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 מתוקה שנה עלינו תתחדש: ואומרים, )טור( בדבש מתוק תפוח לאכול נוהגין ויש

 (רמ"א, או"ח תקפג, א) .נוהגין וכן, )אבודרהם(

  שאוכלים דבש, מובן, כיוון שהוא מתוק, אבל למה דוקא עם תפוח?מה 
(שו"ת "להורות נתן" יו"ד סימן קא) עפ"י דברי  הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצ"לבזה  כתב

התוספות בברכות (לז, א) שתפוחים הם מכלל המאכלים שאינם הכרחיים לאדם, רק 
בגדר של תענוג בעלמא. וזה מה שמבקשים מהקב"ה שתהיה שנה טובה לא רק במה 

 שמוכרח אלא בהרחבה ובהרווחה גדולה.

 חנינא ברבי חמא רבי פח, א) "אמר בתכתב: בהקדם דברי הגמרא (ש בספר ציוני תורה
 זה תפוח מה לך, לומר לתפוח? ישראל נמשלו למה ,'וגו היער בעצי כתפוח דכתיב מאי
  לנשמע. נעשה הקדימו ישראל אף לעליו, קודם פריו

 ויתבה בשמעתא מעיין דקא לרבא דחזייה צדוקי הגמרא ומספרת: ההוא ממשיכה
בהו (היה ממעכן ברגליו ואינו  מייץ וקא כרעא תותי דידיה (אצבעות ידיו) אצבעתא

 ליה: (עד שנטף ממנו דם) אמר דמא אצבעתיה מבען וקא רש"י) –מבין, מתוך טירדא 
 איבעיא ברישא קיימיתו, בפחזותייכו אכתי לאודנייכו, פומייכו דקדמיתו פזיזא עמא
בשלימותא  אנן דסגינן ליה אמר קבליתו, לא לא ואי קבליתו מציתו אי למשמע לכו

 שלא בדבר יטעננו שלא עליו וסמכנו מאהבה העושים כדרך, לב בתום עמו (התהלכנו
 כתיב בעלילותא דסגן אינשי הנך תנחם, ישרים תמת בן כתיב רש"י) –בו  לעמוד נוכל
 ישדם". בוגדים וסלף בהו

חזינן מהכא שהתפוח מרמז על אמירת "נעשה ונשמע", וכמו שכתב שם רש"י שזה 
אהבת התורה, והרי התורה נמשלה לדבש כדכ' דבש וחלב תחת לשונך. ואולי מורה על 

הבקשה ל"שנה טובה ומתוקה", קאי על דברי תורה, שמבקשים להצלחה בעמל 
התורה במתיקות, ולאהבת תורה, ולכן לוקחים דייקא את התפוח ומטבילים אותו 

 בדבש ששניהם מורים על כוונה אחת של מתיקות ואהבת התורה.

 השנה יכתבון בראש

 לו קרא חייקל, העירוני המים שואב פעם עבר טוב שם הבעל של ביתו חלון לפני
 עליכם, לא ומר, רע רבי, אוי ואמר: חייקל נאנח חייקל? שלומך מה ושאל, ט"הבעש

 למחרת איננה. מזה ופרנסה הגבוהות, המדרגות על הכבדים המים דליי את סוחבים
 ובכן ושאלו: פעם, עוד ט"הבעש אותו עיכב ביתו חלון לפני עובר חייקל את בראותו

 על יתברך להשם תודה חייקל, משיב לעשות, יש מה מעשיך? ומה חייקל שלומך מה
 השבח כן פי על ואף בימים בא יהודי כבר הריני אותי, רואה שהרבי כפי והקיים, היש
 הגבוהות, המדרגות על הכבדים המים דליי את ולשאת לסחוב כח עוד לי יש עליון, לאל

  מזה. מתפרנסים איכשהו השם וברוך
 בין הסתירה אותי מטרידה היתה תמיד ואמר, תלמידיו, אל ט"הבעש פנה שעה אותה
 אחר ובמקום ,"השנה בראש נידון אדם" ל"חז אומרים אחד במקום מאמרים, שני

 את לי ויישב המים שואב חייקל בא והנה ז)"ט השנה (ראש יום" בכל נידון "אדם
 כבדים מים דליי אותם עצמו, חייקל אותו זה רואים, הרי שאתם כפי הזאת הסתירה

 והתאונן ממורמר אתמול חייקל היה כן פי על אף עצמן, גבוהות מדרגות אותן עצמם,
 ומרוצה. שמח הוא היום ואילו הקשה, מצבו על
 ואז השנה, בראש נידון אדם באמת לעולם הללו, מאמרים שני של הפשט הוא וזה

 מים, משאיבת השנה כל מתפרנס חייקל שיהא קובעים אז קצובין לו, אדם של מזונותיו
 ויום יום בכל יום, בכל נידון אדם כך על לא, או מאומנותו מרוצה חייקל יהיה אם אבל

 מרוצה אינו או מרוצה יום, באותו עצמו מרגיש חייקל יהא איך למעלה בשמים קובעים
 (מאוצרנו הישן)       חלילה.

 תקעו בחודש שופר
 התקיעות דטעם התנא ידע לא . יש להבין, וכי'וכו תקעו אמר רחמנא תוקעין למה 'בגמ
 השטן? לערבב כדי

 היא אדומה דפרה דידוע כך, הוא' כותב הגאון הקדוש מאוסטרובצא זי"ע הפי אלא,
 ואומרים העגל? עון על לכפר הדרשן משה' ר של טעם יש באמת הרי וקשה, חוקה.
 מונין העולם והאומות שהשטן כך, הוא' דפי ל,"זצ מליזענסק אלימלך רבי הרבי בשם
 לכפר שהיא להם נשיב שאנו כדי במכוון שאלו והם זו, במצוה יש טעם מה ישראל את
 אנו אז ישראל קטרוג על לעורר כדי העגל מעשה להזכיר מתכוונים והם העגל, עוון על

  .פיהם ויסתם טעם בלי חקה היא שהפרה התורה, חקת זאת להם להשיב צריכין
 מתכוונים אנו אבל השטן, לערבב כדי הוא האמת הטעם שופר, בתקיעת העניין וכן

 אמר "רחמנא לומר צריכים אנו לכן עונות לנו שיש יזכיר שזה הזה הטעם להסתיר
 (מאיר עיני חכמים)      .ומקטריגינו משטיננו פיות לסתום כדי טעם, בלי תקעו",

 למה אלא תקעו אמר רחמנא תוקעין למה השנה בראש תוקעין למה יצחק רבי אמר
 השטן את לערבב כדי עומדין כשהן ומשעין ותוקעין יושבין כשהן ומריעין תוקעין
 המצות את מחבבין ישראל כשישמע יסטין לערבב שלא כדי י"ופרש ו)"ט השנה (ראש

 מחבבין ישראל כשיראה להסטין השטן יחדל למה להבין, קשה. דבריו מסתתמין
 מצוות?

 לקיש ריש אמר והא איני כשגגות נעשות שזדונות תשובה גדולה" אמרו ל"חז ל,"וי 
 כזכיות נעשות זדונות מאהבה הא קשיא לא כזכיות לו נעשות שזדונות תשובה גדולה

 מחבבין שישראל השטן כשיראה לכן ו)"פ (יומא" כשגגות נעשות זדונות מיראה הא
 מאהבה ותשובה מיראה רק ולא מאהבה היא שעושים שהתשובה מוכיח שזה המצוות
 יותר ויפרט יותר ישטין שהוא כל כי מלהשטין השטן ירא שוב כזכיות נעשות זדונות
 ישראל. על להשטין ויחדל דבריו מסתתמים כך מתוך לישראל הזכיות ירבו כן חטאים

 (בעל ההפלאה, אוצר מרגליות)

 פרשת העקידה
 ידך תשלח אל): "יב כב בראשיה( לאברהם ה"הקב לו שאמר העקידה בפרשת מצינו

, שיחתי את לפניך אפרש אברהם לו אמר: המדרש בשם י"רש מביא"... הנער אל
 אתה עכשיו" בנך את נא קח" ואמרת וחזרת" זרע לך יקרא ביצחק כי" לי אמרת אתמול
 ?" הנער אל ידך תשלח אל" לי אומר

 שיחתו את לפרש אבינו אברהם המתין מדוע, ל"זצ הלוי חיים רבי, מבריסק הגאון תמה
 מיד זו שאלה במוחו נקר לא למה"? הנער אל ידך תשלח אל" השלישית האמירה עד

 לך יקרא ביצחק כי" אמרת אתמול" בנך את נא קח" הוא ברוך הקדוש שציוהו בשעה
 ?" זרע

 מפלפלים מדוע ששאלו אחד בחסיד מעשה: חיים רבי סיפר הענין את להסביר בבואו
 שבתורה מכיון? הוא ברוך הקדוש על, מקשים הם מי על?! בקושיות תמיד" מתנגדים"ה

 ? ולקושיותו לכם מה; כך שיהיה - כך כתוב
 להקשות מותר איפה, אמר, גבולות להציב צורך שיש אלא, מה במדת חיים רבי הצדיקו
 . אסור ואיפה

 ? הגבול מהו

 הכתוב שיבוא עד, זה את זה המכחישים כתובים שני: ישמעאל דרבי בברייתא שנינו
 .ביניהם ויכריע השלישי

 הנראים הכתובים שני על להקשות אסור, המכריע" שלישי כתוב" מצינו שלא זמן כל
 רשות לך ואין היא גזירה, כך אחר ובמקום, כך התורה אמרה כאן למה - כסותרים

 לחקור רשות תורה לנו נתנה זה באופן, שלישי כתוב מצינו כאשר אולם. להרהר
 .זה את זה המכחישים כתובים שני אותם על ולדרוש

 ! תורה גופה והיא - בהן נדרשת שהתורה מהמידות אחת היא כזו קושיא

 המכחישים כתובים שני אבינו אברהם שמע כאשר, הנזכרת קושיתנו תתיישב, מעתה
 לא", בנך את נא קח" שמע והיום", זרע לך יקרא ביצחק כי" שמע אתמול - זה את זה

  כי, מאומה היקשה ולא שאל
 תשלח אל" - שלישי כתוב ששמע כעת'! ה מחוקי היא חוקה! קושיות אין דא בכגון
 הפסוקים הכרעת את ולברר ולחקור לדרוש רשות לו שניתנה הבין", הנער אל ידך

 . והציוויים
 - אשנה לא שפתי ומוצא בריתי אחלל לא ה"הקב לו אמר? זו הכרעה היתה מה ואכן

 העליתו( אחתיה - אסקתיה, העלהו אלא, שחטהו לך אמרתי לא" קח" לך כשאמרתי
 לדעת") ("חיים שיש בהם" בשם "תורה               ) הורידו -

 ויקרא אליו מלאך ד' מן השמים.. אל תשלח את ידך וגו'

מפי הקב"ה נצטווה. ואילו  –כשנצטווה אברהם אבינו לקחת את יצחק ולהעלהו לעולה 
 , נצטווה מפי המלאך. "שלא לשחטו"

בטעם הדבר, כתב הרה"ק בעל הבני יששכר זי"ע, שלעשות מצווה על חשבון השני, 
ושיהיה צער לשני, זה לא היה עושה אברהם אבינו אף אם היה נצטווה מפי המלאך 

, זה שלא לעשות צערהגדול ביותר. ורק כששמע מפי הקב"ה בעצמו הסכים לכך. אבל 
 מספיק אף לשמוע ממלאך.

 ותראה לפניך עקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו

 אברהם שעקד עקידה לפניך ותיראה" השנה ראש של מוסף בתפילת אנו מבקשים
 של בשופר תוקעין למה ל"חז הסבירו ז"ט השנה ראש ובגמרא"  בנו יצחק את אבינו
  לפני תקעו ברוך הקדוש אמר? איל

 . אברהם בן יצחק עקידת לכם שאזכור כדי איל של בשופר

 לקחת היה מתאים - העקידה את מזכיר איל של שופרו דוקא מדוע תמוה ולכאורה
, ל"זצ מווידיסלאב המגיד הירש צבי רבי הגאון תמה כך? העקידה את להזכיר כדי, סכין
 . ל"זצ מפשיסחא בונם רבי ר"האדמו של אביו

 אברהם זכות את, עצמו העקידה מעשה את להזכיר אנו מתכוונים כי שאם, ללמדך
 יתירה - להישחט מנת על צוארו שפשט יצחק ואת, יחידו בנו את להקריב מוכן שהיה

  שהקדוש להזכיר, כוונתינו זו על
 של קרבן להביא ציוה יצחק של קרבנו שתמורת ותראה, אדם בקרבנות חפץ אינו ברוך
 . איל

, נפשנו על לבקש שיח ושופכים, יתברך' ה לפני השנה בראש להתפלל בבואנו, מעתה
 והורה ביצחק' ה שנהג כשם - לרמז, איל של בשופר אנו תוקעים! תענישנו אל נא

 אם כי, המת במות אחפוץ לא כי נאמר שהרי, עמנו גם ינהג כן, איל תמורתו להקריב
 !וחיה מדרכו בשובו

 אם ישוב מיד תקבלו

  ז˙˘ע" ר‡˘ ‰˘נ‰ 
   gmail.com@437494: בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"לבס"„,  כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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בנוהג שבעולם, כאשר סוחר מביא איתו סחורה לשוק, ממשמשים בה הקונים, 
ובודקים אותה בשבע עיניים, שכן איש אינו רוצה להשקיע את כספו בסחורה עם 

בכל ימות השנה, אך כאשר מדובר בסחורה בעונתה  –פגמים. במה דברים אמורים 
 ר.שהכל קופצים עליה, גם אם יש בה פגם קל מצליחה היא להימכ

אמר רבי יצחק מווארקי זצ"ל (הובא בספר מקראי קודש) שהתשובה כמוה כסחורה. 
אם אדם עושה תשובה במשך השנה, עליה להיות נקיה ושלימה כדי שתתקבל בשמים. 
אך בעשרת ימי תשובה, זו ה"עונה" לעשיית תשובה, ועל כן אין מדקדקים בה כל כך, 

לת! וכבר כתב המבי"ט בספרו "בית היא מתקב –אלא גם אם יש בזה חסרון כלשהו 
 אלוקים": "תועלת תשובת יום הכיפורים גם כי לא תהיה כל כך שלימה".

והוסיף ודרש רבי יצחק: זהו שאומרים ב"ונתנה תוקף" "אם ישוב מיד תקבלו". אם אדם 
תשובתו נחטפת מן הידים  –שב בימים אלו שהם זמני תשובה, אזי "מיד תקבלו" 

 (ומתוק האור)              תקבלת ללא דרישות וחקירות רבות...כסחורה מבוקשת, ומ

 ובכן צדיקים יראו וישמחו

 כיצד שייך שמחה במקום היראה?

על עניין זה שוחח פעם האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" עם רבי יחזקאל אברמסקי 
 זצ"ל, כפי שמובא בספר "מלך ביופיו".

ובעוד חסידויות להרבות השיחה נסובה אודות המנהג המקובל בחצר חסידות גור 
בניגונים של ערגה ושמחה אפילו בתוך תפילות הימים הנוראים. רבי יחזקאל התעניין 
בסקרנות רבה, מה פשר המנהג ומהיכן מקורו, וחפץ היה לדעת, האם אין ראוי יותר, 

 ביומא דדינא להרבות בבכיות ובתחנונים שיש בכוחם לעורר לתשובה.

 לשאלה:וכך סח הרבי מגור, כתשובה 

מצינו אצל יעקב אבינו, שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתלקה ממנו שכינה. מדוע? 
למה נסתלקה השכינה? אולי בכדי שלא יתאפשר לו לגלות את הקץ?! הרי יכול הקב"ה 

 לצוותו על כך, ולאסור עליו את גילוי הקץ!

שיסחא זצ"ל, אלא, פירש המגיד רבי הירש מוואדיסלאוו זצ"ל, אביו של רבי בונים מפ
בחיבורו "עשרה למאה", וכך הסביר: כאשר ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ, הוא 
צפה בעתיד הדורות הבאים, וחזה בצער הגלות הנוראה ובסבל וביסורים שעתידים 
בניו לעבור. בשל כך התעצב אל ליבו והיה שרוי בצער. לפיכך נסתלקה הימנו השכינה, 

 מתוך שמחה..."כיון ש"אין השכינה שורה אלא 
סיים הרבי מגור את העניין באמרו "בלא שמחה, גם בכיות וזעקות לא יועילו להשראת 

 השכינה". וכך ביאר את האפשרות של "וגילו ברעדה", ניתן וצריך לשלב ביניהם...

 .(ומתוק האור)

 

 מאוצרות המגידים  
 גלה כבוד מלכותך עלינו

 רגליו, שהוליכוהו לאן ברח כך ומשום לתופשו, ובקשו הרוסים, נצחוהו הצרפתי הקיסר
 היהודי, כן עשה להחביאו, הימנו וביקש יהודי, חייט של לביתו נכנס הדרך, באמצע
 הרודפים נכנסו שיכבה, גבי על בשיכבה כיסהו ובשמיכות במיטתו, הקיסר את והחביא

 מצאוהו. לא אך חיפוש ערכו החייט לבית
 מאשר אחר לא הוא כי ליהודי וגילה ממחבואו, הקיסר יצא הרוסים, משנסתלקו

 חייו, חשב את שהציל בזכות דברים שלשה הימנו לבקש לו ואיפשר עצמו, הקיסר
 ביתו גג את לו שיתקנו תחילה לבקש והחליט, יבקש מה דעתו עוני ולפי לתומו, החייט
 ... אצלו ההפרעה עיקר זה הרי כי הגשמים בימות בחורף הדולף

 ?!" כזו ערך וחסרת פעוטה בקשה" הקיסר צעקת נשמעה?!" מקיסר מבקשים זה וכי"
 שכנו את לסלק: שניה בקשה לבקש שהחליט עד, יבקש מה בדעתו החייט הרהר
 ... פרנסתו את ומקפח בו המתחרה החייט

 . כזו זוטרתא מילתא לבקש שהתחצף על והתכעס עליו קולו את הקיסר הרים שוב
 הרגיש איך לו לתאר הקיסר שיואיל מזו אחרת היתה לא החייט של השלישית בקשתו
 ... הסתתר בה המיטה ליד חיפוש הרוסים שערכו בשעה
 אתה מזלזל! שכמוך מחוצף" בו נוזף והחל, הקיסר של סבלנותו פקעה כבר עכשיו
 !" אתה מות בן והרי, המלך בכבוד
 באומרו החייט אל פנה ואז, לשחררו הקיסר פקד ולפתע, להתלות החייט עמד וכבר

 ריחפה מות וסכנת לידי הרודפים שעמדו בשעה הרגשתי היתה מה תבין מעתה"
 "... עלי

 לידא ישיבת ראש ל"זצ ניימאן יעקב רבי הגאון אומר זה בסיפור טמון המוסר מן הרבה
, והסליחות הרחמים ימי, אלו בימים הוא ברוך הקדוש לפני אנו ניצבים, ווילנא פלך

 ערך פחותי קטנים דברים, טובים חיים, פרנסה? קדימה דין אנו נותנים בקשות לאיזה
 צריכה שאיפתנו עיקר? הדרך זו וכי, המלכים מלכי מלך, הגדול מהמלך אנו מבקשים

 והנשא והופע מהרה עלינו מלכותך כבוד גלה" מלכותו כבוד להתגלות נזכה מתי להיות
 " חי כל לעיני עלינו
 ההצטרכויות בשאר גם זוכים היינו ממילא העיקרית הבקשה את מבקשים היינו אילו

" לחיים זכרנו" שכח באם הנפסקת ההלכה מן להביא אפשר ראיה כדמות, הגשמיים
 התפילה, לראש לחזור עליו" פחדך תן ובכן" שכח אם ואילו התפילה לראש חוזר אינו

 בימים הנוראים. התפילה עיקר שזוהי משום
, ליבם משאלות כל את למלאות והבטיחם, לקרוביו שהתרצה למלך? דומה הדבר למה

, לאשה בתו את המלך לו שיתן ביקש השלישי ואילו חנות והשני, סחורה אחד ביקש
 את גם לקבל נזכה העיקר את להשיג נבקש אם, כך. לבו מאוויי שאר את ישיג ובכך

 . הטפל
 שסיפר, נוספת עובדא בזה נביא האוזן את ולשבר, דברינו את ביותר להמחיש בכדי
 . ה'לומז דישיבת משגיח ל"זצ רוזנשטיין משה ובי הגאון
 חסיד, הקדוש ברבו מעשה לו שסיפר יץ'מודז בחסיד ופגש ברכבת משה רבי נסע פעם
 באמרו מפניו הרבי דחאו, פרנסתו בדבר עצה וביקש ל"זצ יץ'ממודז הרבי אל נכנס אחד

 ושוחח שני חסיד נכנס, החסיד יצא יצוא אך ויהי", הזה עולם בהבלי מתעסק אינני"
 . פרנסה בעניני ורק, כשעתיים הרבי עם

 ואילו, אלו בענינים איתו לשוחח רצה לא מדוע ושאלו הרבי אל הראשון החסיד חזר
 ? פרנסה בעסקי בארוכה הרבי טייל חבירו עם

, יקרותסחורות מיני כל מוכרים בה לחנות עגלון נכנס, "הרבי ענה", משל לך אמשול"
, משם וסילקו החנות בעל מיהר, העגלה גלגלי את לשמן שמן מעט לו שימכרו וביקש

 נתת שלפני לקונה מדוע" ותמה חייב העגלון נשאר לא, זעק" לעגלות שמן סוחר אינני"
 ?" העגלה לצורך שמן

, נכבד סכום הרווחתי עליה, יקרה סחורה רכש שלפניך הקונה: החנות בעל לו הסביר
 להודיעך עלי ולכן, שמן רק מבקש אינך, אתה כן לא, גלגליו לצורך שמן גם לו נתתי לכן
 . לגלגלים שמן מוכר אינני כי

, הבנים חינוך בעניני, בעצתי תמיד שואל פלוני: חסיד לאותו יץ'ממודז הרבי הפטיר
 בעניני להתיעץ פעם כשבא לפיכך', ה עבודת עניני ושאר, לתורה עיתים בקביעות

 בלי' ה את ולעבוד בנים לחנך אפשר שאי לפי. איתו לשוחח מזמני לו הקדשתי, פרנסה
 גיליתי לכן" לגלגלים שמן" בחינת פרנסה עבור רק שבאת אתה כן בהרחבה, לא פרנסה

 !"שמן של סוחר" שאינני לך
 את מקיים, לתורה עיתים הקובע אדם, המשגיח משה רבי סיים, ברוחניות הדבר כן

 נותן, הגשמיים צרכיו את הוא מבקש השנה ובראש ליוצרו רוח נחת ועושה המצוות
  משאלות הוא ברוך הקדוש לו

 ידוע, העיקר את ושוכח פרנסה רק שמבקש מי אבל', ה את לעבוד שיוכל בכדי, ליבו
 (דרכי מוסר)                                     !!!פרנסות של סוחר הוא ברוך הקדוש שאין ידע

שמעיק על ליבו זה דווקא  : וכי מה יעשה אדם, שמהבספר ציוני תורהמוסיף על זה 
ה"אוברדרפט" בבנק? מה יעשה שמה שטורד את מנוחתו זה אי הצלחתו בנושא כזה 

 או אחר? הרי בן אדם הוא!
לפני שנענה על הקושיא הזאת, נציב שאלה נוספת, על סמך מה אנו מעיזים לבקש 
מהקב"ה כל טוב וטוב? הרי לב יודע מרת נפשו כמה שחטאנו כלפיו במשך השנה 

 עברה.ש
אלא, מבקשים אנו "זכרני לחיים מלך חפץ בחיים וכו' למענך אלוקים חיים", אם יתבונן 
אדם בצרכיו, ויתעלה לרגע ממצוקת ליבו בזה, יקל עליו למצוא את הקשר הרוחני 
שטמון בזה, לדוגמא, אם זקוק הוא למנה נוספת של הצלחה בחינוך הילדים, הרי 

רוצה לראות נחת, אבל במחשבה שניה, רוצה בזה  הואשיכול להתבונן על זה במבט ש
, שבנו יקיים המצוות ביתר התלהבות, שבנו יימשך יותר ללימוד התורה, כבוד ד'את  

ובאם זקוק הוא לפרנסה, הרי יהיה ליבו פנוי יותר ללימוד התורה, ואף יוכל לקיים 
כשיתבונן המצוות ביותר שמחה ורוגע הלב, וזהו הכוונה "למענך אלוקים חיים", ו

האדם בכל בקשה שצריך, הרי שיכול לשפוך ליבו לכל מה שחסר לו, ויכוון גם לבקש 
 על מלכות שמים, שנגזר מזה.

 
 :זצ"ל גר"י גלינסקיה -  "רחמנא אמר תקעו"

"תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב" (תהלים 
הרמב"ם ("מורה נבוכים" ח"ג פרק מח), והסכים עמו פא, ה'). ובאורו, שידועים דברי 

הרמב"ן (דברים כב, ו), שאין ספק שי שלמצוות טעמים ונשגבים, ובכלן טעם ותועלת 
ותקון לאדם, אלא שאנו איננו משיגים טעמן, ועבורנו הן כחק. וזהו שנאמר: "כי חק, 

 לישראל הוא". אבל "משפט, לאלקי יעקב", שהוא יודע טעמן.
אמרו (ראש השנה טז ע"א): למה תוקעין בראש השנה. ושאלו: למה תוקעין: ועל כך 

רחמנא אומר תקעו! "כמו שאמר אדוני מורי ורבי הרב הקדוש רבינו אלימלך זצ"ל 
[מליזנסק] שהגמרא מקשה למה תוקעים, כלומר מה היא הכונה של התקיעות, 

רצון הבורא ברוך ותרצה: רחמנא אמר תקעו, פרושו שזו תהיה עקר הכונה, לעשות 
 הוא" ("מאור ושמש", רמזי ראש השנה).

וידוע שרבי ברוך ממז'יבוז' זצ"ל המליץ על כך ("בוצינא דנהורא", עבודה אות יז) את 
הכתוב: "כי הגדלת על כל שמך אמרתך" (תהלים קלח, ב). שבודאי יש בכל מצוה 

שאמר ונעשה  "שמות" וכונות קדושות, אבל הכונה היותר גדולה היא: "אימרתך",
 רצונו (רש"י זבחים ב ע"ב, מו ע"ב).

ושנינו במשנה (שבת יא ע"א): לא יקרא לאור הנר. ופרשו הטעם בגמרא, שמא יטרד 
בלמודו וישכח ששבת היום, ויטה את הפתילה, ויעבר על אסור הבערה. אמר רבי 

: אני ישמעאל בן אלישע: אני אקרא לאור הנר, ולא אטה. ושכח, והטה. כתב על פנקסו
ישמעאל בן אלישע קראתי והטיתי, וכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה. אמר: 
כמה גדולים דברי חכמים, שאמרו לא יקרא לאור הנר. ופרש הגר"א זצ"ל (חדושי 

 מהר"ץ חיות, שם), כמה גדולים דבריהם, שאסרו לחלוטין בלי נתינת טעם.
תגלו טעמי תורה, שהרי שני וכיוצא בכך אמרו (בסנהדרין כא ע"ב) מפני מה לא נ

מקראות נתגלה טעמם ונכשל בהם גדול העולם: "לא ירבה לו [המלך] נשים ולא יסור 
לבבו" (דברים יז, יז) ואמר שלמה אני ארבה ולא יסור לבבי, וכתיב: "ויהי לעת זקנת 
שלמה נשיו הטו את לבבו" (מלכים א יא, ד), "ולא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם 

" (שם), שמצרים היתה מקור הסוסים, ולבסוף שלח להביאם ממצרים (מלכים מצרימה
 א י, כט).

ובענין זה תובן כפית ההר כגיגית למתן תורה, אף שאמרו "נעשה ונשמע" (כקשית 
התוספות שבת פח ע"א). "שנעשה ונשמע" (שמות כד, ז) הינו נבין ונקבל. והורונו שלא 

ם ועושים, בין אם מבינים ובין אם לאו. ואפילו כך עלינו לקבל את התורה, אלא כמצוי
כשמבינים, אין אנו עושים מפני הבנתנו אלא מפני הצווי. "רחמנא אמר תקעו", ותו לא! 

מספרים, שהיה כומר צורר, מלמד ומשכיל וחכם להרע, ששכנע את המושל לקים  -
יעמד  וכוח פומבי עם היהודים על הגשר הנטוי מעל הנהר השוצף והגועש. והשוטר

 הכן, הראשון שיודה שאינו יודע להשיב ישלך אל הנהר בלי טענות ומענות!
הסכים המושל, ושלח להודיע לרב הקהלה. שמע הרב, וגזר יום תענית ותפלה לעזרת 

 שמים מיד צר.
הגיע יהודי כפרי למכר תוצרתו בעיר, והחניות סגורות, הרחוב היהודי נטוש, אין נפש 

סת, ושמע קל תחנה וזעקה. חשכו עיניו: ודאי חג הוא, ושכח. חיה. תמה. פנה לבית הכנ
חללו ברכיבה ומשא, עשה חגו חל! בוש בעצמו, ונכלם בבגדי החל. עלה לבית הכנסת 

 ושאל בלחישה: "איזה חג היום?"
 "חג?! יום אבל הוא!" ענוהו, וספרו על הגזרה.

 מת עם הכומר הצורר.נחה דעתו. אמר: "הביאוני לפני הרב". הודיע, שמוכן הוא להתע



 

 ג 

נד לו הרב: "אתה?! הן אדם משכיל הוא ויודע ספר, בקי בלשון הקדש וחכם להרע. 
 מסתכן אתה בנפשך!"

 "אף על פי כן", ענה, "הריני מוכן ומזמן!"
יהי כן, הודיע למושל, והמעמד זמן. במרכז הגשר נבנתה ביבה, וההמונים התגודדו 

הכומר נצב בהתרסה, והנה עולה לגשר יהודי  משתי גדות הנהר. המושל ישב על כסאו,
כפרי, לא תאר לו ולא הדר. "לא מצאו היהודים את מי לשלח, אלא אותך? הן מתאבד 

 אתה!" לעג הכמר בבוז. הכפרי לא הגיב.
 אמר הכמר בגבהות לב: "שאל את השאלה, ותזכה בעוד דקת חיים!"

 פרושו'?" שאל הכפרי: "אמר נא מה פרוש המלים העבריות 'לא ידעתי
 "אני לא יודע מה הפרוש", תרגם הכמר לשפה המדברת.

שמע השוטר את ההודאה המפורשת, אחז במתני הכמר והשליכו אל המים השוצפים 
 מתחת, כן יאבדו כל אויבי ה'!

המוני הגויים נאקו בבהלה, ובקרב היהודים שמחה וצהלה. הכפרי הרכב על כתפים 
 ל רנה ותודה והמון חוגג.והובא לבית הכנסת לתפלת הודיה בקו

 שאלו הרב: "אמר נא, כיצד עלה בדעתך רעיון מפלא זה?"
"פשוט מאד", ענה. "יהודי פשוט אני, ולומד פרשה חמש ורש"י עם תרגום עברי 
טייטש, לאידיש המדוברת. ראיתי שרש"י מפרש את המלים: ועמק אין מראה, לא 

סתכלתי בתרגום. ראיתי שהוא מודע: ידעתי פרושו (ויקרא יג, ד). לא הבנית מה זה. וה
מר הרשע הזה ידע? ידעתי שגם ואני לא יודע מה הפרוש. נו, אם המתרגם אינו יודע, הכ

 הוא לא ידע"...
 כך יש לנו לקים את המצוות, בפשיטות ובתמימות, והולך בתם ילך בטח!

זהו שנאמר בפרה אדמה "זאת חקת התורה" (במדבר יט, ב), לפי שהשטן ואמות 
העולם מצערים את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה 

 "חקה", גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה (רש"י).
ומדוע נאמר: "זאת חקת התורה", מדוע לא "חקת הפרה האדמה", כמו "זאת תורת 

ויקרא ז, א) העלה" (ויקרא ו, ב), "המנחה" (שם, ז), "החטאת" (שם, יח), "האשם" (
ו"זבח השלמים" (שם יא). אלא לומר לך שכל התורה כלה הקשה לחקת הפרה 

 האדמה. חקה היא, גזרה שאין רשות להרהר אחריה.
ונאמר, שזו גם הוראת "זאת התורה, אדם כי ימות באהל" (במדבר יט, יד), שדרשוהו 

נו ממית (בברכות סג ע"ב) שאין התורה מתקימת אלא במי שממית עצמו עליה. והי
 את דעתנותו, והולך בתמו.

סיפר לי ראש הישיבה, הגאון רבי אברהם יפה'ן זצ"ל: היה בחור פשוט, נער בער, טפש 
 וסכל, והכל נדו לו ורחמו עליו, מה יהא בסופו.

ומה היה בסופו? היו לו כמה קופיקות ומלא טפס הגרלה, והעיר רעשה וגעשה: ניחש 
ל. זכה בחמשת אלפים רבלים, הון עתק באותם נכונה את שלשת המספרים שעלו בגור

 ימים.
שן ענג היה. כשהחמיאו לו על מזלו הטוב, אמר: "לא היה זה מזל! היה זו הארה ומד

 ממרום!"
תמהו, והסביר: "לא עלה בדעתי להשתתף בהגרלה. אבל ראיתי בחלום את המספרים 

ת מספרי שבע עשרה, שמונה עשרה, שלוש מאות ושבעים. והבנתי, שמראים לי א
 המזל!"

 לא הבינו: "אבל היו רק שלושה מספרים בטפס!"
ך חיוך נצחון: "זהו! צריכים פקחות כדי להבין חלום לאשורו! רצו שאצרף את יחי

 המספרים, ועלו לכדי ארבע מאות וחמש עשרה. ואכן, זה המספר שעלה בגורל!"
 חישב אחד, ותמה: "אבל צירופם הוא ארבע מאות וחמש בלבד!"

 אז איזה מזל שאיני יודע חשבון"... "ככה?!
מעשה שהיה, ומה רצה לומר כשספרו? שאיננו יודעים מאומה. לא מה טוב ומה רע, 
לא מה נכון ומה שגוי, החסרון עלול להתברר כמעלה והמעלה כחסרון, ואין עלינו אלא 

 למסור עצמנו לבוראנו, ולהניח לו להנחותנו!
ה תושיע ה'" (תהלים לו, ז), אלו בני אדם שהן זהו שאמרו (חלין ה' ע"ב), ,אדם ובהמ

ערומין [פקחים] בדעת [כאדם הראשון (רש"י)], ומשימין עצמן כבהמה, שנמשכת 
אחרי בעליה באמון מחלט, כמו שאמרו: בהמה על דעת בעליה הולכת (קדושין כב 

 ע"ב), וכדרך שאמרו (ויקרא רבה כז) אף על פי שאדם אנו, נמשכין אחריך כבהמה.
מתאימים הדברים לעניננו: "למה תוקעין, רחמנא אמר תקעו". שאמרו  כמה

(בירושלמי תענית פ"ב ה"א) שתקיעת שופר [בתענית], "לומר, חשבנו, כאלו גועים 
 כבהמה לפניך"!

 אוצרו של הגרי"ס
 אמסור לכם מתנה, אוצר יקר. מפתח זהב לזכיה בדין.

ישראל, רבי ישראל מסלאנט זצ"ל לא משלי הוא עצה נפלא וסגלה בדוקה של קדוש 
 ("אור ישראל", אגרת ז), אלא שאנו נוסיף לה הקדמה וסיום.

ידועים דברי רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, שהעצה לזכיה בדין היא חרדת הדין. וראיתו 
מדברי הגמרא (ראש השנה טז ע"ב) שכל שנה שרשה ועניה בתחלתה מתעשרת 

רשים ועניים בראש השנה לדבר בתחנון בסופה, ופרש רש"י: שישראל עושים עצמם 
ותפלה. כענין שנאמר: "תחנונים ידבר רש" (משלי יח, כג). והינו בשברון הלב, כמו 
שאמרו (ראש השנה כו ע"ב) ששופר של ראש השנה מצותו שיהא כפוף, לרמז שכמה 

 שמכופף ומשפיל עצמו בתפלתו, עדיף.
ומסוגר. איך בוקעים, איך סודקים, השאלה, איך מגיעים לכך והלב אטום ומאובן, סגור 

 איך פותחים ולו כחדה של מחט.
 ויש לו כאמור עצה, והיא יסוד עמק בנפש האדם. לכן ראוי להציבו ולבארו.

שנינו (סנהדרין מב ע"א), שכל מברך את החדש בזמנו כאלו מקבל פני שכינה. מדוע, 
ני שכינה? פרש רבנו מכל התפלות והברכות, נתיחד ענין קדוש הלבנה והשוה לקבלת פ

יונה (בבאורו על הרי"ף, סוף פרק ד דברכות) שאמרו (ראש השנה כה ע"א) שהירח 
"פעמים שבא בארכה, ופעמים שבא בקצרה". בכל שעה משעות היום, יודעים אנו 
לומר היכן השמש עתה. אבל מי יודע היכן יראה הירח הלילה? מקומו תמיד מפתיע. 

ואנו רואים בו את יד ה' הממקמו במשמרתו ברקיע ומכיון שכך, מעורר התפעלות 
כרצונו, וזה ענין "קבלת פני שכינה". וכבר העיר רבי ירוחם ממיר זצ"ל ("דעת חכמה 
ומוסר" ח"א מאמר מ) שהיודעים והמבינים מכירים מסלול הירח ואינם מפתעים. אך 

ל על כל אין זה משנה עבורנו. כי עלינו להתפעל גם מזריחת השמש ושקיעתה, ולהל
נשימה ונשימה. אבל זו ידיעה בשכל בלבד, והידיעה השכלית אינה פועלת על הלב. 
שפת הלב היא התפעלות, ואם אנו מתפעלים מן הירח, הרי זה בגדר "קבלת פני שכינה" 

 עבורנו.
כשנפטר הסבא מקלם זצ"ל, מסרו בנו וחתנו את סדור כתביו, המוני שיחותיו ומאמריו 

ממיר. במשך שנים שקד על מיונם וסדורם, מקיפים הם ים של לתלמידו רבי ירוחם 
נושאים. ומה בחר לקבע בראש, במה בחר לפתח את שני כרכי "חכמה ומוסר"? 
במאמר אודות "כח הציור", שהוא הפועל על הלב ומביא להתפעלות. ומצאו בצווי 

א רבית, התורה: "אם כסף תלוה את עמי", איך יוכל האדם לפעל על עצמו להלוות, ובל
ושלא להיות כנושה, ושלא ירע לבבו, באמצעות "את העני עמך" (שמות כב, כד), פרש 

 רש"י: הוי מסתכל בעצמך, כאלו אתה עני: באמצעות "כח הציור"!
נצטוינו לזכור את יציאת מצרים, ולספרה בהרחבה. "יכול מראש חדש, תלמוד לומר: 

וד לומר: בעבר זה, לא אמרתי אלא ביום ההוא. אי ביום ההוא, יכול מבעוד יום? תלמ
בשעה שמצה ומרור מנחים לפניך". מה מוסיף ליל היציאה, ומוסיפים המצה והמרור? 

 ציור מוחשי!
לא נחה דעת הסבא מקלם, עד שבקש מהקודש ברוך הוא שיראהו ולו בחלומו, את 
 הגיהנם. וראיה היתה לו, שהראיה תשפיע רבות. שאמרו (במדבר רבה כג, ה. תנחומא
מסעי ד) שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו מה שבשמים ממעל ועל הארץ 
מתחת. הראהו גיהנם, והתחיל משה מתירא. הרגיעו: "הראיתיך בעיניך, ושמה לא 
תעבר" (דברים לד, ד). והלא על משה רבינו אמרו (ברכות לג ע"ב) שהיראה דבר קטן 

 ר!היא לגביו, ועם כל זאת כשראה נתירא יותר: כח הציו
הסטיפלר זצ"ל הביא דברי הגמרא (נדרים כב ע"א): כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין 
בו, ולא עוד אלא שחלי התחתוניות המכלה עינים ומדאיב את הנפש שולט בו. ותמה: 
הרמב"ן כתב (בהקדמה פרושו לאיוב) ששעה אחת בגיהנם נוראה משבעים שנות 

יני גיהנם שולטין בו, כל הסוגים יסורי איוב בעולם הזה. ולאחר שאמרו שכל מ
והמדורים, הוסיפו: "ולא עוד", יותר מזה, ששולט בו חלי התחתוניות? אבל מה נעשה, 
וזה האדם: הגיהנם בידיעה, והתחתוניות מרגשת ומוחשית. האדם אינו מתפעל 

 מידיעותיו אלא מתחושותיו!
הכלל: לא נחה דעת הסבא מקלם זצ"ל עד שקבע נחרצות: "ההפרש מה בין צדיק 

כי מי לא ידרוש טובה מתמדת, וכלו טוב?! רק כח הציור  -לרשע הוא רק כח הציור 
חסר לרשע, ולא חסרון אמונה כסברת העולם, ("חכמה ומוסר" ח"א מאמר כח). שהרי 

שהידיעה אינה משפיעה על  "יודעים רשעים שדרכם למיתה" (שבת לא ע"ב), אלא
האדם. ו"איזהו חכם, הרואה את הנולד" (תמיד לב ע"א). גם הרשע יודע את הנולד. 

 ברם החכם רואהו, במוחשיות. מגיס את כח הציור, ולכן גובר הוא על יצרו.
נסכם, אפוא: העצה לזכיה בדין היא חרדת הדין, ואיך נוכל לחרד והלב אטום. 

ר מוחשי, מציור חי. ואם נמצא ציור שכזה ולבנו יפתח, והתשובה, שהלב מתפעל מדב
נזכה בדין. מצא עבורנו רבי ישראל מסלאנט ציור כזה בדברי הגמרא (ראש השנה כו 

 ע"א).
ששנינו במשנה: כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה. ואחד הטעמים, משום שיזכיר 

 את חטא העגל, ואין קטגור נעשה סנגור.
מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבד עבודה, ואמרו שם בגמרא: מפני 

 לפי שאין קטגור נעשה סנגור, והזהב יזכיר את חטא עגל הזהב.
ושאלו: אם כן, מדוע עובד הוא בבגדי זהב בבית המקדש? וענו: מבפנים קא אמרינן, 

 אין הדברים אמורים אלא בקדש הקדשים.
סרו שופר של פרה מטעם "אין קטגור והקשו: והלא השופר מבחוץ הוא, ומדוע א

נעשה סנגור", והלא אין כלל זה אמור אלא בקדש הקדשים. ותרצו: כיון דלזכרון הוא, 
 מבפנים דמי.

וכתב על כך רבי ישראל מסלאנט זצ"ל, וזו לשון קדשו: "וכאשר כח הציור מועיל 
כפורים לבית למוסר, יציר האדם בעצמו, אילו היה כהן גדול, והיה צריך להכנס ביום ה

 -קדש הקדשים, היה חרד מאד לנפשו פן תפגעהו רעה חלילה 
כן יחזק אמונתו באמונת חכמים רבותינו חכמי התלמוד ז"ל אשר פסקו ופסלו שופר 
של פרה משום שאין קטגור נעשה סנגור. הגם שבבית המקדש המקדש בבגדי זהב 

כל מעשיו, ככהן גדול  נכנסים, אכן שופר כיון שלזכרון בא, והאדם נזכר ונשפט על
הנכנס לקדש הקדשים הוא, והדברים כהויתם! ומא מאד יחרד לב האדם המעמיק 

 בדבר הנורא הזה!"
 איזה אוצר הנחילנו!

לדמות עצמנו בשעת תקיעת השופר, כאלו אנו עולים בחיל וברעדה בט"ו מעלות עזרת 
 הנשים, נכנסים בשערי ניקנור הנשאים, ובאים לעזרה.

המזבח הענק, עשר אמות גבהו, ומולנו כתל המקדש, מתנשא לגבה  משמאל מתנשא
 מאה אמות, מחפה רבדי שיש כחל ירק ולבן, כאדות ים.

עולים במעלות אל שער האולם, וסביבו שריגי גפן הזהב, המקיפים אותו סביב סביב 
 לרום ארבעים אמותיו, עד לנברשת הזהב והאלמתרות שבגבהו, ופנימה בחרדת קדש.

טרת מולנו, השלחן מימין והמנורה דולקת משמאל. מצדה, פרופה הפרכת מזבח הק
הנשאה, ואור מפלא רום מעלה נוגה בעדה, האור המבהיק הבוקע מבית קדשי 

 הקדשים.
בחיל וברעדה נכנסים אנו בשביל שבין שתי הפרוכות, והאור הולך ומתעצם, בוהק 

 ומסנור.
 -ד מול ועוד מעט נפנה, ונעמ

 -ד מול ונעמ
רון הברית, ובו לוחות הסנפירינון החקוקים באצבע אלקים. כפרת הזהב ועליה מול א

שני הכרובים פורשי הכנפים. משם בקע הדבור למשה, זה מקום השראת השכינה. 
 -ואני, כמו שאני, אני בלי כחל ושרק, אני בקטנותי ובחסרונותי, נסקר ונסרק ונזכר 

שאהיה לראש ולא לזנב, עומד אני, שאמש בקשתי בזחיחות שנה של תפוח בדבש, 
 -ורועד, חשוף לאור השכינה, בשקוף מחלט 

 ורעדה זו, חרדת הדין, היא שתועיל, שתצדיקני במשפט!
 אוצרו של רבי ישראל מסלנט.

 אבל הבטחנו גם סיום. ונפתח בספור מן המדרש (בראשית רבה סה, כב).



 

ד 

יו, ויאמר: ראה ריח כשבא יעקב לקבל את הברכות, נאמר: "וירח [יצחק] את ריח בגד
בני כריח שדה אשר ברכו ה'" (בראשית כז, כז), ודרשו בגמרא (סנהדרין לז ע"א): אל 
תקרי "בגדיו" אלא בוגדיו". ובאורו, שעמד לתת הברכות לא לבנו בלבד, אלא לעם 
שיקים. והשקיף ברוח קדשו מי יהיו בני העם, עד לאחרונים שבהם, עד לבוגדים, ונחה 

 הביא המדרש סיפורו של יוסף משיתא. דעתו. וכדגמה,
בשעה שבקשו שונאים להכנס להר הבית, אמרו: יכנס מהם ובהם תחלה. אמרו לו: 

 "עלה, ומה שאתה מוציא יהיה שלך".
 נכנס, והוציא מנורה של זהב.

אמרו לו: "אין דרכו של הדיוט להשתמש בזו. אלא הכנס שוב, ומה שאתה מוציא יהיה 
 שלך".

 ולא הסכים.
עו לתת לו גבית המס בכל ארץ ישראל לשלוש שנים, ולא הסכים. אמר: "לא דיי הצי

 שהכעסתי לאלקי פעם אחת, אלא שאכעיסנו פעם שניה!"
מה עשו, כבלו אותו בשלחן של נגרים, והיו מנסרים בו, והיה צווח ואומר: "וי, אוי אוי, 

 שהכעסתי לבוראי!"
 -תמה הרב מפוניבז' זצ"ל: מה ארע כאן 

שהיה מוכן להכנס לבית המקדש ולבזז אוצרותיו בעד בצע ממון, שהחפץ אדם 
הראשון יהיה שלו. ומה יכול היה להרויח מהמנורה, הן הציעו לו את כל גבית המיסים 

 -בכל הארץ לשלוש שנים, מאות מיליונים 
איך, מדרגת היהודי השפל ביותר, המתייוון היחיד שהסכים לבזוז את בית ה', הפך 

 לקדוש, למוסר נפשו בפעל של קדשת השם! בתוך שעה
והנכנס לבית המקדש, אפילו יהיה מתיון שפל, אפילו אם  וענה: כי נכנס לבית המקדש.

 נכנס לבזז, יצא אדם אחר, מוסר נפש על קדשת השם!
 -אוי, אם כך  -ואם כך 

 -הרי "שופר, כיון דלזכרון הוא, כלפנים דמי" 
 -כקדש הקדשים ממש  לא כבית המקדש, כאולם וכהיכל, אלא

 (והגדת)    אוי, כמה אחרים! הרי צריכים אנו לצאת משם אחרים!

 
 זצ"לרבי ראובן קרלנשטיין  - למנצח לבני קרח מזמור

כתוב בפרשת קרח "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחרי זקני ישראל" מבאר 
צה להציל אותם רש"י מדוע הוא הלך אליהם? "כסבור שישאו לו פנים". משה רבינו ר

ברגע האחרון, אולי אם אבוא במיוחד אליהם יהיה להם אביסל'ע דרך ארץ = מעט דרך 
 ארץ. מה הם עשו? "ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אוהליהם ונשיהם ובניהם וטפם".

יהודי רגיל הלומד ומבין כי הנה משה רבינו ניסה, רצה, אך לא הצליח לפעול מאומה. 
 -ך אל החוטאים האלו אך ללא הצלחה ליבם נשאר קשה כאבן איש האלוקים קם והל
 "ויאבדו מתוך הקהל".

והנה כאשר תעיינו במדרש תראו "בשכר שהשכים משה לפתחם זכה להציל ארבעה 
צדיקים מדינה של גיהנום ואלו הם שלושת בני קרח ואון בן פלת" (ולא קשה ממה 

 ה וזה גורם).שאמרו חז"ל "און בן פלת אשתו הצילתו" כי כידוע ז
ב "רחש ליבם ברגע האחרון ממש שאפילו בפה כבר לא יכלו לשוב, בשנה האחרונה בל

תבצר להם". כיצד באמת התנהלה החזרה בתשובה שלהם, הרי נדבר טוב" ואז "מקום 
 הם היו עם קרח?.

 חז"ל מגלים ומספרים לנו.
בעיצומה של המחלוקת הם ישבו ביחד עם אביהם קרח, והנה משה רבנו ע"ה עבר 
לפניהם. הם חשבו לעצמם: מה עושים עכשיו? אם נעמוד לכבודו של משה רבינו זו 
פגיעה באבא והתורה אמרה 'כבד את אביך ואת אימך!" אך מאידך גיסא לא לקום וכי 

מה הכוונה?,  שו ליבם לתשובה""באותה שעה רחאפשר?!. הם התגברו על עצמם וקמו 
הם לא שבו עדיין בתשובה כי אם שבו מה חיפשו בגהינום, אלא שמעשה ההתגברות, 
אע"פ שהיה לא נעים שברו את עצמם וקמו, המצווה הזו נתנה להם את הכח אחרי זה 

 שיחזרו בתשובה. -
לום, אנו לא יודעים כיצד הדברים הללו עובדים בדיוק. אדם עושה מעשה שלכאורה כ

כמו מעשהו של משה רבינו ע"ה, שהיה אפשר לחשוב כי לא פעל שום דבר בהליכתו, 
אבל חז"ל מלמדים אותנו כי בשכר הליכתו פעל אצל אחרים. בתפילה מצינו כעין זה: 
באבות דר' נתן כתוב "יש תפילה שמועלת אחרי מאה שנה", אתה מתפלל ולא עוזר 

ייפלער זי"ע היה אומר: רואים בעלי ולפתע בעתיד הרחוק התפילה מועילה. הסט
תשובה שגם אבא ואמא שלהם היו חוטאים לה', אך שבו בתשובה מחמת הדמעות 

 .כך גם במעשיםשל הסבתות, הינו שהתפילות הועילו לאחר עשרות שנים. 
 המגיד דורש לאוזניים אטומות

שמוציא אתם יודעים? המגיד מקולמאיי רבי הלל זצ"ל, נסע ברכבת וראה חייל יהודי 
מתיקו כריך (סנדויץ) ומתחיל לנגוס ובתוכו בשר לבן רח"ל (על פניו הכיר כי הוא יהודי), 

 המגיד ניגש ושאל: "מה אתה אוכל?".

 "כן, כן, אני אוכל מה שאתה רואה...".
 "אתה יהודי?".

