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ט לכל בני "נ לאוי"להצלחה בגו
 משפחת התורמים הנכבדים

 .החפצים בעלום שמם

 בעזהשי"ת 

 
    

כל אחד ואחד מישראל ביסודו "
 "...ושורשו יודע את האמת

 

מחזקים את עצמינו  אם אנחנו
מידות הללו מדת בומתעוררים 

החסד, מדת מסירות הנפש ויראת 
בכך זכאים שמים, ומדת האמת, 

אנו שיעזור לנו אלוקי אברהם 
 .אלוקי יצחק ואלוקי יעקב

 

  

י "" יכ ִּ   ָאָדםָאָדם  כ ִּ

  ְלָעָמלְלָעָמל

ד ָ דיו ל  ָ   ""יו ל 
 וילך -ק נצבים "שבמוצשיחה שנאמרה  ]

 [ ג"תשמ

 
 

במוצאי שבת של השבת  תאספנו כאןה
האחרונה של השנה, בשנה זו )תשמ"ג( כבר 
לא תהיה עוד שבת, השבת הבאה עלינו 

בר שייכת לשנה הבאה )שנת לטובה כ
ואצלנו עם ישראל היום הראשון של תשד"מ(, 

ומעניין שבתורה שבכתב  .השנה הוא יום הדין
לא כתוב מפורש שא' בתשרי הוא היום שבו 
נערך המשפט, המשפט של בי"ד של מעלה על 

דברים שמפורשים  כל השנה, לכל באי עולם,
הענין הוא משום שהתורה בגמרא ובמשניות. 

שבכתב מתמקדת בעיקר במצוות מעשיות, 
 יםוהרעיונות והטעמים פעמים רבות מובא

 .ברמזים

 

  רמזי השופררמזי השופר

 

"אע"פ שתקיעת שופר בראש  אכתב הרמב"ם
פירוש הדבר  "השנה גזירת הכתוב רמז יש בו

 יֹוםרה "כתובה מפורש בתו שמצות שופר
רּוָעה ֶיה תְּ הְּ ם י ִֽ ואנחנו יודעים שמצות  ב"ָלֶכִֽ

שופר אינה רק תרועה, אלא תקיעה תרועה 
שברים תקיעה, ולמעשה אנו תוקעים תקיעה 

מסכת הגמרא ב תרועה תקיעה בסימן תשר"ת.
מוכיחה על פי מידות שהתורה  גראש השנה

נדרשת שאין תרועה בלי תקיעה לפניה 
ותקיעה לאחריה, ואם כן אם נאמר תרועה, הרי 

                                                           
 פ"ג, ה"ד תשובהרמב"ם, הל'  א
 כט, א' במדבר ב
 , ל"ד, ע"אראש השנה ג

וב צריך שיהיה תקיעה ואח"כ תרועה ואח"כ ש
ובתהילים  תקיעה, וכ"ז נכלל במילה תרועה.

עּוכתוב מפורש " קְּ יזהו חג א, ד"ׁשֹוָפר ַבֹחֶדׁש ת 
וקאמר  בו,הוי אומר זה ר"ה,שהחודש מתכסה 

וכתיב כי חק לישראל הוא  ,הרחמנא בשופר
 ו.משפט לאלוקי יעקב

 

  הבדילנו מן התועיםהבדילנו מן התועים

 

ם הראשון של אצל אומות העולם היו והנה
בחגיגות והוללות השנה הוא יום חג מלא 

)יודעי דבר מספרים שמספר תאונות הדרכים 
באחד בינואר הוא מהגבוהים ביותר( 

משתוללים ומשתכרים, 
)לצערנו הגדול גם 
בארצנו הקדושה ניתן 
לראות מודעות "נשף 
סילבסטר" במלון פלוני 

והוא שם ובמקום פלוני 
לחגיגת תחילת השנה 

 .שלהם(

 ַאָתה" אבל אנחנו
ָתנּו ַחרְּ ָכל בְּ ים מ   ,"ָהַעמ 

י" ָך ּומ  ַעמְּ ָרֵאל כְּ שְּ  ּגֹוי י 
, היום ז"ָבָאֶרץ ֶאָחד

הראשון של השנה רחוק 
מאד, הוא יום של התעלות, יום שהאדם 
מתקרב יותר אל הנקודה הפנימית של האמת, 

ו מתקיים המשפט האמת שבלב, היום הזה שב
בבי"ד של מעלה הוא יום שמסוגל יותר לכך 

 לעצמו חשבון הנפש. יעשהשהאדם 

 

  רמז יש בורמז יש בו

 

באים דברי הרמב"ם בהלכות תשובה  ועל כך
אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה "פרק ג' 

יש בו רמז, השופר  – "גזירת הכתוב רמז יש בו
 חהגמרא אומרת במסכת גיטין מדבר ברמיזה.

