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 יום כיפור

שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן גדול מביתו 
  א)(מסכת יומא א, ללשכת פלהדרין 

נקראת שמה "לשכת פלהדרין? נאמר בגמרא (יומא ח, ב) שהוא למה 
על שם "פקידי המלך", ש"פלהדרין" בארמית זה פקידים, ולמה פקידים? 
כיוון שבזמן בית שני שמשו כהנים גדולים שאינם ראויים, והיו מסתלקים 
מידי שנה בשנה, וכל שנה היה כהן גדול חדש, ודרכם של פקידי המלך 

 מתחלפים מידי שנה בשנה, לכך נקראת שמה פלהדרין.שהיו 

בספר ציוני תורה כתב: יש להבין, מה היה הצורך לקבוע שמה של 
 הלשכה על שם פרט זה? 

יתכן שרצו לעורר בזה את הכהן גדול, כשבא להתכונן לעבודת היום 
של יום הקדוש, שיתן אל ליבו שעלול הוא להישאר כפקיד המתחלף מידי 

אם אינו ראוי לכך אולי יפרוש בעבור זה, לכן, תיכף כשהגיע שנה בשנה, ו
לבית המקדש הודיעו לו שעתה הולך הוא לשהות שבוע ב"לשכת 

 לשכת הפקידים המתחלפים מידי שנה.  –פלהדרין" 

 [יש לציין דבר פלא ש"פלהדרין" עולה בגימטריה כמניין "סנהדרין"]

 (ציוני תורה)

רין אלא על עבירות שבין אדם אין התשובה ולא יום הכפורים מכפ
למקום כגון מי שאכל דבר איסור וכו' וכיוצא בהן. אבל עבירות שבין 
אדם לחבירו כגון החובל את חבירו וכו' או גוזלו וכו' אינו נמחל לו 
לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו אע"פ שהחזיר לו 

(רמב"ם חול לו ממון שהוא חייב לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימ
 הל' תשובה ב, ט)

לעיין בלשון הרמב''ם, מה שכתב פעמיים שיש לבקש מחילה,     יש 
שמתחילה כתב "וירצהו", ולאחמ"כ כתב שוב "צריך לרצותו ולשאול ממנו 

 שימחול לו".

(או"ח ב, סימן רנח), שכמו שמצינו  בשו"ת "דברי יציב"ביאר בזה 
יש ג' תנאים: עזיבת החטא, בתשובה על עבירות שבין אדם למקום ש

חרטה וקבלה לעתיד. כך ב"בין אדם לחבירו", צריך את ג' התנאים, עזיבת 
החטא, חרטה וקבלה לעתיד, וזה מה שכתב הרמב"ם "שיתן לחבירו מה 
שהוא חייב לו" היינו: "עזיבת החטא", ומה שכתב "וירצהו" היינו:  "קבלה 

 היינו: "חרטה". לעתיד", ומה שכתב "ולשאול ממנו שימחול לו"

  (דברי יציב)

 ועיניתם את נפשותיכם

מקשים העולם, מדוע נקרא עינוי מאכילה ושתיה "עינוי נפש", הלא 
 זהו עינוי של הגוף, ואילו הנפש אינה מתענה בזה.

קושיא מעין זו הקשו לגבי תלונת בני ישראל על המן: "ועתה נפשינו 
לכאו' אינו מובן מדוע אמרו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו", וגם כאן 

"נפשינו יבשה", והלא הם דברו על עניין האכילה שהגוף הוא זה שנהנה 
 ממנו?

ומתרצים בשם הרב מטשיבין זצ"ל, שהרי על המן בירכו רק ברכה אחת 
"המוציא לחם מן השמים" לפני אכילתו, וברכת המזון לאחריו, אך  –

לא יכלו –ת ואשר יצר ברכות בורא פרי העץ, אדמה ושהכל, בורא נפשו
 לברך, ממילא גם הנפש היתה יבשה.

הוא הדין לגבי יום כיפור. זהו היום היחידי בשנה שבו כמעט בלתי 
 אפשרי לברך מאה ברכות, ולכן יש בו גם עינוי הנפש.

ובנותן טעם להביא כאן את מה ששאלתי פעם את הגר"ח קנייבסקי 
ני שדיבר ה' עם משה שליט"א על דברי הגמרא (יומא ד, ב) שעוד לפ

במעמד הר סיני, הוצרך משה להמתין בתוך הענן ששה ימים, כדי למקר 
אכילה ושתיה שבתוך מיעיו. ושאלתי להגר"ח שליט"א, מדוע הוצרך 

 למרק אכילה ושתיה שבמעיו, הלא אכל רק מן, והמן נבלע באיברים?

וענה הגר"ח, שמשה רבינו כנראה קנה אוכל מהגויים בסביבה, כמו 
כתוב על בני ישראל שעשו כך. ועל זה שאלתי: אם למשה רבינו היתה ש

אפשרות לאכול מן שהוא לחם רוחני שמלאכי השרת ניזונים ממנו, כיצד 
הלך לקנות מהגויים אוכל?! וענה הגר"ח שמשה רבינו רצה להרויח את 
הברכות שיברך על אותם מאכלים, שכן על ה"מן" היה מברך המוציא 

נה מהגויים הרויח ברכת 'מזונות' 'העץ' 'האדמה' 'בורא וברכת הזן. וכשק
 נפשות' ו'אשר יצר'.

 (ומתוק האור)

 (מסכת יומא כ, א)שטן ביומא דכיפורי לית רשותא לאיסטוני 

מפרש בדרך צחות את המאמר "שטן ביומא בעל אמרי השכל 
דכיפורי ליה רשות לאיסטוני", על פי מה שאנו רואים אצל בעלי לשה"ר, 
הלומדים פרטי הלכות לשה"ר, וכולם יודעים אותם שאינם מדברים 
לשה"ר, ובכל זאת בבוא איש לשאול אותם על איש אחד מה טיבו, יענו 
בפי תמים "מה אעשה, אסור לדבר לשה"ר..." ודיו להכות במענה הזאת 
את האדם הנשאל עליו חרם, כי מובן של המשיב הוא שיש ויש מה לדבר, 

לשה"ר, כי זולת זאת היה עונה אינני מכיר אותו, כן גם אמנם אסור לדבר 
השטן בבואו ביוה"כ לפני הבוי"ת אומר "לית לי רשות לאיסטוני" ולולא 
זאת הייתי מספר מהחדשות שראיתי היום בנהרדעא אבל מה אעשה פי 

 סגור היום... וממילא עושה גם ביו"כ עבודתו ומשטין ברמז.

 (לקוטי בתר לקוטי)

 גזלנו אשמנו בגדנו

בספר "לקוטי יהודה" מביא בשם ה"שפת אמת" שהטעם לכן תיקנו 
את סדר ה"אשמנו" בסדר של א' ב', הוא משום שלולא זאת לא היינו 

 יכולים לגמור מלמנות...

 (חיים שיש בהם)

 כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון

בעל תשובה התמרמר והתאונן בפני הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל 
על שהרבה לפשוע ולמרוד נגד השם יתברך, וגם אחרי ששב בתשובה חזר 

 תקובל עוד תשובתו?  -הוא דואג  -לפעמים על העבירות, כיצד 

הרגיעו הצדיק בדברי תפילת יום הכיפורים, וכה אמר: הברכה 
האמצעית שבשמונה עשרה מסתיימת כך "כי אתה סלחן לישראל ומחלן 

לכאורה לפי דקדוק הלשון היה ראוי לומר  לשבטי ישורון בכל דור ודור",
 לשבטי ישורון?  ומוחללישראל  סולחכי אתה 

אלא, שרצו מתקני התפילה לחזקנו ולעודדנו שסליחתו ומחילתו של 
הקדוש ברוך הוא אינו ענין חד פעמי, כי אם שדרכו לסלוח ולמחול כל 

שדרשו אימת שיחזור יהודי בתשובה, ומצינו בגמרא בבא מציעא (דף ל"ג) 
על הפסוק "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב 
תעזוב עמו" (שמות כג ה) "רובץ ולא רבצן" (כלומר, החיוב של עזוב תעזוב 

רובץ כעת, אבל אם דרכו של חמור זה הוא  שבמקרהעמו, הוא רק בחמור 
' בסוף ןלרבוץ תדיר, אין חיוב לעזוב עימו.) נמצאנו למדים מכאן שכשיש 

 התיבה משמעותה היא שזה דבר שנמשך תמיד.

 ומחלןלישראל  סלחןלפי זה, אומרים אנו בדקדוק רב: "כי אתה 
לשבטי ישורון בכל דור ודור" כי ה' יתברך אומנתו לסלוח ולמחול שוב 

 ושוב.

 g.agedank@gmail.com לפנו˙ ל„ו‡"ל:נייני ‰‚יליון ני˙ן בכל עבס"„, 

  ע"ח ˘מח"˙ – יום כיפור סוכו˙ 
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©



 

ב 

 (חיים שיש בהם)

 על חטא שחטאנו לפניך בבלי דעת

יג). ואמרו במדרש "למה היצר הרע קרוי "מלך זקן וכסיל" (קהלת ד, 
קורא אותו "מלך"? שהכל שומעין לו. ולמה קורא אותו "זקן"? שהוא 
מזדווג לו מילדותו ועד זקנותו. ולמה קורא אותו "כסיל"? שהוא מלמד 

 לאדם דרך רעה".

ואינו מובן: אמנם מדריך לדרך רעה, אבל בכזו חכמה, בעורמה כה 
 בשם "כסיל"?רבה, בתחכום עצום ורב. ואיך מכנים אותו 

והתשובה: כשקוראים לאדם: "מלך אנגליה", פירושו שהוא מלך על 
אנגליה. וכשאומרים: "מלך ספרד", מלך הוא על ספרד. וכשקוראים ליצר 
הרע "מלך כסיל", הרי הוא מלך על כסילים. כי מי כסיל כשומע לקולו 

 ומאבד עצמו משני עולמות!

 (והגדת)

 דת כהן גדול)(עבושש ועירה דם הפר בדם השעיר 

(פר' שמיני) "ונראה לפרש בס"ד, עפ"י מה ויחי יוסף כתב בספה"ק 

שאמר  דאדמו"ר הגה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"עששמעתי משמיה 
לפרש מאמר הפייטן בסדר העבודה דיוה"כ שש ועירה דם הפר לתוך 
המזרק שבו דם השעיר וכו' דאינו מובן לכאורה מה ענין שש דקאמר 

 בעבודה זו דייקא?

ופי' מרן זי"ע דהכה"ג עשה לעצמו חשבון הנפש, איך כפרת כל ישראל 
תלוי' בו, והוא בעצמו הרגיש בנפשו שעדיין לא תיקן את אשר עליו לתקן, 
ואיך יזכה שעבודתו תהי' מקובלת. ומאוד הי' לבו נשבר בקרבו ע"ז, עד 
שמצא לו התחזקות שיכלול תשובתו בתוך תשובת הרבים, ובזכותא 

 תשובתו ועבודתו הנוגע לתיקון נפשו תתקבל. דרבים גם 

והנה הפר הי' בא בשביל כפרת כה"ג וביתו, והשעיר בשביל כפרת כל 
ישראל, וציותה תורה לערב דם הפר ודם השעיר לרמז דהכה"ג צריך לכלול 
ולאחד תשובת עצמו עם תשובת כלל ישראל, וזה נתן להכה"ג חיזוק 

לעבודה זו שש שמצא לעצמו ושמחה, והיינו דאמר הפייטן דבהגיע 
התחזקות ושש ע"ז כשעירב דם הפר המורה על תשובתו עם דם השעיר 

 המורה על תשובת כלל ישראל, עכתד"ק".

 (ויחי יוסף)

הביא: בתקופה הראשונה אחרי הסתלקות כ"ק  בספר "סימן טוב"
מרן אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זי"ע היה לבו של ממלא מקומו כ"ק מרן 

ור מאוד בקרבו, ופעם אחת לפני כניסתו לביהמ"ד, מהר"א זי"ע שב
התבטא מרן זי"ע ואמר, שאצל הכהן גדול בעבודה של יוהכ"פ נאמר "שש 
ועירה דם הפר בדם השעיר", שאפילו שדם הפר היה הרבה יותר מדם 
השעיר, נחשב שהזה משניהם, כי הדם המועט של השעיר לא מתבטל, 

 ן במינו אינו בטל". ומכאן למדו חז"ל (חולין צח, ב) ש"מי

והנה, הכהן גדול היה נבוך בדעתו מה שהוא נבחר מכל ישראל לעשות 
העבודה ביום הקדוש, למרות שישנם כאלו שהם במדריגה יותר גדולה 
ממנו, אבל היות שמעבודת יוהכ"פ נלמד ש"מין במינו לא בטל", נחה 

"שש  דעתו, שאע"פ שיש גדולים וחשובים ממנו אבל לא נתבטל מהם. לכן
 וערה" הכהן גדול, דהיינו ששמח ונתנחם בזה. 

 הפטרת יונה

"עטרת משה", שקוראים ביום כיפור הפטרת יונה, כתב בספר  הטעם
שבזה אנו מעוררים מליצה טובה עלינו, שכן כשהיה יונה בים, והיתה 
הסערה הגדולה, בקשו המלחים לידע בשל מי הסער הגדול הזה, וגם אחרי 

הוא, כפי שעלה בגורל וכפי שהודה יונה בעצמו, עדיין  שנודע להם בשל מי 
התאמצו מאוד להצילו, כדכתיב "ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא 
יכלו וגו'" "ויקראו אל ד' ויאמרו אנא ד' אל נאבדה בנפש האיש הזה", וגם 
אמרו "ואל תתן עלינו דם נקי". והרי כבר ידעו שרק בשבילו הם כמעט 

ראהו "דם נקי", ומזה יוצא ביום הדין המלצה כלפי טובעים, אעפ"כ ק
מעלה שכמה שרק חטאו והדין נתונה להיחרץ, כמה שמשמיים ירחמו 

 אלף אלפי פעמים יותר מאותם מלחים גויים ופשוטי עם.

מוסיף, כמה מוסר עלינו ללמוד מפרשה זו איך לחוס ולדון כל  עוד
ואפי' אם יוצא לו על  אחד לכף זכות, גם אחרי שמשערים דברי חובה עליו,
 ידי חבירו סכנת נפשות ממש, עדיין לדונו לכף זכות.

 (עטרת משה, יום כיפור)

 פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום.

מזכירים תפילה ובקשה זו, ואף מוסיפים וחוזרים  בתפילת נעילה
 בקיצור על כל הפזמונים והסליחות של כל הימים שעברו.

הטעם שחוזרים על הפזמונים, מובא : עטרת משהביאר בספר 
בספרים שזה כמו שחוזרין על עניינו של שטר בשיטה אחרונה, טרם 

 החיתום.

והוסיף עוד לבאר, עפ"י המובא בספר "כנסת ישראל", בשם הגאון 
הצדיק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא זי"ע, שפעם בא איליו אחד מאנשי 

רצה להעלותם לפני רבו, שלומו, שהיו לו כמה וכמה עניינים וספיקות ש
וכאשר ניגש אל רבו, נשכחו ממנו כל העניינים עליהם רצה לשוחח, וחזר 
לביתו. לאחמ"כ נזכר שוב, כי היו אלו דברים מאוד חשובים לו, וחזר אל 
רבו. והנה כשנכנס אל הרבי, שוב נשכחו ממנו כל העניינים, כך כמה 

. עד שפנה אל הרבי פעמים, שכשחזר לביתו נזכר וכאשר שב אל רבו שכח
 ושאלו מה הפשט בזה, ולמה שוכח הכל כשבא לשאול. 

ענה לו, שמצינו אצל הכהן גדול כשהיה נכנס לקודש הקדשים היה 
מתפלל רק ביציאתו תפילה קצרה, ולכאורה זה דבר פלא שאחרי כל 
ההכנות לקדושת יום הכיפורים, וכבר זכה להיכנס לפני ולפנים הפעם 

תפלל אלא ביציאתו? ומה מתפלל? תפילה קצרה?! היחידה בשנה שלא י
 ראוי היה שישפוך שם תחינתו ותפילתו על צרכי בני ישראל המרובים?. 

אלא, העניין הוא, שכאשר הגיע הכהן למקום שיש בו כזאת השראת 
אור השכינה עצומה ונשגבה, נשכח ממנו כל עניני גשמיות מהעולם השפל 

יפרד מהקדושה, נזכר מעט מצרכי הזה. ורק ביציאתו משם כשהתחיל לה
עם בני ישראל, והיה מתפלל תפילה קצרה, כיוון שגם אז היה בעיניו כטפל 
כל ענייני הגשמיות. וכך הוא כשבאים אל הצדיק ששוכחים כל דבר גשמי. 
ובזה רמזו "ובהגיע וגו' לבא אל המלך לא בקשה דבר. עד כאן מספר 

 "כנסת ישראל".

שה, שבמשך היום הקדוש אינו יכול עפ"י זה מבאר בעל עטרת מ
לפצות פה ולבקש על צרכיו הגשמיים מחמת עוצם קדושת היום, ורק לעת 
הנעילה כשכבר פנה יום מתעורר ומקיץ מגודל האור והאהבה ששגה בה 
כל היום, ואז כמו הכהן גדול, מתפלל תפילה קצרה, במעט מילים 

ה וכו' נבואה שעריך" המחזיקים את המרובה. וזה כוונת אומרו: "היום יפנ
 שרק כעת בא עם בקשותיו  אחרי שפנה יום.

 (עטרת משה, יום כיפור)

 

 מאוצרות המגידים  
 

"אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי 
וזרקתי עליכם  (יחזקאל לו)אביכם שבשמים, שנאמר  -מטהר אתכם 

מקוה ישראל ה' מה מקוה  (ירמיהו יז)מים טהורים וטהרתם ואומר 
(יומא אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל"  -מטהר את הטמאים 

 דף פ"ה במשנה).

 תפילת הכלה שעלתה לשמי שמים עם דמעותיה

 / מתוך וועד לתלמידים מישיבת חברון רבי שלום שבדרון

"אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרין, מי מטהר 
אף הקדוש  -ים, וכו' מה מקוה מטהר את הטמאים אביכם שבשמ -אתכם 

 ברוך הוא מטהר את ישראל"

יש להבין מדוע רבי עקיבא כופל את הלשונות ברישא של המשנה 
ובסיפא של המשנה: "לפני מי אתם מטהרים" ושוב "ומי מטהר אתכם", 
גם בפסוקים מביא רבי עקיבא ב' פסוקים "וזרקתי עליכם מים טהורים" 

 מקווה ישראל ה'"?.ופסוק נוסף "

 ידוע שישנם שני סוגי טומאות של בני אדם, וב' סוגי טהרה להם.

האחד, טמא שנטמא ממת. וטומאתו שבעה ימים, ויש להזות עליו 
 אפר פרה (שלישי ושביעי) אח"כ הוא מוסיף לטבול במקווה ונטהר.

ישנה טומאה קלה יותר, הנטמא בשרץ, שטומאתו רק יום אחד, ואינו 
 להזאה מהכהן. הוא טוב במקווה ונטהר.זקוק 

"לפני מי אתם , אשריכם, "אשריכם!"רבי עקיבא מתחיל ואומר: 
אלו האנשים הגדולים המטהרים את עצמם, האנשים  מטהרים"

המסוגלים להיטהר בכוחותיהם. כי במשך ימות השנה אולי חטאו חטא 
ים את קטן, ומיהרו וטיהרו את עצמם, רצים למקווה של הנפשות, ומטהר

 עצמם: "אתם מיטהרים".



 

 ג 

אבל יש אנשים השקועים בטומאה עמוקה יותר מטומאת מת (רשעים 
בחייהם קרויים מתים) הללו הטמאים כטומאת שבעה, צריך להזות עליהם 
מאפר פרה. וידוע כי האדם שמזים עליו אינו עושה מאומה למען טהרתו, 

הקב"ה מטהר  - ם""ומי מטהר אתכאלא רק עומד והכהן מזה עליו, היינו: 
 אותנו.

 ועל שתי הטומאות הללו מביא רבי עקיבא שני פסוקים.

הנה מגיעים עשרת ימי תשובה, שבהם הקב"ה מכניס התעוררות 
"יעזוב רשע דרכו ואיש און בלבבות, ושומעים בלב את הקול הקורא: 

הוא  וירחמהו, ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח". -מחשבותי וישוב אל ה' 
זורק עלינו התעוררות אפילו על אלו שאין להם כח להתעורר לבד "וזרקתי 
עליכם מים טהורים" וכאשר ה' מעורר אותנו, רבים מגיעים אל הדרגה 
היותר גבוהה של טהרה, להיות מסוג האנשים שנותר עליהם רק טומאת 
שרץ ויש להם אפשרות לטהר את עצמם על ידי כניסה למקווה מים. הם 

"ואומר מקוה ישראל ה' מה ם למקווה של הקב"ה ומיטהרים נכנסי
 המקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל".

 אשריכם ישראל!

אך אסור לנו לשכוח, כי מה שתלוי בנו, בטבילת מקווה, מאוד יש 
להיזהר, היינו, שלא יהיה בבחינת "וטובל ושרץ בידו" אלא לזרוק את 

המים, שלא ייצא אבר אחד החוצה, ואז  החטא, כמו כן, להיכנס בתוך
 הכפרה והטהרה רבה.

 ואז יתקיים לפני ה' תטהרו.

 כוחה של תפילה ישרה

נסיים בסיפור שסיפר רבי יעקב קמינצקי זצ"ל מגדולי אמריקה, אודות 
 כוחה של תפילה ומעשים, א'גיואלדיגע מעשה.

בעיר סובאלק התגורר אדם רב גדול מגאוני הזמן שחיבר ספר: 
אלות תשובות עמודי אור". בכל 'תשובה' הלכתית בספרו הוא מסיים "ש

 "העלוב".בחתימת שמו בתוספת: 

, וגאון זה העמוס בעבודה" -(הנצי"ב מולאזין היה חותם "נפתלי צבי 
 חתם "העלוב"), מה הבסיס לחתימה תמוהה זו?

 על כך סיפר רבי יעקב קמינצקי.

כבד. הוא התפרנס ממכרז סבו של רבה של סובאלק, היה גביר ונגיד נ
מכירות גדול של הימים ההם, בו בקרו רבים ונכבדים שרכשו את סחורתם. 
גם הגבירים הגויים נכנסו בשערי מרכז המכירות. הפריצים של העיירות 
מסביב ביקרו הרבה בחנות. וילך האיש הלוך וגדול, עשירותו היתה לשם 

 בעקבותיה... והקנאהדבר. 

הלב, החלו לדבר סרה על בתו של הגביר... כאשר הקנאה אוכלת את 
היא, הבת, עסקה גם כן במכירת סחורות בחנות של אביה. ובעלי לשון 
הרע ומוציאי שם רע אמרו: "הפריצים הרי מסתובבים שם כל כך הרבה 
ובוודאי יש לה קשר איתם", לשון הרע, מי שלא יודע, הוא לפעמים כאש 

כל שידוך שהציעו לה, צד הבחור בנעורת, נורא ואיום, התוצאה הייתה: 
 התעניין בעיירה ומיד שמע את הרינונים עליה, ואין שידוכים.

חמש שנים. הבת כבר בגרה והכאב גדל.  -השנים חלפו. שנה שנתיים, 
האב היה אערליכע'ר איד וידע כי בת ישראל אין לה לשבת גלמודה, וכדאי 

לפחות שידוך  לה שידוך פשוט ולא לשבת בדד. הוא התאמץ להשיג לה
פשוט. אך גם שידוך כזה היה קשה למצוא לה... מי יהין להתחתן עם בת 

 ישראל לא כשירה.

"אהרון דער  -בסופו של דבר הוא מצא בחור שנאות להנשא עם בתו 
שמייסער" (=אהרון המצליף) בחור שמגיל שנה שנתיים הסתובב ללא 

לבעלי העגלות מסגרת, ללמוד לא ידע, וברבות הימים השכיר את עצמו 
להכות את הסוסים, מאי משמע? כאשר העגלון מתעייף,  -של העיר 

התיישב הוא להחליף אותו ולהצליף את הסוס. אתם כבר מבינים איך הוא 
היה נראה. למעשה, אחד מבעלי העגלות בעיר היה אפוטרופוס עליו. 
וכאשר הגביר אבי המדוברת הציע את בתו באוזני העגלון, הוא לא הביע 

 ת הסכמתו על אתר, רק לאחר שבוע נתן את הסכמתו.א

 נו, ברוך ה', הם באו בברית האירוסין.

 הימים חלפו, יום הנישואין הגיע.

בת הגביר עם אהרון דער שמייסער. עלבון. התאספו בחצר בית הכנסת 
 לעריכת חופה וקידושין כאשר שמחה ועלבון משמשים בערבוביא.

סות את פני הכלה. נעמדה הכלה רגעים ספורים לפני שהחתן בא לכ
על רגליה ובמעמד כל האורחות שהצטופפו באולם, דיברה לפני מי שאמר 

 הקרוב "לכל אשר יקראוהו באמת": -והיה העולם 

"רבונו של עולם אתה יודע כי אני בת ישראל כשירה, ונקייה מכל רבב. 
 לכן בזכות זאת, אני מבקשת ממך, שתתן לי ילדים כשרים אתה יודע!.

 ונקיים מכל רבב". והדמעות עלו עד לב השמים.

מאותו זיווג נולדו לה ארבעה ילדים. שארבעתם היו מגדולי הדור 
 ממש, אחד מהם הסובאלקער רב: הגאון בעל "עמודי אור" זצוק"ל.

ומכאן רמז לחתימתו בכל תשובותיו "העלוב". בזכות העלבון שליוה 
 את אמו, הוא ואחיו זכו למה שזכו.

 תפילה.הנה כח 

 "ואמרו חז"ל "אשרי מי שחושדין בו ואין בו".

ה' יעזרנו שלא נזדקק חלילה לביזיונות, בשביל להצליח מחמתם. 
ונזכה לתשובה שלימה ולגאולה שלימה לנו ולכל כלל ישראל במהרה 

 בימינו.

 (להגיד)

 

ויאמר אליהם שאוני והטילנו אל הים וישתק הים מעליכם כי יודע 
 (יונה א, יב)אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם 

 סטירה בכניסת יום כיפור/ רגע נוסף של יום כיפור

 רבי שלום שבדרון זצ"ל

 נאמר שלוש התבוננויות אודות יום הכיפורים.

לוויתו של רבי רבי חיים קנייבסקי שליט"א כותב, כי כאשר שב מה
"הנך שב  –אליהו דושניצר זצ"ל מפתח תקוה, אמר לו החזון איש 

 מהלווייתו של אחד מל"ו צדיקים שבדור".

והוא, הרב דושניצר זצ"ל היה המשגיח שלנו בישיבת לומז'א בפתח 
 תקוה.

הייתי אז צעיר אולי בן ארבע עשרה, אינני זוכר את כל דברי העמקות 
 , לפני יום כיפור, אבל מה שאני זוכר אומר לכם.שדיבר איתנו באותו וועד

הצדיק הזה, מספר לנו כזה סיפור,  –באותה שעה לא האמנתי שהוא 
 שגרם חיוך לבחורים צעירים כמותנו, וכה אמר:

 –אתם נודעים בוודאי, מה הם הרגעים של לפני כניסת יום הכיפורים 
החסידים, מי לא מתעורר. אבל  -"כל נדרי, ותפילה זכה שלפניה", 

מעריכים ומחשיבים מאוד את העניין של שמחה (ואני אומר שוב שאינני 
זוכר את כל ההסברים, הייתי צעיר, רק זכורני כי התפעלתי שהוא מדבר 
איתנו כך) כולם כבר מתעטפים בטליתות ואחרים כבר הולכים עם 
מחזורים לבית הכנסת, והנה קבוצה של שלושה ארבעה חסידים הולכים 

להספיק עוד טבילה במקווה לפני יום הקדוש, והולכים  -אחר,  לכיוון
 בשמחה.

כאשר חזרו מהמקווה הם חלפו ליד שער של בית כנסת (של 
"האם אתם רוצים לראות דבר  –הליטאים). הציע אחד מהם לחביריו 

 מעניין, בואו אחרי".

הם נכנסו לבית הכנסת של המתנגדים, הלכו אחריו. הוא ניגש לאחד 
ם קרוב לפתח, יהודי שהיה עטוף בטלית מעל ראשו ואמר תפילה היושבי

זכה לפני כל נדרי. החסיד הנועז הזה הגביה מעט את הטלית מעל ראשו 
של היושב, הכניס את ראשו שלו מעט פנימה והוציא למולו את הלשון 

 שלו...

נתן לו צווי פעצ' =  –ה"צדיק" הזה הזה מרוב כעסו סטר לו על לחיו 
 ...שתי סתירות

הסתובב החסיד אל חביריו ואמר להם: נו, תפילה זכה בדמעות על 
 העיניים...

 ע"כ הסיפור, אינני זוכר בדיוק את מוסר השכל שאמר לנו.

מורי ורבותי. קורה שיושבים ואומרים תפילה זכה "הריני מוחל" ולפתע 
בא מישהו ומבזה את חבירו צועק לו: "זה המקום שלי! לך מפה! וכדומה, 

פיל וזה כועס וסוטר שניהם אומרים "הריני מוחל" הריני מוחל זה מש
 וסולח".

 מסעודה המפסקת עד מוצאי היום



 

ד 

יהודי באשר הוא, מתקדש ומיטהר לקראת היוםהקדוש "לפני ב' 
תטהרו" אחרי שמסיימים סעודה המפסקת מברכים ברכת המזון (אני נזכר 

בנית הגישה לו כיצד הרבי שלי אכל סעודה המפסקת. נכנסתי לביתו. הר
מרק. הוא אכל ועיניו נוטפות דמעות קדושות, לתוך המרק, טיף אחר טיף, 

 וכך אכל: דמעות עם מרק... לא מרק עם דמעות, כ"כ בכה).

מתעטפים בטלית לובשים קיטל כמו מלאכים, כל נדרי ומעריב שמע 
כמלאכים. אחרי מעריב בקול רם ברוך שם כבוד,  –ישראל ה' אלוקינו 

 רה ואומרים תהילים יש הנעורים כל הלילה.פרקי שי

שחרית, קריאת התורה מוסף, מנחה, מקיימים את כל חמשה העינויים 
 –הכתובים בתורה, מי יש לו זמן בכלל לדברים בטלים ביום הכיפורים 

 מצוה ועוד מצוה. –קודש מבואו ועד צאתו. 

מתחילים נעילה ומגיעים עד "פתח לנו שער בעת נעילת שער" 
ה' הוא האלוקים,  –מסיימים "אבינו מלכינו" שמע ישראל, שבע פעמים 

 אפשר להתחיל מעריב: –תקיעה גדולה, מסתכלים על השעון 

"והוא רחום יכפר עוון" מעריב, מגיעים ל"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 
 שא... שא...בשקט. בלחש. אחד" ו"ברוך שם..." 

לועכשיו לאחר יום נשאלת השאלה: בתחילת יום כיפור אמרו בקו
ארוך וקדוש, עדיין לא טעמו כלום, עדיין עטופים בטלית, לאחר יממה 

 שלימה כמו מלאכים והנה אומרים "ברוך שם" בלחש?!.

 תשמעו תירוץ.

חותני זצ"ל היה חסיד והוא אמר בשם הבעש"ט הקדוש את המימרא 
רגליים? אולי  –וכי מה הוא האדם "מחשבה דאדם היא אדם" הזאת 

ידיים? גם בהמה יש לה ידיים ורגליים, אם כן מה הוא האדם? הנשמה, 
היכן והוא חושב עם הנשמה. אם כן "מחשבה דאדם הוא אדם": 

 שמחשבתו נתונה זה הוא.

