
–
מתוחים"
וכולם
השדור,
יתחיל
דקות
חמש
בעוד
להיטלר.
תשובתו
התפילין בין עיניהם ולמעלה מעקרי השערות ,ומעולם לא שמעתי צרחה:
האם הנשיא הפולני יקבל את האוליטמטום הגרמני וסכנת המלחמה "רשע! מבקש אתה לטרדני מן העולם!"...
תחלוף ,או שידחה את הדרישה למסור את דאנציג.
ובצדק כי מה רואים הם ,בסך הכל? פרצוף מוכר ,נאה למדי –
:
הנשיא
של
קולו
נשמע
הכל נהרו לככר ,ונסחפתי גם אני .וברמקול
ממה הזדעזע אותו נזיר? ראה בבואתו ,התגאה בשערו ,אז מה?!
הוא
מאיים
לאו
ואם
דאנציג,
"אזרחים יקרים! הקנצלר הגרמני דורש את
אבל היה חכם הרואה את הנולד ,והבין שניצוץ גאוה זה עלול להתלהט
במלחמה .ויודע אני מה פשרה של מלחמה .מחיר דמים ,תרתי משמע .ללהבה אם לא יכבהו מיד ,ומ"פתח" צר זה עלול הוא להטרד מן העולם –
(והגדת)
ונחרד!
 בדרך הדרוש 
אתם נצבים היום (כט ,ט)
במדרש אתם נצבים היום ,הלכה אדם מישראל עד אימתי
זמן תפלת שחרית ועד אימתי זמן תפלת המנחה כך שנו חכמים
זמן תפלת שחרית עד חצות כו' וזה תמוה האיך שאלה זו לאתם
נצבים ,ונ"ל דאיתא פלוגתא בגמרא ברכות רפ"ד ר"י ורבנן ר"י
סבר תפלת שחרית עד ד' שעות ורבנן סברי עד חצות וטעמא
דר"י דתמיד של שחר הי' קרב עד ד' שעות ורבנן סברי תמיד של
שחר קרב עד חצות וזה הפלוגתא שייך דוקא לאותה דעה דס"ל
דתפלות כנגד תמידין תיקנו אבל לאידך דעה דתפלות כנגד
אבות תיקנו כ"ע לא פליגי דתפלת השחר עד חצות ,המפורשים
הקשו מאי הי' צריך לכרות ברית בערבות מואב מדכתיב אתם
נצבים הלא כבר הי' כרת עמם ברית בהר סיני,
ונ"ל דלק"מ דהא איתא בגמ' דשבת (דף פ"ח ע"א) ויתיצבו
בתחתית ההר מלמד שכפה עליהם ההר כגיגית וכו' מכאן מודעה
רבה לאורייתא ופריך התוס' הלא בתר הכי כרת עמם ברית
בערבות מואב ,לפ"ז קושית המפורשים מתורץ ,דהא צריך
לכרות עמם ברית בערבות מואב כדי שלא יוכלו לומר אנוסים

היינו ,רק זה אינו דהא קיי"ל דבדבר שנאמר ונשבע על כך אינו
יוכל לטעון טענת אונס בשביל שנשבע והקשה הר"א ממיץ הלא
איתא בגמרא ויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה וכו' ומכאן
מודעה רבה לאורייתא הלא הי' בשבועה ,ונ"ל דלק"מ דבודאי דין
זה אמת ,אם נאנס על איזה דבר ונשבע על כך אינו יוכל לטעון
טענת אונס רק היכי שמצווה על שבועה ,לאפוקי קודם מתן
תורה לא היו מצווים על השבועה ושפיר קאמר מכאן מודעה
רבה לאורייתא וכו' רק זה דוקא אי אמרינן דב"נ אינו מצווה על
השבועה אבל אי אמרינן ב"נ מצווה על השבועה הדרא קושית
הר"א ממיץ לדוכתי' כנ"ל,
המפרשים הקשו דבז' מצות ב"נ לא חשיב שבועה ואעפ"כ
מצינו באבימלך שנשבע לאברהם וכן מצינו גבי פרעה שנשבע,
ותי' ב' תרוצים תירוץ אחד דהשבועה נכלל בדינין וב"נ מצווה על
הדינין דהא אי אפשר לעשות דין בלי שבועה ודינים קא חשיב
בז' מצות ב"נ ,ותירוץ ב' דבאמת הם לא נצטוו על השבועה רק
בעצמם הוסיפו שבועה על ז' מצוות ,אבל הרמב"ם פסק דב"נ
שהוסיף אחד מכל ז' מצות חייב מיתה (ופירש היפ"ת דלפי'

ו

הרמב"ם לא קיים אברהם כל התורה כולה דהא אין רשאי
להוסיף על ז' מצות שלו) ,ומוכרח דשיטת הרמב"ם אינו אמת
דהא איתא בגמ' קיים אברהם אבינו כל התורה והלא הי' ב"נ
ואסור להוסיף להם על מה שלא נצטוו וגם אין שייך לומר
שהתפלל דהא אסור להוסיף,
והא"ש בל"ז לא יוכל לשאול הלכה אדם מישראל עד
אימתי זמן תפלת שחרית דהייתי אומר ע"כ תפלות כנגד תמידין
תקנו ,דהא האבות אינם רשאים להוסיף וממילא דאין רשאין
להתפלל אלא ע"כ כנגד תמידין תקנום והלכה כחכמים עד
חצות ,אבל השתא אתם נצבים כו' קשה קושית המפורשים למה
צריך לכרות ברית פעם שנית ואין לומר דבסיני כפה עליהם הר
כגיגית ויכולין לטעון טענת אונס דהא הוי בשבועה ואין לומר
דב"נ לא נצטוה על השבועה כנ"ל קשה הא מצינו שבועה שנשבע
אבימלך לאברהם אלא ע"כ צ"ל דהם הוסיפו מעצמם ממילא
מוכח דמותר להוסיף והשתא י"ל דתפלות כנגד אבות תקנום
וי"ל כנגד תמידין ,ופריך שפיר הלכה וכו' ודו"ק:
(מדרש יונתן)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִנ ָ ּצ ִבים

תשע"ח

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

244

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ַא ְחדוּת ֻמ ְח ֶל ֶטת

ַמ ְלכוּת ַה ִמּ ְת ַבּ ֵטּאת ִבּ ְשׁ ֵלמוּת

”וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת וַ ֲע ִשׂ ֶיתם א ָֹתם; ַא ֶתּם
ְ
נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כֻּ ְלּכֶ ם ִל ְפנֵ י ה‘“ )כט ח-ט(
י-תבֹא וְ נִ ָצּ ִבים ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי
יכוּתן ֶשׁל ַפּ ְר ִשׁיּוֹת כִּ ָ
ֶאת ְס ִמ ָ
נַ ְפ ָתּ ִלי ְשׁוַ ְרץַ ,ר ָבּהּ ֶשׁל ָמאדַ ,על ִפּי ֵבּאוּרוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ָדּוִ ד
'יוֹצר'
דוֹרף ַעל ִדּ ְב ֵרי ַה ַפּיְ ָטן ְבּ ֵ
ִבּ ְיס ְט ִריץ ַר ָבּהּ ֶשׁל ִמיכְ ְל ְ
"א ַה ֵלּל ְבּ ֶפה וְ ָלשׁוֹןִ ,ל ְשׁמ ַֹע קוֹל
ְליוֹם ֵשׁנִ י ֶשׁל ֻסכּוֹתֲ :
וּל ַק ְח ֶתּם ְבּיוֹם ָה ִראשׁוֹן":
ַל ְחשׁוֹן ,כְּ נָ ם ְ
"בּ ֶפה וְ ָלשׁוֹן"ֲ ,ה ֵרי
ָתּ ַמהּ ַה ַפּיְ ָטןִ :מ ְפּנֵ י ָמה ָע ַלי ְל ַה ֵלּל ְ
"שׁוֹמ ַע קוֹל ַל ְחשׁוֹן"?
ֵ
יוֹד ַע ַמ ְח ָשׁבוֹת –
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
וּמ ְס ִבּירַ :בּ ַמּ ְח ָשׁ ָבה כָּ ל ֶא ָחד ְמ ַה ֵלּל ְל ִפי ַדּ ְרגָּ תוֹ ,וַ ֲה ֵרי
ַ
"וּל ַק ְח ֶתּם ָלכֶ ם ַבּיּוֹם
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא "נָ ם" – ִצוָּ הְ :
ָה ִראשׁוֹן" ,וְ ָד ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים )ויק"ר ל יב( ֶשׁ ַא ְר ַבּ ַעת ַה ִמּינִ ים
ְמ ַס ְמּ ִלים ַא ְר ַבּע ְקבוּצוֹת ְבּ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ נִ ְצ ַטוֵּ ינוּ ְלאוֹגְ ָדם
"א ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ,יָ בוֹאוּ ֲאגֻ ָדּה ַא ַחת
יַ ְח ָדּוְ ,ל ִפי ֶשָׁ :
ווֹנוֹת ֶיהם"ְ .ל ִפיכָ ָ אנוּ
מוֹחל ָל ֶהם ַעל כָּ ל ֲע ֵ
ְל ָפנַ י ,וַ ֲאנִ י ֵ
"בּ ֶפה וְ ָלשׁוֹן"ֶ ,שׁ ַרק ְבּא ֶֹפן זֶ ה ַהכֹּל ְמ ַה ְלּ ִל
לּלים
ְמ ַה ְלּ ִלים אוֹתוֹ ְ
אוֹתוֹ ְבּ ָשׁוֶ ה ,וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁכְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַא ֲח ִדים ִבּ ְת ִפ ָלּ ָתם
כִּ ְרצוֹן ה'.
"וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ִענְ יָ ן זֶ ה נִ ְר ָמז ַאף ִבּ ְס ִמיכוּת ַה ָפּ ָר ִשׁיּוֹתְ :
ַה ְבּ ִרית ַהזֹּאת וַ ֲע ִשׂ ֶיתם א ָֹתם" – ְבּ ַמ ֲע ֶשׂה וְ א ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָבה,
"א ֶתּם נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כֻּ ְלּכֶ ם ִל ְפנֵ י ה'" –
ְוּבכָ  נִ ְמ ָצא ֶשַׁ :
ְבּ ַא ְחדוּת ְוּב ִשׁוְ יוֹן.

אשׁיכֶ ם
”א ֶתּם נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כֻּ ְלּכֶ ם ִל ְפנֵ י ה‘ ֱאקֵיכֶ ם ָר ֵ
ַ
ִשׁ ְב ֵטיכֶ ם זִ ְקנֵ יכֶ ם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל" )כט ט(
ֶאת ֵפּ ֶשׁר כְּ ִפילוּת ַה ָלּשׁוֹן' :כֻּ ְלּכֶ ם ...כָּ ל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל" ֵפּ ֵרשׁ
תּוֹרה ְבּ ֵת ַבת
דּוּשׁינְ ְס ִקי ,כִּ י כַּ וָּ נַ ת ַה ָ
יוֹסף ְצ ִבי ִ
ַהגַּ ֲא ָב"ד ַר ִבּי ֵ
'כֻּ ְלּכֶ ם' ְל ָת ֵאר ֶאת ִה ְתיַ ְצּבוּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ'ל ְפנֵ י ה''; א ִמן
ַה ָשּׂ ָפה וְ ַלחוּץֶ ,א ָלּא 'כֻּ ְלּכֶ ם' – ְ'בּכָ ל ְל ַב ְבכֶ ם ְוּבכָ ל ְמא ְֹדכֶ ם'.
ְבּכָ ֵ פּ ֵרשׁ ַהגַּ ֲא ָב"ד ֶאת ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה:
בוֹדֶ ,"שׁ ַאף כָּ אן נִ ְר ִאים
עוֹלם כֻּ לּוֹ ִבּכְ ֶ
"מלוַֹ על כָּ ל ָה ָ
ְ
אוֹרה .וְ יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ כִּ י כַּ וָּ נָ ֵתנוּ ְל ַב ֵקּשׁ
ַה ְדּ ָב ִרים כְּ כֶ ֶפל ָלשׁוֹן ִלכְ ָ
יּוּתם ֶשׁל
עוֹלם א ִתּ ְת ַבּ ֵטּא ַרק ְבּ ִחיצוֹנִ ָ
ֶשׁ ַמּ ְלכוּת ה' ַעל ָה ָ
צוּריםֶ ,א ָלּא ְתּ ֵהא זוֹ ַמ ְלכוּת ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת ַה ִמּ ְת ַבּ ֵטּאת ְבּכָ ל
ַהיְּ ִ
הוּתם.
ַמ ָ

ֵ'בּית נַ ְפ ָתּ ִלי'

ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ָלשׁוֹן ֶשׁ ֵאינָ הּ ִמ ְשׁ ַתּ ַמּ ַעת ְל ָר ָעה

חוֹטב ָה ֵע ִצים
סוּקי ַה ְתּ ִה ִלּים ֶשׁגִּ יְּ רוּ ֶאת ֵ
ְפּ ֵ

'תּוֹרת ַמ ֲה ִרי"ץ'
ַ

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ריכוּת יָ ִמיים
ָא ֵמן ַל ֲא ִריכוּת
”ר ֵאה נָ ַת ִתּי ְל ָפנֶ יַ היּוֹם ֶאת ַה ַחיִּ ים וְ ֶאת ַהטּוֹב“ )ל טו(
ְ

ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )מז א( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים" :כָּ ל ַה ַמּ ֲא ִרי
ּרוּשׁ ְל ִמי
נוֹתיו"ַ ,וּביְ ַ
וּשׁ ָ
ְבּ ָא ֵמן – ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ יָ ָמיו ְ
"העוֹנֶ ה ָא ֵמןֲ ...א ֻרכָּ ה ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ יָ ָמיו
הוֹסיפוָּ :
ח ח( ִ
רוּשׁ ְל ִמי ְרמוּזִ ים
טוֹבה"ִ .דּ ְב ֵרי ַה ַבּ ְב ִלי וְ ַהיְּ ַ
נוֹתיו ְבּ ָ
וּשׁ ָ
ְ
אשׁי ַה ֵתּבוֹת" :נָ ַת ִתּי ְל ָפנֶ י
ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוָּ :ר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן'ְ .ל ַל ֶמּ ְד
ַהיּוֹם ֶאת ַה ַחיִּ ים"ִ ,הנָּ ם ְבּגִ ַ
"את ַה ַחיִּ ים וְ ֶאת ַהטּוֹב".
ֶשׁ ָהעוֹנֶ ה ָ'א ֵמן' יִ זְ כֶּ ה ְל ַק ֵבּל ֶ
)שׁם
ָ

”א ֶתּם נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כֻּ ְלּכֶ ם ִל ְפנֵ י ה‘ ֱאקֵיכֶ ם" )כט ט(
ַ
ַעל ַה ָפּסוּק ִ)איּוֹב א ו(" :וַ יְ ִהי ַהיּוֹם וַ יָּ בֹאוּ ְבּנֵ י ָה ֱאקִים ְל ִה ְתיַ ֵצּב
ַעל ה'“ֵ ,פּ ֵרשׁ ַר ִשׁ“י ָ)שׁם(” :אוֹתוֹ יוֹם ֶשׁ ָהיָ ה רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה“.
ִמ ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ“י ַמ ְשׁ ָמע ֶשׁ ְלּשׁוֹן ַ’היּוֹם‘ ִמ ְתיַ ֵחס ְלרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה,
”א ֶתּם נִ ָצּ ִבים...
וּמ ְפּנֵ י ָמה א ֵפּ ֵרשׁ כָּ ַ ר ִשׁ“י ַאף ְלגַ ֵבּי ַ
ִ
ַהיּוֹם“?
יהוּדה':
'נּוֹדע ִבּ ָ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ֵבּנוּ יְ ֶחזְ ֵקאל ַלנְ דֹּא ַה ָ
לוֹמר ַבּ ֲע ֶשׂ ֶרת יְ ֵמי
ְבּ ָ'מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם' )או"ח תקפב ב( כָּ ַתב ֶשׁיֵּ שׁ ַ
]בּ ְשׁוָ "א[ֵ ,וּב ֵארְ :ל ִפי כְּ ָל ֵלי ַה ִדּ ְקדּוּק
שׁוּבה' :זָ כְ ֵרנוּ ְל ַחיִּ ים' ִ
ְתּ ָ
כוֹלה
]בּ ַפ ָתּ"ח[ַ ,א כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָלּשׁוֹן זוֹ יְ ָ
יֵ שׁ ִלגְ רֹס ַ'ל ַחיִּ ים' ְ
'א-חיִּ ים' ,יֵ שׁ ְל ַה ֲע ִדיף ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּרֹאשׁ
ַ
ְל ִה ָשּׁ ַמע ַאף כְּ
ַה ָשּׁנָ ה ְבּ ָלשׁוֹן ֶשׁ ֵאינָ הּ ִמ ְשׁ ַתּ ַמּ ַעת ִל ְשׁנֵ י ָפּנִ ים.
זוּט ָר ָתא ַעל ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ
ַאף ְל ִענְ יָ נֵ נוִּ ,בּ ְפ ִס ְיק ָתּא ְ
טוֹבה וְ יֵ שׁ ַה ָצּ ָבה
"'א ֶתּם נִ ָצּ ִבים' – יֵ שׁ ַה ָצּ ָבה ְל ָ
ָדּ ְרשׁוַּ :
וּל ִפיכָ  א ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ֶשׁ ַ'היּוֹם' ַהיְ נוּ רֹאשׁ
ְל ָר ָעהְ ,"...
ַה ָשּׁנָ הֶ ,שׁכֵּ ן מ ֶֹשׁה ְבּוַ ַדּאי א ָהיָ ה ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה
ְבּ ָלשׁוֹן ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ַמּ ַעת ַאף ְל ָר ָעה.

אשׁיכֶ ם
”א ֶתּם נִ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כֻּ ְלּכֶ ם ִל ְפנֵ י ה‘ ֱאקֵיכֶ ם ָר ֵ
ַ
ִשׁ ְב ֵטיכֶ ם זִ ְקנֵ יכֶ ם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל" )כט ט(
"כֻּ ְלּכֶ ם ֲע ֵר ִבים זֶ ה ָבּזֶ הֲ .א ִפלּוּ ַצ ִדּיק ֶא ָחד ֵבּינֵ יכֶ ם ,כֻּ ְלּכֶ ם
לוֹקה"
חוֹטא כָּ ל ַהדּוֹר ֶ
עוֹמ ִדין ִבּזְ כוּתוֹ ...וּכְ ֶשׁ ֶא ָחד ִמכֶּ ם ֵ
ְ
)תּנְ ָ
ַ
חוּמא ב(.
לוֹמר ֶאת ַהוִּ דּוּי
ְבּכָ ְ מיַ ֵשּׁב ָה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ ֶאת ִמנְ ָהגֵ נוּ ַ
וּל ָפ ֵרט בּוֹ ַאף ֲח ָט ִאים ֶשֹּׁלא ָע ַב ְרנוּ ֲע ֵל ֶיהם
ִבּ ְלשׁוֹן ַר ִבּים ְ
עוֹלם .כֵּ יוָ ן ֶשׁכָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲע ֵר ִבים זֶ ה ָבּזֶ ה ,כָּ ל ֶא ָחד ַחיָּ ב
ֵמ ָ
ְל ִה ְתוַ דּוֹת ַאף ַעל ֲח ָט ֵאי ַה ִצּבּוּרֶ ,שׁכֵּ ן ֵח ְטא ַהיָּ ִחיד הוּא
ֵח ְטא ַה ִצּבּוּר.

יהוּדה' עה"ת
'נוֹדע ִבּ ָ
ָ

תּוֹרה' ְקד ִֹשׁים
קּוּטי ָ
ִ'ל ֵ

" ׁ ַ˘ ֲﬠ ≈ﬧי ׁ ָ˘ ַמי ƒﬦ ּ ¿פ ַﬨח,
¿ו‡ו…ו ָˆ ¿ר ָך ַּ ‰טו… ב ָלנ ּו ¿ ˙ƒפ ַּ˙ח"
יְהו ִּדי ָיָקר!
,‰
ׁ ָ˘נָ ֲ ‰ח ָ„ ׁ ָ˘≈ ˜¿ ‰ר ָב ‰ו ָּב ָ‡‰
פ˙ ַ…ח ׁ ַ˘ ַﬠר ¿ל ַָ ˙¿ ‰ח ָלֲ ‰ח ָ„ ׁ ָ˘.‰
ז∆ ּ ¿ ‰ַ ‰ז ַמן ƒל ¿פ ּ …

ֲ‰יָ ַ„ ¿ע ָּ˙? ¿ ּביָ ¿„ ָך ַַּ ‰מ ¿פ ּ≈˙ ַח
ׁ ∆˘ ּפו… ≈˙ ַח ∆‡˙ ָּכל ַָ ˘¿ ׁ ּ ‰ﬠ ƒרים!

ִ'מסּוֹד ֲחכָ ִמים' אוֹת כב

”וְ גֵ ְרֲ א ֶשׁר ְבּ ֶק ֶרב ַמ ֲחנֶ יֵ מח ֵֹטב ֵע ֶצי) "כט י(

חוֹטב ֵע ִצים נָ כְ ִרי ֶשׁ ִהזְ ַדּ ֵמּן לוֹ ַל ֲעשׂוֹת ְמ ַלאכְ תּוֹ
ַמ ֲע ֶשֹה ְבּ ֵ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה
יהוּדה'ְ .בּ ָ
'נּוֹדע ִבּ ָ
ָסמוְּ ל ַח ְדרוֹ ֶשׁל ַר ֵבּנוּ ַה ָ
ָהיָ ה ַה ָ
צּוּמהּ ֶשׁל ֲא ִמ ַירת ְתּ ִה ִלּים נִ ְל ֶה ֶבת
יהוּדה' ְבּ ִע ָ
'נּוֹדע ִבּ ָ
סוּקי ַה ְתּ ִה ִלּים ֶשׁנֶּ ֶא ְמרוּ
ְבּ ִה ְשׁ ַתּ ְפּכוּת ַהנֶּ ֶפשְׁ ,וּק ֻד ַשּׁת ְפּ ֵ
חוֹטב ָה ֵע ִציםַ ,עד כְּ ֵדי כָּ 
ְבּ ַשׁ ְל ֶה ֶבת ק ֶֹדשׁ ָח ְד ָרה ְל ִלבּוֹ ֶשׁל ֵ
ֶשׁגָּ ְר ָמה לוֹ ְל ִה ְתגַּ יֵּ ר.
ֶר ֶמז ְל ִספּוּר ֻמ ְפ ָלא זֶ ה ָל ַמד ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ַשׁ ִפּ ָירא ַר ָבּהּ
גוֹמ ְיר ְשׁט ִמן ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :וְ גֵ ְרֲ א ֶשׁר ְבּ ֶק ֶרב
ֶשׁל ְד ַּר ִ
'חוֹטב ָה ֵע ִצים' ֶשׁ ִה ְתגַּ יֵּ ר
ַמ ֲחנֶ יֵ מח ֵֹטב ֵע ֶציֶ – "ר ֶמז ְל ֵ
יהוּדה'...
'נּוֹדע ִבּ ָ
ֵמ ֲח ַמת ְשׁהוּתוֹ ָסמוְּ ל ַחלּוֹן ַח ְדרוֹ ֶשׁל ַה ָ
'מֹאזְ נֵ י ֶצ ֶדק'

בוֹתיו נִ ְמ ָצאוֹת
ָה ָא ָדם נִ ְמ ָצא ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁ ַמּ ְח ְשׁ ָ
הינוּ וְ ֵאת
”כִּ י ֶאת ֲא ֶשׁר יֶ ְשׁנוֹ פֹּה ִע ָמּנוּ ע ֵֹמד ַהיּוֹם ִל ְפנֵ י ה‘ ֱא ֵ
ֲא ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ פֹּה ִע ָמּנוּ ַהיּוֹם“ )כט יד(
יטשׁוֹב
ֲח ִס ִידים ְמ ַס ְפּ ִרים כִּ י ַפּ ַעם נִ גַּ שׁ ַר ִבּי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּ ְ
ְל ָא ָדם ֶשׁ ִסּיֵּ ם ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה וְ ִק ְדּמוֹ ְבּ ִב ְרכַּ ת ָ'שׁלוֹם
"מ ַאנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ֲאנִ יֲ .א ִמ ַירת ָשׁלוֹם
ֲע ֵליכֶ ם'ָ .תּ ַמהּ ַה ָלּהֵ :
זוָֹ ,מה ִט ָיבהּ?"
נִ ְת ַחיֵּ ַ ר ִבּי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק וְ ָא ַמר" :נוֹכַ ְח ִתּי ְל ַה ְב ִחין כִּ י תּוֹ כְּ ֵדי
שׁוֹטט כְּ בוֹדוֹ ֶבּ ָע ִרים ַוּב ְשּׁוָ ִקים ,וְ ַאף ָע ַסק ְבּ ִמ ְס ָחר,
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֵ
ְל ִפיכָ ִ מן ַה ִדּין ֶשׁ ְבּשׁוּבוֹ ֲא ַק ֵבּל ָפּנָ יו ְבּ ָ'שׁלוֹם ֲע ֵליכֶ ם'".
וְ כָ  יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
עוֹמ ִדים ְל ָפנָ יו יֶ ְשׁנָ ם כָּ ֵאלּוּ
ָח ַשׁשׁ מ ֶֹשׁה ֶשׁ ָמּא ֵבּין ָה ְ
וּמכֵּ יוָ ן ֶשׁ ִבּ ְמקוֹם
שׁוֹטטוֹת ְבּ ָמקוֹם ַא ֵחרִ ,
בוֹת ֶיהם ְמ ְ
ֶשׁ ַמּ ְח ְשׁ ֵ
ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה – ָשׁם ָה ָא ָדםִ ,דּ ְק ֵדּק ְל ַה ְפנוֹת ְדּ ָב ָריו ַאף ְל:
ֲ
"א ֶשׁר ֵאינֶ נּוּ פֹּה ִע ָמּנוּ ַהיּוֹם".
ֲ'ח ִס ִידים ְמ ַס ְפּ ִרים' ח"א עמ' 'ִ ;49א ְמרוֹת ָחכְ ָמה'

וּצ ָד ָקה" ְבּח ֶֹדשׁ ֱאלוּל
שׁוּבה ְוּת ִפ ָלּה ְ
"וּת ָ
ְ

ְל ִה ְתוַ דּוֹת ִבּ ְלשׁוֹן ַר ִבּים

היֶ את ְל ָב ְב וְ ֶאת ְל ַבב זַ ְר ֶע) “ל ו(
”וּמל ה‘ ֱא ֶ
ָ

סוּקים
לוֹשׁה ְפּ ִ
ַר ִבּי ֶא ְפ ַריִ ם זַ ְל ָמן ַמ ְרגָּ ִליּוֹת ִמ ָבּ ָראד ֵה ִביא ְשׁ ָ
אשׁי ֵתּבוֹת :אַ .בּ ָפּסוּק
ֶשׁ ָבּ ֶהם נִ ְר ָמז ח ֶֹדשׁ ֱאלוּל ְבּ ָר ֵ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוֶּ :
דוֹדי ִלי"
דוֹדי וְ ִ
"אנִ י ְל ִ
"את ְל ָב ְב וְ ֶאת ְל ַבב" ,בֲ .
"אישׁ ְל ֵר ֵעהוּ ַ
)שה"ש ו ג( ,גִ .
וּמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְביוֹנִ ים" ֶ)א ְס ֵתּר ט כב(.
רוֹמזִ ים ִבּ ְת ִפ ַלּת 'וּנְ ַתנֶּ ה תּוֹקֶף‘:
סוּקים ֵאלּוּ ָאנוּ ְ
שׁת ְפּ ִ
ִל ְשׁ ֶ
רוֹע ַהגְּ זֵ ָרה“;
וּצ ָד ָקה ַמ ֲע ִב ִירין ֶאת ַ
שׁוּבה ְוּת ִפ ָלּה ְ
”וּת ָ
ְ
דוֹדי
”אנִ י ְל ִ
’וּת ִפ ָלּה‘ – ֲ
”את ְל ָב ְב וְ ֶאת ְל ַבב“ְ ,
שׁוּבה‘ – ֶ
’וּת ָ
ְ
וּמ ָתּנוֹת ָל ֶא ְביֹנִ ים“,
”אישׁ ְל ֵר ֵעהוּ ַ
’וּצ ָד ָקה‘ – ִ
דוֹדי ִלי“ְ ,
וְ ִ
ַ
”מ ֲע ִב ִירין ֶאת רו ַֹע ַהגְּ זֵ ָרה“ְ ,בּח ֶֹדשׁ ֱאלוּל.
ֶ'א ֶלף ְל ַמ ֶטּה' ַעל ַ'מ ֵטּה ֶא ְפ ַריִ ם' תקפא א

ַּב ּז ַ…‰ר ַ„˜ָּ ‰ו… ׁ˘ ַ)ו ּ≈י ∆ל ¿ך רפ ‰ב( נ∆ ¡‡ ָמר ּƒכי ָּכל
ַָ ˘¿ ׁ ּ ‰ﬠ ƒרים נ¿ ƒפ ָּ˙ ƒחים ּƒב ¿פנ≈ י ƒמי ׁ ∆˘ ַּמ ¿˜ ּ ƒפי„
ַל ֲﬠנו… ˙ ָ‡ ≈מן ¿ּב ַכ ָּונָ ּ≈ ˜ַ .‰בל ַﬠל ַﬠ ¿ˆ ¿מ ָך
ƒל ׁ ¿˘מ ַ…ﬠ ּƒב ¿רכו… ˙ ַַ ˘ַ ׁ ּ ‰חר ƒמ ּ ƒפי ֲח ≈ב ¿ר ָך ƒמ ≈י„י
ּב ∆…˜ר¿ ּ ,פ ַ˙ח ∆‡˙ יו… ¿מ ָך ַּב ֲﬠנּ ַ ƒי˙ ָ‡ ≈מן ¿ו ָכל
ַָ ˘¿ ׁ ּ ‰ﬠ ƒרים יָ ּ ƒפ ¿˙ח ּו ¿ּב ָפנ∆ ָ
יך...
‡ו… ָרֲ ˘ַ ׁ ֈ‰ﬠ ≈רי ¿ב ָר ָכֲ ˘ַ ׁ ֈ‰ﬠ ≈רי
"פ ַ˙ח ָלנ ּו ‡¡ '‰ל ≈…˜ינ ּוֲ ˘ַ ׁ ֈﬠ ≈רי ‡
" ּ ¿פ
ליחֲ ˘ַ ׁ ֈ‰ﬠ ≈רי
םֲ ˘ַ ׁ ֈﬠ ≈רי ¿ס ƒל ָ
ַָ ˆ¿ ‰ל ָחֲ ˘ַ ׁ ֈ‰ﬠ ≈רי ַח ּƒייים טו… ƒבים
ַפ ¿ר¿רנָ ָס ‰טו… ָבֲ ˘ַ ׁ ֈ‰ﬠ ≈ר≈רי ¿רפו ָּ‡≈ ˘¿ ׁ ‰לי ָמֲ ˘ַ ׁ ֈ‰ﬠ ≈רי ׁ ¿˘מוּעו… ˙
"ֈ
ֲ ˘ַ ׁ .‰ﬠ ≈רי ¿˙ ׁ˘ו ָּבֈ‰
˙ֲ ˘ַ ׁ ֈﬠ ≈רי ¿˙ ƒפ ָּל‰
טו…ו… בו… ˙
ט

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ֹאמר‘ )י‘(
ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע – ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַ’ו ּי ֶ
זְ כִ ַירת יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם
ֹאמר‘ ִמ ְס ַתּיֶּ ֶמת ְבּ ַהזְ כָּ ַרת
ָפּ ָר ַשׁת ’וַ יּ ֶ
”אנִ י ה‘
יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םַ ,בּ ָפּסוּקֲ :
אתי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ
הוֹצ ִ
קיכֶ ם ֲא ֶשׁר ֵ
ֱא ֵ
ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיוֹת ָלכֶ ם ֵלאקִים ֲאנִ י ה'
ֱאקֵיכֶ ם“ְ .בּכָ ְ מ ַקיְּ ִמים ָאנוּ )ע“פ
חוֹבת ַהזְ כָּ ַרת יְ ִצ ַיאת
ְבּ ָרכוֹת יב ב( ֶאת ַ
ִמ ְצ ַריִ ם ְבּכָ ל יְ מוֹת ַה ָשּׁנָ הַ ,הנִּ ְל ֶמ ֶדת
”ל ַמ ַען ִתּזְ כֹּר ֶאת יוֹם
ִמן ַה ָפּסוּקְ :
אתֵ מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּ י“
ֵצ ְ
ְ)דּ ָב ִרים טז ג( .וְ ָאכֵ ןִ ,ה ְצ ַטוֵּ ינוּ ְבּ ִמ ְצווֹת
תּוֹרה כְּ זֵ כֶ ר ִל ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם.
ַרבּוֹת ַבּ ָ
יּוּתהּ ֶשׁל יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה
חוּד ָ
יִ ִ
ְבּכָ ֶ ,שׁ ַעל יְ ֵדי ַהנִּ ִסּים ַה ֻמּ ְפ ָל ִאים,
מּוֹפ ִתים ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ ְבּ ַמ ֲה ָלכָ הּ
ָהאוֹתוֹת וְ ַה ְ
ְל ֵעינֵ י ַא ְל ֵפי ֲא ָל ִפים ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל,
יוֹצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ םִ ,ה ְת ָבּ ֵרר ְבּא ֶֹפן
בוֹתינוּ ְ
ֲא ֵ
קים ,וְ הוּא
יוֹתר כִּ י ה‘ הוּא ָה ֱא ִ
ָבּרוּר ְבּ ֵ
וּמנְ ִהיגוַֹ .עד ֶשֹּׁלא
עוֹלם ַ
בּוֹרא ָה ָ
ְל ַבדּוֹ ֵ
עוֹלם וְ ַעד סוֹפוֹ
נוֹתר ָא ָדם ִמ ְקּ ֵצה ָה ָ
ַ
הוֹדה ְבּכָ  ,וְ ַעל יְ ֵדי כָּ  נִ ְק ְבּ ָעה
ֶשֹּׁלא ָ
הוּדית כֻּ ָלּהּ ָה ֱאמוּנָ ה
ְבּ ֵלב ָה ֻא ָמּה ַהיְּ ִ
חוּשׁית ִבּ ְמ ִציאוּתוֹ יִ ְת ָבּ ַר ,כְּ יָ ֵתד
ַה ִ
)’ס ֶפר ַה ִחנּוִּ ‘מ ְצוָ ה כא(.
ֶשֹּׁלא ִתּמּוֹט ֵ
ַה ֲע ָב ַרת ַל ִפּיד ָה ֱאמוּנָ ה ִמדּוֹר ְלדוֹר
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת זְ כִ ַירת יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם,
ַמ ֲע ִב ִירים ָאנוּ ֶאת ַל ִפּיד ָה ֱאמוּנָ ה
בוֹתינוּ ֶאל ַהדּוֹרוֹת
ֶשׁ ִקּ ַבּ ְלנוּ ֵמ ֲא ֵ
דוּעים
ַה ָבּ ִאים ַא ֲח ֵרינוּ .וְ כִ ְד ָב ָריו ַהיְּ ִ
)שׁמוֹת
תּוֹרה ְ
ֶשׁל ָה ַר ְמ ָבּ“ן ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָ
יג ח(:
”וּב ֲעבוּר כִּ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא א
ַ
וּמוֹפת ְבּכָ ל דּוֹרְ ,ל ֵעינֵ י כָּ ל
ֵ
יַ ֲע ֶשׂה אוֹת
אוֹתנוּ ֶשׁנַּ ֲע ֶשׂה
כּוֹפר ,יְ ַצוֶּ ה ָ
ָר ָשׁע אוֹ ֵ
ָתּ ִמיד זִ כָּ רוֹן וָ אוֹת ַל ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵעינֵ ינוּ,
וְ נַ ֲע ִתיק ַה ָדּ ָבר ֶאל ָבּנֵ ינוְּ ,וּבנֵ ֶיהם
וּמן
ִל ְבנֵ ֶיהם ְוּבנֵ ֶיהם ְלדוֹר ַא ֲחרוֹןִ ...
דוֹלים ַה ְמּ ֻפ ְר ָס ִמים ָא ָדם
ַהנִּ ִסּים ַהגְּ ִ
מוֹדה ַבּנִּ ִסּים ַהנִּ ְס ָתּ ִריםֶ ,שׁ ֵהם יְ סוֹד
ֶ
תּוֹרה כֻּ ָלּהֶּ .שׁ ֵאין ָל ָא ָדם ֵח ֶלק
ַה ָ
תוֹרת מ ֶֹשׁהַ ,עד ֶשׁנַּ ֲא ִמין ְבּכָ ל
ְבּ ַ
וּמ ְק ֵרינוֶּ ,שׁכֻּ ָלּם נִ ִסּים ֵאין
ְדּ ָב ֵרינוּ ִ
עוֹלם.“...
וּמנְ ָהגוֹ ֶשׁל ָ
ָבּ ֶהם ֶט ַבע ִ
נוֹסכֶ ת ְבּ ִל ֵבּנוּ
זְ כִ ַירת יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ֶ
ַאף ֱאמוּנָ ה ִוּב ָטּחוֹןֶ ,שׁ ַאף ְבּדוֹרוֹת ֵאלּוּ
יָ ִריב ה‘ ֶאת ִר ֵיבנוּ וְ יַ ִצּ ֵילנוּ ִמ ֵידי ֻאמּוֹת
עוֹלם ַה ָקּ ִמים ָע ֵלינוּ ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם
ָה ָ
)’ס ֶפר ַהכּוּזָ ִרי‘
לּוֹתנוּ ֵ
וּמ ַב ְקּ ִשׁים ָתּ ִדיר ְלכַ ֵ
ְ
ַ]ה ְמּפ ָֹרשׁ[ ַמ ֲא ָמר ג(.