 "כן".  "יהודי אוכל דבר אחר?!" תמה.   "כן, נכון".
ביר לו מה זה עבירה בכלל? ומה חומרתן המגיד החל לומר לו מוסר, לדרוש דרשה, הס

של מאכלות אסורות. דיבר ודיבר. דרשה ארוכה. ובעודו דורש החייל לועס ולועס... 
המגיד המשיך בדבריו כיד ה' הטובה עליו שפך את ליבו. ההוא סיים סנדויץ אחד 

 והוציא כריך שני, והמגיד המשיך לדבר על ליבו...
 : "תגיד לי אתה שפוי?".לפתע החייל הפסיק מלעיסתו ושאל

 "למה לא?!".
"אתה רואה כי אני אוכל וממשיך ואיני שת ליבי לכל המוסר שאתה אומר מה אתה 

 ממשיך לדבר, וכי אינך מבין שדבריך לא יועיל מאומה, מדוע אתה ממשיך?!".
"אני אדבר ואמשיך. ואם אתה שואל מה התועלת, רצוני לומר לך משהו. אתה עכשיו 

ם כל הכח והעוצמה, אתה חושב כי כל העולם שלך אב לא תמיד אדם חייל צעיר ע
נשאר הגיבור הכי גדול, מגיעים זמנים שלא הולך כל כך טוב, כל בן אדם יש לו זמנים 
שונים, ובפרט לעת הזקנה הכוחות אוזלים ויכול להיות כי אז הכוחי ועוצם ידי ירד 

ב על ידי יהודי ונדנד לי: מה זו מצוה, קצת, הדיבורים של עכשיו יעלו בזיכרון, כי הנה יש

מהי עבירה, ואז יועיל לך משהו. ואפילו אם כל החיים ממש יהודי חי לו כפורק עול 
אבל בשעת מיתה שכבר וי וי, אולי תיזכר משהו ויעלה בליבך הרהור תשובה, גם כדאי 

 לי!...".
היכן יגיעו מעשיו. כללו של דבר, אדם לא יכול לדעת כלל, מה יועילו הפעולות שלו, ול

על קרח ודתן ואבירם לא השפיע, אבל השפיע על אחרים להצילם מדינה של גיהנום, 
 ויש בכך הרבה עובדות מידי דור ודור.

נמצינו עוד מחז"ל כי מעשה טוב שלהם, כבישת הייצר, ממשיך ועושה בשבילם הלאה 
 שאח"כ יצליחו להרהר בתשובה.

ררות "למנצח לבני קרח מזמור", מה אנחנו לפני תקיעת שופר אנו אומרים בהתעו
בדיוק אומרים? בפשטות מטרת האמירה היא "מלכויות!" אך יכול להיות שיש סיבה 

 ורמז נוסף לעורר את הלבבות.
בני קרח, אוי בני קרח!, מתי זכו לתשובה? רגע לפני האחרון!. אדם יכול לתפוס את 

 פר, ברגע אחרון, תפוס את עצמך.עצמו גם ברגע האחרון. אומרים לך לפני תקיעות שו
ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, תיזכר נא בבני קרח ותתפוס את הרגעים הללו להרהר 

 )(להגיד   פניו באמת.ו לשוב לוה' יעזרנ בתשובה שלימה.
לם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בחג נידונים בארבעה פרקים העו"

על המים בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד ליבם 
 )ראש השנה דף טז( המבין אל כל מעשיהם"

המשנה בתחילת ראש השנה אומרת: "ארבעה ראשי שנים הם..."  אח"כ המשנה 
העולם נידון בפסח על התבואה, בעצרת דנים על פירות מוסיפה "בארבעה פרקים 

האילן, בחג נידונים על מים, בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון "שואלת 
 מה הכוונה כבני מרון? מבארת הגמרא בשלושה פירושים. )בדף יח(הגמרא 

כך בראש  -כחיילות של בית דוד. הצבא של דוד היו הולכים אחד אחד.  פירוש ראשון:
 השנה אנו עוברים לפניו כבני מרון אחד אחד, כאותם גדולים וחשובים.

"כמעלות בני חורון". הר גבוה, שבגובהו יש שביל ,בו אפשר לעבור רק אחד  פירוש שני:
 אחד, כך ממש בראש השנה עוברים לפני הקב"ה זה אחר זה.

ברות דרך דלת קטנה "כבני אימרנא". כאשר מעשרים את הצאן, הן עו פירוש שלישי:
 שרק אחד יכול לעבור וכך סופרים עד עשר, אחד ועוד אחד.

אינני מבין, וכי כדי להסביר שכל אחד עובר לחוד צריך שלושה משלים? כחילות, 
 כמעלות בני חורון, כבני אימרנא, אתמהה.!?

היה פעם סוחר גדול שנסע ליום השוק והשקיע  :וכדי ליישב, אספר לכם סיפור קטן
הוא  ,וגם כספי הלוואות שחברים נתנו לושם את כל כספו ברכישת סחורה יקרה 

החליט להסתכן ולעבור בגניבה את הגבולות כדי להיפטר מהמכס על הסחורה וכך 
 עד שמצא עגלון המוכן לעבור איתו את הגבול. יוכל להתעשר, הוא לא נח ולא שקט

לשעות לילה שאין אור של ירח, מסלולי הנסיעה  -הוא סידר את כל תוכנית הבריחה 
 ולילות שאין חילים רבים ליד הגבול וכו.'

הגיע הלילה המיועד. הסוחר העמיס על העגלה את כל סחורתו היקרה. ושניהם, 
 -העגלון מבחין כי בעל הבית הסוחר יושב על הכסא  הסוחר והעגלון, עלו על העגלה.

 ושיניו נוקשות דא לדא, ידיו ורגליו רועדים.
אותו העגלון בלגלוג: מה אתה רועד, הרי יש עוד יותר מחמש שעות עד שנגיע שאל 

 ליער, מה הפחד שלך כאן ליד הבית?
"למה שלא אפחד,  אני עושה חשבון פשוט,  אם אצליח במשימתי, איזה עושר ימלא 

אחיה חיי עושר  -את כיסי, ההון האישי שלי יהיה פי עשרה ממה שהשקעתי, ממחר 
. אבל אם חס ושלום לקראת עלות השחר ניפגש חלילה בשוטר וכבוד, מה נפלא

הגבולות שיכריז "עצור!  הרם ידים!"  הסחורה תלך למשטרה,  פרוטה לא אראה ממנה,  
ואת עצמי אפגוש בבית האסורים, בעלי חובות ירדפו את משפחתי וכו', א"כ למה שלא 

 ך לא ארעד.?ארעד, בעוד כחמש שעות אני על פתח עושר או על פי תהום ואי
. הגיע חצות לילה. החלו כבר להיכנס ליער, חצו את הגבול, ראה הסוחר ונסעונסעו 

 עגלון, מדוע אתה רועד? ,שהעגלון רועד קמעה. שואל אותו: עגלון
משיב לו העגלון, "שמע נא, בסך הכל אני גם בן אדם, ואנו מתקרבים לרגעים קשים 

אבל לא נעים לשבת חודש בבית סוהר,   ומסוכנים, נכון שאין לי כאן סחורה פרטית, 
 וגם העגלה והסוסים שיטלו ממני לא באו לי בחינם."

ממשיכים לנסוע פנימה במעבי היער בין השבילים המוכנים מראש, והם שניהם 
רועדים, קילומטר ועוד קילומטר, מה הם רואים בבירור, כי הסוסים אינם רועדים, לא 

 מבינים כלום.
א מדבר אליהם כלום. הסוס נשאר בעל חיים לפני הגבול, בתוך הפחד השורר כל כך ל

 הגבול ולאחריו. נשאר כמו קודם.
 הנה כל זאת מרמזת ואומרת הגמרא בשלושת הדוגמאות.

 יש יהודי שלקראת ימים נוראים מתחיל לרעוד.
עוד בשבת מברכים כאשר מכריזים "ראש חודש אלול" הוא כבר מתחיל לרעוד 

אינם עוברים סתם כך ,אלא מתאמנים קודם, משקיעים כוח "כחילות בית דוד" ש
 ומאמץ זמן רב עוד לפני המפקד המכריע.

ויש סוג שני, שעד ראש השנה הוא חלש ביראת שמים. אבל כאשר בא ראש השנה 
מתחיל לרעוד "כמעלות בני חורון" כי כאשר צועדים בשביל המסוכן כאשר משני 

בפחד, כמו כן, בשעה  -אדם אחרי חברו רועדים, פוסעים עוברים  ,צדדים תהום
 שעוברים לפני המשפט, ביום המשפט הפחד שורר.

אבל. יש סוג שלישי, יהודים הדומים לבני אימרא כהצאן, אותם כבשים שקטים 
צוהלים ומתרוצצים שנכנסים בפתח וסופרים אותם אחד אחד ואינם מבינים כלום, 

 לו פס אדום על גבו... אוי, הכבש העשירי לא יודע כי בעל הבית סימן
"בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון כמה יעברון מי יחיה ומי ימות" קו חיים 

 "מי ימות". היכן השכל שלך.? -על הגב וחס ושלום להיפך פס אדום 
הקב"ה יושב בראש השנה על כסא דין, אך המשפט לא הגיע בפתאומיות "כנשר יעיר 

שר הזה הוא רחמן על בניו ואינו בא לקינו בפתע פתאום אלא הנ -קינו על גוזליו ירחף" 
מקשקש מאילן לאילן ומסוכה לחברתה כדי שיעורו בניו ויהא בהם כח לקבלו. כך 
הקב"ה דופק לנו כל חודש אלול בשופר, עורו ישנים משנתכם ונרדפים הקיצו 

 כאשר נפתחים ספרי חיים ומתים. -מתרדמתכם. לעוררנו לקראת ראש השנה 
 )להגיד(



 

  

 

 ימנים טוביםס
השנה, דברים  "הלאכול בר יהא אדם רגיל

 . בטעמםבשמם או  טוב אושיש בהם רמז 
 נביא על זה כמה ענינים.

 פוחת
רמז לשכינה הקדושה הנקראת 'חקל 
תפוחין קדישין', ובה נאחזים הדינים, ואוכלים 

 .)1תפוח מתוק בדבש להמתיק מעליה הדינים
 בשד

כשהם עדיין ש נוהגים לאכול דבש חי (י
הרה"ק רבי פנחס  אמר. ו)2הדבש)בתוך חלות 

שנקרא 'חי' גם היא סימן טוב מקאריץ ששמו 
 .)3לחיים טובים

 בותתאשי ר הואש ,לאכילת דבשטעם 
 .)4נאדך'במעתי 'דמה י'ש
 ירה מכעסמש

שיש לזהר תבו הספרי מוסר שפשוט כ
פתחון פה  כעס בימים אלו, כדי שלא לתןמ

 .)5למקטרג, ולבל ירע מזלו
 מחה ובטחוןש

ראות השמחה לכל, ולהצריך לשמוח בלבבו 
כדי שיהיה לסימן, וכדי לסמות עיני השטן. 

בו בטוח בה' שיכתב בספר חיים לנכון ויהיה 
 .)5טובים

גה"ק רבי שלמה קלוגער כתב שיהא שמח ה
א הוא לטובה, ויה כל מה שעשה הקב"ה ואומר

 רגיל על לשונו לומר אחר תפלת שחרית בר"ה
כל מה דעביד רחמנא לטב', ו'גם זו לטובה', '

כדי שאם ח"ו נגזר עליו להיפוך יהיה נהפך על 
 .)6ידי אמירה זו לטובה

 
בית יוסף  )2 לף המגן תקפג סק"ט בשם המקובלים.א )1

שיח שרפי  )4 .ש פנחסמדר )3 תקפג בשם הגהות אשירי.
לף א )5 .קודש בשם הרה"ק רבי יחיאל מאיר מגאסטענין

  תקפג. כמת שלמהח )6המגן תקפג סק"י. 
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 ם פרשת נצבים פ
ים ה   ב  ּצ  ם נ  ּת  ִ     ַ א  ָ  ִ   ֶ ַ  י ה' א  נ  פ  ם ל  כ  ּל  ֵ       ֱ ּיֹום ּכ   ְ  ִ    ֶ  ְ  ֻ ם ֵ ק       ֶ  יכ  כיון שאתם  . 

 בדין  לכן העולם חשובים מכל אומות 
שיתיצבו האומות לפני  בראש השנה,  -

, כדי שיהיה דינכם עוד טרם יתרבה חרון האף.
 ) זרע קודש( 

 
ל ם א  כ  ל  ׁש  ּי  ֵ    ֶ ו   ִ ְ  ַ ּז   ַ  ּיֹום ה  ת ּכ  ר  ח  ץ א  ר  ַ      ַ ֶ א  אם תשובו בתשובה  .ה ֶ ֶ   ַ ֶ ֶ  

, אבל מחר אתם כבר תהיו ב רק 
  )כתב סופר( יכולים להיות בארץ ישראל.

 
  ה' א  יר  הֹות  י  ֶ ק  ְ    ִ  ְ      ֱ ו  ר  פ   ּוב  נ  ט  י ב  ר  פ   ּב  ד  ה י  ׂש  ע  כ ל מ  ְ  ִ  י ּב   ִ     ְ ְ  ִ   ִ  ְ  ִ   ֶ  ָ  ֵ ֲ ַ    ֹ  ְ    

טֹו  ל  ת  מ  ד  י א  ר  פ   ּוב  ּת  מ  ה  ְ   ב    ְ ָ ְ ַ   ִ  ְ  ִ הְ  ֶ ְ ְ    על אף שיתן לך הקב"ה  .ָ  ב 
שכר מרובה בעולם הזה 

ישאיר לך  - בכל זאת  
 )קדושת לוי( את שכרך הטוב ולא ינוכה מעולם הבא.

 ם שבת שלפני ראש השנה פ
שיזכה בשעת סעודה שלישית יכול האדם להתפלל 

שבת בולכך יש לבקש בסעודה שלישית , שפלותל
שיזכהו השי"ת להיות לו הכנעה  אש השנהלפני רש

 )אמרי פנחס( .ושפלות בראש השנה

 ם ראש השנה פ
ם  כ  ׁש ּב  ן י  ֶ   ּפ   ָ ה ֶ  ֵ    נ  ע  ל  ה ר אׁש ו  ׁש ּפ ר  ָ  ׁש ר  ֲ  ַ  ְ    ֹ   ֶ  ֹ   ֶ  ֹ. 

, השופר מוציא את כל ראשי תבות  
 (החדושי הרי"ם) השרשים הרעים והמרים.

, ביום נורא זה צריך להתאמץ לכוון בתבות התפילה 
ושמונה  ,ת שמע וברכותיהרט פסוקי דזמרה, קריאבפ

עשרה, שהם עיקר התפלה, ובזה מעלים כל התפילות 
 (יושר דברי אמת) הפסולות של כל השנה.

כּו ּל  ה  י י  נ  אֹור ּפ  ה ה' ּב  רּוע  י ת  ע  ם י ד  ע  י ה  ר  ׁש  ֵ   א  ַ  ְ    ֶ ָ      ְ רק עם  ן. ַ ְ ֵ   ָ ָ  ֹ  ְ ֵ   ְ   ָ     
('תרועה' להיות בלב נשבר  - ל יודעים גם ישרא

, וגם להיות בשמחה לשון שבירה, כמו תרעם בשבט ברזל)
 (תורת אבות) . -ומאור פנים 

כי  .יצא יוסף מבית האסורים שנההאש בראמרו חז"ל 
הפנימית שנמצאת בלב כל איש א הנקודה ייוסף ה
שהוא ריו ויוצא כל אחד מאס אש השנהובר ,ישראל

 )ם(החדושי הרי" אסור ומשוקע בה כל השנה.

 בדרך הטבע נמשכים הברואים לה'
כ   י ב  ד ת  ע  ָ  ֶ ה    ִ  ֹ  ִ ץַ  ר  א  ת ה  א  ם ו  י  מ  ש    ת ה  ם א  י ו  ָ  ֶ ם ה   ָ    ֶ  ְ   ִ ַ ָ ּ ׁ  ַ    ֶ    ֹ ּ ַ ש  .   ר  ׁ  פ   ֵ ֵ ּ 

"י ש   ׁ ִ  ר  לו    ַ ו  ם ּ ְ  ּ כ   נ  ּ  ּ ש   י   ׁ ִ מ  ַ  ִ ש   ר  ם ׁ ָ א  ָ  ֶ ו  ת  ץ ָ  ד   ּ ָ ָ מ  כו  ם  ִ ר  '. ְ   ּ ו  או  כ  ל  ְ  ֹ  ָ ו  ה ְ  ִ
י   ה ַ מ   א  ר  ָ  ָ ה  ה   הָ  ְ ר  ם ֵ  ֶ מ  יי ֲ  ֵ ה  ה  ן ֵ  א  יר  ם ָ  ֶ ל  ח  ִ   ָ ב   ך  ה. ּ ְ א ַ  ְ א  כ   ּ ָ מ  ן  ִ

י א  ך  י  ִּ כ   ם  ֹ  ִ רו  ר  ד   ּ ֶ ֶ ְ מ  ב    ִ ט   ּ ֶ ַ ה  ך  ע ַ  ש   מ  ׁ ַ ְ נ  ב  ל  ָּ כ    ִ  ְ ח  ר ּ ָ ָ ד   ו ו  ר ַ  ַ א  ה' י ִ ּ  ּ צ 
ך   ר  ב   ת  ּ ָ ַ ְ י  כ  , ִ  ְ י  ן ָ  ֵ ל  מ  ַ  ִ ש   ר  ם ׁ ָ א  ָ  ֶ ו  ל  ץ ָ  עו  ו  א  ֹ ל  ם ֵ  ֹ  ָ מ  נ  ּ  ּ ש   ת   ׁ ִ ד   ּ ָ ָ מ  ם  ִ

ע   ב  ט  מ   ם ְ  ִ ְ ָ ו  ַ מ  ו ו  ה  ִ ּ ט  צ  נ   ַ ּ  ּ ש     ְ ִ ּ ֶ ז   . ׁ ּ מ  ה ּ  ִ ֶּ ו מ  ל  ד  ד ִ  ְ ַ י  א  ָ  ָ ה  ג   ם ָ  א   ּ הו  ם ׁ ֶ ַּ ש  
עו   ב  ט  ינו   ּ ְ ִ ְ  ֹ ב   רו ע   ֵ    ֹ א  כ    ּ ָ ּ  ַ ג   יל  ִ ָּ מ  רו א  ב   ּ ְ ּ  ִ ה  ג  , םַ  ך  א   ּ הו  ם ְ  ַ ו  ש   מ  ׁ ָ ְ נ  ְ  ִ 
עו   ב  ט  ח   ּ ְ ִ ְ  ֹ ב   ך  ר ַ  ַ א  ר  ב   ת  ּ ָ ַ ְ ה' י  ך  ,    ִ  ְ מ   ַ  ְ א  ח  ֲ  ַ מ  י  צ  ת ֵ  ה  ַ  ֵּ ֶ ש   ר  ר ׁ ֶ ע ָ  ַ ה 
ב    ג   ת  ּ ַ ֵּ מ  ו  ר  ִ ְ ך   ּ  ֹ ב  ל  הו  ֵ  ְ ו  ח   ְ  ֹ  וו  ר ַ  ַ א  א  ֲ   ֹ ת   ַ י ו  ת  ּ מ  ש   ׁ ְ ִ ּ ֹ ג   כ  ת, ּ ַ ינו  ן ָ  ֵ ל   ֵ    ֹ א 

יש   ג   ר  ּ ִ  ׁ מ  יכ   ַ  ְ ש   ׁ ִ  ָ מ  הה  ְ ך  ', ַ  ל  ש    ַ  ְ א  א  ֲ  ֶׁ כ   יר ּ ַ ר  ר ָ  ִ י ס  יע ָ  ַ ה  ב   י ג  ּ ִ ו   ְ ר ְ ַ 
יה   ל  ֶ   ָ ע  ו  ת  ֶ א   ָ  ט  ּ  ֹ ה  יל   ,בַ  מ   ֵ  ָ מ  צ   א  ִ ּ מו  ד  ִ ַּ מ  צ  ְ   ֹ ע  ך    ַ ש   מ   ׁ ֵ ְ י  ָ ח   ִ  ּ ר ַ  ַ א 

ו   ט  ּ  ֹ ה  ו ו  ב ַ  צ  ִ ּ  ּ ו  כ  י ה' ְ  יל ּ ְ ָ כ   א  ר  ב  נ   ְ  ָ ִ ה  ִ ּ  ם.ַ 
 ) יהודה ארי' לייב מגורהרה"ק רבי לשפת אמת ( 

ר אש   ֹ   ׁ ב   נ   ּ ְ ש    ָ ָ ה  ּ ׁ יה ַ  נ  ו  ד  ּ ֹ ִ  נ  ש   ם  ִ א  ם ִ  יה ָ  ָׂ ע  ש   ע  ׂ ָ מ   ֲ י  ה  ו ַ  ּ ִ ְ ש      ּ יו  ׁ ֶ
נ ח   ר    ּ  ַ רו ח  ת ְ ַ  ַ ל  ו  ב  ּ ֹ  ֵ ל   א ב"הַ 

ה  ע ש   ל מ  ם כ   ׂ ֶ  ק ד   ֲ  ַ   ָ ּ    ֶ  ֹ
לו   כ  ש   נ ן ב   ו  ב  ת  ה  ש  ב ו ל  ח  יך  הו א ל  ר  ה, צ  ש   ם עו  ד  א  ְ  ֹ  ש   ִ ׂ ְ ּ   ֵ  ֹ ּ  ְ  ִ  ְ  ּ  ֹ ׁ  ְ  ַ    ּ   ְ  ִ  ָ    ֶ ׂ  ֹ    ָ  ָ ֶ ׁ

ה  ע ש   מ   ם מ  א  ׂ ֶ  ה   ֲ ַ ּ  ִ    ִ ל ז ה ה  ֶ ז  ַ  ע  "ה, ו  ב   ק   ה  ת רו ח  ל  י ה נ ח  ה  ַ   ֶ   י   ְ    ָ ּ ָ ּ  ַ  ַ   ַ  ּ    ַ  ַ   ֶ ְ  ִ
ר  ַ   נ א מ   ֱ י ה' א ל ק  'ֶ  ח ר  ֱ  ֹ ֵ א        ֵ  ֲ כו  ַ  ל  ֵ   ּ יכ ם ת   ֵ ּ    ֶ ק  '  ַ   פ  רו ש  ר    ׁ י'ּ ֵ ּ  ח ר  ֵ  א   ֲ  ַ' 

ת רו ח  ל   נ ח  י ה ל  ה  ז  ה י  ך  ש   ל  כ  ש   ת   ב   ק  ד  ב   ַ   ַ ש    ּ    ַ  ַ ְ    ֶ ְ  ִ  ֶּ ֶ ׁ   ָ  ְ  ְ ִ ׂ ְ ּ  ָ ּ  ְ  ַ ָ ּ יכ ם'ׁ ֶ ֶ  ה' א ל ק    ֵ ֹ  ֱ    ' ,
ז  ק א  ָ   ר  כו  'ַ    ל  ֵ   ּ ת   ר  'ּ ֵ ז  ה  א ב   ית  א  כ ם. ו  ת   ע  ד  ב   ה ש  ת מ  ו  ע ש  ַ   ל  ֹּ ַ ּ    ָ   ִ  ְ    ֶ ְ ּ  ְ  ַ ְ ּ ֶ ׁ    ַ    ֹ ׂ  ֲ  ַ

סו ק  פ   ל ה  ש  ע  דו  ק   ּ ָ ּ   ה   ַ    ַ   ׁ  ֹ ָ ּ ים 'ַ  א ל ה  נ י ה  י  ב או  ב   ם ו  י ו  י ה  ה  י  ִ   ו   ֹ  ֱ  ָ   ֵ ְ ּ   ּ  ֹ ָ ּ ַ   ֹּ  ַ    ִ  ְ ַ
ל ה' ב ע  י צ   ת  ה  ַ     ל    ֵ ּ  ַ ְ  ִ ם' - 'ְ  י ו  נ ה 'ַ  ֹּ  ה  ש    ָ  ז ה ר אש  ה  ָ ּ ׁ  ַ   ׁ נ י ' ,ֶ    ֹ  י  ב או  ב   ּ ְ ֵ  ו    ּ  ֹ ָ ּ ַ

ב י צ   ת  ה  ים ל  א ל ה  ּ ֵ ה   ַ ְ  ִ  ְ     ִ  ֹ  ֱ ין 'ָ  ד  ִ   ל  ין , ְ  ד   ה ה  ל מ  ע  ּ ִ   ו   ַ    ַ    ַ ל 'ְ  י  'ה'ַ   ע  מ  ִ   ל   ְ
ד  בו  ל כ   ש  ע  ל  א ח  ּ ְ ֹ   ש      ַ   ׁ  ָ   ֹ ּ יו  ה'.ׁ ֶ ע ש  ם מ  ב ק ד  ש   ל  א ח  נו  ש   י  ה  ׂ ָ   ו   ֲ  ַ    ֶ ֹ   ַ ׁ  ָ   ֹ ּ ֶ ׁ   ּ  ְ ַ  ְ

ו  לו  נ   י ע ש  ם ו  י  מ  ד ש   בו  ו  כ   ב  ם י ר  ׂ ּ   ֹ   ַ א   ֲ  ַ ְ   ִ ַ ָ ׁ    ֹ ְ ּ   ּ ּ ז ה ִ   ַ  ְ ל ע  . ו  ת רו ח  ֶ   ח    ַ  ְ  ַ  ּ    ַ
תו ב  כ   ר ה  מ  ּ ָ ּ   או   ַ    ֵ נ ה  -  ֹ  ש    ר אש  ה  ָ   ב   ָ ּ ׁ  ַ   ׁ   ֹ ְ ּ- 

ם  ית  ע ש  ים ש   ע ש   ל מ  ים, ע  נ  ו  ד  ם נ  ת   ה א  ל מ  ין, ע  ד  ֶ   ל   ִ ׂ  ֲ ֶ ׁ    ִ ׂ  ֲ  ַ    ַ      ִ ֹ ּ  ִ  ֶ ּ  ַ    ַ    ַ      ִ  ְ 
ל  ם ע  ת   ב  ח ש   ַ   ש     ֶ ּ  ְ ַ ׁ  ֲ ֶ ׁ . ת רו ח  ה לו  נ ח  ם ז ה י ע ש   ַ    ּ  ַ א   ַ  ֹ   ֶׂ  ֲ  ַ   ֶ   ִ 

ּיֹו ים ה  ב  ּצ  ם נ  ּת  ִ  ָ ִ    ַ  א  פירש רש"י 'כיון ששמעו ישראל  .ם ַ ֶ  
פניהם, התחיל מאה קללות חסר שתיים הוריקו 

'מאה  משה לפייסם' וכו'. יש לדקדק למה אמר 

 יחזקאל ארנסטר; רפאל פנחס גולדשטיין; אליעזר שנעק תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

 

קללות חסר שתיים' היה לו לומר 'תשעים 
ושמונה קללות'. ויש לומר שבאמת יש מאה 
 ברכות, אבל זה בתנאי שיש לו אהבה ויראה, אבל
כשחסרים האהבה ויראה אז הם נהפכים לקללות 
ח"ו. לכן נקט רש"י לשון 'מאה קללות חסר 
, שתים', כי בגלל שחסר שתים הם האהבה ויראה

 )תורת חיים( לכן הם קללות.

בֹו ב  ל   ּב  ר  ּב  ת  ה  ְ  ָ  ו  י  ְ  ִ ְ ָ ֵ   ִ ּב  רּות ל  ר  ׁש  י ּב  י ּכ  ה ּל  י  ה  לֹום י  אמ ר ׁש  ִ  ִ  ל      ִ ְ ִ    ִ   ִ    ֶ ְ  ִ     ָ    ֹ   ֵ
ה א   ו  ר  פֹות ה  ן ס  ע  מ   ל  ל  ָ    ֶ א  ָ ָ     ְ   ַ ַ  ְ    ֵ ה ֵ א  מ  ּצ  פירושו,  ראה לינ.    ַ ְ ֵ ָ ת ה 

 ואחר כךכי בשמעו את האלה הזאת יאמר אחטא 
שהו י, או שהקדוש ברוך הוא יענואשוב אתענה

יהיה בא לעולם הבא נקי ונשמתו אך בעולם הזה 
האומר אחטא ואשוב אבל אמרו חז"ל ' ,טהורה

 הו שאמרוז'. אין מספיקים בידו לעשות תשובה
והתברך הזאת והיה בשמעו את דברי האלה "

כי בשרירות " " על אףבלבבו לאמר שלום יהיה לי
למען ספות הרוה את וכיצד, ", "לבי אלך
דהיינו שיסגף עצמו במיעוט אכילה , "הצמאה
לא יאבה ה' סלוח לו ורבצה , על זה אמר "ושתיה

ולא יהיה לו מחילה , " וגו'בו כל האלה הכתובה
אמר שעל כל פנים בעולם אם תובעולם הזה, 

את שמו מתחת הבא תקבל שכר, לכן אמר "ומחה 
 .לא יטול שכראף בעולם הבא , ו"השמים

 (כתב סופר) 
 ם ראש השנה פ

ׁש ה   ח ד  ׁש  ְ ּׁש    ַ ֹ ֶ   ַ ּוב  ח ד  ד ל  ח  א  י ּב  יע  ֹ  ֶ  ב   ַ ה ם יֹווגו'  ִ  ִ   ְ ֶ ָ   י  ה  ה י  רּוע  ֶ   ּת  ְ  ִ   ָ   ְ 
כ   במדרש מביא את הפסוק "עלה אלקים  ם.ָ  ֶ ל 

בתרועה ה' בקול שופר" שהקב"ה עולה ויושב 
, וכשישראל ן)(אלקים היא מדת הדיעל כסא דין 

נוטלין שופריהם ותוקעים עומד מכסא דין ויושב 
"בקול (מדת הרחמים)  על כסא רחמים, דכתיב "ה'" 

בגמרא למדו גזירה שוה שופר". יש לבאר דהנה 
'שביעי' מיובל, שצריך לתקוע בשופר, 'שביעי' 

ושצריך לתקוע תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. 
לא כתבה התורה בפירוש והניחה יבואר הטעם ש

ללמוד אותם מגזירה שוה. דהנה מובא בשם 
המגיד ממעזריטש שי"ג מדות של רחמים 
מכוונים נגד י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, 
וכאשר דורשים באחד מהמדות שהתורה נדרשת 
בהן, הוא מעורר את מדת הרחמים שכנגדה. והנה 

יום הדין צריך לעורר מדת  -בראש השנה 
חמים, לכן נתן הקב"ה את מצות תקיעת שופר, הר

אך לא נכתב פרטי המצוה בפרוש אלא ניתנה 

ללמוד בגזירה שוה, המכוונת כנגד מדת רחום 
המדות, י"ג הם המקור לכל  "ה' ה'ז"ל "(על פי האר"י 

. וזהו "עלה ל' והשניה 'רחום')-והמדה הראשונה היא 'א
אלקים בתרועה" שמתרועה עצמה הכתובה 

ש בפסוק, עדיין הקב"ה יושב על כסא דין, בפירו
שלומדים  -אבל כשישראל נוטלין 'שופריהם' 

ועוררו את מדת 'רחום' אז עומד מגזירה שוה, 
מכסא דין ויושב על כסא רחמים, שנאמר "ה' 

 אמרי יוסף)( בקול 'שופר'".

בעיר אחת הסמוכה לפרומישלאן החליט אחד 
מראשי הקהל כי ראוי הוא להיות שליח ציבור בימים 

, ההוא היה תקיף וגם בעל ממון ולא ידעו הנוראים
איך לומר כי אינו ראוי לזה, ויניח אנשי הקהל 

אל הרה"ק רבי מאיר'ל  כומלאכה זו לאחרים. הל
ר לקבל ממנו עצה טובה על כך, אממפרומישלאן 

להם רבי מאיר'ל כי היות והמנהג הוא שכל בעלי 
 באים קודם ראש השנה להתברך אצלו,התפילה 

הוא  יבוא ומסתמא יבוא הגביר הנ"ל, על כן כשהוא
גיע אותו כשה כבר יסביר שלא כדאי לו להיות ש"ץ.

מצאנו בספר תהלים גביר אמר לו רבי מאיר'ל: הנה
מ ׁש  , תפלותיש שלשה מיני כי  ה ל  ּל  פ  ְ  ֹ ֶ ּת     ָ זו תפלת  ה ְ ִ

ו  צדיק הדור,  ד  ה ל  ּל  פ  ְ  ָ ִ ּת     ָ זו תפילת נעים הזמירות  ד ְ ִ
נ  היודע נגן, ויש גם  ע  ה ל  ּל  פ  ְ  ָ ִ ּת     ָ שאף שאינו צדיק  י ְ ִ

יש לו מעלת לב נשבר ונדכה. והנה , ודע נגןואינו י
לה "תפאין  לך, גם לא  "לה למשהתפ"מעלת אתה 
אם אתה רוצה אני יכול לסדר עבורך שיהיה ", לדוד

. כמובן אותו גביר לא השתהה ורץ "תפלה לעני"
 תו.מיד לעירו לבטל את בקש

  מ
עם כבדו את הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין פ

להתפלל שחרית אצל המגיד ממעזריטש, 
 פרץ בזעקת בכיה רבה, המלךכשהתחיל לצעוק 

ולא היה יכול להמשיך עוד. אחר התפלה שאלו 
גמרא, כי מסופר בקרה לו, אמר להם  מהאותו 

אמר אספסיאנוס  לאבא רבן יוחנן בן זכאי שכאשר 
לו: 'שלום עליך המלך', אמר לו אספיאנוס: 'אם 

כשאמרתי מלך אני מדוע לא באת אלי עד עתה'. 
"המלך" נזכרתי במאמר זה, כי אם מלך הוא מדוע 

 השנה לשוב בתשובה שלמה. לא באתי אליו בכל



 

 

יט ק  ׁש  ה  ר ׁש  ּׁשֹופ    ַ   ָ   ֶ ִ ְ ִ  ה 
א ר  ּב  ְ  ָ מ  אד  ִ ּד  ר  ט  ׂש  מ  א  ְ  ְ ֶ ְ ַ ל   םְ  ַ

ר  ז  ע  ל  י א  ּב  "ק ר  ה  ג  ָ   ה  ָ  ְ ֶ   ִ ַ    ַ  ָ א ַ ּד  ר  ט  ׂש  מ  א  ים  ֵ ַ ְ ְ ֶ ְ ַ מ  ל   ַ ע  "ִ  ז  ע   ַ ַ  ּב 
ח  ' ה רֹוק  ׂש  ע  יֹות ' ַ ֲ ֵ     ֵ ַ מ  נ  ׁש  ּמ  ה  ה ו  ּתֹור  ל ה  ָ    ע  ְ ִ ַ  ְ ל 1 ַ   ַ   ָ   ּה ׁש  ּב  ה ר  י  ָ    ַ ָ   ֶ  , ה  ָ   

ה  דֹול  ּג  יר ה  ע  ָ   ה     ְ י ָ ִ    ַ אק  יה  ם ֵ    ִ ל  מ  כ  ח  ת ּב  מ  ס  ר  פ  ּמ  ה  ָ  ֶ  ָ ו  ֲ ַ   ֶ ֶ ְ ֻ ְ ַ  ְ- 
אד. ר    ְ ָ   ּב 

ת  ּל  ה  י ק  ׁש  נ  ַ   א  ִ ְ   ֵ  ְ א ַ ּד  ר  ט  ׂש  מ  ה  ַ ְ ְ ֶ ְ ַ א  י  ה  ּי  ב ׁש  ר  ּוּו ל  א  ת  ֶ   ם נ  ְ  ִ ֶ   ַ  ְ    ַ ְ  ִ   
אּו ּבֹו  ר  ה ׁש  ר הּוא ז  ז  ע  ל  י א  ּב  ר  ה, ו  ל  ע  מ  מֹו ו  כ  ּׁש  ֶ    ֶ ָ      מ         ָ ָ  ְ ֶ   ִ ַ  ְ     ָ ְ ַ  ָ     ְ ִ ִ 
ר  ּת  ע  ר נ  ז  ע  ל  י א  ּב  ה, ר  יד ז  ק  פ  ּת  ים ל  א  ת  ֶ  ְ ַ  מ     ָ ָ  ְ ֶ   ִ ַ     ֶ    ִ ְ ַ  ְ    ִ ְ ַ 

ּבֹות ׁש   ר  ּמ  ם ה  יה  רֹות  צ  פ  ה  ר ְ  ַ ְ ָ   ֵ  ֶ   ַ ְ ֻ     ֶ ל  ב  ע  ל ו  ה  ּק  י ה  אׁש  ְ  ָ ַ  ל ר    ָ ָ ַ   ֵ  ָ   
חּו  מ  ּׂש  יר ׁש  ע  י ה  נ  ם. ּב  נּות ׁש  ּב  ר  ס ה  ל ּכ  ת ע  ב  ׁש  ֵ    ָ ִ    ֶ ָ ְ   ל  ְ    ָ     ָ ַ ָ    ֵ   ַ   ֶ ֶ  ָ

ל  ע  ׁש  ּב  ט  בֹודֹו מ  כ  ׂשּו ל  בֹואֹו, ע  א ד ל  ְ       ַ ְ ֵ ַ  ֶ  מ   ִ    ָ        ְ   ֹ ְ 
יב  ב  תֹו, ס  ה צּור  קּוק  יו ח  ל  ע  ף ׁש  ס  ָ     ֲ   ָ     ָ     ְ ִ   ּכ  ָ ֶ   ֶ  ֶ

ב:  ּת  כ  ע  נ  ּב  ט  ּמ  ְ  ַ   ה   ִ ר  ַ ַ ְ ֵ ַ  ז  ע  ל  "ר א  ר  ָ   "מֹוה  ָ  ְ ֶ    ַ ַ    
ק   ד  ב  ל א  מּוא  "ר ׁש  ר  ן מֹוה  ְ  ְ ַ ּב  "ק  ֶ     ַ ַ    ְ   ֵ   ַ

אד ר  ב: “ְ  ָ  ּב  ּת  כ  י נ  נ  ּׁש  ּה ה  ּד  צ  ְ  ַ   , ּב   ִ    ִ ֵ ַ   ָ ִ ְ   
לּול  אן יֹום ד' ז"ך א  ל ּכ  ּב  ק  ת  ַ                ֱ    "נ     ֵ ַ ְ  ִ  
ים א"ס מ   י  אֹור  ְ    ֶ  ָ  ִ      תצ"ה לפ"ק ל             

ה) ל  ן ס  מ  ָ   (=א  ֶ   ֵ ָ   “ . 
ת פ  צ  ַ  ל   ְ  ִ 

ׁש  מ  ח  ר ּכ  ח  א  ְ  ָ ֵ  ל  יְ  ַ ַ   נ  ִ  ׁש  ר  ָ ר אֹומ  מ  ָ  ַ     ֶ  ם ּג    
ץ  ר  ל א  לֹות א  ע  ל  יר ו  ע  ת ה  ז ב א  ע  ַ  ֲ     ֶ   ֶ ֶ  ל   ְ    ִ ָ   ֶ    ֹ ֲ  ַ

ת  ל א  ּב  ק  בּו ל  יר א א  ע  י ה  נ  ׁש. ּב  ּק ד  ְ  ַ ֵ   ֶ  ה     ָ       ִ ָ    ֵ ְ    ֶ ֹ ַ 
ר  ז  ע  ל  י א  ּב   ר  ץ, א  ר  ע  ּנ  ה  ב ו  ה  א  ּנ  ם ה  ּב  ת ר  א  ה מ  ׂשֹור  ּב  ָ   ה  ָ  ְ ֶ   ִ ַ   ַ    ָ ֱ  ֶ ַ  ְ  ָ ֱ  ֶ ַ   ָ ַ   ֵ ֵ   ָ   ְ ַ 
ינּו,  בֹות  ץ א  ר  א  יו ל  ּגּוע  ע  ת ּג  לֹוא א  כ  כֹול ל  ה י  י  ְ  ֶ ֶ   ֲ   ֵ     א ה     ָ   ְ  ַ   ֶ      ְ  ִ      ָ   ָ ָ    

ׁש ּת   ח ד  ֹ  ֶ   ִ ּוב  יר   ְ ע  ב ּב  ּׁש  י  ת  ה  ץ ו  ר  א  יע  ל  ּג  ת תק"א ה  נ  י ׁש  ר  ַ  ֵ   ְ ִ   ׁש  ְ ִ  ְ  ֶ ָ  ָ  ַ   ִ ִ         ַ ְ   ֵ ְ 
ת.  פ  ׁש צ  ּק ד  ְ  ַ   ה    ֶ ֹ ַ  

  ר  ר ּד  ׁש  ים, א  מ  כ  ח  ין ה  ם ּב  א ׁש  צ  ת מ  פ  צ  יֹותֹו ּב  ה  ָ  ִ     ֲ ֶ   ֶ ֶ  ּב  ֲ ַ    ֵ   ָ   ָ ָ   ַ ְ ִ      ְ ִ 
י  יד  מ  ל  ל ּת  ם ׁש  ּכ  ר  ד  ה ל  ר נֹוט  ּת  ס  ּנ  ה ּוב  ל  ג  ּנ  ם ּב  ּמּוד  ְ  ִ  ֵ  ל  ַ   ֶ    ָ ְ ַ  ְ   ָ     ָ ְ  ִ ַ     ֶ  ְ  ִ ַ   ָ    ִ

ּל   ה  ה ל  ּס  נּו נ  ּב  "י, ר  ר  י ׁש  ב  י צ  ת  ּב  ְ  ִ ָ ׁש    ָ  ִ ֹּלא  ַ ְ ַ   ְ ִ   ֶ ִ     ַ ֵ    ּׁש  ם, ּומ  ה  ם ּב   ֵ   ָ ֶ     ִ ֶ   ח 
ם  ּד  ר  ט  ׂש  מ  א  ז ר ל  ח  ּתֹו ל  ע  ד  ה ּב  ל  ר ע  ב  דֹו ּכ  י  ה ּב  ת  ל  ְ  ַ ְ ְ ֶ ְ ַ  ע    ֹ ְ  ַ    ְ ַ ְ    ָ ָ   ָ  ְ     ָ ְ   ָ  ְ ָ - 

רֹות  ּג  יו א  ל  לֹוח  א  ׁש  ּל  יקּו מ  ס  פ  יה  א ה  אׁש  ר ר  ׁש  ְ     א  ִ     ָ ֵ  ַ   ְ  ִ ִ     ִ ְ ִ     ָ  ֶ  ָ   ֶ ֲ 
י  ּב  ה ר  ל  ם ח  י  ת  ינ   ּב  ם. א  יה  ל  ז ר א  ח  ּי  ה ׁש  ׁש  ּק  ה ּוב  ּנ  ח  ת  ָ    ַ ִ  ּב  ָ    ִ ַ  ְ  ֵ   ַ    ֶ   ֵ ֵ    ֹ ְ  ַ ֶ   ָ ָ ַ     ָ ִ ְ ִ 

ר ז   ח  א  ר ּול  ז  ע  ל  ְ  ַ ַ   ְ א      ָ ָ  ְ ר.  ֶ ט  פ  ר נ  צ  ן ק  ִ  ְ ַ   מ    ָ ָ   ַ  
ית  אׁש  ר  ת ּב  ּב  ׁש  ה ּב  ה ז  י  ֶ    ְ ַ ָ   ְ ֵ  ִ   ה     ָ ן  - ָ מ  ט  נ  י תק"ב, ו  ר  ׁש  ִ  ְ ַ  כ"ז ּת   ְ         ֵ ְ ִ     

ר   ע  מ  ית  ִ ְ ָ ַ ּב  ּז  נ  ּכ  ׁש  א  ִ  ה   ַ  ְ ת ם ָ ַ ְ פ  צ  ים ּב  ּי  ח  ית ה  ב  ִ     ִ ְ ַ ּב  ַ ַ    ֵ ְ 2. 

                                                      
עֹו 1 ר  י ַ  ְ  ז  ר  ח  אּוו  ַ ֲ ָ א  ר  ק  ׁש   ִ  ְ ְ  נ  ח  ם 'ְ  ֵ ּב  ׂש  ם ּוּׁש ִ מ  '    ֵ ַ רֹוק  ע  י  ה  ַ ֲ ֶ מ  ה  ָ  ָ ׁש  כ  ה,  ֶ ְ  ָ ּוכ  ל  

א   ר  ּנ  ִ  ְ ֶ ה  מֹול  ַ ע  ם  ַ ּג  ה ַ  א. [ ְ  ׁש  קֹון ָ  ּכ  ּמ  ּי  ם ַ  ָ  ה  צ  ַ  ֵ ל  עּוי  ִ ּכ  ן ְ  פֹוצ  ת  ָ  ט  יה ְ    ָ נ  ן ֵ  ּב 
י ׁש  נ  ָ  ִ א  ים  ֲ יפ  ל  ח  ּמ  ִ  ׁש    ִ ינֹום  ֶ ַ ְ י ֵ    ּב  ֵ  ּוב  ּב  ן   ז  י  ַ ִ ר  ע  ל  ְ  ָ ָ א  יז  ר  ֶ מ  וֹור  ע  א  ִ   ְ ֵ  ָ מ  ח  ל ַ  ַ ּב  ר ק  , ָ  ֹ ֵ ַ ה 
י   ה  ָ  ָ ׁש  ל  ה  ֶ ע  ּב  ַ  ֲ ֵ מ  פֹוי  ִ ּתֹוס  ט  ת ַ    ְ  ה  פ  נ  ְ  ָ ו   ִ ּל  ר ְ  ח  ת  ל  ת ִ  ְ ִ ַ ּב  א   י]. ִ ּׁש   ִ ּׁש   ַ ה  ף  ָ ָ ֶ ה 

ׁשקטּו ּי  ִ  ְ ְ  ו  י   ַ  ּמ   םַ  ָ ִ ה 
ע ה   ס  ּנ  ׁש  ָ  ַ   ַ ּכ  ח  'ְ  ֶ ה רֹוק  ׂש  ע  א  ' ַ ֲ ֵ     ֵ ַ ּמ  צ  ל, י  א  ר  ׂש  ץ י  ר  א  ְ  ֶ ֶ  ִ  ְ ָ ֵ   ָ  ָ  ל 

ה נ  ּׁש  י ר אׁש ה  ימ  ּב  ָ  ׁש  יל   ֶ ִ  ֵ   ֹ    ַ ָ ל  ה ּב  ּנ  ה  ה, ו  ינ  פ  ּס  ל ה  ה ע  י  ֵ   ה  ְ    ֵ ִ  ְ    ָ  ִ ְ ַ   ַ    ָ ָ 
לּו  ט  ל  ּזֹות ט  ה, רּוחֹות ע  ר  ע  ע ס  ת  פ  ה ל  מ  ה ק  נ  ּׁש  ְ  ְ   ר אׁש ה  ִ     ַ          ָ ָ ְ   ַ ֶ  ְ   ָ ָ    ָ ָ ַ     ֹ
ה  ׂש  ע  ה נ  ר  ע  ּס  ר ב ה  ּמ  ד ׁש  ד, ע  ל צ  ד א  ּצ  ה מ  ינ  פ  ּס  ת ה  ַ  ֲ ֶ  א    ָ ָ ְ ַ   ֹ ֵ ֶ   ַ    ַ   ֶ   ַ ִ    ָ  ִ ְ ַ   ֶ 
ס.  ּכנ  ה  ילּו ל  ח  ת  ם ה  י  ּמ  ה  ה ו  פינ  ּס  ן ה  ד פ  דֹול ּב  ב ּג  ק  ֵ    נ   ָ ִ  ְ     ִ ְ ִ    ִ ַ ַ  ְ   ָ  ִ ְ ַ   ֶ ֹ ְ      ָ   ֶ  ֶ

פ   ּס  י ה  יג  ה  נ  ֵ    ַ ְ ִ מ   ִ  ְ י  ַ ב  ל יֹוׁש  ּכ  הּול ׁש  רֹוז ּב  יאּו ּכ  ה הֹוצ  ָ      ְ ֵ  ינ  ֶ     ָ      ָ     ִ      ָ  
ם  י  ּמ  ת ה  א ב א  ׁש  לכּו ל  י  ם ו  יה  יד  ים ּב  ל  חּו כ  ק  ה י  ינ  פ  ּס  ִ   ה  ַ ַ   ֶ    ֹ ְ  ִ     ְ  ֵ ְ   ֶ  ֵ  ִ     ִ  ֵ    ְ  ִ   ָ  ִ ְ ַ 

ע. ב  ּט  ֹּלא ת  י ׁש  ד  ה ּכ  ינ  פ  ּס  ּתֹו ה  ְ  ֵ   ֶ    ִ ָ ַ  מ     ָ  ִ ְ ַ     ִ  
חּוז  רֹו א  ד  ח  פּון ּב  עה ס  ּה ׁש  אֹות  ב ּב  ׁש  נּו י  ּב   ַ ֵ   ָ  ַ   ְ   ָ   ָ ָ   ָ     ְ ַ ְ    ָ    ר 

ּכ   ע מ  ד  א י  יו ו  יֹונ  ע  ר  ְ    ָ  ַ   ִ ָ ּב      ָ ים  ְ ַ ְ   ׁש  נ  א  י ה  נ  ה, ׁש  ׂש  ע  ר נ  ׁש  ָ  ִ   ל א  ֲ ָ    ֵ ְ    ָ ֲ  ַ   ֶ ֲ   
א  קּו: ה  ע  צ  ה ו  ל  ה  ב  סּו ּב  נ  כ  ׁשֹו נ  ּמ  ׁש  עּו א תֹו ל  ס  ּנ  ְ  ָ ֲ     ֲ   ׁש    ָ ָ ֶ ְ     ְ ְ  ִ    ְ ַ  ְ    ֹ    ְ  ָ ֶ 
ט  ע  עֹוד מ  ׁש, ו  פ  ד נ  ם ע  י  אּו מ  י ב  נּו ּכ  ח  נ  ה א  דֹול  ה ּג  ר  צ  ְ      ְ ַ  ּב     ֶ  ָ   ַ    ִ ַ    ָ    ִ    ְ  ָ ֲ    ָ    ְ   ָ ָ ְ 

ה עֹומ   ינ  פ  ּס  ָ      ֶ ה  מ ע   ַ ְ ִ  ׁש  . ּכ  ּב ע  ט  ת ל  ֹ  ַ ד  ְ  ִ   ַ  ֹ ְ  ִ   ֶ 
ּב   ר  ַ ֵ ר  מ  ים, א  ר  ב  ּד  ת ה      ֶ   ַ ְ ָ ִ     ָ ַ  נּו א 

ם,  ִ ל   יכ  ל  י ע  נ  ד א  יו: ּפ ק  ׁש  ּמ  ׁש  ֶ    מ    ֵ ֲ    ִ ֲ   ֵ ֹ     ָ ְ ַ ְ 
ף  כ  ת  ה ו  ינ  פ  ּס  ר אׁש ה  לּו ל  ע  ּת  ֶ   ׁש  ֵ  ְ    ָ  ִ ְ ַ     ֹ  ְ    ֲ ַ ֶ 
ר  ח  ּׁש  ה ה  ל  י ע  אּו ּכ  ר  ר ּת  ׁש  א  ָ    ַ ַ ַ  ּכ  ָ    ִ    ְ ִ   ֶ ֲ  ַ

י.  יעּונ  ִ    ּתֹוד     ִ    
ה  ל  ע  מ  ים ל  ׁש  נ  א  לּו ה  ָ   ע  ְ ַ  ְ    ִ  ָ ֲ ָ    ָ 
ה  ר עֹול  ח  ּׁש  ת ה  אּו א  ר ר  ׁש  א  כ  ֶ   ו      ַ ַ ַ   ֶ    ָ   ֶ ֲ  ַ  ְ

יע  ל   הֹוד  יזּות ל  ר  ז  דּו ּב  ר  ְ    ִ  ַ  ְ י       ִ  ְ נּו, ָ  ְ    ִ ּב   ַ ֵ    ר 
יא ר   ד הֹוצ  ּי  ַ      ִ    ַ מ  ר  ֵ ּב   ִ ּׁשֹופ  ת ה      ֶ   ַ   ָ  נּו א 

  ר  ּתֹו, ּוב  ח  ּת  מ  א  רּור ּב  ה צ  י  ה  ָ    ָ     ְ ַ ְ ַ ְ      ֵ ַ  ׁש  ָ ֶ
ת  ה א  ה ּגדֹול  ּו נ  כ  בּות ּוב  ה  תל  ה  ָ    ֶ  ּב     ְ    ָ  ָ  ַ ְ      ֲ  ַ ְ ִ ְ 
יעֹות  ק  ּת  ר ה  ד  ת ס  ע א  ק  ת  כֹות, ו  ר  ּב  ְ  ָ ַ   ֶ   ֵ ֶ   ַ ְ ִ     ה       ָ ְ ַ 

ּיֹום. ת ה  ו  צ  מ  ַ    ַ    ּכ  ְ ִ  ְ 
ע ֵ ּת   ק  ּת  ּׁש  ף מ  ּב   ֶ    ִ ֶ ָ ַ כ  ם,  ַ ֵ ר  י  ּמ  ל ה  ים ע  ק  ר רּוח  א  ב  ִ    נּו, ע  ָ ַ   ַ    ִ  ֱ  ַ     ַ ָ     

יחּו  ל  צ  ים ה  ח  ּל  ּמ  ה  ם, ו  י  ּמ  ׁש ּכּו ה  ּי  ה ו  מ  מ  ד  ה ל  ר  ע  ם ס  ק  ּי  ִ     ו  ְ ִ    ִ  ָ ַ ַ  ְ    ִ ָ ַ     ֹ  ָ ַ   ָ ָ ְ  ִ   ָ ָ ְ   ֶ  ָ ַ
ם  ה  חֹור, ו  ת ה  ּת ם א  ס  ל  ה ו  ינ  פ  ּס  ה  ם מ  י  ּמ  ת ה  יא א  הֹוצ  ְ  ֵ  ל       ַ   ֶ   ֹ ְ  ִ  ְ    ָ  ִ ְ ַ ֵ    ִ ַ ַ   ֶ    ִ    ְ

לֹום. ׁש  ים ּול  ּי  ח  ם ל  צ  פ  חֹוז ח  ל מ  יעּו א  ּג  ְ  ָ    ה       ִ ַ  ְ   ָ  ְ ֶ     ְ   ֶ      ִ ִ  
ט  ח  ֹ ל  ּמ  ת  ֶ א  ף ַ  ְ ו  ַ  ִ ה   הְ  ָ צ 

ר ְ ּכ   ּפ  ּס  א  ֶ ִ ֵ ׁש  ז  על  ּב  ר ן מ  ה  י א  ּב  "ק ר  ה  ר  ְ  ה   ְ  ֶ ִ    ֹ ּפּור,  3 ָ ַ ַ    ַ ִ   ַ ֲ ּס  ת ה   ֶ   ַ ִ     א 
ה  ת  י  תֹו ה  ּו נ  ּכ  ם ׁש  כ  ּת  ע  ל ּד  ה ע  ל  ע  ֹּלא י  ר: ׁש  מ  א  ם ו  ּי  ְ  ָ  ס  ָ     ָ  ָ  ַ ֶ    ֶ ְ ְ ַ   ַ    ֶ ֲ  ַ   ֶ    ַ ָ  ְ    ֵ ִ 
ה  צ  אי א ר  ּד  ו  י ּב  ם, ּכ  ּי  ק ט ה  ׁש  ּת  י ׁש  ד  קֹוע  ּכ  ת  ַ  ַ       ָ ָ  ל  ְ    ִ     ָ ַ   ֹ ְ ִ ֶ   ֵ  ְ  ַ   ְ  ִ
ן  ׁש ּפ  ׁש  ח  יון ׁש  א ּכ  ּל  ל, א  צ  ּנ  ה  י ל  ד  ה ּכ  ו  צ  מ  ׁש ּב  ּמ  ּת  ׁש  ה  ָ    ֶ ָ ַ   ֶ  ל    ֵ    ָ ֶ    ֵ  ָ ִ  ְ   ֵ  ְ    ָ ְ ִ ְ   ֵ ַ ְ ִ  ְ

כ   ה, ל  ינ  פ  ּס  ע ה  ּב  ט  ָ  ֵ ּת      ָ ם  ִ ְ ַ   ַ ְ ִ  ה טר  ו  צ  ּמ  ת ה  טֹוף א  ח  ר ל  ה  ָ    ֶ ֶ  ן מ  ְ ִ ַ   ֶ    ֲ  ַ   ֵ ִ   
ל עֹוד. ַ       א יּוכ        

קֹו 2 ר  ם  ְ  מ  ע  ּמ  ּהה ַ  ְ ָ ָ ה  ינ  ָ  א  דּוע    ֵ  תֹום יֹול  ַ ע  ם  ַ ּג  ה. ְ    ָ י  יר  ט  ׁש ְ  ִ  ָ  ּפ  עֹו ֵ  י  ת  ֵ  ּד 
לּוקֹו ׁשת,  ֲ    ח  י ֵ  י  ר  ט  ם    ְ ִ אֹומ  פ  ּנ  ְ  ָ ׁש   ִ בּוע  ר  ֶ נ    ָ   ַ ׁש  פ  ְ  ֵ ל  ּב  ן  ֵ ּכ  י ִ  ׁש  ּמֹוע  ל חֹות ְ  ַ ָ ּב  ד ַ    ֵ ה 

ר  כ'  - ׁש   י. ִ ְ ֵ ּת 
מֹור   3 ד  י"י  ַ ְ   ֵ א  ז  ת ֵ  ּב  על  ְ  ְ ּב  ּת  ם  ֵ ּׁש   ֶ ׁש  (א ֶ   ח  ּפ  ׁש  ַ  ְ ָ מ  ח  ם ' ִ ְ ים  ֵ ה   )'   ֵ ַ רֹוק  א  צ  א  ּצ  ָ  ָ מ  ֱ  ֶ  ו. ִ
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ץ ובעל התוקע ללמוד פירושי התפילות והפיוטים "צריכים הש
 )מג"א תקפ"א ט' ר"ה נר מצוה י"ג, (של"ה                   והלכות תפילה והתקיעות.