                                                           
 פא, ד' תהלים ד
 , שםר"ה ה
 שם, ח' ע"ב ו
 יז, כא א-דברי הימים ז
 נ"ט, ע"א גיטין ח

האזנים ואדם שהא חרש , 'חרש רומז ונרמז'
בכל אם את הדיבור הוא לא שומע,  ,אטומות

מבין זאת הוא רומז ונרמז, נותנים לו רמז והוא 
  החרש. יש אמצעי תקשורת גם עם את הרמז,

השופר של ראש השנה  - ממשיך הרמב"ם
הוא מדבר בשפת הרמזים, אדם  –רמז יש בו 

שמתפלל במשך ימות השנה, אך המילים של 
התפילה לא עושות את הרושם הדרוש, אדם 
ששומע קריאת התורה בכל ימות השנה, אך 
המילים של התורה, הדיבור שהאוזן שומעת, 
הדיבור הזה שעובר דרך האוזן לא מגיע אל 

הלב, עדיין אינו מגיע  הלב, וגם אם מגיע אל
לכך בא השופר בראש השנה  ק הלב.לעומ

שרמז יש בו, ומהו הרמז? "עורו ישנים 
משנתכם ונרדמים 
הקיצו 

, "מתרדמתכם
אלו השוכחים "

את האמת בהבלי 
הזמן", למי 
השופר הזה רומז, 
למי הוא פונה? 
אל אלו שיודעים 
את האמת, 
שהכרת האמת 
קיימת אצלם, 
אבל הם שוכחים 
את האמת בהבלי 

"ם "וחפשו בדרכיכם וחזרו הזמן, מסיים הרמב
 בתשובה".

מישראל ביסודו ושרשו )אם  כל אחד ואחד
הוא לא שייך לאלה שמורדים במלכות שמים(, 
יודע את האמת, אבל בהבלי הזמן שוכחים את 

וכל מי שהוא יותר קרוב להקב"ה, הוא  ,האמת
יותר מרגיש את חרדת הדין משום שהוא יותר 
קרוב למלך, וכל מי שיותר קרוב למלך הוא 

דעים יותר מכיר את המלך, ויותר שמים לב, ויו
יותר, וממילא מתעוררים יותר, וגם לאלה בא 

 השופר ורומז להם.

 

  וכי עם לא יחרדו?וכי עם לא יחרדו?

 



nv 

 
 

 
ח והיקר הנוהג בנו ", להבהשליט"א אברהם שאול ר הגאון הרב"ולמו א"שליט למו"ר הגאון הרב צבי יהודה אדלשטייןתודותינו לכל המסייעים ובייחוד 

 ו"ח אליהו ראם הי"והבה ולהרב י.ו שליט"א |ו "הי דלשטייןאה י."מאוצרו הגדול פנינים ומטמונים, ה לדלות טובת עין תמיד

 052.7136946: בלבדלעניני העלון |  geonyaakov@gmail.comאת הגליון ניתן לקבל במייל:   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ם" אומר הנביא  ָתַקע א  יר ׁשֹוָפר י  ע  עָ  בְּ  ֹלא םוְּ
ם ֶיֱחָרדּו ֶיה א  הְּ יר ָרָעה ת  ע  , ט"ָעָשה ֹלא והשם בְּ

והפירוש הפשוט הוא, כשם שאם יתקע שופר 
בעיר, שופר זהו קול האזעקה, ר"ל מלחמה, 

האם העם מיד מרגישים לפי קול האזעקה, 
כך אם תהיה  בתמיהה,העם לא יחרדו?!  בכך

 רעה בעיר וכי יאמר מישהו שה' לא עשה?!
אומרים חכמי הדרוש, )נדמה לי  אך בתמיהה,

בנא( שהפסוק נדרש בלי לשון המגיד מדוש
אם יתקע שופר בעיר ובכל זאת העם  תמיהה;

 ללא יחרדו, אם הלב לא מתעורר בחרדה מקו
השופר, אזי ר"ל תהיה רעה בעיר וה' לא עשה, 

 אלא האדם בעצמו אשם בכך.

 

  חסד השםחסד השם  ––ר"ה לפני יוה"כ ר"ה לפני יוה"כ 

 

קודם בא ראש  - ישואלים קושיה חכמי המוסר
מגיע יום הכיפורים, מדוע זה השנה ואח"כ 

כך?! והלא הקב"ה הוא בעל חסד ומדוע לא 
גם יכפר, ששיהיה קודם יום הכיפורים,  סידר

על הקלות וגם על החמורות, ואחרי הכפרה 
של יום הכיפורים יבוא יום הדין, ואז אולי 

ל אז יהיה משקל הזכויות גדו יזכה יותר בדין,
ואח"כ ומדוע אם כן קודם ראש השנה  יותר.

