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 לקל עורך דין –הקדמה ליום הדין 

קיבלתי רשיון נהיגה, ולקחתי רכב ונסעתי,  בצעירותי
של תי רחוב עם תמרור יולפתע היה פקק ורציתי לקצר ורא

 ."אין כניסה"
 

שהיה נראה ריק  לרחוב ההואבמהירות  נכנסתי מיד
לפני עוד בכדי לקצר ולגמור מהר את העבירה ממכוניות 

 .רכב ממוליגיע  חלילהשיבוא שוטר או 
 

 בגדול!!! ונפלתי ,היה הרחוב ריק כי רק לרגע, טעיתי אבל
, בעוצמה אדירהכי פתאום מולי נסעה מכונית ונתקעתי בה 

לא היה לי עם מי אוי לי!!  וזה היה מכונית ...... משטרה!!! 
 רק עם מכונית משטרה!!! "אין כניסה"להתנגש ב

 

 לו אני נראה ואיפשוט פצעתי את השוטר אנושות,  אני
מיד כמובן ש, שהתרסקהרכב  בגוף למרותיצאתי בלי פגע ש

ואכן סוף  ,עצרו אותי, ולקחו אותי למעצר ואני כולי רועד
לבד  ותבינו ההמתנה למשפט,סוף הביאו אותי למשפט

 .בלתי נודעחמור ההעונש ה מפחד להרוג מסוגלת
 

ובקולו פחד!! וכולי רועד מ !!!צועק עליבמשפט  והשופט
כבר על ו !!אתה מקבל רישיוןצום הוא מטיח בי: הע

ועוד  ?????"אין כניסה"נכנס בההתחלה אתה 
פצעת אותו  ועוד ועוד התנגשת בשוטר!!! במהירות????

 אנושות!!!
 

אתה אמור לקבל שלילת , אומר ליו ממשיך  והשופט
 ובנוסף גם!!! קנס כספי גבוה וגם -ו !!!! ארשיון לתמיד

 !!!מאסר ממושך
 

ורועד כולי ועומד מולו ככלי שבור ובהכנעה בוכה  ואני
אני ממש מתנצל אני השופט, אדוני  :ואומר לוגמורה, 

ועשיתי מעשה שטות  מיהרתי והיה פקק ורציתי לקצר
 !!! איום ונורא ואני ממש מתחרט

 

ואומר עברת עבירה והיית  חרטתי,לא מקבל את  והשופט
ה אשמתך שקרה ז הצריך לקחת את הכל בחשבון, וכל מ

ועליך לשלם את מלוא המחיר ולא יעזור לך  המלאה!!!
 החרטה!!!!

 

אובד עצות!! לא יודע מה לעשות רק לבכות  ואני
 !!! ושוב לבכות!!!! מה יהיה????ולבכות!!

 

קיבלנו רישיון לחיים, ואנחנו בנסיעה הנה כולנו , והנמשל
קשיים, והיצר מפתה אותנו לעשות  נםישאכן של החיים, ו

 שנבצעות במקום שאין כניסה, ואנחנו חושבים עביר
 !!!וכלום לא יקרה, כי רק חד פעמיבמהירות את העבירה 

 

העסק רק מסתבך, כי היצר מפיל אותנו לתהומות  אבל
 מנפילה קטנה זה נהפך לנפילה לתהומות!!!

 

קנס כספי , שלילת רשיוןכביכול מגביל ל=  מותהעונש  ואז
  .שתהיה מרותק למיטה חולי=  וכלא, = כפשוטו גבוה

 
 לקל עורך דין אבל 

 

ובראותו שאנחנו  ,לנו אבא יקר בשמים שאוהב אותנו יש
חוזרים בתשובה באמת הוא עוזר לנו לצאת בדין זכאים, 
כי הוא העורך דין והשופט ביחד עושה עסקה לזכות אותנו 

 כשנשוב אליו באמת!!
 

יזה אלא אחפוץ במות הרשע כי אם בשובו מדרכו וחיה,  כי
איך אפשר שלא לאהוב אותו, אבא יש לנו לב מי לא ימס 

בא , עכשיו "תשובה"איך אפשר לא להתעורר ולחזור ב
 לטובתנו!! זה רקנחזור לאבא בבקשה ביחד ו

 

השוטר הפצוע מהתאונה באין בנמשל מי זה  אגב
 כניסה????????

 

עוברים עבירה אנחנו שאנחנו היא, שאנחנו כ התשובה
שוטר שתפקידו שנסע בחיים העם מתנגשים בחוזקה 

 יכול לשמש כמו הרבנים או ההוריםזה בנמשל וכהוגן, 
 .שתפקידם לחנך אותך למוטב

 

להישמע להורים או לרבנים, אנחנו פוצעים  ובמקום
!!! עד כמה חמור לנואוי ודורסים אותך!!! אותם!!!! 

 מה עשינו בחיינו???אוי לנו פשענו!!! 
 

ובשבת בכיתי בראותי את דברי ולהתקרב לאבינו האוהב אותנו,  בתשובה, ולתקן את מעשינו נקבל על עצמנו לחזור לכן
עזבו הם בגיל מבוגר החליטו עד כאן ופתחו דף חדש, וכי שרבים מגדולי ישראל צמחו פתאום, באגרותיו החזו"א שכתב 

הליצנים ומהבושות שצחקו להם, דרך רשע ודבקו בהקב"ה ובתורה ובמצוות, ואזרו אומץ בנפשם ולא היה איכפת להם מ
וזה היה לי כמים לנפש עייפה ממש התאים לי דבריו הקדושים, ובעזרת השם נצליח לתקן ולהתקדש ונזכה כולנו לשנה 

 טובה בגשמיות וברוחניות אמן ואמן.
 

 עוד נקודה קטנה וחשובה
 

לדודה שלי  אלול בחודש  17אמרתי בגיל  זההמשל ה את
סיפרה  י ברק, והיא בכנס רבניותמבנחשובה שהיא רבנית 

ואחת כבר קפצה ואמרה, ככה זה הבני נוער של   ,משליאת 
 !!!!רק מקבלים רישיון וכבר עושים שטויות ,היום

כי כאשר היא קלטה שזה רק משל,  ,את זהגם  וסיפרתי
 שתכף מיד ,היא ממש ביקשה להיבלע באדמה מרוב בושה

ניין בשלמות, נתנה ביקורת חריפה בלי לשמוע את כל הע
 נקודה חשובה למחשבה. כאמור עודוזה 

 

 ניסיון העקידה –תקעו לפני בשופר כדי שאזכור לכם עקידת יצחק 
 

 הוא ברוך הקדוש אמראמר רב אבהו: " ר"ה טז' א' בגמרא
 יצחק עקידת לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו

 עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה אברהם, בן
", ויש להתבונן למה מכל הפעולות של ניסיון זה לפני

כסמל לשיא  העקידהשהיא  הקשירהנבחרה פעולת 

הגמרא אומרת מעלה אני עליכם כאילו  ולמההניסיון??? 
 עקדתם עצמכם לפני, ולא הקרבתם עצמכם לשחיטה??

 

בעיקר יש במפרשים שמקשים למה ניסיון זה נכתב  וגם
בנו ולא גם על יצחק אברהם אבינו,  כקושי וניסיון של
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מאוד כילד קטן  והסכים והתמסר  לשחיטה 37שהיה בן 
 ?? של מוות משמעותמשלא יודע ביותר תמים ו

ניסיון היה דווקא הגדול במפרשים שחלק יש  ואכן
אבינו, כי מצד אחד הבטיח לו בורא עולם  לאברהם

, ומצד שני עכשיו בורא עולם אומר שמיצחק יקרא לו זרע
, הוליד ילדיםיצחק יצחק בנו עוד קודם שלשחוט את לו 
  ם כן הדיבור השני סותר את הראשון.וא

את לא פקפק אלא בזריזות עשה אברהם זאת  ולמרות
בטענה לא ניסה להתחכם גם בלי וויכוחים, וורצון הבורא 

האחרון, הדיבור שהולכים אחרי הדיבור הראשון ולא לפי 
ל אברהם היה אצ עיקר הניסיוןטענו המפרשים ש ולכן

 תמימה ושלימה.  שאריתהאם שהתנסה באמונת חייו 

בעצם אולי אין כאן סתירה, שהרי גם אם יצחק  אומנם
אבינו היה נשחט ומת, אולי בורא עולם היה מחזירו לחיים 

 .שמיצחק יקרא לו זרעוכך גם היה מתקיים ההבטחה, 

 כי יצחק, את לשחוט פחד לאאברהם כן אולי לכן  ואם
 יקרא שמיצחק לו הבטיח' זור לחיים כי היחשיצחק בטח 

הרי ראה ניסים גלויים שכבר  שאברהם ובפרטזרע???  לו
היה לו אז  האש, מתוך כבשן חי הוציא אותו עולם בורא

 כן העקידה, ואם אחרי יצחק את יחיהשהקב"ה  ביטחון
 ???הקשה שיש כאן הניסיון מה

 בסוף פרשת העקידה על הפסוק שהאבן עזראראיתי  ואכן
" התייחס לשאלה למה לא כתוב וישב אברהם אל נעריו"
", וכי לאן נעלם יצחק?? ובתשובתו וישב אברהם ויצחק"

כי יצחק שחזר אברהם לבד  "אומרים"ולא כהוסיף: 
 .נשחט וקם לתחייה

שבכל אופן גם אדם שבטוח שבנו יקום לתחייה,  וייתכן
בכל זאת את הכאב הזה שהוא בעצמו ישחוט את בנו זה 

חייב  אין ברירה והוא, וגם אם לביצועקשה מאוד לה פעו
לעשות זאת הוא יעשה את זה במהירות שיא בכדי לסיים 

 רוצהדבר שקשה מאוד לנפש האדם, האדם כי את הדבר, 
אחרי זה, וגם יעשנו בפיזור כבר כמה שיותר מהר להיות 

 נפש וסערת רגשות.

