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לפני יום הכיפורים נכנסתי אל מרן ראש הישיבה ,הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן
זצוק"ל ,ושאלתי אותו על מה הוא מציע לעורר את הקהל ,לקראת יום הדין? ובמילים
אחרות :מה הוא הדבר שעשוי להביא לאדם את הזכויות הגדולות ביותר?
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,על הזכויות לדורי דורות
סיפר רבינו הגאון המרא דאתרא שליט"א" :לפני יום הכיפורים נכנסתי אל
מרן ראש הישיבה ,הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל ,ושאלתי אותו על
מה הוא מציע לעורר את הקהל ,לקראת יום הדין? ובמילים אחרות :מה הוא
הדבר שעשוי להביא לאדם את הזכויות הגדולות ביותר?
"מרן השיב' :זיכוי הרבים!' .ואני רוצה להסביר מעט את דבריו" ,אמר הרב
שליט"א.
"הגמרא אומרת שהרשע שעושה מצוות וטורפין לו אותן בפניו ,משום
שנאמר' :לרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי' וכו' .והנה ,הגאון רבי יצחק
אלחנן אומר שכל זה בשאר מצוות ,אבל כאשר הרשע התעסק במצוות צדקה,
לא טורפין את המצוה הזו .ומדוע? – מפני שבמציאות היה מי שנהנה מהמצוה
שעשה הרשע ,והוא העני .ואם כן לא אכפת לנו שעושה המצוה היה רשע,
אם אדם אחר נהנה מכך -מגיע לו שכר על כך.
"לפי זה אפשר גם לפרש את דברי מרן הגראי"ל בענין זיכוי הרבים .שכן,
גם אם מדובר באדם התואם את ההגדרה של 'טורפין לו זכויותיו בפניו' ,אבל
המציאות היא שכאשר אדם מתעסק בזיכוי הרבים ,יש רבים שנהנים ממנו
ומתחזקים בגין המעשה שעשה ,אם כן אין לך זכות גדולה מזו ליום הדין.
"ויש לדעת ,שכאשר אומרים 'זיכוי הרבים' -אין הכוונה רק למי שמזכה
אלפים ורבבות בהפצת דברי חיזוק וכיוצ"ב .גם לומד תורה צנוע שבצנועים,
היושב בפינתו ושוקד על התורה בשמחה ובחשק ,ויש שלוקחים ממנו דוגמא
ומופת כיצד ללמוד ,ונדבקים בהתלהבות שלו ,ומתחילים ללמוד יותר בחשק,
הרי שגם הוא נקרא 'מזכה הרבים' ,וגם עליו התכוון מרן ראש הישיבה.
"יתירה מכך .כדי לקרב את האדם לבוראו ולהשיבו בתשובה שלימה ,לא
צריך להיות דווקא פעיל בארגון שמטרתו להחזיר בתשובה .די שיהודי ירא
שמים יתנהג כראוי ,ויוכיח את קרבתו הוא לבורא עולם ,כדי שהאדם העומד
ממול ,שלא זכה עדיין להימנות על באי בית המדרש ,יתרשם ,יתפעל ,ויסיק
מסקנות מידיות".

ביקש לעמוד מקרוב על צורת ההיכל
כבר הבאנו בעבר דוגמאות רבות לענין זה ,ועכשיו נספר כאן את מה שגילה
לנו הגאון רבי אליעזר רוט .כדאי לשמוע את הסיפור ,כדי להבין עד כמה יש
בכוחנו להשפיע על אחרים ,גם בלי להוציא מילה מהפה.
בהיכל הכולל שהגר"א רוט עומד בראשו ,מתפלל יהודי שחזר בתשובה
שלימה לפני  35שנה .כיצד קרה הדבר? – אדם זה ,שהיה חילוני גמור ,נתקל
פעם בכתבה שפורסמה אף היא בעיתון חילוני ,שתיארה את יופיו של ארון
הקודש של ישיבת פוניבז'.
כאמן ,שהתעסק בתחומי ייצור הרהיטים ,ביקש לעמוד מקרוב על צורת

ההיכל ,שהובא כידוע ,במבצע מורכב מאיטליה.
הוא הבין מראש שכאדם שאינו שומר מצוות ,לא יוכל להיכנס להיכל
הישיבה בשעות היום ,שבהן נמצאים הבחורים באולם ,ושוקדים על תורתם.
הוא תכנן ,אפוא ,לעלות לישיבה בבני ברק בשעת לילה מאוחרת מאוד ,הרבה
אחרי חצות.
בשעה זו ,כך שיער ,לא יהיה כבר אף בחור באולם הישיבה ,ותהיה זו השעה
המתאימה שבה יעלה בידו לבדוק מקרוב את ההיכל המפואר.
וכך עשה .האיש יצא מתל אביב ,עיר מגוריו ,ועשה את דרכו לבני ברק,
והיה בטוח בכל מאת האחוזים שכאשר יפתח את דלת ההיכל של ישיבת
פוניבז' ,ימצא לפניו אולם ריק .אבל ,כפי שידוע לכולנו ,התמונה היתה שונה
לחלוטין.
האמת היא ,שעוד מרחוק ,בהיותו במעלה המדרגות המובילות את הישיבה,
היה נראה לו ש'משהו כאן השתבש בדרך' ...הוא שמע בבירור את קול
הלימוד ,והריתחא דאורייתא ,אבל היה בטוח שהקולות הללו אינם מגיעים
מההיכל המואר ,אלא ממקום אחר.
כשפתח את הדלת ,כמעט והתעלף ...בחורים רבים ,שמספרם הגיע ליותר
מ 100 -כפי שסיפר ברבות השנים  -היו בשעה זו באולם ,והאווירה היתה
נשמעת כבצהרי היום.
כיון שלא רצה לבלוט יותר מדי ,עמד מן הצד ,והתבונן במחזה הנראה לנגד
עיניו" .הייתי צריך לצבוט את עצמי כדי להיות בטוח שאינני חולם" ,סיפר
לאחר שנים רבות לבני משפחתו.
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עומד לו בעל העדר ,ומונה את הבהמות ,עד אשר מגיע ל"עשירי קודש" ,או אז עושה
לה פס אדום ,ובזה נגזר דינה לשחיטה ולהקרבה על המזבח .ומה קורה עד אשר יבואו
לביהמ"ק? בינתיים הולכת לה הבהמה לטייל ולשחק עם חברותיה ,עליזה ושמחה,
אילו היה לה קצת שכל ,היתה עוזבת את כל הטיולים והולכת לנהר ,טובלת ורוחצת
את עצמה חזק ,עד אשר יימחק מעל גבה הפס האדום ...ותיכנס ותלך לחיים טובים!
בעל 'משמר הלוי' ,הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצוק"ל ,על "כתבנו בספר החיים"
בערב ראש השנה תשס"ד ,החזיקו בלימוד הדף היומי בסוף מסכת זבחים,
ופנה רבינו זצ"ל אל לומדי השיעור בשאלה" :כאשר תעמדו ותבקשו מאת
השי"ת 'זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוקים
חיים'  -מה תכוונו ב'למענך'?
אומר לכם מה אני מכוון' :רבש"ע זכרנו לחיים למענך  -למען שנזכה בשנה
הבעל"ט ללמוד כראוי את המסכתות הקדושות ,מסכת מנחות ,מסכת חולין,
מסכת בכורות ,מסכת ערכין ומסכת תמורה ,בשביל זה אני מבקש ממך
רבש"ע תן לי בבקשה עוד שנה של חיים".
והיה רבינו זצ"ל אומר" :כאשר ה'למענך' הוא אמיתי  -יש לנו בסייעתא
דשמיא תקוה גדולה לצאת זכאים בדין!"
אכן ,שומה עלינו לראות שזה יהיה באמת הבטחה אמיתית הבטחה רצינית
לא ח"ו מן השפה ולחוץ והשי"ת בוחן לב וחוקר כליות.

העצה לזכות ביום הדין
רבינו זצ"ל היה עומד ומעורר בדרשותיו בחודש אלול ,שהנה מתקרב ובא
יום הדין ,ובשמים יש מאזניים :על הכף האחת מונחות המצוות ,ועל הכף
האחרת מונחות העבירות ,והרי לב יודע מרת נפשו ,שיתכן מאד מאד
שהעבירות הם אלו שמכריעים את הכף ,אם כן מה עושים?
והיה אומר רבינו זצ"ל" :העצה הטובה ביותר  -להוסיף עוד ועוד שקידה
בלימוד
התורה ,בכל דקה של לימוד התורה מתווספים לו בשמים מאתיים מצוות
שכל אחת מהן שוקלת כנגד כל המצוות .החיים והמוות ביד הלשון ,תגיד
דף גמרא ,ועוד דף ,ועוד דף ועוד דף[ "...והיה מספר ,שאחד בא פעם לפני
החפץ חיים זיע"א וסיפר שרכש אתרוג בחמש מאות דולר ,אמר לו הח"ח
זיע"א" :אתרוג זה מצוה אחת ,ואילו בדקה של לימוד התורה רכשת לנפשך
מאתיים מצוות שכל אחת מהן שקולה כנגד כל התורה"].
פעם ,בערב היום הקדוש ,סיפר לרבינו זצ"ל אחד ממקורביו ,שבערב יום
כיפור נוהג הוא ללכת למקוה כמה פעמים במשך היום ,ובכל פעם טובל הוא
כך וכך טבילות ...נענה רבינו זצ"ל ואמר" :לכל אחד יש את הכרטיס כניסה
שלו ,זה לא הכרטיס כניסה שלי[ "...ויתכן שהוסיף" ]:כרטיס הכניסה שלי
הוא תורה ,ותורה ,ותורה!"...
ואירע פעם בערב היום הקדוש ,שאחד מן לומדי השיעור שליט"א הביא
לרבינו זצ"ל את הספר "דברי יציב" מכ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג זצוק"ל
על ענייני קדשים ,באותו ליל יום כיפור לא ישן רבינו וכל הלילה למד ולמד
בספר הנ"ל.

ישועות והצלחות
זה נוסח הברכה דהוה מרגלא בפומיה דרבינו זצ"ל לברך בימי הדין :כתיבה
וחתימה טובה ,עם כל הפני יהושע ,ועם כל הצל"ח [ -כלומר ,שיהיה עם כל
הישועות וההצלחות שצריך] .ולפעמים נהג לומר 'עם כל הפירושים'...

אתה הרי יש לך טעם בלימוד
אירע פעם ,באחד מימי חול המועד סוכות שישב אצל רבינו בסוכתו אברך
פלוני ,שרבינו הכירו מקרוב ,וטיפל בו טיפול מסור ,ואותו אברך התמרמר
לפני רבינו ,שהנה זה כבר כמה שנים שיש לו חזקה לעבור לפני התיבה
באחת מתפילות הימים הנוראים ,והנה בשנה האחרונה לקחו ממנו את
הכיבוד ,וזה כואב לו.
רבינו זצ"ל ,אורייתא קמרתחא ביה ,פנה לאותו אברך בתוכחה גלויה שנבעה
מתוך אהבה רבה ,וכה היו דבריו" :עליך לא הייתי מאמין! אתה ,שברוך השם

זכית שיש לך טעם בלימוד ,ואתה יודע היטב מה זו מתיקות אמיתית ,מתיקות
התורה הקדושה ,איך יתכן שבכלל מעסיקים אותך כאלו שטויות ,אתה
שוטה!" וראו בחוש את הכאב על פניו של רבינו ,איך יתכן שאברך שמונח
בלימוד ,מתעסק בכאלו הבלים ,ובמשך כמה ימים אח"כ עוד לא נרגע מזה.
בתוך כדי השיחה ,הצביע רבינו על תמונת קדשו של כבוד מרן ,רבן של כל
בני הגולה ,רבינו יוסף שלום אלישיב זצוק"ל ,שהיתה תלויה שם בסוכה,
ופנה רבינו לבן שיחו ואמר" :הבט נא וראה ,תסתכל ותראה בפניו של האיש
הקדוש הזה ,איך שהן קורנות מאושר ושמחה ,הוא המאושר ביותר בתבל,
ולמה? משום שהוא דבוק בכל לבו ונפשו בתורה הקדושה ,וכל השטויות
שבעולם לא מתחילים בכלל לעניין אותו .כזה ראה והתקדש!"
פעם סיפר רבינו זצ"ל על תלמיד חכם גדול אחד שליט"א שרצו לכבדו
בהוצאת ספר תורה לפני כל נדרי ,וסירב.
ואמר רבינו זצ"ל" :הוא צודק מאד ,כי מה חסרה לו תחושת הגאוה הזאת
בדיוק ביום הקדוש".
ודומני ,כי אף כאשר הציעו לאחד מהחוסים בצלו שליט"א להתחיל בתפקיד
זה וסירב בכל תוקף [על פי חינוכו של רבינו זצ"ל] ,סייע לו רבינו זי"ע לעמוד
בסירובו ,ביום קדוש זה.

כבקרת רועה עדרו
מה נאדר בקודש היה לשמוע מפה קדשו של רבינו זיע"א איך שהיה עומד
וחוזר על ההרגשה הנפלאה של הסבא קדישא רבינו אליהו לופיאן זיע"א
בימים הנוראים ,במאמר הפייטן" :כבקרת רועה עדרו".
וכה היו דבריו" :עומד לו בעל העדר ,וסופר ומונה את הבהמות ,אחת שתים
שלוש ...עד אשר מגיע לעשירי" ,עשירי קדש" ,או אז סוקר עליה בסיקרא,
ועושה לה פס אדום[ ,ובלשונו הטהור של ר' אלי'ה זיע"א 'דער רויטער
פאסיקל' ]...ובזה נגזר דינה לשחיטה ולהקרבה על גבי המזבח.
ומה קורה בינתיים? עד אשר יבואו לביהמ"ק? בינתיים הולכת לה הבהמה
לטייל ולשחק עם חברותיה ,עליזה ושמחה ,היא לגמרי לא חולמת איזה גזר
דין שיש עליה!
אילו היה לבהמה קצת דעת ,קצת שכל ,מה היתה עושה ,היתה עוזבת את
כל המשחקים ,את כל הטיולים ,והולכת לנהר ,ושם היתה טובלת במי הנהר,
ורוחצת את עצמה חזק חזק ,עד אשר יימחק מעל גבה הפס האדום ...ותיכנס
ותלך לחיים טובים.
עומד הס"ק רבינו אליהו זיע"א בשיחותיו הקדושות ואומר ומעורר ,עבר
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וסיפרו פעם לפניו בשם רופא מומחה וידוע ,שביקר אצל שניים מגדולי ישראל לפני
יוהכ"פ ,ולאחר בדיקתם חיווה דעתו שאין להם להתענות ביוהכ"פ ,והאחד בכה מגודל
צערו על כך ,ואילו השני אמר תיכף ומיד בשלוות הנפש" :מי שאמר להתענות ביום
הכיפורים ,הוא ציווה להימנע מכך בכגון דא" .ואמר רבינו שהדרך השנית היא היא
הדיעה הישרה והנכונה שיבור לו האדם
הלכות והליכות יום הכיפורים ,ממרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זללה"ה
כתב רבנו :בתפילת יוה"כ כשמבקשים "ורוח קדשך על תיקח ממני" ,יש
לכוון גם על כך שיזכה להישאר במדרגה זו של "רוח קדשך" ,כי כל אדם
זוכה ביום זה לרגע של רוח הקודש ,ולכן יש לו להתחנן ולבקש שיזכה
להישאר בכך ,וכאותו משל ידוע של המגיד מדובנא ז"ל על הפסוק (תהילים
כ"ד ,ג')" :מי יעלה בהר ד' ומי יקום במקום קדשו" .עכ"ד.
ויאריך כל אחד כהרגשת לבו ,כי דבר זה עצמו הוא עניינו של יום
הדריך רבנו בענין תפילות היום בכלל ,שאם כי בר"ה ,אין נכון להאריך
הרבה בתפילת הלחש ,לפי שקשה הדבר לרכז המחשבה להתבונן במהות
היום ,שהיא המלכתו ית' עלינו ,מ"מ יוהכ"פ שאני ,ויאריך כל אחד כהרגשת
לבו ,כי דבר זה עצמו הוא עניינו של יום ,כלומר ההתקרבות לד' ע"י התפילות
והווידויים .ורבנו היה מאריך באמירת הווידוי במתינות והתבוננות בכל פיסקא
ופיסקא (ורגיל היה לומר על עצמו בענוותנותו ,מאז שרבו הפונים אלי
בבקשת עצה והדרכה וכו' ,כמה צריך אני להאריך בוידוי ובבכיה באמירת
"יעצנו רע").
אמירת 'כל נדרי' ,שהוא כדי לטהר את הפה מעוון נדרים כדי שיתקבלו התפילות כראוי
ורגיל היה לחזור על מה שאמרו בטעם שמתירין הנדרים בתחילת יוהכ"פ
באמירת 'כל נדרי' ,שהוא כדי לטהר את הפה מעוון נדרים כדי שיתקבלו
התפילות כראוי .וברשימותיו כתב רבנו :עיקר התפילה ביום הקדוש צריכה
להיות על עניינים רוחניים ,וזה שאמרו חז"ל "וישעי – זה יוהכ"פ" ,כי מילת
"ישועה" נאמרה במקרא ובתפילות ע"פ רוב על ישועה רוחנית ,כמו "קראתיך
הושיעני" שבתהילים ו"תפארת גדולה ועטרת ישועה" במנחה של שבת .אך
גם בזה אין להצטמצם רק בבקשות פרטיות על עצמו ,כי אם גם עבור הכלל
ועל גלות השכינה ,וכמ"כ ע"ד צחות על הפסוק "וישמע משה את העם בוכה
"למשפחותיו" – ויחר אף ד' מאוד וגו'".
ובלבבם של המוני תלמידי ישיבת 'קול תורה' (בה קבע רבנו תפילתו בימים
הנוראים ,מיום שנתכהן לעמוד בראשה .וכשקבעה משכנה בשכונת 'בית וגן'
המרוחקת מביתו ,שהה בה בכל שנה ביוהכ"פ) ,חקוקה דמות רבנו ,בהתחטאו
לפני קונו כל היום כולו ברגשי קודש ,כשאימת הדין ורוממות היום ניכרים
על כל תהלוכותיו.
ומרבה היה לעורר על החובה הגדולה ליקר ולחבב כל רגע מיום גדול וקדוש זה
שעה ארוכה קודם התחלת תפילת שחרית ,העיר את נכדו הלן עמו בחדרו
לאמירת תהילים באומרו – "קום קרא אל א-לוקיך" ,כי כל רגע ורגע יקר
מפז .וזה לשון רבנו ברשימת כת"י" :לעומת ההתקרבות שמתקרב הקב"ה
אלינו כביכול ביום הכיפורים ,על האדם לטהר ולזכך עצמו לקרב עצמו לד',
ואם הוא כנרדם הריהו ח"ו כמתרחק ,ואז אוי לנפשו וכמה צער גורם בזה
כלפי מעלה ,וכאילו ח"ו בבחינה של מבעט ביוהכ"פ ,כיון שאינו מרגיש
ההבדל הגדול בו נבדל יום זה מימים אחרים ,ולכן יש להיזהר שלא יאבד
חלילה זמן כלשהו מיום זה לבטלה ,שהרי כל רגע מכפר ,כדאיתא בכריתות
ז' ע"א וי"ח ע"ב (וברמב"ם פ"ג משגגות ה"ט) ,ואם מאבדהו לריק ה"ז ח"ו
כמבעט ,והוא נורא עד מאוד" .עכ"ל.
וכן ביאר רבנו בהא דארז"ל (יומא כ' ע"א) שביוהכ"פ אין רשות לשטן
להשטין ,ויש להבין מה התועלת בכך הרי סו"ס למחר שוב יעמוד ויקטרג
על מעשי האדם ,וכ"ש דתיקשי עפ"ד הרוקח סו"ס רי"ז ומהרי"ל הל' יוה"כ
סוף הלכות מוסף ,דמה שאינו משטין היינו רק על מעשי יוהכ"פ גופי' אבל
על העבר שפיר מקטרג ,אלא שבאמת חסד גדול מאוד הוא שלא יוכל להשטין
על מעשינו ביוהכ"פ עצמו ,שהוא יום חסד ורחמים ,והכח ביד האדם לשוב
בו בתשובה שלימה ,ועיצומו של יום מכפר ,ואילו הוא מפנה לבו ומסיח

דעתו גם לדברים אחרים .ומדבר זה עצמו שגילו לנו חז"ל יש ,אפוא ,לקבל
התעוררות גדולה וללמוד עד כמה יש להיזהר ולשמור מכל משמר על יקרת
כל רגע מיום קדוש זה ,וע"ד דברי רבנו הגר"א ז"ל הידועים בפירוש 'דין
וחשבון' ,שמלבד הדין על מעשים שעשה ,עתיד כל אדם לעמוד במשפט על
מה שלא עבד את קונו באותו זמן.
היה אומר" :רבים לא התענו ביוהכ"פ שנים רבות ,מפני סיבה בריאותית ,והאריכו ימים
בטוב"
בחולה שאמר לו הרופא לאכול כדרכו ,היה רבנו מזהיר לקיים הוראתו ולא
להחמיר כלל .ומצעירותו עד אחרית ימיו ,היה רגיל לבקר בעצמו בערב
יוהכ"פ ובימים הסמוכים לו ,בבתי מיודעיו שהיו חולים או חלושים ,להורותם
את המעשה אשר יעשון (וטרח במדידת והכנת הכלים למי שהוצרך לדקדק
בשיעורים) .ובפרט נתן דעתו ולבו במידה יתירה ,לשדל את כל אחד ואחד,
בדברים המתאימים לפי רוחו ותכונות נפשו לשמור פקודת הרופאים,
וכשהבחין שהקושי אצל החולה הוא מפני שהדבר מורה על גודל הסכנה בה
הוא שרוי ,היה אומר" :רבים לא התענו ביוהכ"פ שנים רבות ,מפני סיבה
בריאותית ,והאריכו ימים בטוב .וכשהבין שהקושי הוא רגשי ,מפני עצם הדבר
שלא יתענה ביוהכ"פ ,היה מדבר על לב החולה ,שעלינו להרגיש כי גם מצוות
התורה של 'וחי בהם' ,גם היא מצוה יקרה וחשובה עד מאוד"
מי שאמר להתענות ביום הכיפורים הוא ציוה להימנע מכך בכגון דא
וספרו פעם לפניו בשם רופא מומחה וידוע ,שביקר אצל שניים מגדולי
ישראל לפני יוהכ"פ ,ולאחר בדיקתם חיווה דעתו שאין להם להתענות
ביוהכ"פ ,והאחד בכה מגודל צערו על כך ,ואילו השני אמר תיכף ומיד בשלוות
הנפש" :מי שאמר להתענות ביום הכיפורים הוא ציוה להימנע מכך בכגון
דא" .ואמר רבנו שהדרך השנית היא היא הדעה הישרה והנכונה שיבור לו
האדם.
ואירע פעם ששמע על ת"ח אחד ,שחלה ומתעקש להתענות ,ומיד נסע
רבנו לבקרו ובתוך השיחה אמר שפשוט הדבר שאין לו להתענות ,וחזר הלה
לעמוד על דעתו שבכוחו להתענות וכו' ,ובראות רבנו גודל התעקשותו אמר
לו" :ריח אפיקורסות ח"ו יש כאן!" ,ולתדהמתו של החולה ,נענה רבנו" :הרי
זה גם נכלל במה שאמרו ז"ל (סנהדרין צ"ט ע"ב) ד'האומר מאי אהנו לן
רבנן ה"ז אפיקורס' ,והיינו לפי ששופט ענייני הטבע על פי שכלו ואינו משעבד
שכלו והבנתו לדעת חכמים ,וא"כ ה"ה בנד"ד ,שכל שהרב מורה בהחלט
שאסור להתענות ,שוב אין להרהר על הדבר כלל ולקיים דבר ד' זו הלכה!".
(הערות מלוקטות מתוך 'הליכות שלמה' – מועדים)
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"ומה עוד נשמע בסין?" ,שאל ה'חפץ חיים' והסוחר ענה" :הסינים בנו
סכר ענק ,אבל הוא נבנה ברשלנות ומסת המים הכבדה ערערה אותו.
הוא קרס ומאה אלף סינים טבעו למוות!" .ה'חפץ חיים' הזדעזע" :אוי
ואבוי ,מדת הדין מתוחה ,עד לסין הגיעה!"" .הרב ,מותר לשאול שאלה?"
"ודאי!"" .הרב מזדעזע כל כך מטביעתם של איכרים סיניים?!"הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל על "יושב בשמים ישחק"
האם היה סיכוי?

רבותינו נתנו טעמים רבים ,מדוע קוראים בספר יונה ביום הכפורים בין
הערביים ,בשעה הדוחקת והקובעת ביותר בשנה .גם רבינו ה'חפץ חיים'
זצ"ל נדרש לכך ('שער הציון' תרכב ,ו) וכתב ,שספר יונה בא לומר שאין
אדם היכול לברוח מה' ,ועצת ה' היא תקום בכל מקרה .וכן אמרו בירושלמי
(סוף מסכת ברכות)" :ואתה מרום לעולם ה'" (תהילים צ"ב ,ט')  -לעולם
ידך על העליונה!
ויותר מכך –
אשאל שאלה :אילו היה יהודי גדול ,צדיק ובעל רוח הקדש ,ה'חפץ חיים'
למשל ,מגיע לעיר זרה במדינה זרה ,עיר של פריצות והוללות .פריז ,למשל.
למרות ששמעתי שפריז מלאה ביראת שמים ,כי יהודים רבים הגיעו אליה,
והשאירו שם את יראת השמים שלהם ,אבל זה רק משל .והיה הולך בשדרות
שאנס אליזה ומכריז" :בעוד ארבעים יום פריז נהפכת!" .האם היה סיכוי
שמישהו ישים אליו לב? שיקבל איזו פינה בעתון?
יונה הנביא נשלח להחזיר את נינווה בתשובה ,כי הקדוש ברוך הוא חס על
מעשה ידיו .פחד יונה שאכן יחזרו ,ותשובתם תעורר קטרוג על ישראל .לכן
החליט לערוק ולברוח .נניח שהיה הולך ,וקורא את קריאתו ,איזה הד היה
לה? היו מושכים בכתפיהם וממשיכים במעשיהם .ככלות ארבעים הימים
נבלעים באדמה ,אות לבני מרי .והיה מתברר למפרע שחשש שווא חשש,
ולא התעורר כל קטרוג על העם .אדרבה ,יכול היה להשתמש בענשם כאזהרה
לישראל ,ככתוב" :הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר
אמרתי אך תיראי אותי ,תקחי מוסר" (צפניה ג' ,ו').
מסופר ,שסוחר יהודי המתגורר בסין החליט לייבא בעצמו סחורות מאירופה.
הפליג ויצר קשרים עם יצרנים וספקים ,ולפני שובו נסע לראדין לקבל ברכת
ה'חפץ חיים' .הציג עצמו :מסין הגיע.
סין ,בקצה העולם.
"מה נשמע בסין?" ,התעניין ה'חפץ חיים'.
נאנח" :העניינים יגעים .היהודים מפוזרים .אין חנוך יהודי ,אין שחיטה
כשרה ,יש ניסיונות קשים בשמירת השבת ,השם ירחם!".
ה'חפץ חיים' לא התפעל .ענה" :צרתכם צרת רבים בדורנו .בקהילות רבות,
מאוסטרליה ודרום אפריקה ועד לדרום אמריקה וצפונה .חברתי עבורם את
ספרי 'נדחי ישראל' .קח עמך כמה ספרים תפיץ אותם בסין .הם מורים איך
להחזיק מעמד בתנאים הקשים –
ומה עוד נשמע בסין?"
תמה :על מצב היהודים כבר ספר ,על מה עוד ידווח? אמר" :זה כמה שבועות
שיצאתי משם"
"אבל לפני שהפלגת ,על מה דברו שם ,על מה דווחו העיתונים?"
ענה" :הסינים בנו סכר ענק ,שפנה עמק שלם להתיישבות חקלאית ,אבל
הסכר נבנה ברשלנות ומסת המים הכבירה ערערה אותו .הוא קרס ומאה
אלף סינים טבעו למוות!"
ה'חפץ חיים' הזדעזע" :אוי ואבוי ,מדת הדין מתוחה ,עד לסין הגיעה!"
"הרב ,מותר לשאול שאלה?"
"ודאי"
"כשספרתי על מצבם העגום של היהודים ,הגיב הרב בהשלמה .וכשספרתי
על טביעתם של אכרים סיניים ,מזדעזע הוא כל כך?!"
"ברכות יחולו על ראשך! אמור לי ,בורשה היית?"
"ודאי!" ,לראדין ,מגיעים דרך ורשה.
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"כמה יהודים גרים שם ,ומה חלקם באכלוסיה?"
תמה ,אבל ענה" :מספרים שכשלוש מאות אלף יהודים ,מתוך כמיליון
תושבים".
"כן" אשר ה'חפץ חיים'" ,כך אומרים .אמור נא ,אלו היית רואה אדם עומד
בכיכר העיר ונואם באידיש ,אל מי הוא פונה?"
"מה השאלה? ליהודים העוברים ושבים!"
"אבל בעצמך אמרת שאינם אלא מעוט!"
חייך" :אכן הגויים הם הרוב ,אבל אינם מבינים אידיש .אם דיבר באידיש,
ליהודים דיבר!".
"כדבריך" ,הנהן ה'חפץ חיים'" .אם כך ,הלא תבין? שטפון הגורף מאה אלף
יצורי אנוש' ,מי במים' ,השם ירחם ,שפת שמים הוא ,אותות ממרום .אך מי
מבין אותו? מי יתבונן בו ומי יזדעזע ממנו? הסינים? אינם מבינים שפה זו!
אם כן ,אל מי פנו ,למי אותתו? לנו! אבל אנו ,בראדין אנו .ומהיכן נדע על
האתות ,איך נשמע את הנאום השמימי? הביאוך הנה ,שתספר אודותיו!"...
זה המבט הנכון ,המפוכח ,המבט של ה'חפץ חיים' זצ"ל!
זה מה שהיה קורה ,אלו מילא יונה את שליחותו .אבל הקדוש ברוך הוא
אכן בקש שבני נינווה ישובו בתשובה .ולכך ,לכאורה ,אין סיכוי.
ברח יונה.
ירד בספינה ,והתרגשה סערה .המלחים קראו איש לאלהיו ,לשווא.
יונה התגלה בירכתי הספינה ,סיפר סיפורו ,וחרדו חרדה גדולה .הורידוהו
לים ,ושקט מיד .העלוהו ,והסערה התחדשה .הורידוהו שוב ,ובלעו הדג:
"וייראו האנשים יראה גדולה את ה' ,ויזבחו זבח לה' ,וידרו נדרים" (יונה א',
ט"ז) .התפלל יונה ממעי הדגה ,והקיאתו ליבשה .שב ונצטווה והלך .קרא
קריאתו" ,ויאמינו אנשי נינווה באלוקים" כתב הרד"ק" :כי אנשי האניה היו
בעיר ,והעידו עליו כי הטילוהו אל הים וכל עניינו כאשר היה ,לפיכך האמינו
בנבואתו ושבו בתשובה שלמה" –
הרי לנו ,שכאשר האדם מנסה להתחכם על רצון הקדוש ברוך הוא" ,יושב
בשמים ישחק ,ה' ילעג למו" ,ואדרבה ,על ידו יסובב את עצתו ביתר שאת
ועוז!
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(מתוך הספר 'והגדת'– רעיונות ולקחים,
סיפורים ומשלים מאוצרותיו של הגה"צ רבי יעקב גלינסקי)

"ילדים יקרים! אנחנו צריכים את עזרתכם ,אתם צריכים להעביר אותנו שנוכל להגיע אל
השער הפנימי ,שתפילותינו יגיעו אל מאחורי הפרגוד .תכוונו בסליחות ,תאמרו שלוש
עשרה מידות בכוונה ,תעוררו רחמי שמים ,אתם ילדים ,יכולים הרבה יותר לפעול ממה
שאנחנו המבוגרים יכולים ,אתם יכולים לפתוח לנו את שערי הברזל מבפנים!!"
הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל ,בעצות מגדולי הדורות למעשים טובים לקראת יוה"כ
"וְ לָ ְמד ּו לְ י ְִר ָאה ֶאת ד'" (דברים ל"א ,י"ג)

בימים אלה של עשרת ימי תשובה ,עלינו להרבות במעשים טובים לקראת
יוה"כ הקרב ובא .בשם הגרש"ז מקלם ,התפרסמה עצה נפלאה איך בשעה
אחת להספיק לעשות הרבה מעשים ,כדי שכף המאזניים תכריע לכף זכות.
זאת ע"י דבר אחד ,שמכוחו אפשר להרויח אלפי זכויות ,והוא :מי שיקבל
על עצמו לעשות מעשים טובים .והסיבה לכך היא ,בגלל שהדבר נחשב לו
שעשה .וכמ"ש הר' יונה בשער השני עהפ"ס" :וילכו ויעשו בני ישראל" .וכי
מיד עשו? והלא בראש חודש נצטוו לקחת את הכבש לקרבן פסח בעשירי
לחודש .אלא בזה שקיבלו עליהם בנ"י לעשות את מה שה' ציוה – נחשב
להם כאילו כבר עשאוהו .ההכרה של עמ"י שזה רצון ה' ועליהם לעשות את
המצווה ,היתה כ"כ חזקה שזה נחשב להם כאילו עשו ממש!
ולגבי עשרת ימי תשובה ,המקבל על עצמו לעשות מעשים ,גם לגבי ה'שכר
מצוה' זה נחשב שעשה ,ובדיני שמים מחשבים את הגורם ,כאילו הוא עשה
את התוצאה של המעשה ,וכמ"ש בגמרא לגבי דיני מזיק על ידי גרמא.
וירבעם ,שעבדו עמ"י ע"ז בדורו ובדורות שאחריו ,יקבל עונש על כל הע"ז
שעמ"י עבדו אע"פ שהם עשו מעצמם .ולפי החשבון הזה ,כל שכן וקל וחומר
שמקבלים שכר על גרמא ,שהרי מידה טובה מרובה ממידת פורענות ,דאם
הקבלה גורמת להרבה מצוות ,הרי הוא זוכה ,ואם מקבל קבלה באמת הרי
שב"אמונתו" – יחיה גם חיי עוה"ב' ,כי היא חייך'  -ימצא חיים ,זה עוה"ב,
"כי הם חיינו" בעוה"ב "ואורך ימינו" בעוה"ז.
ומצינו שהגדולים נהגו לקבל על עצמם קבלות בימים אלו .והגרח"ע אחרי
פטירתו מצאו אצלו פתק שקיבל ע"ע קבלות בל"נ לשנת תרצ"א :לעשות
סדר בכספי הצדקה (היו הרבה שבאו אליו ,עניים ,ועד הישיבות ועוד),
להתאמץ יותר להתפלל בכוונה .היו אומרים שהיו רואים עיגולים אדומים
על מצחו כשעמד בשמונה עשרה (כי היה יכול לעסוק בהמון נושאים בבי"ד).
כמו כן הוא קיבל על עצמו להתגבר בסבלנות יותר ,אע"פ שהיה סבלן גדול.
כיום מצוי שאנשים מקבלים קבלה ,בלי לחשוב האם יוכלו לעמוד בה
לאורך כל השנה ,והם בעצם עושים כמו נזיר חוטא ,שמקבל ברגע של
התלהבות וסופו שלא מקיים .קבלה צריכה להיות דבר שלא יפסק אף פעם!
לבנו של האדמו"ר מרוז'ין היתה קופסת טבק של כסף על שולחנו ,והיה
דופק עליה לפעמים ,והתברר שהוא קיבל על עצמו שלפני שכועס ידפוק
ג"פ על הקופסא .מי שרוצה לקבל על עצמו דברים ,אפשר לקבל על ענייני
תורה ,תפילה ושבת .ואם אדם "נאמן"  -הוא יחיה ויזכה ל'זכרנו לחיים'.

הטבה לזולת – פתח למידות הטובות
זוכר אני כשהייתי תלמיד בישיבה ,ושמענו שיחות מפי המשגיח שהיה
בזמנו בפתח תקווה ,הצדיק רבי אבא גרוסברד זצ"ל .הוא ארגן קבוצה של
בחורים בני אותו גיל (קראו לזה 'ועד') ,והיה עושה פגישה שבועית במשך
כחצי שעה שהיו מדברים יחד ,ובכל עונה היה משוחח על נושא אחר .בתקופה
ההיא היה הנושא בענין 'ההטבה' .הוא היה משוחח על הנושא ושומע תגובות,
ובעיקר הוא היה מדבר ,מייעץ עצות ,ואמר לתלמידים" :בואו נעשה כך ,הרי
מיהו האדם שיש לו באמת קרבת אלוקים? אדם שהוא מטיב לכל ,שהוא
דבק במידותיו של הקב"ה ,שהוא מטיב לכל ורחמיו על כל מעשיו" ,ואמר
לקבל קבלה ,לעשות בכל יום לא פחות משלוש פעולות של הטבה בסתר,
לעשות טוב למישהו פרטי בסתר ,והתחיל לתת דוגמאות :יש בישיבה חדר
אוכל ,ויש מלצר שאוסף את הצלחות ,ויכול כל אחד לסייע ולאסוף את
הצלחות באותו שולחן ,וכך יהיה יותר קל לממונה לאסוף את הצלחות,
ולמרות שהוא מקבל משכורת ,מה יש אם יהיה לו יותר קל?! או למשל
עומדים בתור לאוטובוס ורואים אחד מאחור שקצת עצבני ורוצה לעלות,
ניתן לו להיות בתור לפני (בתקופה ההיא היתה צפיפות גדולה באוטובוסים),

ותן לחכם ויחכם עוד...
ואז אמר שתנאי הראשון להצלחה הוא לא לספר זאת לאיש ,אלא לשמור
את הקבלות בסוד ,והעיקר שהקבלה תהיה חזקה ,אבל לקבל דברים של
משקלות כבדים מדי ,שאינם לפי כוחות הנפש ,זה לא טוב ,משום שנשברים
מיד ,אלא לקבל דברים קלים.

מפתח ביד הקטנים
המגיד מדובנא אמר פעם בדרשתו בליל א' דסליחות ,שנתאספו גם ילדים
בבית הכנסת ,ופנה אליהם ואמר" :ילדים יקרים! אנחנו צריכים את עזרתכם,
אתם צריכים להעביר אותנו שנוכל להגיע אל השער הפנימי ,שתפילותינו
יגיעו אל מאחורי הפרגוד" .וכדרכו המשיל זאת במשל לאב ובנו הקטן ,שחזרו
מהדרך והרגישו ששודדים רודפים אחריהם ורצו מהר .השודדים עדיין היו
רחוקים ,ואמרו לעצמם האב ובנו 'נגיע במהירות הביתה ,נכנס ,ננעל את
הדלת ונהיה בטוחים' .וכך רצו מהר מהר ,והגיעו לשער החיצון של החצר,
והנה השער סגור.
האבא מחפש ולא מוצא את המפתח ,השודדים אט אט מתקרבים וכל רגע
בוער .מסתכל האב שוב ושוב ולא מוצא את המפתח ,והנה ישנו בצד אשנב
– חלון קטן שרק ילד קטן יכול לעבור דרכו ,אך החלון נמצא במקום גבוה.
אומר האב לילד" :בכל הזמן שהיינו בדרך והתעייפת ,נטלתי אותך על כתפי,
עכשיו תציל אתה את החיים של שנינו!" .אמר האב לבנו" :עמוד על כתפי,
אחוז בשער והכנס דרך החלון הקטן פנימה ומשם תפתח את השער" .הילד
אומר" :אני מפחד" ,אומר לו האב" :תתגבר ואחוז חזק חזק ,אל תיפול! חיינו
תלויים בזה!" .כך נכנס הילד ופתח ,וניצלו חייהם .כך אנו  -שערי שמים
סגורים אך הנה פה ושם נשארו אשנבים – חלונות קטנים פתוחים ,וישנם
אשנבים צרים צרים שמבוגרים אינם יכולים לעבור בהם ,השנים הרבות נתנו
בהם סימנים לא טובים ,הם מלוכלכים בחטאים .אך הילדים הצעירים שעדין
לא נתלכלכו בחטא ,הם יכולים לעבור גם דרך אשנבים צרים יותר" .ילדים
יקרים!" ,אמר המגיד מדובנא" ,תכוונו בסליחות ,תאמרו שלוש עשרה מידות
בכוונה 'קל רחום וחנון ארך אפים' וכו' ,שמכוונים בכך למידותיו של הקב"ה,
מה הוא רחום אף אתה רחום ,תעוררו רחמי שמים ,אתם ילדים יכולים הרבה
יותר לפעול ממה שאנחנו המבוגרים יכולים לפעול! אתם יכולים לפתוח לנו
את שערי הברזל מבפנים!"

מוחל על כבודו
שמעתי פעם מאבא זצ"ל שאמר :כיצד תבדוק באדם אם יש בו מסירות
נפש? בחוץ לארץ הרצפה היתה קרה ,וביום כיפור עמדו והתפללו כשרק
המשך בעמוד >>> 13
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זה כבר היה יותר מידי...

למצוא בשעה כזו כל כך הרבה בחורים הממשיכים ללמוד ,לזאת הוא לא
ציפה ,ולא העלה בדעתו .לאחר דקות ארוכות ,שבהן עמד וצפה מן הצד
במחזה הנאדר ,החליט לפנות לאחד הבחורים ולשאול מדוע הם אינם הולכים
לישון...
תשובתו של הבחור הממה אותו
בפשטותה" .אין אצלנו לוח זמנים,
"יום אחד נסעתי
על פיו אנחנו פועלים ,כל עוד שבחור
מרגיש שיש לו עדיין כוח ללמוד -
במכוניתי
הוא לומד .ברגע שתגבר עליו העייפות,
בכביש ,והנה
הוא ייגש לחדר ויעלה על יצועו",
אמר הבחור.
נתקלתי לפתע
האמן התל-אביבי המשיך להתעניין:
בכיתוב ענק
"האם אתם לומדים לקראת מבחן
כלשהו?" ,ותשובת הבחור היתה
שהופיע על גבי
ש"בישיבה עצמה אין מבחנים ,אבל
מכוניתך ,עם
כל אחד מאתנו מתכונן לקראת המבחן
שיעשו לו בשמים ,לאחר  120שנותיו"...
המילים 'אין עוד
האמן הספיק כבר לשכוח את הסיבה
מלבדו' .לא
שבגללה הגיע להיכל הישיבה ...ארון
הקודש כבר לא עניין אותו כל כך,
ידעתי אפילו מה
כמו התופעה המרשימה הזו של
צופנות המילים
הבחורים הממשיכים ללמוד ,בשעה
שבה כל חבריו וידידיו כבר ישנים
הללו ,ומה הן
מזמן...
אמורות להביע"
לפתע הוא גילה שכל מה שידע,
וכל מה שאמרו לו במשך כל השנים
על המושג 'בני ישיבות' ,אינו מתקרב אל המציאות כלל וכלל ,ומטרתם
היחידה של לומדי התורה היא לעלות ולהתעלות במעלות התורה והיראה.

דמותו המזהירה של ראש הישיבה
ואם לא היה די בכך כדי לשבות את ליבו ,הרי באותו רגע נפתחה הדלת
הצדדית של האולם ,ודמותו המזהירה של מרן ראש הישיבה הקשיש ,רבי
דוד פוברסקי זצ"ל ,נראתה בפתח ,כאשר כל הבחורים קמים לכבודו ביראת
כבוד.
מרן הגר"ד פסע מדודות אל מקומו ב'מזרח' ,שם ישב ולמד כמדי לילה,
עד השעה שבה מתפללים בישיבה תפילת שחרית.
זה כבר היה יותר מידי בשבילו ...לאחר שהבחורים גילו לו שמדובר בראש
הישיבה ,המגיע לכאן מידי לילה 'כמו שעון' ,ויושב ללמוד במשך שעות,
התפלא האמן ואמר' :אצלנו אין דברים כאלה ,גם המלומדים הגדולים ביותר,
כשהם מגיעים לגיל זקנה ,הם מפסיקים ללמוד'...
המחזות שנגלו לנגד עיניו ,הציפו לו את האמת מול העיניים ,והוא החליט
בו במקום שאם זו היא דרך החיים הנהוגה אצל בני הישיבות ,הוא עוזב את
הכל ,ובא ללמוד תורה.
הוא שאמרנו :האם הבחורים בישיבה ,שישבו ולמדו בשעה ההיא ,התכוונו

להחזיר את התל-אביבי הלז בתשובה? – בוודאי שלא .אבל במציאות הם
עשו את זה  ,וגרמו לקידוש השם עצום ,וכשיעמדו בפני דין של מעלה לאחר
 120שנותיהם ,יגידו להם שאיש זה חזר בתשובה בזכותם .על כל הזכויות,
וזכויות – הזכויות ,הקשורות בכך ,עד סוף כל הדורות.

כיתוב ענק על המכונית
בכל פעולה ופעולה אדם יכול לקדש את שמו יתברך ,ולקרב אליו את
הבנים התועים ,ובמיוחד בתקופה שבה אנחנו חיים ,כשהאמצעים התקשורתיים
בין אדם לחברו נעשו זמינים כל כך ,ואפשר לעשות בהם שימוש חיובי למען
כבוד שמו.
סיפר לנו יהודי המתגורר בעיר רחובות ,שיום אחד מתדפק על דלת-ביתו
אדם שלא הכירו ,ומספר לו שבזכותו חזר בתשובה .בעל הבית המופתע אמר
לאורחו ,שהוא אינו יודע על מה הוא שח ,ואז סיפר לו האורח דברים כהווייתם.
"לפני כמה חודשים ,הייתי שקוע בבעיה כלכלית גדולה ,ולא ידעתי כיצד
להיחלץ ממנה .כל המומחים ששוחחתי עימם אמרו שהם אינם יכולים לסייע
לי ,עד שהרגשתי את עצמי בודד בעולמי ,ולא ידעתי מאין יבוא עזרי.
"יום אחד נסעתי במכוניתי בכביש ,והנה נתקלתי לפתע בכיתוב ענק שהופיע
על גבי מכוניתך ,עם המילים 'אין עוד מלבדו' .לא ידעתי אפילו מה צופנות
המילים הללו ,ומה הן אמורות להביע .אבל אדם נוסף ,שומר מצוות ,שהיה
במכוניתי ,אמר לי שהפירוש הוא שהשי"ת ברא את העולם ,והוא ממשיך
להנהיג את כל הברואים מקטן ועד גדול ,ואף אחד אינו יכול לעשות מאומה
אם הבורא לא ירצה בכך .אין עוד מלבדו!
"שמעתי את הדברים בתשומת לב מרובה ,והדברים חדרו היטב לליבי.
כאשר הגעתי הביתה ,סיפרתי את הדבר לאשתי ,והיא התלהבה עוד יותר
ממני".

השי"ת הושיענו באורח פלא
"ישבנו על הנושא כמה ימים ,ליבנו את הדברים לבן היטב ,עד שהבנו אל
נכון שאכן יש אלוקים בעולם ,והכל הכל הכל תלוי בו .ורק בו .ואם נתקרב
אליו ,הוא יסייע לנו גם בפתרון הבעיה הכלכלית שהעכירה את רוחנו .אמרנו
ועשינו ,וחזרנו בתשובה שלימה.
"לא עברה תקופה קצרה ,והשי"ת הושיע אותנו באורח פלא מהצרה שאפפה
אותנו .באתי עתה להודיע לך את כל זאת ,ולידע אותך בזכות הגדולה
שהתגלגלה לידך ,שבזכות השלט שתלית על מכוניתך ,החזרת משפחה
שלימה בתשובה .שכן גם הילדים שלנו החליטו לעשות כמונו ,וחזרו בתשובה"
(ה'חוזר' בירר אצל מכריו בעיר רחובות ,אם הם מכירים את בכל הרכב שתלה
את השלט הזה ,ובסייעתא דשמיא מיוחדת הגיע אליו).
מה בסך הכל עשה אותו יהודי? – תלה שלט על המכונית! לא יותר מזה!
והנה משפחה שלימה חזרה בתשובה ,וזכותם וזכויות כל צאצאיהם יהיו על
גבו של בעל הרכב.
אם נחשוב לרגע ,נראה שבכל יום ויום עומדות לפנינו הרבה הזדמנויות
כאלו ,בהן אנחנו יכולים לקרב יהודים תועים להשם יתברך צריכים רק
להתבונן בחשיבות הדבר בתקופתנו ולרצות בכך.
(מתוך 'מצוות בשמחה' ספר ויקרא  -בעריכתו של הרב משה מיכאל צורן)
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ראש השנה ,עבר גם יום הכפורים ,ואין לאדם שום מושג מה באמת נגזר
עליו בשמים ,מי יודע אם לא שמו על מצחו "רויטער פאסיק - "...פס אדום,...
והוא המסכן חי לו בגן עדן של שוטים ,הוא הולך לו בחול המועד סוכות
מידי יום ביומו ל"שמחת בית השואבה" ,צוהל ושמח ,ומבזבז את הזמן .אילו
רק היה יודע ,הרי היה עוזב את הכל הכל ,והיה הולך ורוחץ את נפשו בים
של תשובה ,ים של תפילה ,ים של דמעות ,ולא מבזבז אף רגע מלהוסיף עוד
ועוד מליצי יושר לנפשו ,אולי היה זוכה והיה נקרע רוע גזר דינו"!!!...

פנה נא אל התלאות
פעם תיאר בהתרגשות ,איך שהיו נוהרים המוני בית ישראל בליל א' דסליחות
אל בית המדרש הגדול דגור בירושלים עיה"ק ,לשמוע איך שכ"ק הבית
ישראל מגור זיע"א מתחנן לפני השי"ת" :פנה נא אל התלאות ,ואל לחטאות",
ואיך שהיה מבקש בסליחות דערב ראש השנה" :מלטם מכל רעות בזאת
השנה" ,וסיפר ,שדודו הגדול בעל ה"תורת זאב" זצוק"ל היה בא גם כן
לשמוע.
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וכאשר הגיע הרבי זיע"א לקטע זה ,השתרר שקט מוחלט ,ואז ,שמעו את
קולו בוקע ,כך תיאר רבינו ,בהיגוי פולני מובהק ובניגונו המובהק והמרגיע
של הרבי זיע"א הזועק ואומר' :פנה נא אל התלאות ואל לחטאות' '...תראם
ניסיך עושה פלאות'...

מחזור
היה מספר ,שבבריסק ,אצל רבינו אור העולם הגרי"ז זיע"א ,אירע פעם
בראש השנה שלאחד מהבנים לא היה מחזור ,והגרי"ז זיע"א ביקש מבעל
חנות הספרים בבריסק שיתן לו מתוך החנות מחזור חדש ואחרי החג ישלם
לו [ולא היה ניחא ליה להגרי"ז שיתפללו שניים ביחד באותו המחזור ,כפי
הנראה משום שזה מפריע להתפלל כראוי].
היה אומר ,משמיה דהגאון ר' יחזקאל סרנא זצוק"ל ,שאחרי יום הכפורים,
שומה על האדם להתיישב וללמוד את המחזור ,ולהתבונן בנפשו מה יוכל
לקחת עמו מן המחזור לכל ימות השנה.
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(מתוך החוברת 'דלתיך דפקנו')

"יש לי ספר 'זרעים' שנתת לי" ,אמר הסטייפלער" ,אבל זה מהמהדורה הקטנה ,ומאז
כבר כבדו עיני מזוקן ,וקשה לי לקרוא את האותיות הקטנות .אני צריך כרך גדול
יותר" .השיב לו ר' שבתי פרנקל ,שהוא רוצה בתמורה את הכרך הקטן והישן שבו
למד הסטייפלער .הסטייפלער הסכים .ר' שבתי אמר לי שהוא רוצה להחזיק אצלו את
הספר עם הדמעות שהסטייפלער הוריד ברמב"ם...
הרב צבי ביכלר שיבדלט"א ,בשיחה מיוחדת על חייו של הרב שבתי פרנקל זצ"ל
הרב יעקב א .לוסטיגמן
"לִ כְ ּתֹב ֶאת דִּ

בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַהזּ ֹאת" (דברים ל"א ,כ"ד)

הרב שבתי פרנקל היה ידוע ומפורסם ברחבי העולם היהודי ,הרבה לפני
ששמו נקשר ב'יד החזקה להרמב"ם' .עם זאת ,מפעל החיים הגדול שלו היה
הוצאת הרמב"ם לאור במהדורה המחודשת ,וזהו גם הזיכרון שנותר אחריו
לדורות הבאים.
שוחחנו עם מזכירו האישי של הרב פרנקל ,הרב צבי ביכלר הי"ו ,שמספר
על דמות מופת של אדם אשר כל כולו טוב לב ואהבה יוקדת לתורה וללומדיה.
"ר' שבתי עצמו היה יהודי תלמיד חכם גדול" ,מספר הרב ביכלר" ,לא בכדי
הוא זכה לשאת לאשה את בתו של הגאון רבי יוסף נחמיה קורניצר ,רבה
האחרון של העיר קרקא בפולין.
"בשנות הזעם הצליח ר' שבתי להימלט לווינה בירת אוסטריה ,שם חי
במשך תקופה ושם הכיר גם את מרן בעל 'שבט הלוי' ,הגר"ש ואזנר זצוק"ל.
לאחר תקופה קצרה הוא היגר לארה"ב ,ופתח שם מפעלי טקסטיל שהעשירו
אותו מאוד .אביו היה גם הוא אדם עשיר ,וכנראה שר' שבתי הצליח להציל
חלק מהכסף של המשפחה ,אותו השקיע באמריקה ועשה חיל בעסקיו.
"במקביל חבר ר' שבתי לוועד ההצלה של פליטי המלחמה ,וסייע מהונו
וממרצו לפליטים הרבים שיצאו מהמלחמה הנוראה ,בעירום ובחוסר כל.
כבר אז הוא התפרסם כבעל צדקה גדול .הרב מפוניבז' העיד לימים ,שכשהוא
היה מגיע לארה"ב כדי לקבץ מעות לבניין הישיבה בבני ברק ,הוא היה מגיע
לר' שבתי בניו ג'רזי ,ור' שבתי היה מארח אותו ,מסיע אותו במכוניתו לגדולי
העשירים ,ועוזר לו לשכנע אותם להרים מתת נדיבה מהברכה אשר ברכם
ה'.
"באותה התקופה איתר ר' שבתי שניים מהאחיינים של רעייתו ע"ה ,הוא
אימץ אותם וגידלם כאילו היו ילדיו משלו ,שכן ילדים משלו לא היו לו .אחרי
שנים ,כשצבר הון ועשה חיל בעסקיו ,ובבעלותו היו מפעלי טקסטיל עם כ-
 500פועלים ,הוא עשה חשבון שכל הכסף הזה איננו שווה לו ,אם הוא אינו
עושה אתו משהו בעל משמעות שישאיר אחריו מורשת .הוא רצה להקים יד
לאביו ולחמיו ,שלשניהם קראו 'יוסף' ,והחליט להשקיע בפרויקט 'היד החזקה
להרמב"ם'.
"אבל בפרויקט הזה הוא החליט להשקיע את כל כוחותיו .לשם כך מכר
את המפעלים שלו ,כדי שלא יצטרך לעסוק בניהול שלהם ,ועם הכסף הרב
שקיבל תמורתם קנה בניין גדול בניו ג'רזי ,שהושכר למשרדי הממשלה
המקומית .כך היה נכנס לו סכום כסף גדול מאוד כל חודש ,מבלי שהיה צריך
לעבוד ולהשקיע בזה.
"במקביל ,עלה ר' שבתי לארה"ק ,כי הוא הבין שאם הוא רוצה שהפרויקט
של האדרת הרמב"ם יהיה הכי קרוב שאפשר לשלמות ,צריך לעשות את זה
במקום תורה ,בו הוא יוכל למצוא קבוצה של תלמידי חכמים מופלגים,
שישקדו על הרמב"ם ועל נושאי כליו יומם ולילה .הוא השתקע בבני ברק,
והקים כולל של עשרות אברכים שכל אחד מהם הנו תלמיד חכם מופלג
בפני עצמו ,ובמקביל השקיע ברכישת כתבי יד שונים של הרמב"ם .ר' שבתי
עצמו היה גם הוא חבר בצוות העריכה ,ואני זוכר היטב את הוויכוחים האדירים
שניהל עם תלמידי החכמים ,על כל אות ושורה ברמב"ם .היו שם שאגות
ממש ,הוא לא מיהר לוותר ולהיכנע ,עד שלא התחוור לו שבאמת כך היתה
כוונת הרמב"ם או ה'כסף משנה' ,ולא אחרת .כמובן שבסוד העניינים הוכנסו
גם גדולי ישראל ,שהכריעו ופסקו במקומות בהם היתה נדרשת עזרתם.
"אלא שאז הבין ר' שבתי שישנה בעיה קשה עם הדפסת הספרים .בימים
ההם עוד לא היו מחשבים כמו היום ,ואת ההדפסה היו עושים עם לוחות

בלט .בגלל שעמודי הרמב"ם מורכבים ממספר רב של טקסטים נפרדים ,לכל
אחד מנושאי הכלים ,ההערות וההגהות ,אף בית דפוס לא הסכים לקבל על
עצמו את העבודה.
"אבל לא איש כר' שבתי ייכנע .הוא שפך מכיסו ממון רב ,והקים בית דפוס
מיוחד להדפסת הרמב"ם .הוא לקח את ר' זעליג ולמן ,יהודי תלמיד חכם
שהיה מחותנו של הגר"ח גריינמן .לר' זעליג היה בית דפוס משלו בירושלים,
אבל ר' שבתי שילם לו כסף רב כדי שיסגור את בית הדפוס ,ויבוא לעבוד
אצלו להקים את בית הדפוס 'אהל יוסף' על שם אביו וחמיו.
"במקביל הוא אסף אנשים בעלי ניסיון רב בתחום הדפסות ,והקים צוות
של יהודים חרדיים ,יראים ושלמים ,אשר עמלו על הדפסת הרמב"ם .כמובן
שאחרי שכבר הושקעו כספים רבים כל כך בהקמת בית הדפוס ,הוא כבר
הדפיס ספרים נוספים כדי לכסות חלק מההוצאות ,וכל גדולי ישראל באותה
התקופה שמחו לבוא ולהדפיס בבית הדפוס שלו ,כי הם ידעו שהכסף באמת
הולך למקום טוב ,והיה להם נוח לעבוד עם יהודים יראי שמים ,שביצעו את
כל המלאכה מהחל ועד כלה .כך הדפיסו בדפוס זה הגר"מ פיינשטיין,
הסטייפלער ,הגר"ח קנייבסקי ,הגר"מ שטרנבוך ,הגר"ש וואזנר ,הרב שנייבאלג
מלונדון ועוד גאונים וצדיקים.
"אני זוכר במיוחד את הסטייפלער ,שהיה מגיע בעצמו לבית הדפוס כדי
לשלם על הוצאות הדפסת הספר שלו .אז היה נהוג לשלם לפי לוחות ,על
כל לוח היה מחיר ,והסטייפלער עקב אחרי מלאכת הדפוס ,כדי לשלם על
כל לוח נוסף שסיימו לעצב .הוא לא וויתר על כך מתוך שהידר במצוות 'ביומו
תתן שכרו' .פעם אחת הייתי עם ר' שבתי אצל הסטייפלער ,והוא שאל אותו:
'כמה משלמים היום על לוח?' ,ר' שבתי נקב במחיר מוזל מאוד ,אבל
הסטייפלער מיד השיב לו בשלילה' :לא לא לא ...אני יודע כמה משלמים,
ואני אשלם לך מחיר מלא!'.
"בכלל ,הסטייפלער רכש לו כבוד גדול מאוד ,ושמעתי במו אוזני שהסטייפלער
אומר לו' :כל נושאי הכלים של הרמב"ם יבואו לקבל את פניך בגן עדן'.
"כבוד גדול רכשו לו גם גדולי הדור האחרים ,למעשה כל רב וגדול שר'
שבתי היה אצלו ,היה מתרגש מאוד לראותו ,ולא פסקו לשבח אותו ואת
הרמב"ם שבהוצאתו .הרב אלישיב ,הרב וואזנר ,ר' שלמה זלמן ,כולם ,ללא
יוצא מן הכלל!.
"ואם בסטייפלער עסקינן ,אספר עוד סיפור עליו :הייתי אתו פעם אצל
הסטייפלער להראות לו את אחד הכרכים שהודפס זה עתה .הסטייפלער
שיבח בכל פה ,ונהנה מאוד לראות את הכרך החדש ,אבל הוא ביקש מר'
המשך בעמוד >>> 20
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"זכורני ,כי בהיותי בבית מורי חמי ,מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,כאברך צעיר ,לפני
ארבעים שנה ,הוא חיפש פעם עט לכתוב משהו .ניסיתי להשאיל לו עט שלי ,אולם
הוא התעקש לגשת למגירה ולחפש שם עט פרטי משלו .שאלתי' :וכי מה לא טוב העט
שלי?' השיב לי' :צריכים להתרגל שלא נוגעים במה שלא שלי'"...
הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א" :מוטל עלינו להשקיע כוחות בקיום המצוות ,מתוך חשק ושמחה גדולה"
"וְ ׁ ָש ְמר ּו לַ ֲעשׂוֹ ת ֶאת ָּכל דִּ בְ ֵרי ַה ּתוֹ ָרה ַהזֹּאת" (דברים ל"א ,י"ב)
בעולם התורה היהודי החובק זרועות תבל ,נישא בהערצה כבירה שמו של
מרן הסטייפלר ,בעל ה'קהילות יעקב' זצוק"ל .גם בנו ,להבחל"ח מרן הגר"ח
קנייבסקי שליט"א ,מאיר באור תורתו הזורח למרחקים לארץ ולדרים,
וכמעשיהם בקודש ,מעבר למחיצת עזרת הנשים ,ניצבה כארי שנים רבות
אשת חבר ,להבחל"ח מרת הרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה ,להדריך ולהנהיג
את נשות ישראל היקרות במסירות נפש עד יומה האחרון.
כיום ,לאחר פטירת הרבנית ע"ה ,ממשיכים חתנם ובתם הדגולים ,לבית
משפחת הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א ,את הנהגתה לשם ולתפארת,
בעמדם לצד אביהם הגדול שליט"א ,במתן עצה והדרכה לאלפי ורבבות
יהודים ,אנשים ונשים הבאים להיוועץ וליטול ברכה והדרכה במשעולי החיים.
אנו שואלים :כיצד אנו כיהודים פשוטים צריכים להמליך את השכינה?
הגר"י שליט"א מטעים לנו מנופת צוף אמריו:
'להמליך' את הקב"ה ,הכוונה היא כפשוטו :לזכור שיש בורא עולם ומנהיג
לבירה .העולם אינו הפקר ,יש שכר ויש עונש ,ואי אפשר לעשות פה מה
שרוצים ...אי אפשר לגעת במה שלא שלנו ,לקחת את של הזולת זה 'אש'.
לדבר על הזולת זה 'אש' ,כי אם יש מלך לעולם – אז אי אפשר לעשות מה
שרוצים .ברגע שאדם ממליך את הקב"ה ,הוא יודע שצריכים לפחד מכל
דבר שאינו לרצון הבורא כמו מאש.
לדוגמא :מרן הסטייפלר זצ"ל פחד מגזל ,כמו שאדם פוחד מפני מחלה
קשה חלילה .כך גם בנו ,מורי חמי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א .זכורני ,כי
בהיותי בבית חמי כאברך צעיר ,לפני ארבעים שנה ,הוא חיפש פעם עט
לכתוב משהו .ניסיתי להשאיל לו עט שלי ,אולם הוא התעקש לגשת למגירה
ולחפש שם עט פרטי משלו .שאלתי" :וכי מה לא טוב העט שלי?" השיב לי:
"צריכים להתרגל שלא נוגעים במה שלא שלי"...
ואסביר את דבריו :לפעמים אנו שואלים עטים ,או מחליפים עטים זה עם
זה ,ואז – אם אני מכיר אותך ואתה מכיר אותי ,אכן אין זו בעיה .למחרת
אפגוש אותך ואשיב לך את עטך .אולם אם אינני מכיר אותך ,אני עלול
להישאר כשעטך בכיסי תקופה ארוכה ,ללא שאדע למי עליי להחזיר את
האבדה ,ולהיכשל בעוון החמור של גזל .לכן ,סבור השווער שליט"א ,רצוי
מאוד להתרגל לא לגעת במה שאינו שייך לך...
הפתק הגדול על המקרר
מסופר על הסבא מנובהרדוק זצ"ל ,שפעם בהיותו במלון נזקק לשאול
ממאן דהוא מברשת קטנה ,אך כאשר רצה להחזיר את המברשת לבעליה,
נעלם הלה מהאופק .חיפש הסבא אחריו ,ולא הצליח למצוא אותו .לא היו
אז טלפונים וכו' ,כך שלא הייתה כל דרך לאתר את בעל המברשת.
לאחר עשרים וחמש שנה(!) פגש הסבא את אותו יהודי באחת העיירות,
ב'שטיבלך' המרכזי ,כמו 'איצקוביץ' של בני ברק .לאחר שזיהה אותו ,ניגש
אליו ,שלף מכיסו את המברשת והושיטה לו .כלומר :הסבא מנובהרדוק
החזיק בכיס מעילו עשרים וחמש שנה מברשת קטנה (למעט בשבתות,
מפאת איסור מוקצה) ,כדי להחזירה לבעליה בעת מצוא ,כאשר יפגוש בו
ויזהה אותו.
בימינו ,אם נעשה כך ונשמור על כל מה שאנו מוצאים ,נצטרך להתנייד
עם משאית שלמה ...אבל אז ,אצל הסבא ,אם נותרה אצלו פעם אבדה קטנה,
מלא היה בפחד ה' שמא לא יוכל לקיים את המצווה ,עד שהיה עליו לשמור
את המברשת בכיסו עשרים וחמש שנים!!!
על בתו של הסטייפלר זצ"ל ,הרבנית ברמן ע"ה מסופר ,שתמיד נזהרה
מאוד שלא לבקש משכנים כלום ,אף לא לחם וחלב ומצרכים בסיסיים
הנדרשים בכל בית .היה לה בית מלא ילדים ,ובכל זאת נזהרה מאד בכך ,כי
החמירה על עצמה שלא לגעת במה ששייך לזולת ,גם ברשות וגם כהשאלה

והלוואה .אם אירע פעם שהיו מוכרחים לשאול משהו משכנים ,הייתה הרבנית
לוקחת פתק גדול ותולה על דלת הכניסה לבית ,שם כתבה באותיות 'קידוש
לבנה'" :לקחנו ממשפחת כהן – לחם  /חלב  /גבינה ,"...ולמחרת 'על הבוקר'
מיהרה לשלוח מישהו מילדיה לקנות את אותו מוצר ולהחזירו לשכנים
בהקדם האפשרי.
גם מלשון הרע צריך להתרחק כמו אש .הגאון הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל
היה אומר תמיד ,שהוא לא יהיה מסוגל לדבר לשון הרע לעולם ...זאת בעקבות
מחזה שראה בילדותו:
"בילדותי ,הגיע פעם ה'חפץ חיים' לבקר בעיירת מגוריי" – סיפר רבי אריה.
"באותה תקופה נהוג היה להדליק נרות אמיתיים בתיבת שליח הציבור בבית
הכנסת ,כפי שכותב הרמב"ן" :באורים כבדו ה' ,"...לעומת מה שנהוג היום
שיש נורות חשמליות וכיסוי מתכת .הנרות היו מונחים על יד דף עץ ,שהיה
עלול להתלקח ולגרום למחיקת שם ה' החקוק על העמוד ,לכן נהוג היה
לצפות אותם בכיסוי זכוכית .אך כאן ,בבית הכנסת שלנו ,לא היה משום מה
כיסוי כזה של זכוכית.
"ה'חפץ חיים' ,שהגיע כאמור לביקור בעיירה ונכנס לבית הכנסת" ,המשיך
רבי אריה בסיפורו" ,תמה לפשר העניין' :מדוע אין כאן מעטה זכוכית?'.
הנוכחים רימזו בידיהם בתנועת ביטול ,בהתכוונם לומר ,שזאת הזנחה מצד
השמש העצל ,שאינו עושה את המוטל עליו .ויהי כשמוע ה'חפץ חיים' את
מה שרמזו ,הזדעזע כולו והחל לזעוק' :אוי! לשון הרע!' ,חיש נטל את חפציו
וספריו שהביא למכירה ,וברח מהעיירה כברוח אדם מפני אש יוקדת".
והיה רבי אריה לוין אומר בערוב ימיו" :הרי אני היום בן שבעים שנה ,וסיפור
זה התרחש בהיותי ילד בן אחת עשרה שנים ,ובכל זאת ,כל אימת שיש לי
ניסיון של לשון הרע ,אני נזכר במחזה נורא זה של ה'חפץ חיים' ,המזדעזע
ונמלט מאימת האש של 'לשון הרע' ,וזה מזרים בי כוחות לברוח כמותו
מעבירה זו".
ובכן ,נחזור לשאלתכם ,כאשר אדם פוחד ובורח כמפני אש מדברי לשון
הרע ,או מהיכשלות בנגיעה בממון הזולת – זה נחשב שהוא ממליך את
הקב"ה על עצמו בכל עוז .וזה נדרש מאתנו כיהודים פשוטים .אנו צריכים
ללמוד מגדולי ישראל ,שאת הפחד שלהם כמו מאש ראינו ,והוא הקרין על
הסובבים ,כפי שראינו אצל בת הסטייפלר ,שנזהרה מאד מהלחם והחלב של
השכנים ,כי היא ראתה בבית אביה את הפחד הגדול.
אולי אצל אנשים גדולים וגבוהים ,משכמם ומעלה ,יש עניינים גבוהים
ונשגבים בעניין ה'מלכויות' ,באומרם בתפילה "מלך העולם" – הם ממליכים
את הקב"ה בכוונות עצומות על כל העולם .אבל לא זה מה שדורשים מאתנו,
כאנשים רגילים ופשוטים .אנחנו צריכים להמליך את הקב"ה על חיי המעשה
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

היומיומיים שלנו.
יום הדין זה מושג פולח לב וכליות .למה לא רואים כל כך את הפחד הזה
בדורנו?
ה'חפץ חיים' היה מספר על בחור בזמנו ,שגויס לצבא הסובייטי ונידון שם
למוות רח"ל .כאשר העמידו אותו מול מכונת הירייה ,התקלקלה המכונה,
וכך עמד רבע שעה מוכן לגזר דינו ,ומפאת הפחד הנורא הלבינו כל שערותיו.
בסוף הוא ניצל בנס ,אבל נותר לבן כולו .והיה ה'חפץ חיים' מתמיה ,מדוע
אנו לא מלבינים לגמרי ביום הדין? הרי ספרי חיים וספרי ...פתוחים לפנינו???
אלא ,בדורנו הדברים השתנו .אין לנו פחד כזה ,על אף שאנו יודעים ומאמינים
בכך באמונה שלמה.
אבל זה לא פוטר אותנו .בדורנו ,ההמלכה של הקב"ה צריכה להיתרגם
לחיי המעש הפשוטים ביותר ,שכן בעבר יהודים חיו מתוך פחד ה' על כל
צעד ושעל ,ואז היה עליהם להתחזק בדרגותיהם הם .כיום כשאנו נמצאים
בדור של הפקר ,שבו הרחוב כולו זועק הפקר ומנסה לחדור אלינו בכל דרך
– המשימה שלנו היא להשריש בעצמנו שהעולם לא הפקר .זו ההמלכה של
בורא העולם!
 $ 10,000על פילוס השלג
כיצד עולים בקנה אחד – הפחד של יום הדין ושמחת היום הנוהגת אף היא
בראש השנה?
אכן ,גם זו נקודה חשובה מאוד שיש להדגיש :השמחה במצוות ה'.
כ"ק ה'אמרי אמת' זצ"ל היה אומר בהזכירו את הפסוק" :אם תעירו ואם
תעוררו את אהבה עד שתחפץ" ,משל למה הדבר דומה?  -תארו לעצמכם
את נשיא ארה"ב שנקלע פעם לבית כנסת של יהודים .הוא פוגש נער בר
מצווה המחזיק בידו את התפילין ושואל אותו" :מה זה בידיך?" ,והבחור
משיב שאלו התפילין שלו.
הנשיא ממשיך לחקור על טיבן של התפילין ,ושומע שיש מצוה לקשור
אותן בכל יום על הזרוע ועל הראש ,ואז מציע הנשיא לבחור הצעה מפתה:
"וותר רק היום על הנחת התפילין ,ואני אשלם לך מאוצרי מאה מליון דולר,
כיד נשיא ארה"ב הטובה עליי!" .ואז ,הנשיא המופתע משתומם לשמע
תשובתו השלילית של הנער .מוותר הוא על כל המיליונים ,ובלבד שלא יפסיד
הנחת תפילין של יום אחד!
הנשיא הפגוע מספר את הדברים כהווייתם לרעייתו ,והיא מבטיחה שתוכיח
לו שאפשר לרכוש אף את לב היהודים .היא פונה לילדה יהודייה בהצעה
אחרת .עקב חום היום הלוהט ,שתחליף את בגדה במשהו צנוע פחות ,והתמורה
– סכום עתק של ביליונים מאוצר המלוכה ,של הארץ בעלת האפשרויות
הבלתי מוגבלות.
אף היא נתקלת כמובן בסירוב עיקש ולא מתפשר .אומר ה'אמרי אמת':
כמה שווה ,אפוא ,הנחת תפילין של נער בר מצווה? – מאות מיליונים .וכמה
שווה בגד צנוע של ילדה? – ביליונים ...נו ,האם אנו מעריכים את זה? האם
אנו שמים לב למה שאנו עושים בכל יום? על כך נאמר" :אם תעירו ואם
תעוררו "...צריכים לעורר את האהבה הזו ולהפנים את ערכה.
עד כאן סיפור בתאוריה .וכעת סיפור מהמציאות שהתרחש לפני שנתיים
באמריקה ,ביום של שלג כבד שנערם וחסם את כל הכבישים :יהודי אחד
שם לב ששכח את התפילין שלו בבית הכנסת ,במרחק הליכה די גדול ,ואין
אפשרות להגיע לשם ,טרם יפלסו את הדרך בכביש המרכזי ,הדומה לרחוב
רבי עקיבא בבני ברק או מלכי ישראל בירושלים .התקשר היהודי לעירייה,
שאל מתי יפלסו את הכביש הראשי ,ונענה ,שבשמונה בערב ייפתח הכביש...
נו ,מה יעשה היהודי שצריך להניח תפילין באותו יום? התקשר שוב לעירייה,
ושאל כמה כסף ייקחו ממנו בעבור פינוי מוקדם יותר של הכביש כדי שיוכל
להספיק להניח תפילין באותו יום .התשובה שלהם לא הרתיעה אותו ...הוא
שילם עשרת אלפים דולר טבין ותקילין למען הפילוס המוקדם ,ובלבד שיוכל
לקיים את המצווה בזמנה...
שמחים במצווה
ובכן ,בהתייחס לשאלה ששאלתם :בדור הזה יש להשקיע בעיקר בשמחת
המצוות .בדורות הקודמים הייתה העבודה בפחד ה' והדר גאונו ,אך כיום
אנו תשושים וחלשים ,והמשימה היא :להשקיע כוחות ורדיפה תמידית אחר
המצוות ,מתוך חשק ושמחה גדולה בכל מעשה שזוכים לעשות ,ולו הפעוט
ביותר.
בראש השנה יש בוודאי פחד נורא ,וכאשר מתחילים להתבונן מה עשו ומה
לא עשו ,וכיצד נראה כל דבר בעבודת השם – אכן נתקפים בפחד אמיתי,
אבל צריכים לחשוב בעיקר על החלק המשמח שבזכייה שיש לנו בכל מצווה,
ולקבל על עצמנו לשמוח ולהתחזק בעשיות הטובות בכל יום ויום.
רואים את זה גם בקימה בבוקר .אם אני יודע בבוקר שממתין לי שטר של
מאה  ,₪אני בוודאי קופץ מהמיטה בשמחה .כך גם אנו משננים לעצמנו

שכל תפילה ,כל הנחת תפילין וכל מעשה חסד ,שווים כל הון דעלמא – זה
מסייע לנו להתגבר כארי לעבודת ה' בכל בוקר.
יהודים יקרים מבקשים תמיד הכוונה בדבר הקבלות הטובות שהם מקבלים על עצמם
לשנה החדשה .מה אפשר לומר להם?
ה'חפץ חיים' היה אומר :לאט לאט .סוד ההצלחה של קבלה טובה הוא –
לקבל אותה בצורה שתהיה אפשרות לעמוד בה בעקביות ולאורך זמן .למשל:
בשמירת הלשון  -מקבלים על עצמנו זמן מה במשך היום שבו נקפיד וניזהר
במיוחד ,יותר מהרגיל בשמירת הלשון .זמן זה יהיה קודש קודשים .לאחר
חודשיים ,אם רואים שעומדים בזה בהצלחה ,אפשר להוסיף זמן נוסף ,וכן
הלאה.
או בנוגע למעשי חסד :יש 'יצר הרע' מיוחד ,האומר לאדם לעשות חסד
ולסייע לכל העולם ,רק לא בבית .אנשים שוכחים ,שהחסד החשוב ביותר
הוא עם הקרובים ובני המשפחה ,כנאמר" :מבשרך אל תתעלם" .לפעמים,
קרובת משפחה לא חשה בטוב ,ואם שולחים אליה ילדה לעזור או לוקחים
את הילדים לכמה שעות – אפשר להציל את המצב ולעזור מאד! קבלות
טובות כאלו רצוי לקבל.
ועלינו לדעת :דווקא מהקבלות הקטנות האלו מגיעים לדברים הגדולים.
כיצד נוסדה מלכות בית דוד? ממעשה חסד קטן .היו לו לבועז ,כמסופר
בחז"ל ,שישים בנים ובנות .הוא עסק במצוות רבות ,וכל זה עדיין לא הועיל,
עד שהגיעה רות וביקשה ממנו טובה ,והוא העניק לה בינתיים שש שיבולים
– מעשה חסד קטן ביותר ...אז נגזר עליו ,שממנו תצא מלכות בית דוד לכבוד
ולתפארת.
ללמדך :דווקא מהמעשים הקטנים נוצרים הדברים הגדולים .ואילו היה
בועז יודע את גודלה של מצווה זו ,היה מביא לה אווזים פטומים – אומרים
חז"ל במדרש.
אילו קבלות טובות מומלץ לקבל?
מומלץ לקבל קבלות טובות בשלושה נושאים :א .חסד ב .כבוד הזולת ג.
אמירת ברכות ,ואסביר:
אם אנו נוהגים כלפי הזולת בחסד ,גם הקב"ה ינהג עמנו מידה כנגד מידה,
ועושה עמנו חסד ,שזה מה שאנו זקוקים לו ביום הדין.
כך גם אם ניזהר שלא לצער את הזולת ולא לפגוע בו ,גם משמים לא יצערו
אותנו .וזה חשוב לנו מאד.
ולגבי ברכות ,מסופר שבימי דוד המלך נפטרו בכל יום מאה בחורים ,עד
שתקנו לומר מאה ברכות ,ופסקה הגזרה .אם כך ,רצוי ,אפוא ,להמתיק את
הדינים בברכות .לדוגמה :להיזהר לברך ברכת המזון שהיא מדאורייתא מתוך
הסידור ,או לקבל קבלה טובה ,שאומרים שלוש פעמים ביום לפחות ברכת
'אשר יצר' מתוך הסידור.
המהרי"ל דיסקין זצ"ל הורה פעם לאישה שהייתה צריכה להיוושע בילדים,
שתברך ברכת המזון מתוך הסידור ,ואכן ,היא נושעה .הסטייפלר זצ"ל היה
אומר ,שאם מברכים מתוך סידור ,אזי אף אם לא מכוונים את פירוש המילים
– זה נחשב כחמישים אחוז כוונה .ה'חפץ חיים' היה אף מצביע באצבעו על
המילים בעת הברכה.
אישה אחת בשכונה שלנו חלתה ,והחליטו עשר נשים מהשכונה לקבל על
עצמן לברך 'אשר יצר' מתוך הסידור ,שלוש פעמים ביום במשך חודש
לרפואתה .היא הבריאה ,ברוך ה'.
יש ארגון שמחלק למאושפזים לוח ברכת 'אשר יצר' מהודר ,אף כאלו
שאינם שומרי תורה ומצוות – מקבלים על עצמם לברך ברכה זו בהטעמה
מיוחדת ובשמחה רבה ,לאחר שחשו על בשרם את חשיבותה .לעתים הם
אף חוזרים בתשובה לגמרי הודות לאמירת ברכה זו בכוונה...
רבנו יונה ב'שערי תשובה' שער ד' י"ב כותב ,שכאשר יהודי מודה לה' ,הוא
זוכה שייפתחו לו שערי השפעות טובות .צריכים באמת להודות מאוד לה'
על הבריאות .אם רק מתבוננים בסבל שחווה אדם ,שכליותיו אינן מתפקדות
כראוי ,לדוגמה ,או מי שחייבים לכרות לו חלילה רגל או עיניו חדלות מלראות
– אוי! כמה עלינו להודות על כל יום שבו אנו בריאים ברוך ה' ,בכל האיברים
שלנו.
ה'חפץ חיים' היה אומר ,ש'על הניסים' בחנוכה ובפורים אינו מעכב ,אבל
המילים" :על ניסיך שבכל יום ויום עמנו" בתפילה מעכבות ,כי זה מאד חשוב,
שזה תמידי .גם מורי חמי שליט"א אומר ,שעל כן מוזכר בהלל הגדול" :נותן
לחם לכל בשר" ,לצד ניסי יציאת מצרים הגדולים ,כי נס זה הוא תמידי ,בכל
יום ,הקב"ה עוזר ומסייע בפרנסה ,וזה שווה ערך לניסים של יציאת מצרים.
לסיכום :מה שחשוב בראש השנה הוא לא להעפיל בדמיון לפסגות גבוהות,
אלא פשוט לחשוב על הדברים הקטנים ,להודות לה' על הכל ,ולקבל קבלות
קטנות ואמיצות שניתן לעמוד בהן בהצלחה.
(מתוך שיחה למרוה לצמא | ראש השנה תשע"ז)
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"היה זה בערב יום כיפור ,דיברנו על עניין הלכתי כל שהוא ,ורבינו אמר' :הלא דבר זה
מפורש במשנה ברורה' .במוצאי היום הקדוש ,בעוד אנו אורזים מזוודותינו לנסיעה
הביתה ,המשגיח עדיין עמד לבוש לבן ,כשלפניו עוברים עמך בית ישראל להתברך.
מאוחר מאוד יצא לביתו ,כשהוא חלש ויגע מהצום ועבודת יום הכיפורים ,לפתע
עצר וחזר לישיבה ,וביקש לקרוא לי .תמהתי מה דחוף לרבינו כעת ,לקרוא לי .באתי
בבהילות ,ואז רבינו אמר לי דבר שלעולם לא אשכח"...
פנינים והליכות מהמשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל
כהפרש האור מן החושך
לפעמים אדם אומר' :כעת קשה לי לעשות תשובה ,אני אעשה תשובה אחר
כך' .מעורר ה'פלא יועץ' שתשובה קטנה כעת ,היא כהפרש האור מן החושך,
וטובה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בימים אלו מימים שלמים
בשאר הימים!
ולכן גם אם קשה ,כדאי מאוד מאוד להתאמץ ולנצל את ההזדמנות הנפלאה
שה' נתן לנו .כל רגע ביום כיפור צריך להיות מנוצל לתפילה ותשובה .אפשר
לנצל את הרגעים הפנויים על ידי אמירת תהילים .השל"ה הק' אומר שמעלת
התהילים היא שיש בזה גם לימוד ,גם הילול לה' ,וגם בקשה.
יום הכיפורים  -ים של רחמים
באהבת ה' את ישראל ,נתן לנו יום אחד בשנה אשר כולו רחמים .וכפי
שהתבטאו הגדולים ,ביום הכיפורים הקב"ה משפיע עלינו 'ים של רחמים'!
כתוב בזוהר הקדוש (מתורגם מארמית)' :מתוך אהבה שאהב הקב"ה את
ישראל נתן להם יום אחד בשנה לטהרם מכל חטאיהם ,שיהיו זכאים בעולם
הזה ובעולם הבא .ובו ביום ,הקדוש ברוך הוא יושב בכיסא הקדוש של
רחמים ,ובכיסא ותרנות ,ומוחל עוונותיהם של ישראל'.
ישנה ידיעה שמאד חשובה לנו .הגר"א אומר שביום הכיפורים נוהגת המידה
של " 'וחנותי את אשר אחון'  -אע"פ שאינו הגון 'ורחמתי את אשר ארחם'
 אע"פ שאינו כדאי" (ברכות ז') .משמעות הדברים ,שגם כאשר התשובהשלנו איננה שלימה ,הן בענין של החרטה והן בענין של קבלה לעתיד ,אעפ"כ
ביום הכיפורים שנוהגת בו המידה של "וחנותי את אשר אחון ורחמתי את
אשר ארחם" ,יש תקווה שהקב"ה יקבל את תשובתנו.
יש מפרשים "וחנותי את אשר אחון" – שאף שהקב"ה יודע שהאדם העושה
תשובה לא יעמוד בתשובתו וישוב ויחטא ,אעפ"כ הוא סולח לו ,והיינו "וחנותי
את אשר אחון" -אני חונן גם את מי שאצטרך לחון עוד ...וכן מורה גם המטבע
של ברכת "חנון המרבה לסלוח" ,שהקב"ה מרבה לשוב ולסלוח.

ביום הכיפורים ישראל דומים למלאכי השרת
ביום הכיפורים ישנם רחמים כה גדולים ,עד כדי שכאשר אנו מדומים
במידת מה למעשי המלאכים ע"י שלא אוכלים ושותים ,ושלום בינינו ,כבר
הקב"ה מחשיב אותנו כאילו אנו מלאכים!
וכדאיתא בפרקי דר' אליעזר (פמ"ו) "ביום הכיפורים אומר השטן לקב"ה,
ישראל דומים למלאכי השרת ,מה מלאכי השרת אין בהם אכילה ושתייה,
כך ישראל אין בהם אכילה ושתייה .מה מלאכי השרת שלום ביניהם ,אף
ישראל שלום ביניהם .והקב"ה מקבל עדותו של השטן ומזכה את ישראל".
מבואר בזה עד היכן גודל רחמי ה' עלינו ביום הכיפורים ,שכבר בהידמות
מועטת למלאכים ,הקב"ה מרחם עלינו ומזכה אותנו!

ענווה
איתא בגמ' ,משמת רבי בטלה ענוה .המשגיח היה מיחידי הדור בענוה
טהורה ואמיתית ,מי שעמד על ידו  -קטן כגדול  -הרגיש שהוא מחשיבו
ומכבדו כחבר ורע ממש .ואמנם מגודל קדושתו ורוממותו ,היתה במחיצתו
הרגשה של יראה והכנעה עם רוממות נפלאה ,אך המשגיח מצדו התנהג עם
כולם שווה בשווה.
התבטלותו של המשגיח לגדולי ישראל היתה מופלאה ,כל פעם שנכנס
למעונם היה מחזה מרטיט ,לראות כיצד התלבש באימה ויראה ממש ,היה
מכונס תוך עצמו ובקושי הוציא הגה מפיו ,ואף שגדולי ישראל נכנסו עמו

בדברי תורה ,היה יושב בהכנעה עצומה ושותק ,ולבושתינו -בעיקר המלווים
ובני הבית היו המדברים...
לפני שנים בודדות נכנס המשגיח בחול המועד פסח ,למרן רה"י הגראי"ל
שטיינמן זצוק"ל לביקור חג ,וראש הישיבה העניק לו את ספרו 'ימלא פי
תהלתך' .בעשרת ימי תשובה  -כמה חודשים לאחר מכן  -מסר המשגיח
שיחה בבני ברק ,ולאחריה נכנס לרבנו רה"י לקבל את ברכתו לגמר חתימה
טובה ,והניח את ספרו 'לעבדך באמת' (שהקריא ממנו בשיחה) על השולחן.
אחד מבני הבית שחשב שבכוונתו של המשגיח להעניק את הספר לרה"י -
ובפרט אחרי שרה"י העניק לו את ספרו בחוה"מ פסח ,קירב את הספר לרה"י.
משהבחין בכך המשגיח נטל בזריזות את הספר לידיו ,ויהי לפלא .כשיצאנו
שאלתי את המשגיח מדוע התנגד כל כך לתת את הספר לרה"י ,ואף על פי
שלא היתה בתחילה בכוונתו לתת ,אך לאחר שפלוני טעה וכבר נתן ,מדוע
כל כך הזדרז ליטול בחזרה? המשגיח הסתכל בפני כלא מבין את השאלה,
ואמר לי בתמיהה" :שאני אתן מתנה לגדול הדור?!"...
סיפר לנו תלמידו מקורבו ,רבי אליהו שלזינגר שליט"א" :היה זה בערב יום
כיפור ,ליוויתי את המשגיח לבית הטבילה לקדש את גופו לקראת היום
הקדוש .בדרך דיברנו על עניין הלכתי כל שהוא ,ורבינו אמר 'הלא דבר זה
מפורש במשנה ברורה' .במוצאי היום הקדוש ,בעוד אנו אורזים מזוודותינו
לנסיעה הביתה ,המשגיח עדיין עמד לבוש לבן ,נשען על מעקה בימת ארון
הקודש ,כשלפניו עוברים עמך בית ישראל להתברך .מאוחר מאוד יצא
המשגיח לביתו ,כשהוא נשען על בחור ,וצועד לכיוון ביתו כשהוא חלש ויגע
מהצום ועבודת יום הכיפורים ,נראה כמלאך ממש .אולם לפתע עצר וחזר
לישיבה ,וביקש לקרוא לי .תמהתי מה דחוף לרבינו כעת ,כשהוא בחולשת
הצום ,לשוב לישיבה ולקרוא לי .באתי בבהילות ,ואז רבינו אמר לי דבר
שלעולם לא אשכח' :דיברנו אתמול בדרך למקווה על הלכה מסוימת ,ואמרתי
לך שזה מפורש במשנה ברורה ,אז תדע שטעיתי ,זה לא מפורש ,אלא רק
רמוז במשנה ברורה ,כל טוב בחור יקר' ...המשגיח המשיך ללכת לביתו ,ואני
עמדתי עומד נפעם ומביט בדמות המתרחקת של איש האמת!".
ביחס לכל הסגולות וההבטחות המתפרסמות מזמן לזמן ,היה אומר המשגיח:
שבוודאי זה יכול להועיל ,אבל זאת בתנאי שאדם יעשה גם מצדו מה שהוא
יכול לעשות .לדוגמא :יש הבטחה שמי שדואג לבניו של מקום הקב"ה ידאג
לבנים שלו ,זה נכון ,אבל בתנאי שהוא מצדו מנצל את הזמן שיש באפשרותו
ועושה מצדו את כל יכולתו לחינוך הילדים ,אז גם יהיה לו סייעתא דשמיא
המשך בעמוד >>> 22
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ומגיע ל
שכולם

ועוד זאת עשה עימדי ,שבכל עת שהגיע הקצב עם
שאלה על עוף וכדומה ,ה"ה הרה"ח ר' אליעזר קליין ז"ל ,היה
קורא גם לי להראות לי השאלה ,בכדי שיהיה לי שימוש כראוי
על שאלות למעשה .ואיני זוכר שום תקופה בחיי שלמדתי כל
כך הרבה וכל כך היה לי תועלת מהלימוד כמו בתקופה ההיא,
וכל זה עשה עמי רק על דבר הכרת הטוב שהסכמתי להישאר
ללמד בת"ת!