 

רבי מרדכי מנדבורנה, שקודם ראש השנה האדמו"ר מסופר על 
איש אחד. כאשר בא האיש ליטול רשות  להסתופף אצלו הגיע

 לחזור לעירו.ו כאןמפני מה נחפז הוא לעזוב  ,ללכת. שאלו הרבי
 

וצריך  בעירו בימים הנוראים, בעל תפילה שהואהאיש,  והשיב
לבדוק את המחזור  ,בלשון המדוברת לסדר לעצמו את התפילות

 עוד פעם כדי לרענן את זכרונו.
 

בדיוק כמו בשנה  נשארהמחזור 'אמר לו רבי מרדכל'ה: 
 'את עצמך אתה צריך לבדוק!מה שהשתנה זה אתה,  אשתקד,

 (ליקוטי מהרי"ח ח"ג)                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לכוון השבת ב"שלום עליכם"?מה יש 
 

שבכל ראש השנה  ,ה"בעל שם טוב"מובא ב"שפת אמת" בשם 
באותה  אותם מלאכים ושרים שהוטבו בעיניואת הקב"ה ממנה 

 (ליקוטים פר' שופטים)                                                                                                .שנה
 

ה"לב שמחה" שזה מה שמובא בפיוט "ומלאכים יחפזון הוסיף 
 וחיל ורעדה יאחזון", שהמלאכים יראים שיחליפו אותם.

 

אם כן בשבת זו, כשאומרים "צאתכם לשלום, מלאכי השלום" 
הרמז גם על אלו המלאכים, למלאכי השנה שעברה אומרים 
'צאתכם לשלום' ולמלאכים החדשים של השנה הבאה אומרים 

 נצבים וילך תש"ע) -שליט"א  ("אמרים" מכ"ק אדמו"ר מגור            ם'.  'שלום עליכ

 
לא אמר זמירות אפילו בשבת  "תרומת הדשן"בעל  אימת הדין:

 ("לקט יושר") שלפני ראש השנה. לשנה אחרת אמר זמירות בקול נמוך.
 

עוד קודם ראש  ,של יום כיפור ,שציווה לתקן נרות שלו ,זכורני
 )(שם           השנה ... ובערב יום כיפור שלחם לבית הכנסת.          

 
 פרשת נצבים ,דרשת רבי ישראל איסרלין, בעל "תרומת הדשן"

 

בראש  שערים שנפתחים ה'אתם', כנגד שלש -"אתם נצבים" 
' כנגד רשעים, שלא קיימו א, צדיקים, בינונים ורשעים. השנה

' כנגד בינונים, שהיא באמצע אלפא ביתא. מאפילו מצוה אחת. 
                                   )("לקט יושר"' כנגד צדיקים, שמקיימים התורה כולה, מא' עד ת'. ת

 
נוהגים בתפוצות ישראל להעמיד חכם העיר שידרוש ברבים 

מכל . אבל ..ן והעם מן העו, להשיב את ראש השנהבשבת לפני 
 )עיי"ש "מנהגים דק"ק וורמיישא("  !צריך שיהא נאה דורש ונאה מקיים מקום

 
 
 
 
 
 
 

 רש בשבת שלפני ראש השנה בהלכות ר"הוהמהרי"ל היה ד
 כיפור וסוכות.  ,ומנהגי הסליחות. ובשבת שובה בהלכות תשובה

 
 שואבי המים הצדיקים שלנו (כ"ט י"א)". אב מימיךועד ש"

 

רבו:  נה אתיכוכך  ,רבו המובהק של המהר"י ווילהיה ל "המהרי
זכורני, " וכותב:" !"המאור הגדול אשר עיני כל ישראל אליו

 )ועוד ב"קע(שו"ת מהר"י וויל    .ה"כשיצקתי מים על ידי מהר"י סגל במגנצ

 
פעם אחת באה אישה אל "החורבה" לשאוב מים מהבור. ותחפש 
  .אחרי "שואב המים" ולא מצאתו, ותפגע בגאון רבי זונדל מסלנט

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ו לזקן פשוט אשר יאבה להשתכר בשאיבת מלבושפי לחשבתו 
 בעשיריה אחת?' מים, ותאמר לו: 'התשאב לי חמישה פחים מים

 

כלותו לשאוב כ .'כן', ענה רבי זונדל. וימהר וישאב לה את המים
אמר לזקנה שעכשיו אין לו צורך בשכר השאיבה, ולכן יקח ממנה 

 את השכר אחרי שישאוב לה מים פעם שנית...
 

כשחקרה הזקנה אחרי שואב המים לשלם לו.  ,אחרי שבוע ימים
. ותתנפל עליו ..נודע לה שהשואב היה "המורה הוראה רבי זונדל"

לבקש סליחתו, ורבי זונדל צחק ואמר לה: 'ישר כחך שעל ידך 
   (חכמי המוסר)               נזדמן לי לעשות גמילות חסד בגופי כזה!'      

 
הגאון ה"ברוך טעם", רבי ברוך פעם 'סיפר הרבי מקלויזנבורג: 

פרנקל תאומים הגיע לעיר אחת. כיבדוהו לומר דרשה, כיון שלא 
היה לו פנאי להכין, חשב לחזור ולומר איזה חידוש שאמר שם 

שמע איזה אדם  ,לפני כמה שנים. כשהגיע אל בית המדרש
אומר לחברו שהוא זוכר כי לפני כמה וכמה שואב מים  ,פשוט

 ה חידוש, וחזר לפניו על אותו חידוש...שנים הרב אמר איז
 

כששמע זאת ה"ברוך טעם" הוכרח מיד להחליף את הדרשה 
 ולהכין דרשה אחרת, בסוגיה של 'הענקה'.

 

 ,'היכן לוקחים היום כאלו שואבי מים :הפטיר הרבי מקלויזנבורג
                )("צאנז" גליון תי"ד                       שיזכרו דרשה מלפני כמה שנים...' 

 
הגאון רבי משה נחמיה כהניו, אב"ד ירושלים וראש ישיבת "עץ 

כמידת תקיפותו בעניני הלכה כך היתה מידת ענוונותו  -חיים" 
וחסדו ... כאשר פגע באישה הרה נושאת פח מלא מים, לא שת 

 (ס"י)                     לכבודו, והיה לוקח ממנה הפח ומוליכו לביתה.

 ראש השנה -נצבים 
  542גליון 
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המנהל הנודע של תלמוד תורה  ,דסקיניעקב משה קורל הרב רבי
"יבנה" בירושלים, היה בעל התוקע בישיבת חברון, סיפר פעם 

בישיבה  שלו "המקריא"בראש השנה "שליט"א: ידידי  ,לנכדו
" שואבי מים", ראש ישיבת מהורודנאלה 'היה הגאון רבי יהושע

 ("נר לשולחן שבת")        ". תיכף כשאמר 'תקיעה' החל לבכות!במינסק

 
 שואב מים גנרל

 

בימי מלחמת . היה גאון וצדיק מופלארבי יהושע'לה מהורודנא 
ממול לבית  ,התאכסן במינסק "חפץ חיים"העולם הראשונה ה

חפץ "הם קשר מיוחד. היבינ נוצרהמדרש "שואבי מים". שם 
בת ראדין את רבי יהושע ינהג להזכיר בפני תלמידיו ביש "חיים
 ("רבי יהושע מהוראדנא" קובץ לזכרו ועוד)                     .כדוגמה לעובד ה'דנר והור

 
עם כניסת הבולשביקים למינסק הוציאו צווי גזירה על לימוד 

 התורה. רבי יהושע קרא לאסיפה חשאית של רבנים ועסקנים. 
 

"כל אחד צריך ללמוד קל וחומר  :אמר דבריו בתוך ,באסיפה
בעצמו: מה המסחר במטבע חוץ שהוא אסור באיסור חמור לפי 

, בכל זאת ממש פקודת השלטון הסובייטי והעוסק בו מסכן נפשו
לימוד התורה שהוא  -יהודים עוסקים בו למען כלכלת ביתם 

חיינו ואורך ימינו ואשר עונשו בתחילה מאסר שלושה חודשים 
 (שם)                   מה וכמה שראוי להסתכן בו!" בלבד, על אחת כ

 
כך הוקמה ישיבת "שואבי מים", אותה ישיבה מחתרתית של 

במשך במסירות נפש ממש פעל מאות בחורים! רבי יהושע'לה 
שנים של שלטון בבלתי נתפס עצום, דבר  ,למעלה מעשר שנים

 . סיבירמוות או דינו בכך שהרי העוסק דם, מסובייטי עקוב 
 

 "חפץ חיים"אך ה .ה לארץעליבשנת תרפ"ד סודרה לו אשרת 
"אסור לגנרל לעזוב את  :וכתב לו ,הניאו מלעזוב את מינסק

 (שם)  .החזית באמצע המערכה!" רק כעבור עשור שנים עלה לארץ
 

 נפטר ז' תשרי תש"ח בעשי"ת,יחול  וצדיקיום פטירתו של אותו גאון 

 
בראש  בבני ברק, בישיבת "בית מאיר" .ה זה לפני עשרות שניםהי

השנה הוסיפו למרק מים מהברז במטבח. מספר בחורים 
שלא להשתמש בשבת וחג במים שלא הוכנו מערב  וקפידהש

 הלכו לשאול את מרן הסטייפלר מה יעשו.  ,החג
 

פסק להם רבינו אמר להם ללכת לגאון רבי גדליה נדל. רבי גדליה 
 שלא לאכול את המרק.

 

לאחר זמן הסטייפלר בא במיוחד ל"בית מאיר" להזמין את אותם 
'הייתי  -הבחורים לאכול אצלו. והסביר שלא הזמין אותם מיד 

   ("נר לשולחן שבת" יש"כ להרה"ג אל"כ)                                                                                        צריך לשאול את הרבנית!'  

  
אפשטיין בראש השנה של שנת תשנ"ב היה הגאון רבי זיידל 

מאושפז במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים הדסה, לאחר 
 ארוע לב קשה. עבר בערב ראש השנה ,בעיצומם של הסליחותש

 

בראש השנה הגיעו תלמידיו לבקרו ולהוציאו ידי חובת מצות 
עשה של תקיעת שופר. רבי זיידל שכב חלוש מאד במיטתו. הוא 

 שמח מאד לקראתם. 
 

 ,לתקוע אברהם זייבלד הג"רתלמידו, כאשר עמד  ,אך לפליאתם
עצרו רבי זיידל, בטענה שכאן מחלקת טיפול נמרץ והדבר עלול 

אושפזים במחלקה זו, ואם כן יצא להזיק לחולים האחרים המ
שכרו בהפסדו. מאידך, לצאת מהמחלקה במצבו נאסר עליו 

  .בהחלט בפקודת הרופאים
 

החליטו להתייעץ עם הצוות הרפואי, אכן הרופאים הסכימו 
  .מאושפזיםחולים השיתקעו במחלקה בהודעה מוקדמת לכל ה

 

ופר, והנה אך שמע רבינו שיזכה לקיים את המצוה לשמוע קול ש
האחות המטפלת הופתעה  קפץ ממיטתו ונעמד בשמחה עצומה.

 מהכוחות שקיבל.
 

הסכים לוותר על המצוה הגדולה רבי זיידל  :הרי לנו מוסר עצום
אם זה מזיק לאחרים. אמנם, כשרק ראה שהדבר מתאפשר, קפץ 

 ("לעבדו בלבב שלם")       מהמיטה בשמחה למרות חולשתו העצומה!

באחד מימי השבעה של זקני ' :מטאלנא שליט"אהאדמו"ר סיפר 
 ם אותהשהגיעה לנח, סיפרה לי אמי ,זיע"אמטאלנא אדמו"ר ה

בעלה היה תלמיד חכם מופלג מחשובי שכונת ש ,גברת וורמסר
. הרב וורמסר היה "הבעל תוקע" בבית המדרש של זקני "בית וגן"

 . במשך שנים רבות
 

בעלה בלבו והבהילוהו שנה אחת לקה 'סיפרה לה מעשה נורא: 
, תאושש ונתחזק גופו וחזר לביתוכאשר ה .לבית החולים

הרופאים בשבע אזהרות והתראות חמורות לבל יהין הזהירוהו 
 הקלה ביותר, לפי שהוא מסוכן ממש.לאמץ גופו במלאכה ולו 

 

 וביקש למנות אדם אחר במקומו ,לאדמו"ר בא ,כששמע על כך
לתקוע בראש השנה, לפי שהיא מלאכה מייגעת והרופאים 

 אוסרים עליו לאמץ עצמו באיסור חמור מאד.
 

האדמו"ר כששמע דבריו ביטל את דברי הרופאים מכל וכל, 
שניתן רשות לרופא ולא  ,ואמר בלשון המקובלת מצדיקים

 לייאש ולהחליש את רוח האדם. ציווה שיתקע כהרגלו מדי שנה.
 

היה מיוצאי אשכנז, היסס בדבר הרבה. אבל ש הרב וורמסר
תקע  אדמו"ר ופקודתו שמרה רוחו.הלבסוף חזקה עליו ציווי 

היו התקיעות יוצאות בשופי ובנקל יותר מהשנים ובראש השנה. 
הקודמות. כך במשך כמה שנים הרופאים המשיכו להזהירו לבל 

 והכל על מקומו בא בשלום. ,אדמו"ר ציווהו לתקועהו ,יתקע
 

אחת קודם ראש השנה חלה הרב וורמסר והתקרר. אחד  שנה
בפרט  מבני משפחתו יעץ לו כי בשנה זו ישעה לעצת הרופאים

חולה ומצונן. אחר שגברו עליו הפצרות בני משפחתו  שהוא עדיין
הודיע לאדמו"ר כי השנה לא יעלה בידו לתקוע. ואף שהאדמו"ר 

 ול לתקוע.שבשנה זו אינו יכ עמד על דעתו ,ביקשו והפציר בו
 

והיה לפלא גדול שכמה ימים אחר ראש השנה נתבקש הרב 
 .'סר לישיבה של מעלהוורמ

 

דבקות במשנתם אפילו  ,הרי זה ליסוד גדול של אמונת חכמים'
אומר לך על ימין שהוא שמאל. בעוד שהיה נראה שענין 

הנה מכוח  ,מסוכן ןהתקיעות לאדם חלוש וחולה לב הם עני
שאדרבה אותם תקיעות הם שהחזיקוהו  ברכות הצדיקים נתברר

 !'טלותו לגדולי ישראלתבהכל תלוי באמונת האדם וה .בחיים
 יש"כ להרה"ח ש"ו) - קונטרס "דברות קודש" כי תבא תשע"ו -(סעודה שלישית שנת תשס"ז   

  
 !"כי כן דבר המלך" -כפשוטו  -! ""יודעי דת ודין

 

לעני בערב ראש בגמרא מובא מעשה בחסיד אחד, שנתן דינר 
השנה והלך ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות מספרות זו לזו, 
בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד, מה פורענות בא 

  (ר"ה יח:)                                                                                         בעולם בשנה זו...
 

  י,אילעבר  ראש השנה ידע אותו חסיד, רבי יהודההרי שכבר בליל 
 מה יהיה הדין למחרת. היתכן?!

 

אם יתקע שופר בעיר ועם " (עמוס ג')אלא הענין הוא כדברי הנביא 
לה סודו אל עבדיו ידבר כי אם ג ה'כי לא יעשה  ... לא יחרדו
יש צדיקים שעוד קודם הדין בראש השנה  -". ללמדנו הנביאים

  )תש"ע נצו"י - ("אמרים" מכ"ק אדמו"ר מגור      יודעים את העתיד לבוא!  
 

כי המעשה הזה היה בליל שני של ראש השנה,  ביאר"אמרי נועם" ב הגר"א נ.ב.
 על העולם. ראש השנההראשון של  ביוםבשמים והרוחות רצו לדעת מה נפסק 

  
רב כבשנה הראשונה לכהונתו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי 

בלונדון בראש השנה התפללו כאלפיים איש בבית הכנסת. 
התפילה התארכה מאד, כי בעל התוקע לא הבין כראוי כיצד 
מורה הרב לתקוע. אחרי ראש השנה פייס הרב אברמסקי בסכום 
 כסף גדול את התוקע שיפסיק לתקוע. ובשנה הבאה בנו רבי

 יש"כ להרה"ג י"ו) -(סיפר הגאון רבי יעקב עדס                    מנחם תקע.

 
 הגאון רבי יעקב עדס שבקריאות וההפטרות ציין

 של ראש השנה מוזכרות נשים רבות
שרה, הגר ואשת ישמעאל. בקריאת  :בקריאת היום הראשון

 .. ביחד הן שש נשיםרבקה, מלכה וראומה :היום השני
 

ושתי בנות של חנה, כמובא  ,הראשון: חנה ופנינהבהפטרת היום 
. בהפטרת היום השני: רחל ."עקרה ילדה שבעה"במדרש שמואל 

                  ("דברי יעקב")                           והדברים עמוקים! !נשים אחת עשרהיחד 



 

  

 
 
 
 

 פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
 22:00ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 469יון מס' גל                              שנת תשע"ו ראש השנה -נצבים פרשת      
ֵקיֶכם"  (כט, ט) "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱא

ַמר ַהָּכתּוב (ִמְׁשֵלי יב, ז) 'ָהפֹו ְרָׁשִעים ְוֵאיָנם ֶזה ֶׁשָא 
 ּוֵבית ַצִּדיִקים ַיֲעֹמד' (ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא פר' ִנָּצִבים סי' א) 

ר' " הּוָבא ְּבֵׁשם ַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש ְּתֵכֶלת ָמְרֳּדַכיַּבֵּסֶפר "
 ַזַצ"ל:  ִמיְכל ִמְּז'לֹוְטׁשֹוב

ת ָּכל ַחי' ָאנּו אֹוְמִרים: "ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶני ִּבְתִפַּלת 'ִנְׁשמַ 
הּוא  -ִתְׁשַּתֲחֶוה". ָהָאָדם ַהָּׁשֵלם, ַּגם ְּכֶׁשעֹוֵמד ָזקּוף 

ִמְׁשַּתֲחֶוה ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה, ֶׁשֵּכן ֶעֶצם ַהָּדָבר ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל 
ת ָׁשַמִים ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְוֹעל ִמְצוֹות, ְוֵיׁש ּבֹו ִיְרַא 

 ְוִיְרַאת ֵחְטא, ָּבֶזה הּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה ַלָּקָּב"ה. 
ְּבֶעֶצם  -ְלֻעַּמת זֹאת ָהָרָׁשע, ַּגם ְּכֶׁשִּנְרֶאה ֶׁשהּוא ִמְׁשַּתֲחֶוה 

הּוא ֵאינֹו ִמְׁשַּתֲחֶוה, ַּכֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה כט, יג): "ְּבִפיו 
ִמֶּמִּני". ַהָּנִביא ֲהֵרי אֹוֵמר ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק 

ְּבֵׁשם ה': "ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו... ֲהָלֹכף ְּכַאְגֹמן 
רֹאׁשֹו?!", ְּכלֹוַמר, ַהִאם ְלִהְׁשַּתֲחָוָיה ֵמֵעין זֹו ִהְתַּכֵּון 
ַהָּקָּב"ה? ַוַּדאי ֶׁשּלֹא. ַהָּקָּב"ה רֹוֶצה ֶׁשָאָדם ִיְׁשַּתֲחֶוה 

 ְפִניִמּיּות ַנְפׁשֹו, לֹא ְּבגּופֹו ִּבְלַבד.ֶּבֱאֶמת, ּבִ 
" : ָהפֹו ְלִפי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי, ָּכ

ִאם ַנֲהֹפ ֶאת ָהְרָׁשִעים ָּכ ֶׁשַּיַעְמדּו ַעל ָהרֹאׁש,  -" ְרָׁשִעים
 ַוַּדאי ֶׁשּלֹא. -" ְוֵאיָנםַהִאם זֹאת ִנְקֵראת ִהְׁשַּתֲחָוָיה? "

ַהַּצִּדיִקים, ְלֻעַּמת זֹאת, ַּגם  -" ּוֵבית ַצִּדיִקים ַיֲעֹמד"
 ֲעִמיָדָתם ֶנְחֶׁשֶבת ָלֶהם ְּכִהְׁשַּתֲחָוָיה.  -ְּכֶׁשֵהם עֹוְמִדים 

ֶזהּו ַּגם ַהֶּקֶׁשר ַלָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ָּפָרָׁשֵתנּו: "ַאֶּתם 
, ִהְּנֶכם "ִלְפֵני ה' ַלְמרֹות ֱהיֹוְתֶכם עֹוְמִדים -ִנָּצִבים ַהּיֹום" 

. ֵקיֶכם", ִמְׁשַּתֲחִוים ּוְכפּוִפים ְלָפָניו ִיְתָּבַר  ֱא
 
ִּכי ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֵאת ֲאֶׁשר ָיַׁשְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוֵאת "

ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲעַבְרֶּתם. ַוִּתְראּו ֶאת 
ֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֵאת ִּגֻּלֵלי

 טז) -(כט, טו  "ִעָּמֶהם
ֵיׁש ִלְתֹמַּה, ִלְכאֹוָרה, ַמּדּוַע ִנְקַטע ֶרֶצף ַהָּלׁשֹון ְּבסֹוף 

, "ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו"וַ  "ֲאֶׁשר ָיַׁשְבנּו"ַהָּפסּוק, ִּכי ְלִפי ַהָּכתּוב: 
"ַוִּנְרֶאה ֶאת ַּגם ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ְמַדֵּבר, ָהָיה ָצִרי ִלְכֹּתב 

ִּבְלׁשֹון  "ַוִּתְראּו", ּוַמּדּוַע ָּכתּוב ִׁשּקּוֵציֶהם ְוִגּלּוֵליֶהם"
 נֹוֵכַח?

 "ָּדַרׁש ָמְרְּדַכי",ְּבִסְפרֹו  ַרִּבי ָמְרֳּדַכי ְּדרּוקְוָכַתב ַעל ָּכ 
ֶׁשָאָדם רֹוֶאה ֶאת ֲאֶׁשר ְּבִלּבֹו, ְוָכ אֹוְמִרים ְּבֵׁשם ַהַּבַעל 

ם טֹוב, ֶׁשָאַמר ִּכי ָאָדם ָהרֹוֶאה ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל עֹוֵבר ׁשֵ 
ֲעֵבָרה, ָעָליו ִלְבֹּדק ֶאת ַעְצמֹו ִאם ֵאינֹו ָלקּוי ְּבַעְצמֹו 

ְּבאֹוָתּה ֲעֵבָרה, ִּכי לֹא ְלִחָּנם ֶהְראּו לֹו זֹאת ִמן ַהָּׁשַמִים. 
ְׁשבּועֹות פ"ג ּוְלַמֲעֶׂשה ֵאּלּו ֵהם ִּדְבֵרי ֲחַז"ל (ּתֹוֶסְפָּתא 

ה"ג): "ָהרֹוֶאה עֹוְבֵרי ֲעֵבָרה ִנְתַחֵּיב ִלְראֹות, ָהרֹוֶאה עֹוֵׂשי 
 ִמְצָוה ָזָכה ִלְראֹות". 

ְוֶדֶר ַאַּגב, ְמֻסָּפר ֶׁשַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָרָאה ַּפַעם ְיהּוִדי 
, ֲאָבל יֹוֵתר ִמֹּכל  ְמַחֵּלל ַׁשָּבת. הּוא ִהְזַּדֲעַזע ְמֹאד ִמָּכ

ְזָעה אֹותֹו ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשהּוא ַעְצמֹו ִנְכַׁשל ְּבַמֶּׁשהּו ְּבִחּלּול ִזעְ 
 : ַׁשָּבת. הּוא ָיַׁשב ְוָחַקר ְולֹא ָמָצא, ַעד ֶׁשָעָלה ַעל ַּדְעּתֹו ָּכ
ַּפַעם הּוא ָרָאה ִמיֶׁשהּו ְמַבֶּזה ַּתְלִמיד ָחָכם, ְוהּוא ָמָחה ַעל 

, ַא ַּכִּנְרֶאה ַהְּמָחָא  ה לֹא ָהְיָתה ְּכִפי ַהִּׁשעּור ֶׁשָהָיה ָּכ
ָצִרי ָׁשם, ְוַתְלִמיד ָחָכם ֲהֵרי הּוא ִּבְבִחיַנת "ַׁשָּבת", 
ּוֵמַאַחר ֶׁשְּמָחָאתֹו לֹא ָהְיָתה ַמְסֶּפֶקת, ָהָיה לֹו ֵחֶלק ָקָטן 

 .ְּבִחּלּול ַׁשָּבת ַהֶּזה, ּוְלִפיָכ ֶהְראּוהּו ִמָּׁשַמִים ִחּלּול ַׁשָּבת..
"ִּכי ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֲאֶׁשר ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ָלֶהם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו: 

, ַּבְיִׁשיָבה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ָיַׁשְבִּתי ָיַׁשְבנּו ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים"
, ַּגם ָּבזֹאת "ֶאת ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים"ְּכמֹוֶכם, ְוַאף 

ְרִאַּית ִׁשּקּוֵציֶהם ְוִגּלּוֵליֶהם, ִלי לֹא ָהִיינּו ֻׁשָּתִפים, אּוָלם ּבִ 
ָהְיָתה ֻׁשָּתפּות ִעָּמֶכם, ִּכי לֹא ָעַבְרִּתי ַעל ֲעֵברֹות ֵאּלּו, ְוִלִּבי 
לֹא ִנְמָׁש ֲאֵליֶהם, ֲאָבל ַאֶּתם ֵּכן ִנְמָׁשִכים ַאֲחֵריֶהם, 

 , ְוֻעְבָּדה זֹו  ."ַוִּתְראּו ֶאת ִׁשּקּוֵציֶהם ְוֶאת ִּגֻּלֵליֶהם"ּוְלִפיָכ
"ְלָבבֹו ֹפֶנה ֶּבֱאֶמת ַמֲעָלה ֶאת ַהֲחָׁשׁש, ֶּפן ֵיׁש ֵּביֵניֶכם ֲאֶׁשר 

ֵקינּו ָלֶלֶכת ַלֲעֹבד"   (כט, יז).ַהּיֹום ֵמִעם ה' ֱא
 

חַ  ה' יֹאֶבה "לֹא  )יט, כט( לֹו" ְס
 יֹאֶבה", ֶׁשַּמְׁשָמָעּה "לֹא ֶׁשל: ְּבָלׁשֹון ַהָּכתּוב ָנַקט ַמּדּועַ 
חַ  רֹוֶצהַהָּקָּב"ה  ֶׁשֵאין  "לֹא ְּבַפְׁשטּות: ָאַמר לֹו, ְולֹא ִלְס
 לֹו"? ִיְסַלח
 חֹוֵתם ָאָדם , ֶׁשַּכֲאֶׁשרַהַּט"ז ְּבֵׁשם ִיְצָחק" ַה"ֵּבית ְמָתֵרץ
 ִמִּמי חֹובֹו ֶאת ִלְגּבֹות ָיכֹול ַהחֹוב ַלֲחֵברֹו, ַּבַעל ַעְרבּות
 ֶהָעֵרב (ְּבִמְקֶרה ִמן ַעְצמֹו, אֹו ֵמַהּלֹוֶוה אֹו - רֹוֶצה ֶׁשהּוא

 ַקְּבָלן). ָעֵרב ֶׁשל
 ָהָרָׁשע ֲהָדִדית, ָעׂשּוי ְּבַעְרבּות ִנְכְנסּו ִיְׂשָרֵאל ְוַעם הֹוִאיל
 ּוְבְדָרַכי ָהָרִעים ְּבִמְנָהַגי ִלְדֹּבק ְולֹוַמר: ַאְמִׁשי ָלבֹוא

 ִיְהיּו ְּיַׁשֵּלםׁשֶ  ּוִמי - ֵאֵל ִלִּבי ּוִבְׁשִרירּות ַהְמֻעָּוִתים
 ִיְׂשָרֵאל. ָהֲעֵרִבים, ְּכלֹוַמר: ְּכַלל

חַ  יֹאֶבה "לֹא ָּכתּוב: ְלִפיָכ  לֹו", ַהָּקָּב"ה, ֶׁשהּוא ה' ְס
ַהחֹוב,  ֶאת ִלְגּבֹות ִמִּמי ְלַבּדֹו ְלַהְחִליט ַהחֹוב, ָיכֹול ַּבַעל
, ְלַקְחּתֹו, ּוִמֵּכיָון לֹא ּוִמִּמי  ִמן ה' ִלְגּבֹות ֶצהִיְר  לֹא ֶׁשָּכ

 ְלַבּדֹו. ַהחֹוֵטא ִמן ָהֲעֵרִבים, ֶאָּלא



 

ֶקי"  (ל, ב) "ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱא
 ָאָדם ַהחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ֲעוֹונֹוָתיו הֹוְפִכים ִלְזֻכּיֹות.

, ֶׁשָעַמד ַּפַעם ִעם ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמֶּבְרִדיְטׁשֹובְמַסְּפִרים ַעל 
ַע ֶאָחד, ְוִדֵּבר ַעל ִלּבֹו ֶׁשַּיְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. אֹותֹו ּפֹוֵׁשַע ּפֹוׁשֵ 

לֹא ִהְתַלֵהב ִּבְמיָֻחד ִמְּלַׁשּנֹות ֶאת ָּכל ֹאַרח ַחָּייו, ְוַגם ָסַבר 
ֶׁשִעם ָּכל ָּכ ַהְרֵּבה ֲחָטִאים ֶׁשָּצַבר, ֵאין לֹו ְּכָבר ַהְרֵּבה 

 ִסּכּוִיים ְלַגן ֵעֶדן.
ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק: "ַאָּתה ִּתְהֶיה ָאָדם ָּגדֹול ְמֹאד, ָאַמר לֹו 

 ּוְׂשָכְר ִיְהֶיה ַרב, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ִמְּׂשָכִרי".
"ֵאי ֶזה?" ָּתַמּה אֹותֹו חֹוֵטא, "אּוַלי ָהַרב לֹא יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק 

 ֶאת ֶהֵּקף ַהֲחָטִאים ֶׁשִּלי..."
ֶּבְרִדיְטׁשֹוב: "ֲאִני ְמַנֶּסה ְלַקֵּים ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמ 

ִמְצוֹות, ִמְׁשַּתֵּדל ּוִמְתַאֵּמץ, ַא ָּבא ַהֵּיֶצר ּוְמַנֶּסה ְלַהְכִׁשיל 
ֲאִני  -אֹוִתי, ְוָאז ִלְפָעִמים ֵיׁש ִלי 'ְנִגיעֹות' ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצָוה 

ַלי ִּבְׁשִביל עֹוֶׂשה ְקָצת ִּבְׁשִביל ָּכבֹוד, ְקָצת ַלֲהָנָאִתי, אּו
ֶּכֶסף. לֹא ַקל ְלַקֵּים ִמְצָוה 'ִלְׁשָמּה'. ַאָּתה ָעַבְרָּת ָּכל ָּכ 
 ַהְרֵּבה ֲעֵברֹות 'ְלֵׁשם ֲעֵבָרה', ְוִאם ַאָּתה ַּתֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה

ֵמַאֲהָבה, ָּכל ָהֲעוֹונֹות ָהֵאּלּו ַיַהְפכּו ִלְהיֹות ְלֵׁשם ִמְצָוה, 
ְּכִאּלּו ִהְצַלְחָּת ְלַקֵּים ִמְצוֹות ַרּבֹות  - ְוִיְהיּו ְל ְזֻכּיֹות

 ְּבַכָּוָנה ֲאִמִּתית, ְלֵׁשם ָׁשַמִים!...
" ֶאת ָהָאמּור ַּבֶהְמֵׁש ֶנֶפׁש ְיהֹוָנָתןַעל ִּפי ֶזה ְמָבֵאר ַה"

ֶקי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו  (ָּפסּוק ה): "ֶוֱהִביֲא ה' ֱא
". ְּכלּום ִיְהיּו ֲאֹבֶתי ִויִרְׁשָּתּה, וְ  ֵהיִטְב ְוִהְרֶּב ֵמֲאֹבֶתי

ָאז ִיְׂשָרֵאל טֹוִבים יֹוֵתר ֵמֲאבֹוֵתיֶהם, ֵהן ֲאבֹוֵתיֶהם 
ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ָהיּו? ֶאָּלא ֶׁשָהָאבֹות ָעׂשּו ִמְצוֹות ַרּבֹות, 

ָכה ַוֲעֵברֹות ַרּבֹות לֹא ָהיּו ָלֶהם. ַהָּבִנים ָהיּו ְּבַדְרָּגה ְנמּו
יֹוֵתר, ְוָעְברּו ֲעֵברֹות, ַא ֵמַאַחר ֶׁשַּיְחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 
ֵמַאֲהָבה, ַיַהְפכּו ָּכל ְזדֹונֹוֵתיֶהם ִלְזֻכּיֹות, ּוִמֵּמיָלא ִיְהיּו 
ָלֶהם ְזֻכּיֹות ַרּבֹות ְמֹאד, יֹוֵתר ֵמֲאֶׁשר ַלֲאבֹוֵתיֶהם 

 ַהַּצִּדיִקים. 
" ֵמִביא ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשָּבת קנה ָהבֶנְחָמד ִמּזָ ּוַבֵּסֶפר "

ע"ב): "ָאַמר ַרב ַּפָּפא: ֵלית ְּדַעְנָיא ִמַּכְלָּבא, ְוֵלית ְּדַעִּתיר 
ֵאין יֹוֵתר ָעִני ִמֶּכֶלב, ְוֵאין יֹוֵתר ָעִׁשיר  -ֵמֲחִזיָרא" [ 

ֶלב ִנּזֹון ֵמֲחִזיר]. ַּפְׁשטּות ַהְּדָבִרים, ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י, ֶׁשּכֶ 
ִמָּבָׂשר, ְוֵאינֹו אֹוֵכל סּוֵגי ָמזֹון ׁשֹוִנים, ְוָלֵכן ָרֵעב הּוא 
ָּתִדיר. ַהֲחִזיר, ְלֻעַּמת ֶזה, ֵאינֹו ַּבְרָרן ָּגדֹול, ָּכל ַמֲאָכל טֹוב 

ְּכָלל  ֲעבּורֹו. הּוא מּוָכן ֶלֱאֹכל ַּגם ֶזֶבל, ְוֶזֶבל ֵיׁש ְּבֶּדֶר
ָדם נֹוְתִנים לֹו ָמזֹון ַרב. ָלֵכן ַהֲחִזיר ַמְסִּפיק. ַאף ְּבֵני ָא 

 'ָעִׁשיר', ְלעֹוָלם ֵאין לֹו ַמְחסֹור ְּבֹאֶכל.
 -ַא ּדֹוֵרׁש ַה"ֶנְחָמד ִמָּזָהב": ֵאין יֹוֵתר ָעִׁשיר ֵמחֹוֵזר 

ֵמָאָדם ֶׁשחֹוֵזר ִּבְתׁשּוָבה, ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש לֹו ְזֻכּיֹות ַרּבֹות 
ת ֶׁשֲעֵליֶהם ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְמֹאד, ִמָּכל ָהֲעוֹונֹו

 ֵמַאֲהָבה. 
 
ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת "

 (ל, יא) "ִהוא ִמְּמ ְולֹא ְרֹחָקה ִהוא
ָּכַתב ָהַרְמַּב"ן: "ְוַהָּנכֹון, ִּכי ַעל ָּכל ַהּתֹוָרה יֹאַמר (ְלֵעיל ח, 

ְצָוה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום', ֲאָבל 'ַהִּמְצָוה א) 'ָּכל ַהִּמ 
ַהּזֹאת' ַעל ַהְּתׁשּוָבה ַהִּנְזֶּכֶרת", ְּכלֹוַמר ַעל ִמְצַות ַהְּתׁשּוָבה 
ֶנֱאַמר ָּכאן ֶׁשֵאיָנּה ִנְפֵלאת ֵמִאָּתנּו ְוֵאיָנּה ְרחֹוָקה, ֶאָּלא 

 "ִּכי ָקרֹוב ֵאֶלי ַהָּדָבר ְמֹאד"! 

ְּתׁשּוָבה ִהיא ֶחֶסד ָעצּום ֵמַהָּקָּב"ה, ַּבֲאֶׁשר ֹּכה ַקל  ִמְצַות
 ּוָפׁשּוט ְלַקְּיָמּה, ְוַהָּמָׁשל ַהָּבא ַיְמִחיׁש ָלנּו ֶאת ָהִעְנָין: 

ָהָיה ַּפַעם ֵּבית חֹוִלים ְלחֹוֵלי ֶנֶפׁש. ַּבָּמקֹום ָׁשהּו ֲאָנִׁשים 
 ֹונֹות ֶׁשל ֹחִלי. ֶׁשֵאיָנם ְּבִריִאים ְּבַנְפָׁשם, ִּבְדָרגֹות ׁש

יֹום ֶאָחד ִהִּגיַע ִמיֶׁשהּו ְלַבֵּקר ַּבָּמקֹום ְוָרָאה ָאָדם ֶׁשִּנְרֶאה 
 ַמָּמׁש ְּבֵסֶדר. 

ָּפָנה ֶאל ַהְמַנֵהל ְוָׁשַאל: "ֲאִני ֵמִבין ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים 
ִמְבָחִנים ַלֲאָנִׁשים, ּוְלִפיֶהם קֹוְבִעים ֶאת ָרַמת ְׁשִפּיּוָתם, 

 ִׂשיֶתם ִמְבָחן ָלָאָדם ַהֶּזה?" ַהִאם עֲ 
 "ֵּכן", ָאַמר ַהְמַנֵהל. 

"ְוֵכיַצד ִהְּנֶכם ּבֹוֲחִנים ֶאת ָהֲאָנִׁשים ִלְראֹות ִאם ֵהם 
ְּבִריִאים ְּבַנְפָׁשם אֹו לֹא?" ִהְמִׁשי ַהְמַבֵּקר ְלִהְתַעְנֵין, 

ָיה ְוַהְמַנֵהל ִסֵּפר: "ַמְכִניִסים אֹוָתם ְלֶחֶדר ּובֹו ַאְמַּבְט 
ְמֵלָאה ַמִים, ַּכִּפית ַמְזֵלג ְוכֹוס, ּוְמַבְקִׁשים ֵמֶהם ְלרֹוֵקן 
ֶאת ָהַאְמַּבְטָיה. ַהּצּוָרה ֶׁשָּבּה ַיְחִליט ְלרֹוֵקן ֶאת ַהַּמִים 

 ְמִעיָדה ַעל ָרַמת ְׁשִפּיּותֹו". 
ָאַמר לֹו: "ַוֲאִני ֵמִבין ֶׁשַהְּבִריִאים ְמרֹוְקִנים ֶאת 

ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִעם  -ֶאְמָצעּות ַהּכֹוס, ְוֵאּלּו ֶׁשּלֹא ָהַאְמַּבְטָיה ּבְ 
 ַהַּמְזֵלג..." 

"לֹא", ָאַמר ַהְמַנֵהל, "ַהְּבִריִאים ְּבַנְפָׁשם ָּפׁשּוט חֹוְלִצים 
 ֶאת ַהְּפָקק ֶׁשְּבַתְחִּתית ָהַאְמַּבְטָיה!..."

ן' אֹוָתּה? ֵיׁש ָלָאָדם 'ַאְמַּבְטָיה' ְמֵלָאה ֲעוֹונֹות, ֵּכיַצד 'ְירֹוֵק 
ץ ֶאת ַהְּפָקק'  ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. ֶזה  -ָּפׁשּוט ְמֹאד: ָעָליו 'ַלֲח

 ַהֹּכל!
ֲעִׁשַּית ְּתׁשּוָבה ִהיא ְּפֻעָּלה ַקָּלּה ְולֹא ְמֻסֶּבֶכת ְּכָלל, ְוִהיא 
ּכֹוֶלֶלת ִוּדּוי, ֲחָרָטה ְוַקָּבָלה ֶלָעִתיד ִּבְלַבד. ָאָדם ִנְזָּכר 

ָעָׂשה. ֵאין ֹצֶר ֲאִפּלּו ֶׁשֵּיֵל ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוַגם ַּבֲעֵבָרה ׁשֶ 
לֹא ָלַרב. ֵהיָכן ֶׁשהּוא ִנְמָצא, הּוא ֶנֱעַמד ְואֹוֵמר: "ָאָּנא ה', 
ָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפֶני ְוָעִׂשיִתי ָּכ ְוָכ [ְמָפֵרט ֶאת 

ָעִׂשיִתי זֹאת, ּוִמְתַחֵּיב ַהֵחְטא], ֲאִני ִמְצַטֵער ּוִמְתָחֵרט ׁשֶ 
 ֶׁשּלֹא ֶאֱעֶׂשה זֹאת יֹוֵתר". זֹוִהי ְּתׁשּוָבה!

 
 תַׁשּבָ ת ְזִמירֹו

 תַׁשּבָ "ָמתֹוק ָהאֹור" ַעל  ַהֵּסֶפר ִמּתֹו
"ָּכל ְמַקֵּדׁש ְׁשִביִעי ָּכָראּוי לֹו... ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעל ִּפי 

 ָפֳעלֹו"
, ָּכַתב ְלָבֵאר ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַּבַעל "ָעהַׁשֲעֵרי ַהְיׁשּו "ַּבֵּסֶפר

ְּבַהְקָּדָמתֹו, ֶׁשִאם ָהָאָדם אֹוֵמר ְּבֵעת  "ֵׁשֶבט מּוָסר"הַ 
ֲאִכיָלתֹו 'ִלְכבֹוד ַׁשַּבת ֹקֶדׁש', ַאף ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ְּבתֹוְכֵכי ִלּבֹו 
ִּכי הּוא אֹוֵכל ְּכֵדי ְלַהְׂשִּביַע ֶאת ּגּופֹו, ִעם זֹאת ֶעֶצם 

 ֲאִמיָרה עֹוָׂשה ֹרֶׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. הָ 
ף "ְּבכַ  - "ָראּוי לֹוּכָ ָּכל ְמַקֵּדׁש ְׁשִביִעי "ָלֵכן אֹוֵמר ַהַּפְיָטן: 

ַהִּדְמיֹון, ַהְינּו, הּוא ְמַקֵּדׁש ֶאת ַהַּׁשָּבת ְּכִאּלּוָהָיה ָראּוי לֹו, 
ֹו, ְוַרק אֹוֵמר ְּבִפיו ִּכי ִאם ִּכי ֶּבֱאֶמת הּוא ֵאינֹו ַּבַּמְדֵרָגה ַהּז

 -" הּוא ְמַקֵּדׁש ֶאת ַהַּׁשָּבת. ִעם זֹאת, "ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד
ַעל ִּפי " -ִּכי ַאף ֶׁשהּוא אֹוֵמר זֹאת ַרק ְּבִפיו, ִעם זֹאת 

 , הּוא ּפֹוֵעל ְּפֻעּלֹות ְּגדֹולֹות ְוִנְׂשָּגבֹות. "ָפֳעלֹו
ָהָאָדם ִיְׁשַּתֵּדל ִּכי ָאֵכן ַמה ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה, ִאם 

ֶּׁשּיֹוֵצא ִמִּפיו, ִיְהֶיה ָחקּוק ַּגם ְּבַנְפׁשֹו, ְּבַוַּדאי ִיְהֶיה ְׂשָכרֹו 
 ֶּכֶפל ִּכְפַלִים.

הרֹאׁש  ִעְנָיֵני ָנ ָּׁש  ַה



 

 "ִמְׁשָּפט ִעָּמנּוַאל ָּתבֹוא ּבְ "
ֵמֲעָבָדיו.  א ַלֶּמֶל ֶאָחדטָ ": ַּפַעם חָ ת ֵלִויּׁשַ ְּקדֻ אֹוֵמר ַה"

 ָאַמר לֹו ַהֶּמֶל ֶׁשהּוא ִיְקַּבע ְוִיֵּתן ְלַעְצמֹו ֶאת ָהֹעֶנׁש. 
 - ן ָלַעְצִמי ֹעֶנׁשֵּת ֵהֵחל ָהֶעֶבד ִלְבּכֹות: ֵאי ֶאְנַהג? ִאם לֹא ֶא 

, ְוִאם ַאֲעִניׁש ֶאת ַעְצִמי ֲהֵריזֹוִהי ֻחְצָּפה, ִּכי   - ָּפַגְעִּתי ַּבֶּמֶל
 ִּבְכבֹודֹו ִּכי ָחָטאִתי ַלֶּמֶל ,אּוַלי ָהֹעֶנׁש לֹא ַמְסִּפיק

 . ּוְבַעְצמֹו
ֵּכיָון ֶׁשֵאֶצל  ,ף ָאַמר ַלֶּמֶל ֶׁשַהֶּמֶל ְּבַעְצמֹו ָידּון אֹותֹוֹוּסבַ לְ 

ַרֲחִמים, ֲאָבל ִאם ָהֶעֶבד ָידּון ֶאת ַהֶּמֶל ֵיׁש ָמקֹום לְ 
 ַעְצמֹו...

, ַאל ּתֹאַמר "ִמְׁשָּפט ִעָּמנּוַאל ָּתבֹוא ּבְ " :יםָלֵכן ָאנּו אֹוְמִר 
, ֶׁשַאָּתה ָאנּוֶאָּלא ְמַבְּקִׁשים  ,ָלנּו ִלְׁשֹּפט ֶאת ַעְצֵמנּו

: וִ ִּתְׁשֹּפט אֹוָתנּו. ְוַעל ָּכ אֹוֵמר דָ  רבש"ע, ד ַהֶּמֶל
" ֵמיָׁשִרים ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶני" ִּכי" אצֵ יֵ  ִמְׁשָּפִטי ִמְּלָפֶני"
 . יז, ב) ְּתִהִּלים(
 

 "ׁשֹוֵפט ָּכל ָהָאֶרץ ְואֹוָתנּו ַּבִּמְׁשָּפט ַיֲעִמיד"
ְּבָׁשָעה ֶּׁשָאנּו ְמִכיִנים ֶאת ַעְצֵמנּו ְּבֹכֶבד רֹאׁש ַלֲעמֹוד 
ְלִמְׁשָּפט ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ִמן ָהָראּוי ְלִהְתּבֹוֵנן 

ֹוְׂשִאים ָהִעָּקִרִּיים ֲאֶׁשר ְוָלֵתת ֶאת ַהַּדַעת ַמה ֵהם ַהּנ
 ֲעֵליֶהם ִנְצָטֵר ָלֵתת ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון.

ֹמה ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום אֹוֵמר (ֹקֶהֶלת יב, יד):  "ִּכי ֶאת ְׁש
ִקים ָיִביא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם, ִאם טֹוב  ָּכל ַמֲעֶׂשה ָהֱא

ַהִּדין ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשה,  . ָאָדם ָעִתיד ָלֵתת ֶאתְוִאם ָרע"
ַמְחָׁשָבה אֹו ִדּבּור. אּוָלם ֵיׁש נֹוְׂשִאים ֶׁשֲעֵליֶהם ִנְׁשַאל 

 ָהָאָדם ִמָּיד ְּבֵראִׁשית ִּדינֹו.
 ַמֶהם נֹוְׂשִאים ֵאּלּו?

"ֵאין ְּתִחַּלת ִּדינֹו ֶׁשל ַהְּגָמָרא ְּבִקדּוִׁשין (מ, ב) אֹוֶמֶרת: 
ָהִעְנָין ָהִראׁשֹון ָעָליו ָּדִנים  - ֹוָרה"ָאָדם ֶאָּלא ַעל ִּדְבֵרי ּת

 ֶאת ָהָאָדם הּוא ִלּמּוד ַהּתֹוָרה.
"ָאַמר ְוִאּלּו ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (לא, א), אֹוֶמֶרת: 

 ָנָׂשאָת  לֹו: אֹוְמִרים ְלִדין, ָאָדם ֶׁשַּמְכִניִסין ָרָבא, ְּבָׁשָעה
ְוכּו'. ּוִמְּדָבֶריָה  ַלּתֹוָרה?" יםִעִּת  ָקַבְעָּת  ֶּבֱאמּוָנה? ְוָנַתָּת 

ִנְרֶאה ֶׁשַהְּׁשֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּיָּׁשֵאל ָהָאָדם ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל 
ַמְעָלה ֵאיֶנָּנה ַעל ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ֶאָּלא ַעל ַמָּׂשא ּוַמָּתן 

 ֶּבֱאמּוָנה.
ֵּתי ַהְּגָמרֹות ְוִאם ֵּכן, ֵאפֹוא, ֵיׁש ְלַיֵּׁשב ֶאת ַהְּסִתיָרה ֵּבין ְׁש 

ּוְלַהְכִריַע ַמִהי ַהְּׁשֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשאֹוָתּה ִיָּׁשֵאל ָהָאָדם 
 ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה? 