 פי זה חייך ותירץ גם את השאלה הנ"ל:על 

כדי לצום,  בערב יום כיפו המחשבה נתונה למצוות היום הבא: אוכלים
שותים כדי לצום, כל המח עסוק ב"לפני ה' תטהרו" כמלאכים, לכן, 

בקול רם. אבל במוצאי יום הכיפורים כאשר  –אומרים ברוך שם כבוד 
מתחיל מעריב, מה המחשבה אומרת? "עוד מעט כבר אפשר לשתות 

ברוך  ---קפה" וליד הקפה? יהיה לי עוגה, עוגת קרם... אם כן המלאך נעלם
 בלחש. –וד מלכותו שם כב

המחשבה היא אבן הבוחן למצבו האמיתי של האדם. יש כאלו שגם  כי 
כאשר בוכים "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד" או "פתח לנו שער בעת 

פרנסה, ותן לנו  –נעילת שער" חושבים רק על גשמיות: פתח לנו שער 
נסה! אשתי שבה שיהיה לנו הרבה כסף. פר –אוי פרנסה, חננו ועננו  –שער 

פעם מהכותל וסיפרה כי אשה אחת הכתה על אבני הכותל בחזקה, 
תן  –בקולות קריאה: "אוי רבונו של עולם, פרנסה! רבונו של עולם 

 פרנסה!".

נכון מבקשים על פרנסה, אבל שהקאפ (שהראש) לא יהיה רק 
בפרנסה, וכי מלאך זקוק לפרנסה?! עכשיו, ביום כיפור הרי אתה מלאך, 

 ?...נכון

 עוד רגע אחד של יום כיפור

 הרבי שלי נפטר בתחילת חודש חשון.

ביום הכיפורים האחרון לחייו הוא צם כל היום, בסוף היום היה כמובן 
חלוש, ירד לביתו, וביקש שעשרה בחורים יתפללו איתו מעריב מיד בזמן 
המותר (ולא להמשיך בתפילה כמו בישיבה) הוא ירד ואחריו עשרה 

 י לא הייתי שם. אבל העידו לי.תלמידים. אנ

נותרו דקות ספורות עד מעריב. הוא ישב ליד השולחן וחשב מה 
שחשב. והבחין כי הבחורים משוחחים ביניהם על סתם. הוא הגביה את 

 ראשו החלוש ואמר להם:

"בשלי הסער הזה, שאוני נאמר ביונה, כי הנביא אמר לנוסעי הספינה 
וכי הם לא ישאו אותו,  "שאוני"קש לשם מה הוא בי והטילוני אל הים"

בוודאי, כי אם הוא שוכב בירכתי הספינה, א"כ צריכים לשאתו לסיפון, 
 יגביהו אותו ויטילוהו לים? התשובה היא:

תגביהו אותי מעל הסיפון, אל תשליכו אותי ישר  – "שאוני והטילוני"
 "שאוני" מדוע? כדי להרוויח (להזכיר לעצמו –לים אלא קודם הגביהו 

ולאחרים מה הוא) עוד רגע של חיים, אל תזרקו אותי סתם כך כי אז יהיה 
 לי עוד רגע של חיים...

בכך המשגיח שלנו רמז לבחורים להעריך עוד רגע של יום הכיפורים 
שהוא רגע גדול. (והם הזדעזעו אז ממשמעות נוספת של דבריו... על עוד 

 רגע של חיים שלו באחרית ימיו).

הוא רגע של נוסף של חיים. פתח לנו שער  –כיפור  רגע נוסף של יום
 עוד רגע נוסף. –בעת נעילת שער 

ברוך ה', ה' יעזרנו עוד ועוד, להתחזק ולעלות בתורה ובמידות טובות, 
 שנה טובה וכל טוב וגאולה שלימה אמן.

 ד)(להגי

 סוכות

 מצוות סוכה בט"ו תשרי

 הטעם שנקבע מצוות סוכה בחודש תשרי?מה 

ידועים דברי הטור (תרכה) "והסוכות שאומר הכתוב שהושיבנו בהם, 
הם ענני כבודו שהקיפן בהם לבל יכה בהם שרב ושמש ודוגמא לזה צוונו 
לעשות סוכות כדי שנזכור נפלאותיו ונוראותיו, ואע"פ שיצאנו ממצרים 
בחדש ניסן, לא צונו לעשות סוכה באותו הזמן, לפי שהוא ימות הקיץ, 

אדם לעשות סוכה לצל, ולא היתה ניכרת עשייתנו בהם שהם ודרך כל 
במצות הבורא יתברך, ולכן צוה אותנו שנעשה בחדש השביעי שהוא זמן 
הגשמים, ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו, ואנחנו יוצאין מן 

 הבית לישב בסוכה, בזה יראה לכל שמצות המלך היא עלינו לעשותה".

ור יש להבין טובא מה הטעם שניתקן דייקא לכאורה אף אחרי דברי הט
לדוגמא, ואז אפי' יותר  –בט"ו תשרי, למה לא לקבוע בראש חודש חשון 

 קר ויותר יהיה ניכר שיצאנו אך ורק מפני ציווי השי"ת?

הגר"א בביאורו על שיר השירים, מבאר את טעם ועניין חג הסוכות 
ונשמחה בו", מפרש  ביום זה, כך: על הפסוק "הביאני המלך חדריו נגילה

שציוונו להיכנס  –הגר"א שקאי על חג הסוכות "הביאני המלך חדריו" 
 זמן שמחתינו, ומה השמחה? –לסוכה, "נגילה ונשמחה בך" 

כשחטאו ישראל בעגל, נסתלקו ענני הכבוד. ומתי חזרו? ביום כיפור 
נתבשר משה רבינו "סלחתי כדבריך", בי"א בתשרי בישר את העם על 

וציווה בפרשת ויקהל על בניית המשכן, בי"ב וי"ג בתשרי התנדבו הסליחה, 
כל העם כסף וזהב ועצים לבניית המשכן, עד שהורה משה להפסיק 
מלהביא, בי"ד שקל משה את כל הכסף והזהב וציווה לבעלי המלאכה איך 
לעשות כל דבר, בט"ו בתשרי התחילו לבנות את המשכן. תיכף בתחילת 

 י הכבוד לשרות מעל בני ישראל.בניית המשכן חזרו עננ

בזה מובן היטיב שדווקא ביום ט"ו תשרי שייך לעשות את חג הסוכות 
 כזכר ליום שבו חזרו העננים לשכון.

עוד יש בזה, שלכן זהו "זמן שמחתינו" כיוון שביום זה ראו בחוש 
שהקב"ה סלח להם על העוון, בזה שהשרה עליהם את העננים, וזהו בעצם 

ה שקבלו ביום כיפור. ולכן נקבע השמחה לדורות שגם שמחה על הסליח
אנו שמחים על מחילת העוון שהיה לנו ביום הכיפורים, וכשנכנסים אנו 
לסוכה הרי מוקפים אנו ב"ענני הכבוד" שהרי זהו "צילא דמהימנותא", 

 כאות וכזכר לסליחה ולמחילה.

התעסקו עוד מן הדמיון בין העניינים, שכמו אז בין יום כיפור לסוכות 
בני ישראל עם התנדבות של כסף וזהב ועצים כן אנו בימים אלו שבין 
יוהכ"פ לסוכות מוזילים כסף וזהב לקניית ד' מינים ומתנדבים עצים לבניית 

 הסוכה.

יש המבארים בזה את השמחה בעת שמחת בית השואבה, ומה 
שמצינו שאמרו "אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנתנו ומי שחטא אמר 

זקנתנו שכיפרה על ילדותנו", שעיקר השמחה היה על התשובה,  אשרי
 ועל שנתקבלה התשובה.

 עוד יש לבאר

הטור (או"ח סימן תי"ז) מביא מאחיו שסוכות כנגד יעקב אבינו דכתיב 
"ולמקנהו עשה סוכות" וצ"ב מה השייכות שעשה למקנהו סוכות לחג 

 הסוכות? 

הו עשה סכות על כן קרא בפסוק "ויעקב נסע סוכתה ויבן לו בית ולמקנ
 שם המקום סוכות" (בראשית לג, יז) 

ועי' בתרגום יונתן בן עוזיאל שתרגם "ויעקב נטל לסוכות ואישתזיב 
תמן תריסר ירחי שתא ובנא ליה בי מדרשא ולגיתו עבד מסלן בגין כך קרא 
שמא דאתרא סוכות" ומבואר שביתו של יעקב אבינו זה בית המדרש 

ראי וקנינו כולל כל עניניו הגשמיים ביתו נכסיו הכל ולקנינו עשה מבנה ע
היה בסוכות דירת עראי והיות וכל תוכן חג הסכות הוא "צא מדירת קבע 



 

ה 

ושב בדירת עראי" כדי להמחיש שכל עניני העוה"ז הם עראיים לכן חג 
 סוכות הוא כנגד יעקב אבינו שהמחיש זאת בהנהגתו.

עשה סוכות" וז"ל כל קניני ובחיד"א בספרו שמחת הרגל כ' "ולמקנהו 
העוה"ז "עשה סוכות" שהיה הכל ארעאי אצלו וכאיש אשר מזומן לדרך 
שכל עניניו בעיר אשר הוא יושב בה הוא ארעאי כן היה בעיניו כל קניני 
העוה"ז "על כן קרא שם המקום" העוה"ז, "סוכות" הכל ארעאי ולכן סוכות 

 ה"ז ארעאי עיי"ש.כנגד יעקב כי יעקב עשה כל עניני וקניני העו

הרב ברוך רוזנבלום מפרש עפי"ז את הטעם למה מצטער פטור מן 
הסוכה, שכן אם הגשמיות והנוחות עדיין תופס מקום אצלך אם לא הבנת 

 את עניין הסוכה וא"כ פטור הינך מלשבת בו...

בזה מובן, למה אומרים קהלת בשבת חול המועד סוכות שכן מתחיל 
 ל", שזהו עניינו של חג הסוכות.בפסוק "הבל הבלים הכל הב

 

 (סוכה לב, ב) הדס תרי וחד 

סוכה (לב, ב) "גבי הדס רב כהנא אמר אפילו תרי וחד רב אחא בש"ס 
בריה דרבא מהדר אתרי וחד הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא (פירש"י 
מהדר אתרי וחד אע"ג דתלתא בחד קינא כ"ש דכשר הואיל ונפיק מפומיה 

מר בר אמימר לרב אשי אבא לההוא הדס שוטה קרי ליה"  דרב כהנא) א"ל
 עכ"ל הגמרא. 

חסיד אמיתי, עבד לעבדי ה', הוא זה המקיים את דברי רבו כפשוטם 
ממש, ללא כל שינוי, למרות שהעומד מן הצד יפרש את דברי הרב 

 במשמעויות שונות שגם הן תתפרשנה היטב לפי פשוטם של דברים.

פר מעשה מופלא שהתרחש בברנוביץ, גיסי הגר"י ישראלזון, סי
 העיירה שבה נולד, הסיפור הוא בשם סבו שהיה משניח בישיבת ברנוביץ. 

כידוע לבד מישיבתו הקדושה של רבי אלחנן ווסרמן הי"ד היה 
בברנוביץ בית מדרש נוסף שוקק חיים של האדמו"ר מסלונים זצ"ל בעל 
ה"בית אברהם". סיפורים רבים נפוצו ברבות הימים על האחדות המופלאה 
שבין שני האישים ענקי הרוח, האדמו"ר ורבי אלחנן, שהישרו מרוחם 

 העיירה ברנוביץ.  הגדולה על כל יהודי

הגר"י ישראלזון סיפר שבשטיבל הסלונימאי היה מנהג של קבע 
בשבתות ובימים טובים, שבעלי הבתים לקחו לביתם את כל האורחים 
והעניים שנקלעו לעיירה, ולא השאירו אף אחד ללא בית וללא שלש 

 סעודות.

כדי לראות ולוודא שאכן לא נישאר עני אחד ללא אירוח, קבע בעל 
בית אברהם" מנהג לעצמו, לצאת אחרון מבית המדרש. והנה אירע ה"

פעם שלאחר שיצאו כל החסידים עם אורחיהם, התברר שאחד העניים 
נותר לבדו, ואף אחד לא הזמינו לסעודות היום טוב. בבית החסידים היו 

 באותו רגע רק הרבי, העני ואחד החסידים. 

 על הכתפיים שלך". פנה האדמו"ר לחסיד ואמר לו "אורח זה מוטל 

ללא שהיות רץ החסיד אל העני והזמינו לסעוד על שלחנו, אך בעוד 
העני מתכונן לקום ממקומו התכופף החסיד וציווהו... לעלות על כתפיו, 

 וכך יישא אותו עד הבית. 

משסירב העני ו'הסביר' לחסיד שכוונתו של הרבי היתה שהוא ידאג 
ו החסיד בלשון פקודה: "כיוון לסעודותיו ולא שישאו על כתפיו, ענה

שהרבי אמר שאתה תהיה על הכתפיים שלי, אין לך ולי כל ברירה אחרת 
 אלא לבצע את ההוראה במלואה"... 

וכך הלכו שניהם ברחוב כשהעוברים והשבים בסימטאותיה של 
ברנוביץ משתאים לנוכח המראה של החסיד, שלא היה צעיר לימים, 

 הנושא את אורחו על כתפיו. 

 י הרבי אמר. כ

ויעויין במסכת סוטה דף ל"ב עמוד ב' המספרת על רב אחא בריה דרבא 
שהיה מהדר לקנות הדסים שאינם משולשים ממש אלא שני עלים בעוקץ 
אחד ועלה אחד מלמטה העולה ורוכב על שניהם, הואיל והדבר יצא מפיו 

 של רב כהנא.

 (טובך יביעו)

 ולקחתם לכם ביום הראשון

תנחומא אמור פרק כב) "ולקחתם לכם ביום הראשון איתא במדרש (
וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא ואת אמרת ביום הראשון אלא ראשון 

 הוא לחשבון עוונות". 

בספר אמרי יצחק מפרש כך: הגמרא אומרת שהשאלה הראשונה 
שעליה נשאל האדם בבית דין של מעלה הוא "נשאת ונתת באמונה?" 

ור גזל, והגמרא במסכת סוכה דורשת מן הפסוק דהיינו האם עבר על איס
לכם לכם ולא מן הגזול. וזה כוונת המדרש ולקחתם  –"ולקחתם לכם" 

ראשון לחשבון עוונות שזה השאלה הראשונה בחשבון  –ביום הראשון 
 העוונות האם היה "לכם" או לא...

 חג הסוכות תעשה לך

מדווינסק  בביאור שורש מצות סוכה כותב הגאון רבי מאיר שמחה
 זצ"ל (משך חכמה, אמור) 

התורה נחלקת לשני סוגי מצוות, ישנם מצוות שמדריכים את האדם 
להתנהג נגד טבעו, וישנם המטהרים ומזככים אותו בדרך טבעו. מצות 
סוכה כיצד? אחרי שעמל אדם בשדהו, כל ימות הקיץ הוא חורש, זורע, 

נו וממלא אסמיו בר, עודר, קוצר, מעמר ובסופו של דבר אוסף הוא את גר
לבו שמח בפרי עמלו, מה מתוקה לו מנוחתו, ואיך יערב לו להסתופף תחת 
קורת גגו, לשבת ולהתענג בצל ביתו. והנה באה התורה וציוותה עליו "צא 
מדירת קבע ושב בדירת ארעי", זהו לנגד לטבע לקדש כוחות האדם 

על עצי  והרגשותיו מגבול החמרי מפני כן אמרו חז"ל ששם שמים חל
הסוכה כעל החגיגה, ולמדוהו ממקרא שכתוב "חג הסוכות תעשה לך", 

 עד שעצי הסוכה אסורים בהנאה מן התורה. 

מאידך, ישנם מצוות שאם אמנם הם מובנים לפי חוקי הטבע, בכל זאת 
ניתוספו עליהם חוקי החכמה העליונה בפרטים מסוימים, לכן בהיות כי 
חוק הטבע הוא לשמוח בעת האסיף בזרעונים ועטרות של שבלים, לזה 
באה התורה והגבילה ארבעה מינים מיוחדים לקיים בהם "ושמחתם לפני 

 ימים".  ה' אלקיכם שבעת

כאשר נדקדק נמצא, שלגבי אתרוג לא נזכר ענין "שיהא שם שמים חל 
עליו" כמו בעצי סוכה, (רק ברש"י בסוכה דף ל"ז) יוצא לנו לפי הקדמה זו 
שאותן מצוות שניתנו נגד טבענו, נדרש להן הכנה וחיזוק רב, ומטעם זה 

ות דרשו חז"ל "חג הסוכות תעשה לך" תעשה ולא מן העשוי, לא כן מצ
ארבעת המינים שאינה מנגדת לטבע, אף שאינם אגודים כשרים הם, ולא 

 נאמרה בהם הכנה דרבה.

 (חיים שיש בהם)

 והיית אך שמח

 בגמרא, לרבות לילי יום טוב האחרון של חג.

המפרשים נתקשו, האיך מרבים מכאן שמחה לליל יו"ט אחרון הרי 
 בכל מקום "אך" הוא לשון מיעוט? 

בי שאול בראך מקאשוי זיע"א בעל משמרת אלעזר, תירץ בזה הגה"ק ר
שגם אחרי ר"ה ויום כיפור ישנה איזשהו חשש בליבו של אדם אם אכן יצא 
זכאי לגמרי בדינו, אבל אחרי הושענא רבה כבר מקבל "פיתקא טבא", 
וסמוך ובטוח ליבו בישועתו, ובליל שמיני עצרת הינו כולו שמח. ומעמיס 

לרבות לילי יום טוב  –והיית אך שמח  בזה את כוונת הדרש בגמרא:
האחרון, דהיינו שבאיזה שעה נשאר האדם אך שמח בלי שום עצב ודאגה? 

 בליל יום טוב האחרון אחרי הושענא רבה...

כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה 
 (סוכה ט, א)

מן הראוי להעתיק קטע מתוך ספר הקדוש "ראשית חכמה" (שער 
הקדושה פרק ארבעה עשר) "וכן היה מנהג מורי ע"ה (הרמ"ק) שלא לדבר 
בתוך הסוכה בימי חג הסוכות אלא בדברי תורה, כי מצות סוכה קדושתה 
גדולה, והֵעד, שעצי הסוכה חל עליהם קדושה ואסורים כל ז' כמו שאמרו 

כה פרק ד). וכן מצינו שפירש רשב"י עליו השלום (זוהר רבותינו ז"ל (סו
פרשת אמור סוף דף קג) שהאבות באים לסוכה ואמר כי הא דרב המנונא 
סבא כד הוה עייל לסוכה הוה חדי וקאים על פיתחא דסוכה מלגאו ואמר 
נזמן לאושפיזין מסדר פתורא וקאים על רגלוהי ומברך ואומר בסוכות 

לאין תיבו תיבו אושפיזי מהימנותא תיבו, ארים תשבו, תיבו אושפיזין עי
ידוי וחדי ואמר זכאה חולקנא זכאה חולקהון דישראל, דכתיב (בראשית 

 לב, ט) כי חלק ה' עמו, והוה יתיב, עד כאן לשונו. 

ולעיל מזה עמוד הקודם קרא לסוכה "צלא דמהימנותא" ואמר כל מאן 
וי לעלמין ואתברך דיתיב תחות צלא דמהימנותא אחסין חייו ליה ולבנ

ברכתא עילאה וכו'. הרי שאדם בתוך הסוכה מוקף מאויר קדושה, וכמה 
קדושות יש בה כמבואר, ולכן ראוי להתרחק משיחה והיתול אלא יקיים 

 וגילו ברעדה" עיי"ש עוד.

 



 

 ו 

 ושמחתם לפני ה' אלקיכם

כתב הרמב"ם בהלכות לולב (פרק ח' הלכה י"ב) "והאיך היתה שמחה 
ורוקדין ומשפקין ומטפחין ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד  זו החליל מכה

כמו שיודע... מצוה להרבות בשמחה זו... ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין 
ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות... ואין הגדולה והכבוד 

 אלא לשמוח לפני ה' שנאמר 'ודוד מפזז ומכרכר לפני ה'". 

כי שמחת בית השואבה הנוהגת במקדש בחג מדברי הרמב"ם משמע, 
הסוכות היא מכח "דין שמחת יום טוב", לכאורה במה נתייחד חג הסוכות 
משאר ימים טובים שלא מצינו בהם שמחה יתירה "שהיו מספקין ומרקדין 

 ומטפחין"? 

ביאר את החילוק ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי יאשע בער 
 סולובייצ'יק זצ"ל באופן זה: 

המועדים חיוב השמחה כפי שהגדיר הרמב"ם (בהלכות יום טוב בשאר 
פרק ו' הלכה י"ז) הוא ש"חייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו 
ואשתו" יוצא מפורש מדבריו שגדר השמחה ביום טוב היא שמחת הלב 
שמחה פנימית. משום כך, לא חייבו לרקוד ולספק ולטפח, מכיון שפעולות 

 ביטוי לשמחה חיצונית.  שמחה אלו אינם אלא

לעומת זאת, בחג הסוכות נאמר "ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת 
 ימים", משמע, שמלבד שמחת הלב יש חיוב נוסף של שמחה חיצונית.

והסבר הענין הוא, שלשמוח "לפני ה'" לא די בשמחה פנימית, והצורך 
י הוא גם כן ברקידה ופיזוז שכן לא שייך לרקוד ולשמוח אלא לפני מ

ששמחים בו, כמו ששנינו (כתובות ט"ז) "כיצד מרקדין לפני הכלה" 
 שמכיון שהוא לפני הכלה יש ענין של רקידה. 

לזאת חותם הרמב"ם את דבריו "ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח 
לפני ה' שנאמר 'ודוד מפזז ומכרכר לפני ה"", פירוש, כיון שדוד המלך עמד 

הסתפק בשמחת הלב שהיא שמחה  לפני הארון, לכן רקד ופיזז, ולא
 פנימית בלבד.

כשהציע רבי יאשע בער זצ"ל את החידוש הנזכר לפני אביו, הגאון רבי 
 יצחק זאב זצ"ל מבריסק קילסו מאד והסכים אתו.

הוא עוד הוסיף ואמר, שלפי זה מובן ומבואר היטב מנהגו של רבינו 
יה הולך הגר"א מווילנא (המובא בספר "מעשה רב") שבשמחת תורה "ה

לפני הספר תורה שמח מאד ברוב עוז וחדוה וחכמת אדם תאיר פניו כלפיד 
אש בוערת ומספק כף אל כף ומפזז ומכרכר בכל עוז לפני הספר תורה 
וכשהוחזר הספר תורה לארון קודש שוב לא היה שמח כל כך רק כמו שאר 

 יום טוב".

וציאו הסביר הגרי"ז מבריסק את מנהגו של הגר"א כי הנה בשעה שה
לכן צריך לשמוח גם שמחה  לפני ה'את ספר התורה אז היה זמן של 

חיצונית הנעשית על ידי פעולה חיצונית של פיזוז וכרכור לעומת זאת 
כשהחזירו את ספר התורה לארון שוב אין כאן "לפני ה'" ולכן שמח הגר"א 

 -רק "כמו שאר יום טוב", אשר חיובו רק "להיות בהן שמח וטוב לב" 
 פנימית גרידא. שמחה

 (סוכה נג, א)אם אני כאן הכל כאן 

"אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר כן: 
 אם אני כאן הכל כאן, ואם איני כאן מי כאן" 

כיצד זה הלל הזקן, הענוותן הגדול יעיד וישתבח בעצמו אם אני כאן 
 הכל כאן ואם איני כאן מי כאן? 

ת חת"ס) מביא ביאור בשם רבו המובהק רבי ה"חתם סופר" (דרשו
 פינחס הלוי הורוביץ זצ"ל רבה של פרנקפורט בעל "הפלאה":

ערך כמוני נמצא כאן, הרי "הכל -כלומר, אם אדם פחות -"אם אני כאן" 
 כי אז כולם ראויים להיות כאן ולעבוד את ה'.  -כאן" 

ראוי לכך, וסיבת מניעתי תהיה אמנם, משום שאיני  -"ואם איני כאן" 
הלא כל אחד יחשוד את עצמו כן, ונמצא שאיש לא יפקוד  -הרי "מי כאן" 

 את בית ה' עד שיהא בית ה' שמם חלילה! 

 ומוסיף ה"חתם סופר" על פירוש זה "והוא נפלא".

 (חיים שיש בהם)

שאם ה"אני" שלי כאן בעולם הזה  –יש המבארים כך: אם אני כאן 
מופרע מסובביו וממעשיהם, אבל אם  ומונח בגשמיות, "הכל כאן", אזי

מי כאן? מי יכול  –"אין אני כאן", שהאני שלו לא מונח כאן בגשמיות 
 להפריע לו, שאינו מרגיש הפרעה מצד סובביו.

 

 מצטער פטור מן הסוכה

בשו"ת מהרש"ג (או"ח סימן לה) כתב ליישב את מנהג כמה אנשי 
בשיעור של "תסרך מעשה שנשארים לישיב בסוכה אף אם ירדו גשמים 

המקפה", שהנה הרמ"א פסק שאם הצער לא יפסיק כשיצא מן הסוכה, 
אין בו פטור מחובת סוכה. והנה אותם אנשי מעשה, באם יאכלו מחוץ 
לסוכה, יהיה להם צער גדול מזה. לכן, אין בהם את הפטור של ירידת 
הגשמים שכן מה לי צער זה ומה לי צער אחר?!, אמנם, יש להיזהר שלא 

  להיות דובר שקר ושלא לרמות את עצמו בזה.

 (תהילים עו, ג)ויהי בשלם סוכה ומעונתו בציון 

 מה הקשר בין שני עניינים אלו?

מבאר הגר"א שהן מצוות סוכה והן מצוות ישיבת ארץ ישראל, שניהם 
מיוחדים בכך שאנו מקיימים את המצווה בכל הרמ"ח אברים ובכל הגוף 

איזה מצוה מקיים בכל הגוף "שלם"?  –לם" ממש, וזה הפשט "ויהי בש
 "סוכה", ו"מעונותו בציון" מצוות סוכה ומצוות ישיבת ארץ ישראל.

בהקשר לזה, היה פעם אחד הצדיקים שאמר שסוכה זה המצווה 
היחידה שנכנסים אליה אף עם המגפיים. שאלוהו הרי גם להיכנס למקדש 

יכנס עם מנעליו נכנסים עם כל הגוף? ענה שלהר הבית הרי אסור לה
 לרגליו... כך שסוכה היא בכל זאת מיוחדת בפרט זה.

 (קהלת א, ג) מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש

במדרש (רבה קהלת א, ד ) "א"ר יודן תחת השמש אין לו למעלה מן 
 השמש יש לו".

בעל ערבי נחל כתב לבאר מאמר זה כך: על פי מה שמספרים שצדיק   
ת המדרש אמר שאינו יכול להשאר שם כי ביהמ"ד הוא אחד בבואו לבי

מלא תורה, ובראותו איך מתפלאים השומעים על דבריו אלה, הוסיף לומר: 
עליכם לדעת שתורה לשמה בוקעת לעילא ואינה נשארת בבית המדרש, 
לא כן תורה שלא לשמה, שאינה בוקעת ונשארת בבית המדרש, לכן קשה 

 לי לסבול ריח תורה כזו.

מזו חז"ל באמרם שאף בעמלה של תורה אין יתרון, אם לומדים וזה ר
אותה שלא לשמה, כי אז היא "תחת השמש" כי אינה בוקעת לעילא, 
ובצדק סיימו חז"ל "אבל למעלה מן השמש" היינו הלומדים תורה לשמה 

 שבוקעת לעילא ואינה נשארת תחת השמש לה בודאי יש יתרון.

 

 

 מאוצרות המגידים  
 האתרוגבקשת 

בספרים הקדושים (ספר הליקוטים להאריז"ל, תהלים לו) כתבו, 
יד [רשעים אל תנדני"] ואוה, גגל רבואני תל אש"אתרוג", נוטריקון: "

(תהלים לו, יב). והסטיפלר זצ"ל כתב ב"ברכת פרץ" ש"לולב" נוטריקון: 
נפשי ברהיבני תאמת", וענף עץ "עבת" ראשי תבות "בעבדך לבנו לטהר ו"

 (תהלים קלח, ג). ויש להבין, מה ענין רמזים אלו.ז" ע

ונקדים מה שדרש רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל ("קדושת לוי"), 
אמר בפסוק: "בשמים ממעל, ועל הארץ מתחת" (דברים ד, לט), על פי 
דרשת חז"ל (סנהדרין צא ע"ב) [בפסוק: "יקרא אל השמים מעל, ואל 

ים" זו הנשמה, "והארץ" זה הגוף. וזו הארץ לדין עמו" (תהלים נ, ד)] "השמ
כונת הכתוב: "בשמים", כלומר בצרכי שמים, דהיינו בצרכי הנשמה, מה 
שנוגע לעבדות הבורא ברוך הוא, תסתכל "ממעל", על דבר שהוא ממעל 
לך, על הצדיק שיש בידו מעשים טובים יותר ממך, תבין בשפלותך. "ועל 

מתחת", פרוש תסתכל במה הארץ", בעסקי הגוף הנוגע לעולם הזה, "
 שלמטה ממך, שיש עני יותר ממך.

וכבר אמרנו שהקדוש ברוך הוא הורנו זאת בכלי המשכן, שהארון רומז 
כידוע לתלמיד חכם (יומא עב ע"ב), והשלחן רומז לעשירות (בבא בתרא 
כה ע"א). ומדות הארון כולן חצויות ואינן שלמות, "אמתים וחצי ארכו 

וחצי קומתו" (שמות כה, י), ואלו השלחן "אמתים  ואמה וחצי רחבו ואמה
ארכו ואמה רחבו" (שם, כג), באמות שלמות. לומר לך שלענין התורה צריך 
האדם לדעת שעדין חצוי הוא בידיעותיו ויש לו כה הרבה להשלים, מכל 
צד, "והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה" (שם, כ), להעפיל ולדאות ולנסק 

 ותיו שלמות, שיהיה שמח בחלקו.מעלה מעלה. והשלחן מד

והבדל נוסף: בצווי הארון, נאמר "ועשו שלחן" (שם, כג), בלשון יחיד. 
לומר לך שברוחניות יש להכלל בצותא, בבחינת "קנאת סופרים תרבה 
חכמה" (בבא בתרא כא ע"א), ואלו בגשמיות יעסק כל אחד בשלו, ולא 
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שמונה הייתי, והאכל היה  יפזל לרעהו. עודני נוצר עמי מארע מילדותי. כבן
בצמצום והגבלה. פזלתי לצלחתה של אחותי, נדמה היה לי שהיא גדושה 
יותר. לפתע ספגתי סטירה, היא מלוה אותי עד היום: "תביט לצלחת 

 שלך", מה לך לוטש עין לקדרת הזולת.

וכתוב מפורש הוא: "ועבדתם את ה' אלקיכם, וברך את לחמך ואת 
בעבודת ה', התאגדו ברבים, איש את רעהו יעזרו, מימיך" (שמות כג, כה). 

ואת רעהו יחייב. ואלו בלחם ובמים, יביט לצלחת שלו... ישמח בחלקו, 
 ויסתפק במה שיש לו!

עלינו לדעת: הראשונה ממידותיו של אברהם אבינו היא העין הטובה, 
והראשונה ממידות בלעם הרשע העין הרעה. ועל ידיה תלמידי אברהם 

אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא, ותלמידי בלעם הרשע אבינו 
יורשים גיהנם [בעולם הזה (תוספות יום טוב)] ויורדים לבאר שחת (אבות 
פ"ה מי"ט). ובאר הרמב"ם (בפירוש המשניות שם) שהעין הטובה היא 
מדת ההסתפקות, כפי שותר אברהם אבינו על כל רכוש סדום (בראשית 

ההסתפקות, שיניח האדם ממון גדול ולא יהנה ממנו  יד, כג), "וזה תכלית
אפילו בדבר מועט", ואלו בלעם בא מארם נהרים בעבור הממון שנשכר בו 
לקלל את ישראל (דברים כג, ה) [ואמר: "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף 
 וזהב" (במדבר כב, יח), למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים (רש"י)].

הבעל שם טוב זצ"ל ("כתנת פסים", צו), לפריץ  וידוע על זה המשל של
שגייס את כל האיכרים לקצר תבואת שדותיו. עמד לפקח על עבודתם, 
וראה נער עומד בצד. שאל: "מדוע אינו עובד?" וענו: "קטן הוא". קבל את 

 התשובה.

עמלו וקצרו, ולפנות ערב ערך להם סעודה. ראה שאותו נער בא להסב, 
 המלאכה נקרא קטן, ולענין הסעודה נקרא גדול?!" ותמה: "מה זה, לענין

הוא הדין בענין ההסתפקות במועט או ההשתוקקות להשיג עוד ועוד. 
שתי התכונות טבועות בנפש האדם, ושתיהן שכנו הן באברהם אבינו 
ולהבדיל בבלעם הרשע. השאלה, לענין מה הוא "קטן" ולענין מה "גדול". 