אומרים על כך תלמידי רבי  יום הכיפורים?
ישראל מסלנט אדרבא זהו החסד, שלקראת 
יום הכיפורים נחוש ונרגיש בחרדת הדין, ונדע 
שבינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, 

 היה ראויים למחילה לסליחה ולכפרה.אז נ
ר גדול, שהקב"ה וזהו החסד, הוא חסד יות

רוצה להיטיב עמנו, לתת לנו מחילה גמורה, 
שנהיה ראויים למחילת עוונות, ולכן הוא 
מחריד אותנו, ונתן לנו את השופר בראש 

 נהיה נקיים וראויים לסליחה וכפרה.השנה, ש

שבמשך כל ימות השנה אלו שלא  משום
 ועושים חשבון הנפש שקועים ולא יודעים מה

ועוד  רע, חושבים שטוב זה עוד כסף וומה בטו
כסף, עוד קריירה ועוד קריירה, עוד שלטון 
ועוד שלטון, עוד תענוג ועוד תענוג, עוד הנאה 
ועוד הנאה, וכי זה טוב?! האם זה טוב אפילו 
בשביל חיי העולם הזה?! האם חיים כאלה 
נותנים לאדם חיים טובים?! זהו הנקרא טוב 
מדומה, זה עובר כהרף עין, זה נראה שזה טוב 

טוב הוא וא נעלם כלא היה, אלא ואחרי רגע ה
"ואני קרבת אלוקים לי טוב" זהו : מה שאמר

 הטוב האמיתי.

                                                           
 , ג', ו'עמוס ט
הדברים בנוסח קצת אחר הובאו בגליון קמ"ג  י

 לפ' כי תבא תשע"ז

 

  בזיעת אפובזיעת אפו

 

שהיה לו "טוב" בעולם  באדם מעשה היה
הזה, הוא היה עשיר גדול מאד, ומשהגיע לגיל 
שישים סוף ימיו החליט להשתקע ברמת 

ימים ההם בהשרון, בנה לעצמו וילה מפוארת, 
היו מצויים וילות כאלה מפוארות ברמת לא 

חד של ארבע קומות, עם כל השרון, בית א
 אדם בריא היה, יוצא כל בוקר הלוקסוס.

למשך כשעה שעתים לדוג דגים בים התיכון 
ולה את צוהיה נהנה מזה יחד עם חברים, 

באחד  גים ונהנה מאכילתם של דגים טריים.הד
הימים פנה אלי אדם אחד שהיה זקוק לסכום 
כסף עבור דבר מצוה, היות והוא שמע שהאדם 
הזה יש לו ממון רב, האם אסכים להצטרף 

הזה בבקשה שיטול  אליו לפנות לאדם העשיר
וכך נכנסנו אליו והצגנו  חלק בדבר המצוה.

את בקשתנו, נענה העשיר והחל מספר לנו: 
יושר )אכן כך הוא הכסף שאני הרווחתי הכל ב

היה אדם ישר( מגיל שתים עשרה הפכתי 
להיות עצמאי עזב את ביתו )ברוסיה( ועזב את 
הוריו, והחל לעבוד בעשר אצבעותיו בתחילה 
כפועל בנין ואח"כ הגיע לצבא הבריטי וזכה 

ה להם אוהלים והתעשר מכך עושר במכרז ובנ
ל ונה ומוכר וכקעד שהחל לעסוק בנדל"ן  רב.

  מרוויח סכומים אגדתיים.יום היה 

 

  אוכל את מה שהכיןאוכל את מה שהכין

 

אף אני לא  ,אף אחד לא עזר לי וכך אמר:
חייב לעזור לאף אחד, עכשיו אני לא צריך 

ט יש לי, קלעבוד, כסף לא חסר לי בית ש
עכשיו אני אוכל שתלתי הרבה עצי נוי סביב, 

מה שעבדתי ועמלתי  .את מה שהכנתי לעצמי
עכשיו אני אוכל את הפירות, וכך אני חושב 

עקרוני אינני  ןאת החיים, ואם כן באופ לגמור
אמרנו לו שהרי  .מוכן לתרום לאחרים מכספי

הוא זה מצוה, והזדמנות לומר תודה להקב"ה, 
שאינו מאמין בכלום, עם אדם כזה אין אמר 

מה לעשות, אך את הגורל שהוא לקח לעצמו 
וחרץ את משפטו, כנראה ששמעו זאת בבי"ד 

"כ ול לאכול כשל מעלה, שהרי איך אדם יכ
כעבור וכך  הרבה רכוש, וכי כמה שנים יחיה.