"דרכי בשנים האחרונות היתה לסדר קודם ראש השנה ,באטלעך (צנצנות) דבש עם
סטיקער ,לברכת 'שנה טובה' מאת כולל 'בית יוסף' ,ורבינו זצוק"ל היה מחלקן בליל
ר"ה כשבאו כולם להתברך בברכת 'שנה טובה' .רבינו עיין בסטיקער ,ולא היתה דעתו
ניחא עם הנוסח .לתמיהתי אמר( :תרגום) "ומה עם היהודים שלא מחזיקים את הכולל,
הם גם צריכים שנה טובה!'"

(מפי הגה"ח רבי שלמה הירש שליט"א מחשובי חסידי תולדות אהרן
בן הגה"ח ר' מרדכי הירש זצ"ל ,מלמד מומחה בעיר מאנטעווידעא)

מהנהגתו ואצילותו של כ"ק מרן גאב"ד מעלבארן זצוקללה"ה
מעשיו מעידין

מנהגו של רבינו זצוק"ל היה תמיד לתת מתנות לכל מי שהיה עושה עמו
טובה ,כך היה נוהג עם ה'הויז בחורים' ,וכך גם עם האברכים שנתלוו עמו
בנסיעותיו לכל מקום .תמיד דאג להכיר טובה למי שעזר וסייע לו .אפילו
כשהיה נוסע עם גויים ,היה נותן להם טיפ ...וכן גם כשהיה יוצא רבינו ב'גאז
סטיישן' לצרכיו ,היה קונה איזה דבר להכיר להם טובה.
אפילו קודם נסיעתו ממעלבארן ,זכר לקרוא אליו את כל היהודים שתמכו
והחזיקו בו ועזרוהו בכל ענין ,בכדי להודות להם על מעשיהם ולהיפרד מהם
כראוי .ואף ממש קודם נסיעתו ל להעיראפארט ביקש להיפרד מהרופא
הדגול הר"ר יונתן צבי פינצו'בער הי"ו ,שהתמסר לרפואת רבינו בכל כוחו.
"רבינו זצוק"ל ,היה משתתף בשמחות קידושים בשבת בבוקר רק בביהכנ"ס,
כי קשתה עליו הטרחה לילך לקידושים בבתי אנשים .והנה כאשר זכיתי
לשמש בקודש ,להיות ''הויז בחור' אצל רבינו זצוק"ל ,ערך אבי מורי את
הקידוש לשמחת האופרוף שלי בביתנו ולא בביהכנ"ס מכמה סיבות .אך מה
גדלה התרגשותנו כאשר רבינו הופיע בביתנו לקידוש ,בכך הראה את הכרת
טובתו על היותי לעזרתו! וזה היה בשנותיו האחרונות ,שכבר קשתה עליו
ההליכה ,וטרח והלך דרך ארוכה רק בגלל היותי 'הויז בחור' אצלו" (מפי
הר"ר דוד הויכהייזער הי"ו).
"התגוררנו בעיר מאנטעווידעא בעת כהונת רבינו זצוק"ל שמה .עמדתי
לקראת נסיעה לישיבת 'תולדות אהרון' באר"י ללימודי שם .באותה תקופה
היה חסר מלמד למחצית היום באחת הכיתות הנמוכות של הת"ת ,ורבינו
זצוק"ל החליט שאוכל לשמש כמלמד לחצי יום ,כי לא הייתה הקהילה גדולה
כל כך למצוא מי שימלא המשרה.
"אני כמובן חפצתי לנסוע והתכוננתי לנסיעתי כרגיל ,ובהגיע יום נסיעתי,
כבר הזמנתי טעקסי לנסוע להעיראפארט ,ובאותו זמן נתוודע לרבינו שאני
עומד לנסוע .מיד בא אלי לביתי ,והפציר בי שאשאר בעיר למלאות מקום
המלמד החסר .כשראה שרצוני לנסוע בכל אופן ,אמר' :דו וועסט נישט
דערלייגן פון דעם!' (תרגום חופשי :אתה לא תפסיד מכך!) וכך הסכמתי
להישאר .כמובן שרבינו ירד מיד לשלם על הטעקסי שהזמינו לשווא ,ואני
נשארתי ללמד בת"ת עד שמצאו ממלא מקום אחר.
"אני לא ירדתי לסוף דעתו ,שאמר לי שאני לא אפסיד ממה שאשאר בעיר.
אבל רבינו בעצמו לא שכח זאת לעולם .מה שהחזיר לי על מילים אלו שיצאו
מפיו ,לא אשכח לעולם...
"וכך היה מעשה :תמורת הסכמתי להישאר ,היה לומד עמי חברותא בכל
ליל שישי משך כחצי שנה ,הלכות טריפות החמורות ,וזאת לא אשכח שהיה
לומד בעמידה ובלי מנעלים לרגליו ,בכדי שיוכל ללמוד כל הלילה בלא
להתנמנם!! ובל נשכח שאז היו לו  6ילדים קטנים בביתו ,והיו לו די טרדות
לערש"ק ,אבל בלילה היה עוסק בתורה בהתמדה עצומה!
"כמו כן היה לו שיעור קבוע עמי בספר משלי ,והיה לומד הפסוקים ומוסיף
מדיליה פירושים נפלאים בדרכי המוסר על כל פסוק .ועוד זאת עשה עמדי,
שבכל עת שהגיע הקצב עם שאלה על עוף וכדומה ,ה"ה הרה"ח ר' אליעזר
קליין ז"ל היה קורא גם לי ,להראות לי השאלה ,בכדי שיהיה לי 'שימוש'
כראוי על שאלות למעשה .איני זוכר שום תקופה בחיי שלמדתי כל כך הרבה,
וכל כך היתה לי תועלת מהלימוד כמו בתקופה ההיא .כל זה עשה עמי רק
על דבר הכרת הטוב שהסכמתי להישאר ללמד בת"ת!" (מפי הגה"ח רבי
שלמה הירש שליט"א ,מחשובי חסידי 'תולדות אהרן' בן הגה"ח ר' מרדכי
הירש זצ"ל ,מלמד מומחה בעיר מאנטעווידעא).
מידת הכרת הטוב של רבינו מן המופלאות היתה .ויעיד על כך הסיפור
הבא :בימיו האחרונים בעיר מעלבארן ,קודם נסיעתו לארץ ישראל ,ביקש
ממני לסדר עוד עצרת תפילה רבתי של כל הקהילה ,אנשים ,נשים וטף,

מידת הכרת הטוב של רבינו מן המופלאות היתה .ויעיד
על כך הסיפור הזה :בימיו האחרונות בעיר מעלבארן ,קודם
נסיעתו לארץ ישראל ,ביקש ממני לסדר עוד עצרת תפלה
רבתי של כל בני הקהילה ,אנשים נשים וטף שיתפללו ויתחננו
על רפואתו השלמה ,וזה היה אחר שכבר היו בעיר כמה וכמה
פעמים בתקופה ההיא כינוסי תפילה ובקשה למענו .וכך הוה
שהיה עצרת גדולה והיה התעוררות רבתי אצל כל העם למען
רפואתו השלמה.
וכששאלוהו ,מדוע כל כך רצה לעשות עוד עצרת תפילה.
ענה ואמר :באמת חשבתי שמא איני ראוי כלל שיבקשו
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חשבתי שמא איני ראוי כלל שיבקשו רחמים עבורי ...אך אחר כך החלטתי
מעמוד הקודם
דכיוון מגיד
בדעתי ,שיותר כדאי שיתפללו עבורי<<< ,המשך
הכרת הטוב רבה מאוד
דבריולי
שיש
קמה ,טו) עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו ,ועו
לכל בני הקהילה ,שכמעט כל אחד עזר לי פעם אחת משך שלושים השנים
שהשי"ת עוד יקדים לו פרנסתו ,וכמו שאומרים בברכת שומע תפי
קודם כזה:
חשבון
ועכשיו
הללו ,א"כ צריך אני להכיר להם טובה.
חז"לוכו' ,וא"כ הי'
שאצטרך להם
עשיתימזונותי
ולכל בני ביתי
והמצא לי
קודם התחלת
שיתפללו לביהכנ"ס
במצוותיו ,וכגון שיבוא
אמרו 'כל המתפלל על חברו ,נענה זה גם
הציבור
יקדיםבמה
האדםא"כ
תחילה',
הכוונה של 'והשיגוך' ,דהברכות ישיגו ויתבעו את האדם לשפר את מעש
בשבילי ,תהיה זו טובה ותועלת בשבילם ,שהם יוושעו תחילה ,שהלא התפללו
באופן נוסף אפשר לומר ,עפ"י המעשה שהי' בעיר צפת ת"ו ,שהיה ג
ביקשתי
תורה על כן
ורחמים,
בשבילי ומגיע להם להיוושע בדבר
שכולםעסק במסחרו,
ובחצי יום השני
לתלמידים בחינם,
ישועההיה מלמד
יום
הרה"חלעמוד בחנות
היתה עוזרת לו
עסקיו ,ואשתו
לצורך
פעם מביהמ"ד
יתפללו בשבילי ,ועי"כ נמצא שהחזרתי אף
המשב"ק
(מפי
טובה!!"
להם
ר' מרדכי זלמן פיקסלער הי"ו).
כתב רבינו בספרו הנפלא 'ויצב אברהם' עה"ת ,וזה תוכן דבריו שם בשם
צדיק אחד" :לכאורה מה הטעם שאנו אומרים ומתפללים בראש השנה שנזכה
לשנה טובה ומתוקה? הלא הוא נראה לכאורה כפל לשון ,דאחרי שאומרים
'שנה טובה' מה מוסיפים בזה 'ומתוקה'?
"אמנם ,באמת הכל הוא לטובה ,כל מה דעביד רחמנא לטב עביד ,ומ"מ
מבקשים מהשי"ת שנזכה לראות ולהרגיש את הטובה ,ושטוב זה יהיה מתוק.
כיוון שבוודאי תהא ממילא שנה טובה  -מוסיפים לבקש שתהא ג"כ שנה
מתוקה ,היינו שנראה ונרגיש את הטוב ולא נחשבהו למר!".
"דרכי בשנים האחרונות היתה לסדר קודם ראש השנה ,באטלעך (צנצנות)
דבש עם סטיקער ,לברכת 'שנה טובה' מאת כולל 'בית יוסף' ,ורבינו זצוק"ל
היה מחלקן בליל ר"ה ,כשבאו כולם להתברך בברכת 'לשנה טובה'.
"רבינו זצוק"ל היה מברך את כל הדבש בביתו קודם יו"ט .והיה מברך בקול:
'די אלע וואס וועלען עסען פון די האניג זאלן זיין גיבינשט מיט א זיס יאר!'
(תרגום חופשי :כל אלו שיאכלו מהדבש שיתברכו בשנה מתוקה).
"פעם אחת אמרתי לרבינו ,אולי יחתמו את שמו של רבינו על הבאטלעך
דבש ,והציבור יותר ייהנה ממתנת הכולל על ידי כן .כמובן שרבינו מיד הסכים,
בשביל לרצות את הציבור ולהרוויח למען עמלי התורה בכולל 'בית יוסף'.
אני הזמנתי את הסטיקער'ס עם חתימת יד קדשו ,שם כתוב' :שנה טובה
ומתוקה ,ברכת ה' בכל העניינים לכל תומכי ואוהדי כולל בית יוסף' .הסטיקער'ס
המשך בעמוד >>> 22
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פעם אחת הגיע אל רבי ישעיה ברדאקי זצ"ל עני אחד ,וביקש ממנו צרכי שבת .התנצל
רבי ישעיה שהקופה ריקה ואין לו מה לתת לו ,ויהי כשמוע כן העני ,סטר לרבי ישעיה
על לחיו .מיד רץ רבי ישעיה ודפק על דלתותיהם של כמה מתושבי העיר ,ובכה לפניהם
שיוסיפו לתת מעות לקופת הקהל ,ומיהר להביאו אל העני ,כשהוא מתנצל ואומר:
"לא ידעתי שמצבך דחוק וקשה כל כך"...
משיחותיו של המשפיע הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן שליט"א בן כ''ק אדמו''ר הראא''מ מלעלוב זצ''ל
ראוי להרבות בצדקה בימים אלו ,שהרי מזונותיו של אדם קצובין מר"ה
ועד יוהכ"פ ,וכל פרוטה שהוא מחזיק בה יותר ממה שהוקצב לו מן השמים
לא תשאר אצלו ,וכמו שאמרו (ב"ב ט" :).אמר רבי אלעזר ,בזמן שבהמ"ק
קיים אדם שוקל שקלו ומתכפר לו ,עכשיו שאין בהמ"ק קיים אם עושים
צדקה מוטב ,ואם לאו ,באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע" ,והביאו שם (דף
י ).מעשה רב" :בני אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי חזא להו בחילמא דבעו למיחסר
שבע מאה דינרי [ריב"ז ראה בחלום שבני אחותו עתידים להפסיד שבע מאות
דינרי זהב ,לפיכך] עשינהו [כפה והכריח אותם] שקל מינייהו [ונטל מהם]
לצדקה ,פוש גבייהו שיבסר דינרי [נשארו אצלם י"ז דינר שלא הצליח לגבות
מהם] ,כי מטא מעלי יומא דכיפורי שדור דבי קיסר נקטינהו [בערב יוהכ"פ
הגיעו שוטרי הקיסר ולקחו אותם במאסר] ,אמר להו רבן יוחנן בן זכאי ,לא
תדחלון שיבסר דינרי גבייכו שקלינהו מינייכו [אין לכם מה לפחד ,כי לא
יטלו מכם יותר מי"ז דינרים] ,אמרי ליה ,מנא ידעת אמר להו חלמא חזאי
לכו ,א"ל ואמאי לא אמרת לן [דניתבינהו] ,אמר להו אמינא כי היכי דתעבדו
מצוב לשמה" ,הרי שאם אין האדם משכיל לתת משלו לצדקה בודאי יפסיד
את המעות באופן אחר ,כללא דמילתא ,שלא תשאר אצלו פרוטה יותר ממה
שנקצב עבורו בתחילת השנה.
וצריך להאמין בזה באמונה שלימה וברורה ,שכל מה שאמרו חז"ל בגמרא
הכל אמת וקיים לעד ולעולמי עולמים ,ואם יהיה ברור בעיניו בבירור גמור,
שלא יוכל להחזיק בכיסו אפילו פרוטה אחת יותר ממה שנקצב לו ,אזי בודאי
ימהר לתת צדקה מממונו ,וישמח שהצליח להוציא הוצאות על דבר מצוה
במקום שיטלו אותם רשעי אומות העולם.
בתקופת מלחמת העולם השניה שרר עוני ומחסור גדול בירושלים .המלחמה
גרמה שלא יכלו לשלוח סחורה ולעסוק במסחר עם מדינות אירופה ,וע"כ
היו הרבה משפחות בארץ ישראל שלא היה להם לחם לפי הטף ,פשוטו
כמשמעו ממש.
בימים ההם פתח אחד העשירים מפעל גדול לליטוש יהלומים ,והבטיח
לתת לכל עובד בהלוואה סכום של שלש לירות לחודש ,למשך התקופה
שילמדו אותו את המקצוע ,וכאשר יתחילו לעבוד ולהרוויח ממון יחזירו את
ההלוואה מהמשכורת החודשית שיקבלו אז .והנה הגה"צ רבי ישראל גרוסמן
זצ"ל ,ראש ישיבת פינסק קארלין ,היה אז בשנות בחרותו ,וכשראה העוני
והמחסור אשר היה בבית אביו החסיד רבי זלמן ז"ל ,הסתפק שמא מוטל
עליו ליהנות מיגיע כפו ואף לעזור לאביו ,המתאמץ כ"כ לפרנס את בני ביתו,
לכן הלך אל אחד מגדולי ירושלים ושטח בפניו את ספקו ,אם ראוי לו לעבוד
במפעל ליטוש היהלומים שמקים אותו עשיר ,ואכן הכריע אותו חכם ,שבעת
דוחק וצרה כזאת עליו לשלוח יד במסחר ,כשבד בבד הזהירו לקבוע עתים
לתורה בקפידה ,ולא להתרשל חלילה מלימודו מחמת עבודתו.
מיד הלך הבחור להודיע לאביו על החלטתו ,אמנם כשמוע כן אביו התחיל
לבכות בדמעות שליש ,כשהוא מתמרמר ומתאונן איך עלה בלבו לחשוב
כדבר הזה? ואיך יחשוב כלל לעזוב את כתלי ביהמ"ד ולמעט בלימוד התורה?
למותר לציין ,שעוד בתוך כדי דיבור התחרט הבחור וחזר בו מהחלטתו,
והודיע לאביו בפה מלא שהוא נשאר ללמוד תורה בהתמדה כמימים ימימה.
לא עברו ימים רבים ,והנה פתח אחד מתלמידי החכמים ישיבה חדשה
בירושלים לבחורים מצויינים ,וכדי לזרז את הבחורים לבוא ,הבטיח לתת
מדי חודש בחודשו סכום של שלש לירות לכל משפחה ,שאחד מבניה ילמד
בישיבה .ויהי כשמוע כן רבי זלמן גרוסמן ,השתדל מאד שיקבלו את בנו
לישיבה ,בין השאר ביקש מכתב המלצה מהגה"ק רבי יוסף צבי דושינסקי
זצ"ל ,מרא דארעא דישראל [שהכיר את בנו ,כי היה משוחח עמו בפטפוטי
אורייתא ,ולימים למד בישיבתו והיה מבחירי תלמידיו] ,וכמו כן שלח אותו

להיבחן אל הגה"צ רבי זעליג ראובן בענגיס זצ"ל ,ראב"ד הבד"ץ ,שהיה בקי
נפלא בכל מכמני התורה .ויהי כאשר נכנס אליו שאלו הרב בענגיס על מה
יכול לבוחנו ,השיב הבחור" :במה שהרב רוצה" .ואכן שאל אותו בהרבה
סוגיות הש"ס ,וטייל עמו ברבים ממכמני התורה ,ובהתפעלותו כתב עליו
המלצה חמה מאד ,ובזאת הגיע אל ראש הישיבה החדשה ,אשר קיבלו מיד
בזרועות פתוחות ולא הוצרך לבחון אותו כלל ,ובמליצת לשונו אמר ,שמן
המכתבים רואה שהוא תלמיד חכם גדול אף יותר ממנו ,וע"כ מפחד הוא
לבחנו ,ומאז קיבלו בני המשפחה שלש לירות מדי חודש בחודשו...
ועכ"פ חזינן מעובדא זו ,שאם נגזר מן השמים שהמשפחה תרוויח עוד
שלש לירות בחודש ,בודאי יהיה כן גם אם לא ישלחו יד במסחר ,אלא ימסרו
נפשם לתורה ,כי הרבה שליחים למקום .ובר מן דין יש ללמוד גודל מדת
אהבת התורה שהיתה לחסידים בדורות הקודמים ,כי נחרדו מן השמועה
שבנם רוצה לעזוב את ביהמ"ד ,וממש פרצו בבכי מר ועיניהם זלגו פלגי
דמעות ,כי התורה היתה משוש חייהם ,והרגישו ממש כדגים שאינם יכולים
לעזוב את המים ,כי הם חיינו ואורך ימינו.
סיפר הגה"צ רבי דוד יונגרייז זצ"ל ראב"ד 'העדה החרדית' ,מעשה שהיה
עם הגאון רבי ישעיה ברדאקי זצ"ל [היה גאון גדול ושימש כראש עדת
האשכנזים בירושלים ,הגאון רבי יהודה אסאד זצ"ל מזכיר את שמו בספרו
שו"ת 'יהודה יעלה' סימן סימן קע] ,שהיה ממונה על הקופה של צדקה,
ועשה ככל יכלתו לספק צורכי עניי העיר המרובים ,פעם אחת הגיע אליו עני
אחד בפניא דמעלי שבתא ,וביקש ממנו צרכי שבת .התנצל רבי ישעיה לפניו
שהקופה ריקה ואין לו מה לתת לו ,ויהי כשמוע כן העני ,בערה בו חמתו
וסטר לרבי ישעיה על לחיו .מיד רץ רבי ישעיה החוצה ודפק על דלתותיהם
של כמה מתושבי העיר ,ובכה לפניהם שיוסיפו לתת מעות לקופת הקהל,
וכאשר היה בידו סכום הגון מיהר להביאו אל העני ,כשהוא מתנצל ואומר:
"לא ידעתי שמצבך דחוק וקשה כל כך ."...במקום לכעוס על חוצפתו ,למד
מזה שמצבו הקשה גורם לו להכותו ,וע"כ מיהר לאסוף עבורו צרכי שבת.
אלה וכאלה סובלים גבאי צדקה ,והם מעבירים על מידותיהם ומספקים
לעניים צרכיהם ,וע"כ ראויים הם להתברך בברכת השלום ובכל הברכות
האמורות בתורה.
בתקופה שבנה האדמו"ר רבי שלום נח מסלונים זי"ע את ישיבת 'סלונים'
בירושלים ,שאל את הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל גאב"ד פוניבז' ,אם
המשך בעמוד הבא >>>
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מותר לו ללוות ממון לבניית הישיבה אע"פ שאינו יודע מאין ואיך יפרע את
החוב ,דברמב"ם פסק (הל' מלוה ולוה פ"א הלכה ג) דאסור ללוות מעות
באופן שלא ימצא בעל חוב מאין לגבות ,ועליו הכתוב אומר (תהלים ל"ז,
כ"א)" :לוה רשע ולא ישלם" .השיב לו הרב מפוניבז' שאסור לעשות כן ,תמה
האדמו"ר מסלונים" :אם כן וועט מען חאפען שמיטצען [-וכי נֵ ָענש ונלקה]
על כך?!" [דיבר בלשון רבים ,כי גם גאב"ד פוניבז' נטל הלוואות רבות כדי
להשלים בנין הישיבה שלו ,אע"פ שלא היה לו מושג איך ישיג סכומים
אדירים כאלו] ,נענה הרב מפוניבז' והשיב" :אוי ווי זיס וועלען זיין די
שמיטצען-[ "...כמה טובים וערבים יהיו הכאות ומלקות אלו] ,דאף שיתכן
ומדינא אסור לעשות כן ,אך
כדאית היא מסירות הנפש ברוחניות
ובגשמיות ,כדי להרבות פעלים
לתורה ולהרביץ תורה בישראל .אתה הבעלים של
וזו מדת גבאי צדקה ,שלא
רק כל מלון זה ,ועל כן
שמוסרים גופם למען המצווה,
אלא אף נפשם ונשמתם ,ומשום אינך צריך לשלם
הכי
בודאי זכאים המה לכל כלום על לינת
הברכות.
מפורסם היה הרה"ק רבי מרדכי הלילה ,ואין שום
מטשערנאביל זי"ע בצדקת
פזרונו ,חילוק היכן תישן,
שפיזר נתן לאביונים סכומי כסף
גדולים ,ולשם כך נדד על פתחי כי ההוצאות
נגידים ,כדי שיתרמו מהונם עבור
ע"י בשניהם שוות!"...
עניי ישראל ,פעם נשאל
מקורביו ,מדוע עליו לטרוח ולנדוד
מעיר לעיר לאסוף ממון מעשירי
עם ,והלא דרכם של צדיקים
שיושבים בביתם ,והחסידים באים אליהם עם פדיונות ומעות לצדקה ,ולמה
לא יעשה כן גם הוא ,ומה שיגיע אליו יחלק לצדקה? נענה הרה"ק מטשערנאביל
והשיב" :מדוע בא יהודי אל רבו עם פדיון? כיון שמתרחשת לו צרה ח"ו,
והוא זקוק לישועה גדולה או קטנה ,וואז'שע ארט אייך אז איך גיי צו זיי
[-מה איכפת לכם שאני הולך אליהם] ועי"ז חוסך מהם את הצרה שלא
תבא?!" .והנה במעשה זה חסך אותו צדיק ע"י הליכתו ,את הפסיעות הרבות
ועגמת הנפש של אנשים אחרים ,אמנם בודאי נחסך גם מן האדם עצמו,
שלא יצטרך לסבול אם הוא הולך ומשתדל למען הזולת.
סיפר מו"ח הגה"צ רבי נתן געשטטנער זצ"ל בעל ה'להורות נתן' ,מה שקיבל
מרבו הגה"צ רבי עקיבא סופר זצ"ל גאב"ד פרעשבורג ,שפעם הגיע הגה"צ
רבי משה טוביה לעהמן זצ"ל [חתנו של הגה"ק בעל ה'חתם סופר' זי"ע]
לבקר את אביו הגה"צ בעל ה'שבט סופר' זצ"ל ,וסיפר אז שני סיפורים על
חותנו החת"ס :חדא ,שבהיותו חתן הלך בערב יום הכיפורים לקבל ברכת
החת"ס ,וכאשר פתח את הדלת נרתע לאחוריו והתעלף ,משהעירו אותו שאלו
החת"ס אם ראה משהו ,משהשיב שראה אש להבה נענה החת"ס וגילה לו:
"אליהו הנביא ביקר אצלי[ "...והסמיך מו"ח זצ"ל לזה דברי הגמרא בתענית
(דף כא ):שרבא קיבל ברכת שלום ממתיבתא דרקיעא כל ערב יוהכ"פ ,עי"ש].
עוד סיפר ,ששנה אחת אחרי 'סעודה המפסקת' קרא ה'חתם סופר' לאחת
מבנותיו ,ואמר לה ,שעלה בדעתו שאפשר לשדך יתום פלוני עם יתומה
פלונית ,והדעת נותנת שהשידוך יעלה יפה ,ולכן הוא מבקש ממנה שתציע
להם את השידוך ,הקשיבה הבת ונענתה בהסכמה ,ואמרה שמיד בצאת החג

תפעל להוציא את השידוך מן הכח לפועל .אך החת"ס הבהיר לה ,שברצונו
שתציע את השידוך תיכף ומיד ,כי הוא זקוק לאיזו זכות לגשת עמה לפני
יום הדין של יוהכ"פ.
בלית ברירה התחילה הבת להתעסק בשידוך ,הלכה אל הבחור ודיברה עמו
נכבדות על אותה יתומה ,אך הבחור טען שאינו יכול לעשות השידוך ,מפני
שאין לו פרוטה לפורטה לשלם על הוצאות החתונה .חזרה הבת אל אביה
הגדול ,ושטחה בפניו את מצוקת הבחור ,השיב לה החת"ס ,שאם יעשה
השידוך הוא מבטיח לו שלא יחסר לו פרנסתו במשך כל ימי חייו ,ויכול הוא
להמשיך לעשות את השידוך ,מיד חזרה אל הבחור ומסרה לו את הבטחת
החת"ס ,והלה כמובן הסכים תיכף לגשת אל השידוך [ואכן ,לימים העיד
הלה שתמיד היתה פרנסתו מצויה ,ואף שלא זכה לעשירות לא היה חסר לו
כלום מעולם] ,ובזאת המשיכה ודיברה עם צד הכלה ,ולאחר זמן הגיעו שניהם
אל עמק השווה ,ובאו בברית האירוסין לשמחת החת"ס ,שרק אחר שקיבל
את הבשורה הטובה פנה לצאת לבית הכנסת לתפילת 'כל נדרי'.
וסיים גאב"ד פרעשבורג ואמר ,שנוראות למדנו משני סיפורים אלו ,שמצד
אחד היה לאותו צדיק גילוי אליהו הנביא ,ולאידך גיסא היה מודאג איך יצא
זכאי במשפט ,ורק אחרי שעסק בגמילות חסדים נעשה לו קל ללכת לבית
הכנסת להתפלל ,ביודעו שזה מה שיכריע את הכף לזכות (וראה כל זה
ב'זכרון למשה' עמוד .)11
ואין האדם יודע כמה זכויות יזקפו לזכותו לדורי דורות במעשה אחד קטן,
כי לפעמים גורם לאדם שהיה רחוק מן הרוחניות ,להתעורר לתשובה ולחזור
לשורשו ,ולהחזיק בעץ החיים וללכת בדרך התורה ,נמצא שהוא ויוצאי חלציו
עד סוף כל הדורות יראים ושלמים בזכותו ,וכל זה בגלל ההתחזקות לשעתו
של הראשון ,ועל כך יאכל פירות ופרי פירות ללא שיעור וגבול ,כי זכיותיו
מוסיפים והולכים תמיד ללא הפסקה .
מעשה אמיתי התפרסם באחד מכתבי העת באנגליה ,בגוי עשיר מופלג
שהיה 'קמצן בר קמצן' ,ואף לעצמו קנה לחם שנאפה ביום אתמול מפני
מחירו הזול ,וכן התנהג בהוצאות ביתו בצמצום אחר צמצום .פעם הוצרך
לנסוע מעיר לעיר עם בנו ,אמנם בטרם יצא לדרך קרא לבנו והזהירו באזהרה
גדולה וחמורה ,לבל יעז לבזבז כספים על הוצאות הדרך ,רק ילינו במלונות
הזולים והפשוטים ביותר וכיו"ב .קיבל הבן את דברי האב ועשה כפי שנצטווה,
ויהי ערב אחד נאלצו ללון בבית מלון .הלך הבן להזמין להם חדר ,ואכן הראה
להם הפקיד את חדרם ,אך כאשר נכנס האב אל החדר חשכו עיניו מראות,
כי היה החדר מפואר ומקושט ביותר ,והבין שעל חדר כזה יצטרך לשלם
סכום גדול טבין ותקילין ,לכן נזף בבנו שעשה כדבר הזה ,ואיך אינו מרחם
עליו ,כי עוד מעט יתעלף או יקבל 'התקף לב' על החסרון כיס...
הצטדק הבן ואמר ,שהוא עשה כפי שנצטווה ,והזמין את החדר הזול ביותר
וזה מה שקיבל ,אמנם האב לא קיבל דבריו ,וביחד ירדו למשרד של המלון
ושאלו את הפקיד אם זה החדר הזול ביותר? נענה הלה והשיבו בשאלה:
"אתה פלוני אלמוני?" ,משהשיב האב בחיוב אמר לו הפקיד" :אתה הבעלים
של כל מלון זה ,ועל כן אינך צריך לשלם כלום על לינת הלילה ,ואין שום
חילוק היכן תישן ,כי ההוצאות בשניהם שוות!"...
אפשר ללמוד מזה לימוד גדול ביותר ,שלפעמים יש לאדם ארמונות ובניינים
גדולים ומפוארים בעלמא דאתי מבלי שידע עליהם ,כי הוא עשה עבודתו
לה' במקומו וחברו התעורר מזה ,והנחיל את התחזקותו בבניו אחריו ,וכל
זכיותיהם נזקפים לזכותו ,נמצא שאין קצבה לריבוי הזכיות שנגרמו על ידו
בלא יודעים ,והכל תלוי בו!
(לקט מתוך הספר 'חיבת העבודה')
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גרביים לרגליהם ,והיו עומדים על תבן כדי שלא יהיה קר .ואמר ,שינסה
שיגש ילד בזמן תפילת נעילה בעת שאדם זועק "פתח לנו שער בעת נעילת
שער" ,ויסלק הילד את התבן מתחת לרגליו ,ויהיה לו קר ברגלים ,וידרוך על
אבנים ועפר ,אזי אם יתפרץ האדם על הילד ויאמר לו 'חצוף שכזה ,מה לקחת
ממני את התבן!'  -אדם כזה אין בו כלל מסירות נפש ,שאינו מוכן אפילו
בזמן נעילה לוותר על קצת כבוד ,זה המבחן! כי מסירות נפש אמיתית היא
כשאדם מוחל על כבודו ,מבזים אותו ואינו מתרגז .וכמובן במה שבאמת
יהרג ואל יעבור ,שיהא מוכן למסור נפשו ממש ,זאת היא מדת יצחק .ואלוקי
יעקב זהו "תתן אמת ליעקב" ,תורה נקראת 'אמת' ,השם נתן לנו תורת אמת,
וכך צריך להיות אדם דבק בתורה ,קובע עיתים לתורה ,ומסתכל בכל דבר
את האמת שבתורה ,וכך גם מדת האמת במשא ומתן.
אם אנחנו מחזקים את עצמינו ומתעוררים בשלוש המדות הללו :מדת

החסד ,מדת מסירות הנפש ויראת שמים ,ומדת האמת ,בכך זכאים אנו שיעזור
לנו אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב.
ויתן הקב"ה שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת חיים טובים שנת שלום
ושלוה .והיה רגיל מורי ורבי הרב דסלר זצ"ל שאומרים "אבינו מלכנו כתבנו
בספר פרנסה וכלכלה" ,הכוונה ,כתבנו בספר של אותם שראויים לפרנסה
וכלכלה ,כי הפרנסה היא סיוע לעבודת השם ,שזה עוזר שיהיה לאדם לב
שקט וראש צלול לעסוק בעבודת השם ,ולשאת ולתת באמונה ולעבוד בצדק
וביושר .וכן "אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות" ,שזכויותינו לא יתמו ,ואח"כ
"כתבנו בספר גאולה וישועה" שנזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו
אמן.
(עלון 'גאון יעקב' | משיחותיו של מו"ר
הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוקללה"ה | גליון קמ"ו ,יום הכיפורים)
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העובד מתקשר לבעלים ,ומספר לו בבהלה ש"מישהו עקץ אותנו ב 250-אלף שקל" .מה
זה עקץ? גנב! מישהו גנב לו רבע מיליון שקל ,אבל בדור שלנו אנשים נוטים להשתמש
בביטויים חילופיים ,כדי להקהות את האיסור שבדבר .אף אחד לא מספר לחבר שלו
"גנבתי ממישהו  300שקל" ,הוא יכול להתהדר ולספר לו שהוא "עקץ" ממישהו 300
שקל .זה נשמע יותר חלק ,אתה לא תגיד "שיקרתי לפלוני" ,אלא "עבדתי עליו"...
שיחה מרתקת עם הרה"ג ר' אליעזר יוטקובסקי ,יו"ר 'אנחנו וצאצאינו' ,על אימת הדין ,חומרת הדין ולפנים משורת הדין
הרב יעקב א .לוסטיגמן
לפני שנים אחדות ביקרתי במשרדו של איש עסקים חרדי ,שבבעלותו רשת
של עסקים הפועלים ברחבי הארץ .הוא היה חיוור ונרגש מאוד .שאלתי אותו
מה קרה? והוא מספר לי סיפור שנחרט עמוק בלבי ,וממנו למדתי מוסר
השכל חזק מאוד.
וכך היה המעשה:
שעות אחדות לפני שנכנסתי אליו ,התקשר אליו עובד חדש ברשת ,שנכנס
כמנהל של אחד הסניפים שלה .הוא היה אדם שאינו שומר תורה ומצוות,
והגיע עם תעודות שמלמדות על כך שהוא למד את המקצוע וכשיר לכהן
בתפקיד הניהול שיועד לו.
העובד הזה מתקשר לבעלים ,ומספר לו בבהלה ש"מישהו עקץ אותנו ב-
 250אלף שקל" .מה זה עקץ? גנב! מישהו גנב לו רבע מיליון שקל ,אבל בדור
שלנו אנשים נוטים להשתמש בביטויים חילופיים ,כדי להקהות את האיסור
שבדבר .אף אחד לא מספר לחבר שלו "גנבתי ממישהו  300שקל" ,הוא יכול
להתהדר ולספר לו שהוא "עקץ" ממישהו  300שקל ...זה נשמע יותר חלק...
אנחנו גם לא נספר שפגשנו את פלוני שאתו יש לנו ויכוח ישן ,והלבנו את
פניו ברבים עד דאזל סומקא ואתא חיוורא ,אנחנו נגיד ש"אמרתי לו בפרצוף
מה אני חושב עליו ,והוא נשאר עם הלשון בחוץ" .אתה לא תגיד "שיקרתי
לפלוני" ,אלא "עבדתי עליו"....
בכל אופן ,אותו מנהל סניף מספר על כך שמישהו גנב להם  250אלף
שקלים.
מה עושה הבעלים של הרשת? מרים טלפון לקב"ט ,קצין הביטחון שאחראי
על כל מצלמות האבטחה ,ושואל אותו אם המקום בו אירעה הגניבה מרושת
היטב .הקב"ט משיב בחיוב ,ופונה מיד לבדוק את הצילומים שמגלים בתוך
זמן קצר ,שמי שגנב את הכסף היה לא אחר מאשר אותו מנהל סניף ,שהתקשר
לדווח על ה'עקיצה' ...בצילומים הוא נראה בבירור כשהוא מכניס את הכסף
לתיק ,ולאחר מכן רואים אותו יוצא עם אותו התיק מהיציאה האחורית.
מסתבר שהוא חיפש את המצלמות קודם לכן ,אבל לא הצליח לגלות את
המצלמות הנסתרות.
"לפני שנכנסת לכאן" ,מספר לי איש העסקים הזה" ,ישב כאן ,על הכסא
שאתה עצמך יושב עליו כרגע ,אותו מנהל סניף ,שכרגע הוא כבר מנהל סניף
לשעבר...
"שאלתי אותו מתי הוא גילה על הגניבה וכו' ,ולאחר מכן ביקשתי שיעלה
רעיונות מי יכול היה לגנוב את הכסף ,למי היתה גישה אליו וכו' .הוא כמובן
עזר לי בנושא ,וניסה יחד איתי לחשוב מי הוא הגנב ,עד שהגענו למסקנה
שכנראה מדובר באחד מעובדי המקום.
"בשלב זה הציע מנהל הסניף לקחת את כל עובדי המקום לפוליגרף ,מכונת
אמת ,שם ישאלו אותם את השאלות המתאימות ויגלו מי גנב את הכסף .אני
הסכמתי אתו" ,אומר הבעלים של הרשת" ,והוספתי על דבריו שהוא כמנהל
הסניף צריך לתת דוגמה אישית ,ולעבור את הבדיקה הראשון ,לפני כל
העובדים האחרים.
"בשלב זה הוא כבר ממש נעלב והתחיל לצעוק ,שרק בגלל שהוא אינו
חובש כיפה אני מאשים אותו ,ושידוע הדבר שיש לא מעט גנבים שכן חובשים
כיפה וכו' וכו'.
"אמרתי לו' :עזוב אחי ,למה לצעוק? בוא נראה סרטון קצר ואחר כך נדבר.
רוצה?'...
"רק התחלתי להפעיל את המחשב ,והוא כבר הבין שכל מעשיו מצולמים
ומתועדים .ידיו ורגליו החלו לרעוד בעוצמה רבה ,זיעה קרה שטפה את כל
גופו ,והוא התחיל להתפתל על מקומו בחוסר נוחות מעורר רחמים .כשהופיעה
על המסך התמונה שלו כשהוא מכניס את הכסף לתיק ,הוא כמעט התעלף.
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הייתי צריך לקום ולהביא לו כוס מים כדי להשיב אליו את רוחו ,אפילו אני
עצמי נבהלתי בשבילו ...הוא כמובן התחייב להחזיר מיד את כל הכסף,
והתחנן שאני לא אפתח נגדו תיק במשטרה.
"כשאתה נכנסת לכאן ,אני עוד לא הספקתי להירגע מהחוויה הזאת .לכן
מצאת אותי כל כך חיוור ונרגש" ,מסיים איש העסקים את סיפורו.
יצאתי משם עם מוסר השכל כל כך חזק ועמוק .זה לא חדש ,ידעתי את
זה כבר קודם ,אבל זו היתה המחשה מאוד מאוד חזקה ,שהחדירה את זה
עמוק יותר ללב :אם הסיני או היפני יכול לייצר מצלמה כזאת ,שתגלה
לבעלים של העסק כל מה שהעובדים שלו עושים ,מי שייצר את הסיני עצמו
לא יכול לייצר מצלמה כזאת? האם נעלה על הדעת שאנחנו יכולים להסתיר
משהו מבורא עולם? היוצר עין הלא יביט?!?!
ועוד משהו :האם כשנגיע למעלה ויראו לנו איך אנחנו משחקים עם הכסף,
או עושים מעשים אחרים שאסורים לפי התורה ,האם נוכל לשאת את הבושה
הנוראה? האם כוס מים תוכל אז לעזור לנו ולהשיב את רוחנו? הרי הבושה
תהיה עצומה! אינסופית! רק הבושה לבד היא גהינום בפני עצמו...
עכשיו כשאנחנו נמצאים בימים הנוראים ,ראש השנה ,יום הכיפורים ,עשרת
ימי תשובה ,אנחנו נמצאים במשפט לפני מלך מלכי המלכים ,אשר לפניו
נגלו כל תעלומות ,יודע מחשבות בני אדם וצפונות לבם ,אפילו נדנוד קל
של מחשבה לא נסתר מנגד עיניו ,כמה בושה אנחנו צריכים להתמלא מפניו...
זה מבהיל רק לחשוב על זה.
איך נוכל לעמוד לפניו?
והאמת שאם חושבים על זה מספיק ,אז מבינים שאולי באמת חלילה אין
לנו תקנה .הרי אנחנו רק בני אדם יושבי חושך וצלמוות ,מה אנוש כי תפקדנו...
כולנו בשר ודם ,ואחריתנו רימה ותולעה .איך יצדקו קרוצי גושיו במשפט?
איך אנחנו יכולים בכלל להתחיל לחשוב על התיקון של כל המעשים שלנו,
אחרי שחטאנו והרשענו לפניו כל כך הרבה ,ואם נודה על האמת ,כנראה
שגם עוד נחטא לפניו בעתיד...
על זה יש את המשל הידוע של ה'חפץ חיים' ,שסיפר במתק לשונו שבעיירה
ראדין היה חוק לפיו כל תושב היה חייב לפנות את השלג שלפני ביתו עד
השעה  6:00בבוקר ,כדי שניתן יהיה לצעוד ברחובות העיירה.
אבל מי יכול לקום מוקדם כל כך ,ולצאת אל הקור המקפיא כדי לנקות
את השלג? אנשים כמובן לא עמדו בתקנה הזאת ,והיו יוצאים לפנות את
השלג מאוחר יותר.
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מתחילים
עכשיו

שנה
טובה

בא להיות שותף בזכויות לדורי דורות
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בברכיים כושלות ניגש הקנטוניסט לעמוד ,כשחבריו מלווים אותו .אז פצה הקנטוניסט
את פיו בתפילה" :רבונו של עולם!"  -קרא החזן הקנטוניסט בהתרגשות ומחה דמעה
סוררת" :גלוי וידוע לפניך שאין לי מושג איך מתפללים ,אינני יודע אפילו על מה
להתפלל .הרי מה נבקש ממך?" ,אמר בזעקה נואשת
כשאנו עומדים ומבקשים בימים אלו 'זכרנו לחיים' ,אנו שמים דגש מיוחד כי הכל למטרת 'למענך אלוקים חיים'  -כדי
שנזכה לנצל את חיינו לטובת המטרה האמיתית שלנו
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
כי ביום הזה יכפר עליכם!
הגענו לרגע המרגש בשנה ,זה היום קיוינו לו .התשוקה להגיע
ליום הנעלה והנשגב ,כובשת כל לב יהודי באשר הוא ,ועתה הגיע הרגע בו
הגעגוע יצוף ויתבטא ,בהתרפק נפשנו בחיק אבינו שבשמים ,מתוך ניקיון
וכיבוס פנימי עמוק וטהור .כולנו כבר בדריכות ובציפיה לרגע המרומם בו
נאפס את נדרי וקשיי השנה החולפת ,ונצעד בעיניים דומעות ובהתרגשות
עזה אל השנה החדשה ,הנפתחת בניגון המרומם ,בנעימה השקטה והכובשת,
בשירת הלב החבויה ' -כל נדרי'...
שנה שלימה ,חודשים ארוכים וימי המתנה ממושכים ,אנו מצפים ליממה
הנפלאה והמרגשת הזו של יום הכיפורים .כי היום הזה ,הוא היום היחיד
בשנה בו אנו מתעלים טפחיים מעל הקרקע ,חשים כי רוח טהרה ממרום
מציפה ומרוממת אותנו מעל כל הגשמיות היומיומית .ביום כה נעלה ,אין
לנו צורך במזון ,בשתיה ,או בכל צורך גשמי אחר .אנו נכנסים תחת כנפיו
של אבינו שבשמים ,מתעלים מעל האטמוספירה הרגילה שלנו ,וחווים
התעלות והתרגשות נדירות ,בקירבת אהבה לבורא עולם.
ביום הגדול הזה ,אין לו לשטן  -הוא היצר הרע  -גישה אלינו ,הוא מנותק
ומכובה לחלוטין ,אין לו זכות ביטוי בכלל בישיבה של מעלה וגם בישיבה
של מטה .כל הפיתויים הגשמיים והצרכים הגופניים יוצאים לחופשה,
מאפשרים לנו את יממת ההתייחדות וההתרפקות עם אבא שבשמים ,בלי
מפריעים ,בלי מחיצות ,רק אנחנו  -כמו שאנחנו ,והוא  -אבינו הגדול .בידו
המושטת לכל יהודי ,הוא מעניק לנו הזדמנות להתקרב ולהתרפק עליו
באהבה אינסופית ,ופותח בפנינו את חדרי אוצרותיו.
בשונה מכל ימות השנה ,במהלך כל תפילות יום הכיפורים אנו עטופים
בטלית ,באותו בגד רוחני העוטף אותנו ומקיף אותנו בשלמות .זו עובדה
שכדאי לייחד אליה תשומת לב ,ולהתבונן בדברי הרמח"ל שגילה סוד מרגש:
כי ביום הזה הטלית שלנו אינה שלנו ,אלא של בורא עולם ,העוטף אותנו
באהבה ,ומכניס אותנו לאותה חממה עמו.
מדהים ומרגש! בליל יום כיפור ,אנו נכנסים לאותו אוהל ,לאותה חממה
של אבינו האוהב ,והוא זה שעוטף אותנו באהבה אינסופית ,הוא זה שפורש
עלינו את טליתו .אנחנו נכנסים לחסות בצילו ,נרגשים להיות מוחזקים בכפות
ידיו האוהבות .אנו זוכים לדרגת קירבת ה' שאי אפשר לזכות בה כל השנה,
רק ביממה הזו שכולה קדושה והיטהרות ,וכניסה תחת טליתו של אבינו
האוהב!
כשאמא מכניסה את בנה לסלונה המפואר והמצוחצח ,טרם היכנס הבן
לטרקלין היוקרתי העטוף שטיחים מרהיבים ,היא תדאג לנקות ולמרק את
בנה היטב ,להסיר ממנו כל רבב ,לקלח אותו ולוודא שלא דבק בו כל לכלוך.
רק כך יכול הבן להיכנס לטרקלין הנאה והמפואר ,כשהוא נקי וזך ,צח
ומבהיק!
ובדיוק כך ,במועד כניסתנו תחת טליתו של אבא שבשמים ,ביום בואנו
לטרקלינו הרוחני ההדור של יום הכיפורים ,אבא שבשמים דואג לנקות אותנו
ולכבס את ליבנו ,למען נהיה נקיים וזכים ,עדינים ואציליים ,ראויים לשהות
עמו תחת טלית משותפת' .ביום הזה יכפר עליכם ,לטהר אתכם' ,כי 'לפני
השם תטהרו' ,כי בכניסתנו לרשותו ותחת טליתו ,לטרקלינו ולביתו ,עלינו
להיות נקיים וזכים ,צחים וממורקים.
את כל זה עושה עבורנו בורא עולם ,ומבקש מאיתנו לעשות רק את זה:
לתפוס בחוזקה בידיו המושטות אלינו ,לרצות את הזכות הנפלאה והמרגשת
של חיים מתוך קירבה אמיתית אליו .כדי להגיע לכך ,אנו צריכים רק שני
צעדים :הראשון  -להתחרט מעומק הלב על כל מה שעשינו והרחיק אותנו

ממנו .והשני  -לרצות ולשאוף ולהבטיח כי בשנה הקרובה נעשה הכל כדי
להישאר קרובים אליו ,כדי לזכות להישאר זכים וטהורים ,צמודים אליו
ועושים את רצונו באמת.
ואז ,ברגעי הטהרה הללו ,תעלה המיית ליבנו' :כי אנו בניך ,ואתה אבינו...
רצוננו לעשות רצונך ,להיות תמיד צמודים אליך ,חבוקים איתך ,קרובים
אליך .אבא היקר! תן לנו את הכלים לעשות את רצונך ,את היכולת להישאר
קרובים אליך ,להיות תמיד בצילך .הענק לנו חיים חדשים מלאי שפע,
שיאפשרו לנו לשמור על קירבת השם קרובה תמידית ורצופה ,כי אבינו
אתה!'
ומתוך בקשה והמיה זו ,נזכה להיחתם לשנה טובה ומבורכת ,לשנת גאולה
וישועה ,שנת אושר ועושר ,שנת קירבת אלוקים לעשות נחת רוח לבורא
יתברך שמו!
בכי סוער מול צהלה עליזה...
הסיפור עורר הדים רבים בכל רחבי הממלכה ,הכל סחו בחדשות המרעישות
שהגיעו מעיר הבירה :יורש העצר ,הנסיך המובחר ,בנו הבכור של המלך,
נתפס במעשה מעילה חמור באוצר המלוכה .המעשה היה פגיעה אנושה
ביוקרתו ובכבודו של אביו  -המלך הנערץ ,והשופטים קבעו נחרצות' :יש
לשלוח את הבן לגלות ארוכה בקצה המדינה לתקופה ממושכת ,ולכשיודה
ויתחרט  -יוכל לשוב למעמדו כמקדם!'
בעיניים מושפלות ועצובות ,צרר בן המלך צרור קטן ,ויצא לגלות ולריצוי
עונשו הרחק מארמונו של אביו .הוא שהה שם בין איכרים שפלים ואסירים
עבריינים ,וכמעט התרגל למעמדו החדש והשפל כל כך .חודשים ארוכים
שהה הבן אי שם ,וכמעט שכח שניתנה לו ההזדמנות לשוב למעמדו הרם,
לכשיכתוב מכתב הודאה וחרטה שיגאל אותו מתנאי חייו הגרועים .ביום מן
הימים החליט הבן כי בשלה השעה ,כתב את מכתב בקשת הסליחה ,והמתין
למענה.
ימים ספורים אחר כך ,הגיעה כרכרה הדורה מאת המלך ,להשיב את בנו.
הבן מיהר לעלות אל העגלה ,ויצא לדרך ,בואכה עיר הבירה .עם בואו בשעריה,
פתח הבן את חלון הכרכרה ,וגילה כי הרחוב הראשי כולו הואר וקושט
לכבודו ,ותמונתו מתנוססת על דגלים חגיגיים המתנופפים ברוח .עיניו
הצטעפו בדמעות לנוכח התכונה הרבה לקראת בואו ,ואז הבחין כי בכל קרן
רחוב הועמדה במת כלי זמר לכבודו ,והתרגשותו עלתה על גדותיה ,הוא לא
האמין שכל ההיערכות הזו היא לכבודו...
עם בואו לרחוב בו שוכן ארמון המלוכה ,גילה כי הרחוב כולו התקשט
בשטיחים ועציצים ,ובחצר הארמון נתנו קולם בשירה עליזה טובי הזמרים,
המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

כשהם מנצחים על תזמורת צבעונית ועשירה בת יותר ממאה כלי נגינה
ונשיפה .נוכח כל המראה הזה פרץ הבן בבכי התרגשות נסער ,ועיניו הפכו
לשני נחלי דמעות שוצפים בעת שצעד על שטיח הכניסה ומקהלה מלווה
אותו בנעימה עליזה...
מיד בכניסתו אל ארמון המלך ,נפל הבן בזרועותיו של אביו האוהב ,והחל
בוכה בהתרגשות אין קץ .דמעות רותחות זלגו מעיניו ,וקולו התייפח בבכי
חסר מעצורים .המלך האוהב אחז את בנו בידיו ,חיבקו ונישקו באהבה
אינסופית ,אך לא הצליח להסתיר את פליאתו:
'בני אהובי' - ,לחש האב לבנו' ,ארגנתי לך מקהלה וכליזמרים ,אוירת שמחה
וצהלה ברחובות העיר ,כולם עליזים לכבוד בואך .מה לך בוכה ,בני? מדוע
אתה כה נרגש ונסער כשהשמחה שוררת בחוצות לכבודך?'
'דווקא בגלל זה' ,המהם הבן מבין התייפחויותיו' ,דווקא בשל השמחה
והעליצות הרבה ,בגלל זה אני בוכה!'
עיניו של האב נקרעו בתדהמה' :לא יתכן ,'...קרא בתמיהה' ,איך זה יתכן?
כולם כה שמחים ,המוסיקה משרה צהלה ,ורק אתה בוכה בגלל זה? למה?!'
נרגע הבן מעט מבכיו ,והשיב' :אבי היקר והאהוב! לו הייתי יודע שאתה
חפץ כל כך בקרבתי ...לו ידעתי כמה גדולה אהבתך אליי ...לו דמיינתי את
השמחה הגדולה שאתה מכין לכבוד חזרתי  -כי אז הייתי נשמר שבעתיים
שלא ייגזר עלי מרחק ממך ,הייתי משתדל שבעתיים להישאר תמיד קרוב
אליך ,הייתי חוזר אליך מזמן!
אני מבכה על שהתרחקתי מאבא כה אוהב וקרוב ,אני בוכה על התקופה
הממושכת בה שהיתי רחוק ממך ,הימים הארוכים בהם שהיתי בגלות ,בעוד
שיכולתי לשוב אליך ולהתרפק על קירבתך .אני בוכה מהתרגשות על הגילוי
כמה רבה שמחתך בשובי אליך ,על חשיפת תשוקתך אליי במלוא יפעתה!'
סיפור מרטיט זה היה מספר הרה"ק רבי מרדכי מסלונים זי"ע בדמעות
שליש ,ומסביר את הדמעות המציפות כל לב יהודי בהתרגשותו לקראת יום
הכיפורים .כי כשכבר בערב החג אנו לובשים בגדי שבת ,סועדים סעודות
מפוארות ,מתלבשים בחגיגיות ובלובן טהור ,ועם התקדש החג פנינו מאירות
בברכת 'שהחיינו' נרגשת ושמחה  -זו התפאורה והתזמורת שהכין אבינו
המלך לכבוד שובינו אליו ,זה מה שחושף את האהבה השמימית של אבינו
לבניו אהוביו...
והגילוי הזה ,הוא שמציף את ליבנו בהתרגשות כה עמוקה ,ומחבר אותנו
באהבת איתנים עם אבינו  -מלכו של עולם .החשיפה על אהבת הבורא אלינו
ורוח הטהרה שהוא מעניק לנו לקרבינו אליו  -היא שמביאה את דמעות
החרטה העמוקות ,מקרב לב משתוקק ,חפץ ומתגעגע לחוש את קירבת ה',
להימנע מהתרחקות שנית מאבינו המלך ,ולהאריך ימים ושנים מתוך 'קירבת
אלוקים לי טוב!'
כמה מילים שניצחו...
היה זה ביום הכיפורים ,בבית מדרשו של סניגורם של ישראל ,הרה"ק רבי
לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע .אם בכל ימות השנה היה עומד ומתחטא לפני
אביו שבשמים ומרבה להמליץ טוב על ישראל ,הרי שיום הכיפורים היה היום
המרכזי בשנה בו עסק במלאכת הקודש  -לסנגר טוב על עם ישראל .אלא
שבשנה זו הבחינו תלמידיו במשהו מוזר ,אפילו מדאיג :על הנהרה שהאירה
תמיד את פניו העיבה עננה של דאגה עמוקה ,הרבי היה עטוף בשרעפים
ואך בקושי נשא את תפילתו...
לאורך כל יום הכיפורים נמשך המתח .הרבי נראה חרד ממש ,פניו בערו
באש להבה ,הסגירו את תחושתו כי שערי שמים נעולים .שעות ארוכות של
מתח וחרדה עברו על הרבי והמתפללים ,ואז ,לפתע ,בשעת נעילה ,נראתה
בת שחוק קלה על שפתיו .הוא שב להתפלל ברגש ובהתלהבות כמקדם,
עננת הדאגה סרה מעליו והתחלפה בנהרה מאירה ומלאת שמחה.
במוצאי היום הקדוש השיחו התלמידים בפני רבם את תמיהתם לנוכח
המחזות להם היו עדים .הרבי לא פתר את התעלומה ,אלא הפטיר כי לשנה
הבאה ייוודע הדבר .ואכן ,לקראת יום הכיפורים בשנה שאחרי ,ביקש הרבי
לזמן קבוצה מתלמידיו ,ויצא עימם לנסיעה ארוכה בואכה כפר שכוח ונידח,
בקצה רוסיה .על כפר זה מעולם לא שמעו התלמידים עד אז ,וכבר בדרך
אמר להם הרבי כי לאור מה שקרה ביום הכיפורים שחלף ,הוא מבקש
להתפלל ביום הכיפורים דווקא בכפר הנידח הזה.
מדובר היה בכפר בו התגוררו חיילים 'קנטוניסטים' יהודים ,שבגיל צעיר
נחטפו מידי הוריהם ,ושירתו כחצי יובל שנים בצבא האדום הרוסי ,בשירותו
של הצאר ניקולאי ימ"ש .למותר לציין ,כי חיילים אלו שהעבירו את מיטב
שנותיהם בצבא ,לא היה להם שמץ של מושג יהודי קלוש ,ואף הזכות להקים
משפחה נמנעה מהם .הם הקימו לעצמם כפרים קטנים ועזובים אליהם הגיעו
בגילאי חמישים ומעלה ,ובהם בילו את שארית חייהם בחוסר כל.
עם הגיע הרבי לכפר ,כל תושביו  -החיילים המזדקנים ,קידמו את פניו

בהתרגשות .זו הפעם הראשונה בה הם זוכים לארח ביום הכיפורים מניין
יהודי כה מכובד בראשות צדיק ,והם ציפו לתפילה 'אמיתית' בה הרבי ישמש
כחזן ,והם יזכו להצטרף לתפילה מרוממת ונשגבה כראוי ליום הקדוש,
לראשונה בחייהם.
ואכן ,לאורך כל יום הכיפורים ,שימש הרבי כחזן .תלמידיו היו רגילים
בתפילתו המרטיטה ,והתפללו עמו בכוונה ובהתלהבות .החיילים הזקנים
הביטו רוב הזמן בתפילה הנרגשת ,כשפיהם פעור בהפתעה ועיניהם מצטעפות
בדמעות לעתים .החסידים עשו כל שביכולתם כדי לקרב את המקומיים
ולהסביר להם על התפילות ,ומתי מעט מהם שעוד זכרו קרוא וכתוב -
הצטרפו לתפילה.
ואז ,בהגיע הרגע הגדול ,קודש הקדשים של יום הכיפורים ,תפילת נעילה,
עזב הרבי את עמוד התפילה ,ולתדהמת הכל  -ביקש מאחד הקנטוניסטים
לגשת לעמוד .הלה לא הבין מה הרבי רוצה ,הרי אין לו סיג ושיח עם תפילה,
על אחת כמה וכמה לא עם תפילת נעילה ,אך הרבי התעקש כי דווקא הוא
זה שיגש לעמוד וישמש כחזן בנעילה.
הקנטוניסט המבולבל ניסה
להסביר לרבי ברוסית מתובלת
ביידיש רצוצה ,כי אינו יודע צורת
אות ,בוודאי שלא לשמש כחזן,
וקל וחומר שלא להיות שליח
ציבור עליו נמנה רבי קדוש .אך
הרבי התעקש כי דווקא הוא
ישמש כחזן ,ואמר כי יסתפק
בהחלט בתפילת נעילה כמו בשנה
שעברה ,זו התפילה לה איוותה
נפשו!
בברכיים כושלות ובפנים תוהות,
ניגש הקנטוניסט לעמוד התפילה,
כשחבריו מלווים אותו ונעמדים
מאחוריו בחצי גורן עגולה .אז
פצה הקנטוניסט את פיו בתפילה,
וחזר מילה במילה על התפילה
משנה שעברה ,כשחבריו חוזרים
אחריו:
'רבונו של עולם!'  -קרא החזן
הקנטוניסט בהתרגשות ומחה
דמעה סוררת' ,גלוי וידוע לפניך
שאין לי מושג איך מתפללים,
אינני יודע אפילו על מה להתפלל.
הרי מה נבקש ממך?'  -אמר
והחל לפרט בזעקה נואשת:
'בנים?  -הרי אנו כבר זקנים,
לא זכינו להקים משפחה וגם לא
נזכה בכך - '...קראו כולם במקהלה דומעת ,ובכיים החריד את הסביבה...
'חיים?  -והלא חיינו אבודים ומלאי תסכול מר ,וכי לחיים כאלו חיים
ייקרא?!'  -אמרו כולם בתמיהה מהדהדת ,כשבכיים הולך ומתגבר...
'פרנסה?  -למה אנו כבר זקוקים? הרי אנו מקבלים את הפנסיה שלנו
מהצאר ,ואין לנו דרישות נוספות!'  -קבעו כולם פה אחד...
'אם כן ,לא נותר לנו להתפלל אלא כמה מילים שאנו יודעים - '...וכאן,
הפכו כל החיילים למקהלת בכי נרגש גדולה ,וביטאו את שאיפתם הטהורה
היחידה  -שכולם יכירו במלכות ה' ,שהעולם כולו יידע שיש מי שמנהיג כאן
את הכל ,ואז שאגו בקול חוצב בהמיית לב משתפך' :יתגדל ויתקדש שמיה
רבא ' - - -
ועימם פרץ הרבי בבכי נסער ,מצטרף לזעקותיהם בהתלהבות ובדבקות,
והסביר לתלמידיו' :התפילה הזו ,המילים הללו ,התשוקה הזאת שבערה
בליבם ופרצה באבוקת אש נלהבת  -הן שהצילו את העולם כולו בשנה
שעברה ,כשנגזרו גזירות איומות על עם ישראל ,שערי שמים ננעלו ,ורק
תפילתם הפשוטה אך הבוקעת רקיעים ,שאיפתם הבוערת מתוך לבבות
נשברים ,הן שהצילו את עם ישראל כולו!'
כי כשיהודי מציב לנגד עיניו מטרה להגדיל כבוד שמים ,כשיהודי מבטא
שאיפה כנה מעומק הלב שהעולם כולו יכיר כי ה' הוא מלך העולם והוא
המנהיג את כל יושבי תבל ,התפילה הזו עוצמתית ואדירה ,משברת קטרוגים
ופורצת מחסומים .תפילה כזו  -היא שבכוחה להציל את עם ישראל כולו,
ומביאה רחמי שמים על כולנו!

עיניו של האב
נקרעו
בתדהמה' :לא
יתכן ,'...קרא
בתמיהה' ,איך
זה יתכן? כולם
כה שמחים,
המוסיקה
משרה צהלה,
ורק אתה בוכה
בגלל זה?
למה?!'
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בשעה  8:00בבוקר היה מגיע הפקח העירוני ,וכל בית שבו עדיין לא פינו
את השלג ,היה מקבל קנס .לכן היה שם נוהג שהיו שולחים את הילדים
לעמוד בחוץ ,וכשהם היו רואים את הפקח מתקרב מרחוק ,הם היו רצים
מהר מהר ,ומעדכנים את כל תושבי הרחוב שהפקח מגיע ,כל אחד מיהר
לקחת את הכלים והתחיל לפנות את השלג .הפקח היה רואה שהם עסוקים
בפינוי השלג והניח להם.
שואל ה'חפץ חיים' :למה הפקח לא נתן להם דו"ח? הרי סוף כל סוף הם
הפרו את החוק ולא עמדו בתקנה העירונית...
אלא ,משיב ה'חפץ חיים' :כשהפקח רואה שהתושבים נמצאים בחוץ עם
הכלים ביד ,עם המעדר או הטורייה ,ועובדים לנקות את השלג ,הוא כבר לא
יכול לתת להם דו"ח .הם אומנם הפרו את החוק ,אבל לפחות הם מנסים
לתקן את המעוות ...הם עובדים על זה.
כך גם אנחנו ,כשאנחנו מגיעים לימי הדין ,אנחנו צריכים לעמוד לפחות
עם המעדר ביד .לפחות שנהיה בעיצומו של הניקוי ,כך הקב"ה יראה ויחוס
עלינו .אבל אם נישאר במיטה ,ונגיד "הרי ממילא עברתי על החוק" ,אז הפקח
יבוא וייתן דו"ח .וכי ברירה אחרת תהיה לו?
אבל מה? לפעמים יושב לו היהודי ואומר בלבו' :נכון שאני לא הצדיק הכי
גדול בעולם ,אבל אני גם לא כזה רשע גדול .בסך הכל אני מגיע לימים
הנוראים ,עם סלסלה מכובדת של מצוות ומעשים טובים שעשיתי השנה,
מה גם שהשתדלתי מאוד לא לעבור עבירות .בסדר ,יש מצווה לחזור בתשובה
אז חוזרים ...צריך להכות על חטא אז מכים ,אבל אני לא מרגיש שאני באמת
נמצא פה במצב קשה מבחינת מאזן המצוות והעבירות שלי'...
פעם ביקשו ממני להגיע להספיד בהלוויה של נפטר שלא הכרתי .ביררתי
אם זה היה גבר או אשה ,כדי שלא יהיה לא נעים כשאני אספיד בלשון זכר,
ולאחר מכן יתברר לי שזאת היתה נפטרת ,או להיפך ,שאלתי בן כמה הוא
היה ,וחשבתי שאני מסודר לקראת ההספד ,פחות או יותר.
אבל כשהגעתי להלוויה עצמה ,ראיתי את בנו של המנוח יושב שם בצד,
ולראשו כיפה לבנה ,שנראתה 'חד פעמית' .אמרתי 'מי יודע אם הנפטר כן
היה עם כיפה רב פעמית ,או שגם הוא היה שם קרטון על הראש' ...עשיתי
בירור קצר והתברר לי שעל כגון דא אמרי אינשי" :התפוח לא נפל רחוק
מהעץ" ,או בלשוננו" :ברא כרעא דאבוה".
שוין ,אני ניגש אל הבן ,ומנסה לדלות ממנו קצת מעלות על אביו ,כי לסוג
כזה של הספד לא התכוננתי בכלל .הוא מספר לי שהאבא איש אשכולות,
ממש אדם עם מעלות רבות מאוד .הוא אפילו היה ספורטאי מצטיין ,ידע
להתחבר מצוין לטכנולוגיה למרות גילו המתקדם ,ובנוסף הוא היה 'יודע
ספר'.
אורו עיני ,סוף סוף משהו שאני יכול לדבר עליו ,הוא יודע ספר ...אבל בכל
זאת ,בוא נבדוק איזה ספר הוא יודע" .הוא היה לומד גמרא?" ,אני שואל
את הבן ,שתולה בי עיני עגל ואינו מבין על מה אני מדבר" .תלמוד בבלי הוא
למד?" ,שאלתי בלשון שתהיה מובנת לו ,והוא משיב לי בשלילה" .אולי
משניות?" ,עיני העגל שבו והתבוננו בי ,והבנתי שגם הפעם התשובה שלילית.
"הוא קרא הרבה בתנ"ך?" ,ניסיתי את מזלי בפעם האחרונה ,והתברר לי שגם

הפעם לא אזכה לתשובה חיובית.
"אז מה הוא כן ידע שאתה מכנה אותו 'יודע ספר'?" ,שאלתי את הבן,
שהשיב לי בגאווה לא מוסתרת שכל שנה הם היו הולכים לבית הכנסת ב'כל
נדרי' ובתפילת 'נעילה' ,ובזמן שכל השכנים והחברים שלהם הסתבכו עם
המחזור ולא ידעו איפה לפתוח ,אביו המנוח היה תמיד מוצא מיד את המקום
בו מחזיק הקהל ,ומראה לכל בעלי הכיפות החד פעמיות איפה פותחים את
הספר .הנה לכם ,איש יודע ספר...
שמרתי על ארשת פנים רצינית ,נשאתי הספד שבו השתדלתי לעורר את
לבב השומעים ,ולאחר שיצאתי משם צחקתי ובכיתי.
צחקתי צחוק עצוב ,על המושגים של אותו בן שחושב ,שלדעת היכן כתובה
תפילת 'כל נדרי' במחזור זה
מספיק כדי להיקרא 'יודע ספר'.
ולמה בכיתי?
צחקתי צחוק
בכיתי כי חשבתי שבעצם גם
אני 'יודע ספר' בערך כמוהו ,ביחס עצוב ,על
למה שהייתי צריך
לדעת.אותנו :המושגים של אותו
כשנגיע לשמים ישאלו
"למדת משהו שם למטה?" ,אנחנו בחור ,שלדעת
נשיב בחיוב" :בוודאי! מה,
אתה היכן כתובה
יודע כמה מסכתות סיימתי בימי
חיי? כמה שנים למדתי דף היומי?" ,תפילת 'כל נדרי'
וואו ,זה הרבה!!
אבל אז יתחילו עם השאלות :במחזור זה מספיק
"יש בידך משנה? מקרא? תלמוד?
צפית כדי להיקרא 'יודע
תורת כהנים? ספרא ,ספרי?
ספר' ולמה בכיתי?
במרכבה?!?!"
הפער בין מה שאנחנו אמורים
לדעת לבין מה שאנחנו יודעים
בפועל ,גדול הרבה הרבה יותר מהפער בין מה שאותו יהודי בעל כיפת הקרטון
יודע ,לבין מה שאנחנו מכנים כ'יודע ספר' .איזה צחוק יעשו מאתנו שם
למעלה...
אז אף אחד לא יכול לומר "שלום עלי נפשי" ,אני כבר 'יודע ספר' ,והמאזן
השנתי שלי נמצא במצב טוב .לכולנו יש עוד הרבה עבודה לעשות ,ומצד
שני אסור לנו להתייאש מחמת ריבוי העבודה ,אנחנו צריכים לעמוד עם
הטורייה ביד ,לנקות את השלג ולסמוך על הקב"ה שיחוס וירחם עלינו ,ויוציא
כאור משפטנו לחיים ולשלום.
וכבר אמר המשפיע הגה"צ רבי אהרן טויסיג :למה אוכלים את התפוח
דווקא בדבש? כי התפוח כשהוא קלוף הוא הרי משחיר ,אבל אם עוטפים
אותו בדבש הוא שומר על הצבע המקורי שלו ,כך גם אנחנו אומרים לקב"ה:
'אנחנו עכשיו נקיים ,אבל הרי גם אנחנו וגם אתה יודעים היטב ,שעוד יום
יומיים אנחנו גם נתחיל להשחיר כמו התפוח ,לכן אנחנו מבקשים ממך,
אבינו שבשמים ,שתעטוף אותנו בדבש מתוק מכל הצדדים ומכל הזוויות,
וכך נשאר דשנים ורעננים ,נקיים מכל אשמה ורשע ,ורחוקים מכל עוון ופשע,
שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך'.
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שבתי לקנות את הכרך הראשון ,ספר 'זרעי'ם' .כבר יש לי ספר 'זרעים' שנתת
לי כשהוא היה חדש' ,אמר הסטייפלער' ,אבל זה מהמהדורה הקטנה ,ומאז
כבר כבדו עיני מזוקן ,וקשה לי לקרוא את האותיות הקטנות .אני צריך כרך
גדול יותר!'.
"השיב לו ר' שבתי שהוא ייתן לו בשמחה כרך גדול של 'זרעים' במתנה,
אבל הוא רוצה תמורתה מתנה אחרת ...את הכרך הקטן והישן שבו למד
הסטייפלער במשך שנים ,הוא רוצה לקבל מידיו .הסטייפלער הסכים כמובן,
ועסקת החליפין בוצעה במהרה .ר' שבתי אמר לי אז שהוא רוצה להחזיק
אצלו את הספר עם הדמעות שהסטייפלער הוריד ברמב"ם"...
הרב ביכלר מוסיף עוד" :עוד משהו מאוד מעניין אפשר לציין ,שר' שבתי
אף פעם לא רצה להוריד מעצמו את העול הכספי הכבד .הוא רצה שהמצווה
הזאת תהיה שלו באופן מלא .הוא לא רצה להתחלק אתה באחרים .הציעו
לו להשיג מימון מהממשלה ,הן עבור המלגות לאברכי הכולל והן בדרכים
אחרות ,שניתן היה להוציא תקציב לפרויקט בעל חשיבות גדולה כל כך ,אבל
הוא בשום אופן לא הסכים לשמוע על כך.
"הוא נתן את כל כולו לרמב"ם ,דאג לייבא מאמריקה את הנייר הכי יפה,
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את הבד של הכריכה הוא הביא במיוחד מחו"ל כדי שיהיה משובח ,את
הקרטונים לכריכה ,כל חלק היה בעל חשיבות ,בכל נושא הוא השקיע מחשבה
רבה וממון רב ,ואכן התוצאה היתה יוצאת דופן .אין לך היום בית כנסת,
ישיבה או סתם ארון ספרים של יהודי תלמיד חכם ,שאין בו רמב"ם פרנקל...
ב"ה זכינו לחיות בדור שבו מאדירים ספרים בלי סוף ,כל הספרים יוצאים
במהדורות חדשות ויפות כל כך ,תענוג לעיניים ,אבל הרמב"ם של ר' שבתי
עדיין עומד על תלו ,כאילו אין מה להוסיף עליו ,אי אפשר לעשות יותר יפה
ממה שכבר עשה ר' שבתי...
"ביום א' דראש השנה תשס"א השיב ר' שבתי את נשמתו הטהורה ליוצרה",
מסכם הרב ביכלר את השיחה המרגשת" .כבר  18שנים שהאיש המיוחד הזה
לא אתנו .אני באופן אישי זוכר אותו כל יום .אני עולה לקברו מספר פעמים
בשנה ,יש לי קשר אתו גם כיום 25 .שנה עבדתי אתו באופן יומיומי ,וזכיתי
להכיר אותו מקרוב .אני חושב שהיתה לי זכות גדולה להכיר אותו ,ואולי
הגיע הזמן שבאמת נעסוק יותר בזכרו ובמורשתו .האיש הזה השאיר לעם
ישראל מתנה יקרה מאוד ,וראוי הוא שיזכרו אותו לטובה בכל ישיבה ובכל
בית מדרש ,ובזכות הכרת הטוב הזאת נזכה לכתיבה וחתימה טובה!".
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אחד אמר סליחות ודפק על ליבו" :אשמנו ,בגדנו ."...מן הסתם נראה היה
שאמירה היא מן השפה ולחוץ .אמר לו רבו" :מה אתה דופק? בעל הבית
לא נמצא!"
ולמה המלך כעס על השר ששלח את משרתו לבקש סליחה?
הרב מרדכי שטוב שליט"א
"והחי יתן אל ליבו" -למה מכים על הלב? לומר שהכל משם (קהלת רבה)
רבי נפתלי מרופשיץ ראה את אחד מחסידיו שאומר סליחות ודופק ליבו:
"אשמנו ,בגדנו ,"...ומן הסתם הבחין בו שהאמירה היא מן השפה ולחוץ,
אולי היה עסוק בעוד עיסוקים באמצע הסליחות ,אמר לו" :מה אתה דופק?
בעל הבית לא נמצא!" .ואכן כך הדגיש ה'חפץ חיים' בדרשתו ,שמי שמכה
בידו על הלב ,עדיין אינו בטוח שהקב"ה יסלח לו על עוונותיו ,אך מי שליבו
מכה על חטאיו ועושה תשובה מעומק הלב ,אז יסלח לו.
רבי יוסף ברבי ,רבה של ג'רבה ,המשיל זאת במשל קולע אל השערה :משל
למלך שנטה חסד לאדם אחד ,ומינה אותו לשר והרעיף עליו טובות וחסדים
לאין מספר .באחד הימים הגיעו למלך שמועות לא טובות על שר זה .אמרו
עליו שהוא מזלזל בחוקי המלוכה ,ושהוא מדבר לא בכבוד ואפילו נגד המלך.
המלך לא רצה להאמין לשמועות אלו ,אך מינה בחשאי חוקר שיבדוק ויגבה
עדויות שיידע את האמת .לצערו ,החוקר בא אליו עם ראיות ברורות וחותכות
שכל השמועות אמת ויותר מכך.
המלך ציווה מיד על סופר המלך לכתוב את העונשים שהוא משיט על
השר :ייקחו ממנו את כל כספו ,יבטלו אותו ממינוי השררה שלו ,יחזירו את
הארמון ,המרכבה והמתנות שקיבל מהמלך לאוצר המלוכה ושישוב לאשפתות
משם רוממו המלך.
תוך כדי הכתבת הדברים ,חמק אחד מנאמניו של השר ,בא אל ארמונו
נרעש ונרגש וסיפר לו דברים כהווייתם על החקירה ועל הציווי והעונש
הנכתבים ממש בשעה זו" .עצה אחת בלבד יש לך" ,אמר החבר" :לך לפני
המלך ותשתטח לרגליו ובקש את סליחתו .יש לך סיכוי שברחמיו ייתן לך
עוד הזדמנות ומה גם שהיית אוהבו וידידו זמן רב!".
השר ,שבוי עדיין בגאוותו ,סירב להשפיל את עצמו וללכת להתחנן לפני
כולם .מה עשה? קרא למשרתו ,וציווה עליו ללכת לפני המלך ולומר בדיוק
את הדברים שישים בפיו.
בינתיים סופר המלך סיים את המכתב והגישו לחתימה ,והנה הכרוז מכריז
שהשר שלח את משרתו לומר דבר מה לפני המלך .הכניסו אותו והוא עומד
לפני המלך ,ואומר בדיוק מה שאדונו השר ציווה עליו לומר ,שהוא מתחרט
מאוד על מעשיו וכי מבטיח שישוב מדרכו ,רק יסלח לו המלך ויוותר על
עונשו...
ככל שהוסיף לדבר ,כך גברה חמת המלך ,ומיד חתם על גזירת העונש
והוסיף בכעס" :חוצפה שכזו! כאשר היתה החקירה חשאית והוא לא בא
לפניי ,עוד הבנתי למה אינו מתחרט .כי לא ידע .עכשיו שנודעה לו חומרת
המצב ,הוא יודע שאני כועס עליו ,הוא יודע שכל רכושו ואפילו חייו עומדים
בסכנה ,ובמקום לרוץ לפני ולבקש מחילה  -הוא לא מצליח לגבור על גאוותו
ושולח אליי את המשרת שלו ...עונש גדול יותר מגיע לו"...
כך גם אנחנו .כל השנה עסוקים ,טרודים ושוכחים מהמצב הרוחני שלנו,
אבל עכשיו כשאנו יודעים שיש לנו משפט וגזר דין תלוי מרחף על ראשינו,
ובמקום להשתטח בבקשת סליחה אנו שולחים את הפה שלנו במקומנו ולא
מביאים את עצמינו ,את ליבנו?

מכה בתוף לכבות שריפה
ובאמת עיקר החרטה היא לא בפה אלא בלב ,כפי שמרחיב בספר החינוך
ועד כדי כך שבעניין הוידוי שאל מהר"י בירב למה צריך בכלל לומר בפה אם
כבר התחרט בלב? ומביא טעם מעניין ,שבדרך כלל אדם המדבר אל עצמו
ללא שעומד מולו אחר ,נחשב בעיני הבריות לשוטה .עתה נראה שכאשר
אדם מדבר אל ה' ומפרט חטאיו ,הרי אינו רוצה להיות בעיני אחרים כשוטה
ומוכרח להיות שמצייר במחשבתו שיש מי שעומד כנגדו ,הוא הבורא ב"ה
וזה גופא מעורר את ליבו ומכניעו.
משל דומה אמרו בשם מהרי"ד מבעלזא :כפרי בא לעיר וראה שם נפלאות
שלא הורגל בהן .בין הדברים ראה אדם ההולך במהירות בעיר ומכה בחוזקה

בתוף גדול .שאל הכפרי על מעשי האיש והסבירו לו שהיות ופרצה שריפה
בעיר ,מכים בתוף להודיע על כך.
כאשר שב אל כפרו ,סיפר לתושבים על הפטנט הפשוט שראה בעיר לכיבוי
שריפות ,והנה כעבוד כעבור מספר ימים הזדמן לו להוכיח את יעילות
ההמצאה .כאשר פרצה בכפר שריפה מיהרו להביא תוף גדול והיכו עליו
בעוז .הם מכים והאש שורפת .ממשיכים להכות והאש כילתה את כל בתי
הכפר .הפטנט לא עבד.
שב הכפרי לעיר לברר למה ההמצאה לא עובדת ,ושם לעגו לבורותו" :וכי
חשבת שההכאה על התוף תכבה שריפה? היא נועדה רק להזעיק אנשים
שיבואו עם דליי מים לכבות!".
כך גם אם מכים על הלב ללא התעוררות הלב וללא התרגשות .לא משנה
כמה מכים על הלב ,השריפה לא תכבה! ההכאה נועדה להזעיק ולעורר את
הלב ,היא עצמה לא תועיל!