לענין הרכוש, אבל שאף לגבי  אברהם אבינו נחון במדת ההסתפקות
מרומים ברוחניות. וכשהיה בן מאה וחולה, וחמה הוצאה מנרתיקה 
והקדירה את העולם, לא נטל יום חפשה אלא ישב פתח האהל, ושלח 
עבדו לחפש עוברים ושבים, ומשלא מצא עמד לצאת בעצמו. כאן לא נקט 

זהב, במדת ההסתפקות והשמחה בחלקו. והפוכו של דבר בבלעם. כסף ו
 רצה מלא הארמון. אבל ברוחניות, התפלש ברפש.

וזהו שדרשו (מכות י ע"א): מאי דכתיב "אהב כסף לא ישבע כסף" 
(קהלת ה, ט), זה משה רבינו, אוהב מצוות שלא ישבע מצוות. יודע היה 
משה שאין שלוש ערי מקלט שבעבר הירדן קולטות עד שלא נבחרו 

ידי אקימנה, שנאמר: "אז יבדיל השלוש בארץ כנען, ואמר: מצוה הבאה ל
משה שלש ערים בעבר הירדן" (דברים ד, מא). כה גדוש היה במצוות 
ובמעשים טובים, "שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה" (ברכות לב 
ע"ב), וזכה וזכה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו (אבות פ"ה מי"ח), ולא 

רץ, אך ורק כדי לקים ותר על חצי מצוה! והשתוקק כל כך להכנס לא
 המצוות התלויות בה (סוטה יד ע"א)!

"אם תבקשנה ככסף, וכמטמנים תחפשנה, אז תבין יראת ה', ודעת 
ה). כשרואים כמה עמלים הם לצבר רוחים, -אלקים תמצא" (משלי ב, ד

וככל שמתעשרים ומרבים נכסים מרבים דאגה (אבות פ"ב מ"ז), יש לו מנה 
וכבר רוצה ארבע מאות (קהלת רבה א, לב).  רוצה מאתים, יש לו מאתים

ויותר מזה "כמטמנים תחפשנה", כמה משקיעים הם בחיפוש אחר 
המטמונים, שאולי לא יניב מאומה ויבלע סכומי עתק, כמה קדוחי נפט 
וחפושי גז עקרים בתקוה שמא ואולי. וכאן, הן "יגעת ולא מצאת, אל 

 תאמין!" (מגלה ו ע"ב).

מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, ולא הנחתי אדם "אמר רבי אלעזר, 
שם ויצאתי. פעם השכמתי, ומצאתי הזבלים והתבנים, ואמרתי: אם 
תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה'. ואנחנו, לא כזבלים 
ולא כתבנים?!" פועלי האשפה משכימים לפנינו?! (שיר השירים רבה א, 

ט).

תלהבותו, ויבין האם הוא מאוהבי כסף יראה האדם איפה שקדנותו וה
 או מאוהבי מצוות. ממחפשי מטמונים, או יראת ה' ודעת אלקים.

"יושב ומשוחח כל היום, ואינו מתעיף, קם להתפלל והוא עיף. יושב 
ומשוחח כל היום ואינו מתעיף, יושב ללמד ועיף?! הוי: "ולא אותי קראת 

 אסתר רבה ג, ד).יעקב, כי יגעת בי ישראל"! (ישעיה מג, כב) (

הייתי פעם בשעור תורה. הקהל התנמנם, והמגיד שעור בקש לעוררם. 
והם  -אמר בהתלהבות: "והרי כלל נקוט בידינו, שהמוציא מחברו עליו" 

 ישנים!

 -זעק: "עליו" 

 קמו בבעתה ומלמלו: "עליו השלום", רק שיהיה מרצה...

ונים צובאים אבל מעודי לא ראיתי מי שנרדם בעסק, ליד הקפה, כשהק
 על הדלפק!...

באו ונעיין בסיפור מהגמרא (תמיד לב ע"ב): אלכסנדר מוקדון ערך 
מסע לכבוש העולם. עבר את הררי החשך והגיע למחוז שכלו נשים. בקש 
לערך עמן מלחמה. אמרו לו: "ממה נפשך, אם תהרגנו יאמר: נשים הרג. 

 ואם נהרגך, יאמרו שנפלת ביד נשים".

 השלים עמן.

"הבו לי לחם לאכל". הביאו לפניו שלחן של זהב, ועליו ככר לחם  אמר:
 מזהב.

 תמה: "וכי כך נוהגים אצלכם, לאכל לחם של זהב?"

אמרו לו: "לאו, אוכלים אנו לחם חטה. אבל אם בשביל לחם חטה באת, 
 האם לא היה לך בארצך?!"...

כשיצא משם, כתב על שער המחוז: "אני אלכסנדר מוקדון שוטה 
 עד שבאתי לכאן והנשים אלפוני חכמה"... הייתי

כשחזר ישב ליד מעין לאכל לחם, והיו עמו דגים מלוחים, שישתמרו 
בדרך. הדיחם במי המעין להסיר מליחותם, וספגו טעם מעדן ונפלא. אמר: 

 כנראה, נובע מעין זה מגן העדן.

ויש לי שאלה: את המעין הזה מצא בדרכו חזרה, משמע שעבר שם 
 ו מחוז. מדוע אז לא הבחין בו ובסגלתו.בדרכו לאות

והתשובה כבר נתנה: כשהלך לשם היו כל מעיניו נתונים לכבש עוד 
ועוד, להשתלט ולמשל על מעבר להררי חשך. בסדר, יכניע, ידביר תחתיו, 
ומה הלאה, ובשביל מה, אין זו שאלה. דחף הוא, ואינו בשליטה. בסחף זה, 

 אין מבחינים במעין מגן העדן!

כשפקחו הנשים את עיניו: מה צריך האדם יותר מלחם לשבע. לשם רק 
מה טרחת ובאת, מה חסר לך בארצך. וכששקטה מעט המית השקיקה, 

 התפנה למצא את המעין המברך!

זהו שאמרו: "מה יעשה האדם ויחכם, ימעט בסחורה וירבה בישיבה" 
 (נדה ע ע"א). הדגש אינו רק על "ירבה בישיבה", אלא גם על "ימעט
בסחורה", כי אם שואף הוא לעוד ועוד בגשמיות, יהיה נחון במדת 
ההסתפקות ברוחניות. וכמאמר החסיד בעל "חובות הלבבות" (שער 
חשבון הנפש פרק ג, חשבון כה): "כאשר לא יתחברו בכלי אחד המים 
והאש, כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת העולם זה ואהבת העולם הבא. 

ם הבא כשתי נשים צרות זו לזו, כאשר תרצה ואמרו: העולם הזה והעול
האחת תקציף השניה". וכך פרשו רבותינו (הרמב"ם ועוד) דברי המשנה: 
"לא כל המרבה בסחורה מחכים" (אבות פ"ב מ"ה). והעיר ה"תוספות יום 
טוב" שהיו שהרבו בסחורה והחכימו, כרבי אלעזר בן חרסום (יומא לה 

מור, מעיניהם לא היו אלא בתורה. ע"ב) ואילפא (תענית כא ע"ב). ולהא
וכמו שפרשו (ערובין נה ע"א) "לא מעבר לים הוא" (דברים ל, יג), לא 

 תמצא לא בסוחרים ולא בתגרים.

וידועים דברי רש"י בפסוק: "ויעש אלקים את שני המארת הגדלים, את 
המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה", שוים 

הלבנה על שקטרגה ואמרה שאי אפשר לשני מלכים נבראו, ונתמעטה 
שישתמשו בכתר אחד. "ואת הכוכבים" (בראשית א, טז), על ידי שמעט 

 את הלבנה הרבה צבאיה, להפיס דעתה.

והקשה ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל איזה פצוי הוא, מה יש ללבנה 
 מהכוכבים שסביבה, במה הם מנחמים אותה על מעוטה.

 ם ממנה...והשיב: שתראה, שיש קטני

זה מנחם. והראיה, שאנו די מרוצים ממצבנו הרוחני. לא שאנו 
משלמים, ויש הרבה לאן להעפיל, אבל יש קטנים מאתנו, אז אנחנו 

 רגועים...

ממעל!" בעניני הנשמה יש לשאף לעוד ועוד,  -ולא זו הדרך! "בשמים 
 "וגם הנפש לא תמלא" (קהלת ו, ז)!

"ובמקום שאין אנשים השתדל וכך פרש רבנו יונה דברי המשנה: 
להיות איש" (אבות פ"ב מ"ז). שגם אם אין גדול ממך [וכדברי רש"י 
(במדבר יג ג) שכל "אנשים" לשון חשיבות] השתדל להיות חשוב עוד 
יותר. "ואף אם אין בדור ההוא כמוך, תראה עצמך כאלו בדור חכמי 

א, על מי ופל -התלמוד אתה, ועמהם במקום אחד. וגם כי תשיג למעלתם 
תחשב כאלו אתה עומד עם הנביאים, ועם משה רבינו עליו  -דבר?! 



 

ח 

השלום, ומתי תשיג לחכמתם. ובזה לא תתרשל לעולם מללמד, ובכל יום 
 ויום תתקן במדותיך, כי תוסיף על חכמתך, ותהיה כמעין המתגבר!"

 -ואני זוכר 

ות בשעתו היתה בני ברק ישוב קטן, וה"חזון איש" רצה להרחיב גבול
היום קוראים לו רחוב חזון איש,  -הקדשה. עבר להתגורר ברחוב עזרא 

ואת רחוב עזרא העבירו מזרחה. אבל אז היה ביתו מחוץ לעיר, בין חרשות 
ועצי אקליפטוס, ובלילות נשמעו שם יללות תנים וצבועים. פחד היה לעבר 
שם בחשכה. ראש העיר, ר' יצחק גרשטנקורן, הציב עמוד תאורה, פנס 

חוב, ליד ביתו. יום אחד באתי, וה"חזון איש" שאל: "נו, ר' יעקב, מה ר
 תאמר לעמוד החשמל שהציבו כאן?"

 הבנתי שהוא רוצה לומר דבר מה, וצדקתי.

אמר: "ראה, אני יוצא מהבית, ורואה שיש לי צל ענק, מתמשך והולך 
למרחקים. ככל שאני מתקרב לעמוד החשמל, כך הולך הצל ומתקטן. 

גיע אליו, עובר תחתיו, הצל נעלם. אני ממשיך והולך, והצל שב וכשאני מ
 -ונמתח לפני. ככל שאני מתרחק, הולך הצל ומתארך 

ולמדתי, שככל שאנו מתרחקים מהאור, אנו מרגישים וחשים יותר 
ויותר "יש", וככל שאנו מתקרבים אל האור, אל חכמת התורה וחכמי 

 ויותר בקטנותנו ואפסותנו!" התורה בדורות הראשונים, אנו נוכחים יותר

זה שאמרו (קדושין מט ע"ב): סימן לגסות הרוח, עניות דתורה. והינו, 
שמשוה עצמו לפחותים ממנו ומתגאה עליהם, וממילא אינו משוה עצמו 

 לגבורים ממנו ואינו משתדל להעפיל אליהם!

 ועתה, לעניננו.

ו ישראל, ידועים דברי המדרש (ויקרא רבה ל, יב): "פרי עץ הדר" אל
מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש 

 בהם תורה ויש בהם מעשים טובים.

"כפת תמרים" אלו ישראל, מה התמרה הזאת יש בה טעם ואין בה ריח, 
 כך ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים.

ין בו טעם, כך "וענף עץ עבת" אלו ישראל, מה הדס יש בו ריח וא
 ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה..

"וערבי נחל" אלו ישראל. מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח, כך 
ישראל, יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ומה 
הקדוש ברוך הוא עושה להם, לאבדם אי אפשר, אלא אמר הקדוש ברוך 

 ם אגדה אחת והן מכפרין אלו על אלו.הוא: יקשרו כל

והנה, לערבה אין במה להתגאות. אין בה לא טעם ולא ריח, לא תורה 
ולא מעשים טובים. כל הצדקת קיומה, בהתחברותה לאגד הלולב. וגם 
שם, הערבה משמאל ("משנה ברורה" תרנא, יב) ונמוכה היא מהלולב 

 וההדס (רמ"א, שם).

בפני עצמה, חובטים אותה. כל בהושענא רבה, כשמביאים אותה 
קיומה, בהתבטלותה לאלו שמעליה, מהבחינה הרוחנית, לבעלי תורה 
ומעשים טובים. אך אם מתיצבת היא כשלעצמה, מתגאה היא לא בתורה 
שאין בה ולא במעשים הטובים שאינה עושה, אלא בעניני העולם, "ואל 

 הארץ" זה הגוף (סנהדרין צא ע"ב), תחבט בארץ!

ס, יש לו במה להתגאות. ניחוחו ערב, מעשים טובים בידו. מעלי ההד
אך לא: "ענף עץ עבת", "עבת" נוטריקון: "תהרבני בנפשי עז" (תהלים קלח, 
ג), אין "עז" אלא תורה (זבחים קטז ע"א). ידע ההדס שאינו משלם, ידע 
שאין די במעשים טובים, שדבר אחד מן התורה שוה מכל מצוותיה של 

ריש פאה), ושנר מצוה ואלו התורה אור (משלי ו, כג). ואם  תורה (ירושלמי,
אמנם גבוה ההדס מן הערבה, ומימין הוא, אבל הלולב במרכז, וגבוה 

 מכולם.

והלולב אף הוא אינו מתגאה. אמנם גבוה הוא, ועוצר רוחות רעות 
וטללים רעים (סכה לז ע"ב) כי התורה מגינה ומצילה (סוטה כא ע"א), אבל 

ו, כי תורה בלא מעשים טובים כמוה כבנין בלא יסודות שלמות אין ב
ד). ועדין צריך הוא לבקש "וטהר -איתנים (אבות דרבי נתן כב, א. כד, ב

לבנו לעבדך באמת", שהאתרוג דומה ללב (ויקרא רבה ל, יד), האתרוג 
שיש בו שלמות תורה ומעשים טובים, ויש ללולב לאן לשאוף. "לולב", 

 ח"ג רכ, ב)!נוטריקון לו לב (זהר 

האתרוג משלם הוא, אך כשהיה האתרוג בעצו, עם אתרוגים אחרים, 
ידע שזו השלמות, תורה ומעשים טובים, ולבו יודע מרת נפשו, שמשלם 

 אינו. יש אתרוגים נאים יותר, ומיחסים יותר, ונקיים יותר.

קוטפים אותו ועוטפים בפשתן ומניחים בכלי כסף, והוא רואה עצמו 
ת המינים, ומבקש: "אל תבואני רגל גאוה"! רבונו של כמהדר שבארבע

עולם, שלא אשוה עצמי ללולב להדס ולערבה, ושלא תזוח דעתי עלי. 
 שאשוה עצמי לאתרוגים שמעלי, ואוסיף בתורה ובמעשים הטובים!

 (והגדת)
 

 "אם אני כאן, הכל כאן"

 ט"ו): אף על פי שכל המועדות-כתב הרמב"ם (הלכות לולב פ"ח הי"ב
מצוה לשמח בהם, בחג הסכת היתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר: 
"ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג, מ). ומתחילים לשמח 
ממוצאי יום טוב הראשון וכל בכל יום ויום מימי חלו של מועד, מתחילים 

 מאחר שיקריבו תמיד של בין הערבים לשמח שאר היום עם כל הלילה.

מחה זו, החליל מכה ומנגנין בכנור ובנבלים ובמצלתים, והאיך היתה ש
וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדין 
ומספקין מטפחין ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים 

 דברי שיר ותשבחות.

מצוה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה עמי הארץ וכל מי 
שרצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים 
והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין 
במקדש בימי חג הסכות. אבל כל העם האנשים והנשים כלם באים לראות 

 ולשמע.

השמחה שישמח האדם בעשית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן 
המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו,  עבודה גדולה היא, וכל

שנאמר: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" (דברים 
כח, מז). וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות 
אלו, חוטא ושוטה. ועל זה הזהיר שלמה ואמר: "אל תתהדר לפני מלך" 

גופו במקומות אלו הוא הגדול  (משלי כה, ו). וכל המשפיל עצמו ומקל
והמכבד העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אמר: "ונקלתי עוד מזאת 

 והייתי שפל בעיני" (שמואל ב ו, כב). עד כאן דבריו.

שמחת בית השואבה היא אפוא המקום בו שכח האדם מעצמו וכבודו 
אמרו  וכל מעיניו בכבוד שמים. איך נבין דברי הבריתא (סכה נג ע"א): תניא,

עליו על הלל הזק, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן: "אם אני 
כאן, הכל כאן. ואם אין אני כאן, מי כאן!" הוא היה אומר: "כל למקום שאני 
אוהב, שם רגלי מוליכות אותי. אם תבוא אל ביתי אני אבוא אל ביתך, ואם 

קום אשר אתה לא תבוא אל ביתי אני לא אבוא אל ביתך, שנאמר: בכל המ
אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך (שמות כ, כא). ואיך השתבח בעצמו, 

 במקום בו משבחת הענוה.

וביותר יפלא על הלל, שהרי אמרו: "תנו רבנן, לעולם יהא אדם ענותן 
כהלל" (שבת ל ע"ב) שהיה סמל הענוה, ונקבעה הלכה כמותו משום 

ורה [וטעמו עמו גם בזה ענותנותו (ערובין יג ע"ב). ופעם אחת התיהר לכא
("ערבי נחל", דרוש ה' לשבת הגדול)] ומיד הקפידו עמו ממרום (פסחים 
סו ע"א). ואיך יעלה על הדעת שיתהלל לומר על עצמו: "אם אני כאן הכל 

 כאן".

ובכן, ראשית לכל כתב רש"י: דורש היה לרבים בשמו של הקדוש ברוך 
פץ בבית הזה ושכינתי שרויה הוא: "אם אני כאן, הכל כאן", כל זמן שאני ח

בו יהא כבוד קים ויבואו הכל כאן, ואם תחטאו ואסלק שכינתי מי יבוא 
כאן. [ויצוין למה שאמרו (רש"י ותוספות, סכה מה ע"א) ש"אני" הוא אחד 
השמות משם בן ע"ב שמות. והשכינה קרויה "אני" (זהר ח"ג רעו, א). 

כינה (זהר ח"א צט, ב), והמהרש"א כתב ש"הלל" בגימטריא אדנ"י, שם הש
 וזהו "והלל לה'" (דברי הימים ט טז, לו. "בני יששכר" כסלו ד, מב)]

 ונסביר באפן רחב יותר, ומשמעותי יותר לגבינו.

יש "אני", השכינה הקדושה, ויש "הכל", כל עניני העולם. ו"אם אני 
 כאן, הכל כאן. ואם אין אני כאן, מי כאן!"

בה" (בראשית כה, כב), בקרב רבקה אמנו, נזכיר: "ויתרוצצו הבנים בקר
 ופרש רש"י: מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות.

ואמרו במדרש (תנא דבי אליהו זוטא יט): אמרו רבותינו, עוד כשהיו 
יעקב ועשו במעי אמן אמר יעקב לעשו: עשו אחי, שני אחים אנחנו לאבינו 

ם הבא. העולם הזה יש בו ושני עולמות יש לפנינו, העולם הזה והעול
אכילה ושתיה ומשא ומתן ולשאת אשה ולהוליד בנים ובנות, אבל העולם 
הבא אינו בכל המדות האלו. ואם הוא רצונך, טל אתה העולם הזה ואני 
אטל העולם הבא. ומנין שכך הוא, שנאמר: "ויאמר יעקב מכרה כיום את 

ן. באותה שעה בכרתך לי" (בראשית כה, לא) כשם שהיינו אומרים בבט
נטל עשו בחלקו העולם הזה ויעקב נטל בחלקו העולם הבא. עד כאן דברי 

 המדרש.



 

ט 

 נעקוב אפוא אחר האחים, ונראה מה היה בחלקם בעולם הזה.

עשו נטל העולם הזה לחלקו, ומהר ונשא ארבע נשים. אם קבל "סדור 
ע מלא", והלא בנו הבכור של יצחק אבינו היה, היו לו ארבע דירות. ארב

נשים התחרו על תשומת לבו, מי תכין לו ארוחת צהרים עשירה יותר 
ומגונת יותר. היה עשו בשדה והתעיף. היה רעב. לאן ילך. למי מנשיו. 
עסוקות הן, טרודות בעניניהן. יש לו אח, כולל'ניק, אצלו יתקבל במאור 
פנים, שם ישביע רעבונו, ילעט בקדרת עדשים. כך נראה ה"עולם הזה" 

 שלו.

שרבקה שומעת שיצחק מבקש לברך את עשו, ומצטוה בנבואה כ
לשלח את יעקב לקבל את הברכות, היא מלבישה אותו "את בגדי עשו בנה 
הגדל החמדת אשר אתה בבית" (בראשית כז, טו). ותמה רש"י: והלא כמה 
נשים היו לו, והוא מפקיד אצל אמו?! אצלנו מנהג ישראל שהזוגות 

רים, ולא מביאים לשם! אלא, כותב רש"י, הנשואים לוקחים מבית ההו
שהיה בקי במעשיהן וחושדן. היו מרוקנות לו את הכיסים, אפילו 'מקוה 
געלט' לא היה מוצא למחרת. הבגד עצמו היה עלול להעלם, מפקידו היה 

 אצל עמו. הנה, "עולם הזה". על העולם הבא, מי מדבר.

ששים רבוא עדרי  ויעקב, יושב האהלים, ה'בטלן', חוזר מבית לבן עם
צאן (בראשית עג, יא), איזה דורון שגר לעשו, כולל אבנים טובות ומרגליות 
(רש"י בראשית לב, יד), וערם לפניו הר של זהב וכסף כדי לרכז חלק עשו 

 במערת המכפלה (רש"י שם מו, ו. נ, ה).

"וישא עשיו עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה לך" 
ה). ופרש שם במדרש (תנא דבי אליהו זוטא יט): הלא נדברנו  (בראשית לג,

שאני נוטל את העולם הזה, וחלקך הוא העולם הבא. והנה גם כסף וזהב, 
גם אבנים טובות ומרגליות, גם "שור וחמור וצאן ועבד ושפחה", וגם נשים, 

 וגם ילדים, איך זה מגיע אליך, מה זה עושה אצלך!

"הילדים אשר חנן אלקים את עבדך". עשו  "ויאמר", יעקב אבינו ענהו,
שאל על הנשים והילדים, ויעקב ענה על הילדים לבדם. עבל כאן, מפרש 
המלבי"ם, רמז את התשובה. אמת, חלקי הוא העולם הבא. אבל כדי לנחל 
אותו יש להשתמש בכלי העולם הזה, והם נהפכים לכלי הקדש, למכשירי 

כה. עקר אהבת ה' לאברהם מצוה! התורה מצוה להקים משפחה, ולחנ
אבינו, היתה משום כך: "כי ידעתיו [אהבתיו (רש"י)] למען אשר יצוה את 
בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית יח, 
יט). ולכן, נשאתי את הנשים. [והלא נראה, שכאשר גזר פרעה להטביע 

ותיהם (סוטה יב הילדים, עמד וגרש את אשתו, ועמדו כלם וגרשו נש
ע"א).] כי יעקב אבינו לא בחר בעולם הזה כשלעצמו, אלא ככלי עבור 
העולם הבא. ואלו עשו שהלך בדרך בלעם היה כתלמידיו שיורשין גיהנם 

 [בעולם הזה! (תוספות יום טוב)] ויורדין לבאר שחת (אבות פ"ה מי"ט).

מת: הכרתי אדם שגדל בבית דתי, וגלש. שוחחתי אתו, והודה על הא
לשים רסן ליצריו.  -שקר הוא, אבל כך אמר  -חלש אופי הוא, ואינו יכול 

יודע הוא ששומרי התורה יזכור לעולם הבא, אבל הוא נוהה אחר העולם 
הזה. כמה שנסיתי להסביר לו ששומרי המצוות אשרם בעולם הזה, מלבד 

לא ה"וטוב לך" לעולם הבא, נפלו הדברים על אזנים ערלות. לא זו בלבד, א
בטוח היה שאין הוא לבד. אי אפשר לגדל דור בבועה, במנתק מן העולם 

 הגדול. והם יפזלו, וישפעו, ויפנו לכם ערף, עוד תראה.

ובכן , רואים אנו את עולם הישיבות פורח, עולם התורה גדל, דור 
לתפארת, מאשר וגאה. ולא עוד, אלא שהמונים נוהרים ומצטרפים, חוצים 

 כה.את הקוים בדרך ההפו

 מה תאמר לכך, שאלתיו. תחזיתו התנפצה והפרכה.

אמר לך, השיב, הם אכולי אכזבות, חייהם משמימים, והאמונה 
 מספקת להם עגן, משענת איתנה ונותנת להם ספוק, מעניקה ענין לחייהם.

חיכתי, מי כמוהו מבין אותם. ואמרתי: למה אתה עומד, תשב! לא 
 הבין, למה לשבת.

על עצמך, על חייך שאבדו לשוא! נטשת דת הסברתי: שב 'שבעה' 
אמת, כי אתה בן העולם הזה. כעת מודה אתה, שהמונים שבים בתשובה 
כדי להשיג ספוק בעולם הזה, מלבד חיי העולם הבא. הפסדת אפוא את 

 שני העולמות, אבדת חייך בידיך, הלא תתאבל עליהם!

 נאנח, הודה לדברי, אבל 'שבעה' לא ישב.

 המתאבד אין מתאבלין עליו (יורה דעה שמה, א)! וכדין עשה, שהרי

היה לי חבר בישיבה, נער צעיר, שמיל. גם הוא התגלגל לסביר בסערת 
המלחמה. התפילין אבדו לו, ספרים לא היו, בשבתות אלץ לעבוד, כשרות 
נבצר ממנו לשמר, ולבדו היה. נשחק, ולא החזיק מעמד. הרגל נעשה טבע. 

יכול להצדיק. שמעתי שעלה ארצה, ושמעתי איני רוצה לשפוט, ואיני 
 שאינו שומר מצוות. טרחתי והשגתיו בטלפון.

שמח לשמע את קלי: "יענקלה קריניקער", קרוי הייתי בישיבה על שם 
 עיר מולדתי, "שמעתי שהחזקת מעמד", צין בהערכה.

 הזמנתי אותי אלי לשבת

 נרתע, אינו מסגל לכך, זו תהיה טלטלה עזה מדי.

אות לשבת אצל קרוביו בגבעתים הסמוכה, ויבוא לביתי לחצתי, ונ
 לסעודת ליל שבת.

 שיהיה, בתור התחלה.

חזרתי מתפלת ליל שבת, ובקשתי מהמלאכים להמתין, אינכם 
האורחים היחידים. עוד מעט יגיע שמיל, ברכוהו לשום מלאכי השלום, 

 שישוב לכור מחצבתו.

ת. נדנדו, נמנמו, למלאכים היה פנאי, אבל לילדים לא היתה סבלנו
וכשהנרות עמדו לכבוד החלטנו שנקדש בלעדיו. גם "כל דכפין ייתי" 
אומרים אחר הקדוש. אחר כך נזכרנו שפותחים את הדלת רק לאחר ברכת 

 המזון.

 סוף דבר, לא בא.

 לא כעסתי, דאגתי ורחמתי.

 הרמתי טלפון: חלית, התחרטת?

בערב הלך לבני כמעט בכה: לא, דוקא הגיע. התארח אצל הקרובים ו
ברק. מבתי הכנסת המוארים בקעה התפלה והשירה, וברחוב הלכו נשים 
לבושות בגדי שבת מטילות עם עגלות התאומים ואחד אוחז בעגלה מזה 
והאחת אוחזת מזה ואחד רץ קדימה והאחר משתרך מאחור, נחילים 
, נחילים, בלי עין הרע, וקבוצות נערות וחבורות נשים מבגרות. איזו אחדות

איזה אשר, ומאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, הלב נצבט. וחשב שהנה יעלה 
לביתי, ומי יודע כמה ילדים יושבים ושרים זמירות ואומרים דברי תורה. 
לא יוכל לעמד בזה, לבו יתפלץ מכאב וקנאה. הוא פנה לאחור ושב על 

 עקבותיו...

 אייי, אם רק נדע להוקיר את אשרנו. בשני העולמות.

פעם לחתנה בבני ברק. לאכל איני צריך לבוא, הלא את המנה הלכתי 
מכיר אני מהשמחות הקודמות, אני בא לרקודים. לפני הלך זוג חלוני. 

רת, והבעל אומר לאשתו: "בואי ונראה חתונה אצל ושמעו את התזמ
האדוקים". עמדו בפתח וסקרו, והאשה אמר: "תראה, רק גברים! מסכנים, 

ים! אבל אתה יודע" אמרה בפליאה, "הם המחצה מפרידה בינם לנש
 רוקדים!"

 -הם במה לקנא אכן, יש ל

 אנחנו רוקדים!

וכשעלו לרקד בשמחת בית השואבה, פתח הלל ואמר, בשם השכינה 
הקדושה: "אם אני כאן, הכל כאן"! אם העולם הבא עקר, נתנים כלי העולם 

עולמך הזה בשפע ובגדש, ואוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא, ו"
תראה בחייך" (ברכות יז ע"א), חיים שהם מעין עולם הבא (בבא בתרא יז 

 ע"א), והשמחה מושלמת!

"ואם אין אני כאן, מי כאן", יורשים גיהנם בעולם הזה ויורדים לבאר 
 (והגדת)      שחת בעולם הבא...

 
 שישו ושמחו בשמת תורה

 נשאלתי שאלה, מה ראו חכמים לקבע את חג שמיני עצרת ליום
שמחת תורה, לסיום התורה והתחלתה, ועושים משתה לגמרה של תורה 
(שיר השירים רבה א, ט). המועד הנאות לכך הוא לכאורה בחג השבועות. 
ואכן, אמרו בגמרא (פסחים סח ע"ב) שאפלו רבי אליעזר שסובר שאפשר 
להקדיש כל חג לרוחניות בלבד, מודה שבשבועות יש לשמח במאכל 

תנה בו תורה הוא, להראות שנוח ומקבל יום זה ובמשתה, כי יום שנ
לישראל (רש"י). ורב יוסף הורה להכין ליום זה עגל משלש, להביע שמחתו 
שלמד תורה והתעלה על ידה (רש"י). והשמחה בתורה ביום מתן תורה, 
מענינו של יום היא, כשם ששמחים בפסח בגאלת מצרים. אבל השמחה 

לכאורה ערוב שמחה בשמחה. וכשם בשמיני עצרת בגמרה של תורה, היא 
ששלמה המלך לא ערב שמחת חנכת בית המקדש בשמחת חג הסכות 
(מועד קטן ט ע"א), כך אין לערב שמחת סיום התורה ותחלתה בשמחת 

 שמיני עצרת.



 

 י 

השאלה טובה, והיא מסוג השאלות שמביאות לשנוי בגשה ובתפיסה. 
 להבנה מחדשת של חג שמחת תורה.