זִ כּוַּ ה ֵשּׂכֶ ל ַבּ ֶדּ ֶרֶ ל ֱאמוּנָ ה

יצית
ֵבּין יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָפ ָר ַשׁת ִצ ִ
ַר ִבּים ָתּ ְמהוָּ ,מה ִענְ יָ נָ הּ ֶשׁל ַהזְ כָּ ַרת
יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ְל ָפ ָר ַשׁת ִצ ִיצית?
ְשׁ ֵא ָלה זוֹ נִ ְשׁ ֲא ָלה ָל ִראשׁוֹנָ ה ַבּגְּ ָמ ָרא
”אנִ י הוּא
)ב“מ סא ב(ֲ ,א ֶשׁר ֵתּ ְר ָצהֲ :
ֶשׁ ִה ְב ַחנְ ִתּי ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ֵבּין ִט ָפּה ֶשׁל
ְבּכוֹר ְל ִט ָפּה ֶשׁ ֵאינָ הּ ֶשׁל ְבּכוֹר – ֲאנִ י
תּוֹלה
הוּא ֶשׁ ָע ִתיד ִל ָפּ ַרעִ ...מ ִמּי ֶשׁ ֶ
דּוֹמה ְל ֶצ ַבע
]צ ַבע ַה ֶ
ָק ָלא ִא ָילן ֶ
מּוּפק ִמן ַה ִח ָלּזוֹן[ ְבּ ִבגְ דּוֹ
ַה ְתּכֵ ֶלת ַה ָ
אוֹמר ְתּכֵ ֶלת הוּא“.
וְ ֵ
ֶה ְס ֵבּ ִרים ָ
נוֹס ִפים ַל ֶקּ ֶשׁר ֵבּין יְ ִצ ַיאת
בּוֹתינוּ:
ִמ ְצ ַריִ ם ְל ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית כָּ ְתבוּ ַר ֵ
אַ .ר ִשׁ“י ַ)בּ ִמּ ְד ָבּר טו מא( ֵה ִביא ַא ְר ָבּ ָעה
דּוֹמה ַה ִצּ ִיצית ִל ִיצ ַיאת
ִענְ יָ נִ ים ֶשׁ ָבּ ֶהם ָ
ִמ ְצ ַריִ ם :אַ .ה ִצּ ִיצית נִ ֶתּנֶ ת ַעל כְּ נַ ף
ַה ֶבּגֶ ד כְּ נֶ גֶ ד ”וָ ֶא ָשּׂא ֶא ְתכֶ ם ַעל כַּ נְ ֵפי
נְ ָשׁ ִרים“ ְ)שׁמוֹת יט ד( ,בַ .א ְר ַבּע כַּ נְ פוֹת
ַה ִצּ ִיצית ֵהן כְּ נֶ גֶ ד ַא ְר ַבּע ְלשׁוֹנוֹת ֶשׁל
גְּ ֻא ָלּה .גְ .תּכֵ ֶלת ִמ ְלּשׁוֹן ִ’שׁכּוּל‘ ,כְּ נֶ גֶ ד
ַמכַּ ת ִשׁכּוּל ַה ְבּכוֹרוֹת ֶשׁ ָבּהּ יָ ְצאוּ
חוּטי
ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם .דְ .שׁמוֹנָ ה
ַה ִצּ ִיצית כְּ נֶ גֶ ד ְשׁמוֹנָ ה יָ ִמים ֶשׁ ָהיוּ
ִמ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ְק ִר ַיעת יַ ם סוּף.
)סוֹטה יז
ָ
בַ .אף ְבּ ִ‘שׁ ָיטה ְמ ֻק ֶבּ ֶצת‘
א( ֵה ִביא כַּ ָמּה ִענְ יָ נִ ים ַה ְמּ ַד ִמּים ֵבּין
ִצ ִיצית ִל ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ,כַּ ֲא ֶשׁר ֶא ָחד
)מנָ חוֹת
ֵמ ֶהם ִהנּוֹ ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ
דּוֹמהָ ...ל ָר ִק ַיע“.
ָ
”תּכֵ ֶלת
מג ב(ְ :
וּל ִפיכָ ַ הזְ כָּ ַרת יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם
ְ
מוֹפ ָיעה ְבּ ָפ ָר ַשׁת ִצ ִיצית ,כְּ ֵדי ֶשׁנִּ זְ כֹּר
ִ
יּוֹשׁב ַעל כִּ ֵסּא
כִּ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַה ֵ
ַהכָּ בוֹד הוּא ֶשׁ ָע ָשׂה ָלנוּ ֶאת ַהנִּ ִסּים
ַעל ַהיָּ ם.
)ס ֶטנְ ִסיל עה“ת סי‘ רטו(
יסק ְ
גַ .הגְּ ִרי“ז ִמ ְבּ ִר ְ
כָּ ַתב ֶשׁ ָקּ ְבעוּ ֶאת זִ כְ רוֹן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם
הוּתהּ ַק ָבּ ַלת עֹל
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ִצ ִיצית ֶשׁ ַמּ ָ
ַמ ְלכוּת ָשׁ ַמיִ םְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י כָּ ל ִע ָקּ ָרהּ
ֶשׁל יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ָהיְ ָתה כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַק ְבּלוּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְלכוּתוֹ יִ ְת ָבּ ַר ,וּכְ נֻ ַסּח
אתי ֶא ְתכֶ ם...
הוֹצ ִ
ֵ
”א ֶשׁר
ַה ָפּסוּקֲ :
אקים“.
ִל ְהיוֹת ָלכֶ ם ֵל ִ

מאמינים ֶשׁהוּא ְל ַבדּוֹ הוּא
וְ כֹלל ַמ ֲא ִמינִ
ישׁ ַיבת ֶח ְברוֹן ,יַ ְסכִּ ימוּ
נּוֹר ִאים ִבּ ִ
ִל ְת ִפלּוֹת ַהיָּ ִמים ַה ָ
כָּ ל בּוֹגְ ֶר ָיהָ ,היָ ה ַט ַעם ְמיֻ ָחד ֶשׁ ֵאין לוֹ ַתּ ֲח ִליףַ .ט ַעם
נּוֹתר ְבּ ִפ ֶיהם ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה .נִ ְמזְ גוּ ָבּ ֶהן,
ֶשׁ ָ
ִבּ ְת ִפלּוֹת ֵאלּוִּ ,שׁלּוּב ֶשׁל ָק ָהל ְמיֻ ָחד ְבּ ִמינוֲֹ ,א ֶשׁר כָּ ַלל
רוּשׁ ַליִ ם ִוּמגְּ אוֹנֶ ָיה,
בוּרהִ ,מזִּ ְקנֵ י יְ ָ
ֶאת ָה ֲא ָריוֹת ֶשׁ ַבּ ֲח ָ
יַ ַחד ִעם ַחזָּ נִ ים ֻמ ְפ ָל ִאיםַ ,תּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֻמ ְב ָה ִקים.
קוֹלם ֶה ָע ֵרב,
יוֹתר ִמ ֶשּׁ ִהנְ ִעימוּ ַה ַחזָּ נִ ים ָל ָאזְ נַ יִ ם ְבּ ָ
ֵ
בוֹהה
ִה ְר ִטיטוּ ֵהם ֶאת ַה ְלּ ָבבוֹת ְבּ ִה ְשׁ ַתּ ֵפּ נַ ְפ ָשׁם ַהגְּ ָ
עוֹמ ָדם ַעל יַ ד ַעמּוּד ַה ְתּ ִפ ָלּה ,וְ ָס ֲחפוּ ַא ֲח ֵר ֶיהם ֶאת
ְבּ ְ
הוֹרים.
וּט ִ
דוֹשׁים ְ
ַה ָקּ ָהל כֻּ לּוֹ ְבּ ַמ ֲעלוֹת ְק ִ
רוּשׁ ְל ִמי,
נוֹד ַעת ִבּ ְמיֻ ָחד ָהיְ ָתה ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַה ַמּגִּ יד ַהיְּ ַ
ַ
ַהגָּ אוֹן ַה ֻמּ ְב ָהק ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְשׁ ַב ְדרוֹן זָ ָצ“ל’ .נֻ ָסּח‘ ְמיֻ ָחד
ָהיָ ה לוֹ ,נֻ ָסּח ֶשׁ ֶה ֱע ִתיק ִמכַּ ָמּה ִמ ַבּ ֲע ֵלי ְתּ ִפלּוֹת ַבּדּוֹרוֹת
יצים
הוֹסיף לוֹ ִצ ִ
וּב ֶה ְמ ֵשַׁ אף ִשׁכְ ְללוֹ וְ ִ
קּוֹד ִמיםַ ,
ַה ְ
ְוּפ ָר ִחיםַ .ר ִבּי ָשׁלוֹם ִה ְשׂכִּ יל ְל ָה ִפיק ְבּקוֹלוֹ ָה ַא ִדּיר
ֵ
חוֹצב ַה ְלּ ָבבוֹתְ ,תּ ִפ ָלּה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶשׁנֶּ ְח ְר ָתה ְבּ ַמ ֲע ַמ ֵקּי
ַה ֵלּב וְ ֶה ֱע ִמ ָידה ַא ֲח ֶר ָיה דּוֹר ָשׁ ֵלם ֶשׁל ַ’בּ ֲע ֵלי ְתּ ִפ ָלּה‘
עוֹלם ַהיְּ ִשׁיבוֹת ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם
ַה ְמּ ַשׁ ְמּ ִשׁים ַבּקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַ
ַהזֶּ ה.
ָק ֶשׁה ְל ָת ֵאר ְבּ ִמ ִלּים ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ָשׁלוֹם.
עוֹלם
ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁ ִמּי ֶשֹּׁלא ָהיָ ה נוֹכָ ח ָבּהּ ,א יוּכַ ל ְל ָ
עוּתהַּ .ר ִבּי ָשׁלוֹם ִה ְצ ִל ַיח ִבּגְ אוֹנוּת
ְל ָה ִבין ֶאת ַמ ְשׁ ָמ ָ
ְמיֻ ֶח ֶדת ְל ַא ֵחד ַע ְצמוֹ ִעם ַהנִּ גּוּן וְ ִעם ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה
כְּ ִמ ְק ָשׁה ֶא ָחת ,כְּ ֶשׁכָּ ל ֵתּ ָבה ְמ ַק ֶבּ ֶלת ַמ ְשׁ ָמעוּת
ַוּפ ְר ָשׁנוּת יִ ִ
חוּדית ֶשׁ ִה ְת ַבּ ְטּ ָאה ְבּ ַה ָבּ ַעת ָפּנָ יוְ ,בּ ִס ְלסוּל
וּבנִּ גּוּן ֶשׁ ִלּוָּ הוְּ .בּא ֶֹפן ֶשׁכָּ זֶ הֵ ,תּבוֹת ”וְ ִחיל
קוֹלוֹ ַ
ְוּר ָע ָדה“ נֶ ֶא ְמרוּ ְבּ ִחיל ְוּר ָע ָדהֵ ,תּבוֹת ”וְ קוֹל ְדּ ָמ ָמה
שׁוּבה
”וּת ָ
וּב ַהכְ ָרזַ ת ְ
ַדּ ָקּה“ נֶ ֶא ְמרוּ ְבּקוֹל ְדּ ָמ ָמה ַדּ ָקּהְ ,
עוֹרר
ְוּת ִפ ָלּה “...א נִ ְמ ָצא ַבּ ָקּ ָהל ִאישׁ ֶשֹּׁלא ִה ְת ֵ
שׁוּבה וְ ִל ְת ִפ ָלּה.
ִל ְת ָ
וּל ַה ְמ ִחישׁ ְל ַא ְל ֵפי
ַר ִבּי ָשׁלוֹם ִה ְשׂכִּ יל ְל ַהנְ ִחיל ְ
ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶשׁ ִה ִקּיפוּהוּ ֶאת כָּ ל ָמה ֶשׁ ֵהם יִ ֲחלוּ
סּוּפיןֶ ,את ָהא ֶֹשׁר
ִבּ ְת ִפ ָלּ ָתם; ֶאת ַהנְּ ִעימוּתֶ ,את ַהכִּ ִ
ֶשׁ ַבּ ְקּ ֻד ָשּׁה וְ ֶאת ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ֶשׁ ַבּ ַמּ ְלכוּת ,וְ ַה ָלּלוּ נִ ְס ֲחפוּ
ַא ֲח ָריו כְּ ָצ ָבא ַא ַחר ַמ ְצ ִבּיאוֹ ַה ָדּגוּל.
אוֹתהּ ָשׁנָ ה ֶשׁ ָבּהּ א זָ כוּ ְבּנֵ י
עוֹסק ַדּוְ ָקא ְבּ ָ
פּוּרנוּ ֵ
ִס ֵ
יְ ִשׁ ַיבת ֶח ְברוֹן ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ַהקּוֹל ָה ַא ִדּיר ֶשׁל ַר ִבּי
ָשׁלוֹםְ .בּאוֹתוֹ רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ֻהכְ ַרח ַר ִבּי ָשׁלוֹם ִל ְשׁהוֹת
ִבּ ְשׁ ִליחוּת ק ֶֹדשׁ ִבּ ְמ ִדינַ ת ְשׁוַ יְ ץ ָה ְר ָ
חוֹקהְ ,בּ ֶק ֶרב ָק ָהל
זָ רַ ,בּ ַעל א ִֹפי וְ ִסגְ נוֹן שׁוֹנֶ ה ִוּב ְל ִתּי ֻמכָּ ר.
ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ ִה ְת ַאכְ זְ בוּ ַר ִבּים ִמ ֶשּׁ ָשּׁ ְמעוּ כִּ י א
יִ זְ כּוּ ַה ָשּׁנָ ה ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל 'ר' ָשׁלוֹם'ַ ,א
ֵמ ִא ָידִ ,בּ ְשׁוַ יְ ץ ָס ֲערוּ ָהרוּחוֹת ְבּ ִצ ִפּיָּ ה .ר' ָשׁלוֹם,
ַבּ ַעל ַה ְתּ ִפ ָלּה ַה ֻמּ ְפ ָלא וְ ַה ַמּגִּ יד ָה ַאגָּ ִדי ָע ִתיד ָהיָ ה
דוֹלה ָבּ ִעיר
לּוֹתיו ְבּ ֵהיכַ ל ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַהגְּ ָ
ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ְתּ ִפ ָ
ירוּתם
ֶשׁ ָבּהּ ִה ְת ַאכְ ֵסןֵ .אלּוּ ִמ ְבּנֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה ֶשׁזָּ כוּ ִבּ ְצ ִע ָ
ְל ְ
ימים,
אוּרים ַמ ְפ ִע ִ
שׁוֹמעוִֹ ,ה ְל ִהיבוּ ֶאת ַח ְב ֵר ֶיהם ְבּ ֵת ִ
וְ ַר ִבּים ֵמ ֶהם ָבּ ֲחרוּ ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ְתּ ִפלּוֹת רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה
ִבּ ְמ ִח ָצּתוֹ ֶשׁל ר' ָשׁלוֹםְ ,בּ ִת ְקוָ ה כִּ י יֵ ָע ֵתר ָלגֶ ֶשׁת
לּוֹתיו.
עוֹרר ֶאת ַה ָקּ ָהל ַה ְשּׁוֵ ָיצ ִרי ִבּ ְת ִפ ָ
וּל ֵ
ַל ֲעמֹד ְ
ֵליל רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה .כְּ ֶשׁנִּ ְר ֲא ָתה ְדּמוּתוֹ ַה ְתּ ִמ ָירה ֶשׁל ַר ִבּי
ָשׁלוֹם ְבּ ֶפ ַתח ַהיְּ ִשׁ ָיבה ,נִ נְ ֲעצוּ ָבּהּ ְמאוֹת זוּגוֹת ֵעינַ יִ ם
וּמ ֵלאוֹת
ְ
ַס ְק ָרנִ יּוֹת
ִענְ יָ ןְ .בּ ָפנִ ים ְר ִצינִ יּוֹת
יְהוּדִ י י ָָקר!
ָפּ ַסע ר' ָשׁלוֹם ְל ִאטּוֹ
ַה ַמּ ֲע ָב ִרים,
ֵבּין
בְּ רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ַהבָּ א עָ לֵ ינוּ לְ טוֹבָ ה,
כַּ ֲא ֶשׁר ַתּעֲ מֹד לְ ִה ְתבָּ ֵר
דוּ
דּ
ְ
צ
ִ
ים
ל
ִ
לּ
ְ
פּ
ַ
ת
ְ
מּ
ִ
וְ ַה
ִמפִּ י ֲחבֵ ֶרי
כוֹפפוּ
ְפּנֵ ֶיהם ְל ֶע ְברוֹ וְ ְ
בְּ בִ ְרכַּ ת
ֹאשׁם ְבּ ִב ְרכַּ ת 'גּוּט
ר ָ
יוֹם טוֹב' ֶשׁנֶּ ֶענְ ָתה "לְ שָׁ נָ ה טוֹבָ ה
ִבּ ְמנוֹד רֹאשׁוֹ.
ִתּכָּ ֵתב וְ ֵתחָ ֵתם"
ְתּ ִפ ַלּת ַמ ֲע ִריב ֵה ֵח ָלּה
ַה ְקפֵּ ד לַ עֲ נוֹת
הוּשׁר ְבּנִ גּוּן
ְבּ ָ'ב ְרכוּ' ֶשׁ ַ
ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמן,
ָמ ָס ְר ִתּי ,וְ ר' ָשׁלוֹם
וְ ַרק ַא ַחר כָּ  לְ ָה ִשׁיב
בוֹתיו
ְבּ ַמ ְח ְשׁ ָ
נָ ַדד
לָ ֶהם בְּ אוֹתוֹ ַמ ְטבֵּ עַ
ְבּ ַא ַחת ֶאל אוֹתוֹ נִ גּוּן
ֶשׁבֵּ ְרכוּ.
ַמ ְר ִטיט ֶשׁבּוֹ ִלוָּ ה ֶאת
ָ'בּ ְרכוּ' ָה ִראשׁוֹן ֶשׁל
רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ הַ ,ה ְר ֵחק
ַה ְר ֵחקֵ ,אי ָשׁם ְבּ ֶא ֶרץ

ַהקּ ֶֹדשַׁ .הזִּ כָּ רוֹן גָּ ַרם לוֹ ְל ֶפ ֶרץ ְרגָ שׁוֹתַ ,אַ ר ִבּי ָשׁלוֹם
ִה ְד ִחיקוֹ וְ ִה ְתכַ ּנֵּ ס ִמיָּ ד ֶאל ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ,כְּ ֶשׁהוּא
ימה" :כִּ י ֵהם ַחיֵּ ינוּ ...וְ ַא ֲה ָב ְתַ אל ָתּ ִסיר
ַמכְ ִריז ִבּנְ ִע ָ
עוֹל ִמים."...
ִמ ֶמּנּוּ ְל ָ
ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ַשׁ ֲח ִרית ִה ְת ַפּ ֵלּל ר' ָשׁלוֹם כְּ וָ ִת ִיקין,
ימה ,כַּ ֲא ֶשׁר כָּ ל נִ גּוּן וְ נִ גּוּן ָשׁב
כְּ ֶה ְרגֵּ לוֹ ִמיָּ ִמים יָ ִמ ָ
רוּשׁ ְל ִמית ֶשׁ ֵאין ָלהּ
וְ ִהזְ כִּ יר לוֹ ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַהיְּ ַ
סּוּר ָיה.
חוּשׁת ַה'גָּ לוּת' וְ יִ ֶ
ַתּ ֲח ִליף ,וְ ֶה ֱע ִצים ְבּ ִלבּוֹ ֶאת ְתּ ַ
אשׁי
מוּסף נִ גְּ שׁוּ ָר ֵ
ַבּ ַה ְפ ָס ָקה ַה ַקּ ָלּה ֶשׁ ֵבּין ַשׁ ֲח ִרית ְל ָ
ַהיְּ ִשׁ ָיבה ֶאל ר' ָשׁלוֹם וְ ִה ְפ ִצירוּ בּוֹ ְבּ ַת ֲחנוּנִ ים כִּ י
מּוּסף.
יוֹאיל ְלכַ ְבּ ָדם וְ ַל ֲעבֹר ִל ְפנֵ י ָה ַעמּוּד ִל ְת ִפ ַלּת ַה ָ
ִ
וּל ַבסּוֹף נֶ ְע ַתּר ,וְ ַה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְבּ ֶק ֶרב
ר' ָשׁלוֹם ִה ְת ַל ֵבּט ְ
ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים גָּ ֲא ָתה ְל ִשׂיא; ֲה ַק ָלּה ִהיא ְבּ ֵעינֵ יכֶ ם,
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַבּ ַעל ְתּ ִפ ָלּה כֹּה ֻמ ְפ ָלא...
ַה ַחזָּ ן ִהכְ ִריז ַ'א ְשׁ ֵרי' ,וְ ַה ָקּ ָהל כֻּ לּוֹ – ַ'בּ ֲע ֵלי ָבּ ִתּים'
וּשׁ ֵל ִמיםְ ,ל ַצד ְצ ִע ֵירי ַהצֹּאן וְ ַת ְל ִמ ֵידי
יְ ֵר ִאים ְ
ַהיְּ ִשׁ ָיבה ,נִ ְס ֲחפוּ ַא ֲח ָריו ְבּ ִרגְ שׁוֹת ק ֶֹדשַׁ .ר ִבּי ָשׁלוֹם
ֶה ֱח ִליט ֶשֹּׁלא ְלוַ ֵתּר ַאף ַעל ָתּג ֶא ָחד ִמנֻּ ַסּח ַה ְתּ ִפ ָלּה
ֶשׁבּוֹ ָהיָ ה ָרגִ יל ,וְ ַה ָקּ ָהלַ ,על ַאף ֶשֹּׁלא ֻה ְרגַּ ל ִבּ ְת ִפ ָלּה
וּמ ֻס ְל ֶס ֶלת ,א ִה ְצ ַט ֵער ַאף ְל ֶרגַ ע ַעל ַהזְּ ַמן
כֹּה ֲא ֻרכָּ ה ְ
וּמ ְת ָא ֵר.
הוֹלִ 
ַה ֵ
ֶאת ֲ'חזָ ַרת ַה ָשּׁ"ץ' ֵה ֵחל ר' ָשׁלוֹם ְבּקוֹל נָ מוּ
ֶשׁ ָה ַל וְ גָ ַברָ ,ה ַל וְ ָס ַער כְּ כָ ל ֶשׁ ָקּ ַרב ֶאל ַה ְ'קּ ֻד ָשּׁה'.
יח הוּא ְל ַה ְר ִעיד
וּכְ ֶשׁ ֵה ֵחל ַבּ ֲא ִמ ַירת ְ'ק ֻד ָשּׁה' ִה ְצ ִל ַ
ֶאת ַאמּוֹת ַה ִסּ ִפּיםַ .מ ָמּשׁ כְּ מוֹ ְבּ ֶ'ח ְברוֹן'ַ ,ה ָקּ ָהל כֻּ לּוֹ,
"קדוֹשׁ,
ִמנַּ ַער וְ ַעד זָ ֵקן נַ ֲענוּ ַא ֲח ָריו ִבּ ְק ִר ָיאה ַא ִדּ ָירהָ :
ָקדוֹשׁ ָקדוֹשָׁ ...בּרוּ כְּ בוֹד ה' ִמ ְמּקוֹמוֹ".
קי
קינוּ וֶ ֱא ֵ
"א ֵ
ר' ָשׁלוֹם ִה ְמ ִשׁיְ בּ ַל ַהט ְתּ ִפ ָלּתוֱֹ :
עוֹמ ִדים ְל ַב ֵקּשׁ ְתּ ִפ ָלּה
בוֹתינוּ ֱהיֵ ה ִעם ִפּ ִיפיּוֹתָ ...ה ְ
ֲא ֵ
חוֹריו.
וְ ַת ֲחנוּנִ ים ,"...כְּ ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע נִ ְר ַתּע ַל ֲא ָ
וּמנֻ כָּ רָ ,ח ַדר ְל ֶפ ַתע ִמ ַבּ ַעד
ִצ ְלצוּל ַפּ ֲעמוֹנִ ים ,זָ ר ְ
ְל ַחלּוֹנוֹת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשְׁ .צ ִל ִילים ֶשׁל ֻט ְמ ָאה
ֵמ ַהכְּ נֵ ִסיָּ ה ַה ְסּמוּכָ הִ ,ה ְפ ִריעוּ ְלנִ גּוּן ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַהזַּ 
וְ ַה ָטּהוֹר ֶשׁל ר' ָשׁלוֹםִ .לבּוֹ ַהגָּ דוֹל נִ ְשׁ ַבּר ְבּ ִק ְרבּוֹ
ִל ְר ִס ִיסים ,וְ הוּא א יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ַה ְמ ִשׁי.
ַה ָקּ ָהל ִה ִבּיט ְל ֶע ְברוֹ ְבּ ִה ְשׁ ְ
שׁוֹת ֶיהם
תּוֹממוּתִ .רגְ ֵ
ֶשׁל ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ָקהוּ זֶ ה ִמכְּ ָבר ,וְ ֵהם א ָחשׁוּ כְּ ָלל
ישׁה
אוּלם ָאזְ נוֹ ֶשׁל ר' ָשׁלוֹם ְרגִ ָ
ַבּ ְצּ ִל ִילים ַה ְטּ ֵמ ִאיםָ ,
יח ְל ִה ְת ַעלּוֹת וְ ִלכְ בֹּשׁ
ָהיְ ָתהַ .אְ בּק ִֹשׁי ַרב ִה ְצ ִל ַ
חוֹל ָלה ִבּ ְל ָבבוֹ ,וּכְ ֶשׁהוּא ִה ְמ ִשׁי
ֶאת ַה ְסּ ָע ָרה ֶשׁ ִה ְת ְ
ימהְ ,ל ַשׁכֵּ 
ְל ַבסּוֹף ְבּ" :גָּ ִשׁים מוּל ֲארוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ֵא ָ
ימה ֲח ָד ָשׁה,
ימה"ָ ,פּ ְרצוּ ַה ִמּ ִלּים ִמ ִפּיו ִבּנְ ִע ָ
כַּ ַעס וְ ֵח ָ
וּמ ְלכוּת.
וּפ ַחד ,יִ ְר ָאה ַ
ֲא ֶשׁר ִשׁ ְלּ ָבה ְבּתוֹכָ הּ ַשׁ ְלוָ ה ַ
ירוּשׁ ַליִ םִ ,שׁ ֵלּב ֶאת
ְליָ ִמים ,כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁב ַר ִבּי ָשׁלוֹם ִל ָ
ַה ַמּנְ גִּ ינָ ה ַבּ ִפּיּוּט 'וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים' .הוּא ָחשׁ ֶשׁ ָהיָ ה ְבּכָ 
צוֹר ֶמת
אוֹתהּ ַה ְפ ָר ָעה ֶ
שׁוּבת ַה ִמּ ְשׁ ָקל' ְל ָ
כְּ ֵעין ְ'תּ ַ
מּוּסף ֶשׁ ָע ָשׂה ְבּ ֶא ֶרץ נֵ כָ רַ .תּ ַחת
ֶשׁ ָחוָ ה ִבּ ְת ִפ ַלּת ַה ָ
צוּלי ַהכְּ ִפ ָירה ,נִ גֵּ ן ַר ִבּי ָשׁלוֹם נִ גּוּן ֶשׁל ֱאמוּנָ ה
ִצ ְל ֵ
ימה" ,וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים ֶשׁהוּא ְל ַבדּוֹ הוּא."...
ְתּ ִמ ָ
מוּאל' ֻע ְבדוֹת וְ ַהנְ ָהגוֹת עמ' תקכו
יח ְשׁ ֵ
ִ'שׂ ַ

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 ׂ

בְּ יוֹם ַה ִדּין ַהגָּ דוֹל,
יּוֹצאת
ֶשׁבּוֹ כָּ ל בְּ ָרכָ ה ַה ֵ
הוּדי ִהיא
ִמפִּ י יְ ִ
בוּרנוּ,
כִּ פְ ַר ְקלִ יט בַּ עֲ ֵ

זְ כֹר נָ א
כִּ י עֲ נִ יַּ ת ָ'א ֵמן'
ִהיא אוֹת לְ ִקיּוּם
ַהבְּ ָרכָ ה וּלְ ַקבָּ לָ ָתהּ,
וּבִ לְ עָ ֶד ָיה ֵאין
ַהבְּ ָרכָ ה
ֻמ ְשׁלֶ ֶמת.

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ

"בני אמונים" ת.ד 102 .בני ברק | פקס | 08-9746102 .מייל | 9139191@gmail.com .ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

 shayעיצובים

וְ כָ  כָּ ַתב ַה ַמּ ֲה ָר“ל )’גְּ בוּרוֹת ה‘‘ פ“ג(:
תּוֹרה יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם יְ סוֹד
”שׂ ָמה ַה ָ
ָ
וּמ ְצוֹת ַה ְר ֵבּה
ַהיְּ סוֹדוֹת וְ שׁ ֶֹרשׁ ַהכֹּלִ ,
ָבּאוּ ִבּ ְשׁ ִביל ַהיְּ ִצ ָיאה ֶשׁ ַעל יָ ָדם יִ ְהיֶ ה
וּמ ֶא ְצ ֵלנוּ ַבּל יִ מֹּט...
ְל ֵעינֵ ינוּ יְ סוֹד ַהזֶּ ה ֵ
מוֹרה כִּ י יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם...
ֶשׁכָּ ל זֶ ה ֶ
הוּא יְ סוֹד ָה ֱאמוּנָ ה ֶשׁ ָע ָליו נִ ְבנָ ה ַהכֹּל.
ַאף כִּ י נִ ִסּים וְ נִ ְפ ָלאוֹת ֵאין ִמ ְס ָפּר ָע ָשׂה
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ,א
אוֹתם וְ ַל ֲעשׂוֹת
תּוֹרה ִלזְ כֹּר ָ
ָשׂ ָמה ַה ָ
זֵ כֶ ר ָל ֶהם כִּ י ִאם ִל ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ...כִּ י
קוּלה כְּ נֶ גֶ ד
יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ַע ְצמוֹ ְשׁ ָ
כָּ ל ַהנִּ ִסּים“.
כָּ ָ היָ ה ַמ ֲע ֶשֹה ְבּ ַר ִבּי ר‘ בּוּנִים
ִמ ְפּ ִשׁ ְיס ָחא :כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַאל ַפּ ַעם ֶאת

קּוֹצק ֵמ ֵהיכָ ן
ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ רמ“מ ִמ ְ
יח ְל ַהגִּ ַיע ְל ַמ ְד ֵרגָ תוֹ
וְ כֵ ַיצד ִה ְצ ִל ַ
בוֹדת ה‘ֵ ,ה ִשׁיב
בוֹהה ֶבּ ֱאמוּנָ ה ַוּב ֲע ַ
ַהגְּ ָ
”שׂאוּ
לוֹ ִבּ ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ ה מ כו(ְ :
ָמרוֹם ֵעינֵ יכֶ ם ְוּראוּ ִמי ָב ָרא ֵא ֶלּה“ַ ,א
ַר ִבּי בּוּנִים ֵס ֵרב ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
”א ֲח ֵרי יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ֵאין שׁוּם
וְ ָא ַמרַ :
ָמקוֹר ַא ֵחר ָל ֱאמוּנָ ה ִמ ְלּ ַבד זְ כִ ַירת
יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם!“.
נֶ כְ דּוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ִמ ְ
קּוֹצקַ ,בּ ַעל ַה ֵ‘שּׁם
ָתּ ַמהּ:
ִמסּוֹכְ ְטשׁוֹב
מוּאל‘
ִמ ְשּׁ ֵ
אוֹרהְ ,בּ ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ“ם )יסוה“ת
ִלכְ ָ
שׁוּבת ָה ַר ִבּי
ב ב( ְמב ָֹאר ְל ֶה ְדיָ א כִּ ְת ַ
עוֹררוּת ֶל ֱאמוּנָ ה
קּוֹצק ֶשׁ ַה ִה ְת ְ
ִמ ְ
ְצ ִריכָ ה ָלבוֹא ֶדּ ֶרִ ה ְתבּוֹנְ נוּת ְבּ ִס ְד ֵרי
ַה ְבּ ִר ָיאה? וְ ֵת ֵרץָ :אכֵ ןַ ,רק ַא ַחר
ֶשׁ ִהזְ ַדּכֵּ ַ ה ֵשּׂכֶ ל ְבּזִ כְ רוֹן יְ ִצ ַיאת
עוֹרר
ִמ ְצ ַריִ ם ,יָ כוֹל כָּ ל ָא ָדם ְל ִה ְת ֵ
זוֹהי
ֶל ֱאמוּנָ ה ֵמ ִה ְתבּוֹנְ נוּת ַבּ ְבּ ִר ָיאה ,וְ ִ
ַ
צוּרת ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְמּצוּיָ ה ֶשׁ ִדּ ֵבּר ָע ֶל ָיה
וּל ִפיכָ  ק ֶֹדם יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם
ָה ַר ְמ ָבּ“םְ .
ָהיְ ָתה ָה ֱאמוּנָ ה נַ ֲח ָל ָתם ֶשׁל יְ ִח ֵידי
ְסגֻ ָלּה ִבּ ְל ַבד ,כִּ י ֲח ֵס ָרה ָהיְ ָתה ָל ֶהם
)’שׁם ִמ ְשּׁ ֵ
עוֹררוּת זוֹ ֵ
ִה ְת ְ
מוּאל‘ וָ ֶא ְת ַחנַּ ן(.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה
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מתנה מושלמת לכבוד השנה החדשה
אנו עומדים ערב יום הדין ,ראש השנה.
את כולנו מטרידה השאלה כיצד
נזכה לצאת זכאים בדין? כיצד נבטל
גזירות רעות וקשות ונזכה לשנה טובה
ומתוקה? כולנו גם יודעים את התשובה:
"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את
רוע הגזירה" .אם כן מדוע איננו יוצאים
לעבודה ופשוט עושים תשובה?
אלא שרבים מאתנו לא ממש יודעים
כיצד לעשות תשובה .המשימה נראית
בעיניהם קשה מידי ,גדולה עליהם
בכמה מידות .הם שואלים את עצמם:
'האם זה מציאותי לחזור בתשובה על כל
העבירות של כל השנה? אני אפילו לא
זוכר מה אכלתי אתמול לארוחת בוקר,
איך אזכור כל מה שעשיתי כל השנה וכל
החיים'?...
בגלל מחשבות כאלה ואחרות חושבים
רבים שתשובה זו סוג של 'משימה בלתי
אפשרית' .הם מסתפקים בהרהורי
תשובה פה ושם ,ובמלמול של וידויים
קבועים וקצרים שלא מתחילים 'לגָ ֵרד'
את קצה ערימת העבירות שלהם .גדרי
בפוֹסקים :וידוי
המצווה המובאים ּ
מפורט ,חרטה ,וקבלה לעתיד – נראים
בעיניהם מוגזמים ולא מציאותיים.
זה לא קשה בכלל ,זה דווקא קל
אלא מה ,התורה בפרשת השבוע שלנו,
פרשת ניצבים ,שהיא הפרשה שמכינה
אותנו להתייצבות בפני בית דין של
מעלה – אומרת בצורה הכי ברורה

שמצוות התשובה קרובה אלינו מאוד,
פשוטה וקלה ,ומעשית לכל אדם.
בפרק ל מצוה התורה על מצוות
בת עד ה' אלוקיך ושמעת
"וש ָ
התשובהַ :
בקולו ...בכל לבבך ובכל נפשך ...ומל
ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך"...
ובסיום הציווי על התשובה מסכמת
התורה ואומרת" :כי המצוה הזאת
אשר אנוכי מצוך היום לא נפלאת היא
ממך ולא רחוקה היא .לא בשמים היא
וייקחה לנו
ָ
לאמר מי יעלה לנו השמימה
וישמיענו אותה ונעשנה ,ולא מעבר לים
היא לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים
וייקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה ,כי
ָ
קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך
לעשותו".
על פי הרמב"ן ועוד מפרשים ,במילים
אלה התורה מתארת את מצוות
התשובה כמצווה קלה וקרובה לכל אחד
בפיו ובלבו .רבים נמנעים מהתשובה
בגלל שהם רואים אותה כמשימה קשה,
אבל התורה מעידה שזו טעות ,אם כן
עלינו לחפש את הדרך הנכונה והקלה
לקיום מצוות התשובה.
פרישה נוחה ואטרקטיבית
והפתרון עצמו מונח בפסוקים אלה:
"בפיך ובלבבך לעשותו" – כל מה שאתה
צריך זה רק לדבר עם ה' בדיבורים
פשוטים מתוך הלב .וזה כן בידיים שלך.
אלא מה ,אתה לא יכול לזכור הכול? לכן
בא רבי נחמן ונותן לכולנו עצה
טובה ופשוטה ושווה לכל נפש:
אל תחכה לערב ראש השנה או
לעשרת ימי תשובה; תחלק את
התשובה שלך לתשלומים – בכל
יום תעשה תשובה על אותו היום.