ם, הקושי פי כמה, כי אברהם היה עמוד החסד שבעול וכאן
ו יחידו, והנה אברהם אז לו קשה פי כמה להתאכזר לבנ

, פתיחתא כד' איכה במדרש!! וכפי שכתוב נהפך לאכזרי!
ובמתינות, כאילו מדובר  לאט לאטהכל  אברהם ביצע אתו

 בהדלקת נרות חנוכה!!!

 רביעית דם, שאברהם הוציא תנחומאשראינו במדרש  כמו
  !!"אברהם אברהםשמע "אשר מבנו, והפסיק כ

 כאמור שכזו בדרך כלל בשחיטהבדבר שהרי  התבוננתיו
קשה לאדם לראות ו והיות ,מצב שרוצים לסיים מהרזהו 

במכה מהירה ולא  אמור לחתוךהוא  פעולה זוולבצע 
זה מלמד  !!!יצא רק רביעית דםהנה כאן בנגיעה קלה, ו

פשוט ולא בלחץ,  במתינותולאט ושחט שאברהם חתך 
 !! מדהים

לחנוק רגשות ולהתנתק  יםמסוגלשדם א יש בני ואכן
זה בתנאי שהוא כל מהסובב וכך להתגבר על רגשותיו, אבל 

לחלוטין וזר יכול להתנתק מהסביבה ולהתרכז בעניין אחר 
 שרחוק מעניין סערת רגשותיו.

כאן אברהם התרכז דווקא בענייני העקידה ולא  אבל
 כדלהלן.והתנתק רגשית ושכלית מפעולת שחיטת בנו, 

בעצמו חתך עצים ובדק אותם  אברהם, ילהמתחש
ימים שזה  3שאינם מתולעים, וכן הדרך עצמה התארכה 

זמן ארוך מידי לחניקת רגשות ולהתנתקות רגשית, בפרט 
 שבדרך השטן דאג לעורר בו את רגשותיו שירחם על בנו.

, בפרט שלא הניסיון והקושי היה בפעולת העקידה ושיא
ו קשר את בנו שיהיה קשור נצטווה על כך, כי אברהם אבינ

כראוי, שחלילה יצחק לא יזוז בזמן השחיטה ויפסל 
  .הקורבן

 

כל צורה על הוא היה חייב להתרכז ולחשוב ולדמיין  וכאן
שהבן יכול לזוז בשחיטה, ואז עליו לחשוב איך לקשור 

טוב באופן שימנע את התזוזה, ולא רק שהיה יותר אחרת ו
לעולם אחר במחשבותיו, מרוכז בעקידה ולא התנתק וברח 

אלא גם מרצונו ראה וחישב בדמיונו כל צורה שבנו נשחט 
 באופן מוחשי.

  

 זה הפעולה הגדולה ביותר של ניסיון עקידת יצחק ולכן
, כביכול נשחט בנו מספר פעמיםכי כאן "עצם העקידה", 

 .כי בכל דמיון ומחשבה של שחיטה נחשב כאילו נשחט
 

את חובתנו  לבצעדאגה  מתוך שנעשה וכלול בזה כל מהנו זה מה שאנחנו עושים מעל הנדרש, , שעיקר הזכויות שלללמדנו
מה שחייב ומעבר לכמה שנשקיע להכניע את הטבע שלנו לרצון בורא עולם מעל  וגם עדכנדרש ובלי טעויות ושגיאות, 

וההתנדבות לעשות רצונו בשלימות  הניסיון והקושי זה עיקריגדיל את אהבתו אלינו ואת אהבתנו אליו, כי רק אותנו זה 
 שלנו לבורא יתברך. האהבה ויתחזקהשכר  יגדלכך וכאמור 

 

ממראות אסורות ונעשה סייגים ומחסומים  ויותרלהתרחק יותר !! עבור כל השנה -  בראש השנהנקבל על עצמנו,  ולכן
ככה תצליח  רק להיזהר ולהתרחק, אבלעד כדי כך ככה להחמיר ולהקפיד ו חייבסגנון גם לא אפילו שזה לא באופי שלי ו

 .ואמן האהבה בינך לבורא עולם אמן את ריובכך תגב
 

 !!!גם אנחנו יכולים להיכלל בתפילת הבן הנעקד –ובבן הנעקד ישבית מדייננו 

הייתה בקשת , ומה כאשר ענית ליצחק בהר המוריה עננו
מי כתב על " תענית טו' והמהרש"איצחק בהר המוריה??  

 ראש ", שבוודאי אברהםאברהם בהר המוריה שענה את
נענה  , אלאלא יישחט לא התפלל שיצחק המאמינים

 ואכן התקיימה ,לעולה השה לו יראה אלוקים בבקשתו
 ושיהיה "לעולה ויעלהו' גו נאחז אחר איל והנה"ו מחשבתו

 . לדורות שמור ואפרו יצחק תמורת
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 אשתהרצון  . יהיאביקש, יצחק כתוב במדרשים ש אומנם
 אבות דרבי נתן, בראשית –ישראל  על כפרה שלי דם רביעית

 היה ומיד ז ( מאן) גניזה - מדרשים קטעי ,וירא פרשת רבתי
 בר שמעון דרבי במכילתא ואכן למזבח, אבנים מלקט אברהם

כתוב מפורש שאכן התקבלה תפילתו זו,  ו שמות פרק יוחאי
 הקדוש ל"א "משה אל אלקים וידבר" אומר יהושע' שר

 אברהם בן יצחק שכר לשלם אני נאמן למשה: הוא ברוך
וכן כתוב במדרש המזבח,  גבי על דם רביעית ממנו שיצא

 .אותיות דר' עקיבא

. וגם ביקש מאביו שלא יפחיד את אמו בבשורה כי פחד ב
שאמו תמות מצער ובהלה, ועל הבקשה שאמו לא תיבהל 

פני ותמות, זה כבר היה תפילה לשעבר, כי אמו מתה עוד ל
 שנעקד כפי שמופיע במדרשים על ידי מעשה השטן.

 ופלא, בכה וביקש רחמים מבורא עולם מאין יבוא עזריג. 
לומר שיצחק ביקש עזרה מהבורא להינצל מהעקידה, 
שהרי ביקש שיצא ממנו רביעית דם?? וגם הרי הוא מראשי 
המאמינים וכפי שכתב המהרש"א על אברהם שלא ייתכן 

 ורא!! שביקש לבטל רצון הב

את  רש"ישיצחק עצמו ביקש זאת, כפי שהביא  ובפרט
 נסה והאלוקים האלה הדברים אחר ויהי, "תנחומאמדרש 

 ליצחק אומר ישמעאל שהיה הם, שהדברים אברהם" את
 והסכמתי לסבול שנה ג"י בן נימולתי שאני ממך גדול אני

 היית ואלו בצער, ידעת ולא ימים' ח בן נימולת ואתה צער,
 אלו" לא נכון, יצחק לו אמר מסכים, היית לא שנה ג"י בן

 הייתי לא "בנך יצחק את שחוט לאבי ה"הקב אומר היה

אברהם",  את נסה והאלוקים" התקיים הדבר מיד מעכב,
  אז מה פתאום יצחק מתחרט ברגע האחרון????

הוא בכה שמצד אחד הוא להיות קורבן עולה, ומצד  ואולי
מות, לכן בכה שבורא עולם שני פחד על אמו שלא תיבהל ות

יעזור שהטוב ביותר יצא משתי הבחינות הסותרות 
לכאורה בקשה זו לא נענתה שהרי אמו  אבל לכאורה!! 