ַה"ּתֹוְספֹות" ֶׁשַּמְקִׁשים זֹאת ְמָתְרִצים, ֶׁשֶּבֱאֶמת ְּתִחַּלת 
ָנת ַהִּדין ִהיא ַעל ַמָּׂשא ּוַמָּתן ֶּבֱאמּוָנה, ַא ֵּכיָון ֶׁשַעל ְמ 

ְלַנֵהל ֶאת ָהֲעָסִקים ֶּבֱאמּוָנה ְוֹיֶׁשר ֵיׁש צֹוֶר ִלְהיֹות ָּבִקי 
ְּבִהְלכֹות ָממֹונֹות ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה, ִמָּיד ִיְׁשֲאלּו ֶאת ָהָאָדם 

 ַהִאם הּוא ָקַבע ִעִּתים ִלְלמֹוד ֲהָלכֹות ֵאּלּו.
הּוא ַמְסִּביר ֶאת ְוַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ְמָתֵרץ ְּבֹאֶפן ׁשֹוֶנה, ְּכׁשֶ 

 ֵריׁש "ָאַמרָּכל ַמֲאַמר ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת ִמְּתִחָּלתֹו: 
 ְיׁשּועֹות ֹחֶסן ִעֶּתי ֱאמּוַנת 'ְוָהָיה ִּדְכִתיב: ַמאי ָלִקיׁש,
 ֶזה -ְזָרִעים. ִעֶּתי  ֵסֶדר ֶזה -ֱאמּוַנת  ,'ְוגֹו ָוַדַעת' ָחְכַמת
 ֵסֶדר ֶזה -ְיׁשּועֹות  ָנִׁשים. ֵסֶדר הזֶ  -ֹחֶסן  מֹוֵעד. ֵסֶדר

 ֵסֶדר ֶזה -ָוַדַעת  ֳקָדִׁשים. ֵסֶדר ֶזה -ָחְכַמת  ְנִזיִקין.
. ַאַחר ָּכ ֵמִביָאה ַהְּגָמָרא ֶאת ַמֲאַמר ָרָבא ָטֳהרֹות"

 אֹוְמִרים ְלִדין, ָאָדם ֶׁשַּמְכִניִסין "ְּבָׁשָעהֶׁשהּוָבא ְלֵעיל: 

 ָעַסְקָּת  ַלּתֹוָרה? ִעִּתים ָקַבְעָּת  ֶּבֱאמּוָנה? ְוָנַתָּת  ָנָׂשאָת  לֹו:
 ֵהַבְנָּת  ְּבָחְכָמה? ִּפְלַּפְלָּת  ִליׁשּוָעה? ִצִּפיָת  ּוְרִבָּיה? ִּבְפִרָּיה
 .ָּדָבר?" ִמּתֹו ָּדָבר

ּוְמָבֵאר ַהָּגאֹון, ִּכי ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם הּוא ֵראִׁשית ָּכל ַעל ֵעֶסק 
 ֹ א ִיָּׁשֵאל ְּתִחיָלה ַעל ְקִביַעת ָהִעִּתים ַהּתֹוָרה, ַא הּוא ל

 ְלִלּמּוד, ֶאָּלא ִיָּתַבע ַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו יֹוֵדַע ֶאת ָּכל ַהַּׁש"ס! 
ְּבַמֲאָמרֹו ֶׁשל ָרָבא ָאנּו מֹוְצִאים ֶאת ַהֵּפרּוט ַלָּפסּוק 

ָּכל ֶׁשֵהִביא ֵריׁש ָלִקיׁש ְלַגֵּבי ֵׁשֶׁשת ַהְּסָדִרים ֶׁשַּבַּׁש"ס, ְּכׁשֶ 
ְׁשֵאָלה ֶׁשאֹוָתּה ִנְׁשַאל ָהָאָדם ְמֻכֶּוֶנת ְּכֶנֶגד ֶאָחד ִמִּׁשָּׁשה 

 ִסְדֵרי ִמְׁשָנה: 
ַהִאם ָלַמְדָּת ֶאת ֵסֶדר ְזָרִעים,  -"ָנָׂשאָת ְוָנַתָּת ֶּבֱאמּוָנה" 

 ֶׁשִנְקָרא ַּבָּפסּוק "ֱאמּוָנה"? 
ֵסֶדר מֹוֵעד,  ַהִאם ָלַמְדָּת ֶאת -"ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה" 

?"  ַהְּמֻרָמז ַּבִּמָּלה "ִעֶּתי
 ַהִאם ָעַסְקָּת ְּבֵסֶדר ָנִׁשים? -"ָעַסְקָּת ִּבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה" 

ְּכלּום יֹוֵדַע ִהְּנ ֶאת ֵסֶדר ְנִזיִקין,  -"ִצִּפיָת ִליׁשּוָעה" 
 ַהָּקרּוי "ְיׁשּועֹות"?

ֵסֶדר ֳקָדִׁשים, ֶׁשִנְקָרא ָלַמְדָּת ֶאת  -"ִּפְלַּפְלָּת ְּבָחְכָמה" 
 ַּבָּפסּוק "ָחְכָמה"?

ַהִאם ָלַמְדָּת ַּגם ֶאת ֵסֶדר  -"ֵהַבְנָּת ָּדָבר ִמּתֹו ָּדָבר" 
 ָטֳהרֹות ַהָּקרּוי "ַּדַעת", ֶׁשִהיא ֲהָבַנת ָּדָבר ִמּתֹו ָּדָבר?

יָון ַעל ִּפי ְּדָבִרים ֵאּלּו לֹא ָקָׁשה ְּכָלל ֻקְׁשַית ַהּתֹוְספֹות, ּכֵ 
ֶׁשַהְּׁשֵאָלה "ָנָׂשאָת ְוָנַתָּת ֶּבֱאמּוָנה" ַאף ִהיא עֹוֶסֶקת ְּבִעְנַין 

 ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. 
ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלָהִׁשיב ֶאל ִלֵּבנּו ֶאת ְּדָבָריו ַהְמעֹוְרִרים ֶׁשל 
ַהָּגאֹון, ְוִלְזֹּכר ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִיְצָטֵר ַלֲענֹות ַעל ִמְבָחן 
ְמֹפָרט, ְּבָכל ֵׁשֶׁשת ַהְסָדִרים! ָאָנה נֹוִלי ֶאת ֶחְרָּפֵתנּו, ִאם 
נּוַכל ְּבֹקִׁשי ַלֲענֹות ַעל ַּדף ֶאָחד?... ְוִהֵּנה ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו 

"ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ֲעבֹוָדה ָזָרה ג, א) 
, ְוָכל ָאָדם ִיָּתַבע ַרק ַעל "הּוא ָּבא ִּבְטרּוְנָיא ִעם ְּבִרּיֹוָתיו

. ַעל ֵּכן,  ַמה ֶּׁשָהָיה ִּביָכְלּתֹו ַלֲעׂשֹות, ְולֹא ַעל יֹוֵתר ִמָּכ
חֹוָבה ָעֵלינּו ִלְלמֹוד ְּכָכל ֶׁשָּיֵדינּו ַמַּגַעת, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֵנבֹוׁש 

 ְולֹא ִנָּכֵלם ְּביֹום ַהִּדין!
 
ְּתִפַּלת (" ִהּלֹות ִיְׂשָרֵאלִנְרָעׁש ְוִנְפָחד ִמַּפַחד יֹוֵׁשב ְּת "

 )ַהָּׁשָנה ְלרֹאׁשמּוָסף 
 ַהִחּזּוק ְּבִׂשיחֹות ָנַהג ל"זצ ֶמְלֶצר ַזְלָמן ִאיָסר ַרִּבי ַהָּגאֹון
 ּוְלהֹוִכיחַ , ְלַעְצמֹו ְּכֵמִׂשיחַ  ְלַדֵּבר ַהִּדין יֹום ִלְקַראת ֶׁשָּנָׂשא
 ֲאֶׁשר, ִלְקחֹו ֵעיׁשֹוְמ  ֶׁשל רּוָחם. ַמֲעָׂשיו ַעל ַעְצמֹו אֹותֹו

, ְּתִהּלֹות יֹוֵׁשב ִמַּפַחד ְוִנְפָחד ִנְרָעׁש הּוא ַּכָּמה ַעד ִהְבִחינּו
 . ֲעֵליֶהם ָׁשְרָתה ַהִּדין יֹום ְוֶחְרַּדת ָּכ ְיֵדי ַעל ִנְסֲעָרה
 ִאיָסר ַרִּבי ָּפַתח, ֶׁשָּנָׂשא ַהִהְתעֹוְררּות ִמִּׂשיחֹות ְּבַאַחת
 ִמֵּכן ּוְלַאַחר, ַהּתֹוָרה לֹוְמֵדי ֶׁשל ִׁשְבָחםּבְ  ְוִדֵּבר ַזְלָמן
 ַּתְלִמיד ִהְׁשוּוָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה חֲ : "ְוָאַמר ִהְמִׁשי
"ַּכָּמה ): ב, כב ַמּכֹות( אֹוֶמֶרת ְוַהְּגָמָרא, ּתֹוָרה ְלֵסֶפר ָחָכם

יֵמי ָרה ְולֹא ַקּיְ ִטְּפָׁשֵאי ְׁשָאר ִאיְנֵׁשי ְּדַקְּייֵמי ִמַּקֵמי ֵסֶפר ּתֹו
 ָאָדם ְּבֵני ֵהם ׁשֹוִטים ַּכָּמה ְּכלֹוַמר, ִמַּקֵמי ַּגְבָרא ַרָּבה"

 ַּתְלִמיֵדי ִלְפֵני זֹאת עֹוִׂשים ְולֹא ּתֹוָרה ֵסֶפר ִלְפֵני ֶׁשֶּנֱעָמִדים
 ".ֲחָכִמים

 ֶׁשֵאיָנּה ַאַחת אֹות ֲאִפילּו ּבֹו ֶׁשִּנְמְצָאה ּתֹוָרה ֵסֶפר, הּנֵ ְוִה "
 ַּגֵּבי ַעל, ִמַּבחּוץ ְסִביבֹו ֲחגֹוָרתֹו ֶאת ּכֹוְרִכים, ִתּקּוָנּהּכְ 



 

 ָּפסּול: "ַהֶּזה ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ַמְכִריז ִּכְבָיכֹול ּוְבָכ. ַהְּמִעיל
 !...".ִמֶּמִּני ִּתְלְמדּו ַאל! ֲאִני
: ְוָזַעק ֵלב ְוקֹוֵרעַ  ַמר ִּבְבִכי ַזְלָמן ִאיָסר ַרִּבי ָּפַרץ ְוָכאן

 עֹוִׂשים ּוְפָׁשִעים ֲעוֹונֹות, ֲחָטִאים ַּכָּמה! ְוַרּבֹוַתי מֹוַרי"
 ֻמָּטל! ֵדינּוגְ בִ לְ  ֵמַעל ִלְלּבֹוׁש ָאנּו ַחָּיִבים ֲחגֹורֹות ַּכָּמה! ָאנּו

 ִּתְלְמדּו ַאל: ָמָרה ְוִלְזעֹוק ִקְרָיה ִּבְרחֹובֹות ָלֶלֶכת ָעֵלינּו
 ֶזה ִמַּמֲעֶׂשה ִּתְלְמדּו ְוַאל, ֶׁשָעִׂשיִתי ֶזה ִמַּמֲעֶׂשה
 !...".ֶׁשָעִׂשיִתי

 
ְּבֵאין ֵמִליץ ֹיֶׁשר מּול ַמִּגיד ֶּפַׁשע, ַּתִּגיד ְלַיֲעֹקב ְּדַבר ֹחק "

 "ּוִמְׁשָּפט, ְוַצְּדֵקנּו ַּבִּמְׁשָּפט
ִּמְׁשָּפט ֵיׁש ַטַעם ּלַ ּשֶ ַהֶהְבֵּדל ֵּבין "ֹחק" ְלֵבין "ִמְׁשָּפט" הּוא 

 ַהּבֹוֶלֶטת ק הּוא ִּדין ֶׁשֵאיֶנּנּו מּוָבן. ַהֻּדְגָמאֶהְגיֹוִני, ַא חֹ 
(ַּבִּמְדָּבר  ִהיא ִמְצַות ָּפָרה ֲאֻדָּמה, ֲאֶׁשר ַרִׁש"י ְלחֹוק ְּביֹוֵתר

"ְלִפי ֶׁשַהָּׂשָטן ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם מֹוִנין יט, ב) ּכֹוֵתב ָעֶליָה: 
ַּטַעם ֵיׁש ָּבּה, ֶאת ִיְׂשָרֵאל לֹוַמר ַמה ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ּוַמה 

ְוֵאין ְל ְרׁשּות  ינַ פָ ְלִפיָכ ָּכַתב ָּבּה ֻחָּקה, ְּגֵזָרה ִהיא ִמּלְ 
 . ְלַהְרֵהר ַאֲחֶריָה"

ן ָהעֹוֵסק ִּבְתגּוָבָתם ְלֻעַּמת זֹאת, ַהָּפסּוק ְּבָפָרַׁשת ָוֶאְתַחּנָ 
ו)  ,ֶׁשל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְלִמְׁשַמע ֻחּקֹות ַהּתֹוָרה (ְּדָבִרים ד

"ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהיא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם אֹוֵמר: 
ְלֵעיֵני ָהַעִּמים, ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה 

 . ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה"
ֵרי ַרִׁש"י ֻקְׁשָיה ֲעצּוָמה: הֲ  י"םּבִ לְ ַהּמַ ְוִהְקָׁשה ַעל ָּכ 

ְּבָפָרַׁשת ֻחַּקת אֹוֵמר ֶׁשֻאּמֹות ָהעֹוָלם לֹוֲעִגים ְלִיְׂשָרֵאל 
ּוְמַצֲעִרים אֹוָתם ִּבְגַלל ַהֻחִּקים ֵּכיָון ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַטַעם, 

ֵאי ִיָּתֵכן ֶׁשֻחִּקים ֵאּלּו ִיְהיּו "ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם , ֵּכןִאם וְ 
ּיֹאְמרּו ָעֵלינּו ֶׁשָאנּו ַעם ָחָכם ַהּגֹוִיים ְלֵעיֵני ָהַעִּמים", ַעד ׁשֶ 

 ְוָנבֹון?
 ַהחֹוִלים ֶאת ְּדָבָריו ֵּתֵרץ ְּבֶאְמָצעּות ָמָׁשל: ְלֵבית

 ֶנֱעַמד ְמיָֻּתִרים ִּגּנּוִנים ְללֹא. מּוָזר ָאָדם ִהִּגיעַ " ֵּביִליְנסֹון"
 ַלָּמקֹום ִּגיעַ ֶׁשִה  חֹוֶלה ְלָכל ׁשִנּגַ , ַלִּמּיּון ַהְּכִניָסה ְּבֶפַתח

 ְלֵבית ִלְפנֹות אֹותֹו ֶׁשֵהִביָאה ַהִּסָּבה ַמִהי ְוִהְתַעְנֵין
 .ַהחֹוִלים
 ְוָחׁש ֵראֹות ֶקתּלֶ ּדַ ִמ  סֹוֵבל הּוא ִּכי רִסּפֵ  ָהִראׁשֹון ַהחֹוֶלה
, ְל ִהָּׁשֵמר: "לֹו ְולֹוֵחׁש ֵאָליו ּגֹוֵחן ְוָהִאיׁש. ַעָּזה ֻחְלָׁשה

 ִמָּיד אֹוְת ַיְרִעילּו ָהרֹוְפִאים יֵאלֶ  ִיְּגׁשּו ִאם
 ֶלֱאכֹול ְוַהְתֵחל ַהַּבְיָתה ֵל - ַלֲעָצִתי ַמעְׁש ! יֹוִטיָקהְּבַאְנִטיּבְ 

 ְוָכ, ֶּפְטרֹוִזיְלָיה ִעם ַעְגָבִנּיֹות ְוַאְרַּבע ְפפֹוִניםְמלָ  ְׁשֵני
 ...".ַּתְבִריא

 ַהחֹוִלים ֵּבית תֶא  ְועֹוֵזב ַלְּדָבִרים ִמְתַּפֶּתה ְוַהחֹוֶלה
 הּוא ִּכי אֹותֹו ַמְזִהיִרים ֲאֶׁשר, אֹותֹו ַהּסֹוְבִבים ְלַתְדֵהַמת

 ִמָּמַתי. ֻמְסָמ ִּבְלִּתי ָאָדם ְלֵעצֹות ִּבְׁשִמיָעה ַחָּייו ֶאת ְמַסֵּכן
 ?...ֵראֹות ְלַדֶּלֶקת ּוֶפְטרֹוִזיְלָיה ַעְגָבִנָּיה עֹוְזִרים
 יָמצּו אהּו ִּכי ְוִנְרֶאה, ֵלב ִמְּכֵאֵבי ּגֹוֵנחַ  ַהֵּׁשִני ַהחֹוֶלה
 ּגֹוֵחן, ְמיָֻּדֵענּו ִנָּגׁש ֵאָליו ַּגם, ֵלב ַהְתָקַפת ֶׁשל ְּבִעּצּוָמּה
 ְל ַיְזִריקּו ִּבְפִנים ָהרֹוְפִאים! ְל ִהָּׁשֶמר: "לֹו ְולֹוֵחׁש
 ְפַסתֻק  ְל ַתחּפְ , ַהַּבְיָתה ֵל... אֹוְת ִויַאְׁשְּפזּו ְזִריקֹות
 ...".ַיֲעבֹור ְוַהֹּכל - ַסְרִּדיִנים

 ָּכל ְלַדַעת ְּבִנּגּוד זֹאת ַלֲעׂשֹות ִהְתַּפָּתה חֹוֶלה אֹותֹו ַּגם
 ...םָת ָּק ַר  ַעל ֶאְצָּבָעם ֶאת ֶׁשּסֹוְבבּו ַהְמַלִּוים

 ֶׁשִהִּגיעַ  ִמי ּוְלָכל, ְוָלְרִביִעי ַהְּׁשִליִׁשי ַלחֹוֶלה ַּגם ָעָׂשה ְוָכ
 ַהִּטְבִעּיֹות ֵעצֹותלָ  ִהְתַּפּתּו ֶחְלָקם. חֹוִליםהַ  ֵּבית ֵריְלַׁשעֲ 

 הּוא ַא, ָּכ ַעל ִלְׁשמֹועַ  ֵסְרבּו ְוֶחְלָקם, ְּבָאְזָנם ֶׁשָּלַחׁש
 .ְּבַדְרּכֹו ַמְמִׁשי
 אֹותֹו ֶׁשל ַהְצָלחֹוָתיו אֹודֹות ֶמְחָקר ֶנֱעַר, ְׁשָנַתִים ַּכֲעבֹור
. ִהְצִליחַ  ַלֲעצֹוָתיו ַמעֶׁשּׁשָ  ִמי ָּכל יּכִ , ָּבֵררִמְת  ְוִהֵּנה, ָאָדם
 הֹוִכיחּו רֶׁשָעבַ  ַהְּבִדיקֹות ֶאָּלא, ִמַּמֲחָלתֹו ֶׁשִהְבִריא ַרק לֹא
 !ַעְצמֹו ֶאת ְלַחֵּסן ִהְצִליחַ  ְוַאף ַלֲחלּוִטין ֶהְחִלים גּופֹו ִּכי

 ?!....ָאָדם ֹואֹות ֶׁשל ֲעצֹוָתיו ַעל ְלַגֵח יֹוִסיף ִמֶּׁשהּו ַהִאם
 - ְוִלְׁשִניָנה לׁשָ מָ לְ , ָוֶקֶלס געַ לַ לְ  ָהַפ הּוא ִּבְתִחָּלה ָאְמָנם

 יֹוֵדעַ  הּוא ִּכי הֹוִכיחּו ַעְצָמן ְּבַעד ַהְמַדְּברֹות ַהּתֹוָצאֹות ַא
 ֶאת ֵהִבין ָהַרָּבה ּוְבָחְכָמתֹו, רְמַדּבֵ  ֶׁשִּפיו ַמה ֶאת יֹוֵדע ַּגם

 .ַהְּבָעָיה ֹׁשֶרׁש
ָּכ ַהָּדָבר ְּבִדּיּוק ְלַגֵּבי ַהֻחִּקים אֹוָתם ָנַתן ה' ְלַעם ִיְׂשָרֵאל. 
ַּכֲאֶׁשר ִקְּבלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהּתֹוָרה, ָלֲעגּו ָלֶהם ַהּגֹוִיים: 
ַמה ַהַּטַעם ְלַקֵּים ֻחִּקים ַחְסֵרי ִהָּגיֹון? ַא ַאט ַאט, ְּכָכל 

ֵחּלּו ְלַהִּכיר ָּבֻעְבָּדה ֶׁשַהּתֹוָרה ֶׁשָחְלפּו ַהָּׁשִנים, ֵהם הֵ 
אֹוָתן ִמְצוֹות ִּבְלִּתי ֶהְגיֹוִנּיֹות ַּבֲעִליל, ִלְכאֹוָרה,  -ְוַהִּמְצוֹות 

ָהְפכּו ֶאת ַהְּיהּוִדים ְלַנֲעִלים ֵמֶהם. אֹו ָאז לֹא נֹוְתָרה 
בֹון ִּביֵדיֶהם ְּבֵרָרה ְוֵהם הֹודּו ְּבַעל ָּכְרָחם: "ַרק ַעם ָחָכם ְונָ 

 ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה"! 
ּוְבָעְמֵדנּו ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם, ִמֶּׁשָאנּו רֹוִאים ִּכי 

 :"הּבָ ֵאין ִמי ֶׁשַּיְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו, ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֵמַהָּק 
ר ָלנּו ֶאת ֹו, ָאָּנא ְזכ"ַּתִּגיד ְלַיֲעֹקב ְּדַבר ֹחק ּוִמְׁשָּפט"

ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים,  -ָּדה ֶׁשִּקַּבְלנּו ְּבַאֲהָבה ֶאת ָּכל ּתֹוָרְת ָהֻעבְ 
ְוֶאת ַהֻחִּקים ַהִּבְלִּתי מּוָבִנים, "ְוַצְּדֵקנּו ַּבִּמְׁשָּפט", ָאָּנא 

 ...!ר ָעֵלינּו ְּגֵזרֹות טֹובֹות ְוָתֵחל ָׁשָנה ּוִבְרכֹוֶתיהָ ֹוְּגז
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  דבר העורך
היא  - פרשת נצבים - פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו

 הפרשה המסיימת את שנת תשע"ו. 
ה' אלקיכם".  ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵניפותחת הפרשה: "

 ,השנה לראש נצבים פרשת של סמיכותה על עמדו רבים
; ותקעו' 'קומו סימן: הראשונים רבותינו בזה נתנו וכבר

 ראש - 'תקעו'לפני  תמיד נקראת נצבים, פרשת - 'קומו'
 .)פרשיות סימני - אבודרהם ראה( השנה

 הכוונה 'היום'שכתוב  מקום שבכל ,הקדוש הזוהראומר 
 בפסוק התורה רמזה כאן השנה. ואף ראש ליום היא בפסוק
 השנה. ראש ליום -" ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹוםשבפרשה: " הראשון

 לפני ,ובתפילה בתשובה יחדיו ישראל כל ומדיםע שבו
 מתאמץ ,והגדול הקטן - מהם אחד וכל ,הוא ברוך המקום
  .)יוסף פרדס(יתברך  לפניו יותר רבה רוח נחת ולעשות להוסיף

 -" ַהּיֹום'באדרת אליהו': " חיים זצוק"ל ףביאר רבנו יוסו
 לדין אנו 'נצבים' שבהם הימים לחמשת רמז יוםה' נוטריקון 

 ,הכיפורים יום השנה, ראש ימי הם: ב' ואלו לפני ה' אלקינו
 הושענא רבא ושמיני עצרת.

למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות, לפי  :רש"יכותב 
ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ ממ''ט 

מי יוכל לעמוד באלו,  ,שבתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו
הרבה הכעסתם  סם אתם נצבים היום,יהתחיל משה לפי

 מים לפניו. ילמקום ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קי
, זצ"ל) רבי קלונימוס קלמן הלוי עפשטיין(' מאור ושמש'האומר 

זוהי התרופה מפני הצ"ח  ,"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום"שבעצם 
קללות שמופיעות בפרשה הקודמת. אמר להם משה, אם 

ל ודבר אחד יכאתם רוצים רפואה מפני הקללות האלה, רק 
להציל אתכם, וזה שתהיו באהבה ובאחדות. כל זמן שישראל 
באהבה ובאחדות, אין יכולת הפורענות יכולה לחול עליהם, 

. "ֲחבּור ֲעַצִּבים ֶאְפָרִים ַהַּנח לוֹ : ")הושע ד, יז(כמאמר הכתוב 
, ויש ביניהם רהזבודה ע םשאפילו אם חס וחלילה עובדי

ת, הם שוקדים ונחים בלי שטן בלי פירוד לבבו - התחברות
 כל הקללות והייסורים.  - ופגע רע, ומתמרקים ע"י זה

תבוא, באה -היות ועם ישראל פחד מהקללות בפרשת כי
פרשת נצבים לומר לך, שברגע שעם ישראל מאוחד ומלוכד, 

  , וגם מכל אויבנו.יש הגנה מהקללות
למרות צה לומר , רַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם"והוא שאמרו "

פי -לע-ףששמעתם את כל אלות הברית הכתובות למעלה, א
"ָראֵׁשיֶכם -תהיו נצבים ותהיה לכם תקומה, ע"י שְ  ,כן

כאיש אחד,  - "ֹּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאלִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוֹׁשְטֵריֶכם 
, זו ההכנה האחדות", דהיינו ֹּכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאלוזהו שאמרו "

ַוְיִהי : ")דברים לג, ה( ליום הדין, וזהו שנאמרהכי ראויה 
 ."ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאלַיַחד ִביׁשּורּון ֶמֶל ְּבִהְתַאֵסף ָראֵׁשי ָעם 

ים כל והנה ביום ראשון בערב, יחול ראש השנה, יום בו נקבע
, שמחהה ותכמ, פרנסההמאורעות שיהיו לאדם: החיים, ה

ות באחדות ע"י להי ,אף אם קשה - בריאות ועוד, נתאמץה
 שנעביר על מידותינו.

קינּו ה' ַּפְחְּד ֵּתן תפילות הימים הנוראים כתוב: "ּוְבֵכןב  ֱא
 ָּכל ְוִייָראּו ֶּׁשָּבָראתָ  ַמה ָּכל ַעל ְוֵאיָמְת ַמֲעֶׂשיָּכל ַעל

 ֶאָחת הֲאגֻּדָ  ֻכָּלם ְוֵיָעׂשּו ַהְּברּוִאים ָּכל ְלָפֶני ְוִיְׁשַּתֲחוּו ַהַּמֲעִׂשים
"... ולכאורה קשה מה הקשר בין ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנ ְּבֵלָבב ָׁשֵלם

" ביאור "?! וה"ְוֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאגָֻּדה ֶאָחתלבין  "ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּד
"בקשים מהקב"ה שאנו מהוא  , אם כולם יהיו "ּוְבֵכן ֵּתן ַּפְחְּד

יוכל התאחדו, וממילא אף אחד לא  אזי כולםמפוחדים, 
, מאור ושמש'ה אומר הפורענות, מפני ההצלחה סוד כי .הפגעל

 תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה. !זה ענין האחדות

 
 
 
 
 
 
 

ִבים     תוכן ענייני הפרשה - ִנּצָ
 .)כח-כט, ט( הברית כל ישראל נצבים לקבלת .א
 .)י-ל, א( מאהבה הבטחת ה' שישראל יחזרו בתשובה .ב
 בשמים לא א שמדובר על לימוד התורה)(וי"מצות התשובה  .ג

 .)יד-ל, יא( היא
             .)כ-ל, טו(ובחרת בחיים  .ד

 
 

 

ֶכם" ּלְ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ם ִנּצָ  )ט, כט(" ...ַאּתֶ
קללות שבפרשת למה נסמכה פרשת נצבים לצ"ח  ,אומר רש"י

הוריקו פניהם התחיל  ,כי תבוא? לפי ששמעו ישראל קללות
מדוע היה צריך משה לפייסם,  ,להבין וצריך משה לפייסם.

ומסביר זאת המשגיח של ישיבת חברון הגה"צ רבי ליב חסמן 
זצ"ל: כיוון שראה שהוריקו פניהם ויראים מהם, שוב אין 

 הקללות באים עליהם. 
והמגיד מדובנא המשיל בענין משל לבן עשירים שחלה 

אך כיון שבן עשירים הוא  ,קבע שצריך להקיא ,וכשבא הרופא
ומפונק וסם ההקאה מר מאד הוא, אמר הרופא שיביאו סמי 
רפואה משונים ובישלם בכלי בפני החולה, ומריח בישול 

 התרופות הקיא החולה והבריא. 
כדי  ,כן עשה הקב"ה עם ישראל שאמר בפניהם קללות

שייראו משמיעת הקללות בלבד ולא יעברו על מצוותיו ויגיעו 
 בלבד והיראה מפניהם. ליראת שמים על ידי שמיעת הקללות

 הרב יעקב ניימן] -["דרכי מוסר" 

 
 

 החשיבות המיוחדת לתפילות הימים הנוראים
 :יח) קב, (תהילים הכתוב את בחז"ל מובא (קב) תהילים מדרשב

א ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם  כי ,וביארו", ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְו
, האחרונים ותהדור לבני ע"ה המלך דוד רמז זה במזמור
 שיכפרו נביא ולא הןכ לא להם ואין בערבה כערער שהינם
 אומרים שהם המיוחדת התפילה את להם יש אך ,בעדם
 יבזה לא שאותה תפילה - הכיפורים וביום השנה בראש

 .עוונותיהםעל  ולכפר לזכותם לעמוד היא ועתידה ב"ההק
 נתן רבי הגה"צ בוכים בקול להקריא היה רגיל ,זה נפלא מדרש

 לייקווד ישיבת של בהיכלה ,התקיעות קודםזצ"ל  ווכטפויגל
 ,בפירוש רואים המדרש בדברי כי מדגיש שהוא תוך ,המעטירה
 בית קדושת של בחינה טמונה הנוראים הימים שבתפילות

 התפילה היא היום עבודת" להדגיש: הקפיד בדבריו. המקדש
 ההווה על רקהעתיד  על או העבר על לחשוב לנו אל !לא ותו

 'קדוש אלול'( במחזור זה ברגע לפנינו הכתוב התפילה סדר על -
 במחלה חלהשכ לזצ" פרידלנדר חיים רבי על מסופר .')יח פרק

 אקראי,  שיניים בצילום שהתגלה מה ,ימיו בערוב האיומה
 בתפילה כי יתכן ,יודע מיאחד: " במשפט הקשה לבשורה הגיב

 -מעצמי  זאת נועלמ הייתי יכול השנה בראש יותר נרגשת
 ]קעגעמוד הר" המועד [מעין                                     .יסף ולא אמר

 בס"ד

 שע"ות אלול  כ"ד       בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ מרן הרב        שנה  ו' 276עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 4400 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

 המרא בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
  שליט"א. אדלשטיין יעקב רבי הגאון דאתרא

ִבים  ִנּצָ
ראש השנה



 

 

ְבּתָ ַעד " ר ָאֹנִכי  ה' אלקיךְוׁשַ ֹכל ֲאׁשֶ ַמְעּתָ ְבֹקלֹו ּכְ ְוׁשָ
ךָ  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשֶ ה ּוָבֶניָך ּבְ ָך ַהּיֹום ַאּתָ   (ל, ב) "ְמַצּוְ

 !גדולההמתנה ה - 'תשובהה'

החליט מישהו שהוא מפסיק  ,בבוקר אפלולי וחסר חן אחד
להתרחץ. הוא נעל את חדר המקלחת על מנעול ובריח, 

הרחוב  אל ויצא מסתור, במקום המפתחות את הטמין
היה לנחש  יכול ,שסביבו מהאנשים אחד לא אף יומו. עבודתל

 דבר על אודות ההחלטה המוזרה, וסדר יומו התנהל כרגיל.
העניק לו ביד נדיבה  ,עפר המתפתל מאחורי ביתושביל ה

מהבילה העניקה  תמוז שמש לסנדליו, שחדרו חצץ ואבני חול
אך מי שם לבו לזוטות   -לו פלגי זיעה חינניים על מצחו 

 ,מעין אלו, הוא חזר לביתו שבע רצון ופנה לשנת הלילה
 כשהוא נפטר מעונשו של שמפו ומעולו של סבון רחצה.

והחלטתו בעינה עומדת. שערו  -עברו יומיים  חלף יום נוסף,
החל מתמלא סימני קשקשים לבנים. חלף שבוע, חלפו 
שבועיים, פניו הפכו אפרפרות ומיוזעות, שערו דביק, 
קווצותיו רסיסי זיעה. מה מאוד תמה, כשהבחין שאנשים 
מביטים בו בתימהון ונמנעים מללחוץ את ידו. את קצה 

ת ברוטב מן השבוע שעבר, סנטרו עיטרו שאריות הקציצו
וכבר וקצה אפו היה מולבן באשד מתפורר. חודש. חודשיים. 

אפשר היה לעמוד מפני ריחו. הוא צעד ברחובות, -אי
ואנשים שבאו לעומתו חצו את הכביש, שמרו מרחק. חלפו 
חצי שנה, ענן זבובונים רחש תדיר סביבו, ושערו רחש כינים 

פשר לו לעלות, גדולות. נהגי האוטובוסים סירבו לא
 והחנויות הגיפו דלתותיהן בפניו.

נחסוך מכם את מחצית השנה השנייה ונגיע אל סופה. עם 
מלאת שנה להחלטתו המכוננת, הגיע יום שבו הוא גרר 

ושלף משם  מקום המסתור,סולם מאובק, טיפס בכבדות אל 
ש סבון איכות וריחני כאת מפתחות חדר האמבטיה. הוא ר

, שהם חיים לעולם, להסיר את כל ונתן למים החמימים
 הלכלוך שצבר גופו במשך שנה.

כיצד הוא חש בסיום הרחצה. הוא  ,דלה המקלדת מלתאר
יצא. מחדר הרחצה מלא אנרגיה, זוהר מניקיון, משאיר 
מאחוריו את כל הזוהמה שצבר משך שנה שלמה, וכאילו דם 
חדש זרם בעורקיו. שיערו היה מסורק למשעי, פניו 

התגלו תחת שכבות הלכלוך. תחושה נפלאה הממורקות 
 ועילאית התפשטה בכל גופו. הוא נולד מחדש.

את המשל הנפלא הזה שמעתי פעם מפיו של הרב שמחה 
כהן שליט"א, ומאז מדי 'שבת תשובה' אני משתדל לגולל 

איך כבר ממחרת יום  ,אותו באוזני ילדיי. אני מתאר בפניהם
ברך על העוגה וכתם הכיפורים של השנה הקודמת, שכחנו ל

אחד קטן ומכוער עיטר את לבנו. יומיים אחר כך פלטנו 
באוזני החבר הטוב דבר לשון הרע, ושכבת לכלוך דביקה 
התיישבה לה על דופן הלב, בלי שום כוונה להסתלק משם. 

הרמנו מן הרצפה את הקישוט  ,ביום טוב ראשון של סוכות
פר נוסף שתלינו בסוכה, על אף שהוא מוקצה, וכתם אפר

 התנחל לו בקצה הלב, וכן הלאה וכן הלאה.
חלפו שנה שלמה. שכבות של לכלוך עוטפות את לבנו. 

לא יוכלו  - שכבות ששום מסיר שומנים או אקונומיקה
להסיר. יש רק דרך אחת להשיג את המפתחות לחדר 

"שובה ישראל עד ה'  -הרחצה, רק דרך אחת להיטהר 
צום עיניים ולנשום עמוק אלקיך". איזו רעננות!! אפשר לע

עמוק אוויר טהור אל תוך לבנו הצח. שערי גן עדן נפתחים 
 המתנה הכי גדולה שקיבלנו אי פעם. -בפנינו. ימים נוראים 

 קיר חדש תמורת קיר פגוע
מעשה בילד שובב : שליט"א מספר הרב עמנואל תהילה

שכל המלמדים אמרו נואש ללימודיו. אף אחד  וחסר מנוחה,
הצליח להנחיל לו את חכמת הקריאה או ללמדו  מהם לא

חיפשו ותרו אחר  ,פרק בהלכות דרך ארץ. הוריו המיואשים
מלמדים ידועי שם, שאולי יצליחו לבקוע סדק במעטה שעל 

הופיע בביתם מלמד חדש, שרצה לנסות  ,לבו. לבסוף
ולהתמודד עם האתגר. ההורים הקצו לו חדר בפינת גינת 

 ליו למפגש הראשון.הבית ושלחו את הילד א
הילד הביט בו במבט מזלזל, וכבר תר אחר מעשה קונדס 

שחרר אותו מנוכחותו המטרידה של המורה החדש, כמו יש
גרם לו להשתהות  ,יתר חבריו. אך משהו בעיניו הנבונות

ולהאזין לדבריו. 'תראה', פנה אליו המלמד החדש, 'אני לא 
מעוניין, אני אם אינך אות אחת מתכוון ללמד אותך אפילו 

 . אםרק ישב כאן ומצפה לך מדי יום, וכשתרצה ללמוד תגיע
אני תוקע מסמר אחד בקיר  -לא תגיע, בסיום יום הלימודים 

הילד נשם לרווחה. הפנה לו עורף ועזב את החדר.  החדר'.
הוא המשיך לצוד פרפרים ולמשוך בזנבות חתולים ושכח 

מד יושב היה המל ,לגמרי מקיומו של המלמד. מדי יום
דפק מסמר נוסף בקיר לצדו  ,בחדרו ומצפה לו. משלא הגיע

של המסמר הקודם. הקיר הלך והתמלא מסמרים שחורים 
 חדי חרטום, והנער איננו.

מסמרים. נקלע  365שנה לפרויקט, כאשר היו נעוצים כעבור 
הילד אל פתחו של החדר והציץ פנימה. הציץ ונפגע. הוא 

המעטרים את הקיר והליט ראה לפתע את מאות המסמרים 
קלט כמה ימים ציפה לו כאן  ,פניו בכפות ידיו. לפתע

 -המלמד, כמה דעת יכול היה לרכוש אילו הופיע ללימודים 
המלמד הביט  והחליט מיד לעזוב דרכו ואוון מחשבותיו.

לתוך עיניו ואמר לו: 'אם כך, בני, בסיומו של כל יום 
  וכך היה. אחד', מסמר נעקור - ללמוד שנסיים לאחר לימודים,

בסיומה של השנה השנייה הביטו שוב המלמד והתלמיד 
מסמרים. מבטו של התלמיד סקר הקיר הריק לחלוטין מב

'אני בוכה', הוא השיב משתנק, 'מכיוון שעכשיו ... את הקיר
ל פגימה שנעשתה אינה ניתנת . כחורים...' 365נותרו בקיר 

רק עוקרת את לתיקון, אך לא כך בתשובה. התשובה לא 
התשובה בונה  -המסמרים ואף לא רק מטייחת את החורים 

 קיר חדש תחת הקיר הישן.
"כי הנה באמת איך יתקן  ':מסילת ישרים'כמו שכתב רבינו ה
ת והחטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם והאדם את אשר עיו

ל להסיר המעשה את חברו, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכ
נם, מדת הרחמים היא הנותנת הפך אמ העשוי מן המציאות?

ינו, שיתן זמן לחוטא ולא יכחד יהשלשה דברים שזכרנו, דה
מן הארץ כשחטא, ושהעונש עצמו לא יהיה עד לכלה, 

נתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת יושהתשובה ת
הרצון כעקירת המעשה, שהיינו, שבהיות השב מכיר את 

מתחרט עליו חרטה חטאו ומודה בו, ומתבונן על רעתו ושב ו
גמורה דמעיקרא כחרטת הנדר ממש, שהוא מתנחם לגמרי 
והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר ההוא 
ומצטער בלבו צער חזק על שכבר נעשה הדבר, ועוזב אותו 
להבא ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו 

 כעקירת הנדר ומתכפר לו".
ה. כל מה שעלינו עקירת הרצון היא כמו עקירת המעש

לעשות לאחר שחטאנו הוא לעמוד ולהרים עיניים לשמים, 
להתוודות, להתחרט על המעשה הרע ולקבל עלינו להימנע 

 מכך. כך בונים קיר חדש תמורת קיר פגוע. 



 

 

 "סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים ממעונך"
אנו בנים  ,, כלומר"בנים אתם לה' אלוקיכם"כתוב בתורה: 

כשמבקשים מאבא סליחה הוא סולח, ולא   מים,שבש ינולאב
משנה מה עשינו, באיזה גיל נזכרנו לבקש סליחה ובאילו 

עושה את הפלא: שגם עוונות  ,יכולכל הואז הבורא  נסיבות.
נהפכים לזכויות. כמו שאמרו חז"ל כל העושה תשובה 

 !!עוונות נהפכים לו לזכויות! -מאהבה 
היר הסיפור הבא: יש בכך חיזוק עצום ונשגב, כפי שיב

בסיומה של אחת מהרצאותיו של הרב אריה שכטר שליט"א 
לבעלי תשובה, פנו אליו זוג הורים ותינו את צערם: זה זמן 

בשום מתנגד בתוקף ו ,הם בהליכי חזרה בתשובה, אך בנםש
דרך החדשה של ל עצמו אופן לשנות את חייו, או להתאים

, כדי לברר . ר' אריה ביקש לקרוא לו ולשוחח עמוהוריו
 . ממנומדוע חזרה בתשובה כה מופקעת  ,אצלו

תשובתו של הבחור היתה: 'אין לי כל אפשרות לשוב 
? תמה הרב. השיב לו הצעיר: 'ביום 'בתשובה יותר'. 'מדוע

כיפור האחרון, כששמעתי על כוונתם של הוריי לחזור 
  -בתשובה, כעסתי ולא ידעתי את נפשי. לאות נקמה 

הצטיידתי במספר רב של חפיסות סיגריות ושמתי פעמיי 
בעיצומו של היום הקדוש אל הכותל המערבי. התחלתי 
לטייל בין המתפללים בכותל, כשאני מעשן סיגריות 

 ,על חטא חמור כל כך ,בשרשרת ונושף את העשן על פניהם
 חתם הנער בעגמה.  ,אין לי כל סיכוי שתשובתי תתקבל'

על צווארו בחיבוק ואמר לו: 'צדיק כמוך ר' אריה שכטר נפל 
! הבחור הרים אליו עיניים משתוממות, 'עדיין לא נולד -

רה כה גדולה כמו שאתה עשית, איש יוהוא המשיך: 'הרי עב
עדיין לא עשה. ברגע שתשוב בתשובה מאהבה, ייהפך לך 
עוון זה לזכות כה גדולה, כמו שאין עדיין בעולם לאיש'. 

זה פלא,  נההצעיר, והרו לליבו של אלו חד עידוד דברי
 .שב בתשובה שלימה צעירה

"אחת מדרכי הפיתוי של היצר הרע", היא לשכנע אותנו 
שאין עליו כפרה. 'אתה  -שהחטא שעשינו הוא כה חמור 

לוחש לנו היצר הרע בקולו  -בקדנציה הזאת כבר אבוד' 
ה' סולח גם על העוונות החמורים ביותר,  !טעות - השטני
הופך לנו את העוונות לזכויות.  -שים תשובה מאהבה וכשעו

אדם מהרהר  ,ומהי תשובה מאהבה? בתשובה מאהבה
לעצמו: איך יכולתי לחטוא נגד בורא כל העולמות שכה 

? אני לא מאמין שהעזתי לפעול נגד רצון ה'... ימימיטיב ע
ה'  ,תשובה כזו היא עקירת הרצון לחטוא, ובתשובה מסוג זה

 זכויות.הופך עוונות ל
ומהי תשובה מיראה? אדם לא מרגיש טוב, פונה לבדיקות 

טי ואז -מקיפות, עורך ביקור בתוך מנהרות מצמררות של סי
 נבהל כהוגן. 

הוא מיד לקב"ה ובוכה בפניו, שיסלח לו על חטאיו. פונה 
כלומר אכפת לו פחות ממה שעשה, ובעיקר הוא נפחד 

ובכל  -רצון מהמכות שהוא עומד לקבל. אין כאן עקירת ה
 ]נצוצות[ע"פ                                           .זאת ה' סולח לו

 
 
 
 
 
 

ים" ַחּיִ  )יט, ל( "...ּוָבַחְרּתָ ּבַ
 האם, למשל. לא או כן, לבחור פירושה שבחירה לומר מקובל
 אבל, מהבחירה חלק באמת זה. בטל ללכת או בתורה לעסוק

: נקראת בחירה קדושיםבספרים ה. הבחירה עומק זהו לא
. האמיתית והיא, יותר עמוקה בחירה ישנה. הכרעה או, דעת

 הכוונה אין" טובים בנביאים בחר אשר" אומרים כשאנו
 נביאים על שכינתו להשרות האם, חלילה, הסתפק ה"שהקב
 בחרתנו אתה: "באומרנו וכן. בטובים ובחר, רעים או טובים
 . לעמים ישראל ןבי ספק שהיה הכוונה אין", העמים מכל
 הבחירה כביכול. מוחלטת בחירה היא זאת בחירה אלא

, וכך. ובישראל טובים בנביאים ה היא"הקב של המוחלטת
 מוחלט באופן להחליט הוא יכול. הבחירה כח לו ניתן האדם

 . בחיים רצונו ומה הוא מה
 האמא, אלים בן במשפחה יש חלילה אם ,בימינו והנה

 הבן מתנהג מדוע שיאבחן ,לוגלפסיכו אותו לקחת ממהרת
 לא הילד? "המודרניים הפסיכולוגים של דעתם ומה. באלימות

 שגרמו ובאופן בצורה אתו התנהגו ,צעיר היה כאשר. אשם
 שנעשתה הרגשית הפגיעה. אלימה אישיות פיתח שהוא לכך
 ". כעת שמתפרצת זו היא ,בצעירותו לו

 לה עונה הובי ומיניה". האשמה אני, כן אם: "האמא אומרת
 לשיטת"... שלך ההורים. אשמה לא את, לא: "הפסיכולוג

 שרשרת הוא שהאדם מפני, אשם לא אחד אף הפסיכולוגיה
 סיבה יש סיבה ולכל, סיבה לה יש תגובה וכל, תגובות של

 אחראי לא האדם ,ממילא. ראשונה סיבה ואין, לה שקדמה
 אלא אינו באמת האדם ,זה לפי. בהם אשם ולא למעשיו

 השיטה זוהי. אותו שהזינו הנתונים לפי הפועל שבמח
 . שכל עם בהמה בעצם הוא האדם: כיום הרווחת
 תגובות שיש הוא נכון? הקדושה התורה שיטת מהי, ולהבדיל
 והוא, בחירה הנקרא כח יש ,הראשונה בנקודה אבל, שרשרת

 בוחר והוא, לבחור לאדם כח נותן ה"הקב. מאין יש, מולד
 נקודה זוהי כי, פועל בדיוק זה איך להבין קשה. ברע או בטוב

 אלא שרשרת תגובת אינה זו, מאין יש, בוחר האדם. אלוקית
 במה אפשרויות שתי לאדם וניתנו. האדם בחירת נקודת
 . זרה בעבודה חלילה או, ת"בהשי: לבחור
? זרה בעבודה לבחור מהו אך, זה מה יודעים אנו' בה לבחור

 רוצה הוא ומה שלו החיים נקודת מהי פשוט אדם נשאל אם
. חובות או סבל, כאב בלי, נוחים חיים רוצה אני: יענה, בחיים

 והנה. ושלוים טובים חיים ולחיות, מהילדים נחת רוצה אני
 , ברצונותיו פסול איזשהו שיש נראה לא שלכאורה למרות
 ולא זר אל בך יהיה לא: "כך על אומרים )קה: שבת( ל"אך חז

 הוי? אדם של בגופו שיש זר אל זהואי, נכר" לאל תשתחוה
  ע"כ. ,הרע היצר אומר
 ככל רותיכש, להנאות רצון היא חייו שהגדרת אדם, כלומר

, הזה האדם של" אני"שה משום. זרה עבודה זו הרי, שתהיינה
 שעצם ,לבחור הוא ,באמת האדם על שמוטל מה. יצרו הוא

 '. בה דביקות תהיה שלו ההגדרה
 בראשו נמצאת ,זו בחירה לע האחראית באדם הנקודה
 . התפילין מקום שזהו, המוח במקום, למעלה
, המוח במקום למעלה אדם של ראשו על המונחים התפילין
 עצם וזהו! ה"בהקב דביקות הוא בעצמותו שהאדם מרמזים
יתברך בכל עת ' לה שלו הראשונה הנקודה את לחבר -האדם 

 שמשון] [תפארת                                                 . ובכל זמן
 

 

 יהודי יקר!    
 בראש השנה הבא עלינו לטובה כאשר תעמוד

  להתברך מפי חבריך בברכת 'לשנה טובה תכתב   
' ורק אחר כך   אמןהקפד לענות אחריהם 'ותחתם'.     

 השב להם באותה הברכה שברכוך.