כך יהיה לך קל ביותר לזכור כל מה
שעשית לפרטי פרטים ,ולפחות תזכור
את רוב ואת עיקרי הדברים.
ולמעשה :תקבע פגישה יומית של
לפחות שעה עם הקדוש ברוך הוא.
תגיע לפגישה ותספר לו כל מה שעשית
מהפגישה הקודמת (של אתמול) ועד
תודה לו על כל
ֶ
לפגישה הנוכחית.
הדברים הטובים ,תבקש סליחה על
הדברים הלא טובים ,ותבקש סייעתא
דשמיא ועזרה מהבורא ליום הבא,
שתזכה להתפלל יותר בכוונה ,ללמוד
תורה יותר ברצינות ,למידות טובות
ולהתמודדות נכונה בשלום בית,
בשמירת העיניים ועוד .ובכך תעשה
תשובה בכל יום ויום על היום האחרון,
ותתפלל על היום הבא – ובזה אתה
אוחז במידת התשובה כל ימיך .כל מה
שיישאר לך לעשות בערב ראש השנה,
זה לעשות תשובה על היום האחרון.
לא חיכיתי לכם
ר' נתן מברסלב אמר שמשה רבינו נתן
לנו את התורה ,אבל רבינו נחמן נתן
לנו את העצות כיצד לקיים את התורה.
משה רבינו אומר לנו לעשות תשובה,
ורבי נחמן מלמד אותנו איך לעשות
תשובה שלימה ומקיפה בצורה הפשוטה
והקלה ביותר.
כאשר אדם עושה תשובה בכל יום ,הוא
רגוע ונינוח ,הוא לא נבהל ולא מתבלבל
משום דבר .הוא עושה את שלו בצורה
הטובה ביותר ומקיים ביסודיות את
המצווה החשובה ביותר השקולה כנגד
כל המצוות (כדברי בעל הטורים על
המקום).
רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל היה מספר על

ון 587

אחד מחסידי ברסלב שקרבו ימיו למות.
כיוון שראו שהוא עומד להסתלק מן
העולם ,קראו אליו את החברה קדישא.
אנשי החברה קדישא פנו לחסיד ואמרו
לו להתוודות ולעשות תשובה כנהוג ,כדי
לצאת מן העולם מתוך תשובה .אמר
להם החסיד בשלווה ומתוך צלילות
ויישוב הדעת" :וכי אפשר לעשות
תשובה בכמה רגעים על כל החיים?!
אתם חושבים שחיכיתי לכם? לא
ולא .כבר קמתי בחצות ועשיתי תיקון
חצות ,ולאחר מכן עשיתי התבודדות
של תשובה על כל היום האחרון כפי
שאני נוהג בכל יום ויום ,וכעת אני מוכן
ומזומן לעבור לעולם שכולו טוב" .הוא
חייך ,אמר קריאת שמע ,והסתלק כאחד
מגדולי הצדיקים.
העצה הטובה ביותר לצאת זכאי בדין
ועכשיו שאנו עומדים ערב ראש השנה,
ומצוות היום שלנו היא מצוות התשובה,
אסור לנו להסתכל על מה שהיה .מה
שהיה היה .העיקר הוא להתחיל עכשיו
התחלה חדשה .עיקר המאמצים שלנו
צריכים להיות שבאמת מהיום והלאה
ניתן
לא נזלזל במצוות התשובה ,שלא ֵּ
לעוד שנה לעבור עלינו בלי תשובה ושוב
ניזכר בערב ראש השנה הבא.
אם אתה רוצה שנה טובה ומתוקה,
תחזור בתשובה על מצוות התשובה,
ַּב ֵקש סליחה מה' על כך שעד היום לא
הקפדת להיפגש אתו מידי יום ו"לנקות
את השולחן" ,ותקבל על עצמך שמהיום
והלאה תהיה לך שעה התבודדות של
תשובה בכל יום ויום חוק ולא יעבור.
זו הקבלה החזקה ביותר לערב ראש
השנה .אין לך תשובה גדולה מזו ,כי
בקבלה זו אתה מקבל על
עצמך להיות בעל תשובה
באמת ולעסוק יום יום
במצוות התשובה! והתורה
מחדשת לנו שזה דבר קל.
המתנה הגדולה ביותר
ומעבר לכך שזו העצה
הטובה ביותר ,זו גם המתנה
הגדולה ביותרֵ .אילוּ חיים
יפים יש למי שעושה תשובה
בכל יום ויום! רבי נחמן
אומר שזו מעלה עליונה
וגדולה מן הכול .יותר גדול
מהכול! אני מתפלל על
עם ישראל ואומר לקב"ה:
"ריבונו של עולם ,אתה הרי

המשך בעמוד 3

גן
הדעת

הבחירה
מצד ארבעה דברים אומר הרמב"ם יש הכרח
לומר שאנו בעלי יכולת בחירה על כל מעשינו.
הטעם הראשון שמוכיח זאת הוא מצוות
התורה ,אם האדם היה מוכרח במעשיו אין
טעם במצוות התורה ובאזהרותיה ,ממילא
אין לאדם בחירה במה שיעשה.
הטעם השני המוכיח זאת ,שאם אנו מוכרחים
במעשנו ,בשביל מה צריכים ללמוד ולהשכיל,
מה טעם לטרוח ולעמול בדרכי המוסר? הרי
כמות ואיכות החכמה נקבעה לאדם מראש
ואין הוא יכול לשנותה ,ומי שאונות המוח
שלו מאובנות כי כך נולד כלום לא יעזור לו,
ומי שדרכי המוסר שלו נלוזות שום דבר לא
ישנה אותו ,הוא לכאורה חסר תקנה!?
הטעם השלישי ,שאם אין לנו בחירה ,היה
השכר והעונש עוול גמור ,הן בין אדם לחברו,
והן מהקב"ה לנו ,כי אם שמעון שהרג את
ראובן היה מוכרח להורגו כי כך נגזר עליו
מדוע נענש שמעון? ואיך יתכן לומר שהקב"ה
צדיק וישר אם הוא מעניש את מי שלא
הייתה לו בחירה ,וגם מה טעם לשלם לו שכר
על הטובות שעשה אם היה מוכרח בהן?
הטעם הרביעי שמכריח לומר שאנו בחיריים,

שאם אין לנו בחירה ,בשביל מה לקנות בתים
ולכנוס ממון ולברוח בעת סכנה? הרי אשר
נגזר שיהיה אי אפשר שיהיה אחרת! וכל אלו
הדברים השכל הישר מכחיש אותם ,ולכן
גם מצד המקורות וגם מצד השכל הישר
מוכרחים לומר שהאדם בעל בחירה מוחלטת
על כל מעשיו דבוריו ומחשבותיו ,ו"ממנו
לדעת טוב ורע".
ולא יעבור במחשבתך דברי ההבל האומרים
שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו
להיות צדיק או רשע ,אין הדבר כן ,אלא כל
אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו ,או
רשע כירבעם ,ואין לו מי שיכפהו ,ולא גוזר
עליו ,ולא מי שמושך אותו או כופה עליו
לאחד משני הדרכים ,אלא הוא מעצמו
ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה .הוא
"מ ּ ִפי ֶעלְ יוֹ ן ל ֹא ֵתצֵ א
שירמיהו אומר (איכה ג) ִ
ָה ָרעוֹ ת וְ ַה ּטוב" כלומר ,אין הבורא גוזר על
האדם להיות טוב ולא להיות רע .וכיוון שכן
עצמו,
הוא ,נמצא זה החוטא הוא הפסיד את
ּ
ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל
מה שעשה לנפשו וגמלה רעה ,הוא שכתוב
אחריו ַמה ִ ּי ְתאוֹ נֵ ן ָא ָדם ָחי ֶ ּג ֶבר ַעל ֲח ָט ָאיו.
וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו
עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה

ולעזוב רשענו שהרשות עתה בידינו ,הוא
שכתוב אחריו נַ ְח ּ ְפ ָׂשה ְד ָרכֵ ינ ּו וְ נַ ְחק ָֹרה וְ נָ ׁשו ָּבה
ַעד ה'.
אומנם זה נכון שהאדם נולד עם נתוני פתיחה
המשפיעים על הבחירות שלו ,אך נתוני
פתיחה לא חורצים גורל ,ולדוגמא ,אם יוולד
אדם קשה ההבנה השכלית ,ביכולתו אם
ירצה להיהפך לגדול דור או לטייס ,להשכיל
ולהחכים אף יותר ממי שהיה יותר מוכן לכך
ממנו ,כי ההכנות הטבעיות יכולות להקל או
להקשות על ההשתדלות הנצרכת לו להגיע
אל היעדים אותם הוא רוצה להשיג ,אך אין
נתוני הפתיחה חורצים את הדין שהאדם לא
יוכל להשכיל ולשפר דרכי המוסר ,הסביבה
והגנטיקה אומנם משפיעים ,אך יכולת
הבחירה חזקה ומשמעותית יותר מהכל ,ואם
ירצה ,אין זו אגדה ,זו הגדה.
לפי דעה זו ורק לפיה אפשר ליישב את הכתוב
ַה ַח ִ ּיים וְ ַ ּה ּ ָמוֶ ת נָ ַת ִתי לְ ָפנֶ ָ
יךַ ,ה ְ ּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה,
ו ָּב ַח ְר ָת ַ ּב ַח ִ ּי ּים לְ ַמ ַען ּ ִת ְחיֶ ה ַא ָתה וְ זַ ְר ֶע ָך ,שאומר
לך הכתוב ,מאחר שאתה בעל בחירה ,שמתי
לפניך שתי דרכים ,חיים וברכה ,או מוות
וקללה ורצוני ממך שתבחר בחיים ,ותדע
שלבחירתך יהיו השפעות גם על זרעך ,כי נתוני
הפתיחה של זרעך ,תלויים בבחירה שלך.

דיני התרת נדרים בערב ר"ה

 mבראש השנה צריכין להיות חכם
שיחשב רק מחשבות טובות שייטיב השם יתברך
עמנו וכו'.
 mצריכין להיות שמח בראש השנה.
 mבראש השנה ביום הראשון צריכין למעט
בדבור מאד מאד .ואמר שאדם גדול צריך לדקדק
בזה ביותר( .שיחות הר"ן כא)
 mבימים הנוראים צריכים לבכות הרבה,
והעיקר הוא להיות בבחינת נער בוכה ,שיסלק
כל חכמתו ושכלו ויבכה לפני השם יתברך על נגעי
לבבו ומכאוביו שיודע בנפשו ,כמו תינוק הבוכה
לפני אביו ,ועל ידי זה זוכין לאתרוג נאה ,וכל מה
שנמשך יותר לבחינת נער בוכה ,זוכה לאתרוג
נאה ביותר (שהר"ן פז):
 mערב ראש השנה ראוי לתן מעות על פדיון
(שם ריד)
א ב של החיים
ָּ mכל ַה ַח ִּיים ַה ָּי ִפים ׁ ֶשל ָה ָא ָדם ָּבעו ָֹלם ַה ֶּזה ְּתלוּ יִ ים
ַּב ַּד ַעת.
ַּ mד ַעת זֶ ה ִח ּבוּ ר ִעם ה'.
ַּ mד ַעת זֶ ה ְל ַה ְפנִ ים ֶאת ָמה ׁ ֶש ַא ָּתה יו ֵֹד ַע וְ ִל ְחיוֹת
ְל ִפי זֶ ה.
שיו ְּב ָכל יוֹם ,זו ֶֹכה
ִ mמי ׁ ֶש ׁ ּשו ֵֹפט ֶאת ַע ְצמ ֹו ַעל ָּכל ַמ ֲע ָ ׂ
ְל ֵלב ִעם ַּד ַעת.

דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א
ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"
טעם ההתרה וזמנה
א .כתוב בזוהר הקדוש [פ' "פקודי" דף רמ"ט

ע"ב] שמי שנתחייב נזיפה או נידוי בבית
דין של מעלה ,תפילתו אינה נשמעת
למשך  40יום ,וכיון שמי שאינו מקיים
את נדריו הוא בנידוי – לכן נוהגים
לעשות התרת נדרים קודם ר"ה כדי
שתפילתו תתקבל .למנהג בני עדות
המזרח ,הראוי ביותר הוא לעשות
התרת נדרים ד' פעמים :בי"ט אב שהוא
 40יום קודם ר"ה ,בא' אלול שהוא 40
יום קודם יוהכ"פ ,בערב ר"ה ,בערב
יוהכ"פ [הל' חגים לגר"מ אליהו זצ"ל פל"ג ס"ג];
ויש מבני עדות המזרח שנוהגים לעשות
התרת נדרים כל ערב שבת [כה"ח סי'
תקפ"א ס"ק י"ב,י"ט] .למנהג בני עדות
אשכנז ,נוהגים לעשות התרת נדרים
רק בערב ר"ה שהוא בסוף חודש אלול,
משום שסופי תיבות של המילים "לא
יחל דברו ככל" הוא אלול [ש"ך על התורה
סוף פ' "מטות" ,שערי תשובה סי' תקפ"א סק"ג

בשם השל"ה ,קיצשו"ע סי' קכ"ח סט"ז].
נוסח ההתרה
ב .יש נוסחאות של התרת נדרים
שאומרים בהם "בצירוף וברשות
קודשא בריך הוא ובשכינתיה" ,ויש
לומר רק "ברשות קודשא בריך הוא
ושכינתיה" משום שאינו כבוד לומר
"בצירוף קודשא בריך הוא" [כה"ח סי'
תקפ"א סק"כ].
התרת נדרים לנשים בערב ר"ה
ג .נחלקו הפוסקים האם נשים צריכות
אף הן לעשות התרת נדרים בערב ר"ה:
(א) הגרי"ש אלישיב זצ"ל [אשרי האיש
ח"ג עמוד פ"ב] והגר"מ אליהו זצ"ל [הל'
חגים פל"ג סע' י"ב-י"ג] סוברים שכן( .ב)
והגרש"ז אויערבאך זצ"ל [הליכות שלמה
ר"ה עמוד ז'] סובר שלא נהגו לעשות בערב
ר"ה התרת נדרים לנשים ,אלא סומכות
על אמירת כל נדרי של יוהכ"פ.

הל' חגים פל"ג ס"י] ,ואם הנודר אינו יודע
את שפת הדיינים ,יעמוד הנודר לפני
בי"ד והמתורגמן ידבר בשמו [רמ"א יו"ד
שם] .ברם אשה שקשה לה לבוא לבית
הכנסת בערב ר"ה להתרת נדרים ,יכולה
למנות את בעלה להיות שליח להתיר
את נדריה ,וצריך לזה  2תנאים\1 :
תמנה את בעלה להיות שליחה להתרת
נדרים\2 .צריך שילך הבעל בפני ג'
אנשים שכבר יושבים להתיר נדרים ולא
שיזמן ג' ע"מ להתיר את הנדר ,ואפילו
אותם ג' עומדים – אינו יכול לומר להם
שישבו [שו"ע יו"ד סי' רל"ד סנ"ו; הל' חגים
פל"ג סי"ב ,ועיי"ש שאם שולחת את בעלה להתיר
עבורה נדר מסוים בשאר ימות השנה – יש תנאים

נוספים] .ממילא בערב ר"ה שכבר יושבים
אנשים להתיר נדרי הקהל ,יכול הבעל
להתיר נדרי אשתו (כשמינתה אותו
לשם כך) ,וצריך שיאמר בסוף ההתרה
"וכן לאשתי כן" והמתירים יאמרו "הכל
מותרים לכם" בלשון רבים [שו"ת תשובות
והנהגות כרך א' סי' של"ח ,שו"ת יביע אומר ח"ב

או"ח סי' ל'].
מניין המתירים
ה .מעיקר הדין די בשלושה מתירים
ואפילו שאינם בעלי תורה ,ובלבד
שידעו מהו עניין התרת נדרים ופתח
וחרטה [שו"ע יו"ד סי' רכ"ח ס"א]; וי"א שגם
אם אינם יודעים דברים אלו – צריכים
לכל הפחות להיות מסוגלים להבין
דברים אלו אם ילמדו אותם [בא"ח שנה
שניה פ' "ראה" סכ"ד ,הל' חגים פל"ג סט"ו].
ולכתחילה ראוי שיהיו עשרה מתירים
משום שאם חלילה נידוהו בחלום צריך
התרה בעשרה [שו"ת זרע אמת סי' צ'] ,וראוי
שיהיו אותם עשרה ת"ח הבקיאים
בהלכה [חזו"ע ימים נוראים עמ' מ"ג] ,וי"א
שראוי שיהיו אחד עשר מתירים כדי
שהמניין לא יהיה זוגי אלא אי-זוגי [שו"ת
רבבות אפרים ח"ד סי' קמ"ז אות ד'].

תנאים נוספים במתירים
שליח להתרת נדרים ושליחות הבעל ו .מותר שהמתירים יהיו קרובי משפחה
ביניהם ,וכן מותר שתהיה קרבת
להתיר נדרי אשתו
ד .אין איש עושה שליח להתיר נדריו משפחה בין המתירים למי שמבקש
אפילו אם הנודר שולח את בקשתו התרה [שו"ע יו"ד סי' רכ"ח ס"ג].
להתרה בכתב [שו"ע יו"ד סי' רכ"ח סט"ז ,נשים וקטנים אינם יכולים להיות

המתירים [הל' חגים פל"ג סט"ז] ,ונחלקו
הפוסקים מאיזה גיל אפשר יכול להיות
מן המתירים( :א) י"א שלא די בכך
שהוא בן י"ג שנים ומעלה ,אלא צריך
גם שיביא סימני גדלות שנתמלא זקנו

את המילים שאומר בנוסח התרת
הנדרים ,ולא כמו הטועים שחושבים
שהוא כמין תחינה .ולכן אם אינו מבין
את הלשון הנאמרת (כגון שאינו דובר
עברית) ,יאמר בלשון שמבין [חיי אדם ח"ב
כלל קל"ח אות ח' ,הל' חגים פל"ג סי"ד].

סי' רכ"ח סק"ב]; (ב) וי"א שדי בכך שהוא
בן י"ג שנים ומעלה ,ולא צריך שיתמלא
זקנו אלא בנדר דאורייתא ,ברם בערב
ר"ה ראוי לכתחילה לחפש אנשים שגדל
אצלם קצת הזקן [שו"ת תשובות והנהגות כרך
ב' סי' תמ"ב].
עוד נחלקו הפוסקים האם רצוי
שהמתירים ,יתירו את נדריהם קודם
שיושבים להתיר לאחרים( :א) י"א שכן

לאלו נדרים מועילה התרת נדרים
י .התרת נדרים בערב ר"ה מועילה רק
לנדר ששכח ואינו זוכר מהו (וה"ה מנהג
טוב שקיבל על עצמו בנדר ,או מנהג
טוב שנהג ג' פעמים ולא אמר בלי נדר
ולא מסר מודעה בערב ר"ה הקודם כפי
שיובא להלן) .אך נדר שזוכרו ,צריך
לפרט את הנדר בפני אחד המתירים
(ולא צריך לפרט בפני כל חברי הבי"ד),
ויפתח לו בפתח וחרטה כדין [הל' חגים
פל"ג ס"ט ,אלף המגן סי' תקפ"א ס"ק ק'] .ואין
לסמוך על התרת הנדרים בערב ר"ה
להתיר נדר שזוכרו ,ללא שאלת חכם
ובמקום צורך גדול [רמ"א יו"ד סי' רי"א ס"א].

דרך ההתרה
ז .למנהג בני עדות המזרח ,מושיבים
אנשים
עשר
שלשה/עשרה/אחד
שמשמשים כבי"ד ,כל הקהל עומד
בפניהם ,החזן קורא בקול רם את נוסח
בקשת ההתרה והקהל קורא עמו בלחש,
ואחר כך חברי הבי"ד שיושבים מתירים
במחזורים;
להם כפי הנוסח שמסודר
ּ
לאחר מכן עומדים המתירים וישבו
אנשים
עשר
שלשה/עשרה/אחד
מהקהל ויעשו התרה למתירים .למנהג
בני עדות אשכנז ,מתחלקים הציבור
לקבוצות ,שלשה/עשרה/אחד עשר
אנשים יושבים ומשמשים כבי"ד ,ואדם
אחד עומד ואומר בפניהם את נוסח
בקשת ההתרה ,והבי"ד מתיר לו כפי
הנוסח שמסודר במחזורים ,ואח"כ
מתחלפים עד שמתירים לכולם [הל' חגים
פל"ג סע' ז'-ח'].

לאלו נדרים מועילה מסירת המודעה
בסוף התרת הנדרים
יא .מסירת המודעה בסוף התרת
("ה ֵרי ֲאנִ י מוֹ ֵסר
ֲ
הנדרים בערב ר"ה
מוֹ ָד ָעה לִ ְפנֵ יכֶ ם וַ ֲאנִ י ְמ ַב ּ ֵטל ִמ ַּכאן
וּלְ ַה ָ ּבא ָּכל ַה ְּנ ָד ִרים ...ו ְּב ִאם ׁ ֶש ֶא ׁ ְש ַּכח
לִ ְתנַ אי מוֹ ָד ָעה ַה ּזֹאת וְ ֶאדּ ֹר ֵמ ַהיּוֹ ם עוֹ ד,
יהם ו ַּמ ְתנֶ ה
ֵמ ַע ָתה ֲאנִ י ִמ ְת ָח ֵרט ֲעלֵ ֶ
יהם ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ֻּכ ּ ָלן ְ ּב ֵטלִ ין ו ְּמ ֻב ּ ָטלִ ין לָ א
ֲעלֵ ֶ
ׁ ְש ִר ִירין וְ לָ א ַק ָ ּי ִמין וְ לָ א יְ הוֹ ן ָחלִ ין ְּכלָ ל
וּכְ לָ ל ְ ּבכֻ ּ ָלן ִא ְת ֲח ַר ְטנָ א ּ ְבהוֹ ן ֵמ ַע ָתה וְ ַעד
עוֹ לָ ם") ,מועילה לשני דברים\1 :שכל
קבלת מצוה שיקבל עליו או הנהגה
טובה שינהג ג' פעמים ,יהיו בלי נדר
ולא יתחייב להמשיך ולנהוג בהם ,אא"כ
אמר להדיא שמקבל זאת עליו בנדר
[הליכות שלמה ר"ה עמוד ו']\2 .נדר רגיל
שקיבל על עצמו במהלך השנה ,ובשעה
שנדר לא זכר את המודעה – תנאי
המודעה קיים והנדר בטל; אבל אם
בשעה שנודר זוכר את המודעה – הנדר
קיים ותנאי המודעה בטל שהרי מבטל
את התנאי בשעה שנודר [שו"ע יו"ד סי'
רי"א ס"ב].

[שו"ת רע"א מהדו"ק סי' ע"ג ,הובא בפת"ש יו"ד

[מקראי קודש ימים נוראים סי' ג' וכותב שכן נהג
התורת חסד מלובלין ,שו"ת רבבות אפרים ח"ד

סי' קמ"ז אות א']; (ב) וי"א שאין בזה שום
עניין [שו"ת בצל החכמה ח"ה סי' ס"ה ,שו"ת קניין
תורה ח"ד סי' ס"ד ,וכן משמע מהל' חגים פל"ג סע'

ז'-ח'].

התרת נדרים בלילה
ח .על אף שלא דנים בלילה ,מותר
לעשות התרת נדרים בלילה [הגרי"ש
אלישיב זצ"ל בקובץ הלכות תשרי עמ' י"ט].
מבקש ההתרה צריך להבין מה שאומר
ט .המבקש שיתירו לו נדריו ,צריך להבין

ראש השנה שלי עולה על הכל
בין החוסים בצילו של מתוחה עברה עליהם ,ובמוצאה התלבשו
רבנו הקדוש ,רבי נחמן מברסלב זיע"א ,במיטב ויצאו לתור אחרי עגלון.
מידי שנה ושנה בראש השנה ,כציוויו,
היו רבי אבא השוחט מטשהערין ובנו לוותר?! חלילה! רעיון כזה לא עלה על
רבי שמואל .השניים התכוננו במרץ רב דעתם אפילו לרגע!
לנסיעה הגדולה לברסלב לראש השנה .המלאכה הייתה קשה .כל עגלון אליו פנו
בזיכרונם טבועים עדיין ימי ראש השנה ענה בסירוב ,והם קיבלו קיתונות של בוז
של השנים שעברו .התפילות,
התקיעות וה'תורה' .רבינו נוהג
היה לומר תורה נעלית לקראת
דמדומי חמה של היום הראשון
של ראש השנה והשיחה נמשכה
אל תוך הלילה השני של ימי
הדין .היו אלו רגעים מרוממים
ונעלים אשר אי אפשר לתארם
כלל.
רבי אבא במשך כל השנה חסך
פרוטה לפרוטה המצטרפת
לחשבון גדול עבור הוצאות
הנסיעה .השנה הכין רבי אבא
כמו בכל שנה 'פדיון נפש' הגון
לתת לרבי .אבל הפעם היה
זה פדיון מיוחד במינו ,גביע
זהב היה באמתחתו אותו רכש
בדמים מרובים .חסך מפתו
בכדי להעניק מתנה כדמי פדיון
לרבי בעצם הימים הקדושים,
למען יעלה זיכרונו לטובה
בימים הנוראים.
mmm
השניים יצאו לדרך מבעוד
מועד ,כשבוע לפני ראש השנה,
והביטו בשמים שצבועים היו באפור
קודר ,גוון שאינו מבשר טוב .אם תהיה
הדרך מלווה בסערות של שלג ומלאה
בתקלות ועיכובים לא יספיקו להגיע
לראש השנה .ולהגיע לברסלב לאחר
ראש השנה הוא כמו ליטול ארבעת
המינים בערב חנוכה.

על ההצעה המוזרה לצאת אל עיר הרחוקה
נסיעה של יממה במזג אויר כה נורא .הם
לחשו תפילות נרגשות מעומק הלב ,חיזקו
זה את זה ,וציפו לישועה .והנה נזדמנה להם
מציאה :עגלון יהודי כשר אשר שהה בפתח
ביתו והסכים למרות מזג האוויר לצאת אל
הדרך מאומן לברסלב.

"אבל" ,הביט בהם העגלון במבט נוקשה,
אבל אמונים עליו חינוכו של רבינו "זה לא בחינם .שבעה עשר זהובים אדרוש
הקדוש ש'אין שום ייאוש בעולם כלל' .בעבור זה ,ודומה שמישהו אחר גם עבור
התנערו האב והבן מהמחשבות צופנות סכום כפול לא היה עושה זאת כעת".
הרע ,שילמו לבעל העגלה את מחיר
הנסיעה המפולפל ונסעו תוך שהם "שבעה עשר זהובים?!" נדהמו רבי אבא
מכינים את נפשם ליום הדין בכלל ,ויום ורבי שמואל בנו .סכום עתק .מניין ישיגו?!
"אם נעמוד כאן לשקול את העניין כבר
הדין בברסלב אצל רבינו הק' בפרט.
לא יהיה סיכוי להגיע" ,האיץ בהם העגלון,
אך כמו להכעיס ,מזג האוויר נהיה גרוע
"גם אם נצא עתה נצטרך להגיע עם שקיעת
יותר מרגע לרגע .האפור נהיה לשחור
החמה של היום האחרון בשנה".
וטיפות הגשם לממטרי עוז ולשלג
כבד .האדמה המישורית הפכה בוצית כשהם רועדים מקור ורטובים מפתיתי
ומסוכנת .באותה שנה חלו ימי ראש שלג ,הצטנפו בתוך העגלה והחלו לנסוע
השנה בשני ושלישי בשבוע ,ומשהגיעו כשהמניעות ממשיכות ולא מרפות .מידי
בערב השבת לאומן על הדרך לברסלב ,פעם נעצרה העגלה .הסוסים בססו בשלג,
הסתובב העגלון היהודי אל השניים ונתקעו ,שוב ירדו שני החסידים לעזור
והודיעם באופן שאין ממנו חרטה :לחלץ את העגלה ואל העגלון פנו בתחינה
"זהו זה רבותיי ,לא אסתכן יותר ,אנו להגביר את המהירות.
נשארים לשבות באומן ואני איני זז האנחה שנמלטה מפיהם בראותם כי
מן המקום עד לשוך הסערה .סערה קצר הזמן ,דרבנה את העגלון עוד יותר,
שכזו ועוד בתחילת החורף לא זכורה לי והוא הצליף בסוסים וקרא להם" :רוצו
ילדים חביבים ,רוצו אל הרבי" .והסוסים
מעולם".
הם שבתו את השבת באומן והתפללו הצייתנים ,כאילו הבינו את דבריו .הם
בכל מאודם לשני ניסים :האחד ,פתחו בדהרה במהירות לא רגילה ,חלפו על
שלאחר השבת יהיה עגלון שיסכים פני כפרים ועיירות ,אגמים ונהרות ,מחלון
לקחתם הלאה בדרך ,והאחר שיגיעו העגלה נראו הדברים כאילו רוכבים הם על
עימו עוד בטרם יתקדש החג .שבת נשר דואה.

השמש בשיפולי של רקיע .אחרי נסיעה בת
כמה שעות נעצרה העגלה בברסלב .ברור היה
כי נעשה כאן קפיצת הדרך שכן לפי הטבע לא
היה מצב כלל להגיע.
עת התשלום הגיע .בכיסו של רבי אבא היה
גביע הזהב אותו רכש מתנה לרבי .בלית ברירה
נתן לעגלון את הגביע היקר בשכרו,
כשהוא מצטער מאוד על שלא יזכה
השנה להגיש לרבי מתנת חג ופדיון
נפש.
mmm
ליל ראש השנה תק"ע.
התפילה הראשונה של השנה החלה
עם הרבי אך הסתיימה בלעדיו
על פי הוראותו המפורשת שלא
להמתין לו ,שכן שעות ארוכות
עמד בתפילת הלחש של ליל ראש
השנה .החסידים היו רגילים לכך.
"כבר בלילה הראשון ממתיק אני
את הדינים ,מה שאחרים עושים
למחרת" ,היה רבינו הק' אומר.
הציבור סיים את התפילה והלך
לאכסניות לסעודת החג .הם שבו
כעבור שעתיים ורבינו עדיין עמד
תפילתו .משסיים ,ניגש לערוך את
שולחנו .בעת הסעודה פנה רבינו
אל חסידו הנאמן ר' אבא וביקש
ממנו" :ספר נא ,ספר נא רבי אבא
את ההרפתקאות שעברו עליכם
מאז יצאתם מטשהערין עד שהגעת
הלום לפני שעות אחדות".
אימה ויראה אחזו בו  ,וכששיניו נוקשות זו לזו
מאימת רבו ומאימת המעמד ,שתק והחריש.
אך ,רבי נחמן ביקש שוב בחמלה וברוֹ ך .החסיד
נתון היה תחת הרושם של הנסיעה הקשה,
של הנס ושל השהות עם הרבי בראש השנה.
והוא סיפר .סיפר את כל שעבר עליו ועל בנו,
ובהגיעו אל השלב בו נאלץ למסור את הגביע
שהכין לרבי – לא עמד לו כוחו והוא פרץ בבכי
מר.
אז רבי נחמן השיב לעומתו מילים שמיימיות
ואמר" :בגביע זה אעקור ל'בעל דבר' (היצר
הרע) את עיניו ושיניו על שהעיז לנסות ולמנוע
אתכם מן הנסיעה" .והוסיף" :במה אוכל לגמול
לך על מסירות הנפש להוראתי לבוא אלי לראש
השנה? שאגמול לך בזה העולם – כבר לא כדאי
לך ,אבל לך שמואל" ,פנה הרבי אל הבן" ,לך
אוכל להעניק" – והושיט הרבי לשמואל כף של
שיירי המרק.
ראש השנה של אותה שנה חלף בהתרגשות
עילאית כמו בכל שנה ויותר.
אחרי ראש השנה שבו רבי אבא ובנו לטשהערין
עירם ע"פ ברכתו הסתומה של רבם .אך לאחר
זמן קצר הבינו פירושה כי בסוכות חלה רבי
אבא את חוליו האחרון ונפטר לעולמו ,ובנו
רבי שמואל נעשה עשיר ומצליח .או אז הובנה
הברכה כי לרבי אבא כבר לא כדאי לבזבז שכרו
בעולם הזה ושמרה לו עולם הבא ,ואילו לבן
העניק הרבי את השארית מצלחתו -צלחת של
פרנסה טובה.
mmm
ר"ה תשע"ט ,עשרות שנים אחרי ,עוד מהדהדת
אמרתו של רבנו הקדוש" :ראש השנה שלי
עולה על הכל ...איש בל יעדר".