לחדש שכירות למי שלא שילם
מעשה באדם שהיו לו כמה חנויות להשכרה ,ובכל שנה חידש עם השוכרים
את החוזה .אחד מהשוכרים עשה בעיות רבות במהלך השנה ,פיגר בתשלומים
ואפילו הפסיק לשלם בכלל וכמה שלא דיבר אתו המשכיר ובא לקראתו
והפציר שישלם וגם איים ,כל זה לא ממש הועיל ,כי שורה תחתונה הייתה
שהשכירות לא שולמה .המשכיר חיכה כבר שתעבור השנה ,כדי להוציא אותו
מהחנות ולהשכירה לאחר.
בהגיע המועד הנקוב בחוזה ,בא לפניו השוכר עם בקשה צנועה :לחדש
את החוזה לשנה נוספת .המשכיר לא ידע את נפשו" :ומה עם השכירות של
השנה הזו?" .השוכר עונה לו בשלווה" :תראה ,באמת סליחה על מה שקרה
השנה ,סליחה! אבל עזוב ,מה שהיה היה ,עכשיו לשנה החדשה אני רוצה
לשכור חנות ,והפעם אני מבקש ממך לתת לי מיקום יותר מרכזי וחנות יותר
גדולה"...
אנחנו דומים לשוכר זה .אך בשונה מבשר ודם ,הקב"ה מרבה מחילה
לחטאים .מה פירושו? על יום כיפור נאמר" :כי ביום הזה יכפר עליכם".
ובמדרש תנחומא שאלו תלמידיו של רבי אליעזר איך נעשה תשובה ונחיה?
ענה להם שעל כך נאמר "יענך ה' ביום צרה" .מה הוא ענה להם?  -כוונתו
הייתה שאמנם אצל מלך בשר ודם אי אפשר לחטוא כל השנה ,וביום שנגזר
עליך לשלם על חטאתך ולבקש מחילה ,אבל הקב"ה אינו כן ,אלא יענך ה'
אפילו אם ביקשת סליחה רק ביום צרה ,ועל כך נאמר "כי ביום הזה יכפר",
אפילו אם רק ביום הזה ביקשת כפרה.
לשליחת תגובות לכותב הטור ,הר' מרדכי שטוב ,כתבו ל:
h4130789@gmail.com
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>>> המשך מעמוד  | 10המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל

מיוחדת לחינוך הילדים ,אבל שאדם יזלזל בתפקידו בחינוך הילדים ,ויסמוך
ע"כ שדואג לבניו של מקום ,זה בוודאי לא יתכן.
המשגיח היה רגיל לספר מעשה שהיה עמו שמהווה דוגמא לגישה שכלית.
כשלמד בישיבת סלבודקה ,הוא שאל פעם את רה"י ר' אייזיק זצ"ל האם
ללכת לסעודת פדיון הבן .שאל אותו ר' אייזיק מדוע הוא רוצה ללכת? והשיב
שהוא שמע שזה מכפר עוונות .ר' אייזיק בחכמתו הקדים ושאל  -איזה
עוונות יש לך? והשיב -ביטול תורה ,אמר לו ר' אייזיק" :עם ביטול תורה
אתה רוצה לכפר על ביטול תורה?!"
נחרט בליבי מעשה שהיה בליל ערב ר"ה .סיכמתי עם המשגיח להיפגש
בשביל לדון על כמה נושאים ,וכשבאתי ראיתי שהמשגיח טרוד מאוד ואינו
מצליח להתרכז עמי .המשגיח היה בחרדה נוראה וממש לא היה אפשר לדבר
עמו .שאלתי אם קרה משהו? ואמר שהתעורר לחשוב במה שיש אומרים

שההבטחה שיצאו ישראל זכאים בדין נאמרה רק לרבים ,והיחיד אינו מובטח-
וע"כ הוא מאד חרד מן הדין ,המשגיח פתח את הטור והחיי אדם ועוד ספרים,
ולמד את הסוגיא מחדש ,עד שהגיע להכרעה כדעה המקובלת שגם היחיד,
עם תשובה ומעשים טובים מובטח שיזכה בדין .לפתע אורו עיניו של המשגיח
וזרח מאושר ,ואמר בהתרגשות גדולה  -הם לא צודקים ...ואז אמר לי במצב
רוח מרומם -עכשיו אפשר לעשות הליכה( ...הלכנו כל יום לצורך בריאות),
היה מבהיל לראות איך שבשעה שבשכל חשש שאינו מובטח בדין -היה נתון
בפחד נורא שקשה לתארו ...אך באותו הרגע שהחליט שהיחיד מובטח שיזכה
בדין  -נהיה בשמחה עצומה – ...כח שליטת השכל על הרגשות!
(הרב ארנפרוינד מתוך עבודת הימים הנוראים
במשנתו של מרן המשגיח רבי דב יפה זצוק"ל)

>>> המשך מעמוד  | 11כ"ק מרן גאב"ד מעלבארן זצוקללה"ה

הגיעו רק בערב יו"ט ,ואני נכנסתי לרבינו לקבל הסכמתו להדביק הסטיקער'ס
עם שמו על הדבש לכבוד ראש השנה.
רבינו עיין בסטיקער ,ולא היתה דעתו ניחא עם הנוסח על הסטיקער.
לתמיהתי אמר' :און וואס איז מיט די אידן וואס שטיצען ניטש די כולל ,זיי
דארפן אויך א שנה טובה ומתוקה!' (תרגום :ומה עם היהודים שלא מחזיקים
את הכולל ,הם גם צריכים שנה טובה!) כי רצה לכתוב ברכה לכל ישראל,
ולא רק למי שתורם עבור הכולל .אמרתי לרבינו שעתה כבר ערב יו"ט ,ואי
אפשר להדפיס אחרים .כששמע רבינו זאת ,הסכים בתנאי שלשנה הבאה
אחליף את הנוסח .וכן הווה ,שבשנה אחר כך שניתי את הנוסח וכתבנו ברכה
לכל ישראל" (מפי בעל המעשה ,המשב"ק הרה"ח ר' מרדכי זלמן פיקסלער
הי"ו).
"בשנים האחרונות בעת סעודת שב"ק ויו"ט אצל רבינו ,היו באים הרבה
נכדיו וניניו לשהות בצלו .כמובן בשעת הסעודות שיחקו הילדים ,והרעישו
בקולותיהם וצעקותיהם כדרך הילדים ,שהפריעו לרבינו מאוד.
"פעם אחת כשהיה ממש רעש גדול מן הילדים ,שמתי לבי וראיתי שיש לו
איזו הרגשה של חסרון מנוחה מזה ,אך מידתו היתה למצוא בכל מקום את
החלק הטוב במקום להצטער ,לכן מיד באותו מקום ובאותו זמן ,מצא חלק

טוב בכל הרעש הזה ,וכך עשה :פתאום ראיתי שעלתה על פניו שמחה יתירה,
ותיכף התחיל לומר פשעטי'ל שעלה ברעיונו כעת חיה ,וכך אמר:
"'הלא בעת ברית מילה ,נהוג בעלמא להתפלל תפילות ובקשות ,ובסוף יש
נוסח שמסיימים בתחינה ,שיכללו תפילה זו עם בכיות הרך הנימול ויתקבלו
כולם לטובה .וכן ידוע מספה"ק שבזכות בכיית הנימול ,אנו זוכים שגם
תפילתנו עולה ובוקעת רקיעים .ובכן ,אפשר לומר גם ,דבעת סעודות שב"ק,
אנו מזמרים שירות ותשבחות לקל חי ,ואנו משתוקקים שיתעלו הזמירות
לכבוד שמו יתברך ,אמנם ,יש לחשוש שאין אנו חשובים ,ואיך נוכל להיות
בטוחים שיתקבלו עבודותנו כלפי שמיא? לכן עשה ה' עמנו חסד ,שהילדים
שוחקים וצועקים ,והבל פיהם של תינוקות של בית רבן שאין בהם חטא
בוודאי עולה למעלה ,ובזה אנו סמוכים ובטוחים שגם קול זמירותנו ועבודתנו,
נתקבל בשמים יחד עם קולותיהם של אלו ,ויעלו ויעשו כתר למלכינו ונחת
רוח לבורא יתברך שמו!' ,עכד"ת הנפלאים.
"ואכן מאותה שבת והלאה ,היה שש ושמח כשהילדים היו עושים רעש,
ומיד היה חוזר על דבריו הנ"ל ,תוך הנאה ושמחה שבוודאי עתה יתקבלו
מעשינו בשמים! ומאז ראו בחוש איך שקולותיהם של התינוקות גרמו לו
לשמחה"( .מפי הרה"ג ר' יואל קאהן שליט"א ,נכד רבינו).
(מתוך העלון 'יעידון ויגידון' גליון  8תשע"ח)
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כשאנו עומדים ומבקשים בימים אלו 'זכרנו לחיים' ,אנו בוודאי מבקשים
על ישועותינו הדרושות ,על החיים ,הבריאות ,הילדים ,הפרנסה והאושר
שלנו ,אך אנו שמים דגש מיוחד כי אנו מתפללים לזכות בישועות אלו למטרת
'למענך אלוקים חיים'  -כדי שנזכה לנצל את חיינו לטובת המטרה האמיתית
שלנו ,לעשות את רצון אבינו שבשמים ולהגדיל את שמו בעולם ,כדי שנזכה
לרומם את מלכותו בעולם ולפעול שכל יהודי יידע שה' אלוקי ישראל מלך
אז התפילה שלנו בוקעת רקיעים ,ממיסה שערים ,שוברת מחיצות ,מסירה
קטרוגים ,ומתקבלת ברחמים וברצון .אז  -גם אם התפילה נשמעת מפיו של
יהודי שההיסטוריה הרוחנית שלו לא משהו ,אך ככל שהתפילה היא למען
אבינו שבשמים  -כך היא זוכה להישמע מיד לפני כסא הכבוד ,ומזכה במילוי
שאיפותינו ,בישועות הדרושות לנו ,בשנת שפע ואושר!
בל נשכח את המסר העולה מסיפור מרגש זה ,המובא בספר 'תולדות
קדושת לוי' .הבה נחשוב במה נוכל לשפר את חיינו הרוחניים ,במה נוכל
לייעל את פעילותנו להגדיל ולפרסם את שמו יתברך ,כיצד נוכל לקדש את
שמו בעולם .איך נוכל לנצל את הכישורים שלנו לזכות את הרבים ,לשמח
יהודים ,לפרסם את האמונה בה' ,לפעול בפרנסה שיעניק לנו הבורא כדי
להיטיב את החינוך לילדינו ,להדר יותר במצוות ,להרבות יותר בחסד.
הבה נקדיש את תפילתנו לבקשה על צרכינו ,מתוך מטרה לעשות במה
שיעניק לנו הבורא את רצונו ,לעובדו ולעשות לו נחת רוח .כך נזכה שתפילותינו
יתקבלו ברחמים וברצון ,ונזכה כולנו לגמר חתימה טובה ולשנה טובה
ומבורכת ,שנת גאולה וישועה ,שנה בה נזכה לעשות רצון ה' מתוך שפע
והרחבת הדעת ברוחניות ובגשמיות ,אמן!
סגולה מבטיחה...
בלב שבור ומרוסק ,קרוע ומורתח ,נכנס חסיד אל רבו ,ותינה בפניו את
צערו וכאבו .כבר חלפו כמה וכמה שנים מאז נישואיו ,ועדין ביתו ריק מצהלות
ילדים משחקים .השנים חולפות ,ההמתנה הארוכה מייסרת ,ולמרות השתדלויות
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רבות במגוון אופנים ,הישועה אינה נראית באופק...
הקשיב הרבי לסיפור ,ומלבו נעקרה אנחה .הוא התעטף בשרעפים ,ואז
ניעור וקרא' :אם אתן לך סגולה מובטחת מצדיק מלפני כמה דורות להיוושע
בזרע של קיימא ,התיקח אותה?'  -על אתר קפץ החסיד ואמר בשמחה:
'בוודאי!'
'ובכן' ,אמר הרבי' ,בעל ה'תוספות יום טוב' מבטיח למי שישמור פיו ולשונו
שלא לדבר בעת התפילה ,כי 'יזכה לראות בנים חיים וקיימים' .נראה לי
שכדאי לך לאמץ את הסגולה הזו ,לקבל על עצמך שתיקה מוחלטת בעת
התפילה וקריאת התורה ,והבטחתו של אותו גאון וצדיק תעמוד לך להיוושע!'
מיהר החסיד וקיבל על עצמו את קבלה זו .ואכן ,כפי שמספר הגה"צ רבי
אלימלך בידרמן שליט"א בעדות אישית ,לפקודת השנה זכה אותו יהודי
לראות בישועת ה' באופן פלאי ובלתי מוסבר ,וחבק בן בכור קטן וחייכן,
לראשונה בחייו!
בעת הזו ,כשספרי צדיקים ורשעים פתוחים ,כדאי לזכור את דברי תיקוני
הזוהר בתיקון י"ח ,שספר הרשעים הוא ספרם של המשוחחים בעת התפילה,
חלילה .ומידה טובה מרובה :הזוכים בימים אלו לקבל על עצמם שתיקה
מוחלטת בעת התפילה ,לגיון הגיבורים הדוממים בעת התפילה מתחילתה
ועד סופה  -אלו נחתמים בספרם של צדיקים ,לחיים ארוכים וטובים ,חיים
של אושר ונחת.
הבה נאמץ את הקבלה הזו ,הבה נשמור פינו ולשוננו שלא לדבר בעת
התפילה ,ונזכה בגמר חתימה טובה לשנה טובה ומאושרת!

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

(מתוך הספר 'פניני פרשת השבוע' הרב קובלסקי)

שליחת תגובות לכותב הטור הרב קובלסקי שליט"א
כתבו ל6182918@gmail.com :

"לאחר מכן הם הובילו אותי כחתן אל הכסא הריק ,והתבקשתי להתחיל לאכול .נאמן
להחלטתי ,אכלתי רק פרוסת לחם אחת .ואז ,אני שומע קול דקיק ומתוק' :תלמיד
חכם ,מהמלפפון שלי לא אכלת!' וכל הילדים עונים אחריו' :וגם משלי לא טעמת!'"
היתומים שלימדו את העשיר ששירת התורה תתנגן בכל עת ובכל מצב
הרב ישראל ליוש שליט"א
"וְ ַע ָּתה ִּכ ְתב ּו לָ כֶ ם ֶאת ַה ּׁ ִש ָירה ַהזּ ֹאת וְ לַ ּ ְמ ָד ּה ֶאת ְ ּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל" (דברים ל"א ,י"ט)

בספר יהושע (ה' ,י"ג י"ד) מתואר משא ומתן בין יהושע לבין איש שהוא
פוגש ביריחו כשחרבו שלופה בידו ,ויאמר לו יהושע' :הלנו אתה אם לצרינו?'
ויאמר לו האיש' :אני שר צבא ה' ,עתה באתי'.
הגמרא (מגילה דף ג' ע"א) מסבירה את המו"מ בין המלאך ליהושע ,המלאך
האשים את יהושע בשתי עוונות ,ראשית ,שביטלתם אמש קרבן תמיד של
בין הערביים .וגם ,עוון ביטול תורה ,שהרי בלילה כאשר אינכם נלחמים
עליכם לעסוק בתורה.
שאל אותו יהושע' :ועל איזה מהם באת כעת?' עונה המלאך' :עתה באתי',
היינו על העוון הנוכחי  -ביטול תורה.
תוס' מקשים היכן משמע בפסוקים ההסבר הזה במשא ומתן שבין המלאך
ליהושע? והם מבארים :המילה 'לנו' רומזת על הפסוק' :תורה צוה לנו'.
והמילה 'לצרינו' רומזת על קרבן התמיד שמציל אותנו מהצרות .וזהו ששאל
אותו יהושע ה'לנו' אתה אם ל'צרינו'? האם באת על עוון ה'לנו'  -ביטול
תורה ,או על עוון ה'לצרינו' – ביטול קרבן התמיד.
עונה לו המלאך' :עתה באתי'  -על ביטול תורה הנרמז במילה 'עתה' כפי
הפסוק המופיע בפרשתנו' :ועתה כתבו לכם את השירה הזאת'.
שאל הרב מפוניבז' :הרי בשאלה רמז המלאך על עוון ביטול תורה במילה
'לנו' ,כפי הפסוק 'תורה צוה לנו' ,א"כ מדוע בתשובה שינה ורמז על עוון
ביטול תורה במילה 'עתה' ,כפי הפסוק 'ועתה כתבו לכם'?
אלא – מסביר הרב מפוניבז' – שמלבד שהמלאך רצה לרמוז ליהושע על
ביטול תורה ,הוא גם רצה להסביר לו כיצד ומדוע הם הגיעו למצב הזה שהם
מתבטלים מלימוד תורה .וע"כ הוא אומר לו :אתם מביטים על לימוד התורה
כ'ציווי' – 'תורה צוה לנו' ,ולכן אתם מתקשים לעשות זאת בעל כרחכם .לו
הייתם מביטים על לימוד התורה כ'שירה' – 'ועתה כתבו לכם את השירה
הזאת' ,אזי לא הייתם בטלים ממנה .כי 'שירה' היא ביטוי לדבר נעים ונחמד
הפורט על נימי הלב ,וכשהיחס אל לימוד התורה הוא כתענוג ,אזי הקשיים
אינם מורגשים ,ואינם כלל סיבה להיבטל ממנה .אך מנגד כשהמבט הוא:
ציווי ,הכרח ,לא רצוני ,מיד יצוצו המניעות ,והן מהוות עבורכם סיבות להתבטל
מלימוד תורה.
ספור מדהים על אהבת תורה יוקדת בלבותיהם של זאטוטים  -תינוקות
של בית רבן ,מסופר בספר 'ומתוק האור' על שבת קודש:
אהבת תורה עצומה היתה לו לעשיר אחד שנהג לפזר מהונו ממון רב עבור
לומדי התורה ,וכששאלוהו מהיכן שאב אהבת תורה זו? ,סיפר:
אבי נפטר בעודי ילד צעיר ,אינני זוכר אותו כלל .אמי גידלה אותי במסירות
רבה ,ותמיד שאפה לשלוח אותי ללמוד באחת מן הישיבות המפורסמות.
כשהגעתי לגיל שלוש עשרה אזרה כוחות נפש ושלחה אותי ל'וילנא' ללמוד
שם תורה ,ולהגשים את שאיפותיה שאהיה גדול בתורה .וכך יתום בודד נפרד
מאמו כשגמרתו בידו ומעט צידה לדרך ,נסעתי ל'וילנא' ללמוד תורה.
נכנסתי להיכל הישיבה ,מצאתי לעצמי מקום פנוי והתחלתי ללמוד ,כעבור
כמה שעות ,בטני החלה לשלוח רמזים של רעב ,שעות שלא בא אוכל לפי
ועובדה זו נתנה את אותותיה ,התביישתי לשאול היכן יש אוכל וניסיתי
להמשיך ללמוד ,עד שכבר לא יכולתי ופניתי לבחור שישב לידי וביררתי
אצלו היכן יש אוכל?
'אין כאן חדר אוכל'  -ענה לי הבחור בעדינות – 'אנחנו אוכלים 'ימים' אצל
תושבי העיר ,בכל יום הבחור פונה לכתובת אחרת אליה הוא שובץ ,ושם הוא
אוכל את לחמו .גש אל הממונה והוא ישלח אותך לאחד מהתושבים!'.
כך עשיתי ,אולם הכתובת היחידה שנותרה לו פנויה ,היתה אצל אשה
אלמנה עניה ומרודה ,שהתגוררה בביתה העלוב עם ששת יתומיה הקטנים.
צמרמורת עברה בגופי' ,הכיצד אוכל לאכול שם ולנגוס מפת לחמם הדלה?'

הרהרי לעצמי ,והממונה – כאילו קורא את מחשבותיי – אומר לי" :היא אוהבת
לארח בחורי ישיבה ,אך כיון שהיא אכן עניה ,אל תבקש תוספת ,שלא תאכל
על חשבון ילדיה".
"לא ידעתי את נפשי" -מספר העשיר – "הסתובבתי אנה ואנה ,מסתפק
אם אכן ללכת לאכול אצל האלמנה ,שבתי לבית המדרש ,מנסה בכוחותיי
הדלים לותר על האוכל ,אך לבסוף הרעב הכריע ,לא היתה לי ברירה ,הלכתי
לבית האלמנה ,מתוך החלטה ברורה שאוכל שם רק פרוסת לחם אחת ,המעט
שישקיט את רעבוני.
"נקשתי על הדלת ,וכשהיא נפתחה קדמו את פני ששה ילדים חמודים
כשהציפייה הציפה את עיניהם ,ומאחור אני שומע את אמם שואלת' :מי
בא?'
"פה אחד ענו הילדים' :תלמיד חכם הגיע!'
"הם תפסו בידיי והובילו אותי לכיון המטבח ,השולחן שם היה רעוע ,ועליו
כבר היו מונחות שבע צלחות ,שש מהן מלאות והשביעית ריקה.
"האמא נכנסה למטבח ושאלה' :ילדים יקרים ,של מי הצלחת הריקה?',
'של התלמיד חכם!' ענו הילדים בקול גדול.
"'אני רק בן שלוש עשרה' – רציתי לזעוק – 'לא תלמיד חכם ועדיין לא
מתקרב לתואר הנכסף' ,אבל שתקתי.
"האם המשיכה לשאול אותם' :ילדים חמודים ,מה עלינו לעשות כעת?'
מיד ,באחת ,בשמחה שפרצה ללא גבול ,נטלו הילדים את הצלחת שלהם
וכל אחד העביר ממנה מעט אוכל לצלחת הריקה .לא תחושת ויתור הורגשה
שם ,להיפך ,הרגשה של זכות ,פרץ של שמחה היה בילדים הללו על שזוכים
לתת לי מפת לחמם .לאחר מכן הם הובילו אותי כחתן אל הכסא הריק
והתבקשתי להתחיל לאכול .נאמן להחלטתי אכלתי רק פרוסת לחם אחת.
"ואז ,אני שומע קול דקיק ומתוק' :תלמיד חכם ,מהמלפפון שלי לא אכלת!'
וכל הילדים עונים אחריו' :וגם משלי לא טעמת!' .תשוקתם של הילדים
שאוכל מהמנה של כולם ,לא הותירה לי ברירה ואכלתי את כל מה שהניחו
לי בצלחת ,רק אז היו הילדים מרוצים ,כשראו שה'תלמיד חכם' כבר אינו
רעב.
כשסיימתי ופניתי ללכת הודיתי לאלמנה על הארוחה ,ואזי היא פנתה שוב
לילידה' :מה תבקשו מהתלמיד חכם?' בליבי חשבתי' :לו אני יכול ,אתן להם
כל מה שיבקשו' .אבל הם ביקשו דבר אחד' :תלמיד חכם! תברך אותנו שנזכה
לגדול בתורה!'".
עשיר גמר את סיפורו ,ופרץ של דמעות פרץ מעיניו ואמר" :אותה אלמנה
עם יתומיה הרכים ,הם שחינכו אותי לאהבת תורה! הם שלימדו אותי ששירת
התורה לעולם תנוגן ,ובכוחה של מנגינה זו לצלוח כל קושי ,ולהמשיך להתנגן
בכל מצב ,וכך חדרה לעצמותיי הידיעה שאין דבר חשוב יותר מלימוד התורה
הקדושה!".
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com
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"חזרתי בתשובה ושמרתי מצוות כפי הלכה ,אבל חיבור קבוע לתורה ,לא
היה לי .אצדיק את עצמי :היה לי קשה ,בן-אדם מוכשר ומצליחן יושב
ומתייגע מול הגמרא ,ובסוף מבין את החומר ככה-ככה"...
נבקש ונתחנן מאבינו שבשמים' :אנא בכוח ...תתיר צרורה' .וכבר נראה למי אנו שייכים!
הרה''ח רבי אהרן כהן שליט''א
היה זה לפני שבועיים ,בסיומו של סמינר במלון 'קטרום' בכפר 'הושעיה'.
בין הדוברים שדמעו והדמיעו בסימפוזיון היה צחי (שם בדוי ליהודי אמתי).
צחי .איש מפורסם בציבור הישראלי ,שעוד לא זכה להכיר את אמיתות
ומתיקות היהדות .גולל את סיפורו והלהיט את כולם.
בעבר ,תיאר ,כבר זכה לחזור בתשובה ,כפשוטו .הוא כבר חבש כיפה והתנהג
בדרך התורה וההלכה .אך אחרי תקופה ,נסוג לאחור ,כשכעת עומד הוא כאן
שוב.
מנהל הסמינר הרב יצחק אלכמייסטר ,הפסיקו וביטא בקולו את שאלת
הנוכחים ,האם הוא לא מפחד שעוד תקופה ימצא עצמו שוב שב לאחוריו
ח"ו?
צחי ,המכהן כשדרן בכיר באחת מתחנות השידור בארץ ,לא נראה מבוהל
ואף לא מופתע ,רק המשיך לחייך והסביר" :זכיתי לחזור בתשובה ובהמשך
לצערי ...אך האמת ,כל הזמן לא הצלחתי להבין .איך זה קרה לי? לאחר
הרבה מחשבה והתייעצויות עם רבנים גדולים בתורה ,הגעתי למסקנה" ,וכאן
רעם קולו בצווחת נפש יהודית" :חזרתי בתשובה ,אבל לא נאחזתי בתורה!"...
למול תדהמת הציבור ,הסביר צחי" :חזרתי בתשובה ושמרתי מצוות כפי
הלכה ,אבל חיבור קבוע לתורה ,לא היה לי .אצדיק את עצמי :היה לי קשה,
בן-אדם מוכשר ומצליחן יושב ומתייגע מול הגמרא ,ובסוף מבין את החומר
ככה-ככה .אבל איך ענה לי אחד מהצדיקים; בלי לימוד התורה ,אין סיכוי
מול היצר הרע!
"כיום" ,מיהר צחי למלא את סקרנות הציבור" ,הודו להשם כבר שלשה
חדשים ,אף שאני עדיין לא חובש כיפה מחוץ לבית ,אך" ,וכאן הגביה שוב
את קולו" ,כבר שלשה חודשים שיום-יום על הבוקר אני יושב שעתיים,
ומתחבר לתורתנו הק'-תורת הנצח".
מחיאות הכפים שהדהדו עוד הרבה זמן ,הראו שהמסר נקלט .הכל טוב
ויפה .לעשות תשובה ,להתחזק בכל המצוות .אך הדרך היחידה להצליח
לעמוד בזה ,היא רק דרך חיבור לתורתנו הק'.
"יפה!" ,סיים הפעיל הנרגש ,אם זה שעשה שינוי דרסטי וגדול שכזה ,חזר
ל"ע לתקופה לאחוריו .אנו ,הנדרשים ב"ה רק לשינויים יחידניים ופרטניים
וכדומה .האם יש סיכוי שנצליח לעמוד בזה בלי לימוד קבוע???
בית הכנסת המרכזי במוסקבה הלך והתמלא .זמן תפילת הנעילה התקרב.
בתחילה נראו המבוגרים הפטורים מעבודה ,אלו שהשתתפו בכל התפילות,
אחר הלכו והצטרפו פנים מוכרות במקצת ,כאלו המבקרים מפעם לפעם
ביא"צ וכדומה .בהגיע עת התחלת התפילה ,היה המקום מלא וגדוש בהמון
נשמות יהודיות ,שהגיעו בהמונן להשתתף בתפילה בסיום היום הקדוש.
ואז ,עברה ונשמעה הבקשה שהרב יישא דברים לחיזוק והתעוררות.

הדילמה וההתלבטות בלטו על פני הרב שמצא עצמו במיצר .מה יאמר
ומה ידבר?
מצד אחד עומדים אחיו בני האומה הישראלית ,הסובלים בעול הגלות
הרוסית הקרה ,כשאף ב'יום הקדוש' הוכרחו לעבוד כבכל יום ,כשמיד בתום
עבודתם הגיעו חיש מהר לבית הכנסת ,להשביע נפשם הרעבה בתפילת
נעילה .מצד שני ,יש כאן בוודאי 'סוכנים' מטעם המשטרה החשאית ,העומדים
וקולטים כל תנועה וכל הגה .כל מה שהוא יגיד יירשם לחובתו...
"השוחט לא ידע מה עליו לעשות" ,התחיל הרב בדרשתו מעוטף בטליתו.
"היה זה ביום ששי ,בו מגיעים תושבי הכפר לשחוט את תרנגולותיהם לכבוד
שבת קודש .זעליג עמד בתורו עם תרנגול מפוטם ,קשור ברגליו מוכן לשחיטה,
פתאום נשמעו קולות' :גנב! גנב! זה התרנגול שלי!' ,היה זה שמער'ל שעמד
וצעק עודו חוטף את התרנגול בידו.
"'שקר וכזב!' ,השיב זעליג בשצף קצף ,בהמשיכו' :התרנגול עצמו מוכיח,
באם הוא היה שלך תמיד ,הוא היה רץ אליך .הנה הוא נשאר אצלי!' ,סיים
בניצחון.
"'מחוצף!' ,רטט שמער'ל נדהם מעזות הגנב' ,הוא צרור ברגליו ,אז הוא לא
יכול לרוץ! תתיר את הקשרים ,וכבר תראה ,למי הוא ירוץ!'.
"טייערע יודען!" ,נזעק הרב הישיש לעיני הציבור ,שעמדו ודמעו בהבינם
את הנמשל" .עם פתיחת שערי השמים ,נבקש ונתחנן מאבינו שבשמים' :אנא
בכוח ...תתיר צרורה' .וכבר תראה למי אנו שייכים"...
בימים גדולים וקדושים הבאים עלינו ,בל נשכח לבקש ולהתחנן ,שתהיה
השנה הבאה טובה וברוכה בכל מיני מתיקות ,שיתמלאו כל הצטרכויותינו
ברווח ובהשקט ,ואז וודאי נרוץ כולנו אליו לעשות רצונו יתברך שמו.
"אנא בכח ...תתיר צרורה"

•מדוע נתן משה את התורה רק לבני לוי?
•מדוע נאמר "ועתה" על מצות כתיבת ספר תורה?
•מה היא ההדגשה במילים "כתבו לכם"?
•מדוע נאמר על לימוד התורה "שימה בפיהם"?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000
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על כן יצא הכרוז ואמר' :נותנים אנו בזה שכר לכל תושבי הקהילה
האמורה ,למן היווסדה ועד היום ,לכל הנשמות שבעולם האמת שגרו
באותה קהילה ,שעה אחת של חיים .יקומו לתחייה לשעה אחת'
"נתנו לנו שעה אחת לחיות! אנו רצים לבית הכנסת הקרוב ביותר לחטוף ולחטוף!!"
הרב בנימין גולד

ֹאמר ֲאלֵ ֶהם ֶ ּבן ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים ׁ ָשנָ ה ָאנֹכִ י ַה ּיוֹ ם" (דברים ל"א ,א'-ב')
"וַ ּיֵלֶ ְך מ ׁ ֶֹשה ...וַ ּי ֶ

במדרש תנחומא כתב'" :וילך משה'  -אין 'וילך' אלא לשון תוכחה" .ויש
להבין מה תוכחה יש בדברים אלו שאמר משה לבני ישראל?
בספר 'מנחת עני' ביאר ,על פי המבואר בזוהר הקדוש ,שאף משה לא ידע
יום מותו ,ורק באותו יום התגלה לו הדבר ,ובזה בא משה להוכיח לישראל,
שידעו שאין אדם יודע יום מותו ,ומשכך כל אדם צריך לתקן היום דרכיו,
שמא מחר יפטר מן העולם ויפסיד מה שיכול היה לאגור מצוות ומעשים
טובים .זו העצה שאמרו חז"ל (ברכות ה" :).לעולם יזכיר לו יום המיתה ,שזו
הדרך להינצל ממלתעותיו של היצר הרע".
תיאור נורא ומחזק סיפר הגה"צ ר' שלום שבדרון זצ"ל ,בשם המגיד מקלם
זצ"ל (זקניך ויאמרו לך עמ' סד) ,על 'יזכיר לו יום המיתה' ,ואין יותר מזה
כדי לחזקנו בימי תשובה אלו ,לדעת כיצד ובמה נוכל לעמוד כנגד היצר הרע:
נשא המגיד מקלם את משלו :נתאר לעצמנו את האירוע הבא :יום אחד
יוצא כרוז גדול ברקיע ,המבשר ואומר 'עיר פלונית ופלונית [כשהוא נוקב
את שם העיירה בה דיבר] ,הפכו במעשיה ונמצאה זכאית ,ועל כן מגיע לעיירה
הזכאית שכר מיוחד' .
מהו השכר?  -כידוע לאחר שאדם עוזב את העולם ומגיע לעולם האמת,
לבו נצבט על כל רגע שאיבד בחייו ,באשר רואה בבירור את ה'יפה שעה
אחת של קורת רוח בעוה"ב יותר מכל חיי העוה"ז' ,וממילא מבין הוא גם
את התוצאה של 'יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז יותר מכל
חיי העוה"ב' ,ושם מבין ורואה את גודל הפסד זמנו שכילה לריק ,ומתחרט
על איבוד ימיו.
ועל כן יצא הכרוז ואמר' :נותנים אנו בזה שכר לכל תושבי הקהילה האמורה,
למן היווסדה ועד היום ,לכל הנשמות שבעולם האמת שגרו באותה קהילה,
שעה אחת של חיים .יקומו לתחייה לשעה אחת ,ואח"כ ישובו אל העפר!!'
השעה היעודה להתממשות החיזיון הנורא הזה ,היתה עשר בבוקר .רעש
והמולה בשמים ,כל הנשמות ,יוצאי אותה עיירה ,מכל מקומותיהם ,אחד בגן
עדן אחד בגיהינום ,וגם שם כל אחד והמקום שלו ,כל חוטא והתנור שלו,
כולם נקבצו באו לך ,התאספו למקום בית הדין של מעלה והכינו את עצמם
לקבל את השכר האמור.
כמובן שתושבי העיירה החיים כיום כאן בארץ לא יודעים דבר .השעה עשר
בבוקר הגיעה ,ואוזניהם של בני העיירה החיים נחרשו מן הרעש .כולם נתקפו
בפחד ובבהלה .רעשים מוזרים גוברים והולכים ,מה קרה?! עד מהרה התפשטה
לה השמועה ועשתה לה כנפיים חיש מהר ,בית הקברות השוכן בקצה העיירה,
הומה אדם!!
בפחד והתרגשות מעורים יחדיו ,תפסו כל בני העיירה את רגליהם ,ובלי
אומר ודברים רצו לראות את מחזה הפלא ,כולם שועטים ...מרחוק כבר נפרש
לפניהם המחזה מרטיט הלב :בית הקברות צבוע כולו בלבן ...מתקרבים יותר,
הכל נראה כמלא בעמודים לבנים ,מה קרה?! ככל שהתקרבו יותר ויותר
הובהר הדבר בבירור ...המתים קמו מקבריהם ,לבושים בתכריכים הלבנים
לא פחות ולא יותר!
ואז השאגה הראשונה פילחה את האוויר" :הנה סבא!! הנה סבא!!" שואג
האדם שהגיע ראשון למקום בהתרגשות" ,והנה העלטער באבע!!!" נשמעת
הקריאה הנוספת .אט אט כולם התקרבו וראו את כל מכריהם וקרוביהם,
אבותיהם ,אימותיהם מכמה דורות אחורה ,והבלבול והטירוף אוחז בקהל.
אך כאן הוא העוקץ ,מקרה והיפוכו :בעוד שבני האדם החיים שואגים
מהתרגשות ,ועטים במרוצה לתת 'שלום עליכם' ,להוזיל דמע עם הסבא
והסבתא ,אצל המתים בדיוק ההיפך ,כאילו לא מכירים אף אחד" :מה אתם
רוצים?!" ,פותחים המתים את פיהם" ,תנו לנו לעבור וללכת ,זוזו!!!" וכאן

היתה האש מתלקחת בתוך הברד ,המתים לשעבר צועקים בבהלה ופותחים
במנוסת טירוף אל עבר העיירה ,והחיים מוזילים דמעות כמים ,מהתרגשות
גואה והולכת מעורבת בבהלה ,מרוב הפתעה והשתוממות כאחד .הצעקות
שהיו משני צידי המתרס ,מהחיים ומהמתים ,זה כנגד זה ,התערבבו אחד
בשני ועלו עד לב השמים ,אנדרלמוסיה של ממש...
עד שאחד המתים פלט משפט קצר בתוך מנוסתו והכל הובהר" :נתנו לנו
שעה אחת לחיות!! מהשעה עשר עד השעה אחת עשרה בלבד! כבר עשר
ושלוש דקות ,ואתם מעכבים אותנו מלנצל את הזמן! אנו רצים לבית הכנסת
הקרוב ביותר לחטוף ולחטוף!!" סיים את דבריו ונעלם במרוצה יחד עם כל
המתים.
ואז הבינו תושבי העיר :לא תחיית המתים התרחשה כאן ,ועדיין לא בא
משיח ,זו שעה חולפת בלבד ,וכי יש להם זמן כעת לנשק נכדים ,נינים ובני
נינים? שום דבר!!
תיכף ומיד רצו בבהלה לבתי המדרש של העיירה ,וגדשוהו עד אפס מקום.
בעוד בני הקהילה החיים מנסים לעכל את המתרחש ,כבר היו כל המתים
רחוקים מעיניהם ,ובעצם כבר נעלמו בתוך קירות בתי הכנסת ובתי המדרש
של העיירה ,מה שלא הותיר לבני אדם החיים אלא לצעוד אחריהם ולחזות
במו עיניהם במה שמתרחש.
השעה כבר עשר ועשרה רגעים! עשרה רגעים יקרים מפז חלפו ,ועדיין לא
כל המתים מצאו ספר להגות בו ,המחזה היה נורא ,פשוט נורא! כבר מרחוק
הבחינו החיים שהגיעו חזרה אל בתי הכנסת ,שאפילו על החלונות עומדים
אנשים ,הכל עוטה לבן והרעש רעש נורא! הוד של תורה ותפילה בוקע
רקיעים ויורד תהומות .כל הארונות התרוקנו לחלוטין מתכולתם .לא נשאר
ולו ספר אחד שלא בא לידי שימוש ,האחד לוקח חומש ,השני משניות,
השלישי נ"ך ,הרביעי ספר מוסר ,המאחרים חטפו את התהילים ,והמאחרים
יותר תפסו את הסידורים ,פשוט ניקו את כל הארונות ,אף אחד כמובן לא
חיפש מקום מרווח לישיבה ,שום דבר לא עניין ,מלבד שיהיה ספר קודש
ביד ,מקום לעמוד ,ולחטוף! לחטוף! לחטוף! לחטוף!
השעה כבר עשר ורבע! הנחשלים שבין המתים הגיעו זה עתה ,והארונות
ריקים ,גם כל המקומות ,אפילו בשביל עמידה גרידא ,כבר היו מלאים.
הברירה היחידה היתה לעמוד על החלונות ,ולמלמל כל אחד מה שהוא זוכר.
חמשה אנשים ויותר הצטופפו על משבצת אחת סביב ספר אחד ,כשהקולות
והערבוביה של כל סוגי הלימוד ,נערים וזקנים ,הסבים למטה והסבתות
למעלה ,בקול רעם התפילות והתחינות ממיסות כל לב .שוו לעצמכם מה
מרגיש אדם שעשרות ,אולי מאות בשנים מתחרט על איבוד זמן ,ועתה חזרה
ההזדמנות לשעה אחת בלבד!
שעון ביהכנ"ס כבר מראה על השעה עשר שלושים וחמש! בלחץ הלב
מצליחים הם לבטח לנצל שישים שניות בכל דקה ,והריכוז ,מי חושב על
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"הנני מודיעך בפני עם ועדה ,כי מוכן אני לתת לך במתנה גמורה את כל
שכר מצוותי וחלקי בעולם הבא ,שיצרתי לי מעודי ועד היום הזה ,בתנאי
שתטיב דרכך"
המסע המדהים של המגיד מקלם
הרב אהרן כהן
"שובה ישראל עד ה' אלוקיך כי כשלת בעוונך" (הושע י"ד ,ב-ג)

התשובה קרובה לכל אדם כל השנה כולה ובפרט בימים הקדושים בהם
אנו נמצאים .לכאורה לא מובן :כבר בתחילת הפסוק אמר "שובה ישראל"
וא"כ למה צריך לחזור שוב על המילים "ושובו אל ה'"?
אלא ,כשאדם שומע את המילים "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" ,הוא חושב
בליבו שאין הדבר שייך לו' ,איך אני יכול לשוב בתשובה? יש לי טונות של עבירות
חטאים ועוונות ,איך אני אשוב? וכי ה' יתברך יסכים לקבל אותי?' בא הנביא
ואומר לנו :אל תחששו ,הקב"ה יקבל אתכם בקלות ,וזאת בתנאי ש"קחו עמכם
דברים" -אלו דברי התורה ,כי לקח טוב נתתי לכם תורתי על תעזבו (משלי ד',
ב') זה הלקח טוב -התורה הקדושה ,תלמדו אותה ובזה תשובו אל ה'.
בספר 'מורשת אבות' מובא הסיפור על המגיד מקלם.
נוהג היה המגיד מקלם לשבות מנסיעה בכל ערב שבת בחצות היום.
פעם ביום שישי בנסעו לאחת הערים ,התארכה הדרך ובהגיע חצות היום
עדיין היה רחוק ממחוז חפצו .מיד פקד על בעל העגלה שיעצור ,כי אין
בדעתו לנסוע יותר ,והוא ירד מהעגלה .העגלון אמר לו כי אם ילך ישר ואח"כ
יסתובב ,הרי לאחר כשעה יגיע לעיירה יהודית.
בהגיעו למבואות העיירה ,פגש המגיד ביהודי ,הושיט לו יד לשלום ,ושאלו
אודות המצב הרוחני במקום" ,היש על מה לעורר ולתקן?" .השיב הלה" :כאן
המצב טוב ,חברות תורה וחסד לרוב וכו'"" .בכל זאת ,הרי אין צדיק בארץ
אשר יעשה טוב ולא יחטא -"...ממשיך המגיד לדובבו .אימץ היהודי זכרונו,
ואמר" :אינני מוצא כעת להצביע על דבר ,בלתי צרה צרורה שממנה סובלת
העיירה  -בשם 'יענקל'ה מוסר' .הוא אדם מלשין ,שפל ומושחת ,אשר יש
לו קשרים הדוקים עם אנשי הרשות ,ומוסר ממונם וגופם של ישראל בידיהם.
אדם זה מטיל חיתתו על הסביבה והכל חלים וזעים מפניו .אבל אין מה
לעשות בעניין זה.
"בכל זאת איזו מעלה טובה נמצאת בו?" – ממשיך המגיד .הפטיר הלה:
"כן ,כן .הוא שומר דיבור ,אם הוא מבטיח לקבור יהודי ,לא יפול מדבריו
צרור ארצה"" – .והיכן אפשר לפגוש אותו?" –"רבי ,כבר אמרתי לך ,שאין
מה לנסות להשפיע עליו" .תוך כדי שיחה מרים הלה ראשו ומודיע בפתע:
"רבי ,הנה יענקל'ה יורד עתה מההר שלפנינו .אני בורח מיד שלא ירגיש
שדיברתי עמך".
המתין המגיד והלך לקראת יענקל'ה ,הושיט לו יד בהארת פנים" :שלום
עליכם ר' יעקב!" .נדהם הלה מקבלת פנים זו ,והמגיד ממשיך" :יש לי בקשה
קטנה ממך שתעשה לי טובה"" .אין אני עושה טובות!" ,רוטן יענקל'ה .מפציר
המגיד" :בכל זאת ר' יעקב"" – ...נו ,תגיד כבר מה אתה רוצה!" .מסביר
המגיד" :ידוע לך שה'מגידים' אומרים דרשה בבית הכנסת ,ואחר כך הציבור
משליך עבורם לתוך קערה מטבעות לצורך מחייתם .והנה אנכי עני ואביון.
והיה ,אם אישיות כמוך תבוא לדרשתי ,הרי יבואו המונים לדרשה"" .אינני
עושה טובות!" –זועם יענקלה .אולם המגיד בכושר השפעתו אינו מרפה,
וממשיך להתרפס לפניו .עד שיענקל'ה פולט מהפה" :טוב ,בסדר!" ועוקר
כבר רגליו .כאן המגיד תופס אותו ואומר" :שמעתי עליך כי שומר דיבור
ומקיים הבטחה אתה!" ,הלה ניסה להשתמט .עד שסוף כל סוף הבטיח
ברורות שיופיע לדרשה.
ביום ראשון בשעה הקבועה ,בית הכנסת כבר מלא על גדותיו .לאו מילתא
זוטרתא היא לשמוע את הדרשן הגדול שבדור .המגיד כבר הופיע ,והקהל
מצפה בחוסר סבלנות .המגיד יושב וממתין כחצי שעה ועיניו משוטטות לעבר
הפתח .עד ...שהושלך הס ,תדהמה בקרב הציבור' ,יענקל'ה מוסר' נכנס לבית
הכנסת .הלה מפלס לו בנקל דרך בין ההמונים הנסוגים מפניו .המגיד מקבל
פניו בלבביות ומושיבו ב'מזרח' .הציבור המום ,אינו תופס מה למגיד הצדיק
ולמלשין נבזה זה?
עתה מזדרז המגיד ,עולה על הבימה ,ופותח בקולו הצלול" :כל ישראל יש

להם חלק לעולם הבא" .הוא מרחיב את הדיבור בנושא זה ,ומביא ראיות מן
התורה ,נביאים וכתובים ,כי שערי תשובה לא ננעלו בפני כל אדם ,וכל אשר
בשם ישראל יכונה יש לו סיכוי להיות נוחל עולם הבא.
לאחר כמה שעות שהלהיב את ההמונים ,פנה ואמר" :ואתה ר' יעקב ,אל
תחשוב כי לך אין חלק לעולם הבא ,גם אתה מסוגל לכך ,בידך הדבר! ואם
אתה חושב כי הוזה אני בהקיץ ,הנני מודיעך בפני עם ועדה ,כי מוכן אני
לתת לך במתנה גמורה את כל שכר מצוותי וחלקי בעולם הבא ,שיצרתי לי
מעודי ועד היום הזה בתנאי שתטיב דרכך!" .הוא סקר את תמצית פעולותיו
הנשגבות ממה שפעל עד היום.
מיד קרא המגיד לדייני העיר ,כתבו שטר מכירה וחתמו המעמד כולם ,כי
יענקל'ה קונה בקנין גמור את כל חלק עולם הבא של המגיד מקלם .המגיד
מוסר לו השטר ,ופני יענקל'ה קרנו מאושר ,עסק נפלא עשה הערב ,כל עולם
הבא של המגיד המהולל עתה בכיסו...
עתה ממשיך המגיד בדרשתו ,בהסבירו את הצד השלילי של הדבר ,בקול
חוצב להבות אש הוא משמיע את דברי הגמרא במסכת ראש השנה (יז ,ב)
אשר נפסקו ברמב"ם בהלכות תשובה (ג ,ו)" :ואלו שאין להם חלק לעולם
הבא ,אלא נכרתים ואובדים ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי
עולמים :המינין והאפיקורסין ...והמוסרים!" ,כאן מסתלסל המגיד בניגונו
הכובש לבבות" :זכור ר' יעקב ,זכור ,את העולם הבא שלך אל נא תאבד!
חדל לך מעיסוקיך עם חברת פריצים ,תתחיל בחיים חדשים ומאושרים ,חיי
תורה ויראת שמים! אל תאבד במו ידיך את האוצר היקר שרכשת!".
למחרת עזב המגיד את העיירה ונסע לדרכו.
לאחר שבע עשרה שנה ,נזדמן המגיד לאותה עיירה שנית .בבואו ,שאל את
האדם הראשון שפגש :מה נשמע עם 'יענקלה-מוסר' .אך הלה לא ידע למי
הוא מתכוון ,שאל ושאל ,עד שנזכר קשיש אחד שהכוונה ל 'ר' יעקב הצדיק',
הפרוש הגדול של העיירה .הוא סיפר לו ,כי מאותו יום שהמגיד מקלם ביקר
בעיירה ,חזר יענקלה בתשובה שלימה ,וכי מאז ועד היום אינו יוצא מפתח
בית הכנסת .שם הוא אוכל וישן ,ועוסק בתורה ובתפילה .תחילה עזרו לו
ללמוד סידור וחומש ,ואילו היום נעשה ללמדן מופלג וצדיק נשגב .נשים
צדקניות דואגות לו לאוכל ,ושם ביתו ...פני המגיד נהרו מאושר...
מיד שלח להודיע לפרנסי הקהילה ,שיכריזו כי בשעה פלונית ידרוש בבית
הכנסת .בשעה הקבועה הייתה כל העיירה נוכחת במקום .גם יענקלה שישב
כל היממה בבית הכנסת ,נמצא כאן .אך הפעם לא ב'מזרח' ,כי אם הצטנף
לו בפינתו במערב ,והאזין בדביקות לדברי המגיד.
פתח המגיד בדברי המשנה במסכת יומא (פה ,ב" ):עבירות שבין אדם
למקום יום הכיפורים מכפר ,עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים
מכפר עד שירצה את חברו" .הוא הרחיב את הדיבור כי על עבירות שבין אדם
לחברו אין יום הכפורים מכפר ,לא ייסורים ממרקים ,ולא יום המיתה מכפרת
– עד שירצה את חברו...
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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.

מה הביא את מרן הגר"י מסלנט זצוק"ל ,להכריז ברבים לקהל מרעיתו
לאכול ביום הכיפורים ,והאם התיר גם לעצמו?
ואדם שנכשל בגזילה  -האם יכול להשיב הממון לחשבון הבנק של הנגזל בלא להודיעו?
אדם שנכשל בגזלה ,האם יכול להשיב הממון לחשבון הבנק של הנגזל בלא להודיעו?
בערב יום הכיפורים ,מחוייב כל אדם לפייס את חברו על כל דבר שפגע
בו ,שעל עברות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו.
והביא המשנה ברורה (סימן תרו ס"ק א) ,שבודאי צריך האדם לתקן את
כל ענייני הממון שיש בינו לחברו ,אם גזל או הונאה ,שהרי כבר אמרו חז"ל
ש'גזל מקטרג בראש'.
שאלה מעניינת נשאלה :אדם המתבייש מאד במעשהו ,האם יכול להחזיר
את הגזלה לנגזל מבלי להודיעו על כך ,וכגון ע"י הפקדת הממון בחשבון
הבנק של הנגזל מבלי להודיעו או במכתב וכדו'.
ה'פלא יועץ' (ערך תשובה) כתב שאם הנגזל לא ידע מהגזלה ,ולא היה לו
צער מכך ,אפשר לעשות כן ואין צריך להודיעו וכן אין צריך לפייסו בשביל
ענין התשובה .וכן פסק הגר"מ פינשטיין (אג"מ חו"מ ח"א סימן פח אות טו)
שאפשר לשלוח הממון הגזול בדואר ,בלא לפרט לשם מה הוא שולח לו .וכן
דעת הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש ח"ג פ"כ אות ח).
אכן ,ה'כף החיים' (ס"ק ז) הביא שבשו"ת 'שאילות שמואל' (סי' מא)
הסתפק בדבר ,והביא מה'פתחי תשובה' שכתב שמ"מ צריך לפייסו על כך
שמנע ממנו רווח ממון ,בזמן שהממון לא היה אצלו [וכמו שאמרו בירושלמי
שמי שביטל כיסו של חברו יש לו תרעומת עליו].
האם ירד המן במדבר פי שניים בערב יום הכיפורים כמו בכל ערב שבת ,ומה הנפק"מ
להלכה?
בהיות בני ישראל במדבר ,היה יורד בכל ערב שבת פי שניים מן ,כדי שיספיק
ליום שישי ולשבת ,ומצאנו מחלוקת מה היה בערב יום הכיפורים ,האם גם
ירד פי שניים מן ,או שבגלל שזהו זמן תענית לא הוצרכו למן פי שניים?
מחלוקת זו הובאה לגבי דין חולה ביום הכיפורים שהותר לו לאכול ,האם
מחוייב לקיים דין 'לחם משנה'? המג"א (ס"ק י) כתב בשם ה'כנסת הגדולה',
שצריך לבצוע על לחם משנה לאוכל בהיתר ביום הכיפורים ,אבל הוא נחלק
וסבר שאין צורך בזה ,כי לא תקנו חכמים דין 'לחם משנה' ביום כיפור .ובטעם
הדבר שלא תקנו 'לחם משנה' ביום הכיפורים ,כתב ה'מחצית השקל' (שם)
שלחם משנה הוא זכר למן שהיה יורד פי שניים בערב שבת ,ובערב יום
הכיפורים לא ירד המן פי שניים ,כי לא הוצרכו למן מפני התענית [וגם אם
ירד פי שנים עבור החולים או הקטנים ,לא תקנו מחמת זה 'דין לחם משנה'].
ובליקוטי 'חבר בן חיים' (ילקוט מפרשים ,שו"ע הוצאת מכון ירושלים) כתב
שאף שירד המן בערב יום הכיפורים לצורך מוצאי התענית ,כיון שלא ירד
לצורך היום עצמו ,לא תקנו בו דין 'לחם משנה'.
אכן ,ב'כף החיים' (ס"ק ס) כתב בשם היעב"ץ ,שלמעשה אם יש לו שתי
ככרות ,נכון לבצוע עליהן ,וכן כתב ה'מטה אפרים' (סי"ז) שיעשה כן אם אין
לו טורח בזה.
מה היתה הסיבה שהביאה את מרן הגר"י מסלנט זצוק"ל ,להכריז ברבים לקהל מרעיתו
לאכול ביום הכיפורים ,והאם התיר גם לעצמו?
בדיני אסור אכילה ושתיה ביום הכיפורים ,נאמר היתר מיוחד לחולה שיש
בו סכנה ,שחייב לאכול ואסור לו לצום כמבואר בדיני חולה ביום הכיפורים
(סימן תריח).
נדון מעניין מאד מביא ה'ביאור הלכה' (שם ד"ה חולה שצריך לאכול) לעניין
זמן של מגיפה שיש בו סכנה גדולה לכל הציבור [וכמו שהיה מצוי בזמנים
עברו ,שהיו מגפות קשות כמו מחלת ה'חולירע' ,שהיתה מתפשטת מהר והיה
סכנה גדולה לכל הציבור] ,שמפאת הסכנה חייבים כולם לאכול ולשתות ויש
סכנה לצום .והביא הביה"ל (שם) כמה מגדולי האחרונים שדנו בדבר זה,
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ומהם החתם סופר שכתב ,שאם הרופאים באותו זמן קבעו שאסור לבריאים
לצום ,אז מותר להם לשתות לשיעורים ,וגם בזה יזהרו שלא ליהנות מהשתיה,
ורק לשתות הנצרך כגון קפה או תה בלא סוכר וחלב .והביא גם דעת ה'ראשית
ביכורים' (לבעל החשק לשלמה) ,שחלק ואסר על הציבור לאכול ,וטעמו
שכבר ראינו שהתענו רבים בשעת מגיפה ולא אירע להם דבר.
עדות נוספת על הגר"י סלנט ,שהיתה בזמנו מגיפה והיה חשש לשלום
הציבור ,מביאים ה'אלף המגן' וכן בשו"ת 'אגרות משה' (או"ח ח"ג סימן צא)
שהתיר לכל בני עירו לאכול ,כי עלולים להידבק במחלה יותר כאשר שרויים
בצום .ולענין האם הגר"י סלנט עצמו אכל באותו יום כיפור ,נחלקו השמועות,
הגרש"ז אויערבך (הליכות שלמה יוה"כ פ"ה הע'  )58הביא בשם הגר"א
לופיאן שהגרי"ס עצמו לא אכל ביום הכיפורים ההוא ,אולם בספר 'מקור
ברוך' (לבעל התורה תמימה ח"ב פי"א) כתב שהגרי"ס עצמו עלה לבמה
באותו יום כיפור ,וקידש ואכל ,וכן העיד בנו של הגרי"ס (הובא בספר תנועת
המוסר עמוד  160הערה .)8
מדוע יש להזדרז לשלם את 'מעות יזכור' שנדר לעילוי נשמה?
נהגו לנדור צדקות ביום הכיפורים בעד המתים ,כך פסק השו"ע בהלכות
יום הכיפורים (סימן תרכא סעיף ו) ,והטעם ביאר הרמ"א (שם) הוא משום
שגם למתים יש כפרה.
ובטעם הדבר שמועיל לנדור צדקה עבור המתים לכפר עליהם ,כתב המשנ"ב
(שם ס"ק יט) שהוא משום שאומרים שאילו היה חי היה נותן גם כן צדקה,
ואפילו אם היה עני ,אומרים שהיה טהור לב ורוצה ליתן ,וזה כבר מועיל
בשבילו [אכן אם המת היה רשע ,כתב המשנ"ב שם שלא מועיל ליתן בשבילו].
וצדקה זו שנדר עבור המתים ,כתב ה'שערי חיים' (על השערי אפרים שער
י ס"ק לח) שחייב לזכור לשלמה ,וטעם הדבר הביא מה'קב הישר' (פרק פו)
שאם לא ח"ו ,עלול שתיהפך הנשמה שנדר בעבורה למקטרג עליו .והוסיף
בשם ה'תרומת הדשן' ,שנהג שביום שלמחרת לא טעם כלום עד ששילם את
מה שנדר עבור הנשמות .וב'דרכי חיים ושלום' (אות תקו) כתב ,שמיד במוצאי
יום טוב ,שילם לצדקה מה שנדר.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה''ג רבי בנימין בירנצוייג ,כתבו ל:
bdirshu@neto.net.il
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לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

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

"אבל אנחנו ואבותינו חטאנו"  -מדוע מזכירים חטא אבות?
ומדוע צריך להתוודות מעומד? | טעמים באמירת הוידוי
טעם הוידוי

לפי שיו"כ הוא יום סליחה וכפרה כדכתיב (ויקרא ט"ז ,ל')" :כי ביום הזה
יכפר עליכם"  -צריך כל אדם שיתוודה על חטאיו ,כי כן מצאנו בכל קרבנות
שבאו על הכפרה דכתיב בהם (במדבר ה' ,ז')" :והתוודו את חטאתם אשר
עשו" ,וכמו שעשה כה"ג שהתודה ביו"כ בעדו ובעד כל ישראל כדכתיב (שם
ט"ז ,י"ז)" :וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל" (לבוש תרז ,א).

עשרה וידוים שביו"כ
ביום כיפור אומרים י' וידוים :ב' בערבית ,ד' פעמים בד' תפילות ובחזרת
הש"ץ ,הרי עשרה (לבוש תכב א ,משנ"ב שם ס"ק א),
הטעם בעשרה וידוים :כנגד עשר פעמים שבהן מזכיר כהן גדול שם ה'
המפורש ביום כיפור בבית המקדש (יומא לט ,ב) ג' פעמים בכל וידוי ,ואחד
כשאומר "לה' חטאת" (לבוש תכב ,א).
טעם אחר :על שפגמו בעולם שנברא בעשרה מאמרות.
טעם אחר :כנגד עשרת הדיברות שעברו עליהם.
טעם אחר :כנגד עשר פעמים שבהן כה"ג מקדש ידיו ורגליו ביו"כ (מהרי"ל
הלכות יו"כ).
טעם אחר :לפי שיו"כ בעשור לחודש ,דעשור הוא קודש קודשים (אליה
רבה תרכ ס"ק ב בשם מהרי"ל ויל סימן קצא).
טעם אחר :עשרה וידויים כדי לעורר זכות עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם
אבינו ,על דרך הגדה כדפירש רש"י על הפסוק בפרשת כי תשא" :זכור
לאברהם" (שמות לב ,יג ,והוא ממדרש שמ"ר מד) – "אמר משה לפני הקב"ה:
'אם עברו ישראל על עשרת דיברות ,אביהם נתנסה בעשר ניסיונות ועמד
בכולם ,יצא עשר בעשר (יפטרו ישראל על שעברו עשרת הדברות בזכות
אברהם אביהם שעמד בעשרה ניסיונות)" .ועל כן אנו מתודין עם השליח
ציבור י' ווידוים בו ביום לעורר זכות אברהם (כל בו סימן ע).

מקום אמירתו
שליח הציבור אומר באמצע התפילה ,ויחיד אומר בסוף התפילה והטעם:
לפי שיחיד שעושים לו מקום מיוחד אחר התפילה מכוון דעתו יותר ,אבל
שליח ציבור ,כיון שמסיים תפילתו לא נשארה השליחות ,לכן אומר באמצע
(אוצר הגאונים חלק התשובות יומא פז ,ב).
טעם אחר :לפי ששליח ציבור מאריך באמצע התפילה בסליחות ובפסוקים
של רחמים ,תיקנו לערב גם הוידוי ביניהם (אורחות חיים).
טעם אחר :ליחיד תקנו בסוף התפילה כדי שלא יפסיק באמצע התפילה,
או שמא יחטא בשעת התפילה בלא כוונה ,לכן מתוודה בסוף התפילה .אבל
שליח ציבור שמתפלל כדי להוציא ידי חובה את מי שאינו יודע להתפלל -
לא היו נותנים ליבם עד סוף התפילה ,ויוצא שאינם יצאו ידי חובה לכן תקנו
שיתוודה באמצע (לבוש תרז).

הטעם אחר "יהיו לרצון"
כיון דגמר תפילתו בהכרח צריך לומר ולבקש "יהיו לרצון" ,שזהו ג"כ חלק
מהתפילה ,ואחר הוידוי אומר שוב "יהיו לרצון" שיתקבל הוידוי (ערוה"ש
תרז ,ג).
הטעם שאומרים הוידוי (אשמנו בגדנו) בזמרה ושירה ,ולא בבכי
לפי שתשובה מאהבה הופכת את העבירות לזכויות ,א"כ ראוי לשיר ולשמוח
על החטאים כזכויות (תפאר"י תענית פ"ד מ"ח אות סו).
טעם אחר :אומרים בקול בכיות לעורר הלבבות (מט"א תריט ,יח).
טעם אחר :לפי שמצוות תשובה זו מצוות עשה ,א"כ צריך לעשות את
המצווה בשמחה עצומה כמו כל מצווה שצריך לעשות בשמחה (חת"ס
מהדורא רביעאי לעיו"כ).
הטעם שאומרים בלשון רבים ולא בלשון יחיד
לפי שכל ישראל גוף אחד ,וכל אחד אבר פרטי לעצמו ,וזו ערבות הדדית

שיש לכל עם ישראל וכשאחד חוטא כאילו שכולם חוטאים ,ואע"פ שאין לו
עוון הזה צריך להתוודות ,ולכן מתוודים בלשון רבים בגלל החטאים של
כולם (הארי ז"ל מובא בא"ח פרשת כי תשא).

הטעם שסדר הוידוי לפי אלפ"א בית"א
לפי שאנו מתוודים על שעברנו על התורה שניתנה באלפ"א בית"א (פירוש
התפילות לר"י בר יקר).
טעם אחר :לפי שכל תפילה שהיא על סדר אלפ"א בית"א מסוגלת להתקבל
יותר ברצון ,לפי שלא נברא העולם אלא בשביל כ"ב אותיות של תורה (חיים
ושלום לבין איש חי).
טעם אחר :כדי שיהיו מורגלים (העוונות שהתוודו על ליבם) בפיהם ,ויחזרו
בתשובה שלמה בזכרם אותם (בהמשך הזמן) ולא יחזרו לסורם (כף החיים
תרז ,יח).
הטעם שמתוודה על סדר אלפ"א בית"א גם על חטאים שלא חטא :כדי לא
לבייש את החוטא תקנו שכולם יאמרוה (ספר חסידים תכא) ,טעם אחר :לפי
שכל ישראל ערבים זה לזה.

"אבל אנחנו ואבותינו חטאנו"  -הטעם שמזכיר חטא אבות
לפי שהוא נענש עליהם כשאוחז מעשה אבותיו בידו ,וכן כתיב (ויקרא כ"ו,
מ')" :והתוודו את עונם ואת עון אבותם" (של"ה הלכות תשובה).

וידוי בעמידה
צריך להתוודות מעומד (טושו"ע תרז ,ג) והטעם :משום שבעמידה יש יותר
הכנעה ומתוודה בלב שלם (לבוש תרז ,משנ"ב שם ס"ק ג),
והעמידה צריכה להיות עד אחר "על חטאים שאנו חייבים עליהם ד' מיתות
ב"ד" (משנ"ב תרז ס"ק י(.

בסדר הוידוי
בסתר ובגלוי ,בשגגה ובזדון ,הטעם בסדר זה :דצריך לבקש על הקל תחילה
(באר היטב תרז ס"ק ג ,משנ"ב שם ס"ק יא).
בסדר הוידוי על החטאים :עולה ,חטאת ,קרבן עולה ויורד ,אשם ודאי ,ואשם
תלוי ,הטעם בסדר זה :על פי סדרם בפרשת ויקרא (ערהו"ש תרז ,ה).
מכת מרדות ,מלקות ארבעים ,ומיתה בידי שמים ,וד' מיתות ב"ד ,הטעם
בסדר הזה :לפי שצריך לבקש תחילה על הקל ואחר כך על החמור (ערוה"ש
שם ס"ק ה).
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב יהודה לב שליט"א
כתבו לlev17382@gmail.com :
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>>> המשך מעמוד  | 25הרב בנימין גולד

בעיות ריכוז בשעה כזו? הריכוז היה כה עמוק ,עד שלא הספיקו לחשוב מה
קורה עם השעון ,אפילו להניד עפעף היה כרוך בוויתור כואב של שבריר
שניה ,למי יש פנאי לראות את השעון?!
השעה כבר רבע לאחת עשרה! וכך עוברת לה עוד דקה ועוד דקה ,אולם
היה מי שראה והבחין כי השעה מתקדמת ,ובדפיקה מהירה על הבימה
השתיק את הכל לרגע כמימריה ,העמיד את הקולות כמימי ים סוף שהפסיקו
לזרום ,ושאג" :כבר עשרה לאחת עשרה!!!" והקולות שבו ונפלו על ההיכל,
ושטפו את אוזני העומדים בחוץ ביתר שאת וביתר עוז ,הנהר חזר לזרום
ועתה במרוצת יתר ובכח כפול ומכופל.
נותרו שש דקות!! מה שייך לדחוס ולנצל יותר ממאה אחוז ממה שנוצל
עד תום ,ולמעלה מכך עד הנה? אבל כנראה ששייך להוסיף עוד משהו ,כאותו
רעם נורא שנופל על הארץ ,ודומה שלא שייך יותר חזק ,וכעבור רגע מגיע
הרעם השני ומגמד את קודמו ,וכך ככל שהדקות חלפו כך הרעש גבר עוד
ועוד.
נותרו שתיים וחצי דקות בלבד!!! המשפט 'קולות וברקים' יכול היה בקושי
לשמש משל ,לרעש הנורא שפרץ יותר ויותר ויותר ,ככל שחלפו השניות
ואזלו.
נותרו עשר שניות!! תשע!! שמונה!! שבע!! ...הבכיות שנשמעו מעזרת
הנשים וקולות הלימוד מלמטה רק גברו והלכו ותבקע הארץ לקולם.
ארבע!! שלוש!! שתיים!! עד סוף השניה האחרונה! שדמתה לנצח.........

וכולם שבו למנוחות ...די ...שקט ...השעה נסתיימה נוצלה עד תום ,המתים
מילאו את נפשם באוצרות נצח של עשרות אלפי חלקיקי שניות ,מלאים
וגדושים במצות תלמוד תורה השקולה כנגד כולם ,בתפילה ובתשובה ,שבו
לעפרם מדושני עונג ,למול עיניהם הפעורות של יקיריהם המרותקים שבחוץ,
שממש 'רואים את הקולות' ומבינים לליבם של המתים ,שאינם מוצאים זמן
אפילו לתת שלום ,לא אב לבנו ,לא אם לבתה ,וודאי שלא הסבא לנכדו וגם
לא האשה אל רעותה .הכל נשכח כמת מלב בשל גודל השעה ההיא.
ואז דופק המגיד מקלם ומעורר את הקהל המהופנט" :אם מחזה כזה ייפרש
למול עינינו ,וכי נתפלא על החיזיון? בוודאי שלא! ואם היינו אנחנו אחד מן
המתים ,שזוכים לשעה של תשובה ומעש"ט בעוה"ז ,וכי לא היינו נוהגים
בדיוק כמותם? בוודאי שכן!"
המגיד עוצר לשניה קלה ,ומצליף את המשפט האחרון הממצה והמסכם:
"הקשיבו היטב! ומה גרוע בכך שאנו חיים יותר משעה אחת?! מדוע שילך
לריק זמנינו רק משום שיש לנו את השעה היקרה הזו ,עשרים וארבע פעמים
בכל יום שלושים ימים בחודש?! מדוע?! למה???"
ועל זה נוסיף שלכך נתנו לנו חז"ל עצה נפלאה ,שנלמדת מדברי משה
רבינו בפרשתנו :אין אדם יודע יום מותו! ולכך לא ייתן ליצר הרע להטפילו
בטענות סרק ,של 'תהנה עכשיו' ו'לא נורא רק פעם אחת'' ,הרי יש לך זמן
לתקן' וכו' וכו' ,כי אין זמן לתקן!!! ואז לא בטוח שנזכה למחזה נורא כזה...
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כאן שאג המגיד" :ואתה 'יענקלה מוסר' קוראים לך כבר 'צדיק'! זכור כמה
אנשים גזלת ועשקת! כמה בני אדם הרסת והורדת בהלשנותיך לבאר שחת!
כמה אלמנות ויתומים אימללת! איזה חורבן עשית ,הרי שערי תשובה לכאורה
נעולים בפניך! מה נורא גורלך ,מה איום עונשך ,הרי כל מיני גיהנום וכל
ייסורים שבעולם לא מועילים לגזלן ומלשין" ...למותר לתאר באלו בכיות
נוראות התמוגג יענקלה וכל הקהל עמו .ויהי המקום לחרדת אלוקים.
לאחר דממה ,ממשיך המגיד" :אם כן הבה ונחפש עצה – הנה נפסק בשולחן
ערוך ,אם פגע אדם בחברו ולא הספיק לפייסו עד שמת ,ייקח עשרה אנשים,
ילך לקברו ויאמר' :חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני זה שחטאתי לו' ,אולם
אתה יענקלה ,שאין אתה יודע וזוכר ממי גזלת ,למי הזקת ,ואת מי אימללת,
מה תקנה יש לך? ממי תבקש מחילה? למי תשיב הגזילה? אף על פי כן עצה
מצאתי לך :הרי כאן במעמד קדוש זה נמצאת כל העיירה ,ימחלו הם על
עצמם ,ויהיו באי כוחם של הוריהם ובני משפחתם הנפטרים שסבלו ממך.

ועתה בקש מחילה מכל הקהל הקדוש הזה ,ומכל הנפטרים תושבי המקום,
כפי הנוסח שקבעו חז"ל ,והם ישיבו לך 'מחול לך' שלש פעמים כדין".
מרוב בכיות התמוטט יענקלה והתעלף ,בקושי העירו אותו ,אך כוחותיו לא
עמדו לו לפסוע עד לבימה .הושיבוהו בכסא ונשאוהו .המגיד פתח את ארון
הקודש ,ופקד על יענקלה שיאמר מילה במילה" :חטאתי לאלוקי ישראל
ולתושבי העיר הזאת".
מיד פצחו כל הקהל" :מחול לך! מחול לך! מחול לך!"
ותבקע הארץ לקולם.
מיד עמד המגיד ונשקו על ראשו ואמר" :בני ,כמוך ירבו בעלי תשובה
בישראל! מעתה יכולים לקרוא לך 'ר' יעקב הצדיק'"...
לשליחת תגובות לכותב הטור ,כתבו לcohen012@gmail.com :

חוויה רוחנית יומית
מדי יום אצלך במייל

הניוז היומי של דרשו.

'ניוזלטר' מלא וגדוש בתוכן תורני  -הלכתי ,אקטואלי ומרתק.
עם סיפורים ,רעיונות ,ווארטים ועוד...
בהגשה מקצועית עם טעם של עוד ...להצטרפות שלח מייל ל-

dirshu@dirshu.co.il
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וגמר חתימה טובה

"וקבל ברחמים וברצון
את תפילתנו"...
הנהלת 'דרשו'
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האם מותר להכניס כלים למדיח הכלים בשבת?
באיזה נוסח ניתן ללוות מאכל ִמ ׁ ָשכֵ ן בשבת?
והאם מותר לטבול כלים בשבת?
קניית צורכי שבת בשבת
•חכמינו ז"ל אסרו לקנות ולמכור בשבת ,אך לצורך סעודות השבת וכדומה – התירו זאת,
ובלבד שהעסקה לא תתנהל בצורה מובהקת של מקח וממכר בימות החוֹ ל.
יניחם המוכר
•בהמשך לאמוּר :כאשר מדובר במאכל או במשקה שנמכרים לפי מידת נפח – לא ֵ
בכלי המיוחד למדידה וישפוך מתוכו לכליו של הקונה ,אף אם אין כוונתו למדידת הכמוּת.
•בעת קנייה ומכירה לצורך השבת ,אסור להזכיר סכום תשלום ,או את ׁ ֵשם מידה ומשקל.
לדעת השולחן ערוך – אסורים איזכורים אלו בכל מוצר שהוא; ואף לבני אשכנז ראוי מאוד
להחמיר כן.
•בהלוואת מאכל ִמ ׁ ָשכֵ ן וכדומה – אסור להזכיר מידה או משקל ,משום 'עובדין דחוֹ ל' ,שהרי
מדידה ושקילה אסורים בשבת.

הטיפול בכלי האכילה בשבת
•הדחת כלים בשבת מותרת ,ואין בהסרת הפסולת איסור 'בורר' .אולם ,משום איסור 'הכנה'
משבת לחול ,אסור להדיחם אלא לצורך שימוש בהם בשבת.
•הרגיל לאחסן כלים מלוכלכים במדיח כלים עד להדחתם – רשאי לעשות כן בשבת ,משום
שזהו המקום בו הוא רגיל להניחם עד להדחתם ,ולכן אין זה נחשב כ'הכנה' משבת לחול.
•מותר לשטוף כלים בשבת לצורך שימוש בשבת ,אולם ,יש אומרים שאסור להשתמש בחומר
מיוחד שנועד להברקת הכלים.
•אסור להשחיז סכין בשבת באמצעות משחזת אבן ,משום איסור 'תיקון כלי'; ובמשחזת של
עץ ,אין איסור של תיקון כלי ,אבל אסור לעשות כן ,משום שההשחזה דומה למלאכת ְ'מ ַמ ֵחק'.

טבילת כלים בחוֹ ל ובשבת
•כלֵ י סעודה העשויים ממתכת שנקנו מגוי – טעונים טבילה בברכה; ולדעת רוב הפוסקים
חובה זו מדאורייתא ,וכן הלכה .והוסיפו חכמינו ז"ל וחייבו טבילה גם בכלֵ י זכוכית.
•כלי שקיבל הישראל במתנה מהגוי ,טעון טבילה ,אבל כלי שהגוי הפקירוֹ וישראל משתמש
בו ללא כוונה לזכות בו – פטור מטבילה .וכן כלי ששואל הישראל מהגוי – פטור מטבילה.
•לדעת השולחן ערוך ,מעיקר הדין מותר לטבול כלים בשבת ,אך ירא שמים יחמיר בדבר;
ולדעת הרמ"א אסור לטובלם.

מהלכות מלאכת ַ'ה ָּלש'
עיקרה של מלאכת הלישה היא
•אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת ,היא מלאכת ַ'ה ָּלש'.
ּ
ערבוב של מוצק ונוזל והפיכתם לבלילה אחת.
•באיסור מלאכת לישה ,יש הבדל בין סוגי הבלילות' :בלילה עבה' ,איסור לישתה מדאורייתא,
ו'בלילה רכה' – מדרבנן .והתירו חכמינו ז"ל להכין בלילה רכה על ידי עשיית שינוי בסדר
הערבוב של הנוזל במוצק .ויש אומרים שמלבד שינוי זה ,ראוי לעשות שינוי גם ב'גיבול',
דהיינו בבחישת החומר; ויש אומרים שאין צורך בשינוי נוסף.
•אסור לערב איסור בהיתר ,כדי לבטל את האיסור .ואף כשהאיסור כבר התערב מאליו בהיתר,
אסור להוסיף היתר לתערובת כדי לבטלו.
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גליון 327
שנה ח' תשע"ט

ובניהם אשר לא ידעו ישמעו

לרבו

היהודי

הקדוש

זיע"א,

ולמדו ליראה את ה' אלקיכם כל

ו"היהודי" אמר לו שיאמר איזה

הימים וגו' )ל"א  -י"ג(

פסוק שהוא ,והוא היהודי יגיד על

מסופר על בחור אחד שבא לפני

זה תורה .נפל לפיו של רבי בונם

קניבסקי

משה

הגרי"י

הגה"ק

פסוק

מפרשתנו

"וידבר

)הסטייפלער( זיע"א ,והשיח את

באזני כל קהל ישראל את דברי

מר לבו ,שכבר חמש שנים הוא

השירה הזאת עד תומם .,אמר לו

יושב בישיבה ולומד ,אך אינו

היהודי "עד תומם" .נתפעל מאד

הגמרא

רבי בונם מפירוש זה והיה שרוי

והראשונים .השיב לו הגרי"י אף

בשמחה רבה .באותו מעמד היה

על פי כן עליך להמשיך וללמוד,

גם

העניך

ואפילו אם לא תבין דבר במשך

מאלכסנדר

חמישים שנה ,מי שלומד בעולם

רביבונם לשמחה מה זו עושה,

הזה יבין בעולם הבא ,כמבואר

ומה פירש כאן הרבי? אמר לו ר'

בחז"ל ,אך מי שאינו לומד בעוה"ז

בונם הרי חכם אתה ,תבין מעצמך

לא יבין מאומה בעוה"ב .הדברים

את פירוש הרבי .אמר רבי חנוך

עודדו את הבחור ,והוא המשיך

העניך :כנראה כוונתו של הרבי

ללמוד בחשק ,במשך הזמן החל

היתה ,שאילו היתה תיבת "תומם"

התלמידים

מתפרשת על השירה ,היה צריך

מבין

להבין

את

והיה

דברי

כאחד

הרה"ק

רבי

חנוך

זיע"א,

ושאל

את

להיות כתוב "תומה" ,אלא ודאי

הרגילים.

ראוי אתה שתתפלל בעדנו
מעשה בשנת בצורת כאשר זקוקים
היו

למטר,

נראה

להם

לחכמים

בחלום ,כי פלוני הנוהג בחמור ייענה
משמים באם יתפלל למטר בגלל
צדקותו.

שלחו

אחריו

החכמים

והביאוהו ,שאלו אותו מה עיסוקך?
ענה להם חמר אנוכי ,אמרו לו ספר
לנו על מעשים טובים שעשית .אמר
להם

פעם

אחת

השכרתי

חמורי

לאשה אחת ,וראיתי שהיא בוכה כל
הדרך ,שאלתי אותה למה את בוכה?
אמרה לי כי בעלה חבוש בבית
האסורים והיא מחפשת מה לעשות
בכדי להוציאו משם .מכרתי את
חמורי ונתתי לה את הכסף ,ואמרתי
לה שתפדה בכסף זה את בעלה ולא
תבכה .אמרו לו החכמים ראוי אתה
שתתפלל בעדנו לגשמים ותהא נענה.
)ירושלמי תענית פ"א ה"ר(

הפירוש הוא ,שמשה רבינו היה
וידבר משה באזני כל קהל ישראל

הולך ומדבר את דברי השירה

את דברי השירה הזאת עד תומם

כמה וכמה פעמים לתוך לבות בני

)ל"א  -ל"ו(

ישראל ,עד אשר עשה אותם

מסופר

על

הרה"ק

רבי

ש"ב

מפרשיסחא זיע"א ,שנכנס פעם

לשלמים

ותמימים.

כיוונת

אל

האמת ,אמר ר' בונים.

זמני כניסת שבת
ירושלים 6:11 :ת"א6:26 :

זמני יציאת שבת

פרשת וילך  -שובה

ירושלים 7:22 :ת"א 7:24 :ר"ת8:00 :

כך החזיר בתשובה ה"חפץ חיים" את ה'קנטוניסט' הקשוח

ה'חפץ חיים' חייך לעבר בעל האכסניה והרגיע אותו כי

מסופר על הגה"ק רבי ישראל מאיר הכהן מראדין,

יידע איך לשוחח עם אותו יהודי מגושם .הוא ניגש אל

ה'חפץ חיים' זיע"א ,שנהג לנדוד ממקום למקום כדי

שולחנו של האיש ,הושיט לו יד ,ברכו בהתלהבות "שלום

למכור את ספריו הקדושים בהלכה ובשמירת הלשון.

עליכם" ,וניגש מיד לעניין:

פעם התארח באכסניה בעיר וילנה וראה יהודי גבה

"יהודי יקר ,אומר לך את האמת .שמעתי עליך ,כי כאשר

קומה ומגושם כבן חמישים נכנס פנימה ,מתיישב ליד

היית ילד קטן נחטפת על ידי חיילי הצאר ונלקחת עם

אחד השולחנות ,ומצווה בגסות על המשרתת שתגיש

ילדים יהודים נוספים לסיביר הרחוקה .שם גדלת בין

לו מנת פת גדולה ,נתח אווז צלוי וכוס משקה חריף.

גויים ולא זכית ללמוד אפילו אות אחת מן התורה .עברת

לאחר שהוגש לו כל מבוקשו ,הוא אכל ושתה

בעל כורחך את הגיהינום בעולם הזה .עברו עליך צרות

ברעבתנות מבלי לברך תחילה וסוף ,והמשיך להתייחס

רבות ,רדיפות נוראות ועינויים איומים .הרשעים רצו כל

למשרתת בזלזול רב.

הזמן להעביר אותך על דתך ,אילצו אותך לאכול חזיר
ושאר נבלות וטריפות .ואף על פי כן דבקת בעמך ונשארת

ה'חפץ חיים' נדהם למראה עיניו ,ורצה לגשת לאותו

יהודי!"

יהודי זולל וסובא כדי להעיר לו על התנהגותו הגסה

ה'חפץ חיים' אחז בחום בידו של האיש הנדהם והמשיך

והפוגעת .בעל האכסניה הבחין בכוונתו של הרב,

לדבר בהתרגשות רבה" :הייתי מאושר לו היו לי זכויות

והתקרב במהירות לאורחו החשוב כדי למנוע ממנו

כמו שלך .הלוואי שאזכה להיות בן העולם הבא כמוך.

לעשות כן .הוא ידע שמדובר בחייל לשעבר של הצאר

בעולם האמת יהיה מקומך לבטח בין צדיקי עליון! האם

ניקולאי ,ואם ישמע הלה את תוכחת הצדיק ,יחרף אותו

זהו דבר קטן לחיות במסירות נפש כמוך ולסבול ייסורים

קשות ואף ייתכן שירים עליו יד .הוא הרכין את ראשו

כאלה למען היהדות ולמען כבוד שמיים במשך יותר

ואמר ל'חפץ חיים' בקול נמוך" :אנא ממך ,רבי קדוש,

משלושים שנים רצופות?! הרי זה ניסיון גדול יותר

הנח לאיש הזה .אין עם מי לדבר! הרי הרבי רואה במו

מניסיונם של חנניה ,מישאל ועזריה שהושלכו לכבשן

עיניו שמדובר באדם גס ומגושם ,בור ועם הארץ

האש ונותרו בחיים!"

גמור".

האיש הקשוח הזדעזע מהמילים החמות שהרעיף עליו

בעל האכסניה וידא שהאיש אינו מביט לעברם והחל

הרב היהודי .מעולם לא דיבר אליו איש כך .דמעות החלו

להמתיק סוד" :האמת היא שהוא מסכן גדול .כאשר

לבצבץ בזוויות עיניו והחלו לזלוג במורדות פניו .כאשר

היה ילד בן שבע חטפו אותו הקנטוניסטים מבית הוריו

נודע לו כי עומד מולו ה'חפץ חיים' ,הרב הידוע בכל קצווי

עם ילדים אחרים ולקחו אותו לסיביר .עד גיל שמונה

העולם היהודי ,פרץ בבכי עז ,חיבק ונישק את הרב ולא

עשרה גדל בין האיכרים הרוסים באזור ,ואחר כך עבד

רצה להרפות ממנו .ה'חפץ חיים' הוסיף לדבר אליו בעודם

בשירות הצאר ניקולאי עשרים וחמש שנים .האם היה

מחובקים" :אם אדם כמוך שזכה להיחשב בין הקדושים

יכול ללמוד משהו טוב במקומות הללו?! האם יש פלא

שמסרו את נפשם על קידוש השם ,יקבל על עצמו לחיות

בכך שהאיש יצא כה מגושם לאחר ארבעים שנה שבהן

מעתה את שארית חייו כיהודי כשר השומר תורה ומקיים

לא היה בסביבה יהודית ,לא למד אות אחת בתורה,

מצוות כפי כוחו ,מובטח לו שהוא יהיה האדם המאושר

ואפילו לא ראה פנים של יהודי אחר?!" ה'חפץ חיים'

ביותר עלי אדמות!" האיש לא הרפה מהרב וביקש

האזין בקשב רב לדברי בעל האכסניה .הלה סיים את

שידריך אותו מה לעשות מכאן ואילך .הוא קיבל מ'החפץ

דבריו בנחישות" :לכן מוטב ,רבי ,שלא תנסה להתחיל

חיים' עצה ותושייה ולמד תורה מפיו ומספריו עד שהפך

לדבר איתו כלל .כבודך יקר מדי עבורנו!"

לבעל תשובה גמור.

צאי לך בעקבי הצאן
מסופר :אברך אחד שאל את הסבא קדישא רבי אריה לייב
משפולי זיע"א )יומא דהילולא ו' תשרי( איזו דרך יבחר
לעצמו בעבודת השי"ת? אם ע"י אכילה ושתיה והרחבת
הדעת מדברים הגשמיים ,או ע"י תעניתים וסיגופים של
גלגול שלג וכדומה? .השיב לו הסבא קדישא .בכן לא יהיה
לך לא העולם הזה ולא העולם הבא .על זה התחיל האברך
לבכות במר נפש ואמר .רבנו הקדוש אל תדחוני בשתי ידיים

אלו זדונות הביאו לו זכיות
משל לאדון אחד שקנה שני עבדים בעד כסף רב,
ואחרי שהיו אצלו ימים אחדים ,ברחו שניהם בלילה
אחד ,זה ברח מצד זה של העיר וזה מצד שני ,ולא אמר
אחד לחברו מבריחתו דבר .והנה שניהם לא הלכו

קרבוני לעבודת השי"ת .אז השיבו הסבא קדישא בזה הלשון.

בפרשת דרכים מיראה ,אולי יוודע לאדון ע"י עוברים

שמע נא דברי .הנה כאשר ברא הקב"ה את עולמו ברא את

ושבים אנה הלכו ,והנה אחד הלך ליער ושמע קול

היצה"ר ,שאל אותו היצה"ר למה בראתני? .כי בדורות

שחל ,והלך לצד אחר ושמע המית דוב ,ומדאגה אולי

הראשונים מאדם הראשון ועד נח ,וכן מנח ועד אברהם
אבינו לא היתה לו ליצה"ר שום עבודה קשה .כי המה
מעצמם עשו כל רע .השיב לו הקב"ה המתן עד שיבוא

למטרף חיות ,חזר לעיר ושב לאדונו באימה .ואז אמר
האדון למה חזרת אלי? ואמר מפני קול שחל ודוב

אברהם ועמו תהיה לך עבודה להחטיאו .והיה היצה"ר עומד

ואמרתי בלבי זה העונש הגיע לי על עול שעשיתי

ומצפה עד שבא אברהם אבינו ע"ה .וידוע שאברהם ושרה

שברחתי .ואמר האדון ודאי אתה חייב מיתה ,אבל למה

היו בבחינת מדת החסד ,והיו מכניסי אורחים .ויבוא אליהם

אפסיד ממוני? לכן לא אמיתך ,אבל תתקן מעט מעט

היצה"ר בדמות הלך .כאשר ראו אותו הכניסו אותו תיכף

עוונך עד גמירא ,והעבד השני אשר הלך לצד אחר,

לביתם ,והאכילו אותו והשקוהו ,עד אשר לא היה לו פתחון
פה לפתותם לעבירה ,והלך לו .וישחק הקב"ה עליו ויאמר לו
"מען קויפט דיך איבער מיט א גיטען אנבייסען! ]קונים אותך

נזדמן לו דרך טובה ,ובא אל פרדס נאה ,ואכל לשובע
ממיני פירות טובים וגם נתן בכליו ,ובעת התענוג מטוב

בסעודה טובה[ .ויען היצה"ר אל לבו שלא להתפתות

הגן נתן אל לבו ,אני אוכל למעדנים ואדוני נעצב עלי

מאכילה ושתיה .ושאל לקב"ה למה בראתני והשיב לו המתן

על אבוד ממונו שנתן בעדי ,ואיך אשא פני? ותפעם

עד שיבוא יצחק ועמו תשחק .כאשר בא יצחק אבינו ע"ה

רוחו כי לבו דווה על העוול שעשה ,ולכן גמר לשוב אל

שהיה בבחינת מדת הגבורה ,בא אליו יצה"ר בדמות אורח

אדונו ,ובבואו אליו נפל לפניו ואמר חטאתי ועתה עשה

והתחיל לפתותו לעבירה .אז לקחו יצחק ורבקה מקלות ויכו
אותו מכות גדולות .עד כי ברח היצה"ר מהם אל נפשו וילך
לו .שוב שחק הקב"ה עליו ויאמר לו "דו האסט גאר מורא

עמי כנפשך ,ויען האדון ולמה חזרת? והשיב כי לבי דווי
על העוול שעשיתי ,ואם לא תאמין ראה הפירות

פאר א קלאפ!" ]אתה ממש מפחד ממכות[ וישאל עוד

הטובים בתרמילי ,א"כ לא הכריחני דבר אלא לבי .ויען

היצה"ר להקב"ה למה בראתני .ויאמר לו המתן עד שיבוא

האדון עתה ראיתי טוב לבבך ,לכן תהיה בן חורין,

יעקב ועמו תלחם .כאשר בא יעקב אבינו ע"ה ,חגר היצה"ר

ואשימך ראש על כל עבדי.

את מתניו להלחם אתו בעוז .וידע בנפשו להיות נזהר שלא
יתפתה עוד מאכילה ושתיה וגם שלא יפחד מן המכות.
וכאשר יעקב אבינו היה בבחינת "איש תם יושב אהלים" ,בכן
כאשר היצה"ר בא אליו להתחיל להטעים לו טעם עבירה,

הנמשל :אנו עבדים להשי"ת שקנה אותנו בידו החזקה
ממצרים ,וברחנו מעבודתו .והנה אם אחד שב מיראת

היה יעקב מדבק את נפשו בתמימות לבורא עולם ,ועשה

העונש לא יאות לו שכר על שובו ,יען שהוכרח לשוב,

עצמו שאינו שומע כלום לכל הבליו ,ואינו מבין כלל את

ועל כן נשאר חטא וצריך כפרה כשוגג ,ואם לא הכריח

לשון פיתויו .עד שראה היצה"ר שלא יוכל לנצחו כמו

אותו דבר ,אלא מטוב לבו שרואה מאהבת השם שיאות

שכתוב "וישר אל מלאך ויכל לו )הושע ,י"ב ,ה(" .ולזאת תדע
שהעיקר הגדול בעבודה הוא כמו שכתוב "אם לא תדעי לך
היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן "וגו' .כי צדיקי הדור
נקראים משכנות הרועים ,וכל צדיק בדורו עושה לו דרך

לשוב ,לכן עתה הוא מראה דבר חדש ,דהיינו לב טהור,
מה שלא היה קודם שחטא ,לכן אלו זדונות הביאו לו
זכיות ,כלומר כל הדברים שעושה אח"כ הם בלב טהור.

סלולה חדשה לעבודת השם יתברך ,כי הדרך שהיה בדור
שלפניו כבר נודע לו ליצה"ר ויש לו עצות לזה .ואם תעשה
היום מה שעשו בדור שלפניך לא עשית כלום

)זכרון אבות(

ושב לאכסנייתו .נקפו ליבו של רב

הגה"ק רבי יהושע לייב דיסקין

העיר :מה עשה ,הן הכלים את האורח

שבת קודש ו' תשרי
הרה"ק רבי אריה לייב הסבא משפאלע ב"ר

זיע"א נוהג היה למסור שיעור קבוע

וסתר את דרשתו לעיני כולם .קם

לתלמידיו .היות שחולני היה וסבל

ועלה לאכסנייתו לבקש את מחילתו.

ברוך )תקע"ב(
\
מטאלנא )תרל"ב(
הרה"ק רבי מרדכי ב"ר דוד
יום ראשון ז' תשרי

מירידת סוכר תמידית ,היה הגבאי

קיבל רבי עקיבא אייגר את פניו

יום שני ח' תשרי

מביא לו באמצע השיעור כוס תה ,בה

בכבוד וביקר ,והודיע שאין בליבו ולו

היה מוהל כמה כפיות גדושות של

שמץ של הקפדה .תורה היא ,ואמת

באחד

הימים

הבחינו

כתובה בה .אלא שדווקא משום כך

כי

הרבנית

נרעשת

מוצא הוא לנכון להעיר שקושייתו

ונסערת .כששאלוה לפשר העניין

בטעות יסודה .הבהיר את הדברים

אמרה כי מצאה את קופסת המלח

והקושיה התפוגגה .חקר רב העיר:

להניח

"אימתי עמד מר על כך שקושייתי

שהשמש טעה והכניס לתה מלח

אינה קושיה?" "מיד כשהושמעה",

במקום סוכר" .דבר זה מסוכן מאוד

באה התשובה" .אם כן ,מדוע לא

לרב" ,הסבירה להם .הרגיעו אותה

דחית אותה על הסף?" "חלילה" ,קרא

התלמידים וסיפרו לה כי לא ראו שום

רבי עקיבא אייגר" ,הן כבודו הוא רב

שינוי בפניו של הרב בעת ששתה את

העיר ,ואיך אוכל לומר לעיני הקהל

התה ,ובוודאי היא דואגת לחינם.

שטעה? אדרבה ,שמחתי שיכול הייתי

בכל זאת בדקו וגילו כי אכן היה התה

להביאם להתגאות ברבם ,שהפריך

מלוח מאוד! שאלו את רבי יהושע

את פלפולו של הרב האורח" .יצא רב

לייב" :איך יכול היה הרב לשתות מים

העיר והכריז שעל כל בני העיר לבוא

להזיק

לבית הכנסת .עלה לבימה וחזר על

לבריאותו" .השיב הצדיק בניחותא,

פלפולו של רבי עקיבא אייגר ,על

"הרי כבר פסקו להלכה כי מוטב

קושייתו ועל סתירתה .הודה בצדקתו

שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין

של הרב האורח והעלה על נס את

פני חבירו ברבים" אמרו לו" :אך יכול

צדקותו.

ואל ילבין פני חבירו ברבים

סוכר.

התלמידים

ליד

קומקום

מלוחים?