נפטרה וגם הוא בסוף לא נשחט!!! ולכאורה לא על זה 
 נאמר מי שענה ליצחק בהר המוריה!!!

הבקשה שנענה בה היא, בקשתו שיצא ממנו רביעית  ולכן
לק מהמדרשים יצא ממנו רביעית דם!!!!  דם, שאכן לפי ח

 אומנם בחלק מדרשים לא מופיע שיצא ממנו דם.

אם אכן אברהם התחיל לשחוט אותו והוציא ממנו  אבל
אל רביעית דם, אז למה כתוב שהמלאך מזהיר אותו "

" שביקש להוציא לפחות רביעית דם, תשלח ידך אל הנער
וב רביעית?? והרי כבר הוציא ממנו רביעית אז למה צריך ש

 וגם איך נעצר הדם ברביעית ולא יותר??

אכן יצחק לא נדקר כלל על גבי המזבח, והרביעית  ואולי
ימים, שהוא  8דם הכוונה דם הברית שיצא ממנו בעודו בן 

התפלל שלכל הפחות יחשב הדם שיצא ממנו בעודו פעוט 
כאילו יצא ממנו בעודו גדול, כי הוא הסכים להישחט כולו 

רא עולם, ואכן בורא עולם נענה לבקשתו, והחשיב כרצון בו
לו את דם הברית כאילו יצא כרביעית דם במזבח בגדלותו, 
וכך ניצח בוויכוח עם ישמעאל, כי בא סופו והוכיח על 

 תחילתו. 
 

 אנחנו ואילו, לדעתם ובהבנה ובהסכמם שנים 13 בגיל שגם הם נימולים דורנו של הישמעאלים כל את ננצח אנחנו וגם
 ויצחק אברהם של נפש המסירות בכוח נתחזק אנחנו , אבל כוחנו גדול כיובלי הבנה כלל ודעתנו הסכמה בלי ימים 8 בגיל

 על למותיותר חשוב מאשר וגם  13בגיל מברית  קשה יותר הרבה שזה ,'ה קידוש כל חיינו בקדושה עלאת  נחיה, בעקידה
 .השם קידוש

 

 את וזה מנצח, נפש במסירות החיים חשוב שיותר הוכיח ליצחק עולם וראשב, העקידה של המסר בדיוק זה ואולי
וגם ', לה קודש כולנו כל אלא, טובות לא ובמחשבות אסורות במראות לחטוא לא נפשנו את נמסור דורנו, ולכן עד ישמעאל

ת דם במזבח, בכוח ימים כרביעי 8אנחנו ניכלל בתפילת יצחק שבורא עולם יחשיב גם לנו את הברית מילה שעשינו בגיל 
 עולהזה שאנחנו נלחמים כל יום לשמור על קדושת הברית, שהיא מלחמה קשה מאוד בפרט בדורנו, וגם אנחנו נהיה כ

 .ואמן אמןקודש קדשים  תמימה
 
 

 

 המשך –מי שענה ליצחק בהר המוריה 
 

 אמי על השחיטה?? לשרה תספר ךכך אמר יצחק לאביו: אי ( 90 עמוד וירא פרשת רבתי )בראשיתבלשון המדרש  וכשדקדקתי
 לזקנותכם. עלי תעשו מה עליכם לי צר. ותמות עצמה תפיל שמא הגג על או הבור על כשעומדת לאמי תודיע בבקשה אל

שליצחק כאב שלאביו יהיה הגורם בפטירת אמו, שתמות כשיספר לה, ולכן ביקש שיספר לה בעדינות ובחוכמה  וייתכן
היא נתה בשלימות, שאכן לא אברהם סיפר לשרה אלא השטן רץ וסיפר לה ומתה, וגם כך ששלא תינזק, ואכן תפילה זו נע

 ובפרט לשיטות שיצחק עלה לגן עדן בעת העקידה ונפגשו בעולם האמת.בגן עדן אין לה סבל של זקנה 
 

 מי סיפר לשרה על העקידה, ולמה??
 

 שמים לשם ופנינה שטן: לוי ר"א א' טז' בתרא בבא הגמרא
 לטובת נוטה הוא ברוך שהקדוש שראה כיון, שטן. נתכוונו

ישכח כוח החסד של אברהם לכן , ושלום חס: אמר, איוב
ביקש בניסיון העקידה להוכיח לבורא שאברהם צדיק יותר 

דרש כן בעיר  יעקב בר אחא שרב מספרת והגמראמאיוב, 
 .אותו ונישק השטן פפוניא, ובא

 

וק שהפריע כמו הנהר העמ בדרך ששם הקשיים כל ואכן
 מהוכחת וחלק מהניסיון חלק להתקדם וההסתה, זה

 אברהם. של גדלותו
 

יאיר אברהם היניק וחכים " בני ואכן שואל, הבן כאן אבל
שאל, אם אכן השטן בניסיון העקידה התכוון לשם  "ני"ו

בגללו???  שמתה שרה את והפחיד בא כן אם שמים, למה
 ?מה כאן לשם שמים??? והאם הנשיקה תימחק??

 

כאמור, הוא לא רצה שיגרם פטירת שרה על  והתשובה
שנים  3שלא תסבול  ידי אברהם וכפי שביקש יצחק, וגם

 3שנטמן  "שלי תמימה העולה יצחק איפה" בצער וגעגועים
ושמחה  פגשה היא מיד , אבל כשנפטרה בעת העקדהשנים

 בגן עדן. יצחק עם
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 וןכי אומר יהודה' : רשכתוב בפרקי דר' אליעזר וכפי
 יצחק, של נפשו ויצאה פרחה צוארו על החרב שהגיע

 נפשו לגופו. חזרה ידך" תשלח "אל לאברהם וכשנאמר

שיש דעות בעלי התוספות והחזקוני בשם מדרש  ובפרט
גה שרה עם בנה שנים   בגן עדן,  ושם התענ 3הגדול, שנטמן 

 שנים. 3הקדוש משך 
 

א את השטן התכוון גם בזה לעשות את הטוב, ול ואדרבא
הרע, וגם ממעשה טוב לא יצא רע, ושלוחי מצוה אינם 

 ניזוקים.
 

כל חסדי אברהם אבינו הוא קיבל שכר עצום  בזכות ואכן
שאפילו השטן החליט להמליץ על ,והוא שאין כדוגמתו

אברהם אבינו כצדיק שאין כמוהו בניגוד לדברי בורא עולם 
 שהמליץ על איוב

 

זכינו  ם אבינו,המלצת השטן על צדקות אברה ובזכות
ובזכות  ,העקידהניסיון שבגלל זה קיבל אברהם את 
שופר למצוות  זכינו ,זהעמידתו בגבורה בניסיון קשה 

זכינו לשנה טובה ושמזכיר את זכות אבותינו הקדושים, 
 גאולה מובטחת בכל מצב לעם ישראללו  ,ראש השנהב

 בקרוב ממש אמן ואמן.
 

ן רע, לפעמים זה מתגלה דווקא כטוב וכדבר המושלם, רק צריכים חסד ה' לראות שלא כל הנראה לעין הוא אכ, ללמדנו
 את חסדיו תמיד באופן שנזכה לשמוח בטובו, ולהודות לו על כל חסדיו, ולספר תהילתו בקהל עם אמן ואמן, רק אל יאוש.

 המשך –תשליך 
 

עושים ליד מים, בכדי לזכור את  "תשליךתפילת " את
שכשהלך לשחוט את בנו יחידו האהוב זכות אברהם אבינו 

יצחק, השטן חסם את דרכו בנהר עמוק, ואברהם לא 
התחמק מחמת הקושי אלא נכנס בתמימות לתוך המים עד 

 שהגיעו המים עד נפש, 
 

, "אנוס פטור מהמצווה"במקום שאברהם אבינו יטען  ואז
הנה ניסיתי ממש אבל זה בלתי אפשרי וכך לחזור לביתו, 

ממש לא מוותר, אלא צועק לבורא עולם אברהם אבינו 
תן לי , ומתחנן לבורא עולם הושיעני כי באו מים עד נפש

להמשיך לקיים את מצוותך לשחוט את בני יחידי ולא 
, ולכך בזכותו אנא תשליך את להיפטר ממנה בטענת אנוס

 כל עוונותינו למצולות ים שלא יזכרו יותר לפניך. 
 

פים בחודש אלול עד סוף " שמוסילדוד" מזמור כז'ב ואכן
חגי תשרי, זה ממש מתאים גם למה שקוראים בפרשיות 
התורה בתקופה זו, כי בתקופה זו קוראים בתורה הרבה 

 עניני קללות.
 