אוהב את היהודים ,אתה רוצה שיהיה
להם רק טוב ,תן להם את המתנה
הגדולה ביותר שאפשר לקבל בעולם
הזה ,זַ ֵכה אותם לעשות לפחות שעה
התבודדות בכל יום ויום".
זה דבר כל כך גדול וגם כל כך קל – קרוב
אליך מאוד בפיך ובלבבך לעשותו!
כאשר זוכים לשעה התבודדות בכל
יום – אין הבדל בין ימי אלול ,עשרת
ימי תשובה ,שובבי"ם ,וימי הספירה,
לבין שאר ימות השנה .בכל יום עושים
תשובה .בכל יום מבקשים סליחה
ומבקשים להתקרב לה' מחדש.
עושים תשובה בכל יום על היום האחרון
עד היום האחרון!
כל אחד יכול להכריע
וזו העצה העיקרית והבסיסית ביותר
של רבי נחמן מברסלב כמו שכותב
במפורש רבי נתן בכמה וכמה מקומות
וכמו שהתפרסם במכתב המעורר שכתב
ר' יצחק ברייטר הי"ד ,שבעצה זו תלויים
כל התיקונים של רבי נחמן מברסלב.
ועכשיו בערב ראש השנה שרבבות
יהודים עומדים באומן כשליחים של
כל עם ישראל כדי לזכות לתיקונים
הנפלאים של רבי נחמן ,צריכים לדעת
שרבי נחמן בוודאי יעשה את שלו ,אבל
גם עלינו לעשות את החלק שלנו .רבי
נחמן רוצה שנעשה כלים לכל התיקונים
הנפלאים שלו ,ואין כלי יותר חשוב
ויסודי מאשר שעה התבודדות של
תשובה בכל יום ויום .וזה נכון לכל יהודי
באשר הוא ,איש ואישה ,נער ונערה,
בכל גיל .צריכים ללמד גם את הילדים
הקטנים ולהרגיל אותם מדין חינוך,
שיתרגלו לקיים את המצווה הקדושה
הזאת ויתרגלו מקטנותם לאחוז במידת
התשובה.
אמנם זו עצה פשוטה וקלה וכל אחד
באשר הוא יכול לקיימה ,אך כולנו
צריכים עוד חיזוקים ועוד לימוד כדי
להרגיל ולחנך את עצמנו לקיים זאת
למעשה חוק ולא יעבור .ומי שרוצה
להבין יותר ולדעת יותר איך מקיימים
את העצה הזאת למעשה ,מומלץ לו
פרי "בשדי יער" שבו
מאוד ללמוד את ִס ִ
פירטתי וחיזקתי עד היכן שידי הגיעה
כפי מה שחנן אותי הבורא ברחמיו,
ואלפי תלמידים מכל רחבי העולם אמרו
לי שהספר הזה שינה להם את החיים
וגרם לעצה הנפלאה הזאת להפוך לחלק
בלתי נפרד מאורח חייהם.
וכל יהודי ויהודי בכל מקום שהוא
שיקבל על עצמו עכשיו בערב ראש
השנה להתחיל לעשות שעה התבודדות
של תשובה בכל יום ויום ,בוודאי יזכה
לשנה טובה ומתוקה לו ולכל משפחתו,
ובוודאי יהיה שותף נאמן במאמץ של
כלל ישראל להטות את כף הזכויות
ולהכריע את כל עם ישראל לכף זכות
ולכתיבה וחתימה טובה.
שבת שלום ומבורך שנה
טובה ומבורכת
לכל בית ישראל.

חינוך
באהבה

כל אחד מאיתנו עבר כברת דרך
ארוכה עד שהגענו להיות הורים.
בדרך עברנו מכשולים רבים ,חלקם עברנו
בהצלחה ובחלקם נכשלנו.
שנות הילדות עברו איך שהוא בסדר ,מה גם
שאחרי כ"כ הרבה שנים ,קצת קשה לזכור מה
בדיוק היה .תקופת גיל ההתבגרות ,הייתה
רצופה ניסיונות ,נפילות ומכשולים ,אבל קצב
הגדילה המהיר הבליע את הנפילות והכישלונות.
בתקופת "השידוכים" די נתקענו ,זו הייתה
תקופה ארוכה ומלאה סיבוכים .חודשים רבים
היו מלאים לבטים ,ספיקות ,ניסיונות אין ספור,
פגישות וביטולים ,נסיעות וביקורים ,ציפיות
ואכזבות .המסע היה מאוד מפרך ,אך גם אל
הזיווג המיוחל בסוף ב"ה הגענו.
הציפייה לילד
תקופת החתונה עברה "באורות" היינו עסוקים
בעצמנו "מעל לראש" .יציאות ,קניות ,טיולים,
סידורים ,אולם ,צלם ,בגדים ...הרגשנו ממש
בעננים כאשר כל העולם סובב סביבנו ולפתע
לאחר החתונה ,נחתנו לפרק חדש בחיים.
"הירח דבש" כמו כל הדברים הטובים ,עבר די
מהר .אפילו הצ'קים מהחתונה נגמרו .ולאט לאט,
ללא הודעה מוקדמת ,התחילה השמחה שהיינו
שרויים בה לדעוך ולשקוע.
זה לא שלא היינו מאושרים או לא היה לנו כיף
ביחד ,אלא משום מה "הציפייה לילד" דחקה
מעט את האושר והשמחה.
ככל שעברו החודשים ,הרגשה מוזרה הכבידה על
הלב" :מתי זה יגיע"" ...נו כבר יש משהו?" כולם
היו שואלים.
התחילו להיות צביטות בלב ,כאב ,היה אפשר
להשחיז סכינים עם המתח שהתלווה אלינו מידי
חודש ,דמעות ,תפילות בקברי צדיקים ,קנאה
מילדי השכנים ,מחשבות נכנסות לראש ,פחדים
מתגנבים ללב אולי אנחנו ...אולי לעולם לא
נוכל...
הדודים שואלים ,הסבתות מסתכלות ,לכולם יש
מה להציע ולעזור .ההורים מתחילים במסעות
ניחומים ,להרגיע בעיקר את עצמם" :עוד לא
עברו שנתיים אין כל כך מה לדאוג" אבל האמת
היא שאנחנו כבר מזמן שוחים עמוק בתוך ים
הדאגות.
מזל טוב
בחסדי ה' לאחר שנתיים של ציפיות ,נולד לנו
תינוק ראשון .האושר היה כמעט אין סופי הגיעו
ב"ה תקופות של שמחה ,ממש רקדנו מסביבו,
חרדנו לכל מוצא פיו ,לא נתנו לו לצייץ לרגע.
לא היה אכפת לי לקום כל לילה אפילו עשרים
פעם ,ממש שמחתי לשמוע את קולות הבכי .אך
גם ההתלהבות מהילד הראשון ,החלה לדעוך
תוך כדי לידת הילד השני והשלישי ,כשהגיע
הילד הרביעי כבר הייתי מותשת ועייפה מגידול
הילדים.
הם סחטו ממני מידי יום את טיפת הכוח
האחרונה .לא רק בימים ,היו גם לילות ארוכים
ללא שינה .ככל שגדלו הילדים גדלו גם הקשיים.
כל יום נהיה מרתון חדש :להעיר את הילדים ,לריב
איתם על הבגדים ,להלביש אותם ,לזרז אותם
להסעות ,לארגן את הבית ,הרים של כביסות
וגיהוצים ,הכנת ארוחות ,ניקיונות ,קופת חולים,

יש עם מי לדבר

מאת הרב יצחק אבוחצירא .מחנך ויועץ חינוכי
בתי ספר ,שיעורי בית ,התפקוד היומי בבית
פשוט שחק אותי .נהייתי עייפה מכדי לחיות.
כל היום הייתי מתרוצצת סביב הבית והילדים
ולא נשאר לי זמן לעצמי .לא הייתי מספיקה
לשלוח אותם בבוקר ופתאום הגיע שוב
הצהריים והם היו חוזרים .אחד המשפטים
שהייתי אומרת להם כל חצי שעה הוא" :תעזבו
אותי בשקט ,לאמא אין כח עכשיו" -נשמע לכם
מוכר!?...
נקודת השבירה
אם עד היום חשבתי (בטעות) שאני עדיין
מסתדרת בכוחות עצמי ,כשנולד הילד החמישי,
וסליחה שאני נשמעת כאילו מאשימה אותו,
כבר נשברתי .חמשה ילדים היו ממש מעל
לכוחותיי.
אתם יודעים ,תמיד ידעתי לקום אחרי כל
נפילה ,לנסות לדלג על המכשולים ,להתחזק
ולהתחשל יותר כאשר קשה .אך כל הנפילות
שלי תמיד היו אישיות ,הלב שלי ידע להבין
ולסלוח.
כאשר גדלו הילדים וראיתי שהקשיים
מתגברים ,הניסיונות שלי עם עצמי ממשיכים
תוך כדי שאני ממש סוחבת איתי ששה נפשות
על גבי ,כבר התחלתי לשקוע בייאוש ודיכאון.
בזמנים שהייתי לבד עם עצמי וחשבתי על מה
שעובר עלי ,ראיתי שהטעויות והנפילות גוברות
ואיתם אני גוררת את כל המשפחה ,הרגשתי
רגשי אשמה גדולים .כבר לא יכולתי לקחת
על עצמי ביחד עם טעויותיי ונפילותיי את כל
משפחתי.
נהייתי מאוד רגשית ומתוחה ומידי פעם הייתי
מתפרצת על בעלי ועל הילדים בלי שום סיבה.
חשתי אחריות כבדה והאחריות הזו רדפה
אותי.
לטעויות שעשיתי ,נהייה פתאום מחיר כפול
ומכופל כפי מספר הנפשות שיש לי בבית.
קשיי הפרנסה ובעיות השלום בית שהתערערו
מידי פעם ,נוספו על הגב שהיה חלש גם ככה.
היו ימים שבשעות מבחן ,פשוט התמוטטתי.
בהסתכלות לאחור חייתי בסחרחרה וממש
בניסים לא אשפזו אותי בכפיה.
הגיע היום
עד שהגיע "היום" ב"-ה" הידיעה...
בני בן השלוש היה קודח מחום ,כמה לילות
כמעט ולא ישנתי .איך שהוא שלחתי את
הילדים לבית הספר .הרדמתי את התינוק
ונגשתי לטפל בהר הכביסה שחיכה לי כבר
שלשה ימים ,אך מכונת הכביסה משום-מה לא
נדלקה לי.
ניסיתי לשחק עם הכפתורים ,בדקתי את
השקע ,אך כלום .התקשרתי לבעלי והוא הזמין
טכנאי למחר בבוקר ,בינתיים התחלתי לכבס
ביד את הדברים הדחופים ,תוך כדי שאני ממש
נרדמת בעמידה .לא שמתי לב איך עובר הזמן
ופתאום הגיע הצהריים והילדים חזרו מבית
הספר .האוכל כמובן עדיין לא היה מוכן והבית
היה הפוך כמו אחרי מלחמה.
אחרי שעה שהילדים היו לבד ורעבים ואני עדיין
בכביסות ,הם איבדו את הצפון והתחילו לריב.
הייתי עייפה מכדי להתערב והצעקות שלהם
הגיעו עד לב השמים.
אפילו רעש משחק
הכדורגל שהחליטו
הבנים לשחק בסלון
לא הפריע לי ,הייתי
עייפה ומותשת ,עד
ש...
עד ששמעתי את
פוגע
הכדורגל
ואת
בוויטרינה
נופלת
הספרייה
והזכוכיות מתנפצות.
ברגע אחד ,שקט
דממה שרר בסלון,
רצתי לראות מה

קרה ...וחשכו עיניי .ראיתי את כל הסלון מסתובב
לי מול העיניים .הרגשתי שאני מתמוטטת ,לא
יכולתי לעמוד כבר בלחץ ,נכנסתי לחדר השינה
ונעלתי אחרי את הדלת.
נקודה של אור
שטף של דמעות פרצו להם לבד ,הגרון נחנק
וייבובי בכיות נשמעו בכל הבית .לפתע נפרץ הסכר
והרגשתי שמטען כבד יוצא מליבי:
"אבא שבשמים תעזור לי! אתה רואה את המצב
שלי איך שאני מנסה להתמודד ולא מצליחה ,אלו
הילדים שלך ,אני רוצה לגדל אותם בנחת ושיהיו
יהודים כשרים ,שום דבר שאני עושה לא הולך לי,
כל היום עצבים ,מריבות וצעקות .תן לי את הכוח
להתמודד עם החיים"...
סיפרתי לה' בשטף את כל החיים שלי מאז שהייתי
קטנה ובמיוחד את כל המשקעים והלחצים
שההורים שלי העבירו לי בירושה ,כשהם התגרשו
כשהייתי בגיל .10
לפתע צפו ועלו לי כל הדיבורים הפשוטים מהדיסק
של הרב שלום ארוש שליט"א ששמעתי פעם,
ומבלי להרגיש השתמשתי במילים שלו .כך דיברתי
וטענתי לה' טענות במשך שעה שלמה.
לא חשבתי בכלל מה קורה בבית ,פשוט הייתי
מנותקת .לאחר שעה של דיבורים ובכיות ,הרגשתי
שכל המועקות יצאו מליבי ,הרגשתי שנהייתי
צעירה בכמה שנים .ה' כאילו לקח ממני את כל
הצרות והייסורים ונסך בי תקווה שהוא איתי ואני
יכולה להתמודד.
יצאתי מהחדר ,הכנתי לילדים שעדיין היו די בהלם
ארוחת ערב זריזה ,קילחתי אותם ותוך כדי סיפור
הם נרדמו על הספות בסלון.
נברתי במגירות של הילדים עד שמצאתי את אותו
הדיסק של הרב שלום ארוש שליט"א ששמעתי
פעם .שמעתי את הדיסק עד הסוף והבנתי עד כמה
חייתי כל השנים בחוסר אמונה .קיבלתי על עצמי
לדבר עם ה' כל יום ולהתחזק באמונה ,שמחה
והשגחה פרטית.
דרך חדשה
כשחזר בעלי בערב ופתח את הדלת הוא מצא אותי
יושבת בסלון בנחת ,הילדים רדומים על הספות,
הוויטרינה והספרייה על הרצפה ,הכול מסביב עדיין
בלגן ,דיבורי הרב שלום ארוש שליט"א נשמעים
ברקע ,אבל אני -רגועה ונינוחה.
הוא נעמד בכניסה ,הסתכל על הרצפה ועלי
לסירוגין וממש חיכה למטר הביזיונות והתלונות
שהייתי רגילה להטיח בו כשהיה חוזר בערב
מהעבודה ובמיוחד היום לפי מה שהוא רואה את
הבית .אבל היום זה לא קרה.
"היום אתה לא תשמע את הצעקות שלי ,התחלתי
לטפל בעצמי" אמרתי לו...
"על מה את מדברת? את בטוחה שהכול בסדר
איתך?!" בעלי חשב שהשתגעתי ולפני שיזמין לי
"פסיכיאטר"  -הסברתי לו מה קרה ואת התגלית
החדשה שגיליתי" :מצאתי שיש עם מי לחלוק את
כל הבעיות .אני צריכה לבקש ממך סליחה ,אתה
באמת לא אשם בכל מה שקורה לי".
סיפרתי לו על ה"דרך החדשה" שקבלתי על עצמי.
"מידי יום אני אשב כאן בערב ואספר לה' את כל
מה שעבר עלי ואבקש ממנו שיעזור לי .אני מרגישה
שזה פורק ממני "משא כבד" ,באמת אני לא יכולה
להתמודד לבד עם כל הבעיות" -אבל ה' כן יכול!"
למה לי לסחוב את החיים על הכתפיים שלי ,אני
בסך הכל אדם אחד .הרי יש מי שמסדר ודואג
ועושה בשביל כל העולם ,למה לי להיות "הגיבורה"
של העולם ולנסות להסתדר לבד ולעשות הכל
בעצמי".
רק תספר ותבקש
החלטנו ביחד להיות "תלמידים של הרב ארוש"
בעלי נסע לירושלים להתייעץ עם הרב ארוש .הרב
הסביר לנו על הדרך החדשה/ישנה של רבי נחמן
מברסלב ,קוראים לה "התבודדות".
"דבר עם ה' כמו עם חבר טוב" הדריך רבי נחמן את
ר' נתן תלמידו .קשה לך ,כואב לך ,יש מי שמוכן
לשמוע והכי חשוב גם לעזור לך.

"תספר לי כל מה שעובר עליך ,רק אני שבראתי
אותך ,יכול להבין אותך" אומר לנו ה'" ,תבקש
ממני -כי רק בידי היכולת לעזור לך ,רק
תבקש!"...
לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

קמצן עולה לאוטובוס ושואל
את הנהג :האם על פרחים צריך
לשלם? "לא!" עונה הנהג ,יופי צועק
זכריה" :שושנה ,ורד ,נרקיס ,בואו
תעלו אתם בחינם"

נצבים ראש השנה
תל
ירושלים
אביב
כניסה 17:59 18:37 18:29 18:37 18:20

חיפה

באר
שבע

אומן

שבת

יציאה 19:15 19:32 19:32 19:33 19:31
שבת
ר"ת 19:39 20:10 20:10 20:08 20:10

שבת

כניסה 17:54 18:34 18:27 18:34 18:18

ר"ה

יציאה 19:08 19:26 19:28 19:29 19:26

ר"ה

ר"ת 19:32 20:06 20:06 20:04 20:07

ר"ה

מכון אהבת אמת  -המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל  -רח' אבן עזרא  2ירושלים 9242402
טל 02-5671812 :פקס 077-7671812 :דוא"לpaypal: ahavemet@012.net.il :

ליקוט ועריכה :יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק ,לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

שבת קודש כח אלול תשע"ח :הדלקת נרות :ירושלים  6:20תל-אביב 6:35 :חיפה  6:27מוצאי שבת :ירושלים 7:32 :תל-אביב 7:34 :חיפה 7:34 :ר"ת8:09 :

פרשת נצבים )וילך בעמוד (3

מישראל
ל
מעלה טובה לכל אדם
להיות קשור ומאוחד עם הרבים !
נלמד מהפסוק " :אתם נצבים היום כולכם") ...פרק כט-ט(

והובא בדעת זקנים )לבעלי התוס'(] :אמר משה רבינו לישראל[
אימתי תהיה לכם הצבה והעמדה? היום כולכם ,כשתהיו באגודה
אחת כולכם .וכן אמרו חז"ל ,אמר משה לישראל ,אם אתם אגודה
אחת ,אתם נצבים היום .מה היום פעמים מאפיל ,פעמים מאיר ,אף
אתם אעפ"י שאפילה לכם ,הקב"ה עתיד להאיר לכם אור עולם...
אימתי? כשתהיו באגודה אחת )מדרש לקח טוב(

בהרבה מקומות הפליגו חז"ל בערך העצום שיש באחדות
בני ישראל .מוצאים אנו ישועות רבות שזכו להם ישראל
רק בזכות האחדות ,וכמו שיחסו חז"ל את התשועה הגדולה
שהיתה לישראל בימי דבורה הנביאה וברק בן אבינועם ,בזכות
האחדות ששררה ביניהם באותה שעה ,ועוד הרבה כיו"ב
ואכה"מ .ואפי' לעתיד לבוא ,ישראל נגאלים על ידי מדת
האחדות שאין נגאלים עד שיעשו אגודה אחת כמובא בילקוט.
ומהות האחדות אינה בהתכנסות של הרבה יחידים ,אלא
באחדות הלבבות באחוה ורעות .כפי שמוצאים אנו בדברי
חז"ל )ראש השנה יז (:שיחיד שעשה תשובה אחר שנגזר דינו
ביו"כ ,לא מועילה תשובתו לקרוע גזר דינו ,ואילו ציבור
שעושים תשובה ,מועילה לקרוע גזר דינם.
ושאלו בגמרא :הרי רואים שגם ציבור לא נענים ,מהפסוק
ת
"יורדי הים באוניות ...ויצעקו אל ה' בצר להם" ...ודרשו את
ר,
ר
שנגזר,
הפסוק שזה רק קודם גזר דין אבל אם צעקו לאחר
אינן נענין ,אף שיורדי הים באניה הם ציבור?! מתרצת
הגמרא :משום שנחשבים הם יחידים...
ופירש את דברי חז"ל אלו ,ה'שם משמואל' ]בשם אביו בעל
ה'אבני נזר'[ מדוע נחשבים הם כיחידים? משום ש"ציבור" משמעו
שכל אחד מהם מצר בצערו של זולתו ,הפרט והכלל .ולא רק
בצערו שלו .אבל יורדי הים הם קיבוץ אנשים שלא מכירים זה
את זה וכל אחד מיצר בצרתו הפרטית .ורואה רק את עצמו
ולא איכפת לו מזולתו .לכן נחשבים הם כיחידים ולא כ"ציבור".
נמצאנו למדים שכח האחדות שיש בו כדי להושיע ולהציל,
הוא רק כשכל יחיד משתף עצמו עם הכלל ,הן בהרגשת צער
הרבים והן בהטבה עם הרבים ,ובכך מאחד עצמו עם הכלל
שכוחו גדול לקרוע גזר דין.

"בזה התפלות מתקבלות ביותר"...
בספר כתב וחותם )לרע"א בסוף מהדורה תנינא( מובא מכתב מאלף
מהגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל )מצאנוהו באגן הסהר בהערת מחבר
הספר( וזה תוכנו :רבה של קהילת וואלשטיין סיפר לו על מחלוקת עצומה
שנתעוררה בקהילתו ,ודרש הרב בפניהם בתוכחת מוסר נוקבת להגדלת
השלום ,והזהירם שאם לא ישמעו לו לעשות שלום ,לא יהא יותר רב
שלהם .ועתה נפשו בשאלתו :מכיון שלא שמעו לו ,מה יעשה?
והשיב לו רבי עקיבא אייגר ,כי לא היה צריך ללכת איתם בצורה
חריפה כל כך ואף שנתכוון לשמים ,מ"מ להשגת התועלת הרצויה
היה לו ללכת מתון מתון ולדבר עמם בדברים רכים לאלו ולאלו עד
שיתקבלו דבריו היוצאים מן הלב ,ויכנסו ללבותיהם.
ומציע לו הרע"א לעשות התרת נדרים על מה שאמר שיעזוב את
העיר אם לא ישלימו ,כיון שלא זו הדרך לעוזבם ולגרום להם נפילה
גדולה יותר ברוחניות .ומסיים רע"א את מכתבו שכעת לפני ראש השנה
יזרזם להשלים אחד עם חברו שבזה התפלות מקובלות הרבה יותר,
ובזה הלשון כתב להם:
"ובפרטות כעת בימים הקדושים אשר התפלות כשהעדה בשלום
מתקבלים לטובה ,ואנחנו מזכירים בתפלות מלכיות ,וכתיב ויהי
בישורון מלך בהתאסף ,כלומר ,אימתי מיוחד מלכותו בישורון,
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל ,שיהיה הכל באחדות ראשים
והמונים .שמעו אלי ותשלימו קודם יום בא הדין הגדול והנורא ויהיה
ה' עמכם ,ותזכו לצאת בדימוס להחקק לחיים טובים ארוכים
דשנים ורעננים ,כעתירת ידידכם דש"ת בלו"נ הק' עקיבא גינז.

הצלה מכח האחדות...
סיפר זקן אחד מפליטי השואה ,כי במחנה הריכוז שלהם הטילו
הגרמנים ימ"ש את תפקיד השמירה על כל מה שקורה במחנה ,על
היהודים בעצמם .פעם אירעה גניבה מלשכתו של המפקד ואנשי
הגסטפו דרשו מהיהודים להעמיד בפניהם את היהודי שהתרשל
במילוי תפקידו בשמירה ושבעטיו אירעה הגניבה.
יהודי המחנה אזרו עוז ותעצומות והשיבו באומרם" :כולנו אשמים!
על כולנו רובצת אשמת המחדל .אם ברצונכם ,הרגו את כולנו"!
אנשי הגסטפו נדהמו מעוצמתה של אחדות מופתית שכזאת שבאה
לידי ביטוי כה עז ,ועזבו את יהודי המחנה לנפשם.

ל
יעביר על מדותיו ,יוותר וימחול
אף למי שהרבה להכעיסו !
נלמד מהפסוק" :אתם נצבים היום כולכם
לפני ה' אלוקיכם" )פרק כט-ט(

וכתב רש"י )להלן יב( :למה נסמכה פרשת "אתם נצבים"
לקללות? לפי שעם ישראל הוריקו פניהם ואמרו מי יכול
לעמוד באלו .התחיל משה מפייסם אתם נצבים היום ,הרבה
הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קיימים
לפניו .עכ"ל .כי על כן ,כך דרכיו ומדותיו של הקב"ה ,א-ל
רחום וחנון ,ארך אפים ורב חסד ,נושא עוון ופשע .וכמו
שהאריך בביאור ענין זה הרמ"ק בספרו תומר דבורה )פ"א(
עיי"ש .א"כ ,על האדם ללמוד מדרכיו ומדותיו של הקב"ה,
כמו שדרשו חז"ל מהפסוקים "והלכת בדרכיו" ו"לדבקה
בו" מה הוא רחום וכו' אף אתה .מה הוא סובל ומאריך
אפו למכעיסיו ,כן האדם יסבול רעותיו של חברו ויעביר על
ל
מדותיו היינו "שלא ידקדק למדוד מדה למצערים אותו ,אלא
א
מניח מדותיו והולך לו") ,כלשון רש"י ר"ה יז.(:
שאלה מעניינת הגיעה לפתחו של הגר"י זילברשטיין
שליט"א ממעשה שהיה :בימי בין הזמנים השתא,
החליפו ראובן ושמעון דירות ביניהם .ראובן מירושלים
נסע לצפון ושמעון עלה לירושלים .באחד הימים מתקשר
שמעון לראובן ושואל :הבת שלי באה עתה בקשרי
שידוכין האם אני יכול לעשות את מסיבת התנאים
בדירה ,לעשרים או שלושים איש?
השיב ראובן" :בשום אופן לא"! התפלא שמעון" :מה
איכפת לך ,הרי אם ישבר משהו או יוזק 'אנכי אערבנו'.
אשלם לך כל מה שצריך".
הסביר ראובן" :יש לי בן מבוגר והלכתי לאדמו"ר שלי
ושאלתי מתי תבוא הישועה? השיב לי הרבי" :בקרוב תהיה
אצלך בבית שמחה" ...על כן אם אתה תעשה את שמחת
ה'תנאים' בביתי ,הרי תתקיים בכך ברכתו של הרבי ,ואני
אפסיד את ברכתו של הרבי" .לכאורה טענה צודקת.
החליטו שניהם לצלצל באישון לילה להגר"י
זילברשטיין ולשאול לדעתו .השיב להם :טענת ראובן
שעלול להפסיד הברכה ,כעין זה מצינו בגמרא )מגילה
כז (:שהאמורא רב בירך את רב הונא בעשירות בלשון
זו :יהי רצון שתהיה גדוש ומכוסה בבגדים טובים
ויקרים )סימן לעושר( .וכשנכנס בנו לחופה ,הלך רב
הונא לנוח במיטה ,באו בנותיו וכלותיו והניחו מעילהם
כבר
היקרים עליו כי לא שמו לב שהוא שוכב שם .ובזה
ר
נתקיימה הברכה של רב .עיי"ש.
אבל  -הוסיף הרב זילברשטיין  -למען האמת ראובן
אינו צודק ומן הראוי שיוותר לשמעון ולא יפסיד מכך,
ובהקדם מעשה שהיה עם המהר"ם שפירא זצ"ל שהקים
את ישיבת חכמי לובלין ,וכדי לקבל רישיון מהממשלה
הפולנית להפעיל את הבנין ,הוצרך לסכום עצום של
שלושים אלף זלוטס .הופיע אצלו גביר ואמר שמוכן לתת
לו את כל הסכום בתנאי שהמהר"ם יתן לו בתמורה את
כל העולם הבא שלו...
אמר לו המהר"ם" :אני מוכן לתת לך את העוה"ב שלי.
אבל את העוה"ב שאני יקבל עבור מה שנתתי לך את
העוה"ב ,את זה אני לא נותן"] ...והיינו ששכר הוויתור
בזה הרבה יותר גדול[.
אם-כן הוא הדין גם לגבי ראובן .אמנם קיבל ברכה
מהרבי .אבל השכר הזה שיקבל על זה שהעביר על
מדותיו וויתר לשמעון והעניק לו את ברכת הרבי כדי
שיכול לעשות בביתו את שמחת התנאים ,הוא גדול
ועצום ,כי אז יקבל מהקב"ה על זה הרבה יותר ממה
שחושב וזהו "ואברכך מברכך" שכל מי שמברך יהודי,
הקב"ה מברך אותו.

לוותר ולתת לאחר...
סיפר רבי ראובן קרלינשטיין זצ"ל :הגה"צ רבי אייזיק שר זצ"ל
)שהיה חתנו של הסבא מסלבודקה( הגיע לירושלים לישיבת חברון.
כשראה אותו ראש הישיבה הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל פינה מיד את
מקומו ונתנו לרבי אייזיק.
התיישב רבי אייזיק על מקומו של רבי יחזקאל במשך ארבעה ימים.
ולאחריהם עזב את המקום ועבר לשבת במקום אחר .שאל אותו רבי
יחזקאל" :רבי אייזיק! כלום אין מקומי מוצא חן בעיניכם? מדוע הלכתם
למקום אחר"?
השיב רבי אייזיק :וכי עלה על דעתכם שאתפוס את מקומכם? לא עלה
על דעתי לעשות כדבר הזה! כל מה שרציתי הוא לראות איך בן אדם
מסוגל לוותר על המקום שלו ]הנכבד[ ולתתו לאחר .לאחר שראיתי בעיני,
במשך ארבעה ימים ,כיצד ויתרתם בלב שלם על מקומכם ,למדתי את
שרציתי ללמוד ,ויכול אני כבר לשבת במקום אחר" .יחי ראובן

מויתור לא מפסידים...
יהודי מביתר הרחיב דירתו בלי רישיון ,וזו חצי צרה .אך עשה
זאת גם בלי רשות מהשכנים ,וזו כבר עוולה חמורה ,והוסיף חטא על
פשע שבהרחבתו החשיך את מטבחו של השכן .כלא אותו בכוך חסר
אור ואוויר!
השכן תבע אותו לדין תורה .אך הלה אמר" :הדין הוא שהולכים אחר
הנתבע .רצונו להתדיין בפני חכם בן ציון אבא שאול".
התדיינו לפני הגאון רבי בן ציון זצ"ל שמיד ראה כי הצדק הוא עם
התובע ,שתבע להרוס את כל תוספת הבניה .פנה רבי בן ציון לתובע
ואמר לו" :כמה זמן אדם חי?! שמע לי ותוותר"! הבין התובע את הבקשה
בשכלו והתקשה להענות לה בלבו .אמת ונכון שאדם חי שבעים שנה
ואם בגבורות שמונים שנה ואז עולה לעולם הנצח .וכי משום כך מותר
להחשיך את דירת הזולת ,ולבנות בלי שום התחשבות?!
אך בכ"ז הרי יש כאן בקשה מרבי בן ציון והוא אינו יכול לסרב לה,
לבסוף הפטיר ואמר לרבי בן ציון" :הרב! קשה לי .אבל אם הרב מבקש
אני נענה"!
הרעיף עליו רבי בן ציון ברכות אין קץ ,ולא נותר לו אלא להסביר
לאשתו את הויתור ומדוע חייבת היא לדור במטבח אפל...
והנה כעבור חצי שנה נפטר הנתבע ,זה שבנה את ההרחבה ,האלמנה
שעברה לגור ליד ילדיה ,הציעה במחיר נוח את הדירה למכירה ,והוא קדם
לרכוש את הדירה מדין "בר מצרא" ,וכל תוספת הבניה הפכה להיות שלו!
או-אז הבינו את דברי רבי בן ציון" :כמה זמן אדם חי"...
יגילו במלכם

"לוותר ולוותר"!
סיפר נכדו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל :כשהייתי נער צעיר ,בנו בנין
סמוך לביתו של סבי הרב שטיינמן .שמעתי שהקבלן אומר שכאן יבנו
את חדר פחי האשפה ,סמוך ממש למקום סוכתו של הרב שטיינמן...
סיפרתי זאת לסבא וכך השיב לי" :תאמר לי ,אם היית נוסע לבית
מלון לשבוע ,ואתה רואה שממול החדר שלך בונים חדר אשפה ,האם
היית ניגש להעיר לקבלן? ...גם אני גר כאן ]בסוכה[ רק שבוע"...
חזרתי וטענתי" :אבל במציאות איך אפשר לדור בסוכה עם צחנת האשפה"?!
והוא השיב" :סוכות לא יהיה שבוע הבא אלא יש עוד כמה שבועות עד החג
והרי אני נמצא פה רק שבוע" ...ושאלתי" :למעשה מה יהיה בסוכות?
השיב הרב שטיינמן" :לא צריך לעשות שום עסק מזה ...עד סוכות הכל
יהיה בסדר ,אתה יכול להרגע ואין צורך לעשות כלום"] ...ואכן בסופו
של דבר תכנית הבניה השתנתה[.
תמיד שינן סבא באוזננו" :אל תהיו קפדנים! לאף אחד לא יהיה טוב
ממה שלשני יהיה רע ,ולאף אחד לא יהיה רע ממה שלשני יהיה טוב"!
"לא להתייחס לכל דבר כאילו נחרב עליך עולמך .לא לעשות עסק! אלא
לוותר ולוותר"!
מתוך מאמר

פרשת וילך
ללמד בטוב טעם ובסבלנות עד שיהיוו
הדברים ברורים ורהוטים בפי התלמידים !
נלמד מהפסוק" :ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם"
)פרק לא-יט(

ודרשו חז"ל :מנין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו?
שנאמר "ולמדה את בני ישראל" ומנין עד שתהא סדורה בפיהם?
שנאמר "שימה בפיהם" )עירובין נד (:וכתב הרמב"ם )פ"ד מתלמוד
תורה ה"ד(" :הרב שלימד ולא הבינו התלמידים כראוי ,מפני עומק
הסוגיא ,או מפני שהיתה דעתם קצרה ,לא יכעוס עליהם ולא ירגז,
אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים עד שיבינו עומק ההלכה.
על מעלתו הנשגבה של המלמד תורה מתוך אהבה בין הרב
לתלמיד ,ניתן ללמוד ממה שמספרים חז"ל בגמרא )תענית כד (.על
האמורא רב שנזדמן לאיזה מקום בזמן בצורת וגזר על כך תענית
ועדיין לא ירד מטר ,והנה כשירד ש"ץ מסויים לפני התיבה ואמר
"משיב הרוח" נשבה רוח וכשאמר "מוריד הגשם" החל לרדת גשם.
התפעל רב מאד ושאל לש"ץ במה עיסוקו? השיב" :מיקרי דרדקי"
ם,
התלמידים,
אני ]מלמד תינוקות[ ומנה לו מספר דברים שנוהג עם
ם
בדגים
ובתוכם :אם תלמיד מפריע ולא רוצה ללמוד "משחד" אותו
מבריכת הדגים שיש ברשותו ,ובזה היה מפייסו ומחזירו ללימודו.
ומבאר רבינו יוסף חיים מבגדד זצ"ל )בספרו בניהו( שבאמצעות
נתינת הדגים היה מאהיב עצמו על התלמידים ,וגם היה מלמדם
לקחת משל ודוגמא מהדגים שאינם יכולים לחיות אלא במים,
כך גם אי אפשר לחיות בלי תורה שנמשלה למים] .יתכן להוסיף
שלימדם גם מצידת הדגים ,שלכל אחד חנן הקב"ה כשרון שיכול
ללמוד ,כאותו מעשה ידוע עם אליהו הנביא שהוכיח אדם שצד
דגים על שאינו לומד בכשרון הזה שיש לו לעשות רשת[.
בראיון שמסר הגר"א אבא שאול שליט"א על אביו הגאון רבי
בן ציון אבא שאול זצ"ל סיפר שהיה אומר תמיד שאם המלמדים
רוצים להצליח גם ב"שמאל דוחה" וגם ב"ימין מקרבת" עליהם
לזכור שמלבד מה שהם תלמידים ,הם גם בני אברהם יצחק
ויעקב ובהתאם לכך יש לתת לתלמידים יחס מיוחד! ועל כן
צריך להשתדל למצוא בכל תלמיד את הנטיה החיובית בטבעו,
לפתחה עמוק בנפשו .ולהטיל עליו תפקיד הערב לו ולעודדו
להאמין ביכולתו ,וזה רק כשישים המלמד לנגד עיניו שהתלמיד
הזה אינו בן של פלוני אלמוני אלא הוא בנו היחיד של אברהם
יצחק ויעקב ,וכשיראה זאת כך הרי שהגישה וההסתכלות שלו
יהיו אחרת ,ואת אותם דברים שהיה עושה בפשטות ,יעשה אותם
בהדרת קודש ובהצלחה יתירה] .וכך גם צריכה להיות הגישה
מהאב לבניו[.
כיוצא בזה נשאל הגראי"ל שטיינמן זצ"ל על ידי מקורבו ,היאך
ך
הצליח לנהוג עם התלמידים )כפי שפורסם עליו( שבמשך כל
שנותיו כראש ישיבה ,לא העדיף את התלמיד הכשרוני על פני
הבינוני והחלש ,דבר שכמעט אינו מצוי בדרך הטבע שלא יביעו
התפעלות יותר מהכשרוני והמבריק?!
השיב הרב שטיינמן" :תמיד עמדו לנגד עיני דברי הגמרא שרבן
יוחנן בן זכאי היה קטן תלמידיו של הלל הזקן וכל התורה שבידנו
היא ממנו .ותמיד אני חושב על כל תלמיד ,ולו החלש ביותר ,אולי
הוא יהיה רבן יוחנן בן זכאי של הדור הבא!"...
על גודל החיוב שיש ללמד תורה לתלמידים ,כתב הגאון רבי
יהונתן אייבשיץ זצ"ל )בתפארת יהונתן עה"פ "יום אשר עמדת
לפני ה' אלוקיך"( את הדברים הבאים:
"יש בני אדם אשר ישבו רק בדד ,שילמד לעצמו ולא ללמד
לאחרים ,באומרו ,מי אנכי תולעת איש נבער מדעת שלא קניתי
לי בעצמי הטוב והשלימות עד אשר אמלא כפי נחת ואז אלמד
לאחרים .ואם כה יאמר האדם ,ימיו ושנותיו יצאו וישכח התורה,
כי לא ילמד האדם לעולם לאחרים"...
"אך החיוב מוטל עליך ללמד תורה לאחרים כפי שלימותך,
ובכל מה שחננך ה' בכל מה שידעת .וראיה לכך ,מזה שהוצרך
הקב"ה להקהיל את העם אצל הר סיני ,זאת כדי ש"ילמדון
אותי" ...ולהורות להם שגם הם ואת בניהם ילמדון היינו
התלמידים .עכ"ד.