הן

התה,

עלול

וסביר

הדבר

זבולון בן יעקב )ב' אלפים שי"א(;]p

הרה"ק רבי נח ב"ר מרדכי מלעכוויטש )תקצ"ד(
הרה"ק רבי אלעזר ניסן מדראביטש ב"ר משה
מאיהעל )תרט"ו(
יום שלישי ט' תשרי
הרה"ק רבי דוד הלוי מסטעפין ב"ר שמואל
)תלמיד הבעש"ט – תקע"א(

יום רביעי יום הכיפורים י' תשרי
רב אחאי בריה דרבה בר אבוהו )ד"א-רע"א(
הרה"ק רבי משה יצחק )ר' איציק'ל(
מפשעווארסק ב"ר נפתלי )תשל"ז(
הרה"ק רבי שמעון נתן נטע ב"ר משה מרדכי
מלעלוב )תש"ע(
יום חמישי י"א תשרי
רב טביומי דהוא מר בר רב אשי )ד"א -רכ"ה(
רב הונא בריה דמר זוטרא )ד"א -רכ"ז(
הרה"ק רבי צבי אריה מאליק ב"ר גדליה
)תקע"ב(
יום שישי י"ב תשרי
הרה"ק רבי אברהם המלאך ב"ר דוב בער
)תקל"ז(
הרה"ק רבי שמואל ב"ר מנחם מענדל המהר"ש
מליובאוויטש )תר"מ(
הרה"ק רבי יחיאל מיכל ב"ר משה מזוויהל
)תרט"ז(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

היה הרב להימנע משתיה בלי לנמק
את הסיבה" .ענה הרב" :אם הכין
השמש תה ולא אשתה אותו ,דבר זה
כשלעצמו עלול לפגוע בו".

למען השלום מוכן אני ללכת בעפר
אפילו עשר פעמים
מסופר :פעם התכונן הרה"ק בעל
ה"אמרי אמת" מגור זיע"א ללכת
לביקור נימוסין אצל רב מפורסם,

שלא לבייש

מתוך תקווה שזה יועיל להרבות

הגה"ק רבי עקיבא אייגר זיע"א

שלום ,אך מקורביו ניסו למנוע בעדו

שבת בעיר ניקלשבורג .רב העיר

ולהניאו ממחשבתו ,בטענה שהדרך

כיבדו לדרוש בבית הכנסת הגדול,

קשה היא ,והרבי יצטרך ללכת הרבה

וכל לומדי העיר נאספו לשמוע את

בעפר .השיב להם הצדיק :למען

פלפולו .בדרשתו ,האיר רבי עקיבא

השלום מוכן אני ללכת בעפר אפילו

אייגר את הסוגיה באור יקרות .לפתע

עשר פעמים ,ולא ויתר על הביקור,

הקשה רב העיר קושיה חזקה כברזל.

ובסופו אכן ראו שהביקור היה כדאי

נבוך רבי עקיבא אייגר ,ירד מן הבמה

ומועיל מאד

עבירות שבין אדם לחבירו
א( עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים
מכפר עד שיפייס את חברו ,ואפילו לא הקניטו
אלא בדברים צריך לפייסו) .שו"ע או"ח סימן
תר"ו ,סעיף א'(
ב( אם אינו מתפייס בראשונה ,יחזור וילך פעם
שניה ושלישית ,בכל פעם יקח עמו ג' אנשים,
בכל פעם שהולך ינסה לפייסו בריצוי אחר.
)שו"ע שם ,ומגן אברהם ס"ק א'(
ג( אם לא נתפייס בשלש פעמים ,אינו זקוק לו
יותר ,ואם רצה לפייסו יותר ,מותר ,רק אם אין
שם בזיון התורה ,ומכל מקום צריך שיאמר לפני
עשרה שביקש ממנו מחילה ,כדי לפרסם הדבר
שמצידו עשה מה שהיה יכול לפייסו .ואם אף
אדם לא ידע שפגע בו ,אינו צריך לומר כן לפני
עשרה) .שו"ע ורמ"א שם ,מגן אברהם ס"ק ב',
מ"ב ס"ק ו' ,כף החיים שם ס"ק כ"ד(
ד( אף שחבירו מקפיד עליו שלא בצדק ,חייב
לפייסו) .שפת אמת יומא דף פ"ז ע"ב(.

בחסות רשת חנויות

גל פז

לע"נ
הר"ר חיים יוסף צבי ברוך זילבר זצ"ל
ב"ר יחיאל מאיר
נלב"ע כ"ה אלול תשע"ח תנצב"ה

גליון 328
שנה ח' תשע"ט

סלחתי כדברך

סגולה להמתקת הדינים

צידה לדרך רחוקה

בליל יום הכיפרים

שכנו של מי עוקבא היה עני ואביון,

ידוע שהמגיד הק' מקאזניץ זיע"א
היה אדם חלש מאד ,ובכל זאת

הרה"ק ר' ישראל מרוזין זיע"א ,היה

כשהגיע יום הקדוש היה מתגבר בכל

נוהג בכל ליל יום הכפורים לשוחח

כוחו ,יורד מעל המטה ועובר לפני

יצחק

על

רבי

הרה"ק

לוי

והיה מר עוקבא רגיל לשלוח לו בכל
ערב יום הכפורים ארבע מאות זוז .פעם
אחת שלח את המעות בידי בנו .חזר

התיבה בכל התפילות של יוה"כ.

מבארדיטשוב זיע"א .היה אומר כי

יום

לוי

יצחק

הבן ואמר לאביו :האיש שאתה שולח

הכפורים היה חלוש ביותר ,וכשהגיע

מבארדיטשוב

מליץ

גדול

לו כסף אינו זקוק לו עוד .מאין לך? מה

לפסוק 'סלחתי כדבריך' היה מוכרח

לישראל ,לכן כשמזכירים את שמו,

ראית? שאלו אביו .השיב הבן ,ראיתיו

להפסיק את תפילתו מפני חולשתו,

היא סגולה גדולה להמתקת הדינים

ואמר :רבש"ע ,רק אתה לבדך יודע

יושב ואוכל ,ויין ישן מוזגים לפניו .אמר

ולמליצת ישרים עבור הכלל ישראל.

את חולשתי ותשות כוחי ,ואתה לבדך

כי כן היתה מידתו.

מספרים

שפעם

אחת

בליל

באשר

רבי

הרה"ק

היה

מר עוקבא ,אם כן מפונק הוא כל כך,
עמד והכפיל את המעות ושלח לו

יודע את כוחך וגבורתך ,ועתה ראה,
אני ישראל בן שבתי החולה והחלוש,

לא להאריך בנעילה

שמונה מאות זוז .כשהגיע זמנו של מר

התאמצתי בכל כוחותי ,התפללתי

הרה"ק רכי ישכר דב מבעלזא זיע"א

עוקבא להסתלק מן העולם ,ביקש

לטובת עמך בני רחומך ,וכלום קשה

היה תקיף בדעתו ולא נשא פנים

שיביאו לפניו את הפנקס שבו רשם את

לך ,אדיר במלוכה וגיבור כהלכה,

לאיש .לעתים כשהיה צורך להעיר

סכומי הצדקה שפיזר ,ומצא בו כתוב

לאמר למענם רק שתי מילים סלחתי

משהו לאחד החסידים או להוכיחו

כדברך.

על פניו ,היה מזמינו אליו ומדבר אתו
ללא משוא פנים .ר' אברהם יעקב

פעם אחת בשבעים שנה

רוקח הרב מהובניב היה שליח ציבור

שחילק אלפיים דינרים במטבע טוב
הנקרא סיאנקי .אמר מר עוקבא ,צידה
קלה מדי הכינותי לדרך רחוקה שאני

מסופר על הרה"ק רבי ישראל

בעיירה .פעם האריך בתפילת נעילה

יוצא לשם ,הצידה קלה והדרך שאני

מסלנט זיע"א שאמר פעם :אלמלא

למעלה

בחול

יוצא אליה רחוקה היא .הוסיף ועמד

היה יום הכפורים  -יום שמוחלין לו

המועד סוכות בא ר' יעקב לבעלזא.

וחילק לצדקה מחצית הממון שעדיין

לאדם על כל עוונותיו ,רק פעם אחת

אמר לו הרבי :הרב של הובניב,

בשבעים שנה ,הרי גם אז היה זה

במוצאי

לאחר

שמחה גדולה ,ועכשיו שיום הכפורים

שיהודים התענו בצום כל היום,

הוא בכל שנה ,כמה גדול וחשוב

ועמדו

להאריך

הדבר ,וצריך להיות בשמחה.

בתפילה אפילו חצי דקה יותר מהזמן.

מהזמן

יום
בתפילה.

המקובל.

הכיפורים
אסור

זמני כניסת החג
ירושלים 6:06 :ת"א6:21 :

נשאר לו.
)כתובות ס"ז(

זמני יציאת החג

יום הכפורים

ירושלים 7:16 :ת"א 7:18 :ר"ת7:57 :

אין לך דבר העומד בפני התשובה

מה ניצבו שמונת יהודי הכפר וציפו בדריכות לבאות .הדלת

מסופר על הרה"ק רבי לייב שרה'ס זיע"א ,שפעם בערב יום

נפתחה ועל המפתן ניצב הפריץ .המחזה היה מופלא ,רבי לייב נעץ

הכיפורים ,עשה את דרכו אל עיר מגוריו ,ולפתע החריף מזג

את עיניו החודרות ביהודי המומר שלפניו ,וזה החזיר לו מבט נוקב.

האוויר הסוער ,והתפתח לכדי סערה של ממש ,רוחות עזות

כך הביטו זה בעיני זה בדממה מוחלטת שנמשכה דקות אחדות.

טלטלו את העגלה מצד אל צד ,וגשמי זעף שהתחילו ניתכים

רבי לייב הוא שהפר אותה ראשון ,שמי לייב שרה'ס פתח בהצגת

בעוז ,איימו להשקיע את גלגליה ואת רגלי הסוסים כאחד

עצמו ,זכיתי להכיר את הצדיק רבי ישראל בעל שם טוב ממעזיבוז

באדמה ,שהפכה עד מהרה לביצה טובענית .בלית ברירה נאלץ

זיע"א ,שרבים מן הפריצים ושועי הארץ הכירוהו גם כן ,ורחשו לו

רבי לייב לחפש אחר מקום ישוב הקרוב ביותר ,לרגע הצטער

כבוד רב .וכך אמר פעם :על כל יהודי להתפלל תפילה קצרה

על שייאלץ לבלות את היום הקדוש במקום זר ומנוכר רחוק

שאמרה דוד המלך ע"ה' ,הצילני מדמים אלוקים' ,כלומר הצל

מעיר מגוריו ,אולם האמונה בהשגחה הפרטית המלווה

אותי ושמור עליי לבל ייהפכו הדמים  -הכסף והעושר להיות

ומכוונת כל צעד ופעולה בעולם ,עודדה את רוחו .הוא הגיע

האלוקים שלי .אמי ע"ה שרה אשה כשרה וטהורה הייתה,

לכפר קטן ופנה מיד לחפש את בית הכנסת המקומי.

בצעירותה רצה אחד מבני הפריצים להתחתן איתה ,הוא הבטיח
לה עושר וכבוד למכביר ,אבל היא לא התרשמה מכל זה כלל,

כעבור זמן קצר הצליח לאתרו ,בית כנסת קטן ועלוב שהעיד
על קהילה קטנה גם כן ודלת אמצעים .לקראת ערב החלו יהודי

וכדי להינצל מידיו ,ניאותה להינשא לאיש זקן שהיה מלמד דרדקי
עני ואביון.

הכפר להגיע אחד אחד ,כעבור שעה מנו המקומיים ביחד עם
רבי לייב ,תשעה במספר .בצער רב שמע מפיהם על אחד

אתה לא זכית לעמוד בניסיון דומה ,ובשביל כסף וזהב היית מוכן

התושבים שנאלץ לעזוב בדחיפות את הכפר באותו יום ,ועל

למכור את נשמתך .אך דע לך ,כי אין לך דבר העומד בפני

יהודי נוסף שנכלא לא מכבר באשמה כלשהי .אפילו להתפלל

התשובה ,וכי יש קונה עולמו בשעה אחת ,זו השעה .ערב יום

במניין ביום הקודש לא אזכה ,הרהר בעגמימות .לפתע ניצת זיק

הכיפורים כעת ,ועוד מעט קט תשקע השמש ,בבית הכנסת חסר

של תקווה בעיניו של הצדיק ,האם מכירים אתם יהודי כלשהו

לנו עשירי למניין ,הצטרף אלי ובוא ,ויתקיים בך הפסוק "העשירי

המתגורר בסביבת הכפר? שאל .בכל האזור אין זכר ליהודים,

יהיה קודש" .כל אותו הזמן הציף חיוורון עז את פניו של הפריץ

השיבו .רבי לייב חכך במצחו ושאל ,ואולי יודעים אתם על

למשמע דבריו של רבי לייב ,נרעש עד ליסודות נפשו ,הוא הביט

יהודי מומר או סתם מתבולל המתגורר בסביבה? ניסה.

בו בדממה עוד כדקה ,ואחר כך הניע בראשו כמאשר הוא ,סימן

הכפריים נעצו בו מבטים משתוממים ,שערי התשובה לעולם

בידו בבקשה להמתין לו ונבלע בין כותלי טירתו .כעבור רגעים

אינם ננעלים לפני שום יהודי ,אמר רבי לייב שקרא את

קלים שב ויצא חבוש בכובעו .רבי לייב ,הפריץ וכל יתר יהודי,

מחשבותיהם .כן ,יש כאן יהודי מומר אמר אחד מהם בפנים

הכפר צעדו חרישית אל עבר בית הכנסת.

חמוצות ,זה הפריץ של הכפר .הוא לא עמד בפיתוי והמיר את
דתו ,מאז כבר עברו ארבעים שנה ששקוע הוא בחטאיו .האם

מכאן ואילך נוהלו כל העניינים בידי הצדיק הקדוש רבי לייב

ילדה לו אשתו בנים? התעניין רבי לייב ,בשאלה שנראתה שלא

שרה'ס ,הוא סימן לאחד המתפללים וזה הגיש לפריץ טלית ואף

לעניין .לא ,אשתו מתה עליו לפני שנים אחדות והוא נותר

סייע לו להתעטף בה .אחר ניגש אל ארון הקודש הוציא מתוכו את

בודד וערירי בעולמו ,הייתה התשובה.

שני ספרי התורה שהיו בו ,את האחד מסר לזקן היהודים הכפריים
ואת השני הושיט לפריץ .הצדיק ניגש אל תיבת החזן ופתח

רבי לייב שכבר ניצב מעוטר בטליתו ,הסירה מעליו בזריזות

בנעימה המסורתית בתפילת כל נדרי' ,על דעת המקום ועל דעת

וביקש מן המקומיים להראות לו את מקום מגוריו של הפריץ.

הקהל ,אנו מתירים להתפלל עם העבריינים' .אנחה כבדה

הכפריים שקלטו את כוונתו נאחזו הלם ,אך כעבור רגע הבינו

התפרצה מתוך לבו של היהודי  -הפריץ ,וזו העבירה צמרמורת

כי האיש שלפניהם איננו אדם רגיל ,הם החליטו ללוותו

בגופם של כל המתפללים .גם בהמשך התפילה ,שברו אנחותיו את

בצוותא אל טירת הפריץ ולהיות עדים למתרחש .לבוש בקיטל

לבבות הכול .כשהסתיימה תפילת ערבית עזבו המתפללים

הלבן של יום הכיפורים ,חגור באבנטו ועל ראשו מצנפתו

ובכללם רבי לייב את בית הכנסת ,אך הפריץ נותר על מקומו עטוף

הרחבה ,התייצב רבי לייב ליד פתח הטירה ,מאחוריו במרחק

בטלית ללא ניע.

למחרת כששבו המתפללים לתפילה שהחלה השכם
בבוקר ,מצאו את הפריץ עומד על מקומו באותה תנוחה

לא למהר בנעילה

שבה עזבו אותו אתמול .עצם נוכחותו יצרה אווירת

ביום הכיפורים בעת נעילת שער שהה הרה"ק רבי ישראל

אנחותיו

מסטאלין זיע"א בביתו עד לפנות ערב ,ואחר כך נכנס

העמוקות וקולות הבכי שבקעו מתחת לטליתו ,הומסו

לתפילת נעילה ,וראה שהעולם מדברים ביניהם .ושאל

לבבות היהודים הכפריים ,ואף פתחו את סכרי דמעותיהם.

מה השיחה? ואמרו לו שהשעה מאוחרת מאד ,אמר להם

התעוררות

עצומה,

וכשנשמעו

מעת

לעת

שעכשיו בעת נעילת שער ,אין הזמן למהר ,והמשיל להם
בייחוד הרעישה את כולם בכייתו של הפריץ בכל פעם

משל:

שהגיעה התפילה לאמירת וידוי ,הכאותיו על חזהו בכל

למלכה אחת שנסעה לאיזה מקום יחד עם בני לויתה,

'על חטא' שפירט בפיו נשמעו היטב בכל בית הכנסת .כך

ובאמצע הדרך תפס אותם שלג וכפור וקור נורא ,וגם

עמד היהודי )הפריץ( שבור ורצוץ במשך כל היום ,בתפילת

החשיך עליהם הלילה ולא מצאו מקום מקלט לעצמם.

שחרית ,מוסף ומנחה .בסוף תפילת נעילה היו פניו של

ויהי בנסעם מצאו כפר אחר ,ושלחה המלכה שליח מיוחד

היהודי הפריץ חיוורות מחולשה ,וכנראה גם מן העומס

לאנשי הכפר שיקבלו אותה ללון שם עד הבוקר ,והשליח

הנפשי הרב והמרוכז שנשא על עצמו ,מרגע שעזב את

הלך מבית לבית ואף אחר לא רצה לקבל אותה לביתו

ביתו וצעד עם הצדיק לבית הכנסת ,הוא נראה כמי שאך

באמתלאות שונות ותירוצים שונים .עד שמצא בית אחר

בקושי ניצב על רגליו .כשהגיע הקהל בתפילת נעילה

שנתרצה לקבל את המלכה בביתו ,ופינה את הבית

ל'שמע ישראל' ,נראה כאילו גייס את כל כוחותיו ,הפיזיים

בשבילה ,וכיבד את המלכה מאד כראוי למלכות .והנה

והנפשיים ,הוא ניגש אל ארון הקודש הפתוח ,הכניס את

קם הבר נש הזה חצי שעה בטרם שהאיר היום ,ודרש

ראשו אל חללו ,חיבק בשתי ידיו את ספר התורה וזעק

מהמלכה שתעזוב תיכף ומיד את ביתו ,והמלכה ביקשה

בקול גדול:

ממנו בכל מיני בקשות שיחוס עליה ,ויחכה עוד חצי שעה
לכל הפחות עד שיאיר היום ,ולא הועיל כלום ,והוא

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" .ופתאום הוציא את

באחת שתעזוב מיד את הבית .והיתה מוכרחת לנסוע

ראשו מארון הקודש ,הזדקף מלוא קומתו וקרא בכל

תיכף לדרכה .כשחזרה המלכה לבית מלכותה ,סיפרה

כוחותיו" :ה' הוא האלוקים" "ה' הוא האלוקים"!!! בכל פעם

למלך את כל מה שעבר עליה בדרך ,וכל מה שקרה לה

היה קולו חזק יותר ומרעיש יותר ,כאילו חפר בתוך נפשו

בכפר ההוא" .קענט איהר פאר שטיין דעם שטראף".

פנימה בבקשו להשיל מעליה קליפה אחר קליפה ,עד אשר

אפשר להבין העונש שהטיל המלך על הכפר הזה ,ועוד

יגיע אל עצם הנפש .בפעם השביעית שיצאה מפיו המילה

יותר העונש הכפול לאותו איש שקיבל אותה לביתו,

"האלוקים" התמוטט וצנח ארצה ללא רוח חיים.

ואחר כך גירשה מעל פניו ללא רחם והטעים הדבר ,כי
אלו תושבי הכפר שלא הבינו את ערך המלכה וחובתם
כלפיה ,להם מגיע רק עונש על אשר לא השכילו להבין,

עוד באותו הלילה הובא לקבר ישראל בעיר הסמוכה,
הרב הקדוש רבי לייב שרה'ס בעצמו התעסק בטהרתו
וקבורתו ואף אמר קדיש על קברו .מאז היה נוהג רבי לייב
לומר בכל שנה ושנה ביום הכיפורים קדיש ,לעילוי נשמתו
של הפריץ שחזר בתשובה שלמה מעומקא דליבא.

אולם אותו האיש הרי ידע והכיר בגדולתה ,והעריך גורל
החיוב בכבוד המלכה שבאה בצל קורתו ,וטרח ויגע
וקבלה בכבוד מלכים ,ולבסוף לא עצר רוחו לסבול עוד
מחצית השעה ער שהמלכה היתה יוצאת מעצמה ,ועוד
היה עליו ללוותה כראוי .ובשביל זמן קצר כזה קלקל
פעולתו הטובה וראוי הוא לעונש כפול .
והנמשל :כך הוא הענין ביום הקדוש ,כל היום צמים
ומתפללים ,וכשמגיע עת תפילת נעילה בשביל עוד כמה
רגעים ,כבר ממהרים ונחפזים כדי לגמור התפילה ולרוץ
לבתיהם כתינוק הבורח מבית הספר.

להרנין לב נדכא בליל

להיזהר ביו"כ בין אדם לחבירו

יום הכפורים

הרה"ק רבי ישראל מסלנט זיע"א

הרה"ק רבי דוד הלוי מסטעפין ב"ר שמואל

בראדין ,עירו של ה"חפץ חיים"

אמר :העומד ביום הכפורים אצל

)תלמיד הבעש"ט – תקע"א(

הקדוש ,היה בחור מבוגר מאד,

החלון ,וחוסם את האויר ומקפח

שבשל מחלת ריאה בה לקה לא

ומונע מאחרים מלשאוף אויר צח,

רב אחאי בריה דרבה בר אבוהו )ד"א -רע"א(

יכול היה להינשא .ומסופר :ששנה

ודואג לנוחיותו ולהנאתו העצמית,

הרה"ק רבי משה יצחק )ר' איציק'ל(

אחת בליל יום הכפורים לאחר

הריהו גוזל את הרבים.

יום רביעי יום הכיפורים י' תשרי

מפשעווארסק ב"ר נפתלי )תשל"ז(
הרה"ק רבי שמעון נתן נטע ב"ר משה מרדכי

אמירת שיר היחוד ,עלו כל בני
הישיבה על יצועם ,ובחור זה

יום שלישי ט' תשרי

מלעלוב )תש"ע(

לדאוג לזולת ביום הקדוש

יום חמישי י"א תשרי

נשאר בבית המדרש לבדו ,בהיכל

אחד מתלמידי הגר"א מוילנא

הישיבה האפלולי והנטוש .אך

זיע"א ,רבי אליהו דולדבג שמו,

רב הונא בריה דמר זוטרא )ד"א -רכ"ז(

הנה הוברר לו כי לא לבדו היה,

הצטיין בגדלותו בתורה ובעבודת

הרה"ק רבי צבי אריה מאליק ב"ר גדליה

לפתע ניגש אליו הגה"ק ה"חפץ

ה' ,ומידי יום ביומו הקדיש זמן

לצידו.

ניכר ללימוד המוסר ,לאחר שחזר

יום שישי י"ב תשרי

במתק לשונו החל החפץ חיים

מוילנא לעיר מולדתו ,מצאוהו

הרה"ק רבי אברהם המלאך ב"ר דוב בער

קדם

ביום הכפורים לאחר תפילת מוסף

ילדותו

ב"הקדש" של הקהילה ,כשהוא

המהר"ש מליובאוויטש )תר"מ(

ועברו .וסיפר לו הח"ח כיצד

מגיש מרק לחולים העניים שאין

הרה"ק רבי יחיאל מיכל ב"ר משה מזוויהל

התייתם מאביו בגיל עשר ,וכיצד

להם דואג ,כשנודע הדבר למרא

גלה לבדו נער יתום צעיר למקום

דאתרא ,הכריז" :אברך זה מבייש

כמה

את זקיננו ,שכן יותר מכולנו היטיב

נסיונות עברו עליו ,הן בגשמיות

הוא לדעת כיצד עובדים את

והן

הבורא יתברך שמו ביום קדוש

זיע"א

חיים"

להעלות
ולשוחח

תורה

נסיון

והתיישב

זכרונות
עמו

לוילנא,

עוני

מימי

על ימי

כן

סיפר

ומחסור,

בהתמודדות כנגד משכילי וילנא,
אשר

ביקשו

למשכו

רב טביומי דהוא מר בר רב אשי )ד"א -רכ"ה(

)תקע"ב(

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

)תרט"ז(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

זה".

וללכדו

ברשתם .בהמשך השיחה סיפר לו

אהבת חברים זוהי

החפץ חיים ,כיצד הסכים לשידוך

תחילת התשובה

רחיצה ביום כיפור

עם בתו של אביו חורגו שהיתה

אמר רבי יחזקאל מקוזמיר זיע"א:

א( אסור לרחוץ ביום הכיפורים ,בין בחמין

גדולה ממנו בשנים ,כדי לשמור

בשעה שאדם הולך לבית הכנסת

על שלום הבית בין אמו לבעלה.

בערב יום הכיפורים לבוש בקיטל

ב( אם היו ידיו ,או רגליו ,או שאר גופו

כך שוחח החפץ חיים לילה שלם

ונרות בידו ,אם יאמר לו חברו אנא

מלוכלכים בטיט או בצואה ,או שנטף דם

עם הבחור העצוב והממורמר,

בוא עמי לטייל ודאגה בליבי

מחוטמו ,מותר לרחצם ,שלא אסרו אלא
רחיצה של תענוג) .שם(

ובמשך כל ליל היום הקדוש ,לא

אשיחנה ,ילך עמו .והטעם כי מה

השמיע לאזניו ולו מילה אחת של

בעצם הולך אדם לעשות ביום

מוסר ודברי תורה ,או חרדת הדין,

הקדוש יום הכיפורים? תשובה.

שיחה שהיתה כל כולה דברי

אהבת

תחילת

ניחומים וחיזוק .להחיות לב נשבר

התשובה "ואהבת לרעך כמוך זה

ונדכה.

כלל גדול בתורה

לע"נ
הר"ר חיים יוסף צבי ברוך זילבר זצ"ל
ב"ר יחיאל מאיר
נלב"ע כ"ה אלול תשע"ח תנצב"ה

חברים

זוהי

בין בצונן ,ואפילו להושיט אצבעו במים
אסור) .שו"ע או"ח סימן תרי"ג ,סעיף א'(
[[[ ]

ג( מי שרחץ בערב יום כיפור סמוך
לשקיעה ,ונכנס הצום ,חייב להתנגב ואין לו
להישאר רטוב) .שו"ת להורות נתן ,ח"ב
סימן מ"ז(
ד( הנוטל ידיו ביום כיפור ,צריך לנגב
הידיים לאחר הנטילה) .שו"ת משנה
הלכות ,תנינא ,ח"א סימן תנ"ז(

גמר חתימה טובה 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

פָּ ָּר ַׁשת וַׁיֵּ לְֶך-

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

ּתֹורה הַ זֶה וְשַ מְ ֶּתם א ֹתֹו מִ צַד אֲ רֹון ב ְִרית ה'
"לָ ק ֹחַ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ָ
אֱ ֹל ֵ
קיכֶם ו ְהָ י ָה שָ ם בְָך לְ עֵ ד" (דברים לא ,כו)
על הפסוק" :ו ַי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֹשֶ ה' :הן ק ְּרבּו
ימֶ יָך" (דברים לא ,יד)  -מובא במדרש רבה
(פרשה ט ,פיסקא ט) כתוב" :רבנן אמרי :כיוון
שידע משה ,שהיה לו למות באותו היום  -מה
עשה?".

או לנסות ולטעון שמשה רבינו הוא עצמו
חזר בו לאחר כתיבת התורה הקדושה
מהבנתו בנוגע לאי-אלו עניינים .וחלילה
עלולים לטעון ,כי מה שכתוב בתורה
הקדושה אינו מדויק.

"אמר רבי ינאי' :כתב י"ג תורות ,י"ב ל-י"ב
שבטים ,ואחת הניח בארון ,שאם יבקש לזייף
דבר -שיהיו מוצאים אותה שבארון".

בדיוק שכשם שהיום ישנן מסורות ושמועות
שונות מפיהם של גדולי הדור הקודם ,אולם
לעיתים מפיצים שמועות ,שכביכול שינו
את דעתם באחרית ימיהם וחזרו בהם
מהוראותיהם.

ולכאורה יש לבאר ,מדוע היה צריך משה
רבינו להשלים את כתיבת התורה ,דווקא
ביום האחרון לחייו?
ובפרט ,שהרי מוצאים אנו שהעניק ספר תורה
מיוחד לכל שבט ושבט  -עובדה אשר חייבה
אותו לכתוב באותו יום אחרון לחייו את
התורה שלוש-עשרה פעמים!!!
כלום לא היה הדבר 'לחוץ מדי' עבור יום
אחד? האם משה רבינו לא היה יכול
להתחיל במלאכת הכתיבה מספר שבועות
או אפילו מספר חודשים לפני פטירתו?
וביאר הרב בעל 'מקדש הלוי' ,שאומנם
לאמיתו של דבר התורה לא השתנתה כלל,
ואחד מיסודות האמונה הוא כי 'זאת התורה
לא תהא מוחלפת'.
אולם ,אילו לא היה כותב משה רבינו ע"ה את
התורה ביום האחרון לחייו  -היו עלולים
אנשים מסוימים לטעון ,כי שמעו ממנו
דברים שונים בנושאים כאלו ואחרים לאחר
שכתב את התורה.
והיו אותם אנשים חלולים לנסות להציג את
הדברים ,שכביכול 'חלו שינויים של הרגע
האחרון'.

לרפואה שלימה

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

פניני עין חמד

מחְּ לֶ פֶ ת
זֹאת הַ ּתֹורה ֹלא ְּ
ּתהא ֻ

לפיכך ,ביום האחרון לחייו  -כתב משה
רבינו את התורה כולה שלוש-עשרה
פעמים ומסר אותה לכל אחד משבטים.
כדי שיהיה ברור לכול ,שלא חזר בו אפילו
ממילה אחת שכתב ,וכל דברי התורה הם
אשר נמסרו לו מפי הגבורה בדקדוק
נמרץ ,כך שאין כל מקום להטיל חלילה
ספק קל שבקלים באמתותם ודיוקם!
בברכת שבת שלום וחתימה טובה
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

18:11

19:22

20:06

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

18:29

19:20

20:03

לרפואה שלימה

18:30

19:21

20:05

18:30

19:21

20:05

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

פרשת ניצבים

כך היו עלולים לטעון ,חלילה ,גם בני דורו
של משה רבינו ביחס להוראה ,שהוא עצמו
מסר להם מפי הגבורה ,ולהטיל ספק או
פקפוק במצווה ממצוותיה של התורה
הקדושה!

כ"ח אלול תשע"ח

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה  -יֹום כִיּפּור
שֹואל
שיב בַ ֲ
מהן הלכות יום הכיפורים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
בערב יום הכי פורים ,נוהגים להתפלל תפילת מנחה ,בעוד היום גדול ,דהיינו בשעה מוקדמת ,ובתפילת העמידה ,אומר כל
אחד את ה פסוק "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי" .אחר כך יאמר וידוי ו"על חטא" ,כפי שנדפס במחזורים.
ואז ילך לביתו ויאכל סעודה מפסקת ,ויש לפרוש מכל חמשת העינויים :אכילה ,שתיה ,רחיצה ,נעילת נעלי עור ותשמיש
המיטה ,מלפני שקיעת החמה( .ומצו וה מן התורה להתחיל בכל דיני התענית קודם שקיעת החמה וראוי לנהוג כן לפחות כרבע שעה קודם
שקיעת החמה).

ומצווה להדליק נרות לכבוד יום הכיפורים ,וקודם ההדלקה יש לברך "אֲ שֶ ר קִ דְּ שנּו בְּמִ צְּוֹותיו וְּצִּונּו לְּהַ דְּ לִיק נר שֶ ל יֹום הַ כ ִ
ִּפּורים"
ואין לברך עם ההדלקה ברכת שהחיינו ,אלא לאחר חליצת נעליים ,משום שבברכת שהחיינו מקבלים את קדושת יום
הכיפורים .נוהגים להתעטף בטלית קודם שקיעת החמה (כדי שיוכל לברך עליה) ,ומתפללים כל תפילות יום הכיפורים בטלית,
כדי שיתפלל בכוונה.
הכל חייבים להתענות ביום הכיפורים ,ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות ,שחייבות להתענות בו .אסור לרחוץ במים
ביום הכי פורים ,ואפילו להושיט אצבעו במים אסור ,ולא אסרו אלא רחיצה של תענוג ,אבל אם היו ידיו או שאר גופו מלוכלכים,
מותר לרחצם ,כיוון שאינה רחיצה של תענוג .ולא ישטוף פנים ולא את פיו .ביום הכיפורים בשחרית ייטול ידיו עד סוף קשרי
אצבעותיו בלבד ,ויי טול שלוש פעמים לסירוגין כדרכו בכל ימות השנה ,ומברך על נטילת ידיים.
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סיפר הרב שלמה הופמן ז"ל (בספר השיחות עימו) מה שאירע לו עם הגאון רבי יצחק אייזיק שר זצ"ל (ראש ישיבת סלבודקה) וכך
היה המעשה :הרב הופמן התגורר בעיר בת-ים ,והנסיעה משם עד לבני ברק באותם ימים ארכה זמן רב ובקשיים מרובים .גם
לאחר נישואיו ,השתוקק ,כתלמיד סלבודקה ,לעשות את יום הכיפורים בישיבה .הוא הודיע על כן לרעייתו ,ועזב את הבית.
לאחר טילטולי דרך רבים הגיע לישיבה וניגש הישר אל רבי אייזיק שר .הרב הופמן מושיט את ידו ,וכנהוג בערב יום הכיפורים
מבקש סליחה "אם פגעתי בראש הישיבה" ...ואולם הגאון ר' אייזיק שר הביט בו בעיניים זועפות ואמר לו" :וכי מדוע הינך
צריך לבקש סליחה ממני? וכי עשית לי משהו שאינו כשורה? במקום לבוא ולבקש את סליחתי ,הינך צריך לבקש סליחה
מרעייתך ,על שעזבת את הבית ונסעת לישיבה ,תדע ,שהינך משאיר אותה לבדה ביום כיפור!".
ניסה הרב הופמן להתנצל ,שהודיע על כך לאישתו .אבל הגאון חזר ואמר ,שכאשר עוזבים את הבית לכל היום הקדוש ,יש
לוודא באופן ברור ,שהאישה מסכימה בלב שלם ,ולא רק להודיע לה ...שאל הרב הופמן את רבי אייזיק" :אם כן ,מה עליי
לעשות עכשיו?" .ורבי אייזיק השיב" :תיסע עכשיו בחזרה לבת־ים ותשאל את אישתך ,האם היא מוכנה לכך ,שאתה
תישאר בישיבה ביום כיפור".
נאלץ הרב הופמן לעשות שנית את הדרך הארוכה .הגיע לביתו והפעם שאל את רעייתו ,האם יכול לנסוע לישיבה .והיא אכן
הביעה את הסכמתה הגמורה ,ואז הגיע לעיתות ערב להיכל הישיבה .כשניגש הפעם אל הגאון ,קיבלו ראש הישיבה במאור
פנים ואיחל לו גמר חתימה טובה .וזאת כדי ללמדינו אורחות הבית היהודי( .מעובד מתוך 'חוברת קול ברמה')
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באחד הערבים ,ירד הגאון רבי מיכל פיינשטיין זצ"ל מביתו ,כדי להשתתף בחתונה שאליה הוא הוזמן .הרב ירד במעלית ויצא
לעבר הרכב שהמתין לו ,כשלפתע פנה למלווהו ,ואמר "אני צריך לחזור הביתה ,שכחתי לקחת משהו"" .אולי אוכל לעזור?",
שאל המלווה כדי למנוע ממנו את הטרחה הנוספת" .ראה נא ,החלפתי לפראק של שבת בשל החתונה" ,הסביר ר' מיכל" ,ולא
זכרתי ,שאין בו כסף לצדקה .בחתונה הרי מגיעים עניים רבים ,ולא יפה להשיב את פניהם ריקם .מוכרח אני אפוא ,להצטייד
בכסף עבורם ,ובשל כך אעלה הביתה להביא זאת"...
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 לְ ָאכִים

ַארי ֵה לֵ יב מִ שְ ּפֹולִ י זצ"ל
 -הָ ַרב ְ

הרב אריה לייב משפולי הידוע כ"הסבא משפולי" זצ"ל -נולד בנר ראשון של
חנוכה ה'תפ"ה ( )1724בעיירה שפולה הסמוכה לאומן .אביו שנים רבות היה חשוך
בנים ,ומסופר שהבעש"ט עוד בימים ,שלא הכירוהו עבד למחייתו בכריית טיט
וחימר ומכירתו בכפרים .לאחר שהסוס נחלש ,הגיע הבעש"ט לביתו ור' ברוך נתן לו
סוס אחר ,כדי שיוכל להתפרנס .בחצות הלילה ראה ר' ברוך אור וחשש שמדובר
בשריפה .בהגיעו למקום ראה את הבעש"ט בחברת אדם גבוה ,זוהר והוא התעלף.
לאחר שעוררו ,בירך אותו הבעש"ט שיזכה לבן ואף גילה את אוזנו ,כי האיש הנוסף
היה ר' יהודה ליווא ,המהר"ל מפראג ,ונשמתו תגיע בתינוק שיוולד להם .בעת
הברית הגיע הבעש"ט ובירך את הרך הנולד ,שיזכה להיות כאברהם אבינו ונתן לו
את הכינוי 'סבא'.
כבר מילדותו שקד ימים ולילות על לימוד התורה .בהיותו כבן שמונה היו שגורים
בפיו חמישה חומשי תורה ,נביאים וכתובים וכן שישה סדרי משנה .כשאביו היה כבן
שישים נפטרה אישתו ,והוא נפל מכל עושרו הגדול והפך לעני מרוד ,והוא שלח
אותו לר' פנחס שפירא מקוריץ .לאחר נישואיו ישב כשמונה שנים בבית חותנו
במידודובקה .כאשר הגיע לבעש"ט הקדוש יחד עם רבו (ר' פנחס שפירא מקוריץ).
הלה הורה ,כי על מנת להשיג שלימות לתיקונו עליו לערוך גלות במשך שבע שנים!
לאחר שהתיישב בשפולה ,אלפי חסידים נהרו אליו ורבים פנו אליו ונושעו .בעל רוח-
הקודש .גאון בנגלה ובנסתר .ראה את אליהו הנביא .סיפורי הצלה רבים נקשרו
לשמו .נפטר ב-ו' בתשרי ה'תקע"ב ( .)1811חי כ 87-שנים.
אביו :ר' ברוך גרונדי .אימו :מרת רחל .אשתו :מרת פסיה מירל (בת השו"ב
ממדבידובקה) .מרבותיו :ר' דב בער (המגיד ממזריטש .רבינו היה מתלמידיו המובהקים),

ר' פנחס שפירא מקוריץ .מספריו• :תפארת מהרא"ל -מכיל תולדות חייו וסיפורים
אודותיו.

ל

פני שרבינו התפרסם כמנהיג וצדיק ובעל מופת ,הוא ערך גלות ,ונדד במשך שנים רבות על פני ערי רוסיה וכפריה ,כשהיה מגיע למקום
מסויים ,הוא היה נכנס למקום ההקדש שיועד להכנסת האורחים המקומית ,ובמקום זה מצאו הנודדים קורת גג מעל לראשם ,ואנשי הקהילה
דאגו גם למזונותיהם .לקראת שבת היו בעלי הבתים מחלקים את האורחים ביניהם ,והזמינו אותם לסעוד על שולחנם בשבת קודש.

פעם אחת כאשר הגיע רבינו לזלוטופולי ,לא הרחק מקייב שבאוקרינה ,מצא שם קהילה של יהודים יראי שמים ,אבל מלבד להתפלל ולומר
תהילים ,הם לא ידעו כלום ,ומשום כך היה האדם החשוב ביותר בעיירה ,דווקא השמש של בית הכנסת ,כיוון שהוא שימש כבעל קורא בתורה,
וגם התוקע בראש השנה וכו' .לאחר שהגבאים התנו תנאי ,למי שהציע את עצמו לתפקיד שמש שיידע לקרוא בתורה ולתקוע בשופר ,אלה היו
שני דברים ,שיהודי העיירה פחדו ורעדו מפניהם ביותר ,פרשת התוכחה ,שבה קוראים בתורה פעמיים בשנה ,והתקיעות בשופר בראש השנה
ואחרי נעילה של יום כיפור ,ואיש מהם לא היה מוכן לקחת את התפקידים הללו על עצמו .לכן היו מעמידים תנאי ,כאשר שכרו שמש ,שיהיה
הוא שיקרא בתורה וגם יעלה לתורה לפרשת התוכחה ,וגם יתקע בשופר ,מתי שצריך.
באותו הזמן השמש הזקן הלך לעולמו ,והם חיפשו שמש .הגבאים שאלו את ר' אריה לייב ,אם הוא יודע לקרוא בתורה ולתקוע בשופר ,ואם
יהיה מוכן לקבל על עצמו את תפקיד השמש והוא השיב בחיוב במספר תנאים .אחד מתנאיו היה ,שיחממו את המקווה פעמיים בשבוע בנוסף
לערב שבת .בשבועות הראשונים קיבל הבלן את התנאי ומילא אחר ההוראות שקיבל ,אולם במשך הזמן התברר לו ,כי במשך השבוע איש
אינו מבקר במקווה זולת השמש ,שנוהג היה לטבול כל יום אחרי חצות הלילה ,התמלא הבלן כעס ,הייתכן ,מי שמע דבר כזה לחמם את
המקווה רק בשביל השמש? מה פתאום הוא צריך ללכת למקווה כל יום ולא מסתפק רק ביום שישי לכבוד שבת?
הבלן עשה דין לעצמו ,לא זו בלבד שהפסיק לחמם את מימי המקווה במשך השבוע ,אלא אפילו נעל את הדלת .הוא לא ידע כי אצל חסידים
נהוג לטבול במקווה בכל יום .רבינו דיבר עימו וממש התחנן לו ,שיתן לו לפחות את המפתח ,הוא אפילו הציע לו כסף ,אולם הלה התעקש
ובשום אופן לא היה מוכן לסגת מעמדתו.
בראות רבינו כך ,פנה אליו ואמר ,שאם ייתן לו תקיעת כף שלא יספר לאף אחד ,הוא יגלה לו סוד גדול .בתנאי שיפתח לו את המקווה .ורבינו
אמר ,שיש בכוחו להענישו על היחס שלו ,אלא במקום זאת יעשה לו טובה גדולה מאוד .בת הבלן התעוורה בזמן מחלתה לפני שנים אחדות
ורבינו אמר ,שאם יקבל את המפתח ,יתפלל עבורה וה' יפקח את עיניה.
למחרת בבוקר פרצה מהומה רבתי בביתו של הבלן ,הבת הבכורה התעוררה בהתרגשות גדולה ,ובקולי קולות היא קראה לאביה ואימה
וצעקה בשמחה" :אני רואה!" .מיד באו כל השכנים לחזות בפלא הגדול ,והבלן שמר את מוצא פיו ולא סיפר בזכות מי .רק כעבור שנה ,כאשר
הבלן חלה במחלה קשה ,וחש כי ימיו ספורים ,הוא שלח לקרוא לגבאים ,ובנשימתו האחרונה גילה להם את הסוד של בתו ,הוא ביקש מהם
לספר בעיירה ,כי השמש הוא איש קדוש וצדיק נסתר ,שכולם יידעו איך להתנהג אליו בדרך ארץ.
השמועה על אודות רבינו בעל המופת פשטה בכל הסביבה הקרובה והרחוקה ,מכל המקומות החלו אנשים לבוא לעיירה כדי לשטוח את
צרותיהם ובעיותיהם ,ולבקשו שיתפלל עבורם ,לבריאות ,פרנסה ,ילדים וכו' .אולם רבינו עדיין לא היה מוכן לקבל על עצמו להתגלות ולהיות
רבי מכיוון שעדיין לא השלים את מכסת הגלות שהשית על עצמו ,והוא הודיע איפוא לגבאים ,כי עליו לעזוב את העיירה ולחדש את נדודיו ,הוא
אכן יצא לדרך והמשיך לנוע ולנדוד במשך שמונה שנים רצופות ,לאחר מכן הוא קיבל על עצמו את הרבנות של העיר שפולי.
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לו היינו נשאלים :מהו הקושי הגדול ביותר של האדם לאחר
שהוא באמת ובתמים מחליט לחזור בתשובה? מסופר על
לוליין אחד שהופיע בקרקס .כחלק מהמופע היה עליו
ללכת על חבל דק מצד אחד לצד השני.

האחות שומעת את השיחה והולכת עם דבורי לחדר של
האימא .ברגעים אחרונים אלו ,האם פורצת בבכי" :ריבונו של
עולם ,אני מודעת היטב למצב שלי .אני מרגישה שאלו הן
שעותיי האחרונות".

כדי להלהיב ולשלהב את הקהל הרחב שצפה בו ,בעל
הקרקס הערים עוד קושי .בצד אחד היה החבל בגובה של
כ 25-מטרים ,ואילו בצד השני ,החבל היה בגובה של כ20-
מטרים.

"אבא שבשמיים ,איזו תועלת תהיה לך מעוד מצבה בהר
המנוחות? איזו תועלת תהיה לך מעוד שני פרקי תהילים
ביארצייט שלי? אבא שבשמיים ,אני רוצה לעשות איתך
עסקה .אתה מלך ממית ומחיה! אל רופא רחמן אתה! תן לי
לחיות ,ותהיה לך ממני תועלת".

כמובן שמטבע הדברים ברגע שהלוליין היה עולה על
הסולם ומגיע למקומו ומתחיל ללכת על החבל ,הקהל היה
מרותק עד מאוד עד להגעתו לצד השני ,ושוב היה מסתובב
וחוזר עד הגיעו לצד הראשון.

"אומנם אני פטורה מתלמוד תורה ,אבל אני מבטיחה ,שאהיה
שפחה בשבילך .את כל הבקרים במשך כל חיי אקדיש ללומדי
תורה .כל יום משמונה בבוקר עד שתיים בצהריים ,אעמוד
ואבשל עבור לומדי התורה! בורא עולם ,תנסה אותי!".

רמת הקושי הייתה עצומה בהתחשב בעובדה ,שמתחת
לחבל לא היתה שום רשת ביטחון .משמעות הדברים היא,
שאם לרגע קט ,הלוליין לא יהיה מרוכז במאת האחוזים,
הרי שהאסון יהיה בלתי נמנע.

מחמת תשישותה חולפים רגעים ,והאם צונחת מאפיסת
כוחות והבת דבורה נשארת לידה .חולפים כעשרים דקות
והאם מתעוררת ומבקשת מעט מים לשתות.

בסיום המופע ,כל האנשים שהשתתפו קדו קידה כלפי
הקהל .לאחר שהם יצאו מהאוהל ,פנו מספר אנשים וילדים
לעבר הלוליין והוא נשאל" :מהו החלק הקשה ביותר
בהיותו מהלך על החבל .האם הירידה או העלייה?".

כבר קרוב לשנה שהאימא לא לוגמת מים ,כי אין ושט .הבת
שמעה בעבר על סיפורי צדיקים כי לפני שנפטרו לבית-עולמם
ביקשו מים ,כדי לזכות ולברך בפעם האחרונה 'שהכול נהיה
בדברו' ,ולהצדיק עליהם את הדין.

להפתעת הכול הוא ענה" :דעו לכם ,לא העלייה ולא
הירידה ...החלק הכי קשה היה ...לעשות את הסיבוב לכיוון
השני!" .לשנות כיוון זה החלק הכי קשה בחיים!

בדמעות חנוקות מבכי היא ניגשת למלא את רצונה האחרון
של אימה ,והאחות אומרת לה" :דבורה ,את תחנקי את אימך,
אין לה ושט ,אין לה קיבה ,היא תיחנק על המקום ."...אבל
הבת לא יכולה לסרב ...האימא מברכת 'שהכול נהיה בדברו',
ולוגמת מן הכוס.

מעשה שאירע בירושלים לפני מספר שנים .מדובר באימא
לתשעה ילדים ובהיותה כבת שלושים וחמש שנים,
התגלה ,כי היא חלתה במחלה קשה ל"ע.
במשך שלוש שנים אושפזה בבית-הרפואה הדסה עין כרם.
למגינת ליבם של בני משפחתה ,מצבה הידרדר ,והרופאים
זימנו את בני המשפחה והכינו אותם לגרוע מכל.
דבורה ,הבת הגדולה בת ארבע-עשרה שנים בלבד צמודה
לאימא ,ולא עוזבת אותה אפילו לרגע קט .באחד הימים
האם פקחה את עיניה וביקשה מבתה ,שתצא מן החדר.
הבת מבינה כי 'כנראה שהגיע הזמן' ,ואימה לא רוצה
שהיא תחווה אירוע טראומטי ,שישאיר צלקת בזיכרונה,
ולכן מבקשת היא ,שתצא מהחדר.
הילדה יוצאת מהחדר ,ניגשת לתחנת האחיות ומבקשת
להתקשר לאביה .קולה רועד ,והיא מבקשת ממנו ,שיגיע
במיידית ,כדי להיפרד מהאם .היא מגדילה לעשות ומזכירה
לאב ,שביקש ממנה להזכיר לו ברגעים אחרונים אלו
להביא גם ...נרות נשמה.
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

למרבה הפליאה היא לא נחנקת ...היא מסיימת את הכוס
ומבקשת עוד כוס .האחות פרצה בזעקה ...האחיות האחרות,
ששמעו את הזעקה נכנסו לראות ,מה קרה.
לתדהמתן הרבה הם צופים במחזה ,שבו אישה שלא הכניסה
לגופה כבר שנה מים ,מתחילה לשתות כוסות ...הרופאים,
וביניהם מנהל המחלקה ,נכנסו גם הם לחדר ,והם לא
מאמינים ,למה שהם רואים ...האימא מסיימת לשתות מספר
כוסות של מים ומבקשת מבתה משהו לאכול!
המנהל דומע ואומר" :אני כבר יותר מארבעים שנה רופא ,ולא
ראיתי דבר כזה מימיי!" .פחות משבוע ,והאימא יושבת
במונית עם תעודת שחרור בדרך הביתה.
אבל היא מבקשת מבעלה ,שיעצור בשכונת בית וגן .הבעל
עולה לאחת הישיבות ,מבקש לשוחח עם ראש הישיבה
ומגולל את סיפורה .על אתר היא מתקבלת לעבוד כטבחית...
היא כבר עובדת שם קרוב לארבעה עשורים! צעד קטן של
שינוי כיוון ,ואפילו על שערי מוות אפשר להיוושע!
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 דינה ז"ל
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ניכרי לכל ה'מביני' בחכמת שרטוט הידי )אלא שאד מ השורה לא יוכל להכיר בכ( ,ואומר הרב הנ"ל ,א יכניס אד
את ידו בכל יו מימי אלו במכונת הצילו ויצל תמונת שרטוטי ידיו ,יוכלו להראותו כי ישנ שינויי גדולי
מיו אל יו ,כי כל מה שיארע בו בכל ימות השנה נקבע בימי אלו ובידו לבטל מעליו כל גזירות קשות ואכזריות...
מעי זה מצינו בשו"ת 'מהר" שיק' )תשובה ש'( המבאר את נוסח התפלה )בפיוט 'ונתנה תוק '( בראש השנה יכתבו
וביו צו כיפור יחתמו ,ולכאורה קשה ,במי המדובר ,והרי הצדיקי והרשעי נכתבי וג נחתמי בר"ה )זה לחיי
וזה ל (...ואילו בינוני א ה'כתיבה' שלה ביוהכ"פ כמבואר בגמרא )ר"ה טז ,(:ומי ה אלו ש'בראש השנה יכתבו,
ורק ביו צו כיפור יחתמו' ,ומחדש דאומר 'בראש השנה יכתבו' הכוונה מראש השנה ואיל יכתבו .כי מתחילי
לכתוב את 'פסק דינ' מר"ה ועד יוהכ"פ ,שכל אחד מהבינוני יכול להיכתב בכל רגע ורגע מר"ה ועד יוהכ"פ )ומוכיח
מהפסוק )ויקרא ח לב( 'והנותר בבשר ,שמשמעה 'מבשר הזבח'( ,ומכל מקו החתימה נעשית לה ביו הכיפורי,
לפיכ על האד להיזהר מאד להתנהג בחסידות בימי אלו ,כי מי יודע שמא עכשיו ברגעי אלו עסוקי בדינו,
ובידו להטות את הכ לחתו לעצמו עתה שנה לטובה.
ב .כה אמר הרה"ק רבי משה מקאברי זי"ע לבאר בפסוק 'כי ה' אלקי אש אכלה הוא' )דברי ד כד( מי שאינו שוכח
מהקב"ה לעול ,א בגיהנו לא ישכח ממנו וממילא לא יזיק לו הגיהנו ויכבה אשו שהוא אש של היצר הרע.
סגולה נפלאה ומחוללת פלאות הובאה בספר 'אור התורה' )פרשת בא עמו' קמא( להרה"ק רבי שלו תאומי זי"ע
)ב אחיו של ה'פרי מגדי ' ,ומתלמידי ה'דגל מחנה אפרי ' ,הרה"ק רבי ברו ממעז'בוז ועוד( ,וז"ל .שמעתי מפי צדיק וקדוש עליו שציוה
לאחד ממקורביו ,כאשר יתרמי )ימצא( לו ח"ו איזה צער בשו דבר בעול – יהיה ממה שיהיה ,בממו או בעניני
אחרי ר"ל ,צוה לו שיאמר בלשו לע"ז בזה הלשו ,רבונו של עול ,דו האסט מי באשאפי ,דו געבסט מיר חיות,
אי האלט מי נאר אי דיר אליי ,או ווייטער האט צו מיר קיינער ניט )רבוש"ע ,אתה בראתני ,וכל חיותי אינה
אלא ממ ,מחזיק אני עצמי רק ב ,כי ל לבד עינינו תלויות ,ואי לאיש זולת איזה שליטה או כח עלי( ,ואמר
שבוודאי יועיל לו מכל צער ונזק והוא בדוק ,עכ"ל.
ג .וכ פירש הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )ר"ה תרנ"ז( את הפסוק )הושע יד ב( 'שובה ישראל עד ה' אלקי' ,שעל האד
לשוב ולחזור ולהתקרב אליו יתב"ש עד שיכיר שרק ה' אלקי מנהיג עולמו ,והוא אחד יחיד ומיוחד היה הוה
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ù÷áîù ãéîå óëéú çåìñì áøå íåçøå ïåðçå àåä ãñç
à÷éôñ ÷ôñå ÷ôñ íåù éìá ,'úé åúàî äçéìñå äìéçî
äëøá íéëøáîù äîî çéëåä êëì äøåøá äéàøå ,íìåòá
íéøîåàå ,ò"åîù úìôúá íåéá íéîòô ùìù äçéìñä ìò
'ù"àøáå .àë úåëøá) ïì àîéé÷ éøäå ,'çåìñì äáøîä ïåðç
äìéçîä ïéàù àúéà íàå ,'ì÷äì úåëøá ÷ôñ' (å"èñ íù
åæ äëøá êøáìî òðîéäì åðì äéä úçèáåî äçéìñäå
,äìèáì äëøá ùùç íåùî ùçéîì àëéàã ,úåëìîå íùá
åðù÷áù øçàî ììë ÷ôñ íåù äæá ïàë ïéàù éàãå àìà
.åðì ìçî åðì çìñ

,ìåãâä íåéä úøôëá ïéîàäì åðéååèöð ,úàæ ãáìîå
çìåñå ìçåî ä"á÷äù íìù áìá ïéîàäì
éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáù åîëå ,äæä íåéá åðéúåðååòì
úìéôúá íéøîåà òåãî (ë"äåé í"éøä éèå÷éì) ò"éæ 'í"éøä
 ïééãò éøäå ,åðì çìñå íåçø àåäå ë"äåé éàöåîã áéøòîבהמצאו – ידו פשוטה לקבלנו ואל יאבד מה שנותני לו
çìñ' íéù÷áî äî ìòå ,ô"ëäåé øçà àåèçì å÷éôñä àì
ùøéôå ,åàöîäá 'ä åùøã (å äð äéòùé) àéáðä øîà äë
äîéìù äðåîàá íéðéîàî ïéàù ,àôåâ àä ìò àìà .'åðì
øîåà àåäù ãåòá ¯ åàöîäá 'ä åùøã' é"ùø
.äìéçî ù÷áìå áåùì ùé äøåîâä äøôëá
ä"ø) ì"æç åùøã ¯ äæä ïîæä àåä éúîå .'éðåùøã íëì
 íéøåôéëä íåéì ä"ø ïéáù íéîé äøùò åìà (.çé ìë éáâì) ò"éæ 'àéðúä ìòá' ÷"äøä áúë øáë úîàáåהíéîéá .
åáåù Y äáéç ìù äàéø÷á ä"á÷ä åðì àøå÷ åìà êéøöù (à"éô) 'äáåùúä úøâà'á (äìåë äðùä
' éìà õôç éë ,'äá çåèá åáì ïåëð úåéäì 'ïåçèáäå äðåîàäו íéòùåôì ãé ¯ åãé èéùåîå ,ז áåùì íäì òééñîå
ויהיה ,ומבלעדיו יתב"ש אי אלהי ,ואז ממילא ישתנו כל התנהגויותיו שבי אד למקו ובי אד לחבירו ,דהא
יודע ומאמי שהקב"ה משגיח עליו בכל עת ורגע ,וכל מעשיו בספר נכתבי.
ד .הגה"ק רבי שלמה קלוגער זי"ע )קהלת יעקב דרוש כח לעיו"כ תקצ"ד( מבאר מה שאמרו חז"ל )ברכות ח' (:כל האוכל
בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי' ,על פי מה שמוכיח שהבטחו בהשי"ת ואמירתו שהכל לטובה מהפכת את
כל הדיני באמת לטובה ,וכמו שמצינו בנחו איש גמזו ,שעל ידי שאמר 'ג זו לטובה' נהפ באמת הכל לטובה
)כמובא באריכות בתענית כא (.ועפי"ז כתב 'דבאמת מצד עצמו היה ראוי יו הכיפורי להיות יו הדי גדול ונורא מאוד,
רק ע"י שישראל אוכלי ושותי בערב יוה"כ ומראי בטחונ בו ית' וכמו שכתב הטור )סי' תר"ד( בש החייט ,ולכ
בטחו זה גור שמהפ את יוה"כ מיו די להיות יו רחמי גמורי ,וא"כ כיו דאכילת ערב יו"כ גורמת לכל יוה"כ,
לכ הוא שקול כיוה"כ עצמו ,והוא העצ של יו הכיפורי' .עכ"ל.
ה .הקדמוני )הובא בשל"ה פר' שופטי ( רמזו על הימי האלו בפסוק )עמוס ג ח( 'אריה שאג מי לא יירא' ,כי אריה ראשי
תיבות  -א'לול ,ר'אש השנה ,י'וה"כ ,ה'ושענא רבה .והנה ראינו רבי מהלכי בסמיכות לאריות והינ שומעי
את שאגת הארי ואעפי"כ לא ייראו ולא יפחדו כלל ,ואדרבה יביטו עליה בהנאה ושלוות הנפש ,והיכ יארע כזאת
 ב'ג החיות' ,ומדוע ,מכיוו שיש מחיצה ביניה לאריה ,כיו"ב לעני הימי הללו – כשיש מחיצת )עוונות( בי האדלזמני הקדושי ,אכ יהיה אריה שאג ,ולא יירא השומע את שאגותיו.
ו .שנה אחת חזר הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע כמה פעמי )בניגו ובתנועה המיוחדת( על לשו הפסוק )הושע יד,
ט; שאומרי בהפטרה לשבת שובה( 'אני כברוש רענ' ופירש רש"י אני לו נכפ להיות אוחז ידו בי ,כברוש רענ הנכפ
לאר ,שאד אוחז בענפיו ,ובהשתפכות הנפש היה מעורר את הקהל ,שכביכול הקב"ה מתכופ אלינו ומתחנ ומבקש
מכל יהודי בכל מצב שהוא כאפ זי אה אי מיר ...כלומר הנני מושיט ל יד לקבל ,וכל המוטל עלי אינו אלא
לאחוז בידי ולחזור אלי.
ז .וכ אמר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע אתה נות יד לפושעי ,שהנה כאשר האד נופל לתו המי הזידוני הרי
הוא מוציא ידו חוצה ומגביהה כדי שיוכלו להצילו ולמשותו מ המי ,אול א כבר עברו המי את ראשו ואי
ביכולתו להוציא ידו אזי העומדי בחו נותני יד להצילו ,כ הקב"ה נות יד א לפושעי שכבר טבעו ושקעו
בזדונ למעלה ראש...
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ä"á÷äù ¯ äðùä úåîé ìëî åììä íéîé íéðåù éë
ãáìá åæ àìå ,åðéðéá àöîðå éåøù åîöòáå åãåáëá
àîåçðú ùøãîá àúéàå ,åðéìà åîöò àéöîî àåäù àìà
)éðà íìù áìá éðôì äáåùú íúéùò íàå... (ã åðéæàä
íéîù éøòùù ,úåëæ óëì íëúà ïåãàå íëúà ìá÷à

ח .אלא שזכות זו מחייבת עד מאוד ,וכדי לשבר יותר את האוז יש להמחיש את העני במעשי שבכל יו ,לשני
אנשי המכירי זה את זה ומהלכי ברחובה של עיר ,לא טוב הדבר א יבר האחד את חברו לשלו והלה
לא ישיב לו ,וכבר אמרו )ברכות ו' (:א נת לו ]חברו שלו[ ולא החזיר ,נקרא גזל' ,אמנ ,גרוע מזה הוא א
הראשו עצר מללכת וקרא לשני בשמו ושאלו לשלומו ,ואעפ"כ התעל הלה ממנו רק המשי בדר הילוכו ולא
התייחס אליו כלל ,וגרוע עוד מזה ,כשהאחד מושיט אליו ידו לשלו והלה אינו מביט לעברו אלא מפנה אליו עור.
כיו"ב ,בימי אלו הקב"ה דורש ומבקש מ האד לחזור בתשובה ,ולא עוד אלא מושיט יד לפושעי ,וכביכול
הוא יתב"ש מתכופ 'כברוש רענ' ומבקש מבשר וד קרו מחומר להתקרב אליו יתב"ש ,ואיש בער ולא ידע אינו
מתייחס להקב"ה העומד עליו וברחמיו חפ להשיבו למקו שורשו ,הלא אי ל מבעט וכפוי טובה יותר מזה ,אוי
לאותה בושה אוי לאותה כלימה.
ט .ידוע מאמרו של הרה"ק מראפשי זי"ע שכל התורה כולה כלולה ב'עשה' אחד ו'לא תעשה' אחד ,עשה – היה
חכ ופיקח ,לא תעשה – אל תהיה שוטה ...ולעניינינו כשמושיטי לנו מ השמי 'חבל הצלה' הבה נזהר שלא
להיות מ השוטי המאבדי מה שנותני לה...
כה ביאר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע מדוע רוצעי את אזנו של עבד עברי המבקש 'אהבתי את אדוני את אשתי
ואת בני' ,כי יהודי זה נפל לתחתית המדרגות עד שנשא בת נכר ועוד מרוצה הוא ממצבו עד שא בשעה שנית
לו הזדמנות לעזוב הכל תופס הוא חזק בכל ה'שפלות' ...אהבתי את ...לזה אכ יאה ונאה לרצוע את אזנו ,וכמו
שכתב ב'שערי תשובה' )א ב( כי ה'טענה' הגדולה ביותר היא 'הלא המחתרת חתורה לפני ,מדוע לא מיהרת להמלט
על נפש'...
י .איתא במשנה העוסקת בסדר עבודת ליל יוהכ"פ ויומו )יומא א ו-ז( ,כשביקש )הכה"ג( להתנמנ ,פרחי כהונה מכי
באצבע צרדה ,ומבואר ש שמתחילה קורי לפניו באיוב ובדברי הימי ,ופירש בספר 'פני אפרי' שרמז יש בדבר,
שאומרי לו אישי כה גדול ,כיצד אפשר ליש ולהתנמנ ב'זמ בוער' כזה ,וכי בדקת ב'דברי הימי' – קורות כל
השנה שעברה ,הידעת כמה אנשי נכנסו בשנה זו לסבול יסורי כשל איוב ...אי לנו אלא להרעיש עולמות שתהא
השנה הבאה שנה טובה ומתוקה לחיי טובי ולשלו.
באמצע של שנות ה'מלחמה' )בשנת תש"ה( דרש הגאו גאב"ד פוניבז' זצ"ל כי מצינו ב'ברית בי הבתרי' )בראשית
טו יב-יג( ותרדמה נפלה על אבר והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו ,ויאמר לאבר ידוע תדע כי גר יהיה זרע
באר לא לה ועבדו ועינו אות ארבע מאות שנה' .והרואה יתמה כיצד ייתכ לראות מראות כאלו – גזירת כל
הגלויות על בני ישראל 'ד ואש ותמרות עש' ולהמשי לישו שינה עמוקה ומתוקה ]וכדאיתא בתרגו ירושלמי
שיש שינה עמוקה[ ...אלא ,בע"כ תאמר ,כי כל זה חלק מהגזירה ,שבתו כל החוש והערפל ימשיכו לישו כלא
היה ...ולא ירעישו עול ומלואו בתפילה ותחנוני לקרוע את רוע הגזירה.
וכבר אמרו כי הקב"ה נקרא 'זק מלא רחמי' והוא כדוגמת כלי מלא אשר בכל נענוע קל יישפ המשקה אשר
בתוכו ,כ יש ביד כל איש לנענע בתפילתו כביכול את כסא הכבוד ,ומיד יישפכו עליו נשפע רחמי וכל טוב.
יא .משל ל'אביו מהודר' אשר ביתו ריק מכל ,ולא היה לו בבית כי א 'בית חיבור' ) ,PLUGשקע( אחד לחבר לתוכו
מכונות וכלי אשר פעולת נעשית ע"י זר העלעקטרי"ק )חשמ"ל( ,ולפי הצור היה משתמש בו ,א את התנור
לאפות בו לח לימות החול וחלות ליו השבת ,א את הפרידז' )מקרר( או למכונת כביסה וכיו"ב .ביו מ הימי
ערכו בבית המלכות הגרלה בי עניי העיר ,ומי שיזכה בגורל יקבל לביתו למש כמה שעות את המכונה שבה
מדפיסי את שטרות הכס .משעלה עני פלוני בגורל שלחו מיד את המכונה לביתו ,הלה שידע כי כל רגע ורגע
שווה לו כל הו דעלמא ניגש למלאכתו בכל מרצו וחשקו ,חיבר את המכונה לזר החשמ"ל ,ועיניו החלו נוצצות
מרוב אושר ותענוג בראותו את ה'שטרות' מתגוללי מהמכונה חוצה לחלל ביתו ,וממש לא ידע את נפשו לרוב

ã
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עשרת ימי תשובה

 íëúìôú òîùàå ïéçåúôיבúåðåìçä ïî çéâùî éðàù .
íåéá ïéã øæâ íåúçà àìù ãò íéëøçä ïî õéöî
äáåùúäù ô"òà .ì"æå (å á äáåùú) í"áîøä áúë úøùò åìà åàöîäá 'ä åùøã øîàð êëì ...íéøåôëä
ùàø ïéáù íéîéä äøùòá ,íìåòì äôé ä÷òöäå
 íëéðéá éåøù àåäù äáåùú éîéיג.

עשרת ימי תשובה – תוק קדושת הימי וכח לתפילה
ותשובה

'שכרותו' מראיית כל כ הרבה שטרות מה שלא ראו הוא ואבותיו במש כל ימי חייה ג יחד ....לאחר זמ מה
החלו בניו הקטני בוכי כי רעבי ה ללח )הדל( – כי בביתו היו עדיי לא אפו לח בבית )מחוסר 'שקע' לחבר
את ה'תנור'( ...על כ ה מבקשי שיואיל נא אביה לחבר את התנור עכ"פ לזמ קצר ביותר וית לח לפי הט...
נענה האב ואמר ,לכו נא ושאלו משכננו מעט לח ,כי כל רגע באלו השעות שווה אלפי אלפי ,וכאשר יהיו
ברשותנו אלו ה'אלפי' נבנה בית חדש ע עשרות 'שקעי' ,ג נוכל לקנות תחת רשותנו את כל הלח אשר
בעיר .שוב בקשו ממנו לכבס מלבושיה המטולאי שנתלכלכו ,אמר לה אביה ,חוסו נא ,כי טוב לנו להמשי
לסבול מעט ליל בבגדינו אלו ,העיקר שלא תשבות מכונה זו א לא לרגע כמימריה .א לדיד ייאמר ,עשי"ת -
כל רגע ורגע בימי אלו אי ערו לחשיבותו ,אי הזמ עתה להתעסק בו במילי דעלמא )וא מה שמוכרח לו לעסוק,
יביט על עצמו כאותו עני שמפסיק את פעולת המכונה הנ"ל עבור צרכיו א ההכרחיי ( וימלא כל רגע לתורה ,תפילה ,בקשת רחמי,
צדקה וחסד.
סיפר הגאו רבי מאיר שפירא זצוק"ל ראש ישיבת חכמי לובלי ,מנהג היה לו לאחד מרבני העיירות שבכל עת
שהיו העניי מתדפקי על דלתי ביתו לבקש מטבע לצדקה הייתה הרבנית מעניקה מטבע של 'גראש' לכל אחד,
אכ ,בראותה כי עני 'ב טובי' עומד לפניה הייתה מכנסת אותו אל הרב בעצמו והוא היה מעניק לו מטבע של
'זלאטע' אשר היה שווה מאה 'גראש' ,אחד העניי שהיה רגיל לבוא בכל ערב לבקש נדבה מאת הרבנית ,הצליח
פע להיכנס אל הרב בעצמו אשר נת לו כהרגלו 'זלאטע' ,החל העני להתחנ ולהפציר שיעניק לו הרב עוד מנדבת
לבו .שאלו הרב ,הנה הרבנית נותנת ל בכל יו גראש אחד ומעול לא בקשת עוד ,ואילו ממני שנתתי ל זלאטע
של הנ מבקש שוב ,ולכאורה היה מ הראוי שתסתפק בנדבה גדולה זו ולא תעז לבקש עוד .השיב לו העני ,הנה
א א אתחנ לפני הרבנית הרי לא תת לי אלא עוד גראש ,ואי שווה בעיני להתחנ בשביל נדבה מועטת כזו,
לעומת זאת הרב מחלק מטבע גדולה ,על כ 'שווה' לי להפיל תחינתי בשביל לזכות בעוד מתנה גדולה כזו .ולעניינו
יאמר שבימי האלו מעניקי מ השמי זלאטעס שלמי בלי די ,והצעקה מתקבלת מיד ,והחכ עיניו בראשו
לבקש בעד הנפש חנינה אולי יחוס ואולי ירח.
יב .הגאו רבי יהונת אייבשי זי"ע ב'יערות דבש' )ח"א דרוש ו( נת טע להא מילתא ,מדוע הקב"ה מקבל את
הבקשות והתפילות בימי שמל יושב על כסא די ,דלכאורה איפכא מסתברא שבימי די לא יתקבלו תחינות
ובקשות לזכות לרחמי וחסדי ,רק כי מר"ה ועד יו כיפור יושב הקב"ה וד את העול ,ולא כבכל יו שד את
העול רק בג' שעות הראשונות ביו )כמבואר בע"ז ד ,(.והנה 'ידוע מחוק ונימוס הדי שאי לדיי לכעוס על בעל די
בעת המשפט' ,וזאת משו שני טעמי ,חדא שלא יסתתמו טענת הבעל די וג כדי שלא יוציא פסק די מעוקל
מתו כעסו ,ומשו הכי בעת ישבו על כסא משפט אינו יכול לכעוס כלל ומארי אפו ,ולכ א כי רבו עוונות כחול,
לא יכעס כלל ,וביד האד לבקש מנה גדושה של רחמי המתעוררי בעשרת ימי תשובה ,ולכ ימי אלו ה ימי
חפ וימי רצו לה' א כי ה ימי די.
יג .כתב ה'של"ה' )מסכת ר"ה פרק נר מצוה( וכ בעשרת ימי תשובה ,שמ מוכיח עליה שנתקנו לתיקו השנה ,וה ימי
די ,שאנו אומרי בה 'המל המשפט' ,והקב"ה מזדמ לקבל אות לבעלי תשובה.
וז"ל הפוסקי )קישו"ע קל א( עשרת ימי תשובה שמ מורה עליה שה מיוחדי לתשובה ,וכל אד מחויב אז
לשוב בתשובה שלימה לפני ה' יתבר שמו ,קוד בא יו הגדול והנורא יו הכפורי שנאמר לפני ה' תטהרו.
ונאמר 'דרשו ה' בהמצאו' ואמרו רבותינו זכרונ לברכה 'אלו עשרת ימי שבי ראש השנה ליו הכפורי' ,לכ
צרי האד בימי אלו לפשפש במעשיו ולשוב ממעשיו הרעי.
כתב ה'טור' )סימ קטו( שלכ ברכת השיבנו אבינו )בשמונה עשרה( מתחלת באות ה ,וגומרת באות ה – הרוצה בתשובה,
לרמז על עשרת ימי תשובה .יש שנתנו עוד רמז ,שיש עשר תיבות בברכה זו ,וג בזה יש כדי לרמז על עשרה
ימי אלו שה ימי תשובה ,ויש ביד האד לחזור ולהתקרב אליו יתב"ש.
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àéä úìá÷úîå øúåéá äôé àéä íéøåôëä íåéå äðùä
äîá ,'åàöîäá 'ä åùøã' (å äð äéòùé) øîàðù ,ãéî
 ...ãéçéá íéøåîà íéøáãיד.
åìà íéîé ìù ïô÷åú åäî øàéá (.çé ä"ø) 'øðì êåøò'áå
ãéá ùé ãéîú éøä ,äðùä úåîé øàùî øúåé
ùåøéôáå ,úåòø úåøéæâ ìèáìå äìéôúá ãåîòì íãàä
íãàì ä÷òö äôé' (.æè íù) ÷çöé áø íùá àøîâá åøîà
éðàùã ,øàáîå ,'ïéã øæâ øçàì ïéá ïéã øæâ íãå÷ ïéá
,éðäî éàãå ãéçé úìôú åìéôàù äáåùú éîé úøùò
.'éøîâì åðéã òø÷ðå
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ä

ïéàù ì"éé÷ éøäù íäéìò äù÷äå .íéðåðçúå úåçéìñ
ïúéì äàøð .ì"æå ,'óñåé úéá'ä õøúîå .úáùá ïéòéøî
ïéòéøúî ã"îë äëìäì íéøáåñ íäù íâäðîì íòè
éôì øäð äåôèù åà íéáéåà äåôé÷äù øéò ìò úáùá
äìôúä äáåùú éîé úøùòáã ïåéëå 'åëå õåçð øáã àåäù
íãàä íéîéä íúåàá íâå íéøçà íéîéáî øúåé úòîùð
øáã êì ïéà íéøåôéëä íåéá åðéã øîâð úåéäì ïëåî
øîåì íéâäåð ïéà ïãéãì éë íàå .ì"ëò .äæî øúåé õåçð
êì ïéà'ù ìåçä úåîéá ùéâøäì êéøö ô"ëò êà ,úáùá
.'äæî øúåé õåçð øáã
מה ל נרד – לא יאבד אפילו רגע אחד מאלו הימי

äæ ïéà'ù ,'ä÷òö'ä ïéðò øàéá (:æè ä"ø) 'ïáà éøåè'áå
äðùä ìë íàå .ì"æå (äáåùú êøò) 'õòåé àìô'ä áúë éøòù ìò ÷åôãéù àìà ,ãåçì åéùòî úáèä
,äîãøú åéìò ìéôä åøöéå ,åáì úåøéøùá êìä
.äøéúé äù÷áå äìéôúá íéîçø
éîé úøùòå íéîçø ùãåç ïåöø éîé õôç éîé òéâäá äðä
 ïùéìå íåðì úò àì äáåùú áúë äðäù ,åìà íéîéá íéðåðçúä úáåç ìò ãåîìì ùéåטוãéîòé èôùîá êìî éë ,
...åúðùî øåòé øùà ùéàë øøåòúéå ùáìé äãøçå ,õøà øîåì ïéáøî úáùá íâù ãøôñá ïéâäåðå (áøú) øåèä
יד .ועד היכ מגיע הכח שיש לכל יחיד ויחיד לקרוע שערי שמי בתפילתו יש ללמוד ממה שהביא ה'אליה רבא'
)תקפ"א בא"ז סק"ו( מה שכתבו ב'מנהגי' ,שא שבכל השנה אי היחיד יכול לומר י"ג מידות דר תפילה ובקשה,
א עשרת ימי תשובה שאני ונית לאומר א ביחידות ,וא כי להלכה ודאי שלא נפסק כ ,א עכ"פ למדנו מכלל
הדברי שיחיד הרי הוא כציבור.
טו .ויזהר שלא יהיה כאותו בחור שהיה מרבה ליש ביו ובלילה ,פע אחת פגע בו 'ראש הישיבה' ושאלו ,נו,
יקירי ,הא ידעת כבר מהי התשובה על קושייתו של 'רב החובל' ...הבחור שלא ידע מאומה מהנלמד בישיבה,
שאל את רה"י – באיזו סוגיא מדבר ראש הישיבה ...אמר לו ראש הישיבה ,כי כבר הקשה רב החובל את יונה
הנביא 'מה ל נרד' קו קרא אל אלוקי ...אולי יתעשת....
ידוע שהצאר ניקולאי היה מפע לפע מחלי שמלותיו ולובש עצמו כאחד הכפריי ,והיה מהל בי הבריות
לשמוע מה הבריות סחי ומה דעת על הנעשה במדינה .באחד הלילות פגש בכמה אנשי היושבי בבית המזיגה,
פתח שיחתו עמה ,בתו הדברי שאל – לו שמעת שהמל יושב בחברתכ ,מה היית מבקשי מאתו ,ויענו
כל אחד לפי דרכו ,זה אמר הייתי מבקש לקבל אחוזה גדולה ,השני ביקש שדה גדולה ,והשלישי ביקש סכו מעות
אדיר ...רק אחד מה אמר בזלזול 'מה לכ כי תדברו גבוהה ,מה לכ עוסקי בשטויות והבלי – והרי אי המל
נמצא כא ,שתקו והניחו אותי לנפשי' ,וה לא ידעו שהמל מדבר עמה .ויהי ממחרת ,קיבל כל אחד מה ע"י שליח
מבית המלכות ככל אשר שאלה נפשו ביו האתמול ,זה קיבל אחוזה ,זה שדה ,והשלישי קיבל את מלוא הסכו
שדיבר עליו אתמול ....והרביעי קיבל מכתב חתו בידי המל ,אכ ,נניח לנפש מנוחה שלימה שאתה רוצה בה,
ומאומה לא יגיע אלי מבית המל ...וכי אפשר לתאר עלי גליו את צערו הגדול שהפסיד אלפי אלפי בדבריו אלו...
ולדיד ,ימי אלו גבוהי עד מאד כי הקב"ה ממציא עצמו אלינו – דרשו ה' בהמצאו ...בל נהיה כאותו שוטה
שלא הרגיש כי המל נמצא בסמו אליו ...ועל ידי בקשה מעומק הלב בידנו להמשי על עצמנו שפע גדול עד
מאד ,ג יש בידנו לקרוע ולבטל גזר הדי ולהפכו מדי לרחמי ,המבקש בזו העת 'מנוחה' אינו אלא מאבד עצמו
לדעת ר"ל.
בפולי היו רגילי לומר ,כי מדר הגנבי להסתובב ברחבי הנמל ,מקו אשר עשירי ע מהלכי כשבאמתחותיה
כס וזהב לרוב ,הללו היו משליכי מטבע על האר ,ובשעה שהיה העשיר מתכופ להגביהו והיה מסיח דעתו
מאוצרות שהביא עמו לרגע היו הגנבי בורחי ע האוצר הגדול בידיה .ואמרו על כ ש'קונ' זה מועיל רק למי
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çéâùé àìå ,åéöôç øúéá ÷ñòúäìå ìàîù ìò åà ïéîé
àìå ,íéîøë êøã äðôé àìå ,åúîãà ããùìå çúôì
ïëì .ãéî éáöë ìöðäì áì ïéëäî äøö íåéá äôøúé
íéîéá ,áøò éãò íúãåáòå íìòôì íéàöåéä åìàåð äî
äéäé äî íéòãåé íðéàå ,èôùîäå ïéãä éîé íéàøåðä
úåéäìå åé÷ñòá èòîì íé÷ìà àøé ìëì éåàøå ...íèôùî
ããåáúäì ,íéúò äìéìáå íåéá òåá÷ìå ,íéúçð åéðåéòø
,úåøåîùà íã÷ì ,øå÷çìå åéëøã ùôçìå ,åéøãçá
.ì"ëò ,äùòîä ïåøùëå äáåùúä éëøãá ÷ñòúäìå

באר הפרשה

å

.éøô äùåò åúáåùúå åúìéôúå , טזïåöø éîé Y íéîéä éë
äáåùú éîé úøùò ïéá ùé ùøôäù íéøôñá áåúëå
ïî øåàä ùøôäë äìéôúå äáåùú ïéðòì íéîéä øàùì
äìàä íéîéá íéáåè íéùòîå äáåùúá äòù äôéå ,êùåçä
ùåçì éåàø ïë ìò øùà ,íéîéä øàùá íéîìù íéîéî
 יז...åãáàì àìù åìà íéîé ìù òâø ìë ìò

ò"éæ 'ìçð éáøò'ä ÷"äøä áúë
íåé ìèáúé øéòä éðáî ãçà ìë úåçôì ,ì"æå áúë
åúéá éðééðòî ìåìà ùãåçá íéîé äùåìù åà íééîåé åà
'íééç úåàöåú' åøôñá) äîëç úéùàø'ä åéøáã ìò óéñåä éðôì ììôúéå åúîùð é÷ñòá úòì úòîä ìë ÷åñòéå
äðåé åðéáø éøáã úà àéáäù øçà (ð úåà :âì óã
åìéàë åìà íéîé åáùçé äðùä ìë ãåøè åúåéäìù ,ú"éùä
íåé ìëá äëàìîá ÷åñòé àìù øîåà éðàå .ì"æå ,åìà 'ìåìà'á éë óàå .'åëå 'úååöîáå äøåúá äðùä ìë ÷ñò
íéîé éë ,íåöîöá åì ÷éôñéù äî àìà íéîéä íúåàî
.íäî 'äáåùú éîé' úøùò åòøâ àì íéøåîà åéøáã
åîë íäå ,íäéøçàìå íäéðôì áåè íåéù ,íéùãå÷î åìà
.ì"æå (ãé úåà éðù øòù) 'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáø áúë
÷åñòì çøëåîä óàù åðééäå .ì"ëò ,ãòåî ìù åìåç
åáì ,íùä øáã úà àøéä ,äáåùú éîé úøùòá
åìàá áèéä øåëæé ,äìëìëä ìòå äéçîä ìò åéðééðòá
úòáå ,íéáúëð øôñá åéùòî ìëù åúòãá ,åáø÷á ìéçé
. יח...íéàöîð åððä íéîé
ìë ìò äùòî ìë úà èôùîá àéáé íé÷åìàä àéää
äáåùú éîé úøùòáù ,(à âøú ç"åà) íé÷ñåôä åáúë äðùä ùàøá ïåãð íãàä éë ,òø íàå áåè íà íìòð
äðååëä ïéà úåèùôáå) , יטí"åëò úô ìåëàìî øäæé
òãé øùà úòáå .íéøåôëä íåéá íúçð åìù ïéã øæâå
äøîåçáå äùåã÷á âäðúäì íãàä óéñåéù ÷ø ,à÷ååã åæ àøîåç ìò àìä ,íãå øùá êìî éðôì åðéã úà åàéáé éë íãàä
øúåé åæ àøîåç åè÷ð òåãî (íù) 'ùåáì'ä øàéáå ,(äøéúé éëøã ìëáå ,åùôðá úåöò úéùéå äìåãâ äãøç ãøçé
åðàù åðááì ìò úåìòäì éãë ,äøåúáù úåøîåç øàùî ìò úåðôì åçåø ìò äìòú àìå ,åì èìôî ùéçé úåöéøç
(á"ð÷ú äáåùú úáùì ùåøã)

 אבל המכיר בנכליה נזהר ביותר שלא ללכת אחרי מחזות שווא ואינו מסיח דעת,שאינו יודע מערמימות הגנבי
 כ היצר הרע בהגיע זמני גבוהי הריהו משלי 'מטבע' לבלבל דעת )להיות עסוקי. ונשאר כשאוצרותיו בידו,כלל
 אי לנו אלא להכיר, או במה שאמר לנו פלוני וכו'( להסיחנו מ העיקר שלא נעמוד בתפילה לפניו, כ'מקו ' בביהמ"ד,בזוטות
.בנכלותיו ולהיזהר ממנו עד מאד
 בכל זאת הרי הוא, שהג שהימי האלו ה ימי די ומשפט, ידוע שהרה"ק משינאווא זי"ע היה רגיל לומר.טז
.מרגיש התעוררות אהבה כמו בימי טובי
 ב'תשעת הימי' נשאל אחד מגדולי הדור זצ"ל ע"י אחד מבעלי עסקי הא מותר לו לעסוק באיזה מסחר.יז
 וכי העת להשתדלות היא ב'תשעת הימי' – העת והזמ ה, שחק הגדול וענה ליהודי...'מטע 'השתדלות
 כלומר שבימי האלו קוצבי לו לאד קצבת כל השנה ואז יעשה השתדלות ב'תהלי' ובתחינותיו,'ב'עשרת הימי
.לפני השי"ת
 ג פע אחת ציוה לומר פרשת, )אמרי פינחס אות תפד( וז"ל,וכבר הבאנו את דברי הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע
 וכמה פעמי שמעתי שהיה מזהיר להתפלל על הפרנסה ושארי הצטרכויות ולהאמי,המ בכל עשרת ימי תשובה
. והיא מצווה רבה,שהשי"ת ימלא שאלתו בוודאי
 שיש לה קדושת, כיו"ב כתב הרמ"ק בספרו 'זבחי שלמי' )סדר עבודת יוהכ"פ אות ב( שימי אלו ה כחול המועד.יח
.ר"ה לפניה וקדושת יו כיפורי לאחריה
 הובא באל המג סק"ג( ראוי לאד שיתנהג בימי אלו, וכעי"ז כתב הרמ"ק בסדר עבודת יוה"כ, כתבו הפוסקי )קיצשו"ע קל ב.יט
,ג בחומרות שאינו נוהג בה כל השנה כי ג אנו מבקשי מאת ה' יתבר שמו שיתנהג עמנו בחסידות
.והאוכל כל השנה פת פלטר לא יאכל בימי אלו כי א פת ישראל וכדומה לזה
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æ

äùòðå äøäèáå äùåã÷á (úåöøàä ééåâî) íäî íéìãáåî
ä"á÷äù àåä 'åàöîäá 'ä åùøã' åðøîàù äî ììëá àìéîîå ,ìàøùé éðá úùåã÷ Y åúùåã÷á øéëéå ,äáåùú
.íìåòä úåîåà ìù íúåáòåúî ÷çøúé
 åðéúìéôú ìå÷ òåîùì åðéìà åîöò àéöîîכא ì"æå
úøùòá ,(ãé úåà éðù øòù) 'äáåùú éøòù'á äðåé åðéáøä 'äøùé êøã' åæ éëå ,øîàì åøöé åðúôéù íéîòô ,íðîà
ìéôäìå ,äðøå äìôú úàùìå ,çéù êåôùìå ...äáåùú éîé íéîé äîëì 'úåøîåç' éîöò ìò ìá÷ì Y àéä
 äðçú äðò øáë ,àîìòá äîøòä àìà äæ ïéà ,éãéî àì åúåכבïéðòë ,äá úòîùð äìôúäå ïåöø úò úòäå ,
äòåùé íåéáå êéúéðò ïåöø úòá' (ç èî äéòùé) øîàðù äî ïéòë àåäù (á ùåøã éçéå úùøô) 'ìçð éáøò'ä åúåà
 ì"ëò ,'êéúøæòכג.
á÷ð á÷éð íàù 'äôéøè' úåëìäá (.áî ïéìåç) ïì àîéé÷ã
á÷ðá åìéàå ,äôéøè äððéà ïééãò äîäáá àåäù ìë
ãîòåäù éî ìëù (íìåòä úåîåà áø÷á) íìåòáù âäåðá äðäå íòèå ,àåäã ìë á÷ðá óà äîäáä úôøèð ãéî çåîáù
åðãçùé æà åéùòîå 'èôåù'ä øçà øåúé èôùîì
øáà àåäå ,çåîá äéåìú äîäáä úåéç éë ,øáãä
ìéãáäì åðà óà ,åðéãá äëæéå ...íéðééðò øàùá åà ïåîîá ìë ïåøñçå íâô åìéôà ïë ìòå ,åá äéåìú äîùðäù
úà ìåëéáë ãçùì êøã åðéöî úåìãáä éôìà óìà äæá àöåéë ,äúìéëà úøñåàå äôéøè äúåà äùåò àåäù
,ä÷ãöäå äìéôúä àéäå ,õøàä ìë èôåù Y ä"á÷ä äðùä ìë) äîùðäù øáàë íäù ,åììä íéîé íä ùîî
,éàëæ ïá ïðçåé éáø äìçùëå (:çë úåëøá) àøîâá àúéàã äðùä ìë ìù úåéçäå ùøåùä íäå .åá äéåìú (äìåë
.úåëáì ìéçúä íúåà äàøù ïåéë .åø÷áì åéãéîìú åñðëð úåîé øàùî øúåé íäá øäæéäì êéøö êëéôì ,äìåë
,÷æçä ùéèô ,éðéîéä ãåîò ,ìàøùé øð ,åéãéîìú åì åøîà àåöîì åìëåé àìù éãë ,øåñéà êøñå ãåðãð ìëî äðùä
øùá êìî éðôì åìéà ,íäì øîà ,äëåá äúà äî éðôî
 á÷ðå ïåøñç íåù åìöàכ.
ותפילה מעבירי – כח התפילה בימי אלו