זה מתאר דוד המלך סכנות וצרות, ושנאה  ובמזמור
שהשונאים  -בשרי את לאכל מרעים עלי קרב"ב איומה

אם תקום עלי " ", ומוסיף דוד המלךרוצים לאכול את בשרו
כי יצפנני בסכו ביום " ועל מצב כזה הוא מבקש "מלחמה

 ".רעה יסתירני בסתר אהלו
 

לציין שגם אם לכלל הציבור יש הסתר כפול, זה  וחשוב
 בחגיגה ה'עדיין לא מחייב שגם לצדיק יהיה, וכפי שהגמרא 

" בכל זאת אמר רבא הסתר אסתיראומרת שגם כשיש "
", ורב יוסף אומר ידו נטויה עלינו בחלום אדבר בו"ש

", ואכן כשהתפילה מתקבלת, מוסיף בצל ידי כסיתךש"
ועתה ירום ראשי על אויבי ואזבחה בחי תרועה, דוד "

 ".שםאשירה אזמרה לה
  

שנחלץ מצרה, זה בזכות והתחזק בתקופה זו  והצדיק
אחת שאלתי מאת ה' אתה אבקש מאוד!! והחיזוק היה ש"

", וגם הוסיף דוד התחזקות ל ימי חיישבתי בבית השם כ -
" שזה להתחזק בלימוד לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלוב"

התורה בכל יום מחדש כמו ביקור ראשון בעולם התורה, 
, ויצא מהסכנה הסתירו בצל כנפיוואכן בורא עולם 

כי  מודה ומקריב זבחי תודהבניסים, ועל זה הוא בשמחה 
 הבעיה נפטרה. 

 

אל תסתר פניך מלך, והוא מתחנן "ממשיך דוד ה אבל
ממני, אל תט באף עבדיך עזרתי היית אל תטשני ואל 

", שזה במצב שאין ישועה מה' והצרות ממשיכות תעזבני
הצדיק יש  -ונהיה גרוע יותר ויותר, שבמצב הזה גם כלפיו 

 ".הסתר אסתירהסתר פנים כפול "
 

זאת גם במצב נורא זה, עדיין דוד המלך אומר  למרות
הורני ה' לינו להתחזק ולהתחדש בלימוד התורה, "שע

", ולמרות שוררי למען מישור בארח ונחני דרכיך דרכך
 אל" שאין ישועת ה' ממשיכים להתפלל ולקוות בכל זאת,

 ".חמס ויפח שקר עדי בי קמו כי צרי בנפש תתנני
 

עדיין אין ישועת השם, למרות כל התפילות  ואם
ש בקלף שעוזר גם במצב והחיזוקים, אזי דוד המלך משתמ

 של הסתר פנים הכי קשה ששייך!!! 
 

", עליך חיים בארץ ה' בטוב לראות האמנתי "לולא
להשתמש באמונה שהחיים בעולם הזה זה רק זמני כחלום 
יעוף, ועיקר החיים זה העולם הבא ושם הכל טוב ואין בו 
רוע, ותקווה זו נותנת כוח להמשיך גם בהסתרה כפולה 

 ה עתיד טוב מובטח ונצחי!!! ונוראה, כי ז
 

בכל זאת, ולמרות הכל!! דוד המלך אומר: עדיין לא  ואכן
להתייאש גם מישועה שתגיע אפילו בעולם הזה, אלא 

 וקוה לבך ויאמץ חזק ה' אל קוהתמשיך באמונה וביטחון "
", וזכור כל רגע של אמונה זה מצווה עצומה, כמו השם אל

מץ לבך וקווה אל ה'.שציצית כל רגע זה מצווה, חזק וא
 

 

שכתבתי קודם, עצם האמונה והביטחון והתפילות והתחנונים זה מצוה גדולה, ולא התוצאה קובעת!! אלא האמונה  וכפי
 זה הכוח שנתן ליהודים לעבור את השואה ולשרוד למרות הגיהינום עלי אדמות.ווהתפילות, 

 
 

, תמידבכל מצב ולעשות את רצון הבורא ולקיים תורתו ומצוותיו  חובתנו הברורהמקיום  נישבר לאלעולם שזכור, ל ועלינו
וגם בימים שזה יהיה קשה כמו לטפס על קירות, ובפרט שאכן כבר אמרו גדולי ישראל מהדורות הקודמים שלפני ביאת 
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ו, כי המשיח יהיה קשה להחזיק באמונה כמו לטפס על קירות ישרים וחלקים, וכשהדבר כבר היה צפוי זה קצת מקל עלינ
 אנחנו מרגישים שזה כבר היה צפוי וידוע וברור שזה ניסיון ידוע ומוכן מראש.

וכמובן חייבים תפילות ושיחות עם ידידי אמת להתחזק יחד ולהצליח לעבור את השעות והימים הקשים מנשוא, ושוב זה 
ניסיונות קשים, אלא לעובדו מתוך  זכות גדולה להאמין בה' במיוחד בשעות הקשות מנשוא, וה' הטוב יעזור שלא נגיע לידי

 .שלוות הנפש אמן ואמן

המשך –כאשר נשבע לאבתיך והוא יהיה לך לאלוקים 

והכניס השביע אותנו טרח בורא עולם ו להבין מדוע יש
הרי ממילא אין זה בידו  ,בברית של ברכות וקללות אותנו

ישלוט על היראת שמים שלנו, כי הכל בידי שמים חוץ 
ואם כן רק עלינו עצמנו לפעול לקיים חלקנו מיראת שמים, 

בשבועה ולהיות יראי שמים, ומה סיבת טרחת בורא עולם 
 לדאוג לצד שלנו בקיום השבועה??

 

פשוטה היא, שרק בגלל אהבת בורא עולם  והתשובה
לאבתיך לאבותינו הקדושים, שלכן מודגש שמותם "

", לכן בורא עולם מתאמץ לעזור לנו אברהם יצחק ויעקב
לתת לנו את כל הכלים להצליח לקיים את חלקנו בשבועה ו

 להיות לו לעם.
 

התחננתי לבורא עולם  אברהםמגן בברכת  ובתפילה
שיאיר את עיני שיצא חיזוק גם מהסבר זה, ובורא עולם 
שומע תפילת כל פה ברחמים, העיר עיניי וחשבתי שאם 
בורא עולם בגלל אהבתו לאבותינו הקדושים עושה הכל 

 מחויבות שלו לקיים את צד השבועה שלו. מעבר ל
 

כל שכן שאנחנו חייבים לעשות מעל ומעבר למחויבות  אז
שבכל הדרכים והאפשרויות  שלנו בגלל אבותינו הקדושים,

כי אנחנו בכל יום לקיים את חלקנו בשבועה להיות עם ה', 
, אז יש לנו בתפילות משתמשים בזכות אבותינו הקדושים

להתאמץ בכל כוחנו מעל  יהםהכרת הטוב כלפחובת 
 ומעבר.

 

כלפינו לא שייך מעל ומעבר לחובתנו, כי לכאורה  אבל
 אנחנו חייבים לעשות הכל!!! 

 

כאמור בתפילה בורא עולם האיר את עיניי שגם  אומנם
שלא רק נחזק את  והואכלפינו שייך לעשות מעל ומעבר, 

ג עצמנו להיות יראי ה' ושומרי תורה ומצוות, אלא גם לדאו
בכל הכוחות והדרכים שגם אחרים ובעצם כל עם ה' יהיו 
צדיקים ויראי שמים, וזאת גם כהכרת הטוב לאבותינו 
שזכותם מגן עלינו כל יום, וכידוע מי שמחזק אחרים 
מתחזק בעצמו, כי זכות הרבים בו, והדברים ידועים 

 ובדוקים ביותר.
 

חנו משתמשים בזכות עקידת יצחק, אז איפה הכרת הטוב??? אנשבתקיעת שופר של ראש השנה, עד כמה לזכור  ועלינו
 ,שכולנו נהיה עם ה' ושומרי תורתו ומצוותיוכך  ,אחריםואת העצמנו את  נשקיע לתקןאנחנו בכל הכוחות לכן קדימה!!! 

 אמן ואמן.ח"ו בלי חבלי משיח וואז נזכה לשופר של משיח בקרוב ממש בימינו ומתוך שלווה 

 
 ל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון ל כמלך ע –מלכיות 

 

נזכור, שחזרה בתשובה הופכת את העבירות שעשינו  זכור
במזיד לשוגג, ואת העבירות שעשינו בשוגג זה הופך 
לזכויות, אבל כל זה כשחוזרים בתשובה מתוך פחד ויראת 
העונש, אבל כשחוזרים בתשובה מתוך אהבת הבורא 

מתכפר לגמרי ם יתברך ויראת גדלות הבורא אזי המזיד ג
 נהפך לזכיות.ולא עוד אלא שגם 

אנחנו לא חוזרים  יום הדין -בראש השנה שלכן  וייתכן 
", יום הדיןבתשובה מתוך פחד ויראת העונש למרות שזה "

כי בחזרה בתשובה רגילה מתוך פחד, עדיין המזיד יישאר 
, באהבת "המלךלנו כשוגג, אלא מתחזקים בעוצמת "

בורא עולם שכך הכל נהפך לזכויות ויראת גדלות ועוצמת 
 אמן ואמן.