לבנות בחור חלש לבן תורה...
יהודי בן תורה שאביו נסתלק לבית עולמו הגיע אל החזון
איש להתייעץ עמו :רצונו להרבות זכויות עבור נשמת אביו ועלה
במחשבתו רעיון להקים גמ"ח להלוואות לעילוי נשמתו.
אמר לו החזון איש :הן אמת שזו זכות גדולה לנשמת המת
להקים גמ"ח על שמו ,אבל אם מחפש אתה להרבות כמה
שיותר זכויות עבור נשמת אביך ,הנה לך רעיון:
"תקח בחור חלש בלימוד ,תקבע איתו זמן ללימוד ,ובלימוד
הזה תבנה אותו ,תעמידו על רגליו ,ותקים את הבחור הזה
להיות בן תורה ,וכשהוא ישא אשה ,הרי גם בניו יהיו תלמידי
חכמים ובני תורה ,ובכך עד סוף כל הדורות.
"והנה  -הוסיף החזו"א  -בעוד שבהקמת גמ"ח תסייע למספר
מסויים של בני אדם ,הרי על ידי שתלמד עם בחור חלש ותבנה
אותו לבן תורה ,יתרבו הזכויות כפל כפלים לנצח ,ובכך יתרבו
הזכויות עבור נשמת אביך יותר מגמ"ח
מעשה איש

לרומם בחור חלש וללמוד עמו...
סיפר הגר"א גולדשמידט שליט"א :אחד הארגונים ששם לו
כמטרה לעודד ולחזק לומדי תורה ,ביקש מהגאון רבי אליעזר
גולדשמידט זצ"ל )שהיה ידיד קרוב להגרי"ש אלישיב זצ"ל וחבר
עמו בביה"ד הגדול( שישפיע על הגרי"ש אלישיב לבוא לכינוס
של אותו אירגון ויכבדו בנוכחותו לחזק לומדי תורה.
הגיב הרב אלישיב" :אתם יודעים מה נקרא "לחזק לומדי
תורה"?! זה לקחת בחור שקצת קשה לו ,ולהצמיד לו בחור מבוגר
או אברך שילמד אותו וירומם אותו זהו חיזוק לימוד התורה"!
רבי אליעזר טילפן לבנו )מספר המעשה שהיה בארה"ב( ומסר
לו את תגובת הרב אלישיב .שכן באותה עת ניסה הבן להקים
"קרן" מיוחדת בישיבות הקדושות ,עם תקציב מיוחד עבור
אברכים שילמדו עם בחורים שזקוקים לרוממות זו.
כשהגיע בנו של רבי אליעזר לארץ הקודש ,נכנס לביתו
של הרב אלישיב וסיפר שהוא במגעים להקים "קרן" וכי פנה
לנדיבי עם .אמר לו הרב אלישיב" :תפנה רק לנדיבי עם שהם
בני תורה כי הם שמכירים במעלת לומדי התורה כמה צריך
לרוממם .נדיבי עם שאינם בני תורה לא ישכילו להבין מה גודל
רוממותה של התורה".
מתוך מאמר

כיצד מלמדין?
חלק בלתי נפרד מללמד תלמידים ,הוא לחזקם ולעודדם ולתת
להם הרגשה טובה ובטחון ביכולתם .מספר תלמיד" :מו"ר הגאון רבי
שמואל רוזובסקי זצ"ל ידע כיצד לרדת אל הבחורים .היה מתייחס
מאוד לכל שאלה של תלמיד .פעם שאלתי שאלה ,שראיתיה בספר
מסויים ,אבל לא שאלתי בצורה נכונה כי לא הבנתי בעצמי את
השאלה .אך רבי שמואל הרגיש בזה ובמשך כמה דקות טרח לייפות
ולחזק את השאלה .והסביר לי למה שאלתי טוב ...זה עשה עלי רושם
גדול .נתן לי הרגשה טובה וחיזוק למשך תקופה ארוכה.
וסיפר תלמידו הגאון רבי חיים קלופט שליט"א :פעם שוחחנו
מספר תלמידים עם רבי שמואל אחרי השיעור ובחור אחד אמר
בתוך כדי הדברים" :יש לי איזו סברא בנושא ,ואני לא יודע
אם זו קושיה או תרוץ "...היה קשה להתאפק והבחורים חייכו.
אך רבי שמואל פנה לבחור ההוא בכל הרצינות" :הבה ונראה,
תגיד מה אתה אומר" ...והבחור אמר איזה שבריר של סברא.
רבי שמואל החל ללטש וללטש ...מה יהיה באופן זה ומה באופן
זה ...עמדנו כולנו נדהמים ,גם מהיחס החיובי לכל שבריר סברא
של בחור ,וגם מהגאונות לקבל שבריר סברא ולבנות ממנה
מערכה שלימה"!
ראש הישיבה

יום קיץ לוהט.
המזגן באוטובוס עבד במלוא התפוקה ,אך לא פשוט היה
עבורו לצנן את קוביית המתכת החשופה לשמש .הנוסעים
המיוזעים מיהרו לעלות ,להימלט מקרני החמה הקופחים בחוץ.
אחת היא להם אם הגורם לחום קשור ל'אפקט החממה' שנוצר
בעקבות פליטה מוגברת של פחמן דו חמצני לאטמוספירה -
אם לאו.
הם רצו דבר אחד :לעלות לאוטובוס ,ולהתרווח על המושב
בדרך הביתה בתום יום מתיש .הבעיה שיותר מידי אנשים חפצו
בפריבילגיה הלזו ששמורה הייתה עבור  50הנוסעים הראשונים
בלבד .השאר  -נאלצו לעמוד .שאר השאר  -נאלצו לעמוד
בתחנה...
האוטובוס היה עמוס ודחוק "אך אני ,כאשה מבוגרת ,זכיתי
למקום ישיבה"  -מספרת שולחת הסיפור .לא כך היה מזלה
של האשה שעמדה לידה .היא הייתה במצב מיוחד ,ממש לא
מתאים לעמידה ממושכת באוטובוס עמוס ,דחוק ומיטלטל .אך
מקום ַ -אין.
"ריחמתי עליה ,אך מה יכולתי לעשות?" גם לוּ-יצויר שהמבוגרת
הייתה מציעה לה את מקומה ,זה לא היה עובד" :לא עלה על
דעתי ,שתסכים ,שאשה מבוגרת תעמוד במקומה".
*

*

*

"אני מצטער שלא הבחנתי במצב קודם לכן .סליחה ,סליחה,
ממש סליחה .לא שמתי לב .לא ראיתי ,אני מתנצל".
כך חזר כמה פעמים על דברי ההתנצלות ,בעוד הנוכחים
מנסים להתעכל את המתרחש לנגד עיניהם .מיד קמה אשה
צעירה ופינתה את המקום.
האם לא הבחינה קודם לכן במצוקה? האם סברה שזה
ִ
לא מחייב אותה? שמא היא עצמה לא חשה בטוב? לאלוקים
פתרונים .דבר אחד ברור :בתוך שניות ספורות הצליח האיש בעל
המראה ה"מפחיד" לסדר את העניינים.
*

*

*

את המשך הדרך הקדישה האשה המבוגרת  -שצפתה בכל
המחזה מן הצד  -לדיון פורה בינה לבין עצמה" :אנו דנים את
הזולת  -בניד עפעף! מצמידים תוויות  -על פי מראה עינינו! אך
לא כן לימדו אותנו חכמינו שאמרו )מסכת אבות פרק ד' משנה
כ"ז( "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו"
"ובדרך כלל ,מה שיש בו ,מתגלה בשעת מבחן".
*

*

*

המסר הזה מהדהד באוזנינו כפליים בערב יום-הדין .אוטוטו
יבקש הקטגור להתייצב ו...

האוטובוס הגיע למחצית דרכו .מחד גיסא היה בכך משום
נחמה פורתא :חצי הדרך כבר מאחורינו .אך מאידך ,מחצית
הדרך השנייה הרבה יותר קשה מהמחצית הראשונה .שהרי היא
מצטברת יחד עם הסבל של המחצית הראשונה!...

ומה יקרה אז? יקום הסניגור ויטען :את היהודי הזה אתה רוצה
להשמיץ? לא .לא .הוא הרי מקפיד לראות אצל הזולת רק את
החלק הטוב! תמיד לדון לכף זכות! עלינו לנהוג אתו במידה כנגד
מידה ולהתמקד בחלקים היפים שלו!

בעוד האשה המבוגרת תוהה מנין יבוא עזרתה של שכנתה
למסע ,הגיחה לפתע מבין העומדים דמות שלא הייתם רוצים
להיפגש אתה בסמטה חשוכה בלילה  -בעצם ,גם לא ביום!
"לרגע חששתי שאולי מדובר במחבל! הוא היה לבוש עם גופיה
צבעונית ,מחלפות ראשו גולשות על צדעיו ,חצויות במרכזן כמין
שתי שורות שיבולים".

המתואר אינו "ווארט" יפה ,אלא יסוד שמבואר בספרים
הקדושים כעצה וסגולה לזכות ביום הדין! והדברים ידועים
ומפורסמים שדנים אדם למעלה  -כפי שהוא דן אחרים
למטה.

הבחור התקדם אל מרכז האוטובוס ,תוך כדי שהוא מפלס את
דרכו במרפקיו ,בין העומדים צפופים .הוא נעצר על יד אותה
אשה והכריז בקול עדין ,אך תקיף:
"מי מוכן לפנות מקום לאשה?" ואז הוסיף בנימת התנצלות

אבל מה יקרה עם יהודי שלא נזהר מלדון את הזולת? והוא
אפילו חס ושלום חלילה וחס מסוגל ליהנות מלמצוא חיסרון
אצל הזולת? מה יגן עליו מאותו קטגור?
ההחלטה להשתנות! הקבלה-טובה שבשנת תשע"ט הוא הולך
להשקיע בכיוון הנכון! כך נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה -
אמן!

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :
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ליקוט ים נפלאים
פרשת נצבים
"אתם נצבים היום" (כט ,ט)
מדרש אגדה ,למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות ,לפי
ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים ,חוץ ממ"ט שבתורת
כהנים הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלה (רש"י)
יש להבין ענין של מאה חסר שתים ,ומ"ט קללות ,ולמה הוריקו
פניהם ,ויש לומר ,שאם מזהירים מישהו שיקבל מכות בלי לכנות
את המספר ,או שקוראים במספר עגול חמשים או מאה ,יש
להניח שהמספר אינו מדויק ,לשון גוזמה ,ואין קץ וגבול להורדה
ולוויתור ,אבל אם קוראים במספר לא עגול ,אז ניכר שהוא
מדוקדק וקבוע ,ולכן כיון ששמעו מאה חסר שתים ומ"ט קללות,
ראו שזה מספר מדויק ,ולכן הוריקו פניהם.
(דברי שאול)

"ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית
הזאת" (כט ,יג)
היה סח ומפרש הרה"ק בעל האמרי חיים מויז'ניץ זי"ע "ולא
אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת" בזמן שאתם
"לבדכם" ,איש איש לבדו ,אינכם מאוחדים ,אינני כורת ברית.
הברית בינינו רק כשאתם מלוכדים יחדיו ,באחווה ורעות.

"והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך
בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי
אלך( "...כט ,יח)
ויש לפרש דהנה ידוע כי השב בתשובה מאהבה זדונותיו
מתהפכין לו לזכיות ,וא"כ יוכל החוטא לומר שיעשה עונות
מרובים ,כדי שאח"כ כשישוב מדרכו הרעה ויעשה תשובה
מאהבה יתוספו לו הזכיות ,אמנם זה אינו דאמרו חז"ל האומר
אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה.
ובזה י"ל כוונת הכתוב 'והיה בשמעו את דברי האלה הזאת
והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען
ספות הרוה את הצמאה' ,דהיינו להוסיף על העונות ואח"כ
לעשות תשובה מאהבה ואז יתהפכו לו לזכיות ,ואמר הכתוב 'לא
יאבה ד’ סלוח לו' דאין מספיקין בידו לעשות תשובה והבן.
(חתם סופר)

"והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי
בשרירות לבי אלך" (כט ,יח)

אלך ,ואעשה כל רעה שבעולם בכל זאת שלום יהיה לי ,אבל
באמת לא יאבה ד' סלוח לו ,ויענישו על העבירות ויתן לו שכר
על המצות ,כי אין מצוה מכבה עבירה וכן להיפך.
(כתב סופר)

"לא יאבה ה' סלוח לו" (כט ,יט)
לכאורה איך ייתכן שהקב"ה שהוא רחום וחנון ,מוחל וסולח  -לא
יחפוץ לסלוח לו? אלא הכוונה ,לא יאבה הוא עצמו ,שהשי"ת
יסלח לו ,מכיון שלפי דעתו והבנתו אינו זקוק בכלל לסליחתו
יתברך ,כי אינו מרגיש שחטא ואין לבבו נשבר בקרבו.
(דברי שמואל)

"הנסתרות לה אלוקינו" (כט ,כח)
פעם שאל הרה"ק רבי נח מלכוביץ זיע"א את אביו הרה"ק רבי
מרדכי זיע"א ,הלא קיימא לן שישנם ל"ו צדיקים נסתרים
שבזכותם קיים העולם ,ואם כן כל הצדיקים המפורסמים אינם
מכלל ל"ו אלו? השיבו אביו ודאי שלא כולם ,אולם יש צדיקים
מפורסמים שבסתר הם מל"ו הצדיקים הנסתרים.

"והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה'
אלוקיך שמה" (ל ,א)
יש הבדל גדול  -אמר רבי משה ארליך  -בין אדם הזורק חפץ
לדוחף חפץ.
הזורק חפץ ,הרי שמיד בעת הזריקה יצא החפץ מידו ,לא כן
הדוחף חפץ ממקום למקום ,לא זזה ידו מהחפץ עד אשר יגיע
למקומו.
זה מה שנאמר כאן בפסוק" :והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר
הדיחך ה' אלוקיך שמה" ,הגויים טועים לחשוב כי הקב"ה
"השליך" את בני ישראל מידו ,אבל אליבא דאמת לא כן הוא
אלא "אשר הדיחך" ,הקב"ה לא הוציא את בני ישראל מידו כלל
אלא רק "דחפם" אל בין הגויים ,אולם כאשר ישובו בתשובה
שלימה ישיב אותם ה' לארצם בשמחה!

"אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה'
אלוקיך" (ל ,ד)
בשם הבעל שם טוב הק' איתא שאפילו בשעה שאדם מישראל
חוטא בכל אופן בקצה ליבו יש ניצוץ קטן של יראת שמים ,וזהו
אם יהיה נדחך בקצה השמים ,אם בקצה מעשיו של האדם יש
יראת שמים ,משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך ,מחשבה זו
תציל את האדם ותביאו לידי תשובה( .שיח יעקב יוסף)

דברים אלו המה מוסר אל האנשים שהם טובים לבריות ורעים
לשמים ,וכשמוכיחים אותם על עבירות שבין אדם למקום
אומרים שדי להם במה שיש
להם "לב טוב" לרחם על
לעי"נ
הבריות ,וזהו והתברך
"בלבבו" היינו בלבו הטוב
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
יתברך במה שיש לו לב רחמן
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
לכן יאמר אף כי בשרירות לבי

"ומל ה' אלוקיך את
לבבך ואת לבב זרעך
לאהבה את ה'

~~2

ליקוט ים נפלאים
פרשת נצבים
אלוקיך בכלל לבבך ובכל נפשך למען חייך"
(ל ,ו)

"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב
ואת המוות ואת הרע" (ל ,טו)

מפרש האור החיים הקדוש ,שהמילים 'למען חייך' מתייחסים
לחיים בעולם הזה ,שאין לאדם שום טעם ותכלית אמיתית
בחיים בלי קיום המצוות ודביקות בה' יתברך ,ואם אינו מקיים
מצוות ולומד תורה ,אז הוא לא נקרא חי ,כי הרשעים בחייהם
קרויים מתים.
לכן בעשרת ימי תשובה מוסיפים ומבקשים בתפילה 'זכרנו
לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוקים
חיים' ,כי אנו מבקשים על חיים רוחניים שהקדוש ברוך הוא יהיה
חפץ בחיים כאלו ,ונחיה במצוות ומעשים טובים ,בשביל לעשות
נחת רוח לקדוש ברוך הוא.

בפסוק שלפנינו וכן בפסוקים הסמוכים רואים אנו שהתורה
הדגישה 'היום' ,וכגון בפסוק שלפנינו 'נתתי לפניך היום' ,וכן
להלן 'אשר אנכי מצוך היום'' ,הגדתי לכם היום'' ,העידותי בכם
היום' ,ועוד כהנה ,ועלינו להבין מה ביקשה התורה להדגיש בכך.
בעל הנר למאור ,ביאר ע"פ הגמרא (עבודה זרה ה ,ב) שלומדים
מהפסוק (כט ,ג) 'ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות
ואזנים לשמוע עד היום הזה' ,שאין אדם עומד על דעת רבו עד
ארבעים שנה.
לפיכך הוסיף משה רבינו בכל מקום ואמר 'היום' ,כיון דרק היום
לאחר ארבעים שנה יש לכם לב לדעת ולהבין את כל מה
ששמעתם במשך השנים הללו ,ע"פ האותות והמופתים אשר
ראו.
לפי"ז יש ליישב את קושיית הגמ' (ברכות סג ,ב) על הפסוק (כז,
ט) 'הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם  -וכי אותו היום
ניתנה תורה לישראל והלוא אותו יום סוף ארבעים שנה היה'.
ע"פ הנ"ל י"ל ,שרק היום בחלוף ארבעים שנה ,כאשר יש להם
לב לדעת ולהבין ולעמוד על דברי רבם ,בזה אפוא נהיו לעם.

"לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה"
(ל ,יב)
נראה שנרמז בזה דין שחידש ה'כסף משנה':
הנה מסופר בגמ' (ב"מ פו ).שנפלה מחלוקת בפמליא של מעלה
במקרה של ספק קדמה בהרת לשיער לבן ,ספק קדם שיער לבן
לבהרת ,כל פמליא של מעלה פסקו 'טמא' ,והקב"ה פסק
'טהור'! והסכימו שרבה בר נחמני יפסוק ביניהם ,והוא פסק
'טהור' ,ובאותה רגע יצאה נשמתו בטהרה.
ולמרות פסק זה ,הרמב"ם (פ"ב מהל' טומאת צרעת ה"ט) פסק
שבמקרה זה הדין הוא 'טמא'! ועל אתר תמה ה'כסף משנה' כיצד
פסק הרמב"ם כנגד פסקו של הקב"ה?  -ותירץ ,משום "לא
בשמים היא"! ועדיין קשה ,הלא רבה בר נחמני ,שהיה בארץ,
פסק 'טהור'?  -על כך תירץ" :כיון דבשעת יציאת נשמה הוא
דאמר הכי ,הוי 'לא בשמים היא'"!
זה שרמז הכתוב :הדין ש"לא בשמים היא" הוא גם ב"לאמר מי
יעלה לנו השמימה"  -גם כאשר פסק ההלכה נאמר ע"י אדם
(שם אפרים)
שעולה השמימה...

"בפיך ובלבבך לעשותו" (ל ,יד)
מעשה והגיע חסיד אחד אל הרה"ק רבי משה מקוברין זיע"א
ותינה בפניו את צערו :חברי ואני ,יש לנו בתי מסחר באותו
הרחוב ממש ,זה מול זה ,ושנינו מחזיקים באותה הסחורה ,והנה
חנותו של השני עמוסה בקונים מבוקר ועד ערב ,ואילו אל חנותי
כמעט ולא נכנס איש ופרנסתי בדוחק ובדלי דלות .ענה הרבי:
סגולה טובה אתן לך ,ואם כדברי תעשה ,יתפחו בפניך שערי
הפרנסה ,בכל פעם כאשר אתה רואה קונה נכנס לחנותו של
חברך ,תן תודה לה' ותאמר בלב שלום" :ברוך אתה הזן ומפרנס
לכל המשפיע פרנסה בריווח לפלוני בן פלוני ,חברי וידידי".
וכיצד אוכל לעשות כן ,אמר החסיד והרי עיני רואות וכלות? אמר
הרבי :תחילה הרגל את עצמך לומר כן בפיך ,וסופו של הלב
שיצטרף אחר כך אל הדיבור ,כמו שנאמר בפסוק "בפיך"
בתחילה ,ואחר כך "ובלבבך" ,והעיקר קודם כל "לעשותו".

"ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך"(ל ,יט)
צריך להבין ,כיון שאמר החיים והמוות נתתי לפניך וציוה ובחרת
בחיים ,א"כ פשוט הוא שאם יבחר בחיים ,יחיה הוא וזרעו ,מדוע
חוזרת התורה ואומרת למען תחיה אתה וזרעך? בפרט צריך
להבין ,שהרי גם זרעו מצווה ובחרת בחיים למען תחיה ,א"כ יזכה
לחיים מצד עצמו ,מדוע התורה כוללת הבנים עם האב?
ביאר הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל :התורה מצווה עלינו
שנעשה את המצוות בצורה כזו שגם בנינו ירצו לקיימם שכן
לפעמים אדם יכול לקיים מצוות כמי שכפאו שד וכמי שהיה
מעדיף לחיות בלעדיהם ,הילדים רואים היטב התנהגות זו וזה
משפיע עליהם ,לכן התורה מצוה "ובחרת בחיים" ,למען תחיה
אתה וזרעך משום שכאשר הילדים יראו שאתה מקיים תורה
ומצוות כמו שזוכה בהם לחיים ,זה יגרום שגם להם תהיה שמחה
במצוות וזה ישפיע על כל רוחניותם.
בזה הסביר איך יתכן שהיו יהודים שמסרו נפשם בבואם
לאמריקה על שמירת השבת ולא זכו שבניהם יישארו נאמנים
לה' ולתורתו .והסביר שאכן מסרו נפש אך ביום השישי כשבאו
מהעבודה וסיפרו שאיבדו את עבודתם בגלל שמירת שבת אמרו
זאת בעצב מתוך אנחה ולא אמרו זאת בשמחה שזכו ב"ה לעמוד
בניסיון ולעבוד את השי"ת ועצב זה שניכר היה על פניהם נתן
לבניהם את הרגשה שהם אינם יכולים לעשות את הדבר הקשה
הזה ,רק אביהם ביכולתו היה לעמוד בדבר קשה זה ,אילו עשו
זאת מתוך שמחה והיו בניהם רואים זאת שזכו לשמור השבת
והכל כאין וכאפס שזכו לשמור שבת ממילא היה להם חשק
(לתתך עליון)
ורצון להמשיך ולחיות בצורה זו.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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"אתם נצבים היום" (כט ,ט)

אלא שאם תשמעו קללות כה רבות ,הרי די לי בפחד שלכם לבד,
כדי שהוא ימנע אתכם מהחטא ,ולא יהיה צורך להביא עליכם
אפילו חצי קללה .אם כן ברגע שראה משה רבינו ש׳הוריקו
פניהם' ,התוכחה הגיעה לתכליתה( .יחי ראובן)

לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ״ש
שבתורת כהנים ,הוריקו פניהם ואמרו :מי יוכל לעמוד באלו?
התחיל משה לפייסם' :אתם נצבים היום'( ...רש"י)
משה רבינו מתכוון להוכיח את כלל ישראל ,ובמקום להוכיחם
"הנסתרות לה' אלוקינו" (כט ,כח)
הוא מפייסם?
אל ה"נודע ביהודה" ,הגיע אדם אחד שהציג את עצמו כבקי
אומר על כך רבי אליהו לופיאן זצ״ל בשם רבותיו :באמת הקב״ה
בקבלה ובקש הסכמה לחיבורו בתורת הסוד.
הוא טוב ומטיב ,אב הרחמן .ואם כן מדוע צריכים קללות רבות
בקש ממנו הרב להתארח אצלו בשבת ,וכשבא לבית הכנסת רמז
כל כך ,וכי לא די בקללות מועטות? התשובה לכך :היא הנותנת,
בחשאי לגבאי לכבד את האורח לשמש כשליח צבור.
כיון שהקב״ה מלא רחמים ,״אהבת עולם בית ישראל עמך
במהלך התפילה נכשל בלשונו כמה פעמים ,ויהי לקלס.
אהבת״ ,לכן נתן לישראל קללות רבות כל כך ,כדי שמחמת
אחר התפלה אמר לו ה"נודע ביהודה"" :הלא נאמר 'הנסתרות
הפחד עצמו מפני הקללות ,הם יימנעו מעשיית חטאים ,שהם
לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו' ,ומכיוון שאני אין לי עסק
חמורים שבעתיים מכל הקללות.
בנסתרות ,בדקתי אותך כדברי רבי חנינא בן דוסא' ,אם שגורה
נמצא אפוא כי התוכחה נאמרה להם כדי שלא יזדקקו לתוכחה.
תפלתו בפיו יודע אני שהוא מקובל ,ואם לאו ,יודע אני שהוא
כאשר ראה משה רבינו כי פניהם הוריקו ,הרי שהתוכחה הגיעה
מטורף"...
לתכליתה ,ואם כך  -שוב אין צורך בתוכחה.
המגיד מדובנא זצ״ל אומר כאן משל מאיר עיניים ,וכך הוא אומר:
לעשיר גדול היה בן חולה במחלת מעיים .הביאו פרופסור
"ואתה תשוב ושמעת בקול ה'" (ל ,ח)
מומחה שבדק את הילד ואמר כי הדרך היחידה לרפא אותו ,היא
אחת הדרכים המובילות באופן ישיר אל התשובה ,היא ההליכה
לגרום לו להקיא עשר פעמים .אך איך גורמים לילד להקיא? אמר
בדרכי הענווה .אדם שאינו מתגאה ואינו מתפאר על אחרים,
הפרופסור :״אתן לו תרופות שיגרמו לו להקיא״ .אמר המלך
שערי התשובה פתוחים בפניו.
לרופא :״ברצוני להסביר לך במי המדובר .הילד הזה הוא בן מלך,
וכבר המליצו ואמרו על כך ,שהמילה 'אלול' ,מכילה את המילים
מפונק ביותר ,אוכל רק מאכלים מעודנים ,ובוודאי יתקשה
'לא' ו'לו' ,ללמדנו שאם תהיה 'לא' ,כלומר שלא תאחוז מעצמך
לקחת תרופות ,לכן אני מבקש להמעיט ככל האפשר בתרופות
יותר מדי ,אזי תהיה שייך 'לו' ,להשי"ת .וכמה שתהיה יותר 'לא',
שתתן לו״ .הרופא הרגיע את המלך ואמר כי אין לו מה לדאוג
תהיה יותר שייך 'לו'.
והוא כבר יידע כיצד לטפל בילד.
הענווה מביאה את האדם למציאת חן בעיני אלוקים ואדם.
הוציא הרופא 'בלאנק' והחל לכתוב את רשימת התרופות
ר' אברהם יעקב בולימובסקי ז"ל ,היה נוהג לספר פעמים רבות
שצריך לקנות .הרופא רושם ורושם והאב ,המלך ,מסתכל
מעשה שהיה בימיו של רבי בונים מפשיסחא ,והדברים הותירו
בדאגה ב׳רצעפט' שנראה כמו מגילה שלמה .אבל זה מה
רושם רב .וכך סיפר :בפשיסחא גר יהודי שהתפרסם כחייט
שהרופא דורש .שלחו שליח לבית מרקחת והוא חזר עם חבילת
מוכשר ,וכמי שמוציא בגדים נאים מתחת ידיו .רבים מאנשי
תרופות ענקית.
הקהילה היהודית וגם בכירי האצולה מבין הגויים הזמינו אצלו
חושב המלך לעצמו :אוי ,רחמנא ליצלן ,הילד עלול למות רק
חליפות ,והכל שיבחו את מעשי ידיו של החייט היהודי.
מהתרופות .אבל הרופא עומד על שלו :אין דרך אחרת לרפא את
יום אחד חזר הפריץ מביקור ממושך במדינות זרות ,והביא משם
הילד .הוא מוציא את כולם החוצה ,נשאר בחדר עם הילד ,סוגר
בד יקר ערך ,ועז היה חפצו לתפור מבד זה חליפה יוקרתית ,בה
את הדלתות והחלונות ,מתיישב ליד שולחן קטן ומתחיל לכתוש
יופיע רק באירועים חגיגיים .יועציו אמרו לו שכדאי להזמין אליו
את התרופות .בחדר מתפשט ריח רע של תרופות והילד מתחיל
את החייט היהודי ,שאין כמוהו בכל האזור מי שיידע להפיק את
להקיא .הרופא ממשיך לכתוש עוד ועוד תרופות ,וככל שהוא
המירב והמיטב מהבד היקר .שמע האציל לעצתם ,והזמין את
כותש יותר ,כך הילד מקיא שוב ושוב .כאשר הרופא מסיים
היהודי לארמונו ,הראה לו את הבד המיוחד ,וביקשו שיתפור
לכתוש את כל התרופות ,הילד כבר הקיא עשר פעמים.
ממנו חליפת אצולה יוקרתית.
קרא הרופא לאבא ואמר לו :״בנך יצא מכלל סכנה ,והוא בדרך
היהודי שב לביתו שבפשיסחא וכולו קורן מאושר ,על הזכות
להבריא״ .שאל אותו המלך :״האם בלע בני את כל התרופות
שנפלה בחלקו לתפור חליפה לפריץ בעצמו ובכבודו .הוא לא
שקנינו?״ ״לא ולא!״ השיב הרופא .״בנך לא לקח אפילו לא
היה מסוגל להתאפק ,וסיפר זאת לכל מי שבא עמו במגע ,ברחוב
תרופה אחת ,אך הייתי צריך חבילה גדולה כל כך של תרופות,
ובבית הכנסת.
כדי שהילד יקיא רק מהריח
מי שנכנס לחדר העבודה שלו
שלהן ,ולא יזדקק לקחת
בשבועות שבהם היה עסוק
תרופות כלל״...
לעי"נ
במלאכת התפירה ,שמע
לכלל
הקב״ה
כך אומר
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
ההזמנה
אודות
ממנו
ישראל :אין רצוני להביא
המיוחדת של הפריץ .והחייט
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
עליכם אפילו קללה אחת,
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שפלה ,והתנהגת בענווה ,ובצורה זו תפרת לו את החליפה .הרי
שהקב"ה נתן את חינך בעיניו ,והסוף היה טוב .וזו גם הדרך
לתשובה( ...עלינו לשבח)