זמן קצר חלה העשיר במחלה ממארת והתחיל 
לאכול את כל הרכוש שצבר, יום אחד סיפרה 
לי אשתו, היום מכרתי בית בן שלש קומות 
בתל אביב בשביל להשיג את הטיפולים הכי 
יקרים שישנם, בשביל לקנות מזרן יקר, וכדו', 

ל רכושו במהירות הבזק, ולאחר וכך אכל את כ
ם שלש נפטר מן העולם, והנה קיים יכשנתי

ואכל האדם הזה את התכנית שתכנן לעצמו, 
 .את כל רכושו

 

  אדם לעמל יולדאדם לעמל יולד

 

חשב שהעולם הבא מתחיל בשעה  האדם הזה
שהאדם יוצא לפנסיה אז הוא מתחיל לקבל את 
העמל שהוא עמל בחיים, ואין יותר חיים ר"ל, 

"אדם לעמל טעות חמורה הוא טעה  ואוי איז
יולד" כשהוא צעיר וכשהוא מבוגר ואפילו 
 ,כשהוא בן שמונים, הוא אף פעם לא זקן

וא עובד כדי לעמל יולד, הוא עמל וה
ואם הוא עוסק  לעשות את רצון הקב"ה.

במסחר צריך שיהיה משאו ומתנו באמונה, 
סק בכל עבודה אחרת צריך שלא ואם הוא עו

ק, ושהמעסיק לא ירמה את את המעסי ירמה
ות שיקיים גם מצוות הפועל, והעוסק בחקלא

והעיקר שנדע שלא זה עיקר  התלויות בארץ.
המטרה של החיים, ויקבע עיתים לתורה, ויתן 
תודה להשם על בריאותו, ועל ממונו שנתן לו, 
 ,ואח"כ ממשיך האדם לחיות בשיבה טובה

העולם הזה, אוכל האדם את  ואחרי לכתו מן
העשיר הנ"ל בעל הוילה ידע  יו.מעש פרי

היטב שקודם כל עובדים ועובדים ואחרי זה 
הוא מתחיל לאכול ולהנות מפרי מעשיו, אלא 
שהוא החליף וטעה טעות קטנה, שהוא חשב 
לקבל את העולם הבא בעולם הזה, דבר כזה 

עולם הזה כולו הכנה לעולם הבא, האין, אלא 
 והוא קיבל את כל שכרו בעולם הזה.

מי הוא באמת הנקרא מאושר בעולם הזה, ו
אומרת המשנה בפרקי אבות "כך היא דרכה של 
תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה 
ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה 
עמל, אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה 

 .וטוב לך לעולם הבא"

 

  מהו 'אשריך בעוה"ז'מהו 'אשריך בעוה"ז'

 

 ,קרוב לגיל העמידה פגשתי לא מזמן יהודי
אבא שעושה בר מצוה לבנו, לשעבר היה הוא 

בישיבה, וכיום הוא עובד  תלמיד אצלי
בתחילה עבד עם יהלומים, ואח"כ  כמכונאי.

אמר שעם מכוניות הוא מצליח יותר, הוא אדם 
ישר מאד, עובד קשה מאד ובקושי בקושי 

שאלתי  .מספיק ללמוד כשעה שעתים ביום
ת זכרונות מהימים שהיי ךאותו האם יש ל

אלו היו השנים היפות שבישיבה, והשיב לי 
והתחלתי להזכיר לו את התקופה  .וביותר בחיי

שהיתה תקופה קשה, המנה של האוכל  ,ההיא
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היתה פרוסת נקניק דקה דקה כמו פיסת נייר,  
והיו נאבקים על כך, ולפעמים גם זה לא היה, 
ובקושי היה אוכל, והחדרים היו צריפים 

אז בצפיפות עצומה,  דולפים בחורף, כמה סבל
דרים( ואיך אתה אומר לי )רק לאחר מכן בנו ח

אני  ,והשיב לי השנים הכי יפות? שאלו היו
מחשיב את השנים ההן ששמעתי את 
השיעורים, והתפללתי בישיבה, ואמרנו שמע 

ואבינו מלכנו, והתפללנו ביוה"כ  קולנו
בישיבה, לא היו לי שנים יותר מאושרות 

 ה, זהו "אשריך בעולם הזה".מהשנים האל

 

  תן פחדךתן פחדך

 

לקראת הימים הללו  אנחנו מתכוננים
הנקראים "הימים הנוראים", ובתפילות של 
ראש השנה תקנו נוסח מיוחד של "ובכן תן 
פחדך ה' אלוקינו על כל מעשיך" בתוך תפילת 

וזוהי  .תפילת שמונה עשרה –העמידה 
הבקשה הראשונה שאנו מבקשים ביום ראש 

חשוב לנו, מה שדרוש השנה שמבקשים מה ש
כמו שאומרים "אבינו מלכנו  לנו לכל השנה.