זצ"ל, שאמר בדרך צחות, וכמה עומק יש באמרה זו שמעתי מהרב שך 
- 

בספר "נפש החיים" (שער א' פרק ד, בהג"ה) הביא רבי חיים מוולוז'ין 
זצ"ל דברי הזהר הקדוש (ח"ג קסא, א) שהאדם הוא "עולם קטן", ולבו הוא 
כנגד בית קדשי הקדשים. וכתב שרבותינו רמזו זאת בדברי המשנה 

ך, יכון לבו כנגד בית קדשי הקדשים. [ואם (ברכות כח ע"ב) שהמהלך בדר
כן, החושב מחשבה זרה בלבו, הרי הוא כמכניס צלם בהיכל, ה' ישמרנו.] 
וכל ימות השנה הלב מאבן, כתוצאת פעלת היצר הקרוי "אבן" (סוכה נב 
ע"א, מיחזקאל יא, יט). ועקר מאמצינו בחדש אלול ובימים הנוראים לרכך 

והרהורי תשובה וקבלת על מלכות שמים. לב האבן, שיפתח לרשמי קדשה 
וכשם ששבע חומות יריחו נפלו בתקיעת השופרות ונבלעו במקומן, כך 
מזעזע קול השופר בראש השנה את הלב ומערער חומותיו. ובכמה 
פיוטים, ובאמירת "אבינו מלכנו", פותחים הארון לשעה קלה, לרמז 

 שובה.פתיחת הלב, וכן באמירת "אבינו מלכנו" בעשרת ימי ת
מגיע יום הכפורים, ופותחין הארון ל"כל נדרי", ולתחלת הפיוטים, 
ול"אבינו מלכנו", ול"שיר הכבוד", ולכמה פעמים בתפלות היום הקדוש, 

 ולבסוף בכל תפלת נעילה. ארון הקדש פתוח, והלב פתוח.
באים ימי הסכות, ופותחים ארון הקדש לאמירת ההושענות. ומוציאים 

ועומדים עמו ליד הבימה, ומקיפים סביבו. וביום השביעי, ספר תורה אחד 
הוא יום הושענא רבה, מוציאים כל ספרי התורה, ומקיפים הבימה שבע 
פעמים (ארח חיים תרס, א). והרי כאן צעד נוסף. לא די שהלב נפתח. הלב 
נפתח, ומה. מה יש בו, ומה יצא ממנו. ספר התורה. זה מה שבלבנו, וזה 

 ם וסביבו אנו מקיפים.מה שאנו מוציאי
וגם בכך אין די. הפסגה, השיא בשמיני עצרת. מוציאים אנו את כל 
ספרי התורה ועמם אנו מקיפים, ובהם אנו שמחים, ואתם אנו עולזים. זה 

 מה שבלבנו, וזה כל עולמנו, "אין בלבנו אלא אחד" (פסחים נו ע"א).
חד, אוי, כמה שהוא חי את הדברים! כמה שלא היה בלבו אלא א

 קדשא בריך הוא ואוריתא!
כמה נפלאים דברי המדרש (שיר השירים רבא א, לד): רבי אבין פתח, 
"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" (תהלים קיח, כד). אין אנו יודעים 
במה לשמח, אם ביום אם בקדוש ברוא הוא. בא שלמה ופרש: "נגילה 

 הוא, "בך" בתורתך.ונשמחה בך" (שיר השירים א, ד), "בך" בקדוש ברוך 
כי בקודש ברוך הוא ובתורתו, הינו הך. שהאוחז בתורה, אוחז כביכול 
בקודש ברוך הוא (זהר ח"ג קעו, א), "כי הוא ורצונו אחד, ובזה הוא דבוק 

 בו יתברך ממש כביכול" ("נפש החיים" שער ד פרק ו).
ונמצא שאין שמיני עצרת אלא יום שמחה בקדוש ברוך הוא. "לפי שכל 

מות הרגל הקריבו שבעים פרים כנגד שבעים אמות, וכשבאים להפרד י
אמר להם המקום: בבקשה מכם, עשו לי סעודה קטנה ונשמח ביחד, כי 

 לו). זו מהותו של היום.-קשה עלי פרדתכם" (רש"י במדבר כט, לה
למה נמשלו ישראל לתמר, לומר לך, מה תמר זה אין לו אל אלב אחד 

לא גזע אחד ויחיד מתמר עד לתפרחתו, ההופכת [שאין בו פצולי ענפים א
לחלק מגזעו] כך ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים (סוכה 

 מה ע"ב).
כל השגתנו ואחיזתנו בבוראנו היא כפי השגתנו ואחיזתנו בתורה 

 שהיא רצונו, ושמחתנו בה היא שמחתנו בו.
ן עוד ונמצא, שהכרזת: "אתה הראת לדעת, כי ה' הוא האלקים, אי

מלבדו" (דברים ד, לה) מול ארון הקדש, ההכרזה הפותחת את סדר 
ההקפות, היא פסגת הימים הנוראים שעברנו. היא הסכום והלקח, היא 
המשמעות והתמצית: אין עוד מלבדו, ומלבד תורתו. זה עולמנו, וזו 

 שמחתנו.
 -"קשה עלי פרדתכם", וקשה עלינו פרדתך 

 אז לא נפרדים!
שובת השאלה, מה ראו חכמים לקבע ליום זה את ועלתה בידינו ת

שמחת התורה, ומדוע אין זה עורב שמחה בשמחה. משום שאין בלבנו 
אלא אחד, ו"הקדוש ברוך הוא לבם של ישראל, שאמר (תהלים עג, כו): 
צור לבבי וחלקי אלקים לעולם" (שיר השירים רבה ה, ב), וקדשא בריך הוא 

מתברר כי ארון קדש הוא, והתורה  אוריתא וישראל חד, וכשנפתח לבנו
בו, ובה אנו שמחים. כדברי המדרש: "כשאמות העולם אוכלים ושותים 
מתחילים בדברי תפלו. אבל כשישראל אוכלים ושותים מתחילים בדברי 

 -תורה ובתשבחות לפני הקדוש ברוך הוא (אסתר רבה ג, יג) 
 וזה חג שמחת תורה!

 נגיל ונשמח בזאת התורה

מן אסטולין, שבע מרורים משך שנים ארכות בסביר גיסי, רבי זל
הקפואה, תרתי משמע, קר עז וכפור רוחני נורא. בכל כחו שמר על יהדותו, 
סבל רב סבל על שמירת המצוות, אבל יחיד היה, בודד. בלא מנין בחל 
ובשבת, במועד ובחג, בראש השנה וביום הכפורים! עזר ה', ונחלץ מעמק 

על קביו. כמה שמח להיות בין יהודים, לראות הבכא, הגיע אלינו מדדה 
 סביבו שומרי תורה ומצוות!

בשבת בבקר הלכתי עמו לתפלה. אח, תפלה במנין, ברב עם, עיניו 
נצצו. חקר, וספרתי שיש ב"לדרמן" מנין ותיקין, ובעודם מתפללים 
מתארגן בירכתי בית הכנסת, ב"בית שני", ותוך כדי מתחילים להתפלל 

 ין הראשון מסתיים מתחיל מנין נוסף. לא שבע מלשמוע.למעלה, וכשהמנ
התפלה הסתימה ופניתי לחזר לביתי, בקש רשות להשאר עוד קצת, 

 לחוות, הוא כבר יגיע, ידוע את הדרך.
 טוב, בינתים אקדש ואלמד מעט.

וברוך השם "תורתם מתברכת": אני מספיק ללמד דף, ושנים, ושלשה, 
 ורבי זלמן איננו.

לות הכל זר הוא בעיר, ומדדה על קביו. אולי אבד את אני דואג, ככ
הדרך, מי יודע היכן אמצאהו. קדם כל, נלך לבית הכנסת. נחקר, אולי ראו 
לאן הלך. ראו, ודאי. הוא למעלה, בקומה העליונה. עליתי, והנה הוא לפני. 
מסמן לי בידו שאמתין, עוד מעט. מה יש, מה קרה. המתנתי לצדו עשרים 

 קם וחפן את קפיו. דקות. רק אז
 "מה מעשיך כאן", שאלתי.

אמר: "אתם כעכבר השוכב על ערמת דינרים. רואה בהם מזרן שאינו 
שעה  -הוא מספר לי!  -נח. אינו מבין איזה אוצר תחתיו!" כבר שעה ארוכה 

ארוכה שהוא מדלג על קביו ממנין למנין. לענות עוד אמן, עוד אמן יהא 
וצרות, מוכן הוא לשהות כאן עוד ועוד! שמיה רבה, עוד קדושה. אלו א

 שנים היה מנותק מרעב, וכעת כזה שפע, בכזה גדש, איך אפשר להתנתק!
ונזכרתי במה שהיה רבי אליה לופיאן זצ"ל אומר בשם הסבא מקלם 
זצ"ל: העולם הזה נברא עבור תכלית מרכזית אחת ויחידה. כאמרם: כל מה 

א לכבודו, שנאמר (ישעיהו שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אל
מג, ז): "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו" (סוף 
אבות). והינו, שיכירוהו ["דישתמודעון ליה" (רעיא מהימנא, בא)] בני 

 האדם: "ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו!"
לפיכך, אמר, כדאי היה לברא את העולם כלו, ולהחזיקו ולהחיותו 

שנה, כדי שבמהלך כל ימות עולם יהיה ולו אדם אחד, שפעם  ששת אלפים
 -אחת בחיים, יאמר: "ברוך הוא וברוך שמו" 

 כבר התקימה מטרת בריאת העולם. הופק ממנו כבוד שמים!
 והוסיף: ואלף "ברוך הוא וברוך שמו", אינם "אמן" אחת!

 ואלף אמנים, אינם שקולים ל"אמן יהא שמיה רבה" אחד!
 אמן יהא שמיה רבה", אינם מלה אחת של תלמוד תורה!וסיים: ואלף "

לא בכדי, תקנו חז"ל לשמח בשמחת תורה, בסיום קריאת חמשה 
 חמשי תורה.

אני נתקל בבני ישיבה קודרים ומיואשים. מדוע, כי אינם מבינים את 
שעורו של ראש הישיבה, אינם יודעים את הסוגיא על בריה, מביטים הם 

יחים והמשננים והמחדשים. איי, כעכברים בקנאה על המכשרים והמצל
 -הרובצים על דינרי הזהב 

 היש לכם מושג בערכה של מלה בתורה!
 נתחיל מ"בראשית", כמה יהודים בעולם יודעים לקרא באותיות רש"י!

 כמה יהודים בעולם יודעים מה כתוב בחמש!
כמה יהודים בעולם קוראים מדי שנה בשנה חמשה חמשי תורה, שנים 

 -אחד תרגום, ושומעים קריאתם בבית הכנסת בצבור מקרא ו
וכמה פתחו גמרא, יודעים הם מה היא "בבא מציעא", ראו צורתה של 

 שמועה!
 תקנו לנו לרקוד, על סיום חמשה חמשי תורה!

 -כל השאר, כל דרגה ודרגה, עולם מלא, תוספת אורה 
 אבל שלא נהיה כפויי טובה!

נו מה נעים גורלנו ומה יפה שנאמר, קדם כל, "אשרינו מה טוב חלק
ירשתנו, שאנו מעריבים ומשכימים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואומרים 

 -פעמים באהבה, שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" 
 קדם כל וראשית לכל, להודות על כך!

להודות שאיננו בסביר הקפואה. אחים רבים כל כך קפאו שם למות. 
אמן יהא שמיה רבה", וגם "מלה של ואנו, בחסדי שמים, גם "אמן", וגם "

 -תלמוד תורה" 
 -"נגיל ונשמח בזאת התורה, כי היא לנו עז ואורה" 

 ושלב אחר שלב, נעלה מעלה מעלה!
)והגדת(
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 נפלאים  יםליקוט
 יום כיפור תשע"ח

 
אין  אחטא ואשובהאומר אחטא ואשוב "

 בידו לעשות תשובה" (יומא ח, ט)מספיקין 
ובשם גדול אחד שמעתי דפעם ראשון שאומר אחטא ואשוב 
הייתי אומר שרוצה לקיים מצות תשובה שהוא אחד מתרי"ג 

 מצות אבל פעם הב' אין לו תירוץ זה לכך אין מספיקין בידו. 
 (עיון יעקב יומא פ"ה ע"ב)

 

 "בינונים תלויים ועומדים..."
העבודה שלנו עכשיו היא עבודה קשה, עבודה של תשובה, 
הגמרא אומרת שבימים אלו זה זמן של החזרה בתשובה של 
הבינוניים, כי מי שזכויותיו מרובים כבר נגזר עליו בראש השנה 
לחיים, ומי שחובותיו מרובים כבר נגזר עליו מיתה. אך בינוניים 

תלויים  אלה שמחציתם זכויות ומחציתם חובות הם עכשיו
 ועומדים עד יום הכיפורים אם למיתה או לחיים. 

בלאזר: ומה הבעיה בכך? אם חסר לו רק כדי  האיצל'הקשה ר' 
שיהיה לו רוב זכויות ובשביל זה עד יום הכיפורים תולה לו? אם 
כן, שיעשה עוד מצווה אחת ויטה את המאזניים לצד הזכות, 

 כיפורים?מדוע עליו להיות תלוי ועומד עד לאחר יום ה
לכך הוא: כי הרעיון מוטעה ביסודו. ראש השנה כבר חלף  ץהתירו

לו, אנו עומדים בשנה חדשה ובשנה חדשה החשבון של היום לא 
יוכל להשלים את החשבון של השנה הקודמת. על המצוות 
והעברות שעשיתי אני כעת לא יכול להוסיף, אני יכול להתחיל 

כן יכול לעשות עכשיו, עם מצוות חדשות. הדבר היחידי שאני 
היא תשובה. לתשובה יש כוח אדיר יותר ממצוות. איננו מבינים 
כיצד זה פועל, אבל תשובה יש בכוחה להכריע את כל החמישים 

 אחוז עברות שהיו לאדם, זוהי המתנה שהקב׳׳ה נתן לנו. 
 

  "שטן ביומא דכיפורי לית רשותא לאיסטוני"
שטן ביומא ”בעל אמרי השכל מפרש בדרך צחות את המאמר 

אצל בעלי על פי מה שאנו רואים ”, דכיפורי ליה רשות לאיסטוני
ר, וכולם יודעים אותם ”ר, הלומדים פרטי הלכות לשה”לשה

ר, ובכל זאת בבוא איש לשאול אותם על ”שאינם מדברים לשה
מה אעשה, אסור לדבר ”איש אחד מה טיבו, יענו בפי תמים 

לשה׳׳ר״. ודיו להכות במענה הזאת את האדם הנשאל עליו חרם, 
ר, ”ור לדבר לשהכי מובן שלמשיב יש ויש מה לדבר, אמנם אס

כי זולת זאת היה עונה אינני מכיר אותו, כן גם השטן בבואו 
ולולא ” לית לי רשות לאיסטוני”אומר  "שיתרא כ לפני הבו”ביוה

זאת הייתי מספר מהחדשות שראיתי היום בנהרדעא אבל מה 
עבודתו ומשטין  כביוה"אעשה פי סגור היום... וממילא עושה גם 

 )ברמז. (לקוטי בתר לקוטי

 

 "בכולהון איחרטנא בהון"
רבינו הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו זצוק"ל שואל בספרו 
מסילת ישרים כיצד מועילה התשובה לאדם אחרי שכבר חטא 

את אשר עיוות והרי  וזו לשונו: "והנה באמת איך יתקן האדם
החטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם את חברו, איך יוכל לתקן 
הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? ומסביר 
בהמשך שזה בעצם כמו בהתרת נדרים שהאדם שרוצה להתיר 
את נדרו חייב להביא לחכם "פתח" כלומר סיבה שאם היה יודע 

ז החכם עוקר את הנדר למפרע אותו מלכתחילה לא היה נודר, וא
כיוון שנתברר כאילו נדר בטעות, כך מסביר הרמח"ל שכשאדם 
שב בתשובה ומתחרט באמת על חטאו ומתברר למפרע שאם 
היה יודע אז מה שיודע היום לא היה חוטא, ולכן נעקר החטא 
למפרע כאילו לא חטא כלל! וע"כ אנו פותחים את יום הכיפורים 

בפסוק: "ונסלח לכל עדת בני  םיימיומסבתפילת "כל נדרי" 
ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה" שתחשב לנו 

 עקירת הרצון כעקירת הנדר ויתכפר לנו. 
 

 "כי ביום הזה"
המשך חכמה (פרשת נצבים) כתב דברים נוראים וז״ל: ״ולפי זה 
תסמר שערות אנוש, עד כמה גדול החשבון, שביום שאין השטן 
שולט, וגם היחיד נענה, ונקל לעשות תשובה, ובדבר קל יוכל 
לזכות לחיים הנצחיים, ולהיות אהוב למקום, אם חלילה לא 

העונש על העדר עשיית התשובה, כמי יעשה תשובה, יוכל להיות 
שייענש על כל חטאותיו! וכאשר מברך ברכת שהחיינו, שזה 
באמת שמחה אמתית, שהקב״ה נתן יום סליחה לכל פשעי בני 
אדם להסיר מעליהם השטן, אם לא שב מדרכו הרעה, מוטב לו 
שלא היה היום הקדוש הזה, ומוטב לו שנהפכה שלייתו על פניו 

הזה! כי ביום הזה הכפיל עונשו לבלי קץ, בערב יום הקדוש 
 בעונש חשבון העדר התשובה, ועל זה ידוו כל הדווים!״

ה'משך חכמה' אומר דברים נוראים ומחרידים, אם אדם לא 
יעשה תשובה הוא מכפיל את עונשו לבלי קץ, ומוטב לו שנהפכה 

 שלייתו על פניו בערב יום הכיפורים!
הכיפורים יש ים של רחמים, אך ר' איצל'ה בלזר היה אומר: ביום 

 (עבודת ימים הנוראים) צריך זהירות שלא נטבע בו!
 

"וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הה כי יום 
 כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלוקיכם"

שואל האור החיים הקדוש, מה השייכות בין הדברים, בגלל 
 שהוא יום המכפר עוונות ישראל יהיה אסור לעשות בו מלאכה?

בהקדם דברי הגמרא, שאסור לקרוא פסוקים אחרים בשעת 
ברכת כהנים, שהרי הקדוש ברוך הוא עסוק בברכת עמו ישראל, 
ולא יתכן שהאדם לא יאזין ויקבל את הברכה,  מסביר האוה"ח 
הק' שביום הכפורים הקדוש ברוך הוא נותן הארה וכוח בעיצומו 

לאכה, הרי של יום, שיכפר ויטהר את עם ישראל, ואם עוסק במ
 הוא מסיח דעתו מהכפרה באמצעות הזמן הקדוש.

וזה לשון קדשו: 'כי עיצומו של יום מכפר, ויש לך אדם שהזמן 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

מכפר עליו והוא עסוק במלאכתו??? והמשכיל על דבר עיצומו 
של יום, לבבו יבין המכפר, כי הוא האדון המאיר היום, לסגל סגל 

 דבר זה'. עכ"ל.
פור מבהיל על רבי כליפא ן' מלכא, ומן הראוי להביא כאן סי

(שמרן החיד"א כותב עליו 'החכם השלם הישיש ונשוא פנים 
החסיד המלומד בניסים', ויש אומרים שהוא היה נשוי לאחותו 

 של רבנו האור החיים הקדוש)
רבי כליפא התגורר באגאדיר, וזולת היותו חכם הרזים, נחשב בין 

דו להגיע כמה ספינות הנגידים עד לאותו מעשה שהיה: פעם נוע
מלאות מסחורתו לנמל אגאדיר ביום הכיפורים, והמדובר היה 
בעסק גדול שרוב הונו הושקע בו. נכנסו אנשי הנמל לבית 
הכנסת והחלו להטרידו בשאלות, וראה רבי כליפא שהוא קרוב 
להסיח את דעתו מהיום הקדוש. מיד נשא תפילתו וביקש: 'רבונו 

שמטרידים אותי בעבודתך, יהי רצון של עולם, ראה הבלי עולם 
שתטבענה כל הספינות ותרדנה למצולות'. נתקבלה תפילתו, 
ובתוך שעה קלה התחוללה סופה והספינות טבעו. בכך איבד את 

 רוב רכושו ונזקק להיתמך בתמיכת נגידים. 
 עמ' כז) -(אור החיים ויקרא כג, כז; נר המערבי 

 

 "ועניתם את נפשותיכם"
ע: מובא בשל״ה הק' אחד ”זי מאמשינובק רבי יצחק ”אמר הרה

מהטעמים למצות אכילת ערב יום כיפור שהוא מטעם סעודת 
יום טוב. ופלא שמאותו פסוק שלומדים ממנו ענין אכילת ערב 
יום כיפור ('ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש'), לומדים גם 
שתוספות יום הכיפורים דאורייתא, ורואים מזה שאין נפקא 

מיינט עס עהרליך ’אוכלים, רק העיקר אז ממינה אם מתענים או 
  .לבו ןשיכוויבלבד .. ואיז אלעס גוט.

 ק הפני מנחם מגור)”ריא, בשיחה עם כ’ (ימות עולם עמ
 

 ניתם את נפשותיכם""וע
ע שכותב ”ק רבי לייבל איגר זי”נתבאר היטב במשנת הרה ןהעניי

״ק: לא נמצא עוד שיהיה מצוה בשום זמן על אכילה כמו הוזל
ערב יום הכיפורים, הגם שיש מצוה על אכילת מצה, מ״מ אינה ב

על ריבוי אכילה, כי די בכזית מצה בלילה הראשונה שהכתוב 
יפך, להתענות בכל הקבעה חובה, ותיכף ביום הסמוך לו המצוה ל

 הה' עינויים, שזהו ענין פלא. 
כי זהו עיקר המכוון, שאין לנו שום דעת והשגה מצד עצמינו, רק 
אנו נמשכים אחר רצונו יתברך, אף שאין אנו יודעים כלום אנו 
סומכים עליו יתברך שבוודאי רצונו וחפצו יתברך רק להיטיב לנו. 
כמו התינוק המשכיל, שאין משתמש בדעת עצמו כלל, רק 

אביו, שאם נותן הכף לתוך פיו הוא אוכל, וכשמונע ממנו בדעת 
 הוא גם כן מרוצה מאוד, כי הוא סומך על דעת אביו. 

ועל זה מורה ענין ב' ימים האלו, שלא להמשך אחר הנאות עצמו, 
וגם שלא לחשוב שזו תכלית המכוון לענות עצמו, כי יש עת 

ל אחר שרצונו יתברך הוא שנאכל ונשתה דייקא, רק למשוך בהכ
 רצונו יתברך, בלי דעת והשגה מצד עצמו כנ״ל, וזהו להפליא. 

 (תורת אמת ערב יום כיפור שנת תרכו)
 

  "ותשובה ותפילה וצדקה"

בראש השנה נקרא ונאמר: "ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירין 
את רוע הגזירה". ואכן הצדקה והחסד הם מן הדברים שאדם 

א. אוכל פירותיהם בעולם הזה, מלבד הקרן הקיימת לו לעולם הב
זכאי הוא בזכותם לשנה טובה ומבורכת! אבל השאלה הנשאלת 
היא: תפילה ותשובה, ניחא. אפשר לקיימן מיד, בו במקום, גם 

הרי  –ביום הכיפורים, ולהעביר את רוע הגזירה. אבל צדקה 
הכסף הוא מוקצה, היא תאלץ להמתין עד לצאת היום הקדוש. 

מרה וגורלית!  ומה יהיה בינתיים? אולם יש לדעת כי זו טעות
טעות לחשוב, שהצדקה נעשית בפרוטות ושקלים בלבד! לא 
 ולא! חיוך לשני, הוא צדקה. התעניינות כנה בשלומו, ויתור פעוט

כגון על מקום ישיבה, על מחזור תפילה, על פתיחת הארון, על (
הוא צדקה וחסד בל יתואר! וטעות לחשוב  )עליה לתורה!!

שצדקה וחסד הם רק לעניים ואביונים. גם לעשיר ולנכבד, גם 
לשכן ולשותף, גם לאחים ולאחיות, בין אבות לבנים. מילה טובה, 

 והעברנו את רוע הגזירה.  –חיוך קורן, עידוד ומחמאה 
 

 "באין מליץ יושר מול מגיד פשע"
יו מליצה ישרה ח"ו, מה עצתו, אם רואה ומבין האדם שאין על

, יעמוד עצמו כביכול לנוכח פני ד', מגיד פשע, ויאמר כל 'מול'
תיו בינו לבין קונו, ויאמר חטאתי ופשעו ויתוודה על כל חטא

פשעתי, כזאת וכזאת עשיתי, ואתה ברחמיך סלח לנו, ואז  יעווית
 שהוא אב הרחמן יכפר ויסלח לו.  תברךים בוודאי הש

 ריב זצוק"ל)אקא(ילקוט מאורי אור לר"ה בשם הרה"ק ממ
 

 "שלא יצטרכו עמך בית ישראל"
מביא לפני בית הדין של מעלה  -אמר הרה״ק מבורשא  -השטן 

יהודי חוטא ומבקש להענישו. מה עושה המליץ שאין ביכולתו 
להכחיש שאכן הראשון חטא? הולך ומביא הוא יהודי אחר, גרוע 

וטוען בפני בית דין של מעלה שלא ראוי  יותר מהחוטא הראשון
 הרי הוא צדיק.  -לקרוא לראשון חוטא, שהרי יחסית לשני 

לאחר מכן הוא מביא יהודים נוספים שכל אחד גרוע יותר מחברו 
אחד מדין שמים. כאשר הוא מגיע ליהודי  -וכך פוטר אחד 

החוטא שבכולם, הרי הוא מעמיד אותו לעומת גוי כלשהו, ויהודי 
מת גוי בוודאי הינו צדיק. כך מציל המליץ בשמי רום יהודים לעו

 מדין של מעלה. 
סיים הרה״ק מבורשא לבאר על פי זה תפילתו של הכהן הגדול 
ביום הכיפורים: ״לא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם 

 (במחשבה תחילה) אחר״... 
 

  "היום תאמצנו"

בשולחן הטהור של מוצאי יום הכפורים תש"ע ישב הרה"ק 
מ"שומרי אמונים זיע"א בדבקות ובשמחה, וכך אמר: אנו 
מבקשים בראש השנה "אם כבנים אם כעבדים" ואני מבקש 
ממך אבינו שבשמים: "היום תאמצנו", אם לא כבנים, לפחות 

 תקבל אותנו כבנים מאומצים. 
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הרה"ק רבי מרדכי חיים סלאנים זי"ע היה רגיל לספר ב'סעודת 

 -המפסקת' בערב יום כיפור, את המשל הידוע, שפעם היה בעל 
בית שביום מן הימים נגנב ממנו תרנגול גדול שאהב וטיפח מאד, 
ואע"פ שניסה לתפוס את הגנב העלה חרס בידו, מאידך גיסא 

זונו ולפרנסו כהוגן, הגנב לא ידע איך לטפל בתרנגול ולא דאג ל
לכן נחלש התרנגול מיום ליום עד שבלית ברירה הלך לבית 
השחיטה כדי לשוחטו, ובהיותו עומד שם לפני השוחט נכנס בעל 

הבית והכיר בתרנגול שלו, מיד התחיל לצעוק על הגנב שיחזיר  -
לו את הגניבה, אולם הלה כפר במצח נחושה שלא היו דברים 

דבריו, שהרי התרנגול שלו היה גדול מעולם, והוסיף לראיה כ
ושמן ואילו התרנגול שבידו הינו כחוש וחלש, אך הבעה"ב לא 
ויתר וטען ששתי רעות עשה הגנב, גם נטל דבר שאינו שלו וגם 
הזיקו והכחישו, בראות השוחט את כל המהומה שלח את שניהם 
לפני רב העיר שיפסוק עם מי הצדק, מששמע הרב טענותיהם 

להכריע, שהרי כל אחד טען טענת ברי 'כולה שלי', לא ידע מה 
עד שעלה ברעיונו להוכיח את האמת מיניה וביה, שיתירו את 
החבל הקושר את רגלי התרנגול, ונחזי אנן למי ירוץ, ואכן כך 

 עשו, וכמובן שהתרנגול חזר מטבעו אל בעליו הראשונים. 
ובזאת סיים את דבריו בדמעות שליש, במשך כל ימות השנה 
מצליח השטן זה היצר הרע לצוד את האדם ברשתו, והוא 
מכחישו ומורט כנפיו על ידי שמכשילו בעוונות, אולם כבוא יום 
הכיפורים כאשר הקב"ה זורק על בני ישראל מים טהורים 
ומטהרם, ונפתחים כל החבילין דמעיקין של השטן וגונדא דיליה, 

  ..מיד חוזר כל יהודי ורץ אל הקב"ה באהבה ובחדוה..
 (באר הפרשה)

 
אחד, נודע לרבי חיים מבריסק על בחור יהודי  יום הכפוריםבערב 

שנתפס למלכות בעלילה, והללו גזרו את דינו לתליה. החל רבי 
חיים לטכס עצה כדי להציל את הבחור ממות, ובשעה שהצבור 

ואמרו נדרי׳, וכולם עמדו באימה ויראה  לתפלת ׳כל כולו התכנס
׳תפלה זכה׳, עלה על הבימה. כולם היו בטווחים כי הולך הוא 
לדרוש מענייני היום ולעורר את העם לתשובה, אולם לפליאתם 

נייר, קסת ודיו, ורבי חיים  ןגיליורמז רבי חיים לשמש, והלה שלף 
חתם עליו את שמו. מיד לאחר מכן אמר: ״ממנו תראו וכן תעשו, 

הבקשה לחון את הבחור ולבטל את וכל אחד יחתום את שמו על 
 גזר דינו". 

החשיך היום  םבינתייהזדרזו כולם לחתום על המכתב, אולם 
: ״הרי כבר התקדש יום ןלרטווכמה מהמתפללים החלו 

, וגזר על הקהל כלו ןלרינוהכפורים״, אולם רבי חיים לא שעה 
לחתום, ורק לאחר חתימתו של המתפלל האחרון, התיר 

 ׳. נדרי להתחיל ׳כל
 (שבת טיש)

 

 "אנו מתירים להתפלל עם העבריינים"
אמר ה"בן איש חי", אין לך אדם שאין לו שעה, אפילו הרשע הכי 

. לכן גם העבריינים אמתייםגדול יש לו הרהורי תשובה 
מתפללים עם הציבור. פעם אחת פגשו אנשים את הגאון רבי 

ום היום, חיים חזקיהו מדיני זצ"ל בעל השדי חמד, הולך בדרך כח

שאלו אותו: "לאן פניו של רבינו מועדות"? השיב: "לקיים מצות 
ביקור חולים". שאלוהו: "מי הוא החולה?" נקב בשמו. נחרדו 
השואלים ואמרו: "הן עבריין הוא, אל ירבו כמותו בישראל". 
העיר להם רבי חזקיהו: "ראשית, נאמר שאפילו פושעי ישראל 

א את החולה בלבד אנו הולכים מלאים מצוות כרימון". ושנית, ל
לבקר אלא גם את השכינה, המרחפת על מיטת החולה... " חברו 
אליו האנשים והלכו עמו. כשראה אותם החולה, התאושש וישב 
על המיטה מפני הכבוד. לא עברו ימים מועטים והאיש התהלך 

 ברחובות העיר, ומאז חזר בתשובה שלימה. 
 

 "בכולהון איחרטנא בהון"
 בות של החרטה מתאר המגיד מדובנא במשל נפלא: את החשי

רועה צאן אחד רעה את צאנו בכר המרעה, משהרגיש בעייפותו 
הניח את ראשו על מצע דשא ונרדם. הכבשים ניצלו את השעה 
הזו, פנו אנה ואנה עד שמצאו פרצה בגדר ונכנסו אל השדה 
הסמוכה, שם היה מרעה דשן וטוב יותר, ואכלו לתאבון, אך דא 

קא היו אלה שדותיו של שר העיר, וכאשר ראו עבדיו כבשים ע
 החרימו אותן והניחו אותן בין עדרי השר.  –זרות רועות בשדותיו 

 .משהתעורר הרועה משנתו גילה לתדהמתו כי הכבשים נעלמו...
שאל וחקר את אשר ארע. וישב וחשב מה לעשות כדי לרצות 

בעבר, ובעל את השר. שמע אותו רועה שכבר קרה מקרה כזה 
 הכבשים הגיש לשר שק סוכר והשר התרצה לו. 

שמח אותו רועה והזדרז אף הוא להביא לשר שק סוכר. כשהגיע 
לבית השר, אמרו לו כי השר נסע ויחזור רק מחר. בלית ברירה, 
הניח את שק הסוכר בחדרו של השר על השולחן, לקח את 

 כבשיו ויצא לו. 
רגז מאוד וחמתו בערה כשחזר השר ושמע את כל אשר קרה הת

בו וביקש להביא את הרועה אליו מיד. הרועה הגיע כשהוא רועד 
כיצד העזת להיכנס לביתי ”כולו. מיד פתח השר בדבריו ושאלו: 

 “ ולקחת הכבשים?
שוטה שכמותך, וכי שק סוכר ”ענה הרועה. “ עשיתי כקודמי!”

הנני צריך?! העיקר הם הבקשות והתחנונים שביקש קודמך, 
עתי את תחנוניו וראיתי כיצד מתחרט הוא באמת, כי אז כששמ

 סלחתי לו. 
כך הוא הנמשל: גם אנו, כשאנו שבים בתשובה ומכים על הלב 
כפי שעשו קודמינו, זו לא הדרך הנכונה, עלינו להתחנן ולבקש 

על חטאינו ויקבל ‘ על נפשנו בלב שבור ונדכא, כי אז ימחל לנו ה
 את סליחתנו. 