אכן השקיע במלאכה זו את כל מרצו וכישוריו ,ותפר לפריץ
חליפה מהודרת ומיוחדת במינה.
ויהי כאשר סיים את המלאכה ,ארז את החליפה בצורה מהודרת,
ויצא לארמון הפריץ ,ושוב – כשכולו קורן מאושר ,והפעם בגלל
הכסף הרב שיכנס לכיסו .הוא מתדפק על שערי הארמון ,ומוזמן
"מצאוני הרעות האלה" (לא ,יז)
להיכנס אחר כבוד ללשכתו של הפריץ ,ובתנוחה של גאווה
בחשכת הגלות סובלים היהודים מצרות וגזרות הנתכות עליהם
מוציא את החליפה מתוך האריזה.
חדשות לבקרים ,והרעות הרבות מכבידות עליהן את עלן.
אך הנה שוד ושבר; הפריץ מתבונן בחליפה ,ופניו מצביעות על
בעניין זה מופיע בהגדה של פסח "מעשה רב" הסיפור הבא :אל
אי שביעות רצון מוחלטת מהיצירה של החייט היהודי .עיניו
רבי מאיר שמחה מדוינסק ,בעל ה"אור שמח" ,הגיע אורח,
יוצאות מחוריהן מרוב כעס ,עד שהוא נשמע צועק:
ובדרכם לבית הכנסת חלפו על פני חזיתו של בית מפואר.
'תתבייש לך ,זו החליפה שתפרת לי מהבד היקר שהפקדתי
"של מי הבית הזה?" ,התעניין האורח.
בידך?! האם זו נקראת בעיניך יצירה מלכותית?! הרי אין בחליפה
"כאן גר עורך דין" ,השיב הרב.
זו מאומה מן היופי ,מן החן וההדר ,שציפיתי לראות בה! ועכשיו
תהה האורח" :איך יתכן שעורך דין גר בחווילה כה מפוארת,
עוד הרסת לי את הבד ,ותצטרך לשלם לי את מחירו המלא'!
ואילו הרב גר בדירה פשוטה ודלה?"
היהודי לא ידע את נפשו מרוב תדהמה ,ולא ידע מה דופי מצא
"מדוע אינך מבין?"  -השיבו ה"אור שמח" " -הוא מתפרנס
הפריץ בחליפה זו .הוא רצה לשאול את הפריץ על איזה פגם הוא
מצרות של יהודים ,וכאילו יש הרבה ,אני מתפרנס משמחות של
מדבר ,אבל זה השליך את החליפה מידיו מרוב כעס ,עד שהיהודי
יהודים ,וכמה כאילו יש ?( "...לאור הנר)
נאלץ לעזוב את הארמון בבושת פנים ,והחליפה בידו ...עם שובו
לביתו ,נכנס החייט למרה שחורה ,ושכב במיטתו ללא נוע.
"כי ידעתי את יצרו" (לא ,כא)
הדיכאון העמוק פגע בו בהעלותו על לוח לבבו את הבושה
אחת מן הדרכים אשר באמצעותם מנסה היצר לתעתע בבני
שתהיה לו עתה מכל אלה שסיפר להם על 'התפירה המלכותית'.
אדם ולמנוע מהם לקיים מצוות היא על ידי הצעה לקיום מצוה
מה יענה עכשיו לכל מכריו וקרוביו שיבקשו לדעת מה עלה
אחרת בדיוק בזמן שהם עומדים לקיים מצוה אחת.
בגורל החליפה?
רבי שלמה מרדומסק זצ"ל הסביר כי יש להזהר מאד שלא
אבל ,כאשר הפרנסה הציקה לו ,קם היהודי והחליט לשאול
לשמוע לו ,משום שכוונתו האמיתית של היצר היא למנוע מן
בעצת הרבי מפשיסחא ,ולהיוועץ בו ובפקחותו הנודעת .אולי
האדם גם את המצוה הזאת וגם את האחרת ,לכן צריך כל אחד
הוא יידע את דבר הפגם שמצא הפריץ בחליפה!
לסיים את המצוה שבה הוא התחיל.
הרבי שומע את הדברים ,מליט את ראשו בכפות ידיו כמי
רגיל היה לספר בעניין זה את המעשה הבא :שנה אחת הפקיעו
ששוקע במחשבה עמוקה ,ולאחר כמה דקות הוא אומר לחייט:
סוחרי האתרוגים את שערי המחירים ,ולגבאי בית הכנסת לא
בוא ואיעצך ,קח את החליפה שהפריץ החזירה לך ,פרום אותה
הייתה אפשרות לשלם עבור אתרוג לצבור.
לחלוטין ,ותפור חליפה חדשה מאותו בד ,ובדיוק באותה גזרה
החג התקרב ואתרוג אין.
שתפרת את הראשונה ,ותביא אותה שוב לידי הפריץ.
בלית ברירה החליטו הגבאים על אסיפת בעלי בתים ,על מנת
החייט הביט ברבי ולא יכול היה להאמין שהוא שומע את
לדרוש מהעשירים שבהם לתרום לטובת קניית האתרוג.
הדברים יוצאים מפיו .הוא כבר היה בטוח שגם הרבי שוחק
הם הציגו את בקשתם ,ובתגובה לכך קם אחד מן העשירים
למשבתו ...אבל הרבי חזר על דבריו בשנית' .לך ועשה כדבריי
ואמר" :לפי דעתי ,במחירים כאלו אין צריך לקנות אתרוג עבור
ותראה שלא תפסיד' ,אמר .בלית ברירה חזר החייט לביתו,
הציבור .פתגם עממי אומר :מה עושה קהל בלי אתרוג? לא
ועשה כדבריו של הרבי ,ובתוך ימים אחדים הביא את החליפה
מברך ,גם אנו נסתפק ,אפוא ,ללא אתרוג.
'המחודשת' לארמונו של הפריץ.
האם לא ראוי יותר להוציא את הסכום הזה לצורך השאת יתומה
וראה זה פלא ,כדבריו של הרבי כן היה .הפריץ התלהב עד מאוד
פלונית ,אשר כבר במשך שנים ארוכות יושבת בביתה ושערותיה
מהחליפה ,ולא גמר לשבח את החייט היהודי על כישוריו
כבר החלו להלבין?!"...
המיוחדים .ואף קרא לאשתו ולבני ביתו שיראו את החליפה ברוב
ראו נא נהג רבי שלמה לסיים  -כבר שנים ארוכות שהיתומה
הדרה' .בדיוק לחליפה כזו ציפיתי' ,אמר בהתפעלות ,ושילם לו
הרווקה יושבת בביתה ,ומעולם לא הציע אותו עשיר כי הקהילה
על כך בטבין ובתקילין.
תשיא אותה ...רק כעת ,כאשר החלו לדבר על מצות אתרוג ,הוא
עכשיו חזר החייט אל בית מדרשו של הרבי ,ושאלו לאמר,
'נזכר' במצוה ההיא ובא בטענה כי מצות הכנסת כלה עולה על זו
ילמדנו רבינו מה שונה החליפה הראשונה מן השנייה?
של האתרוג...
השיב לו הרבי :הפסוק אומר 'ולענווים יתן חן' ,לכן בחליפה
ומן הפרט הזה אתה למד על הכלל כולו( ...לאור הנר)
הראשונה שתפרת ,והתגאית בה בפני כל חבריך ומכריך,
והוצאת את העיניים לכולם ,לא מצאת חן בעיני הפריץ ,וממילא
גם חליפתך לא מצאה חן בעיניו ,והוא סילק אותך בבושת פנים.
ברם ,כאשר נפשך הייתה
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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ר אש השנה
תשע" ט
רגיל אחד מגדולי מירושלים לספר ,על אחד שהיה מעלה קושיא
זו באוזניו תמיד ,מדוע צריך להתפלל שיברך השי"ת 'את השנה
הזאת' בערב ראש השנה כאשר כבר תמה השנה ,שנה אחת אחר
שהתפלל תפילת מנחה קיבל הודעה מעבר לים שכל עסקיו
המסועפים שבארה"ב ירדו לטמיון ברגע כמימרא ,ומאז הבין
היטב כמה צריך להתפלל אף על אותן שעות ספורות שלא יארע
לו שום תקלה וצרה ח"ו( .באר הפרשה)
במדרש פליאה נאמר" :שאלו מלאכי השרת לפני הקב"ה ,אימתי
ראש השנה ואימתי יום הכיפורים ? אמר להם הקב"ה ,אני ואתם
נרד למטה".
מבאר בספר "יהודה יעלה" כך :ישנם  2הלכות:
א" .לא אד"ו ראש" = ר"ה לא יכול לחול בימים א' ,ד' ו'.
ב" .כשיש דין למטה אין דין למעלה" .כלומר ,בימים שני וחמישי
שבתי הדין יושבים ,אין דנים למעלה ,בשמים.
לפי זה שאלו מלאכי השרת ,מתי יכול לחול ראש השנה?
הרי בימים אד"ו לא יכול ראש השנה לחול ,כי לא אד"ו ראש.
בשני וחמישי גם לא יכול ראש השנה לחול ,כי בתי הדין יושבים
למטה ,ואין דין למעלה.
ביום ג' גם לא ,כי אז יחול יום כיפור ביום חמישי וזה לא יתכן כי
אז יושב בי"ד של מטה.
בשבת גם לא יכול לחול ר"ה כי אז יחול יום כיפור ביום שני שזה
יום של בי"ד של מטה.
השיב להם ה' ,נרד לדון למטה ואז יוכלו ר"ה ויו"כ לחול בימים ב',
ה' ולא יהיה קשה שכשיש דין למטה אין דין למעלה ,כי אנו נדון
אותם למטה.
מסופר על החזון איש זי"ע שישב פעם בעת לימודו ,והיה זבוב
מסתובב ומטרידו .אחד מתלמידיו שישב שם ,ניסה לסלקו ,אבל
ללא הצלחה ,אמר לו החזון איש :מדוע אתה מנסה לסלקו ,האם
אינך מבין שזה זבוב של ראש השנה! כבר בראש השנה שעבר
נפסק שיבוא הזבוב לכאן ,אז מה לך לסלקו?...

"שירבו זכויותינו"

תפוח בדבש
ידוע שהדבש הוא דבר מתוק ,אבל אם יש חור בשיניים זה כואב
מאוד ,ולכן צריכים לסתום את כל החורים שיש ברוחניות שיהיה
באמת כדבש ,ולא יהיו כאבים.
ובשם המגיד רבי שלמה לוינשטיין :דבורה מייצרת חצי כפית
דבש במשך כל ימי חייה ,א"כ לפי זה באים ולוקחים את התפוח
הדומה לכלל ישראל וטובלים בדבש ,ומבקשים תסתכל על
הדבש ,מעמל של כמה שנים יוצא רק חצי כפית ,אבל יוצא דבש,
לפחות מה שאנו נעמול במשך השנה יהיה רק דבש.
טעם נפלא מדוע מטבילים את התפוח בדבש שמעתי
מהמשפיע הנודע הגה״צ רבי אהרן טויסיג שליט׳׳א :דהנה אנו
יודעים שטבעו של התפוח ,שאחרי זמן שמקלפים את קליפתו,
מתחיל צבעו להשחיר .אך יש עצה אחת איך בכל זאת לשמור
על מראהו :למרוח דבש על הפרי ,והדבש בכח סגולתו הטבעי
שומר ומגן על מראהו.
ולכן אנו לוקחים בליל ראש השנה דווקא ״תפוח בדבש״ ,כי אנו
אומרים להקב״ה :הרי עם ישראל שנמשל לתפוח (״כתפוח בעצי
היער״ (שיר השירים ב ,ג) למה נמשלו ישראל לתפוח ,לומר לך
מה תפוח זה ,פריו קודם לעליו ,אף ישראל הקדימו נעשה
לנשמע ,בו בזמן שאומות העולם סרבו לקבל את התורה) עבר
ועובר כל כך הרבה צרות ויסורים ,ולפעמים מרוב צרות ,בלבולים
ודחקות ,אנחנו עושים מעשים נגד רצונך ,ובכך אנו משחירים
את פנינו לבלתי הכר בעבירות ומעשים לא טובים ,אך ריבונו של
עולם! תמרח ותציף אותנו בדבש ואך טוב וחסד תרדפינו,
ותראה איך פתאום אנו שומרים על מראנו ,ומתחילים להכיר
במתיקות של הטוב שנתת לנו ,ואנו משתדלים להיות כמה
שיותר ויותר טובים אליך!
על כן תזכנו בשנה טובה ומתוקה!( ...הרב יוסף ברגר)

"אבינו מלכנו הרם קרן ישראל עמך"
אמר המגיד מקוז'ניץ" :לא הגלה הקב"ה את ישראל אלא כדי
שיתווספו עליהם גרים" (פסחים פז).
א"כ הקב"ה מצפה לקבל ריבית מהגלות .בינתים הצרות כ"כ
גדולות ,שלא רק שאין גרים מתווספים ,אלא שהיהודים פוחתים
והולכים.
וע"כ אנו מבקשים "הרם קרן ישראל עמך"  -השתדל מהר להציל
לפחות את הקרן ,כי רווח וריבית בין כך לא יצא לך מזה.

איזו בקשה היא זו? אם רוצים אנו שירבו זכויותינו ,עלינו לקיים
עוד מצוות ועוד מעשים טובים!
משיב הגרא"ז מרגליות ,הכוונה היא שמבקשים אנו שנזכה
לעשות תשובה מאהבה ,שעליה אמרו חז"ל "זדונות נעשות לו
כזכויות" ,וכך ירבו זכויותינו.
"המלך הקדוש"
כך גם הוא מבאר את בקשתנו " -אבינו מלכנו כתבנו בספר
נשאלת השאלה" :קדוש אתה ונורא שמך ואין אלו-ה מבלעדיך
זכויות".
 ככתוב  -ויגבה ה' צבאות במשפט והא-ל הקדוש נקדשגם כאן קשה :אם אין בידינו זכויות ,איך יכתבנו הקב"ה בספר
בצדקה" .מה הקשר? איזו מין
זכויות? ואם יש בידינו זכויות,
ראיה זו?
אז הבקשה מיותרת?
לעי"נ
התירוץ יובן על פי משל :אם
התשובה :הבקשה היא
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
ניכנס לאולם ונראה אדם
שנזכה לעשות תשובה
יושב על כיסא מפואר וגבוה,
מאהבה ואז ייכתבו גם
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
ולפניו כורע אדם ובוכה
עוונותינו בספר זכויות.
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ר אש השנה
תשע" ט
והאיש אומר לו" :קבל  12שנה בכלא ועבודות פרך .המסכן ש'לא
ידע את נפשו מצער' לשמע גזר הדין החל מתחנן אליו ...ואותו
האיש ממרום הכיסא 'מבין לליבו' ואומר לנידון" :אין מה
לעשות ,זה המינימום שאני יכול לתת לך - "...נבין מיד שהאיש
היושב בכיסא במעמד של שופט .אבל אם לאחר בכיותיו של
הנידון יאמר זה שיושב על הכסא" :הפעם אני מצדיק אותך
ומוותר לך - "...אזי נבין מיד שמדובר במלך .וזהו ההבדל ביניהם:
לשופט אסור למחול ,הוא מחויב לחוקים של המדינה .אבל מלך
יכול למחול שכן את החוקים הוא למעשה זה שקובע ...והנמשל
הוא התשובה לשאלתנו" :והא-ל הקדוש נקדש בצדקה" .שה'
הוא יכול לסלוח ולהצדיק עלינו את הדין ,היא ההוכחה שאין
אלו-ה מבלעדיך ושאתה מעל כולם ,שהרי אתה הוא "המלך
הקדוש".

"מלוך על כל העולם כולו"
בראש השנה יהודי נדרש להמליך את הקב"ה ,להבין שהוא עבד
של הקב"ה ולומר ולבקש" :מלוך על כל העולם כולו בכבודך".
סיפור נפלא על הדרך שבחר האדמו"ר מגור להסביר זאת
לחסידיו :ה"שפת אמת" אסף את חסידיו בערב ר"ח אלול,
וביקשם למחר בזמן אמירת ההלל לכוון ב"אנא ה'" .שכן אם
יצעקו ויתחננו לה' במילים אלו -כל מה שיבקשו ייענה מיד.
כשיצא מבית המדרש החל ויכוח בין החסידים :לאיזה "אנא ה'"
התכוון הרבי? חלק אמרו" :אנא ה' הושיעה נא" ,שהרי לישועה
כולנו זקוקים .ואילו חלק אמרו" :אנא ה' הצליחה נא" ,שבהצלחה
הכל תלוי .הוחלט שמחר יצעקו ויכוונו בשניהם ,וכך היה.
בסעודת ר"ח החל האדמו"ר לבכות ,ואמר :בקשתי מכם לצעוק
ב"אנא ה'" ...יכולתם להרוויח מה שתרצו ואתם אבדתם זאת
במחי יד ...העז אחד החסידים והתריס כנגד רבו" :וכי לא זעקנו?
אולי לא כיוונו מספיק ,אבל זעקנו בשניהם  -גם בהושיעה נא וגם
בהצליחה נא"? קם הרבי דפק על השולחן וצעק :התכוונתי
שתמליכו את ה' עליכם ותצעקו ב"אנה ה' כי אני עבדך"...
עיקר העבודה בראש השנה זה להמליך את ה' ,ומלך יכול לתת
לנו הכל  -כל מה שנבקש...

"מי יעלה בהר ה' ...אשר לא נשא לשווא
נפשי"
מלמדים אותנו חז"ל :ה' נתן לנו נשמה קדושה שבעזרתה אדם
יכול להגיע למדרגות גבוהות ועליו להשתמש בה כראוי...
משל למה הדבר דומה :לחבר שנקלע לחובות וחברו גייס את כל
הונו ונתן לנו צ'ק בנקאי לזמן קצוב שיתאושש מן המצב הקשה.
בהגיע זמן הפירעון הגיע המלווה לבית הלווה ,והנה פותח הלווה
את מגירת השולחן ומוציא משם את שטר הכסף שקיבל" .הא
לך" ,אמר הלווה" ,לא השתמשתי בכספך כלל ואני משיב לך
אותו כמות שהיה במלואו"" .היתכן?!" ,נעלב המלווה" .אני
התאמצתי והלוויתי לך סכום גדול ,משכנתי את כל רכושי משום
שחסתי עליך ,ואתה כלל לא השתמשת בכסף אלא הוא היה
מונח במגירה במשך כל הזמן הזה?! ...איך יכולת לעשות לי את

זה? כך גם הנמשל לגבינו :ה' נתן לנו פיקדון  -נשמה גבוהה .האם
נוכל לומר שהשתמשנו בה כראוי? האם ניצלנו את הטובה
שהעניק לנו הקב"ה? בדרך צחות ניתן לומר :שזוהי כוונת הפסוק
"מי יעלה בהר ה'"  -מיהו הראוי לעלות בהר ה'? "אשר לא נשא
לשווא נפשי"  -אדם שלא נשא את נפשו לשווא אלא השתמש
בה כראוי.
כשהיה מגיע האדמו"ר מויז'ניץ למילים" :ולא נשבע למרמה"
היה בוכה .לתמיהת חסידיו הסביר :כשאדם נולד משביעים אותו
תהי צדיק ואל תהי רשע .מי יכול להעיד שהוא לא נשבע
למרמה...

"וידע כל פעול כי אתה פעלתו"
פעם בליל ראש השנה המגיד הקדוש ממעזריטש זיע"א סיים
כבר את תפילתו ,וגם התלמידים סיימו ,מלבד הרה"ק "בעל
התניא" זיע"א שעדיין עמד בתפילתו .חכה לו המגיד הקדוש ולא
ערך את השולחן .הואיל ו"בעל התניא" היה צעיר תלמידיו של
המגיד ,עלתה במחשבתם של תלמידים קפידת מה עליו על
שרבם צריך לחכות לו .הרגיש המגיד במחשבתם זו ואמר
להם":זלמניו" (בעל התניא) כשהוא אומר "וידע כל פעול כי אתה
פעלתו" איננו זז מהסטנדר אשר עליו התפלל ,עד אשר גם
הסטנדר מרגיש "כי אתה פעלתו".

"וחיל ורעדה יאחזון"
בבית מדרשו של הרה"ק רבי שלום מבעלזא עמדו בראש השנה
שני אברכים ודברו ביניהם ,ושלח הרה"ק את בנו שילך לשמוע
מה שהם משוחחים ,והלך הבן ועמד מאחוריהם ושמע שהם
מסיחים זה לזה צורת נפשם האיך יוכלו לעמוד לפני המלך
להתפלל ביום קדוש כזה כשהם מלוכלכים בעוונות וחטאים
ומכף רגל עד ראש אין בהם מתום .וחזר וסיפר זאת לאביו הק'.
ואמר הרה״ק ,הנה שני אברכים אלו ביטלו את הקיטרוג הגדול,
שטענו המקטריגים וכי מה גדלה מעלתם של בני ישראל ,אם
משום שהם נותנים צדקה הרי גם הגויים נותנים צדקה לעניים,
וכן שאר עניינים טובים שישראל עושים ,הלא גם הגויים עושים
כך .והנה נכנס המלאך מיכאל ובידו לבבות נשברים 'צובראכענע
אידישע הערצער' .ובזה רבו זכויותיהם של ישראל ,כי הס״מ לא
יכל להביא כזאת מאומות העולם ,כי אינו בנמצא אצלם כלל.
(מאמר מרדכי)

"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע
הגזירה"
מעשה נורא אירע בישיבה דגייטסעד לפני כשלושים שנה,
באותה שנה נלב"ע ל"ע בחור צעיר מבני המקום,
מכיוון שכן הרי ב'נתנה תוקף' בימים הנוראים לאחמ"כ הייתה
התעוררות עצומה בקרב תלמידי הישיבה ,ובהגיעם לתיבות
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה נעו אמות
הסיפים לגודל הזעקות וקולי הקולות שנשמעו בהיכל ,אף ה'בעל
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תפילה' הגאון הנודע רבי מתתי' סאלאמאן משגיח דישיבת
ליעקוואד (שהיה אז משגיח דגייטסעד) זעק בקול גדול ותשובה
ותפילה ...עד שדם ניתז מגרונו על המחזור שעמד לפניו ונמחקו
תיבות 'רוע הגזירה' ...וראה זה פלא ,בשנה שלאחמ"כ לא נפקד
מהם איש ,ולא נפטר אפילו יהודי אחד בכל גייטסעד באותה
השנה.
ושמעתי בדרך צחות לבאר את הנוסח 'השתדלו והרבו תחינה
ובקשה׳ השתדלו והרבו  -היכן ובמה יש להרבות ב'השתדלות',
תחינה ובקשה  -להרבות בהשתדלות לפרנסה באופן של
תפילה ,על כך מותר וצריך( .באר הפרשה)
אחד מחסידיו של רבי אברהם (השני) מסלונים היה בעל
אמצעים .פעם אחת נקלע אחד מנכדיו למצוקה גדולה וביקש
את עזרת סבו ,אך הסב סירב לעזור לו וטען שהוא שומר את
כספו לימי זקנתו.
קרא לו רבי אברהם ואמר לו" :אתה משמיט מידי את הנשק
החזק ביותר שלי" .תמה החסיד לפשר הדברים ,והרבי הסביר:
"הנה ממשמשים ובאים הימים הנוראים ,ובהם אעבור לפני
התיבה להתחנן לפני הקב"ה שירחם עלינו 'כרחם אב על בנים'.
אבל איך אוכל לפצות פה כשאחד מחסידיי כובש את רחמיו מול
מצוקת צאצאיו?! היכן רחמי האב על בניו?!".

אמר רבי יצחק למה תוקעין בר"ה ...כדי
לערבב השטן (ראש השנה טז)
משל למה הדבר דומה ,במשפחה פלונית יש ילד שובב במיוחד.
באחד הימים הוא חוזר מהחיידר אחרי שהספיק להרביץ שם
לכמה ילדים ,וגם שבר את השמשה והפריע לכל הכיתה במהלך
השיעור וכו׳ וכו׳ ,כשהוא מגיע הביתה מצפה לו ׳קבלת פנים׳.
האבא אומר שצריך לתת לו עונש ,האמא מוסיפה שחייבים
לתת לו עונש כזה שיפסיק אתת ולתמיד את ההתנהגות הזו ,וגם
לאח הגדול יש טענות כלפיו .הילד חושב לעצמו ,איך יוצאים
עכשיו מהתסבוכת הזאת .הוא נמלט לחדרו,
ובלי לשים לב סוגר את הדלת בדיוק על האצבע שלו ...וצווחת
כאב נפלטת מפיו .ההורים שומעים את הצווחה וממהרים לבוא
לראות מה קרה ,וגם מפיהם נמלטה צווחת כאב ,אוי! ומה קורה
עכשיו ,כל הדין שחשבו לעשות לו ,מתבלבל .מיד ממהרים
לרופא מרוב דאגה לשלום הילד וחובשים לו את האצבע ,ובדרך
חזרה עוד קונים לו אופנים .למה .מה השתנה .הדין התבלבל!
הדברים הם ממש כפשוטם .באמצע הדין פתאום אנחנו נותנים
צווחה קול השופר ,והדין מתבלבל.
(שיחות הגרש״ד פינקוס זצ״ל)

״תקעו לפני בשופר של איל ,כדי שאזכור לכם
עקידת יצחק״ (ראש השנה טז).
שאל הרה״ק רבי הירש מווידיסלאב זי״ע אביו של הרה״ק
מפשיסחא זי״ע ,לכאורה ,בשביל להזכיר את העקידה ,הרי היה

יותר מתאים לקחת סכין ,הרי זה זכר הרבה יותר חזק מן
השופר?...
אלא ,באמת יותר ממה שאנו מתכוונים להזכיר את מעשה
העקידה עצמו ,שאברהם הסכים להקריב את בנו ויצחק היה
מוכן להיות לקרבן ,אנו מכוונים בעיקר להזכיר ,שהקב״ה אינו
רוצה בקרבנות אדם ואת קרבנו של יצחק החליף לקרבן של
איל...
לפיכך ,בשעה שאנו נעמדים בראש השנה להתפלל אל השם
יתברך ,שלא יעניש אותנו חלילה על חטאינו ,אנו מרמזים על
השופר של איל ,שגם בנו ינהג כפי שנהג ביצחק אבינו  -״כי לא
יחפוץ במות המת״...
הגמרא (ראש השנה טז ):מביאה טעם נוסף לתקיעת שופר:
״למה תוקעין בראש השנה ,כדי לערבב השטן״ .ועל כך אומר
רש״י שם :״שלא ישטין ,וכשישמע ישראל מחבבין את המצוות
מסתתמין דבריו״.
שאל הרה״ק בעל ה"הפלאה" זי״ע לכאורה ,בשעה שהשטן רואה
שהיהודים מחבבים את המצוות ,וכל עבודתו והשתדלותו
נמצאת בסכנה ,הרי מרוב התמרמרות הוא צריך להגביר עוד
יותר את הקטרוג עליהם?
אלא חז״ל אמרו :״העושה תשובה מאהבה ,זדונות נעשין לו
כזכויות״ .על כן ,כשרואה השטן שהיהודים חוזרים בתשובה והם
״מחבבין את המצוות״ ,והם עושים את המצוות מתוך אהבה,
מיד הוא מפסיק את הקטרוג ופוסק מלפרט את עבירותיהם,
מפני שהוא מתיירא ,שמא ייחשבו להם כל העבירות שהוא
מפרט כזכויות( ...פנינים)

"תקעו בחדש שופר ...כי חוק לישראל היא
משפט לאלוקי יעקב"
חוק – מצוה שאין לה טעם והסבר .משפט  -מצוה שטעמה גלוי.
"תקעו בחדש שופר כי חוק לישראל הוא" – אנו בני ישראל אין
אנו יודעים טעמה ועומק סודה של תקיעות שופר ,שהיא בחינת
חוק ,אבל לגבי הקב"ה מצוה זו היא בחינת "משפט לאלקי יעקב"
כי לפניו ידוע טעם הדבר ,והנסתרות לה' אלוקינו.
(תפארת שלמה)
מסופר על סניגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק
מבארדיטשוב זי"ע ,בשעת עמדו על הבימה קודם תקיעת שופר
הרים את ראשו אל עבר עזרת הנשים ופנה ואמר 'נשים
צדקניות ,כח רב יש לדמעותיכם ,על כן אנא שטפו את השופר
אשר בידי בדמעותיכן ,בכדי שאוכל לתקוע בו כראוי וכיאות'.
(באר הפרשה)

"לשמוע קול שופר"
מה המצווה הראשונה בשנה (חוץ מקריאת שמע והמצוות
השגרתיות)? תקיעת שופר .ואם דיבר ב 30-הראשונות לא יצא.
מסקנה :המצווה הראשונה בשנה היא לשתוק ולהקשיב...
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"ותערב לפניך עתירתינו כעולה וכקרבן"
ולכאורה ,הרי עולה הוא גם קרבן ,ומדוע כתוב אותו בנפרד
'כעולה וכקרבן'?
אלא הטעם שנקרא עולה הוא מפני שעולה לרצון לפני אדון כל,
לעומת קרבנות שיש כאילו שלא עלו לרצון כגון שנזבחו שלא
לשמן וכדו' אך מכיון שעלו לא ירדו.
זוהי בקשתינו מהשי"ת שאם לא זכינו שתערב לפניך תפלתינו
'כעולה' שהיא לרצון ,עכ"פ שיהיה כ'קרבן' ויהא כשר וכיון שעלו
(הגרש"ה וואזנר זצוק"ל)
שוב לא ירדו.
"היום הרת עולם ...אם כבנים אם כעבדים"
מעשה שהיה כך היה ,פעם אחת נתלש כפתור מבגדו של החתם
סופר זצוק"ל ,וביקש מבתו שתתפור את הכפתור במעיל .כאשר
החזירה הבת את הבגד לאביה ,כשהכפתו כשהכפתור תפור
ומחובר היטב ,הביט החתם סופר בבגד אנה ואנה ,ותיכף התחייך
ואמר לבתו ,דומני כי לא את תפרת עבורי את הכפתור ,כי אם
המשרתת היא שעשתה את המלאכה ...הודתה הבת כי אכן
המשרתת היא זו שתפרה ,והתנצלה על כך שמרוב עיסוקיה לא
רצתה לעכב הדבר ונעזרה במשרתת .אך– שאלה הבת– מנין לך
אבא ,שלא אני תפרתי את הכפתור? פתח האב את הבגד בפניה,
והראה לה שלצד הבגד לא הרחק ממקום הכפתור נוצר עוד קרע
קטן ...את אותו קרע קטנטנן– הסביר החתם סופר בחכמה
לבתו ,לא ביקשתיך לתקן ,סמכתי על תבונתך ,שבודאי תביני
מעצמך דבר מתוך דבר ...ובגשתך לתפירת הכפתור תמצאי גם
את הקרע הזה שבבגד ,ואף הוא יתוקן ביחד עם הכפתור .כי
אמנם ,מדרך הבת כשרואה קרע בבגדו של אביה ,הרי היא
נחפזת מיד לתקנו כפתור ופרח! ...אך משהבחנת משהבחנתי
באותו הקרע שעדיין לא תוקן ,הבנתי שכנראה גם תיקון
הכפתור לא נעשה כי אם על ידי המשרתת ,אשר היא עושה רק
את מה שמצווים אותה בלבד!...
זהו אפוא ההבדל העצום שבין העבד לבן ,העבד מוכרח ועומד
ועושה רק מה שמצווים עליו בפה מלא ,אבל לא יוסיף מאומה
מעצמו יותר ממה שפקדו עליו – .לא כן הבן הנאמן ואהוב לאביו,
הרי הוא מוסיף תמיד לעשות גם בדבר שלא נצטווה בו ,כי ברוב
אהבתו לאביו ישכיל תמיד להתבונן מה רצון אביו ,גם בדבר שלא
נצטווה בו .נמצאת הדרך לזכות להיות נידונים כבנים ,ולרחמנות
השי"ת עלינו כרחם אב על בנים .היא להיות אף אנו בעבודתנו
לפניו יתברך כבחינת בן לפני אביו ,לעשות כל דבר באהבה
וברצון ,ולא בכפייה כעבד המוכרח ועומד לצאת ידי חובתו ,ותו
לא מידי...

ושופט את עצמו על כל מעשי השנה שעברה ,שהמית והחיה,
פעל גבורות ועשה מלחמות ,וכן על כל מה שפעל ועשה ,וזה מה
שנאמר "משפט לאלוקי יעקב" כלומר :שגם לאלוקי יעקב הוא
יום משפט ,כביכול.
ומשום כך אנו מבקשים שהקב"ה לא יעשה את משפטו יחד עם
משפטנו ,כי אז ייראו באופן מוחשי כל החסדים שעשה עמנו
בחסדו הגדול ,שהרי כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה ואז
בודאי לא נזכה בדין!
וזו הכוונה" :אל תבוא במשפט עמנו" ,כלומר :אל תעשה את
משפטיך יחד עם משפטינו" ,כי" אם תעשה כן " -לא יצדק לפניך
כל חי!" (אבן יחזקאל ניו יורק תש"י)
ידוע משלו של הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע ,שפעם שלח הצאר
ניקולאי הודעה מבית המלכות לכל עיירות מדינת רוסיא,
שהמלך עתיד להופיע במקומם ביום פלוני ,ועליהם להיות
מוכנים ומזומנים ליום הזה .ה'קבלת פנים' הראשונה הייתה בעיר
המלוכה פטרבורג וזה היה בשלימות עם כל הכבוד כראוי,
לאחמ"כ היה קבלת פנים במוסקבה  -גם כן באופן מכובד מאד,
אלא שכבר היה במעט פחות מפטרבורג ,וכך היה בכל עיר ועיר
לפי ערכם ומעמדם ,אולם בעיר אחת רחוקה שהיו תושביה
פויערען (כפריים נבערים חסרי דעת) ומנהגם היה שכל אורח
שהגיע לעירם התקבל בקבלת פנים מיוחדת  -שהיו כולם
סוקלים אותו באבנים .על כן כאשר קיבל מושל העיר את
ההודעה מבית המלכות לא ידע את נפשו מרב בהלה ,לכן מיהר
לאסוף את כל בני העיר לאסיפה דחופה ,והסביר להם שהמלך
עומד לבקרם ,והאריך בגודל הזכות שיש להם לקבל את פני
המלך ,ובזאת ביקש מהם מעומק הלב שאין הוא מבקש מהם
לטרוח ולעשות מאומה לצורך הקבלת פנים ,לא לנקות את
הרחובות ולא לקשטה בפרחים נאים ,רק יזהרו בדבר אחד  -אנא
אל תזרקו אבנים עליו ועל מרכבתו.
ואמר ה'חפץ חיים' דבכל שנה יורדת השכינה לעולם בראש
השנה ,ועלינו לערוך קבלת פנים כראוי וכיאות לכבוד מלכו של
עולם .והנה האבות הקדושים שהיו מרכבה לשכינה היו מקבלים
פניה ברב פאר והדר כדוגמת פטרבורג ,אחריהם היו משה
ואהרון ושאר הנביאים שהייתה 'קבלת הפנים' שלהם כמעט
כהאבות ,וכן לאחריהם בכל דור ודור  -תנאים ,אמוראים ,גאונים
והראשונים ,בכל ר"ה היה נערך 'קבלת פנים' לכבוד השכינה
הקדושה ,עד דור האחרון שלנו ,מה דורשים מאתנו – אל תזרקו
אבנים ,אך בה' אל תמרודו ...כל חד וחד לפום דרגא דיליה.

"אל תבוא במשפט עמנו כי לא יצדק לפניך כל
חי"
נראה לי לפרש  -כותב הגאון רבי אברהם ווינפלד ,בעל שו"ת "לב
אברהם" שבראש השנה גם הקב"ה בעצמו עומד בדין ,כביכול,

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בסיעתא דשמיא
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"כי קרוב אליך ..מאד" !!