כתבנו בספר פרנסה וכלכלה" "כתבנו בספר 
גאולה וישועה", וכאן אנו אומרים דבר ראשון 
"תן פחדך על כל מעשיך ואימתך על כל מה 

שמים, על כל יראת  –שבראת", תן יראתך 
  הברואים.

 

  שלום מלכותשלום מלכות

 

נראה שזוהי התפילה  ,בדבר אלא שכשנתעמק
הנחוצה ביותר והמועילה ביותר לכל 
האנושות, כי מה הנאה יש לבני האדם שיש 

 כל טוב אם איש את רעהו חיים בלעו.להם 
המשנה במסכת אבות אומרת הוי מתפלל 

תתפלל שיהיה שלום  –בשלומה של מלכות 
ות שהיתה אז במלכות, ומדובר כאן במלכ

כות רומא, שגם בה צריך שיהיה שהיא מל
וכל כך מדוע, משום שאלמלא  ,בממשלה שקט

אלמלא  –מוראה איש את רעהו חיים בלעו 
מורא בני האדם מאימת השלטון אחד היה 

לדוגמא אדם שיש לו ממון  .ובולע את חבר
רב, הוא שרוי בפחד מי יודע שמא יגנבו או 

וד וכדו', ולכל ושישדדו אותו, ומתיירא מרצח 
אבל למרות מוראה של  זה מועילה המלכות.

מלכות, עדיין אנשים יכולים לרמות את 
המלכות, ויש בימינו כאן בארץ ישראל 
שכונות שלמות שאין למשטרה דריסת רגל 
 שם, אנשים פוחדים לעבור בלילה במקומות
 מסויימים עם כסף שמא ישדדו אותם.

המצב  אלה,ובאמריקה יש מקומות רבים כ

וספרו לי שאדם היה צריך לקבל  איום ונורא.
סכום גדול בשביל לחלק, והביא את הסכום 
מהבנק, והחזיק את הכסף לילה אחד בביתו, 
ובלילה פרצו לבית והרדימו אותו ואת כל 
משפחתו ושדדו את הכל, סכום עתק, וזה כבר 

ועל כך מתפללים אנו  עם מוראה של מלכות,
ינו על כל מעשיך "ובכן תן פחדך ה' אלוק

, שאם יש אימת מלכות שמים וכו' "ואימתך
 קט.על כל מעשיך אז ניתן לחיות בש

 

  להשם המלוכה ומושל בגוייםלהשם המלוכה ומושל בגויים

אומרים אנו או"א מלוך על כל העולם כולו 
 על כל העולם כולו, והנשא על כל –בכבודך 

ויש לשאול וכי עכשיו הוא לא  הארץ וכו'.
מלך על כל העולם? אלא אומרים בשם הגאון 
מוילנא, שכתוב בפסוק "כי לה' המלוכה 

, מלך הוא מושלויש  מלךומושל בגוים", יש 
שהמדינה מקבלת את מלכותו, ומושל זהו 

 ר, שמושל בעל כרחם של בני המדינה.דיקטטו
בגדר שאצל הגוים הוא  - "ומושל בגוים"

מושל, כי אומות העולם לא מכירים את 
מלכותו, לא מקבלים עליהם עול מלכות 

וכן כתוב  .שמים, ולכן הוא מושל עליהם
"מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל 
דור ודור", ולכאורה זה נראה כפילות בפסוק, 
אלא שדור ודור אלו הם הדורות שלנו בעולם 

ני האדם, הזה, וזהו ממשלה, בעל כורחם של ב
ו בעולם האמת ומלכותו מלכות כל עולמים, זה

  מלכות שמים האמיתית.