כ .ידוע שפע נשאל הגה"ק החזו"א זי"ע ע"י אחד מתלמידיו ,ותלונתו בפיו ,רבי קדוש ,מה בצע בכל ימי נוראי
הללו ,הרי ידעתי ג ידעתי שלא יארכו הימי ואמצא את עצמי באותו מקו ומצב שהייתי אשתקד ,אמר לו
החזו"א ,דע ל בני ,כי השינוי לטובה א א הוא רק לימי אלו ג זו לטובה ,להיות קרוב אל ה' בימי אלו
מזה גופא יש להקב"ה נחת רוח ותכלית טוב.
יש שרמזו שלכ אומרי שבחודש אלול 'רועדי דגי שבי' ,כי כ מצינו בטהרת הדגי שאמרה תורה )ויקרא
יא ט( בסימני טהרת הדגי 'כל אשר לו סנפיר וקשקשקת במי' ,ואמרו חז"ל )הובא ברש"י ש ( שא הדג שנושרי
ונופלי קשקשיו בצאתו מ המי ,מ"מ מכיוו שהיו לו קשקשי במי טהור הוא ,א לדיד לעני התשובה אמרינ
– א א היו לו סמני טהרה רק בעודו במי – בחודש התשובה ,ג כ טהור טהור יקרא...
כא .אפתחה במשל פי ,למל ר ונישא אשר ציווה על אחד מעבדיו שיחיש אליו פלוני מנתיניו 'למשפט' אשר
קבע לו ,והיה מראה המשרת מאוי ביותר ,משהגיע המשרת אל תושב זה ,החל הלה להתחנ בפניו בדמעות
שליש שיואיל לוותר לו ולהניח לו מ המשפט ,ענהו המשרת ,לא אני קראתי לעמוד למשפט כי א המל הוא
הקורא אות ,ורק הוא יכול לחונ אות ,א ברצונ להינצל התחנ אליו מעומק לב למע ימחל ל .כמו כ אי
לו לאד לעשות שו טצדקי שבעול להינצל ,כי ה לא יועילו לו במאומה ,אלא יתחנ לפני יוצרו ובוראו בבכי
ודמעה ,שהרי רק הוא המל המשפט אשר יוכל להצילו מרדת שחת.
כב .מעשה נורא אירע בישיבה דגייטסעד לפני כשלושי שנה ,באותה שנה נלב"ע ל"ע בחור צעיר מבני המקו,
מכיוו שכ הרי ב'נתנה תוק' בימי הנוראי לאחמ"כ הייתה התעוררות עצומה בקרב תלמידי הישיבה ,ובהגיע
לתיבות ותשובה ותפילה וצדקה מעבירי את רוע הגזירה נעו אמות הספי לגודל הזעקות וקולי הקולות שנשמעו
בהיכל ,א ה'בעל תפילה' הגאו הנודע רבי מתתי' סאלאמא משגיח דישיבת ליעקוואד )שהיה אז משגיח דגייטסעד( זעק
בקול גדול ותשובה ותפילה ...עד שד ניתז מגרונו על המחזור שעמד לפניו ונמחקו תיבות 'רוע הגזירה' ...וראה זה
פלא ,בשנה שלאחמ"כ לא נפקד מה איש ,ולא נפטר אפילו יהודי אחד בכל גייטסעד באותה השנה.
כג .וביותר תגדל מעלת התפילה בערב יוה"כ ,וז"ל הרה"ק ה'ש משמואל' )יוה"כ שנת תרע"ב( חיוב סעודה בעיוה"כ ...ויש
לומר הטע כי ידוע שבאכילת עיוה"כ מתקני כל האכילות של כל השנה ,וכ כל התפילות של כל השנה מתתקני
ומזדככי בתפילת עיוה"כ ,וא יש מכול כדי לצר תפילה אחת שלימה ,יש לכל התפילות עליה בהדי תפילה זו.
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íàù ,øá÷á øçîå ïàë íåéäù ,éúåà ïéëéìåî åéä íãå
ïéà ¯ éðøñåà íàå ,íìåò ñòë åñòë ïéà ¯ éìò ñòåë
úúéî åúúéî ïéà ¯ éðúéîî íàå ,íìåò øåñéà åøåñéà
óà ¯ ïåîîá åãçùìå íéøáãá åñééôì ìåëé éðàå ,íìåò
éðôì éúåà íéëéìåîù åéùëòå .äëåá éúééä ïë éô ìò
íìåòì íéé÷å éç àåäù ,ä"á÷ä íéëìîä éëìî êìî
,íìåò ñòë åñòë ¯ éìò ñòåë íàù ,íéîìåò éîìåòìå
¯ éðúéîî íàå ,íìåò øåñéà åøåñéà ¯ éðøñåà íàå
àìå íéøáãá åñééôì ìåëé éðéàå ,íìåò úúéî åúúéî
à"ç) à"ùøäîä áúëå '...äëáà àìå ...ïåîîá åãçùì
åñééôìå ïåîîá åãçùì øùôà éà' øîàù óà (éðéàå ä"ã
äæä íìåòá ìáà ,àáä íìåòì àìà åðéà äæ 'íéøáãá
ïåîîá åãçùìå ,äìéôúä àéäù íéøáãá åñééôì ïéìåëé
 ä÷ãöä àåäùכדàð éøåò' ìàøùé éðá àð åòîù ,ë"ò .
åúîùð ãåò ìë 'àð éìç ùôðä ãòá àð éáöééúä
 åììä íéîéá èøôáå ,ììëá íìåòä äæá åáø÷áכה
.øåàì åððéã àöéå ä÷ãöå äìéôúá úåáøäì
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ïéøéáòî ä÷ãöå äìéôúå äáåùú' (:æè ä"ø 'ééò) åøîà äðä
øîàå ,ïåîî ìå÷ íåö åðééäå ,äøéæâä òåø úà
ìòù ,(ãé á ù"äù ìò çñô) ò"éæ àæìòáî ù"øäîä ÷"äøä
'úåðòúäìå íåöì åçåëá ïéàù øîåì íãàä ãéá ùé 'íåö
àì øîàéå äðòé 'ïåîî' ìò ïë åîëå ,ùìçä åòáè éðôî
ìò ìáà ,ä÷ãöì øæôì ìëåàù úåòî íò 'ä éúåà ïðç
äæå ...äáåùú åì ïéà 'ä éðôì äìéôúá 'ìå÷' úîøä
éë êìå÷ úà éðéòéîùä' (ãé á íéøéùä øéù) ÷åñôá æîåøî
÷ ìå÷äå íåöä ìò áøò 'ìå÷'ä éë ,'áøò êìåכו.
ותשובה – כחה של תשובה ובפרט בימי אלו

úáø÷îù äáåùú äìåãâ ,(å æ äáåùú úåëìä) í"áîøä áúë
'ä ãò ìàøùé äáåù øîàðù äðéëùì íãàä úà
© ¨ íúáù àìå (å ã ñåîò) øîàðå ,êé÷åìà
,'ä íàð éãò
éìà 'ä íàð ìàøùé áåùú íà (à ã äéîøé) øîàðå
äáåùúä ,÷áãú éá äáåùúá øåæçú íà øîåìë ,áåùú
 íé÷åçøä úà úáø÷îכזéðôì éåàðù äæ äéä ùîà ,

כד .כי כאשר יתבונ האד בנפשו יראה היא שהקב"ה עוזרו תמיד ומקבל תפילותיו ,וכדמרגלא בפומיה דהרה"ק
הרר"ב מפשיסחא זי"ע לומר אחר כל 'מי שענה' בסליחות ,שיש לו 'מי שענה' על עצמו ,היינו מי שענה 'לבונ'
בכל עת הוא יעננו ,ומה שאי אומר כל אחד 'מי שענה' על עצמו משו דלא צריכינ לכתבו ,כי כל אחד אחרי
שמחשב ה'מי שענה' לאברה וכו' יראה שאפשר לו להוסי על עצמו מכל העתי שעברו )מאמרי שמחה לח(.
כה .בשנה אחת בסו חודש מנח אב חלה הרה"ק ה'נתיבות שלו' זי"ע עד למאד והיה מוטל על ערש דווי,
הרופאי קבעו שיש צור לנתחו מיד ללא שו שהיות ,א הרבי לא הסכי שינתחוהו עד עבור הימי
הנוראי ,באמרו הננו מאמיני כי ב'ראש השנה' נגזר דינו של אד ובידנו לפעול לשינוי הגזירה ,משראו בני
המשפחה כי הרבי עומד על דעתו ,שלחו את הרופא אל הקודש פנימה והוא סידר לרבי את כל דר הילוכו באכילה
שתיה ושינה עד אחר הימי הקדושי ,ונדחה תארי הניתוח עד למחרת יו הקדוש ,ויהי ממחרת יו הקדוש
בדקוהו הרופאי שנית ,ויראו כי פלא גדול נתחרש וכל הסכנה חלפה כליל ,וכבר אינו נזקק לניתוח ,נענהו הרופא
ואמר לו בלשונו 'הזמ פעל לטובת' )כוונתו הייתה שהזמ שעבר הועיל למערכות הגו להשתנות לטובה( ,נזדעק ה'נתיבות שלו
ואמר 'הזמ פעל לטובתי' ,היינו הזמני הגדולי של חודש הרחמי וימי ראש השנה ויו הכיפורי ה הזמ שבה
יכול כל אד לפעול לשנות את גזר דינו לטובה ולברכה ,וזה אשר פעל שאבריא לגמרי למעלה מדר הטבע.
כו .עוד רמז ש ,כי צו קול ממו כל אחד מה עולה בגמטריא 'קול' .ו'ערב' עולה בגימטריא ב' פעמי קל"ו,
ללמדנו שבשעת הדחק מועלת הרמת הקול במקו שני האחרי שאי בידו לעשות.
כז .חיזוק גדול מצינו למתייאשי מעצמ – הואיל ותאוות ליב או רוע טבע נוטה לרע ,כי ע"י התשובה ישתנה
ג טבע לטוב .דהנה איתא בגמרא )יומא פו (.אמר רבי חמא ברבי חנינא גדולה תשובה שמביאה רפואה לעול.
הקשה ה'חוות דעת' בספרו 'אמת ליעקב' על אגדות הש"ס )ש ( קשה להבי מה עני רפואה דקאמר .אלא דהרמב"
כתב בפירושו למשנה )סנהדרי ז ד( דיש מי שנולד בטבע רע וקשה לו לפרוש מתאוות רעות ,ויש הנולד ברתיחת
הד שא"א לו לפרוש מכעס ,וכיו"ב משאר מידות ,אמנ ,לש זה נברא  -להתגבר על טבעיו הללו ,ואז יזכה
לשכר הרבה שהרי אמרו חז"ל )אבות ה כג( 'לפו צערא אגרא' ,ועל זה באו לומר בגמרא שא בא לידי חטא ועושה
תשובה – הקב"ה מרפא טבעו שלא תקשה עליו שוב השמירה מכעס ותאווה וכיוצא בזה ,עכ"ל.
ב'סידורו של שבת' )חלק א השורש הששי ענ ב( הביא את דברי ה'חובות הלבבות' )שער התשובה פרק י( לדחות את אלו
שאינ חוזרי בתשובה ,כי ה חושבי שהקב"ה לא יקבל תשובת מפני שפגעו בדברי שבי אד לחברו ,ובדבר
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ïéúîîå ä"á÷ä áùåé äìåë äðùä ìëá éë ,åøîà úîàá ãîçðå áåäà àåä íåéäå ,äáòåúå ÷çåøîå õ÷åùî íå÷îä
 íìá÷é ãéî åáåùé íà Y åéðáìכטì"æç éøáãëå ,
÷ ãéãéå áåøכח.
זה אי מועילה תשובה עד שירצה את חברו ,ומחמת סיבות שונות אי אפשר לה לרצות ,וממילא מתייאשי
ה מ התשובה ,א האמת שזה אינו ,כי חטא שבי אד לחברו יש בו חלק שהוא בינו לבי חברו וחלק שבי
אד למקו ,שהרי במעשיו עבר על פי ה' ,וצרי תשובה וכפרה על שניה ,לפיכ הנה הוא יעשה תשובה לפי
כחו באמת ,בזה החלק שחטא נגד המקו ,וכיו ששב בכל לבבו ונפשו ,בצד היותר טוב ששיי לה' ,וה' הטוב
המוחל לו על חלקו ,יודע שלבו נת באמת לתק העבירה ,ורוצה לתק הכל ורק שאי סיפק בידו כמבואר ,על כ
זאת עושה הקב"ה עמו ,להיות הוא בעצמו אשר בידו כח וגבורה ,להעביר העבירה מ האר ,שנות בלב הנגזל באשר
הוא ש להיות מוחל לו בכל לבבו מה שגזל ולקח ממנו ,ואז נתבטלה העבירה מכל וכל בחלק השמי והבריות,
וא מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו ,נפלאת מלשו מכוסה ,והיינו שא מה שנמנע מכוחו של האד יגיע
לידי כ ע"י התשובה.
באותו עני ,מצינו דבר נפלא בדברי הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )כתובות ל .ד"ה מיו שחרב ,בדר אפשר( ,אי ה'תשובה'
נועלת בבי"ד של מטה ,ולכ ,מי שנתחייב מיתת בי"ד ב'עדי והתראה' אי בי"ד מקבלי טענתו שכבר שב בתשובה
שלימה ואפילו א כבר עברו מאה שני מאז שחטא ,כי אי ה'תשובה' מועלת בבי"ד של מטה ...מכל מקו אמרינ,
שא שב בתשובה ,הקב"ה מסבב שלא יבואו העדי להעיד ,וא א יבואו עושה הקב"ה שיוכחשו בעת ה'חקירות
והבדיקות' ,כי לא ירשיע ה' נפש צדיק ,הרי ל שתשובה מועילה אפילו בחטא שמתחייב בו מיתת בי"ד ,להצילו
מעונשו המגיעו.
עוד הוכחה נפלאת מצינו בכוחה של תשובה מעצ נתינת 'לוחות שניות' שניתנו בזה היו – יו הכיפורי ,כי
מי פילל ומי מילל באותה שעה שמשה רבינו שבר את הלוחות שעוד יימצא 'תקנה' לישראל בעני הלוחות ,מה
עשה הקב"ה ,ציווה על 'לוחות שניות' – קבלת התורה מחדש ...ולזה זכו ע"י התשובה ,התפילה והתחנוני ,הרי
ל ,שג מי שנדמה לו כי אי לו כבר שו תקנה 'ונשתברו הלוחות' שלו עדיי יכול להתחדש ולזכות שהבורא
ית"ש יברא אותו מחדש.
באמת איתא בחז"ל )סוכה נב (:שכביכול הקב"ה מתחרט על שברא את היצר הרע .ובביאור מאמר תמוה זה ,אי
שיי לומר על הקב"ה שהוא מתחרט על מעשיו ,הסביר הרה"ק רבי נפתלי מראפשי זי"ע ב'זרע קודש' )פרשת נצבי
ד"ה ושב( בדר משל ,למה הדבר דומה ,לאב רחו שהפקיד סכי גדולה וחדה ביד בנו הקט ,ובסכלותו ובקטנות
שהיתה בו בב לא השגיח די הצור ולא שמר עליה כראוי ,ומחוסר זהירות נחתכו אצבעותיו על ידי הסכי בחת
עמוק מאד ,כאשר ראה האב את הד הרב ששותת מאצבעות בנו האהוב ,התעצב אל לבו על שהוא גר לו
לחבול בעצמו ,והוא מתחרט על שהפקיד מתחילה את הסכי בידו .והכי נמי כאשר הקב"ה האב הרחמ רואה את
צער בנו שנכשל בחטא והוא מתחרט על מה שעשה ,באותה שעה הרי הוא גור ומעורר כלפי מעלה כביכול צער
רב ,עד שג הקב"ה מתחרט על שברא את היצר הרע שניסה אותו בנסיו שלא הצליח לעמוד בו ,והיינו דכתיב
)דברי ל ג( 'ושב ה' אלקי את שבות' שיעשה תשובה מעומק הלב עד שזה יגרו כביכול להקב"ה ,שג הוא יתחרט
וישוב על שברא את היצר הרע מתחילה ,ונמצא שהקב"ה מתאונ ובוכה יחד ע האד.
כח .בירושלי של מעלה התגורר הגאו הצדיק רבי נחו יאס'ער זצ"ל מזקני וחשובי חסידי שטעפנשט אשר נולד
והתגורר שני רבות על אדמת רוסיה ,בהיותו עדיי בחו"ל הושפע ל"ע אחד מבניו מסביבת הקומוניסטי,
ועזב את דר התורה רחמנא ליצל ,ומעול לא דיבר רבי נחו על צערו הגדול שיש לו מבנו זה שהל לרעות
במקומות זרי ,ורק פע ישבו אצלו חבורת אברכי דורשי ומבקשי ,ואחד מ המשתתפי הזכיר לפניו דברי
הרמב" אלו ,והיו שואלי ותמהי אי יתכ כדבר הזה ,שברגע כמימרא יתהפ ממשוק ומרוחק ומתועב לאהוב
ונחמד קרוב וידיד ,פתח החסיד ואמר בלב מורתח 'הרי יודעי את אודות בני '...הנה א יבוא הב באיזה יו,
ידפוק על דלת ביתי ,ויצעק אלי' :טאטע ,הנני עוזב את דרכי וחוזר אלי' ,כמה תגדל אהבתי אליו באותה שעה,
ולא אחשוב לרגע על התלאות והצער והעגמת נפש שגר לי מעודו ועד היו הזה ,שהרי עכשיו הנני שמח שחזר
למקור מחצבתו ועולה על דר המל ,כמו כ ממש הקב"ה שמח כביכול בכל יהודי החוזר אליו בתשובה ,לא שנא
מיעט לחטוא וא א חלילה הרבה לחטוא ,שהרי כעת הוא מתחרט על כל מה שעשה ורוצה להתקרב אל ה',
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)äøéáòë áùçð àäé å"ç àèçá ìùëé íàå ,åéòùô åðîî áùåé ä"á÷äù ,õøàå íéîù éìò éðà ãéòî (à"ìô à"áãðú
å÷çîð åéúåáåç éøèù ìëù éðôî ,åãéì äàáù äðåùàøä åðáì áàä äôöîù äîî øúåé ,ìàøùéì ïäì äôöîå
 äáåùú åùòéù äìòáì äùàäåלäáåùúä åìà íéîéá î"î .
.äáåùúä éãé ìò
 'äðîæáå äúéòá' úáùçðלא.
åøôñá àéáî ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
'ò"îøä éøáãî (ä úåà à ïîéñ) 'ïéáùä úð÷ú
,(å"ô ùéø) 'íé÷åìà úéá'á è"éáîä áúë ìåãâ ÷åæéç
àì ìáà ìàøùé éðáá ÷ø äìéòåî äáåùúù åðàôî íéøéáòî åéàèç ìò äîéìù äáåùúá áùäù
וזה מעורר אהבה עזה מ האב לב ,וכמו שאמרו במדרש אגדה )תנא דבי אליהו פרק לא( מעיד אני עלי שמי ואר,
שהקב"ה יושב ומצפה לה לישראל ,יותר ממה שמצפה האב לבנו והאשה לבעלה שיעשו תשובה.
הרה"ק רמ"מ מלעלוב זי"ע היה נוהג לומר רבות' ,איני רואה כל עצה ותקנה כי א תשובה ...כי א תשובה...
שוי שוי שוי) '...אי 'ועתה' אלא לשו תשובה( ,והיה חוזר ושונה ומשלש דבריו אלו ,עד שהיו כל הנוכחי מתעוררי
לתשובה שלימה .פע נענה ואמר 'לולי תשובה שעשועי אז אבדתי בעניי'.
כט .כ ביאר הרה"ק רבי משה מקאברי זי"ע בנוסח התפלה )תחנו לשני וחמישי( 'הפותח יד בתשובה לקבל פושעי
וחטאי ,נבהלה נפשנו מרוב עצבוננו' ,כי מה שאנו רואי שהקב"ה פותח יד בתשובה לכל פושע בכל מצב
שהוא ,זה גור לנו להיות 'נבהלה נפשנו' ,לתמוה ולהשתומ 'מרוב עצבוננו' ,מדוע אנו שרויי בעצבות על החטאי
שעשינו ,הלא הקב"ה מקבל אותנו בידי פתוחות ,ועלינו לרו לקראתו בשמחה עצומה ובחדוה גדולה.
על פי זה ביארו עוד דעל כ אמרו 'נבהלה מרוב עצבוננו' ולא מרוב עווננו ,כי על העוו אי מה להיבהל כי לזה
נית לנו כח התשובה ,ולא נבהלה אלא על העצבו ועל הייאוש שאיננו חוזרי בתשובה מחמתו.
פע התאונ בחור לפני גאב"ד טשעבי זצ"ל ,מצבי הרוחני קשה עד מאד ,איני רואה כל דר מוצא מעוונותי,
אמר לו הרב שמע נא למעשה שהיה ,איש יהודי הל לבדו ברחובה של עיר כשהתרנגול ל'כפרה' בידו הימנית
ובידו השמאלית 'מחזור' לאמר מתוכו את 'סדר הכפרות' ולפתע ...הוא מרגיש כי בתי עיניו )משקפיי ( מתחילות
ליפול מעל אפו ועד שלא הספיק למנוע כ בעד נפלו בתי העיניי ארצה ...נו ,החל היהודי חושב לעצמו ,אוי
רבש"ע ,מה אעשה כא ,כיצד אחל מ המיצר ,להניח את המחזור מידי על האר הרי אי ל ביזוי הקודש גדול
ממנו ,לעזוב את התרנגול מידי הימנית הרי יברח התרנגול ובמה תתכפר נפשי ...שאלו הבחור ,נו ,ומה עשה לבסו,
א הרב לא ענהו מיד ,רק הפליג בתיאורי וציורי שיבי הבחור באיזה מצב ביש עומד היהודי הלז ....ושוב שאל
הבחור ,נו ...נו ...מה עשה ,אמר לו הרב ,לא ידעתי ,אבל זאת אדע שכבר איננו נמצא ש ...א אתה ע תשובת
תזכה שבקרוב כבר לא תעמוד על מקומ זה.
ל .ועל ידי התשובה עולה האד מעלות רמות ,וכ איתא בגמרא )יומא פו' (.גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד',
ביאור נפלא ביאר תלמידו של הרמ"ע מפאנו שכתב בספרו 'מאמרי מעני התשובה לארנ" זצ"ל' ,ש נתבאר
כי הקב"ה ברא בעולמו את היצר המביא לידי חטא ,כי מתחילה עומד היהודי מתחת לכסא הכבוד ,וכדמצינו שאפילו
אבות העול אינ אלא מרכבה לשכינה ,ואילו משחטא וישוב בתשובה יגיע עד כסא הכבוד ,נמצא שבזכות החטא
והתשובה שלאחריה עליו נתעלה הרבה יותר עד כסא הכבוד.
וזל"ק ,להיות חפצו ית' שהאד יעלה במעלות )למעלה( ממקו שנברא עד שיעמוד אצלו בכסא כבודו ,על כ יצר
עמו מסית אחד שכמעט אי אפשר להנצל מפתוייו ,ולזה אמרו חכמי 'גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד',
פירוש ,שמגעת האד העושה אותה בשלימות להיות חביב אל השי"ת עד שמעמידו אצלו ,והוא למעלה ממקור
מחצבתו א א היה צדיק מתולדתו ,שכבר ידוע שנשמת של צדיקי היא מתחת כסא הכבוד ,ובתשובה עולה
ומגיע עד כסא הכבוד .ולזה אמרו )ברכות לד (:כי במקו שבעלי תשובה עומדי אי צדיקי גמורי יכולי לעמוד,
ומפני חשיבותה קדמה למעשי בראשית.
לא .בסעודת רעוא דרעוי בשבת שובה נהגו אדמו"רי בית בעלזא זי"ע לשבת ליד הפתח ,כרמז לעני העומד בפתח
ומתחנ לפני בעל הבירה שירח עליו ויקבל אותו בתשובה .שנה אחת התיישב הרה"ק רבי אהר מבעלזא זי"ע
בסעודה שלישית בשבת שובה אצל הפתח ,ופתח לומר בקול חנוק מדמעות 'כעני בפתח ,כעני בפתח' ותו לא מידי,
ודבריו שיצאו מעומק לב טהור חדרו בלבות השומעי שתיכ ומיד חזרו בתשובה כעני בפתח.
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íéøåîâ íé÷éãö ïéà ïéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá éøäù éùðàá åðéöîù äî äæ ìò äù÷îå .íìåòä úåîåàá
. לבãåîòì íéìåëé
úà ìèáì íúáåùú äìéòåäå äáåùúá åøæçù äååðéð
úìòîù øàáîå .äéáùåé ìò øéòä êôäúúù äøéæâä
äøèôä ìò åðéæàä úùøô) 'ì"éøäî éèå÷éì'á øàéá äæ êøãáå
ïúéð äæ çëå ,òøôîì àèçä úà øå÷òì àéä äáåùúä
÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø ÷"äøä éãéîìúî (äáåù
äðùî øùàë úåðòøåôä úøéöò íìåà ,ìàøùéì ÷ø
ùàøá ïéçúôð íéøôñ äùìù' (:æè ä"ø) åøîàù äî ,ò"éæ
åðãîììå .éåâ ìù åçåëá åìéôà ùé äàìäìå ïàëî åéëøã
,ïéøåîâ íé÷éãö ìù ãçàå ,ïéøåîâ íéòùø ìù ãçà ,äðùä
êãéàîå äéä àìë àèçä úà øå÷òì äáåùúä úìòî ìò
ïéîúçðå ïéáúëð ïéøåîâ íé÷éãö ,íééðåðéá ìù ãçàå
ìèáì äçåëá ùé äîéìùå äøåîâ äðéàù äáåùú åìéôàù
øúìàì ïéîúçðå ïéáúëð ïéøåîâ íéòùø ,íééçì øúìàì
.úåøéæâä úà
íåé ãòå äðùä ùàøî ïéãîåòå ïééåìú íééðåðéá ,äúéîì
,'äúéîì ïéáúëð åëæ àì íééçì ïéáúëð åëæ ,íéøåôëä ïåùàøä íãà ÷çöé øá ð"øà (á"ò ã"ë à"ç) ÷"äåæä ì"æ
,'íéðåðéá'ì øôñ ãçééì åëøöåä òåãî ,àéùå÷ä äòåãéå äëåá äéäå .ãéî úåîéù áùç ,ò"âî ãøèðù ïåéë
ìù ïøôñá åîù áúëé äëæé íà ¯ 'êùôð äîî' éøä ä"á÷ä åìá÷ù ãò .(ä"øá äéä äæå ¯) äáåùúá áùå ïðçúîå
íøåáò ãçééúð òåãîå ,å"ç êôéäì àäé åàì íàå ,íé÷éãö íåéá áéúëã åøáã åá íéé÷å ,åéîé êéøàäå ,äáåùúá
êôäúäì äëæù éðåðéáä éë ,ïë åðéàã ,àìà ,ãçåéî øôñ úåøåäì ,äðù óìà àåäù åîåé åì ïúðå ,åðîî êìëà
äåáâ 'íå÷îáå äìòî'á ãîåò àåä éøä 'äáåùú ìòá'ì äáåùúá ìá÷îå àåä íåçøå ïåðç ä"á÷äù íìåòä ìëì
ïëì ,íäîò ãçé áúëééù éåàøä ïî åðéàå ,'íé÷éãö'äî çé ìà÷æçé) áéúëã åéçéù éúìåæ íäî õôç åðéàå ,íéáùì
.ãçåéî øôñ íøåáò åãçéé
øîà .åéçå åáéùäå ...ìàøùé úéá åúåîú äîìå (áì¯àì
÷åñôá ïë æîøì ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä óéñåä éåå ,êë íäì øîåà áàäù íéðáä íäéøùà ,÷çöé éáø
.ãåò ù"ò ,åðîî íéòîåù íðéàù íéðáì íäì
Y 'ùãå÷ä ìà úò ìëá àáé ìàå' (á æè àø÷éå)
éë 'íéùã÷ä ùãå÷'ì ñðëäì 'ìåãâ ïäë'ì øúåä àìù
àåä øåîâ ÷éãö ìåãâ ïäëäù éðôî ,ãáìá ô"ëäåéá íà
ìà ñðëéäì ìëåéù úàæë ääåáâ äâøãîá åðéà ïëìå
ùîùî àåäùë ô"ëäåéá ÷øå ,íéðôìå éðôì ùåã÷ íå÷î
æàå ìàøùé éðá úåðååò ìò øôëì àáå ,øåáéö çéìùë
æà ñðëéäì åì øúåä ïëì ,'äáåùú ìòá' ïéòë àåä
íé÷éãöî øúåé äáåùú éìòá íéìåãâ' éë ,'íéùã÷ä ùãå÷'ì
.íéùã÷ éùã÷ì ñðëð àåä éøä äæ çåëáå ,'íéøåîâ
'יעזוב רשע דרכו – רק יעזוב דרכו וכבר נחשב כ'צדיק

,íéøåîà íéøáãä 'åðì àì' øîåì íéððåàúîä íéáø
éëøã úåðùì ìëåà àì ,ääåáâ éìà åøáãú òåãî
éîë íäá éðà òå÷ù éë ,íä íéúååòî íà óà éâäðîå
åìâø àéöåé íà óàù ,åôà ãò ùôøáå õåáá òå÷ùù
áåù ñðëú äéðùä åìâø åàéöåäá éøä õåáäî úçàä
óèåòä õåáäî éëåðà àöà ãöéë ,äìéìç øæåçå äðåùàøä
÷åçøë' (áé â÷ íéìäú) ÷åñôá åúáåùú ,éúîùðå éùôð úà

.íéáù ìá÷ì åãé èùåôä áàä éîçø ìãåâ ïàëî åðãîìå
àéä éë ,äæì åëæù íéðáä ìù øéãàä íøùåàå
äúåàá éë ,íéãéîì åðéöîð êãéàì .äãéçéä íúåå÷ú
ä"á÷ä ìù å÷éçì íéáù íðéàù íéðáì íäì éåå äãéî
.íúàø÷ì äèåùôä åãéìå
íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá' (:ãì úåëøá) àøîâá àúéà
÷"äøä áúë .'ãåîòì íéìåëé íéøåîâ íé÷éãö ïéà
éë àåä ïéðòä .ì"æå (è"ìøú íéáöð) ò"éæ 'úîà úôù'ä
íúà ,íéáöð íúà ù"æå ...ìâòä àèçá åìùëð é"ðá
íéøåîâ íé÷éãö ïéà ïéãîåò ú"òáù íå÷îá éë Y à÷ééã
ïåøúéä äæå ...ììëä ïî åîöò àéöåä ïëì ,ãåîòì ïéìåëé
ìë 'éä úîàáå .úåì÷ì÷ò úåçøåà ï÷úîù ú"òá ìù
éðáì äùî øîà ïë ìò .íéìôùä åðéúåøåãì äðëä äæ
úåéäì íéëåæ íúà ÷ø ¯ 'íúà' (è èë íéøáã) ìàøùé
äáåùúä é"ò éë ,éðà àìå ,'íëé÷åìà 'ä éðôì íéáöð'
,ù"áúé åéðôì ãåîòì åæë äàìôð äâøãîì ìàøùé éðá åëæ

,( 'מקו שבעלי תשובה עומדי: בביאור הדבר כבר אמר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע לבאר מאמר )ברכות לד.לב
 אמנ חידוש וחכמה גדולה היא, כי אי כל חידוש לעשות תכשיט מזהב וכס,'צדיקי גמורי אינ עומדי
. כיו"ב – כגודל שפלותו של אד כ גודל חשיבותו כשישוב בתשובה,להפו חתיכת בד קרועה ופשוטה לתכשיט יפה
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àåä äîëå Y 'åðéòùô úà åðîî ÷éçøä áøòîî çøæî
åéðô ááåñì àìà êøöð åðéà ¯ áøòîì çøæîî ÷çøîä
úà åðîî ÷éçøä' éîð êë ,çøæî ãöì ãîåò àåä øáëå
êìäîë áùçð øáëå ,íäî åîöò ááåñé ¯ 'íéòùôä
 äðåëðä êøãáלגäáåùúä úååöî ìò äøåú äøîà øáëå .
)äååöîä éë ...'ä ìå÷á úòîùå áåùú äúàå (áé¯ç ì íéøáã
êîî àéä úàìôð àì íåéä êååöî éëðà øùà úàæä
 ...àéä íéîùá àì ,àéä ä÷åçø àìåלד
ò"éæ ìéäòååæî ò'÷îåìù éáø ÷"äøä

)éøîà éèå÷ì 'éò

(àë úåà íùä úãåáò øòù [íìùä ñçðô éøîà] ñçðô
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ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøäã äéîùî øîåà äéä
(:äô) àîåé úëñî óåñá äðùîä éøáã úà ùøôì
'åãéá ïé÷éôñî ïéà áåùàå àèçà áåùàå àèçà øîåàä
éì äî Y øîåì íãà àåáé íéîòôù ,'äáåùú úåùòì
íå÷î ìëîå ,áåù àèçàù éúòãé íâ éúòãé ,áåùà éë
úåùò éãé ìàì øùà ìëë äùòà øîåàå ÷æçúî åäéøä
¯ ïéà ¯ ïé÷éôñî ïéà äæë íãà .äáåùúá áåùà äúò
äìòúéù øáã óåñå ,äáåùú úåùòì åãéáù ÷ôñ ìë
àòî÷ íçìéäì åîöò ìò ìá÷îä ïëù ,äìòî äìòî
÷åúìåëé ìëë äùòéå ,éøîâì åðçöðéù øáã óåñ àòî
 åãòá øåîâé 'äåלה.

לג .הדבר דומה למי שהחזיק ברשותו 'בית מסחר' שבו מכר אבני ,חימר וכיו"ב לבניני בתי ,וביו מ הימי
החליט להפו לסוחר של 'רפואות' ,הרי בראשונה יוריד את השלט המודיע בראש כל חוצות כי כא מוכרי
כלי בני ,ויתלה שלט גדול המודיע שמהיו והלאה 'פני חדשות' באו לכא ,וכל הנצר לרפואה בגו או בנפש
יגש הנה .כ נמי ,כל הרוצה לשנות דרכו לשוב להתקרב אל ה' עליו לשנות 'מהותו'' ,לזוז' ממקומו ,להל מהיו
והלאה בדרכי ישרות...
יסוד גדול אמר הרה"ק הרר"ב מפרשיסחא זי"ע שלא ישאלו את האד בבי"ד של מעלה מדוע נכשל בחטא ,רק
טענה אחת  -מדוע לא שבת בתשובה ,ועל כ אי לו לאד מה להשיב ,כי מי הפריע לו להתחרט על העבר
ולקבל ע"ע לתק דרכיו מעתה.
וכבר המשילוהו ,למי שהוצר להגיע לווארשא ,וכבר עלה על הרכבת ...אלא שבטעות עלה על הרכבת החוזרת
מווארשא ,על א הדר פנה אליו ידיד נאמ ,ושאלו למחוז חפצו ...מששמע כ אמר לו ידידו הרי הנ נוסע ברכבת
הנוסעת לצד ההפו ממטרת נסיעת ,הל הלה ובחכמתו סובב פניו בעודו ברכבת לכיוו וווארשא ,במקו שירד
לגמרי מרכבת זו ,ויעלה על הרכבת הנכונה – הרי אי ל שוטה גדול ממנו כי בהנהגה כזאת לעול לא יגיע
לווארשא ...כ נמי לדיד – הרוצה לשוב אל ה' לעול לא יגיע למטרתו א יישאר לעמוד על עמדו ,בתו הבו,
ומאסר תאוותיו ושטויותיו ,כל חד בדיליה .אלא יעזוב דרכו ויתחיל להל בדר הנכונה.
לד .ונחלקו הראשוני על איזה מצווה אמרו לא בשמי היא ,ברש"י ועוד ראשוני סוברי שקאי על כל התורה
כולה ,והרמב" ס"ל דקאי על מצוות תשובה דמינה קאזיל .בי כ ובי כ הרי מצוות התשובה בכלל.
לה .איתא בפסיקתא )פיסקא שובה ישראל פ"ט( ,וז"ל שובה ישראל עד ה' אלקי ,לב מל שהיה רחוק מאביו מהל
מאה יו ,אמרו לו אוהביו ,חזור אצל אבי ,אמר לה איני יכול שלח אביו ואמר לו הלו מה שאתה יכול
לפי כח ואני בא אצל בשאר הדר ,כ אמר הקב"ה לישראל שובה אלי ואשובה אליכ ,עכ"ל.
פסק הטור )סי' תרו( חייב אד לטהר עצמו בערב יו הכיפורי בטבילה במקוה טהרה ,א שבזמ הזה כולנו
טמאי מת ולא תועיל לו הטבילה לטהרו מטומאת מת ,מכל מקו הטבילה תועיל עכ"פ לטהר מטומאה היוצאת
מגופו )שא כהיו 'המקווה' מטהרת מזה( ,ועיי ש בב"ח שמסביר את טעמו של 'רב סעדיה' הסובר )מובא ש בטור( דצרי
לבר על טבילה זו א שלא נטהר על ידה מטומאת מת ,מכל מקו בכל טהרה וטהרה שאפשר לו לטהר עצמו
חייב לבר עליה כשמטהר עצמו )אלא שאי הלכה כמותו לעני הברכה( ,והיינו שעל האד לעשות ככל אשר לאל ידו ,וא
א לא יוכל לטהר עצמו לגמרי מכל מקו יעשה עד כמה שידו מגעת ,וייחשב לו הדבר כאילו עשאה בשלימות.
וכ היא בעבודת הטהרה והתשובה ,אל ירי האד את ידיו ולא ירפה את אחיזתו באביו שבשמי ,אלא יעשה
כל מה שביכולתו ,בעמל ויגיעה רבה ,ויקויי בו 'לא-ל גומר עלי'.
איתא במשנה )יומא פה' (:מה מקוה מטהר את הטמאי א הקב"ה מטהר את ישראל ...שנאמר )יחזקאל לו כא(
וזרקתי עליכ מי טהורי וטהרת' ,ד' קושיות הקשה כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע ,א .הרי הכלל אומר
שהקט נתלה בגדול – כיצד מהפ ותולה כא את הגדול  -הקב"ה בקט  -טהרת המקווה ...ב .מדוע בחר לו פסוק

באר הפרשה

עשרת ימי תשובה

âé

ìå÷á ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä ùøã ùåøãù åîëå ,ãéúòä ìò äìá÷ä àåä äáåùúäå éåãéåä úéìëú íðîà
 äúò ãò íäá åîöò ìéâøäù åéìâøä úà áåæòìלוãåîò á"ç ùãå÷ éôøù çéù'á àáåä) ùãå÷ ùà úåáäì áöåç ,
מדברי נביאי ,כשהתורה כבר אמרה מפורשות שביו הזה 'לפני ה' תטהרו' ...ג .וכי לא סגי לומר 'מה מקוה מטהר'
מדוע הוסי לומר 'מטהר את הטמאי' ,ועוד ,הרי הנמשל 'א הקב"ה' אינו עולה בקנה אחד ע ה'משל' ,שהרי
אמר 'מה מקוה מטהר ,א הקב"ה מטהר את ישראל' וכי כל ישראל 'טמאי' ה ,אתמהה...
ומבאר באופ נפלא ,וכעי"ז כבר איתא ב'זרע שמשו' )פרשת שופטי ( עפ"י דברי המשנה )ברכות פ"ג משנה ו( 'זב שראה
קרי ...טעו טבילה' )הזב טמא 'שבעה' ולא תועיל לו טבילה באמצע שבעה ימי הללו ,ואילו על טומאת קרי יש לו לאד לטבול מיד באותו
היו  ,ויטהר בסו היו ב'הערב שמש'( ,כלומר ,שלא יאמר זה האיש ,מה לי ולטבילה ,הרי א א אטבול עדיי אשאר
טמא ,ולא תטהר אותי הטבילה אחרי שהנני טמא 'טומאת שבעה' ,לזה אמר התנא ,לא כי ,אלא עלי לטבול עצמ,
'טהר' עצמ במקוה ,ותקרא בש 'טהור' )עכ"פ לגבי טומאה זו( ,אמור מעתה' ,א הקב"ה מטהר את ישראל' באופ כזה,
שלא יאמר האיש ,מה לי ולקבלה טובה ,וכי מה תועיל לי עזיבת איזה דבר קט ,לטהר עצמי באיזה 'גדר' קט וכיו"ב,
הרי ממילא אשאר 'חוטא' ,כי מכ רגל ועד ראש אי בי מתו ,לזה האיש אנו אומרי ,לא כי ,עלי לעזוב אפילו
הרגל אחד' ,טהר' עצמ בהתגברות זאת ,ותקרא בש הנכס 'טהור' ...ומעתה יבוארו ויתיישבו כל הקושיות ,לא
תלה כא גדול בקט ,רק ללמד עני זה שטהרה בכל מצב אפילו שנשאר טמא נחשבת טהרה ,ודבר זה למד דייקא
מדברי הנביאי ולא מ התורה המדברת מטהרה גמורה בשלימות ,ולכ נקט 'מה מקוה מטהר את הטמאי' שמטהרת
אפילו את הנשארי בטומאת ,מ"מ כל מעט טהרה נחשבת טהרה.
והקב"ה חפ בתשובה ומקבלה אפילו תשובה כל דהו ,וכמו שיש לפרש בדר צחות מה שנאמר )הושע יד ג( 'אמרו
אליו כל תשא עו' ,שלכאורה אי הלשו מדוקדק שהיה צרי לומר 'תשא כל עו' ואמאי נקט לשו זה ,אלא ללמד
שאפילו תשובה כגו דא ,שאינה מסודרת ומיושב כל צרכה ,אלא היא בבחי' כל תשא ובאופ משובש ,א היא
מתקבלת לעילא באהבה ובחיבה.
לו .אמר הנביא )ישעי' נה ז( 'יעזוב רשע דרכו' רבי המקשי וכי יש לרשע איזו דר ...וביאר הגה"ח רבי גד'ל אייזנער
זצ"ל ,במשל ל'רועה נאמ' שנקלע ליער ,ולפתע והנה רואה הוא זאב שבא לטרו את הכבשי ,ב'מסירות נפש'
החל מרד אחריו ,אלא שהזאב בעל כוח הוא בבריחה ,ולא השיגו הרועה ...עד ...שהצליח הרועה לתפוס היטב
בזנב הזאב א הזאב המשי במנוסתו ,וכ יצא שהזאב בורח והרועה מחזיק היטב היטב בזנב ונגרר אחר הזאב
עד כדי סכנת נפשות ...וכ נכנסו לתוככי העיר ,והנה א ראו בני העיר את ה'מחזה' ומילאו שחוק פיה ולשונ
רינה ,לאיד היה הרועה צועק במר נפשו 'רחמני בני רחמני' הצילוני מ הזאב ,הצילו ...עד שנענה אליו חכ
אחד עזוב נא את ה'שוואנ' )זנב הזאב( ,ותינצל נפש.
וכ אנו אומרי לכל יהודי באשר הוא עזוב נא את השוואנ – מדוע עשית מהנהגת 'דר' ושיטה עד שאינ
יכול לסור ממנה על דר טוב ,מי הכניס ל בדמיונ שהנ חייב להתנהג כ וכ ,אי זה אלא הרגל רע ,עזוב אותו
וירווח ל...
כיו"ב אמר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע )פרשת נח ד"ה וישלח( בש אביו הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע ,דיש מי חיה
הנקראת 'ביבער' ,וכ היא דרכה ,להיכ שתל ,הרי בדר חזרתה תשוב באותו דר בדיוק ממש ,וממילא כשרוצי
לצודה מתבונני בדר הליכתה ,ומכיני לה 'מלכודת' באותו מקו ,וכשהיא תשוב בדר חזרתה תל ישר לתוככי
המלכודת ,ובאמת כשהיא חוזרת והיא רואה את אשר לפניה – כי היא עומדת להילכד – תתחיל לבכות ,אבל עדיי
אינה מעלה בדעתה לשנות דרכה ,וכ היא בוכה ונכנסת תו כדי בכיה למלכודת ...ולכ ממש דומה היהודי
ש'בדמיונו' חייב הוא ללכת בדר פלונית ,וא שהוא רואה את גודל השבר ו'בוכה' ע כל זאת אינו נמנע וממשי
להכנס לתוככי הבור והכשלו – צא משגיונותי ,ותחליט בדעת כי אינ כל כ מחויב ליל למקו פלוני....
הגאו רבי מרדכי פאגערמאנסקי המשיל לשני אחי קטני ששיחקו כשהאחד משמש כעגלו והשני נדמה לסוס,
ו'בעל העגלה' מוש בסוס ,...והנה החל לירד גש זלעפות' ,בעל העגלה' עזב את החוטי )מושכות( ומיהר אל הבית,
א הבני שראתה כ רק בנה האחד שב הביתה דאגה לשלו אחיו מדוע הוא בושש לבוא ,מיהרה לצאת חוצה,
ומצאתו עומד כשהוא כפו תחת כיפת השמי וכולו רטוב עד לשד עצמותיו ,ותשאלהו ,מדוע תעמוד בחו ,והרי
הגש יורד עלי ללא הפסק ,השיב הנער ,כיצד אכנס הביתה ,והרי אנוכי 'סוס' ...על כ אמר דוד 'אל תהיו כסוס
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כפרד אי הבי' ...עומדי אנו בעשי"ת ,והלה אומר 'איני יכול להיכנס כי סוס אני' ,איני יכול לעזוב ולשנות דרכיי
לטובה ...מי גילה ל 'רז' זה שאתה סוס ,ומי מכריח אות להמשי להיות 'סוס' ,עזוב את הרגלי הנלוזי ,פקח
עינ וראה כי עלי אמר הבורא 'נעשה אד' ,ובכוח להעפיל למדרגות ומעלות טובות לאי ערו.
ידוע שלשמירת הפיל )שלא יברח( די בחבל דק וחלוש ,א שבוודאי בכוחו של פיל לעקור את החבל כלאחר יד,
מכל מקו 'שמירה מעולה היא' ...והסבר הדבר ,מכיוו שכשהיה הפיל קט ב יומו היה סגי לו בקשירת חבל דק,
וכשניסה אז להשתחרר ממנו לא עלתה בידו ,לכ קבע בנפשו שלעול אי בידו לקרוע את קשרי החבל ,וכבר
איננו מנסה אפילו פע אחת לחשוב אולי עתה משגדלתי ואני נושא משאות אדירי ,כבר יכול אני לשחרר עצמי
מחבל דק וקלוש זה ...עלינו לדעת – 'מותר האד מ הבהמה' ,להבי שא א כבר ניסה להתגבר על יצרו באיזה
עני ולא עלתה בידו ,וכי משו הכי ג עתה לא יצליח ,הרי יתכ שהיו נתחזקו כוחותיו ויוכל לנצח.
מעשה בחסיד אחד שנכנס אל הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע ,ובכה לפניו מקירות לבו על מצבו השפל ברוחניות,
ובתו דבריו פלט בלשונו שהוא כולו טבוע ברפש ובו ,נענה הרה"ק מטאלנא והשיב לו  -הבו הגדול ביותר אי
לו קיו ויתייבש לבסו א אי מוסיפי לתת בו מי ,...כלומר ,שאי עליו כי א להחליט בהחלטה גמורה שמכא
ואיל לא יוסי קוצי למדורת העוונות ,אלא יעזוב דר רשע וישכו באהלי ש ,וממילא יתייבש הבו מאליו ויצא
מאפילה לאור גדול.
הרה"ק רבי שלו שכנא מפרוהבישט זי"ע היה אומר כי המהל בדרכיו ונפל בבו ,א יתחיל מיד לנקות עצמו
ואת בגדיו ,לא די שלא ינקה בזה את בגדיו ,אלא הבו יתפשט יותר על הבגד וילכלכנו יותר ,ומה יעשה אד זה
– ימשי בדרכו כלא היה ,ולאחר זמ כשיתייבש הבו ,אזי בגרירה אחת יתפורר כל הבו ויפול מבגדו ללא כל
עמל ויזע .כיוצא בו מי שיתבוסס ב'סור מרע' ויחשוב הרבה מעברו שלא טוב היה ,לא די שלא ינקה עצמו אלא
מסוכ הוא להתלכל יותר ,ומהי תקנתו ,לא יתייחס כלל לעברו – ולא יעסוק בסור מרע כלל ,אלא יל בדרכו בעסק
התורה והמצוות כאילו לא אירע דבר ,ובבוא הזמ 'כשיתייבש' הבו ,בגרירה אחת – בהרהור תשובה אחד כדבעי,
ינקה ויפול כל הרע מאתו )משמיע שלו  ,יש שהעמיסו בלישנא דגמ' )פסחי ק' (.פורס מפה  -ומקדש' ,שיפרוס מפה על
העבר ואו אז יוכל לקדש עצמו(.
בסגנו זה אמר הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצוק"ל ,במשל למי שנתלכלכו בגדיו ב'אפר' שריפה ,שא יתחיל לנקות
עצמו על ידי שפשו הבגד ,אזי לא די שלא ינקה את עצמו אלא יטנפו בגדיו יותר ,אלא כ יעשה – ינפח בפיו
על האפר ,ובנפיחה אחת יתפזר ויעו כל האפר מבגדיו ,ולדיד ,המרגיש בנפשו כי נפשו נכתמה ב ...לא ישפש –
ויתחיל לחשוב אודות עברו ,כי נכשל בזה ובזה ,ובמחשבות מעי זה .אלא ינפח פע אחת ברוח פיו על כל ה'עבר',
ויראה בעיני רוחו אי שכל עברו כאפר שכבר התפזר לכל עבר ,ומעתה יעבוד את בוראו ויעסוק בתורה ויראה כמי
שנולד זה עתה.
בספה"ק הביאו לשו הזוה"ק המפרש בלשו הפסוק )ישעיה נב ב( 'התנערי מעפר קומי  -כהאי תרנגולתא דאיתנערת
מ עפרא' .והכוונה בזה ,שהנה מדר התרנגולת להתפלש בעפר עד שכל כולה מלוכלכת ומטונפת ,אמנ בשעה
שקמה אינה מתחילה לנקות נוצה אחר נוצה שהרי אי לדבר סו ,אלא עומדת ומנערת עצמה ובבת אחת כל
הלכלו סר ממנה .וכ הוא הדר בעבודת ה' ,שלא יתחיל לנקות ולשוב על כל חטא וחטא ,אלא יתחזק ויאמר
מעתה אעשה רצו קוני ,והתנערות הגונה זו מכל דרכו עד עתה היא היא שתנקה אותו כראוי.
וכבר אמר גדול אחד ,שכשירד לטבול במקווה טהרה ראה מודעה המכרזת ואומרת 'כשאתה יורד מדרגה היזהר
מהחלקה' )פו זי אויסגליטשע( ,ולמד ממודעה זאת ,כי אומרי לאד 'כשאתה יורד מדרגה' – כלומר כשנפלת ונכשלת
באיזה חטא ופג' ,היזהר מהחלקה' – שלא תוסי ליפול מכל המדרגות.
בעניי זה מסופר על הרה"ק רבי אהר גראדיא זי"ע שהיה ד"ר גדול ומפורס וחזר בתשובה על ידי הרה"ק
המגיד ממעזריטש זי"ע )הוא היה מטפל ברגליו המדוכאות בייסורי של המגיד( ,ביו מ הימי פנה רבי אהר אל המגיד הגדול
והתאונ בפניו על מחשבות שונות מימי עלומיו ,הפוקדות אותו וטורדות את מנוחתו ,פתח המגיד במשל ליהודי
שהיה מחזיק ברשותו בית מזיגה ,והיו הערלי באי מידי לילה לשתות עד כדי שכרותו של לוט ,וכל שולחנ
מלא קיא ,ולא זו בלבד אלא ששברו לו את חפצי הבית ,עד שביו מ הימי החליט לומר די לכל הצרה הזאת,
סגר את 'עסקי המזיגה' ,ופתח 'באותו מקו ובאותו זמ' בית מסחר לממכר 'בדי' ,ויהי בחצי הלילה – באו כמה
'שיכורי' ערלי לדפוק על דלתות הבית ,בזעק 'יהודי יהודי ,פתח לנו ,כי דבקה לשוננו מרוב צמא ,יי"ש יי"ש''...
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÷úåøéáò úåìéáç úéùò ,áåè äùò ,òøá øäøäú ìà ,òøî àöîð íù úàöîð íãà ìù åúáùçîù íå÷îá (áö
,ìå÷ì÷ä ìò áùåç íãàùëù àöîð ,åùôð ìë íò íãàä
.ì"ëò ,úòãä áåùé íò ...ïãâðë úååöî äùò
åçåî éë äáåùúá áåùé àì éàãååáå òøä êåúá åäéøä
øúé 'åøáò' ìò ïðåáúäì äáøé àìù ,äáåùúä éëøãîå úåáöò êåúì ìåôéì ìåëéå áìä íåèîèì íåøâéå íùâúé
äñéðù äîá ïä ,àèçù äîá ïä Y äãéîä ìò
áåùçéùë éë ,àèçä íöòî äòåøâ åæ äáùçîå ,äìéìç
é÷îòì ìôðå øæç áåùå äáåùúá áåùì íéîòô óìà ,õåá øàùé àåäå õåáá êåôä Y õåáä ìòå òøî øåñ ìò
 äáø íåäú àåäù ïîæáå ,äæî ä"á÷äì ùé äî ,àèç àì àèç ïëלז÷ø ,åúåå÷ú äãáàå úåáöòá ò÷ùé æà éë ,
àìà äúòå ïéà' (å àë ø"øá) ì"æç øîàî åîöòá íéé÷é äéäéùå ,úåéìâøî á÷åð úåéäì ìåëé åäéøä äæ ìò áùåç
 åøáò ìò ììë áåùçé àìù øîåìë ,'äáåùú êîöò äðôä Y òøî øåñ ïëì ,íéîù úåëìîì äæî åäùîלחàìà ,
כשמוע היהודי זעקת בעוד ליל ,לא התייחס אליה ,לא ק ולא זע מה ,א ה בשלה ,המשיכו לדפוק עוד
ועוד על דלתות הבית ,עד שראה היהודי שעוד מעט קט ,ותשבר הדלת ,ואז יפרצו ה'שיכורי' אל תוככי הבית,
ויקשה פי כמה וכמה לסלק ולהרחיק מ הבית ,על כ השיב לה מבעד לדלת הנעולה  -כבר אינני 'מוזג' ,יי
אי כא ,שיכורי אי כא ,מעתה אי לכ מה לחפש בביתי ...מכא ואיל רק 'בדי' תמצאו כא ,כ ,סיי המגיד
הגדול ואמר לרבי אהר ,כאשר יבוא אלי היצר ,ע מחשבות זרות ורעות ,אל תפתח לו אפילו פתח קל ודק ,כי
אז יקשה ביותר להוציאו ולסלקו ,אלא מבעד 'לדלת' אמור לו ,טעות גדולה ביד  -כבר איני אותו ד"ר שמלפני
שני ,אלא פתחתי כא 'עסקי' חדשי ,מעתה הנני עובד ה' ,ואי כבר כל דריסת הרגל לכל אלו המחשבות.
הגאו הגדול רבי ברו בער מקאמעני זי"ע בעל ה'ברכת שמואל' אמר פע ,דעו לכ שהיצר אינו מניח לא
אחד ,ולכל אחד ימצא את הדר להפילו בפח יקוש כפי מדרגותיו ,וא ה'ראש ישיבה' אינו נמלט ממנו ,ה אמת
שלא יבוא אליו לומר לו אל תלמד שהרי ראש ישיבה הוא ולא ישמע לו ,וא להדיחו מיראת שמי לא ינסהו
מכיוו שהיצר יודע בעצמו שלא ישמע לו ,על כ יבוא לעוררו שיחמיר בחומרות יתר על המידה עד כדי 'נערווע'
)עצבי ( המעבירות את האד על דעתו ,ובזה יפילנו לגמרי.
וסיפר את אשר קרה עמו בראשית הימי ,שאחר המלחמה עבר להתגורר בווילנא יחד ע אביו הגאו רבי שמואל
לייבאוויט זצ"ל ,וש חלה האב ור' ברו בער ישב ליד מיטתו לילות וימי ,ולא מש ממיטת חליו ,אול מקורביו
שחששו לבריאותו הציעו לו שיחלי את מקומו ע אחד מבני הישיבה שהואיל לשבת ליד מיטת החולה .כל
המאמצי לא נשאו פרי והאב הזק נפטר ,חלשה דעתו של רבי ברו בער ,בהאשימו את עצמו כי לא טיפל באביו
כראוי ,וכי א היה מטפל בו די הצור היה עשוי להארי ימיו ,צערו של הגאו גבר עליו מאד וסכנה היתה נשקפת
לחייו ,באחד הימי נזדמ הגאו לאסיפת רבני שהתקיימה בווילנא ,ג ה'חפ חיי' היה נוכח ש .הסתגר ה'חפ
חיי' ע רבי ברו בער באחד החדרי הצדדיי ,ופתח בשיחה על נושא התשובה כשידו אוחזת בידיו של רבי
ברו בער ,וחזר עמו פעמי רבות שכח התשובה  -לא די שהעוו נמחק כליל ,אלא כל מהותו של האד נהפ
לאיש אחר ,עד שהחל רבי ברו בער לומר מרוב שמחה' ,א נייער ברו בער ,א נייער ברו בער' )ברו בער חדש( ,כי
פני חדשות באו לכא ,כל ימיו הכיר רבי ברו בער טובה ל'חפ חיי' ,באמרו ה'חפ חיי' ממש החיה אותי.
לז .הנה איתא במשנה סו יומא 'האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אי מספיקי בידו לעשות תשובה ,אמר רבי
עקיבא ,אשריכ ישראל ,לפני מי את מטהרי ומי מטהר אתכ  -אביכ שבשמי ...מה מקוה מטהר את
הטמאי א הקב"ה מטהר את ישראל' ...וביאר הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע שרבי עקיבא בא לחלוק על תחילת
המשנה ,ולדבריו א מי ששיי לכת זו של 'אחטא ואשוב' ג כ מספיקי בידו לעשות תשובה ,וכדוגמת טהרת
המקוה  -מה מקוה מטהר את הטמאי  -א א כבר נטמא וטבל ,ושוב נטמא וטבל וחזר להיטמא אפילו אל
פעמי מכיוו שטבל עלה מטומאתו' ,כ' הקב"ה מטהר את ישראל אפילו אל פעמי.
לח .כבר פירש אחד מצדיקי דורנו מדברי רש"י הק' על הפסוק )נצבי כט יא( 'לעבר בברית ה' אלוקי  -כ היו
כורתי בריתות עושי ,מחיצה מכא ומחיצה מכא ועוברי בינתיי' ,שהכוונה היא שכל הרוצה לכרות ברית
ע ה' אלוקיו על ידי התשובה עליו לעשות 'מחיצה מכא'  -שלא לחשוב כלל על עברו ,אלא יחשב עצמו כתינוק
שנולד ,כבריה חדשה ,ועוד עליו לעשות 'מחיצה מכא'  -בינו לבי עתידו ,שלא ידאג על העתיד היא אוכל עמוד
בעבודה הקשה ,וכ יוכל לבוא לפני ה' אלוקיו ולכרות עמו הברית.
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òáùðù äîî ïë çéëåîå ,(äáåùúä ãâðë ãîåòä øáã ïéàå .ìæøá
ùéàä úà åáúë 'ä øîà äë' äéðëé ìò øîàå ä"á÷ä
'åâå åòøæî çìöé àì éë åéîéá çìöé àì øáâ éøéøò äæä
äéðëé éðáå' áéúë (æé â 'à) íéîéä éøáãáå ,(ì áë äéîøé)
àìå íéùðà òøæ åì äéäù éøä ,åðá ìàéúìàù øéñà
äìåãâå ,äáåùúá øæçù éðôî àìà äæ ïéà ,éøéøò úî
äîò ùéù ïéã øæâ óà äãé ìò ïéòøå÷ù äáåùúä
.ù"åòòå ,äòåáù
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úåæçì ùâéå ,äùãç äéøáë , לטãìåðù ÷åðéúë åîöò áùçé
åé÷åìà 'ä éðôì àåáì ìëåé êëå , מäúòî 'ä íòåðá
.øåîâ äáåùú ìòáë åéìà áø÷úäå
כי לא ידח – עני התשובה שווה לכול בלי יוצא מ הכלל

àøîâä éøáãá 'ìàððç åðéáø' øàéá íéàøåð íéøáã
ãåáëä àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ' ,ìéòìã
øîåìëå ,'ãåáëä àñë ãò åúàèç òéâä íà åìéôà ¯
,ãåáëä àñëì ãò åéúåðååò åáøå àèçá ìéãâä¦ íà óàù
âøåáùì÷éðî à÷ìòîù ìàåîù éáø ÷"äøä åðì ïúð äöò åðìá÷é ãéî áåùé íà Y åéðôá úìãä äìòðð àì ïééãò
ìàøùéî ùéà íåù 'àöîé ìáå äàøé ìá' ïë ìò .àøåáä
'ä ãò ìàøùé äáåù' ÷åñôä úà åøàáá ò"éæ
êøãä òöîàáå ,àùî àùåðä íãàì ,ìùî êøãá ,'êé÷ìà éðôá ãîåòä øáã êì ïéà éë ,äáåùúä ïî ùàééúéù
.äáåùúä
,åúëéìäá êéùîäì åãéá ïéàå ,åéúåçåë åìæà éë ùéâøä
éøä åîöòì áùçå ,íéðîéñ åîöòì äùåò ìçä ,äùò äî ãîåòä øáã êì ïéàù ,äáäà äñëú íéòùô ìë ìòå
àùéì éìò äù÷é àìå ,áø ÷çøî åðéà éðåìô úéá ãò ò"éæ ÷éãö éúôùä áúë åúàååöáå ,äáåùúä éðôá
äìåáçú ìò øæç íùì åòéâäá .íù ãò ÷ø êìà ,àùîä åãîìé úåøøåòúä úò ìëáù (á äàååö) åúçôùî éðáì
ãò ÷ø øîàå éðåìô íå÷îá äìåãâ ïáà ìò èéáä ,úàæ êéøàîå ,(.å÷ á"ç) íéèôùî úùøôá ÷"äåæä éøáã úà
åúéìëúì òéâäù ãò åëøãá êéùîä êë ,àåáà íù øáã êì ïéàù ,åéøáã úéöîúå ,äáåùúä ïéðòá ãàî íù
àéä êë ,'ãò ìàøùé äáåù' ùåøéô äæå .åöôç æåçîìå ,äáåùú äìéòåî íéàèçä ìë ìòå äáåùú éðôá ãîåòä
äô ãò åîöò úà ÷æçé úò ìëáù ¯ äáåùú ìù äëøã åðåùìáå ,ìåëéáë ä"á÷ä ìù äòåáù ìèáì óà äãéáå
òéâé æà ,øçà ïéðòá àåáà íù ãòå ,éðåìô ïéðòá àåáà äîëå ,ïéðéãå ïéøæâ äîë øáúî äáåùúã ïàëî' ùåã÷ä
åøåñéå ,úåîéìùä úéìëúì àåáì äëæéù ¯ êé÷åìà 'ä ãò 'àúáåéúã éî÷ àîéé÷ã ïàî úéìå ,àìæøôã ïéàìùìù
.ú"éùä ïéáì åðéá íéìéãáîä íéëñîä ìë åúàî
ìù úåàìùìù äîëå ,íéðéãå úåøæâ äîë úøáùî äáåùúäù ïàëî)
( אמר רבי יצחק:כה המלי הגה"צ בעל ה'קול אריה' זצ"ל )ליקוטי ד"ה בר"ה אמר רב יצחק( דהנה איתא בגמרא )ר"ה טז
 שנאמר )בראשית כא יז( כי שמע אלקי אל קול הנער באשר,'אי דני את האד אלא לפי מעשיו של אותה שעה
 ק"ו ב בנו של ק"ו, מה ישמעאל 'ב השפחה' היה נידו לפי מעשיו באותה שעה, ומעתה נישא ק"ו,'הוא ש
 הג שלפעמי נכשלי והולכי, בני אברה יצחק ויעקב שבפנימיות לב חפצי לעשות רצו קונ,ל חי-שבני א
 שהרי, אזי ידונו אות כפי המצב שה עומדי בו עכשיו, א יקבלו על עצמ לתק מעשיה,אחרי תאוותיה
. וממילא יפסוק הקב"ה לה שנה טובה ומתוקה,מעתה בריה חדשה הוא על ידי התשובה
 ועל ידי שהוא מזכיר לפניו את,כי זה דרכו של היצר להשפיל את רוחו של אד שירגיש שאינו שווה מאומה
 ועל זה כבר אמרו צדיקי שאפילו לאל שני של עבר אי זכות להחריב.עברו הרי הוא מפיל את רוחו בהווה
. מכא ואיל חושבנא, מאי דהוה הוה, כי על האד לשכוח מכל עברו ולומר.אפילו רגע אחד של הווה
 כי 'ויהי' המחשבות על מה שהיה ועל,וכבר אמרו דלכ אי 'ויהי' אלא לשו צער ואילו 'והיה' הוא לשו שמחה
... אבל לחשוב רק אודות העתיד 'והיה' – זהו שמחה גדולה,העבר זהו צער גדול
' יואל ב כה( 'ושלמתי לכ את השני אשר אכל הארבה, ובזה שמעתי לבאר את האמור בנביא )הפטרת שבת שובה.לט
 וא, הרי בצדק אכל לה הארבה את תבואת כ'עונש' על חטא, ותמוהי הדברי,( )בהענישו אות על עוונות
 אבל מה יש להקב"ה להשלי ולשל לה על, הרי מעתה ה פותחי פרק חדש בחייה,א עתה שבו בתשובה
 ונחשב, שעל ידה נחשב האד כאילו לא חטא מעול, ומכא תלמד כוחה של תשובה.שהעניש כראוי לחוטאי
'...לו כמי שהעונש בא עליו בחינ עד שיש לומר 'ושלמתי לכ את השני
 עד היכ ביכולתו- ' כי א אמרינ 'לב יודע מרת נפשו' הרי וודאי ש'לב יודע מתיקות נפשו, בדר צחות אמרו.מ
. הרי על אחת כמה וכמה בימי מסוגלי ונעלי אלו, וא הדברי אמורי בכל ימות השנה,להגיע
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מל אוהב צדקה – ריבוי הצדקה וחסד בימי אלו
 'äøéæâä òåø úà ïéøéáòî ä÷ãöå äìéôúåמאàúéàå .
,ìàøùé úéá ìë åâäð' (ã â) äáåùú úåëìäá í"áîøá åðà êëå ,ä÷ãöá ìàøùé éðá ïéáøî åìà íéîéá
 ãñçå ä÷ãöá úåáøäì äáåùúå' ë"äåéå ä"ø éîéá íéòéøúîå íé÷òåæמב  íéáåè íéùòîáåמג ÷åñòìå

מא .בימי מקד כשהיתה אימת הצבא של מדינת ליטא עלה למעונו של הגאו הגדול רבי יצחק אלחנ ספעקטאר
זצ"ל בחור ב עשירי שהגיע זמנו להתייצב לפני הצבא ,וכה בכה לפניו ,רבי קדוש ,עד לאחרונה היו בני
העשירי משחדי את פקידי הצבא בממו רב והללו היו מוציאי כנגד ה'מצלצלי' שטר שחרור ו'פטור' מהצבא,
א לאחרונה גדלה רשעות של פקידי הצבא הנוטלי את השוחד בשמחה רבה ,ולאחר שהממו בכיס ה שבי
'למסור' את המשחדי וכ אוסרי בבית האסורי את הבחורי ואביה ג יחדיו ,על כ נפשי בשאלתי ,כדת מה
לעשות ,כי א לא את שוחד הרי מיד אלקח לצבא ,ולאיד ,הרי ג נתינת השוחד איננה עצה ...חשב הגאו כמה
דקות ,ולאחר מכ נענה ואמר ,שמע נא ,יש לי עסק גדול )מאכער( שלגביו אי דלת נעולה ,הכל פתוח לפניו – הב
לי צרור מעותי ,ואני אמסור אותו לאותו עסק ,ל בשלו לדרכ ,ת תנומה לעפעפי ושטר השחרור יגיע ע"י
הדואר עד לפתח בית ,וכ עשה הבחור.
ואכ ,כעבור שבועיי ימי נקש בבית איש הדואר ומסר לידי הבחור מכתב מטע הצבא הפוטרו משירות
בצבא 'מטעמי בריאות' וש נית בידו זכות ערעור עד יו פלוני ...וליהודי הייתה אורה ושמחה וששו ,הבחור
שלא ידע את נפשו מרוב שמחה מיהר לביתו של הגאו להודות לו ולבר את שליחו הנאמ ,ובתו הדברי אמר
לרי"א ,הנה ,מוב מאליו שאי אפשר לפרס בראש כל חוצות מיהו העסק שהרב השתמש בו ,אבל אעיז לבקש
מהרב שיפרס את שמו לכה"פ בי אנ"ש ,ועכ"פ בי העשירי ...אמר לו רי"א ,שמע היטב ,עסק זה טוב הוא לא
רק לענייני הצבא אלא לכל מיני הצלות שבני דורנו צריכי לה ,ולא רק לעשירי ...ואפרש שיחתי ,באותו היו
שבאת אלי לפני כשבועיי נכנסו אלי כלה ואמה אשר באו לשפו ליב כי מועד הנישואי קרב ובא ולרש אי
כל ,ובושה תכסה פניה מרוב פחד ובהלה שתתפרד החבילה ,משיצאו שניה נכנסת ע 'שאלת' אמרתי לעצמי,
הנה הקב"ה בעל הגמול בוודאי לא ישיב ריק את פני נותני הצדקה אשר גדולה צדקה להג מכל מיני פורעניות
צרות ויסורי ,על כ ביקשתי ממ את צרור הכס ,נתתיו לה ובזכות שמחת לב בא אלי כתב ה'פטור' עד
הבית) ...מפי הגאו הגדול רבי ראוב פיי זצ"ל ,ששמע מהבחור בעצמו שכבר נהפ להיות 'בעל בעמיו'  -בימי נדודיו מאדמת אירופה לשנחאי
שביפא בימי המלחמה(.
מב .במכתב שכתב הגאו רבי אלחנ וואסערמא על פטירת הגאו רח"ע נמצא כתוב וז"ל' .נמצאו פתקאות ממר
ז"ל ,וה קבלות מערבי יוהכ"פ ,באחת מה מעיו"כ כתוב ...לעשות חסד ע כל המבקש.
באחד השני בערב יו הכיפורי לפנות ערב נראה הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע מטפל ומתק בצינור
שבור של מי שופכי )ביוב( שעמד בסמיכות לבית מדרשו כשהוא כבר לבוש בקיטל וטלית לקראת 'כל נדרי' ,אחד
העוברי שראה את המחזה הנורא ...וכמעט נעתקה לשונו מרוב תדהמה שאל הלה את הרבי ,רבי קדוש ,מה
מעשיכ כא בזו השעה  -לטפל במי שופכי בשעה שאנו עומדי על פתחו של היו הגדול והנורא .אמר לו ר'
שלומ'קה ,מעשיי אלו ה כמעשיו של הכה גדול בשעה שעמד אחת בשנה לפני ולפני ב'קודש הקדשי' )כי מסביב
אותו ה'שבר' שבצינור פרצה מחלוקת בי השכני  ,ולהשקיט הסערה עשה ר' שלומ'קה מה שעשה(.
פע ישב הרה"ק רבי דוד בידערמא זי"ע מעיה"ק ירושלי וער את 'סעודה המפסקת' בעיוה"כ כשהוא מוק
בנשברי לב – חסרי בית ומשפחה חולי ונדכאי ,והיה יושב ומדבר על לב בדברי בדיחותא וניחותא – מדברי
המיישבי ומשמחי את לב .באותה שעה עבר הגאו רבי דוד בהר" זצ"ל בדרכו לבית הכנסת ל'כל נדרי' וכולו
אומר הדרת קודש ,ומבעד לחלו ראה את הנעשה אצל ר' דוד'ל ,נכנס ר"ד בהר" ושאל את הרבי ,וכי זו עת וזמ
לשחוק ע אנשי אלו ,אמר לו הרבי אמשול לכ משל ,לתינוק שתקפוהו 'כאבי שיניי' ל"ע ,מה תעשה אמו
תעזוב את כל עסקיה וענייניה ,תשחוק לפניו ותרקד לפניו )בכל כוחה( – להסיח דעתו מהכאב הנורא ,א אלו נשברי
הלב הינ כביכול 'כאב השניי' של הקב"ה ,אי לנו אלא לעמוד בכל עת ובכל זמ לרקוד לפניה ולשמח אות כי
בזה כביכול הננו עושי רצו קוננו בשלימות...
באחת השני לאחר 'כל נדרי' יצא הגאו רבי משה מרדכי חדש זצוק"ל מביהכ"נ לכמה רגעי ,ובעת שנטל ידיו
ראה את אחד מבוגרי הישיבה שעדיי לא מצא את זיווגו זה שני רבות שבא לערו את סדר עבודת יוה"כ בכותלי
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הישיבה ...נענה רמ"מ לעומתו בפני מאירות ומסבירות ואמר ...אה ...א אתה באת להיות עמנו ,הרי יהא לנו א
אנדערע יוה"כ) ...יוה"כ באופ נעלה ומרומ ( ,והנה דברי חיזוק אלו נכנסו עמוק עמוק ללבו ,ריפאו וחיזקו אותו ...ממחרת
יוהכ"פ ישב הלה עצמו אצל ה'גמרא' ,ומני אז עלה ונתעלה ונשתנה מצבו לבלי הכר ברוחניות ובגשמיות וכהיו
הוא ממקימי עולה של תורה ,והוא מעיד על עצמו כי דבריו הקצרי של ראש הישיבה באותו מעמד ה ה
שהעמידוהו על מקומו.
מספרת אשה אחת חשובה המסובלת ביסורי כשבעלה הגדול שליט"א חולה זה שני רבות ,ובכל שנה היה
הגאו הגדול רבי מאיר בראנסדארפער זצ"ל מתקשר לבר אותה בברכת השני ,ובקביעות היה שואל אותה ,הא
במש השנה שעברה באו כמה יהודי לעזור ל ,ותע ותאמר ,ה ,וודאי ,בכל יו ויו באי הנה אברכי יקרי
לעזור ולססיע לבעלי ,אמר לו הגר"מ ,על כ ,בגשת להדליק את הנרות בערב ראש השנה ,פתחי ואמרי נא לאבינו
שבשמי ,כי בני יקרי וטובי יש לו בעול הזה ,גלי לב לפניו כמה טובות ועזרה ה מגישי בביתכ ,כי אי
ל תענוג וקורת רוח לאב כשמיעת דברי טובי על בניו בשעה שה )הבני ( נצרכי לכ ,כאומר ,מחר הוא 'יו
הדי' ,ובעת הדי דיבורי הסנגור נצרכי וחסרי לנידוני ,אי ל סנגור טוב מזה...
פע ראה הגה"ק רבי ישראל סלנט'ער זי"ע אד מישראל המהל ברחובה של עיר בערב יוהכ"פ בפני נפולות
לרוב יגונו על 'עונותיו' ,והיה הלה משרה סביבותיו רוח נכאה ודכאו ,אמר לו רבי ישראל 'וכי מה אשמי כל עוברי
אורח שחטאת'.
מעני לעני ,בעני הוותרנות ,מקובל על הרה"צ רבי יעקב אביו של הרה"ק רבי אהר הגדול מקארלי זי"ע ,ששני
רבות היה חשו בני רח"ל ,וזכה בב שהאיר את עיני העול על ידי מעשה שהיה ,במש שני רבות שימש רבי
יעקב כשליח ציבור בביהמ"ד בימי הנוראי ,שנה אחת בליל יו הקדוש ניגש כדרכו לתפילת 'כל נדרי' לפני
התיבה ,והארי בתפילת הלחש של מעריב מעט יותר מהרגלו ,דבר זה גר לעורר כעסו של אחד העשירי שהיה
מנכבדי הקהילה שנאל לחכות כל כ הרבה זמ על הש" ,ויהי כאשר פסע רבי יעקב את שלש הפסיעות בסיימו
להתפלל ,ניגש אליו העשיר העונה עזות וחוצפה ,וסטר לו על לחיו לעיני קהל ועדה ,כשהוא נוז בו בגאווה וכעס
על שהקהל צרי לחכות כ"כ הרבה זמ ,מיד רצו הקהל למחות באותו רשע א רבי יעקב השתיק אות ,וכאילו
לא ארע דבר התחיל לומר בנעימה את הפיוט 'יעלה תחנונינו מערב' ,וג בסיו התפלה לא התייחס כלל לכל אותו
המאורע ,רק ביר את כל המתפללי בברכת 'גוט יו טוב' וחזר לביתו .לאחר זמ מה בהיותו שוקד על תלמודו
שמע דפיקות על הדלת ,וכשפתח את הדלת עמד ש אחד מעשירי העיר ,שביקש ממנו למכור לו את זכות
הבזיונות שספג היו ברבי ,א רבי יעקב השיב בתו לב ,שאינו יודע על מה הוא שח ,כי כבר בתו כדי דיבור
סלח ומחל לאותו עשיר בלב של ובנפש חפצה ,ואי לו עליו שו טינה והקפדה בלב ח"ו .בלילה ההוא חזה רבי
יעקב מחזה אלוקי בחלומו ,וגילו לו שבשכר וותרנותו יזכה להוליד ב שיאיר עיני ישראל בתורה ,ואכ כעבור שנה
נולד לו הרה"ק רבי אהר הגדול זי"ע שהאיר את העול בקדושתו.
מג .מובא בגמ' )כתובות סז (:שמר עוקבא היה רגיל בכל 'מעלי יומא דכיפורי' )  -ערב יו"כ( לשלוח לעני שהיה בשכנותו
ס ארבעה מאות זוזי .וכתב המהרש"א )ח"א ד"ה ארבע( וז"ל ,דקדק לית צדקה זו הגדולה ערב יו"כ ,שזכות זו
יהא מכריע לטובה) ,א"נ בו ביו צרי העני יותר לסעודתו( .עכ"ל.
סיפר הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגאר זצ"ל אב"ד 'חוג חת סופר' ב"ב ,מעשה שהיה אצל הגה"ק בעל ה'חת
סופר' זי"ע ,בשנה אחת אחרי 'סעודה המפסקת' קרא החת"ס לאחת מבנותיו ,ואמר לה ,שתל להציע שידו
ליתו פלוני ע יתומה פלונית ,אמרה הבת כי מיד בצאת החג תפעל להוציא את השידו מ הכח לפועל ,אמר
לה החת"ס ,הנה זקוק אנכי לאיזה זכות לקראת יו הדי והחתימה .מיד שלחה הבת לדבר ע הבחור אודות
יתומה פלונית ,ויע הבחור מה אעשה ואי הפרוטה מצויה בכיסי ,הביאה הבת את דבריו אל אביה הגדול ,נענה
החת"ס והשיב שהוא מבטיח שלעול לא יחסר לה דבר בבית ...מששמע הבחור את הבטחת החת"ס הסכי
מיד )ואכ ,לימי סיפר הלה ,שתמיד היתה פרנסתו מצויה ,וא שלא זכה לעשירות לא היה חסר לו כלו מעול ( ,א צד הכלה הסכימו
מיד ובאו בברית האירוסי לשמחת החת"ס ,שרק אחר שקיבל את הבשורה הטובה פנה לצאת לבית הכנסת
לתפילת 'כל נדרי'.
בהגיעו לבית המדרש כבר שקעה החמה והכל עמדו מוכני ומזומני לתפילה מזה זמ רב ,ובכניסתו רימז הגבאי
על השעה המתאחרת ,נענה החת"ס ואמר 'לא אחרתי כלל' ,כי בשמי לא יתחילו 'כל נדרי' טר בואי...
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.åìà íéîéá
éåàøù ,'õøàä úà úùøéå äéçú ïòîì óåãøú ÷ãö
ìòáì (î÷ú úåà) 'ä÷ãö ìéòî' øôñá åðéöî äæì øáñäå úåëæáù Y äéçú ïòîì ,äéøçà óåãøìå ä÷ãöá úåáøäì
àåä éøä åéøáã úéùàø ,ì"öæ 'øñåî èáù'ä
áåúëä éúîéà ,íééçì íúçéäìå áúëéäì äëæú ä÷ãöä
Y 'èôùîå ä÷ãö áäåà êìî' äëøáä éøáã úà ùøôî úøùò êåúî ïëù ,'éøùú å' úåéúåà 'úùøéå' ,øáãî
äèôùîë úéùòðä ä÷ãöä äùòî úà áäåà ä"á÷äù ä÷ãö íäá úúì ïúéðù íéîé äùéù íðùé äáåùú éîé
]êìîä' ¯ ú"éùòá çñåðä úà êë ìò åôéñåä .(åðå÷éúë) éà ë"äåéáå äáåù úáùáå ä"øã íéîé éðùá éøäù
åîéé÷ íàä ïã ä"á÷ä åìà íéîéáù ùåøéô ,'èôùîä
 [ä÷ãö úúì øùôàמה.
äî ìò éà÷ èôùîä êìîäã àöîð .ä÷ãöä úà éåàøë
íåùîå ,'èôùîå ä÷ãö áäåà' äðùä úåîé ìëá íéøîåàù øîåà äáåùú éîé úøùòá' (à áô÷ú ò"åù) øáçîä ÷ñô
éùòî ìëù íâä ä÷ãöä úåöî ìò èôùîä åæîø éëä ,ïéáäì êéøöå ,'èôùîä êìîä ,ùåã÷ä êìîä
éë åæîø àì' íå÷î ìëî ,åìà íéîéá íéðåãéð íãà éðá 'ùåã÷ä ì¯àä' íå÷îá øîåàù 'ùåã÷ä êìîä' àîìùáã
 'ä÷ãöë åéðôì áéáç ïéàù òéãåäì ,ä÷ãöä ïéðòá íà ,åìà íéîéá úåëìîä ïéðò øéëæäì íéöåøù éðôî ,øéôùמו.