 

ובכן תן פחדך ה' אלוקינו

עם נושע בה' " הבאתי דרש על הפסוק "ברכה" בפרשת
 "מגן עזרך חרב גאותך ויכחשו איביך ועל במותימו תדרך

חרב קשה לומר על עם ישראל את המילים " לכאורהש
ם " כי על עשיו כתוב על חרבך תחיה, אבל היהודיגאותך

רחוקים הם מחרב ושפיכות דמים, וגם כשנאלצים לנקוט 
 בכוח הזרוע זה לא גאווה עבורם??

 

 לישראל גדולה כבוד, שההעמק דברמבואר בספר  אלא
 אם כי דמים שפיכות בלי על עצמו להגן יכול שיהאהוא 

 מלבן שניצל אבינו ביעקב שהיה כמובורא עולם,  בהשגחת
 שפיכות דמים,  בלי ומעשו

 

ל ידי שה' הטיל פחדו על לבן או שנתן פתאומית ע אלא
, וככה כאלו יניםיענ יש דור בכל וכן אהבה לעשיו על יעקב, 

 לנו לעשות יםיכול שאינם גדולתו במות על דורכים חנואנ

 לפי בורא עולם  בהשגחת הוא האופנים וכל, רעה שום
 שכולנו שבהם הוהשו הצד אמנם. מעשיוו צדקות האדם

 ':בה נושעים
 

שנה אירן היו ידידי כל היהודים, ופתאום  30שלפני כ  כמוו
זה התהפך לרעה, כך בורא עולם יכול שוב להפוך בלי קרב 
ומלחמה שאירן שוב יהיו ידידי אמת של כל עם ישראל בכל 

 מקום שהוא.
 

לי בזה חידוש שהתחדש לי בעזרתו ית' ביום כיפור!!  ויש
ך ה' אלוקינו ובכן תן פחדעל קטע התפילה בשמונה עשרה "

על כל מעשיך ויראוך כל מעשיך, ויעשו כולם אגודה אחת 
 ".לעשות רצונך בלבב שלם

 

העמק דבר הנ"ל, לעתיד לבוא ננצח בלי צורך  כדבריש
במלחמה, כי בורא עולם ייתן פחד עצום לכל הגויים, וכך 
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כולם ירצו להתקרב לבורא עולם, ולא רק להתקרב אלא 
 .אגודה אחתגם ביחד להתקרב באחדות וב

 

השאלה, אם כן מה עם היהודים, מה עם  ונשאלת
הצדיקים שעוד לפני ותן פחדך היו יראי שמים ונלחמו 

 לשמור על קדושת השם?? וכי ישתוו לאגודה אחת??
 

ובכן תן כבוד ה' לעמך, תהילה "זה עונים בתפילה  ועל
 ,"ליראך ותקווה טובה לדורשיך, ופתחון פה למייחלים לך

ו יהיה כבוד, לנו יהיה פתחון פה, שאנחנו נתגאה דהיינו שלנ

ית בזמן על כל הגויים כי אנחנו היינו יראי ה' בעבודה עצמ
 של גלות וניסיונות קשים.

 

אגודה אחת לעשות רצון אבינו  שיעשו כולםלמרות  ולכן
שבשמים, לנו יהיה כבוד אנחנו נהיה בראש, אנחנו נהיה 

 קרובים יותר לבורא עולם והם רחוקים.
 

יבינו שמגיע לצדיקים ולישרים לשמוח כי טרחו  כולםכי 
כל חייהם, כשכולם חטאו הם מסרו נפש, לכן עכשיו הם 
ישמחו שמחה נצחית לעולמי עד, וכבוד אמתי ומעמד עליון 

 לעולמי עד ולנצח נצחים.
 

נים הקשים הוא יהיה ולכת ריקם אלא הכל בא בחשבון, ומי שהשקיע ונלחם בזמשאין עבודה בעבודת ה' שה ללמדנו
המכובד ביותר לנצח נצחים, ולכן כדאי לנו להשקיע להיות מהצדיקים שמוסרים נפש בגלות להיות אנשי קודש ויראי 

 שמים אמתיים, וברצון עז ובעזרת השם נצליח לנצלח את היצר ולהתקדש גם בחשכת הגלות אמן ואמן.

 
 לשמוע קול שופר

 
 

ר' ישראל רפאל  הגאוןצדיק אמתי ידידי אותי  שאל
, מדוע מברכים לשמוע קול שופר, ולא פדלמן שליט"א ני"ו

תקעו בחודש מברכים על תקיעת שופר, ובפרט שכתוב "
 שופר"???

 

שאל, מדוע נשים וקטנים שתקעו אי אפשר לישראל  עוד
גדול לצאת ידי חובה משמיעה זו??? ובעצם עומק השאלה 

ם לשמוע היא שאם המצווה זה רק השמיעה ולכן מברכי
ע בשופר קקול שופר, אם כן יהיה כשר אפילו קוף שת

 העיקר שאני שמעתי תקיעת שופר ואצא ידי חובה???
 

שבמצוות שופר  בפרשת פנחס, מסיק המנחת חינוך ואכן
שלכן כל מי שלא  - מצוה לתקוע בשופריש א. מצוות,  2יש 

מחויב במצווה כמו נשים הפטורות ממצות עשה שהזמן 
ם שאינם בני חיוב, לא יכולים להוציא את גרמא, וקטני

, ולכן מצוה לשמוע קול שופריש ב. החייבים ידי חובתם, 
 נוסח הברכה היא לשמוע קול שופר.

 

שיש גם מצווה לתקוע עדיין קשה לענ"ד שאם כן  אבל
יברכו על אם כן ש הכשר מצווה,כהתקיעה היא לא רק ש

רט בפ ,לתקוע בשופר –ראשון של מצוות שופרהחלק ה
 ".תקעו בחודש שופרשכך מוזכר בפסוק "

 

תטען שלא , ואם "לתקוע ולשמוע קול שופר"שיברכו  או
א. אולי זה לא נחשב עניינים בברכה אחת,  2מברכים על 

כפי שמברכים נפרדות ברכות  2אם כן נברך ענינים, ב. ש 2ל
ברכת וגם  ברכת המוציא לחםגם  בליל הסדר, על מצה

 אכילת מצה??
 

את חלק , שהזכיר רק החינוךתרץ על פי דברי ל ונראה
המצווה בכך  שמיעת קול שופר, והסביר ענייןהמצווה של 

 שהשופר מעורר בתשובה.
 

עיקר המצווה ולא זה  שהשמיעהמדברי החינוך  ומשמע
כמו מכשירי כביכול  היאהחלק של התקיעה, והתקיעה 

גם התקיעה  כפי שהוכיח המנחת חינוך כאןמצווה, אומנם 

העיקר לא  היא ולא הכשר מצווה, בכל זאתא מצווה הי
 ,במצוות שופר

 

כן כאן הבן שואל, מדוע אם כן עדיין יש מצווה  ואם
 בתקיעה עצמה, והיא לא ככל מכשירי המצווה??

 

מסר חשוב ב התורה באהכאן לכך היא, ש התשובה
מבר מאוד, שגם המעורר את העם בתשובה חייב להיות 

צדיק וירא שמים, יהא המעורר חיובא, שהמשמעות היא ש
ולא סתם כמכשירי מצווה שהעיקר שהמצווה תגיע לידינו, 

כאן חייבים שהמצווה של שמיעת קול שופר יגיע לנו אלא 
מידי אדם שחייב במצוות, שהוא גם יהיה מחוזק ומתחזק 

 כך גם יחזק ויעורר אחרים בתשובה.
 

לא רק התוקע חייב להיות בהלכה ש שכתובכדי כך,  עד
את סדר אפילו המקריא לבעל תוקע ירא שמים, אלא 

מלבד מה שהוא חייב  ,חייב להיות ירא שמיםהתקיעות גם 
  להיות בקיא בהלכות שופר.

 

 ותכף אמרתיזה התחדש לי תכף לאחר שחרית,  וחידוש
יד הוסיף לדיין הגאון הרב שטרן שליט"א מאשדוד אותו

סוק הפשמרמז על חלק השמיעה, כי  שיש גם פסוק, לי
" מרמז לנו שכל עניין התקיעות אשרי העם יודעי תרועה"

זה לא התקיעה אלא ההתעוררות, והיראת שמים 
 ממצוות שופר. שמקבלים

 

שהוכחתי מהנביא שהדעה האמתית זה יראת שמים,  וכפי
רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל ככתוב אצל יהושע "

ול התורה אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמא
למען תשכיל בכל אשר תלך: לא ימוש ספר התורה הזה 
מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל 

  ."הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל
 

שמרתם את ו"דברים כט' ח' מפורש גם בתורה  שורשוו
דברי הברית הזאת ועשיתם אתם למען תשכילו את כל 

לם מקבלים אחרי שיש רי לנו ששכל מוש", האשר תעשון
 יראת שמים מושלמת.