 

 

 הוא בסליחות שמרבים התפילות ': שריבויהמאיריי' כותב
 ! הדין ליום ראויים שניכנס בכדי
"ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל : (צו, יא)בתהלים  אומר ה"ע המלךדוד

 זוהי ,(שם יג)" ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ 'הִלְפֵני " ",ָהָאֶרץ
 ,הארץ את לשפוט לכאן להגיע הולך ה"שהקב גדולה מחהש

 את מאכסנים ואיך ,המלך את לאכסן שהולכים אנו זוכים
 כדי ,בניקיונות להרבות צריכים קודם דאיובו ?בבית המלך

 ריבוי וזהו ,בה לשהות וראויה נקיה תהיה שהאכסניה
 את ולשטוף לנקות בכדי ,הדין יום לפני והתפילות הסליחות
 ואחד מאיתנו. אחד כל אצל להתאכסן שמגיע ,למלך האכסניה

 שפת"ב מובא וכן צ"לז סלאנטר ישראל רבי שכתב וכפי
 ?מדוע .'פסול פרה של שופר' )כו השנה ראש( הגמרא על "אמת

 חטא את מזכיר זהמאחר ו ,'סניגור נעשה קטיגור אין כי'
 נעשה 'קטיגור אין' נאמר מתי הרירא, הגמ שואלת .העגל
 ,הקדשים בקודש םְוִלְפִני יִּלְפנַ  שנכנס הגדול כהן אצל - סניגור
 את יזכיר שלא בכדי ,(אלא בבגדי לבן) זהב בגדי עם יכנס שלא
לפעול כפרה על חטאי  עליומוטל ש , באותו זמןהעגלחטא

 בכך היה לא - בחוץ אך ,ולפנים לפני בהיכנסו עם ישראל,
 -רה פ של בשופר לתקוע אסור שיהיה מדוע אז.חשש שום
 ?בכך הבעיה מה אז ,בחוץ אלא בפנים בו תוקעים לא הרי

 זה אז ,לזיכרוןשהוא בא  היות - ששופר ,הגמרא מתרצת
 - סלאנטר ישראל רבי הסביר ךכם א .'ולפנים לפני'ל דומה
 לפני נכנס גדול שהכהן לפני קרה מה לפנינו ונצייר בואו

 הוא תשובה יהרהור כמה ,כך על לו היה הכנות כמה ,ולפנים
 למקום נכנס שהוא לפני חשש הוא כמה ,כן לפני עשה
 ! שם להיכנס יכול לא מלאךאפילו ש ,קדוש

 מן יביםימתח שאנו הימים שמגיעים לפני ,הדבר הוא כן
 שזה לזכור צריך יהודי כל ,שופר תקיעת קול לשמוע התורה
 ולהרבות בתשובה להרהר צריך ולכן ,'ולפנים לפני'כ ממש

 ריבוי סיבת יהווז .ולפנים לפני הנכנס גדול ככהן ,בתחנונים
 ראש לפני אלו בימים מתפללים שאנו ,והסליחות התפילות

 בכדי שנוכל -לטובה  'לפני' זכרוננו שיעלה בכדי ,השנה
 '...פנים' איזה לנו שיהיה'לפני ולפנים'  להיכנס

הנודע ', נקרא גם זצ"ל הרב יחזקאל סגל לנדא( ח"הצל אומר וכן
 ירחץ ערב לפנות היה"ו :)יב ,כג דברים( בתורה תובכ ,')ביהודה
 ,הוא וההסבר ,"המחנה תוך אל יבוא השמש וכבוא במים
 כלפי למעלה אז ,שלו העיניים על שמר לא ו"ח אחד שאם
 קדושת על ו"ח שמר לא ואם ,עיוור כביכול נהיה הוא שמיא

 מה אז ,פיסח כביכול שמיא כלפי נהיה הוא אז הרגליים
 ואיך, "יקרב לא ופסח עיוור איש" בתורה תובכ הרי? העצה
כתוב:  אלא ,'ולפנים לפני' ה"הקב אל עכשיו יתקרב האדם

 ירבה השנה ראש לפני -במים"  ירחץ ערב לפנות והיה"
  .כמים בדמעות נפשו את וירחץ בסליחות
", כלבו"ה פי על הפסוק המשך את להסביר ח"הצל וממשיך
יום הדין,  -ש השנה אבר עבירות של ערימות מביא שהשטן
 השמש את מביא הוא אז ,העדים היכן אותו שואל ה"והקב

 לא" הרי ,אותו שואל ה"הקב אבל ,האדם מעשי על שתעיד
 והרי ,הלבנה את גם מביא הוא אז ",באיש אחד עד יקום

 חג איזהו :הגמרא כדברי השנה בראש מכוסה הלבנה
 שחל השנה ראש זהו אומר ויוה - בו מתכסה שהחודש

 .אחד עד רק זה כי ,להינצל אנויכולים  כךהחודש. ו תחילתב
 :אומרת )סו קידושין( הגמרא הרי ואומר, ח"הצל ממשיך אבל

 להגיד ,כהן לפסול כמו ,נאמן אחד עד גם ,שבגופו שמום
כ "נאמן, וא אחד עד גם אז ,שבגופו מום לו שיש כהן על

 מהפיסח,  או כעיוור ונחשב וברגליו בעיניו שחטא אדם
 היא והעצה ?הדין ביום ה"הקב לפני יתקרב איך ?יעשה

 ראש שמגיע לפני -" במים ירחץ ערב לפנות והיה"
 ואז ,כמים תשובה של בדמעות נפשו את ירחץ ,השנה
 -" השמש כבוא" ואז ,שבגופו מום יהיה לא כבר

 תוך אל יבוא ,השנה בראש להעיד השמש כשמגיע
 בורא אל התקרבול ',ולפנים לפני' להיכנס יוכל .המחנה

 מומים ויהי לא כבר כי ,עולםה
 ...קיימים שבגופו

 את לחזק שבא ,צ"לז 'צדק הצמח' בעל ק"הרה על מסופר
 אותו כשראו .השנה ראש בערב במדינתו ששרתו החיילים
 הם ,ד"יו של קוצו על נפשם על שמסרו חיילים אותם

 את שטפנו אנחנו ,נוב: "רלפניו ואמרו בבכי התפרצו
 עכשיו ,ובא הקרב ובטם יו לכבוד הצבא מדי של יםהכפתור
 ,"צדק צמח"ה אותם שאל !"הנשמה את לנו ישטוף שהרבי

 ומים חול לקחנו: הםענו  "?הכפתורים את שטפתם במה"
 היום :ואמר "צדק צמח"ה נענה .הכפתורים את שטפנו וכך

... !הדמעות הם והמים התפילות הם החול ,האלו בימים
 ,בראשו מכה ומקבל ,נופל תינוקשכ ,עיםיוד לילדים הורים
 חוששים וכבר !?קרה מה ושואלים בבהלה ניגשים הם מיד

 ,מיד נרגעים ,בכיותיו את ששומעים ברגע אך ,מכל מהגרוע
דהיינו דוקא הבכי של התינוק הוא ... !בוכה הוא !מגיב הוא

  הגורם שמרגיע.
 שאנחנו לראות ,לדמעותינוו לבכיותינו מחכה ,ה"הקב כך

   ...."במים ירחץ ערב לפנות והיה" - 'מגיבים'
 יצחק לוי רבי ק"הרה על מסופר - בדמעות מתרצה מלך

 ,בשופר לתקוע השנה בראש ניגש שכאשר, ע"זי מברדיטשוב
 לרחוץ צריכים": ואמר הנשים עזרת וןולכי השופר את הרים
 עזרת ןומכיו נוראות ודמעות בכיות פרצו מיד !"השופר את

 !  "לתקוע יכולים עכשיו" :הרבי ואמר ,הנשים
 למלך משל זצ"ל: 'משה ישמח'ה בעל ע"פ משל שהסביר וכפי

 שהיה עד ,אותו לרצות איך ידעו ולא מדינה ואיז על שכעס
את  לרצות איך יודע אני ,המדינה לאנשי שאמר אחד שר

 המלך וכאשר, במיוחד אוהבשהמלך  משקה נוישהמלך! 
 כלולכן, ומתרצה שמח שהנעו רוח מצב לו יש ,ממנו לוגם
 ,עליו שמו את וירשום משקה אותו של צלוחית יכין אחד
 מתרצה מלך: "אלו בימים הוא כך .המלך יתרצה וכך

 ישפוך אחד כל -ה' "  פני נכח ליבך כמים שפכי" ",בדמעות
על  החביב המשקה זהו כי ,אותו כמים ובכך נרצה לבבו את

 שכאשר ?'מיםכ' שפכיו מהו מלך מלכי המלכים הקב"ה.
 ,נשפך עדיין ואם, כוס עוד ולוקחים הולכים ,מים כיםנשפ
 ,ותמתקבל אינן אם ,התפילות ןה כך ,כוס עוד לוקחים אז

 עוד מבקשים ,הלב את פעם עוד שופכים ,כוס עוד לוקחים
 יתברך. לפניו מתרצים ובכך מחילה פעם

 
 

 התורה   בברכת   
 ברינה ן  רוֹ  
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 לרפואת: 
 מו"ר הרה"ג יעקב בן מרים    

                הרב מאיר בן כמסאנה : יהודה בן אסתר
 יעקב ישראל בן גלית : אורטל בת גלית

 רחל בת נוארה:   פאולה בת דינה
      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   

 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ
  יבי בת חביבה בן חמופאברהם בן אנט : 

 נורית בת רחל: זהבה בת הודיה 

 מים ליבך""שפכי כ -ראש השנה הכנה ל

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 : שולמית בת שרה ענת בת סוניה
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 ת ציפורה : רחל בת חיההודיה ב

 יעל ברכה בת אביגיל



  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפ"ק ז/ו| תשע" רמ"ג| גליון  ראש השנה –נצבים  'פר

 ניגון "הבן יקיר לי אפרים"...בזכות ה

 וגם תפילה -בעל היה יענקל' ר. שנה וחמישים כמאה לפני היה זה סיפור
 תפילתו. א"זיע מטאלנא דוד רבי ק"הרה אצל מסתופףו, נפשו נימי בכל חסיד

 ובעיקר, ועמוק ערב בקול ניחן הוא. אבן-לב גם מקרירותו להפשיר היתה עשויה
, הקדוש רבו אצל בתפילתו היה מפליא במיוחד. הלבבות את שהרעיד ברגש

, לוהט ובלב עצומה בדבקות, שם. הנוראים לימים שנה מדי נוסע היה אליו
 .לרבו עילאית רוח-נחת וגורמת תפילתו משתפכת היתה

 המחלה .קשה ריאות-בדלקת חלה כאשר יענקל' ר היה לימים צעיר
 את להכין זאת בכל ניסה םהנוראי הימים כשקרבו אך, כוחותיו את התישה

 לי יקיר הבן" שבור בקול ומסלסל היה יושב. הרבי אצל תפילתו לקראת עצמו
 השנה-ראש לפני מספר ימים. הרבי אל הגיע לא כבר שנה באותה אך". אפרים

 פעוט כילד". הכינור קול בעל" כינוהו הכול. שמו לה'מושה, קטן בן והניח נפטר
-לא שובב. מפליאה בדייקנות אותן וקולט אביו של למנגינותיו ומאזין יושב היה
 .נעורים-ורוח מרץ מלא. הילד היה קטן

 לא הדבר אך, תוכחה בדברי הקטן היתום את מלייסר פסקו לא המבוגרים
 היה העיקרי מצֹומַא . ומשונים שונים קונדס מעשי פעם מדי לעשות ממנו מנע
 קולו על לוותר יכול זןהח היה לא, ותעלוליו משובותיו למרות. העיירה חזן

, הנוראים הימים בפרוס .למקהלתו אותו וצירף, הצעיר הילד של המופלא
 יועד הסולן תפקיד. לה'מושה גם עימם נסע, לטאלנא ומקהלתו החזן כשנסעו

 .מאליו המובן כדבר, לו

 בניגון לפצוח לה'למושה החזן סימן, ויראים נרגשים, הרבי לפני מדםבע
 פסע לה'מושה". עדרו רועה כבקרת" - הנוראים לימים במיוחד שהולחן החדש

 לילד' להזכיר' ניסה. נדהם החזן". אפרים לי יקיר הבן..."ב ופתח נעמד, בטוחות
 עיניו את עצם, מיתמם מבט אליו ליכסן לה'מושה אך ",כבקרת" הוא הקטע כי

 .האחרונים בימיו אביו שהלחין ניגון אותו", יקיר הבן" בשירת והמשיך

 וביקשו הרבי אליו פנה, לשיר לה'מושה סיים כאשר אך, מזעם רתח החזן
. הילד לשירת עצומה בדבקות והאזין עיניו את הרבי עצם. הניגון על לחזור

. מדמעות רטובות היו הרבי של עיניו .בשלישית הניגון על לחזור ביקשו, כשסיים
, השמימית נגינתך שבזכות רצון יהי: "ואמר חודר במבט לה'במושה הביט הוא

 ".יוקשים-בפח תילכד ושלא קודש-ניגוני ורק אך מפיך ייצאו

 אנשי - תרבות מלחמת השתוללה היהודי ברחוב. והשנים הימים חלפו
 הקול ובעל הפיקח בנער עינם שמו המשכילים. מזה' ה-ויראי מזה ההשכלה
 העיירה מן ייצא אם לו הצפוי הגדול הטוב את לפניו פרשו הם. המופלא
 . הגדול העולם אל היהודית

 האם .החלטתו על לאמו והודיע חפציו את לה'מושה ארז אחד בהיר יום
 תבייש אל. "בהחלטתו איתן היה הנער אך, מר בבכי פרצה והנדהמת השבורה

  ...המתרחק הבן אחרי האם זעקת הדהדה", השלום עליו אבא את

 בקרב שמו התפרסם ביותר קצר זמן בתוך. הגדולה העיר אל הגיע הנער
, אנשים נהרו העיר קצות מכל". כוכב"ל היה הזר והנער, בעיר המוסיקה חוגי

לפ"ק

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 "ל על פרשת השבוע מגדולי צדיקי הדור זצעובדות ומעשיות 

 הרעישה שהופעתו, הכינור קול בעל, הפלא בנער לחזות כדי נוער-ובני נשים
 לא מצפונו .מיוסר יהודי לה'מושה נשאר, וההדר הפאר מאחורי אך. העיראת
 תחנוניו את ומפיל, הדואב האב בחלומותיו מופיע היה בלילות. מנוח לו נתן

 .הנלוזה מדרכו שישוב לפניו

 גדולה בהופעה להופיע לה'מושה אמור היה שבו ערב. אחד ערב זה היה
 התזמורת. משולהבים מעריצים וגדוש מלא היה הענק האולם. ומיוחדת

 ויצטרף הבימה על שיעלה המופלא לזמר ציפו והכול, שקטה בנעימה פצחה
 מושפל היה ראשו. קמעה שחוח הבימה על עמד לה'מושה. בשירתו אליה
 את לסלק כדי יום באותו שנטל החריף המשקה בקבוק גם. כחונ הביטו ועיניו
 אל'. חדר'ב לימודיו ימי אל. הרחק נשאוהו מחשבותיו. הועיל לא מצפונו ייסורי

 הקדוש הרבי אצל עצמו את רואה הוא והנה. העיירה חזן אצל החזרות
 ושר לצון לו חומד הוא אך ',כבקרת' ולשיר לגשת מזמינו החזן. מטאלנא

 ...הניגון את ובשלישית בשנית לשיר מבקשו והרבי'. יקיר הבן' דווקא

 התבלבל הכול. בשירתו לפצוח המנצח לו סימן בשרעפיו שקוע בעודו
-מבלי. הרבי מול עומד שהוא לו היה נדמה, נמצא הוא היכן שכח הוא. במוחו
 התזמורת. נדהם הקהל". אפרים לי יקיר הבן: "אדירה בשירה פצח משים
 החלו נזעמות לעג וקריאות ספורים רגעים חלפו לא. מנגינתה פסקה

 רחם: "הסתלסל קולו. מאומה שמע ולא ראה לא לה'מושה אך. להישמע
 אם, מכאן ברח: "באוזנו ונהם פנים סמוק אליו קרב המנצח '".ה נאום ארחמנו

 והסתלק הבימה מן רגליו את הבחור שרך כושלים בצעדים". לך יקרים חייך
, הלך ולילות ימים. החטאים מעיר ברח בו רוחו עוד כל. האחוריתלדלת מבעד
 הרעים וממעשיו והזיוף השקר מדרך גם ברח, בורח ובעודו. לאן דעת מבלי

 .רבות שנים במשך שקע שבהם

-בבית השלישית הסעודה בזמן דרעוין רעווא בעת אחת בשבת זה היה
, ובלוי קרוע צעיר נכנס המדרש-בית אל. מטאלנא דוד רבי הצדיק שלמדרשו

 .התשובה -בעל לה'מושה זה היה. נפולות ופניו אדומות עיניו

 

 ...מאלמנה מיותרת דמעה למנוע כדי עושים לא מה

 סמוך אחת ששנה, זצ"ל ענפעלדאז חיים יוסף רבי ק"הגה על מסופר
 . התפלל בו הכנסת בית של 'התפילה בעל' בפתאומיות נפטר השנה לראש

? תפילה לבעל לקחת מי את לשאול חיים יוסף לרבי הכנסת בית גבאי בא
 . זרת ה'בע ידו על יסודר הענין, ידאג שלא הרב השיב

 בעל של בנו את התפילה לעמוד חיים יוסף רבי שלח השנה בראש
 על 'אבל' תפילה הבעל בהיות המתפללים את הפתיע הדבר. הקודם התפילה

 . טוב ביום להתפלל לו היה ואסור אביו

 עומדת 'נשים עזרת'ב :ירושלים של רבה השיב, כך על כששאלוהו
 קולו את שומעת היתה אם והנה ,הקודם התפילה בעל של השבורה אלמנתו

 שמעה בעלה את שבמקום ועכשיו, יותר נשברת היתה, מתפלל אחר יהודי של
 מיותרת דמעה למנוע כדי עושים לא ומה, במקצת אותה הרגיע זה, בנה את

 .מאלמנה
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 הכל תלוי בנקודה...

: הפייטן כוונת כי, אמר, זצ״ל מבעלז שלום רבי הרה״ק
 של ב׳ יום ,בשחרית( ״היום נפתחים, מנוקדים ספרים שלשה״

נזכר  לא באמת אבל. מנוקדים נזכר צורך הולאיז), השנה ראש
 שנגזר מי, הנקוד רק והעיקר, מיתה שם, בכלל השנה ראשב

, מיתה, חלילה, עליו שנגזרה ומי, בשוא לחיים נכתב, חיים עליו
 וזה, הנקודה הוא העיקר אשר נמצא, בפתח חייםלַ  נכתב

 . ״מנוקדים״ הפיוט בעל שהדגיש
, הקדושים בימים רק, הפוסקים שהקפידו מה נבין ובזה

 תלוי, הגזירה עיקר יען, בשוא לחיים דוקא לומר זהרילה
 .בנקודה

 ק"ספה
 
 'יהושע פני'דעם ה מיט אויך 'טובה וחתימה כתיבה'

 צרור ס"בעמח סעליש ד"אב שמעלקא שמואל רבי הגאון
 כתיבה א" אלו קדושים בימים לברך דרכו היה, ל"זצ החיים

(גם  דעם מיט אויך מפרשים)ה (עם כל אלע מיט טובה וחתימה
 '...", יהושע פני')ה עם

 פירש) כא אות קוטיםיל פנחס בית בספרו( מקאסוב הדיין
 מאמרם על ל"זצ מבעלזא 'שלום שר'ה ק"הרה דברי י"עפ דבריו

 שאף" בעיניך קלה הדיוט ברכת תהא אל.) "ז ברכות( ל"ז
 קדושות בהשפעות שיוושעו ישראל את לברך הוא שהעיקר
 עם, םהאד של תכליתו עיקר שזהו ובמצוות בתורה ברוחניות

 על ברכה גם כלומר' בעיניך קלה הדיוט ברכת תהי אל' זה כל
 שהאדם ידוע והנה, ק"עכתוד לברך בעיניך קל יהיה לא גשמיות

 אזי ת"השי לעבודת גידיו ה"ושס איבריו ח"רמ לקדש הזוכה
, לרוב השפעות לאחרים להשפיע עליונה בריכה נעשה ממילא

 ובעניני בגשמיות םג טוב לשפע זוכה ואז, דוכרא בבחינת והוא
 מקבלת שהלבנה ידוע והנה, נוקבא בחינת שהיא הזה העולם

 .מהשמש אורה
 וכמו" המפרשים כל עם טובה וחתימה כתיבה" שבירך וזהו

 חיים בספר ליכתב מתפללים שאנו שמה ק"הספה שכתבו
 ט"בכוח שניוושע, ברוחניות היינו' וכו טובה ופרנסה ושלום ברכה

 פי על' יהושע פני'ה עם אפילו הוסיף זה לוע, רוחניים יניםיבענ
 שנקבל כלומר" הלבנה כפני יהושע פני.) "עה ב"ב( מאמרם

 והחתימה הכתיבה יהיה ואז בגשמיות גם והצלחה ברכה שפע
 .אמן ישראל כל על ובנפש בגוף המפרשים כל עם

 דוב ישכר רבי ק"הרה דברי י"עפ לפרש נראה ד"ולענ
 מסוגל' יהושע פני' פרבס שלימוד, שאמר ל"זצ מבעלזא
 עם אפילו העניינים בכל טובה שנה שיהיה בירך ולכן. לשמחה

 . ר"אכי שמחה ששון שנת שיהא' יהושע פני'ה
 א"שליט פרידמן דוד אליעזר רבי צ"מפי הגה

 
 "ומתוקה" טובה שנה עלינו שתחדש רצון יהי

 ומתוקה. טובה שנה עלינו שתחדש רצון יהי
 על שמברכין דכשם, ו"ח רע רדב על גם להיות יכול" טובה"
 רחמנא דעביד מה וכל), :מח ברכות( הרע על מברכים הטוב
  ."ומתוקה" מתפללים לכן), :ס שם( עביד לטב

  )כד ,כג (פר' אמור יוסף פרדס
 

 שיתקבלו תפילתנו -בדבש דבורים 

 בראש לאכול דנוהגין) א"ס תקפג סימן ח"או( ברמ"א
 בדבש דמטבילין הרמז לומר יש .בדבש מתוק תפוח השנה
 דבעלמא דהגם, גדול חידוש איכא דבורים בדבש דהנה, דייקא
 דבורים בדבש, טמא, הטמא מן דהיוצא) :ז בכורות( לן קיימא

 .טהור הוא ם כל זהע הטמא מן יוצא שהוא פי על דאף הוא הדין
 מתפללים שאנו בזה שהרמז, בדבש מטבילין אנו דלכן ל"וי
 ומי, עוונותינו מחלאת טמאים דהננו דהגם, הדין ביום ת"להשי
 ויהיו תנומא היוצאים התפלות את יקבל ז"עכ, ליבי זיכיתי יאמר
, טהור והוא הטמא מן יוצא שהוא הדבש כמו, כטהורין בעיניו
 .וברצון ברחמים תפלתנו ויקבל

 (לודמיר) נחלת אבות
 

  ל"זצ של הרבי ר' זושאשובתו ת

זצ"ל, שבעת הילוכו לָגלּות הגיע  הרבי ר' זושא מאניפולימסופר על הרה"ק 
לכפרים שהיהודים שמה היו מגושמים מאד ועברו על כל עבירות שבתורה, 

הרבי ר' זושא בבתי היהודים שם, ראה ברוח משום שדרו בין הגויים. כשהתאכסן 
יה: יקדשו את עוונותיו של בעל האכסניה, והיה מתחיל להוכיח את עצמו בבכ

זושא זושא, למה עברת עבירה פלונית בכפר פלוני בבית פלוני על יד החלון, 
רע לך דבר כזה... כך מנה את כל יאכלת שם נבלות וטרפות ודבר אחר, איך א

הבית מיום עמדו על דעתו, עד שהבע"ב לא היה יכול לעצור העוונות שעבר בעל 
ה מרה, שהרבי הצדיק! והוא זה שחטא ועבר על יבעצמו, ניגש אליו ואמר בבכי

 כל העבירות שמנה, וביקש ממנו שיורנו דרך תיקון ותשובה שלא יחטא עוד.
העובדא הזאת: הנה ברור שהרבי ר' זושא לא אמר זאת מן  וביארו צדיקים

חוץ וכמשחק בעלמא. בענוותנותו המופלגת תלה את כל חטאי בני השפה ול
ה לחטוא והיה במדריגת אחיו ּבְר ישראל בעצמו, וחשב בדעתו שאילו לא ִה 

, לא היה בעל האכסניה נכשל בחטא. הרבי ר' זושא תלה הרבי ר' אלימלךהרה"ק 
 את כל חטאי בני ישראל בזה שהוא לא ערך לילות קדושים כראוי. לא היה אצלו
ספק שכיון שאכל פעם בלי לכוון לשם שמים בשלימות, גרם לבעל האכסניה 

 להיכשל באכילת נבילות וטריפות.
מחשבות אלו הביאו את הרבי ר' זושא לעשות תשובה שלימה, ודבריו שיצאו 
מן הלב נכנסו ללבו של בעל האכסניה ועוררו גם אותו לתשובה ולחרטה באמת 

ו עליו אף שלא ירד לסוף דעתו, עד שהתעורר על כל חטאיו. דברי הצדיק השפיע
 ."קברשפי אש לשוב בתשובה עכד

 
 גוררת תשובהשובה ת

אתם ניצבים היום כולכם וגו' כותב בפסוק (כט, ט)  האור החיים הק'רבינו 
ונראה כי כוונת משה בברית זה הוא להכניסם בערבות זה וגו' וז"ל:  לעברך בברית

י ה' ויהיו נתפסים זה בעד זה על זה כדי שישתדל כל אחד בעד חבירו לבל יעבור פ
 עכ"ד.

הספה"ק למדים מדינו של ערבות דבר נפלא, שכשאדם עושה פעולה 
 משפיע על חבירו לטוב ולמוטב. 

"שאם יהודי מתרשל בלימוד המוסר אזי  בעלי המוסרוכמו שאומרים בשם 
 עוד יהודי משתמד בברלין רחמנא ליצלן".

(פר'  היכל הברכהבספר  וכדמובאמרן הבעש"ט זיע"א  וכבר קדמם בזה
זצ"ל  מרן הבעש"ט הק'שלח, להרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמרנא זצ"ל) בשם 

שאמר: "כשהצדיק עושה חטא קל גורם לאיש חטא חמור" ומביא שם סיפור 
נורא בתלמיד חכם אחד, שכעס והתרגז מאד על חבירו, וגרם בכעסו שרשע 

מרן הבעש"ט שכעסו גרם לכך, אחר תחב סכין בבטן רשע כמותו ורצחו, ואמר לו 
 ולכן לא רק על כעסו צריך לחזור בתשובה, אלא גם על רציחת הרשע עכ"ד.

יג) "ובערת הרע מישראל; -את הכתוב (דברים יז, יב צדיקיםברעיון זה ביארו 
וכל העם ישמעו ויראו" וגו', דהנה ידוע דהתוה"ק היא נצחית, וניתנה לכל עת 

ך' שכל אחד מישראל יבער הרע מקרבו, וכשהאדם וזמן, ופי' 'ובערת הרע מקרב
יבער מעצמו את הרע שבו, ע"י כך יעורר אחרים שהם במדריגה פחותה ממנו 

 להתעורר בתשובה, 'וכל העם ישמעו ויראו' ויפשפשו במעשיהם ודפח"ח.
ובזה יומתק לן להבין מאמרם ז"ל (יומא פו:) "יחיד שעשה תשובה מוחלין 

וכי מפני שאחד עשה תשובה, ימחלו לכל ם העולם ומקשילכל העולם כולו", 
 מה צדק יש בכך. -העולם 

(מאמר  מהרמ"ע מפאנולהגרע"א (על אתר) שהביא גליון הש"ס וראה ב
חיקור הדין ח"א פ"ד) שתירץ שאין הכוונה כפשוטו שמוחלים לכל העולם, אלא 

לומר פי' חלקם בברית האלה להיות ערבים זה לזה הוא הנמחל בזכותו עכ"ל. כ
שהם נתפסו בזה שהוא חטא מחמת הערבות, ועכשיו ששב בתשובה מוחלים 

 להם על חלק זה.
אמנם לפי יסוד הנ"ל, שהשב בתשובה גורם גם לחבירו לחזור בתשובה, 
ירווח לן שפיר, שאין הכוונה כפשוטו שבזה שהוא לבד שב בתשובה מוחלים לכל 

זור בתשובה, וכשחבירו העולם, אלא שבכך שהוא עשה תשובה גורם לחבירו לח
יחזור בתשובה יגרום לחבירו, וחוזר חלילה עד שכולם יחזרו בתשובה ובמילא 

 ודו"ק אכי"ר. ,ימחלו לכולם
 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס ראש השנהדברים נפלאים על 

 הי"ו רייזל ןב שלמה אליקיםר'  לזכותוקדש ממדור במשנת האוהחה"ק 
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 ): י ב(סכת ראש השנה איתא במ
תניא, רבי אליעזר אומר: בתשרי נברא "

העולם, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, 
בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה 
 רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין,,
בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, 

בי תניא, ר ..בניסן נגאלו, בתשרי עתידין ליגאל..
 ,אליעזר אומר: מנין שבתשרי נברא העולם

ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב 'שנאמר 
. איזהו חדש שהארץ מוציאה 'מזריע זרע עץ פרי

 ".הוי אומר זה תשרי ,דשאים ואילן מלא פירות
) ראש השנה ,גכפסיקתא דרב כהנא (וב

 מפורש יותר:
 ."בראש השנה נברא אדם הראשון"

כוונת הגמרא אף ש, ו הקדמוניםוכתב
כדברי  אבאומרה 'בתשרי נברא העולם' הי

ו'העולם' היינו אדם הראשון, נזר  ,הפסיקתא
, שהוא היום הראשון ראש השנהשבהבריאה, 

ובזה עולה הראשון.  אדםנברא  לחודש תשרי, בו
בתשרי נברא 'כי  יפה מה שאמרה הגמרא

, הגם שרובם של 'ששת ימי בראשית' היו 'העולם
ימי  הרי היום הראשון שלבחודש אלול, ש

, אולם מהיות ביום כ"ה באלול יהבראשית ה
ובריאת האדם הייתה ביום השישי של ימי 

שפיר איכא ביום א' בתשרי,  היה זהבראשית, ו
נברא העולם" שכן האדם  בתשרי" למימר כי

 נברא ביום א' בתשרי.
 , מפרש התורה,והרי לך לשונו של רבינו בחיי

 :(בראשית א ג) כתבכך אשר 
 ,אורויב ',בתשרי נברא העולם' אמרושה ומ"

כי בו נברא אדם שהוא  ,בתשרי נשלמה הבריאה
 .תשלום הבריאה וגמר הכל, כי הוא חותם תכנית

, כי 'באלול נברא העולם'ומפני זה לא יכלו לומר 
 ."הלכו אחר הגמר והחתימה

ואמיתות פירוש זה ניכר מתוך מה שאמרו 
 ): כז א(שם בגמרא 

אמר רב שמואל בר יצחק: כמאן מצלינן "
זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום 'האידנא 

בתשרי  ,כרבי אליעזר, דאמר -, כמאן 'ראשון
  ."נברא העולם

 (שם): מהרש"א וכמו שפירש ה
מפורש  ליעזר'אבי פרקי ר'וכבר כתבנו דב"

וביום  ,דתחלת הבריאה ביום א' היה בכ"ה באלול
 שנההאש זה נקרא ר םשל וע ,ו' נברא אדם

שהאדם היה תכלית של כל  ,'תחלת מעשיך'
לו לא נברא שום דבר קודם בריאת יהבריאה וכא

שהאדם  'תחלת מעשיך' שנההאש ונקרא ר .אדם
 'זכרון ליום ראשון'ומסיים  .הוא עיקר המעשים

שבו נברא האדם  שנההאש נקרא יום ו' ר ןכל שע
ם זה ראשון זכרון שהוא זכרון ליום ראשון שיהיה יו

יום 'אבל יום כ"ה באלול לא נקרא  ,של השנה
מטעם המפורש במדרשות  חד'יום א'אלא  'ראשון

 ".שבו היה ה' אחד
 

 קושיית השפת אמת
השפת אמת כ"ק מרן אדמו"ר וראיתי לרבינו 

בלשון  אמיתיתנכונה והערה שהעלה זיע"א 
קרויה אמור , שהיא כ'בריאת האדם': אם הגמרא

, הייתה ביום 'בריאת העולם'בלשון הגמרא כאן 
, מפני מה לא 'ראש השנה'א' תשרי שהוא 

שנה פירשה הגמרא ואמרה להדיא כי 'בראש ה
נברא העולם', בדומה למה שאמרה בהמשך 

'בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה'  הדברים
 .וכיוצא בזה

אמת לא הביא את דברי  ואם כי השפת
הפסיקתא, אולם ראוי לציין שאכן כך תפסה 

בראש השנה קתא בלשונה ואמרה: "יסהפ
", ומהיכי תיתי הגמרא לא נברא אדם הראשון

 אמרה כך.
אין מקום להקשות כזאת גם על  אמנם
כי  ,'בתשרי נולדו אבות' ה הגמראמה שאמר

נולדו דווקא ביום א' האבות אכן מאן יימר לך ש
אולם  ולא ביום אחר מימי תשרי. ריבתש

ביום א' אכן היה זה ם, שכאמור אדבבריאת ה
, מהיכי תיתי לא אמרה הגמרא בתשרי

, והעדיפה שהיה זה בראש השנהבמפורש 
 כוללני: חודש תשרי, שאינולומר זאת בתאריך 

של יום ראשון  ספציפיעל היום הממוקד 
 .בתשרי

 
 יום זה אינו בבחינת 'ראש השנה'

 כתב לתרץ: גופיה השפת אמת ו
דבשעת בריאת עולם לא משום  ומר,לש י"

ראש כל  הכי הי ,'שנההאש ר'לו שם  ההי
  .הזמנים

דלא  ומרלש וגם המשפט על כל השנה י
בדימוס בו אשוןרהם הגם דיצא אד ;עדיין ההי

המשפט מראשית שנה עד אחרית אבל  ,ביום
 ".אז הדלא הי ומרלש שנה י

אמת נאמרו בקיצור, כמנהגו,  דברי השפת
שיום לומר א ו בתירוצ עיקר כוונת ובפשטות

בריאת העולם אי אפשר לתארו כ'ראש מימי 
השנה' גרידא, במשמעות מצומצמת של יום 

אלו של 'ששת ם , שהרי ימיהפותח את השנה
כל ימות  לשלמעשה הראש  ימי בראשית' הם

הראשונים לכל הזמנים הם כולם ו הבריאה
בתשרי נברא 'לומר שחז"ל לכן העדיפו  בעולם.

ראש ', ולא להשתמש עם המינוח 'עולםה
השנה' שאינו מתאים לימים שמשמעותם 

 .רחבה בהרבה מהיותם ראש השנה גרידא
מוסיף ומטעים עוד יותר, השפת אמת 

שביום זה של בריאת גם לומר מסתבר ש
את המשמעות של 'ראש בו העולם לא היה 

יום בו מתקיים , 'הדיןיום 'השנה' במובן של 
אחר לשכן רק  ,המשפט על עתיד השנה הבאה

נקבע יום זה  , בהמשך קיום הבריאה,מכן
ראה  –על פרט זה , ווהמשפט יום הדיןכ שמשל

און רבי יעקב הגועורך הספר, מה שהעיר חתנו 
 בהגהותיו על אתר. ,בידרמן מאיר
דומה שרבינו השפת אמת בהוספה זו כמו

ושייתו גם אליבא דשיטת התכוון ליישב את ק
הטעם , שכז א ד"ה כמאן)התוספות (ר"ה 

זה היום תחלת : "השנה ראששאומרים ב
פני שיום זה הוא תחילת לא מא " הומעשיך

ביום זה העולם נידון על שהבריאה אלא מפני 
אמת, שגם  , ועל כך מחדד השפתקיומו

מסיבה זו לא היה מקום להגדיר את יום זה 
כראש השנה, מהיות ואז עדיין לא היה יום זה 

  יום הדין.
תירוצו יסוד התפלא מעט על אלא שיש ל

, שיום זה הוא ראש של כל של השפת אמת
שכן גם אם  ,הזמנים ולא רק ראש השנה גרידא

ם של צלא נרצה להשתמש עם המינוח המצומ
יש בכך עדיפות מאיזכור  עדיין'ראש השנה' 

לא ממוקד לחלוטין, מה גם שיכולים היו לומר 

יש  'באחד בתשרי' ולצאת ידי שניהם. ובפרט שהרי
קשר ישיר בין עובדת היות יום זה 'ראש כל 
הזמנים' לכך שהוא נקבע לימים כראש השנה 

 וכיום הדין.
 

 חודשעל ההראיה היא 
בהגהותיו הרש"ש הגאון אל קושיה זו גם כוון 

 תירוץ מחודש: העלה על אתר ו
אלא "ואולי משום דהראיה מהמקראות אינה 

 וראש השנה הוא מסברא".  ,על החודש
, שמהיות והראיה אותה הביא הרש"ש מתרץ

תשרי רבי אליעזר לשיטתו היא רק כלפי חודש 
בחודש, וכל הספציפי בכללותו ולא כלפי התאריך 

הייתה בראש בריאה יודעים כי האכן מה שאנו 
א מסברא גרידא, לפיכך תפסה הגמרא השנה הי

, בהתאם בלשונה ואמרה 'בתשרי נברא העולם'
ולא פירטה שבראש השנה נברא  לראיה שהביאה,

 העולם.
 

יום ב'  –הבריאה הרוחנית הייתה בשבת 
 תשרי

בקושיית השפת אמת על פי  והנראה לענות
רבינו יסוד גדול בתורת החסידות אותו חידד 

 : פת אמת גופיה בספרו על התורההש
ית על ששת ימי בראשית מול שטחהסתכלות 
הוא מבחינה ברובד העליון שאכן יום השביעי 

שבעוד  שביתת הקב"ה ממלאכתו ביום השבת.
את הבריאה, הרי שבששת ימים עשה הקב"ה 

שביום השביעי הוא נח ממלאכתו ולא עשה דבר. 
אמת יורד אל עומק השיתין ומאיר  אולם השפת

את עיננו בהסתכלות מעמיקה וחודרת המגלה 
שדווקא במנוחתו של הקב"ה השלים את הבריאה. 
כך שאם בששת ימי בראשית הייתה הבריאה 
באופן של יצירה גשמית הרי שבשבת נשלמה 

שמת אפה של הבריאה על ידי היצירה הרוחנית ונ
 המנוחה.

פרשת ת אמת (והרי לפניך לשונו של השפ
 ):ד"ה ברש"י ,ד"תרל ,בראשית

קיום הבריאה  הרק כי ששת ימי המעשה הי"
כח הבורא במאמר ובריאת כל דבר ביומו.  דייל ע

אבל בשבת נשלם להיות דבר של קיימא שיתקיימו 
התגלות  ם יתברךאף אחר שיסור הש ,כל הנבראים

ם שכי אין העולם יכול לקבל התגלות כח ה ,מאמרו
הוא  ודשקבת ולכן בכל יום יש הסתר. אבל ש יתברך

פעולה להיות התקשרות הטבע אל מה שלמעלה 
שהיא שלימות כל נברא  ,ולכך נקרא שלום .מהטבע

וגמר תיקונו. לכן אף שימים הקודמים לשבת נראין 
אבל שבת משלים כל הימים להיות  ,חשובים יותר

 ."דבר של קיימא כנ"ל
ליה כאילו ששת ימי בראשית נותנים לנו אש

לפי שבהם נעשתה הבריאה הם הימים החשובים, 
אולם האמת היא שיום השבת הוא הגשמית, 

כביכול נותנת , לפי שהשבת היא החשוב יותר מהם
הופכת את הבריאה את הנשמה בגוף ובכך היא 

  להיות דבר של קיימא. הגשמית 
וחוזר השפת אמת ומטעים זאת שוב 

 ):בראשית תרל"ח(
אשר ברא  לאכתומל שבת מכ אמרו,שהו וז"

אבל  ,גשמיות נשבת בשבת השעשי רוש,פי ,לעשות
ויקדש  ,עיקר קיום העולם הוא השבת וזה הקדושה

חניות והוא הצורה של ואותו במה שחלקו הוא הר
 ".החומר

ראשית (בשפת אמת וראה גם בדברי ה
 ):תרס"ב

כי תכלית המלאכה והמעשה להיות כלי "
וכל ימי  ,על הבריאה ודשקהח שיחול הקדושה ורו

המלאכה היא  דייל וע ,המעשה הכנה לשבת
ל ונקרא חילול שבת. ולכן ע ודשקהח הסתלקות רו

השבת ומנוחה נגמר המלאכה שזה תכלית  דיי
    . "המלאכה כנ"ל

 'אדם הראשוןנברא  ראש השנה'ב
אדם בראש השנה נברא כוונת הגמרא ש'בתשרי נברא העולם' היינו שאם קושיית השפת אמת: 

 להדיא כי היה זה בראש השנה? כותבת אינה מדוע הגמרא  הראשון,

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש דנדרוביץ, ישראל הרב

 

  > > > >    ד''המשך בעמוד 
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ומראה מקום אני לך לעיין בספר 'שערים אל הפנימיות' (לידידי 

, פרק מח 'השביתה והמנוחה') אשר האריך טובא הגרח"פ בניש
 עניין זה ומשם תקחנו.בירור ב

 ומעתה נענה ונאמר על קושיית השפת אמת: "רבי, מטונך".
אמנם בריאת העולם, היינו בריאת האדם, הייתה ביום א' של תשרי 
שזהו יום ראש השנה, אולם עדיין לא הייתה זו אלא בריאה גשמית. 

הבריאה הרוחנית של האדם, יחד עם לעומת זאת, הבריאה 
לאחרי ה אלא בשבת שיתכללות הבריאה כולה, לא היהרוחנית של 

לאחר ראש יום ה ביום ב' תשרי, ששת ימי בראשית; השבת שחל
 השנה.

לפיכך, העדיפה הגמרא לומר כי 'בתשרי נברא העולם' ולא 
אמנם הבריאה אם כי לומר כי 'בראש השנה נברא העולם', כי 

אולם של העולם הייתה ביום א' תשרי, ראש השנה, הגשמית 
הבריאה הרוחנית הייתה ביום ב' תשרי, ובכדי לכלול את שני 
הבריאות, הבריאה הרוחנית והבריאה הגשמית גם יחד, תפסה 

 הגמרא בלשונה ואמרה 'בתשרי נברא העולם'.
 

 אלו ואלו דברי אלהים חיים
 ות מקוםלהראאפס כי בעיקר הערת השפת אמת היה נראה 

יהושע  אודות מחלוקת רבי אליעזר ורבידברי רבינו תם הידועים ל
בינו אומר ר"(תוספות ר"ה כז א ד"ה כמאן): אימתי נברא העולם 

ואיכא למימר דבתשרי עלה  ,דאלו ואלו דברי אלהים חיים ם,ת
ועיין שם בתוספות שביארו . "ולא נברא עד ניסן ,במחשבה לבראות

זה היום "בראש השנה: שאומרים הדבר  מסקנת הגמרא בטעםכי 
תחילת הבריאה אלא שיום זה הוא " היא אינה מפני תחלת מעשיך

 ם נידון בו על קיומו., שהעולמפני הדין שיש ביום זה
, שבדווקא תפס את דברי רבינו תםוהטעים רבינו השפת אמת 

אן דמ ,לעיל נןאפשר משום דאמרי ,הא דנקטו הכי"כך ולא להיפך: 
בתשרי  אן דאמרומ ',ותוצא הארץ'בניסן נברא העולם יליף מן  אמרד

מסתבר  ם כןא ,[שאינו מעשה אלא ציווי] 'תדשא הארץ'יליף מן 
 . "דבמעשה בניסן נברא ובמחשבה בתשרי

עצמו סבר רבי אליעזר שאם כי  ,עולהנמצא כי לדברי רבינו תם 
 שתחילת ששת ימי בראשית היההיינו  'בתשרי נברא העולם'כי 

היה בכ"ה באלול והאדם נברא בא' בתשרי, אולם אליבא דאמת 
התחילו ששת ימי בראשית בריאת העולם בחודש ניסן, כך שמעשה 

בכ"ה באדר והאדם נברא באחד בניסן (תוספות ר"ה ח א ד"ה 
לא הייתה בריאת העולם אלא תשרי , ואילו בחודש לתקופות)

  במחשבה גרידא.
בריאת העולם לומר ש הכרחאין כל  ופשיטא שלדברי רבינו תם

יום ושפיר ייתכן שהיה זה בבתשרי דייקא,  'ביום א במחשבה הייתה
אחר מימי החודש, ולא שמענו או ראינו מי שיאמר שבריאת העולם 

 .ולא ביום אחר במחשבה הייתה ביום א' בתשרי
 ומילתו על לשונו ובזה נוכל לומר שרוח ה' דבר ברבי אליעזר

ולא 'בראש השנה נברא  בתשרי נברא העולם'לומר בדווקא '
העולם', כדי שדבריו יעלו יפה גם לפי האמת שאלו ואלו דברי 

, שכן אמנם לשיטתו שלו היה מעשה בריאת העולם אלהים חיים
יה מעשה אולם לפי האמת לא ה , ביום א' בתשרי,'בראש השנה'

נו הבריאה אלא בניסן, ואילו מחשבת הבריאה שהייתה בתשרי, אין א
 יודעים באיזה מהימים היא שהייתה.

קושיה נוספת, שאף היא וארווחנא בכך להבין ולהשכיל נמי 
מדוע אמר רבי אליעזר מתבקשת לאחר קושיית השפת אמת, והיא: 

'נברא להדיא כשכוונתו על אדם הראשון, ולא אמר  'נברא העולם'
אדם הראשון' כפי שהוא בפסיקתא. ואכן, הפירוש הפשוט הוא 
שברצונו היה לבטא בכך כי האדם הוא תכלית הבריאה, ולכן הגם 

תחילת הבריאה הייתה בחודש אלול, אין בריאת העולם קרויה ש
 אלא על שם האדם שנברא בתשרי. 

אולם לדברינו אתי שפיר להפליא, שמהיות והאמת היא כי 
בחודש תשרי לא הייתה בריאת העולם אלא במחשבה, ומשכך ברור 

ואין כל , כללה רק את האדם כי אם את כל הבריאה שמחשבה זו לא
הרי שכל העולם כולו צורך לומר שהמחשבה החלה בחודש אלול, 

'בתשרי נברא  ולכן דבר ה' היה בפיו לומרנברא בחודש תשרי, 
 .באופן שיכלול אף את האמת העולם'

 בלעטער - טאגומקריאת עיתונים סררו 

 סררו אם" :מדות עשרה שלש בפזמון, השנה ראש לערב בסליחות

 . "וימים עתים מרוב כפרה

 אצל לפעמים שרואים שמה, כאן לרמז בא שהפייטן, צחות בדרך ל"י

, והמצות התורה עול מעליהם להשליך, כפרה שסוררים ישראל מבני קצת

 ויומיים עתים במכתבי קריאתם רוב מחמת כלומר, ם"וימי ם"עתי מרוב זהו

 תוניםיהע קריאת כי, בלעטער-טאג און) עיתונים-( צייטונגען) אשכנז בלשון(

 . הנפש את פוגם

   מועדים - ציון קדושת

 ג' נעשו להם נס בר"ה...

רבי שליט"א (הובא בנמלצו לחכי): כשהאדמו"ר  האדמו"ר מטאלנאסיפר 

מיד תורה. והתורה זצ"ל עלה על כסא האדמורו"ת, לא אמר  מאלכסנדר ךהעני

הקב"ה,  ;ניסיםהיה להם . ואמר שג' הראשונה שאמר היה בראש השנה

 השטן. ישראל ו

שלא נשחט יצחק, שאלמלא כן, הרי גם עתה שלא נשחט  - 'הקב"ה'

של ישראל בנויים  יצחק רק שרצה אברהם לשחטו, כל התפילות והתחנונים

על כך שיזכור להם הקב"ה עקידת יצחק, ועל אחת כמה וכמה אם היה 

 היה גבול לבקשת ישראל. אנשחט ל

עת שופר ולא קפיטל שאומרים ז' פעמים למנצח לפני תקי –'ישראל' 

 קי"ט 'אשרי תמימי דרך'. 

שתוקעים בשופר ממקום הצר ויוצא הקול במרחב, ואילו היה  –'השטן' 

להיפך שתוקעים בצד הרחב. והיה יוצא הקול בצד הקצר, היה השטן נחנק 

 שם. 

דרוש כמה שבועות על כוונת שהיה יכול ל :מאלכסנדרוסיים הרה"ק 

 .הדברים

 

 קטיגור הס

 מאמינים וכל" הפייטן בדברי ל"זצ מין'מרדז אריה יעקב רבי ק"הרה המליץ

" עונה" ה"שהקב שלימה באמונה מאמינים שאנו" לחש עונה שהוא

 ואל הס - הקטיגור את שמשקיט!" (זיין זאל שטיל - לחש: "להמקטריגים

 ).תדבר

 

 ..."בעיניך ט"הדיו ה"כל ברכת תהי אל"

 לבחור הנוראים בימים שאיחלזצ"ל  'לב ייטב'ה בעל ק"הגה על מסופר

 פארפרומטער' שהיה הבחור, בקרוב זיווגו שימצא - הגון לזיוג ברכה, אחד

 בצחות לב הייטב לו השיב, אחרת ברכה צריך שהוא לב להייטב ענה', בחור

 ..."בעיניך ט"הדיו - ה"כל ברכת תהי אל" הלשון
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צון רעשות ל" לרא"ש ר"ת שנהיה לראש" אומרים בראש השנה
 בשמים.שבינו א

שנה,  שת אלפיםיותר משלתנה כבר לפני ישהתורה נ יש שואלים
הרי השטן כבר רגיל עם התקיעות ולמה זה  ,ובכל שנה תוקעים

כל שנה יש ירידת במבלבל אותו. האדמו"ר מסאטמאר מפרש, ש
, אם כן תבוא הגאולה, אם כן הקב"ה תובע מאתנו פחותוהדורות 

 ומזה הוא מפחד.
שאנחנו שואלים את השאלה מפני שאנחנו לא רואים  ויש אומרים

הוא מלאך והוא רואה איך שמשיח מוכן השטן משיח, אבל האת 
 לבוא, בגלל זה מפחד.

, למה אנחנו שרים ביום סוף מס' תענית אומרבהתפארת ישראל 
יכולות להיות מצות  כיפור באשמנו בגדנו, כדי להזכיר שעבירות

אם יעשו תשובה מאהבה, יש אומרים שהשטן רוצה להפריע את 
הוא בא בבית הכנסת ורואה כל מיני שירים  ,תפילות ישראל

ופיוטים שכלל ישראל שרים, אז הוא חושב שזה לא תפילות רק 
 מסיבות.

שאנו צריכים להראות שאנו בטוחים שהקב"ה יוציא  בש"ע כתוב
 כן אנו מכבסים ומסתפרים לכבוד יום הדין.לאור את דינינו ול

נו, ר"ת בשמחה. מדת השמחה יתוובחטרי שרבים הרחמיך בחוק מ
  לקרוע את הגזר דין. המועיל

וכתב המגן אברהם שני טעמים א' מפסיקין לתקוע בערב ר''ה, 
 ב' לערבב השטן ,להפסיק בין תקיעות דרשות לתקיעות דחיוב

ן טעם כדי להפסיק בין תקיעות , והט"ז נתשיחשוב שכבר עבר ר"ה
דרבנן לתקיעות ר"ה שהם דאורייתא, והגר"א בפירושו על יונה כותב 
דאפשר שהטעם הוא משום דאם יתקעו שלשים יום רצוף מתרגלין 

, כמו שמצינו אצל טיטוס בגיטין (נו:) ,אינו מעוררשוב ו קול השופרל
שוב שהיתוש אחר שלושים יום ששמע קול הקורנס נתרגל והתחיל 

כתב במשנ"ב תקפ"א סקכ"ד דאף כשחל  לנקר את מוחו של  טיטוס.
ר'ה בשבת אין תוקעים בער"ה אף לטעם דלהפסיק בין תקיעות 

דכיון שאומרים זכרון תרועה הוה כאילו תוקעין בו  ,רשות לחובה
 .ובפרט דבמקדש היו תוקעין בו

ב . במס' הוריות דף ו' כתואוכלים בר"ה פירות וירקות לסימן טוב
, פירוש לראות הסימנים, בריש שתא חזיילמרגיל  אאמר אביי יה

הסימנים,  למיכלאיניש רגיל  אובמס' כריתות דף י"ד אמר אביי יה
שיש חשש  אאם אחד חושש לאכול אחד מהסימנים, כגון רובי

 לשולחן אפשר להביאם או שאינו אוהב אחד מהסימנים, מתולעים
 ., ולומר היהי רצוןורק להסתכל על זה

, הוריות לשון למחזיסימן במס' הוריות כתוב  הרבי אמר לתלמידים
 .לראותהורה לימוד רק 

שואלים  .יהי רצון שירבו זכויותינו אומרים רימוןהכשאוכלים את 
איך שייך שירבו זכויותינו  יםאיך זה שעומדים לפני המשפט, ואומר

 ו הרבה זכויות, ומתרצים שמי שעושה תשובהנל ובזמן קצר שיהי
לו  כותלו כזכויות, גם המחשבות הרעות נהפ יםמאהבה זדונות נעש

לטובה, ומבקשים מה' שיתן לנו בלב התעוררות לתשובה מאהבה, 
 . שירבו זכויותינוו הרבה זכויות, וזה מה שאנו אומרים נל וויהי

, כי זה היפך מהסימנים לא להיות בכעס בימים אלו צריך ליזהר מאד
 .טובים (משנה ברורה)

 בר"הנפסק השעבוד במצרים, ו בר"היצא יוסף מבית האסורים ו "הבר
 וחנה.-רחל-שרה-נפקדו

אין אחד בא אצל צדיק ואמר שהוא סובל משכחה, ענה לו שכתוב "
עד כסא הכבוד,  ה", גדולה תשובה שמגיעשכחה לפני כסא כבודך

 לך פחות שכחה. הלה' יהייותר כמה שתתקרב 
ה נברא אדם הראשון, כי העולם פירוש שבר"היום הרת עולם  כתוב

הרת עולם, רק היום  ההינברא בכ"ה אלול, ולמה לא כתוב היום 
 כל שנה מתחדשת הבריאה. -הרת 

יום הזה נוצר אדם הראשון כי בכ"ה אלול בפירוש ש .היום הרת עולם
נוצר אדם,  אומרים היוםלא  אם כן מדועשואלים  .נברא העולם

הולד הנוצר צדיק או  היהית מה אשה הרה לא יודעשכמו שומתרצים 
 רשע בריא או חלש, גם בר"ה אנחנו לא יודעים מה יהיה המשפט. 