הרי ל מחד גיסא סבר החת"ס שאי בידו שו זכות לגשת ל'כל נדרי' ,והוצר לפעול בכל כוחו כדי לעשות
את השידו בי יתו ויתומה קוד 'כל נדרי' ,א שידע שאי מתחילי במרומי כל נדרי קוד ביאתו לביהמ"ד
)וידוע דבר המעשה ,שבשנה אחת נכנס אליו חתנו כדי להתבר מפה קדשו לפני תפלת 'כל נדרי' ,ובכניסתו החדרה
נפל תיכ על האר בהתעלפות ,משהעירוהו הסביר לבני הבית ,שראה בחדר עמוד אש ומרוב פחד התעל ,ויהי
כשמוע כ החת"ס נענה לעומת בפשטות ,שאליהו הנביא התגלה אצלו היו ואולי זו היתה האש שראה חתנו(,
עאכו"כ עלינו להרבות בצדקה וחסד בימי אלו.
מד .הגאו רבי חיי קרייזווירטה זצ"ל גאב"ד אנטוורפ יצ"ו היה אומר ,שיתכ שעל ידי ה'גארטל' ]החגורה[ בתפילה
יקיי מצות עשה מ התורה ,ואיזוהי כאשר מלוה את ה'גארטל' שלו לחבירו ,דאז מקיי מצוה דאורייתא של
גמילות חסדי.
מה .ראיתי לחכמי וגדולי המבארי הא דאיתא בירושלמי )סו פאה( שהזקני היו נוטלי מעות צדקה רק בעשי"ת
ולא בכל הנה כולה ,ומבארי ,שבכל השנה נמנעו הזקני מלקבל כמובא ברמב" )מתנ"ע סו פ"י( שיש מעלה
במי שאינו נהנה מ הצדקה כדי שלא להטריח על הציבור ,אבל בימי אלו שה'נותני' נותני כדי להרבות בזכויות
שעל ידי זה יצא משפט לאור ,נמצא ,שאדרבה לא 'לקחוה' זקני אלא 'נתנו' למי שנת לה.
מו .מה רב שכר של גומלי חסדי ,ובפרט א גומל חסדי למי שאינו מכירו ואינו מאוהביו ,כדמצינו נוראות
בדברי ה'מש חכמה' )פר' אמור ד"ה במדרש( המבאר מדוע קבע הקב"ה את יו הדי – ראש השנה בחודש תשרי,
והרי בימות החמה עסוקי בני ישראל בעבודת השדה ,בקציר ובציר ושאר העבודות ,ואילו בימות החור ה מרבי
זכויות כשה יושבי ועוסקי בתורה ,א כ היה עדי לקבוע את 'יו הדי' בחודש ניס בחג הפסח ,כי אז יצאו
ישראל זכאי בדי ,אחר שעברו עליה ימות הגשמי מתו עסק התורה ,ולעומת הנכרי עסוקי בתאוות עול
הזה ודברי אסורי ,והוא פלא.
אלא מבאר ה'מש חכמה' עפ"י דברי הגמרא )ב"ב יא (.וז"ל .תניא אמרו עליו על 'בנימי הצדיק' שהיה ממונה על
קופה של צדקה ,פע אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת אמרה לו ,רבי פרנסני .אמר לה ,העבודה )לשו שבועה(
שאי בקופה של צדקה כלו .אמרה לו רבי א אי אתה מפרנסני הרי אשה ושבעה בניה מתי) ,כשמעו כ( עמד
ופרנסה משלו .לימי חלה ונטה למות ,אמרו מלאכי השרת לפני הקב''ה ,רבש''ע ,אתה אמרת כל המקיי נפש
אחת מישראל כאילו קיי עול מלא ,ובנימי הצדיק שהחיה אשה ושבעה בניה ימות בשני מועטות הללו ,מיד
קרעו לו גזר דינו ,תנא הוסיפו לו עשרי ושתי שנה על שנותיו .ומביא ה'מש חכמה' ,שמעתי שלא לחינ נקרא
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íéøåôéëä íåé
שבעת ימי קוד – עני ההכנה לקראת יוה"כ
ùåã÷ä íå÷îì ñðëé íà óàù ,ãîòù íå÷îá ãîòå ñðëðù
øîåìë ,äìéçúî 'ñðëðù íå÷îì' àìà ñðëð åðéà øúåéá úøåú) ò"éæ áåùèàìæî ìëéî ìàéçé éáø ÷"äøä æîø äë
íå÷îá ãîò' êëå ,ãòåî ãåòáî åîöò úà ïéëäù äî íù (:âð àîåé) äðùîä ïåùìá (ë"äåé áåùèàìæî ãéâîä
.ùàøî áöééúäì åîöò úà ïéëäù äâøãîá 'ãîòù íå÷îì ñðëð ,íéøåôéëä íåéá â"äë úãåáò ïéðò ìë øàáúð

'צדיק' ובוודאי היה מלא מצוות ומעש"ט ,ואעפי"כ בבואו לסכנת חיי ,כשכלתה קצבת חייו ,כדי להוסי לו חיי
לפני משורת הדי הוכרחו למצוא לו זכות צדקה וחסד שהחיה לאותה אשה ושבעה בניה משלו .מעתה תתיישב
התמיהה מדוע לא קבעו יו הדי אחר החור ,כי א היה הנידו בראש השנה רק אודות פרנסה ובריאות אכ
היה מועיל לבני ישראל זכות שה עוסקי בתורה לעומת הגויי העסוקי בשפלות תאוות ,אבל מכיוו שבר"ה
הנידו הוא 'מי לחיי ומי ל '...לזה מוכרחי זכות צדקה וחסד לפני משורת הדי ,וזה יש לה דייקא אחר הקציר
ובציר שה מניחי פאה ,לקט ושכחה ,יותר מ'תרומות ומעשרות' שה ניתני למכיריה הכהני ויש לה מזה
'טובת הנאה' ,אבל לקט שכחה ופאה שהבעלי עוזבי את השדה ומניחי מ'עמל' ויגיע לכל הזוכה ,וא ייתכ
ששונאיו זוכי בזה ,עי"ז יזכו להיכתב לחיי טובי ארוכי ולשלו ,כי א"א לדו בשמי א הוא ראוי לחיי או
לאו ,שהרי יש לנהוג בו 'מידה כנגד מידה' ,והוא חנ דלי א למי שאינו ראוי .ומכא ילמד כל איש לנפשו להיות
'טוב ומיטיב לכל לרעי ולטובי'.
בימי אשר למד הגאו רבי חיי קרייזווירטה זצ"ל גאב"ד אנטוורפ בישיבה לא היו מספיק מיטות לבני הישיבה,
ולו ניתנה ה'זכות' ליש אצל 'בעל הבית' שהיה דר במרחק אדיר מהישיבה ,וכמה שעות מ'סדר יומו' הלכו לאיבוד
רק עבור ההליכה לאכסנייתו וחזרתו מש ...במש שנתיי תמימות טרח ופעל ועשה כל מיני טצדקי כדי לקבל
מיטה בישיבה ,ואכ אחר מאמצי שוני הצליח להשיג את מבוקשו .ויהי בלילה הראשו בעת שעמד לעלות על
יצועו ,ניגש אליו בחור מסכ ובעל יסורי שהגיע זה עתה ללמוד בישיבה ושאלו היכ מיטתו של מר ,הגר"ח הבי
שכוונתו לומר על עצמו אנה אל ליש ,אנא .ת לי מיטת .חישב הגר"ח הרי יגיעות רבות טרחתי על מיטה זו
אשר בישיבה ,ואי את לו אותה ,בפרט שכ"כ הרבה 'ביטול תורה' כרו בהליכה למרחקי ,סו דבר ,התגבר הגר"ח
על כל רגשותיו ונת לאותו בחור לישו על מיטתו ,כאשר הלה אינו מבי עד היו כמה קשתה עליו החלטה זו.
לא עברו ימי מרובי עד שהרשע וקלגסיו ימש"ו עלו במדינת פולי וגאליצי' להשמיד להרוג ולאבד את כל ע
ישראל הי"ד ,וג על אותה ישיבה קדושה לא פסחו ,באחד הימי נכנסה קבוצת חיילי לבית המדרש וציוו על
כל הבחורי לעמוד בשורה ,ובאכזריות נטלו אחד אחד וירו בה למות ,כאשר לאחר מכ זרקו את הגו הטהור
מ החלו בזלזול ,והנה טר הגיע תורו של הגר"ח קרייזווירטה התייחד ע קונו וביקש על הצלת חייו 'זכרה לי
אלוקי לטובה' אותו וויתור הקשה  -רק אתה ה' היודע תעלומות יודע כמה היה קשה לי לעמוד בניסיו זה .אכ,
בהגיע תורו ,ניסה הגר"ח והתחנ לפני החייל האכזר והרשע שירח עליו ,והג שלא היה שו הגיו שאותו רשע
יקשיב לדבריו ,זכה למצוא ח בעיניו והסכי להצילו ,ואמר לו שהוא יירה באקדחו בקיר ,ואז יפיל עצמו מיד על
האר כמת ,והוא יזרוק אותו מ החלו בי המתי ,וכאשר יראה שאי ש איש יברח ויציל את חייו .ובסיפור זה
היה הגר"ח מוכיח כוחה וזכותה של גמילות חסד )בגופו( עד היכ היא באה.
איתא במדרש )קה"ר ג ב( מעשה היה בימי ר"ש ב חלפתא שהל לברית מילה וסעד ש אביו של תינוק והשקה
אות יי יש ב שבע שני .אמר לה ,מ היי הזה אני מייש לשמחתו של בני וכו' .ר"ש ב חלפתא ,שהיה בטוח
על כוחו ,יצא לו בחצי הלילה ליל לעירו ,מצא ש מלא המות בדר וראה אותו משונה וכו' .אמר לו ומפני מה
אתה משונה ,אמר לו אני משיחת של בריות ,שה אומרי כ וכ אנו עתידי לעשות ואינו יודע אימתי הוא נקרא
למות .אותו האיש שהיית סועד אצלו ואמר לכ מ היי הזה אני מייש לשמחת בני ,והרי הגיע פרקו ליטול אחר
ל' יו' .אמר לו חיי דאת מחמי לי פיטקי )כלומר הפינקס שנרש בו זמני( ,אמר לית אנא שליט על דיד ולא על דחברי,
אמר לו למה ,אמר דבכל יו אתו עמלי בתורה ובמצוות ועושי צדקות והקב"ה מוסי ימי על ימיכ'.
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úøäè' úà àáé÷ò éáø àðúä äîéã óåñ äðùîá äðä
èå÷ìé'á áúë äæ ïåéîãá ,äå÷îä úøäèì 'ô"ëäåé
åðéöî äå÷îä úøäèá íàù (äáåùú êøò à"èðå÷) 'éðåùøâä
ë"à ,äðåâî äæ éøä äå÷îì õôå÷ä (à"ô úåàåå÷î) í"áîøá
íåéä äæ úøäèì õôå÷ä ïë øîàð ô"ëäåé úøäè éáâ óà
ïëì íãå÷ äðëäá ìéçúé àìà ,äðåâî æ"éøä äðëä àìì
äøú ïîéñ 'ïåéöä øòù'á àáåä ,àö÷ ïîéñ) ìééåå é"øäî ú"åùáå
.àãç àòâéøá 'õåô÷é' àìå ,àâøã øúá àâøã
íéâäåðå úåøôëì ìåâðøú íéìèåðù ,áúë (á"÷ñ
íéâäåðù äî 'äìé÷ñ' ,ïéã úéá úåúéî òáøà åá úåùòì úøäèáù åîë éë (àé ùåøã) 'íéúéòì äðéá'á øàéá ãåò
ìò 'âøä' ,äèî éôìë óåòä úà úåèäì äèéçùä úòá î"îå êéðôì íéî øåáå ïééòî éøä äå÷îå ïééòî
äöåðä î ÷ìç óåøùì íéâäåð ïë åîëå ,äèéçù éãé äæéà äìéçú äùò àì íà íãàä øäèé àì íìåòì
áéáñ åéúåòáöà ïúåð äèéçùä íãå÷å ,'äôéøù' íå÷îá ,íéøäèîä íéîä úçú åôåâ ìë ñéðëäù Y äáåèì äìåòô
áåùçéå' ,'÷ðç' úúéî ìò æîøì éãë ìåâðøúä øàååö úà øäèì àá ä"á÷äù óà ,ô"ëäåé úøäèá àåä êë
ìò äúéî øæâð íàù ...äúéî áééç àåä åìéàë åáìá ,äìéçú åîöò øäèìå úå÷ðì íãàä ìò î"î ,ìàøùé éðá
úåîä êàìîì åì ïúéì êéøö äøéæâä ìèáéùë íãàä øäèé äìéçúîù Y 'ïéøäèî íúà éî éðôì' åøîåà åäæå
äîãéù åðééä ,õìçð äøöî ÷éãöù ïéðòä äæå ,'åëå åøôåë .åäøäèéå íéøåäè íéî åéìò ä"á÷ä ÷åøæé æàå åîöò
íò íéùåò øùà ìëë åéìò úåùòì íééåàø åéäù åùôðá
זה כפרתי – מנהג כפרות
øôåëì äëæé íééðòì ìåâðøúä úà ïúéù éãé ìòå ,óåòä
éðáå àåä àöé óåòá úåúéî òáøà åùòù úçúå ,ùôð êéøöå .ùåã÷ä íåé íãå÷ úåøôëä âäðîá ìàøùé åâäð
. מזíåìùìå íéëåøà íéáåè íééçì åúéá
øîàî) 'äáåùúä øåáéç'á éøéàîä éøáãá ïðåáúäì
úáù é"ùø äàø) 'úåøôë' âäðîì íòè øàáîä (ç ÷øô á
כל האוכל ושותה בתשיעי – מצות אכילה בעיוהכ"פ
íåéî ãçôä úà øøåòì éãë àåäù (àñéôøô éàä ä"ã :àô
íëéúåùôð úà íúéðòå' (áì âë àø÷éå) äøåúá áéúë ÷ø âäðîá äðååëä ïéàù ,äæá ì"öø 'éúòãìå' ,ïéãä
éëå' (.è ä"ø) ì"æç åù÷äå ,'ùãåçì äòùúá
,øòèéö à ïôàë íäò ìàæ'ñ] åãéòøäìå íãàä áì øéòäì
êì øîåì àìà ,ïéðòúî éøéùòá àìäå ïéðòúî äòùúá åîöò úà äàøî úåéäì .[ãçôî øøåòúéå ãòøé åôåâ ìëù
åìéàë áåúëä åéìò äìòî éòéùúá äúåùå ìëåàä ìë íàùå ,åéúåðååò ãöî êëì íéáéåçî åúéá éðáå àåä åìéàë
.' מחéøéùòå éòéùú äðòúä
,äëøáì äìì÷ä úà åéìàä êåôäé åáì ìëá 'äì áåùé

åâäð ïëìù ,óéñåîå] åúáåùú úéìëúá åðéã øæâ òø÷éå
'íéðåéáàì úåðî çåìùìå' ä÷ãöá úåáøäì úåøôëä íò
àöîù ïééöîå ,[åãé úðúîë ùéà ¯ íää íéìåâðøúä íò
éçäù éãë àåä âäðîä ø÷éòù ,åáúëù íéðåàâá åá àöåéë
.íéîù úàøéì åáì úà øøåòéå åáì ìà ïúé

 אותי,ב( 'אני הגבר ראה עני בשבט עברתו- וכ העמיס הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלא זי"ע בפסוק )איכה ג א.מז
 שנרמז כא דברי נוקבי כנגד המשכימי בערב,' א בי ישוב יהפו ידו כל היו,נהג ויל חש ולא אור
 ונרמז, דמה הועילו חכמי בתקנת, ולב בל עמ,יוה"כ ונוטלי תרנגול וסובבי אותו על ראש כמנהג ישראל
( בשבט עברתו. נדרי מ, ראה איש עני במעשיו )אי עני אלא בדעת,(.בקרא אני הגבר זה התרנגול הנקרא ג גבר )יומא כ
 בא ואותי נהג ויל סובב אותי סביב לראשו כשעדיי חוש ולא אור קוד עלות השחר, וכדי להנצל,שעבר עבירה
 שרוצה-  ובכהאי גוונא שהוא חושב שא בי ישוב, אול אינו מעורר את לבו לתשובה,בעוד שהחוש מכסה אר
 כי עיקר, אפילו א יהפו ידו כל היו ויאמר 'זה חליפתי' לא יועיל כלו, אזי,לתלות התשובה רק בי התרנגול
. לחזור ולהתקרב אל השי"ת,הטע למנהג זה הוא 'מרדות אחת בלבו של אד' – להתעורר
 עני מיוחד יש באכילת האי יומא – ליישב דעתו של אד ולהשקיט סערת רוחו ובזה יהא בידו להתפייס בי.מח
 ולי, ובספר 'שפת אמת' )הקדמו( כתב וז"ל,(' ב'עי יעקב: וז"ל בעל ה'ענ יוס' במסכת יומא )ד פא.איש לרעהו
 כי בט' צריכי ישראל לתוו השלו ביניה וכמו שאמר,נראה כי לעני כפרת עו יותר תלוי ביו הט' מיו העשירי
 ומטע זה נת,( דעבירות שבי אד לחבירו אי יוה"כ מכפר עד שירצה את חברו:רבי אלעזר ב עזריה )יומא פה
 כי קוד שיאכל האד יש לו ב' לבבות כי,הקב"ה מצוה זו לאכול ולשתות ביו זה שיהיה לאד לב אחד ושמח
 כי ביו הצו תתגבר המרה המחרחרת כל,' ולכ אמר הכתוב )ישעיה נח ד( 'ה לריב ומצה תצומו,אז יש לו לב רגז
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äåöîä úà áåúëä àéöåä òåãî (à ãøú) øàáî ùåáìä
éë ,'íúìëàå' àéãäá äøîà àìå éåðéò ïåùìá
ìîò êåúî úéùòðä äåöî øëùå ,àøâà àøòö íåôì
äöøå ,éùå÷ àìì úéùòðä äååöîä øëùî ìåãâ äòéâéå
áéùçä ïë ìò ,íøëù ìéãâäìå ìàøùé úà úåëæì ä"á÷ä
 éåðéò é"ò äàáù éîë åæ äååöî íäìמט.
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íééåìú íä ìàøùé ìë éðéòå' úåðååòä úåâàã éðôî
äìéëà úåöî äøåú äîéã÷ä ïëì 'íéîùáù íäéáàì
,éøéùòá úéðòúä ìá÷úú æàå åá çîùéù éãë éòéùúá
,äâàãá àåäù éðôî åéðôì äöøð åðéà éøéùòä éåðéòù éðôî
àöîð ,éøéùòä úéðòú ìá÷î æà éòéùúá çîù íà àìà
 éøéùòä úáåùúå íåö ïéòî åðéä éòéùúä úçîùùנ.

åøîà ë"òå (è ç ã øòù) 'äáåùú éøòù'á áúë á"åéë 'é÷ìàä ïåùì' àéáî (ãì÷ úåà ,øåà äøåú àîåé) '÷ä ä"ìùä
íåé áøòá äãåòñ òáå÷ä ìë (.è ä"ø) ì"æø
íòèá ,íéøåôë íåé úãåáò øôñá ÷"îøäî
äðòúäå éøéùòå éòéùú úåðòúäì äåèöð åìéàë íéøåôëä çåîùì øùôà éà ùåã÷ä íåéá éë ,éòéùúá äìéëà úåöî
ריב וכל נגע ,ולכ צוה ה' לאכול ולשתות ולהתענג בדש ,אז לב שמח ייטיב פני נזעמי אל פני לחבר את האהל
ויאסו כל ישראל חברי ברגל יח עומדי לפני ה' ע"כ.
הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע ביאר מצות האכילה ביו זה ,דהנה בכל תענית אנו מבקשי ומתפללי )ומקורו
בברכות יז' (.רבו כל העולמי גלוי וידוע לפני ,בזמ שבית המקדש קיי ,אד חוטא ומביא קרב ,ואי מקריבי
ממנו אלא חלבו ודמו ,ואתה ברחמי הרבי מכפר ,ועתה בעונותינו חרב בית מקדשנו ,ואי לנו לא מקדש ולא
כה שיכפר בעדנו ,לכ יהי רצו מלפני ,שיהא מעוט חלבי ודמי שנתמעט היו ,כחלב מונח על גבי המזבח לפני
ותרצני' ,וטבע האד הוא שעל ידי הצו מתמעט חלבו ודמו שנוצרו מ האכילה שאכל ביו אתמול ,וזאת הוא
מעלה ומקריב כקרב אשה לה' ,לכ אי זה מ הראוי לאכול בערב יו כיפור אכילה של 'רשות' ,כי אי יקריב
חלב וד זה לקרב מ המובחר ,לפיכ אמרה תורה לאכול בתשיעי כדי שיווצר חלב וד מאכילת 'מצוה' ,וממילא
יהא חשוב כאילו הקריב חלב וד של מצוה על גבי המזבח.
ולפי דבריו הקדושי הוסי בנו הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע לפרש הפיוט שאומרי בסליחות בערב יו
äתפלתõ
חיי ְ ִ ָ
עליו אõת ַ ִ
ôבזהֲ ,חתָ ָ õ
וקרàנַ õאל ִ ְ ֶ
זבח ְ ָ ְ ָ
éעל ֶ ַ
חלַ ְ õà
מזהֲ ,חõŁב ֶ ְ
אŁר ָדמְ õלֶ ַ ý
עמֶ ֲ ý
'ירצה צְ ַ õ
כיפור ֵ ָ ֶ
הזה ,כי הצו והתענית ביו הכיפורי חשוב כהקרבת קרב והזאת הד על המזבח ,לכ
יהיה ָהאõת ַ ֶ
מחר ִ ְ ֶ
תחזהָ ָ ,
ֶ ֱֶ
מ הראוי להחשיב את האכילה של עכשיו 'כעל זבח שלמי' ,וממילא 'וקרבנו של מחר' 'לא תבזה' ,ויעלה לריח
ניחוח אשה לה' ואז יקבל תפילתו שיתפלל למחר ביו הקדוש.
מט .מפורסמי דברי הטור )או"ח סימ תרד( שמביא מעשה רב בש המדרש' ,מעשה בשוטר העיר ,שאמר לעבדו
קנה לי דגי ולא מצא אלא דג אחד ונת בו זהוב ,והיה ש יהודי חייט ,והוסי עליו עד שהעלהו לחמשה,
ונשאר ]הדג[ לחייט ,בא העבד אל אדוניו ,וסיפר לו כל המאורע ,שלח השוטר אחר החייט ,ואמר לו מה מלאכת,
אמר לו חייט ,אמר לו ולמה קנית דג שוה זהוב – בה' זהובי ,ולא עוד אלא שלקחתו מיד עבדי ששלחתיו לקנותו
לי ,השיב לו ,והיא לא אקננו אפילו בי' כדי לאוכלו ביו כזה ,שצונו הקב"ה לאכול ולשתות ,ושאנו בטוחי
שהקב"ה יכפר לנו עונותינו ,אמר לו א"כ יפה עשית ופטרו והל לשלו'.
וב'בית יוס' הביא שכיו"ב הובא במדרש )בר"ר יא ד( ומסיי ש 'מה פרע לו הקב"ה ,הל וקרע אותו וזימ לו
בתוכו מרגליות טובה ,והיה מתפרנס הימנה כל ימיו' .צדיקי ביארו שכא הוסיפו את סו המעשה ללמדנו שהאכילה
בערב יוה"כ מסוגלת שלא יחסרו לו מזונותיו כל ימיו ,ויהיה לו שפע פרנסה בכבוד ורווח.
כתב ה'פרישה' )סק"ה( ,דצרי לומר שהחייט הגיע יחד ע עבדו של השר אצל מוכר הדגי ,דאי אמרת שבא
אחריו' ,וכי שיי לומר שמפני שציוה ה' ביו הזה לאכול יסיג גבול או יגזול מיד חבירו ,ולמדנו מכא ,שהג שיש
לחזר לקיי מנהגי ישראל שיסודת בהררי קודש ,מ"מ מאד יש להיזהר שלא לשכוח מ העיקר ,וחלילה להיכשל
באיסור הסגת גבול או בשאר איסורי תורה ויתבר בלבבו לאמר שהוא מקיי עכשיו מנהג ישראל...
ויש לאכול סעודה זו בכובד ראש ומתו יראה עילאה ,וכמו שהסביר הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע שבעת אכילתו
בעיו"כ יצייר בנפשו שבקשו לחנ ולהדרי זולל וסובא לאכול בדר אר ,על כ הושיבו אותו לאכול לפני ארי,
שש צרי לשקול ולמדוד תנועותיו ,כ נמי תהא אכילתו בערב יו הכיפורי.
נ .הרה"ק רבי מרדכי חיי סלאני זי"ע היה רגיל לספר ב'סעודה המפסקת' בעיו"כ את המשל הידוע ,ל'בעל הבית'
שהיה לו תרנגול ,והיה מחבבו כבבת עינו ,מאכילו ומשקהו ,מלבישו ומכסהו ודואג לכל מחסורו ,ויהי היו ,חמד
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äøç áèéäù éôì ë"åéòá øáâúî ïèùäù àúéà ïëìå åì äéäúå ,åúøôë ïîæ òéâäá åúçîù äàøä éë ,íäá
úéðùäå .åéúåðåòì åéúåðåâéå ,åúîùàì åúâàã ìò äãòì
.äæä íåéá åúåà åçöð øùà åì
úçîùì äãåòñ íéòáå÷ åðçðà íéáåè íéîé øàùá éë
ãòåîäå úòä òéâäá òøä øöéä äæ ïèùä äñðî êëìå
,úååöîä ìò äçîùä øëù ãàî àâùéå ìãâé éë ,äåöîä
ìàøùé úà ìéùëäì ,åéìà íã÷ù íåéäå ë"äåé Y
,äô åàöîðä êîò äúòå' (æé èë 'à é"äã) øîàðù åîë
åøîà éøäù äøæ äãåáòã åäééøæéáà àéäù ñòëä úãîá
úçú' (æî çë íéøáã) øîàðå 'êì áãðúäì äçîùá éúéàø
ãàî øäæéì êéøöå ,æ"ò ãáåòë ñòåëä ìë (:ä÷ úáù 'éò)
,'ááì áåèáå äçîùá êé÷åìà 'ä úà úãáò àì øùà
.äæä íåéá ñòëä ïî çåøáì
ìò äãåòñ òåá÷ì åáééçúð ,íéøåôëä íåéá íåöäù éðôîå
.íéøåôëä íåé áøòá äåöîä úçîù
úáùì åéúåùøãá) ç"ìöä çéëåîù úåðåáøãë íéøáã åðéöîå
ïèù äùòî äðäå .ì"æå (áé úåà ãë ùåøã ,äáåù
æîø êøãá åñéîòäå ,íéðéãä ú÷úîäì äçîùä äìåãâå
øåáò ñòë éãéì íéàá íáåø ,ë"äåé áøò Y ùåã÷ä íåéá
ìòù ,'åøîæ íé÷ìà åøîæ' (æ æî íéìäú) ÷åñôá
íéøäîî ìëä éøäù) êéøö åðéà øðä íâå ...úåèù øáã
ïéãä úãî úà úéøëäìå øîæì øùôà ïåâéðäå øîæä éãé
ïîéñ íåùî âåäðë í÷éìãäì éãë ,íäéãéá 'íééç úåøð' íò ã"îäéáì
.'íé÷åìà' íùá æîåøîä
úøåãî äøåãîä ìéãâä øáëù' ,(ã"ñ éøú à"îø 'ééò ,áåè
.ë"ò åá ïéèìåù íðäéâ éðéî ìë ñòåëä ìëù ,íðäéâ שלא אכעוס היו – זהירות מיוחדת מ הכעס בערב יוהכ"פ
íðéà øáëå äøåãî ìù äáäì ùà øéòáä øáëù åðééäå
íãéá äúìò êëù éåàå ,øð ìù øåà ÷éìãäì ãåò íé÷å÷æ .ì"æå (á"ñøú ë"åé) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë
íåé äéä àìù íåùî ë"åéòá ïéùåòù äãåòñä
.ì"çø
éôìå .úåðåøçàä úåçåì åðúéð åáù ô"ëäåéë ìàøùéì áåè
ìá÷ì øùôà éà éë' (:àì÷ óã) 'ïøäà úéá'ä øîà êëå åëæù ø÷éòã äàøðå .äãåòñä ïéîéã÷î ë"äåéá ïéðòúîù
äçîùá ÷ø ,øîàå ...(ä"ø ìò) äæä ùåã÷ä íåé
éë ,ô"ëåé áøòá åùòù äáåùúä çëî úåðåøçà úåçåìì
ø÷éòå ,êëåæî çåîä äçîù é"ò éë ,úòãä áåùéáå ìà åëæé àìù éãë ïèùä íàéèçä úåðåùàøä úåçåìá
.êæ çåî é"ò äáåùúä
ãøéì ä"ò åðéáø äùî ïëåî 'éäù ïåøçàä íåéá úåçåìä
ìëá ïèùä ãîò úåðåøçàá íâ éàãåáå .úøçîì øää ïî
 ובפרט בעיו"כ,ומי מטהר אתכ – עני הטבילה בכלל
ø÷éòå ,åéìò åøáâ åðéúåáàå .íàéèçäìå ïúåà áëòì åçåë
äøäè äå÷îá ìåáèì ìàøùé úåöåôú ìëá íéâäåð ìò åãîòù éôìå ïîæä åúåàá íå÷î åúåàá äáåùú ìòá
,(åøú) 'øåè'á ù"åîë íéøåôéëä íåé áøòá
.úåðåøçà úåçåì ìá÷ì åëæå äîéìù äáåùúì åëæ íùôð
 ויהי בחצי, וממחשבה למעשה... כי במה שונה הוא מרעהו בעל הבית,לו 'גנב העיר'' לאמ לעצמו את התרנגול
 בעה"ב הרעיש עול ומלואו לתפוס את הגנב,' ועשה בתרנגול 'מעשה ליקוחי,הלילה פר הגנב את דלתות הבית
 ומחוסר מזו ומי נחלש התרנגול מיו, ובבית הגנב – הגנב לא ידע כיצד לטפל בתרנגול,א העלה חרס בידו
,הבית והכיר בתרנגול שלו- בעמדו ש לפני השוחט נכנס בעל, בלית ברירה הל לבית השחיטה כדי לשוחטו,ליו
 והוסי, אול הלה כפר במצח נחושה שלא היו דברי מעול,מיד התחיל לצעוק על הגנב שיחזיר לו את הגניבה
 א הבעה"ב לא ויתר, שהרי התרנגול שלו היה גדול ושמ ואילו התרנגול שבידו הינו כחוש וחלש,לראיה כדבריו
 בראות השוחט את כל המהומה שלח, ג נטל דבר שאינו שלו וג הזיקו והכחישו,וטע ששתי רעות עשה הגנב
 שהרי כל אחד טע, מששמע הרב טענותיה לא ידע מה להכריע,את שניה לפני רב העיר שיפסוק ע מי הצדק
, שיתירו את החבל הקושר את רגלי התרנגול, עד שעלה ברעיונו להוכיח את האמת מיניה וביה,'טענת ברי 'כולה שלי
. וכמוב שהתרנגול חזר מטבעו אל בעליו הראשוני, ואכ כ עשו,ונחזי אנ למי ירו
 במש כל ימות השנה מצליח השט זה היצר הרע לצוד את האד,ובזאת סיי את דבריו בדמעות שליש
 אול כבוא יו הכיפורי כאשר הקב"ה זורק על בני, והוא מכחישו ומורט כנפיו על ידי שמכשילו בעוונות,ברשתו
 מיד חוזר כל יהודי ור אל, ונפתחי כל החבילי דמעיקי של השט וגונדא דיליה,ישראל מי טהורי ומטהר
....הקב"ה באהבה ובחדוה
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ìëì ìåãâ ÷åæéç äæå ,íéîòô ùìù ìåáèì ùé äæ éôìå åæ äìéáè øå÷îù áúë (ç"ô á äáåùúä øåáéçá) 'éøéàî'áå
£ © (æè à äéòùé) àø÷à åäåëîñàå ,'íéð÷æ âäðîî' àéä
'øééð åì çúôð äúòîù ô"ëäåéá øåëæéù ,ãçàå ãçà eöçø
¨ ¥ ãâpî
¤ ¤ ¦ íëéììòî
¤ ¥ § © © òø
©Ÿ eøéñä
¦ ¨ ekfä
¦©
 ãìåðù ïè÷ë àåä éøäå ,ùãçå ÷ìçנב.
ç"ô àîåé) ù"àøáå ,'éðéò
ùåã÷ä íåéá íéøåäèå íéé÷ð åéäéù éãë ,íòèä áúë (ã"ëñ
כי גדול יו ה' – תוק קדושתו ועיצומו של יוהכ"פ
äæ íòè ìò (àé óéòñ åøú ïîéñ) ø"äòåùä øéòäå ,äæä
]åùøãå ,(àé á ìàåé) åðìéëé éîå ãàî àøåðå 'ä íåé ìåãâ éë ììë ïéðò ïéà' ïë íàã ,[àö÷ 'ñ ìéåå é"øäîá åøå÷îå
 íéøåôéëä íåé ìò éà÷ã (á çìùéå àîåçðú) ì"æçנגåðééäå ,
íòô àìà ìåáèì êéøö ïéà ïëå ,'äå÷îá íéåãéåå øîåì
éë íåéä úìòî ìãåâ âéùäìå ìéëäì ùåðà ãéá ïéàù 'åîò ë"åé áøò 'ìä) ì"éøäî ìù åîòè àéáî êëéôì ,úçà
 äâùä ìëî äìòîìå íåéàå àøåð àåäנד.
 øééâúîä øâë äáåùú íåùî àåä åæ äìéáè íòèù' (åèùנא,
נא .טהרת המקווה היא כח הטהרה היחיד שנשאר לנו עד עצ היו הזה ,וכבר האריכו למענית קמאי עד כמה
בכוחה לרומ את נפש האד למ"ט שערי טהרה.
איתא בשו"ת רדב"ז )ח"ג תטו( כל עבירה ששב צרי טבילה לכתחילה.
ואמרו צדיקי בגדולת המקווה ,כי א המקווה מהפכת מנכרי ליהודי ,הגע בעצמ מה תעשה המקווה מיהודי...
ג נאמר לכל יהודי באשר הוא ,א א הנ מיואש מעצמ והנ מביט על עצמ כגוי ,הרי בכח המקוה להפו
את הגוי ליהודי...
ובזה ביארו אמרינו בתחילת יוהכ"פ את הפסוק )במדבר טו כו( ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכ ,כי
אכ 'בתוכ' הוא הגר הלז ,כי כל איש מישראל נחשב היו כגר שנתגייר.
כתב הרה"ק הבני יששכר זי"ע )תשרי מאמר ד' דרוש יא סי' לא( שבשעה שהאד מתכופ לטבול במקוה המי נעשה
גופו כפו ומכונס כצורתו של עובר במעי אמו ,נמצא שיציאתו מהטבילה הוא לו היא כלידה חדשה ,וכמו שנברא
עתה מחדש ,ומסיי ,שכל זאת מועיל א ורק א הוא מכוי לבו לשמי ברעותא דליבא.
כה כתב הרה"ק מסאכטשוב זי"ע בהקדמה לספה"ק 'אגלי טל' ,דאיתא במשנה )כלי יז יג( 'כל שבי טהור' שכל
החיות אשר בי אינ מקבלי טומאה לא בחייה ולא במות ,וכשאד מישראל נכנס למקור מי חיי נחשב
כמי שנכנס אל עול שכולו טהרה – שהרי במקו ה'מי' אי בה כל טומאה ,וממילא כל הטומאה מסתלקת
ממנו לגמרי והוא יוצא מ המי כבריה חדשה וכתינוק שנולד דמי.
נוראות אמר הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע בדברי המשנה )יומא פה' (:מה מקוה מטהר את הטמאי כ הקב"ה
מטהר את ישראל' וידוע הכלל שמי נתלה במי קט נתלה בגדול )תענית ז ,(.וכא אנו רואי שכביכול כביכול עשה
בורא העול עצמו כקט לגבי טהרת המקוה שגדולה היא עד מאד עכד"ק.
וידוע שהבעש"ט הקדוש זי"ע אמר על עצמו שזכה לכל מדרגותיו בזכות הקפדתו בטהרת המקוה ,וכלשונו,
שמקוה בתמידות תביא את האד לידי מדריגה.
נב .הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע אמר בש הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע ,שמצד הדי לא
היה בידינו לבר ברכת 'שהחיינו' ביוהכ"פ מרוב פחד ,כי אי יודה בשר וד לפני מל מלכי המלכי כשהוא
מגיע במצב נורא כזה ,א מאחר שהקב"ה מטהר אותנו מכל עוונותינו ,וכל אחד נעשה כבריה חדשה ממש ,לכ
צרי לבר 'שהחיינו' ,כי הוא מתחדש כבריה חדשה ממש פשוטו כמשמעו.
נג .הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )מגיד תעלומה ברכות יב (:כתב על דברי הגמ' 'אלו עשרה ימי שמראש השנה ועד יוהכ"פ'
וז"ל .הנ רואה שבכא דקדקו לומר ועד יוה"כ להורות שיוה"כ גופיה הוא יו הרחמי ולא נקרא יו הדי
והמשפט ,ומבאר ש שיש 'עשרת ימי תשובה' הנקראי ימי די ,כי ט' תשרי נחשב לב' ימי כאומרו 'כל האוכל
בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי'...
נד .וכנודע מה שכתב עוד ב'בני יששכר' )תשרי ח( בטעמא דמילתא שהמסכתא העוסקת בדיני והלכות יו כיפור
נקראת 'מסכת יומא' סתמא ולא 'מסכת יו הכיפורי' כשאר מסכתות ששמ מעי קדושת היו כגו שבת,
פסחי ,ראש השנה ,סוכה' ,להורות' כי קדושת היו היא ממקו נעל ראוי להסתירו ]שהוא למעלה מ הזמ
והłכל[ ,על כ מנהג אנשי מעשה שלא להזכיר שמו כל כ בפשיטות באיזה דברי ]פירוש שלא לומר 'יו כיפור'[,
רק כשמזכירי מעניינו לאיזה הצטרכות קוראי אותו סת 'יו הקדוש' ,ודי בזה למשכיל ,עכ"ל.

äë

יו הכיפורי
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ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä íùî íéøîåà êëå
ìëå ,êàìî àåä äî úòãì åðúðéá äøö÷ù ,ò"éæ
,åðòãé úàæ ìáà ,ãåáëä àñë åäî íéðéáî åððéàù ïëù
íéùîùîå ãåáëä àñëì áéáñ íéãîåò ùãå÷ ùà éëàìîù
íåéá ,äðäå ,òéæå úúøå äàøéå äîéàá ä"á÷ä úà
àìéîî ,äæä íìåòì åãåáë úà ä"á÷ä ãéøåî íéøåôéëä
èåùô âäðîå (ã"÷ñ èéøú) 'áèéä øàá'ä áúë äðäå àø÷éå) áéúëãëå ,åìàä íéëàìîä ãçàë éãåäé ìë äùòð
êëå ,åéìò ïéëøáîå íåé ãåòáî úéìèá óèòúäì
,ùîî 'ä éðôìë åðà íéãîåòù ,'åøäèú 'ä éðôì' (ì ,æè
,åéìò êøáì ïéà äìéìá óèòúð íàå ,ì"æ é"øàä áúë úîâåã íø ìå÷á 'åúåëìî ãåáë íù êåøá' íéøîåà ïëìå
'úåðååëä øåöé÷' åøôñá ì"çîøá .ì"ëò .úåðååëä øôñ 'éòå
.íéëàìîä
úòé÷ù úòùá éë ,åëøã éôì íòèä áúë (ë"äåé øãñ)
ììë ìë ìò 'úéìè' ä"áå÷ ñøåô ùåã÷ä íåé ìù äîçä éàäá (:èñù á"ç ,úåùøã) 'øôåñ íúç'ä áúë úåàøåð
éôðë úçú åãé ìöá åðúåà àéáçî åãñçáå ,ìàøùé øòöìå ùôð úåðòì åððéà ë''äåé úéðòú' àðùéì
ïéà ïëì åîöòî äùòð äæä øáãäù ïååéëîå ,äðéëùä úå÷éáãå úåáéø÷å äùåã÷ úîçî íà éë ,å"ç ìàøùé
.åéìò ïéëøáî
íéðåøçàäå íéðåùàøä íåé 'î ïéðòë àåäå ,úøùä éëàìîë
àì íéîå ìëà àì íçì ¯ øäá ä"ò åðéáø äùî äéäù
óàù (á øåè æè ãåîò à"ç ,úåùøã) 'øôåñ íúç'á àúéà
áéúëãå ,äðéëùä åéæî äðäðå äùåã÷å úå÷éáãî äúù
íåéá øúåéá ùã÷úîå äìòúî íãà ìù åôåâ
àìà éåðéò ïåùì åððéà 'íëéúåùôð åðòú' (èë æè àø÷éå)
äøáåò' (.áô àîåé) åðéðùù äîî äéàø àéáîå ,äæä
...úåøøåòúä
àúéàå ,'äùôð áéùúù ãò äúåà ïéìéëàî äçéøäù
øîà ,äçéøäù úøáåòî äùà äúééäù (á"ò íù) àøîâá ìà úò ìëá àåáé ìàå' (á æè àø÷éå) äøåúá áåúë
ìò éìåà ,àåä íéøåôéëä íåéù äðæàá äì åùçìéù åäì ñðëéäìå àåáì ìåãâ ïäëì øåñàù Y 'ùãå÷ä
àì íàå ,ìåëàì êøèöú àìå äúååàú ùìçú êë éãé éìë'ä äù÷äå .'úò ìëá' íéùã÷ä éùã÷ úéá êåúì
àì äîìå ,ùôð çå÷éô íåùî ìåëàì äì åðúé æà òâøéú éë ÷ã÷åãî åðéà 'úò ìëá' ïåùì ,(àåáé ìàå ä"ã) 'ø÷é
úåôéøèå úåìéáð ïåâë øåñéà úåìéëà øàùá äæ ïéã åðéöî åðéà úîàáå ,íé÷øôì ÷ø úò ìëá àåáé àìù òîùî
úåìéáð ìåëàì äøñà äøåúäù úøáåòîì ùåçìì êøèöðù íåéá íà éë íùì ñðëäì åì øúåä àì éøäù Y ïë
äùåã÷ åì ùé åîà éòîá øáåò éë ,íòèä àìà .úåôéøèå
.äðùá úçà íòô ùåã÷ä
êàìîä íò äìåë äøåúä ìë ãîåì àåäù äòùá äàøåð
,åúôé÷î åîà ìù øåëò óåâ àìåìéàå ,(:ì äãðá øàåáîë) íéøåôéëä íåéá éë ,éðà øîåàå .ì"æå 'ø÷é éìë'ä øàáîå
áåø÷ äðùä ìëá ïëì ,úøùä éëàìîî øúåé ìåãâ àåä ,úøùä éëàìîì àåää íåéá ìàøùé ìë åìùîð
ìåëàì øåñàù äðæàá åùçìéù äî ìéòåé àìù éàãååì ïë ìò ,íäá èìåù ïîæä ïéàå ïîæä ïî äìòîì íäù
úååàúì åúåà êùåî øåëòä óåâä éë ,úåôéøèå úåìéáð éë ,ïîæäå úòä ììëî åðéà åìéàë äæ ùåã÷ íåé äîåã
íàä óåâ íâ íéøåôéëä íåéá ìáà .úåéøîåçå úåéîùâ ...äæ íåéî õåç ,ïîæä åðééäã úòä ììëá äðùä úåîé ìë
íéøåôéë íåé íåéäù øáåòì åøéëæé øùàë àìéîîå ,êëãæî àåä àìà ,äðùä úåîé ìë ìù úòä ììëá åðéà ïë ìò
 נה...ãåò úååàúäìî ÷éñôéù ïëúé
ìàå' øîàùëå ,äðùä úåîé ìëî ìãáð åîöòá ãîåò

àåäù íåé íåùá ììë àáé àìù æîø 'úò ìëá àåáé
íåéá àåäå ,úòä ììëá åðéàù íåéá íà éë ,úòä ììëá
,úøùä éëàìîì åá åìùîð ìàøùéù äçéìñå äìéçî
,äðùä úåîé ììëá åðéàå úòä úçú íéìôåð íðéàù
.ì"ëò

 כדברי הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע, וא 'עביות וארציות' העול מתעלה למאד ביו זה.נה
' כי אמרו חז"ל 'לעול ימכור אד קורות ביתו ויקח מנעלי לרגליו,בבארו מדוע נאסר 'נעילת הסנדל' ביוה"כ
 כי מבואר בדברי 'הרב מהר"מ חאגיז' )ב'משנת, אלא, ומהי גודל הנחיצות שהפליגו כל כ בעד נעליי,(.)שבת קכט
 כמו שנאמר )בראשית ג יז( 'ארורה האדמה, שבשעה שחטא אד הראשו נתקללה האדמה,חכמי '( בש חכמי הרמז
 אמנ בבית המקדש שקרקעו אדמת, ולכ ימכור אד 'כל מה שיש לו' כדי שלא ידרו על מקו קללה,'בעבור
 כדי שלא תהא,(: ולכ 'לא יכנס אד בהר הבית במנעלו' )ברכות סב, יש להשיל המנעלי וליל יח,קודש היא
()'אגרא דפרקא' אות דש

יו הכיפורי

'àðù éúåçà ïàø÷ù ãò ïááçî ææ àìå ,éàøå úá éòîù
ãò ïááçî ææ àìå ,éúéòø éúåçà éì éçúô (á ä ù"äù)
éîåàìå éîò éìà åáéù÷ä (ã àð äéòùé) 'àðù éîà ïàø÷ù
ìò å÷ùðå é"áùø ãîò ,áéúë éîàìå ¯ åðéæàä éìà
íòèä êéôî òåîùì àìà éúàá àì åìà øîàå åùàø
.ééã äæä

באר הפרשה

åë

àìà úøùä éëàìîë ÷ø íðéà ìàøùé éðá éë ,úîàäå
äðùä ìëá äðäã ,øúåé íéäåáâå íéìåãâ óà
÷øå 'êùéã÷ð' äçðîå úéøçù úåìéôúá íéøîåà äìåë
íåéá åìéàå ,('êöéøòð' æðëùà çñåðìå) 'øúë' íéøîåà óñåîá
,('êöéøòð' æðëùà éðáå) 'øúë' úåìéôúä ìëá íéøîåà íéøåôéë
'äùî äèî'ä áúëå ,('ùåáì'á 'ééò) äæ éåðéùì íòèä äîå
'ãåáëä àñë' ìåëéáë äìòúî äæä íåéáù ,(áòúú úåà)
(:å â"ç) ÷"äåæá øåîàä ã"ò) ìàøùé úåìéäú éãé ìò
äáâðå äìåò åãåáëå ,('íéîùáù íäéáàì ïéñðøôî ìàøùé'
ïéàù ãò íäéúåìéäúî êë ìë äåáâ íå÷îì íîåøúîå
,àåää íå÷îä úùåã÷ âéùäìå òéâäì úøùä éëàìî ãéá
åãåáë íå÷î äéà' ïîæä ìë íé÷òåöå íéäîú íä ïëìå
íù áåúëù 'êùéã÷ð' íéøîåà ïéà éëä íåùîå ,'åöéøòäì
èå÷ðì íéìåëé íðéà íéëàìîä éë ,çëåð ïåùìá 'êîå÷îî'
íåùîå ,àñëä 'íå÷î' úà íéâéùî ïéàù éðôî åæ ïåùìá
.øúñð ïåùìá 'åîå÷îî' íéøîåàå íéøæåç éëä

áäåàä áàä êøãë àåäù 'íééç íéî øàá'ä øàáîå
,áà ìù åùàø úîå÷ ãò åäéáâîå åðá úà
,åùàøî äìòîì åðäéáâé øúåé åááçîùë íéîòôìå
ìò äøèò åäùåòå ùîî åùàø ìò åäéáâî íéîòôìå
éðáù ¯ øúåéá ääåáâä äìòîäå äðéçáä àéäå .åùàø
øúåé ääåáâ àéäù ,'åîà' úâøãîá ìåëéáë íä ìàøùé
åúáäà áåøîù áàë ,åîöò íéîìåò ìë àøåáî ìåëéáë
äåáâ àåäå ,åùàøî äìòîì åîéøîå åäéáâî åãéçé åðáì
éãåäé ìë ä"á÷ä íéøî ìåëéáë éîð éëä .åðîî øúåé
íøîåà øàåáé äæ éô ìò ,óåðéè ìëî åøäèîå åëëæîå
íéìåò íåéä äæáù 'íéøåôéëä íåé äæ ¯ åîà åì äøèòù'
êìîá ïåéö úåðá äðéàøå äðéàö' (àé â ù"äù) áéúë äðä
. נוåæ äâøãîì åðà
ì"æç åøîàå ,'åîà åì äøèòù äøèòá äîìù
äæ ¯ åîà åì äøèòù (äøåú ïúî äæ ä"ã é"ùø :åë úéðòú)
לפני מי את מטהרי ומי מטהר אתכ – טהרת היו
'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä øàéá úåàøåð .íéøåôéëä íåé
ìò ì¯àä éãñçî äéäù .ì"æå (äô÷ äåöî) 'êåðéç'ä áúë â ø"ùäù) ùøãîä éøáã é"ôò ,(ïäëä ç÷ìå ä"ã àùð) ò"éæ
,éñåé éáø ïá øæòìà éáø úà é"áùø ìàù ïðçåé ø"à (á
ìò äøôëì äðùá ãçà íåé ïäì òåá÷ì ,åéúåéøá
úåðååò åöá÷úé åìéàù ,åáåùéù äáåùúä íò íéàèçä äøèòù äøèòá' åäî êéáàî úòîùù øùôà åì øîà
åà íééúðù óåñì íúàñ àìîúú äðù äðù úåéøáä äãéçé úá åì äúééäù êìîì (ìùî) åì øîà ,'åîà åì
äàø ïë ìò , נזäéìë íìåòä áééçúéå ,øúåé åà ùåìù àì ,éúá äúåà àøå÷ äéäå éàãî øúåé äááçî äéäå
äðùá ãçà íåé òåá÷ì ,íìåòä íåé÷ì ä"á åúîëçá ãò äááçî ææ àì ,éúåçà äúåà àø÷ù ãò äááçî ææ
åãòé íìåòä úàéøá úìéçúîå ,íéáùì íéàèç úøôëì ä"á÷ä éàãî øúåé ááçî äéä êë ,éîà äúåà àø÷ù
,äøôëì íåéä åúåà ä"á ì¯àä åãòéù øçàå ,êëì åùã÷å (àé äî íéìäú) áéúëã àåä àãä éúá ïàø÷å ìàøùéì
 כי כל האר וכל החומריות שבה יוצאי, ביו הכיפורי לא נהל במנעלי, כיו"ב.'חציצה בינו ל'אדמת קודש
.'היו מכלל ארור לכלל ברו ואמרי לו 'של נעלי מעל רגלי כי המקו אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא
 שא היו בני אד יודעי באיזה צחצוח מתנקה נשמת, וכבר אמר הרה"ק רבי מנח מנדל ה'שר מקאצק זי"ע.נו
. היו נזהרי ביותר לשומרה בטהרה שלא יטנפה שוב,האד ביו הכפורי
 ראיתי היא שאחד, פע בהיותי ברחובה של עיר בווינא עיר הבירה, הרה"ק ה'עטרת ישועה' מדז'יקוב זי"ע סיפר.נז
 הרי ממילא בעוד כמה שעות ישוב, לש מה יטרח כבודו כל כ, ניגשתי אליו ושאלתיו,מנקה את הרחובות
 ה אמת שתו שעות ספורות שוב יתלכלכו,' ויענני ה'מנקה, ומדוע תיגע לריק,הרחוב להיות מלוכל כדאשתקד
... תעלה הזוהמא עד למעלה ראש עד שלא יהא שיי להל ברחוב, א לא אנקה אות תמידי כסידר, אבל,הרחובות
 ואי כא כל מקו לחשבונות – הרי,' 'לנקות ולשטו, זוהי עבודתנו בימי הטהרה,סיי ה'עטרת ישועה' ואמר
 שהרי א לא יעמול עתה, אי זו טענה כלל, ומה ארוויח בנקיו עצמי כעת הזאת,ממילא אשוב לקלקל לבסו
... הרי ה יציפו אותו עד למעלה ראש ח"ו, ליטהר מכל חלאה וזוהמא,לנקות עצמו

æë

יו הכיפורי

באר הפרשה

úàø÷ì íéëåá åéä ìàøùé ,éðéñ øä éðôì åìòå åîéëùä
íúééëá äúìòù ãò ,íúàø÷ì äëåá äéä àåäå ,äùî
ìò ä"á÷ä ìù åéîçø åìâìâúð äòù äúåàá ,íåøîì
ùãå÷ä çåø íúåà äøùéá ,íúáåùú úà ìáé÷å ìàøùé
© ¨ ,ìàøùéì ä"á÷ä øîàå .úåîçðå úåáåè úåøåùá
éða
àäúù ,éìù ãåáëä àñëáå éìù ìåãâä éîùá éðà òáùð
äæ íåé íëì äéäéå äìåãâ äçîùìå ïåùùì åæ äéëá íëì
íëéðá éðáìå íëéðáìå íëì äìéçîå äøôëå äçéìñ íåé
. סúåøåãä ìë óåñ ãò

àåäù ãò äìòúé åúàî úåëæä çë ìáé÷å íåéä ùã÷úð
. נחäøôëá òééñî

íéîé' .ì"æå ,äëåøàá (à"ô) åäéìà éáã àðúá àúéà ãåò
íéøåôëä íåé äæ ,(æè èì÷ íéìäú) 'íäá ãçà àìå åøöåé
ä"á÷ä ìù åîåé àåäù åðééäå ,å"àåá 'åìå' àåä éø÷ä éë) ìàøùéì
åðúðù ä"á÷ä éðôì äìåãâ äçîù äúéäù éôì ,(ìåëéáë
,äîåã øáãä äîì ìùî åìùî ,ìàøùéì äáø äáäàá
úà ïéàéöåî åúéá éðáå åéãáò åéäù íãå øùá êìîì
êìîäùëå ,êìîä úéá çúô ãâðë íúåà ïéëéìùîå ,íéìáæä
êëì ,äìåãâ äçîù çîù àåä íéìáæä úà äàåøå àöåé
.äçîùáå äáø äáäàá ä"á÷ä åðúðù íéøåôëä íåé äîãð
ìù íäéúåðåòì ìçåî àåäù äòùá àìà ãáìá åæ àìå
,äìåãâ äçîù çîù àìà åááìá áöòúî ïéà ,ìàøùé
íéøäì íé÷åìà 'ä øîà äë' (ã åì ìà÷æçé) øîàð êëì
äçîù åçîùå åàá ,'åâå 'úåéàâìå íé÷éôàì úåòáâìå
. סאì"ëò ,ìàøùé ìù íäéúåðåòì íäì ìçåî éðàù äìåãâ

àåä äçîù úò ,åá äçîùðå äìéâð 'ä äùò íåéä äæ
åðúåà øäèî åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù åðì íåéä
øîà' (:äô) àîåé óåñá åøîàù åîë , נטåðéúåàèç ìëî
ïéøäèî íúà éî éðôì ,ìàøùé íëéøùà ,àáé÷ò éáø
ìà÷æçé) øîàðù ,íéîùáù íëéáà ¯ íëúà øäèî éîå
øîåàå ,'íúøäèå íéøåäè íéî íëéìò éú÷øæå' (äë åì
úà øäèî äå÷î äî ,'ä ìàøùé äå÷î' (âé æé äéîøé)
.'ìàøùé úà øäèî ä"á÷ä óà íéàîèä

íãå÷ íéøîåàù äî øàáî (àñ áô÷ú ïîéñ) 'ùåáì'ä
äæä íåéá éë' ô"ëäåé ìéìá ò"åîù úìôú
÷ñôä íåùî äæá ïéàù ,'åøäèú 'ä éðôì ...íëéìò øôëé
,åðúìåàâ àéä àéä äøäèäå äøôëä éë ,äìôúì äìåàâ ïéá
.åæî äøéúé àúëéøà äìåàâ êì ïéàå
 תשובה מתו שמחה- אשריכ ישראל

íéòáøàáå (ã ô"åñ àèåæ) åäéìà éáã àðúá åøîà ùåøéôáå
àéáäì éðéñ øäì äùî äìòù íéðåøçàä íåé
íåéáå ,úéðòúå íåö íåé [ìàøùé éðá] åøæâ ,äøåúä úà
úéðòú åøæâ ,íåé íéòáøà óåñ àåäù ,íìåëáù ïåøçàä
åúøçîìå ,ø"äöé íäá èåìùé àìù éãë íúéðòúá åðìå

 הרה"ק רבי שלמה קלוגער )חכמת שלמה תרב( נת טע למנהג ישראל שאי נושאי נשי בעשרת ימי תשובה.נח
 לכ אינו ראוי לישא,' דהנה אמרו חז"ל )ירושלמי ביכורי פ"ג ה"ג( 'חת מוחלי לו כל עוונותיו,(ב'מטה אפרי ' תרב ה
 'ובזה הוא כמרי יד במל מלכי המלכי,אשה מפני שנראה כאילו הוא מחפש דרכי אי לזכות למחילת עוונות
.(שהבטיח 'כי ביו הזה יכפר עליכ לטהר אתכ מכל חטאתיכ' )ויקרא טז ל
 ק"ו ב בנו של, וא בל"ג בעומר מכרכרי ורוקדי בשיר זה בהתלהבות מפני ענייני נשגבי שיו זה מסוגל.נט
. שאי מקרא יוצא מידי פשוטו ועיקר כוונת רבי עקיבא היא על יו הכיפורי,ק"ו ביו הקדוש
 ששנה אחת ביו"כ ראו אותו תלמידיו,'מספרי על הגאו רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל משגיח דישיבת פוניבז
,' אשריכ ישראל,בהפסקה שבי תפלת מנחה לנעילה כשהוא חוזר בהתלהבות על דברי המשנה 'אמר רבי עקיבא
.כי הרגיש בטהרה ובקדושה האופפת ומאירה על נפשו
 כבר כתב ה'לבושי מרדכי' )חותנו של המהרי" דושינסקי( בלישנא, שמא תאמר כיצד נית לשלב בי השמחה לבכיה.ס
' שא אנו מתעוררי כי הוא 'מל על כל האר,'דקרא )תהילי מז ח( 'כי מל כל האר אלוקי זמרו משכיל
. א על כ אמר הכתוב 'משכיל' – שמי שיש בו דעת ושכל יודע שאי זה סתירה כל וכלל,כיצד שיי לזמר לפניו
 דאי כפשטיה איזו שמחה יש, בתוספת נופ הסביר הרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע את עומק המשל והנמשל.סא
 אלא הכוונה לאב רחו שרואה את בנו מתפתל מכאבי עזי,לו למל כשרואה הררי זבל מונחי מחו לביתו
 מיד נתנו סממני שוני עד שלאחר זמ מה יצאו, וממהר לדרוש ברופאי שמצאו שיש לילד תולעי במעיו,בבטנו
, תגדל שמחתו עד מאד, כאשר יראה האב את התולעי בחו, הנה.כל התולעי כול מתוכו והילד נרפא לגמרי
 על, הקב"ה שמח במחילת עוונותיה של ישראל, כ ג לדיד,שהרי מלכלו זה נתייסר בנו ועתה הכל מחו לגופו
. והאב שמח ברווחת בניו אהוביו,שה הוציאו מקרב את החלקי המעופשי והמקולקלי שהיו במעיה
')עי

יו הכיפורי

באר הפרשה

çë

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä 'úåùøã'á àúéà
úòåùé ïåéöî ïúé éî' (æ ãé íéìäú) áåúëä ùøôì
,'ìàøùé çîùé á÷òé ìâé åîò úåáù 'ä áåùá ìàøùé
øøåòì åøæò ùãå÷î çìùé íéùåã÷ä íéîéá äðäã ì"æå
ìòáì ùé úàæë äáåùúá ë"àå ,äáåùúì ìàøùé ìë áì
úåøøåòúää é"ò ÷ø äáåùú åùò àì éë ,øîåìå ÷åìçì ïéã
øáòä ìò äøåîâ äèøçá íéèøçúî íäù øîàé éîå) íéîùä ïî
çåîùì äååöî ,ïë íåùî ,íðîà ,(ãåò äìñëì åáåùé àìù
úçîùîå ,äáåùú ìù äùò úååöîá åìà íéîé àåáá
åðçðà íéöåøå ,åàåá úàø÷ì åðçðà íéçîù éë øëéð åðáì
ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä éøáãá åðéöî úåàøåð
úîàá åáù éë øøáúðå .åðéãé ÷ùåòî ìåãçìå áåùì
äáåùúä éø÷éòîù (é àåáú éë ÷éãö éøô) ò"éæ
.íéâøè÷îä éøáã åîúñðå .áåèä íðåöø êåúî
äøæâ êë éë àìà äéä àì àèç åúåà ìëù úòãì
íå÷î ïéà àèçä íãå÷ù àèéùô) äðåéìòä åúîëç úòåùé ïåéöî ïúé éî ìàøùé úåøéîæ íéòð øîàù åäæå
ïî çåøáì åéìò ìèåîä ãé÷ôúä àìà åìà úåáùçîì éøäå ,ìàøùéì àåáì äòåùéä ìëåú ãöéë ¯ ìàøùé
øåñà ìùëð øáëù øçàì íâå ,äøéçáä åãéáå äøéáòä úåøøåòúä é"ò ÷ø äàá äáåùúä ¯ åîò úåáù 'ä áåùá
íå÷î ùé êà ,äáåùúä ïî øèôéäì éãë ïë áåùçì åì íéàëæ ìàøùé ïéàù íéâøè÷îä åøîàé ïë íàå ,íåøîî
äáéñ ïàë ïéà àìéîîå ,(÷æçúäì ìëåéù éãë ïë øîåì çîùé á÷òé ìâé ä"ò êìîä ãåã õòééî äæì ,äòåùéì å"ç
ìôðù áåùçì åúåà äúôî òøä øöéä éë .ììë äìéôðì åæ äçîùå ,íúáåùúá ìàøùé éðá åçîùéù ¯ ìàøùé
úîàä êà ...ìåáçå ÷ñåøî åìåëå õøàì ãò ââä ùàøî íéîùáù íäéáà ìà áåùì íä íéöåø úîàáù çéëåú
.åçåø ïåéîãá àéä äìéôðä ìëå ,ââä ùàøá àåä ïééãòù øåàùäù àìà ,àéîù ïî íúåà åøøåòéù àìá óà Y

ìù åúå÷ìúñä ìò íéøåøîú éëá éäðá ãôñä éøáã
áéåàä êéùîé ïîæä åúåàá ïë äùòé íà éøäù ,ìééçä
äàöåúëù ãåòå ,íéììç ãåò ìéôäì åéìò ì÷éå øòúñäì
çåøå 'ìàøåî'ä åãáàéå úåáöò íäéìò øøúùú ãôñääî
àéù÷ àãå ,íééãé ïåéôøá åîçìé êìéàå ïàëîå äîéçìä
åìéàë äîçìîá êéùîäì ã÷ôîä äååöé àìà ,åäìåëî
êøã ìòå ,äðôúé áø÷ä úøòñ êåùë ÷øå ,íåìë äéä àì
úåáöòì ñðëé ìà å"ç åøöé åéìò øáâ íà íâ ,ùîî äæ
.éøîâì ãåãù ìåôé êëá éë äøåçù äøîìå

ומודה ועוזב ירוח – מצוות וסגולת הווידוי

äãåîä ìëù Y íéîçøä áà åðéáà åðì ïúð 'äáåè äðúî'
éåãéåå'á íéøîåà åðà ïëå ,íçåøé åúàèç ìò
ìò íçøì êâäðîå... (ãåòå ÷"ëåéá) íéñéð åðéáø ìù 'ìåãâä
íéáæåòå êéðôì íéãåîå êéìà íéáùì øúåéáå ,êúåéøá
áåúë ïëù ,íúåà íéñëî àìå íäéòùô ìò íéîçðúîå
,'íçåøé áæåòå äãåîå çéìöé àì åéòùô äñëî' (âé çë éìùî)
úéá âäðî ò"ùåáø .íåðäéâ ìù äðéãî åùôð úà ìéöîå
úãéîù ,íãà éðá ìù ïéðéã éúá âäðîë àì ÷ãöä êðéã
ïéã úéá ìà ïåîîá åøáç úà òáåú àåäùë íãà éðá
äãåé íàå ,ïåîîä ïî ìöðé øåôëé íà ,èôåùä ìà åà
íà àìà ,àåä ïë àì ÷ãöä êðéã úéáå ,ïúéì áééçúî
äúà áæåòå äãåî íàå ,åùôðì éåàå åì éåà íãà øåôëé
. סגåäîçøî

(à"ç ùéø)

...áëòî äñéòáù

ìò (äúòå ä"ã ùâéå) ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä áúë
.ì"æå .'åáöòú ìà äúòå' (ä äî úéùàøá) ÷åñôä
øîà ïëì ,(å çì ø"á) äáåùú ïåùì àåä 'äúòå' äðä
äæä äùòîä ìò äáåùúá áåùì ïéëéøö íúàù é"ôòà
éëøã àåä úåáöòá àì ¯ åáöòú ìà êà .íúéùò øùà
êéøöå ,äøåúä ïî äùò úåöî àéä äáåùúä éë äáåùúä
úà åãáò (á ÷ íéìéäú) áåúëù åîë äçîùá äúåùòì
. סבäçîùá 'ä
øù åúåàì äîåã øáãäå ,åáø÷á åçåø ìåôú àì íìåòìå
äãùì åéìééç ãåãâ íò àöéù êìîä ìéçá àáöä
åâøäå íéìééçä ãçàá õç òâô äëøòîä òöîàáå ,áø÷ä
úàùì ã÷ôîä ãåîòé àìù úòã øá ìëì øåøá ,ùôð

 דברי נוראי כתב הרה"ק ה'מאור עיני' זי"ע )פר האזינו ד"ה איתא בש"ס( אודות העבירות שנאמר עליה בזוה"ק.סב
 ואי אפשר לשוב בתשובה, כי חטא זה מביא את האד לידי עצבות,( שאי התשובה מועלת רח"ל.)ח"א סט
. נמצא שתשובה הנעשית מתו שמחה תכפר ותטהר את האד מכל שמ וטינו,מתו עצבות
 כלומר... הבעל הבית אינו בבית, אמרו לו מה ל דופק, ידוע המעשה באחד שהכה על לבו באמירת הווידוי.סג
. ואל יכה לחינ אלא יקבל על עצמו על העתיד ואו אז יחזור הלב לרשותו,שלבו אינו ברשותו

באר הפרשה

יו הכיפורי

èë

 úåðòøåô ìë åéìòî øéáòäì éåãéå ìù åçåë ìåãâ éë òãéåסו,
áë øáãîá) äéá áéúëã ,òùøä íòìá éáâ åðéöîãë
ùøãîá åøîàå ,'éúàèç 'ä êàìî ìà íòìá øîàéå' (ãì
)éðôî ãîåò ïéàù òãåéå ,íåøò òùø äéäù (åè ë ø"áãîá
øîåàå àèåçù éî ìëù ,'äáåùú àìà úåéðòøåôä
' 'éúàèçסז  åá òâéì êàìîì úåùø ïéàסח.

úåöî ,ïðáø åðú (:æô àîåé) àøîâá áéúëãë ,àîøâ ïîæäå
 ...äëùç íò íéøåôëä íåé áøò éåãéåסד éà éë
'ìä) í"áîøä áúëù åîëå ,éåãéå àìá äáåùúì øùôà
äùòú àì ïéá äùò ïéá äøåúáù úåöî ìë (à à äáåùú
äââùá ïéá ïåãæá ïéá ïäî úçà ìò íãà øáò íà
éðôì úåãåúäì áééç åàèçî áåùéå äáåùú äùòéùë
éë äùà åà ùéà (æ¯å ä øáãîá) øîàðù ,àåä êåøá ì÷ä
úà ì"æ åðéîëç åð÷ú òåãî øàáî ,'äîëç úéùàø'ä ,íéøáã éåãéå äæ åùò øùà íúàèç úà åãåúäå ...åùòé
 äùò úåöî äæ éåãéåסה.
éë ,'á¯'àä úåéúåà øãñ éô ìò éåãéååä øãñ
בש המהרי"ד אמרו שנדבר דומה לב כפר ששהה בעיר והנה ראה שלפתע פרצה דליקה ,וקרא ה'כרוז' לאמור
הצילו ...שריפה משתוללת ,מיד רצו כל אנשי העיר ע דליי מי וכיבו את השריפה .כשחזר הכפרי הנבער מדעת
לביתו סיפר בהתלהבות לכל אנשי הכפר הדומי לו ,שראה דבר פלא בעיר ,שצועקי ונכבית הדליקה ...ונמלכו
לנהוג א ה במנהג נכבד זה ...וכאשר פרצה שריפה לאחר זמ בכפר עמדו וזעקו ...וכמוב שלא הועילו ולא כלו...
הגיעו במרוצה לאנשי העיר והתמרמרו בפניה מדוע אצלכ הועילה 'הסגולה' ...הסבירו לה שאי התכלית בזעקה
אלא במעשה ...ואי הזעקה אלא כלי לאסו את הע לכבות את האש .כ כיוצ"ב עיקרו של וידוי אינו החרטה
והזעקה אלא הוא התעוררות לשינוי המעשי מכא ולהבא.
הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע מפרש מה שנאמר )קהלת יא א( 'שלח לחמ על פני המי כי ברוב הימי תמצאנו',
שהכוונה היא לבקשה הנשלחת למרומי על פני המי  -אלו הדמעות ששופ כמי ,שה עושות רוש רב
במרומי ,ופועלות כמו עבודה ויגיעה של ימי רבי ,וזהו כי ברוב הימי – הנפעל ברוב הימי תמצאנו בנקל א
תבקש בדמעות.
סד .בגשתו לאמירת 'אשמנו' יתבונ במה שאמר הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע ממה ששמע בנעוריו מפי מגידי אמת,
שצרי לזכור בשעת אמירת הוידוי ,שעתיד הוא להיות לבוש ב'קיטל' )תכריכי ( וטלית ויתוודה )לפני בי"ד של מעלה(
ולא תתקבל תשובתו ,שהרי אז כבר אי מועיל הוידוי ,ואילו עכשיו עדיי בידו לתק על ידי הווידוי ,וזה יעשה
עליו רוש.
באופ אחר אומרי מש הרה"ק רבי יעקב יחזקיהו מפאפא זי"ע בדר הנכונה אי צרי האד לומר וידוי,
שיצייר בעיניו שהוא עומד בתוככי יער ו'שודדי דרכי' מצאוהו ,וכבר הוציא הרוצח את חרבו מנדנה ,והוא מתחנ
לפניו שלא יהרגנו תיכ אלא ימתי דקות ספורות כדי שיוכל להתוודות קוד מותו.
סה .ה'מש חכמה' )פר' ויל לא יז( מוכיח ,שוידוי הוא עיקר מצות תשובה ,שהרי אי לומר שעיקר התשובה היא
עזיבת החטא ,דהא ג בלא תשובה אסור לחטוא מכא ולהבא ,וא כ מה הועילה לו מצות תשובה במה
שמקבל על עצמו דבר שהוא מושבע ועומד עליו מהר סיני ,אלא ודאי עיקר התשובה הוא הוידוי מעומק הלב על
מה שחטא.
סו .וכ אמר הגאו רבי חיי מוואלוז'י זצ"ל שהאיש אשר ייסורי באי עליו ומתוודה באותה שעה על חטאיו
ודאי שילכו מאתו היסורי ,והיה אומר ,שהדבר בדוק ומנוסה ,שמיד כאשר יחזור בתשובה ויתוודה ימתקו
הדיני ויהפכו לרחמי.
סז .וכתב על זה הרה"ק השפתי צדיק זי"ע )בפרשת אות בכ( וז"ל .מזה לימוד עצו שלא יאמר האד איני מוכ
לתשובה וכדומה מחסידישע תירוצי הכל הבל ,רק בכל עת פתוחי שערי תשובה .ועל עצ מחשבה זו -
שאי בכוחו לשוב ,יעשה תשובה ,כי זה וודאי שזה הרשע  -בלע ,לא היה מוכ לתשובה ,ולא חשב לשנות דרכיו
א לרגע אחד ,ואעפי"כ הועיל לו אמירת חטאתי ,ק"ו לכל בר ישראל יהיה מי שיהיה ,בעת שישו לבו לשוב
בתשובה – יקבלנו אביו שבשמי באהבה וברצו.
סח .הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע היה חוזר על דברי מדרש זה ,והיה אומר שמצווה לפרסמו לבני הנעורי – במקו
שיענו יומ ולילה תירוצי על מעשיה ,יענו ויאמרו 'חטאתי' ויחזרו לדר המל – מלכו של עול.

ì
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יו הכיפורי

êøáúé åúìîçá íéçåèá åðçðàù ,äæä êøãá úåãååúäì
úåáöòá àìå ,åðéúàèç ìò åðì ìåçîéå åðéìò íçøéù åîù
íà éë ,åîöò ìò íéðéã øøåòîå åéàèç úà ùøôîù
áæåòå äãåîå (âé çë éìùî) áåúëä øîàîë ,ìåãâ ïåçèáá
úåöî ìëë äååöî àéä äáåùúä éë åðééäå .ì"ëò ,'íçåøé
 ááì áåèáå äçîù êåúî íîéé÷ì ùéù äøåúáùע.

ïååúà á"ëä éãé ìò àøáð íìåòäù ,åáúë äìá÷ä éîëç
íìåòä úà àåä áéøçî àèåç íãàäùëå ,àúééøåàã
úøøåòúî åùôðù úòá ïëì ,úåéúåàä åìàá àøáðù
äáåùú éãé ìò íâôä úà ï÷úì àáå ,äàøåá ìà áåùì
,àúéá àôìàä øãñ ìò ãñåéîä éåãéååá úåãååúäì åì ùé
óà 'åðàèç' øîåì äìéçú íéîéã÷î íå÷î ìëîù ,óéñåîå
ìëì úëøöð åðàèç úáéú éë ,'ç úåàá ìéçúî àåäù
והיה לפנות ערב – בשגב זמ כניסת יו הכיפורי
éøä ,'éúàèç' øîåàå äðåò íãàù äòùáå øçàî ,ùàøì
'éøãð ìë' øîåì ìàøùé éðá åâäð íåéä ùã÷úä úòá øùë æàå ,åéâåøè÷å òøä øöéä úà åéìòî úéáùî àåä
 àìéòì ïèùä åéìò âøè÷éù àìì ,éåãéååä úà øîåì àåäסט.
íéòâø úàø÷ì íéøøåòúîå íéùòåø ìëä äðäå Y
äøåàëìù óà ,äæ ïîæá íìåòì äàá äìåãâ 'äéëá'å åììä
íúñî éøãð ìë 'äðúùð äî'å .'úåøøåòúä' ìë åá ïéà éèå÷éì'á ò"éæ ÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø ÷"äøä áúë
íéôéñä úåîà åòåðéù åðéöî àì éë ,íéøãð úøúä áåúëä åðúåà ãîìîå' (äçðî åàù ä"ã) 'äðùåù

בקרב חסידיו של הרה"ק ה'בית אהר' היה חסיד בש רבי ירוח ,והיה הבית אהר מרבה לשלחו לגשת להתפלל
לפני העמוד .פע שאל אחד החסידי שג נפשו אוותה להתפלל לפני העמוד ...רבי קדוש ,וכי משו שהוא נקרא
בש 'ירוח' יגש כל כ הרבה לעמוד) ...כטוע מבלי אומר ודברי  ,נפשי מה תהא עליה( ,אמר לו הרבי ,לכשתהיה מודה וג
עוזב אז ג אתה תיקרא ירוח...
פע ראה הרה"ק הבית ישראל זי"ע שני בחורי המדברי ביניה בשעת התפילה ,ניגש אל אחד מה ואמר
לו לא תדרו כ רגל בבית מדרשי מש שבועיי ימי ,החל הבחור להצטדק ולומר שאי האשמה בו ,רק הלה
דיבר והוא לא דיבר כלל רק האזי לדבריו ,אמר לו ה'בית ישראל' מכיו שאתה מתחיל ע תירוצי לא תיכנס
לבית המדרש ששה שבועות ,לאחר מכ ניגש אל חברו ואמר לו מעתה אל תיכנס לבית מדרשי שבועיי ,ענהו
הבחור ,רבי ,חטאתי ,ורוצה אני לשוב על מעשה זה ,אמר לו הבית ישראל' ]אחר שלא תיר עצמו[ היכנס תיכ
ומיד לקידושא רבה.
א הוא אמר פע לאחד מחסידיו )שמעתי בש בעל המעשה( שער אליו 'נסיעה' וכשקיבל שלו שאלו הרבי למטרת
בואו ,אמר לו 'באתי הנה אל הרבי' ,אמר לו הרבי המדבר באמצע התפילה לא בא אלי לשבת )כאומר ,אל תאמר במצב
כזה שבאת אלי ,(...ומספר בעל המעשה שעפ"י אמת הוא לא דיבר מאומה בעת התפילה ,רק זה היושב לצידו דיבר והיה
נראה כמו שהוא השתת בשיחתו ,אבל זה החסיד נהג בחכמה ולא ענה לרבי – לא אנכי המדבר ,אלא נענה ואמר,
אי וועל שוי מער נישט רעד) ...יותר לא אדבר בעת התפילה( אמר לו הרבי ב'תו כדי דיבור' ,אכ ,באת אלי לשבת...
ומבואר כ להדיא במדרש פרשת נשא )במד"ר יג ג( כי טר שגורש אד הראשו מג עד ביקש ממנו הקב"ה
עłה תשובה ואני מקבל' ,ומאחר שלא עשה תשובה גירשו אותו ,וה
שיחזור בתשובה ,ואמר לו 'אפילו עכשיו ַ ֵ
ה הדברי ,שעל עצ החטא היה בידו להצטדק ,וכמו שטע בעצמו )בראשית ג יב( 'האשה אשר נתתה עמדי היא
נתנה לי מ הע ואוכל' ,א על הטענה מדוע לא חזר בתשובה לא היה לו מה להשיב ,ומשו הכי נענש מ הדי.
סט .הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע המשיל את הדבר לאחד הלווה מעות מרעהו ,א כשיבוא המלווה לתבוע את חובו,
ידחהו ויאמר לו הנה המת לי עוד יו ויומיי ,שבוע או שבועיי ,אזי יחכה לו .א בא יטע כנגדו איני
יודע מה אתה סח לא היו דברי מעול ,תיכ ומיד יתפסהו הלה ויוליכו אל בית הדי למשפט על הכחשתו .זהו
ביאור הכתוב )ירמיה ב לב( 'הנני נשפט אות על אמר לא חטאתי' כי האומר לא חטאתי הרי מיד יבוא במשפט
לפני מר דבשמיא .אמנ א יודה האד על חטאו ,אזי מודה ועוזב ירוח.
ע .וכמו שאומרי העול ,שלכ יש 'תנועה' מיוחדת של ניגו באמירת הוידוי ,כדי להזכיר שג בעת כזאת אסור
להיות בעצבות ,ואדרבה יעשנו מתו שמחה ונעימת השירה ,וכמו שאומרי בש החז מזאסלאב שהיה מנג
פע באמירת הוידוי ומתו כ נענה ואמר 'רבש"ע' ,א לא היו בני ישראל חוטאי ,מהיכ היה לנו 'אשמנו' מתוק
כזה ....והאמת שאי זו מליצה בעלמא ,רק יסודתה בהררי קודש בש הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע ,שהיה רגיל

àì
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ïèùäù ïåéëã ,àñéâ êãéàì øîàù (ë"äåé ,úåáà úøåú)
íåéá íãàä úà ìéùëäìå ïéèùäì úåùø åì ïéàù òãåé
éãë åæë äòùá éëáä úà øøåòî àåä ïëì ,ùåã÷ä
øäæé ïë ìò .å"ç äøåçù äøîå úåáöò éãéì åàåáéù
÷æçìå ,äçîù êåúî úåëáì Y íäéðù éãé úàöì øîùéå
íëéìò øôëé äæä íåéá éë Y ïåçèáå úå÷æçúäá åîöò
. עבáìä úøäèá åøäèú 'ä éðôì

באר הפרשה

àúéà ÷"äåæá íðîà .ä"øòáù 'íéøãð úøúä'î
íîò ùéù úåòø úåøéæâ ìèáì øùôà äáåùú éãé ìòù
úòùå ïåöø úò äùòð 'éøãð ìë' úìôú úòùáå ,äòåáù
úåîøçå úåòåáù ìèáìå øéúäì ììôúäìå ù÷áì øùåëä
åéäé àìù ïúåà øéúî äèî ìù ïéã úéáù ïåéëã ,åìà
íåøîá íéîçø íéøøåòîå íéìòåô æ"éò ïéîéé÷å ïéøéøù
úøøåòúî éëä íåùîå ,äìòî ìù ã"áá ïéøúåî åéäé êëå
åéùòîá ùôùôî íåøò ìë éë ,äòù äúåàá äéëáä
ùåã÷ä íåé øçà ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä áúë úåàøåð úåøéæâ ìë ìèáì åçåë ìëá ìãúùîå äáåùúá øæåçå
,äéìèéàá 'ìàøùé úñðë' úøáç éðáì â"÷ú úðù
.úåòøå úåù÷
éúéàø' áúë íéøáãä êåúáå ,(íéìùåøéá åéúåøå÷ ìò åøåôéñá)
ãçà øéáâ éì äð÷å ,'éøãð ìë' úòùá 'äìåãâ äøàä ô"ëäåéå ä"ø ú"äò è"ùòá) øàéá ò"éæ '÷ä è"ùòáä ïøî åìéàå
éúçúôù äòùáå ,'éøãð ìë'ã ú"ñ úàöåä áøòîäî àúåùø äéì úéì ïèùã (:ë àîåé) òåãé äðäã ,(áë
êë ìëá ïãò ïâ éøòù úçéúôë éðéòá äéä ùîî ìëéää õîàúî äëéùç íò ë"åé áøòá ïëì ,øåôéë íåéá éðåèñàì
.(æéø 'åîò 'éáøòî øð'á àáåä) úñðëä úéáá äúééäù äøàä ïåðéàã â"òàå ,ìàøùé éðá ìò âøè÷ì åçåë ìëá ø"äöéä
...äòù äúåàá éëáä øøåòúî ïëì ¯ éæç åäééìæî éæç àì
תענו את נפשותיכ – סגולת התענית

øéîçä ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøäù òåãé
úà øéúä àìå ,øåôéë íåé ìù úéðòúá ãàî
,ùîî ùôð çå÷éô íå÷îá ÷çãä úòùá íà éë äìéëàä
úåðòúäì êéøöù äøåúá áåúëù øçàîã øîåà äéäå
úà ïéæî éåðéòäå íåöä òáèä êøã ãöîù éøä äæ íåéá
øîàå ,êëá ì÷äì êøåö ïéà ïëì ,òáèä êøãá óåâä
àéä éë íéîé úåëéøàì úìâåñî ô"ëäåéá úéðòúäù ,ãåò
. עגíãàä éøáà ìë úà äàôøîå äðéæî

(.å÷ á"ç)

ò"éæ õéøà÷î ñçðô éáø ÷"äøä øàéá äæî øúåé
,'éøãð ìë' úøéîà úòá äééëáä úáéñì (æì÷ú íìùä
íéãøåé äìòî ìù àéìîôä ìëå äéúðéëùå ä"áå÷ éë
íìåòä äæá íå÷î íåù ïéàå ,ùåã÷ä íåéá äæä íìåòì
íéùáìúî íä ÷ø ,íúùåã÷ úàå íúåà ìåáñì ìëåéù
.'ä éðôì æà ïéãéøåî åððäù úåòîãá
ô"îà)

éãéì åúåà àéáú àì åæ úåøøåòúäù øäæé íðîà
ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä éøáã øåëæéå , עאúåáöò

. א לא היינו חוטאי מאי היה להקב"ה 'ונסלח' כזה שאומרי בנעימה ובהשתפכות הנפש,לומר לזכות של ישראל
. שהוידוי חייב להיות מתו שמחה של מצוה,והלימוד מזה פשוט וברור
 ראיתי לחכ אחד שמביא רמז נפלא בפסוק )ויקרא ט זיז( 'וכל אד לא יהיה באהל מועד ב'בואו ל'כפר ב'קודש.עא
 היינו שע היות היו הקדוש הזה נורא ואיו לעת חיתו גז"ד א,ע'ד צ'אתו ו'כפר ב'עדו' ר"ת בלב עצוב
.כל אד אל יבא בלב עצוב ח"ו בהיכלא דמלכא
 שכש שהמי מעיקר, שדימה שפיכת הלב למי,' וכבר פירשו במה שנאמר )איכה ב יט( 'שפכי כמי ליב.עב
 ואילו כאשר המה נשפכי הרי, וכשדולה בכלי הרי הוא מנתק ממקור חיות וחיבור,מחוברי לקרקע עול
. כ על דר זה ישפו האד ליבו נוכח פני ה' עד שיחזור לשורשו ולמקור חיותו האמיתי,ה חוזרי אל שורש
 כי אז מחויב החולה לאכול, דהני מילי היכי דליכא הוראה מרב מוסמ ומורה צדק המתיר לו אכילתו, פשיטא.עג
 וכמו שכלל ישראל מצווה מ התורה להתענות ולצו כ מצוה,'משו )דברי ד טו( 'ונשמרת מאד לנפשותיכ
.על החולה לאכול ולשתות כדי להחיות את נפשו
 וכה הובא ש )סו הספר בחלק המועדי ( בדבר חיוב,ונעתיק מכתב קודש שכתב הרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע לחתנו
 ב"ה אור ליו ג' וא"ו מימי התשובה עז לפ"ק.הצו והתפילה ביוהכ"פ לחולה
.החיי והשלו ובריאות לכבוד ידידי חתני הרבני הנכבד חרי ותיק וחסיד מפואר ומפורס וכו' מו"ה יעקב הלוי נ"י
 ית ה' ויאמנו,דבר מצב האומנ שמעתי מבתי מרגלית תחי' בש הד"ר שעל הריאה מצב בריאות הול וטוב
 הנני להזהיר מאוד לבל תצדק הרבה בדבר, אבל כאשר יו הכפורי ממשמש ובא.דבריה שתשוב לאיתנ במהרה

áì
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,'àåä èåùôå' (éøéùò ÷øô) 'äãåáòä ùøåùå ãåñé'á áúëå
,øúåé äáåøî äøëù åæ äùò úåöî íåé÷ øëùù
úåòöää ìë øçà äðä ,òåãéë óéãò àôåâã àøòö éë
íãà ìë ïðåáúé ,ééòøå ééçà ,åìàä úåðëäå úåéúéîàä
ãàî ãò äîåöò äçîù çåîùì åì áåèå éåàø éë åìëùá
,ìãðñä úöéìçå äéúùå äìéëàî éåðéòä øòöá òâø ìëá
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òâø ìëá íéé÷îù äøåúä ïî äùò úåöî íåé÷ ìò
àøåáä úáäà åáìá äòå÷úù éî éàãåáå ,éåðéòä ìáåñù
íåöä íåéä êøàúéù åðåöøå å÷ùç ¯ äìòúéå ù"áúé
øòöá òâø ìëá íéé÷éù éãëá ,íéìôë éìôë äæä ùåã÷ä
åàøåáå åøöåé åì äåöù äøåúä ïî äùò úåöî éåðòä
 äìòúéå ù"áúéעד.

הצו ,וכפי אשר יאמר ל הד"ר כ תשמור לעשות א יאמרו שדי פחות מכשיעור היינו פחות מחצי ביצה בתו
שמונה מינוט ,א בא יאמרו שג זה לא יספיק ,חלילה ל להחמיר .כי מי שציוה לצו ביו הכפורי הוא ציוה
לשמוע לרופא ושלא לצו .ואל תחשוב שאי להתיר אלא לחולה שיש בו סכנה לשעתו ,חלילה ,אלא אפילו לספק
ספיקא  -כי אי הולכי בפקוח נפש אחר הרוב ,ואפילו לזמ מרובה שאי האד יכול להחמיר .וכ אמרו ז"ל )יומא
פג (.אפילו החולה אומר אי צרי והרופא אומר צרי שומעי לרופא ,ואפילו החולה הוא חכ בטבעיות ויודע לשער
בשל אחרי ,ואפילו הוא עצמו מומחה ,אי שומעי לו.
וכ בעני התפילה ,ידוע שהש" מוציא הנ דאניסי ואפילו ע שבשדות ,וחשוב כמו שמתפללי בעצמ .וא
כ א יצוה עלי הד"ר שלא תתפלל ,ואתה אנוס בדבר  -הש" מוציא ,ולאו דוקא הש" דעיר אלא אפילו הש"
דסו העול ,וא"כ בזה יפה כח היוצא ע"י הש" ,כי אי אפשר דליכא חד בסו העול היודע להתפלל יותר מש"
דעיר ,והוא הוא המוציא יד"ח.
ובכ ,אכול בשמחה לחמ ושתה בלב טוב יינ כי כבר רצה האלוקי את מעשי ,וידוע שפסוק זה הוא בת קול
שיצאה בימי שלמה על שאכלו ביו הכפורי בבני הבית )עיי במדב"ר פי"ז ב'(.
הנני ידיד חותנ ,הדו"ש באהבה ומברכ בחתימה טובה ,שמואל ,עכ"ל.
כה אמר פע הגה"ק החזו איש זי"ע לחולה שנצטווה לאכול ביו כיפור ואמר יש לי כאב לב מכ שלא אוכל
לצו השיבו החזו"א מעול לא שמעתי על מי שיש לו כאב לב מכ שצרי לעשות ברית מילה ביו השבת )מעשה
איש ח"ד קסג(.
וכ כתב הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע אל מחותנו הרה"ק רבי מנח מענדל בעל ה'צמח צדיק' מויזני זי"ע,
בעשרת ימי תשובה שנת תרמ"ה לפ"ק ]שבועות ספורי לפני הסתלקותו של הרה"ק מויזני ביו כ"ט תשרי[ ,וכבר
ביו הקדוש היה חלש ותש כח ,ואע"פ שהרופאי ציוו עליו לאכול לא הסכי לקבל דבריה וגמר בדעתו להתענות,
לכ שיגר אליו הרה"ק מבעלזא מכתב קדשו כדי לשכנעו שישנה את דעתו ,וזלה"ק ב"ה יו ג' לסדר 'תאריכו ימי'
תרמ"ה לפ"ק בעלזא .בי כסה לעשור ,באור החיי לאור ,כבוד אהובי מחו' ה"ה הרה"צ הקדוש המפורס בוצינא
קדישא חו"פ תפארת ישראל כשת"ק מו"ה מנח מענדיל שליט"א .אחדש"ה באתי במכתב הלזה ,כי לפלא בעיני
ששמעתי כי עלה מורא בלב אנ"ש ד' עליה יחיו ,פ ירצה כ"ק להתענות ביו הקדוש הבעל"ט ,ומי יוכל להאמי
כזאת על איש קדוש כמותו ירבו בישראל ,הלא מרועה אחד מצווי אנחנו ועומדי לבלתי לאכול ביו הכיפורי,
ובמקו המצטר נאמר ונשמרת לנפשותיכ .זכרתי בעת שאאמו"ר זצ"ל היה חולה ,והלכנו במבוכה פ לא ירצה
לאכול ביוהכ"פ ,אמנ הוא ז"ל בגודל צדקתו היה זריז בדבר ,ותיכ אחרי 'כל נדרי' מיהר וציוה לית לו לאכול
כפי שהיה צרי ,ואמר בזה הלשו הריני מוכ ומזומ לקיי מצות בוראי כפי שאמרו חז"ל ,ואכל בשמחה יתירה,
כמעט לא ראינו שמחה כזאת רק בעת אכילת מצה ונטילת לולב.
ובוודאי ג כ"ק יהיה זריז במצוה זו ויתנהג כפי פקודת הרופאי עליו ,ובפרט אד גדול אשר עיני ישראל עליו,
צרי להיזהר ביותר ,פ כי א יחמיר בזה ילמדו ממנו ,ויבואו ח"ו לידי סכנה ,יאמי לי כי מכתבי זה נגד רצוני
הוא ,לכתוב לכ"ק דעתי בעני התנהגותו ,אמנ למע תיקר נפשו הטוב בעיני ,הכרחתי לכתוב מה שנגד רצוני.
השי"ת יבר לחמו ומימיו ויסיר מחלה במהרה מקרבו ,וישלח לו במהרה רפואה שלמה ,ויברכו בגמר חתימה טובה.
דברי מחו' אוהבו באמת ,מצפה ובוטח לשמוע בקרוב בשורות טובות מבריאותו הטובה' )נדפס בספר 'לקט אמ"ק' ח"ה
עמו' קפא(.
עד .מ הראוי לעיי ש בכל דבריו הקדושי ,שמארי בכוונת העינוי ובקדושת היו כי הוא נורא ואיו ,ומנהמת
לבו הטהור מלהיב את לב הקורא להתכונ כראוי לקראת יו זה עי"ש.
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בעת נעילת שער – תוק זמ נעילה

øáëå ,(íéøôñ ãåòáå ,ë"åéòì) 'ùãå÷ òøæ' ÷"äôñá àúéà
ïåùìî àåä äìéòðù ,é"øàä øåãéñá ïë áúë
éðá íò ãçééúî ä"á÷äù ìò äøåî àåäå Y ä¯é ìòð
 '...øæ áøòúé àìå' Y ãåçìá ìàøùéעה
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âì

íúåç áøò úòì' (ë"äåé 'ìä ,æéø ïîéñ) 'ç÷åø'ä áúë
íéðéîééî åìà ,íåøî àáö ìë íéãîåòå ,ä"á÷ä
àñëä éðôì úåãîåò úåîùðä ìë æàå ,íéìéàîùî åìàå
åéôðë äæ ,çåø éìâìâ ìò íéëàìî éðù íéãîåòå ,õéìäì
ãçà ,íìåò àìîë åéôðë äæå åôåñ ãòå íìåòä óåñî
úîà íúåç ä"á÷äå ,íééçì ãçàå äúéîì íúåçå øôåñ
øáùé íà ¯ áåùì ãéçéä ìåëé íåúéçä úò ãòå ,'åëå
 åáìעז  úìá÷úî äîìù äáåùúáעח.