 
מקובל על הרה"צ רבי יעקב אביו של הרה"ק רבי אהרן הגדול 
מקארלין זי"ע, ששנים רבות היה חשוך בנים רח"ל, וזכה בבן כזה 
שהאיר את עיני העולם על ידי מעשה שהיה, במשך שנים רבות 
שימש רבי יעקב כשליח ציבור בביהמ"ד בימים הנוראים, שנה 

ל נדרי' לפני אחת בליל יום הקדוש ניגש כדרכו לתפילת 'כ
התיבה, והאריך בתפילת הלחש של מעריב מעט יותר מהרגלו, 
דבר זה גרם לעורר כעסו של אחד העשירים שהיה מנכבדי 
הקהילה שנאלץ לחכות כל כך הרבה זמן על הש"ץ, ויהי כאשר 
פסע רבי יעקב את שלש הפסיעות בסיימו להתפלל, ניגש אליו 
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לחיו לעיני קהל ועדה, העשיר העונה עזות וחוצפה, וסטר לו על 
כשהוא נוזף בו בגאווה וכעס על שהקהל צריך לחכות כ"כ הרבה 
זמן, מיד רצו הקהל למחות באותו רשע אך רבי יעקב השתיק 
אותם, וכאילו לא ארע דבר התחיל לומר בנעימה את הפיוט 
'יעלה תחנונינו מערב', וגם בסיום התפילה לא התייחס כלל לכל 

את כל המתפללים בברכת 'גוט יום טוב'  אותו המאורע, רק בירך
 וחזר לביתו. 

לאחר זמן מה בהיותו שוקד על תלמודו שמע דפיקות על הדלת, 
וכשפתח את הדלת עמד שם אחד מעשירי העיר, שביקש ממנו 

שספג היום ברבים, אך רבי יעקב  תהביזיונולמכור לו את זכות 
תוך כדי השיב בתום לב, שאינו יודע על מה הוא שח, כי כבר ב

דיבור סלח ומחל לאותו עשיר בלב שלם ובנפש חפצה, ואין לו 
יעקב  עליו שום טינה והקפדה בלב ח"ו. בלילה ההוא חזה רבי

מחזה אלוקים בחלומו, וגילו לו שבשכר וותרנותו יזכה להוליד בן 
שיאיר עיני ישראל בתורה, ואכן כעבור שנה נולד לו הרה"ק רבי 

 העולם בקדושתו.  אהרן הגדול זי"ע שהאיר את
 (באר הפרשה)

הרה"ק רבי שלום שכנא מפרוהבישט זי"ע היה אומר (משמיע 
שלום) כי המהלך בדרכיו ונפל בבוץ, אם יתחיל מיד לנקות עצמו 
ואת בגדיו, לא די שלא ינקה בזה את בגדיו, אלא הבוץ יתפשט 

ימשיך בדרכו  –יותר על הבגד וילכלכנו יותר, ומה יעשה אדם זה 
ה, ולאחר זמן כשיתייבש הבוץ, אזי בגרירה אחת יתפורר כלא הי

מבגדו ללא כל עמל ויזע. כיוצא בו מי שיתבוסס  לוייפוכל הבוץ 
ב'סור מרע' ויחשוב הרבה מעברו שלא טוב היה, לא די שלא 
ינקה עצמו אלא מסוכן הוא להתלכלך יותר, ומהי תקנתו, לא 

אלא ילך בדרכו ולא יעסוק בסור מרע כלל,  –יתייחס כלל לעברו 
בעסק התורה והמצוות כאילו לא אירע דבר, ובבוא הזמן 

בהרהור תשובה אחד כדבעי,  –'כשיתייבש 'הבוץ, בגרירה אחת 
 כל הרע מאתו. לוייפוינקה 

בסגנון זה אמר הגאון רבי גד'ל אייזנער זצוק"ל, במשל למי 
שנתלכלכו בגדיו ב'אפר' שריפה, שאם יתחיל לנקות עצמו על 

וף הבגד, אזי לא די שלא ינקה את עצמו אלא יטנפו ידי שפש
ינפח בפיו על האפר, ובנפיחה אחת  –בגדיו יותר, אל אכך יעשה 

יתפזר ויעוף כל האפר מבגדיו, ולדידן, המרגיש בנפשו כי נפשו 
נכתמה... לא יתמהמה ויתחיל לחשוב אודות עברו, כי נכשל בזה 

 ובזה, ובמחשבות מעין זה. 
ת ברוח פיו על כל ה'עבר', ויראה בעיני רוחו אלא ינפח פעם אח

איך שכל עברו כאפר שכבר התפזר לכל עבר, ומעתה יעבוד את 
 בוראו ויעסוק בתורה ויראה כמי שנולד זה עתה. 

 (באר הפרשה)
 

 "לפני ה' תטהרו" 
אמר ה"ישמח משה" זצ"ל: אדם שנשפך לו מעט רוטב על 
מכנסיו והכתימם, לא יצא לרחוב לפני שינסה להעביר את הכתם 

מכובד הרי שהוא ישפשף את  עלאירובמעט מים. ואם הוא יוזמן 
הבגד היטב, עד שהכתם כמעט ולא יראה. אך אם יוזמן לבית 

ור את הבגד ודאי ימס -שעבורו הוא חיים או מוות  בענייןהמלך, 

רושם מהכתם כלל וזהו "לפני  ריישאלמכבסה מעולה, עד שלא 
תטהרו!" יש לטהר את הלב מכל וכל, לפני שבאים אל  –ה' 

לחלוטין? איה המכבסה שתכבס כך  רלהיטההמלך! אבל מי יכול 
את ליבנו? הרי לנו בשורה נפלאה: הקדוש ברוך הוא בכבודו 

כפר עליכם, לטהר אתכם ובעצמו מוכן לטהרנו: "כי ביום הזה י
" הוא עצמו מוכן לטהרנו, כדי שנוכל לבוא לפניו, םחטאותיכמכל 

, מצדנולהתייצב בפניו. הבה נעשה מאמץ לתיקון המעשים 
 נמסור את ליבנו לבוראנו, והוא ברחמיו יטהרנו. 

 

 "ביום צום כיפור יחתמון"

מעשה בכפרי אחד ששם פעמיו ללכת לעיר הגדלה. הלך והלך 
והדרך נראתה בעיניו מתמשכת עד אין סוף. פגש הכפרי באיכר 
שבא לקראתו. פנה אליו הכפרי שואל: אמור נא לי בעוד כמה 
זמן אגיע לעיר? איני יודע, השיב האיכר. המשיך הכפרי בדרכו 

תגיע לעיר! והנה שומע הוא את קולו של האיכר: בעוד כשעה 
תמה הכפרי: זאת מנין לך? והרי רק לפני רגע אמרת שאינך יודע. 
השיב לו האיכר: אכן כן, כאשר שאלת אותי מתי תגיע לעיר לא 
ידעתי מה הוא קצב הליכתך, מהירה או איטית, על כן השבתי 
שאיני יודע. אולם עכשיו כאשר ראיתי כיצד אתה צועד יכולתי 

לעיר. כן הוא גם הנמשל. האדם שב להעריך כי בעוד שעה תגיע 
בתשובה בראש השנה אלא שאז עדין קשה לאמוד את דרכו 
האם יתמיד במעשיו הטובים ולא ישוב לדרכו הרעה חלילה... על 
כן גזר הדין לא נחתם אלא לאחר עשרת ימי תשובה כאשר מגיע 
היום הקדוש, יום הכיפורים, וכבר נראה כי אדם זה יתמיד 

 ת, על כן מן הראוי לחותמו לחיים טובים. בהנהגותיו הטובו
 

׳׳מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא 
 יעננו״ 

לל אברהם אבינו : מה התפמאוסטרובצהשואל הגאון הגדול 
בשעת העקידה שעל זה אנו מבקשים שמי שענה לו אז יענה לנו 

ר: אמנם יתכן כי ידוע שאברהם עגם עכשיו? אומר האוסטרובצ
אבינו היה מזהיר את בני דורו שימנעו מלעבוד עבודה זרה או 
להעביר באש את בניהם ובנותיהם למולך, כי בימיו היה פרוץ 

ה' יתברך לשחוט את בנו. חשש  ויווהצהזה. ועכשיו  ןהעניימאד 
אברהם שמא ילעגו לו האנשים באמרם הלא גם אתה שוחט את 

העקידה. ועל זה התפלל אברהם אל  ןניסיובנך לאלוקיך, וזה היה 
ה' שלא יהיה לשחוק בפי הבריות. ואכן, שייכת פה הלשון מי 

 שענה לאברהם אבינו בהר המוריה. 

 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  שבת יום הכיפוריםשבת יום הכיפוריםם
ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים

                   , היום." ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים', ה: "אומר החזן, ץ"לפני חזרת הש, בתפילת יום הכיפורים
כאשר אנו חיים יש על מה , מילא. אתה דן אותנו ופותח לנו את הספרים כדי לבדוק מעשינו,  עולם– של –ריבונו 

               ?אך המתים מדוע פותחים שוב את פנקסיהם ודנים אותם מחדש, לחייב אותנו או לזכותנו בדין, לדון אותנו
וזאת בגלל הבנים שהם , את המתים כל שנה מחדשכי אכן דנים , אלא ניתן לבאר !הרי כבר דנו אותם בשנה שעברה

ועל פי , "ממשיכי דרכו של האדם"כל שנה מחדש בודקים בשמי עליון מי הם הילדים . השאירו בעולם הזה
שיהא מי שיאמר , כמה חשוב שלאדם יהיו בנים ממשיכי דרכו, אם כך. מעשיהם ניתן להצילו בעולמות עליונים

הוא מצווה על כך כמו , וזו חובתו של האב בבניו. כו בדרך התורה והמצוותשיהיו בנים שימשי, אחריו קדיש
  !זהו ציווי". ולימדתם אותם את בניכם: "שכתוב
 ראוי גם –אדם שכזה ... אדם אשר הניח אחריו בן כמותו :מומחשים הדברים ביתר שאת" כזה ראה וחנך"בספר 

 וזאת בעקבות מעשיו של בנו אשר נזקפים לזכות ,להוספת זכויות בכל שעה ושעה, לאחר פטירתו להמשך עליה
 הרי שבכך הוא מוסיף על זכויותיו של –כאשר בנו של האדם מקיים מצוות כאן בעולם הזה ! החינוך שהעניק לו
פירות החינוך אשר העניק , מעשיו הטובים של האב עצמו" פירות"שכן זכויות אלו הינך בגדר , אביו בעולם הזה
והבן ממשיך וצועד בדרך אותה התווה לו אביו , כי אב אשר העניק לבנו חינוך ראוי, מצא איפואנ !לבנו בחיי חיותו

שהרי מהלך הוא בכל שעה ושעה ממדרגה למדרגה , "מהלך"אלא במדרגת , "עומד" הרי שהאב אינו במדרגות –
  !בזכות מעשיו הטובים של בנו

ל לבתו " צוואתו של רבי יהודה לייב מייזליק זצהבא אודותסיפור דומה כי מן הראוי להביא את ה, בהקשר זה
  .ף דברינוקצוואה בה ממשיל הוא את שלשלת הדורות במשל נפלא אשר ממחיש היטב את תו, היחידה

אשר ניספה בפיגוע הרצחני בדרכו , ד"ל הי"את הסיפור אודות צוואה זו סיפר הקדוש הרב אליעזר וויספיש צ
אשר משמעותו , הסיפור.  המצווה לבתו היחידה–במסיבת בת ,  פטירתו חודשים ספורים בטרם–לכותל המערבי 

  .מופלא ביותר והרקע העומד מאחריו מעניק לו מימד עמוק שבעתיים, התבררה לאחר זמן כצוואתו של האב לבתו
כאשר הזדמן לו לנהל עימה שיחה מעמיקה ברוגע ובשלווה בעת טיול , וכך אמר הרב מייזליק לבתו ביום מן הימים
אינני מרגיש שיש צורך לצוותך שתשמרי שבת לאחר , בתי היקרה: "שערכו בשיט על גבי נהר הדנייפר שברוסיה

 אלא ציווי הבורא בו מצווים אנו ועומדים מהיום בו עמדו –זו אינה הצוואה שלי . שתאכלי כשר וכדומה, מותי
 מושרשת עמוק –ציוויו של אבינו שבשמים יודע אני כי ההכרה בחובתנו למלא אחר ! רגלי אבותינו על יד הר סיני

  .ואין לי כל חשש שלאחר מותי תחול אצלך התרופפות בשמירת המצוות, בתודעתך
 –שתשתדלי להתנהג בצורה כזאת שכל מי שיפגוש בך בכל מקום , מבקש אני. אולם דבר אחד ברצוני לבקש ממך"

וכך בכל , זאת תהיה המצבה הנצחית שלי!... ייזליקיהודה לייב מ' הנה זאת בתו של ר': יראה עליך באצבעו ויאמר
  !תנועה מתנועותיך יהיה משום המשכיות לשמי גם לאחר שאעזוב את העולם הזה

' קדיש' הרי שאת תהיי ה–אולם אם תמלאי את בקשתי , אין לי בן שישא את שמי, אין לי בן שיאמר אחרי קדיש"
  !אתואת תמשיכי את שמי כאשר יכירו הכל כי בתי , שלי

 הבן מזכה את –' ברא מזכה אבא'ל כי "שכבר אמרו חז "– הוסיף הרב מייזליק ואמר לבתו –" ,ברצוני שתדעי"
ואני סמוך ובטוח שבזכות התנהגותך המופתית ,  הבן הזה מוציא אותו מהגיהינום–אם יש לרשע בן צדיק . האב

שלא תעשי דברים שבגינם יוציאו , בקש ממךלכן אני מ !ומעשיך הטובים אנצל מגיהינום ואזכה להתענג בגן העדן
 תעלה נשמתי –וככל שתשתדלי יותר להתנהג כראוי לבת ישראל כשרה ולבתו של לייב מייזליק . אותי מגן עדן

.  אל תתפתי לשמוע לו–ואם יתנכל אליך היצר וינסה להדיחך . למדור יותר עליון ויותר קרוב לשכינה הקדושה
  !ו"ח,  עלול כל עמלי שעמלתי כל חיי לרדת לטמיון–תו ו תילכדי ברש"כי אם ח, זכרי

הנטוי מעל נהר , הנה את רואה את הגשר הזה:  " הטעים הרב מייזליק–" הבה ואמשול לך משל בעניין זה"
מאות , ובכן "– שאל בהצביעו על גשר איתן אשר מתוח היה מגדתו האחת של הנחל אל גדתו השניה –" ?הדנייפר

משנסתיימה . טכנאים ופועלים רבים השקיעו עמל רב עד שראוהו גמור ומושלם, מהנדסים: אנשים עסקו בבנייתו
,  הגיש הקבלן את חשבון ההוצאות עבור הקמת הגשר–והגשר נמסר לממשלה שהזמינה אותו , מלאכת הבניה

לשאת את בכדי לוודא שהגשר מסוגל ,  עורכים לו מבחן חוזק–אולם לפני שמאשרים את התשלום עבור גשר שכזה 
  .כובד המשאות והתנועה העתידה לעבור עליו

והיה אם עיברו הקרונות , מעבירים על הגשר כארבעים קרונות עמוסים... פשוט מאוד? וכיצד מבצעים את המבחן"
  .וישמחו בעמלם, ואזי יקבלו כל העובדים את שכרם,  הרי שהגשר עבר את המבחן בהצלחה–בשלום 

וליבם פועם . הקבלן והעובדים הרבים עומדים צפופים ומתוחים. רונות בזה אחר זההתחילו להעביר את הק, ובכן"
 או שמא חלילה –ומלבדו אף תהילה ומוניטין , היעמוד הגשר במבחן והם יקבלו את שכר מאמצם העצום: בעוז
  ?לאו

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו"י חביבה בת מוזלי ה,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



ומגביר את קצב פעימות , ו גורם אושר לפועלים ולמהנדסים הצופים ב–כאשר כל קרון העובר בשלום , קרון אחר קרון עובר"
  .שלושים ואחד וכך הלאה, וכבר שלושים קרונות חלפו על פני הגשר, ועוד עשרה, והנה עברו עשרה קרונות. ליבם

                     ... שוד ושבר. ואזי לפתע, המתח עולה. האחרון שבשיירת הקרונות, והנה כבר עולה על הגשר הקרון הארבעים"
כל עמלם ... וסחף עימו את כל הקרונות אל מי הנהר, הוא תחתיו בשאון אדיר קרס –כשהקרון האחרון הגיע לאמצע הגשר 

ובמקום לצאת וזרי , ברגע אחד איבדו את כל שכרם ותהילתם.  ירד למצולות–של הטכנאים ושל הפועלים , של המהנדסים
  . כבשו פניהם בקרקע בבושה–דפנה על ראשם 

אבותינו . הנמשך מאברהם אבינו עד דורנו אנו,  מרמז לגשר הדורותהנמשל: והמשיך,  הבהיר הרב מייזליק–!" זהו המשל"
והצליחו במבחן , עמדו בכל הניסיונות והתלאות שהדורות העמיסו עליהם, ואבות אבותינו עברו בשלום את גשר החיים

                   , סבים אפגוש שם את כל הסבים וסבי –כשאזכה ואגיע לעולם שכולו טוב . 'העליון של דביקות באמונה וביטחון בה
  .אשר כולם טוו והמשיכו את שרשרת הדורות לבית מייזליק עד הנה

ויקרוס תחת ניסיונות החיים , כי אם חלילה הקרון האחרון שלפני ביאת משיח צדקנו לא יעמוד במבחן, אולם כאן יש לזכור"
  !נו לקדש שם שמיםשאבותינו ואבות אבותינו עמלו וב,  הוא עלול לסחוף אחריו את כל הגשר המפואר–הקשים 

כיצד עיני כל הסבים והסבתות שמהם מסתעפת משפחתנו המפוארת צופות עלייך בחרדה , לפיכך התבונני היטב וראי"
כיצד ממתינים בציפייה דרוכה לראות אם תשלימי את שרשרת הקרונות העמוסים בתורה ! ומייחלות שלא תביישי אותם

  !ובמעשים טובים
 שמרו תורה ומצוות וקידשו –סבא שלי וכל הדורות שלפני , אבא שלי':  עני לו–ת מדרך הישר אם ירצה היצר לפתותך לסטו"

 אסחוף אחרי את –ל מהדרך "אם ארד רח. הנני הקרון האחרון לבית מייזליק, אני נשארתי לפליטה מכל הדורות. שם שמים
כלום יתכן שדווקא ? רפתי על שגרמתי לכךואנה אוליך את ח, כל שרשרת הדורות שהשתלשלו מאז היהודי הראשון ועד היום

  '!?יאצלי תיפסק השרשרת הקושרת אותי אל העבר המפואר של אבות אבותי
 בוודאי תינצלי בסייעתא דשמיא מכל המלכודות והמוקשים שטומן –ועל פיהם תכווני את דרכיך , אם אלו יהיו מחשבותייך"

  . סיים הרב מייזליק את דבריו–!" לך היצר הרע
                  .  בשבץ מוחי– אשר היה בריא ושלם באותו היום –לקה הרב מייזליק , לאחר שמסר את צוואתו לבתו, הלילהבאותו 

  . השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו–ולאחר ארבעה ימי מאבק עם מלאך המוות 
  .אשר ראוי שתעמוד לעיני כל בן או בת באשר הם,  היו בבחינת צוואה מופלאה–דבריו הנכוחים 
!  הרי שמחייבים הם אף את הוריהם המופקדים על חינוכם–כי בה במידה שמחייבים הדברים את הילדים , כוראולם עלינו לז

 הרי שקולר האשמה בגין ניתוק שרשרת הדורות יהא תלוי –אילו יתרשלו ההורים בחינוכם ויפקירו את עתיד ילדיהם 
, נתבונן נא בדברים, על כן! לימה תכסה את פניהםהלא הכ? וכיצד ישאו את פניהם אל אבותיהם ואבות אבותיהם, בצווארם

  !!! למען לא נבוש ולא ניכלם–ונתחזק להקפיד הקפדה יתירה על חינוך ילדינו , ניקחם לתשומת ליבנו
. שבקריאת שמע" והיה אם שמוע"ואולי כדי שנבין עד כמה הקפידה התורה על חינוך ילדינו נוכל ללמוד מהאמור בפרשת 

  :  מצווה אותנו התורה בשלושה ציווים–בסופה של פרשה זו 
 –" ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם" . מצוות הנחת תפילין–" וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם"

  . מצוות מזוזה–" וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" .חינוך הבנים לתורה
,  חובת ההורים לדקדק בשלמות החינוך אשר מעניקים הם לבניהםל מוצא רמז נפלא לגודל"ומכאן היה הרבי מבעלז זצוק

              : הנה מוצאים אנו כי התורה הקדושה קבעה את מצוות חינוך הבנים לתורה בין שתי מצוות נכבדות" :וכך היה אומר
כל שינוי קל כי כשם שבתפילין ומזוזות עלול , שכן מבקשת התורה ללמדנו... ולא בכדי, בין מצוות תפילין לבין מצוות מזוזה

 כך בדיוק הדבר אף באשר –ד עלול לפסול את הפרשיות כולן "שכן אפילו קוצה של יו, שבקלים להיות מכריע באשר לכשרותן
,  עלול לפסול את החינוך לחלוטין–ולו יהא זה שינוי קל שבקלים , כל שינוי מדרך התורה והמסורה ...למצוות חינוך הבנים

  ! עלולה לגרום לתוצאות נוראות–ולו במשהו , כל סטיה! ולגרום לו להיות בלתי יעיל
              , "ערוגות הבושם"נכנסתי להתברך מפי הגאון בעל , בערב יום הכיפורים, פעם אחת :ל"משה רוזנפלד ז' ח ר"סיפר הרה

  ".פדיון נפש"ובדרכי מסרתי לו דמי , ל"רבי משה גרינוואלד זצ
  "?במה אברכך": "ערוגת הבושם"שאלני ה
  !"ני רבי שאזכה לבנים טוביםיברכ: "השבתי

                  , צריכים להתגלגל על הארץ, בכדי לזכות בכך? במה שנתת לי עשרים כתרים תזכה לבנים טובים? מה אתה חושב"
  ).אור דניאל..." ( אז אולי זוכים–ולהוריד כנחל דמעה בתפילה ותחנונים לפני הקדוש ברוך הוא , לכבוש פנים בקרקע
  ?הכיפורים ביום לצום שיוכל כדי הברית את חדש- העולה ידחה האםם

 :היה כך שהיה ומעשה, הכיפורים יום בערב, א"שליטהגאון יצחק זילברשטיין  ר"מו של לשולחנו הגיעה ביותר חמורה שאלה
      . והמצוות התורה לשמירת להתקרב שזכה עד, יהדותו אודות וללמוד למקורות לחזור החל, המועצות מברית חדש עולה
, הקומוניזם ברכי על שגידלו, המומר שאביו התברר. ל"רח, ערל הינו כי הבחור מגלה, הכיפורים יום לפני אחת יממה, והנה
 ירא מוהל-לרופא ופנה הבחור מיהר. עתה עד כלל מכך ידע לא' שנשבה תינוק 'ואותו, אבינו אברהם של בבריתו הכניסו לא

               , שבעולם סכום כל לשלם מוכן אני. מבשרי הטמאה הערלה את והסר נא מהר, אנא", בהקדם שימולו וביקש, שמים
, אמר, "יקירי נא ראה. "לאלתר למולו הסכים לא המוהל אולם. !..."בי דבוקה הערלה בעוד הקדוש ליום אכנס שלא ובלבד

 תוכל לא וממילא, רב בסבל כרוכה בגילך מילה שברית מכיון', מסוכן חולה'ל תחשב אתה, היום אותך ואמול במידה"
 מצוות את לקיים ואז, הכיפורים יום לאחרי עד להמתין כדאי שאולי בדעתי אני חוכך, לכן. הכיפורים ביום להתענות
  " ?שכזה במקרה לנהוג יש היאך - ההלכה חכמי בפני הנידון את שתשטח אפוא כדאי... המילה
          , הכיפורים ביום וללאכ אצטרך ואז, עכשיו הברית את אקיים האם: "בשאלתו ונפשו, ר"מו לבית ובא חדש העולה מיהר
  ..." ?לצום שאוכל כדי הכיפורים יום לאחר הברית את לדחות עדיף שמא או

 כתוב לא: מרן והשיב, ל"זצוק אלישיב שלום יוסף רבי הגאון מרן, חמי מורי לפני השאלה את הצגנו : א"שליט ר"מו השיב
 לידי יבוא שלא ולשמור לדאוג האדם צריך בתלש בנוגע, כלומר. בשבת שכתוב כמו, "זכור"ו" שמור "הכיפורים יום לגבי
 ברית מצוות את שיקיים לבחור להורות יש, לפיכך. כזו הלכה נאמרה לא הכיפורים ביום אבל, רביעי מיום כבר שבת חילול
  ).והערב נא(! הכיפורים יום את עליו לחלל ויצטרכו לאכול שיצטרך פי על אף, המילה

  ,ל"רה זמונינ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז" לע,ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ טובה בת כורשיד ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון



   –    : - 8455798  pninim16@gmail.com054  -     .

 



  
 

  

 



 

 

  
  
 

 
 

  דבר העורך
ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה : "ים נאמר בתורתנו הקדושהעל יום הכיפור

 "ִּתְטָהרּוה'  ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני
עצם ומה שכתוב "ביום הזה יכפר" פירושו ש .(ויקרא טז, ל)

ליו של כל יהודי כמהה א נשמתויום אשר  -היום הוא מכפר 
היום הנפלא הזה שנתן  הוא - יום 'כיבוס' עוונות לנשמה -

 לנו הקב"ה במתנה לאוהביו.
 אדם שבין : עבירות(יומא פה)עזריה  בן אלעזר' ר דרשעל כך 
 - לחבירו אדם שבין עבירות, מכפר יום הכפורים - למקום

 ."אליוחבירו  את שירצה עד מכפר יום הכפורים אין
 ,בין אדם לחברול ים והנהגות שסיפורבמאמר זה מובאים 

למחול  היא , והמעלה היותר טובהמחילהכדי שנלמד לבקש 
 עוד קודם שהפוגע ניגש לבקש סליחה כפי שמובא להלן.

 הרב קדוש מפה שמעתי, א)"להחיד העין' ('מראית החיד"אסיפר 
 היה דמעשה, ע"זי עטר בן חיים ר"כמהר וקדיש עיר המופלא

 וגדול שר, הקהל מראשי אחד כי ,מקומו שער ואל עירו אל
 לתווך כדי ע"זי ח)"(אוה והרב, אחד בחכם זילזל, המלך בבית

 .פיוסים דבריעימו  לדבר והתחיל, לפייסו לחכם קרא השלום
 ל"ז הרב והוסיף... בזה האדון יטרח למה: לו ענה והחכם
, למר להגיד כוונתי: החכם והשיב, הקודש על למחּו להוסיף

 דהזוהר, לו מחלתי תיכף, הזה השר בי ילזלז אשר תֶׁשֵּמעֵ 
 גדפהא מכבידין ,כביכול ,ו"ח ישראל עונות כי אומר הקדוש

 וביזה חטא, נאמר לו שר, זה ואדם, השכינה) (כנפי דשכינתא
 צער ויש, נמחק אינו - עצמו ןעוֹ  לו מוחל אני אין ואם, אותי

 מקום היה ולא תיכף לו מחלתי ולכן, זה ןעוֹ  מסיבת לשכינה
 ולא, ממש כאחד היו והמחילה דהביזוי, ןלעוֹ  חיילות שיהיה
: ).יז ה"(ר הגמרא דברי פירוש וזהו". כלל לשכינה צערהיה
 פשעיו כל על לו מעבירין - מדותיו על המעביר כל רבא אמר
 על המעביר דכל" - פשע על שעובר למי עון? נושא למי ,'וכו

 שזלזלו מצד ,נהלשכי צער יש לו ובזה ,לחבירו ומוחל מדותיו
 ולא פשעיו כל על מעבירין מדה כנגד מדה לכן, וציערוהו בו

 - עון נושא למי: "שאמרו וזה. פשעיו מצד לשכינה צער יהיה
 . "מדותיו פי תוצאותיו על והיו' פשע על שעובר למי

, ה'סבא מסלבודקא', מכבד רבי נתן צבי פינקלכבוד רב היה 
ר וטרחה, עצ בניתהרמוע את בני ביתו והיה משתדל למנ

אך . ל הגדולומהעעליה בודות הבית ומקל עלה ב יעמסי
שמא לא יצא ידי  ,למרות כל מסירותו, היה תמיד חושש
ולבקש את מחילתה.  חובתו כלפיה, והיה מרבה להתנצל

לת היום הקדוש, היה ירב יום כפור, טרם היה יוצא לתפעב
ף שכל א-לענפרד מבני ביתו ומתחנן לפניהם שיסלחו לו, 

 ם, ולא היה זזנעל כבודם ומסר נפשו למעימות השנה שמר 
לחים לו בכל לב. הנהגתו זו היתה חוזרת וד שהיו סע ,משם

מים עצמה מדי שנה, ותלמידיו כמו גם בני ביתו, היו נפעל
פלגת ום מחדש לראות את זהירותו המעשים כל פגומתר

 בכבוד הזולת.
 רבי של ובנותיו בניו םנוהגי היו הכיפורים יום ערב בכל
, אותם שיברך אביהם לבית לבוא קרמניץמ ישראל יעקב

 פתחב וחיכתה, לבוא איחרה מבנותיו אחתש ,פעםקרה ו
החזיקה  זרועותיה על .שם יברכנה הרבש בכדי ,הכנסת בית
 בית בחצר עומדת אותה מצא ,הרב כשבא, קטןה הילד

 למה :הילד את הרב שאל, בוכה הילד וגם, ובוכה הכנסת
 הנני לכן בוכה שאמא רואה אני: הילד השיב ?בוכה אתה
 ארון לפני ועלה ד"לביהמ הרב נכנס מיד, אני גם בוכה

 ראה הילד אם: ואמר, הילד דברי את הבבכי וסיפר הקודש
 ,אנחנו שכן כל, הוא גם בכה מיד אז, בכתה שאמו רק

  שנאמר: כמו, בוכה הקדושה שהשכינה מאוד יודעת שנפשנו

 
 
 
 
 
 

 המשך דבר העורך
 תעוררהו, לבכות עלינו שבוודאי - "נפשי תבכה במסתרים"
 שנעשה ואין ספק, הרב דברי למשמע רבה בבכיה הקהל כל
 .המתפללים אצל תעוררההש מהתשובה ,בשמים רעש אז

 בעיניך והרע: "ו), נא (תהיליםאמר  ה"ע המלך דודלסיום, 
 הרע את אותרו - העולם בורא - שעיניך ידעתי". עשיתי

. חטאתי ולפיכך עלי גבר שיצרי אלא, בו ומשגיחות שעשיתי
 .בהשגחתך, וחס חלילה, יָּכַפְרּתִ  לא חטאתי אם וגם

 

 
 תשובה של כוחה

 של הרמה למשרה והגיע, וטרינר במקצועו היה גונשר ר"ד
 היהודים על לדבר רגיל היה הוא'. בקוזניץ המחוז מושל סגן
 מלבוא נמנעים היו ,הקהילה שירא לפיכך, ובזלזול בבוז
 . המחוז מושל אצל להתקבל והשתדלו הקהילה בעניני לפניו

 לא אך, יהודיה ואשתו משומד שהוא מהלכות היו שמועות
 שנת של הכיפורים יום עד ,בדבר לחקור מישהו לב על עלה
 הנאצים הגיעו, השניה העולם מלחמת פרוץ עם. ש"ת

 גונשר ר"ד. כפיה בודתלע יהודים חוטפים והחלו' לקוזניץ
: ושאלוהו חיילים שני אליו ניגשו לפתע, לתומו ברחוב הלך

"! יהודי: "גאה תשובה והפליט לרגע היסס לא הוא"? יהודי"
 תורה ספר הביאו, המשטרה לחצר יהודים עוד עם הוליכוהו
 ר"הד פני! 'ושרוף קרע: 'אומר והקצין, לפניו והגישוהו