 
תורה זה מכניס פחד בלבי, כי חייב אני להתחזק פי כמה וכמה וממה שאני כותב, שהרי המעורר חייב להיות ירא  ודבר

מלאות חלק קטן ממה שאני כותב כאן, אבל כפי שאמרתי בעבר, אין לי ברירה י אפילו לשמים, ויודע אני בעצמי שרחוק אנ
, "קשוט עצמך תחילה"בחיים, שכל הזמן מול עיניואני אנוס לכתוב כי זה מה שגורם לי להתחזק וזה המחייב גדול שלי 

וגם העונג שבחידושי תורה נותן לי אש שלהבת כנגד אש היצר שבא להשחית, ובכוח הרבים אני מצליח לגרשו ברוך השם, 
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ם שעדיין רחוק אני מקיום הדרישה שנכתבה במאמר, אבל בבקשה קבלנו עליכם, כשם חתככן אני מבקש את סלי ועל
 מהירא שמים המופלג שמפורסם בקהילה.ותר שכוח הציבור לבחור בעל תפילה בימים נוראים שקולו נעים י

 

שמים מופלג, ובעזרת השם בכוח זיכוי  תתחזקו ותחזקו אחרים, במטרה להיות ירא שביכולתו אנאכל מי אתם  ואף
 הטהרלי יראת שמים מופלגת, כי הרוצה לם ובעהרבים ושאיפת לבכם הטהור, תזכו להתקדש ולהיות מזכי הרבי

, וחזק חזק "איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק"כשרוצה לזכות את הרבים עמו יחדיו ככתוב  מסייעים בידו, כל שכן
  ונתחזק אמן ואמן.

  

 אף שמיו יערפו טל שינה בטללי להחיות "אטומים

ר' יחיאל מפריס בשם  מוסף יום א' של ר"הב זה מופיעמשפט 
הראב"ן שמהרוק שיצא מתלמידי חכמים שנרדמו על מ

ספר תוך כדי לימוד תורה, זה ישמש כטל להחיות את עמי 
 לקום בתחיית המתים. הארץ שאין להם מספיק זכויות

  

אסור להירדם על ספר לכתחילה כי זה בזיון  וכמובן
לספר, עד כדי כך שיש טוענים שהרואה מצב כזה חייב 
להרחיק את הספר שלא יתבזה,  אבל בדיעבד זה משמש 

 כטל להחיות מתים.
 

פי זה מפרש הגאון ר' יהודה ליפשיץ זצ"ל, את הפסוק  ועל
" שהרוק כביכול נהיה ו טלאף שמיו יערפ, "בפרשת ברכה

 רוחני ושמימי שמזה יקומו לתחייה.
 

שזה הגדלות של עם ישראל  שהתבזו מתוך עמל  וייתכן
", שגם אשריך ישראלהתורה, ולכן מיד ממשיך הפסוק "

 מהפסולת שלנו זה פועל ישועות גדולות ונצורות.
 

השאלה אם אכן תלמיד חכם נרדם בלי כוונה על  ונשאלת
ק מפיו האם הרואה שיודע שזה נרדם ספר ויוצא רו

לאונסו, האם חייב להרחיק את הספר שלא יהיה ביזיון, 
או שהיות ובמצב כזה זה טל שמחיה מתים עדיף לא 

 לגעת?? 
 

הספר נפגם שידבקו הדפים זה סיבה להציל את  ואם
הספר, וגם ייתכן שזה ביזוי לספר וגם ללומד שרואים 

 וב מטל שמחייה מתים.אותו במצב כזה, ולכן זה יותר חש
 

מדוע בחר בורא  ולחשוב להתבונן יש לנו חובה אופן ובכל
 עמי הארץ??? את מתיעולם דווקא מהמיאוס להחיות 

דווקא מה שמסמל מאמץ עילאי זה כאמור קודם ש ואולי
השופר שמסמל הכוח העצום שיש לעם ישראל, הנה לנו 

כי אברהם התאמץ להקריב קרבן בכל  את עקידת יצחק
 מחיר, ועד היום זה מלמד זכות על עם ישראל.

 

גם כל זיעה של מצוה שאדם מתאמץ במסירות נפש  ולכן
זה לא סותר כמובן וומזיע כל כולו ומסריח, זה קודש, 

להקפיד על ניקיון הגוף ולא לעשות חילול החובה שעלינו 
 השם.

 

והזיעה שניגרת על הפנים אולי  ,מותר להזיע על מצוה אבל
הטומאה שראו עינינו, ותמחק את רושם תשטוף את 

 העבירה מעל פנינו.
 

דווקא עם הארץ שכיבד תלמידי חכמים ולומדי  ואולי
אבל תורה בעמל וביזע, הוא יזכה לקום בטל הרוק שלהם, 

אלו שנגעלו מעמל תלמידי החכמים וזיעתם, אולי לא 
  יזכו??

 

שידעו לנצח שכל חייהם זה בכדי  ,יזכוכן  הם דווקאש או
הרעיון נגעלו ממנו, וזה החייה אותם!!! וכמו מהגועל ש

 שאדם נוצר מטיפה סרוחה!!! 
 

לכלוך של כוח התורה שגם ה עוצמתמה הארץ יבינו  ועמי
לתלמיד חכם אסור  ושוב לומדיה קודש קודשים הוא!!!

להיות מלוכלך כי תלמיד חכם שיש רבב על בגדו חייב 
ם מיתה, וחייב תלמיד חכם להיזהר שלא יחלל שם שמי

בכל עניין וצורה, רק אם לאונסו הזיע מתוך עמל מצוה 
 ולימוד זה קודש וכאמור.

 
ד חכם כה גדולה ועצומה עד כדי כך שאפילו הרוק המאוס שלו מחיה מתים, כל קל וחומר שאם קדושת תלמי ,ללמדנו

מים נוראים יב "קדושה"או  "המלך"שנאמר וכ "שםאין קדוש כה"כנאמר שכן קדושת בורא עולם היא בלתי נתפסת 
בק בקדושתו העצומה שגם אנחנו ונשאף להידעצומה,  נבהיל עצמנו מעוצמת קדושת בורא עולם, ונמליכו עלינו באהבה

 אמן ואמן. וזרעינו עד עולם נהיה אנשי קודש
 

 יתנדף אשלפחד  - כל מעשיךתן פחדך על וכן  
 

 תינכנס תפילת שחרית לאחרו "תשעאלול השנה  בחודש
כבר דבור או צרעה שהעוקץ שלה אני רואה הנה ו ,ילבית

בכל מקום אפשרי פעולה, ואני מחפש מוכן להיה שלוף ו
  .ת ספריי נגד חרקים, אבל לא מצאתיבמהירוו
 

רואה את הצרעה,  ני כבר לאאפתע אני חוזר ול ובנתיים
חוץ מחלון צדדי בכל החלונות ואני לחוץ כי הבית עם רשת 

משם כשהוא  הצאיהצרעה שמאוד , וסיכוי קטן במחסן
 ן הקטן ההוא.החלוהחדרון עם ורחוק מ במטבח

 

בלחץ ממנו, שמא יתקוף אותי, אבל אני לא רואה  ואני
בנתיים הזמן יי, וי להמשיך בזהירות את חאותו, והחלטת

ועבר ולאט לאט הפחד חלף  ,לא ראיתי אותושוב ועובר 
שהוא עדיין שבתת ההכרה שלי אני מודע למרות ממני, 

 יכול לצוץ ולתקוף.
 

חושב למה זה בא לי, והנה מיד קיבלתי תשובה  ואני
עצום, שמי השכל מוסר  צרעה זו באה ללמד אותימיידית, 

אם קץ בהם, עלו מכשירים ששייך לחטוא בהם ולה ישש
מאוד,  ונזהרבהתחלה הוא מפחד יש בו יראת שמים אז 

לכן  ,מן הפחד והזהירות הולכים ונעלמיםאבל במשך הז
אנא נתרחק מכל מכשיר ששייך לחטוא בו, כי בנפשינו 

 הדבר, והזהירות מתנדפת והולכת עם הזמן.
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שאר תמיד בעוצמה ילבורא עולם אנא תן בנו פחד עצום ממך, פחד שלא יתנדף לאחר תקופה, אלא שתוקפו י ותפילתי
כך ר קבוע מידי יום ו את הפחד מבורא עולם תמיד על ידי לימוד מוסשרק תתעצם במשך הזמן, וגם אנחנו מחדש בנ

, ומתוך "לי פתח בחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם פתחו"נתחדש ביראת שמים שלנו, ונהיה בגדר ש
חם בזה בכל הכוחות שרבים מזלזלים בזה דווקא מתוך זה נלמד עד כמה עוצמה יש בדבר זה, שלכן היצר הרע נל הזלזול

של  "פחד"ולכן אדרבא נתחזק ונחזק אחרים בלימוד המוסר ובעזרת ה' בורא עולם ישפיע עלינו ל יום, שלא ילמדו מוסר כ
 יראת שמים ופחד מגדלות בורא עולם אמן ואמן.