 

  המושל האמיתיהמושל האמיתי

ו
כשמתבוננים רואים מי באמת מושל, שרואים 
בעולם הזה מושלים ושליטים שאומרים אני 
אעשה כך אני אעשה כך, ולבסוף הקב"ה 

ואנחנו רואים אצלנו כאן  .מסובב הכל הפוך
ים כיצד הוא מושל בארץ ישראל דברים נפלא

היתה תקופה שהמצב כאן היה מאד  .בגוים
מסוכן, התבצרו מחבלים בעבר הירדן 
והתחילו להכין מטוסים וכו', והיה מתח גדול, 
עד שיום אחד החליט מלך ירדן לגרשם משם, 
ואומרים שהוא הרג בהם כל כך הרבה, יותר 
מכל מה שהצבא בישראל הספיק להרוג מאז 

יה עם מלך הירדן שהיה קום המדינה, וזה ה
האויב שלנו, הוא עצמו עשה את רצונו של 

ופעם זה מלך ירדן, ופעם עושים זאת  .הקב"ה
הסורים, וכן בלבנון מה שלא הספיקו להרוג 

הקב"ה מושל בהם, הם הורגים את עצמם, 
, , הוא מחזיק את המנהיגים בכף הידבגוים

 ואינו נותן להם לעשות מה שהם רוצים.

 

  יי""הידיד האמיתי של עמהידיד האמיתי של עמ

ספקית הנשק של ישראל  ,כשקמה המדינה
היתה רוסיה, הם סיפקו נשק, עד שהרוסיים 
החליטו להתיידד עם הערבים, ובדיוק אז 
הצרפתים התיידדו עם ישראל והתחילו 

האם אתם חושבים שכל זה לשלוח נשק, 
, וכי במקרה בדיוק באותו זמן מקרה הוא

ק, נעשו הצרפתים ידידים והתחילו לשלוח נש
ואמרו באותה תקופה שברית ישראל עם צרפת 
היא לנצח, וכבר התבטא אז אבא אבן על נשיא 
צרפת שהוא ידיד אמת, אך לבסוף יודעים 
כולם מה היה... והאמת היא שזה היה חסד ה' 
וניסים גדולים וחסדים שעשה עמנו הקב"ה, 
בשביל שיוכלו להתקיים בתקופה ההיא, 

נעשתה ואח"כ שנעשו הצרפתים ברוגז, 
אמריקה ידידה, ועכשיו גם האמריקאים כבר 
 ?לא ידידים, אז מי אם כן הידיד האמיתי שלנו

אלא הידיד האמיתי שלנו הוא מלך מלכי 
המלכים הקב"ה, הוא ידיד טוב, וידיד טוב 
לפעמים גם נותן סטירה, כשהוא רוצה 
להציל אותנו, הוא נותן סטירה והוא אוהב 

  .אותנו

 

  לך ה' הצדקהלך ה' הצדקה

ם"היו לנו בשנה החולפת,  תקופות קשות  א 
ָתַקע יר ׁשֹוָפר י  ע  ָעם בְּ ?! איך לא יאֶיֱחָרדּו ֹלא וְּ

ָךנרעד מחרדת הדין, וכך אומרים בסליחות "  לְּ
ָדָקה השם ָלנּו ַהצְּ ים ֹבֶׁשת וְּ , אתה צודק, יב"ַהָפנ 

יםוכל מה שנתת לנו זה היה צדקה, " ַדל   כְּ
ים ָרׁש  נּו ּוכְּ ָלֶתיָך ָדַפקְּ ", אנחנו מבקשים נדבה דְּ

כמו דלים ורשים, כמו עני בפתח, וכך אומרת 
 ַמהעל הפסוק " יגהגמרא במסכת קידושין

אֹוֵנן תְּ  מה יתאונן – יד"ֲחָטָאיו ַעל ֶּגֶבר ָחי ָאָדם י 
אדם שחי, הוא מתלונן ואומר לא טוב לי, 
והלא די בכך שיתן הודאה להקב"ה על כך 

יזה חסד גדול הוא, וכי הקב"ה שהוא חי, א
חייב לתת לך חיים?! ואם בנוסף לחיים נותן 

 הקב"ה גם בריאות, ודאי יש להודות.

מפי אחד מגדולי בעלי המוסר  שמעתי פעם
על מי נאמר "די לו חיים שנתתי לו", זה נאמר 
על אדם שרחמנא ליצלן הוא בעל מום, אבל 
הוא חי, גם על כך צריך הוא להגיד תודה 
להקב"ה, אפילו אם עיניו לא רואות, ידיו 

                                                           
 ג, ו עמוס יא
 ט, ז דניאל יב
 פ', ע"ב קידושין יג
 ג', לט איכה יד
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מי שיש בידו סיפורים או הנהגות ממרן 
! וכן תמונות מכלי ראשון בלבדזצללה"ה 

או הקלטות, מכתבים או ד"ת בכל נושא, 
 :נודה לו אם ישלחם לכתובתנו

geonyaakov@gmail.com 
 077-3179681או בפקס: 
ר הודעות מוקלטות או ניתן גם להשאי

. 03-5400059בקשה שנשוב אליכם בטל' 
 בשם המערכת ובני המשפחה

 