'úåðååëä øåöé÷'á ì"çîøä áúë
úåéäì úàæë úòá òéâäì ãçà ìë ãéáù ,(äìéòð
éàöåîá' (çòø ïîéñ) 'ïùãä úîåøú'ä ùãéç àìôð ùåãéç ä"á÷ä ìù åéôë øéöé åîë ,àèçä íãå÷ ïåùàøä íãàë
 àèçá òâôðù íøèעו.
åîéìùéù ãò íé÷ìúñî äîéáäå ïéãä ïéà ,ë"äåé
)úìéôúì íéøåôë íåé úãåáò

פע קרא הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע לשני ממקורביו ,וציוה עליה להפי את דברי ה'יסוד ושורש
העבודה' אלו ,מה שלא הורגל בכגו דא ,ויצא מגדרו בראותו גודל התועלת שבקריאת הדברי.
עה .הרה"ק מסאטמאר זי"ע היה נוהג בכל שנה לעלות על ציונו הק' של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע
ביומא דהילולא דיליה )ז' אדר( ,ותמיד הגיע אל חלקת מחוקק ספו לקראת ערב סמו לזמ השקיעה ,שנה
אחת הקדי לבוא לקאליב כבר בשעות הבוקר בעוד היו גדול ,א לא פקד את ה'ציו' אלא לעת ערב ,שאלו
משמשו מה ראה על ככה לבוא דווקא כי ינטו צללי ערב ובפרט שכבר שהה בעיר והיה בידו סיפק להגיע מקוד,
נענה לו הרה"ק ואמר שבנוהג שבעול ביו היריד 'אי די לעצטע מינוט' כאפט מע מע מציאות' )ברגעי האחרוני
מוצאי מציאות גדולות (...ונתכוו לומר בדבריו שעיקר התעוררות הרחמי הוא דווקא בעת נעילת שער כי פנה יו.
והעיקר שלא לאבד ולא להפסיד הזדמנות זו לעת החיתו ,כמעשה שהיה אצל הגאו ה'מנחת יצחק' זצוק"ל ,שהיה
נוהג לדבר בעת סעודה שלישית מידי שבת בשבתו דברי פלפול ודרוש ,פע עלו אליו שני אברכי וביקשו ממנו שיוסי
לומר ג 'דברי חיזוק' ,נענה המנח"י בענוותנותו מי אנכי שאחזק יהודי אחרי ...בר ,בשבוע שלאחריו חזר על משל
מדברי 'חובות הלבבות' )שער התשובה פרק י( משל שהמשילו הקדמוני ,לאד שהיו בידו מטבעות כס ,והיה צרי לעבור
בנהר גדול ,התחיל האיש להשלי מטבעותיו לתוככי הנהר ,כי חשב שכ יעלה בידו לסתו את הנהר ,אמנ אחר
שכבר השלי את כל המטבעות לבד מאחת שנשארה בידו ,וראה כי עדיי מי רבי ועמוקי לפניו – ואי בידו לעבור
את הנהר ולהגיע למחוז חפצו ,אמר למלח )מנהיג ספינות( אחד שעבר ש ע ספינתו  -קח נא ממני מטבע זו אשר בידי,
והעבירני בספינת אל עבר הנהר .עשה המלח כדבריו ,והביאו למחוז חפצו תמורת המטבע האחרונה שנשארה בידו.
עתה תחזה' ,חכ' זה זכה והציל את עצמו ב'הזדמנות' אחרונה שנקלעה בידו ,וא אחר שנהג כ'שוטה גמור'
המאבד כל מה שנותני לו ,מ"מ 'בשעתא חדא ורגעא חדא' תפס והציל עצמו ...מכא ילמד כל אד שלא לומר
ה אבדתי ג אבדתי את כל ימי הקדושי ב'שטויות והבלי' כרחוק מזרח ממערב מ'עבודת הבורא' ...מה אעשה
עתה ...כי אדרבה 'בשעתא חדא ורגעא חדא' במטבע האחרו )בימי ושני שנשארו לו( ישכור אניה להפליג בלב י ויגיע
בס"ד למטרתו ולמחוז חפצו לתכלית הטוב) .העידו אנשי ביתו של המנח"י כי מאז והלאה היה חוזר רבות על משל זה ברשפי אש(.
עו .ואולי א בכלל זה ,שבידו לבטל מעליו כל היסורי ומרעי בישי שנגזרו עליו ,כי לאחר חטא ע הדעת נתפזרו
הניצוצות בכל העניני הגשמיי ,וכל יושבי תבל בכל הדורות צריכי לתק חטא זה ולהחזיר הכל לשורש ,וג
תכלית היסורי 'קול יעקב נוה מתהומותי' איש איש נגעו ומכאובו הכל הוא כדי לתק את הניצוצות במקו עליו,
וא זוכה האד להיות במצב של קוד החטא משמעו שיכול להסיר מעליו כל מיני פגעי ומרעי בישי ,ונעשה
כאד הראשו קוד החטא ,ומראשית כזאת הודעת ומלפני אותה גילית ,שביד כל אחד להיות כמו בתחילת הבריאה.
עז .וכמו שזעק פע הרה"ק מסאטמאר זי"ע בדרשתו קוד כל נדרי ,כל השערי פתוחי עתה ,אבל השער הראשו
המולי ומביא עליה עדיי סגור – וה שערי הלב...
אול בשברו לב ובקבלה טובה יוכל למנוע נעילת השערי ,משל למה הדבר דומה למי שעומד בשערי הבית
ועמדו השומרי לסגור ולנעול בפניו את הדלת ,מה עשה ,דח רגלו לפני הבית ובזה נמנע מהשומרי מלנעול
את הדלת בפניו ,ויכנס האיש הביתה ,כ נמי ,על ידי הקבלה נשאר רוש מהיו וא"א לסגור.
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òåìá óåâäù ,øåñéà øáã íãàä ìåëàá íäå ,äìòâä
,äìòâä êéøö äæ ,øåñéàî äòåìáä äøã÷ë øåñéàî
ìë çéúøî úéðòúä éãé ìòù ,úéðòúä àéä äìòâääå
ò÷áú àìå åì áåè øúåé åäæå ,øåñéàä èìåôå òéæîå óåâä
êåôùúå øá÷á äéìåòéâ ìåáñì ìëåú àì øùàë åñéøë
íéøáã ùéå .øåñéàä èìô éøä ìéòâé íàå ,åéðô ìò åì
'åëå íä åìàå ,ïåáéì ïéëéøö íäå øåàá ùáéá íéòåìáù
,'åëå íäá ïéîàäì àìù ì"æø éøáã ÷éçøîäå ,ñòåëäå
,ïáìì êéøö åìà åìà ãâðë ,'åëå ùàá àèåç äæ ìëå
,ùà àéäù äòéâéá úåãéîúá äøåúä ÷ñò àåä ïåáéìäå
óåâá òìáðù øåñàä úòéìá àéöåú äøåúä ùà éãé ìò
øúåéá äìåãâä äøäèä àéäù éøä ,'äøéáòá íãàä
.úåôéì÷äå úåàîåèä ìë ãâð äìéòåîä
íøîàá äéì æîø ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøäå
,'åãâðë äðéëù äìéìá äøåúá ÷ñåòä ìë' (:áì
åãâðë àåäù àìà ãåò àìå ,äìéì úðéçáá àåäù ô"òàã
äðéëù äøùúù åéùòîá íøåâ åðéàå ,ì"çø äðéëùäì
,äðéëùä úàøùäì äøåúä ÷ñò é"ò äëåæ ë"ôòà ,ìàøùéá
øåàîäù äëåæ áöîä ìôùá åúåéä úîçî à÷åã äáøãàå
.áèåîì åøéæçî äáù
ãéîú)

úåëæáå ,äîéìù äáåùúá áåùì åðëæé ïîçøä áà åðéáà
äîéìù äàåôøì ,äîéìù äìåàâì äëæð äæ
,éçéååø éðåæîå éëéøà ééç éìòî éðá ,ùôðäå óåâä úåàéøáá
.íåìùìå íéáåè íééçì åðìåë íúçðå
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ë"äåé úåôñåúå íåéä äðô øáëã â"òàå ,íäéøãñ ìàøùé
,íå÷îä éðôì ìàøùé íéáéáç àìà ,äùò àìà åðéà
ìë ïëì ,'íäéøãñ øçà äìòî ìù ã"éá âéäðî ä"á÷äã
òåø÷ì ïééãò ìåëé äìéòð úìéôú ììôúî íãàäù ïîæ
.äìéìä ãøé øáëù ô"òà íéîçø éøòù
אי טהרה כתורה – ע"י לימוד התורה תטהר נפשו של אד

äáù øåàîä éë äøåúä ÷ñòá óéñåð äáåùúä éîéá
ìò íé÷éãö åøîà êëå ,áèåîì íãàä úà øéæçî
äàåáú úô ¯ íéçáè ìù ïìéîò' (:áî íéçñô) 'îâã àðùéì
úáàåùå äøéã÷ éô ìò äçéðîù ùéìù äàéáä àìù
¯ 'ïåùì ìò ìôåð ïåùì' êøãá äæá æîåøîå ,'àîäåæä
ìù äìîò êë äøéã÷äî àîäåæä úáàåù ïìéîòù íùë
.íãàáù àîäåæäå êåìëìä úà úìèáîå úáàåù äøåú
ïåùàø' åøôñá ò"éæ ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä äæá êéøàäå
é"ò äìòâäå ïåáéìì äëåæ íãàä ùôðù (æ á éìùî) 'ïåéöì
øåñéàäå äøéáòä åôåâî èìôðå ,äòéâéá äøåúä ÷ñò
,íãàá úåøéáò 'â ùé' .åðåùì êì àäå ,àèçä é"ò òìáù
,äìéáèä åì ÷éôñéå íãàä äùòé øùà úåøéáò ùé éë
:åìà íäå ,ùàä ïåáéì éãé ìò ùéå ,äìòâä éãé ìò ùéå
øùàëì ìéòåé äæå ,äàñ íéòáøà íéîá àéä äìéáèä
êéøö ¯ äðùòú àì øùà úåòø úåáùçî íãàä áåùçé
äæìå ,åçåø ìò äìåòä äáùçîä øéáòäì íéîá ìåáèì
íéîá ìåáèé äæì ,(â æ"ô ø"÷éå 'éò) äàá 'äìåò' äúéä
ïéëéøöù íéøçà íéøáã ùéå .åðîî åúàîåè øéáòéå

, משל למה הדבר דומה, וצרי להתאזר ולהתאמ בכל הכוחות כדי לדפוק על שערי רחמי באותה שעה.עח
 ומרוב פחד, לפתע החשי לו הדר ואימה גדולה וחשיכה נפלה עליו,לצייד שהל ביער לצוד ציד להביא
 לפיכ היה יורה ע חציו לכל דבר,היה נדמה לו כל קול עלה ניד כאילו חיה רעה עומדת לפניו ורוצה לטרפו
 ויהי כאשר נשאר בידו הח האחרו נתגלה, א כול היו סת עלי ודברי של מה בכ,חשוד שאיקלע בדרכו
 וא חלילה לא יקלע במטרתו, וידע האיש שיש לו בידו רק ח אחד בלבד כדי להורגו,אריה טור מול עיניו
 לכ בטר זרק את הח התאמ בכל כוחו לקלוע את,להסיר את הסכנה מעליו עלול הוא להיות טר לשיניו ח"ו
 שכבר חלפו ועברו עליו ימי אלול וראש, וככל המחזה הזה יעלה בלב האד בטר תפילת נעילה.הח שלא יחטא
 ועתה נשאר בידו הח, וכבר בזבז את כל החיצי על דברי של מה בכ,השנה ורובא דרובא מעשרת ימי תשובה
.האחרו ועדיי יכול להציל את חייו וחיי בני ביתו על ידי תפלה כנה ואמיתית מעומק הלב

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ֵ ּי ֶל ְך

תשע"ח

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם
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ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

‘עוֹבר‘ ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה
’יוֹרד‘ ְל ֵ
ֵבּין ֵ
)לא א(
”וַ יֵּ ֶל מ ֶֹשׁה וַ יְ ַד ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֶאל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל“ ל

ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּ ְיטשׁוֹב:
”יוֹרד ִל ְפנֵ י
יח ַה ִצּבּוּר ְמכֻ נֶּ ה ְבּ ִפי ֲחכָ ִמיםֵ :
ְל ִע ִתּים ְשׁ ִל ַ
”עוֹבר ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה“ ְ)בּ ָרכוֹת לד
ֵ
וּל ִע ִתּים:
ַה ֵתּ ָבה“ ַ)שׁ ָבּת כד ב( ְ
וּמה ֵבּין זֶ ה ָלזֶ ה?
א(ָ ,
ַעל ַה ַצּ ִדּיק ֲא ֶשׁר ְבּ ֵעת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ְמ ַד ֵבּק נַ ְפשׁוֹ ְבּ ֵתבוֹת
יּוֹרד ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה“,
”ה ֵ
ַה ְתּ ִפ ָלּה וְ ֵהן ַ’מנְ ִהיגוֹת‘ אוֹתוֹ ,נֶ ֱא ָמרַ :
לוֹמרֵ :תּבוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהנָּ ן ְל ַמ ְע ָלה ִמ ֶמּנּוַּ .אַ על ַה ַצּ ִדּ ִיקים
כְּ ַ
ַהגְּ ִ
דוֹלים ֵמ ֵאלּוֶּ ,שׁ ֵהם ַה ַ‘מּנְ ִהיגִ ים‘ ֶאת ֵתּבוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה,,
עוֹב ִרים ִל ְפנֵ י
עוֹבר ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה“ֵ ,לאמֹרֵ :הם ָה ְ
”ה ֵ
נֶ ֱא ָמר ָ
אוֹתן.
וּמנְ ִהיגִ ים ָ
ֵתּבוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַ
ְבּ ֶמ ֶשׁ כָּ ל יָ ָמיו ָהיָ ה מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם ְבּ ַמ ְד ֵרגַ ת
אוּלם ְבּיוֹמוֹ ָה ַא ֲחרוֹן נִ ְס ְתּמוּ ִמ ֶמּ וּ
‘עוֹבר ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה‘ ,וְ ָ
ָה ֵ
נּוּ
יּוֹרד ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה‘ ,וְ כָ 
ַמ ַעיְ נוֹת ַה ָחכְ ָמה וְ יָ ַרד ְל ַמ ְד ֵרגַ ת ַ’ה ֵ
נִ ְר ָמז כָּ אן” :וַ יֵּ ֶל מ ֶֹשׁה וַ יְ ַד ֵבּר“ – ְבּיוֹמוֹ ָה ַא ֲחרוֹן יָ ַרד מ ֶֹשׁה
ִמ ַמּ ְד ֵרגָ תוֹ וְ ָה ַלַ א ֲח ֵרי ַה ִדּבּוּר.
ְ’ק ֻד ַשּׁת ֵלוִ י‘

ִמ ְפּנֵ י ָמה א ִה ְת ַפּ ֵלּל ַא ֲהרֹן כְּ מ ֶֹשׁה?
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֶבּן ֵמ ָאה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה ָאנֹכִ י ַהיּוֹם א אוּכַ ל
”וַ יּ ֶ
עוֹד ָל ֵצאת וְ ָלבוֹא וַ ה‘ ָא ַמר ֵא ַלי א ַת ֲעבֹר ֶאת ַהיַּ ְר ֵדּן ַהזֶּ ה;...
הוֹשׁ ַע הוּא ע ֵֹבר ְל ָפנֶ י) "לא ב-ג(
יְ ֻ
הוּדה ָא ָסאד:
ֶה ְס ֵבּר נִ ְפ ָלא ַעל ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ָא ַמר ַר ִבּי יְ ָ
ִבּ ְד ָב ָריו ֵאלּוּ ִבּ ֵקּשׁ מ ֶֹשׁה ְל ַה ְס ִבּיר ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְפּנֵ י ָמה
ַרק הוּא ִה ְת ַפּ ֵלּל ִלזְ כּוֹת ְל ִהכָּ נֵ ס ָל ָא ֶרץְ ,ל ֻע ַמּת ַא ֲהרֹן ָא ִחיו,
ֶשׁ ַאף ָע ָליו נִ גְ זְ ָרה ַהגְּ זֵ ָרה ָ
אוּלם הוּא א ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל כָּ .
לוֹשׁה ֶה ְס ֵבּ ִרים ָר ַמז:
וְ ִל ְשׁ ָ
”בּן ֵמ ָאה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה ָאנֹכִ י ַהיּוֹם“ – מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוִּ ,מ ְב ַחר
אֶ .
וּל ִפיכָ ַ חי ֵמ ָאה
עוֹלם‘ְ ,
רוּמתוֹ ֶשׁל ָ
נוֹשׁיָ ,היָ ה כִּ ְ‘ת ָ
ַה ִמּין ָה ֱא ִ
וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ הֶ ,שׁזֶּ הוּ ֵח ֶלק ֶא ָחד ֵמ ֲח ִמ ִשּׁים ִמ ֵשּׁ ֶשׁת ַא ְל ֵפי
עוֹלם ,כְּ ִשׁעוּר ְמ ֻמ ָצּע ֶשׁל ְתּ ָ
ְשׁנוֹת ָה ָ
רוּמה ְ)בּכוֹרוֹת יא א( .כֵּ יוָ ן
רוּמה ִהיא ַא ַחת ֵמ ַה ִמּ ְצווֹת ַה ְתּלוּיוֹת ָבּ ָא ֶרץַ ,על כֵּ ן
ֶשׁ ַה ְתּ ָ
נוֹתיו ַדּוְ ָקא ָבּ ָא ֶרץ.
רוּמת ְשׁ ָ
ִבּ ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִלים ְתּ ַ
ב” .א אוּכַ ל עוֹד ָל ֵצאת וְ ָלבוֹא“ – נִ ְשׁ ָמתוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן ֲע ִת ָידה
אוּלם מ ֶֹשׁה
סּוֹפר ֶשׁזָּ כָ ה ַל ֲעלוֹת ָל ָא ֶרץָ ,
ְל ִה ְתגַּ ְלגֵּ ל ְבּ ֶעזְ ָרא ַה ֵ
עוֹלם ַהזֶּ הַ ,על כֵּ ן ָראוּי ֶשׁיִּ כָּ נֵ ס ַע ָתּה.
א יָ שׁוּב ְבּגִ ְלגּוּל ָל ָ
הוֹשׁ ַע הוּא ע ֵֹבר ְל ָפנֶ יַ – “א ֲהרֹן יָ כוֹל ְל ִה ְתנַ ֵחם ְבּכָ 
ג” .יְ ֻ
ֶשׁ ָבּנָ יו יְ ַמ ְלּאוּ ֶאת ְמקוֹמוֹ .וְ ִאלּוּ ָבּנָ יו ֶשׁל מ ֶֹשׁה א ִמ ְלּאוּ
הוֹשׁ ַעַ ,על כֵּ ן ִבּ ֵקּשׁ ְל ִהכָּ נֵ ס
ֶאת ְמקוֹמוֹ ,כִּ י ִאם ַתּ ְל ִמידוֹ יְ ֻ
ָל ָא ֶרץ ְבּ ַע ְצמוֹ.
ִ’דּ ְב ֵרי ַמ ֲה ִרי“א‘

תּוֹע ֶלת
ַאף ְל ַא ַחר ִדּ ְב ֵרי ַר ִשׁ“י ֲע ַדיִ ן יֵ שׁ ְל ָה ִבין ֶאת ַה ֶ
דּוּע א ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָה ִביא ְדּ ַבר ָמה
ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ַבּ ָטּף; ַמ ַ
ַא ֵחר כְּ ֵדי ְל ַק ֵבּל ָע ָליו ָשׂכָ ר?
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁמֹה ֶא ְפ ַריִ ם ִמלּוּנְ ְט ִשׁיץ ַר ָבּהּ ֶשׁל ְפּ ָראג:
עוֹרר ֶאת ָה ָעם
כָּ ל ִע ָקּ ָרהּ ֶשׁל ִמ ְצוַ ת ַה ְק ֵהל נִ ְתּנָ ה כְּ ֵדי ְל ֵ
תּוֹע ֶלת ַדּוְ ָקא ַבּ ֲה ָב ַאת
וּל ַמ ָטּ ָרה זוֹ יֵ שׁ ֶ
שׁוּבהְ ,
ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
וּמ ִח ָילה .וּכְ ִפי
עוֹר ִרים ֶאת ָה ָעם ְל ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמים ְ
ַה ָטּף ַה ְמּ ְ
עוֹל ֵלינוּ
”חמוֹל ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָ
ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְבּ ָ‘א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘ֲ :
עוֹררוּ
גּוּפא ַה ָשּׂכָ ר ַהנִּ ָתּן ִל ְמ ִב ֵיא ֶיהםֶ ,שׁיִּ ְת ְ
וְ ַט ֵפּנוּ“ ,וְ זֶ הוּ ָ
שׁוּבה ֵמ ֲח ָמ ָתם.
ִל ְת ָ
’כְּ ִלי יָ ָקר‘

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ

ֵמ ִר ְמזֵי ָא ֵמן
ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

קּטנּים ַל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ְל ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ְקּ ַטנִּ ים
”ה ְק ֵהל ֶאת ָה ָעם ָה ֲאנָ ִשׁים וְ ַהנָּ ִשׁים וְ ַה ַטּף“ )לא יב(
ַ

ימ ְט ִריָּ ה ָ’א ֵמן‘ִ .מכָּ אן ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי
כּוֹלל( ְבּגִ ַ
)עם ַה ֵ
’טף‘ ִ
ַ
ָה ַר ָמּ“א )או“ח קכד ז(” :וִ ַיל ֵמּד ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיַּ ֲענוּ
ָא ֵמן ,כִּ י ִמיַּ ד ֶשׁ ַה ִתּינוֹק עוֹנֶ ה ָא ֵמן ,יֵ שׁ לוֹ ֵח ֶלק
עוֹלם ַה ָבּא“.
ָל ָ

ֶה ְס ֵתּר ָפּנִ ים – ִס ַבּת ַה ָצּרוֹת
”וְ ָח ָרה ַא ִפּי בוֹ ַביּוֹם ַההוּא וַ ֲעזַ ְב ִתּים וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי ָפנַ י ֵמ ֶהם
וּמ ָצ ֻאהוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ ָצרוֹת“ )לא יז(
וְ ָהיָ ה ֶל ֱאכֹל ְ
ילוֹב ְס ִקיָ ,ה ִר ְיד ָבּ“ז:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ָדּוִ ד וִ ְ
רוֹתיו.
גּוֹר ִמים ֶאת ָצ ָ
דוּע כִּ י ֲעווֹנוֹת ָה ָא ָדם ֵהם ַע ְצ ָמם ְ
יָ ַ
”וּפ ַק ְד ִתּי ְב ֵשׁ ֶבט
וְ כַ נִּ ְר ָמז ִבּ ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ִבּ ְת ִה ִלּים )פט לג(ָ :
לוֹמרַ :ה ֶ‘פּ ַשׁע‘ ַע ְצמוֹ הוּא
ִפּ ְשׁ ָעם ִוּבנְ גָ ִעים ֲעוֹנָ ם“ ,כְּ ַ
ַה ֵ‘שּׁ ֶבט‘ ,וְ ֶה ָ‘עווֹן‘ ַע ְצמוֹ הוּא ַה‘נֶּ גַ ע‘.
אוּלם ִמי
ָ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה נִ ְמ ָח ִקים ֲח ָט ָאיו.
ַה ָשּׁב ִבּ ְת ָ
ווֹנוֹתיו נִ ְמ ָח ִקיםֶ ,א ָלּא
שׁוּבתוֹ ֵאינָ הּ ֻמ ְשׁ ֶל ֶמתֵ ,אין ֲע ָ
ֶשׁ ְתּ ָ
וּמגֵ ן ָע ָליו ִמ ְפּנֵ ֶיהם ,וְ ַעל כָּ 
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַמ ְס ִתּירוֹ ָ
”וּב ֵצל כְּ נָ ֶפיַ תּ ְס ִתּ ֵירנוּ“ ,וְ כֵ ן
ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִבּ ְת ִפ ַלּת ַע ְר ִביתְ :
ימי ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּ ִליחוֹת ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים” :יַ ְח ִבּ ֵיאנוּ ֵצל יָ דוֹ
ִבּ ֵ
ַתּ ַחת כַּ נְ ֵפי ַה ְשּׁכִ ינָ ה“.
תּוֹרהֱ :היוֹת ֶשׁ“וְ ִה ְס ַתּ ְר ִתּי ָפנַ י ֵמ ֶהם“ וְ א
ְלכָ ָ ר ְמזָ ה כָּ אן ַה ָ
”וּמ ָצ ֻאהוּ ָרעוֹת ַרבּוֹת וְ ָצרוֹת“.
ָאגֵ ן ֲע ֵל ֶיהםִ ,מ ֵמּ ָילאְ :
ֲ’חזוֹן יְ ֶחזְ ֵקאל‘ עה“ת עמ‘ רנב

ְתּ ִפ ַלּת ְ’שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה‘ ְמגִ נָּ ה ִמ ְקּ ָללוֹת

עוֹרר ַר ֲח ִמים
ֲה ָב ַאת ַה ָטּף כְּ ֵדי ְל ֵ

”על כִּ י ֵאין ֱאקַי ְבּ ִק ְר ִבּי ְמ ָצאוּנִ י ָה ָרעוֹת ָה ֵא ֶלּה" )לא יז(
ַ

”ה ְק ֵהל ֶאת ָה ָעם ָה ֲאנָ ִשׁים וְ ַהנָּ ִשׁים וְ ַה ַטּף“ )לא יב(
ַ

”‘וְ ַה ַטּף‘ – ָל ָמּה ָבּאוּ? ָל ֵתת ָשׂכָ ר ִל ְמ ִב ֵיא ֶיהם“ ַ)ר ִשׁ“י(.

כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ַה ִח ָיד“א:

ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַהתּוֹכֵ ָחה יֶ ְשׁנָ ן תרע“ו ֵתּבוֹת כְּ ִמנְ יָ ן ָ’רעוֹ“ת‘,
וְ כַ ֲהגָ נָ ה ִמ ְפּנֵ ֶיהן ָאנוּ ַמזְ כִּ ִירים ִבּ ְת ִפ ַלּת ְ’שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה‘
ֶע ְשׂ ִרים וְ ֵשׁשׁ ְפּ ָע ִמים ֶאת ֵשׁם ֲהוָ יָ “הֲ ,א ֶשׁר יַ ְח ָדּו ִמ ְצ ָט ְר ִפים
ימ ְט ִריָּ ה תרע“ו.
ְלגִ ַ
ֶר ֶמז ְלכָ  נוּכַ ל ִל ְלמֹד ֵמ ַה ָפּסוּקַ :
”על כִּ י ֵאין ֱאקַי ְבּ ִק ְר ִבּי“
ּלוּתי ֵמ ַהזְ כָּ ַרת כ“ו ַה ֵשּׁמוֹת ַבּ ְתּ ִפ ָלּהִ ,היא ֶשׁגָּ ְר ָמה
– ִה ְת ַר ְשׁ ִ
”מ ָצאוּנִ י ָה ָרעוֹ“ת ָה ֵא ֶלּה“.
כִּ יְ :
ְ’פּנֵ י ָדּוִ ד‘ אוֹת ג

ְל ַה ְק ִדּים ִל ְפנוֹת ֶאל ה‘
”וְ ָא ַמר ַבּיּוֹם ַההוּא ֲהא ַעל כִּ י ֵאין ֱאקַי ְבּ ִק ְר ִבּי ְמ ָצאוּנִ י
ָה ָרעוֹת ָה ֵא ֶלּה; וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵתּר ַא ְס ִתּיר ָפּנַ י ַבּיּוֹם ַההוּא ַעל כָּ ל
הים ֲא ֵח ִרים" )לא יז-יח(
ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה כִּ י ָפנָ ה ֶאל ֱא ִ
קי
”על כִּ י ֵאין ֱא ַ
רוֹת ֶיהםַ :
ֲהא כְּ ָבר ִהכִּ ירוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִס ַבּת ָצ ֵ
יוֹסיף ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַה ְס ִתּיר ָפּנָ יו
וּמ ְפּנֵ י ָמה ִ
ְבּ ִק ְר ִבּי“ִ ,
ֵמ ֶהם?
ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ“ם ִמ ְבּ ֶרזָ ‘אן:
תּוֹרה” :וְ ָא ַמר ַבּיּוֹם ַההוּא“ְ ,ל ַל ֶמּ ְדֶ שׁ ֲח ָר ָט ָתם
ישׁה ַה ָ
ַמ ְדגִּ ָ
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן יָ שׁוּבוּ ַחיֵּ ֶיהם ַל ַמּ ְסלוּל
ִתּ ְהיֶ ה ַרק ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹםְ ,
וְ יִ ְשׁכְּ חוּ ִמכָּ ְ .ל ִפיכָ  יַ ְמ ִשׁיַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ַה ְס ִתּיר
ָפּנָ יו ֵמ ֶהםֶ ,שׁכֵּ ן ֵאין זוֹ ְתּ ָ
תּוֹא ֶמת ִל ְפ ַסק
שׁוּבה ֲא ִמ ִתּית ַה ֶ
)תּ ָ
ָה ַר ְמ ָבּ“ם ְ
שׁוּבה? ִהיא ֶשׁיַּ ֲעזֹב
”וּמה ִהיא ַה ְתּ ָ
שׁוּבה ב ב(ָ :
ַה ֵ
חוֹטא ֶח ְטאוֹ וְ יָ ִסירוֹ ִמ ַמּ ְח ַשׁ ְבתּוֹ וְ יִ גְ מֹר ְבּ ִלבּוֹ ֶשֹּׁלא יַ ֲע ֵשׂהוּ
יוֹד ַע ַתּ ֲעלוּמוֹת ֶשֹּׁלא יָ שׁוּב ְלזֶ ה ַה ֵח ְטא
עוֹד ...וְ יָ ִעיד ָע ָליו ֵ
עוֹלם“.
ְל ָ
פּוֹלק ַר ָבּהּ ֶשׁל ָבּאנִ ָיהאד:
נוֹסף ְלכָ ֵ פּ ֵרשׁ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַ
ֵבּאוּר ָ
ִמי ֶשׁ ְבּ ֵעת ָצ ָרתוֹ ָשׂם ִמ ְב ָטחוֹ ַבּ ֲא ֵח ִרים ,וְ ַרק כְּ ֶשׁנִּ כְ זֶ ֶבת
בוֹראוֵֹ ,אין ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
תּוֹח ְלתּוֹ ֵמ ֶהם פּוֹנֶ ה ְל ְ
ַ
ֵ
מוֹשׁ ַיע
שׁוֹמ ַע ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ,כַּ כָּ תוּב ְ)תּ ִה ִלּים יח מב(” :יְ ַשׁוְּ עוּ וְ ֵאין ִ
לוֹמרַ ,ה ְמּ ַשׁוֵּ ַע ְתּ ִח ָלּה ַל ֲא ֵח ִרים ,וְ ַרק
ַעל ה‘ וְ א ָע ָֽנם“ :כְּ ַ
”על ה‘“ֲ ,אזַ י” :וְ א
מוֹשׁ ַיע“ָ ,שׂם יְ ָהבוֹ ַ
ִ
”אין
ִבּ ְראוֹתוֹ כִּ י ֵ
תּוֹרהִ :מ ְפּנֵ י ָמה ”וְ ָאנֹכִ י ַה ְס ֵתּר
וּל ִענְ יָ נֵ נוְּ ,מ ָפ ֶר ֶשׁת ַה ָ
ָענָ ם“ְ .
”פנָ ה ֶאל ֱא ִ
ַא ְס ִתּיר“ְ ,ל ִפי ֶשׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ָ
הים ֲא ֵח ִרים“ ,וְ ַרק
ִמ ֶשֹּּׁלא נַ ֲענָ ה ָפּנָ ה ֶאל ה‘.
ְ’תּכֵ ֶלת ָמ ְר ְדּכַ י‘; ’וַ יְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה‘

קוֹר ַעת גְּ זַ ר ִדּין
שׁוּבה ַ
ְתּ ָ
”וְ ַע ָתּה כִּ ְתבוּ ָלכֶ ם“ )לא יט(
רוֹעים‘:
אלישׁ ַבּ ַעל ְ’מא ָה ִ
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ְצ ִבי יַ ִ
שׁוּבה“.
”אין ’וְ ַע ָתּה‘ ֶא ָלּא ְתּ ָ
ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ב“ר כא ו( ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמיםֵ :
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה,
ַאף כָּ אן נֶ ֱא ָמר” :וְ ַע ָתּה“ – כַּ ֲא ֶשׁר ָתּשׁוּבוּ ִבּ ְת ָ
ֻמ ְב ָטח ָלכֶ ם כִּ י” :כִּ ְתבוּ ָלכֶ ם“ – תּוּכְ לוּ ְבּיוֹם ַה ִדּין ִלכְ תֹּב ַעל
ַע ְצ ְמכֶ ם כַּ טּוֹב ְבּ ֵעינֵ יכֶ ם ,וּכְ כָ ל ֶשׁ ְתּ ַב ְקּשׁוּ יֵ ָע ֶשׂה.
’קוֹל יַ ֲעקֹב‘

ַ‰יּו…ﬦ ּ¿˙ ָﬡ ¿ר ≈ﬤנ ּו≈ ‡ָ .מן
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נַ ¿˜ ּ ƒפי„ ַﬠל ֲﬠנ ƒיַּ ˙ ָ‡ ≈מן ָּכ ָר‡ ּוי ¿ונ ƒז¿ ∆ּכּ≈ ˜ַ ˙¿ ˙ƒּ ˘∆ ׁ ‰בל ּ¿˙ ƒפ ָּל ≈˙נ ּו –
ַ‰יּו… ם ּ¿˙ ַ‡ ּ¿מ ≈ˆנ ּו≈ ‡ָ ...מןּ¿ ,ב ַר ֲח ƒמים ּו ¿ב ָרˆו… ן.

ימה טוֹבָהָ .א ֵמן.
ְמר ֲח ִת ָ
גַּ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ַ ּב ָ ּק ׁשוֹ ת ָ’א ִבינ ּו ַמ ְל ֵּכנוּ‘
קוֹרן ֶשׁל ַבּ ָקּשׁוֹת ָ’א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘
ְמ ָ
כּוֹללוֹת ְבּתוֹכָ ן
ְתּ ִפלּוֹת ָ’א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘ ְ
ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַא ְר ָבּ ִעים ַבּ ָקּשׁוֹת ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת
וּמ ְ
ְבּ ִפינוּ ְבּ ֶר ֶצףְ ,
עוֹררוֹת ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ְרגָ שׁוֹת
ֶשׁל ק ֶֹדשׁ ְבּח ֶֹדשׁ ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּ ִליחוֹת,
שׁוּבהַ .בּ ָקּשׁוֹת
ְבּ ַת ֲענִ יּוֹת ַוּב ֲע ֶשׂ ֶרת יְ ֵמי ְתּ ָ
קוֹרן ָקדוּם ִמזְּ ַמן ַה ַתּנָּ ִאים
ֵאלּוּ ֶשׁ ְמּ ָ
דוֹשׁים ,נִ ְק ְבּעוּ ְבּ ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה עוֹד
ַה ְקּ ִ
ִמזְּ ַמן ָה ִראשׁוֹנִ ים וְ נֻ ָסּ ָחן שׁוֹנֶ ה וְ ֻה ְר ַחב
ְבּ ִמ ְק ָצת ְק ִהלּוֹת.
ְבּ ַמ ֲא ָמר ָק ָצר זֶ ה נְ נַ ֶסּה ַל ֲעמֹד ַעל
וּל ָה ִביא
קוֹרןְ ,ל ָה ִבין ֶאת ֵפּ ֶשׁר נֻ ָסּ ָחן ְ
ְמ ָ
ְבּ ִת ְמצוּת ְפּנִ ינִ ים ַעל גּ ֶֹדל ַמ ֲע ָל ָתן.
קוֹרן ֶשׁל ַבּ ָקּשׁוֹת ָ’א ִבינוּ
כָּ ָאמוּרְ ,מ ָ
בּוֹתינוּ
ַמ ְלכֵּ נוּ‘ ִהנּוֹ ָקדוּם ַעד ְמאֹדַ .ר ֵ
אוֹתן
ָה ִראשׁוֹנִ ים ַ)מ ְחזוֹר וִ ְיט ִרי שמז( יִ ֲחסוּ ָ
ְל ַר ִבּי ֲע ִק ָיבאֲ ,א ֶשׁר הוּא ָהיָ ה ָה ִראשׁוֹן
ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּנֻ ַסּח ָ’א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘ ,וּכְ ִפי
ֶשׁ ָ
”מ ֲע ֶשֹה
הוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא ַ)תּ ֲענִ ית כה ב(ַ :
ְבּ ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ֶשׁיָּ ַרד ִל ְפנֵ י ַה ֵתּ ָבה וְ ָא ַמר
ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ַבּע ְבּ ָרכוֹת וְ א נַ ֲענָ ה .יָ ַרד
ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ַא ֲח ָריו ,וְ ָא ַמרָ :א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ
ֵאין ָלנוּ ֶמ ֶלֶ א ָלּא ַא ָתּהָ .א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ
ְל ַמ ַענְ ַ ר ֵחם ָע ֵלינוּ .וְ יָ ְרדוּ גְּ ָשׁ ִמים“.
וְ כָ ְתבוּ ָה ִראשׁוֹנִ ים ַ)מ ְחזוֹר וִ ְיט ִרי ָשׁם( כִּ י
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָראוּ ֲחכָ ִמים ֶשׁנַּ ֲענָ ה ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא
הוֹסיפוּ ָע ֶל ָיה עוֹד ַבּ ָקּשׁוֹת
ִבּ ְת ִפ ָלּה זוִֹ ,
יחה.
ימי ְס ִל ָ
וְ ָק ְבעוּ ְל ָא ְמ ָרן ִבּ ֵ
ְבּ ַ‘מ ֵטּה מ ֶֹשׁה‘ )תתא( ֵה ִביא ֶר ֶמז ְלזֶ הוּת
”א ִבינוּ
ְמ ַח ֵבּר ַה ַבּ ָקּשׁוֹתִ ,מכָּ ֶ שׁ ַה ֵתּבוֹתָ :
ימ ְט ִריָּ ה
ַמ ְלכֵּ נוּ ָח ָטאנוּ ְל ָפנֶ יִ “הנָּ ן ְבּגִ ַ
)וּר ֵאה ָשׁם ֶשׁ ֵה ִביא
יוֹסף יִ ְסּדוֹ בּוֹ‘ ְ
ֲ’ע ִק ָיבא ֶבּן ֵ
עוֹד ֳא ָפנִ ים כֵּ ַיצד נִ ְר ָמז ְשׁמוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ְבּ ֵס ֶדר
ָ’א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘(.

’גּוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל‘’ְ ,שׁ ַלח ְר ָ
פוּאה‘ נֶ גֶ ד
ֵ
ְ’ר ָפ ֵאנוּ‘’ַ ,ח ֵדּשׁ ָע ֵלינוּ‘ נֶ גֶ ד ָ’בּ ֵרָ ע ֵלינוּ‘,
שׁוֹפר‘’ָ ,בּ ֵטל
ָ’ה ֵרם ֶק ֶרן‘ נֶ גֶ ד ְ’תּ ַקע ְבּ ָ
ֵמ ָע ֵלינוּ‘ נֶ גֶ ד ָ’ה ִשׁ ָיבה וְ כוּ‘ וְ ָה ֵסר ִמ ֶמּנּוּ
יָ גוֹן וַ ֲאנָ ָחה‘ וְ כוּ‘’ .כַּ ֵלּה כָּ ל ַצר‘ נֶ גֶ ד
’שׁוֹבר אֹיְ ִבים‘’ְ ,מחוֹק ְבּ ַר ֲח ֶמיָ ה ַר ִבּים‘
ֵ
יח‘
נֶ גֶ ד ’יֶ ֱהמוּ ַר ֲח ֶמי’ָ ,‘ה ֵרם ֶק ֶרן ְמ ִשׁ ֶ
נֶ גֶ ד ’וְ ַק ְרנוֹ ָתּרוּם‘’ַ ,ה ְצ ַמח ָלנוּ‘ נֶ גֶ ד
שׁוּעה‘’ְ ,שׁ ַמע ֵ
יח ֶק ֶרן יְ ָ
ַ’מ ְצ ִמ ַ
קוֹלנוּ‘ נֶ גֶ ד
הוֹסיפוֹ ֲע ֵל ֶיהם ]עוֹד
’שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה‘ ,וְ ִ
ֵ
ַבּ ָקּשׁוֹת ֶשׁ ֵהן[ ְשׁ ִא ַילת ָצ ְרכֵ י ַר ִבּים“.
לוֹמר ֶאת
ַ
כְּ ֶה ְמ ֵשְׁ לכָ  יֵ שׁ ֶשׁכָּ ְתבוּ
”חנֵּ נוּ וַ ֲענֵ נוּ
ָ’א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘ ָה ַא ֲחרוֹןָ :
כִּ י ֵאין ָבּנוּ ַמ ֲע ִשׂיםְ “...בּ ַל ַחשִׁ .משּׁוּם
ֶשׁהוּא נִ ְת ָקן ִבּ ְלשׁוֹן ָ’חנֵּ נוּ‘ כְּ נֶ גֶ ד
ַה ַ‘תּ ֲחנוּן‘ ַהנֶּ ֱא ָמר ַא ַחר ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה
)’א ִליָּ ה ַר ָבּה‘ תקפד ה(.
ֵ
דּוּבּנָ א ָהיָ ה ְמ ָפ ֵרשׁ זֹאת ְבּ ֶד ֶר
ַה ַמּגִּ יד ִמ ְ
ָמ ָשׁלַ :מ ֲע ֶשֹה ְבּ ָא ָדם ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ִל ְרכֹּשׁ
חוֹרה ְבּ ַה ָקּ ָפה כְּ ֵדי ֶשׁ ְלּ ַא ֵחר ֶשׁיִּ ְסחֹר
ְס ָ
יח ִמ ֶמּנָּ ה יְ ַשׁ ֵלּם ֶאת ָדּ ֶמ ָיה ַלמּוֹכֵ ר.
וְ יַ ְרוִ ַ
נִ גַּ שׁ הוּא ֵאפוֹא ֶאל ַהמּוֹכֵ ר וְ ִה ְק ִריא
אוּלם
שׁוֹתיוָ .
ימת ַבּ ָקּ ָ
ְבּ ִב ָטּחוֹן ֶאת ְר ִשׁ ַ
ְל ַבסּוֹף ,כְּ ֶשׁנִּ ְת ַבּ ֵקּשׁ ְל ַשׁ ֵלּם ,גָּ ַחן ֶאל
ַהמּוֹכֵ ר וְ ָא ַמר לוֹ ְבּ ַל ַחשׁ ְוּב ַת ֲחנוּנִ ים:
ֵ
”אין ְבּיָ ַדי כָּ ֶרגַ ע ָמעוֹת ְל ַשׁ ֵלּם ְל,
חוֹר ְתְ בּ ַה ָקּ ָפה,
ָאנָּ א ַה ֲענֵ ק ִלי ֶאת ְס ָ
יח ִמ ֶמּנָּ ה ֲא ַשׁ ֵלּם ְל.“
וּכְ ֶשׁ ַא ְרוִ ַ
כָּ ָ אנוְּ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ִסּיַ ְּמנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת
ישׁה
שׁוֹתינוּ ָה ַרבּוֹת ,פּוֹנִ ים ָאנוּ ִבּ ְל ִח ָ
ַבּ ָקּ ֵ
”חנֵּ נוּ וַ ֲענֵ נוּ“ ,וְ ַאף ”כִּ י
עוֹלםָ :
ְל ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
”ע ֵשׂה ִע ָמּנוּ
ֵאין ָבּנוּ ַמ ֲע ִשׂים“ְ ,בּכָ ל זֹאת ֲ
יענוּ“ )’כִּ ְת ֵבי ַה ַמּגִּ יד
הוֹשׁ ֵ
ְצ ָד ָקה וָ ֶח ֶסד וְ ִ
דּוּבּנָ א‘ ח“א עמ‘ .(382
ִמ ְ

כּוֹרָ דּבוּק ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ
שׁבּתי ַה ֵ
ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי
גוֹרן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל הרה“קַ ,ר ֵבּנוּ ֵלוִ י
יוֹשׁב ָהיָ ה ָסנֵ ָ
ֵ
יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּ ְיטשׁוֹב זִ ָיע“אְ ,ל ַצד ַה ַמּגִּ יד ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ
יח ְדּ ָב ָריו
ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמקּוֹזְ ‘נִ יץ זִ ָיע“אְ .בּתוֹ נ ַֹעם ִשׂ ַ
ֶה ֱע ָלה ִבּ ְפנֵ י ֶבּן ִשׂיחוֹ ֶאת ַה ְתּ ִמ ָיהה ַה ִמּ ְת ַבּ ֶקּ ֶשׁת:
כּוֹרֶ ,שׁ ָהיָ ה
הוֹפּ ְשׁ ֵטיין ַה ֵ
כֵּ ַיצד זָ כָ ה ָא ִביו ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי ְ
ִאישׁ ָפּשׁוּט וְ ָת ִמיםְ ,ל ֵבן גָּ דוֹל ֶשׁכָּ זֶ ה ֲא ֶשׁר ֵה ִאיר ֶאת
עוֹלם כֻּ לּוֹ?
ֵעינֵ י ָה ָ
תוֹתיו;
ַה ַמּגִּ יד ִה ְק ִשׁיב ַל ְשּׁ ֵא ָלה וְ ִחיּוָּ פּ ַשׁט ַעל ִשׂ ְפ ָ
”אִ עם
הוּדי ָפּשׁוּט וְ ָת ִמים ָהיָ ה ָא ִבי“ָ ,א ַמרַ ,
”אכֵ ן ,יְ ִ
ָ
וּמ ַד ְק ֵדּק ְבּ ִמ ְצווֹתְ .וּבכָ ל זֹאת,
כָּ ל זֹאת ָהיָ ה ָח ִסיד ְ
ִאם ְרצוֹנְ כֶ ם ִל ְשׁמ ַֹע ַמ ֲע ֶשֹה ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ כְּ ֵדי ְל ַה ְס ִבּיר ֶאת
גַּ ְדלוּתוֹ ,אוּכַ ל ְל ַה ְצ ִבּ ַיע ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִדּ ְל ַה ָלּן:
ָה ִעיר ַא ְפּ ָטא ְשׁרוּיָ ה ָהיְ ָתה ְבּ ֵא ֶבל; ַ’ה ַחזָּ ן ְדּ ָמ ָתא‘,
נוֹתיו ,כְּ ֶשׁהוּא
עוֹלמוֹ ְבּ ֵמ ַיטב ְשׁ ָ
ֲאהוּב ַה ָקּ ָהלָ ,ה ַלְ ל ָ
מוֹתיר ַא ֲח ָריו ָח ָלל ֵריקָ .היָ ה זֶ ה ַבּיָּ ִמים ֶשׁ ֵבּין רֹאשׁ
ִ
פּוּרים ,וְ עוֹד ְבּ ֶט ֶרם ַתּמּוּ יְ ֵמי ָה ֵא ֶבל
ַה ָשּׁנָ ה ְליוֹם ַהכִּ ִ
פּוּשׂים ַא ַחר ַחזָּ ן
ִמ ֲהרוּ ְבּנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה ִל ְפתּ ַֹח ְבּ ַמ ַסּע ִח ִ
נוֹח ִבּ ְת ִפלּוֹת
ָראוּי ֶשׁיְּ ַמ ֵלּא ֶאת ְמקוֹמוֹ ֶשׁל ַה ַחזָּ ן ַה ָמּ ַ
ַהיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ.
ַה ְמּ ָלאכָ ה ָהיְ ָתה ָק ָשׁה .א ְבּנָ ֵקל נִ ָתּן ָהיָ ה ְל ַה ִשּׂיג
קוֹמה ָה ָראוּי ְל ַמ ֵלּא ֶאת ְמקוֹמוֹ ֶשׁל
ָא ָדם ַבּ ַעל ִשׁעוּר ָ
ַה ַחזָּ ן ַה ָדּגוּל ֶשׁ ִשּׁ ֵמּשׁ ַבּקּ ֶֹדשׁ ַעד ַע ָתּהֵ .שׁמוֹת ָעלוּ
וְ יָ ְרדוַּ ,א א נִ ְמ ָצא ַה ָמּ ֳע ָמד ַה ַמּ ְת ִאים.
ֶאל ֶה ָח ָלל ֶה ָעמֹק ַה ָלּזֶ ה ָבּ ַחר ְל ִהכָּ נֵ ס ,א ַא ֵחר
ִממּוּנִ ישׁ ַה ַחיָּ ט.
אשׁית ְשׁנוֹת יַ ְלדוּתוֹ.
מוּנִ ישׁ זֶ ה גָּ ַדל ְבּ ַא ְפּ ָטא ֵמ ֵר ִ
אוּלם ַעד
כְּ יֶ ֶלד ִמן ַה ִמּנְ יָ ן נִ ְשׁ ַלח ִל ְלמֹד ַבּ ֵ‘ח ֶידר‘ָ ,
הוֹריו ִל ְראוֹת כִּ י ְבּנָ ם ֵאינוֹ ְמ ֻסגָּ ל ָל ֶשׁ ֶבת
ְמ ֵה ָרה נוֹכְ חוּ ָ
וְ ִל ְלמֹד ְלא ֶֹר זְ ַמן .הוּא ֶה ֱע ִביר ֶאת ְמ ַחנְּ כָ יו ְתּ ָלאוֹת,
מוּטב יַ ֲעשׂוּ ִאם
ָ
הוֹריו כִּ י
ְוּב ֵלית ְבּ ֵר ָרה ֶה ְח ִליטוּ ָ
צוֹע ֶשׁיַּ ְר ִחיק
יִ ְתּנוּהוּ ְל ַב ַעל ְמ ָלאכָ ה כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַל ְמּדוֹ ִמ ְק ַ
אוֹתוֹ ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת ֵמ ַה ַבּ ָטּ ָלה.
ְבּ ֵלב כָּ ֵבד נִ ְל ַקח מוּנִ ישׁ ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַה ַחיָּ ט ֶשׁנֶּ ְע ַתּר
צוֹעַ .ה ַפּ ַעם
וּל ַל ְמּדוֹ ֶאת ָרזֵ י ַה ִמּ ְק ַ
שׁוּליָ ה ְ
ְל ַה ֲע ִסיקוֹ כְּ ְ
מוּנִ ישׁ א ִאכְ זֵ ב ,וְ הוּא ָע ָשׂה ַחיִ ל ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ַה ַחיָּ טוּת.
ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ִראשׁוֹנוֹת ִשׁ ֵמּשׁ כְּ עוֹזֵ ר ַל ַחיָּ טַ ,אַ אט ַאט
צוֹע וְ ֵה ֵחל ַל ֲעבֹד כְּ ַע ְצ ָמ ִאי.
ָרכַ שׁ ֶאת ָרזֵ י ַה ִמּ ְק ַ
ְבּגִ יל ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה כְּ ָבר יָ ָצא ְשׁמוֹ ְל ֵמ ָרחוֹק כְּ ַחיָּ ט
שׁוֹעי ָא ֶרץ
ֻמ ְמ ֶחה ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ִמ ְת ָח ִרים .נְ גִ ִידים וְ ֵ
קוֹחוֹתיו ַהיֻּ ְק ָר ִתי ִה ְת ַר ֵחב
ָ
ִשׁ ֲחרוּ ְל ִפ ְתחוְֹ ,וּק ַהל ָל
ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם .מוּנִ ישׁ ָה ַל וְ ִה ְת ַע ֵשּׁרַ ,וּבד ְבּ ַבד ָה ְלכָ ה
גַּ ֲאוָ תוֹ וְ גָ ְד ָלה .שׁוּב א ָהיָ ה נָ ֶאה לוֹ ָלדוּר ֵבּין ֶא ָחיו
הוּדים ,וְ הוּא ָרכַ שׁ ְל ַע ְצמוֹ ִדּ ָירה ִבּ ְשׁכוּנַ ת ַהנָּ כְ ִרים,
ַהיְּ ִ
יוֹצ ִאים
קוֹחוֹתיו ַהנֶּ ֱא ָמנִ ים ֲא ֶשׁר ָהיוּ ְ
ָ
ָסמוּ וְ נִ ְר ֶאה ְל ָל
ָוּב ִאים ְבּ ֵביתוֹ כִּ ְבתוֶֹ שׁ ָלּ ֶהם.
הוּדים
מוּנִ ישְׁ ,ל ַד ֲאבוֹן ֵלבִ ,ה ְת ַר ֵחק ֵמ ֶא ָחיו ַהיְּ ִ
גוֹתיו וְ ֶאת
יכוֹתיו .הוּא ִה ְת ִאים ֶאת ַהנְ ָה ָ
ַאף ַבּ ֲה ִל ָ
בּוּשׁיו ַל ְסּ ִב ָיבה ַהגּוֹיִ ית ֶשׁ ָבּהּ ָדּר ,וְ זָ נַ ח כִּ ְמ ַעט
ַמ ְל ָ
חוֹת ָיה.
לוּטין ֶאת ַה ָדּת וְ ֶאת ָא ְר ֶ
ַל ֲח ִ
*
מוּלד ָהיָ ה לוֹ ְלמוּנִ ישׁ עוֹד ִמ ַשּׁ ַחר ַטל
ָ
כִּ ָשּׁרוֹן
עוֹלם וְ ַאף ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ בּוֹ ְבּכָ ל
יַ ְלדוּתוֹ ,וְ הוּא א זְ נָ חוֹ ֵמ ָ
ֵעת ְמצֹא.
מוּנִ ישׁ ָא ַהב וְ גַ ם יָ ַדע ֵה ֵיטב ָל ִשׁירַ .אף ִבּ ְס ִב ָיבתוֹ
ַהגּוֹיִ ית ִהכִּ ירוּ ַהכֹּל ְבּכִ ָשּׁרוֹן זֶ הַ ,בּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִדיר ָהיוּ
מוֹרים .תּוֹ
וּמזְ ִ
יּוּטים ִ
דּוֹבבוֹת ִשׁ ִיריםִ ,פּ ִ
ְשׂ ָפ ָתיו ְ
חוּבים ְבּ ִפיוָ ,היָ ה הוּא
בוֹדתוֹ ,כְּ ֶשׁ ַה ְמּ ָח ִטים ְתּ ִ
כְּ ֵדי ֲע ָ
שׁוֹמ ָעיו.
וּמנְ ִעים ֶאת ָאזְ נֵ י ְ
ְמ ַס ְל ֵסל ְבּקוֹלוֹ ַ
שׁוֹמ ָעיו ָהיוּ ֵאלּוּ ֶשׁ ִהזְ ַדּ ְמּנוּ ְל ַח ְדרוֹ ְלצ ֶֹרְ מ ַלאכְ תּוֹ,
ְ
רוּאים...
אוֹר ִחים ִבּ ְל ִתּי ְק ִ
ַא א ַפּ ַעם ָהיוּ ֵאלּוּ גַּ ם ְ
עוֹב ֵרי א ַֹרח ִה ְק ִשׁיבוּ לוֹ ֶח ֶרשׁ ִמ ַתּ ַחת ַל ַחלּוֹנוֹת ֵבּיתוֹ,
ְ
ְל ַא ַחר ֶשׁנִּ ְשׁ ֲאבוּ כִּ ְב ַמ ֵטּה ֶק ֶסם ַא ַחר ַה ִשּׁ ָירה ָה ֲענֻ גָּ ה,
וְ ָרווּ עֹנֶ ג ִמ ְצּ ִל ֶיל ָיה.
*
שׁוּבה כְּ ֶשׁ ִה ְת ַק ְבּ ָלה
כָּ ָאמוּרָ ,היָ ה זֶ ה ַבּ ֲע ֶשׂ ֶרת יְ ֵמי ְתּ ָ
יח ַה ִצּבּוּר.
אוֹמית ֶשׁל ְשׁ ִל ַ
ַהיְּ ִד ָיעה ַעל ְפּ ִט ָירתוֹ ַה ִפּ ְת ִ
ְבּנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה ִה ְת ַא ְרגְּ נוּ ִל ְמצֹא ְמ ַמ ֵלּא ָמקוֹם ָראוּי,
ָ
אוּלם ְל ֵבינְ ַתיִ ם ,יָ ַשׁב מוּנִ ישׁ ְבּ ַח ְדרוֹ וְ ָהגָ ה ָתּכְ נִ יּוֹת.
ְל ַבסּוֹף גָּ ְמ ָלה ַה ַה ְח ָל ָטה ְבּיָ דוֹ .הוּא ֵה ִחישׁ ְפּ ָע ָמיו
ְל ֵע ֶבר ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַה ָפּ ִריץ ַה ְמּ ֻמנֶּ ה ַעל ַה ָמּחוֹז ,יְ ִדידוֹ

ִמ ֶשּׁכְּ ָבר ַהיָּ ִמים .מוּנִ ישׁ יָ ַדע כִּ י ְבּ ַד ְרכֵ י ָשׁלוֹם א
יֵ אוֹתוּ ְבּנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה ְל ַמנּוֹתוֹ ְבּשׁוּם ָפּנִ ים וָ א ֶֹפןַ ,על כֵּ ן
בּוּלה ְמ ֻת ְחכֶּ ֶמת.
ֶה ֱח ִליט ִלנְ קֹט ַת ְּח ָ
ֵאין ָל ַד ַעת ֵאי וְ כֵ ַיצד ִה ְשׁ ִפּ ַיע מוּנִ ישׁ ַעל יְ ִדידוֹ
פוּרים ֶט ֶרם יוֹם
ַה ָפּ ִריץַ ,אֻ ע ְב ָדּה ִהיא כִּ י יָ ִמים ְס ִ
אשׁי ַה ְקּ ִה ָלּה ִמכְ ָתּב ִר ְשׁ ִמי ֵמ ֵאת
פּוּרים ִק ְבּלוּ ָר ֵ
ַהכִּ ִ
רוּרה
הוֹר ָאה ְבּ ָ
ַה ָפּ ִריץ ַה ְמּ ֻמנֶּ ה ַעל ַה ָמּחוֹז ,וּבוֹ ָ
יח ִצבּוּר כְּ כָ ל ֶשׁיִּ ְר ֶצה,
וְ נֶ ְח ֶר ֶצת :מוּנִ ישׁ יְ כַ ֵהן כִּ ְשׁ ִל ַ
פּוּרים וְ ַעד ִל ִיצ ָיאתוֹ.
ֵה ֵחל ִמכְּ נִ ַיסת יוֹם ַהכִּ ִ
ַהיְּ ִד ָיעה נָ ֲח ָתה ַעל ְבּנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה כְּ ַר ַעם ְבּיוֹם ָבּ ִהיר.
רוּע ִמזֶּ ה א יָ כְ לוּ ֵהם ְליַ ֵחלִ .עם כָּ ל ַהכָּ בוֹד
ְל ַחזָּ ן גָּ ַ
וּל ִשׁ ָירתוֹ ַה ְמּ ֻדיֶּ ֶקתֵ ,הם א ָח ְשׁבוּ
ְלקוֹלוֹ ֶה ָע ֵרב ְ
ְל ֶרגַ ע כִּ י ַדּוְ ָקא מוּנִ ישַׁ ,קל ַה ַדּ ַעת ,הוּא זֶ ה ֶשׁיְּ ַמ ֵלּא
ֶאת ְמקוֹמוֹ ֶשׁל ַה ַחזָּ ן ַה ַצּ ִדּיק וִ ֵירא ַה ָשּׁ ַמיִ ם.
ַאף כִּ י א ָהיָ ה ְבּיָ ָדם ְל ָה ֵפר ֶאת ַצו ַה ָפּ ִריץְ ,בּ ֵס ֶתר
ִל ָבּם ֵהם גָּ ְמרוּ א ֶֹמר ַל ֲעשׂוֹת ַהכֹּל ֶשֹּׁלא יָ קוּם ַה ָדּ ָבר
וְ א יִ ְהיֶ ה; ֵהן א יִ ָתּכֵ ן ֶשׁקּוֹלוֹ ֶשׁל מוּנִ ישׁ יִ ָשּׁ ַמע
יוֹתר ְבּ ָשׁנָ ה.
ַבּ ֲח ַלל ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ְבּיוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ֵ
פּוּריםִ .מ ְת ַפּ ְלּ ֵלי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ִה ְשׁ ִפּילוּ
ֵליל יוֹם ַהכִּ ִ
קוּפה
קוֹמה זְ ָ
ֵעינֵ ֶיהם ַל ַקּ ְר ַקע כַּ ֲא ֶשׁר נִ גַּ שׁ מוּנִ ישׁ ְבּ ָ
טוּחים ְל ֵע ֶבר ָה ַ‘עמּוּד‘ כְּ ֶשׁ ַטּ ִלּיתוֹ
ִוּב ְצ ָע ִדים ְבּ ִ
חוֹרה ֻמ ְפ ֶשׁ ֶלת ַעל ָפּנָ יוַ .ה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ִה ִבּיטוּ זֶ ה
ַה ְצּ ָ
ָבּזֶ ה ְבּ ַמ ָבּ ִטים ֶשׁ ִשּׁ ְדּרוּ ִצ ִפּיָּ ה ְדּרוּכָ ה ,מוּנִ ישׁ כִּ ְחכֵּ ַח
”על ַדּ ַעת
קוֹרא ַעל ַע ְצמוֹ ִס ְל ֵסלַ :
ִבּגְ רוֹנוֹ וּכְ מוֹ ֵ
ַה ָמּקוֹם וְ ַעל ַדּ ַעת ַה ָקּ ָהלָ ...אנוּ ַמ ִתּ ִירין ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִעם
ָה ֲע ַב ְריָ נִ ים“.
מוּנִ ישׁ ָע ַמד ְל ַה ְת ִחיל ְבּ‘כָ ל נִ ְד ֵרי‘ְ .ל ֶרגַ ע זֶ ה ִה ְתכּוֹנְ נוּ
ְבּנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה ֵמרֹאשׁ; כְּ ִאישׁ ֶא ָחד ְבּ ֵלב ֶא ָחד ֵה ֵחלּוּ
לוֹמר ֶאת ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּקוֹל ָרם ,יַ ַחד ִעם
ֵהם ַ
מּוּדי ַה ְתּ ִפ ָלּה
ַה ַחזָּ ן ,תּוֶֹ שׁ ֵהם ַמכִּ ים נִ ְרגָּ שׁוֹת ַעל ַע ֵ
ֶשׁ ִלּ ְפנֵ ֶיהם .מוּנִ ישׁ ַה ֻמּ ְפ ָתּע נִ ָסּה ְל ַהגְ ִבּ ַיהּ ֶאת קוֹלוֹ,
ָ
יה ֶאת קוֹלוֹ,
אוּלם ַה ָקּ ָהל א ָשׁ ַתקַ .ה ָקּ ָהל כֻּ לּוֹ ִהגְ ִבּ ַ ּ
וְ ָשׁ ַאג ִעמּוֹ יַ ַחד ֶאת ִמלּוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה.
ְתּ ִפ ַלּת ’כָּ ל נִ ְד ֵרי‘ ִה ְס ַתּיְּ ָמה ִמ ְבּ ִלי ֶשׁנִּ ְשׁ ַמע ֶבּ ָח ָלל
וְ לוּ ָהגָ ה ִמקּוֹלוֹ ֶשׁל מוּנִ ישִׁ .בּ ְת ִפ ַלּת ַע ְר ִבית נִ ָסּה
אוּלם ַה ָקּ ָהל א וִ ֵתּרֵ .ה ֵדי
מוּנִ ישׁ ֶאת ַמזָּ לוֹ ַבּ ֵשּׁנִ יתָ ,
ַה ְשּׁ ָאגוֹת וְ ַר ֲע ַמת ַה ֲח ָבטוֹת נִ ְשׁ ְמעוּ ְל ֵמ ָרחוֹק ,וְ ִעם
ִסיּוּם ַה ְתּ ִפ ָלּה נֶ ֱא ַלץ מוּנִ ישׁ ַל ֲעזֹב ֶאת ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת
ְבּב ֶֹשׁת ָפּנִ ים ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא ַל ֲחזֹר.
אוֹתם יָ ִמים ָהיוּ ְרגִ ִילים ְליַ ֵצּר ֶאת כְּ ִריכוֹת
ְבּ ָ
זוֹרים ִמלּוּחוֹת ֵעץָ ,דּ ָבר ֶשׁ ִסּיֵּ ַע ִל ְבנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה
ַה ַמּ ְח ִ
זוֹרים
הוֹסיף ַר ַעשׁ וַ ֲה ֻמ ָלּהֵ .הם ָח ְבטוּ ִעם ַה ַמּ ְח ִ
ְל ִ
ְבּקוֹל ַר ַעשׁ גָּ דוֹלַ ,א כְּ ֶשׁ ִה ְס ַתּיְּ ָמה ַה ְתּ ִפ ָלּה נוֹכְ חוּ
ִל ְראוֹת כִּ י ְלרֹב ָע ְצ ַמת ַה ֲח ָבטוֹת נִ ְק ְרעוּ ַר ִבּים
זוֹרים וְ נִ זְ ְקקוּ ִלכְ ִריכָ ה ְמ ֻח ֶדּ ֶשׁת.
ֵמ ַה ַמּ ְח ִ
עוֹמד ָהיָ ה ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי
ֵאי ָשׁםְ ,בּ ִפנַּ ת ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסתֵ ,
כּוֹרֲ א ֶשׁר זֶ ה ַע ָתּה ִסיֵּ ם ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ
הוֹפּ ְשׁ ֵטיין ַה ֵ
ְ
ַהזַּ כָּ ה ,וְ ִהנֵּ ה נִ גְּ שׁוּ ֵא ָליו כַּ ָמּה ִמ ְצּ ִע ֵירי ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים
תוֹת ֶיהם וְ ָא ְמרוּ לוֹ”ַ :ר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי,
כְּ ֶשׁ ִחיּוַּ דּק ַעל ִשׂ ְפ ֵ
כַּ נִּ ְר ֶאה ִה ְת ַפּ ַלּ ְל ָתּ טוֹבֶ ,שׁכֵּ ן ַפּ ְרנָ ָס ְתָ בּ ֳח ָד ִשׁים
רוֹבים ֻמ ְב ַט ַחת.“...
ַה ְקּ ִ
ְל ַת ְד ֵה ָמ ָתם ִה ִבּיט ָבּ ֶהם ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי ִבּ ְפ ִל ָיאה .הוּא א
ֵה ִבין כְּ ָלל ַעל ָמה ֵהם ְמ ַד ְבּ ִריםֵ ...הם נִ סּוּ ְל ַה ְס ִבּיר לוֹ
יכוֹת ֶיהם
ַבּ ֵשּׁנִ ית כִּ י ְבּ ֶשׁל ַה ֲח ָבטוֹת ָה ַעזּוֹת נִ ְק ְרעוּ כְּ ִר ֵ
אוּלם
כוֹרכָ םָ ,
זוֹרים ַר ִבּים וְ ַע ָתּה יִ ְצ ָט ְרכוּ ְל ְ
ֶשׁל ַמ ְח ִ
ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי א יָ ַדע ַעל ֵאלּוּ ֲח ָבטוֹת ְמ ֻד ָבּר.
קוּע
ימה; כֹּה ָשׁ ַ
ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ְת ָבּ ְר ָרה ָה ֻע ְב ָדּה ַה ַמּ ְפ ִע ָ
ָהיָ ה ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי ִבּ ְת ִפ ָלּתוַֹ ,עד ֶשֹּׁלא ָשׂם ֵלב כְּ ָלל
ָל ַר ַעשׁ וְ ַל ֲה ֻמ ָלּה ֶשׁ ָשּׂ ְררוּ ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתַ .ה ְצּ ָעקוֹת,
כְּ מוֹ ַה ֲח ָבטוֹת א ִהגִּ יעוּ כְּ ָלל ְל ָאזְ נָ יו .הוּא ָהיָ ה
קוּע ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַהנִּ ְל ֶה ֶבת וְ א ָחשׁ ְבּ ָד ָבר.
ָשׁ ַ
”בּאוֹתוֹ זְ ַמן ָהיָ ה ָא ִבי ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי ֲחשׂוָּ בּנִ ים,
ְ
נוֹל ְד ִתּי ֲאנִ י“ִ ,סיֵּ ם ַה ַמּגִּ יד ִמקּוֹזְ ‘נִ יץ
קוּפת ַה ָשּׁנָ ה ַ
וְ ִל ְת ַ
ֶאת ִספּוּרוֹ ַה ַמּ ְד ִהים ,וְ ַר ִבּי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּ ְיטשׁוֹב
נַ ֲענָ ה ִמיָּ ד וְ ָא ַמר ְבּ ִה ְת ַפּ ֲעלוּת:
הוּדי ַבּ ַעל ַדּ ְרגַּ ת ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁכָּ זוֹ ...א יִ ָפּ ֵלא ֵאפוֹא
”יְ ִ
כֵּ ַיצד זָ כָ ה ְל ֵעת זִ ְקנוּתוֹ ְל ֵבן כֹּה גָּ דוֹל“.

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 ׂ

’תּוֹלדוֹת ַה ַמּגִּ יד ִמקּוֹזְ ‘נִ יץ‘ עמ‘ ר
ְ

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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ְבּ ֵ‘ס ֶפר ְשׁמוֹת‘
ֲ’ע ִק ָיבה‘( כָּ ַתבֶ ,שׁ ַעל כָּ  כִ ּוְּ נוּ ַבּגְּ ָמ ָרא ָשׁם
כְּ ֶשׁ ָא ְמרוּ ֶשׁ ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי
ְלשׁוֹן ָ’א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘
ֲע ִק ָיבא ִה ְת ַק ְבּ ָלה ָהיְ ָתה ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ָהיָ ה
ַמ ֲע ִביר ַעל ִמ ָ
אוּרים ָמ ִצינוּ ְל ַמ ֲע ָל ָתהּ ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת
דּוֹתיו :א ָח ַשׁשׁ ר‘ ֲע ִק ָיבא כַּ ָמּה ֵבּ ִ
ִמ ִלּ ְרמֹז ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֶאת ֵשׁם ָא ִביו ֵ
’יוֹסף‘ ֶשׁל ַבּ ָקּ ַשׁת ָ’א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘ ֶשׁ ִתּ ֵקּן ַר ִבּי
ַאף ֶשׁ ָהיָ ה גֵּ ר ,וְ גַ ם א ָח ַשׁשׁ ִמ ְלּ ִה ְתוַ דּוֹת ֲע ִק ָיבא:
ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ’ָ :ח ָטאנוּ ְל ָפנֶ י.‘
ימנְ טוֹב
יח ַר ִבּי ְבּ ַרכְ יָ ה ִמ ְקּ ִל ֶ
אַ .המּוֹכִ ַ
כְּ נֶ גֶ ד ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה
ֵבּ ֵאר:
בּוֹתינוּ ַה ְ
ַר ֵ
פּוֹס ִקים ָע ְמדוּ ַעל כָּ ֶ שׁ ִסּ ְד ָרן שׁוֹנֶ ה הוּא ַהיַּ ַחס ֶשׁ ֵבּין ָאב ִל ְבנוִֹ ,מיַּ ַחס
ֶשׁל ַבּ ָקּשׁוֹת ֵאלּוּ ֵ
תּוֹאם ְל ֵס ֶדר ַה ְבּ ָרכוֹת ַה ֶמּ ֶלְ ל ַע ְבדּוֹ; ַר ֲח ֵמי ָה ָאב ִל ְבנוֹ ִהנָּ ם
עוֹר ִרים ֵמ ֲא ֵל ֶיהם,
ָה ֶא ְמ ָצ ִעיּוֹת ֶשׁל ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ,וְ כָ ַ ר ֲח ִמים ִט ְב ִעיִּ ים ַה ִמּ ְת ְ
כָּ ַתב ַה ְשּׁ ָל“ה ְבּ ִסדּוּרוֹ:
עוֹרר ֶאת
ְל ֻע ַמּת זֹאת ָה ֶע ֶבד ָצ ִריְ ל ֵ
ת
מ
ַ
גְ
ד
ֻ
כְּ
ה
א
ָ
ל
ָ
פ
ְ
נִ
וְ
ה
דוֹל
”זוֹ ַה ְתּ ִפ ָלּה ִהיא גְּ ָ
ַר ֲח ֵמי ֲאדוֹנוֹ כְּ ֵדי ֶשׁיָּ חוּס ָע ָליוְ .ל ִפיכָ 
י
בּ
ִ
ר
ַ
וְ
ה,
ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵר
ה
נָ
ע
ֲ
נַ
א
יב
ָ
ק
ִ
ע
ֲ
ימים ְל ַב ֵקּשׁ’ָ :א ִבינוּ‘ – ִאם
ָאנוּ ַמ ְק ִדּ ִ
ִבּ ְת ִפ ָלּה זוַֹ .על כֵּ ן ָצ ִריְ לכַ וֵּ ן ָבּהּ ְמאֹד...
יוֹתנוּ
וּכְ ַלל ַה ְתּ ִפ ָלּהֵ ,מ ַא ַחר ֶשׁהוּא ָ’א ִבינוּ ִהנְ נוּ ְל כְּ ָבנִ יםַ ,ר ֵחם ָע ֵלינוּ ִמ ַצּד ֱה ֵ
”מ ְלכֵּ נוּ“ – ַאף ִאם ֵאינֶ נּוּ
אוּלם ַ
מוֹתינוַּ ...על כֵּ ן נִ זְ כֶּ ה ָבּנֶ יָ ,
ַמ ְלכֵּ נוּ‘ ִמ ַצּד נִ ְשׁ ֵ
בוּקים בּוֹ יִ ְת ָבּ ַר ,וְ א יִ ְד ַבּק נֶ ֱח ָשׁ ִבים ְל ָפנֶ יֶ א ָלּא כַּ ֲע ָב ִדיםֲ ,ה ֵרי
יוֹתנוּ ְדּ ִ
ֶל ֱה ֵ
וּמ ַק ְט ֵרג ,וְ יָ ֵסר ְמ ַח ִלּים ָאנוּ ֶאת ָפּנֶ יֶ שׁ ָתּחוּס ְוּת ַר ֵחם
וּמ ְשׂ ִטין ְ
ָבּנוּ שׁוּם ְק ִל ָפּה ַ
פוּרט תפ“ז[
]פ ַרנְ ְק ְ
ישׁי‘ ְ
ֵמ ָע ֵלינוּ ֵח ְטא וְ ָעוֹן וָ ֶפ ַשׁע ,וְ יִ ְמחֹל וִ יכַ ֵפּר ָע ֵלינוּ )’זֶ ַרע ֵבּרְַ – שׁ ִל ִ
וְ יִ ְס ַלח .וְ זֶ ה יִ ְהיֶ ה ַעל יְ ֵדי ֶשׁיַּ ְחזִ ֶירנוּ ח“א עמ‘ כז(.
ִבּ ְת ָ
יחתוֹ ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ְל ַת ְל ִמ ָ
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה וְ יָ ֵסר ֵמ ָע ֵלינוּ כָּ ל ַרע בְ .בּ ִשׂ ָ
ידיו )עשי“ת
יח ַר ִבּי ֵליבּ ַח ְס ָמן:
כְּ ֵדי ֶשׁנִּ ְהיֶ ה ְפּנוּיִ ים ְל ָע ְבדוֹ ְבּכָ ל ֵעת ,תרצ“ו( ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
וִ ֵ
יח ,וְ כָ ל
ירוֹמם ֶק ֶרן יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֶק ֶרן ָמ ִשׁ ַ
רוֹצה ָל ֵתת ִל ְבנוַֹ ,א א ָתּ ִמיד יֵ שׁ
זֶ ה יַ ֲע ֶשׂה ְל ַמ ֲענוֹ כִּ י ֲאנַ ְחנוּ ֵח ֶלק ה‘ ָה ָאב ֶ
]שׁ ָאנוּ ְבּיָ דוֹ ָה ֶא ְפ ָשׁרוּתַ .ה ֶמּ ֶלְ ל ֻע ָמּתוֹ יָ כוֹל
מוֹתינוּ ...וְ ַעל סוֹד זֶ ה ֶ
ִמ ַצּד נִ ְשׁ ֵ
ֵח ֶלק ה‘[ ִסיֵּ ם’ֲ :ע ֵשׂה ְל ַמ ַען ִשׁ ְמַ הגָּ דוֹל ָתּ ִמיד ָל ֵתת ִלנְ ִתינָ יו כְּ כָ ל ֶשׁיַּ ְח ְפּצוַּ ,א
נּוֹרא ֶשׁנִּ ְק ָרא ָע ֵלינוּ‘“.
ַהגִּ בּוֹר וְ ַה ָ
א ָתּ ִמיד הוּא ְמ ֻענְ יָ ן ְבּכָ ְ .ל ִפיכָ ָ אנוּ
ְבּיֶ ֶתר ֵפּרוּט כָּ ַתב ַה ְלּבוּשׁ )או“ח תקפד ל(ְ :מ ַב ְקּ ִשׁים ָ’א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ‘; ֵהן ָאב ַא ָתּה
”‘א ִבינוּ ַמ ְלכֵּ נוּ ָחנֵּ נוּ וַ ֲענֵ נוּ‘ כְּ נֶ גֶ ד ’חוֹנֵ ן ְוּבוַ ַדּאי ִבּ ְרצוֹנְ ָ ל ֵתת ָלנוּ כָּ ל טוּב,
ָ
עוֹלם
וּמ ִא ָידִ הנְּ ֶ מ ֶלֶ שׁכָּ ל ַהטּוֹב ֶשׁ ָבּ ָ
שׁוּבה‘ כְּ נֶ גֶ ד ֵ
ַה ַדּ ַעת‘’ַ ,ה ֲחזִ ֵירנוּ ִבּ ְת ָ
וּמ ַחל‘ כְּ נֶ גֶ ד נָ תוּן ִל ְרשׁוּתוֹ ,וְ ַעל כֵּ ן ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ
שׁוּבה‘’ְ ,ס ַלח ְ
רוֹצה ִבּ ְת ָ
ָ’ה ֶ
תּוֹשׁ ֵיענוּ )’אוֹר יָ ֵהל‘ ֵח ֶלק א‘ עמ‘ רצו(.
ְ’ס ַלח ָלנוּ‘’ ,כָּ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר גְּ ֻא ָלּה‘ כְּ נֶ גֶ ד ֶשׁ ִ
ְ)דּפוּס וֶ נֶ ְציָ ה תי“ז ,אוֹת ע‘ ֵע ֶר

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ
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מהו האושר הגדול ביותר?
אנו נמצאים בעשרת ימי תשובה.
איזו מתנה נפלאה זו התשובה! איזה
חסד עצום עושה ה' ִאתנו בכך שהוא
מאפשר לנו לנקות שולחן ,לסגור
תיקים ולהתחיל דף חדש וחלק .רבות
כתבנו על מעלת התשובה .במאמר של
השבוע שעבר (שהיה בשנה שעברה),
ביארנו מהי הדרך המעשית לעשות
תשובה בכל יום ויום ,והשבוע נוסיף
כמה נקודות חשובות שיש בהן כדי
לדרבן את עצמנו לאמץ את מצוות
ללבנו כאורח חיים וכמרכיב
התשובה ִ
בלתי נפרד משגרת יומינו.
מקלחת לנשמה
כי באמת ,מי שיש לו טיפת מוח
בקדקודו – למה שיהיה טיפש? למה
שיפסיד את ההזדמנות ואת המתנה
הזו? האם היית מוכן לעשות מקלחת
פעם בשנה?! ברור שלא .אתה רוצה
להיות נקי בכל יום מחדש .אז למה
בעניין מצוות התשובה אתה מסתפק
ביום כיפור אחד ,בראש השנה אחד,
בעשרה ימים של תשובה ,שגם בהם
אין לאף אחד זמן לחשוב על דרכו
ולעשות את השיפורים הנדרשים.
למה שלא תעשה מקלחת לנשמה
בכל יום?

בעשרת ימי תשובה לא צריכים
להתמקד רק בעבירות הפרטיות ,כי
זה כמעט בלתי אפשרי לזכור את כל
הפרטים .אנו צריכים להתמקד כיצד
מהיום והלאה נעשה תשובה בכל יום,
כיצד לא נפספס שום פרט ,על ידי
שניפגש עם הבורא בכל יום ונספר
לו כל מה שעשינו .עלינו לחשוב כיצד
נחווה את הניקיון והסליחה ואת
הרגשת הזוֹך והלו ֶֹבן של יום הכיפורים
בכל יום בשנה.
מחזקים למחוזקים
לכן אני רוצה לחזק את מה שכתבתי
בשבוע שעבר ,שכל אחד יקבל על
עצמו לקבוע לעצמו
פגישה עם הקדוש
ברוך הוא בכל יום,
פגישה שבה ידבר
עם הבורא בדיבורים
מהלב
פשוטים
ויספר לו בפשטות
כל מה שעשה ביום
האחרון .ומי שלא
הספיק לקבל על
עצמו בערב ראש
השנה לעשות שעה
התבודדות בכל יום – שיקבל על
עצמו עכשיו ,בשבת שובה וביום
הבעל"ט,
הכיפורים
לאחוז מהיום בהנהגה
נפלאה זו שעולה על
הכול.

מייסורים?
הייסורים הקשים ביותר
אבל נשאלת השאלה :איך זה עובד?
הרי אנו מאמינים בשכר ועונש ,לכל
חטא ישנו עונש ,אם האדם לא קיבל
את עונשו ,איך ובמה נמחל לו החטא?
והתשובה היא :צריכים לדעת
שהעונג הגדול ביותר בעולם הוא
להרגיש קרוב לה' ,והעונש הגדול
ביותר בעולם הוא להרגיש ריחוק
מה' .כל עבירה מרחיקה ומפרידה
את האדם מה' ,כמו שכתוב" :כי אם
עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין
אלוקיכם" .יוצא שהעבירה עצמה
היא העונש הגדול
ביותר .ולכן" :שכר
עבירה – עבירה",
העונש על העבירה
הוא העבירה בעצמה
כי אין עונש וייסורים
גדולים ממנה ,כמו
שאומר רבי נחמן" :כי
כל היסורים הקשים
אינם
שבעולם
נחשבים כלל כנגד
המשאוי הכבד של עוונות" (ל"ת ז).

האם היית מוכן
לעשות מקלחת פעם
בשנה?! ברור שלא.
אתה רוצה להיות
נקי בכל יום מחדש.

וכדי לדרבן את עצמנו
להתחיל בזה כאן
ועכשיו ומעכשיו ועד
מאה ועשרים ,כדאי
שנבין מעט מהרווחים
העצומים שלהם זוכים
אלה שעושים תשובה
בכל יום .הגמרא
אומרת שאין ייסורים
בלא עוון ,זאת אומרת
שמי שזוכה לתשובה
וממילא
יומית
למחילת עוונות יומית
– החיים שלו שלווים
ורגועים
מאושרים
ונקיים מייסורים .האם
לא כדאי להשקיע
שעה ביום ולהינצל

דיבורים כתחליף לייסורים
אך מתי נחשבת העבירה כעונש? רק
כאשר אדם זוכה להתבוננות וליישוב
הדעת והוא מבין מה הפסיד על ידי
החטא ,ומעמיק מחשבתו להבין מה
פגם וכנגד מי פגם ,ואיזו רעה הביא
מסכן ומונח
ֵּ
על עצמו ,וכמה הוא
בגלות הנפש בגלל ריחוקו מה' – אז
הוא מקבל את עונשו בעצם העבירה,
כי רק אז הוא סובל מהעבירה והיא
עצמה נעשית הייסורים שלו והעונש
שלו.
על פי זה אני מסביר את מה שאומרים
בתפילה" :סלח לנו אבינו" למה? "כי
חטאנו" – וכי בגלל שחטאנו זו סיבה
לקבל מתנה ומחילה וחנינה? אלא
בגלל שחטאנו ואנו מבינים שהחטא
עצמו זה העונש החמור ביותר ,וכבר
נענשנו בכך שהתרחקנו מה' והעברנו
את החיים שלנו בחושך גדול – לכן
תסלח לנו.
נמצא שעצם ההתבודדות ,זה שאדם
מספר הכול לה' ומתבונן במעשיו –
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זה עצמו נחשב כעונש ומכפר לאדם.
אבל כאשר אדם שקוע בענייני החומר
ולא אכפת לו כלל מהקשר שלו עם
ה' ,והריחוק מה' לא מפריע לו ולא
עולה על לבו – אז ,כשרוצים לעורר
אותו משמיים ,מעוררים אותו על ידי
ייסורים כלומר על ידי שהוא סובל
בענייני העולם הזה.
יישוב הדעת
כך תמיד ביארתי על פי ההקדמות
שקיבלנו מספרי החסידות ,ולאחרונה
בחסדי ה' מצאתי 'תנא דמסייע'
מבעל ה"אוהב ישראל" מאפטא
שאומר את זה מפורשות במתק
לשונו:
"כאשר ישכיל ויתבונן האדם בלבו,
יידע ויבין באמת שאין לך עונש
לעובר עבירה יותר גדול מן העבירה
עצמה .היינו כשיתיישב בדעתו היטב
מה עשה בעוֹבר ֹו על רצון הבורא ב"ה
וב"ש והיוצא לו מזה שנפרד ונתרחק
משורש החיים ונפל לתוך הקליפות
והחיצונים ר"ל ,ואז ודאי יתלבש
בבושה גדולה והכנעה רבה ויתמלא
רתת וזיע וחלחלה ואז יתחרט בכל
לבבו באמת על העבר ויקבל על עצמו
מאז והלאה שלא ישוב עוד לכסלה...
ונמצא כשחושב בלבו כל הנ"ל ,אז
בוודאי יש לו צער גדול מזה אין לשער
שה ְמ ָרה רצון ה' יתברך וזהו באמת
על ִ
העונש היותר גדול כאומרם ז"ל:
'ושכר עבירה עבירה' ,ואז אף יעשו
לו באותו עת כל העונשים שבעולם,
יקטן בעיניו מגודל כאב ִלבו".
ואכן ,זקן חסידי ברסלב בדור
הקודם ,ר' לוי יצחק בנדר ,היה
קורא להתבודדות "יישוב הדעת",
כי תכלית ההתבודדות היא להגיע
ליישוב הדעת המדובר ,וזהו עיקרה
של התשובה.
הצער המשמח
נמצא ,שההתבודדות היא מצד אחד
מצערת את האדם כי זה לא נעים
להכיר בחסרונות שלך ולראות את
הבעיות הקשות שלך ,אדם אוהב
לברוח מהמציאות ולא להתמודד עם
הכישלונות .אבל זה עצמו מה שמנקה
אותך ומה שמונע ממך הרבה מאוד
צ ע ר
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גן
הדעת

שוב אל החכמה
השבת הזאת נקראת שבת שובה ,והיא
השבת הראשונה של השנה ,והכל הולך אחר
ההתחלה ,וההתחלה של הכל היא החכמה,
לחזור בתשובה זה למעשה להשיב את הכל
אל החכמה ,אל השכל הישר ,זה נקרא לעשות
תשובה ,כי החכמה היא שורש הכל כמ"ש
"כולם בחכמה עשית" לכן צריכים לקשר את
כל המציאות אל החכמה ,להסתכל בשכל כל
דבר.
ועל ידי זה אדם מקבל חיים ,כי החכמה מחיה
את בעליה ,אדם לא מקבל חיים מאוכל,
החכמה מחייה אותו ,ולכן השלמות האנושית
הגבוהה ביותר אליה יכול לחתור האדם היא
החכמה ,כי יש ארבע מיני שלמויות שהאדם
מנסה להשלים את עצמו בהן.
שלמות ראשונית שבה חושבים להשתלם
ההמונים היא שלמות חומרית ,לצבור
קניינים ,ויש בשלמות זו דמיון רציני ,כי
זו שלמות שאינה מתייחסת לעצמותו
של האדם אלא לעצמים החיצוניים לה.
בהשקפת עולם זו ,אדם מכובד הוא אדם
עשיר ואדם שפל הוא אדם עני ,אך אם
העלמות רכושו של המכובד מתבטל ההבדל
בינו לבין השפל ביותר בבני האדם ,ונמצא

שהשלמות החומרית היא שלמות וירטואלית
שאינה אלא פרי הדמיון.
שלמות שניה בה בני אדם חותרים להשלים
את עצמם היא שלמות גופנית ,וזה ייעוד
שיותר קשור לעצמותו של האדם מן השלמות
החומרית ,כי סוף סוף זה הגוף שלו ולא הרכב
או הבית או הבגדים ,אך גם זו שלמות שאינה
מביאה את האדם באמת לייעודו להכיר
אותו יתברך ולדעת אותו יתברך ,שלמות
גופנית מתאימה לאדם מצד היותו בעל חיים
לא מצד היותו נברא בצלם אלוהים ובדמותו,
וגם ,עם הרבה כבוד לשלמות הגופנית ,אפילו
האתלט המוכשר ביותר אינו מגיע לכישורים
של הפשוט שבבעלי החיים ,מה שמוכיח שלא
זו היא שלמותו ,ולא בכח יגבר איש.
שלמות שלישית שבני אדם טורחים להשלים
את עצמם היא שלמות מוסרית .וייעוד זה
הוא אכן ייעוד חשוב ,כי הוא כבר מתייחס
לעצמותו של האדם ,שעל כן הרבה ממצוות
התורה חותרות לקראת שלמות זו ,שיהיה
האדם עושה חסד משפט וצדקה בארץ,
רק שעדיין זו לא פסגת האדם ,כי אדם
מוסרי וטוב תלוי בזולת ,בשביל שהמוסר
יבוא לידי ביטוי צריך אדם להיות במסגרת
חברתית ,אך אין זו השלמות לאדם הבודד.
לפיכך ,ייעודו האמתי של האדם היא השגת

האמת האלהית אשר בסופה מגיע האדם
להכיר אותו יתברך ולדעת אותו יתברך ,זה
היעוד האמתי ,בו משיג האדם שלמות אמת
לעצמותו כאדם ,ובו הוא קונה את הנצח.
זה שאמר הנביא כּ ֹה ָא ַמר ה' ַאל יִ ְת ַה ּ ֵלל ָחכָ ם
ְ ּב ָחכְ ָמתוֹ וְ ַאל יִ ְת ַה ּ ֵלל ַה ִ ּגבּ וֹ ר ִ ּבגְ בו ָּרתוֹ ַאל
יִ ְת ַה ּ ֵלל ָע ׁ ִשיר ְ ּב ָע ׁ ְשרוֹ היינו לא העושר שהוא
הכי פחות חשוב ,ולא הגבורה הגופנית ,ואף
לא החכמה המוסרית היא זו שראוי לו לאדם
להתהלל בהִּ ,כי ִאם ְ ּבזֹאת יִ ְת ַה ּ ֵלל ַה ּ ִמ ְת ַה ּ ֵלל,
ַה ְׂש ֵּכל וְ יָ ד ַֹע אוֹ ִתי ,זהו השבח האמתי לאדם,
שהוא מכיר ויודע את מי שאמר והיה העולם,
יודע את דרכיו ,ועיקר דרכיו הם ֶח ֶסד ִמ ׁ ְש ּ ָפט
וּצְ ָד ָקה שיהיה האדם עושה ָ ּב ָא ֶרץ!
נמצא ,שהשלמות הגדולה ביותר אותה יכול
להשיג אדם בעולם הזה היא שלמות השכל
המביא אותו להשגת האלהים ,השגת האמת,
גם כשהוא לבד ,ואין לו מגע עם בני האדם,
ה' ניצב עליו ,מאחר וטיפס בסולם בו עולים
ויורדים ,והשלמות הסופית היא שיהיה לאדם
שחזר בתשובה שלמה והעפיל אל השכל השם
את היכולת להוריד ולהנגיש חכמה בינה ודעת
לאותם שנמצאים למטה ,לחבר ולקשר אותם
אל החכמה ,כי כולם צריכים לשוב לחכמה,
שזה כל האדם.

רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא וֶ ולְ וְ ול ִה ְת ַקרֵ ב לְ ֶדרֶ ךְ רַ ֵּבנוּ ַעל
יְ ֵדי ַה ִּד ּבוּ רִ ים ַה ִּנלְ ָה ִבים ׁ ֶש ִּד ֵּבר מוהרנ"ת ַּפ ַעם ְּב ֶערֶ ב
יוֹם ִּכ ּפוּ רֶ ׁ ,ש ִהזְ ִּכיר לִ ְפנֵ י ַה ׁ ּשו ְֹמעיִ ם ֶאת ַמה ׁ ֶּשאו ְֹמרִ ים
ְּב ַפ ִּייט ׁ ֶשל מוּ ַסף ְּב ֵס ֶדר ָה ֲעבו ָֹדה" ,זְ ָה ִבים ַמ ֲע ִביר
וּ לְ ָבנִ ים לו ֵֹב ׁש ׁ ֶש ֲעבו ַֹדת ַהיּ וֹם ְּב ִבגְ ֵּדי לָ ָבן" ,וּ ִב ֵאר ָּבזֶ ה
מוהרנ"ת ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ִּנ ְכנָ ִסים לִ ְפנֵ י וְ לִ ְפנִ ים ׁ ֶש ְּמרַ ֵּמז ַא ַחר
ְּפ ִטירָ תוֹ ׁ ֶשל ָא ָדםֶ ׁ ,ש ָאז ּפו ׁ ְֹש ִטים ִמ ֶּמנּ וּ ֶאת ָּכל ַה ִּבגְ ֵּדי
חשן ִעם ָה ֲא ָבנִ ים טוֹבוֹתִּ ,כי ָּכל ֵאלּ וּ
זָ ָהב וַ ֲא ִפלּ וּ ֶאת ַה ׁ ֶ
ַה ְּד ָברִ ים ֵאינָ ם נִ ְכנָ ִסים ִעם ָה ָא ָדם ְּב ֵעת ׁ ֶש ִּנ ְכנָ ִסים
לִ ְפנֵ י וְ לִ ְפנִ ים .וְ רַ ק נִ ׁ ְש ַאר ַה ִּבגְ ֵּדי לָ ָבן ַה ְמרַ ְמזִ ים ַעל
ַה ַּמ ֲע ִשים טו ִֹבים ָה ֲא ִמ ִּת ִּיים ,וְ נִ ְכנְ סוּ ְּד ָברִ ים ֵאלּ וּ לְ לִ ּב ֹו
ְמאד ,וּ ִמ ֶּזה ִה ְת ַקרֵ ב לְ מוהרנ"ת( .שיש"ק ב)
ה ׁ ָּשנָ הראש ַ
"ענְ יַ ן רַ ֵּבנוּ הוּ א ׁ
ָא ַמר מוהרנ"תִ :
וְ ָה ִענְ יָ ן ׁ ֶש ִּלי הוּ א יוֹם ִּכ ּפוּ ר" ,וְ ָהיוּ ֵמ ַאנַ ׁ"ש ׁ ֶש ָּנ ְסעוּ
וּ ָבאוּ ֵאלָ יו ַעל יוֹם ִּכ ּפוּ ר אוּ לָ ם לְ לא רַ ַע ׁש וּ ִפרְ סוּ ם.
(שם)
א ב של החיים
ימה ֶאת ָה ָא ָדם.
] ָה ֱאמוּ נָ ה ַמ ְח ִּכ ָ
]ע ַּקר ַה ָח ְכ ָמה ִהיא ִל ְב ִלי ִל ְהיוֹת ָח ָכם ְּכ ָללֶ ,א ָּלא
ִ
ְל ַק ֵּים ֶאת ָּכל ַה ּתו ָֹרה ִּב ְת ִמימוּ ת.
]ח ְכ ֵמי ָה ֵע ָדה נִ ְק ָר ִאים ֵ'עינֵ י ָה ֵע ָדה' (במדבר טו)
ַ
ִּכי ֵהם ָלנוּ ְּכ ֵעינַ יִ ם.
]ס ִפ ַירת ַה ֶּכ ֶתר ִהיא ָה ֱאמוּ נָ הִּ ,כי ָה ֱאמוּ נָ ה ַמ ִּק ָיפה
ְ
ש ֶכל וְ ׁשו ֶֹמ ֶרת ָע ָליו ׁ ֶש ּלֹא יֵ ֵצא ִמ ְּגבוּ ל ַה ְּקדֻ ׁ ָּשה.
ֶאת ַה ֵּ ׂ

מצות "בצדק תשפוט עמיתך"

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"

ּ

המשנה [יומא פ"ח מ"ט] מביאה חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות".
שאפילו יום הכיפורים אינו מועיל
לכפר על עבירות שבין אדם לחבירו,
וז"ל" :עבירות שבין אדם למקום  -יום
הכפורים מכפר ,עבירות שבין אדם
לחבירו  -אין יום הכפורים מכפר ,עד
שירצה את חבירו .דרש רבי אלעזר בן
עזריה[ :ויקרא ט"ז] 'מכל חטאתיכם לפני
ה' תטהרו' עבירות שבין אדם למקום -
יום הכפורים מכפר ,עבירות שבין אדם
לחבירו  -אין יום הכפורים מכפר ,עד
שירצה את חבירו"; וכן פסק השו"ע
[או"ח סי' תר"ו ס"א] .כלומר ,שעיקר עבודת
התשובה בימים אלו צריכה להיות
בדינים שבין אדם לחבירו.
כהכנה ליום הכיפורים ,המדור השבוע
יעסוק באחת מהמצוות של "בין אדם
לחבירו" וגדריה השונים – מצות "בצדק
תשפוט עמיתך".
"ב ֶצ ֶדק
א .כתוב בתורה [ויקרא י"ט,ט"ו] ְ ּ
ית ָך" .פשט המצוה היא ציווי
ִת ׁ ְש ּפֹט ֲע ִמ ֶ
לדיינים שידונו את הנידונים בצדק
[סנהדרין ל"ב ע"ב] .וכמה פרטים נאמרו
בזה:
\1להשוות את בעלי הדין ,כגון שלא
יהיה אחד יושב ואחד עומד ,אחד מדבר
כל צורכו ולאחד אומרים קצר דבריך
וכד'.
\2שיש לכבד את תלמידי החכמים
בגלל שהם מוסרים את התורה בכל דור
ודור ,ולכן אם באים שני דינים ואחד
מהם של ת"ח – יש להקדים ולפסוק
את דין הת"ח תחילה כדי שלא יצטרך
להמתין (משום שאנו חסים על זמנו ועל תורתו).
\3שכל מי שיודע לדון ,מצוה עליו
להיות דיין ואין לו להתחמק מקבלת
האחריות.
ב .מצוה נוספת שלמדו חז"ל מפסוק
זה [בשבועות ל' ע"א] היא לדון את האדם
לכף זכות ,וז"ל" :ת"ר' :בצדק תשפוט
עמיתך' ...ד"א :בצדק תשפוט עמיתך
 הוי דן את חבירך לכף זכות" ,וכך גםאומרת המשנה [אבות פ"א מ"ו]" :יהושע בן
פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע
בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך

ג .בטעם המצוה מצינו כמה שיטות
בראשונים ,ומכל אחד מהם ניתן ללמוד
יסודות עצומים במוסר ובאמונה.
\1שיטת רש"י [שבת קכ"ז ע"ב ד"ה "הכי
גרסינן"] – זהו מכלל הבאת שלום בין
אדם לחברו ,וז"ל" :דן את חבירו לכף
זכות  -בכלל הבאת שלום ,דמתוך
שהוא מכריעו לזכות ,ואמר :לא חטא לי
בזאת ,אנוס היה ,או לטובה נתכוון  -יש
שלום ביניהן".
\2שיטת הסמ"ק [מצוה רכ"ה] – שמתוך
שידון את חבירו לכף זכות ,יחשוב
על עצמו שהוא החוטא היחיד בעולם
ויחזור בתשובה ,וז"ל" :ואמרינן [שבועות
ל'] כי בכלל זה לדון חבירו לכף זכות,
שמתוך שידונו לכף זכות יחשוב אין
חוטא רק אני וישוב לבוראו פן יכריע כל
העולם לחובה".
\3שיטת ספר החינוך [מצוה רל"ה] – שזהו
מצד יישוב העולם ,וז"ל" :גם במה
שאמרנו שכל אדם חייב לדון חבירו
לכף זכות ,שהוא בכלל המצוה ,יהיה
סיבה להיות בין אנשים שלום ורעות.
ונמצא שעיקר כל כוונות המצוה להועיל
ביישוב בני אדם עם יושר הדין ,ולתת
ביניהם שלום עם סילוק החשד איש
באיש".

ד .מי שאינו דן את חבירו לכף זכות
אלא חשד אותו שעבר עבירה ,אפילו
שלא עשה מעשה ולא הוציא את הדבר
מפיו אלא רק חשדו במחשבה – ביטל
את המצוה דאורייתא! [משפטי השלום פ"א
ס"ט] .והראיה היא מהמשנה [יומא פ"א
מ"ה] וז"ל" :מסרוהו זקני בית דין לזקני
כהונה והעלוהו לעליית בית אבטינס
והשביעוהו ונפטרו והלכו להם ,ואמרו
לו' :אישי כהן גדול ,אנו שלוחי בית דין
ואתה שלוחנו ושליח בית דין ,משביעין
אנו עליך במי ששכן שמו בבית הזה שלא
תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך!' ,הוא
פורש ובוכה והן פורשין ובוכין" .ואומר
על כך הרמב"ם [פירוש המשניות שם] וז"ל:
"הוא בוכה שחשדוהו במינות ,וגם הם
בוכים על שחשדוהו ,לפי שאסור לפי

תורתנו לחשוד ברע באדם שאינו ידוע
אצלנו ,אלא מפני ההכרח כמו שאתה
רואה" .והרי במקרה שהובא במשנה,
זקני הכהונה לא אמרו לכהן בפירוש
שהם חושדים אותו במינות ,רק אמרו
לו שלא ישנה דבר מכל מה שאמרו לו,
אלא שמחשבתם הייתה ברורה – להם
ולו ,ועל כך אומר הרמב"ם שאסור
לחשוד רעות על אדם – ש"מ אפילו
במחשבה!
ה .אדם שאינו דן לכף זכות אלא חושד
ודן לכף חובה ,אומרת עליו הגמ' [שבת
צ"ז ע"א] שלוקה בגופו ,וז"ל" :אמר ריש
לקיש :החושד בכשרים לוקה בגופו,
דכתיב [שמות ד'] 'והן לא יאמינו לי וגו'',
וגליא קמי קודשא בריך הוא דמהימני
ישראל .אמר לו :הן מאמינים בני
מאמינים ,ואתה אין סופך להאמין...
ממאי דלקה? דכתיב [שמות ד'] 'ויאמר ה'
לו עוד הבא נא ידך בחיקך וגו'".
ו .דין זה – שיש לדון את האדם לכף
זכות אפילו כשנראה שעשה עבירה ,הוא
רק באנשים צדיקים או בינוניים; ואילו
באנשים רשעים (דהיינו שהם רשעים
מפורסמים או שרוב מעשיו לרוע) – יש
לדונו לכף חובה [משפטי השלום פ"א סע'
ז',י'-י"א].
ויתירה מכך ,באדם שמסית את ישראל
לעבור עבירה ,אומרת הגמ' [סנהדרין
כ"ט ע"א] שאסור ללמד עליו זכות!
וז"ל" :ואין טוענין למסית .מאי שנא
מסית?  -אמר רבי חמא בר חנינא:
מפירקיה דרבי חייא בר אבא שמיע לי:
שאני מסית ,דרחמנא אמר [דברים י"ג]
'לא תחמל ולא תכסה עליו' .אמר רבי
שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן :מניין
שאין טוענין למסית? מנחש הקדמוני,
דאמר רבי שמלאי :הרבה טענות היה
לו לנחש לטעון ולא טען ,ומפני מה לא
טען לו הקדוש ברוך הוא  -לפי שלא טען
הוא .מאי הוה ליה למימר  -דברי הרב
ודברי תלמיד דברי מי שומעין? דברי
הרב שומעין".
ז .המצוה הזו – לדון לכף זכות ,היא רק
בין יהודי לחבירו ,שהרי נאמר בפסוק

"בצדק תשפוט עמיתך" והגמ' [שבועות
ל' ע"א] אומרת" :בצדק תשפוט עמיתך
 עם שאתך בתורה ובמצות"; ואילוכלפי גוי אין חובה לדון אותו לכף זכות

(וכמובן שאין חובה גם לדון אותו לכף חובה,
אלא בגוי יש לדון אותו כפי מעשיו ,ואילו
בישראל יש להתנהג לפנים משורת הדין
ולדון אותו לכף זכות אפילו במקום שמעשיו
אינם מורים כן).

ח .מצוה זו נוהגת בכל מקום ובכל עת,
בזכרים ובנקבות ,ויש לחנך בה גם את
הקטנים .וגם את הקטנים חובה לדון
לכף זכות [משפטי השלום פ"א סע' י"ד-ט"ו]!
ולכן ההורים והמחנכים שרואים את
הילד/התלמיד עושה מעשה שניתן
לפרשו לחובה או לזכות – מחויבים
לדונו לכף זכות אלא אם כן יתברר להם
מעל לכל ספק שיש לדונו לחובה.
ט .באדם שיש לדון אותו לכף זכות ודן
אותו לכף חובה ,גם אם התברר בסוף
שהאמת כן (דהיינו שהוא אכן פשע במעשה
הנ"ל) ,מ"מ עבר על מצות עשה! וכן
איפכא – אם דן אותו לכף זכות ובסוף
התברר שטעה ,מ"מ קיים את המצות
עשה! והטעם לכך הוא שהתורה ציותה
אותנו להתנהג לשפוט בצדק במקום
ספק [משפטי השלום פ"א סט"ז].
י .החושד את חבירו בדבר שאין בו,
צריך לפייסו ולא עוד אלא שצריך לברכו
[ברכות ל"א ע"ב] .וכל זה כשנודע לנחשד
שאכן הוא חשד בו; אבל אם חשד בו רק
במחשבה או שלא נודע החשד לנחשד
– אין לבקש מחילה [משפטי השלום פ"א
סי"ט].
יה"ר שנזכה כולנו לדון את חברינו לכף
זכות תמיד ,והקב"ה שדן את העולם
מדה כנגד מדה [סוטה ח' ע"ב] ,ידון אותנו
ביום הכיפורים הבעל"ט לכף זכות
ונזכה להיחתם בספרן של צדיקים
גמורים לחיים טובים ולשלום.

מנהג הכפרות
ל בית המרזח של
המוזג הכפרי היהודי ,נכנס אורח יהודי
בלבוש חסידי .מראהו שונה לחלוטין מייתר
האורחים המבקרים במקום זה ,ונוכחותו
במקום לא התאימה לנוף הסובב אותו.

ובכל זאת ,הרבי אמר ונתן את עצתו .הוא
החליט להישאר במקום ולראות .לעקוב אחר
המוזג היהודי,אולי בסדר הכפרות שלו יש
משהו מיוחד יותר.
יושב הוא בחדר ,מצטנף בפינתו ,משים עצמו

"מה רצונך?" ,שאל בעל הבית את
החסיד שנכנס אל בית המזיגה
שלו והתיישב אל השולחן .מה לו
לחסיד כמותו במקום זה ,אפוף עשן
מקטרות וספוג ריח חריף של יי"ש
משכרותם של איכרים ושיכורים,
על הרצפה שכובים איכרים
שתויים ,ושברי בקבוקי יי"ש .מה
זה לחסיד -ועוד בליל ערב יום-
הכיפורים???
"רצוני ללון כאן הלילה" ,השיב
החסיד בפשיטות.
"דווקא כאן?!" תמה המוזג" .הלא
תוכל למצוא לך מקום נוח יותר,
נעים יותר ובאווירה התואמת
את זהותך?" ,לא הבין המוזג את
בקשתו של החסיד .אך החסיד
לא ויתר .דווקא כאן הוא מבקש
לעשות את הלילה .אין לו צורך
בחדר מיוחד; כך הוא הסביר.
אפילו אין הוא זקוק למיטה .הוא
פשוט מבקש לשבת בחדר עד אור
הבוקר ולהמשיך בדרכו.
המוזג בראותו את עקשנותו של אורחו ,לא
סירב לו ונתן לו את הרשות להישאר ללון
במקום.
] ] ]
הייתה לו ,לחסיד ,סיבה טובה דיה בכדי
להישאר שם .הוא היה אחד מחסידיו
של הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק .זה
מכבר ניצתה בו תשוקה לראות את רבו
באשמורת הבוקר של ערב יום -הכיפורים,
בשעה שהוא עורך את מנהג ה'כפרות'.
ביום האתמול הגיע אל הצדיק ,וביקשו
להניח לו להביט ב'כפרות' שלו.
"מה יש כאן לראות?!" ,שאל הרבי בתמיהה.
"אני רוצה לראות איך עורך הרבי את
ה'כפרות'" ,השיב החסיד.
"ואיך אתה עורך את הכפרות?" ,שאלו
הרבי.
החסיד נבוך" .אני?!" ,גימגם" ,אני קם
באשמורת הבוקר ,נוטל תרנגול לבן ,וקורא
את סדר ה'כפרות' מתוך הסידור :זה
חליפתי ,זה תמורתי זה כפרתי".
"כך גם אני עושה" ,נענה הרבי" ,ואין בסדר
הכפרות שלי משהו מיוחד שצריך להביט
בו".
"אולם אם רצונך לראות סדר כפרות
מיוחד ,שתוכל ללמוד ממנו ,סע לכפר פלוני
והיכנס לביתו של היהודי בעל בית המזיגה.
אצלו תראה 'כפרות' מיוחד במינו ,כפרות
מסוג אחר"...

אתה ,לא קיימתי .חטאתי והוספתי לחטוא .ועתה
מה יהיה עלי?".

בחיים .וכאשר מבינים את הנקודה
הזאת מרגישים שמחה גדולה
בהתבודדות.

הוא ממרר בבכי ואינו יכול להירגע .ניכר עליו
שצערו אמיתי וכנה הוא .החסיד יושב לו מכורבל
בפינתו ומאזין לכל מילה .רטט של
התרגשות עובר בו למראה היהודי
שמתייסר מחטאיו ,מתוודה ומתחרט
באמת מעומק הלב.

משל לשני חברים טובים ואוהבים.
קרה מה שקרה ונוצרה ביניהם מריבה
קשה .ואפילו שהמריבה הולכת
ומתפתחת והשנאה גוברת – בתוך
הלב שניהם כל הזמן מרגישים רע
עם עצמם ורוצים מאוד להתפייס
ולהחזיר את הגלגל אחורה ,להתחיל
מחדש .וכשנוצרת ההזדמנות הנכונה
והם אכן מגיעים לפיוס ,מצד אחד הם
מצטערים מאוד על ההתנהגות הרעה
שלהם ,אבל יותר מכך הם מרגישים
אושר פנימי ששום דבר לא ישווה לו.

כשהתאושש קימעא ביקש מאישתו
שתגיש לו פינקס נוסף .גם בו עילעל
משהו ,והחל לקרוא בו .בחלל החדר
נשמעו כל צרותיו וייסוריו של הכפרי
במשך השנה כולה .כל אחת נכתבה
על ידו בפנקס ביום שאירעה .על
חולי קשה שפקד את בני ביתו .פעם
התנפלה עליו חבורת גויים וכיבדה
אותו במכות רצח .ועל צרות שעוללו לו
שיכורים בבית המרזח ,על הפסד כספי
ועוד ועוד...כך ממשיך היהודי וקורא
בזו אחר זו את כל תלאותיו שמצאוהו
השנה .והרשימה מתארכת.

כישן ,אך עיניו עוקבות אחר הנעשה ,ואוזניו
כאפרכסת לכל הנשמע.
] ] ]
שעת חצות .המוזג היהודי מתחיל לשלח את
לקוחותיו .את חלקם הצליח לסלק בעדינות,
אך את אלה השתויים לשכרה אשר אינם
מבחינים בין ימינם לשמאלם ,נאלץ לגרור
החוצה בכוח ,תוך גערות רמות .והחסיד יושב
ומביט ,ואינו מבין מה הוא עושה כאן.
הבית התרוקן מיושביו .החלונות הפתוחים
הפיגו את הריחות העזים והשיבו רוח לילה
קרירה .האווירה בחדר השתנתה וקיבלה מראה
אנושי.
המוזג היגע התיישב אל השולחן ,וכשהוא
בטוח כי הכל נמים את שנתם ואין איש מביט
על מעשיו ,ממלמל לעצמו" :ערב יום הכיפורים
היום .צריך לעשות 'כפרות' .הן יהודים אנחנו".
"הביאי נא את פנקסי אשר על הארון" ,קרא
לעבר אשתו .זו מיהרה להגיש לו פנקס קטן ובו
רשימות צפופות בכתב-יד.
הכפרי נוטל את הפנקס לידו ,מעלעל בו ומתחיל
לקרוא בינו לבין בוראו .שורה אחר שורה .והנה,
החסיד שומע כי המוזג מקריא את כל חטאיו
אשר חטא במשך השנה כולה .בפנקס נרשמו כל
עבירותיו ,יום יום ,רישום מדוקדק.
בעל הבית קורא והדמעות ניגרות מעיניו,
שוטפות את פניו וקולו נשנק .הוא ממשיך
ומונה את חטאיו ,מתוודה עליהן ומתחרט בלב
שלם ,בזה אחר זה .כך עד העמוד
האחרון של הפנקס .בכי קורע
לב התפרץ מליבו .הוא נאנח
מרה וקרא בקול שבור וכאוב:

החסיד לא התמהמה .חיש מהר רתם את
סוסיו ובשעת ערב מאוחרת הגיע ליעדו" .ריבונו-של-עולם! ראה נא ,כל
הוא ציפה לפגוש יהודי צדיק ,בעל נפש זאת עוללתי בשנה החולפת.
נעלה  -והתאכזב .לנגד עיניו התגלה בעל -הן תזכור כיצד חזרתי בתשובה
הבית שהיה יהודי כפרי פשוט בתכלית.
בשנה שעברה .הבטחתי כי לא
אוסיף לחטוא .והנה ,רואה

"אוי ,ריבונו-של-עולם!" ,פונה הוא
שוב אל הקדוש ברוך הוא בתחינתו.
"הלא ביקשתי ממך בשנה שעברה
שתיתן לי שנה טובה ומתוקה.
התפללתי שתעניק לי שנת ברכה,
הצלחה וחיים טובים בלי צרות וייסורים .בכל ליבי
בטחתי בך .האמנתי שאכן כך יהיה".
"ומה היה?" ,הוא ממשיך" .ראה נא כמה צרות
הבאת עלי במשך השנה .רבות כל כך סבלתי
והתייסרתי .אך תמיד בך האמנתי".
"אלא מה ,ריבונו של עולם ,היום ,ערב יום-
הכיפורים .ביום זה חייבים להתרצות ולמחול זה
לזה .על כן ,הבה נתפייס ,הבה ונתפייס ונעשה
סולחה נמחל ונסלח אחד לשני ,הבה נשתווה
בינינו ונמחל זה לזה בלב שלם .רבונו של עולם,
אתה תמחל ליעל כל חטרי עוונותי ופשעי שחטאתי
נגדך בשנה החולפת כך אני לא חייב לך על חטאי
שחטאתי ,ותמחל לי מחילה גמורה עליהם .ואני,
רבונו של עולם ,אני אמחל ואסלח לך על כל יסורי
וצרותי .כך אתה  -לא חייב לי מאום על הצרות
שפקדוני אשתקד .שנינו פותחים מהיום דף חדש
נקי לגמרי ללא רבב"...
] ] ]
החסיד ,מפינתו ,מתחיל רק עכשיו להבין על מה
ולמה נשלח לכאן .הנה הוא רואה כיצד נוטל המוזג
היהודי ,שעיניו נפוחות מבכי ,את שני פנקסיו ,פנקס
אחד של החטאים ופנקס שני של הצרות וייסורים.
כורכם זה בזה ,ומסובבם מעל לראשו כשפיו אומר
את מילות הכפרות" :עתה ,אחרי שסלחנו זה לזה
ונתרצינו ,נעשה את מנהג הכפרות' :זה חליפתי ,זה
תמורתי ,זה כפרתי' "...
בשביל החסיד היה זה שיעור מוסר חי ממש ,מנהג
כפרות מיוחד במינו מעין זה ,לא ראה הוא מימיו.

זה דודי וזה רעי
והנמשל הוא הקשר שלנו עם ה' שהוא
כקשר של שני אוהבים כמו שכבר ה'
קרא אותנו 'אחי ורעי' ,וכמו שכתוב
'אני לדודי ודודי לי' .וגם ה' שרוצה
שניטיב את מעשינו ונתעורר ולכן הוא
נאלץ לשלוח לנו ייסורים ,אבל באמת
הרצון האמתי שלו הוא מה שאנחנו
אומרים בתפילה" :הרוצה בתשובה".
הוא כל כך רוצה שכל יהודי ושכל עם
ישראל יחזרו אליו ויתחילו דף חדש.
וכמו שמעיד אליהו הנביא" :מעיד אני
עלי שמים וארץ שהקב"ה יושב ומצפה
להן לישראל יותר ממה שמצפה האב
לבנו והאישה לבעלה שיעשו תשובה"
(תד"א רבה לא) .כל מפגש שלך עם
הבורא בהתבודדות במטרה לחזור
בתשובה – מעורר הרבה מאוד שמחה
וסיפוק ונחת בשמיים.
וזה נכון גם לגבי כל יהודי ,שהצער
הכי גדול של הנשמה שלו זה הריחוק
מה' .אפילו היהודי הרחוק ביותר
שפעם אחת ַחווה הרגשה של קרבת
אלוקים כמו שרואים לרוב בראש
השנה באומן – פתאום מרגיש שמחה
שכמוה לא הרגיש בחיים שלו ,כי הוא
מגלה את הרצון הכי עמוק שלו ונותן
לו ביטוי.
לכן ההתבודדות ,חוץ מזה שהיא
מכפרת עוונות ומצילה מייסורים,
היא גם מציפה את האדם בשמחה
פנימית ,שמחה עמוקה שאין
כדוגמתה ,שעל זה אמרו חז"ל שאחד
משני הימים הטובים והשמחים
ביותר לעם ישראל הוא יום הכיפורים.
ומי שזוכה להתבודדות יומית – יש לו
יום כיפור בכל יום ,וממילא הוא חי
את חייו בשמחה ואושר אמתיים.
ה' יזכנו לניקיון ולטהרה של יום
הכיפורים ושנזכה להמשיך את זה
לכל השנה כולה ,גמר חתימה טובה.
שבת שלום ומבורך שנה
טובה ומבורכת
לכל בית ישראל.

חינוך
באהבה

האווירה המשפחתית היום
יומית בבית ,ובמיוחד בשבתות ,חגים או חופשות-
היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על עיצוב
האישיות של הילד.
מהי האווירה בתוך הבית?! האווירה ,היא כל מה
שמדובר ,נשמע ומורגש בתוך כתלי הבית .ואיך
נדע מה האווירה אצלנו?! פשוט נסריט ונקליט
את עצמנו ואת הילדים ומה שנראה ונשמע אח"כ,
זוהי האווירה.
כל אחד והשק שלו
במילים אחרות אפשר לומר ,שהאווירה בבית היא
בעיקר תוצאה של מערכת יחסי הגומלין בין כל
תושבי הבית ,דהיינו רמת הקשר הנפשי וה"שלום-
בית" בין בני הזוג ובינם לבין הילדים ,ולהפך רמת
הקשר הנפשי וה"שלום-בית" בין הילדים ובינם
לבין ההורים.
כיצד נוצרה אווירה זו?! נתחיל קצת בהיסטוריה!-
כל אחד מבני הזוג ,כאשר הגיע לחתונה ,הביא
איתו את ה"שק" שלו מבית הוריו .בתוך השק הזה
נמצאים :הדעות שלו ,הרגשות ,הערכים ,המחשבות,
הגבולות ,דרכי ההתמודדות בחיים ובקיצור-האני
שלו או השקפת העולם הפרטית שלו.
"האווירה בבית" בראשיתה ,היא בעצם ,התוצאה
של המפגש הזה ,של "מה שכל אחד מבני הזוג הביא
איתו" .ועיקר" -האווירה בבית" היא -איך כל אחד
מבני הזוג ,מתמודד עם השוני ועם חוסר ההסכמה.
השק שלי והשק שלך
מעבר לשוני הטבעי בין איש לאישה ,כל אחד מבני
הזוג גדל וחונך בבית הוריו -בדרך אחרת .כל אחד
ראה וגיבש דעות משלו ולכל אחד מערכת חשיבה
המיוחדת לו .לאור זאת ,כל אחד מבני הזוג ,מבין
אחרת כיצד יש לבצע כל מיני פעולות ,וכיצד יש
להתנהג בסיטואציות מסוימות ,על מה עדיף לוותר
בכדי להשיג כל מיני דברים ועל מה יש להתעקש.
בקיצור ,ההתמודדות עם החיים היא היא
"האווירה" שהילד גדל בתוכה.
לדוגמא :במשפחת האם ,הורגלו לא לרכוש
מותרות .אבל כשמחליטים לקנות בגד ,נעליים או
מוצר חשמלי ,אז קונים את הדברים הכי טובים
והכי איכותיים ,אפילו במחיר יקר .לעומת זאת
במשפחת האב לא משקיעים על דברים יקרים,
אלא קונים מה שמתחשק מבלי לחשוב לטווח
רחוק וכשהוא נהרס או מתקלקל ,אז קונים חדש.
ובכן! בני הזוג מתחתנים .כל אחד מביא למשפחה
החדשה שהקימו -את הדעות המנוגדות .כיצד
לדעתכם ,תיפול ההחלטה על רכישת מקרר
חדש?! האם הזוג יקנה מקרר מחברה ידועה ,עם
אחריות ל 10-שנים ב .₪ 6000-או מקרר מחברה
לא מוכרת עם אחריות לשנה ב .₪ 4000-כיצד
לדעתכם תיפול ההחלטה בין בני הזוג? הרי כל אחד
חונך אחרת ולכל אחד דעה מנוגדת.
יש זוגות שיריבו על הקניה חצי שנה ,עד שצד אחד
יישבר .יש זוגות שיעשו הגרלה .יש זוגות שקבעו
בהסכמה או בויתור שכל אחד קובע לפי התור וכו'
וכו' וזוהי רק דוגמה אחת.
מה דעתכם על :ההחלטה איך מתנהגים אחד כלפי
השני ,איך מדברים בבית ,איך מתווכחים ואיך
רבים או איך מחנכים את הילדים ואיפה הם ילמדו
ולאלו חוגים חשוב לרשום אותם – אם בכלל,...
בקיצור הבנו -שההתמודדות עם הבעיות וחילוקי
הדעות ,הם הם האווירה בבית.
אז כאמור ,כל אחד הביא מבית הוריו את השק
שלו ושני בני הזוג ביחד -מרכיבים בביתם הם "שק
חדש".
בחירה אישית
מתוך ה"שק" החדש שנוצר :דהינו האווירה
המשפחתית שנוצרת כתוצאה מחיבור או אי חיבור
השקים ,בוחר הילד מה הוא לוקח איתו ,מ"השק"
של ההורים שלו ,בשביל לבנות את ה"אני" שלו
ולגבש את האישיות שלו:
יש ילד ,שבוחר לקחת את :ההתנהגות הרגועה של
האב ,יש אחד שבוחר את ההתנהגות המוחצנת של
האם ,אחד בוחר לקחת את ההיפך הגמור מהאב,
אחד לוקח קצת מזה וקצת מזה ,כל ילד ובחירתו
הוא.
אתם יודעים! הילדים שלנו ,כן -אלו שגדלים אצלנו
בתוך הבית ,לומדים ומכירים את העולם מהמפגש
הראשון שלו איתו ,עם העולם .המפגש הראשון
או החברה הראשונה שהילד רואה בעולם היא:

יש עם מי לדבר

מאת הרב יצחק אבוחצירא .מחנך ויועץ חינוכי
"המשפחה שלו".
האווירה המשפחתית ,היא משפיעה עיקרית
בעיצוב אישיותו של הילד .שהרי המשפחה ,היא
היא החברה הראשונית אליה שייך הילד ,עבור
הילד -המשפחה שלו היא היא העולם.
דרך תפקוד המשפחה ,או במילים אחרות על ידי
האווירה המשפחתית ,הילד לומד :מהם חוקי
העולם ,כיצד מתנהגים אנשים בעולם ,כיצד צריך
לפעול במצבים שונים ,איך מתפקדים כאשר
ישנם חילוקי דעות או אפילו ויכוחים ומריבות
וכד'.
הילד החי במשפחה ובאווירה שבתוך הבית,
מביט וקולט כל העת רשמים וחוויות בנוגע
להתנהגות המקובלת בעולם.
אם בבית נוהגים לדוגמא :לפתור חילוקי דעות
על-ידי ויכוחים קולניים או צעקות ,הילד מסיק
שככה מתקשרים ביניהם אנשים בעולם ,ככה
מתמודדים בעולמנו עם תסכולים או עם חוסר
הסכמה.
אם בבית נוהגים באדיבות וההורים מפרגנים
אחד לשני ,הילד מבין שככה צריך לעשות.
וכך לאט לאט ,גם הוא מתחיל לסגל לעצמו
הרגלים ו"תתי אישיות" כפי מה שהוא רואה
ולומד בבית.
לכן ,לא פלא שאנו פוגשים ילדים קטנים:
שצועקים ,מתחצפים ,מכים ,מתעללים ,ילדים עם
סגנון בוטה ושחצני .שהרי ,בבתים מסוימים זה
מה שהילד ראה והפנים שכך מתנהגים .לעומת
זאת ,רואים גם ילדים הפוכים :מנומסים ,אדיבים,
שקטים ,ביישנים בקיצור ילדים מחונכים-כפי
שכולנו רוצים .גם ילדים אלו למדו איך מתנהגים
בתוך הבית שבו הם גדלו.
הילד בוחר מתוך מה שמוצע לו במשפחה  -את
"דפוסי ההתנהגות" שלו כלפי העולם.
בית כמו של אבא
סיפר לי חבר קרוב ,שהבת שלו עזבה את
הבית בגיל  16בעקבות מריבות אין סופיות על
עקרונות הדת .לאחר מגורים במרכז הארץ הבת
עברה להתגורר בחו"ל ,התחתנה עם בחור יהודי
שהכירה באוניברסיטה ,ולא היה קשר בין ההורים
לבחורה במשך  12שנים .לאחר  12שנה כשהיא
כבר בת  ,28בעידוד קרוב משפחה ,הם התפייסו
וההורים החליטו לטוס אליה לביקור.
"לאחר עיכובים בטיסות ובעיות של מזג אוויר
סוער ,נחתנו ביום שישי לקראת הצהריים עייפים
ורצוצים וישנו כמעט עד כניסת השבת" מספר
האב" .הייתי בטוח שעשינו צעד נכון בחזרה של
הבת לחיק היהדות .הייתי מוכן אפילו לוותר על
שבת אחת כפי שהורגלתי ,העיקר להיות עם בתי
האהובה .בדמיוני כבר הייתי מוכן לשבת רדודה,
מבחינה רוחנית .כבר הבנתי שאין לי מה לצפות
לשירי שבת ובוודאי לא לדברי תורה בסעודה.
התפללתי רק שלא ידליקו לי את הטלוויזיה או
שיעשנו סיגריות לידי.
לאור המריבות שהיו לנו בגיל העשרה שלה,
הייתי בטוח שאצטרך לאכול רק דברים שאין
בהם חששות של כשרות וכבר חשבתי להסתפק
בחלה עם שימורים ,שהבאנו איתנו מהארץ .היינו
מאוד עייפים מ 12-שעות הטיסה וכל העיכובים.
וכשנחתנו ,נסענו ישר למלון שהיה די קרוב
לדירתם ומייד שקענו בשינה כך שלא נפגשנו
לפני שבת.
כשקמנו ,היה כבר ממש סמוך לכניסת השבת.
התארגנו בזריזות ,אשתי לקחה מיד מונית לבית
ואני העדפתי לצאת מהמלון ישר לבית הכנסת
לתפילה ,כדי שאוכל לחשוב בדרך ,איך אתנהג
עם האוכל מבלי לפגוע בבתי וחתני .כשחזרתי
לאחר התפילה ומצאתי את הבית ,חכתה לי
הפתעה שאשתי כבר הספיקה לראות.
על השולחן דלקו  6נרות שמן ,בכוסות זכוכית
על קנדלברת כסף מבריקה .השולחן היה ערוך
לתפארת .החתן שלא הכרתי מעולם ,היה לבוש
בחליפה ומגבעת לראשו .גם הילדים-הנכדים
שלא הכרתי מעולם ,היו לבושים בחליפות
מחויטות ,הייתי מופתע! עמדתי בפתח הבית ולא
יכולתי להניע את רגלי מרוב התרגשות.
חשבתי שאני חולם .הבת שלי ,שומרת מצוות?!
זו שחרטה על דגלה את מרד הנעורים מנהלת
חיים יהודיים אדוקים??? אבל זה לא היה

הסוף .ההפתעה היותר גדולה ,הייתה לאחר אכילת
הדגים .החתן שלי עם בתי ושני ילדיהם פצחו בשירת
שירי שבת ,בדיוק כפי שאני שר ולפי סדר השירים
והמנגינות שאצלי בבית .לא יכולתי לפצות פה ,הייתי
מרותק ומוקסם -הבת שלי מנהלת שולחן שבת
בדיוק כמו ששמעה בבית במשך  16שנה .מי היה
מאמין?!
כל אותו ליל שבת שוחחנו על הכול ובעיקר ,על
העבר .בתי סיפרה לי על הקשיים וההתמודדויות,
על כל הנפילות והירידה הרוחנית דיברנו וסיפרנו
במשך שעות .אחרי שהרגשתי מספיק בטוח,
שאלתי את השאלה שיותר מכל סקרנה אותי" -איך
הצלחת לעבור את הכול ,לבעוט בכל היקר לך ובסוף
להשתנות שוב ולהקים בית של תורה?! הרי לפי מה
שאני הכרתי אותך במקרה הכי גרוע היית צריכה
עכשיו להיות חילונית"
היא ענתה לי כך" :תדע לך אבא ,שאפילו שבנערות
שלי הייתי נגדך ונלחמתי לא להיות דתייה ,עד
שברחתי מהבית .תמיד ,תמיד קינאתי בשולחן
השבת שלך ,תמיד חלמתי שיהיה לבעלי דרך ארץ
כלפי ,כמו שלך יש כלפי אמא .ועל אף כל מה שעשיתי,
והאמת שעשיתי רק כדי להכעיס אותך ,ידעתי בתוך
הלב שאני טועה.
היה לי מאוד קשה בלעדיך ובלי אמא ,אבל התביישתי
מאוד מכל מה שעשיתי לכם .ה' עזר לי ,התבגרתי,
עזבתי את כל השטויות ,התחתנתי ונלחמתי כמו
שרק אני יודעת להלחם -כדי שיהיה לי בית של תורה.
במשך כל השנים שלא היינו בקשר ,חלמתי שתהיה
גם לי אווירה נעימה ושלווה בבית ,חלמתי על שולחן
שבת כמו שלך ,חלמתי להדליק נרות שבת ,לעצום את
העיניים בכפות ידי ולבכות מול הנרות כמו אמא.
כמה התפללתי שבתי תגדל וגם אני ידליק נרות שבת
משמן זית בפמוטות מכסף כמו שקנית אתה לאמא,
כמה חיכיתי והתפללתי שאצליח לבכות כשאני
מברכת את בעלי וילדי ובתי תעמוד לצידי ותשאל
אותי "אמא ,מה את מבקשת מה' ,למה את בוכה?!"
חלמתי שגם בעלי יעצום את העיניים באמירת
הקידוש ויתנדנד כמוך ,הרבה שבתות התפללתי
לראות את ילדי שרים שירי שבת כמו ששרנו ביחד
כשהייתי קטנה.
אבא! זה לא היה קל ,אבל נלחמתי כמו שאני יודעת
להלחם .וב"ה כמו שאתה רואה ,זכיתי שיהיה לי בית,
בדיוק כמו שהנהגת אתה אבא!
אנחנו קובעים את התפריט
לנו כהורים! הזכות ,היכולת והאפשרות ,לבחור -מה
לשים לפני הילדים שלנו ומה להוציא ,מה להבליט
ומה להצניע ,על מה לשים דגש חזק יותר ומה לבטל -
והכול על-פי הערכים שחשובים לנו.
מאחר ואנו ההורים קובעים מה הילד שלנו ישים
בתוך השק שלו ,וזאת על פי מה שהוא יראה בבית,
עלינו לברור בקפידה את הגורמים לאווירה חיובית
או חלילה שלילית.
לדוגמא :אנחנו יכולים -לוותר  /להתפשר  /להקשיב
 /להתחשב  /לפרגן  /לאהוב  /לתת .או ח"ו להיפך-
לא להתחשב בצורכי האחר  /לצעוק  /להיות כוחני/
להיות תמיד צודק /לבקר ולשפוט  /ללחוץ ולהלחיץ
 /להיות תחרות י או סתם להרגיז ולעצבן.
בתוך הבית שלנו אנו מלמדים את הילד ,את כל
המידות הטובות או ח"ו את המידות הגרועות .מתוך
ההתנהגות שאנו מראים לילד בדוגמה האישית שלנו,
הילד שלנו לומד ,לערוך הסכמים -הוא מפנים תרבות
שיחה -קבלה או אי קבלה של דעה שונה -כבוד הדדי
 -פרגון -התעניינות בזולת -עזרה הדדית -עידוד-
חום ואהבה -הענקת בטחון  -התייעצות  -התאפקות
 שיתוף -גבולות וחוקים -הערכה לשני וכו' וכו'אנחנו יכולים להחליט מה יהיה מוגש על "השולחן"
שלנו ,ואילו "מנות" אצלנו בבית לא יהיו לעולם
בתפריט.
ממה שנציע אנחנו ב"ארוחה המשפחתית" על
השולחן בבית שלנו ,יבחרו הילדים את המנות על
פי טעמם האישי ונטיותיהם .זוהי המשמעות של
האווירה המשפחתית ,וזוהי תרומתה והשפעתה על
עיצוב האישיות של ילדנו.
הורים יקרים ואהובים!
אנו נמצאים ב"עשרת ימי תשובה" ,נעזוב בצד את
כל המחלוקות ,המריבות ,הכעסים והסכסוכים עם
בין הזוג .ננסה להתעלות על עצמנו ,להתגבר ,לוותר
ואפילו שזה כבר בפעם המאה.

נחשוב על הילדים שלנו ונסתכל להם לתוך העיניים,
העיניים שלהם משקפות את ההתנהגות שלנו ,את
החנוך שאנו באמת רוצים להקנות להם .נניח את
הכול בצד ונקבל על עצמנו עכשיו קבלה טובה-
שמהיום והלאה נתאמץ להשרות בבית אווירה
טובה יותר ,חיובית יותר ,נעימה יותר וקדושה
יותר .איך אומרים?! אם לא בשבילנו ,לפחות
בשביל הילדים!
לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג'  -ד' משעה  8-10בערב
נייד0548-434-435 :
מיילa0548434435@gmail.com :

ניתן להזמין באתר ברסלב
breslev.co.il
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אנו ביום כיפור מתפללים סלח
לנו מלכנו סלח לנו בוראנו.
ואז ה' עונה לנו אתם רוצים שאסלח
תהיו אסל"ח.
הכוונה תהיו באחדות.
אסל"ח ר"ת א'שכנזים ס'פרדים
ל'יטאים ח'סידים.

וילך יום הכיפורים
תל
ירושלים
אביב
כניסה 17:44 18:28 18:20 18:27 18:11

חיפה

באר
שבע

אומן

שבת

יציאה 18:59 19:22 19:23 19:23 19:21
שבת
ר"ת 19:24 20:01 20:01 19:59 20:01

שבת

כניסה 17:35 18:23 18:15 18:22 18:05

כיפור

יציאה 18:50 19:17 19:17 19:18 19:16

כיפור

ר"ת 19:15 19:56 19:55 19:54 19:56

כיפור
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -וילך
"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל
ישראל" (לא ,א)
שהלך משה לבית מדרשו להוכיח את עם ישראל קודם מותו
(יונתן בן עוזיאל).
מדוע הוצרך משה לילך לבית המדרש בכדי להוכיח את עם
ישראל ,כלום לא יכל להוכיחם במקום אחר ,והלא בפרשת
ויקהל (שמות לה ,א) כשהוצרך משה לדבר עם כל עם ישראל
לא כתוב שמשה הקהיל את עם ישראל בבית המדרש?
אלא מכאן רואים את גדלות משה רבינו ע"ה ,שמכיוון שביקש
להוכיח את עם ישראל ,הלך קודם לבית המדרש כדי לעיין שוב
בכל ענייני התוכחה כיצד להוכיחם בכדי שלא לפגוע בנפש
יהודי ,כי לזה צריך סייעתא דשמיא מיוחדת ,לכן הלך לבית
המדרש אשר השכינה שורה שם.
(מפי השמועה)

"ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנוכי"
(לא ,ב)
משה רבינו לימד כאן לבני ישראל ב' תכסיסי מלחמה היאך לנצח
את היצר הרע כשבא לפתות את האדם לדברי עבירה ,שיהי'
בידו ב' הכללים,
שלפעמים הוא צריך להיות "מאה שנה" ולפעמים "עשרים
שנה" .כי אם בא היצר הרע לומר לו לעבור עבירה ,יאמר לו "בן
מאה שנה" אני וכבר קרב קיצי ואיך אמרוד בבוראי ,ואם בא
לפתותו שלא יעשה מצוה מחמת שזקן הוא וכלו כוחותיו ,יאמר
לו "בן עשרים שנה" אני ,ועוד כל כוחותי בקרבי כדבעי ,ולמה לא
אקיים המצוה בכל הכוחות?!
(הרה"ק ר' שלום מקומרנא זי"ע)

"לא אוכל עוד לצאת ולבא" (לא ,ב)
פירש"י ז"ל "לצאת ולבוא בדברי תורה שנסתמו ממנו מסורות
ומעיינות החכמה" ,אם בכל ימיו עלה בידו לרדת אל העם ,הרי
לגודל מדרגותיו מה שזכה להתעלות ביום זה ,לא היה כבר מסוגל
לצאת ולבא בדברי תורה להשפיל עצמו מרום מעלותיו
ולהשפיע מחכמתו לפשוטי העם שנסתמו ממנו מסורות
ומעיינות החכמה.
(עבודת ישראל)

הראשונים ומפשפש במעשיו ,ורואה שעבודתו לא הייתה עדיין
בתכלית השלימות כדבעי ,ומהרהר בתשובה על כך ומתחרט
ומקבל על עצמו להוסיף בעבודתו מהיום והלאה ,ועל ידי זה הולך
ממדרגה למדרגה ,ובכל יום ויום מוסיף והולך בעבודתו יתברך.
אמנם משה רבינו ע"ה הגיע למדרגה כה גבוהה ורמה ,עד שלא
היה רשאי להרשיע עצמו ולפסול מעשיו הראשונים ,שכבר היו
בתכלית השלימות .אכן הוא עצמו היה בשפלות ,כדרך הצדיקים
שאינם מאמינים בעצמם עד יום מותם ,ולכן אמר" :לא אוכל עוד
לצאת" מן העבודה הזאת "ולבא" לעבודה האחרת משום שלא
אוכל לפסול עבודה זו ,וממילא אהיה מוכרח להסתלק ,כי 'וה'
אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה'.
(אמרי יוסף)

"ה' אלוקיך הוא עובר לפניך" (לא ,ג)
האור החיים פירש שה' אלקיך הוא העובר על פשעיכם .יש
לבאר דהנה אמרו במדרש על הפסוק "אני עשיתי ואני אשא"
אני עשיתי את יצר הרע ואני אשא את העוון ,והוא על דרף
שאמרו "ואשר הרעותי" שהקב"ה מתחרט שברא יצר הרע .ובזה
יבואר מה שאמרו חז"ל על פסוק "ויעבור ה' על פניו ויקרא",
מלמד שהקב"ה התעטף כשליח צבור ('ויעבור' הוא כלשון 'עובר
לפני התיבה') ,והכוונה 'כשליח צבור' כמו שליח ציבור המוציא
את הרבים ידי חובתם .והנה הדין הוא שמי שאינו מחוייב בדבר
אינו יכול להוציא את הרבים ידי חובתם ,אם כן איך הקב"ה יכול
להיות שליח צבור לשאת את עוון ישראל ,הלא הוא אינו מחוייב
בתשובה .אלא כיון שהוא כביכול מתחרט של זה שברא יצר
הרע ,שהחרטה הוא אחד מגדרי התשובה ,הוא גם יכול להוציא
את ישראל .וזהו "ה' אלקיך הוא העובר לפניך" שהוא עובר לפני
התיבה ,לשאת עון בני ישראל.
(ראשי בשמים)

"וה' הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך
ולא יעזבך לא תירא ולא תחת" (לא ,ח)

לא פעם חש האדם כי ה' עזב אותו ,הוא הולך במחשבותיו
בייאוש ותחושה של בדידות .מבטיחה התורה ואומרת :תדע
שהקב"ה גם במצבים הקשים ביותר בהם אתה בטוח שהוא
איננו ,הוא שם .ה' איננו מרפה ממך ולעולם לא עוזב אותך!...
רבי נחמן מברסלב זצ"ל אמר פעם" :כשאדם יודע שכל
מאורעותיו הם לטובתו ,זאת הבחינה היא מעין עולם הבא"...
והנה סיפור יפה הממחיש זאת בצורה נפלאה :פעם נטרפה
"ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי
אנייה בים ,והיה ניצול יחיד שנסחף עם הזרם והושלך על חופו
היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא" (לא ,ב)
של אי בודד שאין יד אדם שנגעה בו .מתוך מצוקה נוראה ודאגה
לגורלו הוא התפלל בלהט לה'
הנה ,ידוע שהצדיק הוא
שיציל אותו .בכל יום היה
בבחינת 'הולך' ממדרגה
לעי"נ
סורק את האופק מקצה
למדרגה ,ואינו 'עומד'
לקצה לראות היש מושיע?!.
במדרגה אחת כמלאך ,וכל זה
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
תשוש רעב ופצוע ניסה ואף
הוא על ידי שפוסל מעשיו
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן

~~2

ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -וילך
הצליח לבנות לעצמו צריף קטן מעצים של האנייה הטרופה
שנסחפו אל החוף .נחמה קטנה חשב לעצמו לפחות יהיה לו
מחסה מחיות טורפות וממזג האוויר ...לצריף הוא הכניס את
מעט חפציו שהיטלטלו אתו בים וזה היה כל רכושו בעולם...
יום אחד כאשר יצא מצריפו והלך ליער לחפש מזון להחיות את
נפשו ,פרצה דליקה בצריף הרעוע ממילא ,והוא נשרף כליל על
כל תכולתו .להבות האש גדלו והתפשטו ואיימו לשרוף את כל
היער .עשן שחור היתמר אל על והכל היה אבוד – הצריף,
החפצים ...כל רכושו עלי אדמות.
הוא גנח בצער וכאב ,ופנה בכעס לה'" :למה?! ,איך יכולת לעשות
לי את זה?! אתה מביא עלי אסון אחר אסון נטשת אותי
לגמרי"?! וכך מרוב בכי וייאוש נרדם.
רעש מנועים של ספינה מתקרבת העירה אותו מעלפונו והנה
הוא רואה עשרות אנשים יורדים ממנה .היא באה כדי להציל
אותו" .איך ידעתם שאני נמצא כאן? איך הגעתם לחור הזה?!"
שאל בתמיהה את אלו שבאו להצילו" .ראינו את סימני האש
והעשן ששלחת אלינו ופנינו לכאן ...טוב שהיה לך שכל להבעיר
אש בכמות כזו שנראה אותך "....הפטיר אחד המחלצים...
הייאוש מפסיד את התקווה .דווקא בזמן שה' נראה רחוק עלינו
לדעת שהוא קרוב יותר מתמיד ...אל נחשוב ולו לרגע שה' איננו
אתנו – הכל לטובה לפעמים שנשרף ה"בית" והכל "שחור"
דווקא אז צצה הישועה ומתגלה שזה היה סימן כדי להחזיר
אותנו הביתה.

למביאיהם?
ויש להסביר ע"פ המעשה הבא :ר' שלמה זלמן אוירבך זצ"ל עמד
ושוחח בלימוד לאחר שעור שמסר ,לפתע התפרץ אל מרכז
המעגל ילד קטן נעמד למול הגרש"ז ושאלה בפיו מדוע יש סדר
בנעילת הנעליים קודם נועל נעל ימין ולאחר מכן נועל נעל
שמאל ואילו בקשירה קודם קושר של שמאל ורק לאחר מכן
קושר נעל ימין וכי מה זה משנה באיזה אופן אדם ינעל נעליו
ויקשור.
חייך הגרש"ז וענה" ,ילד יקר וכי באפשרותך לנעול בו זמנית את
שני נעליך ולקושרם?" השיב הילד "ודאי שלא!"
א"כ אמר הגרש"ז "גם כך אתה צריך לנעול ולקשור כל נעל
בנפרד והקב"ה רצה לזכותך במצוה ולכן נתן סדר באופן הנעילה
והקשירה וכך ללא מאמץ אתה זוכה במצוה".
כן הדבר גם במצות הקהל את האנשים והנשים חיבים לבוא,
וכאשר הנשים באות ודאי יביאו עימם את ילדיהם אך הקב"ה
רצה לזכות את עמ"י במצוה נוספת ולכן ציוה על הבאת הילדים
כך שאלו שמביאים הילדים יזכו במצוה .כפי שנאמר" :רצה
הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות...

"ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי
מצאוני הרעות האלה ואנכי הסתר אסתיר פני
ביום ההוא" (לא ,יז-יח)

"וה' הוא ההולך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך
ולא יעזבך" (לא ,ח)

מקשים בזה ,אחר שכבר התודו על עונם ואמרו על כי אין אלקי
בקרבי מצאוני הרעות האלה – מדוע מגיע להם שוב עונש של
ואנכי הסתר אסתיר .ופירש ,כי הדבר הגרוע ביותר אצל יהודי
צריך להיות הוא כאשר אין אלקי בקרבי ,שאז חייו אינם חיים
ואינו מוצא מקום לנפשו ,אבל כאן הם אומרים "על כי אין אלקי
בקרבי מצאוני הרעות האלה" ,דמשמע שזה ש"אין אלקי
בקרבי" לא כ"כ כואב להם ,אלא בעיקר כואב להם מה ש"מצאוני
הרעות האלה" ,לכן מגיע להם העונש ששוב אנכי הסתר אסתיר
וגו'.
(הרה"ק רבי מאטיל מסלונים זצ"ל)

"מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה...
תקרא את התורה הזאת" (לא ,י-יא)

"ויאמר ה׳ אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם
העם הזה ...והפר את בריתי ...וחרה אפי בו
ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם...
ואמר ביום ההוא הלא כי אין אלהי בקרבי
מצאוני הרעות האלה ...ואנוכי הסתר אסתיר
פני (לא טז-יח)

עבד הנאמן ומסור למלכו ,אין המלך חושש מלהניחו ללכת
מאחוריו ,כי הוא סמוך ובטוח שלא יברח ממנו ,וזהו פירש
הפסוק שלפנינו " -וה' הוא ההולך לפניך" ,פי' שאם תזכה
למדרגת עבד נאמן עד שתהא בבחינת ה' הוא ההולך לפניך
וכנ"ל ,אזי הוא יהיה עמך לשמרך בכל דרכך אשר תלך ,בין
בגשמיות ובין ברוחניות ,להצילך ולתת אויבך לפניך.
(אהבת שלום)

לאחר שנת השמיטה ,כאשר במשך כל השנה היו פטורים מכל
דאגות וטרדות של עבודה בשדה ופירעון חובות ,הוא הוא הזמן
המתאים ביותר כדי שיכנסו דברי תורה למוחות וללבבות ויקלטו
כראוי( .עקידת יצחק)

"הקהל את העם האנשים הנשים והטף"
(לא ,יב)
אומר רש"י והטף – למה באו? להביא שכר למביאיהם.
ולכאורה מדוע התורה מצווה להביא ילדים כדי לתת שכר

שאל הגה״ק בעל הכתב סופר זי״ע  -אם אותו אדם חדור אמונה
בהשגחה הפרטית ומאמין ,שכל הרעות האלה מצאוהו ,על כי
אין אלו-ה בקרבו ,מפני מה לא יהיה הקב׳׳ה מוחל לו ,ומפני מה
בא עליו ,גם לאחר דברי וידוי אלה ,העונש הכבד" ,ואנוכי הסתר
אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה"?
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -וילך
אלא ההסבר הוא  -נתן הכתב סופר הסבר נוקב :משום שהוא
אמר את הדברים "ביום ההוא" בלבד ,ביום שבאה אליו הרעה,
אבל משנחלץ ממנה ,הריהו שוכח את שאירע לו ביום אתמול
ואת אשר אמר...

"ואנכי הסתר אסתיר" (לא ,יח)
הרה"ק ה"סבא" משפאלי זיע"א היה עושה עצמו כמי שלא קרא
ולא שנה ,אלא שצדיקי דורו ידעו עד היכן הדברים מגיעים.
פעם הפציר בו הרה"ק רבי נחום מטשערנוביל זיע"א לומר דברי
תורה ,פתח ה"סבא" ואמר" ,שמעתי שכתוב במקום אחד
בתורה "הסתר" ,והיכן? נענה רבי נחום :כן ,כתוב "ואנכי הסתר
אסתיר" ,המשיך הסבא ואמר ,אם כתוב כך ,כן הוא פירושו,
אומר הקב"ה אוהב אני להתחבא ולהסתיר את עצמי ,אצל מי
שמסתיר אותי אצלו.

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את

ע"ז זכה לשכר כפול שנתן לו ה' את שני הדברים ,דהיינו שכלל
הצבור יזכו בטובה ,וגם הוא עצמו לא יאבד בשל כך את הטובה
שביקש לה ויזכה לאריכות ימים בעוה"ז שבהם יעבוד את בוראו.

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את
בני ישראל שימה בפיהם" (לא ,יט)
או יאמר בדרך צחות ,כתבו לכם ,כי על פי הרוב כתיבת ספר
תורה היא ע"י העשירים ,אבל את קיום התורה והלימוד זאת
עוזבים עבור עניים כאילו המה פטורים מזה ,ולכן מזהיר הכתוב,
ועתה כתבו לכם ,כלומר עבורכם ולמענכם ,למען תקיימו
ותלמדו גם אתם ,את התורה ,לתכלית זו כתבו ,לא רק עבור
העניים.
(לקוטי בתר לקוטי)

"שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" (לב ,ז)

כח האחריות ההלכתית שנטל רבינו הגרש"ה וואזנר זצוק"ל על
בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי
עצמו אינו ניתן לתיאור ,כתפיו ההלכתיות היו רחבות מני ים
ויכולותיו להכריע בנושאים שנראו על פניו כסבוכים ומורכבים
השירה הזאת לעד בבני ישראל" (לא ,יט)
הפליאו כל מי שבא במגע עמו והבין מעט בעולם ההלכה.
מובא בגמ' (עירובין נד ):ר"ע אומר מניין שחייב אדם לשנות
על מנת להבין ולו במקצת ,את האחריות ההלכתית הכבדה
לתלמידו עד שילמדנו ,שנאמר 'ולמדה את בני ישראל' ,ומניין
שהיתה על כתפיו של רבינו ,יעיד הסיפור הבא ,אותו סיפר
עד שתהא סדורה בפיהם שנאמר 'שימה בפיהם'.
הרה"ג רבי משה ברנסדורפר שליט"א :אספר לכם עובדה
בהמשך מביאה שם הגמ' את המעשה הידוע עם רבי פרידא
מעניינת לה הייתי עד בעצמי .היה זה לפני מספר שנים עת
שהיה לו תלמיד שהיה צריך ללמדו כל דבר ארבע מאות פעמים,
הגיעה לשולחני שאלה הלכתית מסוימת ופסקתי בה כפי שנהוג
ופעם אחת נטרדה מחשבתו של התלמיד והוזקק רבי פרידא
לפסוק בעיה"ק ירושלים .מאחר ואחד הצדדים היה ממשפחה
ללמדו עוד ארבע מאות פעמים ,יצאה בת קול ושאלה אותו במה
המקורבת לבעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל הוא ביקש להפנות את
בוחר אתה ,האם בהוספת ארבע מאות שנים על חייך או שתזכה
הנושא אל שולחנו של הגאון האדיר זצוק"ל על מנת לשמוע את
אתה וכל דורך בעולם הבא ,ובחר רבי פרידא באפשרות שיזכה
חוות דעתו.
הוא וכל בני דורו בעוה"ב ,אמר להם הקב"ה תנו לו זו וזו.
הסכמתי כמובן על אתר וביקשתי להצטרף יחד עם הצדדים עת
ולכאורה הרי ודאי שהעוה"ב הוא חיי נצח עד אין סוף ,והוא
מעלים הם את הענין על שולחנו .ואכן נכנסנו יחד לחדרו עת
התענוג והעידון היותר נפלא מכל התענוגים עד שאמרו עליו
שהה למנוחה כאן בירושלים סמוך לבית מדרשו בשכונת 'גבעת
(אבות פכ"ד מ"כ) 'יפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ב מכל
משה'.
חיי העוה"ז' ,וא"כ מה מעלתו של רבי פרידא שבחר באפשרות
רבינו האזין לצדדים ולפתע פנה אלי בחיוך ,תראו הרב
של העוה"ב עד שבשל זה זכה בשתי ההבטחות ,והלא פשוט הוא
ברנסדורפר ,אמנם כאן בירושלים פוסקים כך ,אולם מאחר ואני
שיבחר בזו ולא בתוספת חיים בעוה"ז.
נמצא בבית הכנסת 'שבט הלוי' אני מרגיש כמו בביתי שבבני
ואפשר ,דהרי רבי פרידא בוודאי היה במעלות הצדיקים
ברק ומבקש אני לפסוק באופן שונה וכאן ביקש הוא את
שעובדים את ה' באהבה שלא ע"מ לקבל פרס ,והוא בכלל מה
"רשותי" להכריע כדעתו.
שנאמר שם במשנה 'יפה שעה אחת בתשובה ומעש"ט בעוה"ז
ראיתי כאן שתי נקודות מופלאות .האחת ,כתפיו הרחבות
מכל חיי העוה"ב'.
ויכולתו להכריע כפי שהוא חושב שכך היא ההלכה ,בניגוד לנהוג
וא"כ רבי פרידא כשלעצמו היה בוחר באפשרות של תוספת
בירושלים .שנית ,ענוותנותו העצומה ,הוא זצוק"ל ,שהיה כבר
חיים בעוה"ז כדי לעבוד בהם את בוראו ,אך מכיון שאמרו לו
מופלג בשנים ובהוראה ,שהוסמך על ידי גדולי עולם ומשמש
שיזכה הוא ובני דורו בעוה"ב,
בהוראה ואף הסמיך בעצמו
ויתר על שאיפתו הגדולה
מאות דיינים ,רבנים ומורי
להאריך ימים בעוה"ז כדי
לעי"נ
את
מבקש
הוראה
לזכות את בני דורו בעוה"ב
"הסכמתי" ,רב צעיר.
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
והעדיף את טובת הכלל.

רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -וילך
דוגמא נוספת לדברים היה זה בשנותיו האחרונות ממש עת
שימש כמסדר קידושין באחת מחתונות האדמו"רים כאן
בירושלים.
לאחר החופה התברר כי התאריך שנכתב בכתובה איננו נכון.
כנראה ,מרוב לחץ ,טעה הכותב וכתב תאריך אחר.
ניגשתי עם הכתובה למסדר הקידושין ,הלא הוא רבינו בעל
ה'שבט הלוי' זצוק"ל ושאלתי כדת מה לעשות ,האם לכתוב
כתובה חדשה או שמא לתקן בזו הקיימת.
הגאון האדיר זצוק"ל חייך לעברי אומר ,כעת כולם לחוצים
וטרודים .מחר בבוקר לאחר שינוחו במקצת ויירגעו מהלחץ
תוכלו לכתוב כתובה חדשה .ראיתי על אתר כיצד מכניס את כל
השיקולים ההלכתיים כמו גם את הפרקטיקה הנדרשת בכל
תשובה שמוציא מפיו ,והיאך מנווט הוא את ההלכה הצרופה
בכל תשובה והוראה שמוציא מפיו( .ולא שבט הלוי בלבד)

"שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" (לב ,ז)
בספר פניני הגרי"ז מסופר כי בתקופה הראשונה לרבנותו של
מרן רבי יצחק זאב הלוי סולוביציק זצ"ל בבריסק ,באו קציני צבא
לבית הכנסת בראש השנה לדרוש מהרב שיתלווה עמם כדי
להגיד וידוי עם אסיר יהודי שנשפט למוות ,מאחר והחוק הוא
שאי אפשר להרוג עד שיאמר הרב וידוי עם הנדון .אך הרב עמד
באותה שעה בתפילת שמונה עשרה של שחרית ,לא רצו
הקצינים להפריעו ועזבו את המקום באומרם שישובו שנית
כעבור זמן.
כאשר הציע מישהו מהקהל לקצינים שיקחו רב אחר מתוך
הקהל ,אמרו להם שקיבלו פקודה להביא את הרב הרשמי.
לאחר שנסתלקו סיים הרב את תפילתו ומששמע על הענין
החליט לא ללכת וטעמו ונימוקו עמו .משנודע הדבר נמצאו בין
קהל המתפללים אנשים שהעלו חשש שמא יבולע ליהודים לו
לא יצייתו להוראת השלטונות ומכיון שהרב היה עדין צעיר ימים,
גיל  23בערך וכולם הכירוהו מקטנותו הרשו לעצמם לחוות דעה
זו בקול רם.
אחרים מהם אף העזו פניהם וטענו לרב שהוא מסכן את כל
הקהילה אך דבריהם לא הועילו והרב נשאר נחוש בדעתו.
באמצע תפילת לחש של מוסף באו הקצינים בשנית לבית
הכנסת ,הרב שהבחין בהם נשאר עומד על מקומו שעה ארוכה
כאילו עדיין באמצע תפילתו ובכך מנע מהם לגשת אליו.
סבלנותו של הקהל פקעה עד שקם אחד מזקני המקום והציג
עצמו בפני הקצינים כרב הרשמי והלך עמהם ,אמר עם הנידון
למוות את הוידוי ומיד אח"כ הוציאו את היהודי להורג.
אחר התפילה הגיעו שוטרים לבית הרב בבהלה ,בני הבית פחדו
כיון שחשבו שבאים לאסור את הרב על שסירב לציית להוראות
השלטונות .עד מהרה התברר שהללו שוטרים מעיר אחרת
שנשלחו לשאול אם הרב הלך כבר אל הנידון למוות שכן אם יצא
לדרך יש למהר כיון שזה עתה התברר כי היהודי ההוא הואשם
בטעות ולמעשה הינו חף מפשע ואין להוציאו להורג.

עד מהרה התברר כי הזקן שהתחכם ויצא לשביעות רצונו של
הקהל לייצג את הרב גרם למותו של היהודי .ואילו היו סרים
למשמעת הרב שהיה אמנם רך בשנים אך אב בחכמה וביראה,
לא היו נכשלים.
(מידות והנהגות טובות  -הרב יחיאל מיכל שטרן)

"כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם"
(לב ,מז)
כי ריק הפירוש הוא שהדבר אמנם קיים ,אבל יש בו חסרון שאינו
"מלא" ,כמו כלי ריקן שהכלי קיים אך הוא ריק מן היין .והנה בכל
המעלות והתשבחות שאצל בני אדם כמו עושר וכדו' ,אם יש לך
אדם שאין לו ממון הרי ביתו ריקם והוא חסר את מעלת העושר,
אבל האדם עצמו קיים הוא ,וכמו"כ מי שאינו יודע לשיר ולזמר,
הוא ריק מן המעלה הזו של זמרה .אבל לעומת זה אם האדם
עצמו מת ,לא שייך לומר שהוא ריק מן המעלה של החיות ,אלא
הוא עצמו אינו קיים כלל ועיקר .וזהו פירוש הפסוק אמר הח"ח:
"כי לא דבר ריק הוא מכם" כי אם אדם חסר לו תורה איננו ריק
מן המעלה של תורה ,אלא כל האדם חשוב כמת ואיננו קיים כלל,
והטעם "כי הוא חייכם" ,ובלי התורה האדם הוא מת ,וכאין ואפס
הוא נחשב .התורה איננה מעלה נוספת בחיי האדם אלא היא
חיינו ואורך ימינו ,ואין מציאות לאדם כלל בלא תורה.
(חפץ חיים)

"שובה ישראל עד ה׳ אלוקיך" (הושע יד ,ב)
הרה״ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי״ע אמר :״שובה ישראל״.
ואם תאמר :כיצד שבים בתשובה ,מה נקבל על עצמנו ,במה
נחייב את עצמנו ,באילו גדרים וסייגים? הדבר יובן במשל :אדם
יצא מביתו ביום שרב ,וביקש להגיע לעיר הסמוכה .הוא התחיל
ללכת ,והשמש קפחה על ראשו .הזעה נגרה ממנו פלגים פלגים,
ברכיו פקו ,והמשא הכביד על שכמו .כאשר זכר כמה שעות
הליכה לפניו ,מה רחוקה הדרך ומה קשה היא ,נפלה רוחו בקרבו
והוא החליט לשוב על עקבותיו ,להמתין לעת אחרת ,למזג אויר
אחר ,להזדמנות אחרת.
אבל אם הוא חכם ,יסיח מלבו את המטרה הסופית ,את הדרך
הרחוקה ,ויאמר לעצמו :ברצוני להגיע עתה רק עד העץ ההוא
ולחסות בצלו .כשיגיע לאותו עץ ,יינפש מעט ויאמר :עתה אין
רצוני להגיע אלא לאבן ההיא ,לשבת עליה .וכך ,מנקודה לנקודה,
ימצא את עצמו במחוז חפצו .זהו שנאמר :״שובה ישראל״.
כיצד? התשובה היא :״עד״ .סמן לעצמך מטרות קרובות ,נראות
לעין ,רק עד שם .מי שיקבל על עצמו ללמוד ברציפות ,ללא הסח
הדעת ,בכל רגעי הלימוד ,כל היום כולו ,כל ימות השנה ,לא ישיג
מאומה ,שכן החלטה זאת בעבורו היא בבחינת ״על מנת שתעלה
לרקיע״ .אבל אם הוא יציב לעצמו יעד ,״עד״ ,ללמוד ברציפות
רבע שעה ,ואז ינסה להגדיל את הטווח  -יצליח ויגיע ״עד ה'
אלוקיך״...

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

גיליון מס'  297-8פרשת וילך-יום כפור
תשע"ט שנה שישית
גליון זה יוצא לזכות ולהצלחת התורם
החשוב שנדב עבור הוצאת הגליון

 פשט על הפרשה 
"ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה" )לא ,טז(
בסנהדרין צ' ב' שאלו רומיים את ר"י מנין שהקב"ה מחי' מתים ויודע מה שעתיד להיות א"ל תרווייהו מן המקרא הזה
שנאמר ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה ודילמא וקם העם הזה וזנה א"ל נקוטו מיהו פלגא
בידייכו דיודע מה שעתיד להיות .וצריך להבין דהם שאלוהו ראי' על ב' דברים ור"י לא השיב להם אלא פלגא ,ויל"פ דבזה
תי' להם הכל דהנכרים כפרו בתושבע"פ ולזה שאלוהו מנין כי אינו מספיק בשבילם הקבלה ושאלו מדוע לא נכתב בפירוש,
והשיב להם נקוטו מיהו פלגא פי' והלא לבך יודע שגם באותו פלגא המפורש בתורה אינך מאמין וא"כ אין תועלת בשבילך
גם אילו הי' הכל נכתב בפירוש וממ"נ לישראל קדושים מספיק התושבע"פ ,ולכופרים בתושבע"פ גם במה שכתוב אינו
מאמין .ויש להוסיף עוד דבזה גופא הוכיח להם אמיתת תושבע"פ שהרי אנו רואין דהכופר בתושבע"פ הוא כופר ג"כ
בתורה שבכתב שאינו מאמין בלבו ואינו מקיים כלל התורה והמצות וא"כ חזינן שלא יתכן כלל קיום תושב"כ בלא
תושבע"פ ומכיון שאין בידם להכחיש תושב"כ ממילא מוכרחים להאמין גם בתושבע"פ כי לא יצוייר כלל זה בלא זה וא"כ
כבר הוכיח להם על הכל .מאאמו"ר שליט"א )זצוק"ל(
)טעמא דקרא(

הדף היומי 
"והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו"
שם מ"ג ב' ת"ר חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות וכו' ומזוזות בפתחיהן ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו
עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה וכיון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו .והנה המג"א כ' בסי' כ"א
סק"ב בכתבי האר"י כ' ע"פ הסוד שיש לשכב בלילה בט"ק ומביא ראי' מדאמרי' כיון שראה דוד עצמו ערום בבית המרחץ
אמר אוי לי שאני ערום מן המצות וק' למה לא אמר כן בלילה שהי' ג"כ ערום אע"כ שהי' שוכב בט"ק ע"כ ודבריו דברי קבלה
נקבל אבל לדין יש תשובה וכו' .ובשע"ת הק' דשאני דוד שהי' מלך והי' לו ס"ת בזרועו בלילה ורק במרחץ צריך להוציא
הס"ת כדאמר בסנהדרין כ"א ב' ולכך אמר שהוא ערום ,ודבריו תמוהים מאד מלבד שזה הי' רק כשמלך ומעיקרא מאי איכא
למימר ,מלבד זה הי' מוריד הס"ת כשהי' הולך לישן בלילה כמש"כ הרמב"ם בהדיא פ"ז מס"ת ה"ט ומלשון הרמב"ם משמע
דבלילה לא הי' לובשו כלל ואפי' ביום כשהי' הולך לישן הי' מוציאו] ,וכ"מ קצת במדרש אבא גוריון פ"א דף ג' ב' כששלמה
עולה על הכסא יונה של זהב יורדת מן העמוד ופותחת את הארון ונוטלת את התורה ונותנת על ברכיו לקיים מה שנא'
והיתה עמו כו' וכ"ה בתרגום שני אסתר א'[ ,מיהו בשו"ט פקי"ט אות מ' איתא אני הולך למרחץ והוא עמי אני ישן והוא עמי
כשם שצויתני והיתה עמו וגו' אבל הוא תמוה דבמרחץ אמר בהדיא בגמ' דאסור.
)פי' תש"ר סוף מס' תפילין ע"ש עוד וקרית מלך פ"ז מהל' ס"ת(

 עלי שי"ח 
''מצות הוידוי''
את הלכות תשובה פותח הרמב"ם בהלכה זו:
כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב
מחטאו חייב להתודות לפני הקל ברוך הוא וכו'.
וידידינו הגאון רבי אורי טיגר שליט"א שאל )בספרו לדופקי בתשובה  -על סדר הרמב"ם תשובה( את רבינו מה יעשה
יהודי שהיה רחוק מהמצוות רח"ל וחטא באין סוף עבירות ,האם עליו להתודות על כל עבירה שעשה או וידוי אחת
כללי ,כי פשטות לשון הרמב"ם משמע שיש לו להתוודות על כל עבירה ועבירה.
והשיב לו ,שאם חטא באותו עבירה אפילו אלף פעם ,יתוודה בלשון אחת ובכוונה אחת על הכל .והנה זה פתח גדול
ורחב לכל אדם הרחוקים השבים בתשובה שאינם צריכים לטרוח יום ולילה באמירת הוידוי.
עוד פסק הלכה לא ידוע ,מובא שם שהורה רבינו שליט"א :כי מי שחטא גם בבין אדם למקום וגם בין אדם לחבירו
יקדים את מעשה הוידוי על עבירות שבין אדם למקום.
והעיר רבינו שליט"א שבשבת )רגילה( ויו"ט עצמו אין להתוודות ורק בהרהור מותר .אבל בר"ח וחנוכה ושאר ימים
שאין אומרים בהם תחנונים אפשר לסמוך לומר הוידוי למי שבא לו התעוררות לשוב בתשובה.
בברכת שבת שלום
יצחק גולדשטוף


תיקוני תשובה הדרכות והוראות
רבנו מכריז באוזני רבים המתדפקים בשעריו כי אין דבר העומד
בפני התשובה.
וכמה פעמים שמוסיף לייעץ להם בכמה תיקוני תשובה  -להללו
המבקשים
רופאה בעלת תשובה מבקשת לשאול ,יש לה מחלה ,שהרופאים לא
יודעים לה תרופה ,וחוששת שבשעה שעבדה בבית חולים בתור
סטודנטית לרפואה צוו עליה לנסות תרופות על חולים ,ואפשר אף
מת מישהו על ידה ,ועתה מדה כנגד מדה חלתה בלא תרופה ,מה
תעשה?
וכי זה בלבד עשתה ,הרי מסתמא חללה שבת וכו' וכיון שעשתה
תשובה ,הרי עשתה תשובה.
כתב ב"כתר ראש" סי' קל"ג כתב :תשובה לנכשל בעוון קרי כמעט
בפשע ר"ל ,הוא כשעוסק בתורה אין צריך לדאוג כלל וכו' .ושמעתי
מת"ח ששמע מחתנו של רבי דוב יפה זצ"ל ששמע מרבי וולבה זצ"ל
ששאל את החזו"א אם כמעט בפשע דווקא או גם פשע ממש גם כן.
ואמר :גם פשע ממש .ושאל האם אפשר לפרסם את זה ,ואמר כי
מצוה לפרסם.
לא שמעתי מזה ,אבל זה לא ראיה שלא אמר כן.
בחורים לפעמים נכנסים משום נושא זה לעצבות ,מה לומר להם?
הנה אמש קבלתי מכתב מבחור שכותב שהוא יר"ש ומדקדק בהלכה
ונזהר ,ואתמול בישיבה נתנו אוכל והתברר אח"כ שהיו הרבה
תולעים ונכשל בעון הזה שאפשר שאכל עד כ  - 20שרצים .וכתבתי
לו שילמד חיי אדם הל' תולעים .ובענין הנ"ל ששאלתם באים לכאן
הרבה בזה ,ואני אומר להם שצריך לדעת שמהני תשובה ,וגם מייעץ
לראות את מה שכתב ב"קריינא דאיגרתא" חלק א' סימן קי"ב קי"ג
בנדפס מחדש .ובדפוס הישן ממכתב י"ב עד י"ז.
פלונית ,בקשה לשאול ,כי כמה פעמים אחרי נישואיה עברה על
האיסור חנק ,והיא יראת שמים גדולה וזה היה כבר לפני  40שנה,
מה תקנתה ,אין לה כסף לצדקה ,וגם אין לה מה ללמוד כי לומדת
מוסר ,ותעניות וסיגופים גם אין לה אפשרות כיום? יש לדעת כי
אין דבר עומד בפני התשובה ,רק ]שעם זאת[ הרי היא מבקשת
תיקון.
חשב רבנו אולי כשתי דקות ואמר :שתאמר  30יום רצוף כולל שבת
וערב שבת כל יום את התהילים כולו.
תורה המכפרת האם דווקא בתשובה? הרי בלא תשובה - ,ולרשע
אמר א' מה לך לספר חוקי .אם כן מהו שאמרו הלואי אותו עזבו
ותורתי שמרו? תלוי איזה רשע ,יש לשמה ויש שלא לשמה ויש
באמצע.
שאלתי יהודי  -מה אתך בענין עשי"ת לקראת יום כיפור ,האם אתה
מתרומם? והוא ענה בכאב וייאוש  -אינני יכול לחזור בתשובה ,כי
יש לי אינטרנט נורא.
חלילה ,תראה בפנים את דברי הר"מ סוף פרק ג' מהלכות תשובה
שכתב  -כי אין דבר עומד בפני התשובה!
המשיך רבנו :אומרים בתפילת יום כיפור ותתן לנו ה' אלוקינו וכו'
למחילה ולסליחה וכו' ולמחול בו את כל עוונותינו ,יש כאן כפל
לשון שאומר שוב את כל עוונותינו ,והכוונה  -כל עוונותינו כמו
שכתב הרמב"ם הנ"ל ספ"ג מתשובה שאין דבר העומד בפני
התשובה.
)שאלו שאלות נוספות בענין האינטרנט .פלוני שאל מה דעת רבנו
על פלאפון שאפשר להתחבר אתו לאינטרנט ואין שום צורך של
פרנסה האם לשוברו לרסיסים? הוא צריך לשרוף את המכשיר .עוד
שאלו .הנה יש דינים איזו עבירה פוסלת לעדות .פלוני יש לו
פלאפון טרף שמעתי כי רבנו פוסל אותו לעדות ,באיזה עבירה
הפוסלת זה נכנס? עבודה זרה ,גילוי עריות ,שפיכות דמים .בשלמא
עבודה זרה וגילוי עריות אני מבין ,והיכן השפיכות דמים? מלבד מה
שרואה שם ,יורד לדיוטה כזו שגם לשפיכות דמים יכול להגיע[.

עיצומו של יום הכיפורים  /תפילת נעילה

האם חזו"א ואביו קבלו מלקות בערב יו"כ? זה היה מנהג בחו"ל,
כאן לא נהגו .ספרתי לרבנו .ב' אנשים נפגשו באוטובוס והאחד
שאל את חברו מי הוא ומה הוא? ענהו :אני יום כיפור איד...
ומקובל ,שהגדרה זו מציינת את היהודי שכל השנה לא בא לבהכ"נ
רק ביו"כ .שאלו חברו :אתה לא נראה כך ,אתה הרי חבוש כיפה
וזקן.
אמר לו היהודי :אסביר לך מה כוונתי .שירתתי בצבא הרוסי 5
שנים ,ושם צריך לעבוד יום יום  356ימים בשנה ,וגם בשבת .ואם

לא אחת דתו להמית .הגיע יום כיפור ורע היה עלי מאד לעבוד
ביו"כ ואז עלה לי רעיון ,כל מי שמוציאים לו שן למחרת יש חופש,
כי פעם הוצאת שן הי' נורא.
באתי למפקד ומאד התאוננתי כאילו כואב לי השן והוציא את השן
והי' לי יסורים נוראים ,ולמחרת לא עבדתי .וכך  5שנים  -כל שנה
שן והראה לו שחסר לו  5שיניים.
זה הפירוש  -יום כיפור איד ...ע"כ .מה אם היה חייב לעשות כך,
ומדוע עשה כן על יום כיפור ולא על שבת שהרי שבת יותר חמורה.
הוא לא מחוייב בזה ,ולכן ,אם נקודת הרגש שלו הייתה רק על יו"כ
הוא עשה כפי הרגישו.
שמעתי מרבנו כי לפני נעילה היה מגיע ועומד בסמוך לאביו
הסטייפלער זצ"ל.
וגם בשנים המאוחרות של אביו ואמר" :כי פחדתי ,וזכות אבא
יעזור לי".
סיפר לי הרב ...כי באחת הארצות בפאתי אירופה )נקטתי בשם
הקהילה והמקום( קיימת קהילה יהודית חרדית ,ושם נהוג ב'נעילה'
שכל פעם כאשר אומרים י"ג מדות תוקעין בשופר.
הי' שם יהודי הרב ...שהוא היה התוקע שנים רבות ,והוא שייך שם
גם לח"ק ,ונהוג בקהילה כאשר יהודי הולך למות ,חבר מהח"ק בא
לשהות עמו ,והנה לפני נעילה קראו לו כי יש אשה חולה מאד .הוא
מאד לא רצה ללכת כדי לא להפסיק חזקתו ,וניסה לשלוח אחר
במקומו ולא עלה בידו ,ונאלץ ללכת לשם ובאמת היא הייתה
גוססת ושהה שם בשעת פטירתה .וכאב לו על הפסקת חזקת
התקיעות שלו ,והנה אחר יום הכיפורים הרגיש לא טוב ,ולקחוהו
לבית חולים וראו שצריך מיד ניתוח לב ,וניתחו אותו מיד ,והרופא
אמר :לתקוע תקיעות חזקות כמו שהיה נוהג תמיד (לתקוע בקול
גדול ולנפוח בכוח) צריך לב חזק ,ואם היה נשאר בית הכנסת
ותוקע היה מת שם ,ובזכות שעשה מצוה עם הגוססת נשאר חי.
ע"כ .והרי יש איסור שבות לתקוע ביום כיפור .וכי נכון הדבר
לתקוע כמו שהם עושים?! ודאי שלא .עליהם לבטל את התקיעות
הללו באמצע הסליחות .לא מבעיא בבין השמשות ,אלא גם אחרי
ביה"ש כיון שעדיין מתפללין נעילה זה יום הכיפורים  -וזה תרתי
דסתרי ,ובכלל הרי אין נעילה אחר צאת הכוכבים .כי זמנה של
נעילה עד צאת הכוכבים .א.ה לגבי התקיעה שאחרי נעילה המ"ב
בסי' תרכ"ג סקי"א מתיר לתקוע בבין השמשות ורק בודאי יום
אוסר .עוד מבואר במ"ב סק"ב שעכשיו שנוהגים לסיים נעילה
בלילה אין למחות בידם.
מתוך מכתב
ציבור שלחלקם קשה הצום במיוחד ,ועל כן החליטו להנהיג לקצר
בתפילת הנעילה כדי לסיים ממש בזמן .וכדי לעמוד במשימה
עליהם להוריד  40דק' מכל שנה .הם שואלים במה הם יכולם
לקצר? א( למהר באמירת הסליחות או לדלג על חלק מהסליחות ב(
לומר פחות מז' פעמים י"ג מדות ג( למהר בחזרת הש"ץ בקטעים
שהחזן אומר לבדו ד( למהר באמירת אבינו מלכנו או לדלג ]אמנם
יש לציין כי הבחורים יותר מכוונים באבינו מלכנו מבסליחות[ ה(
לקצר בזמן שהש"ץ ממתין לציבור עד שיגמרו שמו"ע ולהתחיל
חזרת הש"ץ מיד כשסיימו מנין אנשים את תפילתם ]בתפילה
משתתפים כ  -450איש[ .במה עוד אפשר לקצר? אולי למהר
בסליחות ולהספיק ברכת כהנים ואח"כ לומר אבינו מלכנו
בניחותא.
תשובה :צריך לסיים בזמן .ולגבי השאלות א( אפשר ב( לא לפחות
ג( אפשר ד( אפשר לא לומר פסוק בפסוק ה( כשיש עשרה יתחיל.
לבקש מראש הישיבה שיקצר בשמ"ע דערבית או שלא יחכו עליו.
סיפר רבנו .באחד ממוצאי יום הכיפורים בישיבת בית יוסף אצל
אבא ,אחד הבחורים אמר לבני הישיבה :נאחר את האכילה ברבע
שעה ונלמד רבע שעה ,אחרי הבדלה.
אבא שמע מכך ,נכנס לבית המדרש ומיד הכניס את כולם לאכול,
וגער בבחור שיזם את הדבר.
האם לרוץ בנעילה להספיק ברכת כוהנים ,כי מאן יימר שזה גדול
מזה? במנין של החזו"א אף פעם לא הספיקו ברכת כהנים רק פעם
אחת .ר' שמואל גריינימן הזדרז קצת והספיקו ברכת כהנים.
מבואר שיונה לא רצה ללכת לנינוה כי עכו"ם קרובים בתשובה
יותר מישראל ויעשו תשובה ויהיה קטרוג על בנ"י ,למה הגוי יותר
קרוב לתשובה .ת :כי ההשגה שלהם בתשובה וחטא קטנה מישראל.

)כל משאלותיך(