מצוות שאדם עושה ולא  ן, אותלפניך בא ב כי זכר כל הנשכחותוכת
המצוות האלו חביבות לפני ה' שלא  ,חושב על זה שעשה ושוכח מזה

 מחזיק עצמו בגאוה.
מבקשים חיים רוחניים, זה  אנו .זכרנו לחיים... למענך אלקים חיים

 חיים לכבוד ה'. ה, שיהילמענך אלקיםשאומרים 
ענני במרחב ה -ימן המצר קראתי פיו צר ופתחו רחב, רמז  השופר

 .ה-י
שכל השעות של עשרת ימי תשובה הם  כתוב בספר מגלה עמוקות

שעשרת ימי תשובה רמז  ,240 אגימטריבשעות, עמלק גם  240
 כח עמלק. יםמבטל

מתאים יותר לנקות  ההי ,לפני יום כפורהוא  יום הדיןלמה  שואלים
דין נקיים. יום האת עצמנו מעבירות ביום כיפור ואח"כ לבוא ל

ומתרצים כי ביום כיפור צריך לעשות תשובה והיום הדין ועשרת ימי 
 את הלב לתשובה, וביום כיפור יכפר. יםתשובה מעורר
תי ה' לנגדי תמיד. 'ויש'מים תהיה עם ה' אלקיך. ת: ר"ת תשובה

 'צנע לכת עם אלקיך.ה'כל דרכיך דעהו. ב'אהבת לרעך כמוך. ו
רב ושמואל אם אחד מודה בקנס ואח"כ באו  יש מחלוקת בגמרא

לפני ר"ה אנו  -רב אמר פטור ושמואל אמר חייב. גם אנחנו  ,עדים
אומרים סליחות, אם כן אנחנו מודים בקנס, ואח"כ בר"ה באים 

ם כן לפי רב אנחנו צריכים להיות פטורים, וזה המלאכים להעיד, א
 כי ההלכה כרב. ,וסלחת לעוננו כי "רב" הואשאנו אומרים 

ופילגשו ושמה של יום ב' של ראש השנה מסיימים  בקריאת התורה
. תחש ואת מעכה ואת גחםואת טבח ותלד גם היא את ראומה 
ין ההבדל מה ב ו", דהיינו ראמה-ראור אומר "ור"ת הסניג ראומה

ישראל לעמים שאנחנו משבחים ומהללים לה', והגויים ביום חגיהם 
'ובות, דהיינו המקטרג ח'עלי ב'וענים טר"ת  טב"חשותים והוללים. 

ילות גמר"ת גח"ם ות. והסניגור אומר מיים חזירות ג - גח"ם ,אומר
 סדים. ח

ואת 'ארץ. ה'ל כ'ל ע'לוך מ מעכה'ופר. ש'ודש ח'קעו בתר"ת תח"ש 
 'כבוד.ה'סא כ'ד עגיע מ'פילה ת'חר האדוי 'ימעכה ו

התעלף,  המלךשמע שהחזן אומר כשש מספרים על צדיק אחד
וכשקם מעלפונו אמר שנזכר מהגמרא בגיטין כשרבי יוחנן בן זכאי בא 

נוס קיסר ואמר לו שלום עליך מלך, ואמר לו אם אני יאצל אספסי
מה לא ית עד עכשיו, כמו כן גם עלינו יש תביעה לימלך איפה ה

רמז על זה שנאמר  גם , ובט"ז כתובהמלךנזכרנו עד עכשיו מ
, פירוש לפני שהחזן עו לפני המלך ה'יבחצוצרות וקול שופר הר

 צריך להתחזק בתורה וביר"ש. המלךאומר 
לפני התקיעות? מפני שכתוב בפרק למנצח לבני קרח  למה אומרים

אה שהם מ 100 אגימטריב" כף, גם "כל העמים "תקעו" כףזה 
תקיעות שאנו תוקעים בר"ה. יש עוד טעם כי בני קרח עשו תשובה 

כך כל אחד לא יתייאש כי עדיין  ,אחרון לפני שנבלעו בארץהברגע 

לל

  בס"ד
זע"תשראש השנה

 זצ"ל להגה"צ ר' גרשון שטיינברג דברות גרשוןתוך ספר מ



, רק שאסור ןאחרוהלא מאוחר ואפשר לחזור בתשובה גם ברגע 
 .הרגע האחרון שלו יודע מתי דםאלסמוך ע"ז שאין 

כדי לחבב  מעומדם וג מיושבלמה תוקעים תקיעות ד חז"ל אומרים
טענות של השטן. מפרשים בשם הם מיאת המצות. אומר רש"י שנסת

רע"ק איגר, שהשטן כשרואה שישראל תוקעין גם מעומד זאת 
אם כן מפחד להשטין כי הזדונות  ,ות מאהבהואומרת שעושים מצ

 ייעשו מצוות, ולכן שותק.
 קולות. שלושיםרמז ל 30 אגימטריב" יהיה" .יום תרועה יהיה לכם

 קולות. מאהרמז ל 100 אגימטריב" "יודעי .אשרי העם יודעי תרועה
 .100 אגימטריב" "כף .כל העמים תקעו כף

של  הטעמים 10הצדיק ר' אברהם ברדקי היה ממריץ ללמוד את 
שהיום  בקצרה הוא: גאון למה תוקעין בראש השנה. הרבינו סעדי

להזכיר שהגיע  יום ראשון לעשי"ת תחילת הבריאה והמלכת הקב"ה.
להזכירנו דברי  תקעו אז בשופר.שלהזכיר מעמד הר סיני זמן תשובה. 

להזכיר חורבן המקדש שהיו האויבים  הנביאים שהם נמשלו לשופר.
 להזכיריום הדין הגדול והנורא שיהיה לעתיד. תוקעים בשופר לנצחון.

 קבוץ נדחי ישראל. להזכירנו .ומעורר שהשופר מחריד .עקידת יצחק
 כירנו תחית המתים.להז

 אמתרגם התרגום יום יבבא, מלשון "ותיבב" אם סיסר תרועהיום  
 .(שופטים)

 ,תרועהכתוב בתורה שלש פעמים  ,מנין שצריך לתקוע בראש השנה
ובחדש השביעי באחד לחודש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת  .א

 .יהיה לכם (במדבר פרשת פנחס כ"ט א') תרועהעבודה לא תעשו יום 
מקרא  תרועהבחדש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון  .ב

בחודש  תרועהוהעברת שופר  .ג .קודש (ויקרא פרשת אמור, כ"ג כ"ד)
רו שופר בכל ארצכם יהשביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעב

פסוק זה נאמר ביובל ונלמד בגזירה שוה ( .(ויקרא פרשת בהר כ"ה ט')
ממנו דרשו  ,והעברתם שופרוכתוב  ,תהרי שלש תרועו ).גם לר"ה

ודרשו רבותינו תקיעה תעבירו שופר וכתוב  ,רבותינו תקיעה לפניה
 9הרי שלש תרועות ותקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, ביחד  ,לאחריה

ש ספק אם התרועה שנאמרה בתורה יקולות מדאורייתא, ומאחר ו
היינו תרועה היא כמו שברים שלנו דהיינו גנוחי גניח או ילולי יליל ד

שלנו, או דלמא שניהם ביחד היינו גם שברים וגם תרועה ביחד ולכן 
שברים התקין רבי אבהו בקסרי לתקוע: שלש פעמים תקיעה "

שלש פעמים  " תקיעה.שבריםשלש פעמים תקיעה " " תקיעה.תרועה
בסה"כ שלשים קולות. (הנקראים תקיעות  " תקיעה.תרועהתקיעה "
 מותר לישב בהם). שמצד הדין משום דמיושב 

לתקוע שלשים קולות באמצע תפלת מוסף על  קנויחז"ל תאע"פ שו
ואנו  ,השטן כדי לערבב אתאנו תוקעין לפני מוסף  סדר הברכות,

מוסיפים עוד ארבעים קולות אחר התפילה כנגד מאה פעיות שפעתה 
בתוס' בשם ספר הערוך) ביחד זה מאה קולות. כן כתבו אם סיסרא (

למנצח לבני קרח כל העמים תקעו כף" "כף" וזה מרומז ב"
 .100בגימטריה 

לדעת הבית יוסף, ולדעת הרמ"א בנשימה אחת  שברים תרועה
, בנשימה אחתואנו נוהגים לפני מוסף לתקוע  ,בשתי נשימות
 . בשתי נשימותובאמצע מוסף 

רבי איך אפשר שלפני ש גאון שנשאל רב האי יםכותב אשוניםהר
לא  תר"ת 3 תש"ת 3 תשר"תפעמים  3ע דקסרי תיקן לתקו הואב

י האיך אפשר שבמצוה כזו שהיתה כיצאו ישראל ידי תקיעת שופר, 
תתה ולא ראו אלו לאלו איש מפי איש עד יבכל שנה לא ידעו אמ

בתחלה היה עושה זה והשיב רב האי שמשה רבינו ע"ה איך היה נוהג, 
כולן יוצאין שברים וזה יבבות כפי מה שנראה לו שהוא יותר יפה והיו 

ידי חובתן, והחכמים היו יודעין כן, אבל המון העם היו טועין שהיו 
סבורין שיש חילוק ביניהן ושלא יצאו אלו או אלו, וכדי להוציא מלבן 
של הדיוטות וגם שלא תהא תורה כשתי תורות בא ר' אבהו ותיקן 
לעשות כל אחד כדברי אלו ואלו וגם הוסיף תרועה אחת משלו כי 

אבל , נוהגיןשו לתקן התרועה בכל מיני קול נשבר שאפשר נתן דעת
שבדורות הראשונים נהגו בתרועה כמו שראו  יש חולקין ואומרים

כל אחד ו, שלאחריודורות משך הלמשה, אבל אותה תרועה בטלה ב
ולכך הוצרך ר' ה הכרעה איזה הוא הכשר ת, ולא היתקע באופן אחר

 . , לצאת מכל ספקתתר" 3 תש"ת 3 תשר"תפעמים  3אבהו לתקן 
" מידת הרחמים, ה', "עלה אלוקים בתרועה, ה' בקול שופר

" מידת הדין לרמז שכשתוקעים בשופר אז נתהפך ממידת אלוקים"
 הדין למידת הרחמים.

גע פאין וטן שר"ת  שופררמז שפרו מעשיכם.  ,שפרואותיות  שופר
 . לענה, שהשופר מבטל כל המרירותואש רורה פורש שע, ועוד ר"ת ר

ום כיפור יאש השנה רלול א" ר"ת אריה" .יראיארי'ה שאג מי לא 
רמז שאלו הימים הם ימי רחמים וצריכים  ,ושענא (הושענא רבה)ה

 לעשות תשובה.
 18 .ב אזכרות שבקריאת שמע. 18 .א :ברכות של שמו"ע כנגד 18

אזכרות  18 .ד כאשר צוה ה' את משה שבפרשת פקודי. 18 .ג חוליות.
 בתהילים הבו לה' בבני אלים.שבפרק כ"ט 

קולות  7 :ברכות כנגד 7בתפילת שמו"ע של שב"ק ויו"ט יש 
בתפלת שמו"ע של מוסף של ראש השנה  שבפרק כ"ט בתהילים.
 .ר"האזכרות שבתפלת חנה. וחנה נפקדה ב 9 :יש תשע ברכות כנגד

 .: אפסוקים במלכיות וזכרונות ובשופרות כנגד 10אומרים בתפלה 
 10 .נברא העולם, גשבהם עשרה מאמרות  ., בעשרת הדברות

  .ל בקדשו (חז"ל)ק"הללו" שבפרק הללו 
 חטאות חיצוניות.  2עולות,  21, ראש השנהב הקריבו קרבנות 23
שעיר  1פרים, (עולות).  2איל,  1כבשים,  7, קרבנות ר"ח: יםתמיד 2

 1 (עולות) פר, 1איל,  1כבשים,  7לחטאת, קרבנות ראש השנה: 
 לחטאת. שעיר 

בפסוקי מלכויות זכרונות שופרות, מפני  אומרים כתובים לפני נביאים
לפני  ההתהלים הי את שהפסוקים שבתפלה הם מתהלים ודוד שעשה

 .הנביאים (תוספות ר"ה)
ו איזה כוונות אותלר' ישראל סלנטר ושאל  מספרים שבא חזן אחד

יחשוב בתפלה, ואמר לו אם אתה מקבל שכר צריך אתה לדייק 
 שתתפלל מה שיותר יפה כדי שלא יהיה גזל הציבור ח"ו.

כך אנו אומרים  ,איתא שמה שקנה עבד קנה רבו .לקונה עבדיו בדין
העוונות, ובכל זאת אנחנו את לה' אנחנו עבדיך אם כן תקנה גם 

 צריכים להתחזק בעבודת ה' כדי שנהיה עבדים טובים.
ה שנים בת"ת שהיה מנהל כמ הגה"צ ר' אברהם חיים פינקוס זצ"ל

איך אנו אומרים בתפילת אבינו מלכנו שהוא רק  ,קמניץ שאל
", ותירץ על ידי משל לשני חיילים שהביאום חטאנו לפניך" -בקשות 

נמצא כתם על בגדיו, שאל  השניולמשפט שאחד מהם ברח מהצבא 
 יל שנמצא עליו הכתם האם יש לך משהו לסנגר עליהשופט לח

לא ברחתי ואני נמצא כאן, וזהו שאנו כן, הרי אני  לו אמר ,ךעצמ
אפילו שחטאנו אבל אנחנו  ,אומרים בתחילת תפילת אבינו מלכנו

שתקבל ברחמים וברצון את ולכן בקשתנו הוא  ,לפניך וקשורים אתך
 תפילתנו.

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

   

  

 5:47כניסת החג: 
 

 , ' קרואיםהוה' פקד את שרה.  קריאת התורה ביום א' דר"ה:
הפטרה: "ויהי איש אחד מן  ובחודש השביעי,  מפטיר פר' פנחס

 הרמתים".
  

מפטיר פר'  קריאת התורה ביום ב' דר"ה: פרשת העקידה. ה' קרואים.
טרה: "כה אמר ה' מצא חן במדבר".הפפנחס ובחודש השביעי, 

 
 נלב"ע י"ג תשרי תשע"ב לעי"נ הגה"צ ר' גרשון אביגדור ב"ר חיים זצ"ל



1 גיליון מס. 545שבת קודש  ראש השנה פרשת ניצבים

בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים, שמא יכול לשברם בבת אחת? ואילו נוטל אחת אחת אפילו תינוק יכול לשברם. וכן אתה מוצא שאין ישראל 
ניגאלים עד שיהיו אגודה אחת. וזהו "אתם ניצבים היום כולכם" (תנחומא ניצבים סימן ד').

שלו טובה. אם הוא עשה משהו לא טוב אז הוא מתחרט. אור הנשמה 
של כל איש ישראלי היא בוהקת ומאירה עד אין סוף. הקב"ה רואה את 
האדם ודן את האדם וחושב על האדם על כל המכלול שלו ביחד. הקב"ה 
רואה את הכל. לכן הוא צריך שני עדים. גם את החמה וגם את הלבנה. 
ולכן הוא לא ויתר. והלבנה לא הגיעה. למה לא הגיעה? כי מה היה לה 
מלאים  כולם  קדוש.  ישראל  עם  להגיד,  הרבה  לי  יש  מה  לומר,  כבר 
מצוות כרימון. הם נשמות טובות. הם רוצים לעשות טוב. אני לא באה 
למשפט הזה, אני מתכסה בשביל לבוא ולהגיד שכל הדברים המכוסים, 
שלא רואים אותם, הם מאד נפלאים, הם מאד טובים - מהכוח הזה ה' 

עובר מכסא של דין לכסא של רחמים". (באור פני מלך חיים)

ראש השנה זה יום הזכרון. זה השם שלו.

העולם הזה נברא רק בשביל דבר אחד, שכל רגע ורגע נזכור את ה' ונזכיר 
את ה'. אדם, כל מה שעובר עליו במשך היום זה רק כדי שהוא יגיד ברוך ה', 

בעזרת ה', אם ירצה ה'.

תודה.  אומר  הוא  הזמן  כשכל  שלמה?  לאמונה  זכה  שהוא  יודע  אדם  מתי 
הסוף  אל  מובילות  כולן  אבל  נעלמות,  ה'  דרכי  רע.  שנראה  מה  גם  טוב,  הכל 
הטוב. גם אם מה שבדרך הוא לא כל כך מובן. כל הזמן שבן אדם מתעצבן ממה 
שעובר עליו, מה שקורה לו, הוא רחוק מהאמונה. אתה חושב שאתה כועס על 

בני אדם אבל אתה בעצם כועס על ה' כי ה' מנהל פה את העולם.

מה שלא יעבור עליך, תזכור את ה'. תזכור שהכל זה מה', שכל מה שאתה 
עובר זה רק כדי שתתקרב אל ה'. האדם נברא למטה בשביל שהוא יזכור את 
כשהוא  גדולות  יותר  שלו  הזכויות  ככה  למטה,  יותר  שהוא  וכמה  למעלה,  ה' 

זוכר את ה' למעלה, זה נסיון יותר קשה, אז יש לו יותר שכר, יותר זכויות.

ראש השנה

לראש השנה יש תאריך מיוחד במינו. בדרך כלל החגים הם באמצע החודש, 
זה  מה  חגנו.  ליום  בכסה  לו  קוראים  לכן  חודש.  בראש  שחל  היחידי  החג  וזה 
כסה? זה יום שהלבנה מכוסה. בראש חודש זה זמן שהלבנה מכוסה. וזה דבר 
היא  שהלבנה  כזה  ביום  דווקא  הדין  יום  את  לנו  קבע  שהקב"ה  במינו  מיוחד 

מכוסה.

יש מדרש מאד נפלא שאומר כך: הקב"ה בא ביום הדין וישב על כסא של 
משפט, רצה לדון את כל באי העולם. ואיך דנים אותם? צריך עכשיו עדים. אי 
אפשר לדון בלי עדים. איזה עדים אפשר באמת להביא, מי יודע ומי רואה את 
הכל? השמש תעיד על כל מה שנעשה ביום והלבנה תעיד על כל מה שנעשה 
בלילה. ואז יהיה לו את היממה בשלמותה, תהיה לו כל התמונה בשלמותה ואז 

יהיה על פי שנים עדים יקום דבר, אז באמת הקב"ה יוכל לדון ולשפוט.

וכך  וכך  כך  ולהגיד  לקטרג  השטן  ומגיע  משפט  של  כסא  על  יושב  הקב"ה 
למה  עדים  לי  תביא  דבר.  יקום  עדים  שנים  פי  על  הקב"ה.  לו  אומר  אז  וכך, 
שאתה אומר. אז מיד הלך והביא את החמה. והחמה הגיעה והתחילה באמת 
להגיד שכך וכך ראיתי וכך וכך קרה, אז הקב"ה עונה ואומר: על פי שנים עדים 
יקום דבר. זה לא מספיק לי רק עד אחד, את החמה, תביאו לי גם את הלבנה. 
השנה  בראש  כי  אותה.  מצאו  ולא  תבל  קצות  בכל  הלבנה  את  וחיפשו  והלכו 
קם  הקב"ה?  עשה  מה  חגנו.  ליום  בכסה  אומרים  אנחנו  לכן  מכוסה.  הלבנה 

מכסא של דין וישב על כסא של רחמים.

"הלבנה מסמלת את הדברים הנסתרים, המכוסים. את הדברים 
שבלב. שלא כל אחד רואה. בכל יהודי ויהודי, אפילו שלפעמים המעשים 
שלו לא כל כך טובים, אבל הלב שלו טוב. הרצונות שלו טובים. הנשמה 

בס"ד

שבת קודש   כח' אלול, תשע"ו
פרשת ניצבים - ראש השנה

ֶכם, ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹקיֶכם" (כט, ט) לְּ ִבים ַהּיוֹם כֻּ ם ִנצָּ "ַאתֶּ

גיליון מס. 545

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, הרב דוד חיים בן זוהרה, 

ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, נתנאל בן רויטל, 
אורנה בת ציונה, בנימין חי בן שרה

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, מיטל בת יפה, רבקה בת 
שרה, נתנאל בן רויטל, שירה בת רויטל, נאור בן הלן

לעילוי נשמת: רבקה בת איז'ה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, שרה בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס 
בן סבטלנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, יוסף יצחק בן 
יחיאל, ציון בן יונה ודוד, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, 

פורה בת חנה, שלום בן לאה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כח' אלול, תשע"ו גיליון מס. 2546

בלבבי משכן אבנה לו. אבל אותו בורא עולם שנמצא בלבבי, נמצא בלבבות של 
כולם. של כל עם ישראל. אם האדם לא יכול להתחבר עם האלוקות שנמצאת 
אצל החבר, ואצל כולם, אצל כל בני האדם, אם הוא חושב שהוא יותר חשוב 

וכו', אז באותו רגע בעצם הוא מאבד את הקשר האמיתי שלו עם הקב"ה.

"וצריך להיזהר מזה מאד, כשהוא יושב ודן את חברו, ולהסתכל על עצמו 
רק  המשפט לאלוקים הוא. כי  את חברו. כי  לשפוט  היטב, אם הוא ראוי לזה 
הוא יתברך לבד ראוי לשפוט את האדם כמו שאמרו חז"ל: אל תדין את חברך 
עד שתגיע למקומו (אבות ב). ומי הוא שיכול לידע ולהגיע למקום חברו כי אם 
השי"ת שהוא מקומו של עולם וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו ועל כן הוא 

לבדו יתברך יכול לדון את האדם" (ליקו"ת א,יד).

 – טוב  תחשוב  כולם,  על  טובות,  מחשבות  רק  לחשוב  צריך  השנה  בראש 
תמשוך אליך את הטוב. תשמור על קדושת המחשבה וטהרתה, תמתיק מעליך 
עמנו  ינהג  שהשי"ת  טוב,  שיהיה  טוב,  רק  לחשוב  צריך  השנה  בראש  דינים. 

בחסד וברחמים, שיתן לנו שנה טובה ומתוקה, רק דברים טובים.

הראש השנה שלי

"הראש השנה שלי", אמר רבינו הקדוש, "עולה על הכל". הוא רצה שנבוא 
שלא  עליון  סוד  באוצרותיו.  לו  שיש  ביותר  הגדולה  המתנה  את  ממנו  ונקבל 
היכן  מתחילה  לאומן  שהדרך  שאומר  מי  יש  קצהו.  אפס  עדיין  לנו  נתגלה 
מבינים  שלא  משום  דווקא  לאומן  נוסעים  השכל.  של  קומתו  שמסתיימת 

מדוע. משאירים את השכל בבית וכשחוזרים, מגלים שהשכל חדש.

תבל  קצווי  מכל  ובאים  הקדושה  לקריאתו  נענים  ישראל  בני  רבבות  ואכן, 
לקחת חלק באותה התקבצות נשגבה. נוסעים לא רק בשביל עצמנו, בשביל 

התועלת שלנו, נוסעים כשליחים של כל עם ישראל.

ככל  דינים.  ממתיקים  הקדוש  לציון  שבאים  ידי  "על  הרב:  מורנו 
בלי  גזירות.  יותר  יתבטלו  דינים,  יותר  יומתקו  כך  אנשים  יותר  שיבואו 
לא  הקודשים.  קודש  שיש  מספיק  לא  להמתיק.  אפשר  אי  הצדיק 
מספיק שיש את יום כיפור. צריך את שמעון הצדיק בתוכו כדי להמתיק 
בראש  הצדיק  אל  וכשבאים  השני!  חוט  את  להלבין  כדי  הדינים!  את 
השנה, וצועקים יחד, ומתפללים ביחד, וההבל פה של כולם נכלל אחד 
מלכות  גם  כך  הגזירות,  כל  מבטלים  כך  הדינים,  כל  נמתקים  כך  בשני, 

הרשעה מתמוטטת. כך מחזירים את כולם בתשובה".

הוא  והנורא,  הגדול  הדין  ביום  שלך  הסנגור  שהוא  הצדיק  אל  בא  אתה 
מלמד זכות ומעורר רחמים עליך. לא יכולת לבחור סנגור יותר מוצלח.

השם  לפני  לבכות  בוכה,  נער  של  במדרגה  להיות  צריך  אתה  הצדיק  אצל 
פשוטים,  אנשים  שרואים  כמו  אביו.  לפני  בוכה  שילד  כמו  ממש  יתברך 
נפשם,  על  נפשם  בכל  וצועקים  ובפשטות,  בתמימות  הקדוש  לציון  שניגשים 
בדמעות  ולבכות  העבר,  על  להתחרט  ומתחילים  הלב,  להם  נפתח  ופתאום 
בחייהם. "ואין  כזה  דבר  להם  לקרות  שיכול  האמינו  לא  בעצמם  שהם  שליש, 
עושים שם שום דבר, רק כל אחד מבקש ומתחנן ושופך נפשו לפני ה' לזכות 
לתשובה שלימה, שיתתקנו כל פגמיו שפגם עד עתה, ושמעתה לא יפגום עוד, 
חקר"  אין  עד  גדול  והתעוררות  גדולים  ובבכיות  רבים  בתחנונים  שם  ומרבים 

(פרפראות לחוכמה)

אתם ניצבים היום כולכם

גדולים  ישראל  נפשות  לכל  להודיע  ניצבים,  פרשת  קוראים  ר"ה  "קודם 
הקדושה  בתוך  באהבה  יחד  ולכלול  יחד  להתקבץ  צריכים  שכולם  וקטנים 

העליונה" (רבי נתן).

אתם ניצבים היום כולכם. מילת המפתח - כולכם! עם אחד אנחנו! 

ואוחז  ממחלוקת  עצמך  על  שומר  וכשאתה  הקב"ה  של  שמו  הוא  'שלום' 

לזכור  לפה,  באנו  מה  בשביל  לזכור  התכלית,  את  לזכור  זה  ה'  את  לזכור 
שאנחנו יהודים, לזכור את התפקיד שלנו, את היעוד שלנו. ה' ברא את כל בני 
האדם חסרים, לכולם קשה, אף אחד לא קל לו, אין אחד שלא חסר לו, אבל 
מה עשה הקב"ה? ברא נפשות שהן חסרות וברא גם השלמה לכל החסרונות, 
שזכינו  יהודים,  להיות  שזכינו  לשמוח  צריך  וחסרונן".  רבות  נפשות  "בורא 
בתוך  שלנו  החסרונות  למצוא השלמה לכל  להיות הבנים של הקב"ה, שזכינו 
התורה הקדושה, בתוך כל התפילות, בתוך כל פסוקי התהילים של דוד המלך, 

בתוך כל דברי חז"ל, בתוך הקדושה.

של  שם  זה  ה'  האלוקים.  הוא  שה'  לזכור  זה  השנה  ראש  של  התכלית 
רחמים, ואלוקים זה שם של דין. אם מבינים לגמרי שה' הוא האלוקים, שגם 
הדין זה חסד ורחמים, אז אסור להיות עצובים, צריכים לחייך, צריכים לשמוח, 
צריכים להאמין שהכל עוד יתהפך לטובה. מה אומרים בתקיעת השופר? "מן 
המיצר קראתי י-ה, ענני במרחב י-ה". דווקא מן המיצר מגיעים אל המרחב. 
ומתרחב, אם  הולך  והמשכו  צר  שפיו  השנה,  בראש  בו  שתוקעים  השופר  כמו 
היינו  ולא  תקיעה  ממנו  בוקעת  היתה  לא  הוא,  גם  רחב  השופר  של  פיו  היה 

זוכים להגיע אל המרחב.

"אשרי איש שלא ישכחך". ואיך לא שוכחים את ה'? איך כל הזמן זוכרים 
אותו יתברך? ע"י שמדברים איתו. "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ". אם אתה 
מאמין בה' אז למה אתה לא מדבר אתו? תבקש אותו שירחם עליך, שיחזיר 
שהוא  והדמיון  השקר  על  הרע,  היצר  על  להתגבר  לך  שיעזור  בתשובה,  אותך 
מכניס לראש שלך. דבור זה חיבור. רק ככה אתה זוכר את ה'. הדבור זה הכלי 
נשק העיקרי במלחמה שלך על הקדושה. לא מספיק שיש לך רצון, אתה צריך 
לדבר, לשים את הרצון שלך בתוך מילים. תפילות בונות כלים כדי לקבל את 

הדבר שאתה רוצה.

אדם צריך לזכור את התכלית, את אחריתו וסופו. כשאדם זוכר שיש עולם 
הבא, הוא חי בעולם הזה כמו שצריך. הוא מבין שפה לא חיים לנצח. העיקר 

זה שם.

ראש השנה מכריז בקול גדול "יש מלך לעולם" ומזמין את כולנו ליטול חלק 
בהכתרת המלך. עיקר העבודה שלנו בראש השנה זה קבלת עול מלכות שמים. 
אנחנו מבקשים בתפילה "מלוך על כל העולם כולו בכבודך" וכל הזמן אומרים 

וצועקים את המילה "מלך".

שמגיע  ונכון  השנה,  כל  טוב  כך  כל  לא  שהתנהגנו  נכון  עולם,  של  "ריבונו 
לפניך  צועקים  אנחנו  דיננו  גזר  את  חותם  שאתה  לפני  אבא!  אבל  עונש,  לנו 
"המלך"!!! "המלך היושב על כסא רם ונשא"! "המלך הקדוש"! וכשאבינו מלכנו 
ומתכוונים  ורוצים  עלינו,  אותו  ממליכים  באמת  ואנחנו  בפינו,  אמת  כי  רואה 

לשפר את מעשינו, הוא נותן לנו שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.

"אנחנו בעצם בטוחים, כל עם ישראל, כל מי ששומר תורה ומצוות, 
אנחנו בטוחים באהבת ה' אותנו, אנחנו ממש בטוחים ומאמינים שה' 
יזכה אותנו במשפט, ואם חלילה אנחנו במשפט לא נצא כל כך בסדר, 
אז הוא יתן לנו מהאוצר מתנת חינם שלו, מהצדקה שהוא יודע לעשות, 
לחיים  באמת  כולנו,  ה',  בעזרת  נצא  ככה  ואנחנו  המשפט,  עם  יחד 
בעולמות  כללי  שלום  גם  לשלום,  ובאמת  אמיתית  ולשמחה  טובים 
בתוך  הלב,  בתוך  ואחד,  אחד  כל  אצל  פרטי  שלום  וגם  ישראל,  ובעם 
בתוך המשפחה, ועם השמחה הזו מתלבשים בבגדים לבנים  הנשמה, 
במשפט  שה'  מאמינים  ממש  אנחנו  כי  הכנסת,  לבית  באים  ובשמחה 
כזה  דבר  לעשות  יודע  הקב"ה  רק  משפט,  שזה  אפילו  צדקה.  עושה 
משפט"  בתוך  צדקה  לעשות  האלה,  הניגודים  השני  את  לצרף  פלאי, 

(באור פני מלך חיים).

בראש השנה צריך לזכור שה' שוכן גם אצל החבר. בורא עולם נמצא בליבי. 
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במידת השלום, שמו של ה' איתך, שומר עליך ומגן עליך.

אין רווחים במחלוקת. כשיש פירוד ומחלוקת, ה' מסתלק משם. ממחלוקת 
רק מפסידים. אתה חייב להחליט שלא מעניין אותך כלום, אתה לא לוקח חלק 

בשום מחלוקת ובשום מריבה ושנאת חינם.

יהודי צריך להחזיק בשלום ובאהבה עם כל יהודי אחר, יהיה מי שיהיה.

שבטי  יחד  יחד,  כולם  של  השלמות  את  רוצה  ה'  באחדות,  אותנו  רוצה  ה' 
ישראל. כשיהודי זוכה לאהוב את כלל ישראל, אשרי חלקו. ככל שיהודי דבוק 
יותר באהבת ישראל, כך הוא דבוק יותר בה' אלוקיו. צריך להתאמץ ולהתחבר 
עם הנשמה הקדושה של השני ולא לתת ח"ו לסממנים חיצוניים להיות חוצץ 

בין נשמותינו.

הנוראה  הסכנה  על  או  השלום  מעלת  גודל  על  כשמדברים  כלל,  בדרך 
שבמחלוקת, יש לנו איזה נטיה להיזכר דוקא במחלוקות צבוריות, בין קבוצות 
עם  מה  אך  זאת.  למנוע  כדי  לעשות  מה  הרבה  לנו  אין  שמה  כי  חוגים.  או 
הכנסת?  בבית  לפנינו  שיושב  זה  עם  או  מלמטה?  השכן  עם  שלנו  המחלוקת 

צריך לזכור כי כולנו אחים, ללמוד לאהוב כל אחד ולחיות עמו באהבה ורעות.

הסוד של הקיבוץ הקדוש באומן הוא - האהבה והאחדות. ברגע שנשמות 
יהודיות מתקבצות יחד לדבר שבקדושה, ואם עושים זאת יחד עם התקשרות 
מאירים  הגבול.  הם  השמים  אז  עצומה,  היא  ההתעוררות  אז  האמת,  לצדיק 
הנהגות  להם  שיש  שונים,  שנראים  אלה  את  גם  כולם,  את  ומכבדים  פנים 
שונות, העיקר שלא יהיה פירוד לבבות. העיקר לראות כל אחד בעיניים טובות. 
כל יהודי ויהודי, אפילו שהמעשים שלו לא כל כך טובים, אבל הלב שלו טוב. 
אם הוא עשה משהו לא טוב אז הוא בודאי מתחרט. ככה להסתכל על יהודי. 
"וזהו דיבוק חברים שמתאספים יחד עצרת צאן קדושים אצל הצדיק, כל אחד 
טובים,  ובמעשים  ובמצוות  בתורה  חברו  מעלת  בראותו  חברו  בפני  נתבטל 
(מאור  ואחד"  אחד  כל  ואוהב  ממנו,  גדול  וחברו  עצמו,  בעיני  שפל  ונעשה 

ושמש). על זה אמר רבינו הקדוש, שהעולם יתפלאו מאהבה שיש ביניכם.

עצובות,  עיניים  רואה  אתה  עובר.  שהוא  למה  לשני,  רגישות  לגלות  צריך 
חייך אליהן, כמו בסיפור הבא:

חמישה דפי פוליו

אברהם בן נתן הגיע לישיבה הקטנה המפורסמת "פעמי דרום" מתלמוד 
שלו  בת"ת  היחיד  התלמיד  היה  הוא  צפונית.  בעיירה  מוכר  ובלתי  קטן  תורה 
שהתקבל לישיבה המוצלחת, והיתה לו מוטיבציה עצומה להצליח ולהוכיח גם 
לעצמו, שעדיו לגדולות. אבריימל'ה בן נתן, היה בנו של פועל בנין שומר מצוות, 
הקטן  בנו  את  בשמחה  ומסר  ורבנים,  תורה  אהב  אבל  לקרוא,  ידע  שבקושי 

לידיו של המלמד ציון מלכה, כדי שיעצבו ויעלהו במעלות התורה והיראה.

ומספר  קטן,  הת"ת  שבהם  קטנות  עיירות  באותן  זה,  איך  יודעים  אתם 
התלמידים קטן יחסית, לא תמיד הרמה הלימודית מרקיעה שחקים. מדוע? 
ליישר  מצליח  מהתלמידים  אחד  כל  ולא  תלמיד,  כל  מקבלים  כלל  בדרך  כי 
ולעיתים  החזקים,  ונפגעים  בחלשים  משקיעים  אז  הנלמד,  את  ולתפוש  קו 
ההיפך. אבריימלה היה דווקא תלמיד מוצלח, אבל יחסית, רק יחסית. ולכן עם 
הגיעו לישיבה הקטנה כשהוא חדור מוטיבציה, הוא התיישב בספסל הראשון 
את  בצמא  שותה  והתחיל  סקרניות  עיניים  שתי  בו  תקע   , הישיבה  ראש  מול 

דברותיו.

גבוהה  עיונית  ברמה  היו  הישיבה,  ראש  גולומב  שרגא  הרב  של  השיעורים 
ביותר. אברהם לא היה מונח בעובדה שהוא יושב בישיבה שהיא ספינת הדגל 
של עולם התורה. עברו עליו ימים של גיהנום, הרב דיבר והוא לא הבין מילה. 
החברים החדשים שלו דווקא גילו ענין, שאלו שאלות, התפלמסו ורשמו דפים 

על גבי דפים של חידושים. הוא הביט בהם בקנאה מוסתרת, ושאל את עצמו 
מדוע לפתע פתאום הוא כל כך חלש, לא מבין , לא מצליח להתרומם.

הערפל נמשך יום, יומיים, שלושה, שבוע, אבריימל'ה איבד שליטה והתרחק 
בעבורו  היה  הלימוד  והמעיקות.  הנוקפות  ולסוגיות  לגמרא  מהקשר  לחלוטין 
משימה בלתי אפשרית, קשה מנשוא. בלילה הוא הרטיב את הכר בתחנונים 

לבורא עולם שיאיר את עיניו, שיחדד את שכלו.

ללמוד,  מסוגל  אינני  "אם  החלטה  בליבו  גמלה  ואז  בשיעורים,  בהה  הוא 
לכתוב ולחדש, לפחות אשקיע את עצמי בתפילה. אתפלל בכוונה כמונה מעות, 
הלימוד זר  התפילה כי  דרך  לקב"ה  דולקות. אתחבר  בשפתיים  הלב,  בטהרת 
יכולה  שלו  עשרה  שמונה  תפילת  בתפילה.  רק  עצמו  השקיע  אבריימל'ה  לי". 
היתה להימשך 20 דקות ויותר. הוא אכל פחות והתפלל יותר. הוא היה מרוכז 
בעליונים.  דבוק  וליבו  ממלמלות  ושפתיו  עצומות  עיניו  אש.  לפיד  כמו  ובוער 
המשגיח וראש הישיבה לא הבחינו, לא ידעו מה מתרחש בליבו של הנער, גם 

לא החברים. הוא פשוט היה כמו אוויר.

כך עברו להם כמעט שלושה חודשים מייסרים, הנער לא למד אם כי נכח 
שתיקותיו  עקב  בלימוד,  מונח  איננו  שהוא  אומנם  קלטו  חבריו  בשיעורים. 

הארוכות ומופנמותו, אך לא שיערו בנפשם מה עוצמת הסערה בנפשו.

יום אחד הבחין יוסל'ה גאנץ משיעור ג' באבריימל'ה הניצב סמוך לקבוצת 
גאנץ,  הספרים.  לאוצר  לכניסה  סמוך  בלהט,  סוגיה  המלבנת  תלמידים 
אפורה  עננה  קדירה.  כשולי  נתן  בן  אבריימל'ה  של  שפניו  הבחין  רגיש,  בחור 
כיסתה פניו, ועצב עמוק ניבט מעיניו השחורות. יוסל'ה מעולם לא שוחח עם 
אבריימל'ה, חוץ מאשר כמה מילות נימוסין של "שלום שלום או בוקר טוב". 
לפתע פנה אבריימל'ה כדי לצאת מן החדר, רגלו הימנית פגעה בשולחן סמוך 
עליו ניצב הר של ספרים, הללו צנחו על הרצפה בקול רעש גדול. "מה שוות כל 
התלמידים.  אחד  לעברו  גיחך  קודש"?  ספרי  מבזה  אתה  אם  שלך  התפילות 
היה זה כמו סכין שוחטים שחתך את ליבו השסוע ממילא. פניו של אבריימל'ה 
המקום.  מן  דומע  ונמלט  לנשקם,  הספרים,  את  להרים  הזדרז  הוא  השחירו, 
הוא נשכב על המיטה מיוסר ודחוי. "באמת" הרהר בלבו, "מה שוות התפילות 
שלי??... אני באמת בן אדם לא יוצלח, לא יודע ללמוד, מפיל ספרים, מתפלל 
כנראה רק כלפי חוץ". הרהורי פרישה מן הישיבה החלו מנקרים במוחו, ועיניו 

זולגות. "מקומי כנראה מעבר לעולם התורה... אני לא יוצלח.."

החדר  בפתח  שניצב  הקומה  גבה  גאנץ  יוסל'ה  חייך  היקר"  "אבריימל'ה  
"אני רואה שאתה עצוב. עובר עליך משהו. אתה לא חייב להשיב לי, אבל אני 
כל  שלי,  אח  זאת  בכל  אתה  לך...  לעזור  אשמח  מנותק.  קצת  שאתה  מרגיש 
ישראל אחים, וגם אם לא דיברנו עד היום הגיע הזמן שנכיר...,. המילים הללו 
היו כמו מים צוננים לנפש עייפה, אלומת אור מלטפת בחושך סמיך. "אתה אח 
שלי..." הנער שתק ארוכות, ואז השיב "נדבר מאוחר... יותר" גאנץ יצא ואמר 

"ממתין לשיחה איתך".

על  פוליו  דפי  חמישה  על  וכתב  אבריימל'ה  ישב  ארוכות  שעתיים  במשך 
הימים המסוייטים שלו בישיבה, שהתחילו משיעורי הערפל, מהתעלמותו של 
המשגיח ומחוסר יחסו של ראש הישיבה. "יוסל'ה, אני מרגיש כמו עלה נידף 
ברוח. לא מכירים אותי, לא שאלו אותי מה עובר עלי. שלושה חודשים של אובדן 
דרך, של חיפוש עצמי, של שתיקה. אני מבין שהמשגיח והראש ישיבה עסוקים 
עם עוד 100 תלמידים ואין להן זמן לטרחן כמוני... אבל שאלת, ואני מסביר לך, 
כי אתה הראשון שמתייחס אלי... במו עיניך ראית הבוקר כיצד הפלתי ספרים 
לארץ, וכינו אותי "מבזה ספרי קודש, מה שוות התפילות שלך"... ואני משביע 
אותך יוסל'ה שהמכתב הזה הוא לא לעיון, הוא לעיניך בלבד, אל תעביר אותו 
דבר  של  בסופו  אני  עלי,  שירחמו  צריך  לא  אני  הישיבה,  לראש  או  למשגיח 
אסתדר, כנראה שאעזוב את הישיבה למקום אחר שמתאים לי, למקום שבו 
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נותנים יחס, הארת פנים, כבוד". מכתב נוקב מתמציות העצב של הלב הבודד. 

מלב של נער צעיר, שהפכו אותו בעל כורחו, לאוויר, ליהודי לא נחוץ.

יוסל'ה גאנץ צילם את המכתב והעבירו לעיונו של המשגיח, למרות בקשתו 

המפורשת של אבריימל'ה "לעיונך בלבד. היה זה הימור נכון. כבר למחרת האיר 

המשגיח את פניו לאברהם בן נתן, שאל אותו שאלה מנומסת, בצהרים הוא 

כבר  ובערב  המדרש,  לבית  החדשות  הגמרות  את  להביא  שידאג  ממנו  ביקש 

שוחח עמו ראש הישיבה - אגב אורחא - בלימוד.

נכנס  שבועיים  תוך  השמחה.  הפריחה,  הצמיחה,  החלה  ואילך  מכאן 

אבריימל'ה לסוגיות הנלמדות, פניו הוארו, והצבע חזר ללחייו. הוא כמו נולד 

ממצולות  וחושף  מגלה  כשהוא  העיון,  בשיעורי  החיה  לרוח  והפך  מחדש, 

ידידיו  לכל  רחב  בלב  מחלק  שהוא  נדלה,  בלתי  חסד  של  אוצרות  ביישנותו, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

הזה  המילים  צמד  כי  נפש.  לעדינות  זכני 

והיפה  הטוב  כל  את  בשבילי  מבטא  נפש"  "עדין 

אל  סבלני  להיות  אותי  זכה  האדם.  שבמידות 

ואומר  עלי,  וכועס  מתפרץ  הוא  אם  וגם  השני, 

לי מה שאומר, להישאר רגוע, להבין אותו, לומר 

מילים רכות שיפייסו אותו.

זכה אותי ללמד כף זכות תמיד, כי אני באמת 

מתנהג  הוא  ולמה  השני,  על  עובר  מה  יודע  לא 

כמו שמתנהג, ומי יודע איך אני הייתי מתנהג אם 

הייתי במקומו.

שכמה  להרעיש,  לא  להתבלט,  לא  אותי  זכה 

שפחות יראו אותי וישמעו אותי אך כשצריך אותי 

שאני אהיה שם מייד, כולי, שאהיה מוכן לעשות 

בהצנע  עדיין  אבל  השני,  בשביל  נפש  מסירות 

לכת, ובלי שכולם ידעו, בעדינות נפש.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

זכה אותי להפסיק ולדון את השני לכף חובה, 

לא  נראה  ממש  זה  רואה  שאני  שמה  אפילו 

בסדר.

לא  באמת  שאני  לזכור  סוף  סוף  אותי  זכה 

הגלוי,  על  המכוסה  שרב  השני,  על  כלום  יודע 

שעוד לא זכיתי לגלות את היופי הפנימי שקיים 

בו. זכה אותי לדון אותו לכף זכות כי אני לא יודע 

המסלול  קשה  כמה  ועד  בחיים  עובר  הוא  מה 

כדאי  ובכלל,  הזה.  בעולם  לעבור  צריך  שהוא 

להיזהר מלשפוט כי מי יודע אלו נסיונות מחכים 

לי בהמשך.

מעולם  דברים  היו  שכבר  לזכור  אותי  זכה 

מאד  ביקורת  עליהם  לי  שהיתה  אנשים  והרבה 

קשה, פתאום קרה משהו ומשמים קירבו אותנו, 

פתאום   , נפלאים  דברים  כאלה  גיליתי  ופתאום 

הרגיזו  כך  שכל  האחרים  הדברים  כל  נעלמו 

טובה,  כזו  לעין  הפכה  הרעה  העין  פתאום  אותי, 

והמילים הלא טובות שיצאו ממני הפכו למילים 

כל כך טובות ואוהבות.

שבת שלום ושנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל!
מנחם אזולאי

הזוכים  התלמידים  אחר  הוא  החדש,  נתן  בן  אברהם  והרחוקים.  הקרובים 
להערכה רבה מ-כ-ו-ל-ם.

ישיבה  ראש  כבר  הוא  בעצמו  אבריימל'ה  מאז.  חלפו  שנה  וחמש  עשרים 
מצליח ובעל רגישות יוצאת מן הכלל לכל תלמיד ותלמיד.