קטועות, והוא נכה על כסא גלגלים, בכל זאת 
לא יש בזה די ומספיק כדי די לו שהוא חי, 

ועכשיו שיש לנו עינים, יש לנו  להתאונן.
רגלים, יש לנו ידים, כמה שאנחנו חייבים 

 ואם יש גם פרנסה, כמה אנו חייבים.להודות, 
 .אם כן "לך ה' הצדקה"

 

  אי סיפוק כדרך להתעלותאי סיפוק כדרך להתעלות

)ה"ה הגאון הצדיק רבי אלעזר  המשיך הצדיק
 ָעָשה ֲאֶׁשרואמר "רבי אלעזר מנדלוביץ זצ"ל( 

ֵהָמה ָיָׁשר ָהָאָדם ֶאת יםק  ָהֱאֹל ׁשּו וְּ קְּ ֹבנֹות ב  שְּ  ח 
ים  ויש בשהאדם נברא באופן  כי באמת .טו"ַרב 

כח נפשי כזה של אי סיפוק, ותמיד הוא רוצה 
עוד ועוד, אדם למד דף גמרא, לא מסתפק 

אדם עשה  .אלא רוצה ללמוד עוד דף ,בכך
מצות צדקה, אינו מסתפק בכך ורוצה לעשות 

צדקה ועוד צדקה, וכך האדם נברא שלא  עוד
יהיה מסתפק במצב הרוחני שלו ותמיד ישאף 

אולי לעוד ועוד, לחפש איך יכול להדר יותר, 
כך ברא  .עוד חצי שעה לקבוע עיתים לתורה

יש  ובעניני העולם הזה .האלוקים את האדם
ד מה שיש לו די לו, וכמה באדם סיפוק, שתמי

שהרויח יסתדר עם מה שיש, ואם הרויח יותר, 
ומה עושה האדם, הוא  .הוא עוד יותר מרוצה

הופך, בעניני העולם הזה תמיד יש לו אי 
 סיפוק, תמיד אין לאדם מספיק כבוד, אין לו

רכי הנשמה, מספיק כסף, ובעניני רוחניות, בצ
הוא  בכך תמיד די לו, ואם התפלל כבר מרגיש

 סיפוק, וכך האדם מהפך את היוצרות.

 

  לדון לכף זכותלדון לכף זכות

ואמר זה לגבי עצמו, אך  המשיך רבי אלעזר
הפוך, כמו שאמר רבי זה בדיוק לגבי חבירו 

ישראל מסלנט, שתראה את חברך אל תאמר 
שיש לו מספיק ממון, אלא תעזור לו שירויח 
עוד ועוד, ולא תאמר שדי לו בכך, אלא תמיד 

, ותנהג שלופוק מהמצב הגשמי יהיה לך אי סי
וברוחניות, אל תהיה אפוטרופוס  .בעין טובה

לדאוג לחברך כמה יתפלל  לרבונו של עולם
וכמה ילמד, ורק אם יש לך השפעה על חברך 

אך אתה יכול להוכיחו ולהגיד לו בשקט, 
, ולא לעולם יסתכל על הצד הטוב של חבירו

יאמר שאינו מספיק צדיק בשבילי, ורק לעצמך 
וכמו  מיד תחפש ותאמר שאינך מספיק צדיק.ת

שכתב באיגרת הרמב"ן, שתסתכל על כל אחד 
ואם בכל זאת  .ותחשוב שהוא יותר טוב ממך

אתה רואה שהוא נכשל בדברים שאתה לא 

                                                           
 ז', כט קהלת טו

נכשל בהם, תחשוב בליבך שאני אם נכשלתי 
בזה פעם אחת זה חמור מאד משום שאני 

גג, מזיד, אבל הוא, אולי אינו יודע והוא שו
אך כמובן  .וכך למצוא לימוד זכות על השני

אדם שמחנך את בניו, ודאי שתפקידו הוא 
לחנך אותם, וכן רב לתלמידיו חייב שיאמר 
להם דברי מוסר, או שאדם רואה את חבירו 

רה, בשעת מעשה ודאי שצריך ישעובר עב
 לאפרושי מאיסורא, אבל דברינו הם בהשקפה
הכללית צריך שיהיה הערך של כל יהודי 
בעינינו בדרגה שלא חסר לו כלום ברוחניות, 
ורק בגשמיות נסתכל שחסר לו, ובעצמינו 
נסתכל הפוך להוסיף ברוחניות, ולהסתפק 

 בגשמיות.