 מיד". זאת מלעשות לי להחלי, לא: "וענה כסיד רויחווה
 עד ,קשים עינויים ועינוהו איומות מכות להכותו החלו

 זחל הלילה רדת עם. עזבוהו ואז, נשמתו שנפח שחשבו
 מפני' בקוזניץ להשאר לו אפשר שאי ,לאשתו ואמר, לביתו
 על משמר עצרום בדרכם .לזליכוב לנסוע החליטו. הבושה
: פעמים עשר ומרל עליו, לעבור רצונו שאם לו ואמרו הגשר

 לא אבל, אני יהודי: "אומר והוא". חזיר אני - יהודי אני"
 חי בזליכוב. לעבור נתנוהו לבסוף, רצח מכות היכוהו". חזיר
 ויקברוהו וידוי עמו שיאמרו ביקש מותו לפני, קצר זמן

 לא וקברוהו בקשתו את מילאו' קוזניץ יהודי ישראל. בקבר
 התקרבה מותו אחר '.מקוזניץ המגיד של מהאוהל הרחק
 .   לציבור בעזרה עובדת היא כיום, היהדות אל אשתו

 ]"שבת עונג" רינגלבלום ארכיון - "השם קידוש" [ספר
 

 נדרי כל בשעת מסלנט ישראל רבי עשה מה
 הציבור. התקדש כבר הכפורים יום ליל, אחת בשנה קרה זה

 ישראל רביש לראות נוכחו והנה", נדרי כל" לתפילת התכנס
 ואולם. מה זמן לו המתינו. הגיע טרם ,א"זיע מסלנט

" נדרי כל" אמרו, החמה תשקע מעט שעוד שהבחינומ
 לא ישראל רבי אבל, ערבית לתפילת לו המתינו שוב. בלעדיו
 התחילו. מצאוהו ולא בביתו לחפשו שליחים שלחו. הגיע

 רבי הופיע, התפילה סיום לקראת ורק, ערבית להתפלל
: איחורו סיבת נודעה יותר מאוחר. ובטלית עטוף ישראל
 נכנס. תינוק של בכי אחד מבית שמע, הכנסת לבית בלכתו
 בעריסה שוכב ,אחדים חודשים בן תינוק ומצא לבית

, חלב בקבוק מונח לידו כאשר, תמרורים בבכי ומתייפח
 הבין. שנרדמה שש כבת קטנה ילדה, אחותו ישבה לו בסמוך
, הכנסת לבית ללכת ותהברצ, התינוק של שאמו ישראל רבי

 שנרדמה הפעוטה האחות בהשגחת התינוק את השאירה
 התינוק את האכיל, החלב את ישראל רבי לקח. יםיבינת

 להישאר פחדה, םיבינתי שהתעוררה הפעוטה. אותו והרדים
 שרק קרה וכך, ילך שלא ישראל מרבי ובקשה, בבית לבדה
 .ביתה את ישראל רבי עזב ,הכנסת מבית האם ששבה אחרי

 בס"ד

 חשע"ת '   תשרי ג                זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                 'חשנה   329עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 449 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

ִעיִרם ּגָֹרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד" ְ ֵני ַהׂשּ ה' לַ  ְוָנַתן ַאֲהרֹן ַעל ׁשְ
 ...הוא הקובעהסוף  – ח) (טז, "ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל

אר את ענין שעירי יום יזצ"ל ב שמשון רפאל הירששרבי 
שעיר עזים אינו : הכפורים, זה לה' וזה לעזאזל באופן הבא

את מסוגל, כידוע, לחשוב. אולם, הבה ננסה לצייר 
של השעיר לעזאזל, אלו היה חושב: "ראו נא את  מחשבותיו

ַהּקֹוֶרה עמי ועם חברי! שנינו נולדנו באותו הכפר, ביחד 
גדלנו, וזה לצד זה יצאנו למרעה, אולם הוא אדּוק ונבחר 

 .נבחרתי לעזאזל להיות לה', ואני
מה יצא לחברי מכך שנבחר לה'? הוא נשחט במהירות וכל 

עבורו. ואני, לעומתו, עודני חי! ולא רק האפשרויות נחסמו 
אותו אדם שעומד שם כבר מאתמול,  ;זאת, הביטו וראו

ממתין במיוחד עבורי מיום האתמול, על מנת להוציא אותי 
לטיול מענין... וגם גשר מיוחד בנו עבורי... עיני זוכות 

בבית  לראות עולם ומלואו, ואיני מסוגר לי בתוך ד' אמות
עוצר השליח  ,תוך כדי הטיול. דוקכחברי הא ,המדרש

בעשרה מקומות ושליחים קבלו את פני האיש המשלח, 
כדי הרי  - והשעיר התענג על הכבוד הגדול שהוא זכה לו

לפגוש בו על אם הדרך, לא התפללו אותם עשרה יהודים 
במנין ביום זה! "כל הטרחה המרובה הזו", המשיך לחשוב, 

ובעיני...  וב אני בעיניהם"נועדה כדי שארגיש טוב... כמה חש
 "...שחברי האדוק לא זכה לכך כמה חבל

וכאשר מגיע השעיר לצלע ההר, נגלית למול עיניו התהום 
הפעורה והוא חושב לעצמו, "אח... איזה נוף עוצר נשימה", 

נפטר  ומפליט: "חבל שלא הצטיידתי במצלמה... חבל שחברי
את עדיין לא ובז...". שהפסיד יכול להבין את מה כבר ואינו

לשון של זהורית נקשרת  ;מסתיימות הנאותיו הגדולות
... לקרניו והשעיר מאושר על הכתר המהודר שניתן בראשו

מובילות אותו אל העזאזל,  ,ואינו יודע שכל הפעלות הללו
ובעוד רגע קט, כאשר ידחף אותו השליח אחורנית אל 

חברו  ישברו בזו אחר זו כל עצמותיו... ואלו ,התהום הנוראה
! זכה להיות קרבן חטאת, דמו נשפך לפני ה' בֹּקדש הקדשים

הוא בבואה למתרחש בעולמנו: מביט אדם  ,תאור ציורי זה
אל חברו האדוק ואומר: ראו נא, שנינו גדלנו יחד ואנחנו 
שווים במראה ובקומה. הוא דווקא בחור כשרוני... כמה חבל 

מה יצא לו  הולומד תורעליו! מסכן שכזה... הלך לישיבה... 
ואני מאושר עד לב השמים! רכשתי השכלה וידע ... !?מכך

דש משכורת עתק! כל מחמדי ורב, אני משתכר בכל ח
העולם פרושים לפני, הנוף שאני נחשף לו משכר ממש... טוב 

אך הוא אינו יודע כי הדרך שהוא צועד בה  !!!...לי כל כך
, וםשום מק, הוא הפוסע להישר אל התהוםמובילה אותו 

 ה.שה וטהרוקדשל ואלו חברו עולה ומתעלה לפסגות 
 

 
ים" "ּוְכֹתוב   ְלַחּיִ

 מאמרות בעשרה דהנה, לחיים הכתיבה מהי המשמעות של
 אורות שהם, המאמרות שנאמרו שבאותיות, העולם נברא

 בצרוף שמו נקרא דבר וכל, העולם נברא בהם עליונים
 מצרוף נברא הוא כי כך נקרא' אור' [לדוגמה נברא שבו האותיות
 באותיות פוגם הוא, חוטא םכשאד והנה. ]'ר'ו'א אותיות

 ידי על שנכתבה והכתיבה, יותםחִ  מאבדים והם הקדושות
 לשון בדבור חטא אם ובפרט, חיות בהם אין אלו אותיות
 הפגם מסיר ,בתשובה כששב אבל. ושקר ורכילות הרע

 איה הכתיבה ממילא, לאותיות חוזרת יותוהחִ  מהאותיות
 לתקן יכד, ב"א בסדר הודוי את שקבעו הטעם וזה. לחיים
 יזכה זה ידי ועל, באותיות השנתהו והחסרון הפגם את
 [פניני בת עין]                       ולשלום. טובים לחיים כתבילה

 מי, מטהרין אתם מי לפני, ישראל אשריכםם עקיבא רבי אמר"
 : "וזרקתילו) אל(יחזק שנאמר, שבשמים אביכם - אתכם מטהר
 "מקוה :יז) (ירמיהו ואומר וטהרתם", טהורים מים עליכם
 ברוך הקדוש אף - הטמאים את מטהר מקוה מה' ה ישראל
 .ה)"פ (יומא" ישראל את מטהר הוא

הוא מאת  - הכל אבל הכל -שכל הקורות עימו  ,ידע האדם
כן, ! ובשביל הכי טוב הוא ,הקב"השעושה מה ה' יתברך, וכל 

 ...  והבזיונות הם מדודים ומדויקים עבורגם יונות וגם הנס
 

 כוחה אודות, אמריקה מגדולי ל"זצ קמינצקי יעקב רבי סיפר
 מגאוני גדול רב אדם התגורר סובאלק עיר. בתפילה של
 בכל". אור עמודי תשובות שאלות" - ספר שחיבר ,הזמן

 שמו בחתימת מסיים הוא בספרו הלכתית' תשובה'
 . "העלוב: "בתוספת

 יעקב רבי סיפר כך על ?זו תמוהה לחתימה הבסיס מה
. נכבד ונגיד גביר היה, סובאלק של רבה של סבו .קמינצקי

 קרויב בו, ההם הימים של גדול מכירות ממכרז התפרנס הוא
 הגויים הגבירים גם. סחורתם את שרכשו ונכבדים רבים
 ,מסביב העיירות של הפריצים. המכירות מרכז בשערי נכנסו
 היתה עשירותו, וגדול הלוך האיש וילך. בחנות הרבה רוביק
 ... בעקבותיה והקנאה גם. דבר לשם
 של בתו על סרה לדבר החלו, הלב את אוכלת הקנאה כאשר
 של בחנות סחורות במכירת כן גם עסקה, הבת, היא... הגביר
 הפריצים: "אמרו רע שם ומוציאי הרע לשון ובעלי. אביה
 קשר לה יש ובוודאי הרבה כך כל שם מסתובבים הרי

 כאש לפעמים הוא, יודע שלא מי, הרע לשון", איתם
, לה שהציעו שידוך כל היתה התוצאה, ואיום נורא, בנעורת

 הרינונים את ושמע ומיד בעיירה נוהתעניי הבחור צדמ
 . ה להיות מעוכבת שידוךושידוכים, והפכ ואין ...עליה

 בגרה כבר הבת. שנים חמש, שנתיים שנה. חלפו השנים
, גלמודה לשבת לה אין ,ישראל בת כי ידע האב. גדל והכאב
 להשיג התאמץ הוא. בדד לשבת ולא פשוט שידוך לה וכדאי
 למצוא קשה היה כזה שידוך גם אך. פשוט לפחות שידוך לה
 . כשירה לא ישראל בת עם להתחתן יהין מי... לה

 - בתו עם להנשא שנאות בחור מצא הוא דבר של בסופו
 שנה שמגיל בחור המצליף) אהרון=(" שמייסער דער רוןאה"

 וברבות, ידע לא ללמוד, מסגרת ללא הסתובב שנתיים
 להכות - העיר של העגלות לבעלי עצמו את השכיר ,הימים
 הוא התיישב, מתעייף העגלון כאשר כלומר,, הסוסים את

 איך מבינים כבר אתם. הסוס את ולהצליף אותו להחליף
 היה ,בעיר העגלות מבעלי אחד, מעשהל. נראה היה הוא

 את הציע המדוברת אבי הגביר וכאשר. עליו אפוטרופוס
 רק, אתר על הסכמתו את הביע לא הוא, העגלון באוזני בתו

 בברית באו הם', ה ברוך, הסכמתו נו את נתן שבוע לאחר
 .הגיע הנישואין יום, חלפו הימים. האירוסין

 בחצר התאספו. עלבון -שמייסער  דער אהרון עם הגביר בת
 ועלבון שמחה כאשר וקידושין חופה לעריכת הכנסת בית

 לכסות בא שהחתן לפני ספורים רגעים .בערבוביא משמשים
 האורחות כל ובמעמד רגליה על הכלה נעמדה ,הכלה פני את

 - העולם והיה שאמר מי לפני דיברה, באולם שהצטופפו
 של רבונו: באמת יקראוהו אשר ב ה' לכל קוראיו לכלוקר"

. רבב מכל ונקייה, כשירה ישראל בת אני כי יודע אתה ,עולם
 לי שתתן, ממך מבקשת אני, זאת בזכות לכן! יודע אתה
 . השמים לב עד עלו והדמעות ".רבב מכל ונקיים כשרים ילדים
 מגדולי היו שארבעתם. ילדים ארבעה לה נולדו זיווג מאותו
י יחיאל העליר רב הגאון מהם אחד, וענקים בתורה הדור
 . והלוסק אב"ד סובאלק ',עמודי אור' בעל ל"זצ

 בזכות - "העלוב" תשובותיו בכל לחתימתו רמז ומכאן
 .שזכו למה זכו ואחיו הוא, אמו את והושלי העלבון

 . "בו ואין בו שחושדין מי אשרי" ל"חז ואמרו"
 להצליח בשביל, לביזיונות חלילה נזדקק שלא ,יעזרנו' ה

 ולכל לנו שלימה ולגאולה שלימה לתשובה ונזכה. מחמתם
 [להגיד]                                   .בימינו במהרה ישראל כלל

אתם מטהרין" מי לפני, ישראל אשריכם



 

 

 שות לזולתיוהרג – ערב יום הכיפורים
 היום לקבלת נחפזים לםושכ העבש, הכפורים יום רבעב

 ישראל ירב קשיב, החג לכניסת אחרונות ובהכנות הקדוש
 להתארח שבא אחד ניע בחור פניול לזמן ,משמשומ סלנטר
עט ו ירנ ישראל רבי נטל, הבחור שהגיעכ. מקרוב זה בעיר
 יקוענוה, כן לפני ממנו שקישב כפי המלצה מכתב לו וכתב
 ,ושאלוהו ישראל רבי של ביוורמק תמהו. פנים במאור לו
 לדחותו תןישנ ןילעני היקרים יוערג את הוא מבזבז עמדו
 נזכרתי תהע זה: "הסביר ישראל ורבי, הכפורים וםי ריאחל

, למכתב ההמלצה יםייומ ממתין שכבר הבחור של מבקשתו
 ."ודאגה רעצ מתוך הקדוש היום ליוע רובעשי חפצתי ולא

 

 
 

 דוגמה אישית –מחילה 
מחבר ( זצ"ל ראטה אהרן לרבי הדיוט איש התנפל, םפע

 שת לא .דופיםיוג עגל בדברי זהויוב )'םֱאֻמִני מרוש'ספר 
 צומויבע. מאומה לו נהע ולא החריש, אליו לבו אהרן רבי
 מויע להעו, שלומו מאנשי אחד את נטל, הכפורים יום של

, ראיתיך שלא רב זמן זה: "ואמר פנה כנסויבה. עהפוג לבית
 תהע באתי ולכן, סעוכ הקפדה ליע לך שיש אני מבין
 איש אותו םעפינ". סךילפי כדי הקדוש היום של ומוציבע
על  שמחל, אהרן רבי של ותרנותוה תידומ תנותוונוע דלומג

 שותעל ליוע היה אשר תחת, מחילתו את לבקש ובא כבודו
 רגשי בו נכנסו, אז מני. וחרטה בושה ברגשי והתמלא, כן

 דרכיו את נהישש דע, הרבי של לאישיותו רצהעוה אהבה
 .דיויתלמ מחשובי לאחד שהעונ

 
 

 רה מיוחדתשמי –יום הכיפור 
 ואלו בשנת, )365ד ("שס בגימטריה 'השטן'ש, ל"חז אמרו
 לשטן אין הכפורים כי ביום, ) ימים365( ה"שס יש החמה
ִּכי ַמְלָאָכיו : "(תהלים צא, יא)לזה נמצא בפסוק  ורמז. שליטה
 שמירה שם שהוא ך"יוהה -הם  התיבות ", שסופיְיַצֶּוה ָּל
 פורים. הכ םיוהם ראשי התיבות של  וגם, בדרך
לשטן להזיק ולקטרג  שליטה הכפורים אין שביום ,ללמדך

 רולשמ - הרע ליצר וגם הטוב ליצר גם - למלאכיו ְיַצֶּוהה' ו
 ]חיי פתיל[                                                         .לינוע

 
 

 להנות עוד רגע מקדושת יום כיפור     
 חסמן ליב יהודה רבי ירד חייו לימי הכפורים האחרון ביום
. בחורים במנין ְמֻלֶּוה כשהוא, נעילה תפילת לאחר לביתו
 לשמחתו שזכה אולם, מאוד אותו נית החלישההתע

 ממתין ובעודו, מאירים היו פניו. ולבג היתהלא  להשלימה
 מנחה בתפילת: "לסובביו אמר, רביתע תפילת זמן שיגיע עד

 :(יונה א, יב)האוניה  לאנשי מרשא הנביא ליונה היום קראנו
 תיבת על הוספת לתמוה ויש, "ָׂשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהָּים"
 יש אלא? "ֶאל ַהָּים" ֲהִטיֻלִני באמירת די לא וכי, "ָׂשאּוִני"

 רגע לעצמו עוד יונה הוסיףרצה ל" ָׂשאּוִני" בבקשתוש, לומר
 שנותר ,תולדע להבין עלינו", הרב סיים", אנו אף"של חיים. 

 לאבד ואסור, הכפורים יום קדושת של רגע עוד עתה בידינו
  ."תדע ִּבְבִלי זו יקרה מרגלית

 

 או הכיפורים יום בערב כפרות לערוך ,הוא ישראל מנהג
 את ולהעביר לשוחטו, תרנגול על שובהתרת ימי בעש

 המובאים גאון ששנא רב מר מדברי. לעניים כצדקה תמורתו
 מתקופת עוד קדום היה שהמנהג נראה, ש"הרא בפסקי

 לנטילת שהסיבה מבאר והוא, סבוראי ורבנן האמוראים
, אדם של בביתו מצוי שהתרנגול מפני היא, דווקא תרנגול
 '. גבר' ששמו מפני מובחר שהתרנגול גם ומוסיף
 ולא השנה ראש בערב הכפרות במנהג נהגו ,הגאונים בזמן
 כפי זרעים עציצי םנוטלי היו אולם, הכיפורים יום בערב

 פעמים שבע מסובבים, שבת במסכת באריכות י"רששמבאר 
 . לנהר אותם ומשליכים

 על חלילה נגזר שאם, המנהג פשר את מבאר סופר ם"החת
 בזרע מחליפו הוא, חלילה בניו ומיתת זרעו כילוי האדם
 לכפרה לשנות אין ,זה ולפי, לכפרה העפר מן הצומח

 לעומת, אדם לבני כפרה משלש יכולים שאינם בתרנגולים
 הפוסקים מגדולי חלק. האדם זרע על שמכפר - הארץ זרע

 . שונות מסיבות הכפרות למנהג התנגדו
 שהם א"הרשב כתב וכן, האמורי מדרכי שהוא כתב ן"הרמב
 כאן שיש שכתבו ויש, המנהג את ביטל ואף הבלים דברי
. המקדש לבית מחוץ כקרבן שנראה חוץ שחוטי של חשש

 בדורות גם טרחו וכבר: "זה מנהג על כתב 'ןַהֻּׁשְלחַ  ךערוב'
 על כמו בזה דבוק ההמון כי, בידן עלתה ולא לבטלן שלפנינו
 ". יותר ועוד אתרוג מצוות
 כי לשנות ואין" הכפרות מנהג על א"הרמ כתב זאת לעומת
 . סודה פי על זאת וביאר ל"האריז נהג וכן", ותיקין מנהג הוא

 

מסבב הכפרות סביב ראשו,  ?ותאת הכפראיך עושים 
כפרתי, וכשעושה כפרה  )זה(תמורתי  )זה(ואומר: זה חליפתי 

כפרתך. ולנקבה  )זה(תמורתך,  )זה(לאחר אומר: זה חליפתך 
 כפרה וכשעושים כפרֵתך, )זה( תמורֵתך )זה( חליפֵתך,זה יאמר: 

זה המתכפר, יאמר: זה חליפת פלוני בן פלונית,  בפני שלא
 רתו. כפזה תמורתו 

לה, קודם שיעשה יוטוב שיקדים לסבב הכפרה על עצמו תח
כן לבני ביתו, כמו שנאמר אצל כהן גדול, וכפר בעדו ובעד 

סי' תרה אות  ייםהחף [כ ביתו, כדי שיבא זכאי ויכפר על החייב.
 .טז. ילקו''י מועדים עמוד עו. וראה בספר מטה משה סי' תתלו]

 
 

 ושכל נדרי במחיצת האור החיים הקד
 בשעת 'ָּכל ִנְדֵרי'. גדולה הארה וראינו הכנסת לבית הלכנו
, נדרי דכל תורה ספר הוצאת מהמערב אחד גביר לי וקנה

 גן שערי כפתיחת בעיני היה ממש, ההיכל שפתחתי ובשעה
 מתחננים העם וכל, הכנסת בבית שהיתה הארה כך בכל, עדן
, דשהמק בית לבנות הקב"ה לפני גדולה בכיה בוכה אחד וכל

 מימי ראיתי שלא ,דברי יאמנו. ַהָפַלִחים (פשוטי העם) אפילו
  ,מדרשנו של החברים כל ברכתי. שעה כאותה הארה בעולם
 חשבתי וכנפשי, עצמי על שהתפללתי כסדר ערוכות ברכות
 ביום עשיתי כן וכמו. נפש ובכל לב בכל לברכם אותם

 מכתבו מתוך[ ."תפלתנו ישמע' ה, נעילה ובעת בבוקר הכפורים
 ]שבירושלים בישיבתו שתמכו עם לנדיבי הקדוש" החיים אור"של ה

 

 
 

 אחדות -העבודה  סדר
 הכפורים יום במוסף של הגדול הכהן של בודהעה בסדר
 נכנס הגדול הכהן כשהיה כי", אחת מונה היה וכך: "נאמר
 של שבחם את מונה היה ,שוהקד היום בודתעל ולפנים לפני

 . כאחת באחדות שהם? שבחם ומהו, ישראל
 ]מאלכסנדר' יצחק עקדת'[



 

 

עמד בבית מדרשו  הקד' טוב שם הבעעלנדרי. -היה זה ליל כל
בקיטל וטלית והתכונן לתפילת יום הכיפורים. פתאום נראה 
כאילו צל עבר על פניו הקדושות, ניכר היה כי משהו מעיק 

את  .על ליבו, אך איש לא העיז לשאול אותו לפשר הדברים
דרי אמרו בכוונה גדולה, ולאחריה, לפני שפתחו נ-תפילת כל

בתפילת ערבית, הכריזו על הפסקה קצרה. הבעל שם טוב 
בהרהורים, ולפתע השתפך על שפתיו  עמד על מקומו שקוע

. חיוך רחב ומאושר והוא ציווה על החסידים להתפלל ערבית
רוח מרומם -טוב במצב שם היה הבעל ,במוצאי יום כיפור
בכפר אחד התגורר : דיו את הסיפור הבאוהוא סיפר לתלמי

האחוזה, -ובעל ,נעים הליכות חוכר יהודי. הוא היה יהודי
יחס אליו יאשר החכיר לו את אדמותיו, העריכו מאד והת

כאל ידיד אישי. חוכר זה נפטר ביום בהיר אחד והותיר 
עד  ,יו אלמנה צעירה וילד קטן. לא היו ימים מרוביםראח

ב צער והילד הקטן נותר יתום בלי שגם האלמנה נפטרה מרו
בעל האחוזה, שהיה, כאמור, ידידו של החוכר  .אבא ואמא

היהודי, לקח עתה את היתום הקטן אליו. ילדים משלו לא 
היו לו והוא נקשר בעבותות האהבה אל הילד היהודי הקטן, 
בו טיפל כאילו היה בנו יחידו. כך עברו שנים אחדות, הילד 

חוזה הנוצרי בעושר ומותרות ולא גדל בביתו של בעל הא
פעם אחת, כאשר שיחק עם  .ידע כלל על מוצאו היהודי

האחוזה,  ילדים אחרים שבאו עם הוריהם לביקור אל בעל
 "יד'ז"נפלה קטטה ביניהם ואחד הילדים האורחים קרא לו 

כי הוריו  ,האחוזה-, באומרו כי הוא אינו בנו של בעל(יהודי)
האחוזה ושאלו  רץ מיד אל בעל הילד המבוהל .היו יהודים
-? ניסה בעל"מה איכפת לך האם זה נכון... "לפשר הדבר

אתה הלא יודע כי אני " האחוזה להרגיעו ולהסיח את דעתו.
 אותך קבעתי גם ואני יחידי בני אוהב אותך כאילו היית

כסף, זהב, שדות  - כל אשר לי, היחידי. כשתגדל כיורשי
ביקש את  - ה'נקרא לו יוסל ,הילד ".וכרמים יעבור לרשותך

בעל האחוזה שיספר לו קצת על הוריו, מי הם היו ומה היו 
ישרים,  אנשים ה סיפר לו כי הוריו היוזמעשיהם. בעל האחו

 הוא הוסיף ",אולם"שנמנו על ידידיו הטובים.  חרדים יהודים
מלבד איזה  ,הם היו עניים מרודים ולא השאירו לך דבר"

ה ביקש לראות את '. יוסל"מיושןספר ישן ושקיק בלוי ו
ובעל האחוזה, ששמר על  - הדברים שהוריו השאירו עבורו

 נהנוש נההדברים כעל מזכרת, הראה לו שקיק של טלית יש
 .שהיה מחזור של הימים הנוראים ,וספר עבה

אולם הוא לא ידע לקרוא בו  ,ה פתח את המחזור'יוסל 
למרות מילה אחת. הוא גם לא ידע למה משמש השקיק. 

הוא ביקש מבעל האחוזה שיתן לו את הדברים הללו  ,זאת
הוא שמר על המחזור והשקיק  ,ולאחר שמבוקשו ניתן לו

 -מבלי לדעת למה ומדוע  -מכל משמר והם היו בעיניו 
  .כמשהו קדוש שיש לנהוג בו כבוד

ה יצא לטייל בכפר. תוך כדי טיול 'עברו ימים אחדים ויוסל
. ם את חפציהם ומתכוננים לנסיעההוא ראה יהודים האורזי

ה, אותו חשבו '? שאל יוסל"האם אתם נוסעים ליריד"
אין " השיבו היהודים, ",לא" היהודים כבנו של בעל האחוזה.

אנו נוסעים לראש השנה לעיר  ,אנו נוסעים הפעם ליריד
מה זה ". "הסמוכה, כדי שנוכל להתפלל יחד עם כל היהודים

כי ראש השנה  ,ודים סיפרו לו? שאל הילד, והיה"ראש השנה
עולם שיתן  של הינו יום הדין, בו מבקשים היהודים מרבונו

וברוחניות. היהודים  טובה ומתוקה בגשמיותלהם שנה
ה בעיניים מהן ניבט העצב והשתתפות 'הסתכלו על יוסל

ה הרגיש בעליל כי היהודים מרחמים עליו, 'בצער ויוסל
לא יכלו לומר לו האחוזה ועל כן  אולם הם פחדו מבעל

האחוזה, הוא לא  חזר הילד לבית בעל ,בלב בלתי שקט .יותר
מצא לעצמו מנוח: משהו טמיר ונסתר משך אותו אל 

הלא יהודי הנהו! בלילה ההוא חלם חלום בו ראה  .היהודים
יוסלה בני, הלא אתה יהודי! לך "את אביו המנוח שאמר לו: 

בורא העולם לבית הכנסת להתפלל יחד עם כל היהודים, ו
למחרת בלילה הוא שוב חלם, והפעם ". יאזין לתפילתך

בני יקירי, אתה הלא יהודי! " היתה זו אמו. היא אמרה לו:

מקומך בין אחיך היהודים ולא בביתו של בעל האחוזה. היום 
  "!ראש השנה. לך אל אחיך היהודים, עדיין לא מאוחר מדי

מצא לעצמו  ה עצוב ומדוכא ולא'היה יוסל ,למחרת היום
מנוח. למזלו נסע בעל האחוזה לציד, כך שיכול היה להרהר 
על החלומות המוזרים שפקדוהו. משהו טמיר משך אותו אל 

 תהוא לקח את שקי ,בהחלטה נחושה... אחיו היהודים
המחזור שקיבל בירושה מאביו ויצא לדרך. ימים  ההטלית וב

ל איפה עד שהגיע לעיר גדולה, שא ,אחדים הוא נדד בדרכים
עייף, שבור ורצוץ הוא הגיע  .בית הכנסת היהודי ונכנס לשם

לשם לפנות ערב. היהודים בבית הכנסת עמדו עטופי 
 והתפללו בכוונה ובדבקות. היה זה ליל יום כיפור טליתות

 . 'כל נדרי' את תפילת והמתפללים אמרו
גם  ,נגעו ללבו הנער היהודי האזין לתפילותיו של אחיו והן

 ה' יתברך,ר רצה להשתפך בתפילה מתוקה לפני לבו הצעי
אולם הוא לא ידע כיצד מתפללים. כאב הלב של הנער 

 טוב שם הבעלהמשיך  ,גם אותי .היהודי התועה קרע שחקים
אפף צער על גורלו של הנער היהודי וחששתי  ,את סיפורו

שמא יברח הנער מבית המדרש וייאבד, חס וחלילה, לכלל 
תח הנער את המחזור אשר בשקו, אולם פתאום פ .ישראל

עולם! אינני יודע מה -של-רבונו"פתחהו באמצע ואמר: 
להתפלל וכיצד להתפלל, מה לומר ומה לבקש. הא לך, 

עולם, כל המחזור כולו ויהי רצון מלפניך כאילו  -של-רבונו
 ! "התפללתי את כל התפילות
ה את פניו במחזור הפתוח ודמעות 'באומרו זאת שיקע יוסל

דמעות עמדו בעיני התלמידים כשסיים  .פרצו מעיניו מרות
ולפעמים בשעת התפילה, שעה  .טוב את סיפורו שם הבעל

שנזכרו בקורותיו של הנער היהודי התועה, שהגיע אל 
עולם! הרי אנו  של בונויר: "המנוחה ואל הנחלה, הרהרו

לפניך כאותו נער תועה! וכי יודעים אנו כיצד להתפלל וכיצד 
 לך כל התפילות? הא הכוונות הטהורות שללכוון את 
התפילות וכל הכוונות. קבל  כבר כל מצויות הסידור, בו

 "!תפילותינו הבאות מעומק הלב ותן לנו שנה טובה ומתוקה
 
 
 

 

 ברינה             רון    
 

 ][משלי טז, א "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 ה בת נעימהיפה נדר מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטוהלהצלח  
 : מתנאל בן איריס : אביטל בת יפה זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 השרון רמת רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 רקוצרח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא: 
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

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

 לושולמית בת שרה : מיטל בת לו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 כיפור יוםסיפור מרגש ל -  המחזור הפתוח

 לרפואת: 
הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 : מנחם בן עליזה דוד בן שמחה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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. ליל עד מבוקר עבד המשפחה אבי, עניה מאד משפחה גרה. לידו הסמוך בבית מאד עשיר אדם היה   נקודה למחשבה
 למחרת עדן לישון והולכים.  דלה ארוחה אוכלים היו. מעבודתם בלילה חוזרים יוכשה. המשפחה בני שאר גם וכמוהו
 ושלווים רגועים נראו הם. הקשה עבודתם למרות. יומם למלאכת ויוצאים תפילותיהם את אומרים. יבשה פת אוכלים. קמים היו אז או -בבוקר

.  הזמן כל ומתוח מאד עצבני התהלך בעלה -שונה לגמרי היה המצב בבית אצלה. קנאהב בהם להציץ נהגה העשיר הסוחר של אשתו. ומאושרים
 ועוד עוד לאגור רק רצה בעלה כי. לבית דברים על או אוכל על כסף הוציאו בקושי הם, משכבו על התהפך והוא ם לפעמים בלילות
 הם מאושרים כמה. העניים שכינינו את ראה! שלנו העושר בכל הטעם מה: לבעלה ואמרה האישה העזה אחת פעם. אותם לבזבז לא אבל. כספים
 ש בגלל רק. יפה כך כל חיים שלנו השכנים. הבעל אמר ־...שלנו השכנים -. בחיים נחת של אחד מרגע נהנים לא שאנחנו בשעה.  בחלקם ושמחים

 הסוחר לקח. לילה באותו. בעלה לה ענה תביני מעט עוד -.. האישה שאלה?" 99 כוח זה מה? 99 כוח  בהם פגע לא עדיין' 99 כוח'
 של חצרה לעבר באוויר אותו והעיף. הארנק של השרוך את סגר הוא. אחת כל אחד רופי בנות מטבעות 99 בו והניח. קטן בד ארנק העשיר

 . מאד ושמחו בחצרם הארנק את גילו הם. יומם לעמל הבית בני כשקמו. בבוקר למחרת -העניה המשפחה
 ויפה עגול סכום להם היה. אחד רופי של מטבע עוד לחסוך יכולנו רק אילו -מטבעות 99 שם יש כי וגילו. לאחת אחת המטבעות את וספרו ישבו

 שיוכלו העיקר. מפיהם אוכל ולחסוך. בעבודתם יותר קצת להתאמץ שעליהם אחד פה כולם החליטו ברגע ובו. לשני אחד אמרו!' מטבעות 100 של
 עד מאד קשה עבדו הם. יומם לעמל ויצאו ד עוד המשפחה בני קמו. יום מאותו.100 - ל שלהם המטבעות אוצר את להשלים
 יותר עוד למחרת להשכים כדי יצועם על עולים. תפילה להגיד או ארוחה לבשל מכדי עייפים היו הביתה בבואם. הלילה של המאוחרות השעות
 -הארנק בתוך  המטבע את והניחו. אחד רופי לחסוך הצליחו אחדים שבועות כעבור.  לכלום וכוח זמן להם היה אל. יותר לעבוד ולהספיק. מוקדם

. אחרת חיים משאת להם היתה לא רגע ומאותו. נוספים רופי 100 שנה מדי לחסוך יצליחו. הזמן כל מוגבר בקצב כך יעבדו שאם ומצאו חישבו הם
 עוד נשמעו לא. מביתם השמחה נסתלקה. עליהם השתלטה כסף ועוד עוד להשיג התאווה, עשו אכן הם וכך  עוד ולחסוך א אלא

 רק ממנה ושבים. האנשים כל התעוררו בטרם לעבודה יוצאים היו. בסביבתו או בבית נראו ולא כמעט הם. למעשה - תפילות או הודיה מזמורי
 הרי. בטח. נו: לה אמר והוא. בעלה באזני כך על העירה. המשפחה בחיי שחל שינויל לב ששמה הסוחר אשת. יצועם על עלו כבר שכולם  לאחר

  ...איתם קורה מה תראי ואז. בהם יפגע ד עד שתחכי לך אמרתי
 (העורך), אחרת לעולם לא יהיה מרוצה. ךאדם צריך 

זצ"ל: מעשה  שלום שרעביאחד ממקורביו של הרב  ושח
בחייל מרעננה של"ע נפגע בצבא וקיבל מחלת נפילה, ולאחר 

יל היה מבאי שהשתחרר, לא הכירוהו בתור נכה צה"ל, ואותו חי
הרעננה, יום אחד אחרי התפילה יצא החייל  סביהכנ"ס 

כשהוא עטוף הטלית ועטור בתפילין ונפל במדרגות של קומה שניה, 
 והזעקנו הצלה, אז ידעתי שחולה ל"ע במחלה הנ"ל, 

 

לשתות פרח ו לקחתי אותו למארי, המארי בירך אותו 
ותוך שבוע שבועיים אותו חייל  פרסי יקר במשך תקופה קצרה

 הבריא ממחלתו וב"ה חזר לעצמו.