"שלח אצבע "...תוריד את האצבע ...תפסיק להצביע על אחרים...
ההפטרה של יום הכיפורים מדברת על תשובה ...יש שם תוכחה איך עושים תשובה ובעיקר איך לא עושים תשובה ...אבל יש
שם פסוק אחד מאוד תובעני ...שפעם ראשונה הבנתי אותו...
הנביא ישעיה מוכיח את ישראל ואומר להם :הלא זה צום אבחרהו פתח חרצובות רשע ושלח רצוצים חפשי ...אז תקרא וה'
יענה ...אם תסיר מתוכך מוטה שלח אצבע ודבר און!!! משום מה התעניינתי ועיינתי מה פירוש המילולי של המילים" :שלח
אצבע ודבר און "...והייתי בהההלם ":הפירוש הוא :תוריד את האצבע!!!!!! תפסיק להצביע על אנשים ולדבר און!!!!!
הנביא מוכיח את ישראל ואומר להם :אתם כל היום עסוקים בלהצביע על אחרים ...להצביע על בעיות של אחרים ...להגיד
שהם חוטאים ...הם לא בסדר ...די ...שלח אצבע ודבר און! תוריד את האצבע ותפסיק לדבר און על כולם!! תתחיל להצביע
על עצמך .תתחיל לחנך את עצמך.
אוי אוי אוי ...הסמקתי כולי מבושה ...מה אומר ומה אדבר ..מי הראשון שצריך להפנים את הפסוק הזה?? אם לא כותב
השורות בכבודו ובעצמו!!! שכל השנה כולה מצביע על כולם ...נותן מוסר לכולם ..ומרגיש שהוא דוהר על הסוס ...מגיע ליום
הכיפורים ומרגיש שהוא מתקן את כל העולם ...ואז בבת אחת ישעיהו הנביא מוריד אותו מהסוס ואומר לו :שלח אצבע...
תוריד את האצבע שלך ...תפסיק לחנך את העולם ...תתחיל להצביע על עצמך ...אז זאת למודעי :שאם יש מישהו שקרא
במשך השנה גיליון זה ...והיה נראה לו לרגע אחד שכותב השורות חש מעצמו מושלם ופונה אליו מרום מדרגתו ונותן לו
מוסר ...אז אנא!!! קבל את סליחתי ...ואני מודיע בזאת וחוזר ומבהיר מידי שנה :כל נושא שנכתב כאן בגיליון זה ...נכתב נטו
ממגרש ההתמודדות!!!! שום דבר שנכתב כאן לא מגיע ממישהו שעבר כבר את גן המבוכה!!! והוא מצביע על אחרים ומורה
להם תשתנו ...חס ושלום!!!! הכל נכתב נטו מזירת ההתמודדות!!! ומהסיבה הזו ישנם נושאים שנכתבים בגיליון זה יותר
ויש נושאים שפחות ...ויש שמתקשרים ושואלים למה ??...למה אתה כותב כ"כ הרבה שמירת העיניים?? למה אתה כותב
כ"כ הרבה על קשר עם ה'?? מצטער ...מה אעשה שאני כותב מהמגרש!!! אז הנושאים פחות או יותר משתנים לפי
ההתפתחויות של המגרש ...אם הייתי אדם גדול שאוחז לו אי שם לעילא לעילא מכל הניסיונות של בני דורנו ...ולא נותר לי
אלא להצביע לאחרים ולומר להם זה הדרך תלכו בה ...כאן הייתי צריך לבדוק אובייקטיבית מה צריך להגיד ...אז זהו
שלא!!!! כל מה שנכתב בגיליון זה ...האצבע מכוונת אל הכותב עצמו .והוא ממש באמצע להתמודד ולהשיב ללב את
הדברים שהוא כותב אמנם בבחינת וידעת היום .אבל בעיצומה של עבודת והשבות על לבבך .כך שאם פעם כתבתי בחריפות
וגרמתי לך להסמיק ...תדע לך שגם אני הסמקתי איתך ...אנחנו חברים ...נא לזכור זאת!!! תזכורת שנתית!!!
---

עכ"פ אחרי שהנביא ישעיה אומר שלח אצבע ודבר און ...אחרי שתוריד את האצבע ...ממשיך ישעיה הנביא ואומר :אתה
רוצה כן להצביע?? בבקשה :הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך אל תתעלם,
מה אומר פה ישעיה הנביא? אתה ביקורתי? אתה אחד כזה שיש לך נטיה כן להצביע על אחרים ??..לראות את החסרונות
שלהם?? ולהתערב להם בחיים??? בבקשה!!!! יש!!!! יש הרבה אנשים שהיו שמחים שתצביע עליהם ותראה מה שחסר
להם ותתערב להם בחיים ...תתחיל להצביע על הרעבים ...על העניים ...על נפש נענה ...כן ...תראה מה חסר ותכנס להם
לחיים ותוציא אותם מהמיצר ...תסלח לי :אני מכיר כמה וכמה אנשים ביקורתיים מאוד!!! שתמיד היו יודעים להצביע רק
על חסרונות ובעיות ..ותמיד ידעו לפסול אנשים ...והנה!!! יום אחד הבן אדם תפס את עצמו לידיים ועשה מהפך מאה
שמונים מעלות ...ולקח את אותה תכונה ביקורתית ובלתי נסבלת ...והסיט וניווט אותה עם כל העוצמה למקום של
נתינה!!!! הבן אדם התהפך מאדם הכי ביקורתי ...שרואה רק שלילי ...ורק רע ..לאדם הכי שופע ...והכי טוב ..והבעל חסד
הכי גדול שיש .וההסבר מאוד פשוט :לאדם הזה יש תכונה להצביע על חסרונות!! לראות חסרונות!!!
עכשיו הלאה ...מה עושים עם זה??? נו ...הצבעת על חסרון ...מצאת חסרון ...נו ...עכשיו מה? מה אתה עושה עם החסרון
הזה?? אז בהתחלה הוא היה משתמש עם התכונה הזו לרעה ..שלח אצבע ודבר און ...הוא היה מצביע על כל החסרונות
ומדבר און על כל העולם ...אבל!!! ברגע שהוא תפס את עצמו ...הוא פשוט לקח את אותה אצבע ביקורתית ...והוא לא הוריד
אותה!! הוא המשיך להצביע ...אבל על מי?? הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכיסיתו
ומבשרך לא תתעלם "...את אותה ביקורתיות הוא לקח לראות מה חסר ליהודי ולהשלים את החסר שלו ...אתה מבין??
אפשר לראות חסרונות!!!! ובאותה מידה אפשר לראות מה חסר!!! זה הכל!!!! זה כבר עניין של בחירה ...כן ...בשביל לראות
מה חסר ליהודי ...בשביל זה צריך חוש ...חוש ביקורתי ...חוש שמזהה חסר ...החוש הזה הרבה פעמים שבוי אצל אנשים
ביקורתיים שלא יודעים מה לעשות עם החוש הזה ...והם כל הזמן עסוקים בלשלוח אצבע ולדבר און ...חבל!!!! יש כ"כ
הרבה יהודים שחסר להם ...ואתה!! ורק אתה עם התכונה שלך הזו יכול לעזור להם ולהושיע אותם ...שלח אצבע מלדבר
און ...ותסיט אותה ל"הלא פרוס לרעב לחמך ...אתה יכול לתפוס טרמפ גם על תשובה וגם על צדקה ...תחזור בתשובה על
האצבע המאשימה והבלתי נסבלת שלך ...ותגייס אותה עם כל הכח לצדקה!! לנתינה!!! זה פשוט עניין של איכות חיים...
מומלץ בחום ...אני מבטיח לך שכלל ישראל יסתדר בלי הביקורת שלך ...מבטיח לך!!!! אבל הרבה הרבה "נפשות נענות"
מחכות לך ...הרבה הרבה צעירים נדכאים מחכים לתשומת שלך ...קדימה ...ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחושך אורך...
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סדר במחשבות ...מה העבויידה ביום שאחרי ראש השנה???
אחד הדברים שבתור ילד קטן תמיד לא הבנתי ...בראש השנה הייתי הולך עם אמא שלי לתשליך ...הגענו לבאר ...השלכנו
שם את כל העבירות .רוקנתי את כל הכיסים .כל הטישויים ..אמא הסבירה לי שזהו ...סיימנו עם העבירות .אנחנו משאירים
אותם פה וחוזרים הבייתה נקיים בלי עבירות ...זהו ...כעת אפשר לאכול עוגת דבש ...דף חדש ...שנה טובה ומתוקה...

úøáåçä ìù äñôãää ,äì÷ú á÷ò :úåìöðúä
úà ã"ñá úåð÷ì ïúéð úòë ä"áå ,äáëòúä
ñøèðå÷ä

â"ç íéìùåøéì éáåùá

והנה!! רק נגמר ראש השנה ...ומה קורה?? מיד אנחנו נכנסים לעשרת ימי תשובה? ! ?...
רגע ...מה הקשר תשובה? העבירות כבר ממזמן זורמות להם אי שם באחד הנחלים שזורמים לים התיכון??? זה לא צחוק!!!
השאלה הזו היא שאלתית!! נכון אמנם שבתור ילד שאלתי את זה בייחס לתשליך ...נו ...עם השאלה בייחס לתשליך אנחנו
עוד מסתדרים ...כולנו מבינים שזה בסה"כ מנהג ...וזה רק לעורר את הלב ...ומי שהתשובה שלו תתחיל ותגמר בתשליך ...זה
שווה כמו אחד ששאב "מים שלנו" בלי לאפות מצות ...אז בייחס לתשליך זה לא השאלה ...אבל מה בכל זאת השאלה
הגדולה ...סוף סוף יש מאמרי חז"ל מפורשים שברגע שעם ישראל תוקעים בשופר הקב"ה מוחל על כל עוונותיהם ,ובטוחים
שיעשה להם נס ...בקיצור :בראש השנה נעשית מחילה מאוד משמעותית...
א"כ מה באמת ההיגיון להתחיל עכשיו עשרת ימי תשובה?? בשלמא אם עשרת ימי תשובה היו מתחילים לפני ר"ה הייתי
מבין ...אבל אחרי ראש השנה ...הקב"ה כבר מחל??.
הביאור בזה הוא כך :אחרי ראש השנה יתכן שאתה כבר מסודר!! יתכן שאתה כבר יכול להיות רגוע ..יתכן שהקב"ה כבר מחל
לך על כל העבירות ...יתכן שהוא כבר השליך את ככככל החטאים שלך למצולות ים ...נניח שעקרונית אתה כבר יכול להיות
מחוץ לתמונה ...עקרונית יתכן שאתה כבר יכול לברוח הבייתה ולהתחיל את השנה...

אבל חכה!!!! רגע רגע ...אדוני ...תהיה בן אדם ...מה עם הרבש"ע ? ! ? ! ?
נכון שאתה ...מבחינתך הוצאת את כל הזבל החוצה ...אתה מצידך שפכת את כל הביוב בנהר ...אבל תחשוב שניה על
הרבש"ע ...מה עם העולם שלו?? הוא נשאר מטונף מכל העבירות שלך ...נראה לך שזה אנושי להוציא את הזבל החוצה...
ולברוח????
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מה ...אתה ילד קטן ??...אני כשהייתי ילד קטן ...אמא שלי פעם ביקשה ממני להוריד את הפח והתעצלתי ללכת עד
הצפרדע ...מה עשיתי?? פתחתי את החלון ...ויפן כה וכה וירא כי אין איש ...והופה!! זרקתי את הפח מהחלון ...סגרתי מהר
את החלון והמשכתי הלאה) ..עד האסיפת דיירים ששם התגלה הברנש המסתורי שמטנף את חצר הבנין (...ככה מתנהג ילד קטן חסר
אחריות וחסר מכובדות מינימלית ...אבל כל מבוגר מבין שאדם שמפנה את הפח זבל ...גם אם הוא ממש "לא מפחד" שיגנבו
לו את זה ...והוא ממש "מוותר" על זה ...אבל הוא מבין שצריך לגלות מכובדות ולפנות בעצמו את המפגע בלי להשאיר
עקבות...

.ìáéååö 'ùî ,'á äîø 9 ïãøéä øäð :ùîù úéá

זה העבודה שלנו בעשרת ימי תשובה!!!

0504120311 -ãåãùà

בראש השנה היינו עסוקים בלהמליך את הקב"ה ...היינו עסוקים בלהתאחד עם הקב"ה ולהיות חלק ממנו ...וברגע שעשינו
את זה והתאחדנו איתו ונהיינו אחד איתו ...הקב"ה מצידו מחל לנו על כל העבירות ...כלומר כך :העבירות אמנם ישנם!!!
הקלקול קיים וישנו!!! אבל הקב"ה פטר אותנו מזה ...הוא לקח את זה על אחריותו ...זה כבר לא קשור אלינו ...זה כבר על
חשבון הקב"ה ...ברגע שקבלנו על עצמנו את מלכותו הוא מחל על כל עוונותינו ואמר לנו שנשאיר את הזבל אצלו והוא כבר
יטפל בזה ...הוא כבר ידיח את הכלים ...הוא כבר יוריד מהשלחן ...אבל כאן מתחילה האכפתיות האישית שלנו!! הרגש
ההדדי שלי בייחס לאבינו שבשמים ...רגע ...הקב"ה ריחם עלי ...אבל אני לא מרחם עליו???

0548418684 -ãòìà

---

הקב"ה ריחם עלי שאני יכול להתפטר מהזבל שלי ...נו ...ו ...ועכשיו??? העולם של הקב"ה מלא בזבל שלי?? זו צורה?? זו
התנהגות?? אז זהו שלא!!!!!
אבא שבשמים ...אני מבטיח לך :בעשרת ימי תשובה האלו אני לא אנוח ולא אשקוט ...אני אפשיל שרוולים ואני אעשה את
כל מה שאני יכול כדי לנקות לך את העולם שאני לכלכתי אותו במו ידי ...אני אעשה את שלי ...ואתה תגמור בעדי...
---

יש הבדל עצום בין הסליחות שלפני ראש השנה!!! לסליחות שאחרי ראש השנה!!
בערב ראש השנה אנחנו מפחדים על העור שלנו ...כי עוונותי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני ...אני סוחב על עצמי את כל
הזבל ...יש עלי רשימה שלימה של דוחו"ת ...פחד פחדים...
בערב ראש השנה אנחנו נבקש סליחה מרוב פחד ...ה' תסלח לי ...אני מפחד שתעניש אותי...
ככה זה עד ראש השנה ...בראש השנה אנחנו נתקע בשופר ...ואם רק לא נתנגד הקב"ה יתמלא עלינו ברחמים ..וזהו ...אני
סולח לך ...רק תקבל על עצמך עול מלכות שמים ...ואתה מוחל ...תשאיר לי את כל הזבל ...זה מה שיקרה בראש השנה!!!
ואז יתחילו עשרת ימי תשובה ...כעת מתחילים סליחות במנגינה אחרת לגמרי...
אבא שבשמים ...באור פניך יהלכון ...באור פני מלך חיים ..תודה לך ה' שמחלת לי על כל העבירות ...תודה לך שלקחת ממני
את כל הטינופת ...אבל לא רק אתה אבא שלי!!! אלא גם אני הבן שלך ...וקשה לי לחשוב שהשארתי לך להוריד לבד
מהשולחן ולשטוף לבד את הכלים ...ואני כעת מתגייס בכל הכוחות להיות שותף בניקיון שאתה לקחת על עצמך ...בעשרת
ימי תשובה אנחנו עסוקים לנקות יחד עם הקב"ה מתוך מאור פנים לחפש דרכינו ולתקן את עיוותנו ...כדי שנוכל להתחיל דף
חדש באמת ...לא רק אנחנו ...אלא גם מלכות שמים שנפגמה בעוונותינו תוכל להתחיל דף נקי יותר...
---

כאן חשוב להדגיש :המסר שכתוב כאן הוא מה שנקרא "לרציניים בלבד"!!! זה לא חגיגה ...זה לא שמגיע בראש השנה
ופתאום איכשהו הכל נמחל ללא הודעה מוקדמת ...לא!! זה לא עובד ככה!!! אלא מאי??? מי שמגיע לראש השנה ברצינות
אמיתית ומשליך את עצמו מנגד ...ומציב את כתרו של המלך בראש מעייניו מתוך הכרה שזה כל תפקידי בעולמי ...זו סיבה
למחילת עוונות!!! כי בזה אני מתבטל לה' ...וכל התיק שלי עובר לידיו של הקב"ה ...אבל היא היא!! אם אני באמת מבוטל
לקב"ה ...אז בעשרת ימי תשובה זה הזמן להתחיל ברוגע ובשלוות נפש לנקות יחד עם הקב"ה את העבירות שלי ...אמנם זו
קצת מדרגה!!! אבל אם קצת נתאמץ נוכל לכה"פ להיאחז בזה ...לצאת מהקטנות שלנו ..לצאת מהקופסא ...ואם בימים אלו
שלפני ראש השנה הלחץ משתק אותך ...אז תאמץ את האמת הזו!!! אין לך הרבה ברירה ...אתה חייב להירגע ...והדרך
היחידה שלך להירגע זה לעזוב כעת הכל בצד ...ולעסוק בר"ה רק במלכות שמים ...ואחרי ר"ה תתחיל לאט לאט לתקן מה
שצריך...
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ראש השנה יום הולדת ...אבל
איפה הבלונים?
באופן עקרוני ראש השנה אמור להיות יום מאוד
שמח ...אל תשכח ...זה יום ההולדת של האדם...
ביום הזה אנחנו אמורים לתלות בלונים ...להגיש
עוגת יום הולדת חגיגית ...עם נרות ...ואפילו לחלק
פעקאלאך) ...לך תדע ...אולי גם להרים כסא התשע"ח
פעמים ...ואחד לשנה הבאה התשע"ט(

חוץ מזה ...חכה ...זה לא נגמר רק ביום הולדת ...אל
תשכח שביום הזה גם היה יום הנישואין של אדם
וחווה ....על היום הזה נאמר :שמח תשמח רעים
האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ...זאת
אומרת :בראש השנה צריך שתי עוגות!!!! עוגה
אחת ליום הולדת ...והעוגה שניה נו ...אז למה
תכל'ס זה לא ככה??? למה תכל'ס ...כולנו יודעים
שראש השנה זה יום רציני ...יום הדין ...וספרי חיים
וספרי מתים פתוחים לפניו ...ולא מתאים לומר
הלל ...וצריך רחמי שמים מרובים???

שקרתה!!! לתקן את החטא שגרם לשמחה
שהתערבבה...
--ובכן :מה קרה?? מה בכלל היה חטא אדם
הראשון ??...ומה זה נוגע אלינו?? איפה זה פוגש
אותנו בחיי היום יום?? ובמה זה מתבטא שאנחנו
יכולים לתקן את חטא אדם הראשון??
íéìâåñî àì åðçðàù ãáì ïéáî äúàù :øéäáäì áåùç ïáåîë ïàë æà
äéä åá÷ò çåôúù ïåùàøä íãà àèç ìù ÷îåòä úà éøîâì ïéáäì
åðì úøàúî ïë äøåúä úåéä ñ"åñ ...ïëù äî ìáà ...äîç ìâìâ ääëî
ïéàù ãéâðù ìéáùá äæ úà åðì úøôñî àì äøåúä æà ...àèçä úà
íàå !äàøåä äæ äøåúä ñ"åñ ...éùôð êééìò íåìùå äæ äî âùåî åðì
!!!!åðëøò éôì äø÷ù äî äæ æà ,àèçä úà åðéðôá äâéöî äøåúä
åæù øàùð ïééãò ìáà .÷åîò øúåé äáøä ãáåø äæì ùéù úåøîìå
.àèçì ïå÷éú øåúá õîàì íéëéøö åðçðà äæ úàå ...äãå÷ðä

ובכן :מיד אחרי שהקב"ה ברא את אדם הראשון...
הקב"ה פנה ואמר לו משפט :...תן דעתך!!!! אל
תקלקל ותחריב את עולמי ...משפט מוכר ...כולנו
מכירים את המשפט הזה ...אבל האם פעם התבוננת
באמת במשפט הזה?? האם שמת לב באמת מה כתוב
במשפט הזה??

הרי זה אמור להיות יום טוב ...יום חגיגי???...
התשובה פשוטה מאוד :נכון!!! ראש השנה היה
באמת אמור להיות יום שמח ...רק אל תשאל...
באמצע השמחה הגדולה קרה מאורע מאוד מצער...
שהשבית את כל השמחה ...עצר את כל החגיגה...
כן ...אל תשכח ביום הזה קרה עוד משהו!!!! ביום
הזה היה חטא אדם הראשון!!!
כלומר :לאדם הראשון היו הרבה הספקים ביום
הזה ..הוא לא רק נולד ביום הזה ...והוא לא רק
התחתן ביום הזה ...הוא הספיק גם לחטא ביום
הזה!!! את חטא עץ הדעת!!!!! חטא שהמיט מיתה
לעולם...
כן ...אם אדם הראשון לא היה חוטא בהחלט ר"ה
היה יום הולדת שמח ...אבל ברגע שהוא חטא הרי
ראש השנה נהפך להיות יום הזכרון -יארציט ..ביום
הזה נקנסה מיתה לעולם ...ביום זה גם נתקלל
העולם ...וממילא כל השמחה הגדולה התערבבה
ברשימת הקללות שנתקלל אדם וחווה שגם
הקללות האלו ירדו לעולם בדיוק ביום הזה...
--אי לכך ובהתאם לזאת :כשאנחנו מגיעים לראש
השנה מידי שנה ...יש לנו בהחלט רשימה של
אירועים ביום זה ...יש יום הולדת ...יש יום
נישואין ...אבל חכה ...את כל האירועים האלו אנחנו
צריכים לשים בצד ...וכעת!!! דבר ראשון ...אנחנו
צריכים להתמקד בתיקון על חטא אדם הראשון!!!
ואחרי ...אחרי שנגמור לתקן ...אחרי שנסגור את כל
הפינות ואת כל הקצוות ונגיע להבנות איך מתקנים
את חטא אדם הראשון ...אז נוכל לפתוח שולחן...
להרים כוסית ...ולהתחיל לחגוג את כל האירועים
שקרו ביום הזה ...ואז "אכלו משמנים ושתו
ממתקים ושלחו מנות "...מזל טוב רבש"ע על
הולדת בנך ...מזל טוב על הנישואין של בנך עם
בתך ...כל זה בהמשך היום!!! אבל כשמגיע ראש
השנה?? כעת אנחנו עסוקים בלכבות את השריפה

אז ככה :כשהייתי ילד ...הייתי משחית את הרכוש
של הבית ספר ...עד שיום אחד המנהל תפס אותי
באזניים וקרא לי לשימוע ...ואז הוא נתן לי מוסר
והסביר לי ...שאסור להשחית ולהרוס ...ולמה? כי
הקב"ה כבר בבריאת העולם אמר לאדם הראשון :תן
דעתך אל תקלקל ותחריב את עולמי ..ומאז נתקע לי
בראש שאדם הראשון היה כנראה שובב כמוני ...והוא
הסתובב בעולם עם מספריים והתחיל לגזור את כל
הפלאקאטים .ולשבור את כל הקירות גבס ...ואז
הקב"ה עשה לו נו נו נו ...תן דעתך. ..אל תעשה לי פה
סקנדלים ...אל תשחית לי את העולם ...עד כאן
הבנה של ילד ...אבל אתה מבין לבד שהגיע הזמן
לגדול בשנה ...ואחרי שב"ה כבר הפסקתי להשחית
את הרכוש של הבית ספר ...הגיע הזמן לקרא את
המשפט הזה עוד פעם ולהבין אותו בהבנה הרבה
הרבה יותר עמוקה ומשמעותית :פונה הקב"ה לאדם
הראשון ואומר לו:
בראתי אותך בשביל שתבצע שליחות מסוימת
בעולם!!! אז בבקשה:
תן דעתך!!!!! תתרכז!! תתמקד בשליחות שלך
בעולם!! כי!!!! כי אם אתה לא תתן דעתך ...אם אתה
תסיח דעתך ותתעסק עם כל מיני דברים אחרים...
הרי בזה עצמו!!!! אתה תקלקל ותחריב את
עולמי!!!!! הבנת?? תן דעתך-----אל תקלקל ותחריב
את עולמי!!!!!
הקלקול והחורבן הגדול ביותר בעולם זה היסח
הדעת ...אי נתינת דעת במשימות המוטלות עלי זה
הקלקול והחורבן הגדול ביותר בעולם!!!
לא צריך לקחת פטיש ולנתץ בשביל לקלקל את
העולם ...לא צריך לזרוק פצצת אטום בשביל להחריב
את העולם ...מספיק שכל אחד מהנבראים מסיח
דעת ממה שמוטל עליו לעשות בשליחותו ו ...זהו....
אויס עולם!!! העולם מתקלקל מעצמו ...נחרב
מעצמו ...אין מה להחריב ...כי עולם חרוב החרבת...
קמח טחון טחנת ...העולם נחרב מבפנים...

והרי היסוד הזה הוא כ"כ כ"כ פשוט וכ"כ ניכר לעין...
סליחה על השאלה :בעולם שלנו יש אחוז מסוים
של שיכורים ומסוממים שדופקים את הראש ...ויש
עוד אחוז מסוים של אנשים ש ...חלילה ...הם לא
דופקים את הראש ..הם אנשים אינטלגנטים ...רק
מה ...הם רק מסיחים את הראש!!! במקום להסתכל
ימינה ושמאלה ולבדוק מה אני צריך לעשות ...הוא
פשוט בורח לוואצפ ...ומסתכל כמה עידכונים
חדשים הגיעו בחמש דקות האחרונות ...ו ...ו ...ותגיד
לי בכנות :מי הורס את העולם יותר??? הכמה
טפשים הבודדים שדופקים את הראש?? או אלה
שמסיחים את הראש??? מי אשם בכל התאונות
דרכים ?...האם השיכורים שדופקים את הראש או
האינטלגנטים שמסיחים את הראש? מי הוא זה
שחיי המשפחה שלו נהרסים עד היסוד ?...ההומלס
שדפק לעצמו מעיקרא את החיים ואף פעם לא
התחיל לחיות ?...או החברים שלנו שבנו משפחה
מפוארת בעשר אצבעות ...ולאט לאט עם הזמן הם
פשוט מתרגלים להסיח דעת והלב שלהם מוסח
והראש שלהם מוסח מחיי המשפחה הנורמליים??
הנה לך :תן דעתך ...אל תקלקל ותחריב את
עולמי!!!!!
היסח הדעת מהחיים בעצמם הוא הקלקול והחורבן
הגדול ביותר שהורס את העולם!!!! יותר מהפצצה
הגרעינית הגדולה בתבל!!
--וכאן טמון חוסר הבנה בסיסי שלנו שזה עולה לנו
במחיר החיים ...כשמדברים איתנו על פגעי
הטכנולוגיה ...עד כמה זה חמור ונורא ואוי אוי אוי...
בדרך כלל הנושא מתמקד ב-עד כמה זה אביזרייהו
דעריות ...עד כמה אפשר לרדת עם זה לשאול
תחתית ולעבור על כל העבירות שבתורה ...וברגע
שזה הנושא!!!! אז כאן כבר אפשר להתווכח ...כאן
כבר אפשר לעשות חסימות ...ולהתעצבן על הרבנים
שהם לא מספיק מעודדים את זה וכו' וכו' ...ומה
הבעיה בזה? ואין בזה כלום ...בסה"כ לקבל
הודעות ...בסה"כ אפשרות לצלם ...מה?? מה
יש????
ובינינו ...רוב הציבור השטחי והרדוד הוא באמת
מוגבל בשכלו!!! ואי אפשר לצפות ממנו שיבין
באמת מה הבעיה בזה!!!!!!! ולכן אל תצפה
שהמנגינה תשתנה ...המאבק נגד האינטרנט תמיד
ישאר ברובד הזה ...ברמה הזו ...ותמיד הטענה תהיה
שעיקר הבעיה היא הגלישה באתרים פסולים...
ועבירות ...ולשון הרע וכו' וכו' ...ותמיד יהיו את האלו
שיטענו ד"אי משום הא לא איריא "....אבל כאן...
בגיליון זה ...שזכיתי וחלק מהקוראים שלו הם בני
תורה שקצת יותר מבינים עניין ...והם השרידים
אשר ה' קורא שעדיין מהלכים עם הטלאי הצהוב
הזה שמכריז :לנו אין אינטרנט בכלל!!!! )יש קצת
שעונדים את הטלאי הזה בגאווה ...אבל הרוב כבר מתביישים
בזה ...וחבל (...אז עם ציבור האיכותי הזה ניתן עדיין

לדבר ברמה קצת יותר גבוהה ולקרא לחולה בשמו
האמיתי ...ותרשה לי אחת ולתמיד להעמיד אותך
מול הבעיה האמיתית האמיתית האמיתית:

נקודת הבעיה הפנימית של האינטרנט זה לא
העבירות ולא הטומאה ולא הלכלוך ולא הלשון הרע
שיש שם לא!! לא זו הנקודה!!!!
יש פה משהו הרבה יותר עמוק ומהותי ובסיסי:
נקודת החורבן של האינטרנט זה בדיוק הנקודה של
חטא אדם הראשון!!
עץ הדעת!!!! הקב"ה מסר בידיים של האדם את
העולם ואמר לו :תן דעתך!! תמקד את הדעת שלך
רק במה שנוגע לשליחות שלך ...שאם לא כך ...בזה
עצמו!!!! בעצם ההיסח הדעת הזה אתה מקלקל
ומחריב את עולמי ...ולכן אני מצווה אותך :אל
תאכל מעץ הדעת!! למה?? כי אם תאכל ממנו...
אתה באמת תדע דברים חדשים ...אבל היות
והדברים האלו לא נוגעים אליך ...לא נוגעים
למעשה למשימה שלך בחיים ...אז זה הקלקול
הגדול ביותר לעולם הפנימי שלך ...וזה בדיוק מה
שקרה ...האדם עבר על ציווי ה' וכן אכל מעץ
הדעת ומאז הוא נחשף לדעת ולמידע שלא נוגעים
אליו ...וזה הוציא אותו מהעולם ...כן ...כשאדם
נחשף למידע שלא נוגע לעולם הפנימי שלו...
התוצאה הישירה שהוא יוצא מהעולם שלו -קרי
מוות!!!! נקודת החטא הייתה חשיפה למידע זר
שלא נוגע לשליחות של האדם בעולם!!!!
--ואי לכך ובהתאם לזאת :אם בראש השנה אנחנו
רוצים לחגוג את יום ההולדת של האדם ואת יום
הנישואין שלו. ..דבר ראשון :אנחנו צריכים לתקן
את חטא אדם הראשון ...לקבל על עצמנו את
הקבלה הבסיסית :תן דעתך!! אני מקבל על עצמי
להתנתק!!!!!! ממה?? מכל מידע זר שלא נוגע
אלי ...לא!!! שלא תבין לא נכון!!! אני לא הולך
להיות פאנאט!!! אני לא הולך להיות אדם
שמנותק מהעולם שלא מכיר צורת מטבע ...לא...
מה פתאום ...מה הקשר ...מי דיבר על זה??
אדרבה ...אני הולך להיות הבן אדם המוצלח
שהדעת שלי תמיד מרוכזת במה שנוגע אלי ...יש
לי כבוד עצמי שאני לא מבזבז שטח יקר בדיסק
קשיח שלי על דואר זבל ...אני לא מבזבז רגשות
על נושאים ועל ריגושים שלא מקדמים אותי
למשימות שמוטלות עלי בחיים!!! ובינינו :מי לא
רוצה להיות כזה?? זהו!!! נגמר!!! אני יותר לא
מוסח לנושאים אחרים ...אני לא אביא על עצמי
בידיים הפרעת קשב וריכוז ...אני מסיח דעת מכל
נושא שלא נוגע אלי ולא מקדם אותי בשליחות
שלי בעולם...
--זו הקבלה הכי בסיסית בראש השנה!!! לתקן את
נקודת החטא של אדם הראשון!! )כמובן למי שלוקה
בזה ...וכיום חלק גדול מאיתנו לוקים בהיסח הדעת ...ברמות
שונות ...יש כאלו באינטרנט לא כשר ...ויש באינטרנט כשר...
ויש בכל מיני קווי נייעס וקליפים ומתיחות למיניהם ...ואם זה
האזנה לרדיו ...או כל מיני וואצפים למיניהם ...שהמכנה
המשותף בין החמור ביותר לקל ביותר שכל זה לא נוגע אליך
ומסיח דעתך מ--תן דעתך( כל אחד מאיתנו צריך לקבל

על עצמו בראש השנה:
אני מקבל על עצמי לא לאכול מעת הדעת!!!

להתנתק מכל מידע שלא נוגע אלי!!!! אני אשב עם
עצמי בזה יום הדין ואסיק מסקנות מה השליחות שלי
בעולם ...מה המשימות שהקב"ה מטיל עלי בתפקידי
בעולם ...ואני נותן את דעתי למשימות האלו!!!! וזה
כבר עניין אישי שלך מול הרבש"ע מה להסיק ...מה
התוצאות ...זה לא אומר בהכרח שהמסקנה תהיה
שהשליחות שלך בעולם זה לשבת כל היום וללמוד...
לא!! ממש לא!!! יש לכל אחד שליחות משלו ...אבל
מה שכן בטוח ...שלשבת כל היום ולהקשיב לשטויות
של כל הצינתוקים שמתקשרים אלינו ..,.זה ודאי לא
השליחות שלך בעולם ..זה נטו הדעת שתפקידו
להסיח את דעתך מ---תן דעתך שהקב"ה תובע
ממך!!!
--ואולי כאן המקום ...לישא קינה ולבכות על הקלקול
והחורבן של עולמו של הקב"ה כתוצאה מהטכנולוגיה
שהסיחה לנו את הדעת ...אולי בתור תכלה שנה
וקללותיה זה המקום לקונן ולבכות על זה אולי יחוס
עם עני ואביון אולי ירחם ...היום כמעט כל צעיר שני
בן חמש עשרה או שש עשרה ...אתה כבר יכול לראות
את הקלקול בנפש שלו) ...אני לא מדבר על קלקול
רוחני (...אתה רואה אישיות מסובכת ...אישיות
מוסחת ...אתה רואה תוכנה מקולקלת!!!!! היום כמעט
כל הבעיות שלנו זה בעיות רגשיות ...העולם הפנימי
של הנפש שלנו מקולקל וחרב ...והולכים כל היום
לטיפולים רגשיים )במקרה הטוב( ומנסים להבין מה
יש לו ...לילד הזה ..מה מפריע לו ...למה אין לו טיפת
סיפוק בחיים?? למה הוא לא מסתדר עם עצמו??
למה הוא מחפש את עצמו ולא מוצא??
מה אתה רוצה ...מה לא מובן??.
הקב"ה נתן לנו עולם וציוה אותנו :תן דעתך!!! תתמקד
במשימות המוטלות עליך!!! כי אם לא כן ...בזה
עצמו!! בעצם הסחת הדעת הזו אתה מקלקל ומחריב
את עולמי ...אתה מחריב את העולם הפנימי שלך!!!
אתה מחריב לי את האישיות שלך!!!! בדוק ומנוסה
)עם אחריות ...ניתן להציג מסמך זה בקופון ...הנחה של  10אחוז(:
כל אמא בישראל שהילד שלה נידנד לה ...והיא לא
התייחסה אליו כי העיניים שלה היו בסמארטפון ...על
כל שעה כזו שהיא לא נתנה דעתה לילד שלה ...היא
תשלם על זה בהמשך!!!!! בהסתבכויות הרגשיות
שלו ...ובאבחונים מה עובר עליו ...וכולנו מבינים שזה
לא עונש!! זה פשוט קלקול ...הקב"ה ציוה אותה תני
דעתך!!! יש לך ילד ...יש לך כעת שליחות לגדל את
בנך ...והיא לא נתנה דעתה ...מה הפלא שהעולם
הפנימי שלו התקלקל ונחרב ...הנפש שלו מקולקלת
וחרבה ...הוא מחפש את עצמו ולא מוצא...
--יושב לו צעיר עם התואם כשר שלו ונובר שם ...ברגעים
אלו הקב"ה פונה אליך בדיוק כמו שהוא פנה לאדם
הראשון בשעתו ...הקב"ה פונה אליך ואומר לך :תן
דעתך!! תתן את הדעת שלך בשליחות שמוטלת עליך
בעולם ...למה אתה מסיח דעת ממה שאתה צריך
לעשות) ..מה שזה יהיה ...אני מתעקש לא להגיד שהתפקיד שלו
זה לשבת וללמוד ...כי זה לא הנקודה פה ...אנחנו לא נמצאים כעת
בחג השבועות שעוסק בתורה ...אנחנו כעת בראש השנה שכעת
מדברים על עצם החיים ...על עצם שליחותו של האדם בעולם...
ולהתעסק עם סססתם דברים ...זה לא בעיה בתורה ...זה בעיה
בשליחות ששמה אדם (...והקב"ה מתחנן אליך :די...
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תעזוב את זה ...תפסיק לברוח ...תן דעתך!!! יש לך
תפקיד ...תתחיל לחשוב מה מוטל עליך בעולם
הזה!!! ואותו אחד לא נותן דעתו ...ואז מה קורה...
הוא מקלקל ומחריב את עולמו הפנימי ...כי ברגע
שהבטרייה של המכשיר נגמרת ...או ש-די ...יום
אחד נמאס לו כבר לנבור שם ...מה נשאר ממנו??
אישיות ריקה!!! מקולקלת!!!! מרוסקת!!! חסרת
כל טעם וסיפוק בחיים!!!
אחד הנתונים המזעזעים ביותר ...מרן ר' חיים
קנייבסקי שליט"א מקבל מידי שנה רבבות של
קוויטלאך על כל הצרות של כלל ישראל ...תנחש
מה הקוויטל הכי מצוי?? חוסר סיפוק!!!!! זאת
אומרת :מסתובבים בעולמו של הקב"ה רבבות
נשמות מקולקלות וחרבות!!! ממה?? ממחסור
חמור ב--תן דעתך!!!! חסר להם את ה-תן דעתך...
וממילא העולם הפנימי שלהם מרוסק מקולקל
וחרב ...ומי בוכה?? מי מצטער?? מי המפסיד
הגדול??? אבא שבשמים!!!! הוא ברא את העולם
הפנימי שלך!!!! הוא ברא את העולם העשיר של
הנפש שלך שמלא בכל טוב ...הוא ברא אותך...
בשבילך נברא העולם ...אתה כל העולם בשבילו...
הוא ייעד אותך לגדולות ...והנה עיניו רואות וכלות
איך אתה לוקח את העולם היפה הזה ומקלקל
ומחריב אותו בהיסח הדעת...
למה?? למה אתה עושה ככה לאביך שבשמים??
תן לו!! תן לו מתנת יום הולדת!! תקבל על עצמך
להתנתק מכל היסח הדעת ולהתחיל לתת את
הדעת לעולם הפנימי שלך ...לשליחות האישית
שלך בעולם ...לכה"פ להתחיל לחשוב מה
השליחות שלי בעולם ...להתחיל לפתוח את
הנושא הזה ...אל דאגה ...אם אנחנו מצידנו ניתן
את הדעת!!! את ההמשך הקב"ה יעשה ...על מה
צריך לתת את הדעת??? )כאן חשוב להדגיש :היסח
הדעת לא חייב להיות רק דרך אינטרנט ...יש גם היסח
הדעת תורני ...מה שנקרא השקפה!!! עומד לך בן אדם
ומתעסק מהבוקר עד הלילה בנושאי השקפה השקפה
השקפה ...זה גם סוג של היסח הדעת!!! שבן אדם יכול
להישאר כל החיים מנותק מהעבודה הפנימית שלו...
העיקר שהוא יודע השקפה ומדבר השקפה ויודע למה
כולם טועים חוץ ממנו( ...