עלייתו  אחר  עקב   - תורה  מרביצי  של  אירגון  ממנהלי  גאנץ  יוסל'ה  הרב 
לעיונו  הועברו  הפוליו  דפי  חמשת  כי  לו  סיפר  לא  היום  ועד  היקר,  הנער  של 
מחזיק  נתן  בן  אבריימל'ה  של  העצוב  מכתבו  של  הצילום  את  המשגיח.  של 
נכון  שימוש  בו  עושה  הוא  בו,  מעיין  הוא  לפעם  ומפעם  ללב,  קרוב  גאנץ  הרב 
עצובות,  עיניים  תגלו  אם  עין,  "פיקחו  חינוך.  ואנשי  רבנים  עם  בהשתלמויות 
מייעץ  הוא  ישיבה",  ראש  תרוויחו  קטנות  מילים  שבכמה  יתכן  אליהן.  חייכו 

להם. 
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

להקדשות נא לפנות לטלפון: 050-4178148

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.
r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בנושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)
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 )398גליון , פניני בית לוי( בעל תשובה אמיתי

נרשם , ולבו מיצר ודואב על כך  ,משחוטא יהודי ביודעין או הוכרח להיכשל: מובא בספרי חסידות     
בונו של עולם יוכמה נחת רוח יש לר. פלוני בן פלוני עבר עבירה עם אנחה: בשמים בספר החובות

  .מאותה אנחה

מיום הבר מצוה . ובדומה להם גם השגותיו, פשוטות ודלות היו הכנסותיו, עגלון פשוט הוא איציק     
תה יכזו הי. נודד היה בשלחויות ובמסעות ...ן היה קשהיאך תפילה במני, לא חסר מלהניח תפילין

לל ובדרך כ, עד כמה שידו מגעת, שומר הוא כמיטב יכולתו, לא היה מזלזל חלילה. יהדותו של איציק
זה היה לו לילה ויום ולילה שהוא עושה בשליחות אחר  . יתה ידו מגעת יותר מידיעותיוילא ה

להיטיב , להיכנס לפונדק  ,כעת הגיעה שעתו. בהערב יום החמישי בשבת פרק את מטענו  .הסוחרים
ן ואוזנו קלטה שברי שיחה בי, עודו לוגם מן התה המהביל  .את נפשו בספל חמין ולנוח מעט מן הדרך

ליל . ואיציק תפס בראשו“ !הוי שבת ” “?האם דאגת לשחיטת התרנגולות לשבת”: בעל הפונדק לזוגתו
לחבוש   ,עליו להזדרז! אין פנאי למנוחה כעת. והדרך חזרה הביתה לילה ויום תארך לו! שישי הלילה

ודפק את  ויגיע הביתה לפני כניסת השבת חיש קל רתם את עגלתו‘ יעזרהו ה. את סוסתו ולצאת לדרך
 . סוסתו הלאה

תה אוצרת כוחות לגמוא את ישאם לא כן לא הי, כל הלילה הכביד עליה מילול עידוד וניחומים     
אך , הדרך את המרחק עד לחצי הדרך ביום השישי ניסה איציק לשכנע את סוסתו להמשיך לרוץ

. המשיך ללא מנוחהדומה כי המסכנה לא יכולה ל, בקצב הזה לא נגיע הביתה ” :דבריו לא פועלים
, ואף אני אתן שינה לעיני כמחצית השעה, תנום קצת בצל האילן, היות וסוס אינו זקוק לשינה ארוכה

אוי ”. התמרמר על עצמו  ?איך לא שמתי לבי וישנתי זמן כה רב, אבוי”: לפתע הקיץ איציק !אמר ועשה
נות מבהילה ניבטה קדח. הבהמה המסכנה פתחה בדהרה מטורפת“ !שבת עוד מעט, ואבוי צעק

נראה שכלו . קרא העגלון האומלל מנהמת לבו כשהשמש קרבה לשקוע“ !רחמנות”: מעיניו של איציק
כבר שבו שכניו מבית , בשעה שנכנס איציק העגלון לרחובה הראשי של עירו... כל הקיצין והוא יאלץ

 .התפילה

. קומתו שחוחה: באיציק ונבהלהרב מביט . התייצב איציק בפתח חדרו של הרב, אך יצאה השבת     
מנסה הרב להפיג “ שב נא איציק מכובדי”. מן הסתם ארעה בביתו צרה חמורה אם מראהו כה מבעית

אינני ראוי . אינני ראוי להשלים מנין”, מתפרץ איציק, “אינני ראוי לשבת במחיצת רבינו”. את המתיחות
לשם כך עלי ”. “י רבי תקן לי סדר תשובהאו”. תוך כדי שטף יבבות ואנקות, “להימנות עם כלל ישראל

שר , העייפות: ומפיו של איציק זורם הסיפור כולו. מדובב הרב, “איציק היקר, ספר לי. לדעת מה אירע
  .חילול השבת הנורא שנכפה עליו שלא לטובתו: ולאחריה , הדרך השוממה, של תנומה שאנסו

לצער , לייסורי הכליות, אמרו לעגמת הנפשומאזין גם למה שלא נ, שומע את כל שנאמר. מקשיב הרב
משום שפגעת באונס בכבוד ”: אומר הרב במאור פנים“ הא לך סדר תשובה”... לחרטה, הנשמה
בערב שבת הבאה תקנה כמות גדולה של ‘ ובכן בעזר ה. יהא תיקונך בהוספת כבוד השבת, השבת

, כוון לתקן מה שפגמתהת, כשתעלה את אישם. והתקן אותם בעצמך בכל פינות ההיכל, נרות
  “!בזה יהיה תיקונך ותסור חטאתך ותכופר. ולהרבות את כבוד השבת

הגיע לבית הכנסת והחל   .בערב שבת הבא טרח איציק והתרוצץ ולא קימץ מפרוטותיו הדלות     
והוציאה , תה זרה לבאי בית המדרשיכל אותה תכונה הי. להתקין את נרותיו בכל פינה אפשרית

: הציץ יחיאל ממקום שבתו קרא לאיציק. אברך שישב והתמיד בתורה יומם ולילה –יחיאל מריכוזו את 
באי רצון סיפר איציק את ? מה פשרם של נרות אלו שאתה טורח להתקין כאן בכל פינה, אמור לי”

וכי מה ! תיקון נרות. יחיאל עיקם את פניו במורת רוח. דבר חילול השבת ואת תיקון שפסק לו הרב
פתי זה חושב שידליק נרותיו ושלום ! בה פגע עגלון נבער זה... יק הכפרי בגודל מעלת השבתמבין איצ

  .שיקע ראשו בגמרא שלפניו, ומתוך שלא מצא דבר טוב להגיד ...עליו נפשו
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יוצף הכל , הן רק יכנס בשערי בית המדרש. אלא כפריץ, איציק פוסע לא כעגלון פשוט. ליל שבת     
אך נפתחה . יו השבת המאיר יעלה קורבנו ותתקבל תשובתו לפני אדון עולםועם ז, באור נרותיו

שמעון השמש מסביר שבלא   .עד אחד, נרותיו כולם כבו. חושכות עיניו...ממהר איציק פנימה ו  ,הדלת
הרב שהיה נוכח הבין ללבו של   .והרוח כיבתה את כל הנרות , כוונה השאיר את החלונות פתוחים

 .“ה תוכל להשלים את נרותיך“לשבת הבאה אי, איציקאל דאגה ”: איציק

הוא סידר , למוד נסיון. שוב הופיע איציק נושא עמו את המשובחים שבנרות, בערב שבת הבאה     
בהגיע זמן קבלת . בדק את החלונות ולסיום הוא עלה לעזרת הנשים וסיבבה כולה בנרות, את הנרות

כבר כבה “ לכה דודי”ל המסו השלהבות ועד סוף פזמון חיש ק. שבת בערו הנרות בלהבה עזה במיוחד
... מה עוד חטאי ופשעי”. שוב עמד איציק בחדרו של הרב, במוצאי שבת  .האחרון הנרות והיו כלא היו

אמור ? מה רוצים לרמז לו משמים. נבוך  ,הרב מלטף את זקנו“ ?ה מקבל את תשובתי“מדוע אין הקב
 .“וזהו... לאשתי כמובן ולשמעון השמש” “?ון שסדרתי לךלי בבקשה למי סיפרת מכל מעשה התיק

, לא בעצם” . מנסה הרב להבין ? ואולי שאלך מישהו מדוע אתה תורם את הנרות ואתה סיפרת לו”
“ אותו אברך”... לפני שבועיים שאל אותי אותו אברך הלומד שם יומם ולילה, בערב שבת הראשון... כן

עצתי שתיסע אל הבעל שם טוב . אברך הוא אין בידי לסייע לך אם אותו”. קפץ הרב והכה על שולחנו
  .יןיותספר לו את כל הענ

והוא שופך , וכבר למחרת בצהרים ניצב לפני רבן של ישראל, ‘יבוז‘יצא איציק למז, מבלי לחכות     
תה התשובה שתיקן לך הרב יטובה מאוד הי”, השקיטו הבעל שם טוב“ תנוח דעתך”. את מר ליבו

והאברך . והם יבערו כהלכתם מהחל ועד כלה, לשבת הבאה תתקין שוב את נרותיך. ביותרומתאימה 
מה רבתה . לשבת הבאה קנה שוב נרות. “אבקש ממך להעביר אליו מכתב מיד עם הגיעך... יחיאל‘ ר

, “אין זאת”. כאשר בערו הנרות באור צלול וזך עד תום וייקרו את כבוד השבת, שמחתו ונהרו פני הרב
? יחיאל והמכתב‘ ומה נפל בינתיים בגורלם של ר  .,את תשובתי‘ כי הפעם רצה ה”, איציק לרבבישר 

אם יוכל להגיע ”: יחיאל את המכתב ובו הזמנה מפורשת‘ כאשר קיבל ר, יום שלישי בשבת היה
אורכת יום ‘ יבוז‘הדרך למז  !מה שאלה זו היא בודאי שיוכל“ אם יוכל”, כך כתב הרבי,, אצלנולשבות 

כך יוותר לו זמן . יגיע לייעודו ביום חמישי, אם ייצא לדרך למחרת עם שחר. ועוד קמעה, שלם
למחרת קמו . ןלמשריביום רביעי התנהלה הנסיעה   .להתאושש ולהתכונן לשבת במחיצת הרבי הגדול

יחיאל ‘ ר. והדרך בת השעתיים החלה להיבלע מתחת לגלגלי העגלה, בבוקר רעננים ומלאי מרץ
ולפתע , הדקות חולפות ועמן דפי הספר. את ראשו בספרו והוא לוגם ממתק יינה של תורההשקיע 
הן תכננתי  ” .התפלא האברך“ ?הכבר סיימתי את הספר? מה זאת ...יחיאל אל הכריכה‘ הגיע ר

מה ”. ובהביטו סביב שם לב כי השמש עברה כבר מזמן את נקודת הצהרים“ !‘יבוז‘להמשיך בו במז
באמת שאיני יודע מה , יאמין לי האדון ” .הוא קורא בקול חד“ ?מדוע עוד לא הגענו? נוהיכן אנח? זאת
שמתי לב שהדרך אינה , איני יודע כיצד, ופתאום. יצאתי בבוקר ונסעתי בדרך המוכרת לי היטב. קרה

מנסה , זה שעות ארוכות שאני מסתובב. והסתבכתי עוד יותר, ניסיתי לשוב על עקבי. המוכרת לי
אולם נפש חיה אין ואיני יודע למצוא יציאה . או בן אנוש שיכוון את דרכי, ציון דרך מוכרלאתר 

אלא שלפתע התכהתה , ולא עוד . אינו מוצא את דרכו והעגלון, אור החמה כבר פנה. סיכם, “מהסבך
בבעתה הביט איך עצי היער מקיפים אותו מכל . יחיאל‘ הראות והשחירו האותיות לפני עיניו של ר

למחרת בבוקר . יחיאל הניד בראשו לאין ברירה‘ הציע העגלון ור, “נמצא לנו מקום לחניית לילה”. רעב
 .,הזדרז היום יום שישי ועלינו להגיע עוד קודם חצי היום”יחיאל את העגלון ‘ זירז ר, אחרי התפילה

יחיאל  ‘ור. ומוצא מן היער אין , כבר השמש עומדת ברום השמים, שעה חולפת ועוד שעה חולפת
! שבת! באוזניו נשמעת הקריאה שבת“ ?האם אצטרך לשבות בתוך היער? חושב מה יהא על השבת

 “!רחם עלי, בונו של עולםילא ר”ובאימה הולכת וגוברת הוא מתחנן , דמעות רותחות זולגות מעיניו
ון ופתאום העגל. מנערים אותו מתוך הרפיון בו הוא שקוע, קולות של העגלון שמשוחח עם אדם חי

יתכן ונהיה ! התעודד. והוא הראני את הדרך לצאת מן היער, ראיתי יהודי”! “היידה”מצליף בסוסו 
‘ עמד ר, מאובק ואומר חולין  ,זוחל ורועד. השמש עמדה כחוט השערה לפני שקיעתה, ‘יבוז‘במז

. טוב לפני אור שבעת הימים מרן הבעל שם, המגיד מזולטצוב – שהיה לימים רבי יחיאל מיכל, יחיאל
. מחילול שבת, ברגע האחרון הצלתי אותך”: וזלגו המילים מפיו הטהור מפנינים יקרות, וכה אמר הרבי
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ולבו נשבר , עובר יהודי שנכשל בחילול שבת ייסוריםאלו   ,שהלא חשת על בשרך, כעת אתה יודע
 ?הכי תסכים עתה כי ליטרת נרות מספיקה היא בשבילו. בקרבו

 )עלינו לשבח(.] ב, יח" [הוא נחלתו' ה"

הרי שהנתמך עצמו , ולתמוך בידי תלמידי חכמים, אחד לרעהוגם אם העם היהודי הצטוו לעזור ה     
שכן , בכל צורה שהיא, ולסמוך עליו שישלח לו עזרו ממעל, צריך להשליך את יהבו על הבורא עולם

הנה הישועה משתקפת לו -אדם חושב לתומו שהנה. לעולם אי אפשר לדעת מהיכן תבוא הישועה
   ...אבל מן העבר השני, מתינה בעבורוה מוכיח לו שהישועה כבר ה"והקב, מצד אחד

חכמים  תלמידיעם אחד , יודעני מעשה שהיה בימי צעירותי: א"סיפר הרב יצחק זילברשטיין שליט     
עץ 'ח זה ישב כל היום ולמד בישיבת "ת. ושמו הרב בנימין תפילינסקי  ,המופלגים שבאותה תקופה

תה יולא הי, כשהגיע לפרק נישואי בתו  .הגמראולא היה לו בעולמו מאומה לבד מהסטנדר ו', חיים
ח זה רשימה זמינה "מהיכן ישיג ת, נו. ביקש לפנות לאחד הגבירים שיסייע בידו, בידו פרוטה לפרוטה

התקשר הרב תפילינסקי לאחד ממוסדות התורה הגדולים ? של גבירים שיוכל לפנות אליהם
לא היה דעתה של  . דיב הגדול שלהםוביקש מהם שיתנו לו שמו של הנ, והמפורסמים בירושלים

הם חששו שהנדבן יקפיד על מסירת שמו וכתובתו לאנשים שהוא . הנהלת המוסד ההוא נוחה מכך
ולא מסרו את שמו של , ואחרי הכל קינן גם החשש בליבם שהם עלולים להפסיד עקב כך , אינו מכיר

הוא ביקש את ; לבקשתו לחצאיןעד שהחליטו להיענות , אבל הרב תפילינסקי ביקש וביקש  .הנדבן
   ...אך הם מסרו לו שמו של הנדבן הקטן ביותר שלהם, שמו של הנדבן הגדול

לא חלפו , והנה . ומבקש שיסייע בידו, הרב תפילינסקי מנסח לו מכתב מפורט על מצבו הקשה     
, הביקורימים אחדים והנדבן עצמו מתדפק על דלת ביתו של הרב תפילינסקי שהיה מופתע מאוד מ

הדברים שכתבת אליי  ' .אמר', הרי הייתי יכול אני לבוא אליך'. ושאל את הנדיב מה הריצו לביתו
ומיד , ובאתי להתעניין מה הסכום הדרוש לך, 'השיב הנדיב', ומצבך נגע לליבי, עד מאוד שכנעוני

י הנרגש נקב הרב תפילינסק . 'עד הפרוטה האחרונה, אחזור לביתי ואביא לך את כל הכסף במזומן
בתו של ? מה התברר  .ובתוך זמן קצר הגיע עם כל הכסף, והנדיב אכן קיים את הבטחתו, בסכום

ח הראשון "החליט שהת, וכדי להוסיף לה סגולות לריפוי, במחלה קשה, ל"רח, הנדיב ההוא חלתה
הרב כך יצא ש  .יקבל ממנו את כל הכסף הנדרש לו, שיפנה אליו בבקשת עזרה לנישואי צאצאיו

והם החליטו לתת לו את ', הנדיב הגדול שלהם'תפילינסקי אמנם ביקש מהנהלת המוסד שיתנו לו את 
ה ברצונו יכול להפוך את הנדיב הקטן לאחד הנדיבים "אבל התברר לכולם שהקב', הנדיב הקטן'

ם שהאד –? מה למדנו  ...עכשיו ובמזומן, המוכן לשלשל את כל הוצאות הנישואין, הגדולים ביותר
, המסקנה שלנו מכך צריכה להיות. ולבסוף היא באה מכיוון אחר, חושב שהישועה תגיע ממקום זה

  .בדרך ובצורה שהוא יתברך רואה לנכון, שישלח לנו את ישועתו במהרה' שהעיקר הוא לבטוח בה

 .)עלינו לשבח(   .]ג, כ" [אל ירך לבבכם"

הסתתרנו , לקראת סיומה של מלחמת העולם השנייה  :איש רעננה, סיפר הרב אהרן שמואל זינגר     
בתקופה ההיא התגברה   ,כידוע. במרכז סלובקיה, תה בין שני הריםינפשות בטחנת קמח שהי 8

ולכן יש , ביודעם שבעוד זמן קצר אמורה המלחמה להסתיים, ש"תאוות הרצח של הגרמנים ימ
עליו עברה , מעל שני ההרים הגבוהים היה גשר רכבת  .ל"רח, להספיק ולהרוג כמה שיותר יהודים

ה של טחנת הבחנו מבעד לתריסי הבקת, ביום שישי אחד, והנה. מדי יום רכבת עם נוסעים רבים
ולאחר מכן , שהו שם כמה דקות, שצנחו סמוך לגשר', אס. אס'צנחנים שהיו לבושים במדי  2-הקמח ב

השניים היו נראים ממש כשני קצינים . והנה הם מתקרבים. ירדו לכיוון הטחנה שבה הסתתרנו
שבידיהם ובעזרת הרובים , ולכן כשהם גילו אותנו במחבואנו היינו בטוחים שהגיע הסוף, גרמניים

, החששות הללו התבדו כאשר השניים גילו לנו שהם חיילים רוסיים  .היהודים 8יחסלו מיידית את 
וזאת בעקבות מידע , סיפרו, זה עתה הטמנו מוקש בגשר הרכבת. "'אס.אס'שהתחפשו לקציני 

". בבוקר ייסעו כאן ברכבת הקבועה עשרות קצינים גרמניים 5שמחר בשעה , מודיעיני שהגיע אלינו
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כך שכל הקרונות יפלו , ולהסיטה מן הפסים, המוקש היה אמור להתפוצץ ברגע שהרכבת תעבור
   .וכל הקצינים ייהרגו, היישר אל הוואדי שמתחת לגשר

בבוקר נשמע פיצוץ עז  5בשעה . כן היה, וכפי שאמרו החיילים הרוסיים, הכל הלך לפי התוכנית     
בתוך זמן קצר   .נהרגו, ובהם הקצינים, וכל הנוסעים, הוםהקרונות התדרדרו אל הת, מכיוון הגשר

בפקודו של קצין שהיה ידוע , הגיעו למקום אנשי הביטחון וקציני המשטרה החשאית של הגרמנים
כל האזור היה . והחלו לחפש סימנים ראשוניים בשטח כדי לעלות על עקבות המתנקשים  ,באכזריותו

שהיה בשטח הן הפסיעות בשלג של , והיחיד, הסימן המובהק  .מכוסה בשכבה גדולה וגבוהה של שלג
בתוך דקות הקיפו את הטחנה . המתנקשים שהובילו מהגשר ועד טחנת הקמח שבה הסתתרנו

ולצד פרקי תהלים שאמרנו כל , ועכשיו כבר היינו בטוחים שזה הסוף, עשרות אנשי ביטחון ומשטרה
עולים למעלה ויורדים , הארורים מחפשים ומחפשים הגרמנים, והנה . החילונו גם לומר ווידוי, הזמן

דופקים בכידוניהם וברוביהם על כל הדלתות והחדרים של , מגששים כאן ומקשקשים שם, למטה
וממקום מחבואנו אפשר היה לשמוע ולהרגיש את הכעס השולט במחפשים על שהם אינם , הטחנה

ואל הבקתה שלנו , כו במשך שעות ארוכותהחיפושים נער. הגלויים' סימני הדרך'למרות , מוצאים איש
יהודים  8, שמאחריה הסתתרנו, הקישו בחוזקה על הדלת הרעועה, הגיעו והגיעו, ויותר נכון. לא הגיעו

, במשך כל זמן החיפושים. אפילו לא ניסו. מה לא פרצו את הדלת-אבל משום, מבוהלים עד מוות
ברור היה כשמש שאם הדלת . ם הקמים עלינובבכי ובדמעות שלא ימסרנו ביד האויבי' התפללנו לה

והרגנו את עשרות הקצינים , לא יהיה להם כל ספק שאנחנו הנחנו את המוקש, והם יגלו אותנו, תיפרץ
מכל הכיוונים ומכל , מלפנים ומאחור, מלמעלה ומלמטה, הגרמנים ממשיכים בחיפושיהם. שלהם

שמעל למקום המחבוא שלנו אפילו לא היה , זינגרמוסיף הרב , יצוין. ואינם פורצים את הדלת, הצדדים
, אבל לא. קלות אפשר היה למצוא אותנו -ובקלי  ,אלא חדר כעין אכסדרה פתוחה בחלקה העליון, גג

   .הם לא גילו

ושומעים איך מרוב כעס הם תוקעים את הכידונים בכל פינה בטחנת , אנחנו יושבים מכורבלים     
שלהם למצוא ' ההצלחה-אי'נמרצות המביעות התמרמרות קשה על ופולטים מפיהם קללות , הקמח

. בלי שנמצא את המתנקשים... אסור לנו לצאת מכאן בלי סחורה'כמה מהם אמרו . את האנשים
החיפושים נמשכו בין ... 'המפקדים שלנו יהרגו אותנו אם לא נודיע להם שגילינו את האשמים! אסור

ניסיתי לחשוב האם אפשר להסביר ולהבין , ם שחלפו מאזבמשך כל השני  .חמש לשש שעות תמימות
, ולא עלו על עקבותינו, במשך כל כך הרבה זמן  ,באופן טבעי כיצד יתכן שהם היו כל כך קרובים אלינו

שמענו שאחד הקצינים מציע , לפני שעזבו את השטח  .נס גלוי היה לנו. וברור שהתשובה היא שלילית
כדי להיות בטוחים שאין שם אף , חלל הגג של החדר שבו הסתתרנולחבריו להשליך רימון אל תוך 

ולך תסביר מדוע   .אבל בסופו של דבר הרימון לא הושלך, גם יתר הקצינים הביעו דעה דומה. אחד
, הגרמנים לא התייאשו עדיין ! אי אפשר להבין - - -הם לא נכנסים לחדר , במקום לדבר על רימון
עד שיצאנו , לא גילה דבר –בחסדי שמים  –וגם הוא , של טחנת הקמח בעליה, והחלו לחקור את הגוי
   .מהסיפור הזה בשלום

כל . ולא רק בתקופת השואה, ניסים גלויים שכאלה התרחשו ומתרחשים לא רק אצל הרב זינגר     
יראה גם אצלו , ה מוביל אותו"ויהרהר בדרכים שהקב, שיעצור לרגע את מהלך מרוצתו בחיים, יהודי

הבה נאמין בלב שלם . במקום-אלא שלא תמיד אפשר לראות את הניסים בו. ים כדוגמתם של אלונס
אם כן , וכיוון שרק הוא מביט מסוף העולם ועד סופו, לטובה הוא עושה, ה"שכל מה שעושה הקב

בוודאי שאצלנו זה לא מתרחש , כן  .ממילא רק הוא יכול לדעת מה היא טובתו האמיתית של כל אדם
אבל זה קורה כאשר , ולא בגשר רכבת ובהנחת המוקשים, ציה של גרמנים וטחנת הקמחבסיטוא

ובדרך הטבע אין כל , לקראת שמחת נישואין של אחד הצאצאים, נזקקים פעם לסכומי כסף גדולים
זה קורה ממש . ה מגלגל את העניינים בצורה ניסית שהכסף יגיע ויגיע"והנה הקב, אפשרות להשיגם
באופן טבעי לא היה שייך  -ושוב, מסוימתשהיה צריך להגיע למקום פלוני בשעה  ,לכל אחד מאתנו

תה לנו תחושה ברורה יוהי, ולמרות הכל הגענו', וכו, בגלל פקקים גדולים בדרך, כלל לעשות את זה
אז במקום לחשוב על פטנטים   ?לא כן. ה מפנה את הכבישים מן הפקקים במיוחד עבורנו"כאילו הקב
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הרבה יותר יעיל והרבה יותר משתלם יהיה לחשוב כיצד לקיים ', לפנות את הפקקים'נו שיסייעו בידי
 .ואז הוא לבד כבר עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, את רצון בוראנו בשלמות

ְתִשיֵבם◌ָהֵשב"  )ומתוק האור(    II   .)א, כב(" ּ

 "חיים שיש בהם"סיפור נפלא מובא בספר      

שטייל ברחובות   ,ל"מקום כהונתו של רבי אליהו חיים מייזל זצ', מאנשי לודז, מעשה ביהודי אחד     
למחרת . ומצא בו סכום של אלף רובל, פתח את הארנק, יתוכשבא לב. ומצא ארנק מלא כסף, העיר

ומי שמצאו , שאבד לו ארנק ובתוכו מעות  ,מאחד הפריצים" מודעה"קרא היהודי בעיתון , בבוקר
עשה היהודי את דרכו לבית הפריץ , ללא היסוסים וללא חשבונות. יטול מאה רובל בשכרו, ויחזירו

מנה את המעות שבתוכו , נטל את הארנק מיד היהודי, רה לושמח הפריץ כי אבדתו הוחז  .והחזיר לו
פיו "חשב היהודי לתומו , "כך היא דרכו של גוי " .!כולו חמה וכעס: פניו מעידים בו כמאה עדים... ו

 . אבל המעשה לא הסתיים בכך". הבטיח להעניק מאה רובל וכבר התחרט, ידבר שקרים

שני אלפים רובל היה לי ! כולכם גנבים! גנב: "פים וגידופיםחירו  ,הפריץ החל צועק צעקות ויללות     
השבת "אשר רצה לקיים מצות , רעדה אחזתו ליהודי דנן ! "ואתה לא החזרת לי כי אם אלף, בארנק
ושהוא מוחל על המאה רובל , התחיל לדבר תחנונים. שוואולבסוף מעלילים עליו עלילת , "אבידה

. אולם דברי היהודי נפלו על אוזניים אטומות. ליל עליו כזאתובלבד שלא יע, שהובטחו למוצא הארנק
 .וסיפר לו את כל הסיפור, נחפז האיש אל בית הרב מרא דאתרא  .הפריץ מסר את דינו לערכאות

. ותו לא, בארנק שמצא לא היו כי אם אלף רובל –והרגיש כי אמת בפיו , הקשיב הרב לדברי היהודי
, משום שבשעת קיום מצות השבת אבדה, לך צרה זו באה עליךדע  " :פנה אליו והוכיחו במישור

אפילו אבדתו של גוי  –היה לך לקים את המצוה . לקבל שכר של מאה רובל, תה לך מחשבה זרהיהי
  ,אבקש שיואיל לבוא לביתי, אם יש לך פרקליט המייצג אותך, עתה. שלא על מנת לקבל פרס –

 .להתייעץ מה לטעון בבית המשפט

, ולעומתו  ,התובע האשים את היהודי. והפריץ מוכר את סיפורו בפני השופטים, הדין מגיעיום       
שאיבד , להישבעהאם מוכן כבודו  " :ושואלו, פונה הסנגור אל הפריץ, בין הדברים. הסנגור הצדיקו
שבועתו של הפריץ " –פנה אליהם הסנגור  -!"שופטים נכבדים " .קפץ הפריץ ונשבע  "?שני אלפי רובל

שהאבדה שמצא היהודי , כלאחר יד, אבל היא מעידה. ואי אפשר כלל לפקפק בה, במקומה עומדת
אם . אינם מחזירים אבידה, רמאים וגנבים. חזקתו כשר –מי שמחזיר אבידה . איננה של הפריץ

אני דורש   .לא אבידתו של הפריץ –הרי זוהי אבידה אחרת לגמרי , היהודי לא מצא אלא אלף רובל
השופטים ידעו כי . הפריץ עומד בפנים זועפות ... להחזיר את האבידה למי שמצאה, מנומ אפוא

ופסק הדין , פה אחד הסנגורמשום כך התקבלה טענת ? אבל כיצד יאשימוהו. שבועת שוא –שבועתו 
 !...זו תורה וזו חכמה  - .יצא כי אלף הרובל שייכים ליהודי

 )221גליון , סיפורי צדיקים( ''גולם"ה

, חיים השמש הזקן של בית הכנסת אלט נוי שול בפראג' היה ר, פעם או פעמיים בשנה: מסופר     
הוא היה פותח דלת , קנוהג לקחת בידו סל מלא שמות ולהעלותם לעליית הגג של בית הכנסת העתי

, עד שהיה מגיע לדלת ברזל, ומטפס בזהירות במדרגות העתיקות, צדדית בפרוזדור של בית הכנסת
חיים נכנס ' כשהוא אחוז חיל ורעדה היה ר, במפתח ברזל גדול ורחמואותה הוא פתח בדחילו 

דיה קרוב דני ציתה מוארת רק על ידי שני חלונות קטנים משיבצעדים מדודים לעליה האפלולית שה
תה קבורה ישנשאר ממנו הי החמרשערימת , הוא היה ניגש לאיטו למקום מנוחתו של הגולם, לגג

טליתות , אלה כללו ספרי קודש שנתבלו" שמות", שהצטברה שם במשך דורות "שמות"תחת ערימת 
תה ייכל הדברים הללו היו מוטלים מאחורי שרשרת של ברזל שה', רצועות של תפילין וכו, קרועות
חיים היה ניגש למקום מריק את הסל ' ר. מסביב ויצרה צורת מצבה על קברו של הגולם  ,מתוחה

ק רבי יהודה ליוואי "מקודש שהנהיג הרה מנהגהיה זה   .העלייהשבידו חוזר על עקבותיו ועוזב את 
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הגג שיצר את הגולם ולאחר מכן נטל את חייו וקבר אותו בעליית , ל המפורסם מפראג"א המהר"זיע
למרות שבמרוצת השנים , וראה זה פלא. לפני קרוב לארבע מאות שנה. של בית הכנסת אלט נוי שול

הרבות הורקו במקום סלים אין ספור של שמות בכמויות שהיו צריכות למלא את המקום עד גג 
חיים כל ' דבר זה הפליא את ר  ,נראה היה כי הערימה לא גבהה כלל מעל לגובהה המקובל  ,הרעפים

  .ל"אימת שהוא מילא את תפקידו בהתאם להוראות המהר

תה זמן קצר לפני שהנאצים יהי  ,חיים העלה לעליית הגג סל מלא שמות' הפעם האחרונה שר     
חיים בכמה ' התגלגל ר, יהיבמשך השנים האיומות של מלחמת העולם השנ. בקיהוכוסל'כבשו את צ

ברגע . עטים ששרדו בחיים אחרי תקופת השואהוהיה מן היהודים המ, וכמה מחנות ריכוז נאציים
את פעמיו לאלט נוי   ,חיים לחזור לפראג' מיהר ר, ששוחרר ממחנה הריכוז על ידי כוחות המנצחים

ושבה נבנה בית הכנסת העתיק לפני למעלה , היהודי הגטושול שבעיר העתיקה שבה היה ממוקם 
מבחינה חיצונית אך מעט , הביט בו ארוכותהוא נעצר לפני בנין בית הכנסת ו  .משבע מאות שנים

הוא , לא העזו הנאצים לשלוח את ידם בבית הכנסת העתיק ביותר באירופה, מאד נשתנה ברוך השם
לאחר מכן הוא ניגש אל דלתו של הזקן ונקש . קיווה והתפלל שחיות הטרף לא שינו את בית הכנסת

הוא הכיר בקושי את השמש שהזדקן עד לבלי  ,כי הזקן עדיין חי ומילא את תפקידו באמונה'הצ, בדלת
חיים היה משכמו גבוה מכל המתפללים ועתה ' ר, אולם למראה גובהו לא היה מקום לטעות בו, הכר

השומר הזקן   ,חיים כמו צל של עצמו משכבר הימים' נראה ר, כאשר קומתו שחה וכתפיו נידלדלו
בלי אומר ודברים . המתים אל בין החייםהכירו ושמח לקראתו כמי שרואה אדם שחזר פתאום מבין 

חיים נכנס לבית ' ר, חיים את דלת בית הכנסת והוא עצמו נשאר בפרוזדור' פתח השומר בפני ר
שפתיו מלמלו והוא , אך לא ראה דבר כי עיניו נתמלאו דמעות, הכנסת שהיה כה מוכר לו הביט מסביב

לאחר מכן הוא הרים את עיניו ומיד , זה שהחיה אותו וקיימו מחדש לראות מקום מקודש ' הודה לה
מכוסה  והרצפהדולקים נורות חשמליות , הוא ראה כי במקום הנרות, הבחין בשינויים שנעשו במקום

  .מלבד זאת הכל נשאר כפי שהיה מקדמת דנא, בטון

 הלה הסביר לו כי זה היה חלק מהתעמולה, חיים חזר אל השומר הזקן ושאלו לפשר השינויים' ר     
כפי שכולם חשבו  ברבריםכי הגרמנים אינם , הנאצית שהתאמצה להוכיח בימיו הראשונים של הכיבוש

ולאחר מכן מילאו את בית הכנסת ביהודים אותם  , משום כך הם עשו כאן את השיפורים הללו, שהנם
די והם צילמו את המחזה כ, ציוו עליהם להתעטף בטליתות ולהתפלל, הביאו ממחנות ריכוז שונים

. ומבטיח ליהודים חופש דת מלא, להראות שהגרמנים הם עם תרבותי השומר על בתי כנסת עתיקים
ן יתה לו הרגשה שכל הבנייהי, חיים היה מאושר שהגרמנים לא ניסו להכניס שיפורים נוספים' ר

הוא ? ומה נעשה שם למעלה  .העתיק שראה עתה לפניו שפוף קמעה כאילו שקע כולו קצת באדמה
הוא פתח את , בוא אראה לך השיב. ה של בית הכנסתיהשומר הזקן כשמבטו נע אל העלישאל את 

חיים ' ר, שם פתח השומר את דלת הברזל הכבדה, הדלת המובילה למדרגות והם עלו בהן לעליה
לאחר מכן צעד כמה צעדים קדימה ולפתע . והוא שותק שתיקה כבדה  ,עמד שם כשלבו מלא חרדה

הוא עצר מוכה הלם ומבטו התמקד במשהו זר ומוזר שבלט מערימת השמות , כאילו חדל לבו מפעום
מה , תה זו ידית של כידון שלהבו היה נעוץ בתוך השמותיהי, שכיסתה את מקום מנוחתו של הגולם

שלא הופתע , זהו סיפור שלם אמר השומר, אה. הוא שאל את השומר כשהמלים מתפרצות מפיו? זה
 :ר את סיפורולאחר מכן הוא סיפ. מעצם השאלה

באו לכאן שני גנרלים שלהם מלווים ביחידה קטנה של חיילים , למחרת כיבוש פראג בידי הנאצים     
האם זה נכון שהגולם קבור  ''הגולם"אחד הגנרלים הקשיש שלהם אמר לי שמענו על אגדת , מזוינים

וכי הוא אכן קבור , גדההשיבותי לו כי סיפורו של הגולם אינו א? למעלה בעליית הגג של בית הכנסת
ניסיתי להניע אותם מלבצע את . פקד עלי הגנרל, קח אותנו לשם למעלה. בעליית הגג של בית הכנסת

תה לי יבסופו של דבר לא הי. אך הגנרל קטע את דברי בחוסר סבלנות, אמרתי מה שאמרתי, זממם
? היכן הגולם, נותכאשר עלינו שאל אותי הגנרל בחוסר סבל, ברירה אלא להעלות אותם לעלייה

הגנרלים ניגשו אל המעקה הביטו פנימה , הראיתי להם על ערימת השמות ואמרתי להם הנה שם
, חס ושלום אין זה אשפה אמרתי להם, הרי זה ערימה של אשפה ותו לא: ואחד מהם קרא מאוכזב

קה את נ. אלה הם רבותי תשמישי קדושה שנתבלו מרוב שימוש ושרידיו של הגולם קבורים תחתיהם



 8 

אסור , אני התחננתי על נפשי ואמרתי להם אדונים רבי חסד, האשפה פקד עלי הגנרל בטון מאיים
ומאוחר יותר הניח אותו כאן , כך פקד הרב הקדוש שיצר את הגולם, בתכלית האיסור לנגוע בזה

. ש זהיורשה לי להעיר בכל הכבוד כי יהיה זה מסוכן ומביא מזל רע לחלל מקום קדו, למנוחת עולמים
הוא שלף אקדח כיוון   ...תנקה תיכף ומיד או שכאן, הרעים עלי הגנרל הצעיר בקול נביחה, שטויות

אמרתי ולא זזתי ממקומי למרות שאקדח , אסור, אינני יכול, אותו עלי וחזר וציווה לנקות את המקום
החיילים ופקד  הוא קרא לאחד, אמר הגנרל הקשיש לעמיתו הצעיר, עזוב אותו .טעון היה מכוון עלי

אולם לא , שלף את הכידון שלו ונעץ אותו לתוך ערימת השמות  ,הלה ניגש, עליו לנקות את הערימה
הוא שמט את ידית הכידון ונפל לאחוריו כשהוא מזדעזע , חלפה שנייה והחייל השמיע קול זעקה מרה

ם ומפוחדים ממראה שני הגנרלים נראו מזועזעי. לאחר מכן הוא נשאר שוכב חסר חיים  ,בכל גופו
שני חיילים נשאו את גופת חבריהם ואף הם הסתלקו , ובמהירות בבהלההם עזבו את המקום , עיניהם

לאחר מקרה זה שוב לא העזו הגרמנים להציג את רגלם בעליה של בית , במהירות כלעומת שבאו
 .סיים השומר הזקן את סיפורו . הכנסת

 )194גליון  ,אפריון שלמה(  .תתחיל בעצמך ".וביערת הרע מקרבך"

". בוא איתי: "אמר לו האבא ... נן בפניו שיש לו אינסוף בעיותווהתל, טבחשהיה  יולאב בא בןפעם      
בסיר הראשון הוא שם   .ושם אותם על הגז באש גבוהה  ,מילא אותם במים, הוא הוציא שלושה סירים

כשהסירים התחילו  .ובסיר השלישי הוא שם כפית קפה, בסיר השני הוא שם ביצה, תפוח אדמה
ולאחר מכן העביר אותם לאש נמוכה למשך חצי , הוא השאיר אותם חצי שעה על אש גבוהה, לרתוח

לקח את   .לקח את התפוח אדמה ושם לפניו בצלחת, לאחר שעה הוא כיבה את האש  .שעה נוספת
 " .מילא אותה בקפה והניח לפניו ,לקח כוס, הביצה ושם לפניו בצלחת

בוא ואסביר לך  " .השיב הבן, ..."תגיד לי אתה, לא יודע אבא " .שאל האב, "?ואה כאןמה אתה ר     
חצי שעה על , מים רותחים במשך שעה  .נתתי לשלושה להתמודד עם אותם קשיים... מה אתה רואה

התפוח אדמה היה   .כולם התמודדו ועברו את אותן החוויות . אש גבוהה וחצי שעה על אש נמוכה
עד שעכשיו ', הם עשו ממנו כזה כווייץ, הרגו אותו הניסיונותאבל , וא נכנס להתמודדותקשה לפני שה

ועכשיו היא הפכה , חישלו אותה הניסיונותאבל , תה רכה בהתחלהיהביצה הי  .הוא רך כמו חמאה
הוא לקח את , הוא הפך את המים לקפה בעצמו  ...אבל הטוב מכולם היה הקפה . להיות קשה וחזקה

עכשיו הם טעימים ומריחים , אותם המים שהיו רותחים וקשים, פך אותם לחלק ממנווה הניסיונות
 ."...עכשיו תחליט מי מהם אתה רוצה להיות ! נפלא

 הגביר
 

היה , שמערל זה , "שמערל"שהתגורר בה עני מרוד בשם  מסוימתישנו סיפור ידוע על עיירה      
ביום מן הימים פנה אליו יהודי אחד   .עד שהתרגל רק לקבל מאחרים, מקבץ נדבות ואוכל לחם חסד

ההגרלה נערכת פעם בחודש , סי הגרלהאני מוכר כרטי " :וכך אמר לו, מתושבי המקום עם הצעה
קונים אצלי כרטיסים ואני מביא את הכרטיסים , "מפעל הפיס"ואני משמש כנציג של , בעיר הגדולה

שמערל שהתרגל  . "ואולי תזכה, זלוטי 5אולי תנסה את מזלך ותקנה כרטיס במחיר , להגרלה הגדולה
אני , תראה שמערל"ריחם עליו ואמר לו  המוכר. זלוטי על זה 5כמובן לא הסכים לבזבז , רק לקחת

הכסף יהיה על חשבוני ולא תצטרך , אם לא תזכה: ונעשה הסכם כזה, זלוטי 5מוכן להלוות לך את ה
   .לזה כבר הסכים שמערל, "זלוטי 5ואם כן תזכה תחזיר לי את ה, להחזיר לי

 .!שמערל העני ? זכה וכמובן מי, שם נערכה ההגרלה, נסע המוכר לעיר הגדולה, אחרי חודש     
הולכת " רעידת אדמה"כשבליבו הוא חושב איזה , ונסע בחזרה לעיירה, המוכר לקח את כל הכסף

כבר ירדה , עד שהגיע המוכר אל העיר . "עני"דבר זכייתו של שמערל ה כשיוודאלהיות בעיירה 
, בשורה עד מחרהמוכר החליט שאינו יכול לחכות עם ה  ,אולם. וכבר נהיה מאוחר בלילה, החשיכה

  .הזכייהוילך עתה בלילה לבשר לשמערל על 
המוכר השתרך לקצה העיירה לבקתתו של , בחוץ היה שלג וגשם וקור עז, הימים היו ימי חורף     

נקש שוב , ולא קיבל מענה, נקש בדלת  ,הסתובב וחיפש עד שמצא את הבקתה העלובה. שמערל
יש לי הודעה "צעק לו המוכר , ערל ושאל מה הוא רוצהעד שלבסוף ענהו שמ, יותר ויותר חזק, ושוב
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שמערל  , "אבל קודם כל תעשה טובה ותפתח את הדלת כי אני עומד לקפוא, משמחת מאוד עבורך
שמערל : "צועק לו המוכר , "!אני יושן עכשיו"והוא בשלו , המוכר מתחנן איליו שוב. לא זע ממקומו

. שמע את פסיעותיו של שמערל מתקרבות את הדלת כבר, כאן, !"תדע לך שזכית בהגרלה הגדולה
את הגביר של העיירה אתה מעיז ? אינך מתבייש" : ופונה אל המוכר בכעס, שמערל פותח את הדלת

 !... ?להעיר באמצע הלילה
 .מסוגל להגיע לכדי רשעות, שמי שאינו מכיר טובה לחבירו, הוא אשר דיברנו     

 
 )604גיליון , פניני עין חמד( ל"הרב המקובל יצחק אלפיה זצ

 אל"כאשר צבאות הגרמנים התקרבו לגבולות מצרים והגיעו אל , בימי המלחמה העולמית השנייה     
הייתה אז סכנה חמורה לכל המזרח התיכון ובפרט לישוב היהודי בארץ הקודש מפלישת , "עלמין

בעוד כך וכך ימים יעשו : נקל לתאר כי הערבים וכל צוררי ישראל הרימו ראש והיו מאיימים. הגרמנים
 . למעשה פרעות, ש מאיומים"במצרים עצמה עברו הערבים והצוררים ימ. כליה בשונאיהם של ישראל

על , הרעיש עולמות עליונים ותחתונים בתפילה נרגשת, שהיה מגדולי מקובלי וחכמי ירושלים רבנו
 :ש וצבאותיו לא יצליחו להיכנס לארץ הקודש ולהכרית גם בה את היהודים"מנת שהגנרל רומל ימ

עימו סובב רבינו ו, בכל המקומות הללו ועוד, חיים בן עטר הקדוש רבנו, קבר רחל, בכותל המערבי
שם העתירו שיח בתיקונים מיוחדים על פי חכמת הנסתר בניסיון . מקובלים קדושי עליון מירושלים

  .לבטל ולקרוע את הגזירה הנוראה

לגבול מצבת קבורת הרב הקדוש המלומד " דמנהור"הארמנים ושאר העדות הנוצריות נכנסו בעיר      
הוציאו את ספר תורה המקודש מן , א"זיע ר רבי יעקב אביחצירא"בניסים צדיק יסוד עולם האדמו

והנה בחלומו איש לבוש בגדי חכמים בא , באותו ערב חלם רבינו. ובעוונות רמסוהו ושרפוהו , ההיכל
" ?ומי אדוני שאדע לפקוד את מקום מנוחתו" : ויאמר לו ". ?מדוע אינך פוקד את קברי: " אליו ואמר לו

ועתה , בדמנהור אשר במצרים" : ויאמר לו ? "-והיכן קבור מר " ". שמי רבי יעקב אביחצירא : "ויענהו 
" בית אל"מיד התעורר רבינו ומיהר לבית הכנסת ". חושה אל תעמוד כי בזה תלויה הצלת עם ישראל 
הידעתם מי הוא הרב הצדיק הזה הבא אלי י : " בעיר העתיקה וסיפר את חלומו לחבריו המקובלים

פתוחי : מחבר הספרים הקדושים , צדיק המפורסם בכל ערי המערבהרי הוא ה: ויענוהו ."? בחלומי
   ...מחשוף הלבן ועוד, יורו משפטיך ליעקב, חותם

עם שניים מידידיו הרבנים למושל המחוז כדי לקבל אישור נסיעה  רבנוהלך , לאחר תפילת שחרית     
 -" ? היש לכם הזמנה". "למושל" ? "-לאן פניהם מועדות : "עצרם השומר בפתח ושאלם. למצרים

לא זז ממקומו ועמד בעקשנות שהוא יראה פני  רבנואך . לשמע תשובתם תיכף ומיד גירשום ". לא
חזר אל המושל , מעו את בקשת הרבועד שממשרדו של המושל ירד קצין גבוה ובש, המושל ויהי מה

יעלה  רבנוורה כי דקות ספורות עברו והקצין חזר בהוראת המושל וה . ומסר לו את בקשתו של הרב
סיפר את דבר העניין וסיים כי הוא מבקש שיינתן רשות למניין יהודים לנסוע למצרים כדי  רבנו. לבדו

רק : "הנציב שמע אותו בכובד ראש והסביר. ל "להשתטח על מצבת קבורת רבי יעקב אביחצירא זצ
אך דע לך , כבות הללואני מוכן לצרפך לאחת מן הר. רכבות צבאיות יוצאות למצרים בעת מלחמה

, וגולל באוזניהם את מה שנאמר, כאשר חזר לחבריו." שמלוא האחריות לשלומך מוטלת עליך בלבד 
יש סכנת ? איך תיכנס לקרון מלא חיילים ולא ירגישו בך, דחה אותך בדברים בעלמא: " לרבנואמרו 

ן היה למסור את נפשו למען מוכ. לא שת ליבו לסכנות,  רבנואך ". נפשות בדבר ולכן אל תעשה זאת
  .העם היושב בציון

בעודו עומד ניגשו . למחרת בבוקר לקח את טליתו ותפיליו ובא לתחנת הרכבת כדי לעלות לקרון     
אז הביאוהו . אליו שני קצינים ושאלו לשמו ומיד העלוהו לקרון וישבו משני צדדיו עד הגיעם לקהיר

כי  הייתכן: " תמהו החכמים הלומדים שם' .מ כתר תורה "ביהנכנס ל רבנו. לשכונת היהודים ונעלמו 
בשמעם את חלומו ואיך " ?כיצד הגיע למצרים בימים טרופים אלו? יצחק אלפייה מירושלים' זהו ר

עשרות רבים נסעו , א עמדה לו להגיע בשלום לקהיר"יעקב אביחצירא זיע' ר ר "זכות הצדיק כמוהר
לחת עמו ישראל ולהצילם מידי האויבים והשונאים ובפרט להצ, לדמנהור למצבת קבורת הצדיק

הקפת המצבה ושאר תיקונים , שבעת כורתי ברית, "תענית הדיבור"למדו פעמיים את סדר , הגרמנים
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וקול  מוארתיצא אחד מהלומדים לחוץ וראה והנה העיר כולה , בלילה השלישי . לילה ויום בלי הפסק
הוברר כי הגרמנים ברחו ). ייתה אפילה עקב העוצרבזמן המלחמה ה. (העם בתרועות שמחה

מיד קראו הלל ועשו שמחה גדולה ויהי . ונכנס לבשר לכל הלומדים . מהחזית ויד האנגלים על העליונה
 . הדבר לנס

א "הרב יעקב אביחצירא זיע רבנוכי בשעת הלימוד ראה הארה גדולה בוקעת ממצבת , סיפר רבינו     
 . א"רו זיעוכעין עמוד אש יצא מקב
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 ליקוטים נפלאים
 תשע"ז -ראש השנה 

 
 & &  ערב ראש השנה  & &

סיפר אחד מראשי הכוללים בירושלים, את שסיפר לו אביו. 
כאשר האב היה עדיין אברך צעיר פגש פעם ברחוב את מרן 
הגאון הגדול רבי חיים שמואלביץ זצ"ל. שאל אותו הגאון: 
'כלום מתכוננים לראש השנה?' השיב האברך מה שהשיב. ושוב 

ונן לראש השנה? ליום הדין?' שאל רבי חיים: 'כלום אתה מתכ
התלמיד האברך הבין שרבו רוצה לאלפו בינה בקטע כלשהו. 

 שתק, אפוא וחיכה למוצא פיו של רבו. 
אמר רבי חיים: 'השנה ראש השנה שלושה ימים. האשה צריכה 
לבשל כמות גדולה של אוכל. האין זה מן הראוי שתיקח את 

ישול הילדים הקטנים המפריעים לה בבית במלאכת הב
הקשהותצא איתם לטייל?' ולמד אותו תלמיד מה נקרא הכנה 
ליום הדין, כפי שהבין זאת גאון התורה וגדול המוסר רבי חיים 

 שמואלביץ זצ"ל. 
 

 ן שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה""יהי רצו
"טובה" בלבד אינו מספיק, משום שחייב לברך על הרעה כמו 

 על הטובה, ולומר "גם זו לטובה". 
 ן מבקשים שתהיה גם מתוקה. ולכ

 

 מה שנהגו להטביל תפוח בדבש
הובא ברא"ש פ"ו סי' לה) שטבע ( רמז לזה שיטת רבינו יונה

ותכונת הדבש להפך כל מה שנכנס לתוכו ואף "דבר אסור" 
לדבש. וזה סימנא טבא והוראה: שבר"ה קדושת היום מהפכת 

 שם משמואל) (את כל חלקי הרע לטובה. 
 

רון טויסיג שליט"א שמעתי לפרש: דהנה אנו מהגה"צ רבי אה
יודעים שטבעו של התפוח הוא, שאחרי זמן שמקלפים את 
קליפתו מתחיל צבעו להשחיר, אך יש עצה אחת איך בכל זאת 
לשמור על מראהו: למרוח דבש על הפרי, והדבש בכח סגולתו 
הטבעי שומר ומגן על מראהו. ולכן אנו לוקחים בליל ראש 

וח בדבש", כי אנו אומרים להקב"ה הרי עם השנה דווקא "תפ
ישראל שנמשל לתפוח כנ"ל, עבר ועובר כל כך הרבה צרות 
ויסורים, ולפעמים אנחנו עושים מעשים נגד רצונך, וממש אנו 
משחירים את פנינו לבלתי הכר בעבירות ומעשים לא טובים, 
אך ריבונו של עולם! תמרח ותציף אותנו בדבש ואך טוב וחסד 

, ותראה איך פתאום אנו שומרים על מראנו, ומתחילים תרדפינו
להכיר במתיקות של הטוב שנתת לנו, ואנו משתדלים להיות 

 ... כמה שיותר ויותר טובים, ועל כן תזכנו בשנה טובה ומתוקה!
הרה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק זי"ע התבטא פעם על חומרא זו 

גוז" שמופיעה בשו"ע שלא לאכול אגוזים, מפני שכידוע "א
בגימטריא "חט". ואמר: אם כי נכון הדבר שאגוז בגימטריא 
"חט", הרי צריך האדם לזכור שגם חטא עצמו הוא בגימטריא 

  ...חטא, ולא רק ש"אגוז" בגימטריא חטא
 פנינים)(

 

 & &שופר    & &

 "יום תרועה יהיה לכם"
למה ציווי התורה על תקיעת שופר באה בלשון "יום תרועה 

א כלשון שנאמר בפסח וסוכות 'באחד בחודש יהיה לכם", ול
ויקרא כח, ט) "והעברת ( תריעו', או כלשון שנאמר אצל יובל

שופר". זאת ועוד, הלא פסח וסוכות אינם נקראים 'יום מצה' 
 –ו'יום לולב', ומדוע דוקא ראש השנה נקרא על שם מצות היום 

'יום תרועה', וכי כל היום מריעים? אלא רמז יש כאן לאדם, 
יום של  -שמשך כל יום ראש השנה יהיו עבורו "יום תרועה" 

 אימה וחרדה, וכל היום לא ינוח מגנוחי גנח וילולי יליל. . 
 הגה"ק בעל נודע ביהודא זי"ע)(
 

מסופר על הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע שבעודו נער 
התייתם מאביו, ולקחו הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע וגידלו 

בן בית. רבו של רבי דוד היה הרה"ק החוזה אצלו והיה אצלו כ
מלובלין זי"ע, וכל אימת שנסע רבי דוד ללובלין לקח איתו את 
הנער יצחק עמו. שנה אחת, שהו רבי דוד ובן ביתו יצחק בבית 
מדרשו של ה"חוזה". איחר ה"חוזה" להיכנס לתקיעת שופר. 
השעה חולפת ועוברת, שעה ועוד שעה, והרבי עדיין לא נכנס. 

תח רב אפף את הקהל, שהחל דואג על העדרו של ה"חוזה". מ
כעבור שעות מספר, יצא רבי דוד מבית המדרש לעבר חדרו 
של ה"חוזה", ברצותו לברר את סיבת האיחור. בעקבותיו הלך 
גם הנער יצחק. כשהגיע אל ה"חוזה" סח לו ה"חוזה" ואמר: 

 "קטרוג גדול על כלל ישראל, רואה אני בשמים"! 
יכול לצאת לתקיעת שופר כשקטרוג כה כבד מרחף על "אינני 

  ...עם ישראל"!
אדהכי והכי ראה ה"חוזה" את הנער שהצטרף ליד תלמידו רבי 
דוד. שאל ה"חוזה" את תלמידו "מיהו הנער הזה"? השיבו רבי 
דוד: "נער יתום הוא, שאני מגדל בביתי". פנה ה"חוזה" אל 

נך לומד"? ענה הנער: "מה הי –הנער, והחל מתעניין בלימודיו 
"כעת אני עוסק בהלכות עדות": חזר החוזה ושאלו: "האם 
חדשת דבר מה בענין זה"? ענה הנער: "מתקשה אני להבין טעם 

 –הדבר, מדוע פסלה התורה קרוב לעדות, בין לזכות בין לחובה 
אמנם מבין אני כי חושדים בו שמא יעיד עדות שקר, כדי לזכות 

פסל להעיד לחובתו? נּו , המשיך ה"חוזה" את קרובו, אך מדוע יי
משום כך פסול הוא  ...אנושי הוא זה, להעיד לחובתו של קרוב?

 מלהעיד! 
שמח ה"חוזה" לשמע הדברים התמימים והנפלאים שיצאו מפי 
הנער ואמר: "עכשיו על ידי תירוצך, הומתקו כל הדינים 

 –הן גם אנחנו בנים למקום, הקדוש ברוך הוא  –בשמיים! 
בינו, כיצד יוכל לראות, חלילה, בחובת בניו וקרוביו"? עם א

סיומו לדבר את הדברים האלה, נכנס ה"חוזה" לבית מדרשו, 
  ...לקיים מצוות תקיעת שופר

 פנינים)(
 



 

 ~2 ~  

 ליקוטים נפלאים
 תשע"ז -ראש השנה 

 
 & &תפילת ראש השנה    & &

 "המלך"
לא היה איש מתאים ממנו לתפקיד. מהלך היה ברחובה של עיר 

ד בפסיעותיו את מידותיה של בצעדים מדודים ושקולים, כאומ
המדרכה, גוו זקוף וראשו אינו נע, עד שנדמה היה כאילו הוא 

 עומד במקומו והאדמה נעה תחתיו. 
קפלים חדים חצו את מכנסיו מחגורתו ועד לנעליו, ובעת 
שהניף את רגליו, היו הללו חותכות באוויר, כמעט בשריקה. 

רונו, וחליפתו צווארונו היה עשוי כקשת עגולה שהתהדקה על ג
 נחה עליו, לא נעה ולא זעה. 

באותו בוקר הוא חלף דרך הילוכו תחת חלון ביתו של אחד 
מיועציו של המלך, בלא לדעת כי בו ברגע נועץ בו הלה את 
מבטיו ומזימה מוזרה מכה שורשים במוחו הפורה. היועץ 
החליט לעקוב אחריו מספר ימים, והיה אם יצליח במשימתו, 

ליו את עולו של אדוניו אשר הציק לו תקופה אזי יסיר מע
 ארוכה כי ימצא לו מחליף. כן, לא פחות ולא יותר. 

הממלכה השתרעה על פני מרחבים אדירים. נתיניו של המלך 
היו מפוזרים במחוזות שונים במרחבי ארצו, והוא נלאה מלנדוד 
במרחבי הממלכה העצומה. נפשו חשקה בתענוגות החיים 

 ציע לו בפניו. שארמון המלוכה ה
הטקסים, קבלת הפנים, נשפי הצדקה וההשתתפות באירועים 
שונים היו לו לזרא. מה גם שתושביו היו מקובצים בכפרים 
קטנים, אי פה אי שם, והוא איבד כל עניין בביקור בעיירות 
הנידחות הללו, אשר שנה תמימה בטרם בואו החלו להתכונן 

עיירתם, היו הנכבדים לקראת בואו, וכאשר היה מפסיע בשערי 
מכרכרים סביבו ומייגעים את מוחו בדברים שיש בהם כדי 
לייגע מוחו של אדם נעדר רצון להאזין לבעיות זוטות של 

 אחרים. 
יש למצוא מחליף. הוא צריך להיות דומה לי, הפטיר המלך. 
השאירו לי את הטקסים הרשמיים, והוא, שיבקר באותם 

או את פני. הסיעו אותו כפרים נידחים, אשר מעולם לא ר
בכרכרתי, רתמו לפניו את סוסי המלוכה, הלבישוהו בכתר 

 מלכות, ופטרוני מעולה של מטלה טרחנית זו. 
נמנו היועצים ביניהם, וגמרו כי עליהם לאתר אדם בעל חזות 
רצינית, שהילוכו אומר כבוד, אך החכמה והתבונה אינם נמנים 

לא אבו הללו להכניס על תכונותיו הבולטות. מטבע הדברים, 
אדם פיקח אל חברת אנשי החצר, מה עוד שהלה יתחפש 
למלך בכל יום ויום. ימים מספר עקב היועץ אחר מיודענו, בירר 
אודותיו מה שבירר, וידא בדרכים משלו כי פקחותו של מיודענו 
אינה עולה על שנינותו, ושניהם גם יחד אינם עולים על חכמתו 

יה בעיה לשכנעו להתפרנס בדרך הדלה. הוא ידע כי לא תה
 מעניינת זו. 