חם מאוד כל הקיץ, וכדי  בבגדד
להשיב את רוחם היו משליכים 

, ך אבטיחים לתוך 
 וכשהיו אוכלים אותם 

היה זה בעבורם כמים קרים על 
 נפש עייפה. 

 

מרדכי אליהווסיפר הרב 
יתה הגלידה שלהם, זצ"ל, שזאת הי

והבן איש חי בפרישותו לא היה 
אוכל אבטיחים כל הקיץ עד יום 
שני של ראש השנה, שאז היה 

 מברך עליהם שהחיינו.

זצ"ל  מרדכי אליהו כשהרב
ישב "שבעה" על אמו, קרע את 

החולצה בין הכפתורים טפח מאוזן 
ואח"כ טפח מאונך לכיוון הלב, ליד 

הכיס של החולצה. כשבא רבי 
זצ"ל,  לנחמו, אמר  יעקב מוצפי

לרב שלא קרע כדין, כי צריך 
לקרוע מבית הצוואר כמבואר 

 בשו"ע (יו"ד סימן ש"מ). 
 

מבית הצוואר  ם הרב קם 
כדברי יעקב. כשהרב התיישב 

הסביר לרבי יעקב למה בראשונה 
לא קרע כך, כי כל הדין זה לקרוע 
משפת הבגד, אז בזמנם היה זה רק 
מבית הצוואר, אך עכשיו שהבגד 

מחולק לשניים, גם מקום הכפתורים 
למיחשב לשפת הבגד  

ויכול לקרוע משם. שאל רבי יעקב 
את הרב: אם כך, למה לא אמרת לי 
וקרעת שוב? ענה לו הרב: כי מצווה 

 לשמוע לדברי חכמים!

זיע"א  בן ציון אבא שאולבי ר שב
מחו"ל, ומצא שהביוב בביתו עלה 
והציפה. כאב מאוד על בטול תורה 

לפני אחד  ו,שנגרם לו,
ממקורביו. "אמת", אמר האיש, "הן 
נאמר (סוטה כ"א ע"א): 'סתם תלמיד 

 תורתו אומנותו.  -חכם
 

ועוסק בה ומהרהר כל שעה ואינו הולך ד' 
 , אמות תורה'. רבנו, 

הוא, וצערו גדול שאינו יכול ללמוד 
הזדעזע רבי ציון וקרא:"אני  תורה.

 תלמיד חכם? על מה כבודו מדבר?! 
 

 הלואי שהייתי תלמיד חכם 
 תלמיד חכם מהו?" אתה,היודע 

 , זלזלו וגזלו ואין עם מי לדבר, אין צורך כעת בהשתדלות, אין טעם לכך, יעבדו עלי, רימו אות
 .להתחזק באמונה, שזהו רצון השי"ת רק

חת  ל הצ ו ברכת  ל ן  ו ל ע ת                  ה ו ע ו ש י ה ו ת  ו כ הבר ל   כ

אם חברך 
דבש אל 

 תמצוץ אותו
 יותר מידי 

 ג"ָהרה ְּבנֹו ִסֵּפר ל"זצ מוָּעֵלם ְיהוָּדה ַרִּבי הגאון
 ֶׁשָהיְָתה ַאַחר ַהַּביְָתה ִהִּגיָעה ְּכֶׁשָהַרָּבנִית: א"שליט

 ל"זצ יְהּוָדה ַרִּבי ָּפַתח, חֹוִלים ְּבֵבית ְמֻאְׁשֶּפזֶת
 .ַהַּביְָתה ָחזְָרה ְּכָבר ה"ֶׁשב ִׂשְמָחה ֵמרֹב, ִלְכבֹוָדּה 

 

 מּוָעֵלם יְהּוָדה ַרִּבי ַהָּגאֹון  ֶׁשֵהִכין ַּפַעם ְּבָכל: ִסֵּפר עֹוד
, ה"ע ָהַרָּבנִית ְלִאְׁשּתֹו ַּגם ֵהִכין ְלַעְצמֹו ָקֶפה ּכֹוס ל"זצ

 . ָּתִמיד ַעְצמֹו ַעל ָחזַר זֶה ְוָדָבר. 
 

ֶֹל ֶאת ַמִּגיָׁשה ְּכֶׁשָהיְָתה  , ִּמְׁשָּפָחההַ  ִלְבנֵי ָהאכ
  ֶלֱאכֹל ַמְתִחיל ָהיָה א, ְּתִחָּלה לֹו ַמִּגיָׁשה ָהיְָתה ַכּמּוָבן

 .ֶלֱאכֹל ַמְתִחיָלה ִהיא ֶׁשַּגם ַעד

הזמין אורח והלך האורח למקום אחר, כי שם 
(חזו"א)קפיד,העיקר שהאורח טוב לו.ילחצו,לא 

ַחיּיֵ נוּ ּבְ  ְבַרּבֵ
זצ"ל ָּכַתב: "ָאַמר 

ִוד ע"ה , 'ְוֶאת ּדָ
יְִרֵאי ה' יְַכֵּבד' 

ִהזְִהיר ַלְחקֹר ְּכבֹוד 
ַהַּצִּדיק 

 
 ּוְלַכֵּבד אֹוָתם. 

 

ְוַהִּמָּדה ַהּזֹאת ָׂשם 
אֹוָתּה ִּבְכַלל ִמּדֹות 
ַהֲחִסיִדים ָהעֹוִלים 

 
ַהּׁשֹוְכנִים ְּבַהר 
ָקְדׁשֹו, ְוהּוא 

ֶׁשָאַמר: 'ה' ִמי יָגּור 
ְּבָאֳהֶל ִמי יְִׁשּכֹן 

ר ָקְדֶׁש וגו' ְּבהַ 
ְוֶאת יְִרֵאי ה' 

יְַכֵּבד'".ְוִהְפִליגּו 
ְּבִענְיָן זֶה ַּגם ְּגדֹוֵלי 

 ָהַאֲחרֹונִים.
 



 

אומרת עתידות  מגדתת
  -לחברה שלה
 "שלומך ממש טוב, 

 ?"מה שלומי

hamaor.netכל העלונים: 

 

בעשרת ימי תשובה אנו אומרים 'אבינו מלכנו', ואפילו בשבת,  אבינו מלכנו
דאף שאין מבקשים בקשות בשבת, מכל מקום כעת הוא זמן של פיקוח נפש, 

דבנוניים תלויים ועומדים, וכעת הוא גזר הדין ואם לא עכשיו אימתי (בית יוסף 
 סימן תרכ"ב בשם הכלבו). 

 

 י בינו מלכנו, יובן על פי מעשה בגאון רבי וביאור המילים א
זצ"ל, שבערב יום הכיפורים היה מקיים את המנהג ללכת על קברי הצדיקים 

ולשאת תפילה, והלך יחד עם תלמידיו להר הזיתים, וביקר גם בציונו של אדוננו 
אור החיים הקדוש. לאחר שיצא משם, אמר הרב לתלמידיו שהוא הרגיש שתפילתו 

 לא התקבלה ורצויה בשמים. 
 

התלמידים והמשיכו בדרכם, ועברו בסמוך לאנדרטת יד אבשלום  
הנמצאת מתחת להר הזיתים, ואז הרגיש הרב ההארה גדולה והתפלל שם מעומק 
הלב. תמיהת התלמידים גברה, ושאלו את רבם, דוקא ביד אבשלום הרב קיבל את 

 גד באביו, אסר את נשיו ורצה להורגו. ההארה הגדולה? הרי אבשלום היה רשע, ב
 

להם הרב ואמר, אדם שנפגע מחבירו קשה לו מאוד לסלוח, אך בין אב  
לבנו זה אחרת, רחמי אב על בנים, וכשאב מוחל לבנו הוא מכל הלב לגמרי. אמנם 
אבשלום מרד באביו ורצה למלוך תחתיו, אך כאשר הודיעו לדוד שיואב בן צוריה 

לֹוםבנו, התאונן דוד המלך ובכה בכי גדול,  הרג את אבשלום ִני ַאְבׁשָ ִני ְבִני  ,ּבְ ּבְ
לֹום , סוטה י ע"א), למרות ם, שבע פעמים (כדי להוציאו משבע מדורי גיהינוַאְבׁשָ

 כל מה שעשה לו, כיון שהאב מקבל את בנו בחזרה בכל מצב.
וא יקבל אותנו וכך אנו, הקב"ה הוא אבינו, ואם נבוא אליו ונבקש ממנו רחמים, ה

 הוא אבינו, הוא אבא שלנו ומקבל אותנו ברחמים. באהבה וימחל לנו בלב שלם. 
 

שנזכה לשוב בתשובה שלימה, לעשות רצונו יתברך כרצונו, ולראות  
  בישועת ישראל השלימה בקרוב, אמן.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 אילנה, ששון בן טיפחה, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגליתהרב בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,  דדה בת אסתר

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גוב מרן הראואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

זצ"ל  ישראל קנייבסקיהרב  רבנוו
היה כבד שמיעה, ובשנותיו האחרונות 
התדרדרה שמיעתו עוד יותר, עד שכל 

. רבנו ההקשר עמו היה 
היה אומר על זה: "ברוך ה' שעשה עמדי 
חסד שאיני שומע, ולא מבטלים אותי מן 

התורה יותר מידי, כי מה כבר אפשר 
 לכתוב על פתק.." 

 

 , הגיב:ו כשהציעו לרבנו 
"לשם מה? במשך השבוע יותר טוב 

שאינני שומע לשון הרע, וגם לא מבטלים 
היא  ה אותי מהתורה 

שאוכל לשמוע טוב יותר את קריאת 
התורה בשבת, והרי בשבת אינני מורה 

 היתר להשתמש במכשיר זה".

ַמה ֶּׁשּנְִדָרׁש ֵמִאָּתנּו הּוא  –ֻחִּקים  לגביי
ּוּוי ַהּתֹוָרה ְּכִפי ְלַהְקִּפיד ְלַמֵּלא ְּבַדיְָקנּות ַאַחר צִ 

 . 
א נֱֶאַסר  –ַמה ֶּׁשָאְסָרה ַהּתֹוָרה  ָאסּור, ּוַמה ֶּׁש

ׁש  ָֹ ֻמָּתר, ֶׁשֵּכן ֵאין ָמקֹום ְלָהִבין ִמּתֹו  –ִּבְמפר
ְוֶלֱאסֹר ְּדָבִרים ּדֹוִמים   ָהִאּסּור ֶאת 

, ְלֻדגְָמה, ֵאין ַהַּׁשּיִָכים ְלאֹותֹו טַ  ַעם. ְּבֶׁשל ָּכ
ִאּסּור ַעל ֲאִכיַלת ַּתְחִליֵפי ָּבָׂשר ִעם ָחָלב ָּכל 

 עֹוד ֵאין ְּבָכ ִמּׁשּום ַמְרִאית ָהַעיִן.

חשובה שפרסם אברך  הודעהה
רה טובה והזמנה בשו: "לפני פסח

לחבריי הקרובים: ברוך השם זכיתי 
לסיים את הש"ס בסייעתא דשמיא, 

הנני להזמין בזאת את כל חבריי 
 לבוא ולהשתתף עמי 

 ולעזור לי לנקות גם 
 ...את השו"ע והרמב"ם

מך למען את אביך ואת אִ  כבדד
יאריכון ימיך" תנו רבנן: שלושה 
שותפים הם באדם, הקב"ה אביו 

ואימו. בזמן שאדם מכבד את 
אביו ואת אימו, אומר הקב"ה: 
מעלה אני עליהם כאילו דרתי 

 . ם ביניהם 
 

בזמן שאדם מצער את אביו ואת 
אימו, אומר הקב"ה: יפה עשיתי 
שלא דרתי ביניהם, שאלמלא 

 ציערוני. –דרתי ביניהם 

זצ"ל (ראש  יעקב ניימןימיו של הגה"צ רבי  בערובב
יתה קשה ישיבת אור ישראל), כאשר פקדו החולי, וההליכה ה

עליו מאוד,ראוהו כשהוא מתאמץ ומשתתף במסירות נפש 
ממש בשמחתו של אחד האברכים. לפליאת הנוכחים, מה ראה 

,  "על ככה? השיב רבי יעקב בשלוותו: "
טרח זקינו של אותו אברך וכבדני בנוכחותו ובברכתו בשמחת 

ח הבר מצווה של בני. על כן ראיתי אני חובה לנפשי לטרו
ולהשתתף בשמחת נכדו...". וכך גם בקיץ תשל"ט בהיותו בן 

 שמונים וחמש. הילוכו כבד עליו. מטהו בידו. 
 

בקושי רב נגרר לדברים שבהכרח. והנה כל זה אינו מעקב 
 אבידו מלטרוח בגופו ובנפשו, לבוא 

של... של תלמיד? התברר שלא! אפילו לא של תלמיד. א"כ 
תף ולטרוח כ"כ?. את ההסבר סיפק רבי מה הביאו להשת

יעקב עצמו לידידו הגאון רבי זבולון גרז זצ"ל שנפגשו שם: 
"חש אני הכרת הטוב למשפחת החתן. זקנו המנוח נמנה על 

, אשר שימש היכל לימודים ת גבאי בית הכנסת 
 לישיבתנו בימי ראשית, הודות להשתדלותו הנמרצת..."

הימים שקדמו למלחמת ששת הימים, כאשר הציבור  באחדד
בארץ הקודש היה נתון במתח ובחרדה מהשמעות והאיומים של 

 שלמה זלמן אויערבאך רבימלחמה קרבה, ניגשו לגאון 
צ"ל תלמידים המתגוררים בחו"ל ושאלוהו: "הואיל וההורים ז

מודאגים מאוד, ורוצים שהילדים יחזרו לביתם ולא ישהו בארץ 
 בזמן המלחמה, האם לשוב?" 

 

השיב הגרש"ז: "בוודאי שאם ההורים מבקשים צריכים לשמוע 
ולחזור לבתיהם..". כשהגיע תשובתו של רש"ז לאוזני אחד 

ה לרש"ז ושאלו: "יש לי קרובים האברכים בעל משפחה פנ
מהמצב בארץ,  םמצד אשתו הגרים בחו"ל והם 

הם הודיעוני שהם מוכנים לשלוח כרטיסים לאשתי ולילדים 
שישהו בביתם בחו"ל עד אחר המלחמה האם להענות 

להזמנתם? ". תמה רש"ז על עצם השלה והשיב בפליאה: "איני 
הרי עם ישראל הוא אחד  מבין כלל מה השאלה, מה יש לדאוג,

 זה עם זה בגורל אחד,  ! ומאוחד! 
 

כוחו של העם באחדותו. ומה שיקרה לכל עם ישראל יקר גם 
 ישראל וממילא אין כל הצדקה לפרוש מן הכלל. רביל

 יחזקאל לווינשטייןזקנותו סמוך לפטירתו היה רבנו  בעתת
זצ"ל בעל יסורים גדול. נכנסו תלמידיו לבקרו. הוא שכב במיטתו 

 י ואמר:"אני חושב מפני מה הקב"ה הביא עלי 
שכאלו. באתי למסקנה, כי היות שאנו קרובים לביאת המשיח ואי 

 , ש ניו כשיש אפשר לקבל פ
 

 הקב"ה מייסרני להכניע גאוותי, להכין אותי לביאת המשיח".

אדם גדול מוכיח גדולתו 
באמצעות הדרך שבה הוא 
מתייחס לאנשים שאינם 

 נמצאים בסטטוס שלו.

הרוצה להציל את נפשו 
 מרדת שחת אין עצה 

 

 רק לימוד המוסר      

יצר הרע 
הוא טובה 

גדולה 
 לצדיקים 

שעל ידו 
 זוכים 

 לאור גנוז

שטות שאין  –"גאווה" 
 בעליה מכיר בה.

היה זצ"ל  האדמו"ר מויזני'ץ
כל מי כל כולו אהבת ישראל 

שעמד במחיצתו ראה והרגיש את 
האהבה שהקרין כלפי כל אחד 

מישראל. רבינו סיפר , שכאשר 
, , הגיע עם חלק מחסידיו, 

לעיר גרוסוורדיין שהיתה קהילה 
אשכנזית, סבלו הוא וחסידיו מיחס 

 שלילי מצד האשכנזים. 
בצר לו פנה רבנו לראש הקהל 

ואמר לו: "נראה שאינכם אוהבים 
 במיוחד,  אותנו

ואבל אנו 
שגם אתם תאהבו אותנו לבסוף..." 
האדמו"ר אמר וכך היה. לאחר זמן 
נוכחו לראות ולדעת שחששותיהם 

 הם חסרי יסוד.

ַעל ְּגאֹונּותֹו ְוִצְדקּותֹו ָהיָה  נוסףף
ער רבי רוְּך ּבֶ זצ"ל ַּבַעל  ּבָ

 ַה"ִּבְרַּכת ְׁשמּוֵאל", 
רֹאׁש יְִׁשיַבת ָקֶמנִיץ ַּבַעל נֶֶפׁש 

ִּפּיּוִטית ַרָּכה ֲעֻמַּקת ָהֶרגֶׁש ּוְספּוגַת 
ִּפּיּוִטית זֹו ָהיְָתה  ַהְּקֻדָּׁשה. נֶֶפׁש

ִמְתַעְרֶטֶלת ְונְֶחֶׂשֶפת ְּבָכל יְָפיָּה 
 ְּבִפְרֵקי זְַמן ְמֻסּיִָמים, 

 ִּבְפָרט ְּבַחג ַהָּׁשבּועֹות. 
 

ָאז ָהיּו ִמְתַּכּנְִסים ֶאְצלֹו ְּבנֵי 
ַהיְִׁשיָבה ְוהּוא ָּפַתח ְּבִׂשיָחה 

ַעל  ת רֹוֶעֶפת 
יו ְּבוֹולֹוזִ'ין ְּבִסּפּוִרים ַׁשֲחִרית ַחּיָ 

ַעל ַרּבֹוָתיו ְוזְִקנֵי ּוגְאֹונֵי ַהּדֹור 
ֶׁשָעַבר. ְוָאַמר, ֶׁשַּגם ַרּבֹו הּוא 

ִוירשכבה"ג ָמָרן   ַהגר"ח ַהּלֵ
א ָחס  זצ"ל ִהְקִּדיׁש ָׁשעֹות ָלזֶה ְו

 .ַעל זְַמן ִלּמּוָדיו

 זיע"א היה מבקש ומפציר " החפץ חיים"
 ת ונים על בניית בית הכנסתבגבאים הממ

רבים לשם כך, ושלא יקבלו בשום אופן את תרומת העשיר 
המבקש לתרום לבדו את כל סכום הבניה, ונימק הוא את 
דבריו מהפסוק :"מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 

תרומתי", אף על פי שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה שהיה 
 ים לבדו את המשכן, להק 

בכל זאת ציווה ה ' להתרים את הרבים, כדי שיהיה לכל אחד 
 חלק בהקמת המשכן. 

 

והזוכה לתרום לבניית בית הכנסת הרי הוא בכלל מזכי הרבים, 
וניצול הוא מכל גזירה רעה, ומושגח ישירות מהקדוש ברוך 
הוא כדי שלא יחסר לו דבר , וגדול הוא ורב כוחו עד שבכח 

 אף מגזירה שנגזרה על הציבור. וה זו מצוו
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 זל  גליון

 

יםורכיפ‰יום ‡וˆרו˙ ‰נפ˘ על 

 תשע"ח יום הכיפורים

 עיר
 

 הדה"נ
 

 מוצאי
 

 19:01 17:51 ירושלים
 19:03 18:06 בני ברק
 19:19 18:23 ברוקלין
 18:29 18:29 לונדון
 20:18 19:17 פריז
 18:39 17:52 פ.ס ברזיל

 21:11 19:06 אנטורפן
 18:57 18:07 ס סיקוקמ

 ארגנטינה
 19:34 18:38 ב.א.

    
  

   
   
   

 שיעורים מתוך
 ד"מביהמ
 הנפש לתורת

 "כבתחילה ויועצינו"

 זמני
כניס˙ ויˆי‡˙ 

 ‰˘ב˙

 גם במקומות הנמוכים  -עמך 
אנו עומדים בעיצומם של ימי התשובה, 

יש בו קורטוב של בר דעת והוא כאשר כל מי ש
יראת שמים, מקדיש את עיתותיו לחשבון נפש 
 ולהתקרבות אל האלקים. יש מי שמתעורר יותר

 יםמרגיש ויש מי שמתעורר פחות, אבל כולם
שאי אפשר להישאר רדומים. לוח השנה מתריע 

מחייב את כולנו  וזועק: יום הדין בפתח! וזה 
 להיערך ולהתכונן כראוי. 

ינו רדום, אף פעם לעולם איש מי שאבל 
 -, וכעת הוא אף מגביר את פעילותו לא שובת

היצר הרע. ככל שאנו מתרוממים ומתעלים  זה
מתרומם ומתעלה במלאכתו הוא  - 'בעבודת ה

, בהתמדה, במסירות ובאומנותו. הוא עושה זאת
המלחמה מולו היא 'מלחמת עולם'. . בנחישות

, בלי שום מצדו בלי שום ויתור והתחשבות
 .רחמים

מול אדם מרגיש את עצמו הלפעמים 
הוא לא מחזיק  .כספינה המטרפת ביםהיצר 

מעמד, מרגיש אבוד, טובע בים. הוא מרגיש 
 , וההרגשה הזושהקרקע בוערת מתחת רגליו

[הייתי . אותו לגמרי היתמשבמפילה אותו, 
בסמינר בית יעקב בירושלים. אחת המחנכות 

רה אמרה לי ששלושה שבועות לפני כן היא עב
זעזוע קשה, ומאז לא פתחה סידור. היא לא 

 מסוגלת להתפלל. זה מצב נורא!]
ימי הרחמים אם בכל השנה כך, הרי בו

יש לו  האדם רוצה לעקוף את היצר. והסליחות
שאיפות להתכונן ליום הדין, לעבוד עבודה 

מי מופיע מולו? הנה פנימית, לרומם את עצמו. ו
וגם כעת היצר. אותו יצר שאינו שובת לרגע, 

 הוא פועל במלוא כוחו ותוקפו.
 לזרוע באדם –השטן רוצה דבר אחד 

אדם מרגיש שהוא חסר תקווה, האוש. כשיי
השטן מרוצה מאוד, הוא יודע  –חסר סיכוי 

 שהוא עשה את שלו. 
יאוש ורפיון ישאחז בו  ומה יעשה האדם

באמת הוא חסר תקווה? האם האם  ידיים?
חודש מבחינתו האם השערים? את בפניו הגיפו 
 ? אבוד אלול

אומר דוד המלך , חס ושלום! חס וחלילה
 ,"אם אסק שמים שם אתה"(תהלים קלט, ח): 

יורד כאשר אדם גם הנך".  -שאול  אבל "ואציעה
, 'שאולכ' מוגדרלמצב שלשפל תחתית, עד 

 הקב"ה נמצא. שגם שם להאמין  עליו
כי "נתאוה בורא עולם ברא את העולם 

ו דירה למעלה, כך יהא לו דירה הקב"ה כשם שיש ל
ה). "דירה  מןבחוקתי סי שתלמטה" (תנחומא פר

במקומות הנמוכים ביותר. וכאשר גם  –למטה" 
ולא משנה מאיזו  ,מגיעים למקומות הנמוכים הללו

מיד מוצאים  –שם את הקב"ה אם מחפשים  ,סיבה
 אותו.

אומר הקב"ה: אם אדם מסוגל להיות "אני 
 –ומתקרב לקב"ה ודבק בו  שהוא מתעלה –לדודי" 

האדם לא בדרגה כזו אבל אם מה טוב ומה נעים. 
, הוא יורד למקומות נמוכים במצב כזה, ואדרבה ולא

"; הקב"ה דודי לי"אז  -ושפלים, אפילו עד ל"שאול" 
 . ביותרונמוכים ו למקומות הרחוקים ירדוף אחרי

כל מה שנשאר לאדם הוא לקבל את הקב"ה, 
 ול דודי דופק פתחי לי".ק" –לפתוח את הדלת 

צריכה ודת ה' הקב"ה מבקש מאיתנו לדעת שעב
לכל אחד עבודת ה' שלו. מי . בכל מצבלהיעשות 

שנאנס וחלה ולא יכול לבוא לבית הכנסת בראש 
מדוע אינו יכול לעבוד הוא שבור ומדוכא,  –השנה 
כמו כל יהודי; מדוע נגזר עליו שלא לבוא  את ה'

 לבית הכנסת.
. הקב"ה לדכדוך הזה אין מקום ולם באמתא

קבע לו את עבודת ה' שלו, והוא צריך לעבוד את ה' 
להיות  היאלפי מה שנקבע לו. ועיקר עבודת ה' 

 "הנך". -קשור לבורא עולם. לדעת שבכל מקום 

 

גם במקומות הנמוכים -
אנו עומדים בעיצומם של ימי התשובה, 

לל

ו דירה למעלה, כך יהא לו דירה הקב"ה כשם שיש ל
ה). "דירה מןבחוקתי סישתלמטה" (תנחומא פר

ל

כל מה שנשאר לאדם הוא לקבל את ה
את הדלת ול דודי דופק פתחי לי"ק"–לפתוח

 לכתחילה תשובה -" הנך שאול ואציעה"

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'עיסקה' במאה שקל...
 בקרב בני ישיבות צעירים לפעולשנים האחרונות הקב"ה זיכה אותי ב

הם דוגמאות חיות . ות הרגילותאת עצמם במסגר שלצערנו הרב לא מצאו
ולם' נגד היצר, ורצוי הם בעלי נסיון ב'מלחמת עהנך".  –ל"ואציעה שאול 

 . העשיר םנמה ללמוד מנסיויש הרבה  להאזין להם כי
אחד הבחורים הללו יורד  אחת עשרה בבוקר.השעה הנה אחד המקרים: 

. "ני לא מסוגל להתפלל היוםהרב, א": לי ואומר פונה אלילבית המדרש. הוא 
 –אמרתי לו: "אם אינך מסוגל . ידעתי מה מתחולל בנפשו ,יש לי נסיון איתם

 אז לא".
 .עם הידיים תנועותשה עזר אלי. חאחרי שלוש דקות ו - לך למקומוה

: משיבהוא ו "עד כדי כך?"אמרתי לו: הבנתי: גם תפילין הוא לא מסוגל להניח. 
הנהנתי בראשי, . , לא מסוגל"ר עלי, אני לא יכולהרב, אתה לא יודע מה עב"

 לאות השלמה עם המצב.
אתם תתפללו, ": אותו אומר לחבריואני שומע חזר למקומו. ואז הוא 

 . "אתם תניחו תפילין, אני פטור ואני אקבל על זה שכר
" והוא משיב: "כן, מישהו תמה: "אתה פטור?! ועוד תקבל על זה שכר?!

 וה לשמוע בקול הרב"...מצ -אני מקיים מצוה 
בא ואומר  איך אפשר להשלים עם מצב שבחור :נשאלת השאלהובאמת, 

הרי זו מצוה ? ואתה מניח לו לנפשו לך שהוא לא מסוגל להניח תפילין
 דאורייתא! מילא תפילה, אבל תפילין?! 

אולם מי שמכיר את הנפשות הפועלות לא יתמה. קשה להאמין עד כמה 
כשראו אדם, ידעו פחות או יותר מיהו ומהו ומה מסתתר  ,עםהשתנו הדורות. פ

בפנים. כיום, יכולה להיות תהום פעורה בין הדמות הנראית כלפי חוץ ובין מה 
שמסתתר בו בפנים. כשבחור כזה מבטא בגילוי לב את הרגשותיו ואומר שהוא 

 צריך להאמין לו.   –לא מסוגל להתפלל וגם לא להניח תפילין 
 " אפשר להציע לך עסקה?: "ני קורא לוכעבור חצי שעה א

 השיב."... אם כדאי ונראהמה העניין, "נשמע 
לעבוד בשביל  הסמוכהאם אני שולח אותך למכולת "שאלתי אותו: 

  "אתה הולך או לא הולך? ,עשרים שקלים לשעה
הרי  -הרב  - אבל אתה" " הוא עונה בהתלהבות,...אני לא הולך, אני רץ" -

 . ת את זה"לעשו לא מרשה לנו
ללכת למכולת כדי לעבוד בסחיבת קרטונים תמורת " אמרתי לו, ,"נכון"

לעבוד אצלי  מוכן. אבל אתה מרשה לבחורים לאאני זה  -לשעה  עשרים שקל
  "לשעה? בשביל מאה שקל

 "?מה הרב רוצה שאעשה "ודאי! שיב:יהר להמהוא העיניים שלו ברקו, ו
וידעתי את הנסיבות המיוחדות מכיון שהכרתי את הבחור לפני ולפנים 

 -תפלל תפילין וי אם אותו בחור יניחאני מאמין באמונה שלמה ששלו, 
 . התפילה שלו בוקעת את כל הרקיעים ומגיעה עד כסא הכבוד

? אני רוצה שתניח מה אני רוצה שתעשה עבורי "שאלתאמרתי לו: 
עשה רק דבר אחד שת! אני מבקש לעשרים דקות שקלמאה  תפילין ותתפלל.