בא נחליט שבראש השנה הזה אני מגיע לאבא
שבשמים ונותן לו מתנה מיוחדת :מתנה ששמה
דעת!!!!! עד היום הדעת שלי הייתה מפוזרת
ומפורדת בכלי מיני הסחות דעת למיניהם...
והשנה אני רוצה לתת לך את הדעת שלי!!!!!
ובינינו ...לכל אחד מאיתנו ברמה שלו יש את
ההיסח דעת שלו ...ולכל אחד מאיתנו יש מה
להשתפר בזה ...זו המתנה הגדולה ביותר שאנחנו
יכולים לתת לאבינו שבשמים ...אם את זה ניתן
לקב"ה בראש השנה ...כעת נתקן חטא אדם
הראשון ...וכעת ניתן להתחיל לחגוג את יום
ההולדת ...מזל טוב רבש"ע ...על הולדת בנך...

5
בקרוב ממש

איש בשורה אני ...כל כלל ישראל מחכה למטלית הצחורה שלי...
תקציר :יהוזבד ושימעה הגיעו למדבר כבר בערב יום הכיפורים וקנו שביתה באחת מעשר הסוכות שניצבות בדרך לעזאזל...
אמנם הסוכה שלנו ממוקמת אי שם רחוק ...מחוץ לתחום ירושלים ...אבל בכל זאת אנחנו כל הזמן בקשר עין עם עבודת כה"ג...
לפני כמה דקות שמענו עד כאן את קולו של הכה"ג בוידוי הראשון של הפר ...כך שלמרות המרחק ...אנחנו יודעים בדיוק איפה
הכה"ג אוחז ...ואנחנו מתאימים לפי זה את התפילה והוידויים שלנו ...אז אם לפני שלוש דקות שמענו את השם הנכבד והנורא
מפורש יוצא מפי כה"ג בפעם השניה ...זה אומר שברגעים אלו ממש מתחילה עבודת פנים המעכבת ביותר!!! בעשר דקות
הקרובות נדרש מהכה"ג להזות את הארבעים ושלוש ההזאות החמורות ביותר!!!! ש"חוקה כתיב בהו" והסדר מעכב ...וטעות
אחת הכי קטנה בסדר של ההזאות והכל משתבש ...הכהנים והעם העומדים בעזרה מלוים את הכה"ג בדבקות ובחרדה ...ברגעים
אלו בבית המקדש כולם מטים אוזן ...ומי שיש לו שמיעה חדה יכול לשמוע את הכה"ג מונה ...אחת -למעלה ,אחת ואחת ,אחת
ושתים ,וכו' וכו') ...ואלו הם הרגעים ביוה"כ שמוקדשים באופן ספציפי לשבט הכהונה ...דם הפר שבפנים מכפר על הכהנים על כל מה שהם חטאו בטומאת
מקדש וקדשיו במהלך השנה( ואז ...ברגע שהכה"ג מסיים להזות מדם הפר בקודש הקדשים ...הוא יוצא ...ולגמרי יוצא ...יוצא
מההיכל ...וכעת הוא שוחט את השעיר ...ושוב נכנס ...ומזה אותו דבר כמו שהוא היזה בפר ...וכו' וכו' וכו'...
מה שברור :בעשר דקות האלו ...זה ההההרגעים!!! מה שנקרא "עבודת פנים !!!"...וזהו ...ברגע שהכה"ג ישלים את ההזאה
האחרונה של המ"ג הזאות ...או אז הוא יצא מההיכל עם המזרק )שדם הפר והשעיר מעורבים בו (...וישפוך את שיירי הדם ביסוד
מערבי של מזבח החיצון ...ואז כולם ינשמו לרווחה...
ברוך ה' עיקר עבודת היום נעשתה כהלכתה ...ככל מצוותה וסידורה...
ואז!!!!! מגיע הרגע המרטיט ביותר ...אמנם הכה"ג לא נמצא כעת בקודש הקדשים ...וזה לא מהעבודות פנים החמורות
והמעכבות ...אבל בכל זאת זה הרגע המרטיט ביותר בכל עבודת היום...
הרגע של וידוי שעיר המשתלח!!!!!! תבין :עד עכשיו ,אמנם כל העבודת פנים הייתה עבודה מאוד חמורה ,אבל פחות נוגעת
אלינו ...זה היה בעיקר נוגע לטומאת מקדש וקדשיו ...אבל עכשיו?? ברגע שהמקדש כבר נקי ...טהור ...ומכופר ...עכשיו הגיע
הזמן לכפר עלינו!!!! וכעת הכה"ג מגיע ומתוודה על כל העוונות שלנו ...של עמך בית ישראל ...ברגעים אלו עומד השליח ציבור
הגדול בתבל!!! ומתוודה על כל חטאי עמך בית ישראל ...ותחשוב שברגעים אלו עומדים יהודים לא רק בעזרה ...אלא עשרה
פרסאות מירושלים לכל צד ...כולם עומדים ויודעים שברגעים אלו פחות או יותר הכה"ג מתוודה על שעיר המשתלח ...ברגעים
אלו יש דממה אלחוטית!!!! כל אחד מסתגר עם עצמו ...מתעטף בטליתו ...בחשבון הנפש ...ובוידוי חרישי ...כככככולנו כעת
מתלוים לכה"ג שברגעים אלו פחות או יותר סומך שתי ידיו על ראש השעיר לעזאזל!!! זו הפעם הראשונה ביום הכיפורים שפניו
של הכה"ג לא להיכל!!! אלא לכיוון אחר ...לכיוון המדבר ...לכיוון העזאזל ...והכה"ג סומך בכל כוחו על אותו שעיר ...ומשתמש
באותו מטבע לשון של משה רבינו בחטא העגל והוא פותח בבכי ובקול מתחנן :אנא ה'!!!!! חטאו ...עוו ...פשעו לפניך עמך בית
ישראל ...ואז מתחילים ההתייפחויות ...הבכיות ...וקולו של הכה"ג הולך ומתחזק ושוב הוא אומר :אנא בשם!!! כפר נא ...לחטאים
ולעוונות ולפשעים שחטאו ושעוו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל ...ואז כבר יש התעלפויות...
כעת כל הכהנים והעם העומדים בעזרה ו ...ו ...ועד כאן אלינו במדבר ...כולם עומדים דרוכים ...מתפללים ...ומתחננים ...שהקב"ה
יכפר על עוונותינו ואכן יתקיים בנו מקרא שכתוב :אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ...ברגעים אלו כל יהודי מתכנס בעצמו
ומתוודה על חטא מאוד מסוים!!!! על יצרא דעריות ...כן ...אין אחד מאיתנו שלא מתמודד בניסיון הזה ...והשעיר לעזאזל אמנם
מכפר על כל העבירות אבל בפרט על החטא של אותם שני מלאכים שחטאו בשמירת עיניים ובפגמי קדושה ...כל אחד מתוודה
בשקט על הנפילות הפרטיות שלו בנושאים אלו ...כל אחד מקבל על עצמו את העזיבת החטא הפרטית שנוגעת אליו ...כל אחד
והשעיר לעזאזל שלו שצריך לזרוק אותו מצוק גבוה עד שיעשה איברים איברים ...בחצי שעה הזו יש חרדת אלוקים!!! שקט...
דממה ...כל ירושלים נהפכת להיות מדבר אחד גדול ...כולם מלווים את השעיר למדבר ...כל אחד מתכנס בתוך עצמו כאילו הוא
בודד במדבר .ועסוק בקבלה לעתיד בייחס לשעיר לעזאזל הפרטי שלי...
--והנה ...מרחוק מרחוק ...אנחנו מזהים תנועה ...כן ...הנה ...אנחנו רואים את המשלח צועד ...ואיתו שנים שמלוים אותו מהסוכה
השלישית לרביעית ...והנה ...כעת יוצאים בני הסוכה הרביעית ומקבלים אותו ...וכעת המלווים מהסוכה השלישית חוזרים בחזרה
לסוכה שלהם ...הנה ...עוד כמה רגעים הוא יוצא מהסוכה הרביעית ...בדרך לסוכה שלנו ...הסוכה החמישית ...הוא התקרב
והתקרב ...עד שהוא הגיע לסוכה שלנו ...קידמנו את המשלח בברכה והוא נכנס לכמה דקות לסוכה שלנו ...התיישב ונח קצת...
אני הצעתי לו הרי מזון והרי מים וכצפוי הוא אמר שהוא לא צריך ...מה שכן שימעה נתן לשעיר לשתות ...בטח ...השעיר הזה
צריך לשתות ...שיהיה לו כח להגיע עד עשיו ...אל אדוני שעירה ...ולמסור לו את כל העבירות שלנו ...המשלח עזב את הסוכה
והמשיך בדרכו ...אנחנו צופים למרחוק ...והנה ...כעת הוא נכנס לסוכה השביעית ...לפי התחזית ...בשלושת רבעי שעה הקרובה
זה הולך לקרות!!!!!
כן ...זה לא פשוט ...אי אפשר לדעת מה יהיה ...נכון שבעוד שלושת רבעי שעה יסמנו לנו במטליות שהגיע שעיר למדבר ...זה
ברור!!!!! השאלה היא באיזה מטלית!!!! יש בכל סוכה שתי מטלניות!!! יש מטלית לבנה ויש מטלית של לשון של זהורית
אדומה ...והיה!!!! אם הלשון של זהורית ילבין ...הרי יסמנו לנו בלבנה ואם לא ילבין יסמנו לנו באדומה ...ו ...ו ...וזה כעת המתח
הגדול...
והנה!!!!! לפתע!!!! נשמתי נעתקה ...אני פתאום שם לב למישהו מרחוק שמסמן לי משהו בהתלהבות עצומה ...אוי ...לבן!!!
לבן!!!!!! אני לא מאמין ...הוא מנפנף לי בדגל לבן ...כמעט נפלתי לארץ מרוב התרגשות ...כן ...כנראה שזה קרה ...בשניות אלו
השעיר נדחה לצוק והזהורית הפכה ללבנה ...דמעות של התרגשות בלתי נשלטות פרצו מעיני ...אבל ...אבל אין זמן להתרגש...
איש בשורה אני ...כל כלל ישראל מחכה לבשורה הזו ...נכנסתי בריצה לאוהל ...והוצאתי משם גם אני מטלנית לבנה וצחורה
והתחלתי לנפנף עם כל הכוח ....אני רואה מרחוק מרחוק את בעל הסוכה החמישית שגם הוא מגיב בהתרגשות עצומה ...גם הוא
נכנס מיד לסוכה ומוציא גם הוא מטלנית ומתחיל לנפנף ...הוי הוי הוי ...מי יתן לי אבר כיונה ...לראות מה קורה עכשיו
בירושלים ...ביטול הבחירה ...שמחה עצומה ...בבית המקדש כעת כולם מוציאים ספרי תורה ונהרה על פניהם ...ברגעים אלו כל
רחובות ירושלים מתמלאים בבנות ישראל הכשרות והצדקניות שחולות בכרמים ...זה השעות היחידות בשנה שמותר להם
לצאת לרחובה של עיר ולפרוץ את ה"כל כבודה בת מלך פנימה "..זה השעות היחידות שהטהרה והקדושה מנסרת באויר בצורה
כ"כ מוחשית שזה הרגעים היחידים בשנה שאין מה לחשוש ממפגעים רוחניים ...אשרי העם שככה לו...

לחידודי -:ראש השנה
א .בגמ' ר"ה )יג" (.בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה",
וקשיא טובא :והא גם השונמית נפקדה בר"ה ,כדרשת
הזוה"ק על הפסוק' " :ויהי היום ויעבור אלישע' ויהי היום-
יומא דאית בית צער ודא איהו ראש השנה ,יומא דאית ביה
דינא קשיא על עלמא" ,והנה ביום זה הבטיח לה אלישע
"כעת חיה ואת חובקת בן" ואח"כ כתיב" :ותהר האישה ותלד
בן למועד הזה כעת חיה אשר דבר אליה אלישע"?
ב .תוס' בברכות )מ (:הקשה :דכיון דקיי"ל :כל ברכה שאין
עמה מלכות אינה ברכה" ,א"כ בברכות שמו"ע היכן מצינו
מלכויות? ותירץ :ד"אלוקי אברהם" חשיב מלכות כיון
שפרסם מלכותו יתב' בעולם ,ויש לדון :דהנה בר"ה )לב(:
דבעינן עשרה פסוקים דמלכויות ,נחלקו שם רבי יוסי ורבנן אי
פסוק "שמע ישראל" דעניינו יחוד ה' האם חשיב כמלכות ,וכן
נחלקו גבי "וידעת היום" ,ו"אתה הראת" דעניינם יחוד ה'
דהוא בחינת מלכות ,ולפי"ז צ"ע :האומר פסוק" :נדיבי עמים
נאספו עם אלוקי אברהם" ,האם חשיב מלכויות )על סמך דברי
התוס' דעולה לו לשם מלכות דברכות(? האם בכה"ג אפילו רבי
יוסי מודה דלא חשיב מלכות או גם בכה"ג פליגי?
ג .בר"ה )יח (.מחלק של בסוגיה בין יחיד לציבור ,שציבור
אע"פ שנחתם גזר דינם חוזר ונקרע ,אבל יש זמן בשנה שכוח
היחיד שווה לציבור ,אימת? "אמר רבה בר אבוה אלו י' ימים
שבין ר"ה ליום הכיפורים" ,וצ"ע :האם מחמת זה יש סברא
לומר שבימים אלו אפשר להקל יותר בתפילה בציבור ,דהא
כל טעמא שיש מעלה להתפלל בציבור הוא משום שכוח
הציבור גדול יותר ,ואילו הכא הרי יחיד שווה לציבור ,או
דילמא כשם שכוחו של היחיד מתרבה כך כוחו של הציבור
מתעלה כנגדו בכפלי כפלים?
ד .בגמ' שבת )קטו (.מפצעין באגוזים ומפרכסין ברימונים
מן המנחה ולמעלה מפני עגמת נפש" ,וברש"י" :שמתקן ואינו
אוכל והוי קרוב לעינוי ...ודווקא מן המנחה ולמעלה שהוא
שואף ומצפה לעת אכילה ואיכא עגמת נפש טפי" ,מדברי
רש"י משמע דמצות "עינוי" דיוהכ"פ שייכת אף בקום ועשה,
דכל מעשה שיש בו מן הסיגוף והצער הוי בכלל "עינוי",
וקשה לדבריו :דהא ביומא )עד (:משמע בפירוש ההיפך דהכי
איתא שם" :ת"ר :תענו את נפשתיכם יכול ישב בחמה או
בצנה כדי שיצטער תלמוד לומר וכל מלאכה לא תעשו מה
מלאכה שב ואל תעשה אף ענוי נפש שב ואל תעשה" ,משמע
שאין שייך עינוי בקום ועשה אלא רק בשב ואל תעשה??

יג" .אף אשה אחרת מתקינין לו" באחד מהאוקימתות
שהעמידה הגמ' שיקדש הכהן אישה נוספת ויגרש
שניהם על תנאי אומרת הגמ' שם )יומא י"ג" ,(:לחדא
אמר לה הרי את מגורשת ע"מ שלא תמות חברתיך,
ולחדא אמר לה ה"ז גיטך ע"מ שאכנס אני לבית
הכנסת" ואז הראשונה מגורשת דהא קיימא שנייה,
והשניה קיימת דהא הכה"ג לא נכנס לביהכנ"ס ,משמע
שכה"ג לא נכנס לביהכנ"ס ביוהכ"פ ,נמצא א"כ דבר
חידוש :שעזרת נשים שכה"ג בא לו שם לקרות בתורה
לא חשיבא עזרת נשים ,וקשה :אמאי? והא גבי רחבה
של עיר )מגילה כו (.מצינו דרבי מנחם ברבי יוסי
יחידאה הוא דסבר דיש בו משום קדושה "אבל חכמים
אומרים הרחוב אין בו משום קדושה ורבי מנחם בר
יוסי מאי טעמיה הואיל והעם מתפללין בו בתעניות
ובמעמדות ורבנן ההוא אקראי בעלמא" ,משמע דלרבנן
נמי אי לאו דאקראי בעלמא אף לרחבה של עיר איכא
קדושה ,וא"כ הכא בעזרת נשים דהעם מתפללין בו לא
באקראי אלא בקביעות מידי יוהכ"פ דין הוא שיהיה בו
קדושת ביהכנ"ס?

רבש"ע ...אתה מחליט עלי!! אתה קובע עלי!!!
היה ”פעם צדיק אחד בעל יסורים ...שהוא מצד עצמו לא היה מתלונן על היסורים שהוא
עובר ...אבל!!! כל לילה לפני שהוא היה הולך לישון ...היה לו מנהג מעניין ...הוא היה פונה
לקב"ה ומאחל לו...
רבש"ע שיהיה לך לילה טוב!!! שיהיה לך לילה רגוע!!! מה הכוונה??
פשוט מאוד :אם יענקלה שוכב במיטה וסובל מכאבי גב ...והוא כבר חצי שעה מחפש
תנוחה ולא מוצא ...והוא מתהפך ומתהפך ולא מצליח להירדם ...אז לא רק הוא עבר לילה
קשה ...יש עוד מישהו שעבר לילה קשה ...מי זה??? הרבש"ע בכבודו ובעצמו!!! סו"ס
בכל צרתם לו צר ...ואם יהודי לא נרדם בלילה מיסורים ...הרי בלילה ההוא נדדה גם שנת
המלך ...אם יש בחור שמרטיב את הכרית בלילה בדמעות ...יש עוד מישהו שכביכול לא
ישן בלילה ...קודשא בריך הוא ושכינתיה ...קלני מראשי קלני מזרועי ...ממילא אותו צדיק
היה מאחל לרבש"ע מידי לילה :רבש"ע :שיהיה לך לילה טוב ...שליהודים יהיה לילה
טוב ...שלא יצטרכו אופטלגין ...שלא יצטרכו להזמין אמבולנסים .שכולם ישנו שינת
ישרים ואז גם לך יתברך גם לך יהיה לילה טוב ...לילה רגוע ...בלי להצטער בצער הבנים שלך...
--את האיחול הזה שאותו צדיק היה מאחל לקב"ה מידי לילה ...הרי אנחנו יכולים לקחת
את אותו סוג איחול לברכת שנה טובה לרבש"ע...
כן ...כולנו עסוקים בלאחל לעצמנו שנה טובה ...כל אחד מאיתנו זוכר את הקשיים שהוא
עבר בשנה שעברה ...והוא מאוד מאחל לעצמו שבשנה הבאה יהיה לי שנה יותר טובה...
אבל חכה!!! אל תשכח שיש עוד מישהו בתמונה ...גם אבא שבשמים בתמונה!!!! אם לך
הייתה שנה קשה ...גם לו יתברך הייתה שנה קשה ...היה קשה לו לראות אותך סובל...
הוא בכה יחד איתך ...והצטער יחד איתך ...וגם לו מגיע איחול שנה טובה...
--כן ...על ראש השנה נאמר :כי חק לישראל משפט לאלוקי יעקב!!!
מפחיד לומר אבל כתוב כאן שלא רק אנחנו עומדים במשפט ...אלא משפט ל--אלוקי
יעקב ...גם אלוקי יעקב בעצמו עומד במשפט...
בטח ...אם לקב"ה יש כל כך הרבה בנים אהובים שכולם עומדים למשפט בזה יום הדין...
וביום הזה חותם כל יד אדם בו ...וכל אחד חורץ לעצמו במו ידיו את הדין איזו שנה תהיה
לו ...אז גם הוא יתברך כביכול עומד במשפט הזה!!! אבא שבשמים דואג ...משתוקק
ורוצה שנעזור לו במשפט ...שנאפשר לו לתת לנו שנה טובה ...ואי לכך :לא נותר לנו אלא
לאחל לו יתברך מעומק לב ולברך אותו כר' ישמעאל בן אלישע בשעתו:
רבש"ע אנחנו מברכים אותך שיהיה לך שנה טובה ומתוקה...
שלבנים שלך יהיו חיים טובים ומאושרים ...ואז גם אתה יתברך תשמח איתנו ...שאף
אחד מהבנים שלך לא יסבול ולא יצטער ואז גם אתה יתברך לא תצטער ...שהבנים שלך
לא יהיו תקועים בשידוכים ...ולא ממורמרים ...ושהילדים שלך לא יריבו ...שלא תצטרך
כל היום להפריד בין הניצים ...רבש"ע :אנו מאחלים לך יתברך שבשנה הקרובה תוביל
לחופה את כל הרווקים והרווקות שאתה כל יום בוכה עליהם ומשתתף בצערם ...שהשנה
הזו תראה את הבנים שלך מסודרים בחיים ...באושר ועושר ...אנחנו מאחלים לך יתברך
שבשנה זו כל הבחורי ישיבות ישבו וילמדו ויהיה להם חשק וגישמאק וחיבור ללימוד...
ואז לא תצטרך לבכות כל יום על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ...שלכל
הבחורים יהיה כח ללמוד ...שלא יהיה להם קשיים ומשברים ...שלא תצטרך לשבת כל
יום ולבכות על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק...
כן!!!! כל יהודי שצריך ישועה ...שתדע לך :לא רק אתה שומר ומצפה לישועה ...לא רק
ההורים של מעוכבי השידוכים שומרים ומצפים נו ...מתי כבר יגיע הערב הגדול ...לא!!!!
יש פה עוד מישהו בתמונה!!!! יש פה קל מסתתר ...שגם הוא שומר ומצפה לאותו ליל
שימורים לקיים הבטחתו ולהוציא כל אחד ואחד מגלותו הפרטית ...וגם לו יתברך מגיע
איחול מעומק לב :רבש"ע :שיהיה לך קורת רוח בשנה זו ...ושיהיה לך רק שמחות
וישועות ונחמות עם בניך אהוביך...
--יהודי יקר :כן ...המצב הכלכלי לא פשוט ...הריחיים של עול הפרנסה עומדים על הצוואר
ומעיקים ...וכולנו מברכים אותך מעומק לב שהשנה הזו תהיה שנת אוסם ...שנת אוצרך הטוב
תפתח לבנו ...אבל יש פה עוד מישהו שמגיע לו איחול :אבא שבשמים בכבודו ובעצמו!!! שכל
פעם שמגיע לך טלפון מלחיץ ...או כל פעם שמגיע תאריך פרעון ...הוא איתך!! הוא סובל יחד
איתך את עול הפרנסה ...מצטער יחד איתך ...בוכה יחד איתך ...רק מסיבות השמורות איתו...
הרי במשך השנה הוא כביכול עומד מהצד כמו קל מסתתר ...אבל בראש השנה ???...שאז הכל
פתוח ...ואז מתגלה המלך בשדה ...אז אנחנו פתאום נזכרים שגם אבא שבשמים בתמונה...
גם הוא עבר שנה קשה יחד איתך ...גם הוא עבר יחד איתך בכל הרגעים הקשים ...וממילא:
לא נותר לנו אלא להתפלל מעומק לב :אנא ה' ...שיהיה לך שנה טובה!!! שכל הבנים שלך יהיו
מסודרים בחיים בבני חיי ומזוני ואז השמחה והחדווה ישובו לשרור במעוניך...
--היה זה בראש השנה ...עמדה שם חנה במשכן שילה ...והיא מרת נפש ותתפלל על ה'
ותאמר ...וכולם שואלים :מה זה ותתפלל על ה'??? היה צריך לכתוב ותתפלל אל ה'??
אומר הנפש החיים:
חנה התפללה על הצער של ה'!!!! חנה הגיעה במיוחד לראש השנה למשכן שילה...
בשביל לאחל לקב"ה שנה טובה ...והיא אמרה לו :רבש"ע :אני עוד מילא ...אני מקבלת
באהבה את המרירות הפרטית שלי ...אבל מה איתך?? מה עם השכינה שלך?? הרי אני
יודעת שאם אני מרת נפש ...אז גם אתה יתברך שרוי במרירות נפש!!! אם אני עברתי
שנה של השפלות ואכזבות אז גם אתה יתברך היית מושפל ומאוכזב יחד איתי ...אנא
ממך ה' ...אני מתפללת עליך -ותתפלל על ה'!! אני מתפללת שיהיה לך שנה טובה ...אל
יבושו בי קוויך ה' אלוקים צבקות ...אומר הנפש החיים :זו התפילה הגדולה ביותר ...זו
תפילה שגם אם בראש השנה אנחנו נזהרים שלא לבקש על עצמנו ...אבל להתפלל על
הצער שיש לקב"ה בגללנו ...על זה אפשר להתפלל...
 --והאמת היא שזו אחת הנקודות העיקריות שלנו בעבודה של ר"ה:הרי אחת הנקודות הכי מסובכות בראש השנה ...שמצד אחד זה יום הדין וכל אחד
מאיתנו מטבע הדברים קרוב אצל עצמו וחושב על עצמו ...כל אחד רוצה לזכות ביום
הדין ...ומצד שני :למרבה האבסורד דווקא ביום הזה מצפים ממני שאני לא אתפלל על
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עצמי ...בדיוק ביום הכי גורלי!!!! בדיוק ביום שהתפילה בו הכי מתבקשת ....דווקא
ביום הזה נדרש ממני להיות בתוך עמי אנוכי יושבת ולהתפלל רק על כבוד שמים...
מה הפשט בזה???? מה זה הפרנציפ הזה????
תמיד חשבתי לעצמי :תביא איזה יום שאתה רוצה שאני לא אתפלל על עצמי...
אני מוכן לא להתפלל על עצמי בשבועות ...בסוכות ...נו ...נסתדר עם זה איכשהו...
אבל בראש השנה?? בדיוק ביום הכי גורלי?? בדיוק אז להתעלם כביכול מהצרכים
הבוערים לי?? למה הפרנציפ הזה??
נו ...מה התשובה???
אני אסביר את זה בדוגמא :לפני שנבחנתי לישיבה קטנה ...הייתי במתח מאוד
גדול כמו כל הילדים בכיתה ...ישבתי וחזרתי על החומר של המבחן עשרות
פעמים ...ותכל'ס לא הבנתי את החומר ...היה בחור אחד מבוגר שלמד איתי ולמד
איתי ולא הבנתי ...עד שיום אחד הוא שאל אותי :בעצם למה אתה כ"כ לחוץ
מהמבחנים לישיבות?? עניתי לו :מה פירוש ...אני מפחד ש ...ש ...שאני לא אענה
טוב ...ולא אצליח במבחן ואז לא יקבלו אותי ...הוא צחק ולחש לי באוזן :זה
בסייידר ...אין סיכוי שלא יקבלו אותך!! תבין :אבא שלך הוא אחד מהקהילה פה...
ולפי הנתונים שיש כאן בקהילה ...הרי אם אותך לא יקבלו לישיבה זה כמו שלא
יקבלו אותו ...אז זה בסיידר ...אתה יכול להיות רגוע ...כשאתה נכנס למבחן ...זה
בדיוק כמו שאבא שלך נכנס למבחן...
מה שאותו אחד אמר לי ...דווקא היה אמור להרגיע אותי ...אבל דא עקא!!!!!
שבדיוק אז הייתי בשיא הטיפש עשרה ...והייתי אז בשיא הגישה שאני מבין יותר
מכולם ...וכמובן שיותר מאבא שלי ...ואני מסתדר בלעדיו ...ואני לא צריך את
העזרה שלו ...והנה ...פתאום מגיע רגע של לחץ ...ופתאום אני מרגיש נמושה ואני
מפחד שלא יקבלו אותי לישיבה ...ואז מה אומרים לי?? תגיד שאתה בן של אבא
שלך...
אבל לא!!! לא רוצה!! אני גדול!! אני מסתדר לבד!! אני מבין יותר!!!!
והתחילה פה מלחמה פנימית ...הטיפש עשרה דוחף עם כל הכח להתנער מאבא...
עזוב ...אני אפתח את הפה ...אני אדבר ...נראה אותם שהם לא מקבלים אותי...
אני אראה להם מה שזה ...אבל מאידך הפחד המחלחל והמשתק שוב מחזיר אותי
בכח להסתתר מאחורי הסינר של אבא ...נו ...מי ינצח??? בסופו של דבר הנס שלי
היה שהפחד ניצח ...וברגע האמת עמדתי כמו עלה נידף ...ובמקום להפגין שרירים
ולהראות איזה אובייקט עומד לפניהם ישבתי כמו ילד טוב ואמרתי שאני בן של
אבא שלי ...ואז התקבלתי ...ואם הייתי מקשיח ומנסה להפגין נוכחות ולהראות
מה אני לא יודע ...הם היו נרתעים מהפרוייקט ולא מקבלים אותי למרות אבא
שלי ...עד כאן המשל...
זה בדיוק מה שקורה בראש השנה!!!!
כל השנה אנחנו בטיפש עשרה ...אני מבין ...אני יכול ...אני מנסה פה ושם ...יש לי
מהלכים שלימים איך אני פותר את הבעיות שלי לבד ...אל תשאל ...יש לי תכניות
ארוכות טווח ...בקיצור :אני מבין יותר...
והנה!!! מתקרב יום המבחן!!!! ומגיעים חז"ל ולוחשים לי באוזן :עזוב...
אל תנסה להיות חכם ...אל תנסה לעשות שרירים ...כי זה מבחן קשה ...יש לחץ
גדול ...מאוד קשה להתקבל במבחן הזה ...יש הרבה יותר מוצלחים ממך שלא
התקבלו ...בקיצור :ואל תבא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי ...כמעט
אף אחד לא הצליח במבחן של יום הדין...
כך שאם אתה מופיע לבד ומתחיל להתפלל ולבקש בקשות ולהפגין נוכחות ...חבל
על המאמץ ...אין טעם אפילו לשלוח טפסים...
אבל!!!! ברגע שאתה מפנים שהמשפט שלך זה משפט לאלוקי יעקב!!! ברגע שאני
מפנים שאני בנו של הקב"ה ...ואני ילד קטן ...ומסתתר מאחורי הסינר של אבא ...אני
מצידי לא חושב שיש לי מה להציע ...מילת קסם אחת יש לי להגיד :אני בן של
הקב"ה!!! ואם אני כעת עומד בדין ...אז הקב"ה נמצא פה איתי!!! וגם הוא שרוי
בדין!!!! אה ...ככה???? זהו!!!! הכל פתאום נהיה מובן ...הכל מסתדר...
זה בדיוק מה שקורה בראש השנה ...אנחנו מגיעים עם הרבה בטחון עצמי ומתחילים
לירות צרור בקשות ...תחנונים ...אני מתפלל בבית כנסת טוב ...במנין ישיבתי ...ואני
מכוין ...מממזה מכוין ...ואיזה בכיות ...ואני כל הזמן עסוק ב"איך אני מתפלל" האם
אני מתפלל טוב או לא טוב...
אבל אדוני היקר!!! עם כל הכבוד לתפילה המשתפכת שלך הדינא קשיא קצת יותר
חזק מזה!!!! בוחן לבבות גולה עמוקות קצת יותר תובעני ומלחיץ ממה שיש לך להציע
כאן ...אז בבקשה ...במקום להופיע עם שרירים ולהפגין נוכחות ולהסביר בדיוק מה
אתה רוצה ...עזוב ...תהיה עסוק בייחוס שלך. ..תהיה עסוק בלהמליך את הקב"ה...
ולהסתתר מאחורי הכח הגדול שלו ...ולומר :אני שייך אליו!!! אני איתו!!!!!
במקום להופיע מול השטן ולהתחיל להסביר את עצמך ולנסות להיות יותר צודק
ממנו ...תעמוד עם שופר ותכריז אני בן של הקב"ה ...הוא המלך שלי ...אתה יודע
מה??? רוצה לשמוע את ההגדרה הכי הכי קולעת? אתה מכיר את הילדים הקטנים
האלו ...שבגיל מסוים הם פתאום מתחילים ולהתמרד ...ואז כשמגיע איזה דוד
ומתחיל לתת להם פקודות ...מה הם אומרים לו?? הם מושכים בכתפיים ואומרים:
אתה לא קובע עלי!!! אתה לא מחליט עלי!!!!
אז זהו!!! בדיוק זו המילה ..אני בראש השנה מגיע ...ועסוק בדבר אחד:

אתה -הרבש"ע קובע עלי!!! אתה -הרבש"ע מחליט עלי!!!
ואם אתה יתברך מחליט עלי וקובע עלי ...אז פרטים נוספים אצלך יתברך ...זהו...
זו הנקודה ...בראש השנה העבודה שלנו להתמקד ב"אתה מחליט עלי"!!!! אח"כ...
בעשרת ימי תשובה נתחיל ליכנס לפרטים ..נתחיל לבקש בקשות ...כי אז...
בעשי"ת הקב"ה נמצא איתנו לבד ...אבל בראש השנה יש בית דין ...יש מערכת
שלימה של מבחן ...כאן לא מדברים מידי הרבה ...כאן אני צריך להזכיר לעצמי
ולכולם את הייחוס שלי ...להסכים להסתתר מאחורי הסינר של אבא ולא להמשיך
בטיפש עשרה ...ככה??? אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון!!!
התקבלת!!!!
---