 

  זכות אבותזכות אבות

מזכירים אנו את זכות  לתפילה כשנגשים
ים תחילאברהם, יצחק ויעקב, בכל תפילה מ

, "אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי כך
זצ"ל,  יעקב", ושמעתי מפי הרב דסלר

כשאומרים מי שענה לאברהם אבינו בהר 
המוריה וכו', צריכים אנו לכוון להדבק 
במידותיו של אברהם אבינו, וכן ביצחק 
להדבק במידותיו של יצחק אבינו, וכך 
במידותיו של יעקב, "תתן אמת ליעקב חסד 

, היראת פחד יצחקלאברהם", ויצחק הוא 
כשיש בנו  .השם והמסירות נפש של יצחק

דות האלה מדת החסד של אברהם, אהבת המי
שאני בן של  משוםחסד בשביל המצוה,  ,חסד

אברהם אבינו, שזאת תהיה המהות שלנו 
לעשות חסד, ויצחק, מדת מסירות נפש, 
שיהיה מוכן למסור נפשו על קידוש ה', 

ומסירות  .מסירות נפש בקיום כל מצוה ומצוה
אלא לוותר על  עקה"ש,  הרגנפש אינה רק ל

 .וד זה גם כן מסירות נפשכב

 

  מוחל על כבודומוחל על כבודו

 כיצד - מאבא זצ"ל שאמר שמעתי פעם
תבדוק באדם אם יש בו מסירות נפש, בחוץ 
לארץ הרצפה היתה קרה, וביום כיפור עמדו 
והתפללו כשרק גרביים לרגליהם, והיו עומדים 

ואמר שינסה שיגש  .על תבן כדי שלא יהיה קר
זועק ילד בזמן תפילת נעילה בעת שאדם 

"פתח לנו שער בעת נעילת שער", ויסלק הילד 
את התבן מתחת לרגליו, ויהיה לו קר ברגלים, 

יתפרץ האדם  םוידרוך על אבנים ועפר, אזי א
על הילד ויאמר לו חצוף שכזה, מה לקחת 

אדם כזה אין בו כלל  ממני את התבן!
שאינו מוכן אפילו בזמן , מסירות נפש

, זה המבחן, כי נעילה לוותר על קצת כבוד

מסירות נפש אמיתית היא כשאדם מוחל על 
וכמובן במה  .כבודו, מבזים אותו ואינו מתרגז

שבאמת יהרג ואל יעבור שיהא מוכן למסור 
ואלוקי יעקב  .ו ממש, זאת היא מדת יצחקשנפ

, תורה נקראת אמת, תתן אמת ליעקבזהו 
השם נתן לנו תורת אמת, וכך צריך להיות אדם 

קובע עיתים לתורה, ומסתכל בכל  דבק בתורה,
דבר את האמת שבתורה, וכך גם מדת האמת 

 במשא ומתן.

מחזקים את עצמינו ומתעוררים  אם אנחנו
המידות הללו מדת החסד, מדת מסירות  בשלש

בכך זכאים הנפש ויראת שמים, ומדת האמת, 
אנו שיעזור לנו אלוקי אברהם אלוקי יצחק 

 .ואלוקי יעקב

רבנות שהקריב עם שכל הק יתן הקב"ה
ישראל במשך השנה החולפת, נקום נקמת דם 

, שנה קשה היתה לנו, שנה של עבדיך השפוך
הרבה צער והרבה ייסורים, של הורים שכולים, 
של אלמנות צעירות, של יתומים קטנים, כל 
הייסורים האלה, וכל הצער הגדול הזה, הוא 
 .מתווסף למשקל הזכויות של עם ישראל

עובר מכסא דין לכסא  והקב"ה ברחמיו
רחמים, ומשפיע עלינו לב טהור, "לב טהור 
ברא לי אלוקים", זה מטהר את הלב ולכן זה 
מוסיף למשקל הזכויות של עם ישראל, 
ולזכויות של כל יחיד ויחיד, שמעורר את 

 ליבו.

שהשנה הבאה עלינו לטובה  ויתן הקב"ה
 .תהיה שנת חיים טובים שנת שלום ושלוה

י ורבי הרב דסלר זצ"ל והיה רגיל מור
שאומרים אבינו מלכנו כתבנו בספר פרנסה 

כתבנו בספר של אותם  הכוונהוכלכלה, 
, כי הפרנסה היא שראויים לפרנסה וכלכלה

סיוע לעבודת השם, שזה עוזר שיהיה לאדם 
לב שקט וראש צלול לעסוק בעבודת השם, 
 .ולשאת ולתת באמונה ולעבוד בצדק וביושר

וכן אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות, 
שזכויותינו לא יתמו, ואח"כ כתבנו בספר 
גאולה וישועה שנזכה לגאולה השלמה 

 שתבוא במהרה בימינו אמן.