שלושה דברים בקש ה 'מלך' החדש לדעת: האם עליו לדבר, 
מה משכורתו ומתי מסתיים יום העבודה. כאשר באו לקראתו 
והתחייבו בפניו כי לעולם לא יידרש לנאום בפני קהל, משכורתו 
תהא נאה ובכל יום יסיים את עבודתו בשעה ארבע, הסכים 

הר. שנה תמימה חלפה והמלך הוותיק החל ליהנות בלא להר

ממנעמי החיים. המלך החדש התרוצץ בכל יום בכרכרתו של 
המלך. כפרים מטים ליפול זכו לביקור ממלכתי, ישישים עמדו 
עם דמעות בעיניהם לצפות במלך האהוב, אינם מאמינים שזכו 
 ליום נשגב שכזה, ונכבדים נשאוהו על כפיים, הללוהו ושבחוהו.

והוא, יושב על כסאו הרם והנישא, שהיטלטל עימו לכל מקום, 
 ושותק. 

את עבודתו עשה נאמנה, כפי שהבטיח. תדיר נשא את מבטו 
מעל ראשי הקהל, כמביט על כולם כאחד ואינו מתבונן באף 
אחד. מידי פעם הניף את שתי ידיו מתוך הגלימה, הרימן באוויר 

למראה אות וסימן והחזירן לחיקו כעבור שניות ארוכות, ו
מיועצים מיוחדים אשר נלוו אליו, לחץ את ידיהם של מכובדים 
שונים. המשכורת זרמה, הוא היה מרוצה, היועצים היו מרוצים, 
המלך היה מרוצה, העם היה מרוצה, לא יכול היה להיות טוב 

 יותר. כולם היו מרוצים. 
יום אחד. יום אחד הובל המלך החדש לטקס שתוכנן מראש 

ידה, הטקס שהתקיים במרכז העיר, התנהל ברשלנות. בקפ
מארגני האירוע לא השכילו להגביל את זמן הדיבור של 
הנואמים, ומשנתנה רשות לנואם לנאום, אינו מבחין בין שעה 

 לשעתיים. 
השעה ארבע.  ...המלך החדש התנהג כמצופה ממנו עד

בהשמיע שעון העיר את הצלילים המבשרים על סיום יום 
, התרומם ה'מלך' מכסאו, ובטרם היה סיפק בידי מי העבודה

מבין היועצים הרבים להגיב, פשט באחת את הגלימה 
המבריקה, הסיר את כתר המלכות מעל ראשו, יישר את קפלי 

 מכנסיו והחל עוזב את האירוע. 
מהומה רבתי התחוללה בקרב הנאספים. אנשים צרו עליו 

ידים את הרחוב והתגודדו סביבו בחמת זעם. שנה שלמה מסי
הראשי, שותלים עצים ופרחים. מהבוקר התקשטו, סגרו את 
החנויות, ניקו את הבתים לכבודו של המלך, ועתה זה נגלה להם 
כאדם מן השורה. הוא לא הבין מה רוצים ממנו, ולראשונה 

 בחייו פצה את פיו בפני קהל. 
מלך מה עושה הוא, שאל בתמימות. בא בין הציבור, מעניק 

ס של כבוד, מכבד אותם בנוכחותו, ומאזין לצרותיהם. להם יח
כלום לא כן עשיתי, הכי לא באתי ביניכם, כלום לא כיבדתיכם 
והאזנתי לתלאותיכם? אמת! בשעה ארבע אני מסיים את 
מלאכתי, אך עד לרגע זה מלאתי את כל משאלותיכם, הלא כן? 
 קול צייצני של ילד קטן הצליח להסביר לו את שלא עלה בידי

 המבוגרים להבהיר לו: מלך הוא מלך רק אם הוא תמיד מלך. 
יהודים הם בני מלכים, ובהנהגת חייהם על פי אורחות התורה 
הם ראויים לתואר מלוכה זה. אבל דבר אחד צריך לזכור, מלך 

 הוא מלך רק אם הוא תמיד מלך. 
 מכון מן המים משיתיהו) -הרב משה פוליאס (
 

 "אלוה מבלעדיך תה ונורא שמך ואיןקדוש א"
לכאורה יפלא אם כן שכ"כ קדוש ונורא אתה, איך שייך בכלל 
לבקש ממך על דברים גשמיים כמו פרנסה וכדומה, הלא דברים 
כאלה אין להם שייכות למלך גדול וקדוש כמוך. אך מה 
ביכולתינו לעשות, ואין אלוה מבלעדיך, שאין לפנינו אחר חוץ 
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ותינו בעניני גשמיות, ממך שנוכל לבקש מלפניו על הצטרכי

ממילא אין לנו ברירה אחרת וכשנצרך לנו לחם לאכול מוכרחים 
 אנחנו לבקש ממך. 

 הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע)(
 

 "דיו בדין, לרחם עמו ביום דיןלקונה עב"
פשט נפלא פירש הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע על 

ופר: ששנה תפילה זו, בצירוף סיפור נורא שקרה עמו. וכך מס
אחת לפני התקיעות שהה הרבי בחדרו זמן רב, ולחסידים 
שהצליחו לראות את זיו פניו היה ברור כי משהו נעלה ונסתר 

כך הדבר נמשך זמן רב, עד שיצא הרבי  ...קורה ברגעים אלו
בשמחה מחדרו וסיפר לחסידיו את שהיה, ראיתי בחזיון שמים 

השטן מתקרב את מקום המשפט ששופטים את כלל ישראל, ו
ברוב חילו, הולכים ומריצים ומביאים חבילות חבילות מעבירות 
שונות, והחבילות מתרבות בכל רגע, והנה אני עומד בעצמי 
ומנסה להמליץ בעד כלל ישראל, וכמעט שאין ביכלתי לעמוד 
נגד המון מלאכים קטיגורים הנשענים על אשמות חבילי 

פתח לגן עדן, מקום העבירות הנקבצים שם. וירא והנה מימיני 
משכן האבות הקדושים והצדיקים, וזרקתי הכל לפתחו של 

  ...גיהנום, ונשרף הכל בלהט האש הבוער
ויהי כאשר שב השטן עם מחנהו, וירא כי יגע לריק ולשוא היה 
עמלו, כי סחורתו אשר שמר כל השנה כאישון עינו נגנב ממנו 

מבארדיטשוב ויזעק זעקה גדולה ומרה! ותיכף נתן עינו בהרב 
שרק הוא היה הגנב הזריז, ויתפשהו בבגדו, והוליכו לבית דין של 
מעלה לדונו. ישבו לדין ופסקו כדינו של תורה "שלם ישלם ואם 
אין לו ונמכר בגניבתו", והוחלט למכור את הרב מבארדיטשוב 
לעבד, ועל זה נעשה רעש גדול בעולמות העליונים, האבות 

מקומם בגן עדן, ובאו לקנותו הקדושים והצדיקים עזבו את 
ולפדותו, והשטן שזה רבות בשנים נתן עיניו על הרב 
מבארדיטשוב הרבה את המחיר ואת תשלום הכופר עבורו, 
וכמה שרצו האבות ליתן הוסיף השטן יותר ויותר מפני שרצה 
לזכות בהקנין הלז. אז עמד הקב"ה בכבודו ובעצמו, והביא 

רץ ומלואה", ואני קונה אותו המחיר היותר גדול ואמר: "לי הא
 ...וזכה הקב"ה במקחו, ובני ישראל יצאו זכאין בדין באותו שנה!

ואז הוסיף הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע עכשיו מובן לי הפשט 
 .  ..."לקונה עבדיו בדין", כדי "לרחם עמו ביום דין"

 פנינים)(
 

 "הטוב ומטיב לרעים לטובים"
לטובים וגם לרעים.  היה לנו לומר שהקב"ה הוא טוב ומטיב

ומדוע הקדים רעים לטובים. ותו אם לרעים מטיב ק"ו לטובים 
אלא כך פירושו: הוא טוב ומטיב לאותם שמחזיקים את עצמם 
לרעים וטוב ומטיב הוא אף לאלו המחזיקים את עצמם טובים 

 ושלימים. 
 הרה"ק רבי יצחק מוורקא זי"ע) (

 

 "וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון"
בתפילת ראש השנה אנחנו אומרים "וכל באי עולם יעברון 
לפניך כבני מרון" ככבשים הנכנסים לדיר ומעשרים אותם אחד 
אחד, העשירי נותנים לו עם שוט על גבו בצבע אדום, והוא 

 המיועד לשחיטה. 
' כבני אמר רבי ישראל מסלנט "כל באי עולם עוברים לפני ה

אילו היתה לנו שיחה משותפת עם  -מרון" כאותם כבשים 
 כבשה זו שגבה צבוע אדום "מה קרה לך בגב?" היינו שואלים. 

 "קיבלתי מכה עם שוט"
 "כואב לך?"

 "לא, הכאב עבר חלף, שכחתי ממנו" כך תאמר לתומה. 
הוא גורלה  -אילו הכבשה היתה מבינה שהצבע שעליו מדברים 

ת לנהר להתרחץ והכל יבוא על מקומו בשלום, הרע, היתה ניגש
ואז, כשבעל הבית יחפש אותה לא יידע מי היא. . אבל, אינה 
מבינה, אין לה מידע על גורלה הנחתך ובעקבות כך היא מובלת 

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

ותשובה  -ובה השנה, וזו עבודתנו בימים אלו של עשרת ימי תש
את רוע הגזירה.  -ותפילה וצדקה מעבירין את הצבע האדום 

וזה מה שנותר בידינו כי חוץ מזה, שום דבר לא בידי האדם, 
מאומה לא יועיל לו. פרנסה לא ייקח לבד, בריאות לא נוטלים 
בכח, כי רק הוא, הקב"ה לבדו פועל גבורות עושה חדשות בעל 

 הכל.  -מלחמות זורע צדקות 
כח  -ה אנו כן עושים בעולם? ותשובה ותפילה וצדקה ומ

 הבחירה, לבחור בטוב "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" 
'  ...'ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה

 ' ואז לא תכשל".  ...'מאד מאד הוי שפל רוח
בעת שלמדתי בישיבת חברון, זעק ראש הישיבה, הגר"י סרנא 

של יו"כ צריך להיות מונח על השלחן במשך כל  זצ"ל, שהמחזור
השנה! כך שבכל פעם שעינינו יתקלו במחזור, ניזכר בקבלות 
שקבלנו על עצמנו ביו"כ, ונתבונן מה מצבינו עכשיו ביחס למה 

 שקבלנו על עצמנו ביו"כ. 
 לעבדך באמת)(
 

לה וצדקה מעבירין את רוע ותשובה ותפי"
 "הגזירה

ן' וכי אין בכוחם לבטל כליל את ולכאורה מדוע רק 'מעבירי
הגזירה. וגם מהו "רוע" ולכאורה הול"ל מבטלין את הגזירה? אך 

ברכות לד, ב) שר' חנינא בן דוסא היה מתפלל ( הנה מצינו בגמ '
על החולים והיה אומר זה חי וזה מת. ולכאורה מדוע הוצרך 
לומר זה מת, וכי לא היה די לומר זה חי, מכאן למדים אנו שא"א 
לבטל את הגזירה לגמרי, ולכל היותר שייך להעביר את הגזירה 
מאדם זה למשנהו ולכן התפלל שאחר ימות במקומו על דרך 
"ונתתי אדום תחתיך. " אף אנו מבקשים שהגזירה תעבור 

 מאיתנו ויעבור על צוררי ישראל וממילא ימשך ישועה ורחמים 
 לחולי ישראל. 

 האר"י הק' זי"ע) (
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 "בלואם ישוב מיד תק"

טובה התשובה בעיתה ובעונתה. ודומה הדבר לסחורה כאשר 
סוחרמביא את מרכולתו למכירה ביום השוק, אם זוהי סחורה 
שלא בעונתה, או אז כל החפץ לקנות ממנה בוחן אותה בשבע 
עיניים, ואם נמצא בה פגם קל שבקלים מיד היא נפסלת, ואין 

אין בוחנים  איש קופץ עליה. מה שאין כן בסחורה בעונתה שאז
אותה בדקדוק ובקפידה מרובים, וגם אם יש בה חסרון כלשהו 
היא נרכשת. כך הם עשרת ימי תשובה הם ה"עונה" לעשיית 
תשובה, ועל כן אין כה מדקדקים בשמיים בתשובה הנעשית 
בימים אלו, ואף אם יש בה, בתשובה, חסרון כלשהוא היא 

נאמר בפיוט מתקבלת, שהרי זוהי "סחורה" ב"עונתה"! וזה ש
"אם תשוב מיד תקבלו" ה"סחורה", הלא היא התשובה, ממש 

 נחטפת מן הידיים בימים אלו. 
 זי"ע)  אהרה"ק רבי יצחק מוורק(

 

 "אדם יסודו מעפר וסופו לעפר"
רגילים הבריות להרבות בבכי בעת שאומרים זאת בתפילת 
הימים הנוראים ולכאורה, מה מקום יש לבכות על כך, הלא 

מותו הוא חוזר. ברם, אמנם האדם יסודו מעפר, האדם לקד
אבל ניתן לו הכח להעלות ולרומם את העפר למעלה, אך אדם 
מכזיב ובמקום להעלות את העפר חוזר לעפרו. ועל כך באמת 

 ראוי לבכות. 
 חידושי הרי"ם) (
 

 "ויאתיו כל לעבדך"
כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים מי שהתמהמה גם 

א אותיות אלול ראוי שישוב פעמיים, פעם על החטא באלול לול
 ופעם על כך שהתמהמה לשוב בעוד הקב"ה מצפה לתשובתו, 

בין כסה לעשור, בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, 
לבבות רבים זעים בחוסר נוחות. עם ישראל עוטה לבן לקראת 
יום הכיפורים, מטהר את נפשו, כמה אל אלוקיו, אנשים רבים 

כי בכוחו של הזיק היהודי שניצת בקרבם להניעם  חשים
 להחליט את אשר הם יודעים זה מכבר כי יש להחליט, 

אך עד כה לא נמצא הפנאי, לא אותרה הדרך, כל דבר מה שיש 
בכוחו להרגיע את המצפון. ואז כאשר החליט האדם שעת 
לשוב ולהתקרב, דווקא אז המצפון מתעורר, מזדקף בתנועת 

בעליו; אל תתייצב, הישאר במקומך, כלום הנך אדרבה ומתרה ב
 חש ראוי לעמוד לפני רבונו של עולם?

ולפעמים האדם מתעורר רק בראש השנה או רק בנעילה של 
יום כיפור והוא אפוף בושה מחד ויאוש מאידך האיך יבא לפני 
המלך בבגדים צואים האם תחושתו זאת נכונה או שמא אף היא 

 מתעלולי השטן, 
ה של נעליים מבריקות השתרעה מן החוף בקו ישר שורה ארוכ

להפליא. שורה אחר שורה בסדר מופתי, עשרות שורות של 
נעליים אשר לא נעו ולא זעו. בתוך הנעליים היו נתונות רגליהם 
של חיילי צבא הוד מלכותו. הם כנעליהם. מה הללו מבריקים 

 ומצוחצחים, גם הם, מה הללו אינם נעים במקומם, גם הם. מה
 הללו סובלים בדומיה את חום הקיץ, גם הם. 

הייתה זו שעת בוקר מאוחרת. צופים ניצבו הכן על עומדם, 
גלילי מתכת מאורכים צמודים לארובות עיניהם כדי לנסות 
לאתר את אניית הדגל המלכותית של מלכם, אשר לכבודו 

 נערך הטקס המיוחד. 
חבל ארץ זה שנים רבות שהמלך הנערץ לא ביקר אצל נתיניו ב

זה, פלוגות הצבא ששהו באזור, הוזעקו לקבל את פניו כיאה 
וכיאות. מאות מצחצחי נעליים גויסו כדי לשוות ברק מיוחד 

 לעשרות אלפי הנעליים הצבאיות הגסות. 
מאות גהצנים מומחים נשלפו מתוך בתי המלאכה שלהם, כדי 
להעלים כל קמט, ליישר כל צווארון, ולהדגיש את הקפלים 

 מות הנכונים. במקו
על צוק גבוה ניצב מפקד בכיר, והביט בהתפעלות בטורים האין 
סופיים של חיילים, פרשים וסוסים שהשתרעו למלוא האופק. 
המלך היה עתיד לנחול כבוד רב. עז היה רצונם של מפקדי 
 הצבא להביע את אהדתם והערצתם במעשים, לא רק במילים. 

זו מים מלוחים על פניהם גלי הים התנפצו אל החוף הסלעי והתי
של החיילים. שמש חמה עלתה מן האופק וליטשה את פני 
הים. זבובים טורדניים החלו את יומם בעליזות, מתמרנים בין 

 ראשי החיילים ואוכפי הסוסים. 
צפירה חדה נשמעה מרחוק. אוניית הדגל של המלך מתקרבת. 
 החיילים זקרו את ראשם, זקפו את גבם, הישירו את מבטם,

 פניהם אל הים, אל המלך. 
אט אט התקרבה האונייה, אוניית דיג ענקית, עמוסה בשלל רב 
ותוסס. טעות. המלך עוד לא הגיע. בבת אחת נשמו עשרות 
אלפי איש נשימת אתנחתא, פלטו אותה באיטיות, שמטו את 

 עיניהם והמתינו. 
שעת צהרים. השמש התקדמה עם הגלים אל החוף, ועתה פזזה 

דקודיהם של החיילים, ועל גבם של בעלי החיים. פה בעוז על ק
ודם החלו חיילים לנוע בחוסר נוחות, והם ננזפו קלות על ידי 

 מפקדיהם. 
הכל הבינו, כי קשה מאוד לעמוד זמן רב כל כך בציפייה מורטת 
עצבים. דודי מים הוצבו בין השורות, והחיילים הרוו מהם את 

 צמאונם. 
וף נע מרחוק על פני המים, אך מדי פעם היה הצופה מזהה ג

במשך היום חלפו על פניהם כל סוגי כלי השיט שרק היו יכולים 
 אין.  –להעלות על דעתם. אוניית המלך 

השמש נטתה על צדה, שילחה קרני אש אחרונים אל האוויר 
הלוהט, נעלמה מן העין כדי להעיר אנשים ישנים במקומות 

לים עם אוויר מהביל, אחרים על פני היקום, והותירה את החיי
 נטול משב רוח, אפלולית מדכאת וציפייה חסרת תוחלת. 

קשה היה לסבול את החום. המפקדים העלימו את עיניהם 
מקבוצות החיילים אשר זנקו אל המים הנעימים כדי לצנן את 
גופם הלוהט. הצופה הוחלף בחייל שטען כי בלילה הוא מטיב 

 . ראות, ואיש כבר לא עמד על פני החוף
הכל קרסו תחתיהם, בפישוט ידיים ורגליים, תוהים עד מתי 
יהא עליהם להמתין למלך. ראשים רבים בצבצו בחשיכה מתוך 
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המים. אחרים נמנמו בעצלתיים, או ישבו בוהים בכוכבים 
 הנוצצים ממעל. 

שמונה עשרה צפירות מחרישות אוזניים החרידו את החוף 
ת התקרבה במהירות בעת ובעונה אחת. אוניית הדגל המלכותי

מפתיעה, הודפת את הגלים לצדדים, ומותירה אחריה שובל 
 לבן, סיפונה מואר במאות לפידים. 

המלך לבוש בבגדיו המלכותיים, ניצב על שטיח אדום, וסקר 
בהנאה את הצבא העצום שהספיק להתארגן במספר דקות, 

 להתנער מן החול, למתוח את המדים ולהתייצב דום. 
החוף ופסע בלוויית שריו, יועציו, מלוויו, שומריו, המלך ירד אל 

מפקדי החייל, שרי האלפים ושרי המאות, צעד בין השורות, 
הביט כה וכה בפני חייליו לאורם של לפידים בוערים אשר בידי 

 עבדיו עטורי הנוצות. 
לפתע נעצר המלך ומיקד את מבטו באחד החיילים אשר שתי 

מים, בגדיו ספוגים מים, וריח רגליו היו נטועות בתוך שלולית 
 מלוח של גלים, דגים וחול נודף הימנו. 

איש לא צפה את העתיד להתרחש. החייל השפיל את מבטו 
והסביר. אדוני המלך. הייתי בים, עמוק בין הגלים, כאשר 
הבחנתי בנוכחותך על החוף. לא נהגתי כשורה. אמת. היה עלי 

קתי בכל מאודי להמתין לך. אבל ברגע שהבחנתי בך, השתוק
 לכבד אותך, להשתתף בטקס הנפלא הזה שנערך לכבודך. 

בחושך הזה לא היה איש מבחין בהעדרותי. אבל נפשי, אדוני 
המלך, יצאה אליך, לכבדך, לפארך, לרוממך, ולהמליכך, הנני 

 כאן, מלכי, לכבודך ולתפארתך. 
אכן אי עשיית התשובה אף היא חטא חמור שכן זו דחיית 

ז שנתנה בחסד אלוקי, אך בכל זאת ולמרות כל הזדמנות פ
זאת. ויאתיו כל לעבדך כולם רשאים יכולים וחייבים לבא 

 להתקרב בכל שעה ובכל מצב. 
 מכון מן המים משיתיהו) -הרב משה פוליאס (

 

היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי 
עולמים, אם כבנים אם כעבדים. אם כבנים 

ם. ואם כעבדים עינינו רחמנו כרחם אב על בני
לך תליות עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו 

 איום וקדוש. 
שאל הגה"ק רבי צבי מליסקא זי"ע בספרו הישר והטוב: אם 
אפשר ֶשֵנָחֵֵשב כבנים, מדוע אנו מזכירים בכלל את האפשרות 
ֶשֵנָחֵֵשב כעבדים הפחותים מבנים? אלא ההסבר הוא כך: 

ב כעבדים. שהנה, אמרו שלפעמים טובה היא לנו להיחש
כתובות נז:) שאדם הקונה עבד, לא יכול לטעון ( בגמרא

שהמקח היה מקח טעות מפני שמצא בו מום. שכן אם המום 
גלוי, הרי הוא ראה אותו לפני המקח והיה עליו להימנע 
מלקיחתו. ואם המום נמצא במקום נסתר, מה איכפת לו, הלא 

אין שום הפרעה בכך הוא קנה את העבד לצורך עבודה בלבד, ו
שיש לו מום במקום שאינו נראה לעין. ולכן אנו מתפללים 

ומבקשים מהקדוש ברוך הוא: "אם כעבדים", כלומר גם אם 
הפנימיות שלנו חס ושלום אינה טובה, בכל זאת אנו מבקשים 
שתושיע אותנו, מפני שהמומים הללו הם נסתרים, והרי אנו 

תרים אינם מעכבים כי בסך הכל עבדיך, ובעבדים מומים נס
ועל פי זה מובן גם באופן נפלא הפיוט  ...לאדון לא איכפת מהם

שאנו אומרים בר"ה: "לצופה נסתרות ביום דין, לקונה עבדיו 
בדין", שאם הקדוש ברוך הוא, הצופה נסתרות, רואה בשעת 
הדין שהפנמיות שלנו אינה כהוגן, הוא "קונה עבדיו", כלומר 

ואז כבר לא איכפת לו מהמומים  מחשיב אותנו כעבדים,
  ...הנסתרים שלנו

המגיד הירושלמי הגה"צ רבי בן ציון יאדלר זי"ע היה נוהג לפרש 
ולתרץ על השאלה הנ"ל, באופן נפלא: אנו באים לפני הקב"ה 

נפשך: "אם כבנים אנחנו, רחמנו כרחם אב על  -בטענת ממה
ות ואפילו אם הגענו, חלילה להי –בנים". "ואם כעבדים" 

בבא בתרא י. ) "אין עושין רצונו ( בבחינת עבדים כמו שכתוב
של מקום אינם קרויים בנים כי אם עבדים", אז "עינינו לך 

לכל הפחות צריכה להיות לנו הזכות שיש לעבד  –תלויות" 
כנעני, שיוצא בשן ועין, שהרי אנו סובלים לא רק בשן ועין, אלא 

מכף רגל ועד ראש בגלות ארוכה ומכאיבה של אלפיים שנה, 
  . ...אין בנו מתום, ואם כן קל וחומר שעלינו להיגאל!

 פנינים)(
 

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

'כשיהודי אומר "זכור" נזכרתי ו"אזכרנו עוד" ועוד זכור אזכור 
 יותר. משיב הקב"ה לעומתו במדה כנגד מדה: "רחם" זה מכבר

 היו לי רחמים עליו, אולם מעתה "ארחמנו עוד"ביתר שאת. 
 הרה"ק רבי מרדכי מלכוביץ זי"ע) (
 

"ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור"
"מה ענין ההדגשה היום ברחמים תזכור? ברם הזכרת יחוס 
וזכות אבות יש בה מעלה וגם חסרון. מחד גיסא, משמש הדבר 

ם ובגלל אבות תושיע בנים, אך טיעון לסניגור, לזכור זכות ישני
מאידך, זה יכול גם לשמש חלילה טענה לקטיגור, שהרי אם כן 
היה להם ללמוד ממעשי אבות ולהתאים עצמם אליהם. ולכן 
התפילה וההדגשה היא "ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים 

 תזכור" שיהא זכרון זה רק לטובה ולכף זכות. 
 של"ה הק')(
 

 



 

החל מהשבועות הקרובים, אנו מצמצמים את מהדורת הדפוס.           לתשומת ליבכם! 
  abyisrael@gmail.comשלחו בקשה ל:  -לקבלת הגיליון במייל 

פרשת מטות 

ה  בכייתה  ילד  הרמב ‘  כל  דברי  על  ם “ שמע 
מצוות   -הנודעים על מצוות יום ראש השנה  

למה ‘.  הלכה ד ‘  השופר (הלכות תשובה, פרק ג 
 עצמו):-דווקא הלכות תשובה? נושא לדיון בפני

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת ” 
הכתוב רמז יש בו, כלומר: עורו 
ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו 
מתרדמתכם וחפשו במעשיכם 

“. וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם 
נוסף:   ויקרא  שפרו ” ובמדרש 

 “. מעשיכם

מאי משמע?   -“  שפרו מעשיכם ” 
 האם מדובר רק בצעצוע לשוני?  

 

מידי בוקר אנו משכימים לתפילת 
מכאן רק נפתח המרוץ ‘.  שחרית ’ 

היומי. זה רץ להבהיל את העולל 
אץ  י  השנ  , ן לג או  למטפלת 

בשל -לעבודת  לעיתים,  יומו. 
הופכת -סדר   , התובעני היום 

ת  ו ו צ מ  , ן י ל י פ ת ה ת  ו ו צ מ
לי באמונה “ ה  מוקפד של “  וארשתיך  לטקס 

רע. ניגון -הנחת רצועות עור על היד. רובוט לא 
 -הוא משורטט עד להחריד. והלב  -התפילה גם 

 כמעט ונאלם. החשק והחיות, כמה חבל, אאוט. 

ה  את  ם  תי י לע פכת  הו רה  ת ‘ השג ‘ שחרי
משהו. עוד חלקיק בפאזל היומי -ליבשושית 

 בעגה תורנית. -‘ מלומדה’הסואן. 

ם, לא “ לדברי הרמב “,  לעורר ” השופר, דומנו, בא  
 אם גם במובן הנשמתי.-רק במובן המוסרי, כי

הלב, -השופר בא לצעוק: התעורר יהודי בעבודת
כשאתה מניח תפילין “!  דע לפני מי אתה עומד ” 

“, וארשתיך לי באמונה ” תנענע עצמך ותרגיש  
הנשמות אל -וכשאתה מקבל פני שבת נועם 

תהיה רדום ואדיש. תתעורר יהודי, תתעורר! 
 להפיח חיות בעצמות היבשות בא!

ם. שיפור “ נדייק, נאמר ברמב “,  שפרו מעשיכם ” 
טעם. זה אומר להפוך את -זה כמו תבלין משפר 

 המעשים עצמם לאיכותיים יותר.

לזלף עליהם תבלין של חיוניות 
 ובעירה של כיסופין!

   

קפה  חברת  פרסמה,  לאחרונה 
באופן משפיל את ההתעוררות 
הרוחנית הנדרשת בחודש אלול. 
הפרסום שלה נשא את הכותרת: 

כביכול, “.  קפה טורקי, תתעורר! ” 
ערנות  היא  הנדרשת  הערנות 
מסוימת,  במידה  אבל  פיזית. 
מחשבה  נקודת  גם  כאן  הייתה 

 שקשה להחמיץ:

ת  ו ו מצ ם  י קי ל ם  דרשי נ ו  נ א
בערנות, בחיוניות ובחדווה. לקיים 

 “. זכרו בוראכם!”

 

 לדרך קוריוז משעשע:-קחו אתכם צידה

אוריין חלם באחד מהלילות שהוא -יהודי בר 
חושב על בוראו. למחרת, כשהקיץ משנתו, הביע 

אמת ‘ ת ” לב את תחושותיו בפני רעייתו.  -בגילוי 
לא יודע איך זה קרה. הלא כולנו יודעים שהאדם 

 -חולפ בליל את מה שחושב ביום, ואילו אני  
ה ביום. קמתי “ עוד לא הספקתי לחשב על הקב 

התפללתי   , ן תפילי הנחתי  לתפילה,  חפזה 
לא היה לי זמן לחשוב על שחרית, רצתי ללמוד.  

“ברוך הוא...-הקדוש

 רובוט מניח תפילין..
 המרוץ היומי למטפלת, חברת הקפה שאכזבה והמסר של השופר

יהודי “.  שפרו מעשיכם   -השופר  ” 
 יעקב קמחי‘ תוקע בשופר. מציורי ר

  
  

הוא יום של  -השבת ... "

 תשובה. שבת  מלשון שב.

ל: חייב אדם למשמש “ואמרו חז

בבגדו ערב שבת עם חשיכה 

הנפש -(שבת לד, א), היינו בבגדי

שבמעשיו. לבדוק מעשיו אם 

 טובים אם לאו.

וי  -שבת ויינפש ”וכמו שפירשו ”

הלא נהפוך הוא, “. אבדה נפש

בשבת יש לנו שנמה יתירה, ואיך 

 ‘? אבדה נפש‘אפשר לומר ש

הפירוש הוא, שעם כניסת ”

השבת אנו מתמלאים הרהורי 

תשובה ועושים חשבון על הנפש 

שאבדנו בימות החול, ימות 

השבוע, כאשר התעסקנו בעבודה 

וצרכי מסחר ושכחנו מצרכי 

 הנשמה, את מזון הנפש.

אך בהגיע זמן קבלת שבת, אנו ”

נפש זו -מתחילים לדאוג לאבדת

של כל השבוע וצריכים אנו 

השב ’להשבת הנפש בבחינת 

תשיבם. זו אפוא תשובה של כל 

 “שבתות השנה

 -ל “(הגאון רבי אפרים גוטמן זצ 
‘, ארץ הצבי’מרבני רומניה, ספר 

 פרשת האזינו)

ז    ‘‘ראש השנה  תשע -פרשת ניצבים 



 

 
  

 
 גן בבית הכנסת

 
 -ל “הגאון הצדיק רבי שלמה וולבה זצ

 ‘יעקב-באר’מנהל רוחני ישיבת 
 

 יש להזהיר על כך שלא להביא את הילדים לבית הכנסת בגיל מוקדם מדי. 

הילד אינו יודע כלל מה קורה בבית הכנסת. הוא אינו מבין את סדר התפילה, אינו קורא 
 בסידור ובוודאי שאינו מתפלל. 

בבתי הכנסת רואים שהילדים מסתובבים במשך התפילה, הם עצמם אינם מתפללים, 
הם לא מצליחים להתפלל כמו שצריך. באופן טבעי הם יסתובבו, -ושאר הנוכחים גם 

 ישחקו, יפריעו למבוגרים להתפלל כמו שצריך. 

 

 אבל הבעיה העיקרית אינה ההפרעה שהילד גורם לאחרים.

הבעיה הגדולה היא החינוך של הילד עצמו. הילד צריך לדעת מרגע שרגליו דורכות 
יש לתת לו את כאן צריך להיות מורא מקדש.  בבית הכנסת, שמדובר במקום מיוחד.  

ההרגשה שכאן אי אפשר לשחק. ואם הוא קטן מידי 
ואי אפשר לצפות ממנו להתנהגות שמתאימה לבית 

ככל   -הכנסת   הכנסת.  לבית  אותו  להביא  אין 
שמאחרים את תחילת הביקור בבית הכנסת, והילד 

החינוך יהיה יותר   -מבין טוב יותר מה נעשה שם  
טוב, והיחס לבית הכנסת יהיה נכון יותר בהמשך 
דרכו. אם היל התחיל להגיע לבית הכנסת מגיל 

יהיה   -משחקים  -צעיר והוא נהפך אצלו למגרש 
קשה מאוד לשנות את ההרגלים שלו ולטעת בו את 

 ההרגשה של מורא מקדש. 

  

לעיתים קרובות רואים מחזות שאינם ראויים. הילדים מסתובבים בקרבת ארון הקודש, 
השנה עומדים בזמן תקיעת שופר, ואפילו צוחקים כאשר התוקע -על יד הבימה, ובראש

זה חוסר אחריות מצד ההורים. זה   -אינו מצליח בתקיעתו. לתת לילדים להסתובב כך  
פעם -שהיה צריך להיות לילד, ומי יודע אם יהיה אפשר אי ‘  מורא מקדש ‘ הרס של כל ה 

 לתקן את הנזק שנגרם.

לפעמים נדמה שהאמא רוצה קצת מנוחה, והאבא לוקח את הילדים לבית הכנסת, כדי 
שהיא תוכל לנוח קצת. בית הכנת הוא במקום גן עם גננת. כך וודאי מקלקלים את הילד. 

 נכון שצריך לתת לאמא לנוח, אבל הפתרון לזה אינו נמצא בבית הכנסת. 

צריך לשמור מכל משמר שלא יקרו הדברים האלה.   -אם כן מביאים ילד לבית הכנסת  
 האבא צריך לשמור את הילד, שלא תזוז ידו מתחת ידו שלו. 

 

 ההליכה לבית הכנסת צריכה להיות שכר או פרס עבור הילד. 

אז מסכימים לקחת   -אם הוא היה מספיק טוב, אם הוא הוכיח שהוא מתנה מספיק טוב   
אותו לבית הכנסת. בצורה זו הערך של בית הכנסת עולה. בית הית הכנסת אינו נהפך 

 למקום בילוי.

בתפילה צריך להיות נשמה של יהודי. אם מכריחים את הילד להתפלל כהרגל חיצוני, 
ואולי גם מכים לו כאשר אינו מתפלל, ממאיסים עליו את התפילה. אחר כך, כאשר הוא 

אין לו שום קשר נפשי עם התפילה, והאשמה רובצת על ראשם של   -כבר בחור מבוגר  
 ההורים שהכריחו אותו להתפלל בגיל מוקדם מידי. 

 ‘). זריעה ובניין בחינוך’(מתוך ספר 

 

 

  . . ש ” א ר ב ה -ו נ ש ה
עומדים בזמן תקיעת 
שופר, ואפילו צוחקים 
ו  נ י א קע  התו כאשר 
מצליח בתקיעתו. לתת 

 -לילדים להסתובב כך  
ת  ו י ר ח א ר  ס ו ח ה  “ ז

  
 

                      
 

 בגדר מצוות השופר
 

-בגמרא בראש השנה (כו, ב) למדנו שנחלקו תנא 
קמא ורבי יהודה האם השופר שמצוותו בראש 
השנה הוא של יעל פשוט או שמא של. והגמרא 
הסבירה, כי נחלקו האם בראש השנה ככך שאדם 

מוטב יותר, או שמא כמה שדעתו   -מכופף דעתו  
יותר.   מוטב  הדעה “ ברש פשוטה  את  ביאר  י 

ש  בכך  ד “ הראשונה  השנה  לתפילה בראש 
(אולם “.  ולהזכיר עקידת יצחק בא בעינן כפופין 

 שלא נקט בנוסח זה). ‘ תוספות‘ראה ב

ומכאן נראה מוכח ליסוד ששמעתי פעם בשם 
יק מבריסק, שגדר  ‘ מרן רבי יצחק זאב סולובייצ 

וסמך “.  תפילה ” מצוות שופר הוא גם בתורת  
טרם  התפילה  מקדימים  ו  שאנ מה  לדבר 

אזנך ” התקיעות:   תעלם  אל  שמעת  לי  קו
שמשמע שיש כאן בתקיעות תורת “,  לשוועתי 

י משמע ברורות “ שוועה ותפילה. והנה כאן ברש 
 כן. 

ודבר זה הולם אף לפי הדרוש, את אשר ידוע לנו 
שמצוות השופר מרמזת את מצבי עם ישראל, 

הלב -כאשר השברים, למשל, מעידים על שברון 
צק ומצוק, שהדברים בעצם  בעת  עמנו  של 
מבטא  ששופר  ן  י י הענ את  יפה  משלימים 

 “.תפילה”

ובשעתו שמעתי מהגאון רבי ירחמיאל קראם 
משנה ‘ זה יישוב לספק ה -א שלמד לפי “ שליט 
ח כמדומני) באשר לתקיעת “ (סימן תקפ ‘  ברורה 

שופר במקומות המטונפים, כאשר לדברו לא 
מצינו איסור לעשות מצווה במקומות כאלו. 
מצוות  יש  שבשופר  נאמר  אם  למד,   , אכן

בדברים “,  תפילה ”  זה כבר נכלל  הרי שכאן 
 שבקדושה שאסורים במקומות המטונפים. 

 ויש ללמוד זאת הלכה למעשה בזמן התקיעות. 

 

פוגשים  בשבוע שעבר כתבנו, שאנו  הארה: 

דין פועלים -דופן: שבית -בחידוש מלהיב ויוצא 

כדי להעניש האדם מתורת מצוות תוכחה! ויש 

 ללמוד ולהבין גדר מעניין זה. 

כבר ” א:  “ האירנו הגאון רבי יוסף טרכטמן שליט 

שמעתי פעם בשם אבי מורי הגאון רבי בנימין 

אינה מכוונת ‘  תוכיח -הוכח ‘ א, כי מצוות  “ שליט 

דווקא לתוכחה ישירה על מגרעות החבר, אלא 

 -כל שאתה מעורר אותו ללכת בדרך הישר  

עקיפה   או  ישירה  בכלל -הרי   -בצורה  זה 

דין -המצווה. ומעתה, ייתכן בהחלט שגם בית 

העומד על תיקון מעשי העם (אף טרם חטא) 

 ‘“.  תוכיח-הוכח‘בעצם יכול לפעול בתורת 



 

 
 

 השופר של העגלון..
 

 -ל  “ השלטון מצר ליהודים קשות. השיא מגיע בהחלטה לפיה על כולם להסתלק מהעיר. רבי חיים ברלין זצ מוסקבה, ערב ראש השנה.  

 מעט היהודים שנותרו בבירת רוסיה.-רב העיר, ממשיך לנווט את הספינה הטרופה באחריות, יחד עם מתי

 

 עקא, המצב לא מצהיב פנים. ערב ראש השנה היום ושופר אין. השופר היחיד שנמצא בעיר נסדק בעצת השטן ופסול לברכה.-דא

שעות ספורות לפני יום התקדש חג, ונראה כי הישועה לא עשויה להפציע בקרוב. המציאות כבר נתקבלה בליבות כולם בצער רב: לא 

 יהא שופר לראש השנה.

 

 

רבי חיים ברלין לא יודע להשית עצות בנפשו. כלום לראשונה בחייו לא יישמע קול שופר ביום הדין? האמנם?! אם לשמוע קול שופר 

 לפחות אלמד הלכותיו. -הרהר בעצמו  -אינני יכול 

 

 בליל ראש השנה לא נותן רבה של מוסקבה שינה לעפעפיו והוא משנן ללא הרף את הלכות השופר. 

 

שחת סתמית הוא פוגש בדרכו -כוותיקין. עגלת ‘  נץ ‘ בשעות הבוקר עושה את דרכו לתפילת ה 

ועליה.. שופר. בדיקה קצרה מעלה שהוא אכן כשר לברכה. קשה לתאר את השמחה שגאתה 

 בליבו של רבי חיים.

 

“, זה בטח שלכם ” הוא ניגש לעגלון ושאל אותו אם יוכל להשאיל ממנו את השופר למצווה.  

 השיב רבי חיים.“, ממש לא”הטעים. 

 

תרועה ומשראה שהיהודים נוטשים את העיר וגם את בית הכנסת, סר לשם -העגלון הערל סיפר יש לו תחביב לקשט את עגלתו בכלי 

 כדי ליטול לידיו את השופר. סבור היה העגלון כי העומד לפניו בנו רב בית הכנסת שחפץ בשופר בחזרה.

 

 הערל נענה בהחלט לבקשתו של רבי חיים והביא לו את השופר ולצמיתות.

 

 לא דרך התגלגלה לידו מצוות היום.. -מה רבה הייתה השמחה אצל גאון הדור כאשר גילה שבדרך

 ל, שאף תקע בו במשך שנים רבות.“ברבות הימים, יצוין, עבר השופר לרשות הצדיק הירושלמי רבי אריה לווין זצ

 

 

אפשרי -יכולתו למען המצווה, אף שנראה כי בלתי -שאם אדם מתאמץ ככל   -א  “ הסיק הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט  -המסר מכך 

 “. ואני אפתח לכם פתח כחודו של אולם -פתחו לי פתח כחודו של מחט ”צפויה. -יתברך בדרך בלתי‘ להשיגה, לבסוף יעזרהו ה

 ה לידו השופר.“כך כל ליל ראש השנה, וגלגל הקב-הנה, רבי חיים ברלין כה קווה לקיים את המצווה ואף למד לשם

 

 

 

 

 מעובד על ידי המערכת). ‘. ברכי נפשי’פי ספר -על(

משה וינטרטר ‘  בתמונה: השופר של ר 
 ‘. גנזך קידוש השהשתמש בו במחנות השואה

הלב לאלפי הקוראים ולכל בית ישראל: -פרש{יי}ת השבוע מאחלת מכל’מערכת 
 שנה טובה ומתוקה, עשירה בהתעלות רוחנית!



 

  

 “התריס מפני פיתויי השעה -נועם המצוות “
  

חג מיוחדת -זכה לשיחת‘ פרש{יי}ת השבוע’סופר 
 -א “במעונו של כבוד קדושת הרבי מערלוי שליט

 חבר מועצת גדולי התורה 
�
   

שכן, הוא איננו איש “.  חג -שיחת “ א ל “ קשה, למען האמת, תפוס את הרבי מערלוי שליט 

קשת מסגנון זה. הוא מדבר לכל יהודי -של גינונים ומצלמות. כה רחוק הוא כמטחווי 

 הוא בשפתו, ואף טופח על השכם בעת הצורך.-באשר

ערב ראש השנה, נכנסנו למעון קדשו כדי לשמוע כה מילות חיזוק והתעוררות בנושאי 

רוח, ובעיקר בשפת הלב. הוא -הימים הנשגבים שלפנינו. הרבי משיב בנועם ובאורך 

 נטול גינונים ומלא ענווה. 

 

 “לנצל את הימים“
 
 

על כל יהודי מעיקה הבעיה הזו: בימים הנוראים הוא 
שמיים, אולם ימים -על, מצוי שמי -מתרומם אל 

לאחר תומם, הרגשות הגבוהים מתפוגגים והשגרה 
לא יישאר ‘  אלול ‘ הישנה חוזרת. איך עושים שה 

 בחודש שלו ויפרוץ את גדרותיו לכל השנה?
 

מודה הרבי. “,  אין ספק שזו שאלה מאוד קשה ” 
להיות במצב של  ”  חושב שניתן  לא  ראש ’ איש 

-כל הימים. טבעו של אדם שהוא נחלש עם ‘  השנה 
הזמן. מה שכן, על האדם לקחת ניצוצות מהימים 

 הגדולים לכל השנה. 
 
השלב הראשון הוא פשוט להכיר בגודל הימים ” 

לאות. ככל שנשקע יותר בימים -ללא ‘  ולהתחזק ולהתאמץ בהם במיוחד לעבוד את ה 
 “.נוכל להותיר את רישומם בליבנו בימים שלאחר מכן -אלו 

 ואיך באמת עושים שיותירו בכלל רושם כביר?
 

 “.צריכים באמת הרבה תפילות על זה. הרבה תפילות”
 

 “לראות רק רוחניות”
 

משמע אפוא, כי לא די לו ‘“.  כל ימי חיי, לחזות בנועם ה ‘ שבתי בבית ה”דוד המלך מתחנן 
 והוא מבקש לראות בנועם. שחשובה היא המתיקות והנעימות בתורה.‘“, בשתי בבית ה“ב

 

בדיוק לאחרונה חשבתי על זה: דוד המלך למעשה מבקש שני דברים: גם לשבת בבית ”
שגם אם יהיה עשיר גדול, לא יראה ‘?  לחזות בנועם ’ מה הכוונה  ‘.  לחזות בנועם ’ וגם  ‘  ה 

‘‘. ה   -לחזות בנועם  ’ בחייו הנאה רק מהרוחניות. שלא יראה מציאות של גשמיות. זהו  
‘, את הברכה באסמיך ‘  יצו ה ’ על הפסוק  ‘,  פנים יפות ‘ כבר פירש זקני הקדוש, בעל ה 

אין הצדיק מעריך את חפצי העולם   -שהביאור הוא שמרוב דבקות בהשגות עליונות  
 “. כלל וכלל

 
 אומרים שהנועם באידישקייט יכול להוות תריס ומגן מפני ניסיונות השעה הזועפים.

 

להתחבר כמה שיותר   -בוודאי. זו עבודה קשה מאוד המצריכה עבודה תמידית  ” 
 “.לעבודת הבורא יתברך שמו. אבל הבא ליטהר מסייעין אותו מהשמיים

אומרים שתפילותיו נאמרות “.  היה אומר   -הוא  ” דברי הרבי, כך נראה, הנם בבחינת  

 צרופה ואהבת הבריות טהורה. ‘ בשלהבת קה. חייו נעים במעגל של עבודת ה

 

  

  

 

  

 

  

  

   

  

  

 

 

  

  

הרבי מערלוי “.  לראות רק רוחניות ” 
 jdnא. צילום: “שליט

 

 הדין והפרח
 

הגאון רבי יוסף   
 א “טרכטמן שליט

 ‘  ישיבת צפת‘ראש כולל 
 

 

פרשת כי תצא (סימן ה  ‘) במדרש רבה 

ּלֵַח ” למדנו:   ּדָָבר ַאֵחר (דברים כב, ז): ׁשַ

י ֶאְלָעָזר ֹלא ָהָיה ָצִריְך  ּלַח, ָאַמר ַרּבִ ׁשַ ּתְ

הּוא  ְך  רּו ָ דֹוׁש ּב ַהּקָ ן, ֶאּלָא ָאַמר  ֵ לֹוַמר ּכ

הֹוִאיל ְוִנְתַעּסֵק ּבְִכבֹודֹו ׁשֶל עֹוָלם ּוְבִתּקּונֹו 

ּנֵָצל  ּתִ ַדי ׁשֶ פירוש: היונה “.  ׁשֶל עֹוָלם, ּכְ

זכתה להינצל מחורבן העולם בימי נוח 

“. כבודו של עולם “ משום שהתעסקה ב 

נה  ו הי שדרך  הוא,  אור  שהבי נראה 

 התעוררו לשבח לבורא על כבוד בריאתו. 

אנו  א)  (לא,  השנה  בראש  בגמרא  גם 
מוצאים כן, ביחס לעופות. בגמרא שם 

הקב  כי  ודגים ” ה  “ נאמר  עופות  ברא 
כשאדם ” י ביאר:  “ וברש “.  לשבח לשמו 

רואה עופות משונים זה מזה נותן שבח 
 “. למי שבראם

י למעשה מתכוון לומר, שהציפורים “ רש 
בעצמם, למשל, כמובן אינם מודים. אין 

בצהריים הם עומדים  12הביאור שבשעה 
מרים   ואו בוראם  י ’ מול  אנ . מודה  . ‘

המשמעות הנה כן, שדרך הגיוון שהאדם 
 -רואה בין הציפורים לשאר המעופפים  

על  לבורא  להודות  אותו  מעורר  זה 
 הבריאות המופלאות שברא בעולמו. 

 ובמה דברים אמורים?
 

 להתבונן בציפורים

 “.היום הרת עולם”

בעוד מספר ימים ניגש בדחילו לראש 
יום הדין. נוהגים לדבר הרבה   -השנה  

מאוד על המושגים המרוממים שהיום 
אלו ‘.  תשובה ‘, ’ אהבה ‘, ’ יראה ’ הזה מכיל:  

בהחלט דברים חשובים מאוד, ליבם של 
 הימים.

ראש  לשכוח שיום  אסור  אבל מאידך, 

השנה הוא למעשה גם יום בריאת העולם. 

זה הזמן גם לפקוח את העיניים ולהתבונן 

העשיר  ובעולם  המרהיבים  בפרחים 

 והמופלא שברא הבורא.

 לב לכך. -יהי רצון שנשים

 



 

  

 

 “בית תפילה -כי ביתי ”
  

אלו  והחמצה.  חלק -אכזבה  של  התחושות  הן 
מהאימהות העבריות שנדרשות לבלות בבית בימים 
להיות  במקום  עוללים  את  ולהאכיל  הנוראים 
באווירתהרוממות של בית הכנסת. הנה לקט של 

לחי לתחושה -דברי חכמי ישראל שנותנים סטירת 
 יריעה* השגויה 

 

בעת שאת מחתלת את ילדך, ”ל לנכדתו: “כה היה אומר הצדיק הירושלמי רבי אריה לווין זצ
 “.כווני ואמרי: יהי רצון שיהא זה לשם מצוות גידול ילדים

תחושה רווחת בקרב האימא העברייה גורסת כי להיות בבית עם הילדים בראש השנה 
זו ירידת מדרגה. נראה כי הרוממות של הימים הגדולים מצטמצמת  -ולטפל בכל צרכיהם 

הנשים. זה לא מה -למעשים פעוטים, במושכל ראשון. אין חזן רועם, אין בכיות בעזרת 
 היא.-לב. ולא-שהיה, מתנגבת התחושה ועמה צביטת

 

 השנה של האם-ראש

לימד מרן הגאון רבי אהרון לייב   -תפקידה של האישה בימים הנוראים  
היא לעסוק בגידול ילדיה. זוהי המלכת  -א בשם החפץ חיים “שטיינמן שליט

 מדרגה. -שלה! שכן זהו תפקידה ביום זה! אין כאן כל ירידת‘ ה
 

 עבדי המלך העתידיים

מעלה המחבר, הרב יוסף וייס, את המחשבה המאלפת ‘  עין לא ראתה ’ בספרו המופלא  

הבאה: נכון, בימים נוראים נראה כי העיסוק עם צרכי הזאטוטים והשמירה עליהם מרחיק 

ואף ‘  דיבור -תענית ‘ עניינו של יום. שהרי אי אפשר לעשות בשעה זו    -‘  אותנו מהמלכת ה

הנותנת: -אי אפשר לדר עם הזאטוטים על מהות היום הקדוש. אבל במחשבה שנייה, היא 

עבדי המלך   -הלא אנו יודעים שאין מלך בלא עם. וכעת, בטיפול בצרכי העוללים  

 העתידיים, אנו בעצם שותפים של ממש בהמלכתו על כל הברואים..

כך, ממחיש הרב וויס, יכולה אם יהודייה להרגיע את תחושות הכאב שלבטח מנסרות 

בליבה על המרחק שלה, אישה העוסקת בהחלפת טיטולים, בגישור בין מתגוששים 

ובחלוקת ממתקים, לבין אווירת הקדושה הממלאת את בית הכנסת בעוד היא נזכרת 

 אלוקיה.בשיחה ששמעה על רוממות הימים, ולה אין כמעט רגע של פנאי לדבר על 

 

 ‘מצווה הבאה בעבירה’

נשים יקרות! נא לא ” לסיום כדאי להביא נוסח של מודעה שנתלתה באחד מבתי הכנסת:  

להביא תינוקות לבית הכנסת בזמני התפילות. הדבר גורם טרדה למתפללות ויש בכך 

אם האם משתוקקת מאוד להשתתף בתפילות, הנשים “.  מצווה הבאה בעבירה! ’ משום  

 המתפללות אינן צריכות לסבול מכך. 

ה הקדוש שמחה “ שהביא בשם השל ‘  קטן ג -ח סעיף “ סימן צ ‘  משנה ברורה ’ (ראו עוד  

 agl9943@gmail.comלתגובות:  חריפות במביאים ילדים רכים לבית הכנסת ומבלבלים המתפללים). 