 

 הבן יקיר לי אפרים

 ואחרי נחמתי שובי אחרי כי, יקאל ה' אתה כי ואשובה השיבני למד לא כעגל ואוסר יסרתני מתנודד אפרים שמעתי מועש
 זכר בו דברי מדי כי שעשעים ילד אם אפרים לי יקיר הבן :נעורי חרפת נשאתי כי נכלמתי וגם בשתי ירך על ספקתי הודעי

 ירמיהו לא, הפטרת ראש השנה. - ה' נאם ארחמנו רחם לו מעי המו כן על עוד אזכרנו

ממצרים לפני הזמן, , איך בני אפרים יצאו שואל המדרש
 ??הרי אין עבד יוצא ממצרים והם יצאו מאתים אלף

בני אפרים היו מזרע המלוכה ולא היו המדרש, ש ומתרץ
משום כבודו של יוסף, עד שבא נון מבני בניו של בשעבוד 

אפרים ואמר להם נגלה עלי הקב"ה להוציא אתכם 
 .ממצרים

שלהם שהם מזרע המלוכה ושהם  בגאווהאפרים  ובני
 רומי בני אפרים נושקי"גיבורי כח במלחמה שנאמר 

, עמדו ולקחו נשיהם ובניהם ויצאו ממצרים, ועמדו "קשת
בני אפרים וגו' הפכו "המצרים והרגו גיבוריהם שנאמר 

 . "ביום קרב, יצאו אנשי גת והרגו מהם מאתים אלף

נבואת  שיקר בשם השם??? נוןזה לא מובן, וכי  גםו
שעדיין אסור לצאת טוען רבינו והרי משה  שקר???

 עמדו בוויכוח מי בא בשם השם?? וכי הם, ממצרים

קשה איך האמינו לו, והרי הייתה להם צוואה מסבא  וגם
פקוד יפקוד אלוקים רבא יוסף הצדיק שיבוא מנהיג ויאמר 

, וגם השביעם שתעלו את עצמותי אתכם, וזה הרי אתכם
  ??לא קרה כשיצאו עם נון

רק משה ו "פקוד יפקוד"אמר הוא רק ביציאת משה  כי
וגם  ים שהוא שליח ה',מופתבו ותבאותלהם הוכיח רבינו 

פורש שזרק הוא העלה את עצמות יוסף על ידי שם המרק 
לנילוס, אז איך יצאו ככה בלי ההשבעות של סבא רבא 

 ??שלהם?

יתכן שכאשר שבט אפרים ראו את התדרדרות  אלא
האיומה של עם ישראל שנפלו למט' שערי טומאה, אזי הם 
ניסו להימלט מהטומאה בכל מחיר, ולכן כל האמצעים 
קידשו את המטרה אפילו בוויתור על קיום השבועות, 

 מהטומאה המשתוללת. העיקר לברוח

אם ילד שעשועים,  ,הבן יקיר לי אפרים"הם מכונים,  לכן
כי מידי דברי בו זכור אזכרנו עוד, על " ולכן עליהם כתוב

 ."כן מעי המו לו, רחם ארחמנו נאום ה'
 

וכוונתם הייתה לשם שמים, לכן בורא עולם אוהב  שהיות
  .אותם ומרחם עליהם, וממאן לקבל עליהם תנחומים

, התחדש לי, הסבר לפסוקים תשע"ו השנה בראשו
שמוע "והקודמים שאומרים אותם בהפטרה בר"ה, 

 "שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד
השיבני ואשובה כי אתה ה' אלקי, כי אחרי שובי נחמתי 
ואחרי הודעי ספקתי על ירך בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי 

 ".חרפת נעורי

ה ומכופלה שבט אפרים יש להם בושה כפול שדווקא
בעוון חטא העגל, כי הם שהיו קנאים לדבר השם וליראת 

של מצרים,  שמים לא לעשות חטאים ולא להיות בטומאות
איך עכשיו הם נפלו בטמאות חטא העגל, איפה הקנאה 

 שלהם ליראת שמים???

זו בלבד, אפרים מתנודד ובוכה שחטאם בחטא העגל  ולא
להם קנאות שיציאת ממצרים לא היה כי היה  מוכיח

נשאתי ליראת שמים, אלא חוצפה וחוסר משמעת וזה "
 ".חרפת נעורי

בורא עולם אומר להם, דווקא בגלל החשבון הנפש  אבל
מתברר כן כיראת א שלכם שלכם, החטשלכם והבושה 

שמים אמתית, ואהבתי אליכם אומר בורא עולם רק 
 מדי כי שעשעים ילד אם אפרים לי יקיר הבןהתגברה, "

 ארחמנו רחם לו מעי המו כן על עוד אזכרנו זכר בו דברי
  השם". נאם

מכאן שגם בכוונות לשם שמים אין קיצורי דרך, וחייבים להישמע לדעת תורה ולמנהיגי הדור, גם אם נראה  ונלמד
 שהשמים קורסים עוד רגע, והמצב הרוחני בכי רע, ואיך יתכן שהרבנים לא פועלים כראוי חלילה.

וע המתים שקמו בזמן וכיד !!!זה לא נמחק ,שוב, בן אדם שפועל מתוך יראת שמים טהורה גם אם טעה בדרך אבל
 יחזקאל היו מבני אפרים.

, אז נלמד מכאן איך על ידי חשבון הנפש ותשובה הופכים קערה על פיה, ומרבים אהבת ה' אלינו, "הבן יקיר לי"וגם 
נזכור וגם בראש השנה נקבל על עצמנו לחיות בחשבון הנפש כל יום, ונקבל על עצמנו לשמוע בקול דברי גדולי ישראל, 

 ., גם כשעושים טעיות כבני אפריםת שמים טהורה בכל מחירשבורא עולם אוהב ירא

 !!!!קולות השופר- בעקידה ולדורות אמנו חלקה של שרה

 

 י"שע לפי יצחק לעקידת שרה מיתת נסמכהרש"י  כתב
 נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן העקידה בשורת
 .מתהו ,ממנה נשמתה פרחה

 

אמרה: ששרה ויקרא רבה פרשה כ סימן כתוב במדרש  והנה
! אילולי מלאך מן השמים כבר )השיכורה(  וי על בן הדויה

באותה שעה צווחה ]שרה[ ששה קולות ווי ? ?הייתה שחוט
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או כדברי  תקיעות יש גם תרועה(, 2)שבתוך כל  כנגד שש תקיעות
בכתה שלוש בכיות כנגד שלוש ש לב' דר' אליעזר הפרקי

 .מתהו תרועות, -תקיעות, שלוש יבבות כנגד שלוש יבבות
 

והאשימה את עצמה נפרש שבכתה מצער שחששה  ואם
 ,עצר את השחיטהכי המלאך  ,שלא זכתה שבנה יישחט

 .קורבןמלהיות  שנפסלטען שיצחק לא ראוי כביכול ו
 

שהיא כביכול כמו את עצמה רק האשימה זו  צדקתו
מובן שהבכי ואם כן , לא חינכה היטב את בנהש שיכורה

רצון למסור נפש מתוך ממקור של אהבת ה' ו אשלה שב
בוודאי מתאים שישמש זה  ,בנה יחידה לעולה תמימה

 .ליסוד התקיעות
 

שמת, שמעה בכתה כי מביא דעת רבנן, ש רבתיבמדרש  אבל
 ולכך ,ומתוך בכיתה יצאה נשמתה התחילה לסופדוו

כדי שירחם המקום  ,לזכור מיתתה בעקדת יצחק תוקעים
הוא כביכול נגד זה הרי בכי , שהדבר וקשה ,על בניה

שמזכיר זכות  לתקיעת שופרבו נשתמש העקידה, ואיך 
 ??עשיית העקידה

 

לחדש יסוד עצום, שכאמור רש"י כותב שכל חייה  ונראה
פטירתה לא נחשב לה לחטא  הייתה בלי חטא, ולכן גם

למרות המפרשים שמתה מצער על בנה שכמעט מת, וכפי 
שראיתי גדולי עולם שכתבו שהקב"ה לא דורש מבן אדם 

מעל לכוחות הנפש שבו, וצער כזה היה מעל כוחות הנפש 
 של שרה ולכן אין בה אשמה כלל.