קל  ', וזהו. זה יותרשמע קולנו'תזכיר אותי בתפילת שמונה עשרה בעבורי: 
 . נים"..קרטו בסחיבתמלעבוד חמש שעות 

 בשלו: "הרב, התפילה שלי לא עוברת בתקרה"... הוא אך 
צודק. התפילה שלך לא תעבור בתקרה, אבל הקב"ה וכל ואני בשלי: "

ויעלו אותה אליהם  שלךיקחו את התפילה  ,פמליה של מעלה ירדו למטה
 .למעלה"

: "נו, באמת. אני? התפילה שלי? בכלל, יבל את הדבריםקאך הבחור לא 
   ..".כל הרעיון הזה עם המאה שקלמה אני לא מבין 

אתה הרי בחור בר דעת. תחשוב ": ואז אמרתי לו את הדברים הבאים
יכול  ? אתהלך ישרק ו ,למה לכל החברים שלך אין בעיה להתפלל היוםרגע, 

לכל דבר יש סיבה.  .'סתםדבר כזה 'אין שלהסביר למה? ביהדות לימדו אותנו 
לא תמיד אנו יודעים להסביר אותה, לא כל דבר אנו יודעים למה, אבל לפחות 

מה קרה שדוקא לך זה קורה היום ולאחרים לא? דע לך, . נסות להביןצריך ל
ליו. ומה הוא שיש מישהו שמפחד ממך, דוקא ממך! הוא מפחד שתתגבר ע

, עשה כדי למנוע את האפשרות שתתגבר עליו? שם לך יציקת בטון על הלב
 . "כדי לאטום אותו הרמטית

לא כל החיילים בצבא מבצעים אותו תפקיד. המשכתי ואמרתי לו: הרי 
 אףמטבח. שעובדים כטבחים בויש חיילים  ,יש חיילים שנשלחים לחזית

לא ישלח לוחם קרבי לעבוד במטבח. פקד לא יוציא חייל מהמטבח לחזית, ומ
  כל אחד והתפקיד שלו.

ויש נשמות של ', נשמות גבוהות, חזית'גם בעם ישראל יש נשמות של 
 . ', נשמות נמוכות יותרמטבח'

רע ואומר לו: אתה רואה הקב"ה בא ליצר השנחשבת 'נמוכה'. יש נשמה 
, לפעמים את הנשמה הזו, תניח לה, אל תתעסק איתה, זה לא בשבילך. לכן

הכח הרוחני של הנשמה ה'נמוכה' הזאת עצום, היא יכולה לחולל פלאים. בכח 
 שלה היא יכולה להחיות ולקיים את כל ישראל.

 ליצר הרע.ומוסר  הקב"ה לוקח , שאותןנשמות חזקותלעומת זאת, יש 
אומללות, הן צריכות לעבור נסיונות והתמודדויות קשים הנשמות הללו 

מלחמת העולם הזו מול  להן. קשה מאוד ת למצבים מסוכניםמגיעוהן ונוראים, 

למה? למה אתה עושה לי את זה? אני  :שואלות את הקב"ה היצר הרע. הן
הנה ראש השנה מתקרב, והנשמה הזאת מרגישה . יותר כבר לא יכולה

 כושלת לגמרי. לא רק שהיא לא מוכנה ליום הדין, היא ההפך הגמור מזה.
הם  שהולכים לחזית לא שואלים למה! ליםחיי :אומר לה הקב"ה

מיועדים לחזית ולא למטבח. הם ממלאים את תפקידם כמיטב יכולתם, בלי 
אבל הם  -הרגים נגם , נפצעיםבגבורה,  לשאול שאלות. הם נלחמים

 . , הם חיילי הקרבהגיבורים
. הוא שב בחיבוק ידייםוהוא לא י ,תופס נשמה מסוימתכשהיצר הרע 
לחם בה, להכניע ולהביס אותה. הוא לא יעשה לה חיים תופס אותה כדי להי

תכך מלחמ –, ככל שהנשמה גבוהה יותר הקלים, אין אצלו הנחות. אדרב
מן  היצר מקבל את מזונוש היצר כנגדה תקיפה וקשה יותר. מובא בספרים

גם ה'מזון' משובח,  –הנשמה שאותה הוא תוקף, ואם היא נשמה גבוהה 
 ברמה גבוהה.

במצבים כאלה שהבחירה של האדם קיימת תמיד, אבל אמנם נכון 
הנשמה הזו, הרי כמעט ניטלה מה ה' רוצה מ כמעט ואין סיכוי לאדם. אם כן

ולומר ידיים לא להרים  לא להישבר.דורש דבר אחד:  הקב"ה? ממנה הבחירה
 רק זה לא! "כאשר אבדתי אבדתי".בייאוש 

לכן היצר מפחד ממך,  כי היום, לך קשה"פניתי לאותו בחור ואמרתי לו: 
פחד רק מעצם המחשבה לא תממהוא  , דוקא אותך.אותךהוא תופס 

 "!רעידת אדמהלזעזוע, ל יפתח לך הלב. אתה תגרום לושפתאום י
הקב"ה שומע אותך. התפילה שלך תתפלל,  ,תפילין לך תניח"וסיימתי: 

האחרות, כי התפילה שלך באה מתוך מכל התפילות לו יותר חשובה 
התגברות גבורה שלך, היא ביטוי לת. התפילה שלך היא הוכחה להתמודדו

 ". תהיה מאושר!שלך על האויב הנורא ביותר של האדם
 כעבור זמן קצר הבחור היה עטור בתפילין ושקוע בתפילה זכה וטהורה.

והאזין בחור אחרצד ר שבמשך כל מהלך השיחה עמד מן הרוהנה מתב
אותו בחור ואמר פנה אלי  השיחה אחרי שסיימתי את לשיחה, בלי ידיעתי.

במצב שלו לעצמי: אם  הרב, כשאמרת לו שהוא פטור, עשיתי קל וחומרלי: "
 על אחת כמה וכמהאני, שאני במצב גרוע יותר ממנו,  –הוא פטור מתפילה 

 ם אני לא מתפלל ולא מניח תפילין". החלטתי שגו ,שאני פטור
הייתי ?". אז גם אני –עכשיו אתפלל הרב, אם אני ואז הוסיף ושאל: "

 . "כן, גם אתה תקבל, ואמרתי: "מתכוון למאה שקלבטוח שהוא 
התפילה שלי תעלה ואז הוא אומר לי: "לא! אני מתכוון האם גם 

 "למעלה?
 בוודאי! - 

תוך דקה הוא הצטרף לבחור הראשון. המראה היה מרגש עד דמעות: 
מילה. באיזה להט, שתי נשמות טהורות, עטורות בתפילין, מתפללות מילה ב

 באיזו דבקות.
. הייתי נפעם ונרגש. רואה את שני הבחורים היקרים הללוועומד אני 

ואיפה  –איפה הם היו לפני כמה דקות מה הולך כאן?  :שואל את עצמיאני ו
 הם עכשיו!

בבת  – כשמשנים לבן אדם את ההסתכלות שלו על החיים זה הסוד!
) מספרת ע"ב י א בתראמרא (בבהג אחת הוא משתנה מן הקצה אל הקצה.

שחלה ונשמתו עלתה לשמים,  ,בנו של רבי יהושע בן לוי ,על רב יוסף
וכשחזר שאל אותו אביו: מה ראית? אמר לו: עולם הפוך ראיתי, עליונים 

 למטה ותחתונים למעלה. אמר לו אביו: בני, עולם ברור ראית!
ו שלמטה הוא ראה למטה, ואת אל –את אלו שאמורים להיות למעלה 

הוא ראה למעלה, לכן הוא הגדיר זאת "עולם הפוך ראיתי". אבל כאשר  –
סידרו לו את הדברים בצורה נכונה, והסבירו לו שהוא טעה בהערכת האנשים 

לא מה שהוא מחשיב כ'עליונים' הם אכן עליונים ולא מה שהוא מחשיב  -
ראה צם בעתברר לו שהוא אזי בבת אחת מ –כ'תחתונים' הם אכן תחתונים 

 "עולם ברור".
תפילת שמונה עשרה, שהם נעמדים ללפני הסיפור לא תם. אבל 

מי אל תשכחו להזכיר אותי בתפילה. ": להם יאמרתל השולחן ודפקתי ע
:שאלתי אותוסיים, . הראשון .."לא מקבל את התשלום – שלא מזכיר אותי

אמר לי: והוא  ,הגשתי לו את הכסף .. השני זכר" הוא שכח..זכרת אותי?"ה
 מהמאה שקל האלה...יותר הרבה התפילה שלי היתה שווה 

נסע לארצות  קום,את המכעבור זמן הבחור עזב ויש המשך לסיפור. 
אמרתי לו: "שמעת אצלי  ובא לביקור.אחרי שנתיים חזר לארץ הוא הברית. 

הוא ?". מה לקחת מהשיעורים הללושיעורים במשך שנה וחצי. תאמר לי, 
כשאני צריך טובה מבורא איתי הוא הלימוד הזה: שלקחתי מה "מיד:  השיב
 . "אני מבקש ממנו אזו ,אני מחכה דוקא לרגע שלא כל כך הולך לי ,עולם

והוא  "אתה מדבר תיאורטית, או שיש מקרה קונקרטי?" :שאלתי אותו
שעת לילה עבודה בהמ תיחזרבוודאי. הנה מקרה שקרה לי: יום אחד "השיב: 

תי נזכר . פתאוםי עייף מאוד ועשיתי את דרכי למיטההיית .מאוחרת מאוד
לא הייתי מתאמץ.  בעבר, במקרים כאלה,. ערביתלהתפלל  תישכחש

 הפעם זה היה אחרת.אבל העייפות הכריעה את כל הנימוקים האחרים... 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –תי במה שהחדרת בנו, שדווקא במקום ובזמן של שפל וחולשה נזכר
בוקעת רקיעים.  –קים, והתפילה שח של המעשה מרקיעיםהחשיבות הערך ו

קמתי ממיטתי והתפללתי ערבית. התגברתי על העייפות, לא נכנעתי ליצר, 
למרות שזו היתה תפילה רגילה של יום חול, ולמרות  –הוסיף  –ותדע לך 

חשתי את  התפילה הרגשתי תחושה מרוממת מאוד;שהייתי עייף מאוד, כל 
 . "שלה יםהמיוחדוהחשיבות הערך 

 ב'שאול' –' קירבת ה
. שוב , שאף הוא מתעסק עם נוער חרדיסיפר לי ידיד ועמיתסיפור דומה 
ולהגיע אפשר להתעלות  –שדוקא מהמקום הירוד ביותר ושוב אנו רואים 

 לפסגות ולגבהים הרמים ביותר.
וכך סיפר: בחור אחד התייתם מאמו בחודש אב. הכאב והצער על פטירת 

 מגיעה לו.  ינהיבל משמים סטירה שאאמו היו נוראים, הוא חש כאילו ק
והוא מרגיש זרות  –הגיע חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה 

ליו. היו לו תחושות קשות, והוא לא היה מסוגל ור, כאילו כל זה לא שייך אוניכ
פך, ילהרגיש מה שמרגיש כל יהודי בימים המרוממים והמיוחדים הללו. הה

 חש ריחוק ודחיה.  במקום התעוררות והתקרבות הוא 
בליל יום הכיפורים הוא עשה טובה לאביו ובא לבית הכנסת. ארון 

והבחור מרגיש ניכור  -הקודש פתוח, החזן והציבור שקועים ב"כל נדרי" 
הוא החליט לעשות מעשה: קם לא שייך למקום. מרגיש תלוש, מוחלט, 

ישוב. אבל יצא לרגע ועוד מעט מבית הכנסת. אביו היה בטוח ש יצאממקומו ו
הוא יצא על מנת שלא לשוב. הסתובב ברחובות העיר השוממים מאדם.  –לא 

 הלך והלך, עד שהגיע לגן העיר.
כעת היה שומם. גם המקום הזה, שבדרך כלל הומה אדם ושוקק חיים, 

, בלי 'הודעה פתאוםלפתע ישב על ספסל, בהה, הסתכל על השמים. תיה
 – סוער, אמיתי, מעמקי הלב והנשמה, בכי . בכה ובכהפרץ בבכי - מוקדמת'

 ללא הפוגה. 
והחל לדאוג לו. אחרי התפילה יצא למקומו אביו ראה שהוא לא שב 

היתה לו את התבונה לא להעיר לו שפוף לגמרי. לחפש אותו. הוא מצא אותו 
 לביתם בשקט, בלי להחליף מילה.יחד מאומה. הם צעדו 

 כעבור זמן הוא חזר לעצמו. יום כיפור חלף. 
הוא פגש את הידיד שלי וסיפר לו את כל הקורות אותו באותה תקופה 

באותה שנה, ביום הכיפורים לא התפללתי ערבית בבית "קשה. ואז הוא אמר: 
הוסיף ואמר  –הכנסת. אחרי ששבתי הביתה התפללתי ביחידות. אבל דע לך 

ורא זו דבקות, כזו קירבה לבעד היום לא היה לי כזה יום כיפור מרומם! כ  –
 "לא הרגשתי מעולם! עולם

וא אשר אמרנו: הקב"ה נמצא בכל מקום, ולפעמים ניתן למצוא את ה
 הנך". –רבה שלו דוקא במקומות ובזמנים השפלים ביותר: "ואציעה שאול יהק

 תשובה של "ויגדיל יגון בלבבו"
עלינו לדעת שהמושג "ואציעה שאול הנך" אינו בדיעבד אלא לכתחילה, 

 !זו גופא התשובה
על עניין היגון והצער כותב  )יבאות שער א ( "שערי תשובה"רבינו יונה ב

ב כמה רבה תונן כליותיו ויחשוישתשובה, ואלו דבריו: "העשיית הנדרשים ל
 ".ויגדיל יגון בלבבו רעת מי שהמרה את יוצרו,

 היטב הממחישהנה סיפור נפלא, שאירע לפני כמאתים חמישים שנה, 
 את הדברים. 

ין לצאת לדרך ביום שישי, מחשש שיתרחש איזה אונס יש דין שא
דרכים משובשות, מזג , יש חיות רעות, הבדרך וייאלצו לחלל שבת. יש ליסטים

. אולם לא , והשבת עלולה להתחלל חלילהעלולים להיתקע בדרךהאוויר קשה. 
 אילוצים, והאנשים מקווים שלא יהיוכולם מקפידים על הדין הזה. לפעמים יש 

 בדרך. ושיםשיבלהם 
מאחד הכפרים במזרח אירופה שהחליט לצאת לדרך ביום יהודי היה 

שעד כניסת שבת  אמרשישי. אשתו הזהירה אותו, אך הוא דחה את דבריה ו
התעכב עד לאחר כניסת משמים גלגלו שהאדם טעה בדרך וישוב לביתו. אך 

 את השבת והגיע לביתו לאחר צאת הכוכבים. נאלץ לחללהשבת. הוא 
הרב. בפנים נפולות סיפר לרב כי שב  ו שלאי שבת נכנס לביתבמוצ

לביתו מן הדרך לאחר כניסת השבת ונאלץ לחלל את השבת, וכעת הוא מבקש 
  שהרב יורה לו על תיקון החטא.

נרות והנח אותם  שנילבית הכנסת תרום יש לך תיקון: ": מר לו הרבא
  ."עמוד התפילה מעל

 . "כן"השיב הרב:  "בה וכפרה?ובכך תהיה לי תשו"היהודי:  תהה
נרות 'קונים' תשובה... מיהר לבית המסחר  שנישמח היהודי: במחיר של 

 נרות, הביאם לבית הכנסת והניחם לפני החזן, מעל עמוד התפילה.  שנילקנות 
כאשר הגיע היהודי בשבת לבית הכנסת, מיד בכניסתו העיף מבט לכיוון 

הנרות אינם.  –הוא נדהם לו', אך עמוד התפילה, כדי לראות את הנרות 'ש
והלך  נטל בשיניו את הנרות, לבית הכנסתנכנס איזה בעל חיים התברר ש

 .  לדרכו
 התהלךכל השבת , כליל הושבתושל אותו יהודי עונג ושמחת השבת 

הנה הקב"ה הראה לו שאינו חפץ  :הוא לא ידע את נפשו מרוב צער. כאבל
 בתשובתו.

דלה, מיהר היהודי לבית הרב, ופרץ בבכי במוצאי שבת, מיד לאחר ההב
לא שמעתי שיש לך רוח הקודש... על סמך מה "מר. הרב פייסו ואמר לו: 

 סיק מסקנות שה' אינו חפץ בתשובתך? היה איזה בעל חיים רעבאתה מ
 די להשקיט את רעבונו... מה הבעיה?נרות כשנכנס לבית הכנסת ונגס ב

 ."וא על מקומו בשלוםתקנה נרות אחרים במקום אלו, והכל יב
מיהר הרב הצליח להשיב את נפשו האומללה של אותו יהודי. למחרת 

נלקחו על ידי אותו בעל חיים חמדן, במקום אלו ש לקנות נרות חדשים
 והתקין אותם במקומם ליד עמוד התפילה.

. לאחר כניסת השבת מיהר היהודי לבוא לבית הכנסת, לראות יום שישי
הפעם נעשה 'תיקון' לאכזבה הגדולה מהשבת  ם. ואכןאת הנרות 'שלו' דולקי

הנרות נצבו זקופים על מקומם, ריצדו והאירו באור יקרות. המראה  הקודמת:
 שנגלה לעיניו הרנין את ליבו, לשמחתו לא היה גבול. 

'לכה שירת הנה, באמצע הציבור היה שקוע במזמורי קבלת שבת. ו
 ..לבית כנסת וכיבתה את הנרות.רוח חזקה פרצה פנימה  –דודי', שוד ושבר 

... הוא לא התאפק עד "וננהפך לאבל מחול"היהודי היה שבור ורצוץ. 
הרב רואה, אני צדקתי, ": בסערת נפש מוצאי שבת. רץ אל הרב ואמר לו
 הקב"ה לא רוצה את התשובה שלי. 

אין לך רוח הקודש, וגם לי אין... נכון שהנרות "לו הרב בנחת:  השיב
הפלא? החורף בעיצומו, הרוחות חזקות, חלונות בית הכנסת  כבו, אבל מה

שהרוח כיבתה את הנרות. מה שאמרתי  –אינם אטומים דיים, והתוצאה היא 
לך בתחילה תקף גם כעת: התיקון שלך לחילול השבת הוא על ידי  תרומה 

 . "של שני נרות לבית הכנסת
י נרות למחרת השבת עשה היהודי את דרכו לבית המסחר, לקנות שנ

חדשים. התקין אותם ליד עמוד התפילה, וציפה בקוצר רוח לבוא השבת. 
באה שבת, מיהר היהודי לבית הכנסת. הנרות דלקו, השלהבות נצנצו, עד 

בו. שלפתע, בלי שום סיבה נראית לעין, האור הלך ודעך, עד שהפתילות כ
 כבויים.  -הנרות נותרו כמעט בשלמותם 

עוגמת הנפש וסיפר לאשתו הרבנית על  לאחר התפילה שב הרב לביתו
אשה חכמה שהיתה דע במה יוכל לרצותו. הרבנית, לא ייהודי. הרב של אותו 

אם שוב תאמר לו לתרום נרות לבית הכנסת, זה רק "ופקחית, אמרה לרב: 
. למשל, לחטא שלו יצער ויכעיס אותו. מוטב שתציע לו איזה תיקון אחר

 ..."בר, רק לא נרותשיצום, שיתרום להכנסת כלה. כל ד
מי שמחלל כללים, וצריך לפעול לפיהם. הכלל הוא שיש "אמר הרב: 

  "זה התיקון שלו!שבת במצב שלו מביא נרות לבית הכנסת. 
ניצב נשמעו דפיקות בדלת. בפתח  , מיד לאחר ההבדלה,מוצאי שבתב
הרב פתח ואמר לו:  .ו מפיונעתק המילים. , פניו נפולותאומלל יהודיאותו 

יושב  כנסתהבית פשר העניין. בפינה הימנית של אסביר לך מה  נא, בש"
סע לרבו  -שהוא מעכב את התפילה שלך. עצתי לך ליבי אומר לי . אברך

  ."תתלונן עליוו
 מיהו רבו והיכן הוא מתגורר?-
 רבו הוא רבי ישראל בעל שם טוב, והוא מתגורר במז'יבוז'...-

מז'יבוז, אל העגלה ונסע להסוס ולמחרת, עם שחר, רתם היהודי את 
הבעל שם טוב. שאל אותו הבעל שם טוב למטרת בואו. והנה, מרוב 

 פתח בדברים היהודי לספר לו על אותו אברך, ובמקום זאתהתרגשות, שכח 
חילול שבת על ידי חטא של הרב שלנו מתעקש שאכפר על "כנגד הרב: 

ומתכפרים... –תרומה של נרות לבית הכנסת. מחללים שבת, תורמים נרות 
 "הייתכן?!

התיקון שלך לחטא הוא על ידי  –הרב צודק "אמר לו הבעל שם טוב: 
הם לא הסתייע לך ואם עד היום גם תרומת הנרות והדלקתם בבית הכנסת. 

אין מנוס, עליך לשוב ולתרום נרות לבית הכנסת, שיאירו  –לא דלקו כראוי 
אנא פנה אל  – הוסיף הבעש"ט –את עמוד התפילה. אך בשובך לעירך 

אברך מסוים שיושב בפינה הימנית של בית הכנסת ואמור לו לסור אלי, 
 ..."ברצוני לשוחח עמו

והודיע לו כי רבו,  אותו אברך ם שובו לעירו סר היהודי לביתו שלמיד ע
 אליו.  הבעש"ט, קוראו

ם גלגלו שהוא טעה משמיללא אומר ודברים יצא האברך אל הדרך. 
רך הגיע אל רבו הבעש"ט דקות ספורות לפני כניסת , ובדרך לא דבדרכו

 השבת.
אילו הייתי מתאחר "השיב האברך:  .ותו הבעש"ט לשלומושאל א
, כי הייתי נאלץ לחלל את השבת אשר נאמר טוב מותי מחיי –בכמה דקות 

מבין איך מרגיש  לו הבעש"ט: כעת אתהאמר  ". 'מחלליה מות יומת' בה 
לביתו לאחר כניסת השבת ונאלץ לחלל את  שהגיע אותו יהודי בכפר שלך

איך אתה יכול לעכב אותו מלתקן את חטאו ולמנוע ממנו  אם כן,השבת?! 
 אינךנדכה שלו? הנשבר והלהדליק את הנרות?! אתה לא רואה את הלב 

ומה אתה רוצה להשיג בכך, שבמקום  איך הוא 'מגדיל יגון בלבבו'? רואה
ך מעלה גדולה יותר מאותו לב נשבר נרות יעשה תשובה? וכי יש לשידליק 

ונדכה ומאותו יגון שבלבבו? ומה יותר טוב, שלא יחוש צער ויגון, אבל יכה 
 "?! מה זה יועיל לו?'אשמנו בגדנו'כל היום על חזהו 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לכתחילה.נך" זה לא בדיעבד, זה נמצינו למדים, שה"ואציעה שאול ה
פורץ היגון  ,אליו הגיעהתשובה! מתוך השפל שגופא זו ה"ואציעה שאול הנך" 

 אשר לב כזה מובטח לו כי "אלקים לא תבזה". – "כהדלב נשבר ונ"שבלבבו, 
 בין עצב לשברון לב

 לבעיה אחרת, שהיא לא פחות מורכבת.  אנו כאן נכנסיםאבל 
 -" אם לבו של האדם "לב נשבר ונדכה", אם הוא מקיים "ויגדיל יגון בלבבו

האדם 'נופל'  היא 'אבי אבות הטומאה'!צבות עמדת ההרי והוא בא לידי עצבות, 
לעצבות, וקשה מאוד לקום ממנה. כמעט אפשר לומר עליה "כל באיה לא 

 ישובון".
ונופל לעצבות גדולה. במקום שהוא יתחזק ויתרומם,  –אדם חוטא 

 מפילה אותו, מרסקת את נפשו. האם זו הדרך לתשובה?  עצבותה
, אבל הנסיבות היו מאוד שראלמאחד מגדולי ילכך קיבלתי את התשובה 

 . לא נעימות, בלשון המעטה
בקר חולים די פעם היינו הולכים לומ ,רב גדול בירושליםל מקורבהייתי 

במסעדת סבארו של הפיגוע הנורא  אסוןה כולם זוכרים את .בתי חוליםב
הורים ושלושה  - השמימה חמשה בני משפחה אחתבסערה עלו  שבובירושלים, 

בית נפצעה בפיגוע, פניה נחרכו, והיא אושפזה ב, בת שמונה, טנהבתם הקילדים. 
 "שערי צדק". החולים 

שהוא מאושפז  הוא סיפר .והשאיר הודעה בתא קולי לרב מישהו התקשר
את הילדה הפצועה, בקר ללבית החולים תחנן לרב שיבוא הוא ה"שערי צדק". ב
 "נוסעים!" :הרב שמע את ההודעה בתא הקולי, קרא לי ואמרחזק אותה. ל

החל לצאת מן החדר, היה בטוח שאבוא בעקבותיו. אך אני נשארתי הוא 
. "מסוגלאני לא "אמרתי לו:  "למה אתה לא בא?"אל: בחדר. הוא הסתובב אלי וש

  ."אל תיכנסתישאר בחוץ, , אתי תבוא"והרב משיב: 
צא רב שהגיע מארצות הברית לבקר את יצאנו למסדרון, והנה מהמעלית י

היתומה הילדה בקר את חולים להלבית כעת  אנו הולכים"הרב: אמר לו הרב. 
 ."להצטרף מוזמןשהוריה נהרגו בפיגוע, אתה 

בתחילה  העדפתי להישאר מחוץ לבית החולים. אבל  הגענו לבית החולים.
? תעלה איתנו למעלה, תחכה מחוץ בחוץ למה לך לחכות כאן"הרב אמר לי: 

 ."למחלקה
 נכנסו למחלקה. חיפשו את הילדה ,ת הבריתח מארצוו הרב האורואית ,הרב

 מחלקה.ה, יחד עם שאר ילדי משחקיההיא היתה ב .א היתה שםהיא לבחדר, 
אני המתנתי מחוץ . םשישיר להם, שירומם את מצב רוחהביאו להם מישהו 

 למחלקה. יכולתי להציץ דרך חלון הזכוכית המעוגל שבדלת הכניסה. 
הוא  . הרב יצא החוצה.נפתחה הדלת בחוזקהפתאום וחלפו דקות ספורות 

נפתחה שוב לאחר מכן  .פרץ בבכי נורא כמה שניות , וכעבורהחזיק את עצמו
מחזה נורא, לראות את זה היה  .התפרץ בבכיהאורח וגם הוא הדלת, יצא הרב 

ואני בתווך. לאחר שהם נרגעו, ירדנו למטה, נכנסו לרכב  –בוכים שני הרבנים 
 ונסענו משם.

ך הנסיעה היתה שתיקה מעיקה, כבדה. מה נאמר ומה נדבר. ואז, במש
זה שבר אותי "כעבור כמה דקות, הפר הרב האורח את השתיקה, נאנח ואמר: 

 "ורצוץ!, אני שבור לגמרי
כאב לי הלב לראות את הרב שהגיע מארצות הברית ונקלע למציאות קשה 

תוך כדי נסיעה ו ,לי רעיון. באופן ספונטני, בלי מחשבה מיוחדת, עלה כזו ונוראית
ו באחד נדוד שלי מחתן את בבשעה זו ": לאותו רב הצעתי אותו בקול רם

, ותו. בואו נלך לחתונה. האווירהאתה הרי מכיר א .מכאן הרחקהאולמות, לא 
כל זה יעשה לנו טוב. זה יפיג את התחושה  –השמחה, התזמורת, הריקודים 

 ."בית החוליםיקור במהבהנורא  העצב, יקל על והקודרת הקשה
אני "ועוצמתית, והיא נחקקה בזכרוני:  התגובה של אותו רב היתה חזקה

  "אמרתי לך שאני עצוב? אני אמרתי לך שאני שבור!
 "מה ההבדל?"שאלתי אותו: 

שבור כל החיים:  לוות את כולנו צריך לששל ממש,  'שיעור'נתן לי ואז הוא 
זוע. אסור לי לדחוק את זה מהתודעה, הדבר הזה גרם לי טלטלה, זעש פירושו, –

אסור לי לברוח אל תוך אולם שמחות כדי להשכיח ממני את הטלטלה הזאת. 
 אדרבא, הזעזוע הזה צריך לעורר אותי, לגרום לי להחליט: אני לא ממשיך הלאה!

הביא אותי למה הקב"ה צריך לפשפש, לעשות חשבון נפש, לנסות להבין אני 
מה אני יכול מה החלק שלי בפיגוע.  אסון הזה.המארצות הברית לראות את 

הועיל לנרצחים, מה אני יכול לעשות לעילוי נשמתם, מה אני יכול להועיל ל
 הלאה.איתי מה אני אמור לקחת ליתומים. 

. תחושות הן משהו זמני, העצב יש עצב. אבל לא זו הנקודהנכון, עצב? 
לא  התעוררותכדי שהמה אני עושה עם עצמי  –הוא האמיתי חולף. העניין 

, אם אני יודע שהאסון הזה לא עובר לידי בלי שאפיק האדרבתבזבז לריק. ת
הדבר הזה ממלא  –ממנו תועלת, אלא אקח ממנו את מה שצריכים לקחת 

 משהו עם עצמי, וזה דבר עצום!זכיתי לעשות אותי שמחה! 
 

 ימינך פשוטה לקבל שבים
יש עצבות. אבל " ציעה שאול"ואמצב של שבנכון ומכאן נגיע לענייננו: 

העצבות היא לרגע. הדבר החשוב הוא המהות, מה אני לוקח אתי הלאה 
תשובה, זה השיא של התשובה. ומה עם  מהמצב הזה. ה"ואציעה שאול הנך" זו

ומהמקום הזה אפשר להמריא, להעפיל  היא תתפוגג.? עצבותה
 .לדרגות הגבוהות ביותרלפסגות,

עצובים אז  –אול הנך" זה תשובה ה"ואציעה שים שאם לא מבינ
, גרועים ושפליםאנחנו הרי  ומדוכאים ומדוכדכים עד דכדוכה של נפש.

אבל כאשר מבינים . חטאנו, נכשלנו, איך אפשר לצאת מזה. נמצאים ב'שאול'
הרי אז אנו מתמלאים שמחה, ואין לך  –העבודה זה חלק מ ,שזה לכתחילה

המצב הזה גורם לו עליו עולמו, ו , וחרבכשלאדם שנפל ו שמחה גדולה מזו!
הוא צריך לשמוח! ב"ואציעה שאול הנך" היתה מונחת  –שבור ורצוץ להיות 

 התשובה שלו. 
 

לא כל אחד זוכה להיות שבור ורצוץ, לא לכל אחד יש מערכת של בקרה, 
 של ביקורת עצמית, של אחריות עצמית. תרקוד משמחה על מצבך! זכית!

נצל את עה שאול הנך", אם הוא יודע לבמצב של "ואציהוא גם מי ש
לשמי שמים. עד תועלת, הוא יכול לנסוק משאול תחתית שברון הלב שלו ל

הקב"ה ידו פתוחה לרווחה, ידו פשוטה לקבל אותנו, ובמיוחד בימים גדולים 
"קראוהו בהיותו קרוב". גם אם איננו  -אלו כשהוא קרוב אלינו בקירבה מיוחדת 

"ודודי לי", מסתובב בינינו  –הקב"ה יורד אלינו  בדרגה של "אני לדודי",
ו זאת, אני מיד משפיע אם תעשרק תבקשו סליחה.  ,עשו טובהומתחנן: ת

ברכה ופורש עליכם שנה חדשה אשר תהיה , פותח לכם שערי עליכם כל טוב
 .בכל הברכות שבעולם מבורכת

 
 

 ומבורכת טובה ושנה טובה חתימה גמר
 בית ישראל ולכל ם שיחיוקוראיהלכל 

 ברוך מרדכיבן  אברהם אלברטלע"נ 
 גולדשטיין ז"ל

 נלב"ע ביום הכיפורים תשמ"ג
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