 

לבורא עולם בתקיעת ולהזכיר זה באים להראות  ואת
יקר!! מצד אחד אברהם ויצחק ששו בשמחה שופר, כן אבא 

לקיים מצוותך ולשחוט ולהישחט על קידוש שמך, אבל 
מצד שני זכור נא אבא יקר ורחום ששרה לא עמדה בזה כי 

 .זה מעל כוחותיה
 

אבא יקר מלך רחמן, זכור נא לבניך האהובים שגם  ולכן
אזלו מחמת טרדות הם יש בהם שכשלו כי כוחותיהם 

והיצר רימה אותם שאין להם את זמן הפרנסה ופגעי ה
 ., למרות שבאמת היה להם את הכוחהכוחות לנצח

 

אתה בורא עולם יודע שהם אוהבים אותך באמת  אבל
כמו ששרה אימנו אהבה אותך רק גם לה היה ו ,ובתמים

 .קשה מה שהיה קל לאברהם ויצחק
 

על אף ההבדל הברור בינם לשרה אימנו, שהיא באמת  לכן
 ,חוסה נא וקבל את הכנעתם ביום הדיןלא יכלה, בכל זאת 

יכלו באמת שלמרות  ,לא עמדו בניסיוןש בניך הם ובושים
בכל אופן הם טעו וחשבו שהם לא מסוגלים  ,בולעמוד 

לא היה להם כוונת זדון ורוע אלא  ובאמתלעמוד בזה, 
 .חולשה וייאוש

 

סליחה ומחילה וכפרה ושנה טובה, עם הרבה כוחות הנפש ובלי טרדות ויהודי ותן לכל יהודי  ,לנווסלח  לנוכפר אנא  אז
 שיהיה קל יותר לעשות רצונך בלבב שלם אמן כן יהי רצון.

 

 או להבדיל מיבבות אם סיסרא, העקידהמכשנפטרה מיבבות שרה בר"ה ות התקיע
 

 ,מלוניל( יח עמוד ב)ר' אשר ספר המנהגות וכן ב ,לעיל במדרשים

אותו בו ,ראש השנה נעקד יצחק על גבי המזבחשבכתוב 
 .קולות 6 ילליבב ותיותזעק ותי ,שרהזאת יום שמעה 

 

 ייזכרכדי  "יהיה לכםיבבה יום תרועה " התורה מצווה ולכן
ראש השנה )ליברמן(  תוספתאוב, יללת שרה אמנו, ותכפר לנו

סדר תקיעות שלש של שלוש שלוש, שש " :'פרק ב הלכה טו
 לפני ואחרי כל תרועה יש תקיעה.ש ,"תקיעות ושלש תרועות

 

מהי  אם סיסראלומדים מ בראש השנה לג'גמרא ב ,שני מצד
 .כי זה כתוב בתנ"ך התרועה, האם היא גניחה או יבבה,

 

, הערוךמביא בשם  )ד"ה: שיעור(שם  תוספותב אומנם
של ראש  שופרבתקיעת  מאה קולותדין  מוסיף שגםש

וכן  ,ויבבותיה של אם סיסרא התיימבכלומדים השנה 
נר מנורת המאור ובספר ב ספר המנהיגוב, ר"ה –סימן יז הלכות גדולות ב

 .ורבים מהראשונים 'ח פרק ד
 

כנגד  תקיעת שופר שנדמהשבמקום  עצום הוא, ופלא
הבכי של רק את ובזכות הבכי של שרה, לומדים ומזכירים 

ה קשור תה אימנו שבכיישוכחים את שראיך  ,סיסראאם 
ועוברים לבכי של מרשעת שלא קשור  ,לעקידה ממש

 ???לעקידה ולזכות עם ישראל
 

ראו מה בין בכי שרה שיש כאן כוונה לעורר לתרץ,  ונראה
שאוהבות את  אימהות, שניהם לבכי של אותה מרשעת

בניהם הגדול והחזק לפי ראות עיניהם והשקפת עולמם, 
קולות מיד מתה, ואילו המרשעת  6בכל זאת שרה אחרי 

 .קולות לא מתה 100אפילו אחרי 
 

מוכיח שאהבת שרה גוברת על אהבת אם גויה, ולכן  וזה
הקולות של אם סיסרא זה בעצם  100בכך שמזכירים את 

 ,ת אהבת שרה אימנומלמד זכות ומדגיש את עוצמ
 

אנו מבקשים מבורא  ,בכוח רחמי שרה אמנו החזקים ולכן
 ,עולם בתקיעות רחם על בנך, וחוסה נא על בן אהובך

כאהבת אם ישראל ולא כאהבת אם גויה, כאהבת שרה 
 אימנו ולא כאהבת אם סיסרא.

 

 
, שאהבת בורא עולם אלינו אינה כאהבת הורים רגילים, אלא כאהבת הורים יהודים שעוצמת אהבתם לילד צדיק ללמדנו

הוא פי כמה וכמה מילד מוצלח להורים גויים, כי אצלנו זה אהבת נצח שלא מסתיימת בפטירה, ולכן אנחנו ננצל את אהבת 
אכזב אותו, נחזיר לו אהבה, נשקיע חזרה בו, לא נאכזב לינו עצומה ביותר, ופשוט נפסיק לאבורא עולם עלינו שאהבתו 

  .הבה שהופך את כל העוונות לזכויותאותו יותר בשום פנים ואופן, וזה תשובה מתוך א
 

אלינו, ופונה הוא לכל יהודי ויהודי בכל שידיו פרוסות אותנו אוהב שכל כך חזור לאבא בואו ונקדימה עכשיו זה הזמן,  אז
ונצעד יחד אב עם הבן באהבה, כי מהיום  חזק ואמץהבט קדימה ועזוב את העבר  !!!בני היקראלי , שובה מצב ובכל מקום

 .אמן ואמן "לקדש שם שמים ,בדרך ה' נלך באש ובמים"את דרכנו היחידה  נקבע
  

 



 נצבים -וטהר לבנו  
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 חתימת מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי 



"וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 
 שזה הצלת הדור מסכנות הדורשגדולי ישראל העידו חידושים וחיזוקים עצומים 

 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
   בחוקתי   בראשית

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

טז' סיוון  –רבי אליהו ביטון בר חנה  –לע"נ  בהעלותך
 תשס"א

הרבנית אסתר אלבז 
 תחי'

 אברהם ביטון בן עליה  לע"נ חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
ברוך ביטון 
 ומשפחתו

   שלח

ו' כסליו  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

 –הרב אברהם יצחק בן הרב דוד אלפער  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז

הרב שלמה אלפער 
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  פנחס   וישב
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

ש"ב: הרב שלמה שמריהו זצ"ל בן הרב  –לע"נ  מטות   מקץ
 כה' תמוז –אהן צבי נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

 לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון זצ"ל  ויגש
 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

   דברים   ויחי

יח'  –לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב שלום ריינר  ואתחנן   שמות
 אב

נכדו הרב שלמה פרידמן 
 מונסי ארה"ב

   עקב   וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר הרב  –לע"נ  בא
 ח' שבט -פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

געלא רעכא אקרמן בת הרב שמריהו ש"ב:  –ל"נ  ראה
 ג' אלול -זונדל הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

שבת  –בשלח 
 שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

 –חיה פראדל בת הרב אברהם יעקב ע"ה  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי  –לע"נ זקינו 
 יא' טבת תשס"ג –ריינער 

 
בת הרב ר' אברהם סופר ז"ל  ריזל  -ולע"נ זוגתו 

 ח' טבת תשע"ג –

ריינער  פ ח.הרה"ח רב 
 שליט"א

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן הרב פסח  יוסף אקרמן   -לע"נ 
 נפטר כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 גרניקמשפחת  ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   יום כיפור

   סוכות   מצורע

   חנוכה   אחרי מות

ל'  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 ניסן תשס"ח

הרבנית אסתר 
 אלבז

   פורים

     אמור

    בהר

 

 מחיר הנצחות

 מחיר בפאונד מחיר בשקל מחיר בדולר מהות מספר

 1647 ₪ 8400 $ 2400 חומש שלם 2

 נתרם נתרם נתרם הגדה של פסח 3

 140 ₪ 720 $ 180 פרשה 4

 28 ₪ 144 $ 36 דף 5

 14 ₪ 72 $ 18 עמוד 6
 יוחנן ריינר

 gmail.com@106855או באימייל    0527120333

 תורמים נוספים
   ₪ 200שמעון שנקר הרב    ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף ₪      72עמוד  –הרב יואל קירצלער 

 ש"ח 500הגאון רבי אברהם דרעי שליט"א   ₪ 200הרב שלמה ביטון 

mailto:106855@gmail.com



